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NOVOTEKS: narediti red je 
predvsem naloga kolektiva
Šesturna razprava o NOVOTEKSU, v kateri je sodelovalo skoraj 50 ljudi —  
Skupščina je ocenila, da je kolektiv sposoben s svojimi samoupravnimi 
organi in z njeno pomočjo pomiriti nasprotja, odpraviti razprtije in narediti 
red —  Samoupravni organi naj ukrepajo proti krivcem samo na osnovi 
dokumentiranih ugotovitev —  Občinska skupščina se je po celodnevni 
razpravi odločila za priporočila, ki pomenijo zaupanje v kolektiv in v spo

sobnost njegovih samoupravnih organov

»CELULOZA«: lep 
napredek v izvozu

T ovarna celuloze in  p a  
p ir ja  v K rškem  je lani 
uspešno  izvažala svoje iz
delke. Po v rednosti je za 
46 odst. p reseg la izvoz v 
le tu  1965, po  količini pa  
celo za 56 odstotkov. Tudi 
le tn i p lan  je  bil presežen. 
Že do konca novem bra 
so  p ro d ali v tu jin o  za 
2,095.961 do larjev  svojih 
izdelkov.

Tudi letos velik

O bčinska skupščina v N ovem  m estu  je  25. feb ruar
ja  posvetila na  svoji redni se ji k a r 6 u r  razprave do
godkom  v NOVOTEKSU, ki so konec ja n u a rja  letos 
doživeli velik odm ev v javnosti in povzročili m nogo 
razprav, govoric in  ugibanj. N a se ji je  bilo tud i več 
poslancev, članov DS in UO NOVOTEKSA in večje 
število članov kolektiva, k i so to k ra t p rvič po ja n u a r
skih dogodkih dobili objektivno inform acijo  o vzro
kih za razp rtije . Zanim ivo je  bilo, da so predvsem  
člani NOVOTEKSOVEGA kolektiva to k ra t poslušali 
n epristransko  oceno o b istvu  nesporazum ov, k i so 
p re jšn ji m esec tako  m očno p re tres li delavce in  od
prli p roblem atiko  kolektiva ob u resn ičevanju  gospo
darske reform e za širšo  javnost.

ISK R E N E  Č E ST IT K E  VSEM  DELOVNIM  ŽE- 
-NAM ZA N JIH O V M EDNARODNI PRAZN IK  
— 8. MAREC! U veljavljanje v  vsakdanjem  živ
ljenju , predvsem  pa prim erna zaposlitev je 
najlepše priznanje , ki ga družba lahko da de
lovnim  ženam . Naš posnetek je iz ampulnega 
oddelka tovarne zdravil KRKA. V tej tovarni 
je  več kot polovica zaposlenih žensk, ž e  tradi
cija je, da v K R K I dostojno proslave dan žena: 
tokrat bodo imele prost dan (najbrž soboto), 
pripravili pa so jim  tudi kulturni program in 
pogostitev (Foto: M. Moškon)

Obširno gTadivo, ki so ga 
dobili odborniki, je vsebova
lo ugotovitve občinske komi
sije za družbeni nadzor, stro
kovno mnenje Tekstilnega in
štituta iz Maribora ter Poslov
nega združenja tekstilne in
dustrije iz Ljubljane. Priklju
čena mu je bila tudi infor
macija političnega aktiva v 
tovarni o direktorjevi ostav
ki in pojasnilo Franja Kelner- 
ja k tej informaciji. Tekstil
ni inštitut in Poslovno zdru
ženje sta bila naprošena od 
občinske sk u p in e , da

kot strokovna razsojevalca 
ocenita očitke, izrečene na ra 
čun . komercialnega poslova
nja Pranja Kelnerja in njego
vega odnosa do izvoza. Ugo
tovitve komisije za družbeni 
nadzor in obeh strokovnih in
stitucij so v celoti enake 
ugotovitvam v informaciji po
litičnega aktiva NOVOTEKSA,

o čemer je poročal prejšnji 
mesec tudi naš tednik.

Ob predlagani 
reorganizaciji se je 
zataknilo

Vzroki za izbruh, do kate
rega je prišlo v januarju le
tos, segajo daleč nazaj, do za
ostritve pa je prišlo predvsem 
zaradi novosti, ki jih je prine
sla reforma v naše gospodar
stvo. Reforma med drugim 
terja tudi večjo vključitev

(Nadaljevanje na 16. strani)

jam arski podvig
Novomeški jamarski Klub 

je v nedeJjo, 26. februarja, na 
Loki po enem letu spet polo
žil svoje račune. To pot je 
bila žetev obilnejša, za kar 
gre zahvala zlasti mladi sek
ciji v Črnomlju. Sekcija v 
Kostanjevici se je bolj us
merila v turistično ureditev 
svoje jame. Najlepši dogodek
v minulem letu je bila julij
ska tridnevna medklubska 
akcija. Podobno namerava 
prirediti klub tudi letos.

M. E.

Na rob dogodkom v metliškem ZD
23. feb ru arja  nekaj po 17. uri, se je  v zdravstvenem  
dom u v M etliki začel zbor delovne skupnosti tega do
m a, ki so ga člani kolektiva^zaključili naslednje ju 
tro  okoli pol enih. Zbora so se udeležili tud i p red 
stavniki občinske skupščine, občinskega odbora SZDL 
in občinskega kom iteja  ZK te r  nekateri zunanji čla
ni sveta zdravstvenega dom a. Na dnevnem  redu je 
bilo poročilo o finančnem  položaju dom a ob zak ljuč
nem  računu, razprava o »govoricah o zdravstvenem  
dom u na terenu« in pom enek o ugovoru dr. Antona 
S uk lje ta  zoper odpoved delovnega razm erja . Na se
stanku  so člani kolektiva zahtevali od predstavnikov 
tiska, da jim  m ora le ta  danes postreči z »objektiv
nim  obvestilom  javnosti o resnici glede razm er v 
m etliškem  zdravstvenem  domu«. Tako objektivno 
sporočilo  za javnost bo skušal dati spodnji sestavek.

Četrtkov sestanek članov 
kolektiva metliškega zdrav
stvenega doma je bil potre
ben in poučen z več strani. 
Ob navzočnosti odgovornih 
predstavnikov metliškega jav- 
r^ga življenja in občinske 
skupščine Je načel vrsto naj
bolj perečih vprašanj, ki že 
dolge mesece do tal pretresa
jo odnose med člani te de
lovne organizacije in ki so — 
kot so pokazali dogodki in 
razprava na sestanku — pri
gnali njen ugled na rob pro
pada. Nočem dramatizirati 
četrtkovega sestanka, vendar 
so na njem prišle na dan ne
zdrave ambicije posamezni
kov tega kolektiva, predvsem 
pa škodljivi, močno familiar- 
ni in nenačelni medsebojni 
odnosi, ki pretijo v takih raz
merah pokopati vse tisto, kar 
si je metliški zdravstveni 
dom z dolgoletnim trdim de
lom ustvaril! Naj zveni še 
tako zaskrbljujoče, je vendar
le resnica, da so gnili med
sebojni odnosi v takem ko
lektivu pripeljali ugled zdrav
stvenega doma do točke, ob 
kateri se velika večina obča
nov Metlike in vse občine za
skrbljeno vprašuje, kam vodi
jo tnke razmere

Pren:.'i<- ,MV^orfc, da
bi na dolgo in široko opiso

val potek četrtkovih pogovo
rov v tem kolektivu. Finanč
no poročilo je bilo zanimivo, 
že ob njem pa se je začelo 
razčiščevati vprašanje o ato- 
miziranju naše zdravstvene 
službe, ta nd v skladu z re
publiškimi načrti in z mne
njem Medobčinskega zdrav
stvenega centra v Novem me
stu glede delitve dela v me
dicini. O tern bomo po potre

bi lahko še kaj več poročali. 
Tu naj zapišem le, da obsta
jajo zakoniti predpisi glede 
razširjanja dejavnosti dela v 
zdravstvenih domovih, glede 
česar pa se vodstvo ZD v Me
tliki cčitno ne strinja s sta
lišči in navodili Medobčinske
ga zdravstvenega centra, ki 
jih je na tem sestanku zelo 
nazorno ponovno obrazložil 
njegov direktor dr. Albin Pe- 
čaver. Koncept o organizaciji 
zdravstvene službe v Sloveni
ji je znan in jasen, vodstvo 
metliškega ZD pa dela mimo 
njega in širi svoje načrte v 
stranske dejavnosti.

Razprava je tu zašla na po
dročje, o katerem mora raz
pravljati strokovni kolegij 
doma, za to o njej ne bomo 
podrobneje pisali. Povedati 
pa je treba, da so bili na ra
čun sorazmerno velikih oseb
nih dohodkov v metliškem 
ZD tudi ta večer izrečeni re-

(Nadaljevanje na 9. str.)

Eksplozija v »Novotekso- 
vi« ambulanti

22. februarja je Marija Stancar 
v ambulanti novomeške tovarne 
NOVOTEKS z bencinom čistila 
parket. Ker je gorel električni gre
lec, so se bencinski hlapi vneli in 
eksplodirali. Čistilka Marija Štan- 
car je dobila opekline tretje stop
nje, medicinska sestra Mihaela 
Ilič, ki je bila v sosednem pro
storu, kamor so bila odprta vra
ta, pa opekline prve stopnje. Od
peljali so ju v bolnišnico. Eksplo
zija je poškodovala inventar in 
prostore, škodo pa so ocenili na 
300 Ndin.

Nov oddelek novomeške 
bolnišnice

Novomeška bolnišn.ca je te 
dni odprla v prizidku gineko
loškega oddelka na levem 
bregu Keke otorinolaringolo
ški oddelek, ki je že sprejel 
prve paciente. Oddelek vodi 
dr. Zlatko Marin. Največ pri
merov na novem oddelku je 
za operacijo mandljev.

Kandidat za poslanca republiškega zbora zvezni javni 
tožilec dr. France Hočevar je 23. februarja obiskal No
vo mesto. Obiskal je več delovnih organizacij in usta
nov, med njimi tudi lesni kombinat Novoles v Straži. — 
Na sliki ga vidimo, kako mu vodja splošnega sektorja 
obratni inž. Jože Štok (levo) razkazuje naprave obrata.

Dr. France Hočevar v Novem mestu
Kandidat novomeške občine 

za poslanca republiškega zbo
ra skupščine SRS zvezni javni 
tožilec dr. France Hočevar je 
prejšnji teden obiskal Novo 
mesto. Ob tej priložnosti se 
je pogovarjal z družbeno-poli-

tičmimi delavci v občini, obi
skal pa je tudi več delovnih 
organizacij. Bdi je v tovarni 
zdravil KRKA, v lesnem kom
binatu NOVOLES in v novo
meški bolnišnici; s Slavkom 
Doklom, predsednikom ObO

USPELA SKUPŠČINA ŠTUDENTSKEGA KLUBA V LJUBLJANI

Dolenjski študentje: spet lepše perspektive
•  Po dveh letih prem ora so se dolenjski študentje spet zbrali na
•  skupščini, da bi poživili delo svojega kfuba. Sprejeli so vrsto
•  sklepov o osnovni dejavnosti kluba, o ustanovitvi kulturno-umet-
•  niške skupine, o poživitvi športne dejavnosti ter o tesnejšem so-
•  delovanju z matičnima občinama, z delovnimi in družbeno-politični-
•  mi organizacijami, s štipenditorji in s srednješolci.

Na skupščini Kluba dolenj
skih študentov novomeške in 
trebanjske občine, ki je bila 
pretekli teden v Ljubljani, so 
študentje sprejeli vrsto skle
pov, da bi delo v klubu in 
izven njega po dveh letih 
premora spet zaživelo.

Člani so sprožili predvsem 
dve vprašanji: kultumo-
umetniško delovanje študen
tov in nadaljnje izhajanje 
Dolenjskega študenta, prilo
ge Dolenjskega lista. Največ 
hude krvi je povzročila raz
prava o kultumo-umetniški

skupini Janez Trdina, ki ji je 
večina očitala nedelavnost in 
oddaljenost od dogajanja. 
Uroš Dular, predsednik ko
miteja ZMS v Novem mestu, 
je poudaril, da bi morala bi
ti skupina bolj odprta in te
sneje povezana z Dolenjsko.

Nasprotno stran, KUS*" Janez 
Trdina, sta zastopala Andrej 
Bartelj in Peter Simič. Po 
njunem mnenju je bilo od
več razpravljati o tem pro
blemu, ker je skupina Janez 
Trdina popolnoma neodvisnoj 
od kluba in torej ne sodi 
pod njegovo okrilje.

Skupščina je v zvezi s kul
turno dejavnostjo sprejela 
sklep, da v okviru kluba 
ustanovi kulturno-umetniško 
skupino, ki pa ne bi smela 
biti izolirana od nekdanjih 
proetcontrovcev. Novo izvo
ljeni odbor bo tako obravna-

(Nadalje vanje na 4. str.)

SZDL, se je ustavil tudd v 
uredništvu Dolenjskega li
sta in v Šolskem centru za 
gostinstvo. Razen tega si je 
ogledal nekatere turistične 
pridobitve, ki jih je mesto 
pridobilo v času, ko je bil naš 
rojak dr. Hočevar iz Novega 
mesta.

Tovariš Hočevar je oblju
bil, da bo v kratkem ponov
no obiskal Novo mesto in da 
se bo takrat podrobneje se
znanil z nekaterimi važnejšimi 
vprašanji družbenega razvoja 
občine.

od 2. do 12. marca 
- Padavine z ohladitvi
jo pričakujemo okrog
2., 6. in 10. marca. — 
Okrog 6. marca lahko 
sneg do nižin. V osta
lem lepo vreme.

Dr. V. M.



PEREČA VPRAŠANJA TRGA

ZUNANJEPOLITIČNI TEDENSKI PREGLEDKako se bodo 
odtajale cene

Nastopil je konec »zamrz- hovega postopnega os vohaj a-
njenim cenam«. Vse kaže, 
da bo zvezna skupščina spre-

nja izpod nadzorstva. Zato 
se delovnim organizacijam

jela nov zakon o oblikova- daje pravica, da z dogovori 
nju in družbeni kontroli cen. spremenijo cene, ki bodo še 
V zakonu se na jasen način najprej ostale »zamrznjene«, 
napoveduje konec admini- Gospodarskim organizacijam
strativnih ukrepov na 
ročju cen.

Novi zakon postavlja

pod- se ne daje pravica, da samo
stojno določajo cene, če nad
rejene oblasti ne predpišejo

osnovno načelo svobodno novih cen v roku šestih me- 
oblikovanje cen, kar pa ne secev od trenutka, ko je
pomeni, da je poslej vse pre
puščeno čudežem na tržiščih 
in stihiji. Res je nasprotno: 
skupnost ustvarja z ekonom-

stopil v veljavo ta zakon.
To omejevanje pravic de

lovnih organizacij pa odpade 
tedaj, kadar gre za navaden

skimi ukrepi pogoje, da se dogovor o spremembi »za- 
cene% svobodno oblikujejo, s mrznjenih cen.« Vendar pa 
tem pa istočasno vpliva, da sodijo, da je” treba dati do-
se uresniči politika, ki so jo 
na tem področju sprejeli z 
družbenimi načrti. Kot zad
nje sredstvo so na voljo tu-

volj časa odgovornim obla
stem, da napravijo potrebne 
analize, še preden nastopi 
splošno odtajanje cen, čim

di administrativni ukrepi, ki bo stopil v veljavo ta zakon.
jih bomo uporabili samo te
daj, če bi se ekonomski po-

Kako se bodo cene oprošča
le administrativne kontrole,

segi izkazali za neučinkovite, je namreč v veliki meri od-

VLOGA DELOVNE ORGA
NIZACIJE IN OBČINE
Kot smo videli, postajajo 

delovne organizacije osnovni 
nosilci politike cen na trži
šču. če vse poteka tako, kot 
je potrebno, potem organi 
samoupravljanja

visno od dobrega začetka.
M. S.

V Toplicah največ 
Avstrijcev

Čeprav je zima, v Dolenj
skih Toplicah ne manjka go- 

samostojno stov. Rednih zdraviliških go- 
določajo cene, in nihče nima stov je vedno 30 do 50, med 
pravice, da se v to vmešuje. njimi je precej tudi tujcev, 
Ako pa bi vendar le prišlo zlasti Avstrijcev. Ob sobotah 
do resnejše zmede na trgu, in nedeljah so oddane sko
ki bi resno ogrozila življenj
ski standard, tedaj bodo 
uporabljeni administrativni 
ukrepi, in med njimi so tu
di »zamrznjene cene«. To pra
vico imajo zvezni izvršni 
svet, republike in občine. 
Odvisno je le od tega, za ka
tere proizvode gre.

Vendar pa tudi v takih 
primerih gospodarske organi
zacije niso obsojene na pa
sivnost. Pravico imajo, da 
sporazumno spremenijo in 
uskladijo administrativno 
»zamrznjene cene.« Tak dogo
vor se sklene v gospodarski 
zbornici, svojo polno veljavo 
pa dobi tedaj, ko z njim so
glašajo delovne organizacije, 
katerih skupna proizvodnja 
oziroma potrošnja predstav- 
nja najmanj dve tretjini 
skupne proizvodnje oziroma 
potrošnje tistih proizvodov, 
za katere gre.

POSTOPNO ZMANJŠANJE 
KONTROLE

raj vse sobe v zdravilišču.

Zanimanje za Kočev
sko narašča

Naša potovalna organizaci
ja  »Dalmacija« v Munchnu ge 
zanima tudi za Kočevsko. Ta
ko je lani zaprosila Turistič
no društvo za prospekt, ki 
mu je hotel Pugled dodal tu
di cenik svojih uslug. Uspeh 
ni izostal, saj je bila Zahod
na Nemčija razen Avstrije, 
Italije in ZDA med tistimi 
deželami, iz katerih je obiska
lo Kočevje največ turistov. 
Lani so zabeležili na Kočev
skem tudi za okoli 80 odstot
kov več nočitev tujih gostov.

Indonezijski preuseunik ,"Mikamo generali zdaj pogajali s Sukarnom, 
je ostal predsednik le še po imenu, najbrž niso molčali, temveč so mu 
Pretekli teden je predal vsa svoja predočili tudi tisto, kar je Supardjo 
pooblastila generalu Suhartu, ki je povedal o njem. Proces proti temu 
tako postal dejanski predsednik In- bivšemu generalu pa je pomemben 
donezije. Sukarnu pa je dolžan po- še po drugi plati. Prav te dni na
ročati, kako ta svoja pooblastila mreč zasedajo kreditorji Indonezi- 
uporablja, ni pa mu ga treba več je, ki razpravljajo o tem, ali naj 
vprašati, kako naj jih uporablja. bi ji odobrili posojilo, da bi prebre- 

Takšen je zdaj videz položaja v In- dla gospodarske težave. Zahtevajo 
doneziji. Toda za nekatere, za katere pa predvsem, da jim Djakarta pred-

nanj »dnevno« izvršilno oblast. S 
tem Suharto ni bil zadovoljen in 
sta bila nato še dva sestanka Su- 
karna in vojaških poveljnikov. Kas
neje je Sukamo sprejel nekatere 
zahteve vojaških voditeljev, da 
spremeni besedilo deklaracije, ven
dar je baje zahteval od Suharta 
»določena poroštva«. Teh koman
danti niso sprejeli, pogajanja so se 
nadaljevala in 19. februarja so se

pravijo, da so dobri poznavalci raz- loži dolgoročen program svojega sešli s Sukarnom. Navsezadnje
mer v tej deželi, pa je to le videz, razvoja, da bi namreč vedeli, v kaj “  2ft nnrinisal
vtem ko stvar le ni tako preprosta 
da politična kriza s tem ni konča
na, ampak da bo svoje povedal še 
kongres, ki se bo sestal 7. marca. 
In dalje zatrjujejo poznavalci raz
mer, da Sukarno pravzaprav niti ni 
popustil, saj je bil resničen šef dr
žave že zdaj Suharto.

Poglaviten razlog za takšna ugi
banja je v tem, da bi bila takšna 
Sukarnova odločitev pomembna sa
mo v tem primem, če bi temeljila 
na vsebinskem sporazumu med 
njim in generali, ki imajo že itak

investirajo denar. Lahko bi si torej 
razlagali, da so tega bivšega gene-

SUKARNOV
ZATON

vso oblast, v svojih rokah. Gre to- rala postavili pred sodišče v dokaz
rej za to, v čem so se Sukarno in dobre volje, da si novo indonezij-
generali zadnje dni, ko so se pogo- sko vodstvo resno prizadeva usta-
steje srečavali, dogovorili. Glede liti politične razmere v državi. Sem
tega pa lahko več ali manj samo pa sodi tudi ureditev odnosov s
ugibamo. Morda razjasni vso zađe- Sukarnom. Tako so torej vse' te za-
vo nekaj stvari, ki so se zgodile deve med seboj močno povezane
prav zadnji čas. in bi lahko sklepali, da gre v dolo-

Predvsem je treba vedeti, da so čeni meri tudi za vnanji pritisk na
sedanji Sukarnovi n asp ro tniki po- sedanje indonezijsko vodstvo in ne
stavili pred sodišče generala Su- le za notranjega, ki pa je že itak
pardja, ki je bil podpredsednik ta- čedalje močnejši in ki ga generali
ko imenovanega revolucionarnega tudi sami spodbujajo,
sveta gibanja 30. septembra. Seveda To so potemtakem stvari, ki jih 
tega niso šele zdaj zaprli, ampak je treba upoštevati, ko govorimo
že veliko prej, zasliševali so ga in o dogovarjanju generalov s pred- Indoneziji, je pa še veliko_ vpraša
je marsikaj tudi povedal. Najbrž sednikom Sukarnom. Pripoveduje- nje, zlasti zato, ker še ni čisto go-
pa je povedal tudi, kakšna je Su- jo, da je Sukarno 7. februarja po- tovo, ali se bodo Sukarnovi pristaši
karnova vloga pri ponesrečenem, slal generalu Suhartu zaupno pis- umaknili. Nanje Sukamo še vedno
državnem udara leta 1965. Ko so se mo s predlogom, da bi prenesel računa.

je Sukarno 20. februarja podpisal 
izjavo, ki so jo objavili dva dni kas
neje, s katero je prenesel svoja 
predsedniška pooblastila na Su
harta.

Vse pa kaže, da je vse to le za
časna rešitev. Nekateri sicer meni
jo, da se nacionalnemu kongresu, 
ki naj bi sešel 7. marca in razprav
ljal o razrešitvi Sukaraa s pred
sedniške dolžnosti ter o tem, da 
tudi njega postavijo pred sodišče 
zaradi sodelovanja v neuspelem dr
žavnem udaru, po tej Sukarnovi 
izjavi niti ne bi bilo treba sestati. 
Kongres naj bi namreč sklepal o 
tem, kar je Sukarno že storil in bi 
potemtakem lahko le potrdil. Toda 
drugi so drugačnega mnenja. Med 
vojaškimi poveljniki vlada tako 
razpoloženje, da je treba kongres 
sklicati ne glede na to Sukarnovo 
izjavo, ker je le-ta le začasna, da 
ga je treba povsem razrešiti in ga 
postaviti pred sodišče, ne pa spre
jemati takih začasnih rešitev. Naj 
bo kakorkoli že, dejstvo je le, da 
je tudi s temi pogajanji pridobil 
general Suharto. Ce pa je to dokon
čna rešitev politične zmešnjave v

K RITIK A NA RAČUN ZRD NOVO MESTO

»Svet« za ribiško sodelovanje
Na rednem  občnem  zboru zveze rib išk ih  d ružin  Novo 
m esto, k i je  b il p re tek lo  nedeljo  v Č rnom lju, so sode
lovali delegati sedmih rib išk ih  družin  našega področ
ja: Brežic, B restanice-K rškega, Č rnom lja, M etlike, Ko 
stanjevice, Novega m esta in Sotle, ter k ritičn o  sprego
vorili o vlogi, k i jo  je  im ela ZRD Novo m esto.

Delegati so menili, da Zve- bivanju ustreznih kvalifikacij,

Častna člana ribniškega 
jamarskega društva

Na nedavnem občnem zbo
ru Jamarskega kluba v Rib
nici so sprejeli za častna čla
na svojega kluba Janka Tro
šta in Draga Grila. Oba sta

Ko bo stopil v veljavo ta se zelo prizadevala za napre- 
predpis, ne bo nastopilo po- dek jamarske dejavnosti in 
polno »odtajanje cen«, mar- vedno nesebično 
več se bo pričel proces njd- jamarjem pri njihovem delu

za ribiških družin Novo me
sto ni opravičila obstoja. Ne 
toliko zaradi posameznikov, 
kot zaradi povečane samo
upravne vloge družin. Zato je 
treba poiskati ustreznejšo 
obliko za sodelovanje ribičev, 
zlasti kadar pripravljajo več
je akcije.

Predlagali so ustanovitev ne
kakšnega posvetovalnega orga- 

pomagala na> v katerem bi se dogovar
jali o poribljavanju, o prido-

o čuvajski službi, o razvija
nju ribiškega turizma in 
iskanju stikov z ribiškimi 
družinami sosednje Hrvaške.

Predlagali so tudi naj bo 
sedež tega bodočega »Pokra
jinskega ribiškega sveta« v 
Brežicah namesto v Novem 
mestu. Upajo, da se ne bo 
spremenila samo oblika, am
pak tudi vsebina dela tega no
vega organa.

Sd

V Čateških Toplicah 
spet samoupravljanje

Franc Bukovinsky, predsed
nik ObS Brežice, je na seji 
občinske skupščine v torek 
iopoldne seznanil odbornike z 
novico, da je sklep skupščine 
o  p r is i ln i  upravi v CateSkih
Toplicah neveljaven. Gospo
darsko sodišče v Celju ni 
registriralo prisilne uprave, 
ker zdravilišče ni podjetje, 
temveč zavod.

Skupščina bo zaradi tega 
sprožila upravni spor pri 
Vrhovnem sodišču. Odborni
ki so zelo prizadeto razprav
ljali, saj jim ni vseeno, kako 
dolgo bo še nered v zdravili
šču. Za toplice so pred leti 
izglasovali poroštva in ne bi 
radi, da bi se zaradi zakon
ske praznine povečevala druž
bena škoda.

J. T.

TEDENSKI NOTRANJEPOLITIČNI PREGLED
■  GIBKEJŠI, PRODORNEJŠI V AKCIJI. 

Na skupni seji predsedstva in izvršnega ko
miteja CK ZKS so govorili o predlogu re
solucije za VII. sejo CK ZKS, na kateri bo
do razpravljali o aktualnih nalogah komu
nistov v sedanjem obdobju. Med drugim so 
poudarili, naj bo resolucija mobilizacijski, 
akcijski dokument, ki bo spodbudil komu
niste h gibkejši, prodornejši akciji za ures
ničevanje reforme. Na seji so posebej opo
zorili, da morajo komunisti vedeti tudi to, 
da so v naši družbi še zmeraj aktivne sile, 
ki se lišpajo z navideznim zavzemanjem za 
samoupravljanje, demokracijo in celo soci
alizem, medtem ko imajo v resnici čisto dru
ge namene. Komunisti ne smejo oportuni
stično zameglevati konkretnih odnosov in 
sil v slovenski družbi.

Na seji izvršnega komiteja CK ZKS so 
razpravljali o tem, da je treba posvetiti več 
pozornosti raziskovalnemu delu in izdaja- 
teljstvu za potrebe uresničevanja idejno-po- 
litične vloge Zveze komunistov. Sredstva, ki 
se stekajo kot dohodek zveze komunistov, 
naj rabijo predvsem izpolnjevanju temeljnih 
nalog te organizacije. V ta namen bo izvrš
ni komite predlagal centralnemu komiteju, 
da bi ustanovili sklad za idejno-politične raz
iskave in izdajateljstvo. Ta naj bi pripomo
gel k temu, da bi politično in idejno delo 
v Zvezi komunistov bolj temeljilo na dogna
njih znanosti in znanstvenih raziskav. Tako 
nameravajo v kratkem začeti temeljito pre
učevati in raziskovati socialne spremembe 
v slovenski dražbi.

P  HUDA NESREČA V NOVSKI. Zgodilo 
se je v soboto zjutraj. Brzovlak iz Beograda 
je zavozil na tretji tir, kjer je že stal brzo

vlak štev. 8 (tudi iz Beograda). Nesreče ni 
bilo mogoče preprečiti Sreča v nesreči je 
bila v tem, da ni bilo žrtev. Poleg ranjenih 
je bila samo ena smrtna žrtev — manipu
lant v službenem vagonu. Večini potnikov 
je uspelo poskakati skozi okna, preden so 
bili vagoni v ognju. Po prvih podatkih pre
iskave je prišlo do nesreče zato, ker so po
zabili, da je tretji tir že zaseden. Odpravni
ka vlakov na železniški postaji v Novski in 
dva nadzornika kretnic so priprlL

Resolucija VII. plenuma 
ZKS bo mobiliza
cijski dokument

■  ROTACIJA POVZROČA TUDI TEŽA
VE. Znano je, da imajo nekateri ljudje, po
tem ko jim poteče določen mandat, težave 
s službo. To velja zlasti za plačane funkcio
narje, poslance-profesionalce in drage. Tem 
ljudem je pogosto nemogoče, da bi takoj, 
ko se jim steče mandat, našli drago službo. 
Zato pripravljajo predpis, ki bi omogočil to, 
da bi imeli funkcionarji na voljo določen 
čas, v katerem bi uredili vprašanja svoje 
zaposlitve.

■  SLOVENIJA IN MEDNARODNO LE
TO TURIZMA.' Republiški zbor je sprejel 
ustrezne sklepe za uspeh mednarodnega tu-

rizma v Sloveniji. Gospodarskim organizaci
jam in poslovnim bankam je priporočil, naj 
takoj uresničijo tiste investicije in izboljša
ve, s katerimi je možno že letos povečati 
obseg in kakovost turističnih storitev.

■  REPUBLIŠKI PRORAČUN SPREJET. 
Republiški in organizacijsko-politični zbor 
sta sprejela proračun za leto 1967. Le-ta iz
kazuje 519 milijonov novih dinarjev dohod
ka vključno z dopolnilnimi sredstvi občin in 
namenskimi sredstvi federacije. Ako bi do
polnilna in namenska sredstva odšteli, po
tem izkazuje proračun 417 milijonov novih 
dinarjev ali 5,2 odstotka več kot v letu 1966.

B  RESOLUCIJA O IZVAJANJU GOSPO
DARSKE POLITIKE V LETU 1967. V reso
luciji, ki jo je sprejel gospodarski zbor re
publiške skupščine, je med dragim rečeno, 
da je treba pospeševati gospodarsko rast na 
kvalitetnih temeljih ob upoštevanju sistem
skih pogojev in materialnih ter kadrovskih 
možnosti. Prizadevati se je treba za stabili
zacijo gospodarstva, kajti brez te ne bo ka
kovostnih sprememb v našem gospodarstvu 
in v dražbi sploh.

■  KDO NE BO VEC PREJEMAL OTRO
ŠKEGA DODATKA. — Socialno-zdravstveni 
zbor republiške skupščine se je odločil na 
tole novost: poslej ne bodo več prejemali 
otroškega dodatka tiste družine, kjer pride 
500 ali v nekaterih primerih 400 novih dinar
jev mesečnega dohodka na člana gospodinj
stva. Podrobnosti o tem so razvidne iz no
vega zakona o otroškem dodatku. Poslej se 
bo kazala skrb družbe za zdravo rast otroka 
prek drugih, posrednejših oblik, kot so otro
ško varstvo, šolske kuhinje, malice in po
dobno.

KRATKE
Z RAZNIH STRANI

■  v o litv e  v fNiMJT — Na
posled so prešteli glasove z voli
tev v Indiji. Vodilna kongresna 
stranka je izgubila v osrednjem 
parlamentu kar 97 poslanskih mest 
in ima tako komaj pičlo večino 
enega glasu. Od skupnih 520 po
slanskih mest jih ima še 261. Dru
ga po moči je desničarska stranka 
Svatantra s 45 poslanskimi mesti 
(27 novih), Džana Sang s 35 me
sti. socialisti imajo 23 poslanskih 
mest, KP Indiju 19 in prav toliko 
prokitajsko usmerjeni komunisti.

■  BONN PRIZNAVA MEJE — 
Zahodnonemški minister je te dni 
govoril na enem izmed sestankov 
svoje socialdemokratske stranke. 
Dejal je, da politika Zahodne Nem
čije do Vzhoda ni blokirana in 
med drugim dejal, do nobenemu 
resnemu zahodnonemškemu politi
ku ne pade v glavo, da bi sosedom 
odrekal pravico do ozcmcljsk>* ne
dotakljivosti. Povedal jc šr. da je 
namen zaliodnonemške politike 
ustvarjanje varnosti tako za Zahod 
kot za Vzhod.

■  U TANT SE POGAJA S HA- 
NOIEM? — Generalni sekretar 
OZN V Tant je zdaj na oddihu 
v glavnem mestu Burme Rangunu, 
kjer je tudi doma. Sem pa je pri
spela delegacija ZDR Vietnama, ki 
jo vodi predstavnik DRV v med
narodni komisiji za nadzorstvo 
nad premirjem. V Rangunu niso 
objavili, da jc delegacija prispela, 
scvernovietnamsko veleposlaništvo 
pa ni hotelo novinarjem poveda
ti, po kaj je delegacija prišla. Ugi
bajo, da se je prišla pogovarjat l  
U Tantom. Pri tem omenjajo, da 
so bili prav v Rangunu že dvakrat 
doslej sestanki med scvemoviet- 
namskimi in ameriškimi predstav
niki. ki jih je organiziral U Tant.

■  NOVO STOPNJEVANJI. VOJ- 
NE V VIETNAMU — Američani so 
te dni začeli z ladij obstreljevati 
severnovietnamSka mesta in obalo 
sploh. Pri tem zaplovcjo v terito
rialne vode in tudi v rečna ustja. 
Letala pa mečejo mine v severno- 
vitenamske reke.

■  REDNI STIKI MED JOR
DANIJO IN ZR NEMČIJO — Vla
di obeh dežel sta spet obnovili di
plomatske stike, ki so bili pretrga
ni, ko je Bonn priznal Izrael. Jor
danija je_ bila med desetimi arab
skimi državami, ki so takrat pre
trgale diplomatske slike r  Bonnom.

■  EVROPSKA PARTIJSKA KON- 
FERENCA — V Varšavi so sporo
čili. da bo od 24. do 27. aprila 
evropska konferenca komunistič
nih In delavskih strank. Konferen
ca bo v češkoslovaškem zdravilišču 
Karlovy Vary.

■  VIIIAR NAD EVROPO — Te 
dni je divjal pp zahodni in sred
nji Evropi silovit vihar, ki Je po
nekod dosegel hitrost čez 200 ki- 
metrov na uro. Vihar je ruval 
drevesa, odkrival strehe In pre
vračal vozila. Poročajo, da je ob 
življenje najmanj 40 ljudi.

■  500 ŽRTEV KATASTROFE V 
BRAZILIJI — Oli nedavnem neur
ju v Braziliji je izgubilo življenje 
500 ljudi, tisoč je ranjencev, okrog 
55.000 ljndi pa je rbežalo s svojih 
domov.



V bivšem »Pletilstvu« v Ko
čevju, ki se je pred kratkim 
preimenovalo v »Trikon«, so 
ustvarili leta 1965 okoli 300 
milijonov Sdin celotnegr do
hodka, lani že okoli 500 mili
jonov, letos pa bi ga lahko 
že blizu milijarde, za kar po
trebujejo predvsem še nekaj 
poslovnih prostorov.

Občinska skupščina je o 
dodatnih prostorih za »Tri
kon« že razpravljala in skle
nila podjetju pomagati. V 
»Trikonu« delajo namreč še 
vedno le v eni izmeni, drugo 
izmeno pa bi uvedli lahko le, 
če bi dobili dodatne prostore 
za skladišča, za pripravo de
la in za vpeljavo boljše orga
nizacije dela.

Z uvedbo še ene izmene bi 
podvojili tudi celotni doho
dek in zaposlili še 80 do 100 
ljudi, medtem ko jih že zdaj 
dela 180. Pri tem ne bi po
trebovali novih strojev.

»Trikon« je naslednik de
lovnih organizacij, ki so pred 
leti nastajale v občini pred
vsem zato, da so se v "jih 
zaposlovali mladi, ki niso 
dobili dela drugod. Kasneje 
so nedonosne obrate ukinili, 
sedanje podjetje pa je vedno 
bolj uspešno. V njihovi de
lovni organizaciji so imeli še 
pred leti zelo nizke osebne 
dohodke, danes pa ne za
ostajajo več bistveno za so
rodnimi slovenskimi podjetji.

Zanimanje za njihove izdel
ke (pletenine in konfekcijo)

^  • * v  v

Sejm/sca

Mali prašički 
so vedno dražji

Na ponedeljkovem novo
meškem prašičjem sejmu ni 
bilo posebnega prome'a, pač 
pa je bilo precej povpraše
vanja po mladih pujskih. 
Vsega je bilo kupcem na vo
ljo 581 prašičkov, prodali pa 
so jih 548. Od 6 do 12 tednov 
stari pujski so bili spet malo 
dražji kot prejš iji ponede
ljek. Tokrat so zahtevali za
nje 17.500 do 24.000 S din, 
medtem ko so šli večji v de
nar po 24.000 do 34.000 S 
din.

Brežice: uspešne 
kupčije

Na prašičjem sejmu v Bre
žicah 25. februarja je bilo 
naprodaj 750 prašičev, od 
tega samo 30 starejših od 
treh mesecev. Do treh mese
cev starih prašičkov so pro
dali 700 po 12 N din kilogram 
žive teže, drugih pa 18 po
I N din kilogram.

je vedno večje, saj imajo vse 
prodane. Njihov konfekcijski 
oddelek je najbolj napredo
val lani. »Trikon« tudi koope
rira z več sorodnimi podjet
ji.

Podjetju gre vedno bolje, 
kar se vidi tudi po stalnem

naraščanju dohodka, osebnih 
dohodkov in skladov.

V »Trikonu« ne izdelujejo 
le industrijske konfekcije. 
Pred kratkim so začeli delati 
tudi po meri moške, ženske 
in otroške obleke, plašče ter 
lovske in gozdarske obleke.

Kmetijski nasveti

Reja kuncev
Ob visokih cenah v prodajalnah mesa pomaga reja 

kuncev marsikateri družini, da se lahko prehrani z za
dostnimi količinami živalskih beljakovin. Zal pa pri nas 
niso razširjena društva za rejo malih živali niti zadružna 
odseki, ki bi se ukvarjali z rejo kuncev, ki razen mesa 
dajejo tudi dragoceno surovino usnjarski in tekstilni in
dustriji. Marsikateri rejec zgubi veselje z reijo, ker o nji 
premalo ve. »Izrodili so se, poginjajo, imajo pikasta jetra, 
zajke jedo svoje mladiče«, tožijo rejci, ko sprašujejo za 
nasvete.

Po glavnem namenu reje razdelimo kunce na pasme 
za meso, pasme za krzno, kombinirane pasme in kunce 
za pridobivanje volne (angorce). Med pasmami so pred
vsem znani: belgijski orjak, beli orjak, ovnači, veliki in 
mali činčila, francoski in nemški srebreč, dunajčan, ka- 
storeks, angorec. Ko izberemo pasmo in želimo rediti 
kunce, jim moramo preskrbeti zdrave kunčnice (ljudje 
pravijo zajčnice, vendar to, kar mislijo rediti, niso po
tomci divjih zajcev, temveč potomci divjih kuncev, ki pa 
jih v Sloveniji ni več). Te so lahko preprosto grajene, 
morajo pa biti zavarovane pred talno vlago, vertovi, vro
čino in padavinami. Najbolje je, da so kunci na mrežah, 
ker so tako varni pred iztrebki in izločki.

Reja kuncev ne zahteva posebnih njivskih ali travni
ških površin. Živali se zadovoljujejo s pleveli in odpadki, 
celo listje nekaterih dreves je priporočljivo. Paziti pa je 
oreba, da zelena krma ni sparjena, kar jim zelo škoduje. 
Za zimo pripravimo suho krmo, razne gomolje in korenje, 
celo žaganje jedo. Pozimi jim moramo dajati tudi piti, 
kar poleti, ko jedo zeleno krmo, ni potrebno. Na prehrano 
je treba paziti posebno pri brejih živalih, saj je ugotov
ljeno, da samica požre lastne mladiče, če ji primanjkuje 
apna in beljakovin.

O podrobnostih reje bd lahko veliko pisali, vendar bi 
radi opozorili še na nepravilno klanje kuncev. Povečini 
jih gojitelji koljejo tako, da jih udarijo s topim predme
tom ali z roko po tilniku. Na ta način pa žival samo ohro
mi in ostane dalj časa pri zavesti, zato je bolj človeško, 
če jo ^krepko udarimo s količkom po čelu, ker je tako v 
trenutku brez zavesti.

