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Kandidati za skupščino

Tako ne bo šlo!
Reforma nam že skoraj dve
leti trka na vrata. M arsikje
krčevito iščejo razne rezerve.
Reči je treba, da smo do
zdaj našli že mnoge rezerve
v organizaciji dela, v tehno
loških postopkih, v investici
jah in še m arsikje drugod.
Zadnje čase pa se porast
storilnosti dela nekako ustav
lja. čas je, da se spet enkrat
ozremo na kadre v gospodar
stvu, saj je od strokovne
sposobnosti proizvajalca od
visno zelo veliko.
Ne smemo pozabiti, da bo
mo strokovno usposobljene
ljudi potrebovali vedno bolj.
Reforma je že naredila svo
je pri zaposlovanju. Od lani
naprej ni nič več lahko dobiti
službo ne v tovarni ne kje
drugod. Zaposlitev je danes
že vrednota, čeprav še pred
dobrim letom dni to ni bila.
Druga stopnja p ri tem bo
strokovnost. Podatki kažejo,
da je v novomeški občini za
sedenih zelo veliko delovnih
m est z ljudmi, ki nimajo
ustrezne strokovne izobrazbe.
Ne bo odveč, če še enkrat
ponovimo to, kar smo pove
dali ob neki priložnosti v na
šem časniku že lani.
V industriji s proizvodno
o b r tjo , v gradbeništvu in
prom etu je v občini Novo
mesto 2659 delavcev n a de
lovnih mestih, ki zahtevajo
poklicno ali nižjo strokovno
šolo, takšne izobrazbe pa ni
ma 1075 teh delavcev; na de
lovnih mestih, ki zahtevajo
srednjo šolsko izobrazbo, je
746 delavcev, vendar jih 510
nima takšne izobrazbe; na
delovnih mestih, ki zahteva
jo višjo ali visokošolsko izo
brazbo. je 330 delavcev, takš
ne izobrazbe pa jih nim a 211.
Oglejmo si zdaj, kaj štipen
diramo. človek bi pričakoval,
da bo ob tako pomanjkljivi
kadrovski strukturi štipendi
ranje zelo razvito. Zal ni ta
ko V prvih reform nih stis
kah smo bili celo priča temu,
da so mnoga podjetja iskala
»rezerve« prav pri štipendi
ranju in da so štipendije
ukinjala . . . Konec lanskega
leta je v gospodarstvu in v
družbenih dejavnostih bilo
v novomeški občini vsega
385 štipendirancev, od tega
97 na višjih in visokih šolah,
163 na srednjih šolah in 125
na poklicnih in nižjih šolah.
Po svoje zelo zanimiv bi
bil najbrž pregled o tem,
kdo je deležen štipendije.
Takšnega pregleda ni, najbrž
pa bi pokazal, da je med ti
stim i, ki imajo štipendije, ze
lo malo takšnih, ki so soci
alno prizadeti in nadarjeni
hkrati
Kadrovska politika je zelo
velika notranja rezerva. Re
form a nas sili k dolgoročnej
šim rešitvam, saj sproti po
d ira vse špekulacije in zapi
ra luknje, skozi katere smo
bili vajeni včasih bežati. Tu
di kadrovska politika Je ved
no in povsod dolgoročna.
Prav ob takih podatkih, ki
smo jih našteli, pa bi se mo
rali zamisliti in se veliko
resneje lotiti kadrovanja.
M. J.

OD 9. DO 19 MARCA
Padavine z ohladitva
m i pričakujem o okrog
10., 11., 16. in 19. marca.
V ostalem bo prevlado
valo lepo vendar bistve
no hladnejše vreme.

Dr. V. M

Zbor predlagateljev 61. zve
zne volilne enote, ki obsega
občine Krško, Brežice, Sev
nica, Šmarje pri Jelšah in
Šentjur pri Celju je v prisot
nosti predstavnikov družbeno
političnih organizacij, samo
upravnih organov in nekaterih
kandidatov sklenil predlaga
ta na osnovi predhodnega evi
dentiranja in zborov po obči
nah naslednje kandidate v

Drevi v
Novem mestu

m

MAMICI ZA 8. MAREC (F o to : D arko P avlin)

K rajev n e
o rg an izacije
S ocialističn e zveze v No
vem m e stu b od o v po ča
stitev m ed n aro d n eg a dn e
va žena p rire d ile danes,
9. m arca, o b 19.30 v D om u
k u ltu re svečano p rired itev .
N asto p ili bo do pevski zbor
»D ušan
Jereb«,
gojenci
glasbene šole in d ijak i
gim nazije. O biskovalci p ri
red itv e lah k o dobe b rez
p lačn e v sto pn ice p ri b la 
g ajn i kina.
N a ce n traln o p rire d ite v
za 8. m arec v ab ijo k rajev 
ne o rg an izacije SZDL vse
o bčane N ovega m e sta in
b ližn je okolice.
Sd

ŠEST OBČIN BO SPREJELO DOMICIL KOZJANSKEGA ODREDA

Kdaj bomo

2. julija —slavje v Brežicah

S p lo šn i 2flxxr rep u b li
šk e sk u p ščin e je skle
nil, d a b o d o volitve v
o b čin sk e zb o re v vsej
S loveniji v n ed eljo , 23.
ap rila. V zb o re delov
n ih sikupnosta b od o v o 
litv e 10. ap rila, ratzen
za km etiijske p ro izv a
jalce, k i b o d o vodili
isteg a dne k o t v sp lo š
n i zb o r o b čin sk e Skup
ščine, bo je 23. ajprUa.

Na proslavi dneva borca bodo sodelovale občine Šmarje, Šentjur, Laško,
Sevnica, Zaboje, Klanjec, Zaprešič in Brežice — Na predvečer proslave bo
srečanje borcev v Pišecah
V čateških Toplicah so se
18. februarja sestali predsed
niki
občinskih
skupščin
in občinskih Zvez ZB NOV
iz Krškega, Sevnice, Laškega,
Šentjurja, Klanjca, Šmarja,
Zaprešiča in Brežic.

16. III. elitna šahovska
prireditev v Črnomlju
Šahovska sekcija Športnega dru
štva Črnomelj je zadnja leta zelo
delavna in je organizirala vrsto
uspelih prireditev, pred kratkim
pa ji je bila poverjena organiza
cija Šahovske prireditve republi
škega obsega.
Sklenjeno je, da bo letoSnje 13.
hitropotezno Šahovsko prvenstvo
slovenskih mest 19. m arca ▼ Čr
nom lju. V Črnomlju Je Se začel
delati pripravljalni odbor, ki bo
poskrbel, da bo imela prireditev
ne sam o lokalni, temveč Širši po
men za vse belokranjsko področ
je.
V soboto so predvidene sim ul
tanke v Črnomlju In v Metliki.
Turist , biro v Črnomlju pa bo na
željo gostov organiziral izlete po
Bell krajini. Spominke, osvežilne
pijače ter vse inform acije bodo

udeleženci tekmovanja ln gostje
dobili v avli internata ▼ Črnom
lju, kjer bo tudi Šahovsko prven
stvo.
Ljubitelje šaha iz vse Sloveni
je, posebno pa iz bližnje Dolenj
ske vabimo na prireditev in p ri
jeten izlet v Belo krajino.
K. W.

Brežiški predsednik skup
ščine je prvi spregovoril o
pripravah na praznovanje
dneva borca in podelitvi do
micila Kozjanskemu partizan
skemu odredu. Domicil bo
do sprejele občine Šmarje,
Šentjur, Laško in vse tri
spodnjeposavske občine. Pro
slava s podelitvijo povelja o
domicilu bo 2. julija v Brežicah. To bo velika medrepubliška manifestacija, v kateri
bodo sodelovale tudi hrvaške
občine Klanjec, Zabok in Za
prešič. Zraven bodo povabili
še Krapino.
Organizator proslave je
brežiška občina. Za prazno
vanje je pripravljena prispe
vati 1,200.000 Sdin, predstav
niki drugih občin, ki bodo
sprejele domicil, pa so se od-

točili za prispevek 600.000 S
din.
Predsednik občinske skup
ščine iz Zaprešdča je izjavil,
da je zelo zadovoljen, ker bo
letošnje srečanje slovenskih
m hrvaških borcev v Brežicah. Uresničil se bo torej
lanskoletni dogovor na pro
slavi dneva borca v Dubraviici, kjer je obična Brežice
*pokazala zgledno pomoč in
poskrbela za veliko udeležbo
na slavju. Brez skrbi torej le
tos računajo na odziv sose
dov onstran Sotle.
Tov. Klemenčič iz Laškega
je omenil, da praznuje obči
na Laško od 3. do 7. julija
svoj občinski praznik, da pa
bo kljub temu dala velik po
udarek proslavi v Brežicah.

posamezne zbore zvezne skup
ščine:
V ZVEZNI ZBOR: Viktor
ja Avblja,
V GOSPODARSKI ZBOR:
Jožeta Bučarja, inženirja agro
nomije iz Šentjurja pri Ce
lju; Vinka Božiča, direktor
ja LISCE iz Sevnice.
V SOCIALNO ZDRAVSTVE
NI ZBOR: Alojza Libnika,
predsednika ObS Šmarje pri
Jelšah.
V KULTURNO-PROSVETNI ZBOR: Staneta Kranjca,
predavatelja na VPŠ in ured
nika revije »Teorija in prak
sa« iz Ljubljane.
V
ORGANIZACIJSKO-POLITICNI ZBOR: Franca Še
tinca, urednika »Dela« iz Lju
bljane; Jožico Teppey, novi
narko »Dolenjskega lista« iz
Brežic.

Sindikati o
zaposlovanju
6. marca je bil v Kostanje
vici ob Krki področni posvet
predsednikov in tajnikov ob
činskih sindikalnih svetov ob
čin Brežice, Črnomelj, Grosu
plje, Kočevje, Krško, Metli
ka, Novo mesto, Ribnica, Sev
nica in Trebnje. V prisotno
sti predsednika RSS Iva Jan
žekoviča so razpravljali o za
poslovanju v noyih pogojih
ustvarjenih z reformo.

II. dolenjski
pionirski foto
Komisija za tehnično vzgo
jo mladine pri občinskem od
boru ljudske tehnike in foto-kino klub v Novem mestu
bosta letos m aja spet priredi
la medobčinsko razstavo pi
onirske fotografije »II. dole
njski pionirski foto«. Tudi to
krat bodo na razstavi sode
lovale osnovne šole iz občin
Črnomelj, Metlika, Trebnje in
Novo mesto.