Mnogi gojitelji kuncev so opustih rejo zaradi bolezni 
kuncev, ki lahko v kratkem času uničijo vso prirejo. Naj
nevarnejša je kokcidioza, na katero odpade 85 odst. vseh 
obolenj. Povzroča jo praživalica — kokcidija, ki jo užijejo 
kunci skupaj z okuženo krmo ali iztrebki bolnih živali. 
Znane so tri vrste kokcidioze: črevesna, ki napada pred
vsem mlajše živali, ter jetrna in nosna kokcidioza. Jetrna 
je zelo pogostna; spoznamo je po jetrih z belkasto rume
nimi pikami. Kunce varujemo pred boleznijo predvsem s 
čistočo. Stajice bolnih živali razkužimo s klorovim apnom, 
bolnim živalim pokladamo vejice bora, smreke ali jelke, 
ki vsebujejo terpentin, osumljene kunce pa prenehamo 
krmiti s svežo krmo. Meso obolelih kuncev je užitno. Dru
ge bolezni so še: nalezljiv nahod, slinavost, garje, paste- 
reloza, metljavost, napenjanje, zapeka, driskavost in sol
zavost.

Obširnejše nasvete o zatiranju bolezni in o reji kuncev 
nasploh dobite v knjigi veterinarja Stanka Arka: Reja kun
cev, ki je izšla v založbi Kmetijske knjige 1952. leta, novej
šo tovrstno knjigo pa je izdal v Državni založbi Inkret in 
ima naslov Domači kunec.

Tudi vi ste kovač!
Vsak je kovač svoje sreče! Zato 
mislite že danes na jutrišnji dan 
in ne pozabite: iz malega raste ve
liko! Vlagajte svoje prihranke

na hranilno knjižico pri

DOLENJSKI BANKI 
IN HRANILNICI
v Novem mestu
ali pri njenih poslovnih enotah 
v Krškem, Metliki in Trebnjem!

Hranilno knjižico DBH lahko dobite 
tudi pri vseh poštah v občinah No
vo mesto, Krško, Metlika in Treb
nje!

Glede zdravstvenega var
stva živine je za rejce gotovo 
zanimivo, kaj pravi zakon o 
odškodninah za živino, ki je 
bila ubita ali zaklana (ne pa 
poginila) zaradi kužnih bo- 
lezni, ki jih določata temelj
ni in republiški zakon in ki 
jih naknadno določi republi
ški izvršni svet. živinorejec 
ima pravico do odškodnine, 
če je takoj naznanil pojav, 
če je po odredbi pristojnega 
organa dal zaščitno cepiti 
žival in če je žival zbolela, 
kljub temu, da se je ravnal 
po drugih določbah veterinar
skih in sanitarnih predpisov. 
Odškodnine bodo rejcem 
plačane po tržni vrednosti. 
Denar za to bo zbirala repub
lika iz taks pri zdravstvenih 
spričevalih, od tega bo 65 od
stotkov izločala za potrebe 
občin, 35 odstotkov pa bo 
ostalo sekretariatu za gospo
darstvo za financiranje de
javnosti s področja živinore
je in veterinarstva, ki so re
publiškega pomena.

Gotovo vas bo zanimalo, ka
ko bo v bodoče s taksami. 
Izšel je že republiški odlok, 
ki določa, da bodo morali 
odslej plačevati lastniki živi
ne za zdravstvena spričevala 
naslednje takse: za govedo, 
konje, mezge in mule 1200 
Sdin; za žrebeta, prašiče, 
osle in teleta do 120 kg 600 
Sdin; za prašičke do 50 kg, 
ovce in koze 300 Sdin; za jag- 
neta in kozličke do treh me
secev starosti pa 200 Sdin. Da 
ne bo preveč hude krvi in 
nepotrebnih kazni pri sreča
nju z veterinarsko inšpekci
jo, je dobro tudi vedeti, kdaj 
mora imeti posestnik živine 
zdravstveno spričevalo. Novi 
zakon je strožji v tem pogle
du in določa, da mora imeti 
zdravstveno spričevalo »vsa
ka živina, ki se naklada, raz
klada, preklada zaradi odpra
ve s prevoznim sredstvom z 
območja občine; zatem živi
na, ki se žene več kot 20 km 
daleč, in vsa živina, ki se 
proda ali odpremlja na sej
me, zadružne dogone, razsta
ve, ter tista, ki gre v zakol, 
pa njeno meso ni namenjeno 
domači porabi«.

Novi zakon vpeljuje tudi 
druge novosti, predvsem 
s področja medsebojnih od
nosov teritorialnih enot ozi
roma strokovnih služb, ki pa 
neposredno za rejce niso to
likšnega pomena. M. LEGAN

OKNA, VRATA, POLKNA
in drugo STAVBNO POHIŠTVO 
za opremo VAŠE HIŠE

dobite pod zelo ugodnimi 
pogoji v

PRODAJNEM 
SKLADIŠČU

INLES
v RIBNICI

Novosti zakona s področja
živinoreje in veterinarstva

V petek , 1. feb ru arja , je  začel velja ti republišk i 
zakon o ukrep ih  za pospeševanje živinoreje in  o zdrav
stvenem  varstvu  živine, ki so ga p rip rav lja li poldrugo 
leto — Med novostm i s ta  za re jce  neposredno najpo 
m em bnejši: zakon n a  novo vpelju je  reg ister rejcev 
plem enske živine in p o o stru je  kon tro lo  zdravstvenega 
varstva živine — Na osnovi novega zakona je  že izšel 
odlok o taksah  p ri zdravstvenih  spričevalih.

V Sloveniji je živinoreja 
važna gospodarska panoga, 
zato je treba tudi pri spreje
manju predpisov paziti na 
to, da bodo številna vpraša
nja urejevali smotrno in ži
vinoreji v prid. Da je to res, 
je potr&ilo tudi 436 pismenih

pripomb, ki jih je na osnu
tek zakona prejel republiški 
sekretariat za gospodarstvo.

Ena izmed novosti zakona 
je uvajanje registra rejcev 
plemenske živine. Podrobno
sti o vodenju registra in po
drobnejše zahteve o kvaliteti

živine bodo določene naknad
no; pomembno je predvsem 
to, da bomo znova načrtno 
začeli skrbeti za plemensko 
živino. Z vpisom v register 
bf namreč potrebno ugotav
ljanje plemenske vrednosti 
živine in s tem kontrola pro
izvodnosti kot osnova za od- 
biro najboljših živali za ple
mensko rejo. To pomeni spet 
na široko uvajanje in izpo
polnjevanje nekoč že preiz
kušenih rejskih metod ter 
moralno in materialno pri
znanje najboljšim rejcem. 
Register bo seveda zagotav
ljal pri prodaji tudi večjo

Potem bi lahko zaposlili 80 do 100 novih ljudi —  Z uvedbo druge izmene 
bi celoten dohodek podvojili —  Razen konfekcije in pletenin so začeli izde

lovati še oblačila po meri /

OBISK V KOČEVSKEM PODJETJU »TRIKON«

Potrebujejo dodatne prostore

Obrat konfekcije je v »Trikonu« največji, saj v njem dela okoli 100 
180 članov kolektiva. (Foto: J. Primc)

ljud i od skupno



Študentje: spet lepše perspektive
(Nadaljevanje s 1. strani)

val, kot je dejal Pavle Flor
jančič, predvsem družbene, 
politične in ekonomske pro
bleme, kultumo-umetniška 
skupina pa bo delovala po
sebej: v njej bo nekaj članov 
odbora, ki bodo skrbeli za 
povezavo.

Dolenjski Student je prvič 
izšel maja lani. Do preneha
nja izhajanja lista je prišlo 
že takoj na začetku zaradi 
osebnih nasprotij med člani 
KUS Janez Trdina in zaradi 
razprtij med njimi in ured
niškim odborom. Decembra 
lani je izšla druga številka 
Dolenjskega študenta, pri ka
teri pa KUS Janez Trdina in 
stari uredniški odbor sploh 
nista sodelovala. Kriva so bi
la spet osebna nasprotja.

V razpravo, ki jo je začel 
Vlado Gajski, je posegel tu-

Jože Ciuha v krški 
galeriji

V soboto, 4. marca ob 
18. uri, bodo v krški gale 
riji odprli razstavo aka
demskega slikarja Jožeta 
Ciuhe. Za razstavo je pri
pravljenih 36 slik na stek
lu, risb in ilustracij. Raz
stavo bo odprl in imel 
uvodno besedo Marjan Tr
šar. Odprta bo do 19. mar
ca vsak dan od 10. do 12. 
ure in od 15. do 18. ure, 
ob nedeljah in praznikih 
pa od 10. do 12. ure. — Na, 
sliki: Jože Ciuha — avto
portret.

di Slavko Dokl, predsednik 
ObO SZDL v Novem mestu. 
Strinjal se je z drugimi, ki 
so poudarjali, da mora bita 
Dolenjski študent res štu
dentski list in naj ima torej 
uredniški odbor izključno 
pravico urejanja. Prav tako 
je menil, da osebnih naspro
tij ne bi smeli prenašati na 
politiko pri urejanju tega 
glasila.

O vsebini, ki naj bi jo za
jemal Dolenjski študent, pa 
je predsednik izdajateljskega 
sveta Dolenjskega • lista de
jal: »študentski list bi mo
ral pisati o študentskih pro
blemih, ki jih ljudje v deve
tih dolenjskih občinah malo 
ali pa sploh ne poznajo. Pi
sati bi bilo treba o politiki 
štipendiranja in kreditiranja 
ter o drugih težavah, ki jih 
med študenti ni malo, ne pa 
se zapirati v ozke skupine. 
Tesneje bi morali sodelovati 
s srednjimi šolami in se bolj 
zanimati za gospodarske pro
bleme na Dolenjskem.«

Skupščina je sklenila, da 
Dolenjski študent vsekakor 
ne sme prenehati izhajati, 
saj predstavlja najboljšo po
vezavo med študenti v Ljub
ljani in matičnimi občinami.

\

V premislek
V novomeški občini ži

vi 169 otrok po vojni umr
lih borcev NOV. 86 teh 
otrok je že doseglo eko
nomsko samostojnost, 
vendar so večinoma ne
kvalificirani delavci. Sa
mo trije izmed njih so do
segli višjo in visoko izo
brazbo. 83 otrok po vojni 
umrlih borcev še vedno 
obiskuje šole in so pri 
tem odvisni od pomoči 
staršev in družbe. 43 jih  
hodi v osemletko, 16 v 
srednjo šolo, 4 v visoko 
in višjo šolo, 21 pa v 
srednjo strokovno šolo. 
Domala vsi se preživljajo 
s sorazmerno nizkimi 
družinskimi pokojninami, 
samo štirje izmed njih 
dobivajo štipendijo. Vsi 
vemo, da so, še boljše, da 
bi morali imeti otroci 
borcev prednost pri šti
pendijah, kot vidimo, pa 
tega ni. Skoraj gotovo pa 
lahko rečemo, da so vsi 
otroci po vojni umrlih 
borcev, ki obiskujejo 
srednje in visoke šole, 
socialno prizadeti!

LJUBEZENSKA

Starejši Leskovčan je na
govarjal mlado dekle. Veno
mer je silil vanjo, pa ga je 
deklica takole izplačala: 
»Oprostite gospod, očeta že 
mam, jaz bi rada fanta!«

Iz PUSTNIH NOVIC 1967

Tu ni finančnih problemov, 
ker tiska občasno prilogo 
»Dolenjski študent« uredni
štvo Dol. lista na svoj račun.

Iniciativni odbor je že 
pred skupščino pripravil ne
kaj predlogov za delo v klu
bu, skupščina pa jim je do
dala še več novih, študentje 
bodo povabili na razgovor 
predstavnike novomeške in 
trebanjske občinske skup
ščine, delovnih organizacij, 
družbeno-političnih organiza
cij in Dolenjskega lista. Obi
skali naj bi nekaj kolektivov 
v obeh občinah. Jeseni bo 
Klub dolenjskih študentov v 
Novem mestu organiziral 
akademski ples, poživiti bo 
treba tudi športno dejavnost. 
Poleg tega bodo študentje 
navezali tesnejše stike s šti
penditorji in s srednjimi šo
lami.

Pred razpravo je skupšči
na izvolila nov (enajstčlanski) 
odbor kluba, v katerem je 
skoraj polovica brucev. To 
daje upati, da zaradi odhoda 
starejših študentov delo ne 
bo spet zamrlo, kot se je 
zgodilo pred dvema letoma.

Ni dvoma, da je skupšči
na uspela: študentje niso
pokazali le na vrsto težav in 
problemov, pač pa so tudi 
predlagali povsem konkretne 
rešitve. Ker so občinski fo
rumi v Novem mestu in 
Trebnjem obljubili denarno 
pomoč, ki je bila prejšnja 
leta najbolj boleča točka Do
lenjskega študentskega klu
ba, bo klub — taka so bila 
mnenja na skupščini — po
kazal svojo dejavnost lahko 
budi na zunaj. To pa bi bilo 
le v korist tako študentom 
kot matičnim občinam, ško
da le, da na skupščino Klu
ba dolenjskih študentov ni 
bilo predstavnikov trebanj
ske občine.

S. SPLIHAL
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VEČER 
PROTESTNIH PESMI

Klub dolenjskih študen
tov je takoj po občnem 
zboru začel izpolnjevati 
svoj program. V soboto,
4. marca ob 20. uri bo v 
njihovi organizaciji in pod 
pokroviteljstvom tednika 
Mladine obiskala Novo 
mesto študentska skupina 
iz Ljubljane, ki se bo no
vomeškemu občinstvu v 
Dolenjski galeriji predsta
vila z večerom protestnih 
pesmi Balada o Bobu 
Dylanu. V Novem mestu

bomo razen drugih tokrat 
prvič slišali pesmi Boba 
Dylana in Donovana, ki 
sta v svetu vedno bolj 
upoštevana.

Razen večera v Dolenj
ski galeriji bo klub orga- 
iMrail še posebne pred
stave za novomeške sred
nješolce. Predstave  ̂bodo 
pomembne tudi po drugi 
plati: 10 odstotkov dohod
kov so študentje namenili 
sa vietnamsko ljudstvo.

-sl

OBČNI ZBOR ŠD NOVO MESTO

Danes športniki o svojem delu
Novomeške športnike združujeta 

dve društvi: TVD Partizan in lani 
ustanovljeno SD Novo mesto. Prvo 
vključuje mladino, ki se ukvarja 
z osnovno telesno vzgojo in rekre
acijo, drugo pa goji tekmovalne 
panoge: nogomet, mali rokomet, 
košarko, atletiko, veslanje, tenis, 
namizni tenis in šah.

Kako je SD Novo mesto opra
vilo svoj nalogo, se bodo pogo
vorili njegovi člani na današnjem 
občnem zboru ob 17. uri v Sindi
kalnem domu v Novem mestu. 
Narejenega Je bilo precej, vendar 
šport v Novem mestu še nima ti
stega ugleda, ki ga Je včasih že 
imel. Kako so delale posamezne 
skupine?

ATETIKA: Atletski klub vklju
čuje največ mladine. Dobri delovni 
pogoji obetajo, da bo atletski na
raščaj, ki je bil zaupan dobrim 
strokovnjakom, v kratkem poka
zal, kaj zna. Dobra je zlasti mo
ška ekipa in nekatere posamez
nice.

KOŠARKA: Menjava ljudi v eki
pah in vodstvu je vedno boleča. 
Dokler ni bil urejen status kluba,

je ta panoga zaostajala, zadnji čas 
pa daje upanje, da bo tudi na ko
šarkarskem igrišču bolj živahno.

MALI ROKOMET: Organizacij
ske težave v klubu ne bi smele 
vplivati na njegov ugled, saj Je z 
uspehom nastopal v II. republiški 
ligi.

NOGOMET: Sistem tekmovanja 
z velikim številom odigranih tekem 
in slabimi nasprotniki ne vpliva 
dobro na kvaliteto ekipe. Name 
sto, da bi sredstva vlagali v delo 
z mladino porabijo večino denar
ja  za prevoz in ostale stroške.

TENIS: To je drag šport in 
vključuje predvsem člane, ki si že
le rekreacije. Premalo je mladine, 
ki bi se pripravljala tudi za tek
movanja.

NAMIZNI TENIS: Klub dela
brez večje pomoči in le ob priza
devanjih požrtvovalnih posamezni
kov. Za večji razmah te panoge 
bo treba klub bolj podpreti.

VESLANJE ima v Novem mestu 
idealne delovne pogoje. Zanimanje 
je precejšnje, manjka pa denarja 
za nakup čolnov. Sedanji ne zado

stujejo za vse, ki bi želeli veslati.

SAH: Napredek na tem področ
ju  je presenetljiv. Novo mesto je 
doseglo največ v množičnosti in 
taka prizadevanja je pametno še 
bolj spodbujaU.

O vsem tem ter o načrtu za p ri
hodnje leto se bodo pogovarjali 
športniki na današnjem občnem 
zboru. Prav je, da pridejo vsi ti, 
sti, ki jim . je razvoj športa v do
lenjskem središču količkaj pri 
srcu! SLAVKO DOKL

Pionirsko šahovsko 
prvenstvo v Brežicah
V nedeljo, 19. februarja, je bi

lo v prosvetnem domu v Brežicah 
pionirsko šahovsko prvenstvo, ki 
se ga je udeležilo veliko starejših 
in mlajših pionirjev in pionirk iz 
Osnovne šole bratov Ribar lz Bre
žic, z Bizeljskega, Pišec, Artič, 
Velike Doline in Cerkelj.

Tokrat so zmagali pionirji in 
pionirke brežiške osnovne šole, ki 
m uco po uioidjp uiapos tnqop os 
možnih. Zmagovalci so bili nagrad 
zelo veseli in so sklenili, da bodo 
tudi vnaprej pridno vadili.

ZDENKA ZORKO

Na kočevski 
osnovni šoli 
so tekmovali
Na športnem dnevu, ki ga je 

organizirala kočevska osnovna šo
la, je sodelovalo preko 700 fan
tov in deklet v orodni telovadbi, 
štafeti z metanjem na koš, roko
metu in košarki. Tekmovali so le 
vešji razredi.

REZULTATI: Orodna telovadba: 
5. razredi — mantje: 1. Boris
Ofak 28,1, 2. Štefan Papež 27,6, 3. 
Prane Sebal 27,3, ekipe: 1. 5.1
22,78, 2 5.g 22,02, 5.h 21,86;

dekleta: 1. Jožica Kovačič 25,5, 
2. Vesna Primšar 25,0, 3. Brigita 
Levstik 24,5, ekipe: 1. 5.h 21,10,
2. 5.e 20,91, 3. 5.g 20,31;

6. razredi — fantje: 1. Dušan
Dejak 29,5, 2. Slavko Kerč 29,3,
3. Jože Perger 29,0, ekipe: 1. 6.1 
25,13, 2. 6.a 23,05, 3. 6.g 22,71; de
kleta: 1. Metka Knavs 27,7, 2. 
Mira Frank 27,2, 3. Nada Benčina 
27,2, ekipe: 1. C.b 21,51, 2. 6.b 
20,86, 3. 6.d 20,33.

Štafeta: 7. razredi — fantje: L 
7.i 2:91,1, 2. 7.a 2:23,0, 3. 7.C
2:24,5;

dekleta: 1. 7.g 2:55,6, 2. 7.e
3:02,1, 2. 7.a 3:09,5;

8. razredi — fantje: 1. 8.a 2:10,0,
2. 8.b 2:37,6, 3. 8.2 2:44,0; dekleta:
1. 8.a 2:45,8, 2. 8.c 3:10,0, 3. 8.d 
3:23,8.

V rokometu je ženska reprezen
tanca popoldanskih sedmih raz
redov premagala dopoldansko 10:2, 
med osmimi razredi pa so dopol
danski zmagali s 6:2. Fantje so se 
pomerili v košarki: med sedmi
mi razredi so bili uspešnejši po- 
poldanci s 6:4, med osmimi pa 
so zmagali dopoldanci z rezulta
tom 15:3.

Celotna prireditev je pokazala, 
da je letos letesna vzgoja na 
osnovni šoli organizacijsko, pro
gramsko in kakovostno zelo na
predovala. A. Arko

Ivič -  dolenjski 
brzopotezni prvak
Na dolenjskem brzopoteznem 

šahovskem prvenstvu, ki Je bilo 
26. februarja v čm om olju, je med 
24 igralci zmagal Slobodan Ivič iz 
Kočevja, Favoriti so bili še Pen
ko, Škerlj in Cimer. Med kočev
skimi igralci sta manjkala Oster
man in Go mik. Prvi trije bodo 
sodelovali na repubUškem brzopo
teznem prvenstvu, ki bo 5. marca 
v Ljubljani. — Rezultati: Ivič (Ko
čevje) 21 točk, Penko (Novo me
sto) 20 In pol, Čimer (Kočevje) 19 
in pol, Škerlj (N. m.) 19, Nagel 
(N. m.) 15 itd. NajboljSi igralec 
Ribnice Golja je bil 13 in pol toč
ke deveti, najboljši čm om aljčan 
Žlogar pa z 12 točkami dvanajsti.

IVE STANIČ

Deset ekip na 
strelišču v Črnomlju

Občinski strelski odbor v Čr
nomlju je organiziral na občin
skem strelišču tekmovanje z zrač
no puško, ki sl ga je udeležilo 
deset ekip iz šestih strelskih dru
žin. Zmagala je prva ekipa Čr
nomlja s 552 krogi. Sledijo: Be-‘ 
grad I 530, Črnomelj II 527, Kani
žarica I 496, Elektro I 494, Prole
ter I 443, Komunala 415, Begrad
II 401, Elektro II 399, Proleter II 
395.

Skoraj vse družine so že Izved
le tudi občne zbore. Občni zbor 
občinskega strelskega odbora je 
predviden za 9. marec. Novi od
bor bo Izdelal poleg obveznega 
tudi svoj program dela in tekmo
vanj v skladu s strelsko skup
nostjo Novega mesta.

Glavna naloga, ki si jo Je zadal 
že stari odbor, je približati strel
ski šport širšemu krogu ljudi v 
Beli krajini, posebno mladini, za 
katere je streljanje med najpri- 
vlačnejšiml športi. P. D.

Dr. Željko Šribar:

Vsaka žena bi morala vsaj dvakrat na leto h ginekologu
Običajno kmalu po obče

vanju peče spolovilo ali pa tu
di tega znaka ni. Klice se zadr
žujejo na površini spolovila ali 
prodrejo v notranjost raznih 
žlez. Bičkarji uničujejo moške 
semenčice, vendar je tako vnet
je le redko vzrok jalovosti. 
Mnoge žene kljub vnetju zano
sijo, tedaj pa je vnetje še moč
nejše, iztoka je zelo veliko. 
Plodu te klice nikoli ne škodu
jejo, ker ne prodirajo v mater
nico.

Zdravljenje: zadnja leta ima
mo zelo uspešna zdravila, ki 
uničujejo bičkarje. Zdravila so 
v obliki tablet, ki jih morata 
uživati oba partnerja. 2ene ra
zen tega dobijo še vložke za v 
nožnico. V 10 dneh je bolezen 
pozdravljena.

Vnetje v nožnici lahko pov
zročajo tudi glivice kvasovke. 
To vnetje ni tako pogostno, 
imenujemo pa ga soor. Pri do
jenčkih se podobno vnetje ra
do pojavi v ustih. V tem prime

ru glivice ne izpodrinejo korist
nih drobnoživk, le-te pa tudi ni
so obrambno sredstvo proti 
glivicam. Znaki takega vnetja 
so: v nožnici se nabere zelo 
veliko belih sirastih oblog, ki 
se cedijo tudi navzven. Ta iz 
tok ne smrdi, pač pa zelo, zelo 
peče, predvsem v nosečnosti.

Zdravljenje je zelo enostavno. 
Dostikrat je dovolj zdraviti sa
mo nožnico, če  pa se vnetje ne 
pozdravi, je potrebno zdraviti 
oba partnerja. Uporabljamo ob
kladke borove kisline, prašek 
te kisline in vložke za v nožni
co. Na voljo so tudi tablete za 
uživanje in violetno barvilo.

Pri slabi higieni zunanjega 
spolovila lahko pridejo v nož
nico razne klice, ki povzročajo 
vnetje drugod po telesu. Toda 
če ni vdor stalen, se jih nožnica 
sama ubrani.

Vnetja v starosti
V tej dobi so v nožnici dru

gačna vnetja kot v dobi plod

nosti. Ne zasledimo vnetij, po
vzročenih z bičkarji ali glivica
mi, pač pa z ‘bakterijami, ki pri 
mladih ženah ne povzročajo bo
lezni. če  je  nožnica mehanično 
poškodovana ali če vderejo va
njo bolezenske klice, lahko na
stane trdovratno vnetje, ker je 
v tej dobi nožnica precej neod
porna. Klice, ki povzročajo 
gnojno vnetje, večkrat prodro 
tudi v maternico. Tu se nabira 
gnoj. Izcedek je redek, rumen- 
kastorjav gnoj. Podobno vnetje 
lahko spremlja rakasto obole
nje na telesu maternice.

Zdravljenje: najprej odkrije
mo škodljivca in zdravimo s 
primernim zdravilom, vendar 
pa moramo tudi izčistiti mater
nico, da ne bi spregledali raka 
na telesu maternice.

Vsak iztok zaradi vnetja sča
soma poškoduje kožo zunanje 
ga spolovila, na njem se lahko 
pojavijo tvori — čiri. Rade se 
zagnojijo žleze ob vhodu v 
nožnico. Zunanje spolovilo na

eni strani močno oteče, koža 
je repeče rdeča, bolečina je hu
da, hoja pa otežkočena. To 
vnetje nastane na hitro in sko
raj vedno ženo privede k zdrav
niku. Zdravljenje je operativ
no. Ko oteklino prerežemo, iz
teče gnoj in težave v hipu po
pustijo. Nezdravljeno takšno 
vnetje včasih preide v kronič
no in traja mesece in mesece. 
Posledica pa je povečana žle
za (do velikosti jajca) na zu
nanjem spolovilu. Tako dolgo
trajno mirujoče vnetje, ki je 
običajno brez večjih težav, se 
dostikrat razbohoti. Tudi tu je 
zdravljenje operativno.

Pri dolgotrajnem vnetnem 
iztoku se ob vhodu v nožnico 
in na zunanjem spolovilu po
javi veliiko število ostrih, bra
davičastih izrastkov, ki so v e  
liki za pšenično zrno ali pa še 
večje. Podobni izrastki se lah
ko pojavijo tudi na moškem 
spolovilu. Take bradavice mo
tijo bolnika.

ZDRAVLJENJE: s posebni
mi posipi ali pa odstranimo 
bradavice overja ti vno. Vselej 
pa je seveda treba odpraviti 
vnetni iztok, sicer se brada
vice ponavljajo.

Pri vsakem vnetju zunanjega 
spolovila priporočamo sedeče 
kopeli v kamiličnem čaju ali 
v raznih razkužilih (hiper- 
nnangan, boova kislina, tanin- 
ske kopeli — taninske kopeli 
so kuhane hrastove skorje). 
I2spiranja nožnic pa ne pripo
ročamo. Nekatera vnetja v 
nožnici sicer včasih zdravimo 
z izpiranjem, toda za to upo
rabljamo posebna zdravila, ki 
jih daje le zdravnik. /

Spolne bolezni in iztok
Posebno mesto med vnetji 

zavzemajo spolne bolezni. Te 
se prenašajo praktično le pri 
spolnem občevanju z okuženo 
osebo. Le izjemoma zbolijo 
otroci, in to le takrat, če spijo 
z okuženo osebo. Običajni spol
ni bolezni sta gonoreja (triper, 
kapavica) in lues (sifilis ali 
trdi čainkar).

(Nadaljevanje)



USPELA »ŽENITEV« R IB N IŠK E SVOBODE
t

Amaterizem boljše vrste
Predzadnjo soboto in nede

ljo se je ribniška Svoboda 
po dolgem času spet pred
stavila kulturnih užitkov 
željnim občanom Ribnice in 
okoliških krajev s sodobno 
»družinsko« komedijo Marja
na Marinca »Poročil se bom 
s svojo ženo«.

Kakor rečeno, komedija je 
sodobna in skuša z malce 
humorističnega pretiravanja 
karikirati današnje družinske 
razmere v nenehno delo vpre- 
ženega sodobnega človeka. 
Gledalcu se zdi, da mu je s 
skoro malce poroga postavil 
avtor pred obraz ogledalo, 
rekoč:

-  Na, pa se poglej, kakšen 
si, poglej sebe in svoje idea
le, ki se kaj radi sprevržejo 
v — burko . . .

će upoštevamo vse to ni 
čudno, da se je vodstvo Svo
bode odločilo prav za to de
lo, kajti za komičnimi prizo
ri, za smehom, ki je včasih 
tudi malce grenak, tiči vse 
kaj več kot burka; mogoče 
opomin premnogim mladim 
zakoncem, polnim idealov, 
naj svojim idealom ne nase
dajo in naj jemljejo življe lje 
takšno, kakršno je, z druge 
strani pa nauk, da je treba 
življenjska nesoglasja, majh
na in velika, reševati pred
vsem z razumom, dobro vo
ljo, razumevanjem in ljubez
nijo.

Uprizoritve, ki smo jo gle
dali v soboto in nedeljo, ne 
gre soditi prestrogo, iz pre
prostega razloga, ker nihče

Slamnati večeri
V zbirki POTA MLADIH je 

pri Mladinski knjigi izšel ne
davno knjižni prvenec Bar
bare Brecelj, zbirka črtic s 
skupnim naslovom »Slamnati 
večeri«. Pisateljičin svet je 
svet mnogih mladih ljudi v 
današnjem času, pisateljsko 
pa sveže in prepričljivo ob
delan, tako da nevsiljeno iz
zveni spoznanje: samo v res
nično doživetem je tragika 
in je radost. KnjigO bo mla
dina zaradi svojevrstne topli
ne nedvomno rada še in še 
prebirala.

Sodobno slovensko 
slovstvo

23. februarja je bilo v či
talnici Studijske knjižnice 
Mirana Jarca predavanje ika- 
demika dr. Antona Slodnjaka 
»Sodobno slovensko slov
stvo«. V dve uri trajajočem 
pregledu slovenskega slov
stva je dr. Slodnjak nanizal 
vrsto zanimivih ugotovitev 
ter formulacij. Predavanja 
znanega slovenskega znan
stvenika ter pisatelja se je 
udeležilo večje število dija
kov ter ljudi, kd se zanima
jo za kulturna vprašanja.

Predavanje je priredila po
družnica Slavističnega dru
štva v Novem mestu.

na odru ni poklicni igralec, 
pač pa vsi skupaj sodijo 
v tisto vrsto ljudi, ki so še 
vedno prepričani, da je po
leg standarda človeku po
trebna tudi kultura. Pred 
predstavo se je režiserka Mi
lena Borovčeva sicer opravi
čila, da domači igralci šele 
po dolgem času spet dvigajo 
odrsko zaveso, češ da je Rib
nica majhna, ljudi, ki bi ;"h 
veselilo nastopanje, pa zelo 
malo. Po predstavi opraviči
lo resnično ne bi bilo več po
trebno, saj so, posebno neka
teri igralci, dokazali, da je 
treba njihovo oranje kulturne 
ledine označevati z amateriz
mom boljše vrste.

V času, ko se sprašujemo, 
če je amaterizem v kulturi 
sploh še potreben, pravzaprav 
mogoč, spoznavamo, da je še 
vedno dovolj ljudi, ki so pri
pravljeni svoj skopo odmer
jeni prosti čas žrtvovati bo
ginji Taliji, odreči se svojim 
užitkom v korist skupnosti — 
iz samega veselja do brez
plačnega nastopanja na odru. 
In takoj pribijmo: amateri
zem v kulturi nam je potre
ben, prepotreben kot proti
utež nenehnemu pehanju za 
materialnimi dobrinami, za 
zaslužki, za standardom. Pri 
tem pa pozabljamo, da je do

bršen del standarda pravza
prav kultura in da nam, gle
dano s te strani, do zadovolji
vega standarda še marsikaj 
manjka.

S svojo »ženitvijo« je ribni
ška Svoboda gledalce prijet
no presenetila, pri čemer gre 
nedvomno zasluga celotnemu 
ansamblu in spretni in domi
selni režiji M. Borovčeve. Da 
je res tako, so pri obeh pred
stavah dokazali gledalci z več 
kot zadovoljivo udeležbo. Do
kazali pa so tudi, kako je 
Ribnica potrebna podobnih 
prireditev, za katere ni nujno, 
da so plod prizadevanj pri
znanih umetniških hiš . . .

»Gimnazijka« —  
prepričljiv prerez 

življenja
V zbirki Levstikov hram je 

pri Mladinski knjigi izšlo 
pred kratkim novo delo slo
venskega pisatelja Ingoliča, 
roman »Gimnazijka«. Z izda
jo tega dela je Mladinska 
knjiga, z njo pa vsa sloven
ska kulturna javnost počasti
la pisateljevo šestdesetletni
co. Zgodba »Gimnazijke« je 
sodobna, vsakdnja in resnič
na, tako da da prepričljiv 
prerez našega današnjega živ
ljenja. Napisal jo je lahko 

[ samo pisatelj, ki je kot pro
fesor in pedagog dolga leta 
živel med mladino.

Lepota
V petek 24. februarja, se 

je po daljšem presledku no
vomeškim gledališkim obi
skovalcem znova predstavil 
Oder mladih, kd deluje pod 
okriljem Zavoda za kulturno 
dejavnost. Tokrat so v režiji 
Alenke Vrabec — Boletove 
zaigrali Grajrevo pravljično 
igrico Lepota in zver, zgodbo 
o živalskem ženinu, ki jo po
zna tudi naše ljudsko pesni-

Mira Gortnar je bila Lepota, Lavra Černelč pa nagaji- 
ii zmajček ali kuščar če k; na sliki ju vidite v grajski 
sobani, kjer je živela Zver. Lepota jo je premagala z 
lobroto in ljubeznijo ter ji vrnila življenje.

(Foto: M. Moškon)

in zver
štvo. Morda bi bilo ob tej 
priložnosti umestno sprego
voriti besedo ald dve o kon
ceptu amaterskega gledali
škega udejstvovanja, ki mu 
posredovanje umetnin v bliž
njih gledališčih (Ljubljana) 
ter spremljanje gledališkega 
dogajanja s pomočjo televizi
je daje nov razpon: trga mu 
masko čiitalništva in diletant- 
stva in ga s kultivirano bese
do, režijo in sceno dviga v 
svet prave, resnične umetno
sti. Nova vsebina amater
skih ansamblov se torej odra
ža v vse večji kvaliteti nasto
pov, vendar pa zapis, ki je 
pred nami, nima namena, 'la 
bi se spuščal v globljo vse
bino amaterskega gledališke
ga nastopanja: hoče le spo
ročiti o delu mlade skupine, 
ki je dala kulturnemu življe
nju v našem mestu novo 
obeležje.

Lirično mladinsko igro v 
dvanajstih prizorih so po
sredovali: Ante Kotar kot ča
rovnik Hokuspokus, Lavra 
Cemelčeva kot Miki, Janez 
Legan kot princ ter Rudi 
škof (Klement, trgovec), Bar
bara Potokarjeva (Džes ami
na), Marija Tisovčeva (Džon- 
kilina) in Mira Gortnar jeva 
(Džejna-Lepota). Igra, ki bo 
brez dvoma razveseljevala 
mladino (ta bo v njej iskala 
verjetno zgolj zgodbo) po
sreduje starejšemu gledalcu 
globoko vsebino o življenju. 
Vendar je bil kdaj pa kdaj 
smisel zabrisan, saj je bilo 
zaradi slabe izgovarjave tež
ko slediti posameznim prizo
rom, ki bi sicer z liričnost- 
jo, pa tudi duhovitostjo zelo 
močno učinkovali.

Prav gotovo bodo morali 
mladi igralci posvetiti večjo 
pozornost govornim vajam, 
da se bodo lahko z njihovo 
pomočjo dokopali do teksta, 
igre in globljega podajanja 
dela.

Zvedeli smo, da bo Oder 
mladih z Lepoto in zverjo 
gostoval po novomeški obči
ni. Njihovega obiska bo vese
la zlasti šolska mladina.

PETER BREŠČAK

Mara Glonar:-Naš otrokm

bo postal šolar
Slaboten, nerazvit otrok 

moira v šolsko delo vlagati 
več napora, kot mu dopu
ščajo njegove moči. Taki 
napori pa ga vse bolj iz
črpavajo. Ob morebitnih 
neuspehih, katerih pa ni 
sam kriv, je razočaran. Za
to otroku v predšolsiki do
bi pomagamo do temelj
nih telesnih spretnosti in 
sposobnosti. Naučimo ga 
osnovnih gibalnih navad, 
to je hoje, teka, nošenja 
raznih stvari, plezanja in 
plazenja itd. V pretirani 
skrbi za otroka nekateri 
starši neprestano držijo 
malčka za roke. Kako na
porno je to zanj, lahko 
hitro ugotovite: le pojdite 
na sprehod in držite ves 
čas roki visoko nad glavo! 
Boste vzdržali? Ne? Vaš 
otrok pa bi to moral! Pri 
vsem tem pa postaja nesa
mostojen, neroden in ni 
sproščen.

V saikodnevno siproščeno 
gibanje na svežem zraku, 
tudi ob slabem vremenu, 
zagotavlja normalen teles
ni razvoj. Otrok postaja 
spreten, ves njegov organi
zem se skladno razvija, se 
utrjuje in pripravlja na 
zahtevnejše telesno in du
ševno delo v šoli. Kako na
porno je za prvošolčke šol
sko delo, nam dokazuje to, 
da večina teh učenčkov 
shujša, postaja bolj do
vzetna za razne bolezni in 
tudi preboli v tem razredu 
večino nalezljivih otroških 
bolezni.

Prav bi bilo, da bi bili 
otroci še pred vstopom v 
šolo zdravniško pregle
dani.

IGRA JE ZA RAZVOJ
OTROKA POTREBNA
Otrokova igra ni brez

ciljno zapravljanje časa, 
ampak pomembno opravi
lo, ki ga jemlje prav tako 
resno kot odrasli svoje 
delo. V izjavi nekega pe
dagoga je mnogo resnice: 
»Kakor se bo otrok v 
predšolskem obdobju ig
ral tako se bo v šolskem  
obdobju učil in tako bo 
kot odrasel človek delal.«

Igra je torej za otrokov 
razvoj potrebna. Z igro 
raste v veliko neznano živ
ljenje, ga z njo ‘raziskuje 
in nabira izkušenj, se v 
njej izraža in giblje. Maj
hen otrok dojema svet 
zelo osebno in ga podoživ
lja v svoji igri. Vse, kar 
se nauči in izve, hoče u- 
prizoriti. V igri se spet 
umiri, če so njegov čust
veni svet vznemirili zuna
nji dogodki.

Igra pomaga otroku, da 
se telesno in umsko pra
vilno razvija, veča mu ust
varjalne sposobnosti in sa- 
mostojnost, vzgaja v njem 
ljubezen do dela za red in

disciplino. Otroku dopu
ščamo, da bo v igri spoz
naval vedno širši krog lju
di: v začetku dom, kasne
je sovrstnike. Igra s so
vrstniki je za normalen 
razvoj otroka nujno p o  
trebna, ker vzgaja v njem 
smisel za kolektiv, tova
rištvo, skromnost, odloč
nost, resnicoljubnost.

Naša dolžnost je torej, 
da otroka pri igri ne ovi
ramo, ampak mu pomaga
mo in ga podpiramo.

ALI JE DELO TUDI
MAJHNEMU OTROKU 

POTREBNO?
V življenju ljudje - ne 

žanjejo uspehov po na
ključju; uspeh zahteva 
trdo in vztrajno delo. Tu
di uspeh v šoli je odvisen 
od otrokove privajenosti 
na delo, od njegove vztraj
nosti in natančnosti. Pre
pogosto opažamo v šoli, 
da otroci nimajo privzgo
jenih delovnih navad, da 
pri svojem delu niso do
volj vestni in vztrajni. Ze
lo hitro jih uspeh zadovo
lji, neuspeh pa potre. V 
trenutku ko bi si morali 
prizadevati, da bi še bolj 
napredovali, da bi more
biten neuspeh popravili, 
obstanejo..'Le redki starši, 
ki sicer spremljajo otro: 
kov razvoj, se veselijo nje
govih uspehov, mu poma
gajo premagovati težave, 
so pri svoji vzgoji in kon
troli otrokovega dela tudi 
dosledni. Nedoslednost 
staršev na tem področju 
pa je vidna v šolskih re
dovalnicah, v katerih ni
hajo ocene: po roditelj
skih sestankih in govoril
nih urah se dvigajo, pa 
spet padajo, ko otroci za
čutijo, da kontrola star
šev popušča.

KAKO OTROKA 
NAVAJATI NA DELO IN

PREMAGOVANJE
NAPOROV

V predšolski dobi je si
cer 7ja otroka igra na 
prvem mestu, vendar se ji 
mora kmalu pridružiti tu
di delo. Najprej bomo ot
roka naučili, da bo znal 
opraviti delo na samem 
sebi:« da se bo znal sam 
obleči in sleči, obuti in se
zuti, umiti si roke in ob
raz, sam jesti. Navadila ga 
bomo, da bo imel za igra
če določen prostor, kamor 
jih bo po končani igri sam 
pospravil.

Zelo zgodaj poskušajo 
otroci pri delu doma po
snemati starše, ponujajo 
svojo pomoč, ki pa jo 
starši zavračajo, ker je 
otrok majhen, delo opravi 
počasi in slabo. Praktič
nega učinka delo majhne
ga otroka res nima, ima 
pa velik vzgojni pomen.

NA OBISKU PRI ANKI SALMICEVI V LESKOVCU

„Med gabri je zašumela melodija66
Samo pet razredov osnovne šole je napravila, pa vendar jo je zamikalo 
pesniško ustvarjanje —  Imela je vedno odprte oči in odprto srce in iz 
življenjske šole je črpala znanje in navdih za prelivanje občutij v verze

Pesnica Krškega polja Anka 
Salmič ima prijeten nov dom 
pri sinu v Leskovcu. Vajena 
je novinarskih obiskov in ra
da pokramlja o sebi in svojih 
ustvarjalnih trenutkih. Gez 
dai se ne utegne veliko 
Ukvarjati s poezijo: družina 
šteje šest članov, snaha in 
sin sta zaposlena. Dopoldne 
Je za kuharico in varuhinjo 
najmlajše, poldrugo leto sta

re vnučke in tare jo kup 
gospodinjskih skrbi.

»Zvedela sem. da imate 
v tisku pesniško zbirko iz 
taborišča, bo kmalu izšla?« 
sem jo nagovorila.

»Ta mesec bi morala biti 
natisnjena. Dala sem ji -a- 
slov: .Pesmi iz črnih dni preg
nanstva*. Razposlala jo bom 
nekaterim šolam in prodajali 
Jo bodo tudi na brestaniškem 
gradu.«

»Kako obsežna Je vaša pes
niška žetev?«

»Okrog 400 pesmi imam 
napisanih. Izdati nameravam 
še eno zbirko. 130 pesmi pri
pravljam zanjo.«

»Kdaj ste začeli prelivati 
svoja občutja v verze?«

»Zelo zgodaj. 2e kot otrok 
sem pela melodije po lastnih 
tekstih, prve pesmi pa sem 
napisala z 18. letom. Mislim, 
da so najboljše tiste, ki sem

Anka Salmič, pesnica sa
mo ukinja iz Leskovca

jih ustvarjala v najbolj ne
srečnih obdobjih življenja. 
Moja največja želja po šola
nju se ni izpolnila in tako 
sem črpala vse znanje iz šole 
življenja. Vedno imam odprte 
oči in odprto srce. Veliko 
sem tudi brala in oče mi je 
včasih rekel kar Simon Gre
gorčič.«

»Kdaj ste sredi vsakdanje
ga garanja našli urico za 
pesniško delo?«

»Največkrat ustvarjam ri
me zvečer, ko vsi že spijo, 
ali tedaj, kadar grem v hosto. 
Vedno imam s seboj beležni
co. Kadar sem v naravi, se 
mi zdi, da vsaka bilka poje. 
Za marsikatero pesem se mi 
utrne tudi melodija, kot bi 
zašumela med gabri. Pono
vim jo, in ker ne znam not, 
mi jo zapišejo drugi.«

»Ali pišete pesmi tudi za 
otroke?«

»Bolj poredko, objavljala 
sem jih v listih za najmlajše. 
Otroškim pesmim se name
ravam odslej bolj posvetiti. 
Vnuke imam in se z lahkoto 
vživljam v doživetja malčkov. 
Ko bi imela več časa, bi 
uresničila še marsikateri 
načrt, a kaj, ko je dan vedno 
prekratek in ko prinaša toli
ko vsakdanjih opravil in 
skrbi.«

Pomenek s pesnico ramo- 
ukinjo je bil zares prijeten. 
Prebrali sva nekaj pesmi, 
v katerih izpoveduje svoja 
doživetja, opeva kmečko živ
ljenje, nesrečne dneve v sov
ražnem taborišču med vojno 
in osebno bolečino. Pesem ji 
je pomagala, da se ni ukloni
la tegobam življenja.

J. TEPPEY



OBISK PRED DNEVOM ŽENA

Za razvedrilo ni bilo časa
Življenje jo je teplo, pa je težave že skoraj 
prebrodila —  Po smrti moža je sama skrbe- 

la za otroka in hkrati delala v tovarni

Pred dnevom žena smo 
obiskali ROZIKO ŠAFAR, 
ki je že 13 let tkalka v 
kočevski Tekstilani. Ko je 
odgovarjala na naša vpra
šanja, nam je povedala:

»V Tekstilani sem bila 
zaposlena že 1946 do 1948, 
ko je izgubil mož zaradi 
nesrečnega slučaja življe
nje. Poročena sem bila ko
maj 18 mesecev, od kate
rih sem preživela v pra
vem zakonu komaj 6, ker 
je bil mož medtem še eno 
leto pri vojakih. Med voj
no sem bila tudi v inter
naciji. Življenje me je to
rej kar naprej teplo.

Doma sem ostala zato, 
da sem skrbela za leto in 
pol staro hčerko, malo ka
sneje pa še za drugo, ki 
se je rodila 4 mesece po 
moževi smrti.

Ko sta bila otroka stara 
7 in 9 let. sem se zaposli
la v Tekstilani. Trdo sem 
delala v službi in doma. 
Medtem ko sem delala v 
tovarni, sta bila otroka 
največkrat sama doma v

Dolgi msi. Včasih sta ju 
varovala tudi soseda ali 
moj brat. Iz Dolge vasi je 
bilo namreč predaleč do

Kočevja, da ba vodila 
otroka v vrtec.

Imela pa sem srečo, da 
sta bili hčerki pridni. Ne 
samo da mi nista dosti 
nagajali, ampak sta mi po 
svojih močeh celo poma
gali. Seveda sta mi lahko 
prinesli le drva in včasih 
malo pometli.

Za razvedrilo in zabavo 
doslej nisem imela časa. 
Lani pa sem bila za vse 
nazaj poplačana, ko sem 
lahko obiskala sestro v 
Kanadi.

V podjetju sem delala 
tudi v samoupravnih or
ganih: delavskem svetu in 
upravnem odboru. Zdaj 
pa sem le še blagajničar
ka Rdečega križa v Dolgi 
vasi.

Z delom, stroji v tovarni 
in osebnim dohodkom 
sem zadovoljna. Prav mi 
pride tudi krajši delovni 
čas ob sobotah oziroma 
proste sobote v letni se
zoni. V podjetju je pri
merno poskrbljeno tudi za 
tople malice. Vesela sem 
še, da je starejša hčerka 
že pri kruhu in da bo 
kmalu tudi mlajša, ki se 
uči za frizerko.

PRED DNEVOM ŽENA V KOČEVSKI OBČINI

Praznik bodo proslavile po kolektivih
čini večjih delovnih organiza 
cij pa bodo za slavljenke o r 
ganizirali zabavo s plesom.

m ju i>  . . . !

Dan žena S. marec bodo 
letos v kočevski občini žene 
proslavile v delovnih kolekti-. 
vih. Ponekod bodo slavile 
svoj praznik 8. marca, pone
kod pa v petek ali soboto, 
ker bodo imele takrat več 
časa, razen tega ga bodo 
lahko proslavile, kjer delajo 
v več izmenah, vse hkrati.

Kakor je v večini kolekti
vov že več let v navadi, bodo 
tudi letos glavne točke pro 
slave: nagovor, kulturni del 
slavja in zabava.

V kulturnem delu progra
ma bodo nastopila člani in 
Ičlanice kolektivov, ponekod 
pa tudi učenci osemletke in 
glasbene šole.

V nekaterih delovnih kolek 
tivih bodo skromno obda
rili naj sta rej še žene ali to
varišice, ki so najdalj v nji
hovi delovni organizaciji. Za 
poslenim ženam bodo prišli 
čestitat tudi šolarji.

V nekaterih kolek« ivih bo
do žene tudi pogostili, v ve-

Prodajalna

T R I KON
v Kočevju
p r o d a j a  

svoje izdelke:
PLETENINE za moške, ženske in otroke 
POSTELJNO PERILO v priznanih kvalitetah, 
v več barvah in izvedbah.

Vse te artikle prodaja TRIKON po lastnih cenah, 
ki so občutno nižji kot sicer v prodaji na drobno. 

Razen tega je začel TRIKON letos izdelovati:

MOŠKE IN ZENSKE OBLEKE,
PLAŠČE,
LOVSKE IN GOZDARSKE UNIFORME

Vsa ta oblačila izdeluje TRIKON po meri, po želji 
naročnikov, po zmernih cenah in v kratkem času.

. . .  če se v vašem kraju 
zgodi ka] zanimivega, 
poroča o tem najbolje -

IZ DELA KRAJEVNE SKUPNOSTI KOČEVJE

Spet popoldansko varstvo otrok?
Kaj bo s socialno ogroženimi otroki? Oskrbnine odvisne od osebnih dohod

kov? Novi predsednik sveta KS je Andrej Klun

V kočevsko o troško  v ar
stveno ustanovo »Kekec« 
so lani sp reje li okoli 10 
socialno ogroženih o trok , 
za k atere  je  plačevala 
oskrbnino  občina v celoti 
ali vsaj delno. Vse pa  ka
že, da bo občini le tos p ri
m anjkovalo  d en a rja  in je 
vprašan je, kaj bo s tem i 
o trok i. V endar bi bilo bo
lje  in ceneje n a jti že zdaj 
denar za te  o troke, ko t pa 
kasneje, ko bi m orda po
sta li o troci p restopn ik i, 
p lačevati osrbnino v vzgoj
nih  dom ovih.

V zgojno-varstveni zavod 
K očevje bo spet skušal u- 
vesti popoldansko varstvo 
o trok , k a r bi p rišlo  prav  
posebno m ateram , ki so 
zaposlene popoldne. Lani 
spom ladi so popoldansko 
varstvo  že uvedli, a so ga 
kasneje ukinili, ker je  b i
lo zanj p rem ajhno  zani
m anje.

Po enem  izm ed p red lo 

gov naj b i b ila v bodoče 
odvisna višina .o sk rb n in e  
za o troke v vzgojno v a rs t
venem  zavodu od višine 
osebnih dohodkov staršev. 
Zdaj p laču je jo  vsi s ta rš i 
enako oskrbnino . Novi 
predlog p rouču jejo .

O vseh teh  in  drug ih

problem ih  vzgojnovarstve- 
venega zavoda je  razprav 
lja l na  zadnji seji svet 
k rajevne skupnosti Kočev
je—m esto , ki je  soustano 
v iteljica tega zavoda. N a 
se ji so izvolili za novega 
p redsedn ika sveta A ndre
ja  Klim a.

Kočevski tovornjaki 
potujejo v 18 držav

Zmanjšan občinski 
proračun

Prve razprave pri izdelavi 
letošnjega proračuna kočev
ske občine so pokazale, da 
bo primanjkovalo sredstev. 
Na podlagi predlogov upo
rabnikov proračunskih sred
stev so upravni organi izde
lali predlog za osnutek pro
računa: dohodkov in izdat
kov naj bi bilo 8,167.652 Ndin, 
kar je več kot 12 odstotkov 
manj kot lani. Zaradi izredne 
aktualnosti tega vprašanja 
bodo o tem razpravljali tndi 
na bližnjih zborih volivcev, 
na svetih občinske skupščine 
in v raznih organizacijah.

v

Cene v Kočevju
Pretekli ponedeljek so ve

ljale v kočevski trgovini s 
sadjem in zalenjavo nasled
nje maloprodajne cene: krom
pir 0,80 N din kg. jajca 0,57 
do 0,64 N din kos, pomaran
če 4,70 do 4,90 N din kg, ba
nane 5,40 N din kg, limone 
4,50 N din kg, jabolka 4,33 
do 4,44 N din kg, sveže zelje 
1,96 N din kg, kislo zelje 1,54 
N din kg, kisla repa 1,42 N 
din kg, zelena solata 4,48 (iz 
Splita) do 5,70 (iz Italije) 
N din kg, čebula 2,20 do 2,48 
N din kg, morske ribe 6,75 
N din kg in fižol v zrnju 3,95 
do 4,90 N din kg.

DROBNE IZ KOČEVJA
•  ZNIŽAN K CRNE v prodajalni 

obutve Borovo so potrošniki hitro 
izkoristili in so pokupili vso zalo
go. V trgovini Sadje-zelenjava so 
znižali cene več vrstam konzervi
ranega sadja, kar pri potrošnikih 
ni naletelo na gluha ušesa.

•  V ZIMSKEM CASU je teže 
opaziti, da nekateri kljub prepo
vedi gojijo kokoši celo v sredi
šču mesta. Zdaj pa, ko je sonce 
ogrelo tla, se kokoši mimo pase
jo po parkih, ulicah in sprehaja
liščih. Ce nekateri ljudje ne upo
števajo občinskega odloka, naj se 
vsaj drže starega pravila, da ko

koš na sosedovem vrtu nima kaj 
iskati. Nesmiselno je trošiti denar 
za urejanje parkov in nasadov, Če 
jih kokoši razkopljejo.

•  V PONEDELJEK ZJLTRAJ 
je na jelše ob Rinži priletela prva 
jata škorcev. To so navadni škor
ci, ki živijo po vsej Evropi, vzho

dni Rusiji fn centralni Aziji. Pri 
nas se držijo v nižinah in po pre
delih do 1300 metrov nadmorske 
višine, če  vemo, da se hranijo z 
živalsko hrano — s črvi, žuželka
mi, ličinkami — in rastlinskimi 
plodovi, so za to dobo prav go
tovo precej zgodnji

Takih ruševin In popolnoma dotrajanih zgradb je do
volj od Podpreske do Kolpe. Nekatere vasi ali hiše so 
požgali že leta 1942 Italijani, nekatere zgradbe pa se 
rušijo same, ker jih nihče ne vzdržuje. Njihovi lastni
ki so običajno v inozemstvu in se za svojo last nič več ne 
zmenijo. Prav bi bilo, da bi vsaj občinska skupščina 
nekaj ukrenila, da bi ruševine izginile in bi naše vasi 
dobile še lepšo podobo. — Na sliki: na pol podrta hiša 
v Srednji vasi pri Dragi. (Foto: Primc)

Delavski svet podjetja .Av
to v Kočevju je pretekli te
den na seji razpravljal o po
slovanju v minulem letu in 
o uresničevanju proizvodnih 
in storitvenih nalog v letoš
njem letu.

Podatki o poslovanju v mi
nulem letu kažejo, da se je 
v primerjavi z letom 1965 re
alizacija povečala za 29,93 od
stotka, cene za prevoze pa so 
se povečale za 11,61 odstotka. 
Produktivnost se je dvignila 
za več kot 18 odstotkov: šte
vilo prevoženih kilometrov je 
naraslo za več kot osem mi
lijonov. Lani jim je uspelo 
znižati število prazno prevo
ženih kilometrov. Kljub te
mu pa so zaradi čakanja na 
tovore, razkladanja, okvar 
vozil in drugih zastojev izgu
bili nad štiri milijone N din.

Samoupravni organi in vod

stvo podjetja se zavedajo, da 
vseh zastojev ne bo mogoče 
odpraviti, vendar pa bi si 
moral ves kolektiv prizade
vati, da bi izgube zmanjšali, 
kolikor se le da.

Tovornjaki kočevskega Av
ta so lani vozili kar v 18 dr
žav in ustvarili dohodek v 
vrednosti 8,816.918 N din, Kar 
je približno za tretjino več 
kot v letu 1965. Največ sto
ritev so opravili v Avstriji, 
Zvezni republika Nemčiji, Ita
liji, Franciji in Švici., Na 
mednarodnem tržšču i.niio 
največ težav zaradi plačeva
nja visokih taks in močne 
konkurence.

Razprava o letošnjih nalo
gah podjetja je pokazala, da 
bo moral sleherni član kolek
tiva sodelovati pri uresniče
vanju sprejetih nalog. -v

Stara cerkev: konec mrtvila
Tako kot drugje tudi v Stari 

cerkvi kriza mladinskih organiza
cij ni ostala brez sledov. 2e več 
let dela mladina neorganizirano, 
brez odborov in funkcionarjev. 
Mladinci so poleti prirejali nogo
metno prvenstvo bližnjih vasi, po
zimi pa jih je združevalo smuča
nje. Čeprav so si morali sami ku
povati vso operno ,niso vrgli pu
ške v koruzo.

Pionirji so odraščali v mladince; 
večina je zdaj zaposlenih po de
lovnih organizacijah in z »divjim« 
načinom dela ni več zadovoljna. 
Z veseljem lahko ugotavljamo, da 
se mladinska organizacija iz tedna 
v teden krepi, da je aktivnih m la
dink in mladincev vedno več — s 
tem pa se večajo tudi njihove že
lje in potrebe.

Novi otibor, ki so ga 'zvolili 
predvsem po zaslugi delavnega 
Franca Grebenca, daje upati, da 
bo mladina le uspela. Svež veter 
je zavel tudi v Svobodi, v kateri 
je več let vladalo mrtvilo kot v 
marsikaterem prosvetnem društvu.

Mladinska organizacija in Svo
boda bosta s sodelovanjem lahko, 
dosegla lepe rezultate, ki si jih 
prebivalci na območju Stare cer
kve že več let želijo. Dokaz za 
to je obisk na vseh prireditvah, 
ki so jih v Stari cerkvi organizi
rali domači ali tuji izvajalci.

Zbrana skupina fantov in de
klet vzbuja upanje, da bo pod 
dobrim vodstvom lahko izpolnila 
svoje načrte. In pri tem jim bodo 
radi priskočili na pomoč tudi sta
rejši vaščani!

O Novak

Le 7 svetov pri Ob
Komisija za spremembo 

statuta kočevske občine, ki 
je bila izvoljena na januarski 
seji, je razpravljala o osnut
ku odloka o spremembah in 
dopolnitvah statuta občine 
Kočevje. Po novem naj bi 
imela občinska skupščina na
mesto sedanjih trinajst le 
sedem svetov: svet za splošne 
in notranje zadeve, za druž
beni plan in finance, za go
spodarstvo, urbanizem, grad
bene in komunalne zadeve, 
za izobraževanje, kulturo in 
telesno vzgojo, za zdravstvo

in socialno varstvo ter za na
rodno obrambo.

Razen drugih sprememb je 
komisija predlagala, da bi 
namesto štirih oddelkov ob
činske skupščine obstajali le 
temeljni upravni organi: od- 

• delek za družbene službe in 
notranje zadeve, oddelek za 
gospodarstvo in finance ter 
odsek za narodno obrambo. 
Spremembe naj bi povzročile 
konkretnejše in kompleksno 
obravnavanje problematike in 
zmanjšanje sredstev za držav
no upravo.

S 9

| Takoj za Reko! j
Beograjska Borba je 15. februarja pisala o živ- j  

ljenjskih stroških po večjih mestih v Jugoslaviji, 
kar me je pripeljalo na misel, da bi podobno tabelo 
naredil tudi za Kočevje.

V Borbi so vzete za osnovo januarske cene 
J  za 1 kg krompirja, čebule, pomaranč, jabolk in
I  svinjske masti ter za 0,25 kg masla in enega jajca.
|  Seštevek za Kočevje priča, da so vsa večja mesta
jj razen Reke cenejša od mesta ob Rinži: 2363 starih

dinarjev. Borba je za druga mesta navedla sledeče =§ 
1 številke: Skopje 1884 Sarajevo 1837, Titograd 2002,

Beograd 2054, Zagreb 2131, Split 2136, Ljubljana 
1 2301 in Reka 2380 starih dinarjev.
| Kočevje je torej med najdražjimi, in da je iro

nija še večja: Kočevje je center enega največjih 
kmetijsko-gozdarskih posestev v Sloveniji! Verjetno 

g bi mu bilo treba ime spremeniti, ker od zgoraj
g navedenih živil prideluje Je maslo in slanino. A. A.



PRTCI.TCD PRVIH ZBOROV VOLIVCEV V R IB N IŠK I OBČINI

Referendum po vseh šolskih okoliših
/

S skupnimi močmi pomagati še naprej graditi šole v občini —  V občinski 
upravi bo manj zaposlenih —  V Sodražici bodo še proučili prispevek za upo

rabo mestnega zemljišča in njegovo porabo

) »  ji- ,, ' <,>

Dosedanji zbori volivcev v 
ribniški občini so pokazali, 
da občani podpirajo predlog 
občinske skupščine, po kate
rem naj bi še letos izvedli 
reierendum za uvedbo samao- 
prispevka za gradnjo šol do 
leta 1970. Predlagali so, naj 
bi referendum izvedli po šol
skih okoliših. Strinjali so se 
tud: s predlogom občinske 
skupščine, naj tudi druga ob
močja pomagajo graditi šolo 
v Loškem potoku in dokonča
ti šolo v Sodražici. Doslej so 
namreč zaposleni s teh ob
močij prispevali za grada.io

nove šole v Ribnici.
Volivci so kritično ocenili 

tudi predlagane stopnje le
tošnjih prispevkov in davkov. 
Stopnje so za poplavna ob
močja enake kot lani, čeprav 
bodo letos v kmetijstvu prd- 
vidoma višji dohodki.

Na nekaterih zborih so kri
tizirali, da je na občini pre
več uslužbencev. Vendar pa 
je že pred ugotovitvijo voliv
cev svet delovne skupnosti 
upravnih organov občinske 
skupščine storil nekatere 
ukrepe, na podlagi katerih 
bodo število zaposlenih zni-

Kam z nezaposlenimi?
Besede brezposelnost se iz

ogibamo in raje pravimo, da 
imamo začasno nezaposlene, 
kar pa stvari prav nič ne 
spremeni. Lani v ribniški 
občini število nezaposlenih ni 
bilo vredno omembe,-letos pa 
so te stvari dosti slabše. V 
podružnici za zaposlovanje 
imajo trenutno vpisanih 60 
ljudi, ki iščejo delo. Med 
njimi je 40 nekvalificiranih 
delavcev, 6 kvalificiranih, 3 z 
nižjo, 8 s srednjo in trije z 
visoko in višjo izobrazbo. Ve
činoma so to mlajši ljudje 
obeh spolov.

Spomladi bo Stanovanjsko 
komunalno podjetje predvido
ma zaposlilo 40 delavcev, od 
tega polovico sezoncev, KZ 
Ribnica pa 46 ljudi, od tega 
samo šest stalnih. Dva delav-

Priprave za gradnjo 
vodovoda

24. februarja je bil v dvo
rani kulturnega doma v Gr
čaricah sestanek vaščanov, na 
katerem so govorili predvsem 
o pripravah za gradnjo vodo
voda. KGP Kočevje je zanj 
že prispevalo 8 milijonov sta 
rih dinarjev, pomoč pa bo 
treba poiskati tudi drugod. 
Ob tej priložnosti je 92 od
stotkov vaščanov podpisa
lo posebno obvezo, da bodo 
prostovoljno izkopali ja
rek za glavni vod, s čimer 
bodo zmanjšali stroške grad
nje. Izvolili so tudi 12-članski 
režijski odbor, ki bo skrbel 
za organizacijo in potek dela.

Jamarsko predavanje
Profesor dr. Franc Habe, 

član Inštituta za raziskovanje 
krasa SAZU, je pred kratkim 
predaval ribniškim jamarjem 
o zanimivostih avstrijskega 
krasa, o Modrinjakovem po
hodu v Planinsko jamo in 
otvoritvi 3000. jame v Slove
niji (Pološka jama v Zatol
minu).

ca bo predvidoma zaposlil tu
di ribniški obrat ljubljanske 
žižnice. Zaskrbljujoče je, da 
druga podjetja niso prijavila 
potreb po novih delavcih, saj 
število nezaposlenih stalno na
rašča, povečalo pa se bo 
predvsem ob koncu šolske
ga leta. 50 ljudi, ki je do 
sedaj delalo v Nemčiji, je tam 
zgubilo delo in že prišlo do
mov. Pričakujejo, da bo spo
mladi takih občanov še naj
manj toliko.

Nujno bo treba razvijati tu
di terciarne dejavnosti, kjer 
bi ljudje še lahko dobili za 
poslitev. Vajenskih mest bo le
tos na voljo 25. Od tega bo 
industrija potrebovala 17 va
jencev, Stanovanjsko komu
nalno podjetje bo vzelo v uk 
štiri za zidarsko stroko, v tr 
govini bodo vzeli dva, v go
stinstvu enega, KZ pa bo 
vzela v uk enega mesarskega 
vajenca.

žali. S tem ukrepom bodo 
uskladili število občinskih 
uslužbencev s številom prebi
valcev. Razmerje bo podob
no, kot je v drugih občinah, 
predvsem tistih, kjer pride 
najmanj občinskih uslužben
cev na določeno število pre
bivalcev.

Na zboru volivcev v Sodra
žici pa so se volivca med osta
lim odločili, da bodo še pro
učili, kako visok naj bi bil 
prispevek za uporabo mest
nega zemljišča v njihovem 
naselju in kako naj bi s tem 
prispevkom zbrani denar po
rabili.

Podrobneje bomo zbore vo
livcev v ribniški občini oce
nili v eni prihodnjih številk 
našega lista.

Nova komisija za plan
Občinska skupščina Ribni

ca je na zadnji seji imenova
la komisijo za sestavo plana 
razvoja občine do leta 1970.
V komisijo so bili imenovani 
Franc Ilc, Bogo Abrahams- 
berg, Mirko Anzeljc, Evgen 
Ivanc, Jože Benčina, Draga 
Benčina, Kristina Žibert in 
Franc Lapajne.

Komisija za lovstvo
V komisijo za lovstvo je 

občinska skupščina Ribnica 
imenovala: inž. Franca Mal
narja, Janeza Andoljška, 
Adolfa Ivanca, Stanka Rusa, 
Staneta Oberstarja, Janeza 
Picka in Matija Zobca. Ko
misija bo obravnavala zade
ve s področja lovstva (škoda 
po divjadi, odstrel itd.) in 
ribištva.

Velike Poljane v letu turizma
Na prvi letošnji seji turi

stičnega društva Velike Po
ljane so odborniki našteli 
precej nalog, ki jih bo treba 
uresničiti v letu mednarodne
ga turizma 1967. Povečali bo
do število članov, poživili 
delo foto sekcije, ustanovili 
bodo jamarsko sekcijo, v ted
nu mednarodnega turizma pa 
bodo priredili foto razstavo. 
Razstavljene fotografije bodo 
prikazale lepote velikopoljan- 
ske okolice in delo društva v 
zadnjem desetletju.

Sklenili so sodelovati v tu
rističnem prospektu za širše 
področje. Seveda tudi tokrat 
niso mogli kar tako mimo 
Grmade. Dom na Grmadi bo
do povečali, cesto od Velikih 
Poljan do Vrha bodo skušali 
popravita in urediti dostop do 
doma na Grmadi v zadovolj
stvo turistov in lastnikov zem
ljišč. Pogovarjali so se tudi 
o gostišču, ki bi ga kazalo

m

Na parkirni prostor v Ribnici so letos namesto avto
mobilov — »parkirali« sneg. Lani so sneg še metali 
v Bistrico, ki je tik za parkirnim prostorom, letos pa 
tega niso storili. Avtomobili in celo kamioni zdaj ustav
ljajo kar na cesti, saj je parkiranje dovoljeno.

(Foto: S. Felicijan)

urediti v Domu puljske mla
dine v Ortneku. Ker ni na 
voljo denarja, so ugotovili, da 
kaže to zadevo odložiti. V. P.

Gradili bomo avto
busne čakalnice

V Ortneku in Podpoljanah 
moramo nezavarovani čakati 
avtobus ali mlekarja, zato že 
dolgo govorimo o tem, da bi 
bili dve avtobusni čakalnici 
nujno potrebni. Pomagati pa 
si moramo sami in složno za
četi akcijo za gradnjo čakal
nic, ki bo vsem v korist.

Krajevna skupnost nima do
volj sredstev za gradnjo, zato 
naj bi pn  tem pomagali vsi 
občani, eni z delom, drugi z 
vožnjami ali denarjem, mla
dina pa bo v delovni brigadi 
pod vodstvom šole prispeva
la svoj delež. Radi bi videli, 
da nas jesen ne bi presenetila 
bree strehe!

V kratkem bodo šolarji ho
dili po domovih, zato prosi
mo, da občani na vabilo vpi 
šete, kako ste pripravljeni po
magati pri gradnja. Upamo, 
da nihče ne bo odklonil so
delovanja, saj gre za skupno 
stvar, hkrati pa bosta novi 
čakalnici prispevek naših ob
čanov v letošnjem mednarod
nem turističnem letu.

V. P.
Tudi Grmada nad 

Ortnekom
23. februarja smo v »Turi

stični oddaji« ljubljanskega 
radia slišali pogovor Ernesta 
Petrina z upravnikom doma 
na Travni gori Pogovor do
polnjujem s tem, da v zahod
ni Dolenjski ni le Travna go
ra, marveč je tam tudi lepa 
in priljubljena GRMADA nad 
Ortnekom. Čeprav zdaj še ne 
more dati vsem toliko kot 
Travna giora, jo v marsičem 
prekaša. Toliko resnici na lju
bo!

VLADIMIR PREZELJ, 
tajnik TD GRMADA

Kljub vsem težavam in kritikam je Sodražnica le do
bila lep nov objekt — stanovanjsko poslovno stavbo. 

(Foto: Primc)

Poslovna zgradba vseljena
Nekatere pripombe in odgovor nanje 

trgovina se bo kmalu vselila

V novo stanovanjsko po
slovno stavbo v Sodražici 
so se že vselili: krajevni 
in matični urad, pošta, fri
zerski salon in stanovalci, 
medtem ko se prodajalna 
trgovskega podjetja »Jel
ka« iz Ribnice še ni.

V stavbi so 4 dvosobna 
stanovanja, dve trosobni 
stanovanji in dve garso
njeri.

Oprema za trgovino je 
že naročena in bo veljala 
1,5 milijona S din. Trgovi
na bo odprta takoj, ko bo 
montirana oprema. V njej 
bodo prodajali čevlje, kon
fekcijo in plastične mase.

Nekateri posamezniki 
novo zgradbo že kritizira
jo, češ da je draga (in so 
zato draga tudi stanova
nja v njej), da so stanova-

Največ za obratna 
sredstva

Pri trgovskem podjetju 
»Jelka« v Ribnici pravijo, da 
so lani dobro gospodarili. 
Večino ustvarjalnega čiste
ga dohodka nameravajo na
meniti za obratna sredstva, 
kar bo njihov gospodarski 
položaj še bolj utrdilo. In
vestirali bodo letos manj, 
pravijo, da le tam, kjer je 
res nujno potrebno.

Umrla je 
partizanska mati 

Jožefa Samsa
Pred kratkim je v Malem 

Logu v Loškem potoku umrla 
Jožefa Samsa, znana parti
zanska mama. Ona in njena 
družina sta sodelovali v na
rodnoosvobodilnem gibanju 
od vsega začetka. Moi in nje
na dva sinova so bili tudi ak
tivni udeleženci vstaje, Jožefa 
pa je vseskozi pomagala par
tizanom. Pri njej so dobivali 
hrano, prenašala je partizan
sko pošto, sodelovala v orga
nizaciji AFŽ, skratka: bila je 
prava partizanska mati. Tudi 
po vojni je sodelovala v AFZ 
in pri Rdečem križu. Ze ne
kaj let je bila hudo bolna, te 
dni pa je njeno dobro srce 
prenehalo biti. Vsi, ki smo jo 
poznali, in teh ni malo, jo 
bomo ohranili v najlepšem 
spominu. Naj ji bo lahka po- 
toška zemlja!

ZATAKNILO SE JE  
PR I VOLITVAH

Svoje poslance 
moramo 
poznati

Pretekli teden so v Ortne
ku zborovali volivci krajevne 
skupnosti Velike Poljane. Po 
poročilu odbornika Škulja se 
je med občani razvila živah
na razprava, v kateri so po
kazali na vrsto problemov in 
napak.

Volivcem ni prav, da hoče 
občinska skupščina obdavčiti 
strojno obdelavo, tudi izdelo
vanje gajb, za kar morajo 
plačati davek že zadrugi. Ni 
jim po volji delo občinske 
komunale, saj zanemarjajo 
stranske (občinske) ceste, pa 
tudi pluženje je bilo slabo 
organizirano, čudijo se, da 
morajo za en sam zelen žig 
na posekan les plačati 3000 S 
din in še vrsta drugih proble
mov jih žuli. Krajevni odbor
nik jim je razložil, kaj je vo
dilo komisijo pri razdelitvi 
zemlje v katastrske občine, 
tako da so volivci priznali, 
da je bilo razburjenje odveč.

Zataknilo pa se je pri zad
nji točki dnevnega reda, pri 
volitvah. Občani so bili mne
nja, da takih poslancev, ki 
jih ne vidijo ne pred volitva
mi ne po njih, ne bodo več 
volili. Doslej pa so videli in 
slišali le svojega odbornika, 
ki v višjih forumih nima no
bene besede. Enoglasno so 
obsodili tako prakso in se 
zedinili, da bodo izvedli voli
tve na prihodnjem zboru.

Zbor je glede udeležbe in 
aktivnosti volivcev dobro 
uspel, vendar pa vsi z njim 
niso bili zadovoljni. Marsika
tera beseda je ostala neizgo
vorjena. V. P.

Cene v Ribnici
Pretekli ponedeljek so ve

ljale v trgovini s sadjem in 
zelenjavo v Ribnici naslednje 
maloprodajne cene: krompir
0,80 N din kg. jajca 0,60 do
0,75 N din kos, pomaranče 
4,90 N din kg, limone 4,50 do 
4,80 N din kg, jabolka 4,47 N 
din kg, sveže zelje 2 N din 
kg, kislo zelje 1,50 N d:n 
kg, kisla repa 1,50 N din kg, 
čebula 2,45 N din kg in fižau 
v zrnju 4,50 N din kg.

Tudi

nja slabo zatesnjena in da 
zato nekaterim nosi v ku
hinjo in v sobe celo sneg 
ter da ni urejena okolica.

Ko smo se o pripombah 
pogovorili z direktorjem 
»Gradbenika«, nam je po
vedal, da so res med grad
njo nastale nekatere po
dražitve, ker se je gradnja 
vlekla (ne po njihovi kriv
di) od leta 1963. Vendar 
pa so vsa dela pravilno ob
računana in kvalitetno o- 
pravljena, kar je potrdila 
tudi posebna strokovna 
komisija, ki je stavbo pre
gledala. Za ureditev okoli
ce pa denar ni bil zago
tovljen, za«to tudi ni ure
jena.

ZAP9T01: tudi kmetovalci 
so pripravljeni sodelovati

Na nedavnem zboru voliv
cev iz območja krajevne skup
nosti Sušje, ki je bil v Zapo- 
toku, so volivci z zanima
njem prisluhnili besedam od
bornika Antona Govžeta. 
Posebno živahno je bilo, ko 
so se pogovarjali o spremem
bi odloka o krajevnem samo
prispevku za gradnjo šol. Po 
zaslugi odbornika, ki je znal 
ljudem dobro pojasniti, ka
ko je z gradnjo šolskih po
slopij , so bili za to, da bi tu
di oni prispevali za šole, naj
raje z lesom. Tudi predlog 
odloka o spremembah pri
spevkov in davkov je zbudil 
živahen razgovor. Vaščani

Pred setvijo smo, kaj 
bo z divjačino?

Bližajo se spomladanski 
dnevi in čas oranja, zato se 
ljudje sprašujejo, ali se iz
plača sadita krompir in sejati 
druga semena, ko ne vedo, 
kako bo s pridelkom. Divja
čina se je že tako privadila 
na obisk njiv, da jih ne od
žene niti veliko število psov, 
ki jdh ljudje nastavljajo ob 
njivah.

Gorenjih Lazov so želeli, 
da bi imela njihova vas tudi 
v bodoče olajšave pri plači
lih davkov. Na zboru so po
trdili kandidaturi za odborni
ka občinske skupščine: Slav
ka Kluna iz Vinic in Leopol
da Pužlja iz Zapotoka. Pred
stavnik krajevne skupnosti je 
seznanil občane z letošnjim 
programom krajevne skupno
sti Sušje.

Kamenje na cesti 
Ortnek-Velike Poljane
Občinsko komunalno pod

jetje smo že večkrat opozo
rili na nevaren ovinek na ce
sti Ortnek—Velike Poljane, 
kjer se zemlja, drevesni štori 
ter kamenje trgajo z odkrite 
gozdne površine ter padajo 
na cesto. Gozdno površino 
je načelo ljubljansko Cestno 
podjetje, ko je iskalo prime
ren material za cesto do 
Ortneka. Ceste pa niso zava
rovali niti z opozorilnimi 
tablami, kot je predpisano!

Skrajni čas je, da komu
nalno podjetje nevarni del 
ceste zavaruje. Kdo bo sicer 
kriv za nesrečo, ki se lahko 
zgodi vsak trenutek?

r REŠETO



Z ZADNJE SEJE OBČINSKE SKUPŠČINE V ČRNOMLJU

„Prispevek naj plača vsak!"
22. februarja so odborniki obeh zborov občinske skupščine sprejeli več 
odlokov, med katerimi so pomembne zlasti izglasovane spremembe o pri
spevkih in davkih občanov —  Letošnjega občinskega proračuna ne morejo 
sestaviti —  Občinska skupščina vložila amandma na republiški zakon o do

deljevanju dodatnih sredstev občinam

Pet točk dnevnega reda je 
razmeroma hitro minilo, pri 
6. točki, ki je določala raz
pravo o spremembah prispev
kov in davkov občanov, pa 
se je razvila obširnejša raz
prava. Svet za družbeni plan 
in finance je pripravil pred
log, po katerem naj bi bili 
kmetovalci z do 200.000 Sdin 
dohodka od kmetije oprošče
ni plačevanja prispevka, od
borniki Juršak, Rems, Požek, 
Kalčevič, Vidmar in še neka
teri drugi pa so bili drugač
nega mnenja.

Menili so, da se pri določa
nju meje za dohodke od kme
tijstva dela krivica kmetoval
cem, in so zavzemali stališče, 
naj prispevek od zemlje pla
ča vsak, ki zemljo poseduje. 
Ker pa vedo, da nekateri si
romašni kmetovalci res ne 
bi zmogli prispevka, so pred
lagali, naj bi o takih prime
rih razpravljal svet za druž
beni plan in finance ter do
voljeval odpise, seveda le 
upravičenim prosilcem. Tak 
predlog je bil soglasno spre
jet.

Ob razpravah o prispevkih 
kmetovalcev je bilo precej 
govora še o kmečkem social
nem zavarovanju. Omenili so, 
da so prispevki kmetovalcev 
vedno večji, da to deloma ra
zumejo, ker gre za primanj
kljaj v skladu kmečkega za
varovanja, ne zdi pa se jim 
prav, da bi morali le oni po
krivati izgubo, »če smo za

reformo,« so dejali, »naj ne 
prizadene samo nas kmečkih 
zavarovancev, temveč bi mo
rali tudi v zdravstvenih za
vodih iskati notranje rezer
ve.« V zvezi s tem so omenili 
visoke osebne dohodke 
zdravstvenih delavcev.

Prav tako odborniki niso 
osvojili predloga sveta za 
družbeni plan in finance 
o spremembah pri plačilu 
občinskega prometnega dav
ka. Po razpravi odbornika 
Nika Selakoviča in direktorja 
gostinskega podjetja so se 
odločili za njegov predlog 
z nekoliko nižjimi stopnjami 
prispevka, kar priporoča tudi 
republiško gostinsko združe
nje.

Zanimiv je bil tudi zadnji 
del občinske seje z in for' v  
cijo o sestavi letošnjega ob
činskega proračuna. Koristni
ki proračuna so zahtevali 
(upoštevaje le realne potre
be) 1 milijardo 129 milijo
nov Sdin, medtem ko je mo
goče po sedanjih podatkih 
zagotoviti le okoli 700 milijo
nov Sdin dohodkov. Naknad
no so osnutek proračuna še 
dvakrat spreminjali, črtali 
in zmanjševali postavke na 
minimum, vendar še vedno 
manjka okoli 200 milijonov 
Sdin dohodkov, da bi lahko 
z n j’mi uskladili izdatke. Ob
činska skupščina je o tem že 
obvestila pristojne republiš
ke organe.

Na seji so sklenili vložiti

Lani pogozdenih 230,5 ha
črnomaljski gozdni obrat 

je lani zasadil 618.240 dreves
nih sadik na 230,5 ha površi
ne. Največ so pogozdovali na 
zasebnem sektorju, predvsem 
na področju Adlešičev, Tri
buč, Suharja in Vinice, na 
družbenem sektorju pa na 
Bukovi gori.

Tako lani kot tudi letos 
imajo prednost intenzivni na
sadi. Preteklo leto so inten
zivno zasadili 62 ha. družbe
ne in 134,20 ha zasebne zem
lje, medtem ko so klasično 
zasajali drevje le na 31 ha po-

1 * ----------
VOLITVE IN 

IMENOVANJA
Skupščina občine Črno

melj je na zadnji seji ime
novala komisijo za volilne 
imenike: za predsednika
te komisije Franca štaj- 
doharja, za člana pa usluž
benca občinske uprave 
Franca Magistra in Bogo
mira Novaka.

Za člana Vodne skupno
sti Dolenjske sta bila ime
novana Jože Vidmar iz Se
miča in Slavko Grahek, 
direktor podjetja BELSAD 
iz Črnomlja.

Za člana delovne skup
nosti Medobčinskega za
voda za prosvetno-peda- 
goško službo v Novem 
mestu je bil imenovan An
drej Petek, ravnatelj osno  
vne šole Črnomelj.