Okradena dediča

M ariji Ferkolj iz Zavinka
pri Škocjanu je neznanec
med 16. in 19. februarjem
vzel iz stanovanja 1300 USA
dolarjev, ki jih je podedovala
od svojcev iz Amerike.
4. m arca pa je (najbrž isti)
lovec na tuj denar vzel iz
stanovanja Ivana Žabkarja v
Stari Bučki 1,280.000 S din.
Žabkar je denar podedoval
od iste osebe kot Ferkoljeva.
žabkarjevim je bil denar
vzet, ko je gospodinja odšla
na njivo. Videla je celo neke
ga moškega, ko je odhajal od
njihove Ihiše, najbrž je bil
storilec.
Za storilcem 4 ali storilce
•T.T. ma) poizvedujejo.

Katja Močnik
osvojila 1. mesto
V nedeljo Je bilo v Trbovljah
prvenstvo Slovenije v krosu, ude
ležilo pa so ga Je rekordno Števi
lo tekmovalcev, česar organizator
ji niso pričakovali.
Od atletov SD Novo mesto so
na tekmovanju nastopile samo at
letinje: sestri Močnik ln M arija
Bratkovič Na progi 800 m sta
mod 77 m lajšim i maldlnkami na
stopili Danica Močnik ln M arija
Bratkovič. Prva Je zasedla 3. me
sto, Bratkovičeva pa Je bila 15.
K atja Močnik je tekmovala v
skupini starejših m ladink in za
služeno zmagala s precejšnjo prednostjo. P rih o d n jo nedeljo
. bodo atletinje nastopile na krosu v Zagrebu.

-Sd

Od sonca obsijane vinske gorice so oživele: p rišli so re zači, tu in ta m že tu d i k o ljači. Na sliki; rezači v Vrbov
cih pri Šentjerneju, otroci pa pobirajo rezino. (Foto: P. M iklič)

PRIMANJKLJAJA V DELAVSKEM SKLADU

izreden prispevek
ne sme reševati!
Iz letošnjih doplačil 20 milijonov Sdin več za
zdravstveno varstvo
P o ro čali sm o že, da je sk la d zd ravstven eg a zava
ro v a n ja delavcev v N ovem m e stu »prigospodaril« lani
215 m ilijonov S din p rim a n jk lja ja . N a sredo je bilo
to liko rezerv n ega d e n a rja , da so z n jim v celo ti p o 
k rili p rim a n jk lja j in se izognili izredn em u p rispev ku .
Med potrjevanjem zaključ
nega računa sklada je skup
ščina skupnosti socialnega za
varovanja delavcev dognala,
da zdravstvena služba ni
spoštovala družbenega dogo
vora o potrošnji sredstev.
Po tem dogovoru bi smelo
zdravstvo porabiti le toliko
denarja, kolikor ga je premo
gel sklad.
Letos bo imel sklad pred
vidoma 2907 milijonov Sdin
dohodkov ali za 706 milijonov

Zakajj 20 Sdin
za poziv?
Zavarovanci iz črnomaljske
občine se sprašujejo, zakaj
m orajo zravstvenemu domu
v Črnomlju in njegovim am
bulantam plačati po 20 S din
za poziv (napotnico) k oku
listu. Ker skupščina Komu
nalne skupnosti socialnega za
varovanja delavcev v Novem
mestu takih doplačil ni pred
pisala, zanima občane, kate
re predpise uporablja zdrav
stvena služba. Zavarovanci
tudi prosijo, naj črnomaljski
zdravstveni dom v javnem
odgovoru pojasni, če so pla
čani pozivi fcakoniti/
/

Vse prošnje na
komunalni zavod!
Do konca 1967 bodo oblam
še lahko uveljavljali delovno
dobo s pričam i. Postopkov
pa od nedavnega ne vodijo
več upravni organi občinskih
skupščin, marveč Komunalni
zavod aa socialno zavarova
nje v Novem mestu, ki ima
za to posebno službo. T’se
prošnje za uveljavljanje de
lovne dobe z dokazovanjem
(s pričam i) morajo poslej
občani vlagati pri Komunal
nem zavodu. V tem tednu bo
Komunalni zavod prevzel od
občin (Metlika, Črnomelj,
Trebnje in Novo m esto) vse
nerešene zadeve in jih rešil.

Sdin manj kot lani. 2079 mi
lijonov Sdin ali 81 odstotkov
skupnih sredstev bo potre
bovalo zdravstveno varstvo,
ostalo pa bo za denarne da
jatve zavarovancem, stroške
samoupravnih organov in
podobno.
Za zdravstveno varstvo se
bo letos nabralo okoli 20 mi
lijonov Sdin tudi iz doplačil
za nekatere zdravstvene sto
ritve, medtem ko bodo ob
činske skupščine prispevale
denar za preventivno dejav
nost. Ob tem ne bi smeli po
zabiti, da bodo morale siste
matične preglede zaposlenih
plačati delovne organizacije.
Skupščina skupnosti delav
cev je pooblastila svoj izvr
šilni odbor, da sklene spora
zumno z zdravstvenim cen
trom v Novem mestu pogod
be z zdravstvenimi zavodi o
plačevanju storitev v letu
1967. Poudarjeno je bilo, naj
noben zavod ne dobi več
sredstev, kot mu jih lahko
po
posebnem
delitvenem
ključu zagotovi sklad. Tako
bodo uveljavili letos tisto,
česar lani niso mogli: razde
lili le tista sredstva, ki se bo
do nabrala v skladu. To je
tudi temeljno načelo za go
spodarjenje s sredstvi social
nega zavarovanja in ga bo
treba dosledno spoštovati.
Samoupravni organi social
nega zavarovanja tudi meni
jo, da bi morebitnega pri
m anjkljaja
v
delavskem
skladu ob koncu leta ne smeli
plačati z izrednim prispev
kom, ker bi z uvedbo izred
nih dajatev skalili prizadeva
nje za red v zdravstveni služ
bi, kot je predvideno. Menili
so, naj bi zdravstvena služba
prikrojila svoje delo tako,
da zavarovanci ne bi po ne
potrebnem izgubljali časa pri
čakanju na vrsto oziroma da
bi lažje uveljavljali svoje
pravice. Pripomnili so, da je
treba urediti tudi razmere
v zobozdravstveni službi; ta
naj posluje tako, da bo dajala prednost mladinskemu zobozdravstvu

■ MAJDA GASPARI O 8. MARCU. Od
letošnjem 8. m arcu je Majda Gaspari, pred
sednica K onference za družbeno aktivnost
žensk Slovenije v pogovoru z novinarji med
drugim izjavila, da m ora biti ta dan začetek
načrtnejše akcije za večjo družbeno veljavo
žensk. S stanjem , kakršno je sedaj, ne mo
rem o biti zadovoljni, čeprav je kar 39 %
vseh proizvajalcev iz vrst žensk, jih je le
m alo na vodilnih m estih, razen v delavskih
svetih. Celo v vodstvih družbenopolitičnih
organizacij, ki se tako lepo 4pklarirajo o
pom em bnosti družbene vloge žensk, ni dosti
bolje.
Predsednica je v pogovoru o aktualnih
problem ih družbenega položaja žensk v Sloveniji om enila tudi objektivne ovire. To je
dvojna obrem enitev žensk. Družba ji pri
tem ne pom aga d osti, saj sm o glede otro
škega varstva in družbene prehrane na pred
zadnjem m estu v E vrop i
Dosedanja priporočila so m alo zalegla.
Treba je preiti od pridig h konkretnim ak
cijam .
■ O ČEM SO GOVORILI V ZVEZNI
SKUPŠČINI? Na zadnjem zasedanju zvezne
skupščine so, kakor poročajo dopisniki »De
la« iz Beograda, govorili o sp rostitvi cen v
gospodarstvu. A dm inistrativne ukrepe na
področju cen bi izvajali le tedaj, kadar bi
odpovedali ekonom ski u krep i — Izvolili so
posebno kom isijo z V eljkom Vlahovičem , ki
bo pripravila besedilo predloga za sprem em 
bo zvezne ustave. G ovorili so tudi o tem ,
kako stim ulirati m odernizacijo proizvodnje
v prem ogovnikih in o ukinitvi carine za rud
niško oprem o.

ZUNANJEPOLITIČNI TEOENSK PREGLED
Am eriški preuacuu... ------izrekel svoj ne, še preden je senator R obert Kennedy, brat ubitega
am eriškega predsednika Johna Kennedyja, sploh povedal kaj hoče.
R obert Kennedy je pripravil go
vor, ki naj bi ga prebral na seji
am erišk eg a se n ata , š e p re j p a ga
je p o slal p red se d n ik u Jo hnsonu.
S e n a to rji p a so dobili na m izo
Johnsonov odgovor, še preden je
Robert Kennedy svoj govor sploh
prebral. V njem zatrjuje, da bodo
ZDA prenehale bom bardirati DR
Vietnam sam o, če bo Hanoi ustavil
svojo vojaško aktivnost ali če se
bo začel pogajati. Kennedy je pred
lagal načrt, kako doseči m ir v V iet
namu. Takoj je treba ustaviti bom 
bardiranje Severnega Vietnama, v
enem tednu se m orajo ZDA izjaviti,
da so pripravljene na pogajanja. V
drugi fazi naj bi ustanovili m edna
rodno skupino OZN, ki bi nadzo
rovala vietnam sko m ejo in pri
__ preprečila
_____ _______
_ _
stanišča ter
nadaljnje
stopnjevanje vojne.Vtretji fazi pa
je
Kennedy, predvidelustanovitev
' ‘
m ednarodnih sil pod vodstvom
OZN, ki naj bi postopno zam enjale
____ v Vietnamu.
am eriške čete
Kennedy je torej zadel na tisto
za Johnsona najbolj občutljivo točko — zahteva nam reč takojšnjo
ustavitev bom bardiranja Severnega
Vietnam a in tudi on m eni, da je to
nujen pogoj, če naj do pogajanj
sploh pride. Prvi korak m orajo torej storiti ZDA in jim ni treba ča
kati na kakšno »novo znam enje« iz
Hanoia, kakor je to povedal v svojem govoru na televiziji po svojem
nastopu v am eriškem senatu. S
tem se je pridružil številnim držav
nikom in politikom , ki vidijo edini
izhod iz sedanje vietnam ske vojne
v takojšnji ustavitvi bombardira-

p r e m o g o m ni uspel,
r U Jil
•_
s
«
_ — ___ —-—•
saj je predsednik Johnson njegov
predlog odklonil, še preden ga je
povedal, izglasoval pa ga ni tudi
am eriški senat in je s tem povsem
podprl Johnsonovo politiko v Vietnamu. Še vedno vztrajajo pri tem.
da je treba Vietnam ce z bom bardi
ranjem »prisiliti na pogajanja«, kar
z drugim i besedam i pom eni k popolni kapitulaciji. Vsak, kdor je
nam reč le m alo sprem ljal, kako se
je vietnam ska vojna d oslej odvijala
drug zaJ-----drugim
*in 'kako
’ so propadli
" 5 J---------