Za člana sveta za narod
no obrambo pri občinski 
skupščini Črnomelj je bil 
imenovan Bruno Likar, 
komandir postaje milice.

V komisijo za pregled 
zaključnega računa pri
spevkov in davkov za leto 
1966 so bali imenovani: 
Vinko Jerman, šef ekspo
ziture SDK, Silvo Šobar 
in Niko Flajnik, uslužben
ca občinske uprave.

N O V I C E  m
čmomaJjskt komam

še amandma — spreminjeval- 
ni predlog k republiškemu 
zakonu o dodeljevanju do
datnih sredstev občinam. De
jali so, da najbrž v Črnom
lju ne bo mogoče sprejeti 
letošnjega proračuna, če iz 
omenjenih republiških 'rov 
ne bo mogoče dobiti nujnih 
manjkajočih sredstev.

Zavrnjenih 26 
in odvzetih 

9 priznavalnin
Na predlog komisije za za

deve borcev NOV so na zad
nji občinski seji v Črnomlju 
zavrnili 26 prosilcem prošnje 
za dodelitev borčevskih pri
znavalnin, ker so ugotovili, 
da ne izpolnjujejo pogojev 
odloka. Prav tako je skupšči
na potrdila predlog komisije, 
da se devetim priznavalnina 
odvzame, ker so naknadno 
ugotovili, da do nj-ih niso 
upravičeni. Poudarili pa so, 
da priznavalnin niso zavrnili 
in ne odvzeli zato, ker pro
silci niso potrebni pomoči, 
temveč zato, ker ni sredstev.

Samo dva telohova cveta...
Štefka Pahuljeva pozna vse vasi od Ma- 

verlena do Preloke, Radencev, Stražnjega 
vrha in črmošnjic. Pozna mnogo ljudi in 
ve zn vse, ki slabo živijo. Sedem let se že 
občani črnomaljske občine zatekajo k njej 
po pomoč na občinski odbor Rdečega kri
ža. Če le ima, tovarišica Štefka še nobene
ga ni skozi vrata pustila pmznih rok. Pred 
18 leti je z možem prišla iz Kočevja v 
Črnomelj in od tedaj aktivno deluje v vseh 
množičnih organizacijah. Včasih je tudi 
igrala, zdaj le še poje v pevskem društvu.

— V Beli krajini se je mnogo spreme
nilo, odkar tu živim, — je dejala. — Ljud
je mnogo bolje žive, kot so pred leti, ven
dar bi lagali, če bi trdili, da imajo vsi 
vsega dovolj. Vem za dosti ljudi, poseb
no v oddaljenih vaseh, ki še vedno života
rijo in ne vedo, kaj bodo lahko čez teden 
dni dali v lonec. Za dejavnost RK bi mora
li imeti mnogo več sredstev, toda vsako le
to je za denar teže. V krajevnih organiza
cijah pa so zlasti žene zelo delavne in do
stikrat same zbirajo za tiste vaščane, ki so 
nujno potrebni pomoči. Včasih pridejo k 
meni, nato pa skupno s socialno službo na 
občini pomagamo, kolikor moremo.

Veliko žena je že zaposlenih. Te se na
vadno ne pritožujejo, razen nad obreme
njenostjo, ki jo od njih zahtevata poklic 
in delo v gospodinjstvu, pač pa je mnogo 
slabše za tiste, ki so odvisne od moževega 
zaslužka, če so dohodki nizki in kjer je 
po sredi še alkohol, imajo žene nezavidno 
usodo. Odkar ni več AFŽ organizacije, ki 
je bila v Beli krajini zelo priljubljena še 
v dasih NOB, se žene zbirajo in udejstvu
jejo največ v RK.

— Ali se bo javnost za 8. marec spom
nila deleža žena v današnji družbi?

— Po vaseh bodo kot vsako leto orga
nizirali prireditve, ponekod celo s progra
mom, ki ga pripravljajo šolski otroci. Po
častitev tega dne je pri nas tako ukore
ninjena, da jo smatramo že kot neodtuj
ljivo pravico. Verjetno bomo v nekaterih 
kolektivih pripravili za proizvajalke celo 
skromne pogostitve in vsaj enkrat v letu 
pokazali zanje malo več pozornosti. Lahko 
pa bi poskrbeli, da bi za 8. marec vsaka 
mati, žena in tovarišica prejela vsaj dva 
telohova cveta. Ra.

Končno resničen in otipljiv napredek
Zadružni svet je februarja potrdil zaključni račun kmetijske zadruge Črno
melj za leto 1966 —  Izguba je padla od 103 miljonov Sdin v letu 1965 na 
dejanskih slabih 7 milijonov Sdin v letu 1966 —  Lanskoletni napredek so 

ocenili kot plod prizadevanj in naporov vsega kolektiva

vršine. Intenzivno zasajanje 
drevja na 1 ha zemlje je lani 
veljalo nad pol milijona sta
rih dinarjev, letos pa bo še 
dražje. Leta 1966 je gozdni 
obrat v Črnomlju za pogo
zdovanje brez režijskih stro
škov p o r a b i l  več kot 140 mili
jonov Sdin.

Pri pogozdovanju na zaseb
nem sektorju niso naleteli na 
večje težave, ker so kmetje v 
to privolili. Pred leti so kme
tom zemljo za pogozdovanje 
odvzemali, medtem ko zdaj 
kmet še naprej ostane last
nik pogozdenih površin. Od 
teh površin kmetje ne plača
jo več davkov, tako da je bolj 
pametno nekoristne steljnike 
pogozditi. Tudi pri pogozdo
vanju na zasebnem sektorju 
vse stroške krije gozdni 
obrat.

Letos bodo na področju čr
nomaljskega gozdnega obrata 
pogozdili veliko manjšo povr
šino kot lani, ker nimajo do
volj sredstev. Po prvotnem 
načrtu so hoteli intenzivno 
nasaditi drevesne sadike na 
102,5 ha površine, novejši na
črt pa predvideva le še 37 ha.

Kaj delajo mladinci 
v Tribučah

Mladinci v Tribučah se 
lahko sestajajo le v gasilskem 
domu, kjer pa jih pozimi ze
be. Ker jim je gozdna uprava 
dovolila posekati nekaj drv 
v Velikem Bukovju, so se de
la takoj lotili, s pomočjo ga
silcev pa bodo v kratkem 
drva še razžagali in pospra
vili.

Ker je tribuška mladina 
precej navdušena za šah, je 
sklenil mladinski aktiv orga
nizirati šahovsko srečanje, 
najboljšim pa podeliti nagra
de.

K. B.

Matični urad Predgrad
V februarju Je rodila Ana Sterk 

is Čepel j — Alojza.

Sredi februarja je zadruž
ni svet kmetijske zadruge Čr
nomelj potrdil zaključni ra
čun za leto 1966 in ugotovil, 
da je bilo poslovanje v lan
skem letu uspešno. Leto dni 
prej so ugotavljali 103 milijo
ne dinarjev izgube in nadalj
njih 36 milijonov S din pri
manjkljaja na račun nepro
danih zalog. S tako dedišči
no so začeli poslovati v le
tu 1966.

Dobro zastavljen sanacij
ski program je skupno s pri
zadevanjem vseh zaposlenih 
v zadrugi pripomogel, da so 
poslovno leto zaključili le z 
okoli 7 milijonov S din ne
pokritih poslovnih stroškov, 
razen že predvidenih 36 mili
jonov din primanjkljaja, ki 
pa izvira še iz prejšnjega po
slovanja in je bil vnaprej 
planiran in saniran.

Poslovanje so utrdili v tr 
govini, odkupu, v organizaci
ji rastlinske proizvodnje in 
strojnem parku. Tako je ce
lotni dohodek kljub znatne
mu zmanjšanju zaposlenih 
porasel za 26 odstotkov, neto- 
produkt pa je bil lani dva
krat večji kot v letu 1965.

Iz zaključnega računa je 
dalje razvidno, da je vsak za
posleni v zadrugi leta 1965 
ustvaril 54.700 N din celotne
ga dohodka, v letu 1966 pa 
88.500 N din. K tem in še 
drugim izračunom, ki prika
zujejo v zadrugi bistveno 
drugačno poslovanje, kot je 
bilo prejšnja leta, zadružni 
svet ni imel pripomb. Vsem 
je bil napredek očiten, oce
nili pa so ga kot plod večje 
storilnosti, prizadevnosti ter 
velike vztrajnosti kolektiva.

V razpravi, kako vendarle

pokriti lansko izgubo, čeprav 
je majhna, so bili vsi enotni, 
da ni mogoče več koflektivu 
naprtiti tega bremena na ra
čun osebnih dohodkov. Var
čevanje so v tem pogledu 
privedh že do »krajne meje, 
saj so bili povprečni osebni 
dohodki leta 1965 — 48.800 S 
din, medtem ko so lani po
rasli le na 53.200 S din. Skle
nili so za pokritje izgube na
jeti posojilo pri občinskem 
skladu' skupnih rezerv.

Okoli 7 milijonov dinarjev 
posojila bo ta sklad premo
gel, pomembno pa je, da za
drugi ni treba več iskati po
moči za večje zneske iz re
publiških virov, kakor je bi
lo v praksi poprej.

V sklopu sanacijskega na
črta predvidevajo letos na
daljnje spremembe predvsem 
v mehanizaciji in boljši or

ganizacija dela, v ustreznejši 
tehnologiji proizvodnje in v 
utrjevanju sodelovanja s 
kmetovalci. Na podlagi tega, 
kar so s sanacijskim progra
mom dosegli že v prvem le
tu, pa lahko kolektivu zadru
ge zaupamo in verjamemo, 
da bodo letos besedo »izgu
ba« dokončno črtali iz svo
jih poslovnih dokumentov.

V ponedeljek skupščina 
RK v Črnomlju

Predsednik občinskega od
bora RK Črnomelj Drago Ko
be je sklical za pone:’ Ijek, 
6. februarja, letno skupščino 
RK. Ta bo v sejni sob: ObS 
v Črnomlju, pričela pa se bo 
ob 8.30. Po izvolitvi organov 
skupsčine bodo poskušali po
ročilo občinskega odbora, 
sprejeli sklepe in program 
dela za 'tos in prihodnje 
leto ter izvolili nov odbor ob
činskega odbora. Izvolili bo
do tudi po enega delegata za 
republiško in zvezno skup
ščino itK.

TONE KNEZ

BELA KRAJINA V DAVNINIk iK

Le-ta v slovenski arheolo
giji pomeni važen časovni mejnik, saj 
se s pojavom tega meča prične naj
starejša halštatska doba v Beli krajini 
in na Slovenskem okoli leta 800 pred 
našim štetjem.

Osnova ilirske blaginje in moči je 
bilo poleg živinoreje fužinarstvo in že
lezarstvo. Bogata najdišča železne rude 
(rjavi in rdeči železovec) v neposred
ni okolici Kučarja, so dala pobudo za 
močno ilirsko železarsko obt, ki bi jo 
za takratne razmere smeli imenovati 
celo industrija. Ob tem naj omenim 
strijo v bližini Kučarja. Baron Friedau 
19. stoletja obnovili železarsko indu- 
še zanimivost, da so v drugi polovici 
je v Gradcu sezidal leta 1857 topilnico 
in livarno za železo, ki Je obratovala 
do leta 1882. Viri nam povedo, da Je 
samo s Kučarja prepeljal okrog 60 ton 
prazgodovinske žlindre, ki Jo je v svoji 
topilnici še enkrat pretopil in iz nje 
dobil še vedno precejšen odstotek že
leza, vsekakor večji, kot so to lahko 
storili stari lliii v svojih primitivnih

topilnicah. Iliri na Kučarju so pri svo
jih topilnicah izkoriščali naravni veter, 
ki v nekaterih letnih časih piha stalno 
od devetih dopoldne do dvefa popol
dne po pobočju Kučarja. Tako lahko 
sklepamo, da je bila ilirska naselbina 
na Kučarju upravno, vojaško in indu
strijsko središče belokranjskih Ilirov 
skozi večji del prvega tisočletja pred 
n. št. Nikdar več kasneje Bela krajina 
ni bila gospodarsko tako močna kot 
v starejši in mlajši železni dobi Slove
nije, do tistega časa, ko so Rimljani 
z vojaško silo zlomili moč ilirskih ple
men na severnem Balkanu.

JAPODI V BELI KRAJINI
Ja/podi so ilirsko pleme, ki so v 

zadnjih dveh stoletjih pred našim štet
jem prebivali na ozemlju od Snežnika

na zahodu do reke Sane na vzhodu in 
reke Zrmanje na jugu. Tako so Japodi 
živeli na širnem področju današnje 
Notranjske, Bele krajine, Korduna, Li
ki in Bosanske krajine, po vsej verjet
nosti pa je njihovo področje pred vdo
rom Rimljanov balo še nekoliko večje. 
Od antičnih piscev izvemo, da so Ja
podi kot neposredni sosedje Rimljanov 
oto tržaškem zalivu le-te večkrat na
padli. Tako so že leta 171 pred n. št. 
vdrli v severno Italijo in plenili pod
ročje okrog Akvileje, kar se je ponav
ljalo še večkrat kasneje, ko so spet 
ropali v okolici Akvileje in Trsta, če
prav so Rimljani večkrat skušali pre
prečiti japodske vdore in uničiti nji
hovo udarno moč, se jim je to posreči
lo šele zelo pozno, v triletni zagrizeni 
vojni z Japodi od leta 35 — 33 pred 
n. St. Rimske vojaške operacije je vo
dil mladi Oktavijan, poznejši prvi rim
ski cesar Avgust, ki je moral zavzemati 
utrjena gradišča, v katerih so se trdo
vratno branili Japodi', vsako posebej, 
žilavi japodski odpor so Rimljani zlo
mili šele potem, ko so zavzeli in do

Bronasti meč ilirskega kneza iz Podzemlja, ki ga časovno uviscamo 
okrog leta 800 pred našim štetjem, stoji na začetku hal^tatske dobe v 
Sloveniji. Hrani ga Narodni muzej v Ljubljani. (Risba: Šibila Knez)



Na rob dogodkom v metliškem zdravstvenem domu
(Nadaljevanje s 1. str.)

sni pomisleki in svareče be
sede. Letos bodo dobili zdrav
stveni domovi približno 15 do 
20 odstotkov manj sredstev 
od Komunalnega zavoda za 
socialno zavarovanje za svoje 
celokupno delo, kljub temu 
pa bo treba s tem denarjem 
narediti več kot doslej. Ver
jetno bo treba znižati visoke 
osebne dohodke in se po po
trebi tudi s tem vključiti v 
uresničevanje gospodarske re
forme. Tudi z znižanimi OD 
bo osebje metliškega ZD še 
vedno močno nad občinskim 
povprečjem in nad dohodki 
prosvetnih delavcev ter stro
kovnjakov v gospodarstvu — 
je bilo med drugim poudar
jeno v žgoči razpravi.

Nihče na sestanku ni očital 
članom ZD Metlika, da imajo 
previsoke osebne dohodke, ja
sno pa je bilo povedano, da 
ti dohodki niso na mestu gle
de na delo drugih strokovnja
kov v občini. To pa je hkrati 
eden izmed virov za neštete 
govorice o razmerah v ZD, ki 
se že dolge tedne in mesece 
širijo po občini in tudi izven 
nje. Odpuščanje ljudi pri tem 
nikakor ni rešitev problema, 
saj terja uresničevanje gospo
darske in družbene reforme 
v praksi veliko več dela, kot 
so ga bile mnoge delovne or
ganizacije doslej pripravljene 
posvetiti temu najvažnejše
mu vprašanju naše stvarnosti. 
Stranskih ali zadnjih vrat za 
izmikanje posledicam in zah
tevam, ki jih prinaša refor
ma, zdaj ni več — odprta so 
le prva in edina vrata, tam 
Pa nas čaka »resnica z bode
čimi rogovi«, kot je zadevo 
zelo nazorno opisal Peter Vuj- 
čič, predsednik sveta za go
spodarstvo pri metliški občin
ski skupščini.

Razprava o tej točki je iz
zvenela v ugotovitev, da bo 
verjetno celoten zdravstveni 
dom moral biti letos ena ob
računska enota, v kateri bo
do posamezne službe morale 
pomagati druga drugi.

Resnične govorice 
o slabih medsebojnih 
odnosih
Nobena skrivnost ni, da po 

vsej občini že dolgo govorijo 
o nezdravih medsebojnih od
nosih v kolektivu zdravstve
nega doma. Ljudje dostikrat 
ure in ure čakajo v polna ča
kalnici, poslušajo psovke in 
prepirčke posameznih usluž
bencev v domu, odnašajo sla
be vtise in pogovore o takih 
pojavih na vas in stvari se, 
včasih tudi napihnjene, vra
čajo nazaj v mesto in pred 
vrata zdravstvenega doma. 
Pred tednd objavljeno pismo 
zobozdravnika dr. Antona

šukljeta, ki je v našem listu 
opisal, kako se ga hoče ko
lektiv ZD iznebiti, čeprav je 
kvalificiran stomatolog, je so
du izbilo dno. Po vsej občini 
je završalo: KAJ SE DOGA
JA V NAŠEM ZDRAVSTVE
NEM DOMU?

£
Dolgoletni nekdanji uprav

nik tega doma in spoštovani 
zdravnik dr. Albin Pečaver 
je na vse take govorice, ki 
jih nikakor ne moremo za
nikati, v četrtek zvečer odgo
voril približno takole:

»Kje je družbeno upravlja
nje v domu? Ta družbena 
kontrola se je v ZD zadnja le
ta izgubila. Na eni strani se 
je poudarjalo le .samouprav
ljanje*, vendar tudi tako sa
moupravljanje ne bi smelo 
pripeljati do sedanjih razmer, 
če je nekje samoupravljanje, 
potem velja za v s e , ne pa 
le za enega! Zdaj vidim, da 
sta v vašem kolektivu zares 
dve nasprotujoči si skupini. 
Včasih smo imeli malo de
narja in veliko dolgov, pa 
smo kar lepo živeli, veliko 
delali in tudi napredovali. 
Zdaj so se začele stvari ču
dno razvijati; čeprav krivca 
direktno ne vidim, bi pa lah
ko s prstom pokazal na vzro
ke za sedanje stanje: prvi je 
direktor, drugi pa samouprav
ni organi. Vse preveč je za
kulisnih spopadov, intrig in 
veliko babjih čenč. Ni prave 
discipline, popuščanje glede 
tega pa vam samo škoduje!«

Sila ostro je obsodil ne
zdrave razmere v domu tudi 
Peter Vujčič, ki je dejal, da 
sta direktor dđma in družbe
no samoupravljanje v njem 
prešibka, da bi po eni strani 
lahko prezirala resna navodi
la stanovskih forumov v re
publiki in v medobčinskem 
zavodu, za nered med člani 
kolektiva pa je kriv predvsem 
direktor, ki je začel glede di
scipline in medsebojnih od
nosov popuščati. Razpasla se 
je škodljiva familiamost, za
radi nje pa prihaja med dru
gim tudi do medsebojnih 
očitkov o lažeh in podobnem. 
Dr". Bienenfeld ne more voditi 
zdravstvenega doma po svo
jih občutkih,. temveč po pred
pisih. Popuščanje in gledanje 
skozi prste zaradi navidezne 
»solidarnosti« do kolegov, vse 
to je pripeljalo na rob neza
upnice do direktorja zavoda 
in do organov upravljanja, je 
ponovno dejal tovariš Vujčič. 
Njegovi oceni dejanskega po
ložaja v metliškem ZD ni tre
ba ničesar dodajati.

»Igrate se z usodo 
in življenjem!«

Se z ostrejšimi besedami je 
pred koncem sestanka ocenil 
razmere v ZD predsednik

ObS Franc Vrviščar. Resno 
je opozoril člane kolektiva, 
da se s takimi medsebojnimi 
odnosi, s prepiri, ki odme
vajo v javnosti, in s pretira
nimi dohodki igrajo z usodo 
zdravstvenega doma, ki je 
skupna last ljudstva. »Kje je 
etika zdravstvenih delavcev? 
Kaj bodo rekli delavci v to
varnah, ki so se odpovedali 
delu svojega zaslužka, da smo 
lahko zgradili ta lepi zdrav
stveni dom? Nihče naj se ne 
igra z domom in njegovo uso
do ter z življenji naših ljudi! 
Tako samoupravljanje, kot 
ga imate zdaj v vašem domu, 
je čisto navadno izigravanje 
pravic!« je dejal med drugim 
predsednik Vrviščar.

Na ostre kritike je uprav
nik ZD dr. Bienenfeld med 
drugim dejal:

»Nisem dovolj močan, da bi 
sedanji položaj lahko uredil. 
To naj naredi komisija ob
činske skupščine. Preveč je 
intrig, pa tudi notranjih na
sprotovanj, in kot direktor 
sem premehak.«

Hud očitek predstavlja tu
di izjava enega izmed zuna
njih članov sveta kolektiva, 
ki je na sestanku dejal : »Pre
več časa imate, prevelike pla
če in zato se med sabo ogo
varjate! Ljudje to vidijo in 
prenašajo svoje vtise iz do
ma med vaščane in v mesto.«

Druga točka dnevnega reda 
je bila zaključena z mučno 
ugotovitvijo, da medsebojni 
odnosi (o vseh pa ta večer 
niti niso spregovorili!) v do
mu zares niso v redu in da 
prav to najbolj škoduje ugle
du delovne organizacije. Da 
jih bo nujno treba odkrito in 
temeljito popraviti, nam je 
bilo ta večer vsem zelo jasno.

Pred kratkim so se v Me
tliki sestala vodstva družbe- 
no-političnih organizacij SZD, 
ZK in sindikata ter razprav
ljala o predvolilni dejavnosti. 
Ugotovili so, da je občinska 
volilna komisija dobro zasta
vila delo, da pa skušajo ne
kateri ob poudarjanju demo
kratičnosti volitev to izkori
ščati. čeravno je postopek 
za minulo .evidentiranje in 
predlaganje kandidatov vsem 
znan, so se nekateri sestaja
li kar neuradno, tudi po zi
danicah in se zavzemali za 
svoje kandidate. Tak način 
predlaganja seveda ne sodi v 
predpisan volilni postopek,

Število zaposlenih 
ostane nespremenjeno

Glede odpusta dr. šukljeta 
je kolektiv po žolčnih razpra
vah v petek zjutraj izglaso
val, da ostane stanje zaposle
nih nespremenjeno. Počakali 
bodo, da bodo znane številke 
glede pogodbenega sodelova
nja socialnega zavarovanja, 
nakar bodo o finančnem pla
nu ponovno ' razpravljali in 
skušali zagotoviti delo za vse 
zdaj zaposlene strokovnjake 
in ostalo osebjerv domu.

V čem je glavni pomen če
trtkovega sestanka v Metliki? 
Po mojem mnenju je v ugo
tovitvi in prepričanju članov

17. februarja je bila v Me
tliki letna konferenca ZZB, 
na kateri so ugotovili, da je 
mestni odbor organizacije v 
preteklem letu uspešno delal 
in reševal zadeve, kri sodijo 
v njegovo pristojnost. Organi
zacija je bila posebno delav
na pri sodelovanju na prosla
vah, skrbela je za spomeni
ke in grobišča padlih ter po
pisala vse udeležence NOB 
na svojem področju.

Na konferenci so precej 
govorili tudi o bodočih nalo
gah in v zvezi s tem o pri
pravah na spomladanske vo
litve. člani so bili mnenja, 
da je treba voliti take ljudi, 
ki bodo razumeli in znali ce
niti borce.

zlasti ne, če posamezniki ce
lo obljubljajo, kaj bo njihov 
kandidat storil za občane — 
npr. poskrbel za gradnjo vo
dovoda itd. Jasno je, da so 
to neuresničljive obljube in 
da je taka predvolilna dejav
nost vredna obsodbe.

Ob tej priložnosti so vod
stva organizacij pregledala 
imena evidentiranih za občin
ske odbornike ter menila, da 
bi bil najprimernejši kandi
dat za bodočega predsednika 
občinske skupščine Peter 
Vujčič, direktor tovarne BE
TI, izkušen gospodarstvenik 
in družbeno-politični delavec.

zdravstvenega doma, da bi 
morah tak sestanek in pogo
vor imeti že davno davno 
prej, kakor tudi v spoznanju, 
da so samo ena izmed delov
nih organizacij v občini, ki je 
delovnim ljudem in širši 
skupnosti prav tako dolžna 
odgovor za vsak svoj korak 
kot vsaka naša tovarna, šola, 
delavnica ali kakršnakoli dru
ga delovna organizacija!

Ni še prepozno, da si me
tliški zdravstveni dom znova 
pridobi zaupanje svojih ob
čanov, vendar mora zato te
meljito obračunati s sedanjo 
prakso »samoupravljanja« v 
svojih vrstah.

T. GOŠNIK

skem odboru ustanovljen ko
ordinacijski odbor za zbira
nje pomoči vietnamskemu 
ljudstvu, ter prosili, naj čim- 
več občanov v ta namen da
ruje svojo kri.

Kot navadno so razpravlja
li še o priznavalninah in po
kojninah borcev ter omenja
li neenotna merila za do
deljevanje priznavalnin, ki 
marsikdaj povzročajo hudo 
kri. R. FIR

Imenovana je komisija 
za družbeni nadzor

Na predlog predsedstva ob
činske skupščine Metlika so 
bili na zadnja seji imenovani 
v občinsko komisijo za druž
beni nadzor: inž. Janez Gač
nik za presednika, za člane 
pa Jože Jankovič, Peter Ba
dovinac, Martin črnugelj in 
Slavko Prevaljšek. Komisija je 
bila imenovana šele zdaj, ker 
prej ni bilo čutiti potrebe po 
njenem delu.

Zadnjega februarja je do
polnil 50 let življenja Metli
čan Martin črnugelj.

Skoraj odveč bi ga bilo 
predstavljati prebivalcem do
mače občine, saj ni odrasle
ga 'človeka, ki ne bi poznal 
in prav vrednotil vsega mno- 
gostranskega dela jubilanta, 
ker skoraj ni organizacije in 
društva, v katerem ne bi de
lal v povojnih letih.

Z Lokvice pri Metliki, kjer 
se je rodil v družini, ki je 
štela dvanajst otrok, je prišel 
v Metliko in se tu izučil so- 
boslikarstva. Ob razpadu Ju
goslavije je bil kot mornar 
na bojni ladji rečne flote na 
Donavi zajet in odpeljan v 
nemško vojno ujetništvo. 
Medtem so se doma njegovi 
bratje aktivno vključili v 
osvobodilno gibanje in naro
dnoosvobodilno vojsko in sta 
dva brata tudi padla v parti
zanih, tretji pa je za posledi
cami vojne umrl kmalu po 
osvoboditvi.

Martin Črnugelj se je vrnil 
iz vojnega ujetništva šele j)o 
končani vojni, potem pa se 
je s svojo razgledanostjo, or
ganizacijskim talentom in 
vestnim delom vključil v delo 
za obnovo domovine. Ne mi
slimo tukaj samo njegovega 
poklicnega dela, temveč pred
vsem delo v družbeno-politič- 
nih in kulturnih organizaci
jah. čez petnajst let je ne
pretrgoma občinski odbornik 
in predsednik ali član mnogih 
občinskih komisij in svetov. 
Bil je v odborih Osvobodilne 
fronte in SZDL, pod njego
vim poveljstvom je gasilsko 
društvo — danes je njegov 
predsednik — doseglo najlep
še uspehe in vrhunec v svoji 
povojni dobi. Bil je v odboru 
okrajne gasilske zveze, akti
ven član in predsednik TVD 
Partizan, bil je odbornik Dru
štva mojstrov, član obrtne

Sprejetih več 
odlokov

V ponedeljek so na skupni 
seji obeh zborov občinske 
skupščine Metlika sprejeli 
odlok o prispevkih in davkih 
občanov, odlok o občinskem 
prometnem davku, izrekli so 
se se za spremembo odloka 
o prispevku za uporabo me
stnega zemljišča ter za spre
membo odloka o dnevnicah 
za uradna potovanja in za 
višjo kilometrino uslužben
cem občinske uprave. Seja je 
bila zelo kratka, toda zanimi
va, zato bomo o razpravi še 
poročali.

Na 8. marec niso 
pozabili!

Mefliško kultumo-umetni- 
ško društvo pripravlja skup
no z mladino lep pogram za 
proslavo 8. marca. Prireditev 
bo v Domu TVD Partizan, 
sledi pa družabni večer. Za 
svojce padlih bodo tudi letos 
organizirali posebno priredi
tev. Pokroviteljstvo je prev
zelo podjetje KOMET.

Za pravičnejšo 
delitev vodarine
2e svet za urbanizem, komunal

ne in stanovanjske zadeve je raz
pravljal o tem, da ni vzdržna in 
ne upravičena sedanja delitev 
sredstev od pobrane vodarine, s 
katero razpolaga Komunalno pod
jetje Črnomelj. O tem pa so ob
širneje spregovorili tudi odborni
ki na zadnji občinski seji 22. fe
bruarja .

Dejali so, da bi moralo Komu 
nalno podjetje več sredstev name
niti gradnji novih vodovodov in 
da so lani preveč porabili za te
koče vzdrževanje vodovodnega 
omrežja.

Zlasti se jim zdijo previsoki 
upravni stroški in osebni dohod
ki. Slednji so se v podjetju pove
čali kar za 26 odstotkov v primer
javi s planiranimi, čeprav Je bilo 
za 11 odstotkov manj realizacije.

Najprej so predlagali, naj pod-, 
jetje ponovno prouči postavke in 
določi od pobrane vodarine vsaj 
45 odstotkov za dograditve in 
gradnjo novih vodovodov, končno 
pa so tako stališče oelo izglaso
vali. Obenem so zahtevali, naj se 
ta sredstva zbirajo na posebnem 
računu pri komunalni banki.

zbornice, odborov gospodar
skih organizacij itd. Delal je 
v Društvu prijateljev mladine, 
bil je med ustanovnimi člani 
Belokranjskega muzejskega 
društva in je njegov odbornik 
vse do danes. Veliko si je 
prizadeval za uspešno delo 
pri Turističnem društvu, 
predvsem pa je s srcem ži
vel z metliškim prosvetnim 
društvom.

Bil je eden izmed stebrov 
pri dramski družini, pevskem 
zboru in folklorni skupini. Po 
vojni skoraj ni bilo odrskega 
dela, v katerem ne bi uvelja
vil svojih odličnih igralskih 
sposobnosti. Nejx>grešljiv je 
s svojim baritonom pri pev
skem zboru in z navdušenjem 
še vedno sodeluje pri metli
ški folklorni skupini. Medtem 
ko so pri tem Ijudsko-pro- 
svetnem delu mnogi njegovi 
vrstniki *odnehali, češ da ne 
spadajo več med mladino, 
čmuglju nobeno sodelovanje 
z mladimi igralci, pevci in 
folklorci ni odveč: vanje iz 
leta v leto prenaša z neko 
magično močjo svoje izkuš
nje, navdušenje in polet.

Zato naj ne bodo ob čm ug  
Ijevi življenjski obletnici te 
skromne besede le nekak 
vljudnostni spominski zapis, 
temveč naj jubilantovo delo 
predvsem postavimo za zgled 
premnogim, ki se ne znajo in 
nočejo vključiti v delo za 
skupnost, ker jim je premno 
gokrat najmanjša žrtev pre
težka in odveč. Prav zavoljo 
tega zasluži tov. črnugelj. ki 
je v dobrih dveh desetletjih 
posvetil na stotine in tisoče 
brezplačnih ur družbenemu 
gospodarskemu in kulturne
mu dvigu in razcvetu doma
čega kraja, naše nedeljeno 
priznanje in zahvalo

Želja nas vseh pa je: dragi 
tovariš črnugelj, še na mnoga 
zdrava in plodovita leta!

tal porušili zadnje oporišče in hkrati 
glavno mesto Japodov, Metulum. Sko
raj sto let je že, odkar zgodovinarji in 
arheologi iščejo in domnevajo, kje naj 
bi ležalo legendarno mesto Metulum. 
Dolgo časa so domnevali, da je to 
Metlika, samo zaradi podobnosti ime
na: Metulum — Metlika, vendar ta 
domneva ni z ničimer podprta. Spet 
drugi so ga iskali okoli Postojne, okrog 
Starega trga pri Ložu, pa tudi okrog 
Bihaća, toda zaman. Sistematična iz
kopavanja japodskega gradiva na Hr- 
vatskem v zadnjih letih so pokazala, 
da moramo Metulum iskati okrog Jo- 
sipdola na Kordunu.

BITKA NA METULUM
Rimski osvajalna pohod proti Japo

dom v Iliriku je bil zasnoval Oktavi jan 
v okviru svoje ekspanzijske politike, 
naperjene proti vzhodu s prvim ciljem, 
da osvoji važno trgovsko mesto in opo
rišče ob Savi — Segesto (rimska Sis- 
cia, današnji Sisak). Naslednji cilj 
Oktavijanovega pohoda pa je bil: do
končno pokoriti uporna ilirska plemena 
*ned jadransko obalo in Savo ter jih 
vključiti v rimsko državo. Za izhodišče 
ekspedicijskega korpusa je izbral rim
sko pristanišče Senia (Senj), kjer je 
skoncentriral enote vojne mornarice in 
kopenskih sil. Od tam je s pratežem in 
tehnično opremo krenil v notranjost 
dežele, previdno prodirajoč skozi pre
hodne kraje strmega Velebita in gozd
nate Kapele. Na mestih, kjer so se bli

žali globelim in ozkim dolinam, je raz
delil glavnino na tri kolone: prva je 
prodirala skozi dolino, drugi dve pa 
kot bočni zaščitnioi p0 obeh grebenih, 
da bi v primeru zasede priskočili sred
nji koloni na pomoč. Oktavijanov po
hod v Ilirik je opisal rimski zgodovi

nar iz 2. stoletja novega štetja, Apijan 
iz Aleksandrije. Zaradi zanimivega opi
sa o načinu japodskega bojevanja, ki 
še najbolj spominja na partizanski na
čin, posredujemo odlomek Apijanovega 
opisa, kako so Rimljani zavzeli glavno 
mesto Japodov, Metulum:

Pogled na hrib KUČAR, kjer je bila največja balštatska naselbina v Be
ti krajini. Zevajoča rana na njegovem pobočju (ki je nihče več ne bo 
zacelil) je nastala, ko so hrib uporabili kot kamnolom pri gradnji ce
ste Metlika — Črnomelj. (Foto: Tone Knez)

Ob tej priložnosti so član-

Predvolilna dejavnost 
mora po zakoniti poti

„Smo za kandidate, 
ki znajo ceniti borce“!

stvo obvestili, da je pri občin-

MARTIN ČRNUGELJ - 
PETDESETLETNIK



S SEJE SVETA ZA ŠOLSTVO V BREŽICAH

Samouprava v zdravstvu bliže proizvajalcem
Člani sveta so obsodili poslovanje v šolskem centru za blagovni promet —  
Sklad za drugostopenjsko šolstvo v Celju je odvzel šoli 2,146.370 Sdin, ki 

jih je na podlagi napačnih podatkov izplačal za neopravljeno delo

Svet za šolstvo v Brežicah 
je na zadnji' seji obravnaval 
razmere v šolskem centru za 
blagovni promet in obsodil 
vse nepravilnosti, ki so se 
dogajale v tem kolektivu. Od 
delavne skupnosti zahteva, 
da razpravlja o njih in ukre
ne vse, da se podobne napa
ke ne bodo več ponavljale.

Kaj je pravzaprav narobe v 
poslovanju centra? Komisija, 
ki jo je imenoval upravni od
bor medobčinskega sklada 
za šolstvo druge stopnje v 
Celju, je o tem obširno po
ročala. Ugotovila je hujše di
sciplinske prekrške pri da
janju podatkov za opravlje
no delo. Na podlagi napač
nih podatkov je drugosto

penjski sklad nakazal centru 
v Brežicah 2,146.370 S din 
več, kot je bil upravičen 
sprejeti. Denar je nakazal 
sklad za neopravljeno delo 
in ga je kolektivu že tudi od
vzel.

Komisija je ugotovila, da 
so šolski dnevnika premalo 
skrbno in natančno vodeni.
V njih je vpisanih precej 
vdč učnih ur, kot so jih pre
davatelji zares opravili. Za 
teoretični pouk so šteli tudi 
praktično delo učencev v tr 
govinah za novoletne in prvo
majske praznike. Okoli sto 
ur je v dnevnikih nepodpisa
nih in označenih kot tabo de
lo, razen tega je tudi 123 te
lovadnih ur več, kot bi jih

Kmetje za obnovo šol
Na seji zadnjega februarja 

je občinska skupščina Bre
žice določala nove stopnje 
občinskega prispevka iz kme
tijstva. Prispevek je zvišala 
na 2 odstotka, s tem da sp 
dodatna sredstva namensko 
porabijo za invest cije v Sod
stvu. Za zvišanje so odbor
niki glasovali pogojno in bo 
sklep veljaven le tedaj, če 
se bo najmanj 80 odstotkov 
zaposlenih s prejemki več 
kot 50.000 S din izreklo za sa 
moprispevek v šolstvu.

Nova stopnja občinskega

prispevka iz kmetijstva je v 
prvi skupini katastrskih ob 
čin 17 odstotkov, v d rug] 
skupini 14 odst., v tretji sku 
pini 11 odst. in v četrti, lan 
neobdavčeni skupini 5 od 
stotkov. Razprava o zvišanju 
prispevka je trajala dolgo, iz
rečenih je bilo veliko tehtnih 
pomislekov oziroma pripomb.

Celotna obremenitev kmeč
kih gospodarstev v brežiški 
občini se bo letos povečala 
za 20,2 odstotka in bo znaša
la 309 milijonov S din.

smelo biti. Pouk je vpisan 
celo za dan mrtvih . . .

Na šoli je le pet učnih mo
či stalno zaposlenih. Zuna
njih sodelavcev imajo devet, 
vendar njihova izobrazba ne 
ustreza stopnji šole. Tako se 
je na primer kolektiv branil 
sprejeti profesorja likovne 
vzgoje za pouk aranžerstva, 
četudi to mesto ni bilo pra
vilno zasedeno. Zaradi števil
nih zunanjih sodelavcev so 
imeli zelo nestalen urnik in 
veliko nadur.

Na vrsti so bile 
davčne 

spremembe
V torek, 28. februarja je 

bila v Brežicah redna seja 
občinske skupščine. Odborni
ki so obravnavali poročilo o 
delu skupščine v preteklem 
letu in sprejeli program za 
letos. Nato so bili na vrsti 
odlosi, razne spremembe in 
dopolnitve: sprememba odlo
ka o prispevkih in davkih, 
predlog odloka o spremem
bah občinskega prometnega 
davka, predlog odloka o spre
jemu delnega ureditvenega 
načrta za naselje Dobova itd. 
Poročala sta komisija za sta
tute in svet za narodno ob
rambo. Na dnevnem redu je 
bila tudi določitev kraja, kjer 
naj bi praznovali letošnji ob
činski praznik.

POGOVOR Z RAVNATELJICO GLASBENE ŠOLE V BREŽICAH

Sedemnajst let dela s pevci v zborih
Glasbena šola v Brežicah praznuje 20-letnico ustanovitve —  Vanjo je vpisa
nih 200 učencev —  Vozijo se z Bizeljskega, iz Dobove, a Cerkljancem se 

letos ni treba več voziti -  dobili so svoj oddelek

»Tovarišica ravnateljica, v 
javnosti poredko spregovori
mo o delu glasbene šole, za
to mi za njen jubilej povej-

Elizabeta De Gleria je od 
jeseni 1966 ravnateljica 
Glasbene šole v Brežicah.

te kaj več o življenju in na
črtih vašega kolektiva!«

»Na šolo sem prišla lansko 
jesen, v šolskem letu, ko praz
nujemo dvajseto obletni
co njenega obstoja.«

»Kako boste proslavili jubi
lejno leto?«

»Z delom. Imeli smo že več 
prireditev: naši učenci so se 
predstavili poslušalcem po ra
diu Brežice, za občinski praz
nik so nastopali na proslavi 
v Dobovi, pripravili so akade
mijo za brežiško osnovno šo
lo, doma pa smo vpeljali inter
ne produkcije. Prirejamo jih 
vsak mesec v učilnici za teo
rijo. Na sporedu imamo tu

di po 20 točk. Poslušalci so 
učenci in starši.«

»»Koliko učencev imate in 
česa vsega se učijo?«

»Vseh skupaj je 200 in v 
minulih 20 letih jih še nikoli 
ni bilo toliko. Imamo klavir- 
ški oddelek, oddelek za go
dala, oddelek za pihala in 
trobila, oddelek za ritmiko 
in ples, oddelek za kitaro, od
delek za nauk o glasbi, od
prla pa smo nov oddelek v 
Cerkljah. Zdaj ustanavljamo 
godbo na pihala, ker jo ob
čani zelo pogrešajo. Upam, 
da bomo kmalu zbrali raz
kropljene godbenike, ki so 
pred leti že igrali pri prosvet
nem društvu.«

»Kaj ste letos vpeljali na 
novo?«

»Na željo staršev pouk rit
mike in plesa, ki ga obiskuje
jo šolski in predšolski otroci. 
Dvorano nam je odstopil Dom 
JLA, nerodno pa je to, da v 
njej nimamo klavirja. Vsako
krat prenašamo tja magneto
fon. Prostor je zelo prijeten 
in dovolj velik, škoda le da 
ni naš. Za gostoljubje se bo
mo pripadnikom JLA oddol
žili z dvema koncertoma.