Johnsonov
„NE!“
vsi poskusi, da bi jo ustavili, m ora
spoznati, da je am eriška stran tista,
ki se noče p oga ja ti'in ki je na vse
dosedanje poskuse in ponudbe odgo var jala s kratkim ne. To pa je
zagovarjala s povsem neprepričljivo
trditvijo, da se _ V ietnam ci nočejo
pogajati. Kako je s to zadevo, pa
priča kopica ponudb tako DR Vietnam a kot južnovietnam ske osvobodilne fronte, ki so odstopili od znanih štirih točk, ki so jih bili skraja
postavljali kot pogoj za pogajanja.
V sem u svetu je zdaj očitno, da
so ZDA napadalec in da so se odločile z orožjem p risiliti vietnam ski
narod na kolena. Pa vendar držav
niki še zm eraj poskušajo rešiti ta
gordijski vozel, čeprav je upanja
spričo takšnih stališč B ele hiše tako
m alo. Generalni sekretar OZN U
Tant je bil te dni na dopustu v svo-

ji dom ovini. T o priložnost je upoV \ <1 4 i i / 1 1 n n
In
m
n * * tT in
A.
rabil
tudi za to, /da
se je
prvič Cse
stal s predstavniki DR Vietnam a.
D oslej so se pogovarjali vedno le s
posredniki. V Rangun je nam reč
prispela posebna delegacija iz Hanoia in predala U Tantu tudi p&mo
Ho Ši Minha. Sam U Tant je po po
govorih dejal, da ‘ne sm e biti ni
kom ur žal truda pri urejanju te
tako zapletene zadeve in da upi le
še niso vsi pokopani. Svojo trditev
je oprl na nedavno K osiginovo izja
vo, pri čem er pa je m alce pikro
pristavil, da so »oni« (Sovjetska
zveza in nekatere druge države) še
le pred nedavnim pospešili diplo
m atsko aktivnost pri urejanju viet
nam skega problem a. Tudi K isigin
je nam reč ob nedavnem obisku v
Londonu izjavil, da je pogoj za po
gajanja ustavitev bom bardiranja.
V nečem pa se prav s srečanjem
U Tanta s predstavniki H anoia
sprem inja. To bi si lahko tolm ačili
tudi tako, da H anoi pristaja na posredo vanje Organizacije
združenih
narodov, kar je doslej vedno odklanjal. *č e se je
5 nam reč* ”Hanoi5 odločil
poslati delegacijo k U Tantu, potlej
je to že znam enje, da vidi v tem
m ožnost za ureditev problem a in
da torej posredno priznava m ož
nost, da se vsa zadeva uredi prek
OZN, četudi DR Vietnam ni njen
član.
O tem , kaj se je U Tant pogo*
varjal s hanojskuni predstavniki
in kaj mu je p isal H o Ši Minh, še
ni nič znanega. V sekakor pa gre za
poskuse, kako napraviti konec viet
nam ski tragediji. Ob takšnem am e
riškem stališču so m ožnosti seveda
zelo neznatne, saj še vedno zatrju
jejo, da m ora Hanoi »dokazati«
svojo pripravljenost. Le kaj naj še
dokaže?

500 Ndin - meja za otroški dodatek
U p r a v iče n c i d o d od atk a b o d o m orali p o d a tk e o d ru žin sk ih d oh od k ih p rijaviti
o rg a n iz a ciji, ki jim iz p la ču je o tro šk i d o d a tek
Pretekli mesec je socialno-zdravstvem zbor repu
bliške skupščine sprejel za
kon, po katerem bodo lahko
otroški dodatek dobile le
družine, v katerih pride n a
č l a n a mapj kot 500 N din
mesečnih dohodkov iz delov
nega razmerja.
Za prim er naj navedemo netao tričlansko družino. Doho
dek ustvarja le oče, ki je za
poslen in zasluži na mesec
-------------------------------------- nk
__
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1350 N din. Na člana njego prijaviti vse družinske pre
ve družine odpade 450 Ndin jemke komunalnemu zavodu
mesečnih dohodkov, to pa je za socialno zavarovanje ali de
pod mejo — 500 Ndin — za lovni organizaciji, ki mu do
pridobitev dodatka. Dodatek datek izplačuje. Kdor podat
kov o prejem kih ne bo dal v
za otroka mu torej ostane.
Ce bi se ta družina preživ- • roku, mu bodo otroški doda
ljala še s kmetijstvom ali tek ustavili.
Ce upravičenec lani ni imel
kakšno
drugo
dejavnost
jo, otroškega dodatka ne bi osebnega dohodka iz delovne
več dobila. Zakon je za take ga razm erja ali pa so se doupravičence predpisal strožjo iodki njegovega gospodinjstva
mejo — največ 400 Ndin do močno spremenili, bo lahko
uveljavil pravico do dodatka
hodka na družinskega člana.
Kdor bo hotel še nadalje le tedaj, če povprečje njego
dobivati otroški dodatek, bo vih dohodkov v zadnjih treh
iporal najkasneje v petnaj mesecih ne bo preseglo pred
stih dneh od objave zakona pisane meje.

M UČINKOVITOST SAMOUPRAVE OME
JENA. Z ZAKONODAJO. K om isija za komu
nalni sistem pri GO SZDL Slovenije je te
dni razpravljala o razvijanju sam oupravlja
nja. Pri tem je ugotovila, da m orajo občin
ske skupščine izvajati 1500 zveznih in 500 re
publiških predpisov. Ali je takšna m nožina
predpisov zares nujna? N ekaterih predpisov
sploh ne izvajajo, ker ne upoštevajo dovolj
življenja in razvoja. Razvoj sam oupravlja
nja v občinah je potem takem m očno odvisen
tudi od zvezne in republiške zakonodaje.

Družbeni položaj
žensk ni ugoden
■ STANE KAVČIČ O SPREMEMBAH V
ORGANIZACIJI ZK. Član IK ZKJ Stane
Kavčič je v pogovoru z novinarji m ed dru
gim rekel, da pom enijo sprem em be v orga
nizaciji Zveze kom unistov iskanje najboljših
poti. O bvestil je novinarje, da bodo v krat
kem objavili teze za reorganizacijo ZKJ; ki
niso začetek akcije, tem več so že rezultat
globljih teoretičnih spoznanj in praktičnih
izkušenj.
■ 23. MARCA — V II. SEJA CK ZKS. Na
seji predsedstva CK ZKS so sklenili, da bo
23. m a rc a V II. se ja CK ZKS, na k a te ro se
že dalj časa pripravljajo in v katere prix>ra-

vah je sodeloval širok krog kom unistov. Na
seji bodo razpravljali o aktualnih nalogah
kom unistov v sedanjem obdobju, o poročilu
IK CK ZKS in k om isij ter o nekaterih drugih vprašanjih. Na koncu bodo sprejeli reso
lucijo, ki bo, kot sm o že poročali, m obiliza
cijski, akcijski dokum ent. Teze, o katerih je
prav tako potekala razprava med članstvom ,
bodo predm et nadaljnjih razglabljanj kom u
nistov in znanstvenik rašsk av .
■ »TUZLA II« OBRATUJE. V soboto je
začela redno obratovati elektrarna »Tuzla
II«. Glavno oprem o zanjo je dobavila Sov
jetska zveza. N jena zm ogljivost je 100 m e
gavatov.
■ NOVI PREDSEDNIK ZVEZE SIN D I
KATOV JUGOSLAVIJE. Pred nekaj dnevi je
dosedanji predsednik Zveze sindikatov Ju
goslavije zaprosil centralni svet, da ga raz
rešijo te funkcije. -Za novega predsednika
so predlagali Dušana Petroviča, predsednika
skupščine Srbije.
■ MATERIALNI POLOŽAJ UDELEŽEN
CEV VOJNE. Predsedstvo zveznega odbora
ZZB NOV je obravnavalo m aterialni polo
žaj udeležencev vojne. Na seji so m ed dru
gim ugotovili, da pokojnine ne gredo v stric
z realnim i osebnim i dohodki.
■ RAZPRAVA O KOMUNALNI UREDIT
VI LJUBLJANE. V Ljubljani je v teku raz
prava o bodoči kom unalni ureditvi m esta.
M edtem ko se eni zavzem ajo za to, da Ljub
ljana še naprej ostane razdeljena na več
občin z nekaterim i skupnim i službam i in
skupnim i interesi v okviru m estnega sveta,
se drugi zavzem ajo za to, da bi vse štiri
občine združili v eno sam o.