Glavni poudarek bomo dali 
prirejanju koncertov za osnov
ne šole. Začeli bomo v drugi 
polovici marca in končali sre
di aprila. Upam, da nam bo
do radi prisluhnili. K vsaki 
točki bomo dodali razlago in 
tako približali učencem otro
ško glasbo. Pozneje bomo 
poskušali vpeljati te koncer
te kot stalno obliko dela 
med osnovnošolsko mladino. 
Tako se želimo namreč oddol-

BREŽIŠKE VESTI •6*

žiti za denar, ki ga prejema
mo od sklada za šolstvo za de
lo šole.«

»Zdaj pa še besedo, dve o 
vašem dedu.«

»Za seboj imam 17 let, po
učevanja glasbe na osnovnih 
šolah. Vodila sem veliko zbo
rov, otroških, mladinskih, 
ženskih, moških. Na osnovni 
šoli vodim zdaj krožek mla
dih kitaristov. 30 jih je in za 
dan žena bodo nastopili na 
proslavi v Brežicah. Vseh ki
taristov je še veliko več, saj 
so šolarji samo letos kupili 
okrog 80 novih kitar. Pri Glas
beni šoli ustanavljamo ženski 
pevski zbor. Raaposlali smo 
500 vabil in dobili 16 prijav. 
Na vaje prihaja 10 žena. Zelo 
lepe glasove imajo in navdu
šujejo se za petje.«

»Načrtov ste mi že veliko 
zaupali, ima vaš kolektiv tu
di kaj posebnih želja?«

»Milansko Scalo bi radii vi
deli, pa ne samo zunaj, tem
več tudi znotraj. Upamo, da 
se bomo konec leta lahko po
peljali v svet.«

J. Teppey

V Brežicah marljivo 
vadijo »Krivdo«

Dramska skupina DPD Svo
boda bratov Milavcev iz Bre
žic-okolice marljivo vadi Bev
kovo dramo »Krivda«. Uče se 
v dvorani brežiškega prosvet
nega doma, ker nimajo več 
na voljo dvorane v opekami. 
Mladi režiser Ivan Kramarič 
je povedal, da so se za  ̂to 
Bevkovo delo odločili zato, 
ker je tako želela pokojna re
žiserka Slavka Zagode. V 
skupini so pretežno novi, 
mladi igralci. Premiera bo 
predvidoma drugi ali tretji 
četrtek v marcu na brežiškem 
odru.

Vodstvo šole je vložilo 
prošnjo za dodatna sredstva, 
da bi lahko odprlo še 7. od
delek. Upravni odbor sklada 
v Celju je zaprosil svet za 
šolstvo v Brežicah, naj izre
če o tem svoje,mnenje. Čla
ni so povedali, da ob sedanji 
kadrovski zasedbi ni zagotov
ljena kvaliteta učno-vzgojnega 
dela.

Svet je pri obravnavi na
pak obsodil poslovanje šol
skega vodstva in neodgovor
nost samoupravnih organov, 
katerih dolžnost bi bila pre
prečiti take spodrsljaje. Pri
poročil jim je, naj se zavza
mejo za boljše kadrovske re
šitve in za večji red pri po
slovanju.

Sprejet je bil tudi predlog, 
naj sproži svet širšo razpra
vo o mreži in strokovni za
sedbi tovrstnih šol v repub
liki in potrebah po kadrih v 
trgovski stroki. J. T.

Poleg gradu bo 
spominski prostor 

borcev
Sekretariat občinskega zdru

ženja Zveze borcev NOV v 
Brežicah se je odločil za 
ureditev spominskega prosto
ra borcev poleg brežiškega 
gradu. 2e pred leti so name
ravali na tej ploščadi posta
viti spomenik, vendar zanj ni 
bilo potrebnega denarja.
Letos so zaupali ureditev 
tega prostora inž. arh. Fran
cu Filipčiču, ki je predvidel 
cenejšo rešitev. Do ploščadi 
bodo speljane s ceste dvoje 
stopnice. Na ožjem spomin
skem prostoru bo grobnica z 
žaro in kamnitim simbolom 
žalujočih žena. Ploščad bo 
obdelana z belim umetnim 
kamnom.

Spominski prostor mora bi
ti urejen do 4. julija, ko bo 
v Brežicah velika proslava in 
podelitev domicila Kozjanske
mu odredu.

Brežičani dvakrat 
premagani

V nadaljevanju zimske roko
metne lige v ljubljanski tivolski 
dvorani so Brežičani v nedeljo, 
26. februarja, dvakrat klonili: Pi
ran jih  je premagal s 14:5 (6:1), 
Ajdovščina pa s 15:13 (6:4). Roko
metašice iz Brežic so s Piranom 
igrale neodločeno 3:3 (2:0).

Vsak dan na drogovih. . .  
Monter TT linij Jože Pez
dirc odklaplja telefonsko 
žico na Čatežu, ker je 1 
naročnik odpovedal tele
fon. Mila zima je za tako 
delo zelo dobrodošla. (Fo
to: J. Teppey)

Ob upokojitvi je tovarišici Savici Zorltovi izre
kel priznanje za dolgoletno knjižničarsko delo 
podpredsednik občinske skupščine v Brežicah 

Franc Bukovinsky. (Foto: Baškovič)

OBISK PR I SAVICI ZORKOVI

DVE DESETLETJI 
MED KNJIGAMI

Tovarišico Savico Zorkovo 
je težko najti drugje kot med 
knjigami. Tudi po upokojitvi 
se ni ločila od njih, , le dolge
mu delavniku je dala slovo. 
Breme upravniških dolžnosti 
in odgovornosti v občinski ma
tični knjižnici v Brežicah j« 
odložila lani.

Ko je služba ni vezala več, 
se je lotila urejanja knjižni
ce v gimnaziji. V njej preživi 
vsak dan nekaj uric. Zavzeto 
ureja knjižni hram za dijake, 
ki so mu namenili zelo lep 
prostor v novem poslopju. Sve
tel je, lepo opremljen in dija 
ki že zdaj lahko tam v miru 
bero revije in časopisje.

Kljub udobju in lepši estei 
ski ureditvi sedanjih knjižnic 
pa se tovarišica Zorkova rada 
spominja časov po osvoboditvi, 
prepuščam ji besedo:

»Zelo mi je pri srcu tista za
četna doba. Ko sem 15. junija 
1945 prišla v Brežice, je bilo 
še napol prazno. Vlak nas je 
vozil mimo pogorišč in pogled 
na ogenj in dim nas je zelo 
pretresel. Na postaji v Breži 
oah pa me je nadvse prijetno 
lazveselil napis z dobrodošli 
co povratnikom. Silno smo 
hlepeli po tem, da bi se čim ■ 
prej srečali z znanci in prija
telji. Dobro se še spominjam, 
kako sem se veselila svidenja 
s staro gospodinjsko pomoćni 
co. Mislila sem, da nas bo pri 
čakala, a je ni bilo. Pozneje 
smo zvedeli, da vojne ni pre
živela.

Iz tistih prvih tednov imam 
najlepše spomine na dogodke, 
ko snio spet postavljali na no
ge slovensko šolsvo. Učitelli 
smo zbirali otroke in jih pov
praševali po znanju. Nekateri 
so nazadovali, drugi so med
tem pridobili nekaj znanja. 
Vpisali smo jih v tečaje in 
jim poskušali dati zaokroženo 
znanje iz zemljopisa in zgodo 
vine Jugoslavije, še  danes jih 
vidim, kako so naše besede z 
odprtimi očmi in usti srkali 
vase. Septembra ali oktobra 
so bili že ustanovljeni razred: 
osnovne šole. Prihajalo je uči 
teljstvo.«

»Kdaj se je začelo delo v 
knjižnici?«

»Nekako hkrati s šolskim za
četkom. Učiteljica Pranja Mač- 
kovškova je začela zbirati knji
ge. Z vozičkom . so jih vozili 
v gimnazijo, v sedanjo telo

vadnico. Slovenskih je bile 
med njimi zelo malo. Ob kon 
cu 1945 je imela knjižnica že 
279 slovenskih knjig. Prosto; 
je dobila v osnovni šoli in 
tam je bila redno odprta ob 
nedeljah. Po 10 letih smo jo 
preselili na Cesto prvih bor
cev. Postalo je kmalu pretes
no.

Spet je minilo desetletje ir. 
knjižnica je dobila nov dom v 
prostorih Zavoda za kulturo 
Z vsakim letorii je raslo knjiž
no bogastvo in se večalo šte 
vilo bralcev. Delo je po prvih 
10 letih zelo naraščalo. V 
knjižnici sem bila od pol os 
mih zjutraj do pol enajstih 
zvečer. Tudi čistila sem jo in 
kurila. Potem sem prosila za 
pomoč in jo tudi dobila. Zla 
sti v prvih desetih letih so 
mi pomagali pri delu številni 
tihi delavci, ki za to niso zah
tevali plačila. Med njimi je 
bilo precej šolarjev.

»Ste imeli veliko denarnih 
skrbi?«

»Potrebe so bile vedno več 
je, kot je bilo na razpolago 
denarja. V splošnem sem pri 
občinski skupščini vedno nale
tela na razumevanje. Težko 
sem se sprijaznila le s tem, 
da je bilo treba na vsako 
stvar zelo dolgo čakati. Pre 
več sem verjela obljubam za 
prihodnji teden v resnici pa 
se je tak teden zavlekel tudi 
v poldrugo leto.«

»Ali se je okus bralcev v 
času vašega dolgoletnega knjiž
ničarskega udejstvovanja zelo 
spremenil?«

»Po anketi, ki sem jo delala 
pred desetimi, leti, in lanskih 
podatkih sodim, da skoraj nič.

"V leposlovju je še vednt na 
prvem mestu pisatelj Bevk. 
Najvažnejša sprememba je v 
tem, da bralci čedalje bolj 
posegajo po poljudnoznanstve 
ni literaturi. Mladini Je zelo 
pri srcu Karl May. Nanjo se 
da vplivati, četudi začne z 
njim. Počasi se loteva enako 
razgibanih in boljših del Ja
cka Londona, Stevensona itd. 
Zadnja leta se v knjižnici kre
pi obisk čitalnice, nekoliko pa 
nazaduje izposojanje knjig na 
dom. Večji obisk v čitalnici 
pozdravljam. V njej presedijo 
največ časa šolarji. Knjižničar
ji smo veseli, da imajo na vo
ljo miren, topel in prijeten ko
tiček za branje.« ___

J. TEPPEY

N O VO  V BREŽICAH
■  KROJNI TEČAJ PHI DELAV- 

SKI UNIVERZI se Je končal zelo 
uspešno. Obiskovalo ga je 18 ude
leženk. Dekleta so bila s pridob
ljenim znanjem zadovoljna in so 
pohvalila tudi organizacijo. Preda
vatelj Je pripravljen še poučevati 
osnove šivanja in krojenja v Bre
žicah, če se bo medtem prijavilo 
dovolj novih kadidatk. Gospodinje 
se zanimajo predvsem za tovrstne 
tečaje, saj v mestu ni nobene ši
viljske delavnice, razen tega so 
usluge za šivanje zelo drage.

■  NA PROSLAVLJANJE 8. 
MARCA — dneva žena se v Breži- 
žicah skrbno pripravljajo. Prosla
va bo v torek, 7. februarja zve
čer, s programom pa bodo sode
lovali učenci osnovne šole bratov 
Ribarjev in mladinci mestnega 
aktiva.

■  MINULI TEDEN SMO ZAPI- 
SALI, da Brežičani še dan pred 
gostovanjem celjskega gledališča 
niso pokazali dovolj zanimanja za 
predstavo. Naslednji večer Je ča

kalo prireditelje veselo preseneče
nje: dvorana je bila ,do kraja za
sedena in občinstvo Je z velikim 
navdušenjem spremljalo dogajanje 
na odru. Satira Žarka Petana Je 
vžgala.

■  OB KRKI JE SE VSE MIR
NO, ČETUDI JE VREME UGOD
NO, se še niso lotili urejanja ko
pališča pri Horvatiču in ljudje se 
sprašujejo, kdaj bo pripravljeno 
za sprejem kopalcev. Ze nekaj let 
razpravljajo o tem turistična dru
štva in tudi v programu občinske 
turistične zveze Je ureditev Krke 
ves čas njenega obstoja. Kaj pa. 
če spet ne bo denarja?

■  PROGRAMSKI SVET PRI 
RADIU BREZICE IN FILMSKI 
SVET PRI KINU ne odigravata 
prave vloge pri oblikovanju pro
gramov obeh enot Zavoda zn kul
turo. Zlasti RADIO pogreša stalne
ga svetovalca in kritika obenem. 
Morda bi svet oživel, če bi vklju
čeval člane, ki bi spremljali samo 
po eno ali dve zvrsti oddftj.



DELOVNI KOLEKTIV »CELULOZE« PRED ODGOVORNIMI NALOGAMI

Za stroške bodo odgovorni oskrbniki
Razgovor s tovarišem Zoranom Dularjem, predsednikom upravnega odbora 
v tovarni celuloze v Krškem —  Lani je bilo sprejetih več ukrepov za zniže
vanje stroškov, ki so rasli hitreje od dohodka —  Upravni odbor se je zavzel 
za izboljšanje delovne discipline, za zaščito in varnost pri delu, za zmanjša

nje surovinskih zalog in spodbudnejše oblike nagrajevanja

»Tovariš predsednik, uprav
ni odbor tovarne je bil lani 
pobudnik ukrepov za boljše 
gospodarjenje v podjetju. Kaj 
povzemate iz izkušenj minu
lega obdobja?«

»Trdno sem prepričan, da 
smo na pravi poti in da bo
mo še morali iskati rezerve 
predvsem v organizaciji de
la, boljši delovni disciplini, 
spodbudne j šem nagrajevanju, 
v modernizaciji opreme, iz
boljšanju tehnologije in še 
marsikje.«

»Zaradi česa ste bili v zad
njih mesecih najbolj zaskrb
ljeni?«

»Zaradi tega, ker so stroški 
rasli hitreje od dohodka. 
Skrbi so se začele v maju, 
ko je zaradi porasta stroškov 
začel upadati dohodek. V 
mislih imam upravičene in 
neupravičene stroške poslo
vanja. Po letnem remontu 
podjetja so izdatki tako na
rasli, da si za maj niso mogli 
izplačati osebnega dohodka 
po nrav lniku, četudi je ko- 
lekti želel zmanjšati stroš
ke z obratovanjem tovarne
1. in 2. maja. Upravni odbor 
se je zelo pogosto sestajal. 
Bi. je pristojen, da odloča 
o vrednosti točke. Ta se je 
včasih znižala tudi za 50 od
stotkov. Najnižje izplačana 
vrednost točke je bila v de
cembru, najv šja pa v febru
arju lani.«

»Se je učinkovitost sklepov 
Upravnega odbora kmalu po
kazala?«

»Do oktobra so bili sklepi 
bolj načelni in zaradi tega 
premalo učinkoviti. Morali 
smo ubrati drugo pot in spre
jeti več takih ukrepov, ki so

Drobne 
s Senovega

■  DRAMSKA SKUPINA pri kul- 
turno-prosvetnem društvu Svobo
da pripravlja novo igro. Občane 
bi radi presenetili s svojim de
lom, ne vedo pa, kje bodo lahko 
igrali, saj v Šolski dvorani zanje 
ni več prostora. Iz nje so morali 
Pospraviti ves svoj inventar.

■  TUDI SENOVĆANI bi sl vča
sih radi privoščili sveže morske 
ribe, pa jih na Senovem ni dobi
ti. Agrokombinat se je otresel te 
skrbi.

■  VINOGRADNIKI so ob lepih 
in toplih zimskih dneh izkoristili 
čas za obrezovanje vinskih trt. 
Zdaj že pripravljajo kolce za ko
ličenje. i

■  V NEDELJO JE BILA redna 
letna sindikalna konferenca rud
nika. N a njej so pregledali de
lovanje organizacijo lani in raz
pravljali o najbolj perečih proble
mih rudnika. Izvolili so tudi nov 
odbor, v katerem so skoraj sami 
novi člani.

izboljševali uspeh poslovanja. 
Tako smo se na primer od
ločili, da je tovarna obrato
vala 29. in 30. novembra in 
za novoletne praznike. Pri 
tem sta nas podprla delavski 
svet in kolektiv.

Upravni odbor se je nada
lje zavzel za boljšo zaščito in 
varnost pri delu, za dosled
nejše upoštevanje delovne 
discipline, za zmanjšanje za
log tistih surovin, ki jih ne 
primanjkuje (premog in ce
lulozni les listavcev). Odločil 
se je za revizijo premijskega

nih delov. Prikazali so jih 
v proizvodnih stroških za de
cember, v resnici pa je bil 
material v priročnih skladi
ščih, namenjen za proizvod
njo v naslednjih mesecih. 
Kršilci so v disciplinskem 
postopku, ves presežni mate
rial pa so morali takoj vrniti 
v skladišče.

Pri pregledu materialnih 
čekov je komisija ugotovila 
tudi tri primere osebnega 
okoriščanja, vendar še niso 
do kraja raziskani. Da se ta
ke stvari ne bi več dogajale,

je upravni odbor sklenil, da 
se s 1. oktobrom lani omeji 
krog pooblaščenih podpisni
kov za materialne čeke. To 
smo uresničili šele ta mesec, 
ko je bila sprejeta nova orga
nizacija materialnega poslo
vanja.«

Nazadnje je tovariš Dular 
pojasnil še en učinkovit 
ukrep za zniževanje stroškov: 
vsak strošek in izredni izda
tek bo imel odslej svojega 
skrbnika. Ta bo odgovarjal 
za pretirano povečevanje iz
datkov. Stroški bodo razen 
tega v prihodnje razdeljeni 
po ekonomskih enotah. Od 
tega si obetamo lažje in hi
trejše ukrepanje, če bo kaj 
narobe, pa tudi več odgovor
nosti, kot je je bilo čutiti 
doslej.

J. TEPPEY

»Smučanje« na koprivniski 
pošti - tokrat z druge strani

Na članek »Rekreacija na 
pošti«, objavljen v rubriki 
Z domačih vrtov, želimo dati 
dopisniku in javnosti kratko 
pojasnilo.

Res je, da se je parket v 
koprivniški pošti dvignil, kar 
povzroča težave uslužbenki, 
vendar pa ne smemo pozabiti, 
da je popravilo vezano na 
sredstva.

Predstavniki Zavoda za ko
munalno dejavnost iz Krške
ga so si pod ogledali v začet
ku januarja in se odločili 
položiti namesto parketa drug 
pod (vinas ali podobno). Ko 
je za tr> zvedela uprava novo
meške pošte, je zavodu spo
ročila, naj počaka na njihov 
predlog. Obveščeni smo VH, 
da bo predstavnik novomeške 
pošte prišel k nam na razgo
vor. Ker do danes ni bilo ni

kogar, smo sklenili, da bodo 
na pošti v Koprivnici položili 
vinas tlak. Denarna sredstm  
za tlak so že odobrena.

Dopisniku, ki je zapisal to 
novico, bi koristilo smučanje 
kje na Pohorju ali v Kranjski 
gori, da bi si medtem lahko 
zbral točne informacije. Tej/a 
pa verjetno ni storil zato, ker 
je smučanje vezano na mate
rialna sredstva in bi bila ta
ka rekreacija zelo draga.

ZAVOD ZA KOMUNALNO 
DEJAVNOST, Krško

NE HODI  B O H O V  BREZ

S POSVETA NA OBČ. SINDIKALNEM  SVETU V VKRŠKEM

Samouprava in odgovornost na tehtnici

Zoran Dular: »Odgovor
nost kolektiva za še skrb- 
nejše gospodarjenje čeda
lje bolj raste!«

sistema in predlagal tako na
grajevanje, ki bo spodbujalo 
k zniževanju stroškov. Stro
kovne službe naj bi pripravi
le nov plan kadrov in s tem 
v zvezi izboljšanje organizaci
je dela. Delovne sile, ki bo 
odveč, ne nameravamo odpu
ščati, ampak jo koristneje 
zaposliti z notranjimi premi
ki. Sprejemanje novih delav
cev je upravni odbor zausta
vil že lani in zdaj čaka na 
zaposlitev celo 15 papimičar- 
jev, ki jih je šolala tovarna. 
To vprašanje bomo v kratkem 
uredili.«

»Je res, da ste v decembru 
odkrili vrsto prestopkov?«

»Ko smo Ugotovili, da so 
poslovni stroški v primerjavi 
z novembrom narasli kar za 
14 odstotkov, dohodek pa 
samo za 2 odstotka, je uprav
ni odbor pooblastil direktor
ja, da imenuje komisijo za 
takojšen pregled materialne
ga poslovanja. V skladiščih 
pogonskega materiala je bilo 
namreč nenavadno veliko 
materiala za vzdrževanje. 
Pregled materialnih čekov je 
pokazal, da so nekateri obra
ti oziroma referenti za vzdr
ževanje decembra prevzeli za
14,000.000 Sdin preveč rezerv

Dokaj pozno je občinski 
sindikalni svet v Krškem or
ganiziral posvetovanje o viši
ni nadomestila za manj kot 
tridesetdnevno odsotnost z 
dela. Delovne organizacije in 
ustanove ter zavoda naj bi 
uskladili samoupravne akte, 
tako da med njimi ne bo 
prevelikih odstopanj.

Po razpravi sodeč, podjetja 
nerada sprejemajo odgovor
nost za odmero boleznin. Ob
činski sindikalni svet ni pri
pravil podrobnih predlogov o 
višini nadomestila, ker bi to 
pomenilo vmešavanje v sa
moupravne pravice, pač pa 
je opozoril na nepravilnosti.
V večjih delovnih organizaci
jah pravilnika o nadomesti
lih za čas bolezni ne bo tež
ko uskladiti z zakonom, tež
je pa bo v podjetjih, kjer ni
majo ustrezne službe.

V razpravi so govorila o 
problemu plačevanja dodatne
ga prispevka za ljudi v red
nem delovnem razmerju, ki 
v prostem času opravljajo 
obrt. Ti so namreč veliko 
bolj izpostavljeni nesrečam 
in boleznim. Nekateri so me
nili, da v teh primerih delov
ne organizacije niso dolžne 
plačevati niti predpisanega 
nadomestila — 50 odstotkov 
od osnove osebnega dohodka 
v preteklem letu. Prav tako 
so nekateri predlagali, da ne 
bi dajali nadomestila za ne
sreče na poti na delo in z 
dela.

Direktor KZSZ Novo me
sto je navzoče seznanil s pri
manjkljajem v lanskem letu. 
S tem v zvezi so ugotovili, 
da občani krške komune po
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rabijo precej več sredstev za 
potovanja k specialistom in 
za druge zdravstvene storitve 
kot zavarovanci drugih občin 
v komunalni skupnosti.

Predstavniki zdravstvenih 
zavodov so komunalni skup
nosti očitali, da še ni pravno 
uredila, kako zajeziti odteka
nje sredstev izven skupnosti, 
zlasti za zdravljenje v bolniš
nicah. Menili so, da je še 
premalo sodelovanja med de
lovnimi organizacijami in 
zdravstvenimi zavodi.

Na osnovi razprave so na 
posvetovanju sprejeli več

sklepov. Kar najhitreje bo 
treba urediti vprašanje na
domestila za obolelost zava
rovancev do 30 dni in pri 
tem upoštevati sklepe komu
nalne skupnosti, ki je za pri
mere daljše obolelosti vpraša
nje nadomestila že rešila.

Sredstva, ki bodo ostala 
delovnim organizacijam zara
di zmanjšanega osnovnega 
prispevka za zdravstveno za
varovanje, naj bi namenili za 
izboljšanje zdravstvene in 
preventivne službe. Okrepiti 
je treba sodelovanje med 
podjetji in zdravstveno služ
bo v komuni.

V okviru občine naj bi or
ganizirali preventivno službo 
in pomagali ustanoviti ambu
lanto za medicino dela.

S pomočjo občinske skup
ščine bi bilo treba doseči, 
da bi imeli zasebniki, ki za
poslujejo delavce, minimalne 
osebne dohodke, od katerih 
naj bi plačevali prispevek za 
zdravstveno zavarovanje. Mi- 
malni dohodki po mnenju 
udeležencev posvetovanja ne 
bi smeli biti nižji od naj
manjših osebnih dohodkov v 
družbeni obrti. PAVK

ZARADI NEUREJENEGA ŽIVLJENJA NAJBOLJ PRIZADETI OTROCI

Ciganske družine skupaj ali narazen?
V krški občini so se resno lotili ciganskega vprašanja —  Poskrbeli bodo 
za stalna bivališča 18 družin in omogočili zaposlitev vsem za delo sposob
nim Ciganom —  Otroke bodo vključili v osnovne šole ter jim pomagali

z učili in obleko

Cigansko vprašanje v krški 
občini ni rešeno, četudi pre
biva na njenem območju 18 
ciganskih družin s 86 člani. 
Med njimi je 20 otrok do 7. 
leta starosti, 13 otrok do 10. 
leta in 11 otrok do 15. leta 
starosti. Dva otroka sta glu
ha, eden pa je invaliden za
radi rahitisa.

Vse te družine razen dveh 
prebivajo pod šotori. V delov
nem razmerju so le trije Ci-

2a Senovo tako značilna podoba: po premog so prišli. . .  S kamioni, s konjsko in 
z volovsko vprego — na stotine ton »senovčana« zvozijo potrošniki sami v razna 
mesta, vasi in podjetja v Spodnjem Posavju. Krajevni praznik Senovega je že 
dolga leta tesno združen z uspehi genovskih rudarjev, ki so vsa povojna leta vla

gali izredne napore za kar največjo proizvodnjo premoga (Foto: J. Teppey)

Na Senovem 
kmalu novo 
pokopališče

Gradnja novega pokopali
šča na Senovem se že dolgo 
ni premaknila z mrtve točke. 
Na zadnji seji ObO SZDL so 
pojasnili, da je svet za ko
munalne zadeve in stanovanj
sko izgradnjo razpravljal o 
dokončni lokaciji pokopali
šča, ki naj bi bilo na Jeter- 
nem selu skupaj za Senovo in 
Brestanico. Brestaničani pa 
so sprejeli sklep, da ne po
trebujejo novega pokopališča 
in torej pri gradnji ne bi so
delovali.

Ugotovili so, da so vsa tri 
zemljišča, predlagana za no
vo pokopališče, približno ena
ka, vendar je varianta z Je- 
ternim selom najdražja. To- 
rej je nerazumljivo, zakaj ho 
čejo ravno tam zgraditi novo 
pokopališče.

Zaradi tega so sklenili, da 
je treba ponovno pregledati 
terene na Senovem in čim- 
prej dobiti lokacijsko dovo
ljenje. Občinski sklad za in
vesticije naj bi gradnjo finan
ciral, saj na senovskem pod
ročju ne iz občinskih ne iz 
kakšnih drugih skladov ni bi
lo vloženih nbbenih sredstev.

gani, vsi drugi pa so brez 
rednega dohodka. V glavnem 
se preživljajo s prosjačenjem 
po bližnji in daljni okolici. 
2ive v zelo bednih razmerah. 
Za ležišča imajo slamo in 
listje, odevajo se s starimi 
cunjami.

Njihova prehrana je neza
dostna in pri tem trpe pred
vsem otroci. Več Ciganov bo
leha na prebavilih in pljučih. 
Vdam so pijančevanju in 
svoj zaslužek mnogi zapijejo.

Kmetje se pritožujejo, da 
jim povzročajo škodo v go
zdovih. Vsak dan prihajajo 
na občino z zahtevami: »Pre
ženite jih drugam!«

Toda tudi Cigani so ljudje 
in nekateri so že vložili pri 
občinski skupščini prošnje 
za stalno zaposlitev. »Mora
mo jim omogočiti normalno 
življenje,« je dejal na seji 
skupščine 23. februarja njen 
predsednik Anton Javorič. 
Odborniki so mu pritrdili in 
dodali več pripomb. Vaščani 
so želeli, naj jih naselijo 
vse skupaj v mestu, bližaj 
šole, da jih bodo laže zapo
slili. Drugi so spet menili, da 
bi bilo bolje naseliti vsako 
družino zase, ker so na se
stanku s predstavniki skup
ščine tudi sami tako želeli.

Skupščina je zaupala to 
odločitev komisiji, v katero 
je imenovala osem članov. 
Njena naloga bo najti primer
no zemljišče za bivališča ci
ganskih družin, pripraviti 
predlog za pomoč pri grad
nji stanovanj, poskrbeti za

zaposlitev za delo aposobnih 
Ciganov in urediti vse po- 
potrebno za redno šolanje 
otrok v osnovnih šolah. Tem 
otrokom bo komisija poma
gala z učili in obleko.

J. Teppey

DS za razrešitev 
direktorja v SAVI

Delavski svet gradbenega pod
jetja SAVA v Krškem zahteva raz
rešitev direktorja. Občinska skup
ščina je na seji 23. februarja ime
novala 3-člansko komisijo, da bo 
preučila navedbe delavskega sveta, 
zaradi katerih naj bi direktorja 
predčasno razrešili.

Poslovanje podjetja bo pretre
sla tudi komisija za družbeni nad
zor, če bo to potrebno. Odborniki 
so predlagali, naj se komisija lo
ti dela takoj, da podjetje ne bi 
bilo oškodovano zaradi predolgega 
zavlačevanja.

Predsednik obč. sindikalnega 
sveta Edo Komočar je v razpravi 
opozoril na to, da so šli člani 
kolektiva pri ugotavljanju nepra
vilnosti mimo vseh občinskih or
ganov in jim  tako izrekli nezaup
nico. Za razmere v podjetju so 
namreč zvedeli najprej iz Ljublja
ne. Dejal je, da bo imela komisi
ja občinske skupščine težko nalo
go, in še omenil, da so obravna
vali samoupravni organi napake 
za dve leti nazaj. »Kje je bila 
njihova odgovornost takrat, saj bi 
morali vse nepravilnosti odprav
ljati sproti!« je poudaril tov. Ko
močar.

J. T.
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Mladi Novomeščani zmagali, 
dvorana pa je zatajila...

V soboto, 25. februarja zjve- 
5er, je dvorana Doma kultu
re v Novem mestu bala pre
majhna za vse, ki so prišli 
na javno mladinsko oddajo 
»Spoznavajmo svet in domo
vino«, medtem ko so njene 
stene skoraj podrli viharni 
aplavzi prenavdušene mladine 
(in odraslih) — če je Novo 
mesto dobivalo . . .

Dobilo pa ni vsega! Med
tem ko so mladi predstavni
ki našega mesta: Tomaž šol- 
majer, Nada Rajakovič in Bo
jan Bele dostojno zastopali 
dolenjsko metropolo v borbi 
znanja in spomina z mladimi 
Koprčani, so odrasli (in mla
dina) v dvorani žal zata
jili . . .

Začelo se je lepo in z opti
mizmom. Marjan Kralj s so
delavci vred je znal navduši
ti dvorano, v kateri so že 
prej »Cmi tulipani« dobro po
skrbeli za veselo vzdušje. Za 
uvod sta gojenki novomeške 
glasbene šole Cvetka Zajc in 
Olga Grimšič zaigrali duet na 
klavirju in priborili z njim 
prve štiri tooke Novemu me
stu. Koper je hitro odgovo
ril in izenačil na 4:4, zatem 
pa je prišla prva grenka pre
izkušnja za gledalce v dvora
na: Aci Bertoncelj je v stu
diu 4 v Ljubljani odigral 
skladbo, ki pa jd v dvorani 
nihče ni znal določiti avtorja 
in imena. Ozirali so se, če bi 
nas lahko rešil kdo od uči
teljev glasbene šole ali kak 
njen učenec, vendar so se 
glave od prve do zadnje vr
ste zaman ozirale nazaj, na le
vo in na desno. Barkarola 
Čajkovskega nas je' stala 3 
dragocene točke, ka so bile 
verjetno tudi odločilne za po

raz Novega mesta kot celote. 
Koper je uganil, da jim igra 
Aci Bertoncelj »Deklico z vol
nenimi lasmi«, in že je bilo 
9:6 za Koprčane.

Pri živem srebru smo 
zmagali, nekaj točk pa sta 
pridobila našemu mestu tu-

»Tokrat smo se bolje pri
pravili kot pri zadnjem 
tekmovanju in upam, da 
bomo tudi uspeli!« je de
jal Uroš Dular, predsednik 
občinskega komiteja ZMS 
pred začetkom tekmova
nja v soboto zvečr na no
vomeškem odru. Njegovi 
upi so se uresničili!

di vprašanje Boga Komelja 
o Krajčevi tiskarni v Novem 
mestu, medtem ko sta Miil- 
ček in Janez Komelj v dvo
rani posredovala pravilne po
datke o freskah v Hrastov
ljah. Požig Hmeljnika ni šel

v račun Koprčanom in med
sebojno izpraševanje dveh 
mest je bilo končano z 12:9, 
seveda spet za Koper.

O veliki oktobrski revoluci
ji sta Tomaž šolm ajer in Bo
jan Bele odgovorila na vsa 
vprašanja prav dobro, med
tem ko je dvorana poznala tu
di odlomek iz Ajshilovega Pri
klenjenega Prometeja. Stanje 
se je tu popravilo že na 15: 
14. Nada Rajakovič je našte
la imena jugoslovanskih lad
jedelnic kot na tekočem tra
ku, da je dvorana spet burno 
zaploskala. Napetost je rasla 
— 17:16, žal še vedno za Ko
per, ki tudi ni molčal z do
brimi odgovori.

Zgodba s ponavljanjem be
sed »umetnik, pravica, avto 
in žena« je prinesla obema 
mestoma enako število točk, 
le da jo je Janez Pavlin iz No
vega mesta povedal vsem po
slušalcem radia v pristni do- 
lenjščini. Krivulja napetosti 
in navdušenja v dvorani se 
je pri stanju 19:18 še bolj po
večala. — S podatki o versaj
ski pogodbi so novomeški mla
di tekmovalci znova potrdili 
svoje solidno m anje iz zgodo
vine, v tem trenutku pa jih 
je Ljubljana tudi že nagradila:

|  90.000 Sdin gre v Novo 
mesto, ker je seštevek vseh 
točk mladih tekmovalcev na 
odru prevesil v dobro Novo- 
meščanom!

Ploskanje, žvižganje in to
potanje nog je skoraj ogluši
lo ušesa poslušalcev v dvora
ni, ki pa jih je čakala še ena 
preizkušnja. Za mesto jo je 
ugodno rešil Andrej Bartolj; 
ugotovil je avtorja »Zvezdne
ga prahu«, ki ga je zapela El-

Valvasor o gradovih v dolini Krke

N a i h o f f
cJrttl'V nafeiri ‘tM oftzK om

PRED MALIM MOSTKOM
V s e b i n a  — Okolica gradu Pred m alim  m ostkom . Odkod je  

gradič dobil svoje im e. Lega gradu. Nekdanji lastniki gradu. Kdo 
je danes njegov lastnik.

G rad N aihof (ali bolje N euhof), po 
k ran jsk o  P red  m alim  m ostkom , leži 
na S redn jem  K ranjskem , osem  m ilj 
od glavnega m esta L jubljane, Od No
vega m esta p a  le aa dober s tre lja j; s to 
ji pa  ob reki K rki.

N em ško im e je  g rad  dobil zaradi 
tega, ker je  še nov; bil je  nam reč 
zgrajen  šele v p re jšn jem  sto le tju  in 
im a potem takem  še nov izgled. K ra n j
sko im e pa je  g rad  p reje l po k ra ju , 
kakor se je  ta  im enoval, p reden  so na  
njegovem  m estu  še karko li pozidali. 
Im e gradu  pa  v našem  jeziku pom eni 
m ajhen m ost, ki pelje  čez po tok  Tež
ko vodo, ki s to ji tik  pod gradom . G rad 
je  sezidan na p rije tn em  k ra ju . G ra j

sko poslop je sicer ni veliko, vendar pa 
čedno in sto ji na lepem  k ra ju , v p ri
je tnem  sosedstvu, k je r sto ji blizu sku 
paj * več gradov. Tem u gradu N euhof 
ali N aihof ne m an jka lepih polj, zele
nih travn ikov  in dobrega sadja. Nekoč 
je  bil g rad  la s t plem iča gospoda Wol- 
fa A dam a M ordaxa; po njegovi sm rti 
pa  ga je  n jegova žena, ro jena pl. Die- 
nersberg , p rodala  gospodu S igm undu 
pl. D ienersbergu, in to  pred  prib ližno 
sedm im i leti. Ta im a gradič še danes v 
lasti.

(G rad s to ji na  desni s tran i ceste, 
ki pelje  p ro ti D olenjskim  Toplicam , 
in je  danes del zgradbe in ternega 
oddelka splošne bolnišnice.)

e r \ - q g
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•ŠKODA, DA NI ZMAGALA ŠE PUBLIKA V DVORANI!« — so nam v ponedeljek 
opoldne povedali dijaki-zmagovalci sobotnega tekmovanja. Vidite jih na sliki: Bo
jan Bele, dijak 4. b razreda učiteljišča, Nada Rajakovič, dijakinja 4. b razreda 
gimnazije in Tomaž šolmajer, dijak 4. a razreda gimnazije, vsi iz Novega mesta 
Odgovorili so na vsa vprašanja tekmovalne komisije in si priborili 90.000 starih 
dinarjev nagrade. Tomaž bo začel v jeseni študirati fiziko, Nada kemijo, Bojana 
pa čaka zadnji letnik učiteljišča, na katerem ga najbolj veseli psihologija. Mlade, 
nadarjene tekmovalce smo v imenu vseh naših bralcev in naročnikov nagradili šc 
v Dolejskem listu: vsak bo dobil 10.000 Sdin in lepo knjigo. Želimo jim vse naj 
boljše pri učenju in pri skorajšnjem vstopu v življenje. Zares smo veseli dobrih 
in zglednih dijakov! (Foto: M. Moškon)

da Viler. Razlika v točkah 
med dvoranama v Kopru in 
Novem mestu v skupni oceni 
pa je vendarle ostala: nekaj 
minut zatem je studio v Ljub
ljani sporočil, da pripada 
končna zmaga večera Kopru 
z rezultatom 25:24.

Novomeščani so iskreno 
voščili zmagovalcem v Kopru 
vse najboljše, saj odhaja s to 
zmago Koper v zaključno tek
movanje.

Ne pozabimo: mladi Novo
meščani na odru so zmagali 
z dobrim znanjem zgodovine 
in jugoslovanskega gospodar
stva, obiskovalci v dvorani 
pa jun žal z odgovori z glas
benega področja niso mogli 
tako uspešno pomagati, da bi 
tokrat ostali v Novem mestu 
dve nagradi!

Bil pa je vseeno lep in za
nimiv večer.

T. GOŠNIK

Zgodovina NOB 
v trebanjski občini
Udeleženec narodnoosvobo

dilne borbe Zoran Hudales, 
ki je pred vojno poučeval tu
di na šoli v Dol. Nemški va
si, pripravlja knjigo Zgodovi
na NOB v trebanjski občini. 
Do sedaj je bilo v ta namen 
zbranega že precej gradiva 
in avtor meni, da bo rokopis 
lahko končan že do konca 
letošnjega leta. Kot je znano, 
piše razen tega tov. Ambro
žič knjigo o poteh, borbah in 
življenju Gubčeve brigade, 
ki naj bi izšla ob 25. obletnici 
ustanovitve brigade.

Avtomehanično 
delavnico gradijo
Nedaleč od križišča cest 

Črnomelj—Metlika in od od
cepa proti Novemu mestu so 
v Metliki začeli graditi sodob
no avtomaitično delavnico, ki 
jo bo odprlo novomeško pod
jetje SGP PIONI6. Glede na 
vedno večje število vozil v 
Beli krajini je taka delavnica 
že nujno potrebna, računajo 
pa tudi, da bo poleg nje v 
prihodnosti stala še nova 
bencinska črpalka.

Avto 30 m po nasipu
Milan Plut iz Cerovca pri Se

miču, ki Je začasno na delu v 
Nemčiji, se je 17. februarja pe
ljal z osebnim avtom iz Novega 
mesta proti Ljubljani. Na klancu 
pri Pluski ga je anneslo v obcest
ni smernik, nato na nasip, kjer 
se je po 30 m ustavil. Škodo so 
ocenili na 400 Ndin.

Novo mesto : Škofja 
Loka 5:2

Novomefika namiznoteniška re
prezentanca sp je pred dnevi v 
prijateljski tekmi pomerila z 
igralci Škofje Loke in Jih prema
gala s 5:2. Razen Marjana. Somra
ka in Ivana KapSn je za Novo 
mesto nastopil tudi Jože Turk. 
N ajbolj* J« bil Somrak. Jap

Če bi me našli, bi me 

bili u b ili. . . "
če te zanese pot na 

Hrib v Loškem potoku, se 
boš prav gotovo ustavni v 
daleč okrog znani Mokar
jevi gostilni. Tu domuje 
že od 20. leta, Jco se je

sem priženila (danes pa 
jih šteje 74J — ANTONI
JA MOHAR, številni jo po
znajo po njeni dobri ku
hinji, ki zadovolji še ta
kega izbirčneža.