d S SILO NAD SMITHA —
Svet organizacije afriške enotnosti
Je na svojem zasedanju v Adis
Abebi sprejel resolucijo, v kateri
zaliteva, naj Velika Britanija s si
lo zlomi rasistični režim lana
Sm itha v Južni Rodeziji, itcsolucija poudarja, da vsi dosedanji med
narodni ukrepi proti temu režimu
niso bili uspešni in da je sila
edini Izliod.
■ PETROLEJSKI
SPORAZUM
— Spor med iraško pretrolejsko
družb« in sirijsko vlado so zgla
dili. Petrolejska družba Je pristala
na poglavitno zahtevo Sirije — za
polovico je povečala tranzitno ta
kso za petrolej, ki teče po nafto
vodih prek sirijskega
ozemlja.
Tako bo S irija dobivala namesto
10 kar 15 milijonov funtov šterlingov na leto.
■ SUKARNA NISO VABILI —
V torek se je sešel indonezijski za
časni kongres, da bi dokončno od
ločil o nadaljnji Sukarnovi usodi.
General Suhar to, ki mu je bil Su>
karao predal vso oblast, je še
pred zasedanjem kongresa opozar
jal, naj se poslanci odločijo v
sklailu z možnostmi vojske. S tem
je izrazil bojazen, da bi vojska
utegnila p riti v težaven položaj,
če kongres ne bi imel pred očmi
njenih možnosti. Dejal je, da je
treba upoštevati tudi napet polo
žaj v deželi in ne samo pravno
stran vprašanja. Sukarna na sejo
kongresa niso vabili.
■ KRVNIK TREBL1NKE ARE
TIRAN — Brazilske oblasti so pri
jele enega Izmed najhujših naci
stičnih zločincev, ki im a na vesti
najm anj 700.000 ljudi, ki jih je bil
dal pom oriti med drugo svetovno
vojno v nacističnih taboriščih
sm rti. Zaslugo za aretacijo Franza
Stangla ima skupina dr. Wlcsenthala, ki Je prijela tudi znanega
vojnega zločinca Klchm&na.
■ PKONACISTICNA STRANKA
V NEMČIJI — V Linzu so prejšjni teden ustanovili »naclonaldemokraUko stranko Avstrije«. Vodi
jo 26-letid študent Rudolf VVatschinger, ki Je znan že od prej
po svojih terorističnih akcijah na
južnem Tirolskem . Stranka se bo
»brezkompromisno zavzemala ca
to, da bi Avstrija ohranila značil
nosti nemškega naroda«, kot Je
dejal dr. N orbert Burger na usta
novnem kongresu. Burgerja so
zadnje čase pogosto omenjali v
zvezi z atentati na Južnem Tirol
skem.
■ VOLITVE V FRANCIJI — V
nedeljo so Francozi volili poslance. V prvi rundi ni bilo bistvenih
sprememb. Degollstlčna Peta repu
blika je dobila okrog 38 odstotkov
glasov, KP Francija 22, federacija
dem okratske tn socialistično levi
ce 10. dem okratski center 12 od
stotkov glasov itd. V prvi rundi
je bilo Izvoljenih razmeroma malo
poslancev, le tisti, ki so dobili
absolutno večino glasov. Druge
bodo izvolili v dragi ranili pri
hodnjo nedeljo, ko se bedo l-»hko
potegovali za Izvolitev samo tistih
kandidatov, ki so v nedeljo dobili
obveznih 10 odstotkov glasov.
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Prispevek zavarovancev k stroškom
nekaterih zdravstvenih storitev
Skupščina Komunalne skupnosti soci
alnega zavarovanja delavcev Novo mesto
je na seji dne 12. 2. 1967 razpravljala in
sklepala o obveznem prispevku zavarova
nih oseb k stroškom za posamezne vrste
zdravstvenih storitev na območju komu
nalne skupnosti Novo mesto.
Pri določitvi vrst zdravstvenega vairsbva( h katerim najj bi zavarovane osebe
prispevale določene zneske, je skupščina
upoštevala:
prispevek naj im a vzgojno vlogo in
usm erja zavarovance k racionalnejši upo
rabi zdravstvenih storitev,
ne sme pa biti dodatni vir zbiranja
sredstev za zdravstveno varstvo.
Skupščina je upoštevala sklep republi
ške skupščine socialnega zavarovanja, ki
določa zdravstvene storitve, za katere so
komunalne skupnosti dolžne predpisati ob
vezen prispevek zavarovanih oseb k tem
stroškom > ter upoštevala mnenja in pre
dloge občinskih svetov zavarovancev, ob
činskih sindikalnih svetov in zdravstvenih
delavcev z območja 'komunalne skupnosti.
Skupščina komunalne skupnosti je ta:
ko uvedla prispevek zavarovanih oseb pri
naslednjih oblikah zdravstvenih storitev:
1. Za obiske zdravnika na bolnikovem
domu s stroški prevoza:
a) za prvi naročeni obisk 5.00 Ndin,
b) za vsak nadaljnji nanaročeni
obisk 2.00 Ndin.
Prispevek k stroškom obiska zdravnika
na bolnikovem domu se plača v vsakem
prim eru ne glede na vrsto bolezni ali sta
rost zavarovane osebe.
2. Za prevoze z reševalnimi vozili in
vozili zasebnikov zajema prispevek
vse stroške prevoza do višine 20.00
Ndin. ostanek stroškov nad 20.00
Ndin pa gre v breme sklada.
Prispevek po tej postavki se plača v
vseh primerih ne glede na vrsto bolezni
in starost zavarovane osebe, razen v pri
merih, ko gre za življenjsko nevarne po
škodbe, za nalezljive bolezni, za katere je
obvezna prijava, ali za duševne bolezni,
če je bolnik nevaren za okolico.
S. Obveani prispevek za preglede in
7/dravljenje akutnih zastrupitev z al
koholom se plača v višini 95 odstot
kov vseh stroškov. Prispevek po tej
'ositavki se plača v vseh orimerih.

bušni pas, steznik, usnjeno kapo in
lasuljo se plača prispevek 50.00 Ndin.
Za navadne čevlje k protezi ali za
ortopedske čevlje se plača, in sicer
40.00 Ndin do velikosti številke 35,
za večje pa 70.00 Ndin.
Za palice, bergle in za ortopedske
vložke, ki niso vdelani v ortopedske
čevlje, se plača 15.00 Ndin.
Za gumijaste nogavice (kratke za
skočni sklep, nadkolenice in podkolenice), navleke na km po amputaciji,
elatičnd povoj, nočno posodo (go
sko ali lopato), brizgalko za injekci
je, žepni pljuvalnik, gumirani po
steljni vložek, gumijasto blazinico ali
gumijasti kolobar, razprševalec ali
inhalator se plača trojni znesek, ki
je predpisan kot prispevek zavaro
vane osebe za zdravila.
3. Za vse vrste očesnih pripomočkov se
plača prispevek v višini 20.00 Ndin.
Za ojačevalni slušni aparat znaša
prispevek 50.00 Ndin.
Od prispevka k stroškom za sredstva
in pripomočke pod II/2 so izvzeti:
— obroci in mladina do 19. leta staro
sti in osebe po dvojni ali večkratni
am putaciji udov nad zapestjem ali
nad gležnjem in osebe, ki imajo paroplegijo, triplegijo ali tetraplegijo,
razen za čevlje k protezam, za otropedske čevlje in za usnjene rokavice;
— vse zavarovane osebe za vrečice za
vodo, pasove z vrečico za blato po
operacijah,
endotrahealne kanile,
stalne katetre in gumijaste cevi za
umetno hranjenje.
Od prispevka k stroškom za pripomoč
ke pod II/3 so izvzeti otroci in mladina
do 19. leta starosti
Za pripomočke, katerih nabavna cena
je nižja od predpisanega prispevka, plača
zavarovan« oseba nabavno ceno.

II.
Skupščina Republiške skupnosti soci
alnega zavarovanja delavcev SR Slovenije
je s svojim sklepom, ki je objavljen v
Uradnem listu SRS št. 3/67 predpisala
prispevek zavarovanih oseb k stroškom
še nekaterih drugih zdravstvenih storitev,
kar pa velja enotno za vso Slovenijo. Po
tem sklepu je bil uveden prispevek pri
naslednjih vrstah zdravstvenih storitev:
1. Za vsa fiksna in snernna zobna protetična sredstva, vključno reparature
in zobno tehnično pomoč (vse vrste
prevlek in kron, vmesnih členov, inlayev, opornic, gredi, jahačev, zob
nih protez, reparatur in podobno) se
plača prispevek v višini 25 odstotkov.
Za sredstva in posege v čeljustni orto
pediji se plača ta prispevek samo, če za
varovana oseba ta pripomoček izgubi, uni
či ali ga ne uporablja po navodilih zdrav
nika. 2. Za protezo, ortopedski aparat za
zgornje oziroma spodnje ude (razen
za terminalni podaljšek in umetno
pest), kovinsko sandalo, ortopedski
korzet, invalidski voziček, usnjene
rokavioe, kilni pas, suspenzorij, tre

III.
Oba sklepa se uporabljata od 1. 3. 1967
dalje.
Za razmejitev, ali naj zavarovana ose
ba plača prispevek ali ne, se upošteva
trenutek, ko je primer nastal. Za razme
jitev pri zobotehnični pomoči in zobnoprotetičnih sredstvih se upošteva dan, ko
je delo končano. Za razmejitev pri orto
pedskih in drugih pripomočkih se upošte
va datum potrditve potrdila o potrebi or
topedskega pripomočka ali sanitarne pri
prave. ki ga potrjuje komunalni zavod za
socialno zavarovanje, razen za invalidske
vozičke, za katere se upošteva datum vlo
ge, zahteve ali prošnje. Udeležba pri očes
nih pripomočkih je določena ne samo za
kompletna očala, temveč tudi za stekla ali
okvirje, če se ti t>reniše;o posebej za
radi zamenjave
Zavarovana oseba plača prispevek za
določene zdravstvene storitve po 9klepu
tiste komunalne skupnosti socialnega za
varovanja, na območju katere uporablja
zdravstveno varstvo, razen za prispevke
pod II., ki je enoten za vso Slovenijo.
Prispevek po teh dveh sklepih plaču
jejo tudi osebe, zavarovane po zakonu o
zdravstvenem zavarovanju kmetov, kadar
je zanje predpisani prispevek manjši od
prispevka, ki je naveden v teh dveh skle
pih, ali če sploh ni predpisan.
Kmetje-borci, ki imajo zdravstveno iz
kaznico kmeta-borca, plačujejo prispevek
v enaki višini kot zavarovane osebe iz
zjdravsbvenega zavarovanja delavcev.
Komunalni zavod
za socialno zavarovanje
Novo mesto

S am ou pravn i organ i uspešno u p ra v lja jo delovno organizacijo. N a sliki se ja delav
skega sv eta K m etijsk eg a gozdarskega posestva. (F o to : Jože S vete)

Petnajst let KGP Kočevje
Kmetijsko gozdarsko posestvo gospodari z zemljišči od Kolpe do Turjaka —
Posestvo je vedno dobro poslovalo — Jubilej bodo skromno proslavili
Kmetijsko gozdarsko pose
stvo Kočevje je bilo ustanov
ljeno 14. marca 1952 in bo le
tos praznovalo 15-letnico ob
stoja. V tem času se je raz
vilo v zaokroženo gospodar
sko celoto z vsemi potrebni
mi pomožnimi obrati, ki do
polnjujejo osnovni dejavnosti
— kmetijstvo in gozdarstvo.
Delovna organizacija je raz
deljena na 25 obratov.
Gozdna in kmetijska zem
ljišča, na katerih gospodari,
se raztezajo od Kolpe do Tur
jaka. Razen tega gospodari v
gozdovih zasebnih lastnikov
znotraj kočevskega gozdnogo
spodarskega območja in raz
vija kooperacijo z zasebnimi
kmetijskimi proizvajalci.
N ajlep še
darilo
za
20-letnico osvoboditve:
DOLENJSKI .ZBORNIK
1963 — D obite ga v
k n jig arn ah . Cena 1.500
S din.