Mohar jeva m am a kaže 
precej manj let, kot jih 
ima v resnici, kljub vse
mu, kar je hudega pre
stala v življenju, posebno 
med zadnjo vojno. Otmi- 
mo pozabi samo del nje
nih doživetij iz hudih dni 
vojne.

»Bilo je  v oktobru 1944. 
V moji hiši je bila šola 
za oficirje. Nekega dne so 
fantje odšli. Slutili so, da 
bo prišel sovražnik kake  
štiri dni po njihovem od
hodu so beli res prišli. Na 
čelu belih je bil Skrlov 
Jože iz Retij, ki ;e prija
hal na konju. On in Mež
narjem dva so me zmer
jali in mi grozili. Na vsak 
način so hoteli zvedeti, kje 
je krava, ki so jo parti
zani rekvirirali Mežnarju. 
Ker niso nič zvedeli, so 
se spravili na posteljnino 
in na vse, kar je predstav
ljalo vrednost. Izkoristila 
sem hudo ,zaposlenost• 
razbijalcev in uničevalcev 
ter pobegnila k sosedu v 
listnico. Ko so beli opazi
li moj pobeg, so bili divji. 
Pretaknili so vso hišo. Pri
šli so tudi v prostor, kjer 
sem bila skrita. Le za las 
je manjkalo, da me niso

našli. Ravno v tisti kot, 
kjer sem vsa trda čepela 
pod deskami, niso pogle
dali.

Ko so našo' hišo do kra
ja izropali, so odšli. Raz
pisali so 5000 lir nagrade 
tistemu, ki bi me izdal, 
če bi me takrat dobili, 
bi me prav gotovo ubili, 
saj so me imeli že dolgo 
na piki. Naša hiša je bila 
vseskozi napredna. Najsta
rejši sin je bil takrat, ko 
se je to dogajalo, v nem
škem taborišču Flesen- 
burgu; tam je od lakote 
umrl. Drugi sin je bil v 
partizanih. Najmlajfemu 
je bilo 9 let.

No, ko sem srečno ušla 
domobranskemu maščeva
nju, sem iz skrivališča od
šla prenočevat v neko hi
šo, drugi dan pa sem s 
sinom in z Lojko Luznar, 
ki je bila prav tako kot 
jaz v nevarnosti za življe
nje, odšla na svobodno 
ozemlje na Travo.

Tu smo bili na varnem, 
vendar smo imeli zelo sla
bo hrano. Jedli smo dva
krat na dan krompir. Va
ščani so bili revni in več 
niso zmogli za nas be
gunce. Ker pa nam je tu
di tu pretila nevarnost, 
smo v marcu 1945 odšli na 
mrtizansko letališče v 
Krasinec v Beli krajini, od 
tam pa z angleškim leta
lom v Bari v Italijo. Z 
menoj je bil tudi sinček. 
Po končani vojni v maju 
smo se z ladjo vrnili do- 
mov. Na opustošeni dom 
sem se vrnila 17. maja 
1945. Začeti je bilo treba 
vse znova.«

To je pripoved Moharje- 
ve mame, ki je nudila 
hrano in drugo pomoč 
partizanom vse do dneva, 
ko so ji beli onemogočili 
bivanje v domačem kraju. 
Mokarjeva mama je ena 
tistih skromnih slovenskih 
žena, ki je bila z dušo in 
srcem zapisana napredni 
stvari. In taka je tudi še 
danes.

Vam in vsem partizan
skim mamicam v Ix>škem 
potoku ob letošnjem dne- 
rm žena naše iskrene če
stitkef

K. ORAZEM

SREČNA SREČKA 108551 PRODANA V NOVEM MESTU

Milijonar z zidarsko žlico
Jj'letni Mehmed Kovačevič, zidar pri PIONIRJU, je pretekli četrtek 
lončno le doživel »svojo številko«. Pri žrebanju Jugoslovanske loterije 

Beogradu je njegova srečka zadela pet milijonov S-din!

|Sem mislil, da ne bo-
* t  “elali, ko ste tak bo-

sem se pošalil, 
8a obiskal na de- 
v Novoteksu.

Kje pa! Delati je treba 
' ao» Pa četudi bi bilo 

*lnaJst milijonov!« je 
v lepi slovenščini. 

/Uehrned je pri Pionirju
»Oti *eta se je
L  ni fant preselil iz 
“ le Kladuše (pri Biha- 
: v Bosni) na delovišče
* aytomobilsko cesto pri

gorici. Od leta 
J; živi v Novem mestu; 
F°čen je s Hrvatico iz 
^ anja (zaposleno v In- 

’ "iji obutve v Novem 
. *n ima dva fantka:

* eJši hodi v šolo, mlaj-
je star dve leti in

'Brečke kupujem že 12
. ~~~ °dkar sem dobil pr-
iibft Sistema nimam

nega in vzamem kar
. {-°’ SaJ vsaka igra! Naj-
, ^.,ar sem dobil do zdaj

110 3000 dinarjev pred
im * leti, drugače do-
J. P0 400, 800 ali 1000

T  dinarjev, včasih pa 'tU

j^dnjo srečko sem ku- 
L v trafiki na Glavnem 
Jo' Kadim namreč ni- 
i,v. Moravo, ki jo težko 

t01 drugje. In kadar
i0r Srečko v tej trafiki,
1 vedno zadenem!«

®hrned je šel v soboto 
' ^bljano po dobitek.
■ .j. ki ga je ta dan za- 
■“i. prinaša noter dru- 
aneve po urah. Sploh 

(ivijo njegov delovodja 
< drugi sodelavci, da je 
toned med najbolj pri- 

in skromnimi v

podjetju, zato so ga po
slali na tečaj za kvalifi
kacijo.

Loterija mu je izplača
la 4 milijone in pol starih 
dinarjev v gotovini, ker je 
treba na dobitke plačati 
10 odstotkov davka. Sam 
pa je nagradil prodajalki 
v trafiki. — Kaj bo mladi 
zidar počel s tolikim de
narjem?

»Ne bom ga zapravil ali 
zapil. Naložil sem ga na 
poštno knjižico, in če se 
bo dalo, bom delal bajto. 
3 stanovanjem v Ketteje

vem drevoredu 44, ki mi 
ga je preskrbelo podjetje, 
sem sicer zadovoljen, pa 
vendar, otroka rasteta, po
trebovala bosta miren 
prostor za učenje. Tukaj 
tudi nimamo kopalnice . . .

Rad bi dobil parcelo za 
zidanje v Novem mestu.«

Simpatičnemu Mehmedu 
dobitek iskreno privoščijo 
vsi njegovi tovariši in tu
di mi mu iz srca čestita
mo z željo, da bi čimprej 
dobil lokacijo in začel 
zidati.

M. MOSKON

c O n n a c . c ( \

Darilce
Sedaj, v času občnih  

zborov in konferenc, /c# 
m nogi rotirajo, so se v 
neki organizaciji odločM, 
da bodo predsedniku  po
darili ob slovesu m ajhno  
darilce. Odločili so se za 
knjigo s posvetilom . M eni- 
li so, da ga bo knjiga ve
dno spom injala na čase, 
ko jih  je  prebil v organi
zaciji. Knjigo so kupili, in 
ko  jo  je predsednik pred  
vsem i odvil, je  prebledel. 
Prebral je  naslov: Danes 
grofje C eljski in n ikoli 

več.
(Iz  Večera)

enaM

sprejema in odda
ja vaše želje

Še so človeške 
ribice

Člani ribniškega jamarske
ga kluba so lani obiskali tu
di nekatere jame v kočevski 
občina. Mted drugim so si ogle
dala spet jamo v Mestnem 
logu pri Kočevju in Vodeno 
jamo pri Klinji vasi. Ugoto
vili so, da so v jami v Mest
nem logu še človeške ribice. 
Videla pa so jih le 5, medtem 
ko so jih ob prejšnjih obi
skih (pred zastrupitvijo z 
gnojnico, o čemer smo pred 
letom in pol pisali v sestavku 
»Umor v podzemlju«) našteli 
najmanj 50 do 60.

Tudd v Vodeni jami so člo-- 
veške ribice. Večina jih je 
dolgiih okoli 18 cm, največja 
in hkrati edina »velikanka« 
pa je dolga kar 32 cm.

pikelitev enega 
flela Labina

10koriščanjem rudnika 
rja^ Premoga v istrskem 

at)in je pod njim na- 
s t< Q  tri milijone kubič- 
nih i j . r°y praznega prosto
ra- j tega je, da se
je (j a zemlja pod Labi- 
n0jp grezati, stavbe pa ru- 

a(ii tega je labinska 
zahtevala, da se ji 
*°da, in meni, da je 
fttesto enako obrav

navati kot Skopje, Makarsko 
ali Slavonski Brod, ko so jih 
prizadeli potres ali pa druge 
naravne nezgode.

Komisija /5IV je preiskala 
razpoke na področju mesta 
in predlagala naglo preselitev 
prebivalstva z vrha labinske- 
ga hriba. Izkazalo pa se je, 
da ni zadosti razpoložljive
ga prostora, prav tako tudi 
ne zadošča pomoč v znesku 
12,050.000 novih dinarjev, da 
bi z njimi porazmestili 500 
družin.

( Še 168 naročnikov! |
V esela novica: še 186 novih naročnikov so ■

I  . nam  poslali p ridn i sodelavci od 22. do 28. f e- 1
|  b ru arja ! V tem  tednu je  dosegla reko rd  m etli- | .
g ška občina: k ar 59 novih naročnikov sm o do- §j
i  bili od tam , predvsem  iz v rs t delavk in delav- |
1 cev v N ovoteksu.

Iz kočevske občine je bilo 58 novih naroč
nikov, iz brežiške 4, iz črnomaljske 6, iz krške |
4, iz novomeške 20, iz ribniške 7, iz sevniške 6, p

g iz trebanjske 3, medtem ko smo iz raznih pošt |
gl dobili še 17 novih naročnikov, za tujino pa dva §j
|  rojaka.

Po občinah je  bilo 28. feb ru arja  1967 stan je  i
g novo p ridob ljen ih  naročnikov v vsej dosedanji 1 
p akc iji takole:

v brežiški 319 novih naročnikov, v črnomalj- i
i  ski 254, v kočevski 572, v krški 392, v metliški J
jg 186, v novomeški 807, v ribniški 213, v sevniški l

517 in v trebanjski 343 novih naročnikov. — |
Iz raznih pošt po Sloveniji in Jugoslaviji smo J
v tem času dobili 352 naročnikov, za rojake v g
tujini pa so njihovi svojci naročili 96 izvodov 

1  Dolenjskega lista.
Po 15 tednih  le tošn je  akc ije  sm o to re j pri- |

1 dobili že
S

4.051 novih naročnikov! 1

DOLENJSKI LIST

V zadnjem  tednu  se je  spet najbo lj postavil |
gj Cveto Križ iz Kočevja, ki nam  je  v to rek  do- |
i  poldne poslal še 61 novih naročnikov! Učenci j
i  osnovne šole v K očevju so zbrali p rv ih  deset |
|  naročnikov, Ivan R ober iz R ibnice pa je  spe t |

posla l še p e t novih naročnikov. Iz o b ra ta  No- 
voteks v M etliki sm o ta  teden dobili 56 novih |

{ naročnikov, razliko do 186 novih naročnikov 
pa  so nam  poslali p ism onoše iz različnih pošt |  
naših  devetih občin, 

g ■  Le tako naprej — »magično številko« 4000
■  smo že dosegli, zdaj pa je pred nami nova 

U B želja in hkrati naš cilj — 5000 novih naroč- 1
1 ■  nikov!

v PAPIRNATE OBLEKE: v Parizu so že do-
? Aažnl ***t*.e*ovan-ie lz plastičnih snovi, tu pa
i« ii ri„e4s! izum: obleka iz papirja, ki jo lahko no- 
51V 0|h Stirik™t; P° potrebi jo lahko s hladnim li* 
W  prelikate, nato pa — vržete v smetnjak... .

(Foto: Tanjug)

Piše dr. Josip Edgar Leopold-Lavov, 
prior kartuzije Pleterje

Zibelka
francoskih
p a r t i z a n o v

Zdi se, da se
vojaki m ed seboj posvetujejo . Toda km alu se je  s tre ljan je  
še hu je  nadalju je , vm es so posegli tud i m itra ljezi. Poročnik 
Passj? se zgrudi sm rtno  zadet. Zadnjič se še ozre p ro ti 
W illard de Lansu. Tam  je  za vedno pustil svoje.

B itka se nadalju je! Iz Pasa, jugovzhodno, p rih a ja jo  
nasp ro tu joče si vesti. Ne ve se, ali se partizan i še drže 
na s ta rih  položajih  ali ne. S laba poročila p rih a ja jo  iz Vas- 
sieuxa. T re tji napad  ni uspel. Nemci še dobivajo pomoč. 
N apadajo  z bom bniki. P artizansk im  enotam  p ri tem  m estu 
so iz š tab a  poslali kom andanta C harberta, ki je  tja  p ri
spel p red  nekaj dnevi. Ušel je gestapovcem ; p ri tem  mu 
je  pom agala njegova h ladnokrvnost. P artizanom  se nam 
reč ni posrečilo , da bi v 48 u rah  zavzeli Vassieux. K om an
dan t je s poslednjim i m očm i poskušal uspeti, in to  brez 
topništva, z do sm rti u tru jen im i borci, ki so že tr ik ra t 
ju riša li, a so bili vedno odbiti. Do sm rti u tru jen i so dobili 
pom oč iz rezerve, ki doslej ni u trp e la  preveč izgub. Od 
V alchevriera do G rand-V eym onta se b ije  velika b itka. 
O glušujoče s tre ljan je  in b rnen je avionov p ara  nebo!

P artizanska fro n ta  je  p ri V alchevriereu p reb ita . Lovci 
niso m ogli vzdržati položajev. Nem ci so p ritisk a li z vso 
silo. Izgube so velike. Vse enote se um ikajo  v n o tran jo st 
V ercorsa. Boj se nadalju je . Nemci za tren u tek  oklevajo, 
toda k ljub  velikim  izgubam  se poženejo zopet v napad. 
Posreči se jim  zavzeti skalo, ki obvlada Belvedere. P arti
zani napadajo , sovražnik je  m očnejši in nihče ga ne m ore 
voč zaustaviti. P artizanske v rste  se redčijo . Padel je  borec, 
s ta r  17 let. P reden je  izdihnil, je  še s slabim  glasom  n aro 
čil: »Tovariš, povej m oji m ateri, da sem  padel za F ran 
cijo!« K om andant C harbert, p reden  pade, da zaustaviti 
s tre ljan je  in v tren u tk u  napiše na listič, ki ga je  iztrgal 
iz beležnice, besede: Popolnom a sem  obkoljen — živela 
F rancija! Sklenil sem, da se bom  bojeval do konca. Iz 
njegove s tro jn ice  d rd ra  rafal za rafalom  na Boche, ki jih  
opazi: Ni m u m ar za krogle, ki sikajo  okrog njegove "lave.

Polkovnik Descour in Dom Guetet

Ob ena jstih  kom andant C harbert om ahne, hudo zadet od 
krogle, š e  je  zravnan in stre 'lja dalje. Zadela ga je  druga 
sm rtonosna krogla, tedaj se zgrudi. Vse je  končano. Lovci 
so o sta li brez svojega kom andanta. O bupani se počasi 
um ikajo.

V ojaški šef V ercorsa s težkim  srcem  zapove, naj se 
borci razidejo  in čakajo  bo ljših  časov. P artizansk i štab  
se bo naselil v gozdu Lente, in ko pride čas, bo od tod 
vodil akcijo  za zb iran je  borcev. V bližini so zapuščene p ri
stave. Tukaj bo m oštvo lahko dobilo vodo in po trebno  
hrano. Posebno za vodo je  bilo težko na V ercorsu. To je 
bil edini način, da se vse čete u rejeno  razidejo  p re j, p re
den bo W ehrm acht napadel s številnim  m oštvom , in da 
se tako V ercors reši popolnega uničenja.

Sam a slaba poročila. Ves V ercors je  obkoljen od Nem
cev. R anjence in m edicinsko osebje so sk rili v votlini 
Luire. Sovražnik je  zavzel vse večje kraje . P artizan i so 
začeli s tre lja ti na Nemce iz p e tstom etrske razdalje. Bochi 
še nadalje  napredu jejo . Usoda lovcev na odseku, ki je  od 
Nemcev obkoljen v jam i Pas di Aiguille, je  vedno bolj ne
gotova in žalostna. B orci so sklenili, da se bodo branili 
do zadnjega naboja. Vsak borec, p reden  pade, m ora ubiti 
čimveč Bochev.

Ob devetih  je  sovražna havbica razsvetlila n o tran jo st 
jam e. U bit je  bil šef skupine — G ilbert G alland. Dva borca 
s ta  težko ran jena, o sta li so zažigali vse važnejše doku
m ente, spom inke in fo tografije  svojih sorodnikov in p ri
ja teljev . Na koncu so zapeli m arsejezo tako ganljivo, kot 
se poje le p red  sm rtjo .

Nemci so se vedno bolj približevali votlini in m etali 
vanjo  granate. B orci so jih  lovili in jih  vračali napadalcem , 
ki so sta li p red  jam o. Sovražniki so nato  na trakove na
vezali eksploziv in ga s strm e skale spuščali v jam o. .Prva 
eksplozija ni naprav ila večje škode. P ri n ada ljn jih  eksplo
zijah se je  vrv p re trg a la  in naboj z eksplozivom  je  padel 
v votlino. P ri tem  je  bilo več partizanov  ubitih , ran jen i pa 
so bili sko raj vsi. Nem ci so poizkuse ponavljali. N aenkrat 
je  v votlin i n as ta la  popolna tišina, š e  živeči partizan i so 
se po ta jili. Nemci so b ili prepričan i, da so vsi borci v jam i 
pobiti, zato  so odšli. Ponoči pa so p artizan i prilezli iz jam e 
in se povzpeli p reko  skalovja. Iz daljave so jih  Nemci še 
napadali, a bilo je  prepozno. Sovražnik je bil neprije tno  
presenečen. Beg iz jam e je  borcem  uspel.



URO, DVE MED SEVNIŠKIMI ŠOLARJI IN NJIHOVIMI VARUHI Loka: prvi razgovor 
Tudi drugi povprašujejo za njihove izkušnje f o preureditvi vodovoda
Na pobudo konference za družbe

no aktivnost žena se je v tem delu 
F Avenije lansko jesen prvič pojavi
lo šolsko varstvo otrok ali celodnev
no bivanje v šoli. Zato se za ta pri
mer zanimajo tudi druge šole.

Preden so se v Sevnici dokončno 
odločili za varstvo šolskih otrok, so 
podrobneje proučili, koliko učencev 
je socialno in moralno ogroženih, 
koliko ima zaposlenih oba roditelja. 
Občinska skupščina je prispevala ne
kaj denarja, zasilne prostore pa je 
varstvo dobilo kar v kletnih prosto
rih, namenjenih tehničnemu pouku. 
Varovancev je zdaj 56: v nižjem 
oddelku SO. v višjem 26. Pri doseda

njem polletnem delu je važno pred
vsem to, da so se učni uspehi teh 
šolarjev izboljšali, kljub temu da so 
hkrati pod enim vodstvom učenci iz 
različnih razredov in paralelk. Ne
precenljiva pomoč pa je vodstvo za
poslenim materam.

Želja vseh je, da bi varstvo še 
razširili. Celo sami otroci prihajajo 
prosit, da bi jih sprejeli. Vendar 
primanjkuje denarja, prostorov in 
vzgojiteljev/ Družba bo morala pri 
tem še bolj pomagati. Pohvalno je, 
da dobiva devet učencev že sedaj 
hrano brezplačno, ker so otroci rev
nejših staršev.

Ker bo treba varstvo šolskih in

predšolskih otrok še bolj razširiti, 
je bila že pred leti imenovana po
sebna komisija, ki je imela nalogo 
pripravljati gradnjo posebne var
stvene ustanove, ki naj bi stala za 
sedanjo osnovno šolo. Stavba naj bi 
bila takšna, da bi omogočala etap
no gradnjo, čeravno bi precej stala, 
je ideja o gradnji znova oživela, 
spodbudo pa ji dajejo dosedanje iz
kušnje. V te namene bo treba pri
pravili marsikaj, predvsem pa vklju
čiti v priprave za zbiranje denarja 
tiste d e lo v n e  organizacije, katerih 
zaposleni starši bodo imeli od vsega 
tega največ koristi. Podobno bo tre
ba to važno vprašanje urejevati tudi
drugod.

Štefka Demovšek, usluž
benka Kmetijskega kombi
nata: »Enega otroka imam 
v celodnevnem varstvu šo
le, dva pa hodita tja  le na 
kosilo. Zelo sem zadovolj
na, da je tako.«

Anica Barič, uslužbenka 
občinske uprave: »Dosti
mi je s tem pomagano. 
Matere, ki nimajo v var
stvu svojih otrok, še ne 
vedo, kako koristna prido
bitev je to.«

Martin Žnidaršič, varo
vanec z neurejenimi dru
žinskimi razmerami: »Ko

maj mesec dni sem tukaj 
tudi dopoldne, pa mi je že 
zelo všeč.«

Erika Čolnar, vzgojitelji
ca: »Pa tudi učni uspeh je 
izboljšal. Pri vsakem učen
cu smo v tesni povezavi z 
njegovim razrednikom in 
sproti spremljamo njego
ve uspehe. Če bi mogli or
ganizirati varstvo tako, da 
bi imeli skupaj samo licen
ce enega razreda, bi bali 
uspehi še večji.«

Bojan Drnovšek, varova
nec: »Veselijo me svobod

ne aktivnosti, šah, tehnič
ne igrače. Rad sem tukaj.«

Mala Polonea, varovan
ka: »Pri nas vse delamo 
po načrtu. Od 7 do 7.30 se 
zbiramo, od 7.30 do 9.‘ se 
učimo, nato malicamo, za
tem imamo svobodne de
javnosti, od 10. do 11. ure 
je prosti čas, nato pa umi
vanje in kosilo. Zatem gre
mo k popoldanskem po
uku.«

Marija Simončič, ravna
teljica šole: »čeprav ima
mo novo šolo, nam ptri-

M. LEGAN |

manjku je prostorov. 40 1
otrok dobiva samo kosilo g
in jih med -varovance ne 1
moremo sprejeti. Predla- m
gali smo, da bi v kratkem J
ustanovili tretji oddelek, 1
jeseni pa še četrtega.«

Jelko štojs, pomočnik 1
ravnateljice: »To, kar nu- m
dimo pri nas, je za starše 1
zelo ugodno. Plačujejo le j
hrano, pa še ta  je poceni, ;
čeprav je zelo dobra. Se- g}
veda bi radi vse to še raz- g
širili in upamo, da bomo g
uspeli, če bo le dovolj ra- g
sumevanja.«

g
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Prejšnji teden je bil v Loki 
dobro obiskan zbor volivcev, 
obiskalo pa bi ga še več lju
di, če bi na vabilu pisalo, tla 
se ga naj udeležijo vsi, ki 
uporabljajo loški vodovod. 
Znano je, da je sedanja vo
dovodna napeljava stara že 
trideset let in ne zadošča vse 
večjim potrebam kraja. V Lo
ki je Dom počitka s sto orkr- 
bovanci, ki potrebuje sodob
ne sanitarne naprave, pa tudi 
posamezniki si urejujejo go
spodinjstva, ki potrebujejo 
vse več vode. Tudi Kmetijski 
kombinat iz Sevnice ;e po
leti veliko porabi.

Krajevna skupnost v Loki 
je že dala pregledati močan

izvirek vode pri prvi hiši v 
Žirovnici, kjer je bilo ugotov
ljeno, da je voda zdrava za 
pitje. Ta izvor je oddaljen le 
dober kilometer od Lok?. Po
trebno bi bilo zgraditi še en 
vodohram in ga združiti s 
sedanjim. Za preureditev vo
dovoda bo prispeval Dom po
čitka večjo vsoto denarja, na 
sestanku pa je bdilo sklenje
no, naj bi vodarino povečali 
za sto odstotkoy, kar naj bi 
veljalo nekaj let. Podobno so 
naredili tudi v Sevnici. Kra
jevna skupnost bo morala na
jeti posojilo, za delo pa bodo 
potrebni tudi podrobnejši na
črti. S. Sk.

Gasilci zgradili dvorano
25. februarja je bil na Stu

dencu občni zbor gasilskega 
društva. Med pregledom dela 
v preteklem obdobju so ugo
tovili, da niso imeli na svo
jem območju nobenega po
žara. S prostovoljnim delom 
so poleg gasilskega doma se
zidali in pokrili kulturno dvo
rano. Letos sd jo bodo priza
devali dokončno urediti, za 
kar bi potrebovali tudi druž
beno pomoč. Njihovo priza-

Premalo mlajših krvodajalcev B jk c i, S p ita n i m ed la ta m i
V četrtek, 16. februarja, je 

priredil občinski odbor RK 
v Svnici seminar aktivistov 
za krvodajalstvo, ki sta se ga 
kot predavatelja udeležila tu
di predstavnik glavnega od
bora RK Slovenije tov. Ivan 
Amejc in Majda Gorše, me
dicinska sestra. V predava
njih je bilo rečeno, da mo
rajo biti krvodajalske akcije 
dobro organizirane, in se 
kampanjske. Aktivisti morajo 
znati občanom prikazati po
trebo po darovanju krvi. V 
akcijo je treba pritegniti dru
ge družbeno-politične organi
zacije, podjetja in ustanove in 
jim pojasniti njihov humani 
smoter.

Potrebe po krvni plazmi so 
zelo velike. Za operacijo že
lodca je običajno potreben 
cel liter krvi, ki jo daruje 
šest krvodajalcev. V porod
ništvu so potrebe po krvi še

Že druga skupščin
ska seja v februarju

28. februarja so se v naj
krajšem mesecu leta že dru
gič sestali odborniki sevniške 
skupščine. Na dnevnem redu 
so imeli kar 17 točk: o delu 
občinske skupščine, odlok o 
prispevkih in davkih, poroča
lo o poštni službi, v zbiranju 
denarja za šole in kulturne 
ustanove, o cenah v trgov
skih poslovalnicah, o občin- 
sitoem prometnem davku in 
druge pomembne zadeve. Več 
s seje prihodnjič.

večje. Zato je treba opomni
ti, da je še precej mladih 
ljudi, predvsem z visokim 
osebnim standardom, ki sto
je ob strani. Mnogi med nji
mi uporabljajo motoma vozi
la in so tako bolj izpostav
ljeni nevarnosti na cesti in 
računajo na pomoč sočlove
ka, ko bo šlo za njihovo kri. 
Pri tem ni treba nasedati go
voricam, da odvzem krvi ško
duje, ker je zdravniško ugo
tovljeno, da to ni res. Zato 
za krvodajalsko akcijo, ki bo 
v spodnjem Posavju v septem
bru, pričakujemo dober od
ziv.

S. Sk.

Danes zbor DPM
Drevi ob 7. u ri bo v Sev

nici občni zbor Društva pri-

Radejev je na Blanci več. Zadnjič me je pot vodila k Hermanu in 
Bikci, spitani med latami
njegovi ženi Pepci, da bi se z njima pogovoril o sodelovanju s Kmetij
skim kombinatom iz Sevnice, ker sta znana kot ena najstarejših sode
lavcev.

»Ste prišli po nasvet, kako to gre,« so me vprašali, ko sem stopil v 
hišo. »Saj niste prvi, tudi drugi nas pridejo spraševat, če se nam izplača. 
Zdaj je takih rejcev vse več. Pojdite še k Jožetu Kozmičkemu na Pečje 
pri Sevnici ali k Redenšku; pravijo, da se je tega oprijel tudi Radišek iz 
Orehovega, posebno pa Pompe iz Razbor j a.«

»Nisem prišel po.nasvet, rad bi si vse to ogledal, da bi vaše izkušnje 
posredoval drugim,« sem odvrnil, ko sem prišel do besede.

devnost je pohvalil Jože 
Smodej iz sevniške občinske 
zveze in jim priporočil, da 
bi v odbor pritegnili tudi 
mlade gasilce. V odbor so 
nato izvolili najbolj prizadev
ne člane družtva.

V času, ko so imeli gasilci 
občni zbor, so imeli rezervni 
oficirji in podoficirji strokov
no predavanje, ki se ga je 
udeležilo tudi več gasilev.

.?. Z.

V kombinatu 
je presežek, 

vendar skromen
Delavski, svet Kmetijskega 

kombinata iz Sevnice je 24. 
februarja razpravljal o za
ključnem računu. Letna bi
lanca je pokazala, da je imel 
kombinat po plačilu vseh 
stroškov nekaj milijonov 
ostanka dohodka. Na splošno 
je ugotovljeno, da je v se
danjih ostrejših kreditnih po
gojih tolikšen presežek pre
skromen za večje naložbe, 
čeprav bi jih kombinat zelo 
potreboval.

Tudi mrzli zimski vetrovi, 
ki iz Kanade udarijo v štimo 
porečje Mississippija in Mis- 
sourija, ne preženejo ogrom
nih čred pitovnega goveda, 
ki zalaga oikaške klavnice, v

milna korita in »hlev« je bil 
nared. Skupno s toplejšim 
starim hlevom, kjer je nekdaj 
dremala edina krava in ki ga 
zdaj uporabljata za teleta, 
imata prostora za trideset pi-

šenj nismo povzeli tistega, 
kar je za nas uporabljivega. 
Ko se danes kosamo z živi
norejci Italije, Poljske, Nem
čije, Anglije, posebno pa Ar
gentine, nam vsi ti priznajo

iotci««, Tninrfinp Klinh temu tople hleve enostavno zaradi tancev. Da je bikcem pod ko- izvrstno kvaliteto, nas pa bo- jateijev miaome. irnjuu ueaiiu   —    — Hir> st.rrvSki
da je to mlada organizacija, 
bo imela v svojem poročilu 
o lanskem delu kaj pokazati. 
Društvo je sodelovalo pri or
ganizaciji slavja za dan mla-

tega, ker živinorejci hlevov 
sploh nimajo. Govedo redijo 
na prostem, — tega je navaje
no — le kadar je najhujši 
mraz, dobijo črede zasilno za
vetje. Taka živinoreja daje

dosti, p ri sprejemu cicibanov poceni meso, živinorejcem pa 
v vrste pionirjev puri priredit- dober zaslužek.
vah za dedka Mraza in pusta, 
predvsem pa je pomemfono 
to, da je društvo omogočilo 
150 otrokom letovanje v Ro
vinju za kar je organiziralo

če Radejeva vesta za to ali 
ne, ni pomembno; važno je, 
da redita govedo z manj sero- 
ški kot drugi, ne v hlevu, 
temveč kar pod kozolcem.

lijo veliki proizvodni stroški 
in majhen dohodek, ki ga do
sežemo s prodajo. Poceniti je 
treba rejo in se zavedati, da 
lahko dobri bikci pridejo tu
di iz skromnejših staj, ki za 
gradnjo potrebujejo malo de- 
narJia- M. LEGAN

Podjetja ne 
odklanjajo 
prispevka

Dosedanje sklepanje po
trebnih pogodb s podjet
ji sevniške občine, ki naj 
bi prispevaUa za šolstvo, 
je dalo dobre uspehe. Do
slej obiskana podjetja so 
povečini podpisala pogod
be in se obvezala, da bo
do v prihodnjih dveh le
tih prispevala 2,4 odst. od 
!>ruto osobnih dohodkov.

Sevniške - z raznih vetrov
nabiralno akcijo po p o d j e t -  -Manjši kozolec dvojnik, ki ga zolcem toplejše živalim dalj
iih Letos nameravaio to še z« 111410 zemlje, kolikor je časa samo nastiljata in ne
jih. Letos nameravajo to premore hiša, ki žirvi pred- umikata gnoja, da imajo to-

vsem od mlina in žage, sploh
ne potrebuje, sta zasilno

O tem se je treba še veliko ogradila, do njega napeljala
pogovoriti, zato pridite na da- vodo, ob strani položila fcr-
na&nji zbor! ----------------------------------------

razširiti in kupiti tudi dve vi
kend hišici.

Kaj
Za manjše vodotoke

j je s turističnimi sobami? bodoli,X alsan^beti
Vodstvo sevniškega turi

stičnega društva meni, da je 
treba temeljito pretresti, ka
ko so bili porabljeni turistič
ni krediti, namenjeni za 
opremo turističnih sob za
sebnikov. Znano je namreč 
več primerov, ko ti krediti 
niso dali nobenega učinka 
ali pa so jih porabili celo v 
druge namene. Turistično 
društvo ugotavlja, da so bili

krediti dani tudi v kraje, kjer 
še lep čas ne bo turistične 
dejavnosti, medtem ko v sre
dišču občine sob zelo pri
manjkuje. Gostinsko podjetje 
je pred kratkim zaprosilo 
uristično društvo za seznam 
sob, le to pa je odgovorili, 
da podrobnosti o njih ne ve 
in da jih pri dodeljevanju 
nihče ni vprašla za nasvet.

plo pod sebej, ko ležejo.
Kmetijski kombinat, za ka

terega redita pitance, dd kr
mila, plača veterinarske uslu
ge in nosi vse tveganje pri 
reji. Od prireje kilograma ži
ve teže plača rejcu čez sto 
starih dinarjev, rejec pa pri
speva še nekaj sena.. Račun 
je preprosit: dober bikec pri
rašča čez kilogram na dan 
in ni težko izračunati zaslu-

Ijudje sami
V razgovorih, ki so jih 

imeli 17. februarja predstav- žek. »Izplača se nam, prosto- med” njtmTTudi sevniškega.

■  MOST BO KMALU POPRAV- 
U EN . Sevniški most so končno 
le začeli popravljati. Zastopniki 
cestnega podjetja iz Novega mesta 
so zagotovili, da bo podjetje most 
popravilo do 31. marca. Pravijo, 
da bo takrat imel najmanj 12 ton 
nosilnosti, če ne celo 16. Na 
kranjski strani so vložili že več 
močnih lesenih nosilcev, tešejo pa 
jih Se za drugod.

■  GEOMETRI ŽE MERIJO.
Prejšnji teden so geometri in nji
hovi pomočniki prestavljali late 
in nivelirje okoli železniškega 
ovinka v Sevnici. Da bodo brzi 
vlaki z električno vleko lahko vo
zili z nezmanjšano hitrostjo, je 
treba nekatere ovinke ublažiti,

niki sevniške občine z za
stopniki Splošne vodne skup
nosti Dolenjske, je billo do
govorjeno, da bodo letos vlo
žili vsa razpoložljiva sredstva 
za regulacijo naslednjih vo
dotokov: Drožanjskega poto
ka, Blanščice, Sevniščne, Hi

ri dajejo mnogo več, kot bi 
sicer, dela s tem pa ni veli
ko,« je povedala Pepca Ra
dej.

Pred približno desetimi le
ti so se vrnili iz Amerike pr
vi naši živinorejski strokov
njaki, navdušeni nad ameri-

SftVNISKL VESTNIK
L

nje dn Mirne Za druge, manj- ško ceneno živinorejo. Sledi- 
še potoke ne bo denarja, za- la je doba gradenj odprtih 
to bodo morali več narediti hlevov. Ker pa smo šli v 
prizadeti prebivalci. Predvsem drugo skrajnost in naše než- 
bo treba prenehati z doseda- ne, negovane mlekarice čez 
njo malomarnostjo, ko so noč postavili v take hleve, 
bili ti potoki pravo leglo vse kjer so bile izpostavljene tu- 
mogoče ropotije in smeti, di hujši zimi, smo delno raz- 
kar povzroča še slabši pre- očarani začeli take hleve ob
tok vode zidavati. Iz ameriških iaku-

■  UREDITI CESTO PROTI 
BRESTANICI. Ker kaže, da še ne
kaj časa ne bo denarja za moder
nizacijo ceste Krško—Radeče, pa 
tudi savski most je nezanesljiv, se 
Sevničani vse bolj ogrevajo za to, 
da bi najprej dobro urodili cesto 
Sevnica—Brestanica—Krško. Tako 
bi imeli vsaj v tej smeri dobro 
zvezo z avtomobilsko cesto Ljub
ljana—Zagreb.

■  V DROZANJU BODO NADO
MESTNE VOLITVE. »Zaradi bo
lezni ne morem več prihajati na

volitev novih občinskih odborni
kov.

■  POTEGNILI SO OBČINSKO 
ZVEZO. Gasilsko društvo na 
Bučki slavi letos 40-letnico obsto
ja. Na občnem 'zboru so člani 
sklenili, da bodo to slovesno po
častili, na slavje pa povabili ne
katere vidne republiške zastopni
ke. S predstavnikom občinske ga
silske zveze so bili dogovorjeni 
da se bodo sestali predzadnjo ne
deljo. Ko Je le-ta prišel na Buč
ko, da bi se pogovorili o podrob
nostih, s« ni imel s kom pogovar
jati, ker gasilcev z Bučke na se
stanek ni bilo.

■  PLESNE VAJE. V februarju 
je sevniška mladina organizirala 
plesne vaje v mladinskem klubu.

■  NA SEJI BODO ODLOČILI. 
Na prihodnji seji občinske skup
ščine, ko bodo sprejemali občin
ski proračun, bodo odločili tudi 
o pomoči za razširitev Šolskega 
varstva otrok. Sola je zaprosila za 
8 milijonov starih dinarjev, ven
dar na občini menijo, da ne bo 
mogoče vsega izpolniti, pač pa 
bodo morali sčasoma tudi starši 
(vsaj tisti, ki to zmorejo) več pri
spevati, saj Je dosedanji sistem 
zanje zelo ugoden.

■  BOGO GORJAN JE PREDA
VAL. Prejšnji torek je v gasil
skem domu v Sevnici predaval

skupščinske seje in sodelovati pri poslanec in član zunanjepolitične-
njenem delu,« Je pisal občinski ga odbora tov. Bogo Gorjan o
skupščini Ivan Kranjc z Metnega mednarodnih problemih, pred-
vrha, ki je v občinskem zboru za- vsem pa o sedanjem vrenju na
stopal volilno enoto Drožanje. Za- Kitajskem. Predavanja se je ude-
radi tega je bilo sklenjeno, da ležllo veliko poslušalcev. Občinski
bodo tam nadomestne volitve, ki komite bo taka predavanja še or-
jlh bodo izvedli na dan splošnih ganiziral.



S ČETRTKOVE SEJE  OBČINSKEGA ODBORA SZDL

Konferenca SZDL bo 10. marca
>
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Ni lahko v nekaj stavkih oceniti enoletno delo 
Socialistične zveze, organizacije s toliko nalogami in 
tako razvejano in obsežno dejavnostjo. Kot so ugo
tavljali člani občinskega odbora SZDL na seji 23. fe
bruarja, tudi poročilo na 39 straneh še ni povedalo 
vsega, predvsem pa ni dovolj prikazalo posameznih 
krajevnih organizacij, zlasti slabših. Kljub vidnemu 
napredku in večji angažiranosti organizacije v zad
njih nekaj letih, z delom v nekaterih krajih ni mogo
če biti zadovoljen. Udeleženci seje, ki so potrdili pri
pravljeno poročilo, so se na koncu razprave strinjali, 
da bi o tam več spregovorili v razpravi na konferen
ci, pravzaprav prvi seji konference, ki bo v četrtek, 
9. marca, ob 14. popoldne.

Občinska organizacija So
cialistične zveze se je lani 
vseskozi zavzemala za ure
sničevanje naših splošnih po
litičnih in gospodarskih smer
nic in sklepov letine konfe
rence iz decembra 1965. No
sila je glavno breme priprav 
za važne odločitve v lanskem 
letu, predvsem pri sprejema
nju krajevnih samoprispev
kov in utrjevanju krajevne 
samouprave. Organizirala je 
vrsto posvetov in odgovorov

Na Mirni so odprli 
tržnico

Zadnjega februarja je bila 
na Mimi majhna slovesnost 
Krajevna skupnost je pred 
gasilskim domom odprla trž
nico, na kateri bodo kmeto
valci in obrtniki lahko vsak 
torek in petek od 8. do 11. 
ure prodajali pridelke in 
obrtniške izdelke. Krajevna 
skupnost jih vabi, naj se 
tamkajšnjega prostora čim
bolj poslužujejo.

o najvažnejših družbenih 
vprašanjih, skratka; bila je 
povsod tam, kjer je živela 
družbena aktivnost.

Kot ugotavlja letno poroči
lo, pa ne moremo biti zado
voljni z nekaterimi organiza
cijskimi vprašanji. Občinski 
odbor in krajevni odbori še 
vedno niso bili pri delu do
volj povezani, še premalo so 
izkoriščene možnosti, ki jih 
nudi komunalna rubrika na
šega glasila, saj lahko nado
mesti marsikateri nepotreben 
sestanek, ki ima namen ljudi 
le seznanjati. Mreža 17 kra
jevnih organizacij po dose
danjih izkušnjah kar zadošča, 
razmisliti pa je treba, če ne 
bi bilo dobro ponekod usta
noviti tudi podružnice. Neza
dovoljivo je, da se je lani šte
vilo članov organizacije pove
čalo le za 82 ljudi, medtem 
ko je članarino plačalo ie tri 
četrtine pripadnikov. Ni mo
goče soglašati s tem, da je 
dovolj, če ima organizacija le 
54,2 odstotkov volilnih upra
vičencev v svojih vrstah.

Izredno pomembna dejav
nost je utrjevanje krajevne 
samouprave. Čutiti je, da ra
ste pomen krajevnih skupno
sti. Konference krajevnih or
ganizacij SZDL so jim izmed 
vseh vprašanj posvetile naj
več pozornosti, kar dokazuje, 
kako pomemlbne stvari so ko
munalne zadeve za vse obča
ne. Resda bi mnoge obravna
vane stvari prej spadale na 
seje krajevnih skupnosti kot 
pa na konference SZDL, ven
dar je treba upoštevati, da 
ljudi zanimajo predvsem kon
kretne razmere, in ne visoka 
politika. To še ne pomeni, da 
Socialistična zveza kot poli
tična organizacija ne -nore 
pri teh akcijah tudi politično 
delovati.

šolski primeri, kako lahko 
hitro podremo nekaj, kar je 
težko zgraditi, so lanski od
nosi pri kooperaciji pri pri
delovanju krompirja. Na ve
čini letnih konferenc krajev
nih organizacij so ljudje o 
tem govorili in zahtevali po
jasnil.

Socialistični zvezi ostane 
tudi v naprej izredno po
membna vloga pri vplivanju 
na politične in gospodarske 
odločitve, ki naj prinašajo 
dobro čimveč delovnim lju
dem in jih spodbujajo za vse 
večje delovne uspehe. Za 
dobre, od članstva izhajajoče 
odločitve in smotre se mora 
organizacija zavzemata pri 
vseh človeških dejavnostih ter 
medsebojnih odnosih in ne 
bo ji presahnil življenjski 
sok. M. L.

Nova imena za odborniške vrste
Kandidacijski zbori, na katerih se bodo volivci dogovarjali za volilne liste,

bodo od 10. do 15. marca

Nedolgo tega smo objavili 
evidentirane kandidate za bo
doče odbornike trebanjske 
občinske skupščine in po
slance. Med tem časom je 
občinski odbor SZDL prejel 
še celo vrsto novih predlogov.

Za občinski odbor so pred
lagani še: v volilni enoti Ve-

Grad bo dobila 
KS Šentrupert

Krajevna skupnost Šentru
pert se že dalj časa priprav
lja, da bi grad na Veseli go
ri, v katerem so zdaj skladi
šča in stanovanja, delno pre
uredili v turistično točko. 
Grad je na zelo lepem kraju 
in bo od bodoče asfaltirane 
ceste Trebnje—Mokronog od
daljen vsega nekaj kilome
trov. Občinska skupščina je 
na seji 28. februarja menila, 
da je grad najbolje izročiti 
v uporabo tej prizadevni kra
jevni skupnosti, ki namerava 
skupno s turističnim dru
štvom poživiti turistično de
javnost v tem delu Mirenske 
doline in bo v svojem intere
su zanj tudi dobro skrbela.

lika Loka Jože Klemenčič z 
Velike Loke, v v. e. 17 Alek
sander Rebolj iz Zagorice, v 
v. e. 4 (Stari trg) Tone Miklič 
iz Kamne Gorice, v v. e. 29 
(Trebelno) Janez Miklavčič 
s Trebelnega in Jožefa Starič 
z Malin, v v. e. 2 (Trebnje) 
Janez Bukovec iz Dol. Poni- 
kev, v v. e. 23 Ciril Rav .ikar 
iz Šentruperta, v v. e. 24 (Mo
kronog) inž. Prane Kodrič in 
Janez Borštnar iz Mokronoga, 
v v. e. 25 Ivan Vovk iz Hra- 
stovice, Tone Gole iz Ribjeka 
in Karol Taborski iz Martinje 
vasi.

Za zbor delovne skupnosti 
so novi kandidati: v v. e. 3 
Ludvik Janežič, Prane Jarc 
in Slovenko Pegan, vsi iz Li
tostroja; Jože Kaferle iz 
Trebnjega, Franc Rupret z 
Mirne, Franc Kotar in Mar
jan Kos iz Trebnjega, vsi za
posleni v Kemoo premi. V
25. volilno enoto so predlaga
ni: Sila Breda, Anica Nema
nič in dr. Peter Maležič, vsi 
iz Trebnjega; v v . e. 9 pa Pe
ter Ravnikar iz Šentruperta, 
Štefan Pepelnak z Mirne, 
Vladimir Ileršič in Franjo 
Bulc z Mirne; v v. e. 1 Marija

Lesjak iz Velike Loke in 
Alojz Repovž; v v. e. 7 Franc 
Kolenc z Mirne in Jože Fre
lih iz Šentruperta, v v. e. 5 
Rafael Bijec in Viktor Can- 
dellari iz Mokronoga.

V kmetijsko podskupino 
so predlagani še naslednji 
kandidati: Franc Veršaj iz 
Bitne vasi, Janez Pungerčar 
iz Cilpaha, Alojz Judež iz 
štatenberka, Marija Novak 
iz Sela in  Janez Lazar iz 
Dol. Nemške vasi.

Prispevek voznikov 
motornih vozil

r

Septembrska noč gre v pozabo
Razdejanju lanskega sep

tembrskega neurja v Dobmiški 
dolini se že celijo rane. Pre
cej podrtih kozolcev in go
spodarskih poslopij je že 
spet zraslo. Veliko so jih po
pravili zlasti v Dobrniču in 
Vavpči vasi; kjer je bilo naj
huje. Nekateri postavljajo 
kozolcem kar betonske ste
bre, drugi pa lesene, ki jih 
posebej ojačajo, da jih ne

vihta ne bi mogla vreči po 
tleh.

Topli dnevi okoli zadnjega 
februarja so zvabili mnoge 
kmetovalce v šmaver, kjer 
so začeli obrezovati trte, ki 
jih je lani malo pred trgatvi
jo hudo prizadela toča. Ljud
je se ne bodo odpovedali trsu 
in njegovemu stiku, sicer pa 
toče ne bo vsako leto, upanje 
pa je del kmetovega življenja 
in nehanja . . .

Letos bosta na Mirni dograjena dva šestnajst stano
vanjska bloka. S tem se bo število prebivalcev tega 
kraja še povečalo, kar bo še poostrilo potrebo po ure
jenem šolstvu in otroškem varstvu. Predvidevajo, da 
bo letos v občini dograjenih 42 družbenih stanovanj; 
razen tega bo tudi okoli 20 zasebnikov zgradilo nove 
zasebne hiše. Na sliki sta mirenska bloka. (Foto: L.M.)

V torek o zelo po
membnih stvareh

Trebanjska občinska skup
ščina je predvčerajšnjim do
poldne razpravljala o stva
reh, ki zadevajo skoraj vsa
kega občana. Na dnevnem re
du so bili prispevki in davki 
občanov, stopnje prometnega 
davka v gostinstvu in pri na
kupu avtomobilov, proračun 
občine in še nekatere druge 
odločitve. Kaj so občinski 
možje sklenili, preberite v 
prihodnji številki!

Obvestilo trebanjske 
knjižnice

Trebanjska knjižnica ob
vešča svoje bralce, da bo od
1. marca 1967 dalje izposoja
la knjige vsak ponedeljek od 
10. do 14. ure in vsak torek, 
četrtek in petek od 14. do 
18. ure. Vsak torek, četrtek 
in petek bo poleg knjižnice 
odprta tudi čitalnica, kjer so 
na razpolago dnevni tisk, do
mače in nekatere tuje revije. 
Knjižnica posluje v prvem 
nadstropju Prosvetnega doma.

NE LE ŠOLARJI, POTREBUJE JIH VAS, ŽIVLJENJE

Še vedno gre rada med šolarje

TBEBANJSKCiom

za cesto
Upravni odbor trebanjske

ga avto-moto društva je na 
februarski seji predlagal, ko
liko naj bi posamezni lastni
ki motornih vozil prispevali 
za modernizacijo ceste Treb
nje—Mokronog. Po njihovem 
naj bi lastnika tovornjakov 
prispevali 50.000 S din, last
niki poltovornjakov 25 tisoč, 
osebnih avtomobilov 10.000, 
motornih koles 3000 in mo
pedov 2000 S din. Upravni 
odbor je tudi predlagal, naj 
bi podrobnosti določil pri
pravljalni odbor za moderni
zacijo ceste.

Nadomestne volitve 
v Velikem Gabru

Dosedanji odbornik Anton 
Piškur, ki je v občinskem 
zboru skupščine v Trebnjem 
zastopal 15. volilno enoto, ki 
obsega Vel. in Mali Gaber, 
2ubino, Stranje in Cesto, je 
zaradi bolezni zaprosil občin
sko skupščino, naj ga razreši 
te dolžnosti. Ker mu mandat 
še ni potekel, bodo nado
mestne volitve v nedeljo, 2. 
aprila.

Nadomestne volitve bodo 
tudi v zboru delovne skupno
sti, kjer bodo v 27. volilni 
enoti 31. marca namesto do
sedanjega odbornika Ivana 
Urbaniča Izbrali d ru g ^a  za
stopnika.

Ostre poteze na obrazu Da- 
rinske Japelj, upokojene uči
teljice iz Trebnjega, ne mo
rejo dovolj izraziti njene tr
de življenjske poti, ki jo je 
prehodila, ko je 38 let po
učevala v šoli na vasi.

»Robila sem se v šoli, ži
vela v njej in zanjo. Pouče
vala sem v 18 krajih, pred
vsem po Dolenjskem, 18-fcrat 
sem se selila z družino, šest 
otrok sem rodila in poleg de
la skrbela zanje. Ko zdaj 
včasih nadomeščam zadržane 
učiteljice in grem med mladi 
rod, vedno znova začutim, da 
je moje mesto med njimi, in 
težko mi je, ko jih zapu
ščam . . .

Kaj bi svetovala mlajšim, 
ki se odločajo za ta poklic? 
Predvsem: z veseljem, z ide
alizmom naj se ga lotijo. 
Notranje zadovoljstvo ̂ odteh
ta vse drugo, o tem sem trdno 
prepričana. Včasih, predvsem 
pa pred vojno, je bilo delo 
učitelja še veliko težje, kot 
je danes. V oddaljenih va
seh smo morali biti prav za 
vse, celo za ranocelnike. Lju
dje so nam to vračali in ve-

Letos ni bilo kmetij
skih predavanj

Zimski čas mineva in z 
njim sezona za kmetijska 
predavanja po vaseh. 2al pa 
te dejavnosti v vaseh trebanj
ske občine letos ni bilo. Ne 
da bi brskali za vzroki, če je 
temu kriva zadruga ali delav
ska univerza ali kaj drugega, 
bi radi opozorili na pravočas
ne priprave za prihodnjo zi
mo. Delavska univerza mora 
ta predavanja predvideti v le
tošnjem finančnem načrtu, ki 
ga mora predložiti občinski 
skupščini, zato pa je že se
daj potreben okvirni načrt.
V prihodnje je treba s kme
tijskimi predavanji začeti že
v začetku zime in s primer
no propagando nanje ljudi 
pravočasno opozorili.

seli smo bili tega. Mlada de
kleta se niti nismo smele po
ročiti, razen z učiteljem; v 
tem primeru pa smo dobile le 
polovico plače.«

»Vsa povojna leta ste vodili 
organizacijo Rdečega križa v 
Dol. Nemški vasi, ki je slo
vela kot ena najbolj delavnih 
daleč naokoli. Kako ste zmo
gli vse to?« »Rada sem dela
la in pomagala. Takrat je imel 
Rdeči križ sila pomembno 
delo na vasi. Izobraževalni te
čaji so se vrstili vsako zi
mo. Zdaj se je to delno spre
menilo.«

Nerada je povedala kaj več, 
čeravno vedo vsi, ki jo po
znajo, da je kot popisana 
knjiga polna izkušenj in spo
znanj. Srebrni znak central
nega odbora Jugoslovanskega 
Rdečega križa je moralno pri
znanje za njeno delo v društ
vih, red dela s srebrnim 
vencem pa zunanje priznanje 
za življenjsko delo. Notranje 
priznanje, ki je največ vred
no, pa ji dolgujejo stotine ti
stih, ki se jim je toliko let 
razdajala. Sedaj živi v Treb
njem v nedolgo tega zgraje
ni hiši. široko okno doma
če kuhinje je uprto v šolo, 
tako, kot je bilo vse njeno 
življenje posvečeno šolskemu 
delu.

»Tu sem, živim z ljudmi 
in oni z menoj«

Manca Slak, mati dveh 
otrok, že 11 let bistri glavice 
šolarjem Knežje vasi in oko
liških naselij. Ne samo to, 
ona je razen tega predsedni
ca krajevne organizacije So
cialistične zveze in tajnica 
krajevne skupnosti. Za po
moč jo prosijo vsi, ki pri
pravljajo razne shode. Manca 
jim ne odreče, lijudje jo po
znajo in ji zaupajo.

»V vaseh, kakršna je Knež
ja, kjer ni niti krajevnega 
urada, mora biti učitelj prav 
vse,« je povedala, ko smo jo 
obiskali na domu. »Prihaja
jo mlade učiteljice, vendar

ne zdržijo dolgo. Bežijo 
strah, zanje je pri nas pre
malo življenja. Jaz sem se 
tu ustalila in želim živeta tu
di z ljudmi. Zaupanje si je 
težko pridobiti, dosežeš ga le 
z delom in pomočjo, kjer se 
le da. Tudi v stvari krajevne 
skupnosti se moram spusti
ta. Tako smo pred nekaj dne
vi sestavili dopis Gozdnemu 
gospodarstvu, naj kaj prispe
va za pota, če zna voziti po 
njih. Ljudje so voljni delati, 
le nekaj denarja je treba.«

Tako je govorila Manca, ki 
mora biti za vse, da čas pre
mika kazalce tudi na vasa, 
med kmečkimi ljudmi.

»Vedo, da bom 
pomagala«

Grdenovo Danico v Dobrni
ču in okoliških vaseh dobro 
poznajo, će so volitve ali kaj 
drugega na občini dobro ve
do, da bo vneto pomagala, če
ravno poučuje na šoli in skr
bi za dva otroka. Ko so pred 
kratkim imela dobrniška de
kleta gospodinjski tečaj, je bi
la Danica spet zraven in je 
največ pripomogla, da je bil 
tako uspešen.

»Kdo bo pripravljal tečaj, 
ki so ga zahtevali na letni 
konferenci SZDL? Danica 
mora biti zraven. Tako smo 
začele. Javilo se je 25 deklet,' 
sprejeli pa smo jih le 19, ker 
smo imele na voljo skromne 
prostore in kuhinjo. Na teča
ju je učila Francka Slakova. 
Dekleta so bila zelo zadovolj
na in so prosila še za prihod
nje leto. Tako imamo v načr
tu še krojni tečaj, veliko pa 
je zanimanje tudi za kmetij
ska in zdravstvena predava
nja.

Zabava, razvedrilo? Res 
vlada za mimoidočega obi
skovalca puščoba v našem 
kraju, ko pa zaživiš z ljudmi, 
je drugače. Pa tudi tehnika 
prodira na vas in razlike 
med njo in mestom so vedno 
manjše.« M. LEGAN

MANCA SLAK DARINKA JAPELJ DANICA GRDEN
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NOVOTEKS: narediti red je 
predvsem naloga kolektiva

(Nadaljevanje s 1. str.)

NOVOTEKSA v izvoz. V no
vih, izpremenjenih pogojih de
la si mora NOVOTEKS zago
tavljati z izvozom precejšen 
del surovin za svojo proizvod
njo. Vključitev v mednarod
no delitev dela pa hkrati ter
ja sodobnejšo organizacijo in 
boljšo delitev dela. Dotedanja 
organizacija dela v NOVO
TEKSU je dopuščala preve
lik vpliv posameznikov na 
druge službe v tovarni, to pa 
je ustvarjalo nejasnosti glede 
odgovornosti.

Prav zato so se ob predlaga
ni reorganizaciji v podjet
ju zaostrili notranji odnosi v 
vrhu, saj je direktor želel od
praviti dotedanje slabosti 
pri delu strokovnih služb. 
Komisija ObS ob koncu svo
jega poročila ugotavlja, da je 
bila reorganizacija v NOVO 
TEKSU, čeprav je ob njej 
prišlo do zaostritve, nujna in 
da so bili očitki direktorja 
Logarja, izrečeni Franju Kel- 
nerju, utemeljen .

Samoupravljanje 
pomeni red, zakonitost 
in odgovornost, 
ne pa samovolje 
in anarhije!

V razpravi se je na seji 
občinske skupščine zvrstilo 
več kot 50 odbornikov in go
stov med katerimi so neka
teri posegli v razpravo celo 
večkrat. Odborniki ObS so 
predvsem ostro in odločno 
obsodili neodgovorno delova
nje maloštevilne skupine v 
NOVOTEKSU, ki se je v bo
ju za dosego ozkih osebnih 
interesov posluževala nede
mokratičnih ali pa samo na
videzno demokratičnih sred
stev, ki je delovala mimo le
galnih političnih organizacij v 
podjetju, ovirala delo samo
upravnih organov in povzro
čila tudi več prekinitev dela. 
Odborniki so ponovno pouda
rili, da pomeni samoupravlja
nje red, zakonitost in odgo
vornost. nikakor pa ne sa
movolje in anarhije.

Odborniki so svoje ugoto
vitve na občinski seji strnili 
takole:

V januarskih dogodkih v 
NOVOTEKSU ni šlo /a  oseb
ni spor med direktorjem Jo
žetom Logarjem in Franjem 
Kelnerjem, ki se je potegoval 
ea mesto vodje komercialne
ga sektorja. Šlo je za veliko 
več: za spopad dveh zamisli v 
proizvodnji, v katerem je di
rektor zastopal koncept vklju
čevanja v izvoz, ki ga terja 
reforma in ki pomeni edino 
rešitev za NOVOTEKS. V 
NOVOTEKSU je treba prav 
zaradi vključevanja v izvoz 
uresničiti predlagano reorga
nizacijo strokovnih služb,, iz
boljšati delitev dela in opre
deliti odgovornost na vseh 
delovnih mestih, zlasti pa še 
pri vseh strokovnjakih.

Več strokovnjakov, 
neposredne 
odgovornosti 
in samoupravnosti

Na seji so hkrati poudari
la, da morajo samoupravni or
gana in ves kolektiv posvetiti 
veliko več skrbi za večjo 
strokovnost vseh zaposlenih. 
Kar težko je verjeti, da je zdaj 
v 900-članskem kolektivu samo 
5 ljudi s fakultetno izobraz
bo! Spor v januarju se ne bi 
razvil v takšni meri, če bi 
bil kolektiv sproti in pravo
časno seznanjen z izvozom, 
nabavo surovin in z vsem 
drugim. Do takih razprtij tu 
di ne bi prišlo, če bi samo
upravni organi sproti odstra
njevali nasprotja v vodstvu 
tovarne in če bd dosledno 
uveljavljali načelo odgovorno
sti. Samoupravljanje v pod
jetju se mora zato v bodoče

razvijati tako, da ne bo pod 
vplivom posameznikov; izraža
ti mora voljo in stališče vse
ga kolektiva.

Samoupravni organi morajo 
ves kolektiv podrobno sezna
niti z gradivom komisije za 
družbeni nadzor. Notranje od
nose morajo brez odlašanja 
urediti tako, da bo zagotov
ljeno normalno delo. Organi
zacijsko, kadrovsko in tudi 
sicer se mora kolektiv prila
goditi zahtevam reforme in iz
voza. Pri vsem tem morajo 
samoupravni organi dosledno 
upoštevati določila statuta in 
pravilnikov. Vse odločitve mo
rajo biti sprejete bodisi na 
njihovih sejah ali pa od ce
lotne delovne skupnosti, če 
si je ta pridržala posamezne 
pristojnosti. Nihče pa nima 
pravice brez odločitve samo
upravnih organov nastopati v 
njihovem imenu ali pa se 
skrivati za njimi.

Skupščina sodi, da je 
kolektiv sposoben 
sam najti pot iz zagate

Delavski svet NOVOTEKSA 
naj ponovno prouči svoje skle
pe in stališča, ki jih je spre
jel na sejah od 17. januarja 
dalje, hkrati pa naj na podla
gi dokazov in zakonitosti po
novno razpravlja in odloča o 
teh sklepih. Znova je treba 
proučiti zasedbo vodilnih de
lovnih mest in pri tem upo
števati zakonitost. V bodoče 
morajo samoupravni organi, 
politične organizacije in vodil
ni ljudje v podjetju mnogo 
bolj prisluhniti zdravim tež
njam kolektiva ter zagotoviti 
stalno in objektivno obvešča
nje vseh članov delovne orga
nizacije o dejstvih, ki so po
membna za gospodarski in 
družbeni položaj delovne or
ganizacije. Vsako neobjektiv
no, pristransko ali celo zlona
merno obveščanje kolektiva 
po posameznikih ali po ne-

Zazidalni načrt 
v javni razpravi
Novomeška občinska skup

ščina je 25. februarja privoli
la, da se prične javna razpra
va dopolnilnih zazidalnih na
črtov za Gotno vas, Žabjo 
vas in Regerčo vas. Načrti 
bodo razgrnjeni en mesec, 
nakar jih bo skupščina potr
dila. Na zemljiščih, za katera 
so narejeni ti načrti, bo sta
lo večje število zgradb v 
družbeni in zasebni lasti.

PIONIR 4,1 milijo
na za šolo

Delavski svet SGP PIONIR 
se je pred dnevi odločil pri
spevati v sklad za novo novo
meško šolo 4 milijone S din 
iz obveznic skopskega posoji
la in posebej 100.000 S din 
v gotovini. Ta prispevek je 
znatno obogatil sklad, v ka
terem se zbirajo sredstva za 
novo šolo.

formalnih skupinah v tovar
ni pa je treba dosledno one
mogočiti.

Na občinski seji so izvolili 
posebno komisijo, v kateri so 
Andrej Grča, Ivan Kočevar, 
Jože Cvitkovič, Stanislav Do
lenc in Dragica Rome. Komi
sija bo na prvi seji seznani
la delavski svet NOVOTEK
SA s stališči občinske skup
ščine.

■  Odločitev odbornikov 
ObS Novo mesto, ki so na 
seji kljub pomislekom posa
meznikov ovrgli misel o pri
silni upravi v NOVOTEKSU
— sodili so, da je kolektiv do
volj močan in samoupravno 
zdrav — je pravilna. Kolektiv 
NOVOTEKSA bo lahko sam 
izravnal sedanja nesoglasja in 
spore ter naredil red v svo
ji hiši.

M. JAKOPEC

jb$Sv::.

Na Pionirjevem gradbišču pri železniški postaji v Bršlinu skoraj vso zimo niso 
odnehali z delom. Tu gradi trgovsko pod jetje »Dolenjka« samopostrežno trgovino 
za novo sosesko, ki se razvija v tem de lu mesta. Zdaj že pokrivajo ravno streho 
s siporexom in preskissom. Trgovina mora po dogovoru biti odprta 15. junija le
tos. (Foto: M. Moškon).

LETOS V NOVOMEŠKI OBČINI

Prispevek od kmetijstva 
le po stopnji 12 odst.

Zaradi preutrujenosti odbornikov preložena obrav
nava treh odlokov

Odlok o prispevkih in davkih občanov so odbor
niki sprejeli v popoldanskem delu sobotne (25. febru
arja) seje občinske skupščine, ki jo je vodil podpred
sednik Andrej Grča. Odborniki so sprejeli tudi odlok 
o občinskem prometnem davku in odlok o občinskih 
upravnih taksah. Zaradi preutrujenosti so odložili raz
pravo o socialni pomoči, priznavanja olajšav samo
plačnikom pri plačevanju zdravstvenih storitev, skle
panje o naj višjih prodajnih cenah na drobno za razna 
živila in kurjavo ter odločanje o najvišjih maržah za 
nekatere proizvode.

Odborniki, ki so se v do
poldanskem delu seje med 
obširno razpravo o NOVO
TEKSU očitno pošteno utru
dili, so le stežka sodelovali 
v razpravi o odlokih, ki jih 
je bilo treba sprejeti do 
28. februarja.

Tehtnejše pripombe so po
svetili le odloku o prispev
kih in davkih občanov. Odlo
čiti se je bilo treba za eno 
izmed dveh variant o pri
spevnih stopnjah. Menili so, 
da je boljša druga varianta 
o enotni stopnji (12 odstot
kov) za vse kmečke plačnike 
v občini. Povedali so, da so 
tako predlagali tudi občani 
na sestankih, sklicanih v ne
katerih krajih.

Glasovali so dvakrat. Prvič 
je bilo za prvo varianto (raz
vrstitev katastrskih občin na 
skupine s stopnjami 17, 10 in 
5 odstotkov) 17 odbornikov, 
za drugo pa 26. Odbornik 
Tone Pirc je opozoril, da 
morda skupščina ni več 
sklepčna. Preverili so ude
ležbo in znova glasovali. Pri 
drugem glasovanju je bilo za 
prvo varianto 17 odbornikov, 
za drugo pa £7, s čimer je 
bila sprejeta enotna stopnja

Prvi sem pripravljen prispevati!
Ko sem vozil predstav

nike novomeškega cestne
ga podjetja, sem vprašal 
tovariša direktorja Franca 
Gorenca, kdaj bomo asfal
tirali staro cesto Novo 
mesto — Šentjernej. Odgo
voril je, da je cesta pri
merna za asfaltiranje, da 
je dovolj široka, treba pa 
bi ji bilo določiti nove na
klone.

Pogovarjal sem se z ne
štetimi občani, če bi bi
li pripravljeni kaj prispe
vati. Nedvomno bi investi
torju, ki bi se lotil obno

ve te ceste, radi pomagali 
zlasti vsi tisti, ki vsak dan 
režemo prah. Sam sem 
pripravljen organizirati 
nabiralno akcijo in dati 
prvi obrok 10.000 starih 
dinarjev. Ce bi bili tudi 
odgovorni predstavniki 
občine tako zainteresira
ni, kot smo občani, bi lah
ko že letos dobili vsaj 4 
km asfaltirane ceste. Mi
slim, da bi tudi pri Kre
menu razumeli potrebo po 
modernizaciji novomeško- 
šentjernejske ceste in pri
spevali vsoto za asfaltira

nje. O tem bi se morale 
pomeniti tudi druge de
lovne organizacije z ob
močja Novega mesta in 
Šentjerneja in prispevati 
vsaka svoj delež, če bo
mo čakali drug na druge
ga, bomo še dolgo požirali 
prah. Cestni promet se 
povečuje, zato ni vseeno, 
kakšne ceste imamo. Po
kazati moramo dobro vo
ljo, pa bo šlo.

STANE KOSMRLJ, 
šofer pri cestnem podjet

ju v Novem mestii

Kje bo nova novomeška 
osnovna šola?

Na današnji prvi seji 
režijskega oziroma up
ravnega odbora sklada 
aa novomeško šolo bo 
ekonomist Miha Hrova
tič obrazložil študijo, 
na podlagi katere se 
bodo kasneje odločili, 
kje bo stala nova novo
meška osnovna šola. 
Pogovorili se bodo tu
di o dotoku sredstev 
za, to šolo, ki se zbirajo

na posebnem računu v 
Dolenjski banki in hra
nilnici. Na današnji se
ji bodo izvolili pred
sednika in tajnika u- 
pravnega odbora. Kot 
je znano, bo trajal 
mandat članov režij
skega oz. upravnega od
bora sklada dotlej, do
kler ne bodo šole iz
ročili namenu.

občinskega prispevka od 
kmetijstva. Kmečki davko
plačevalci v hovomeški obči
ni bodo torej letos plačevali 
občinski prispevek 12 odstot
kov katastrskega dohodka.

Ta odlok predvideva tudi 
olajšave. Le-te bodo prizna
vali kmetovalcem za nove 
nasade, elementarne nesreče 
in za mladoletne ter druge 
za delo nezmožne družinske 
člane. Borcem-kmetom, ki 
imajo tudi dohodke iz delov
nega razmerja, bodo prizna
vali 50 odstotne olajšave, 
drugim vse predvidene olaj
šave. Plačevanja prispevkov 
bodo oproščeni vsi, katerih 
skupni katastrski dohodek 
ne presega 500 Ndin. Iz višin
skih predelov, ki so do zdaj 
spadali v IV. proizvodni oko
liš, bodo prispevek plačevali 
le kmetovalci s katastrsfkim 
dohodkom, večjim od 2000 
novih dinarjev.

Brez razprave sta bila spre
jeta še odlok o občinskem 
prometnem davku in odlok 
o ob ~ nskih upravnih taksah. 
O drugih odlokih in ostalem 
pa bodo razpravljali na pri
hodnji seji občinske skupšči
ne, ki jo nameravajo sklicati 
v kratkem.

Cegelčani marljivo kopljelo
Vodovod bo tudi v drugi polovici vasi

Glavni vod bo dolg 447 m 
in speljan od že obstoječega 
vodovoda v Cegelnioi. Zemelj
ska dela bodo prostovoljno 
opravili prebivalci, montažna 
in tehnična dela pa novome
ško podjetje VODOVOD. Pred
račun pove, da velja tekoči 
meter del za novi vodovod 
okoli 7.000 Sdin, medtem ko 
cenijo vsa dela na 3,129.000 
Sdin.

Za cegelniški vodovod so 
precej prispevale tudi neka
tere delovne organizacije, zla
sti NOVOTEKS, ki je naka- 
eal 100.000 Sdin, Medobčinska 
zavarovalnica 150.000 Sdin in 
novomeška krajevna skupnost 
250.000 S din.

Kaže, da bodo požrtvovalni 
Cegelničani, ki so jim prispev
ki delovnih organizacij in 
splošno razumevanje v zeli

ko pomoč, zemeljska dela v 
kratkem končali, takoj zatem 
pa bo podjetje VODOVOD 
položilo cevi. S tem bo pre
bivalstvo opravilo svojo skup
no nalogo. Napeljava vodovod
nih cevi od glavnega cevovo
da do hiš pa bo stvar posa
meznikov oz. posameznih go
spodinjstev.
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Brezplačna kava 
za vse obiskovalce
V sredo, 22. februarja, so lah

ko pili obiskovalci »spodnje« de
likatese na novomeškem Glavnem 
trgu ves dan kavo brezplačno. Za 
brezplačno pokušnjo svojih izdel
kov je poskrbela ljubljanska to
varna KOLINSKA. Ni treba pose
bej pripominjati, da je bila ta 
prodajalna tedaj med najbolj obi
skanimi v Novem mestu. V dveh 
novomeških prodajalnah so to sre
do prodajali po znižanih cenah 
(1,50 Ndin) tudi konzervirane ri 
be.

Novomeška kronika
■  O JUGOVZHODNI AZIJI in

vprašanjih Kitajske Je 22. febru
arja v sindikalnem domu na Dru
štvenem trgu predaval dr. Tomc.

■  Z ODLOMKI IZ SHAKESPEA
ROVIH del je 36. februarja na
stopilo v Domu kulture trnovsko 
gledališče KUD »France Prešeren«. 
Predstava je bila ob 10. uri, to 
rej dopoldne, zato Je bil obisk sil
no slab. Zvečer so imeli ljubljan
ski gledališčniki predstavo v Do
lenjskih Toplicah.

■  V DOMU JLA SO NA MLA
DINSKEM plesu v nedeljo, 26. 
februarja, igrali »Cmi tulipani«. 
Vstopnina je bila 1 Ndin.

■  GRAYEVO IGRO »LEPOTA 
IN ZVER« je Oder mladih v to
rek, 28. februarja, popoldne upri
zoril v Domu kulture za posebno 
šolo iz Šmihela. V Zavodu za kul
turno dejavnost pripravljajo načrt 
gostovanj z igro »Lepota in zver« 
na podeželju.

■  DRUŠTVO UPOKOJENCEV 
BO PRIREDILO v petek. 3. m ar
ca. ob IR uri v svojem klubu po

topisno predavanje, O vtisih s po
potovanja v Firence in Piso bo 
govoril tovariš Bogomil Lilija. 
Vstopnine ne bo. Predavanje bo 
spremljano z barvnimi diapozitivi.

■  PREJŠNJI TEDEN SO »Vodo
vodni« delavci spet odpravljali na
pako na vodovodnem omrežju, to
krat na Tidinovi cesti. Delali so 
več ur in popravili počeno cev.

■  DEL VRHOVCEVE ULICE je 
že več dni zaprt 'Ea ves promet, 
ker urejajo kanalizacijo.

■  V MINULIH DNEH SO PO
PRAVLJALI strehe stanovanjskih 
in poslovnih hiš na Glavnem in 
Prešernovem trgu. Odstranjevali 
so ubite in vstavljali nove streš
nike.

■  VČERAJ SO ZACELI V KINU 
»KRKA« vrteti sloviti ameriški ci- 
nemaskopski film v barvah »Kleo
patra«, v katerem Igra naslovno 
vlogo Blysabeth Taylor. Film j« 
izredno dolg, zato je treba za 
vstopnico poseči malo globlje v 
žep.



Takih gostov si nihče ne želi!
Objestno vedenje štirih delavcev iz Šentjerneja in okolice na Otočcu jav
nost ostro obsoja —  Zaradi kaznivega dejanja teh osumljencev bo občinski

javni tožilec sprožil postopek

Osumljeni Rudi Gorišek, Marjan Vrhovnik, Jože 
Bratkovič in Ciril Lampe so priznali .novomeškim pre
iskovalnim organom, da so 13. februarja ob eni ponoči 
vzeli iz hotela gradu Otočec in njegove nove restavra
cije straniščno ogledalo (60 x  40 cm), dva predpražnika 
(160 x  180 cm in manjšega) ter 3 m dolgo brisačo in 
odpeljali s seboj v Šentjernej. Zadevo je dobil v roke 
občinski javni tožilec, da bi proti osumljencem sprožil 
postopek.

Gorišek, Vrhovnik, Bratko
vič in Lampe so se v nedeljo, 
12. februarja, popoldne z 
osebnim avtom odpeljali na 
Otočec, kjer je bil v novi re
stavraciji ples. Do 24. ure so 
bili v restavraciji, ko pa so 
jo zaprli, so se odpravili 
v grad v bar. Vedli so se ze
lo nedostojno, izzivali so pre
pir in iskali pretep. Ko je 
bila ura ena, so odšli.

Hotelsko osebje je kmalu

NE POZABITE: 

od 1. januarja 1967 
dalje sprejemajo in 
izplačujejo

VSE POŠTE V SLOVE
NIJI hranilne vloge na 
hranilne knjižice DO
LENJSKE BANKE IN 
HRANILNICE N O V O  
M E S T O !

opazilo tatvino in o njej ob
vestilo miličnike. Manjkala 
sta večja predpražnika, ogle
dalo in brisača. Sledi so vo
dile za obiskovalci, ki so od
potovali proti Šentjerneju.

Osumljeni Gorišek in ostali

trije so se pred preiskovalni
mi organi vedli, kot da nič 
ne vedo, kasneje pa so pri
znali, da so oni odnesli ome
njene predmete z Otočca. 
Gorišek je imel predpražnika 
skrita v drvarnici in so ju 
vrnili Otočcu. Ogledala in 
brisače niso našli.

Ne glede na to, kaj bi 
lahko dobro situirane šent- 
jemejske fante (trije zapo
sleni v ISKRI) zapeljalo na 
tako pot, je očitno, da je 
mogla njihovemu dejanju 
botrovati predvsem gola ob
jestnost.

Napaden, ko je šel 
po jajca

Marjana Brajdiča in njego
vo ženo Olgo so osumili, da 
sta 24. februarja popoldne 
napadla 75-letnega Jurija Mi
klavčiča iz Novega mesta in 
mu vzela 3.000 N din.

Tega popoldneva je šel 
Miklavčič na Brod kupovat 
jajca. Mahnil jo je kar čez 
njive mimo Šmihela. Pribli
žala se mu je Olga Brajdič in 
se začela z njim pogovarja
ti. Neopazno pa je pristopil 
Olgin mož Marjan, zgrabil 
Miklavčiča za roke in mu jih 
zvil na hrbet. Olga je med
tem segla v notranji žep Mi
klavčičevega suknjiča in vze
la denar.

Varnostni organi so osum
ljenca takoj našli.

Žabjek še od danes do jutri
Odborniki občinske skupščine v Novem mestu zahtevajo razselitev cigan

skih družin iz Žabjeka

Po zadnjih podatkih j e v  Žabjeku, gozdu nad Bršli- 
nom in Cegelnico, 18 ciganskih družin z 81 člani. Od 
zadnjega »štetja« se je število družin in družinskih 
članov znatno povečalo. Veliko je priseljencev, ki so 
zapustili barake in hiše ter se vdali polnomadskemu 
življenju pod šotori.

V Škocjanu streli 
iz revolverja

Varnostni organi so uvedla 
preiskavo zoper Jožeta JErba- 
n a  iz Skopic, ker sumijo, da 
je 21. februarja zvečer ob
strelil na mostu čez potok v 
Škocjanu Jožeta Andrejčiča, 
rudarja iz Trbovelj. Oba sta 
bila ta večer v eni izmed 
gostiln v Škocjanu, razen nji
ju so bili tudi njuni ožji 
svojci in znanci ter drugi 
gostje. Med Er banom in An
drejčičem se je vnel prepir. 
Ko je Andrejčič zapustil go- 
stlino in bil že na mostu, je 
nekdo za njim štirikrat ustre
lil z revolverjem in ga ranil 
v roko. Med preiskavo se je 
izkazalo, da je streljal Erban, 
zlasti še, ker je Andrejčičev 
tovariš Cvelbar v preiskavi 
povedal, da je vzel Erbanu re
volver na gostilniškem pragu. 
Zakaj naj bi Erban streljal, 
bo pokazala nadaljnja prei
skava. Okrožni javni tožilec 
je že predlagal uvedbo po
stopka proti osumljencu.

To samo po sebi ne bi bilo 
nič hudega, če se ne bi bil 
spet oglasil že močno utišani 
napev stare pesmi s takole 
vsebino: prosjačenje, tatvine, 
grožnje z orožjem, nedovolje
no izsekavanje gozda, bolezni, 
pijančevanje, socialni proble
mi, delomrzništvo, zanemar
janje šole, razen tega pa še: 
vedno hujša izterjava pravic 
in čedalje bolj dosledno zane
marjanje dolžnosti.

Na te ugotovitve so oprli 
razpravo tudi 17. februarja 
na seji novomeške občinske 
skupščine. Odborniki so pri
klicali v spomin vse doseda
nje razprave in ukrepe proti 
neciviliziranemu prebivalstvu.

v občini. Zahtevali so, da bi 
to vprašanje hitreje reševala 
kot do zdaj. Predvsem je tre
ba žabješko prebivalstvo raz
seliti v vasi in mu zagotoviti 
vsaj zaprta lesena bivališča, 
če mu že ne bi mogli zidanih. 
Poudarili so, da bi potem sle-

Sposodil si je avto
22. februarja ob 0.15 si je 

Franc Lesar iz Dolenjih La
zov pri Ribnici, zaposlen pri 
»Gradbeniku«, sposodil ne
zaklenjen avtobus podjetja 
SAP LJ 14-32, ki je  parkiral 
na trgu v Ribnici. Z njim se 
je odpeljal proti domu. Ko 
se je hotel vrniti z avtobu
som v Ribnico, se je pri 
obračanju zaletel v gostilno. 
Avtobus je ob 1.15 vrnil spet 
na parkirni prostor. Na vozi
lu je za okoli 5000 N-din 
škode.

SADJARJI, 
VRTIČKARJI!
DREVESNICA 
Kmetijskega kombinata

»Zasavje«, Sevnica
v a m  n u d i  
za spomladansko sajenje

-  sadike jablan,
-  hrušk, sliv, češenj,
-  marelic, črnega
-  ribeza, vrtnic
-  in okrasnega
-  grmičevja.
Sadike lahko dobite vsak 
dan do 17. ure in ob nede
ljah do 12. ure v drevesnici 
BLANCA, nasproti železni
ške postaje.

Kmetijski kombinat 
»ZASAVJE«. Sevnica

dilo še ostalo: za delo spo
sobne bi zaposlili, otroke pa 
poslali v šolo. Po mnenju od
bornikov bi morali spremeni
ti oziroma znatno izboljšati 
odnos do Ciganov, ki smo jih 
dolžni sprejeti za sosede in 
sodelavce, ne pa kot ljudd, ki 
jih obremenjujejo značilnosti 
nomadskega življenja.

Odborniki so poudarili, da 
bi največ dosegli, če bi se 
posrečilo poslati v šolo vse 
ciganske otroke. Po njihovem 
mnenju bi bila taka prevzgo
ja Ciganov najlažja, žal je 
večkrat zaman priganjati 
učence izpod šotorov, naj bo
do vestni in naj se pridno 
učijo, ko pa mnogi nimajo 
niti domačih nalog kje pisati. 
Ciganskim družinam je treba 
omogočiti bivanje v zaprtih 
prostorih že zaradi njihovih 
otrok.

Vozila v kanalskih 
luknjah

Šentjernej je dobil kanali
zacijo v času, ko na cestah 
še ni bilo veliko težkih mo 
tornih vozil. Zdaj pa lahko 
marsikje ob cesti »občuduje
mo« luknje, kjer se je udrl 
kanal. Gotovo bi si mocrali 
luknje ogledati tudi člani 
krajevne skupnosti ali vsaj 
kdo iz komunalnega podjetja. 
Ne bo pa dovolj gledati, kei 
razvoj kraja zahteva nove 
kanale. Minuli petek zvečer 
se je kanal udrl pod tovor
njakom v samem središču 
Šentjerneja, P. M.