Sejmišča
V Novem mestu
živahen sejem
6.
marca je bil na novo.
meškem sejmišču večj: s ‘jeni
za prašiče in govejo živino.
Kljub temu da je bil isti dan
s e j e t u d i v Škocjanu, je
bilo novomeško sejmišče do
bro obiskano. Kunci so lahko
izbirali med 572 pojski in 281
glavam1 "oveje živine. Pro
dali so
prašičkov in 104
goved. Cene m anjš;m prašič
kom še vedno rastejo. To
krat so jih prodajali po 18
do 34.000 S din, vole po 490
do SO*) ^ din kilogram, krave
od 30(1 do 120 S din kilogram
in mlado živino po 490 do .">10
S din kilogram.

Na brežiškem sejmu
V soboto, 4. marca, so pri
peljali kmetovalci na redni
tedenski prašičji sejem v Bre
žice 68<) pujskov. Kupcev je
bilo precej in so skoro vse
pujske pokup:li. Manjš:m je
bila cena 12 Ndin za kg, več
jim pa 7 Ndin.

TUDI M l šMO SB
VKLJUČILI V REFORMO
NA TEKOČCM 7-RAKU

STROKOVNE s l u ž b e

ODPOVED!

/ i l i ®

delavskega sveta in izdali po
sebno številko svojega glasila
»Aktualnost«, ki bo posveče
na temu jubileju. Razen tega
nameravajo okoli prvega m a
ja skromno nagraditi najstar
rejše člane kolektiva.

OBRTNO GRADBENO
PODJETJE

REMONT - Straža

s sedežem
v Novem mestu,
Ragovska 11
razpisuje
prosto delovno mesto

gradbenega tehnika
s prakso
Zasedba delovnega mesta
takoj. Osebni prejemki po
pravilniku.

nasveti

KO ont
im u u je M o

Delovna organizacija kot
celota ves čas svojega obsto
ja posluje s pozitivnim fi
nančnim rezultatom, zadnje
tri leta pa tudi vsaka panoga
zase.
Kmetijsko gozdarsko pose
stvo gospodari na 7537 hekta
rih
kmetijskih površin v
družbeni lasti. Na teh povr
šinah je redilo v letu 1966
okoli 4300 glav goveje živine
in 3000 prašičev. Proizvodnja
mleka je znašala nad 4,800 ti
soč litrov.
Delovna organizacija gospo
dari na 39.177 hektarov goz
dov v družbeni lasti in na
20.615 hektarov gozdov, ki so
v zasebni lasiti. V letu 1966 je
znašal posek v družbenem
sektorju 129.640 m5, v zaseb
nem sektorju pa 30.296.
Petnajstletnic« obstoja bo
podjetje skromno praznovalo.
Imeli bodo slavnostno sejo

Obrezovanje sadnega drevja
Sadjarja spoznaš po obrezovanju sadnega drevja. Ce
se ta ne spozna na svoj posel in obrezuje kar vsevprek,
bo naredil drevju nepopravljivo škodo. Poznati je treba
vsaj nekaj osnovnih pravil rezi, s katero uravnava sadjar
razmerje med rodnostjo in rastjo.
■ Pri mladih drevesih, ki potrebujejo za prehranijo
veliko listne površine, je obrezovanje nujno zlo. Velja
pravilo, da jim ne smemo obrezati več kot četrtino let
nega prirastka. Toda obrezovati moramo, če hočemo vzgo
jiti krono in ji dati dobro osnovo za bogat rod v bodoče.
Samo z rezjo lahko dosežemo, da ima drevo močne
ogrodne veje in uravnovešeno, zračno in prostorno krono.
Rez pospešuje rast bujnih poganjkov, ker priteče potem
v tiste brste, ki so še ostali, več sokov. To nam omogoča,
da v mladosti oblikujemo krono skoraj tako, kakor želimo.
Zelo pomembno je ločiti med seboj dve vrsti vej in
vejic na sadnem drevju: pokončne in dolge lesene mla
dice od rodnih mladic ali kot sadjarji pravijo — rodnega
lesa. Te mladice ločimo med seboj tudi po brstih. Rodni
les sestavljajo: rodne šibice, brstike, brstiči, rodne pogar
čice, zverižen les, cvetni šopi, medtem ko med lesnimi
mladikami ločimo: voditeljice, stranske lesne poganjke in
vodene poganjke. Iz lesnih lrV.adic dobimo ogrodne veje.
| Sadno drevje obrezujemo od februarja naprej, če
le ni hujšega mraza. Ločimo kratko in dolgo rez. Prva
vpliva ugodno na razvoj mladic, druga pa na razvoj rod
nega lesa. Obrezovati začnemo od vrha navzdol, ker mo
ramo na vrh posebno paziti, da nam ne uide v višino.
Ce je drevo visoko več kot šest metrov, ga je zelo težko
oskrbovati, čistiti, obrezovati in škropiti. Ko obrezujemo,
moramo paziti, da so rane čim manjše in da pustimo
zadnje oko na zunanji strane drevesne krone. Pri vsem
tem je treba upoštevati, da je redčenje krone, ki daje
drevesu svetlobo in več prostora, važnejši ukrep kot krajjanje poganjkov Sadjarji namesto rezi tudi v vse večji
meri uporabljajo upogibanje poganjkov, ki ima namen
ujeti med rodnostjo in rastjo tako ravnotežje, ki bo dalo
k&r najbolj stalen in dober pridelek.
B Z obrezovanjem so sadjarji vzgojili na desetine raz
ličnih drevesnih vzgoj, od najbolj umetelnih, kot so vzgooa
Thomas Bouche različne palmete in kordoni, do bolj pre
prostih vzgoj, kot so kotlasta krona, piramidna krona in
sadni grm. Za našega sadjarja sta predvsem pomembni
piramidna in kot las'a vzgoja na nizkem ali srednjem
deblu. Ti vzgoji sta preprosti in omogočata z odprto in
zračno krono razmeroma velik in dober pridelek. Kotlasto
krono vzgojimo tako, da že v prvem letu odstranimo na
sadiki glavni poganjek (voditeljico) in pustimo rasti tri
Piramidna krona pa je v svetu nasploh najbolj razširjena,
vzgojna oblika. Na 60 do 120 om visokem deblu vzgojimo
prvo ogrodno vejo, nato pa tri ali štiri veje vzgojimo
v naslednjih letih rasti Ko tako dobimo osnovno ogrodje,
je obrezovanje naproi zelo preprosto, zato ima ta vzgoja
tako veliko zagovornikov.

godba, ki jo pisatelj pripoveduje v GIMNAZIJKI, je dovolj
vsakdanja in resnična, da je prav zaradi tega pripričljiv pre
rez našega današnjega življenja, predvsem pa odsev odnosov
med. m ladim i ljudmi sam im i. Le pisatelj, ki je kot profesor in
pedagog živel dolga leta sredi mladih gim nazijskih živtfjenj, m o
re prikazati gim nazijski rod današnjih dni tako neposredno
in m očno ter postaviti s pripovedovanjem naši družbi vprašanja, ki jih
brani in načenja pred profesorskim zborom dijakinja Ada za svojo so
šolko in m aturantko Jelko. Pri nas še nism o im eli knjige, ki bi toliko povedala o današnji srednješolski m lad in i
Pisatelj Anton Ingolič slavi letos svojo šestdesetletnico in to nje
govo novo de£o izdajam o v zbirki Levstikov hram kot prvo letošnjo knji
go, da tako skupaj z bralci počastim o avtorjev jubilej.« — (Uvodno po
jasnilo založnice MLADINSKE KNJIGE v novi Ingoličevi knjigi GIM
NAZIJKA — izdala MK 1967 — opremil Aco M avec)

Jelka je upočasnila svoje jo zgrabile in posadile na
korake šele, ko je pritekla v stol.
»Jelka, me ne poznaš? Si
središče mesta. Zaustavila jo
je gneča na pločniku in ce že pozabiala na Prule in našo
stišču. Pred vsako kavarno rjavo bajto?«
in vsakim bifejem so bile po
Da, da, tole je Marko, visostavljene mize s stoli, n a vsa košolec Marko iz prulskega
kem vogalu pa je igrala god b lo k a. . .
ba. Tu in tam so tudi ple-1 »Na, Jelka, pij ki trči z
šali; kar na ulici. In koliko nami!«
luči! Pa zastav, zelenja in
Vsilil ji je kozarec; obenj
cvetja! Da, da ju tri je praz so trčili vsi naokoli.
nik, dan zmage. Vse praznu
»Do dna, Jelka! Pijemo
je, vse se veseli, Dvajset let vendar na zdravje dvajset let
svobode, tari leta več, kot jih stari nevesti Svobodi! Eks!«
imam jaz. »Vi ste otroci svo
»Živio, živio, živio!«
bode, rojeni v svobodi, vzgo
Izpila je. Ko je postavila
jeni v svobodi. Na srečo ne
veste, kako strašna je bila prazen kozarec na mizo, se
minula vojna, njene grozote je ozrla po zbranih, šest, ne,
poznate samo iz pripovedo sedem jih je. Kakor tedaj
vanja in knjig. Srečni mladi pri Adi. In med njimi je
ljudje!« Tako ste rekli, tova morda tisti fant. Lestenci so
riš ravnatelj, na dopoldanski bili zagrnjeni z rdečim papiraproslavi. Srečni mladi ljud jem, komaj sem prepoznala
Rudinko iz c razreda pa dva
j e ...
»Dekle, kam se ti tako mu četrtošolca, vsi drugi so mi
di? Čakaj, posedi malo in tr bili neznani. Drugi dan je
či s nami! Vidiš, tukaj smo Ada sicer začela razgovor o
sami dvajsetletniki, spočeti proslavi svoje sedem najstlet
sicer še med vojno, na oku nice, toda že po nekaj bese
piranem aM že na osvoboje dah sem jo ustavila. »Ada,
nem ozemlju, rojeni pa že v prosim te, molči, o tem ne
svobodi, v tistem naj lepšem maram slišati niti besedice!«
izmed vseh majev tega sto »Zakaj ne, to je bila doslej
letje in še nekaj stoletij na moja najbolj perfektna zaba
zaj, kakor pravijo naši star va. Neumna si bila, da s i ...«
ši pa naši strici in naše tete. »Molči, molči!« In še enkrat
je šla z izprašujočim pogle
No, sedi vendar!«
Krepke fantovske roke so dom od obraza do obraza.