KRI, Ki REŠUJE ŽIVLJENJA
Pretekli teden so darovali kri na novomeški transfuzijski 

postaji: Lado Janc in Pepca Gajič, člana kolektiva Novoteks, 
Novo mesto; Ivan Kafolj in Ivan Sašek, člana kolektiva Pio
nir, Novo mesto; Jože Mikec, šofer z Ra teža; Janez Fink in 
Jože Potokar, člana kolektiva Iskra, Novo mesto; Rozalija 
Plut, članica kolektiva Zdravstveni dom Črnomelj; Alojz 
Okleščen, član kolektiva Opremales, Novo mesto; Vida Konda, 
delavka iz Gornjega Suhadola; Martin Erjavec, posestnik iz 
Gabrja; Kristina Matko, gospodinja iz Gabrja;' Ana Tram te, 
gospodinja iz Gabrja;Jože Gorjanc, delavec iz Gornjega Suha
dola; Tončka 'Rajk, delavka iz Gabrja; Vera Božič, članica 
kolektiva Standard, Novo mesto; Martin Luzar, delavec z 
Jugorja; Leopold Štravs, član kolektiva Komunalno podjetje 
Novo mesto; Franc Rukše, posestnik iz Gabrja; Alojzija Tram- 
te, gospodinja iz Gornjega Suhadola; Stanislav Franko, de
lavec iz Gabrja; Jože Božič, posestnik iz Gabrja; Martin Mo
že, delavec iz Gabrja; Pepca Matko, gospodinja iz Gabrja; 
Jožica Volčjak, delavka iz Gabrja; Pepca MatKo, gospodinja 
iz Gabrja; Marija Jakše, gospodinja iz Gabrja; Jože Mežnr, 
član kolektiva Remont, Straža; Janez Ambrožič, upokoje
nec iz Gabrja; Jože Tratnik, posestnik iz Irče vasi; Marija 
Jakše, gospodinja iz Gabrja; Alojz Tramte, delavec iz Gor
njega Suhadola; Martin Jakše, član kolektiva IMV, Novo 
mesto; Marija Janežič. Angelca Pavec in Slavko Paderšič, čla
ni kolektiva Splošne bolnice Novo mesto; Malči Robek in 
Marjeta Potrč, članici kolektiva Krka — tovarna zdravil, 
Novo mesto.

KMETIJSKA ZADRUGA TREBNJE
r a z p i s u j e
po sklepu zadružnega sveta

JAVNO LICITACIJO
za prodajo osnovnih sredstev.

Na licitaciji bomo prodali:

5. marca 1967 ob 8. uri v Dobrniču:

stanovanjsko hišo,
12. marca 1967 ob 8. uri v Mokronogu:

2 traktorja FE-35
3 traktorske kosilnice
1 mlatilnico
2 kosilnici BCS

Komisija za delovna razmerja

» N O V O T E H N E «

trgovskega podjetja -  NOVO MESTO

r a z p i s u j e
prosta delovna mesta za:

2 VK ali KV avtomehanika in 
1 KV avtoelektričarja

za delo v avtomobilskem servisu 
NOVO MESTO, in -

1 VK ali KV avtomehanika
za delo v avtomobilskem servisu TREBNJE.

Nastop dela takoj ali po dogovoru. Osebni dohodki 
po pravilniku o delitvi OD.

Stanovanje ni na razpolago.

Vloge sprejema splošni sektor do 10. marca 1967.

iliJSODNIKOVl

»To bi še vse nič ne bilo, ali tiste vražje podo
bice, ki jih mečejo, kjer se snidejo, in za kak denar! 
In pa tisti dobri prijatelji, ki se mu dobrikajo in 
ga ružijo; tisti Nosan, ki se ga drži kakor klop 
kože!«

»In pa tisti sin na Dunaju, kako se ponaša ž 
njim; moj Valentin tu, moj Valentin tam, pa vsak 
mesec stotak na Dunaj, koliko pa še vmes! Ne ver
jamem, da bi bilo kdaj kaj iz njega.«

»Mlajšega pa, ki se trudi in ubija doma, nič prav 
ne more; prekmečki mu je, kž-li; meni bi bil deset
krat ljubši.«

»Kaj praviš, ali ima res že toliko dolga?«
»Govori se, da mu hranilnica v mestu že nič več 

ne da na zemljišče.«
»To bi se že še prenašalo, ali pravijo,,da je tudi 

drugje zadolžen, da ga imajo že oderuhi v pesti.«
»Ne verjamem; tako nespameten Sčdnik vendar 

ni. Saj mu tudi ni sile, dokler ima še toliko zemlje, 
ki jo lahko prodaja. Mene bi ne bilo skrb, naj mi 
izroči vse, kar ima, premoženje in dolgove, skoraj 
bi bilo vse v redu.«

»SOdnik pa izročiti! Poskusi, pridi mu z dobrim 
svetom, hitro ti pokaže, odkod si doma.«

»Saj veš, to so samo take besede; beseda ni konj. 
Kaj bi si tujo glavo belil, dovolj preglavice imam s 
svojim siromaštvom.«

V takih pogčvorih sta bila poštenjaka, ko se za- 
čujejo krepke stopinje v veži. Vrata se odpro in za
poredoma vstopi petero mož. Bretz posebnega po
zdravljanja gredo v stransko sobo. Videti je bilo, 
da Korenova hiša ni bila njih prva postaja, čez ne
kaj časa pride Koren sam z vinom za njimi. Bila jih 
je glasna družba. Drugi so bili, kakor so navadno 
premožni tržani; odlikovala sta se samo prvi in 
zadnji, vsak po svoje. Prvi je bil srednje velikosti 
mož, krepak, rejen, širokih pleč, gladkega, rdečega 
lica, precej trebušen. Ali svoje trebušnosti ni nikakor

prikrival, še nekako ponašal se je z njo. Oblastno, 
široko razkoračeno je stopal, glavo nazaj, in z roka
ma je veslal po zraku. Njegova zgornja obleka — 
suknja se komaj sme reči — bila je za gospoda neko
liko prekratka, za kmeta predolga; toda kratke hlače, 
visoke škornje, pokrivalo, skratka: vse drugo na 
njem je bilo čisto kmečko. Tudi njegova hoja, ve
denje, govorenje ni bilo nikakor gosposko. Sploh se 
mora reči, da je bil videti zadovoljen s svojim sta
nom, da se ni šiloma delal za gospoda. Na mezincu 
desne roke je imel, kar tudi ni gosposko, debel sre
brn prstan, dasi bi bil morebiti lahko imel zlatega. 
Prevelika skromnost, ni bilo videti, da bi bila njego
va poglavitna čednost: hoja, pogled, vse držanje in 
vedenje njegovo je glasno in jasno govorilo: Jaz sem 
jaz, Andrej Sddnik.

Poslednji med njimi mu ni bil nikakor podoben: 
dolg, suh človek, v dve gube se je držal, kakor bi se 
bal, da bi se ob prečnik ne zadeval; mesa je imel 
kakor pravi angleški konj na vsakem životu samo 
toliko, da mu je za silo kosti skupaj držalo. Pro
storno sobo je premeril s tremi koraki, vendaT se ne 
more reči, da je bila njegova hoja ponosna. Velika 
pleša na temenu, zadaj nekoliko las nedoločne uma
zane barve, dolg, kljukast nos, da se mu je skoraj 
dotikal, široka usta, ki so se vedno nekako nepri
jetno osladno režala; vse to skupaj se ne strinja v

moško lepoto. Pa še nekaj. Pravi izkušeni poznava
telji in soditeiji ženske lepote trdijo, da to ženske ni
kakor ne kazi, ako malo, prav malo »križem gleda«, 
da ji celo daje ne vem kaj čudovito mikavnega. Saj 
tudi česen — ne bodi grdo reči — ni posebno imeni
ten, sam ob sebi je grozovita jed; vendar nekoliko, 
prav malo, »za eno misel« tega plebejskega sadeža 
je nekaterim jedilom pTava zabela, tudi na gospos
kih mizah. Križem je gledal človek, katerega opisuje
mo, ali nekoliko preveč, da bi ga bila lepšala ta na
paka. še  prav neprijeten je bil človeku, ki je z njim  
govoril, njegov pogled, ker se ni nikoli prav vedelo, 
kam gleda. Vse skupaj: kdor ga je prvič zagledal, 
zdel se mu je kak mešetar, zakotni pisač ali celo 
potepuh; ta človek je utegnil v svojem življenju že 
vse biti, morda celo — za silo — pošten.

»Bog vedi sam, kaj ima SOdnik s tem Nosanom, 
da ga vedno vodi s sabo? Meni je ta človek zoprn,« 
reče Jernej > svojemu tovarišu, ko so bili možje odšli 
v sobo. Dasi so bile duri odprte, ni mu bilo treba 
tiho govoriti, tako glasni so bili novi gosti.

»Jaz se pa ne čudim,« mu odgovori Martin; »ta 
človek ti je za vsako rabo; neumen ni, če prav pre
brisan je in prekanjen. Sodnik že ve, zakaj ga ima; 
tudi za norca, kadar se mu ljubi; to človeče vse volj
no trpi, tudi palico, če je treba. Sodnik je nagle jeze, 
nad njim se lahko znosi, ako nima ravno drugega 
pri sebi. Dobro življenje ima ta nepridiprav. Sđdnik 
ni skopih rok.«

»Saj sem vedel, da ne bo brez tega; že »mečejo« 
možje, Nosan pa preži. Tega pa vendar ne, da bi ga 
pustili z njimi igrati.«

»Za kaj bo pa sirota igral? Ti možje ne igrajo za 
mačje solze.«

»Koren ne vidi rad, da se pri njem igra, ali kaj 
hoče? S takimi možmi vendar ni, da bi se sprl.«

(Nadaljevanje sledi)



V TEM TEDNU VAS ZANKA
fpKETCBIBm OBCKUeî ,

Petek, 3. marca — Milena. 
Sobota. 4. marca — Kazimir 
Nedelja, 5. marca — Janez 
Ponedeljek, 6, marca — Danica 
Torek, 7. marca — Tomaž 
Sreda, 8. marca — Dan žena 
Četrtek 9. marca — Frančiška

n m r n s
Ljubi mam: Ani 1’odpadec iz

Praprot 4, p. Trebnje, želita za 
njen praznik še mnogo zdravih in 
srečnih let hčerki Lojzka z dru 
žino ir  Justi

Dragi hčerki Francki, ki živi v
Kanadi, čestitajo za njen dvojni 
praznik ata mama, sestri Marička 
in Štefka z družino. Lepe pozdra
ve možu Vojku in sinčku Rober
tu!

Jože šašefc s Pangrč grma 13, 
p. Stopiče, prepovedujem hojo in 
vožnjo po svojih gozdovih v Lu
žah pri Tanscah in v Plavicah. 
Kdor tega ne bo upošteval, ga 
bom sodno preganjal.

Prepovedujem vsako hojo in vož
njo po zemljišču Jožeta Čampe iz 
Prečne 16, pare. št. 168, k. o. Preč
na, in po vrtu, pare. št. 89. Kdor 
tega ne bo upošteval, ga bom 
sodno preganjala. Marija Čampa.

Opozarjamo vse, ki razširjajo 
laži o našem očetu Cirilu Brezo
varju, da jih bomo sodno prega
njali. Marija Brezovar, Marija 
Smuk. Martina čečelič, vsi iz Rc- 
gerče vasi 68, Novo mesto.

Dragi mami in stari mami Ani 
Slajkovec iz Žihovega sela za njen 
praznik še obilo zdravih let želijo 
hčerka Pepca z možem Lojzetom, 
otroci .posebno pa mali Marjan- 
ček

Ljubi hčerki Mileni Jerman, ki
ae nahaja v Nemčiji, iskreno česti
tajo  in ji želijo vse najboljše v 
prihodnosti za njen praznik, 
mama, ki se je vedno srčno rada 
spominja, sestra Marija, svak 
Zvonko. Mali Duško pa ji pošilja 
koš poljubčkov! Vsa .skupaj pri
srčno {»ozdravljamo tudi njenega 
aaročenca ter Toneta in Tinko.

Ljubi hčerki Pepci Jordan iz Za- 
vinka pri Škocjanu, ki živi v Ka
nadi, pošiljamo prisrčne čestitke 
za njen dvojni praznik, možu Mar. 
ttoetu in sinku Tinetu lepe _ po- 
adnave. Mama, brat Ivan z zeno 
Mici. teta in ostalo sorodstvo

2itnikovi mami iz Tihaboja že-
Hjo za dvojni praznik vse najlep. 
Se Vida in Zupančičevi iz Novega
mesta.

Ob prerani smrti dragega sina

DOLFETA SAJETA
iz Gor. Karteljcvega,

Mirna peč
se iskreno zahvaljujemo vsem da
rovalcem vencev in cvetja in vsem, 
ki so  ga v tako velikem številu 
Sprem ili na zadnji poti ter nam 
Izrekli sožalje. Posebna zahvala 
župniku, posebno za prelepi govor, 

ter pevcem.
Žalujoči: mama, ate,
bratje, sestra In dru. 
go sorodstvo

Ob neprJftakovani smrti, dragega 
moža, očeta in brata

FRANCA NOVAKA
gostilničarja iz H rast j i  

i»ri Šentjerneju
se iskreno zahvaljujemo zdravni
škemu in strežnemu osebju inter
nega oddelka bolnišnice Novo 
mesto, organizacijam 2JB Novo 
mesto in Orehovica, gasilskim 
društvom, gospodu župniku, pev. 
cem, šolam, govornikom za ganlji
ve besede, darovalcem cvetja in 
vencev in vsem, ki so izrekli so. 
žal je, znancem in sorodnikom, ki 
so nam bili v pomoč, in vsem. ki 
so ga spremili v tako velikem šte

vilu na zadnji poti.
Neutolažljiva žena, 

hčerka Marje1 ioa 
in brata

PRODAM sKUPNO ali posamezno 
10 ha veliko posestvo v Cešči 
vasi. Vse informacije dobite pri 
Jožetu Dolinarju, Žabja vas, No. 
vo mesto.

NUJNO IN POCENI prodam mo
torno kolo BMW 250 (letnik 
1958) z dokumenta, lahko tudi 
na ček. Koncilja, Straža T5.

KOLJE za v vinograd in voz sam
ček proda Anton Maren, Dol. 
Dobrava 13, p. Trebnje.

PRODAM motorno kolo NSU Pri
ma. Naslov v upravi lista (367/ 
67).

PRODAM ZEMLJIŠČE v Vel. Buč. 
ni vasi. Vprašajte pri Janezu 
Makovcu, Kristanova 5, Novo 
mesto.

UGODNO PRODAM parcelo na 
Grmu — Novo mesto, primemo 
za gradnjo. Naslov v upravi li
sta (263/67). .

PRODAM MOPED »Colibri«. tudi1 
na ček. Gvido Hren, Vel. Slat-' 
nik 3, Novo mesto.

PRODAM DOBRO OHRANJEN 
motor »NSU-Pretis«. Oglasite se 
v gostilni Per, Novo mesto.

PRODAM TRAVNIK v Trebnjem,
v bližini Pavlinovega mlina. Te
rezija Sitar, Vrhpeč 5, Mirna 
peč.

UGODNO PRODAM PARCELO,
primemo za vikend, v Ruhni 
vasi ob avtocesti. Pepca Cvelbar, 
Cadraže 19, Bela cerkva.

OTROŠKO POSTELJICO iz oreho
ve korenine, dolgo 145 cm, s 
posteljnino (vse je skoraj novo) 
prodam. Ogled vsak dan od
14.30 datje. Dr. Hadl, Kristano
va 12, Novo mesto.

BREZHIBEN POLAVTOMATICEN 
pralni stroj Rlber, prikladen za 
gospodinjstva brez tekoče vode, 
prodam Ogled vsak dan od
14.30 dalje. Dr. Hadl, Krista
nova 12, Novo mesto.

PRODAM DIVAN. Jerele, Mestne 
njive 8, Novo mesto.

PRODAM keramično peč 2x2,5x7. 
Frančiška Zibert, Zagrebška 33, 
Novo mesto.

PRODAM MOTORNO KOLO Maks 
175 ccm Anton Jarc, Vrbovec 
11, Dobrnič, Trebnje.

MLINARJI — KMETJE pozor: 
mlinska sitA št. 7, 8, 28, 32, go
nilne jermene, dolge do 22 me
trov, sponke za jermene, mlin. 
ske klepce, stroj za šrotanje ži
ta za krmo, elektromotor 10 KS, 

stikalo, kompletno krožno žago 
z motorjem, železne jermenice 

(13—60 cm premer), ključe za 
avtomehanike in ključe (fran- 
coze), Stanco za izsekavanje vo
dnih in ročnih ža«, trtne škar. 
je in različen pribor za vino
grade proda Kovačič, mlin, No. 
vo mesto.

V NAJEM DAM zemljišče za ob
delavo in košnjo. Interesenti naj 
se zglasijo v nedeljo ob 14. uri 
pri Antonu H rastarju, Bršlln 17.

TAKOJ POTREBUJEM 600.000 S

RADIO LJUBLJANA
VSAK DAN: poročila 5.15,

6.00 7.00, 8.00, 12.00, 15.00, 17.00,
10.30 in 22.00 Pisan glasbeni spo
red od 4.30 do 8.00

PETEK, 3. MARCA: 8.06 Oper
na matineja. 9.40 Pojo tuji mla
dinski zbori. 10.35 Naš podlistek
— E. Rosental: Na bregovih Nig
ra  — II. 11.00 Poročila in Turi
stični napotki za tuje goste. 11.15 
Popevke s tekočega traku. 12.30 
Kmetijski nasveti — Jože Kregar: 
Vrt v marcu. 12.40 Igrajo tuje pi
halne godbe. 13.30 Priporočajo 
vam . . . 14.35 Naši poslušalci če
stitajo  in pozdravljajo. 15.20 Na
potki za turiste. 15.40 Mladinska 
oddaja. 17.05 Petkov simfonični 
koncert. 18.50 Kulturni globus.
18.00 Lahko noč, otroci! 20.00 Tri
je  moteti Giovannija Pierluigija 
Palastrine. 21.15 Odaja o morju ln 
pomoščakih.

SOBOTA, 4. MARCA: 8.05 Glas
bena matineja. 9.40 Iz albuma 
skladb za mladino. 10.40 Novost 
na knjižni polici. 11.00 Poročila m 
Turistični napotki za tuje goste.
12.10 Pravkar prispelo! 12.30 Kme
tijski nasveti — Vet. Mojca Jane
žič: Svinja ob času poroda. 13.30 
Priporočajo vam . . . 14.05 Koncert 
po željah poslušalcev. 15.20 Za
bavni intermazzo. 17.05 Gremo v 
kino. 18.15 Sonata od baroka do 
danes. 18.50 S knjižnega trga.
10.00 Lahko noč, otroci! 30.00 Mi
nute s plesnim orkestrom RTV 
Ljubljana. 22.10 Oddaja »  noše 
izseljence.

din posojila, vrnem z obrestmi. 
Naslov v upravi lista.

MLADO DEKLE, začetnica S kon
čano osemletko, ki ima veselje 
za priučitev v gostinstvu, dobi 
službo v gostilni Marije Ceme, 
Brežice, Zakot 35.

SPREJMEM mizarskega pomočni
ka aa pohištvena dela ali za delo 
na strojih. Hrana in stanovanje 
zagotovljena. Franc Kajzer, Lju
bljana, Podgora 24 a.

IŠČEM ŽENSKO, ki bi hodila na 
dom pazit- 13 mesecev staro 
punčko. Pogoji dobri. Martina 
Petakovič, Mestne njive, blok 
8/1, Novo mesto.

IŠČEM OSEBO, ki oi v dopoldan, 
skem času pazila 8 mesecev sta
rega otroka. Naslov v upravi li
sta (256/67).

SOBO IN KOSILO nudim za po
moč v gospodinjstvu. Naslov v 
upravi lista (251/67).

IŠČEM STAREJŠO ZENSKO, ki 
bi kuhala in skrbela za enega 
bolnika. Plača po dogovoru. — 
Informacije: vsak dan od 14.
ure dalje, razen ob nedeljah. 
Lojze Blatnik, Žabja vas, mon
tažno naselje B IV, Novo mesto.

NA MALI KMETIJI na Gorenj
skem dobi delo upokojena žen
ska ali upokojeni zakonski par. 
4 krave in 1 konj, dela na nji
vah ni, samo košnja krme. Po
nudbe: Danica Slane, Stara Lo. 
ka 5, p. Škofja Loka.

PRODAM hrastova garažna in 
vhodna vrata. Got.na vas 7, No. 
vo mesto.

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA SLATI
NA — Zakaj obupujete pri 
zdravljenju svojega kronično 

obolelega želodca, jeter, žolča 
ali ostalih prebavil? Uporabljaj
te vendar rogaško »Donat« vo
do, zdravilo, ki vam ga nudi na
rava'. V Novem mestu ga dobite 
pri trgovskem podjetju HMELJ- 
NIK — telefon 21-129 in STAN
DARD — telefon 31.158.

K ih i O

šiček z Gorice — Maksija, Tonč
ka Andrejčič z Goriške vasi — 
Tončko, Vida Brodarič iz Metlike
— Branka, Fanika žagar z Gor
njega Karteljevega — Jožeta, Jo
žefa Kane iz Gorenje vasi — Moj
co, Kristina Kočman iz Luterške- 
ga sela — Ivanko, Verica štulac 
iz Kamanja — Ksenijo, Anica 
Drenšek iz Bogdanje vasi — Ani
co, Alojzija Kraševec iz Tomažje 
vasi — Jožeta, Marija Tisovec iz 
Gornjega Polja — Duška, Justi 
Slak iz Rodin — Justi, Marija Kr-' 
hin iz Mihovice — Jožeta, Franči
ška Fifelj iz Zdinje vasi — Jožico, 
Marija Bukovec iz Loke — Anto
na, Marija Bregar iz Grmovelj — 
Andreja, Fatka Mahmutovič iz 
Metlike — Emirja, Julka Razdrh 
iz Dobrave — Martina, Marija 
Lekše iz Slovenske vasi — Igorja, 
Marija Rajk iz Žabje vasi — An
dreja, Danica Zupan iz Šentru
perta — Damjano, Milena Eger 
iz Metlike — Mojco, Rozi Bevc 
iz Martinje vasi — Suzano, Anto
nija Gunde iz Sela — Marjeto, 
Jožica Povše iz Otavnika — Bran
ka, Sidonija Maleševec iz Mirne 
peči — Ivana. M arija . Kolenc z 
Mirne — Francija, Marija šega 
iz Stopič — dečka, Marta Jerič iz 
Irče vasi — deklico, Ivanka Mu
šič iz Dragovanje vasi — dečka, 
Ana Jakše iz Boričevega — dečka, 
Marija Sašek z Dolža — deklico, 
Marija Štefanič s Kala — dečka. 
Ana Dobriha iz Male Hubajnice
— deklico, Marcela Kovačič iz Kr
škega — dečka, Marija Sunjerga 
iz Črnomlja dečka iri Antonija 
Žnidaršič iz šmalčje vasi — deč
ka.

KR'
NE

Brezice: 3. in 4. 3. nemška film 
»Morilec s Temze«. 5. in 6. 3. ju- 
goslovansko-nemški barvni film 
»Winetou in apanači«. 7. in 8. 3. 
nemški barvni film »Razpotje lju 
bezni«.

Črnomelj: 3. in 5. 3. ameriški 
barvni film »Ne pošiljaj mi rože«.
7. in 8. 3. francoski film »V pri
meru nesreče«.

Kočevje — »Jadran«: 3. do 5. 3. 
ameriški barvni film »Zlata stre
la«. 6. in 7. 3. francoski barvni 
film »Crni tulipan«. 8. in 9. 3. 
ameriški film »Prigode Toma in 
Jeri ja«.

Kostanjevica: 5. 3. nemški
barvni film »Winetou« II.

Metlika: 4. in 5. 3. francoski 
barvni film »Bratje s Korzike«. 8. 
in 9. 3. švedski film »Ljubiti«.

Mokronog: 4. in 5. 3. ameriški 
film »Hirošima« žalost moja«.

Novo mesto — »Krka«: 1. do 7.
3. ameriški barvni film »Kleo
patra«. 5. do 7. 3. sovjetski barv
ni film »Dedek Mraz«.

Ribnica; 4. in 5. 3. danski barv
ni film »Kozel v raju«.

Sevnica: 4. in 5. 3. ameriški film 
»Mislil boni na žene«. 8. 3. egip
tovski film »Pesem slavca«.

Sodražica: 4. in 5. 3. italijanski 
barvni film »Trojanska vojna«.

Šentjernej: 4. in 5. 3. italijan
ski barvni film »Vsako noč novo 
leto«.

Trebnje: 4. in 5. 3. ameriški
barvni pustolovski film »Morgano
vi gusarji«

PORODNiSNlCElMfi
Pretekli teden so v novomeški 

porodnišnici rodile: Ana Novak iz 
Golobinjeka — Branko, Anica Me-

Pretekli teden so v brežiški po
rodnišnici rodile: Danica Deržič
iz Brkovška — Zvonko, Antonija 
Cimski iz Cimika — Andreja, 
Ivanka Plahuta iz Stržišča — Mi
lana, Boža Račič iz Dmovega — 
Bogdana. Zora Francekovič iz 
Strmca — Anico, Breda Naraglav 
iz Krškega — dečka, Anica Duj- 
movič iz Bestovja — Ružico, Crto- 
mira Vražič iz Brežic — Zvezda
no, Marija Žmavc iz Vrhja —■ 
Mojco, Fanika Umek z Malega 
vrha — Natalijo, Štefanija Kol
man iz Zabukovja — Srečka, Ana 
Krevelj iz Lokve — Branka, Her
mina Obštetar iz Sevnice — de
klico, Alojzija Turk iz Rožnega — 
Franca, Marija Dececco iz Nove 
vasi — Olgo, Štefka Gunstek iz 
Boštanja — Aleša.

BREŽIŠKA 
KRONIKA NESREČ

Pretekli teden so se ponesrečili 
in iskali pomoči v brežiški bolniš
nici: Antonija Glavač, žena kme
ta iz Brezovca, je padla na poti 
in si zlomila levo nogo: Mari
jan Lončarec, vajenec iz Zagor
skih sel, je padel in si poškodo
val glavo; Marijan Preskar, sin 
delavca iz Krškega, je padel pri 
igri in si poškodoval rebra; Jože 
Kranjčič, delavec iz Brezjega. se 
je usekal z vinjekom v levo roko; 
Karel Kelhar, kmet z Bizeljskega, 
je padel z voza in dobil notranje 
poškodbe.

^OBVESTILA I
OBLAČILA CISTI Kemična či

stilnica, Novo masto, Germova 5.

Avtobus je zaneslo 
na dvorišče

23. februarja popoldne se je
voznik vojaškega avtobusa Zvon
ko Vučajnk v Dobovi, srečaval z 
neznanim tovornjakom. Tedaj je 
zavozil preveč na desno na neutr
jeno cestišče, od koder ga je za
neslo na dvorišče hiše št. 1, kjer 
je podrl nekaj plotu in se zaletel 
v kostanj. Poškodovan ni bil nih
če, na avtobusu pa je škode za
okrog 4000 Ndinarjev.

Mopedist je obležal 
v nezavesti

Miško Stipič iz Kačkovca na 
Hrvaškem se je 25. februarja po
noči vračal z mopedom z Bizelj
skega, kjer je bil na zabavi, proti 
domu. Med potjo je z mopedom 
padel in se poškodoval po glavi. 
Nezavestnega so odpeljali v breži
ško bolnišnico.

S tovornjakom 
v obcestni jarek

20. februarja ponoči je voznik 
tovornega avtomobila Jože Pirc, 
doma iz šnetlentarta, iz neznanega 
vzroka, verjetno pa zaradi vinjeno
sti zavozil v obcestni jarek ob Mi- 
lavčevi oesti v Brežicah.

Pri prehitevanju ga je 
zadel

Voznik osebnega avtomobila Du
šan Jovanovič iz Brežine je 20. fe
bruarja zvečer vozil iz Brežic. V 
Globokem ga je prehitel voznik 
osebnega avtomobila Jože Strgar 
iz Globokega in ga pri tem zadel 
v branik, škoda je majhna.

34. februarja se je iz smeri že
lezniške postaje proti Brežicam 
peljal kolesar Jože šestrajčič. Za 
njim je pripeljal voznik osebnega 
avtomobila Maks Toplišek iz Bre
žic. Ker je kolesarja opazil pre
pozno, je kljub zaviranju rahlo 
trčil v zadnje kolo. Poškodoval se 
ni nihče, pa tudi škofla je malen
kostna.

Zagrebčan ustavil, 
Italijan pa vanj

26. februarja popoldne se je Za
grebčan Žarko Galec vračal iz 
Ljubljane po avtomobilski cesti. 
Pri Trebnjem je stal na cesti to
vornjak, zato je Galeč svoj avto 
uti ta v il. N enadom a Je vanj od  za-

O B V E S T I L O  
NOVOMEŠKE 
BOLNIŠNICE
Zaradi epidemije gripe 
so obiski na otroškem 
oddelku do nadaljnjega

u k i n j e n i .

SPLOŠNA BO LNIŠNICA  

NOVO M ESTO

ZA POLAGANJE PARKETOV in
plastičnih mas se priporoča Vinko 
Novak, Podturn 3, Dal. Toplice. 
Vsa naročila prevzema recepcija 
hotela Metropol, Novo me j to.

NEDELJA, 3. MARCA: 6.00—8.00 
Dobro jutro! 8.05 Radijska igra 
za otroke — Marjan Marinc: Žeb
ljiček špiček. 9.05 Naši poslušalci 
čestitajo in pozdravljajo — I.
10.00 Se pomnite, tovariši . . .  a) 
Berta Draksler: Si res moja ma
ma? b) Angelca Zorič: Hvala le
pa, tovarišica. 10.25 Pesmi borbe 
in dela. 11.00 Poročila in Turi 
stični napotki za tuje goste. 11.15 
Nedeljski koncert orkestralne 
glasbe. 11.50 Pogovor s poslušalci. 
12.05 Naši poslušalci čestitajo in 
pozdravljajo — n.  13.30 Nedeljska 
reportaža. 14.00 Nedeljsko športno 
popoldne. 17.30 Radijska igra — 
Aleksander Marodič: M inistrant.
20.00 »Potujoča glasbena skrinja«.

PONEDELJEK, 6. MARCA: 8.05
Glasbena matineja. 9.10 Pisan spo
red orkestarlne glasbe. 10.35 Naš 
podlistek — Ivan Supek: Pred za 
prtimi vrati. 11.00 Poročila in Tu
ristični napotki za tuje goste
12.10 Slovenski pevci zabavnih 
melodij. 12.30 Kmetijski nasveti
— Inž. Jože Šalamun: Rodovniška 
reja prašičev dajo dobre merjasce 
za pleme. 13.30 Priporočajo 
vam . . .  14.35 Na$i poslušalci če
stitajo in pozdravljajo. 15.20 Za
bavni intermezzo. 17.05 Operni 
koncert. 18.45 Narava in Človek.
19.00 Lahko noč, otroci! 20.00 
Koncert simfoničnega orkestra in 
komornega zbora RTV Ljubljana.

TOREK, 7. MARCA: 8.05 Glas
bena matineja. 9.25 Ansambel Bo
risa Franka s pevskim triom. 10.15

Iz oper nemških romantičnih 
skladateljev. 11.00 Poročila in Tu
ristični napotki za tuje goste. 12.10 
Naši domači ansambli. 12.30 Kme
tijski nasveti — Inž. Marija Skle
dar: Možnosti za pridalovanje hi
bridne koruze pri nas. 13.30 Pri
poročajo vam . . .  14.25 Iz jugo
slovanske orkestralne glasbe. 15.40
V torek na svidenje. 17.05 Orke
ster RTV Ljubljana vam pred
stavlja . . 18.15 Iz naših relejnih 
postaj. 19.00 Lahko noč, otroci!
20.00 Slovenski oktet poje pesmi 
drugih narodov. 20.20 Radijska 
igra — Moma Kapor: In spet noč.

SREDA. 8. MARCA: 8.05 Glasbe
na matineja. 9.45 Glasbena prav
ljica. 10.15 Pol ure pri bratih 
Haydn. 10.45 Človek in zdravje.
11.00 Poročila In Turistični napot
ki za tuje goste. 11.15 »Kaj ti je 
deklica . . .« 12.30 Kmetijski nasve
ti — Dr. Vilko Masten: Pozor nijt 
jablanovoga cvctožera. 13.30 Pri
poročajo vam . . . 14.35 Naši po
slušalci česttiajo in pozravljajo. 
15.20 Zabavni intermezzo. 17.06 
Mladina sebi in vam. 18.15 Iz na
ših studiov. 19.00 Lahko noč, 
otroci! 20.00 Domači ansambli za
bavne glasbe.

ČETRTEK, 9. MARCA: 8.05 
Glasbena matineja. 9.40 Pet minut 
za novo pesmico. 10.15 Pojo pev
ci ljubljanske opere. 11.00 Poroči
la ln Turistični napotki za tuje 
goste. 12.10 Domači ansambli.
12.30 Kmetijski nasveti — Inž. Mi- 
lova Kač: Spomladansko škroplje
nje sadnega drevja. 13.30 Priporo
čajo vam . . .  14.05 S poti po Me
diteranu. 14.45 Lirika za otroke: 
Mehurčki. 15.30 Melodije za klavir 
In godala. 17.06 Turistična oddaja.

18.45 Jezikovni pogovori. 19.00 Lah
ko noč, otroci! 200.00 Četrtkov ve
čer domačih pesmi in napevov.

RADIO BREŽICE
PETEK, 3. MARCA: 18.00—19.30

— Obvestila — glasbena oddaja: 
Izbrali ste sami, vmes — humori
stična priloga: Tovariš, to ne za
deva tebe!

NEDELJA, 5. MARCA: 10.20 — 
Poročila — S seje ObS Brežice, 
poroča Spela Pirnat — Marjan Ži
ta ret: Krški sindikati so razprav
ljali o problematiki s področja 
ukrepov v zdravstvenem zavarova
nju — Niko Zalokar: S področja 
dela medobočlnskega Inšpektorja 
zsi gozdarstvo — Rudi Fožax: No- 
v osti v socialnem in zdravstvenem 
zavarovanju — Pred dnevom žena
  naše varstvene ustanove, obisk
pri rejnicah nezakonskih otrok, 
razgovor s tovarišico Jožico Recer 
občinskim odbornikom ln patro
nažno sestro, voščila — Ta teden 
v Delavski enotnosti — Za naše 
kmetovalce: Inž. Olga Koplnč — 
Novo škropivo folidol ln inž. Nada 
Cimski — Nasveti za sajenje če
bule — Pozor, nimaš prednosti!
— Obvestila, reklame ln spored 
kinematografov. 1'2.30 — Občani 
čestitajo in pozdravljajo.

TOREK, 7. MARCA: 18.00—19.00
— Vzgojno predavanje: Moj Solar
— Nove plošče Jugotona — Novo 
v knjižnici — Športna reportaža
— Obvestila In pregled filmov. 
19,00—19.30 — Glasbena oddaja: 
Iz diskoteke zbirateljev plošč tu 
jih  nabavnih ansamblov.

SUPERAVTOMATIČNI 

PRALNI STROJI
vseh znamk

IZREDEN POPUST!
MONTAŽA — NAVODILA
— GARANCIJA — 
TEHNIČNI SERVIS
VSE INFORMACIJE 
DOBITE:
NOVO MESTO: BRAČKO, 
Ragovska 7: št. telefona 
068-21—659 
SEVNICA: TOTER,
Heroja Maroka 4 
vsako soboto od 15. do 
17. ure.

PEROTTI-EXPORT
S . FR A N C ESO O  I I ,  T K ST

daj treščil osebni avto, ki ga je 
vozil Italijan Aligi De Pretiš. Ško
do so ocenili na 800 Ndin.

Padel pod voz gnoja
25. februarja popoldne je Anton 

Bučar iz Zaloga vozil gnoj za Iva
na Cvetlina. V češki vasi je Cvet
im stopim z voza in popustil roč
no zavoro. Ko se je hotel spet 
pognati na voz, mu je spodrsnilo. 
Padel je pod kolo, ki mu je zape
ljalo čez prsi in nogi. Hudo ra 
njenega 25-letnega Cvetlina so od
peljali v novomeško bolnišnico.

Med trčenjem trije 
ranjeni

24. februarja zjutraj je Fuad Ce- 
lebič iz Zagreba hotel pri Gmajni 
z osebnim avtom prehiteti tovor
njak podjetja RENOVA iz Začret- 
ja, ko je naproti pridrvel neki 
avto. Celebič je naglo zavil na 
desno in zadel sprednji del tovor
njaka. Pri tem je osebno vozilo 
odbilo s ceste na nasip in trav
nik, kjer je obstalo prevrnjeno na 
streho. Celebič in sopotnika so 
bili ranjeni, škodo pa so ocenili 
na 12.000 Ndin.

Prekucljaj na strmini
Franc Oblak iz Črnomlja se je

24. februarja peljal z osebnim 
avtom proti Novemu mestu. V 
Vinji vasi je avto jia  levem ovin
ku poledenele ceste zaneslo na 
strmino, kjer se je prevrnil na 
streho. Škodo so ocenili na 12.000 
Ndin. Voznik je bil lažje ranjen.

Tudi Glavni trg ni 
vedno prost

'22. februarja popoldne je hotel 
s parkirišča na novomeškem Glav
nem trgu odpeljati osebni avto Jo
že Medja iz Gorenje vasi pri 
Smarjeti. Ker pa cesta ni bila 
prosta, sta trčila s Slavkom Mo- 
retom, ki se je pripeljal v oseb
nem avtu. škodo so ocenili na 100 
Ndinarjev.

Z mokre ceste 
na travnik

Bojah Brovet iz Ljubljane se je 
22. februarja zjutraj z osebnim 
avtom peljal v Novo mesto. Na 
klancu pri Medvedjeku ga je na 
mokri cesti zaneslo, da je zapeljal 
na nasip, se prevrnil in obstal na 
travniku. Škode je bilo za okoli 
5000 Ndin.

Avtobus pripeljal po levi
21. februarja zjutraj se je An

ton Perper peljal z osebnim avtom 
iz Dobrniča v Trebnje. Na Obči
nah je izza ovinka po levi pripe
ljal F~anc Vavtar avtobus iz Škof
je Loke. Vozili sta trčili škodo 
pa so ocenili na 800 Ndin.

Izza voza je pritekel 
deček

Anton Markovič iz Dol. Polja pri 
Straži se je 21. februarja z oseb
nim avtom peljal v Stražo. V 
Straži je srečal voz, izza kate
rega je nenadoma skočil 6-letnl 
Cvetko Derganc. Markovič je za
vrl, bilo pa je prepozno. Desni 
blatnik avtomobila Je dečka zbil 
na cesto, pri čemer je le-ta dobil 
pretres možganov. Odpeljali so ga 
v novomeško bolnišnico.

Trčenje pod 
METROPOLOM

20. februarja popoldne se je z 
osebnim avtom z novomeškega 
Novega trga pripeljal na Cesto ko
mandanta Staneta Ivan Bezeg z 
osebnim avtom, ne da bi se pre
pričal, če je cesta prosta. Ker se 
je po cesti peljal z avtom tudi 
Alojz Baudaš, sta vozili trčili. 
Škodo ocenili na 1.5000 Ndin.

Med preizkušnjo 
na travnik

Jože Vračaj iz Črnomlja Je 20. 
februarja med vožnjo proti Met
liki preizkušal zavore in signalne 
naprave osebnega avtomobila, ko 
je za njim Prane Zunič lz Zuničev 
pripeljal tovornjak. VrščaJ Je ho
tel pospešiti, tedaj pa ga Je od 
zadaj porinil tovornjak in osebni 
avto so je znašel na travniku. 
Škodo so ocenili na 7.000 Ndin.

DOLENJSKI LIST
LASTNIKI IN IZDAJATELJI. ybčim«a odbori SZDL Bre 

žice, Črnomelj, Kočevje, Krško. Metlika. Novo mesto. Rib. 
nlca, Sevnica in Trebnje

UREJUJE UREDNIŠKI ODBOR: Tone Gošnlk (glavni ln 
odgovorni urednik). Ria Bačar, Miloš Jakopoc, Marjan Le 
gan, Jože Primc. Jožica Teppey ln Ivan Zoran Tehnični 
urednik: Marjan Moškon

IZHAJA vsak četrtek — Posamezna Številka 50 par (50 
starih din) — Letna naročnina 20 novih dinarjev (2000 starih 
din), polletna 10 novih dinarjev (1000 starih din); plačljiva 
Jo vnaprej — Za inozemstvo 37,50 novih dinarjev (3.750 sta 
rih din) o«. 3 ameriško dolarje — Tekoči račun pri podruž
nici SDK v Novem mestu 521-8-9 — NASLOV UREDNIŠTVA 
IN UPRAVE: Novo mesto, Glavni trg 3 — Poštni predal 33 
— Telefon: 21-227 — Rokopisov ln fotografij ne vračamo — 
Tiska: Časopisno podjetje »Delo« v Ljubljani