Tistile temnolasec z dolgim
ozkim obrazom, snežno belo
najlonsko srajco in temno
kravato je podoben fantu, ki
me je odpeljal na prvi ples
in me ni spustil, dokler ni
sem . . . Da, da, zelo mu je
podoben, prav takšen obraz,
prav takšen glas, prav tak
šen smeh. Maki mu je bilo
ime, rekel je vsaj, da mu je
tako ime, Ado moram vpra
šati, kako se piše, kje stanu
je, kaj študira. Ce komu,
njemu bom povedala, če kdo,
on mi je dolžan pomagati.
Temnolasec mu je zares po
doben, škoda, da mu je sa
mo podoben . . . takoj bd
spregovorila. . .
»Zdaj pa še enega, Jelka!
Tegale pa na tvoje zdravje!
Od pomladi se nisva videla.
Kod hodiš, da te /ni nič vide
ti? Si se vsa zabubila v knji
ge? Nikar, ko pa je življenje
lepše! Medtem si zrasla v
pravo dekle.«
Spet ji je vsilil kozarec.
»Do dna vendar! Na tvoje
zdravje pijemo in na srečo
pri maturi! Pa v ljubezni tu
di seveda! Škoda, da te ni
več pri nas. No, dajmo, daj
mo! Na zdravje!«
»Živio, živio, živio!«
In kaj bi mi tištale temno
lasec, če bi bil Maki, dejal,
ko bi mu povedala?

PAVLE ZIDAR;

KARANTANIJA
Pavle Zidar (psevdonim Zdravka Slam nika) je iz
dal te dni pri Mladinski knjigi svojo novo knjigo: KA
RANTANIJA. Delo je izšlo kot izredna knjiga zbirke
ZENIT in brezobzirno riše razmere na slovenskem
Koroškem . Pisatelj, ki je po vojni vrsto let učiteljeval
na Trebelnem, Mokronogu, v Orehovici in Zagradcu,
je z novo literarno um etnino živo predstavil lik koro
ških ljudi in koroških krajev. — Knjigo je opremil
Štefan Planinc, dobite pa jo v vsaki knjigarni.
— Vem , sem kim al. K im al
iz gneva do teg a človeka.
— I n vam se v e rje tn o n e bo
zdelo k lav rn o in obenem ža
lo stno , da v d em o k ra tič n i d r
žavi ob lju d sk em š te tju n i n iti
enega, ki b i se še u p al p isn iti,
d a je Slovenec. V am je to ra 
zum ljivo, sem v išal in višal
glas. Z am e p a je, če dovolite,
to n av ad en genocid. L ju d je go
vore slo v en sk i p o vaseh, p r a 
vite. Vi pa, L ju b ljan č an , k a k o r
vem , m i jih h o če te p re d sta v iti
k o t izjem en p rim e re k N em cev,

ki znajo tu d i slovenski. P a to
se m i še n e zdi ta k o nem ogo
če od v a s ----D a te g a ne vidi cerkev v Av
striji! To, to je v red n o p o zo r
n o sti. D a je sta lišče cerkve ta 
ko n ehu m an o, to v zb u ja za
p rep a d en o st.
Mož se je o b d al s cinično
p o zo rn o stjo k o t s p o ta p lja š 
k im zvonom . T en ak sm eh in
nerv oza s ta se m u zv ijala po
obrazu.
Z daj bo m iril, sem videl.
— P riš li s te šele in n e po

— »Tisto noč sem zanosi
la.«
»Katero noč?«
»No, tisto noč, ko je Ada,
K otar jeva Ada praznovala
svoj
sedemnajsti
rojstni
dan.«
»Da, da, tisto noč smo ga
res lomili, prav pošteno.«
»Se ne spominjaš, da sem
bila jaz s teboj?«
»Katera? Prva, druga, ali
sedma?«
»Prva!«
»Res? Ne bi te spoznal.
Strašno sramežljiva si bila,
razumljivo, bilo je menda pr
vič.«
»In vendar sem zanosila.«
»Zanosila? Tudi to se zgo
di. Nič hudega. Gotovo si tu
di že odpravila.«
»Ne, noseča sem.«
»To pa je neumno, zelo
neumno.«
»Di kaj naj napravim pa
metnega?«
»Kaj? Pojdi k zdravniku,
otroka vendar ne moreš ime
ti. 2e zaradi tega ne, ker ne
veš, kdo mu je oče. Sedem
nas je bilo; res, ni jih vsaka
imela vseh sedem, vendar ..«
»Jaz sem imela . .. mene je
imel samo eden, in tisti si
bil ti. Povej, kaj naj napra
vim!«
»Rekel sem, pojdi k zdrav
MIHA MALEŠ: Dekle iz Poitierga
niku in daj si odpraviti!« .
»Brala sem, da je prepoz
no . . . In sploh ...«
»Nič m prepozno, samo z nami. No, dvigni kozarec! rejšimi moškimi in ženska
dobrega zdravnika je ureba Pijmo na zdravje naše sed mi, ki jim je z lic sijalo tiho
merice!«
zadovoljstvo, in med fanti pa
najti!«
Jelka je dvignila kozarec. dekleti, ki so s svojim hrup
»Bi šel z menoj?«
Tudi fantje so dvignili vsak nim smehom zatrpali ulico.
»Mene v to stvar ne mešaj! svojega.
Sami
nasmejani Zdaj je hitela sredi ulice,
Sedem fantov nas je bilo in obrazi, temnolasec s snežno zdaj po pločniku tik izložb.
sedem deklet, samih izbra belo najlonsko srajco in tem Nobenega glasu ni razločno
nih cvetk z Ado na čelu ...« no kravato se je smejal naj slišala, nobene podobe jasno
»Jaz sem bila samo s te bolj prešerno in glasno. videla. Samo stran od tod,
boj ...«
Kakšna široka usta ima, ka stran, stran!
»Kdo bi ti to verjel? Pijani ko bele, bleščeče bele zobe!
šele ko se je pred njo od
smo bili in ljubili smo se Ni imel tudi tista fant prav prl prazen prostor, je vsa za
vsevprek ...«
takšnih zob? Nazadnje nisem dihana obstala.
»Ne, jaz sem po tistem s videla nič drugega kot njego
Kje sem? se je vprašala.
teboj zbežala ...«
ve bele zobe pa belo, snežno Da, da, tule je tromostovje,
»Veš kaj, punca, nocojšnji belo najlonsko srajco s tem sa je čez trenutek odgovorila,
tamle zgoraj pa Grad. 2IVEL
večer res ni primeren za no kravato . . .
takšne pogovore. Fantje, pij
»Tovarišica, kratko napit 9 MAJ! Svečano razsvetljen,
mo!«
nico! To se spodobi, to smo vendar tih in samoten.
Odhitela je čez tromostov
Z z v e n k u č a š so se z a d u š ili si tudi zaslužili! Čakamo, to
je in pptem po eni izmed cwvarišica!«
s
g la so v i, k i jih n i b ilo .
kih strm ih ulic navkreber,
»No, Jelka!«
»gdaj pa še enega na na
šum mesta je ostajal za njo,
Toda Jelka je tako trdo
še zdravje!« je zaklical tem
tudi luči in zastave. Zgoraj
nolasec z belo najlonsko postavila čašo na mizo, da pod kostanji ni bilo nikogar.
srajco in temno kravato. »Ni se je razletela v črepinje, Sedla je na klop, toda zbala
smo sijajni fantje? Deklico z planila pokonci in se pogna se je teme, zato je odšla na
žalostnim obrazom smo vze la med ljudi, ne meneč se drugo stran gradu. Tu je bili medse, da se tudi ona na za klice za seboj. Brezobzir 10 svetlo od žarnic7 ki so se
smeje, da tudi ona praznuje no se je prerivala med sta- stavljale svečani napis, in po
klopeh so sedeli parčki. Po
iskala si je prazno klop.
Iz mesta, ki je pod njo
gorelo v Lučkah, je prihajalo
pridušeno vrvenje, prihajala
je zamolkla godba, v kate
MOLIERE:
ro je zdaj pa zdaj zarezala
avtomobilska troblja. .
Res je, da do skrajnosti zaljubljen
Klopi se je približal mo
ljubimec ljubi ljubljeno bitje celo
ški, vojak.
v njegovih napakah.
Jelka se je dvignila.
»Tako sama v tej pozni
uri? K ar
ostani,
punčka,
ET. REY:
ostani, starega partizana se
V ljubezni je človek vedno bolj sre
res ni treba bati.«
čen po tem, česar ne ve, kakor po
Glas je bil topel, obraz pri.
jazen, uniform a pa ni bila
onem, kar ve.
strogo vojaška.

Nekaj misli o ljubezni

zn ate razm er, ki so te S loven
ce p ritis n ile ob tla.
— P a m i jih povejte! sem ga
gledal v razm ršen o lasišče. A
že zdaj vem , k aj m i b o ste re
kli: K rivi ste vi! P rišli ste p e t
in štirid ese te g a le ta in rek v iri
rali. R ekli b o ste tu d i: k rad li,
ropali. To je po vašem tisto ,
k a r je m an jšin o zadavilo. Ali
p a m o rd a d o p u stljiv a , rah la
ag itac ija p re d lju d sk im š te t
je m z grožn jo, d a b od o izselje
ni tisti, ki se bo do o p red elili
po n a ro d n o sti za Slovence.
— K do vam je p a to pove
dal? se je presen ečen o n asm i
hal. S k u šal se je z n a jti in m e
je začel tre p lja ti po ram i.
— No, kaj p a je bilo ta k e 
ga? m i je b ilo že zop rno to
tre p lja n je .
Z bral je svoj o b raz v frazo
k ak o r pedagog.
— T isto o k ra ji in ro p a 
n ju . . . je dvignil p r s t in za
n ih al z n jim , razu m ete? P etin 
štirid e se te g a ste im eli te vasi
v svo jih ro k ah . Z akaj ste se p a
dali pognati.
— K do n a s je pognal?
— Angleži! N em ški župan je
s s ta rim i p e č a ti zbežal k n jim

in ta k o dokazal, d a je tu še
A v strija. Angleži so p rišli s
ta n k i in v dveh u ra h ste jo
p o b rali.
A re tirali so p red se d n ik a KLO
in ga p re te p li do sm rti. H oče
te g ov oriti z njegovo h čerk o?
— H vala!
— P ovedala vam bo, k aj so
n are d ili z očetom .
— S aj ste m i že vi.
— To so ti bile šele svinje,
ti Angleži!
G ledal sem v njegove ru m en 
k aste ustn ice. V sak čik se m u
je p o delal n a n je k ak o r golob.
Ni se m i d alo m o ra liz ira ti s
sv in jo o sv in jah , ki so začele
d ru g o sv etov no vojno in jo
k on čale žive.
Ce bi ga v p rašal, k aj so de
lali N em ci po E v ro p i, b i m i n a j
b rž odgovoril, d a so p ek li ja jc a
v čelad ah in prep ev ali »hajli
hajlom «.
Angleži? k o t sem čul, so p re 
te p a li n aše p red se d n ik e KLO
do sm rti. A m eričani so v R im u
p o k u p ili od se stra d a n ih Ita li
ja n k edino, k a r jim je še o sta 
lo po N e m c ih . . . V redu , da
so n a tik a li Ita lija n e . M arsik do
od n jih je to zaslužil, že n sk e

b i p a le m o rali p u s titi obleče
ne h k ru h u .
R usi so se p a sam o sm ejali
po P re k m u rju in ščip ali n aša
d ek leta v n e d rja .
Z ares vesel začetek drug e
svetovne v o jn e in še b o lj p ri
srče n konec.
E d in i u m azanci sm o m i. Mi,
ki sm o re k v irira li krave. K i
sm o se p u stili an gleškim ta n 
ko m vreči iz n aših vasi.
Z agrčal sem s slino. B ilo je
p rem alo za ta obraz.
— To torej* sem ga pogle
dal, so vaši glavni pom isleki
in d ejstv a , k i so n a s o ro p ali
m an jšin e? Ali je m o rd a še kaj
drugega?
— V am se p a ne d a dopove
dati, d a tu k a jš n ji lju d je ne
m a ra jo Ju g o slavije. N očejo je!
Č eprav je zdaj p ri vas več de
m o k rac ije in življen je lažje .
U stavil sem ga.
— P redvsem , gospod, nobe
n ih prov ok acij! N isem p rišel
sem p o n u ja t Jug o slav ijo . Za
vas vem , d a je ne m a ra te . Go
spod T ach lin je vaših čustev
glede m o je države. D obro, lju d 
je je ne m a ra jo . T udi ja z ne
lju b im A vstrije.

Mara Gionar:

N a š o tr o k m
b o p o s ta l šo la r

Velik uspeh
Gor j upove
razstave
v Trbovljah
Minuli teden je bila v Tr
bovljah zaključena razstava
izbranih grafik Jožeta Gorju
pa. že otvoritev sama, na
kateri se je zhralo okoli sto
ljudi, je bila dogodek za Tr
bovlje. Kakor so nam spo
ročili, si je razstavo ogledalo
nad 1800 ljudi, ki so se nad
vse pohvalno izražali o Gorjupovi razstavi. Prihodnji me
sec (7. aprila) bo razstava
odprta v Napotnikov! galeriji
v Šoštanju.

Največji pierot
V Levstikovem hram u pri
nedavno tuda biografski ro
man o Janu Gašperju Debureauju, francoskem igralcu
češkega rodu v prvi polovici
19. stoletja, zgodbo o 'n ajv eč
jem »pierotu«, ki jo je napi
sal češki pisatelj František
Kožik, v slovenščino pa pre
lil Viktor Smolej. To je odlič
na pripoved o človeku —
igralcu, ki je znal prepričljiveje govoriti z izrazom obra
za kot drugi z besedami.
»Največji pierot« je v k rat
kem zgodba o človeku, ki je
vse povedal, čeprav nd niko
li spregovoril.

Z o tv o ritv e raz stav e DOLART v D o len jsk i g a le riji v
M oškon)

Sobotne protestne pesmi
Balado o Bobu Dylanu je prišla poslušat le mladi
na, ki si je potem ogledala še likovno razstavo
Dolart
Sobotni večer protestne poezije
v Dolenjski galeriji-v Novem me
stu je bil za nekatere bolj, za
druge m anj prijetno
doživetje.
O rganizatorju, Klubu dolenjskih
študentov, bo prav gotovo še dol
go v spominu, saj ga je večina
članov skupine iz Ljubljane pu
stila na cedilu, tako da prav do
zadnjega hipa ni bilo jasno, ali
bo lahko prireditev.
Razumljivo je, da kvaliteta re
citacij ni bila taka, kot bi bila,
6e bi v Novo mesto prišla kom
pletna
skupina »protestnikov«.
Starejših obiskovalcev
ni bilo.
Prišlo je le okoli 100 mlajših po
slušalcev. Pričakovati pa bi bilo,
da bodo od vse modeme poezije
protestne pesmi najbližje ne več
mladim.
Čeprav recitacije niso bile vse
lej na višini, ne gre zanikati več
krat pretresljive interpretacije an 
gleških in ameriških »protestni
kov«. In važno je . d£ poslušalcem

tem atika ni ostala nedojemljiva.
Ce bi se to zgodilo, bi bila p ri
reditev absurdna.
Pevec Tomaž Domicelj je bil s
kitaro, orglicami (in dolgimi las
mi) v središču pozornosti. Prizna
ti je treba, da je svojo nalogo
opravil prav dobro.
Po končanem večeru protestnih
pesmi je bila v spodnjih prosto
rih Dolenjske galerije likovna raz
stava petih m ladih slikarjev, ki
jo je pripravila KUS Janez T rdi
na. Tit Doberšek, Pavel A. Flor
jančič, Vlado Gajski, Božidar La
kota in Tine Šetinc so razstavili
42 svojih del. Razstava Dolart bo
odprta do 12. marca.
Prireditvi pom enita začetek kul
turnega delovanja dolenjskih štu
dentov v letu ^*)67. Kaže, da so
se nesoglasja le izgladila, študen 
tje pripravljajo tudi že nasled
njo prireditev: literarni večer, na
katerem bo sodelovalo več dolenj
skih in slovenskih piscev.
-sl

F ran ce M ihelič, B o lnišnica »Vinica«, č rn a k red a 1944

Lep večer sta v soboto, 25. le
bruarja, pripravila v DragatuSu
črnom aljska film arja Stanko Kle
pec in Silvester Mihelčič. Pod
okriljem Počitniške zveze iz Čr
nom lja sta prikazala več filmov,
posnetih doma In v tujini.
Stanko Klepec je pokazal lju
dem »Izlete«, ki jih je posnel na
lanskoletnih
izletih Počitniške
zveae na Klek, v Avstrijo in Ita
lijo, na Mimo goro in zlasti v
Benetke, T rst in v Celovec ko
je gostovala drsalna revija.
Silvester Mihelčič je za draga
tuško občinstvo v polni dvorani
pripravil dokum entarni ozvočeni
film v barvah »Bolgarija 66«. Po
snel ga Je lansko poletje, ko je
z m otorjem prem eril dolgo pot
od Sofije do Cm ega m orja. Film
je dolg 20 minut.
Ob koncu so obiskovalci videli
še Klepčev film »Po Beli k raji
ni«. Film je gledalce pritegnil

Človek, ki je zapel
»ne«
čez francosko-špansko mejo
tihotapijo nov predm et, plo
ščo mladega katalonskega
pevca Raj mana, ki so jo na
redili v Franciji, torej brez
cenzure. V Andori jo prodaja
jo za 160 pezet, v Barceloni
a a 400. Tihotapci iz Andore
blagoslavljajo 26-letnega pev
ca Rajmona, ki piše uporni
ške pesmi in jih prepeva ob
spremljavi na kitaro. Zaslo
vel je, ko se je v Barceloni
prvič upal zapeti pesem »Re
cimo ne!«

O tro k p o sta ja sp re tn e jši
in č u ti dolžno st, d a tu d i
on p risp ev a neikaj k sk u p 
n em u d ru žin sk em u življe
n ju : p o sp rav i p o ste ljo , b ri
še p ra h , p rin a ša in o d n aša
stv a ri v stan o v an ju , gre
po d rv a itd . S ta rši m o ra
jo p o isk a ti ta k o delo, ki
e a b o o tro k m ogel, p a tu 
d i m o ral o p ra v lja ti redno
in n atan čn o — vsak dan.
Jezim se n a čas.
č a s je hudoben.
P u sti m i ta k o m alo
tren u tk o v ,
ko se lahko p o go varjam
s teboj.
R aseš
in ja z k o m aj opazim .
S in m oj!
K daj bom utegnil?
so bo to zvečer (F o to : M.
M ar b o m pozneje
m ogel še n a jti p o ti
v tv o j svet? *
Hochhutov »Namestnik«
(O dlom ek iz pesm i
Po zaslugi Mladinske knji
»Iz dnevnika«
ge smo dobili »Namestnika«,
B ranika žu žk a)
igro v petih dejanjih nemške
ga dram atika Rolfa HochhuVsi se jezim o n a d a n a š
tha, pred kratkim tudi v knji n ji čas. Z avedam o se n a 
gi. Izšla je kot izredna knji glice, v k a te ri živim o in
ga zbirke ZENIT, dramski
o, v k lju ču jem o se
tekst je prevedla Maila Go delam
lob, pesmi pa Mile Klopčič. v an jo in h itim o z drugim i.
Delo je nedvomno obogatilo K je se bom o u stav ili? Ob
slovenski knjižni trg. Zgodbo telev izo rju , h ladilnik u, av
pravzaprav že poznamo iz tom obilu? S aj so otrok ov e
uprizoritve na odru in pripo ročice, k i se ste g u je jo za
veduje o ponašanju papeža nam i, ko h itim o v službo,
ta k o drob ne, d a jih kom aj
Pija XII. med vojno.
opazim o.
N jegov
večni
»kaj in zakaj« p a n as m oti
Pohod v neznano
p ri vsem delu, ki n as čaka
Thomas Trent, nemški raz d om a, d a le h itro in ne
iskovalec, opisuje v knjigi strp n o zadovoljujem o n je
»Pohodi v neznano«, ki smo gova v p raša n ja. M orda ga
jo te dni dobili od Mladinske celo u stav im o z besedam i:
knjige v prevodu Vladimira »Daj že m ir, m am ica je
Nagliča, hotenja in srčnost ti u tru je n a ! B odi no tih o s
stih ljudi, o katerih piše zgo tem večnim zakajem , saj
dovina, da so opravili pionir vidiš, d a se očku m udi!«
sko delo pri raziskovanju ne
K daj sd b o m o poiskali
znanih zemeljskih kontinen čas, d a b o m o ljubeznivo
tov.
in ne z d arili ogreli to m a
lo človeško srce? M oram o
ga n ajti!
V arn ost, lju bezen in to 
tudi zaradi tega, ker se je m ar p lin a otrok ov eg a dom a so
sikdo videl na platnu, saj je tem elji,
n a k a te rih bo
Klepec veliko kadrov posnel v m lad človek d o b ršen kos
Dragatušu.
M. S.
svojega živ ljen ja oblikoval
svojo osebn ost. S sp re je 
Svet med vojnama
Tako je naslovil svojo knji m an jem in do živ ljanjem
go, ki jo je nedavno tega iz ljubezni, sp o što v an ja, po
dala Mladinska knjiga v Zbir z o rn o sti in p rija z n o sti bo
ki Kozmos, publicist Metod znal o tro k te m o raln e in
Mikuž. Pod naslovom dela sta socialne vred n o te tu d i v ra
zapisani letnici 1918 in 1939 čati. S p rv a sta ršem , k as
in že iz tega zvemo, da je bil n eje p a vedno širšem u
piščev namen osvetliti dogod k ro gu sv oje družbe. T ak
ke, ki so se vrstili med dve o tro k se bo p oču til v arn e
ma svetovnima vojnama Mi ga v okolici, lažje bo n a
kuž je zlasti nazorno opisal vezoval stik e z v rstn ik i in
taste vzroke, ki so privedli lažje se bo odpovedal la
svet v strahote druge svetov stn em u u g o d ju v k o rist
ne vojne
drugim .

Filmska sobota v Dragatusu

ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE V NOVEM MESTU

95 srednjih in 251 višjih
strokovnjakov i domačih polj
Srednja in višja izobrazba sta še vedno m arsikom u v m ladih letih
nedosegljivi. Zanju sta potrebna poleg volje čas in denar. Eden izmed
načinov, ki pripom ore do izobrazbe tudi zaposlenim , je izredni študij.
V m islih imam o organiziran izredni študij, ko je izredni sflušatelj deležen
izjem ne pom oči. Čeprav študira daleč od m atične šole, so mu na voljo
predavanja v kraju, kjer živi, vpiše se lahko v šolo, se posvetuje s profe
sorji izpraševalci in opravlja izpite v dom ačem kraju. Vse to zelo pri
speva h kvaliteti študija in znanja. Takšen izreden študij pa organizira
že več let novom eški Zavod za izobraževanje in produktivnost dela.
Novomeški Zavod za izo
braževanje kadrov in produk
tivnost dela je tudi lani zla
sti pri izobraževanju kadrov
opravil veliko delo. Teh ne
kaj številk, ki jih bomo na
šteli o njegovi dejavnosti, je
pravzaprav samo s o nasrnemo
skromen prikaz izobraževalne
dejavnosti, ki se iz leta v le
to bolj razvija. To je razum
ljivo, fie upoštevamo, kako
slabo kadrovsko
strukturo

imamo še vedno v naši proiz
vodnji, pa tudi v nekaterih
družbenih dejavnostih.
Zavod je lani organiziral
pouk v šestih oddelkih tehni
ških šol in nekaterih šol II.
stopnje. Pouk je potekal v
skladu z veljavnimi učnimi
načrti in navodili matičnih
šol.
Delovala sta dva oddelka
strojnega oddelka tehniške
šole iz Ljubljane. Prvi je

združeval 5. in 6. sem ester z
19 študenti, drugi pa 4. in 5.
semester s 14 študenti. Elektro oddelek tehniške šole iz
Ljubljane je v četrtem in pe
tem sem estru obiskovalo 19
študentov, lesni oddelek iste
šole v 4. in 5. sem estru pa 12
študentov. V vseh pravkar
naštetih oddelkih tehniške šo
le iz Ljubljane je bilo oprav
ljenih 3309 u r predavanj.
P ri zavodu je lani deloval

bilo prvotno 5 skupin, delo
vale pa so samo 3. Oddelek
za zgodovino in zemljepis je
zaradi majhnega števila pri
javljence v prenehal delovati,
slušatelji oddelka za jezike pa
so navezali stike z matično
šolo v Ljubljani. V šolskem
letu 1965-66 in 1966-67 je bilo
skupaj vpisanih 58 slušate
ljev, za katere je bilo prire
jenih v breh oddelkih 391 ur
predavanj. Slušatelji so opra
vljali 11 izpitov.
Izpite je
opravilo 77 slušateljev, opra
vilo pa 70.
Zaivod je v lebu 1966 poma
gal 251 izrednim slušateljem
štirih višjih šol, organiziral
je 29 seminarjev in 19 konzul
tacij slušateljev s profesorji
matičnih šol ter priredil 14^8
ur predavanj. Organiziral je
izpite iz 30 predmetov v No
vem mestu. Izpitov se je ude
ležilo 367 slušateljev, uspešno
pa jih je opravilo 295 sluša
Zaradi velikega osipa slušateljev, teljev ali 80,4 odst. prijav
je bil zavod prim oran opustiti p r
ljenih, kar je zelo lep uspeh.
votni program in organizirati štu
Financiranje izrednega štu
dij v združeni skupini v okrnjeni
obliki. Tem izrednim slušateljem dija na višjih šolah je poteka
je zavod priredil 4 sem inarje, 6
konzultacij ln opravljanje 6 izpi lo deloma s pomočjo delov
tov. Skupaj je bilo opravljenih nih organizacij, deloma s pri
439 u r predavanj, Izpite Je oprav spevki slušateljev, manjši del
ljalo 93 slušateljev, uspešno pa je režijskih stroškov pa sta kri
bilo opravljenih 68 izpitov.
V
programu centra pedagola zavod in družbeni sklad za
M. J,
ške akademije iz Ljubljane je šolstvo.

oddelek za zaposlene za go stu. Razen tega je zavod posredo
val slušateljem vse potrebne in
zdarstvo tehniške šole iz Po form
acije, učne pripomočke in
stojne, v katerem je bilo 496 drugo.
Center višje ekonomsko-komer
ur predavanj. Poleg tega je
šole iz M aribora zajema 76
deloval še oddelek poslovod cialne
slušateljev iz treh generacij. Lani
ske šole iz Brežic z 19 slu je bilo organiziranih v Novem me
šatelj'!, v katerem je bilo 361 stu za te Študente 8 seminarjev.
konzultacij s profesorji matične
ur predavanj, v pripravljal 8šole
ter opravljanje 9 izpitov. Sku
nem semestru za strojni od paj je bila -opravljena 301 ura
delek tehniške šole pa je bi predavanj izpite pa je opravljalo
lo opravljenih 12 ur preda 137 slušateljev m jih uspešno
opravilo 119.
vanj.
Center višje pravne šole iz Ma
V
vseh naštetih oddelkih teribora je lani zajemal dve gene
hniških šol je bilo ob koncu raciji s skupno 46 slušatelji. Za
generacijo je zavod organizi
lanskega leta vpisanih 95 slu eno
ral predavanja in opravljanje iz
šateljev. V večini oddelkov je pitov po predm etniku, za drugo
med letom precejšen osip, pa pripravljalni seminar in spre
izpit. Organiziranih je bilo
kar je razumljivo, saj je iz 5jemni
seminarjev, 5 konzulacij s pro
reden študij zelo naporen. fesorji matične šole in opravljanje
Financiranje študija je pote 4 izpitov. Skupaj je bilo opra vije
nih 357 ur predavanj, izpite je
kalo v vseh oddelkih po po opravljalo
60 Slušateljev, uspešno
godbah, sklenjenih z delovni pa je bilo opravljenih 38 izpitov.
Center višje tehniške Sole iz
mi organizacijami, s prispev
Je v treh oddelkih za
ki slušateljev, deloma pa tu Maribora
jemal 67 sluSateljev. Delovali so
di z denarjem iz družbenega strojni oddelek, gradbeni oddelek
sklada »a šolstvo občine No ln elektro oddelek Delo je pote
kalo ločeno za gradbeno in loče
vo mesto.
no za strojno in elektro skupino.
Razen oddelkov tehniških Sol
deluje pri zavodu tudi več oddel
kov višjih Sol iz M aribora ln I^ju
bljane. Zavod je lani nudil pomoč
izrednim slušateljem višje ekonomsko-komercialne šole, tehniške
višje šole in višje pravne Sole Iz
M aribora tor pedagoške akademije
iz Ljubljane. V dogovoru z vod
stvi omenjenih šol je zavod orga
niziral vpis izrednih študentov v
Novem mestu, konzultacije s pro
fesorji m atičnih šol, seminarje ter
opravljanje izpitov v N ornn me

O trok , k i ra s te v d ru ži
ni, v k a te ri v lad ajo n ap eti,
g ro b i in n esp o štljiv i m ed
seb o jn i odnosi, je n era z
položen in čustveno p ri
zadet. P osledice njegovega
ču stv o v an ja so za njegov
n a d a ljn ji razvoj škodljive.
V svo ji okolici se ta k i o t
ro ci n e zn ajd ejo , čustveno
so hlad n i, o sta n e jo n a rav 
n i o zko srčnih p o treb , se
ne zn ajo odpovedati, im a
jo p a občutek, d a jim vsi
d elajo krivico, sam i p a
h k ra ti nevede d elajo k ri
vico drugim . Z o tro k o v o
r a s tjo ra ste jo njegove sla
b osti, dob ivajo različn e
oblike in m nogi se jih vse
življenje n e o trese jo .
P ri vseh vzgojnih p o sto 
p k ih je izredn ega p o m en a
d osled no st. O tro k m o ra
č u titi re sn o st in sta ln o st v
zahtevah. — N ed osledn ost
je tu d i v tem , če oče u k re 
p a p o svoje in m a ti po
svoje. Z arad i n ed o sled n o 
sti o tro k n e b o videl prar
vilne p o ti, n e bo do se m u
m ogli izoblikovati ja sn i
p o jm i o dovoljenem in n e 
dovoljenem .
O tro k
bo
zm eden in v k ritič n ih tr e 
n u tk ih ne bo znal u k re 
p ati.
S ta rši včasih m islijo, d a
je o tro k še p re m a jh e n in
ne razu m e n jih o v ih zah
tev. P o p u ščajo m u, u s tre 
žejo vsaki njegovi želji,
o tro k zahtev a čedalje več,
izgublja o b ču tek za p rav e
v red n o sti stv ari, ki jih d o 
biva, in ra ste v sebičnega,
v a s e , zaverovanega o tro k a,
ki p ozn a le sebe in svoje
zahteve.
K o p rih a ja o tro k v šolo,
želim o, d a b i se znal v k lju 
č iti v novo skupino: d a je
do obrok, s k a te rim i se b o
u čil in igral, p rija z e n in
sp rav ljiv , da je p rip ra v lje n
d rugim po m ag ati, d a n i
vsiljiv, p rep irljiv , sebičen
itd . P o d re d iti se m o ra šol
sk em u režim u, p rih a ja ti
ra d v šolo, bita dovolj sar
m o sto jen , sp re je m a ti d e
lovne n aloge in p redlo ge
sov rstniko v. R azum eti in
sp re je ti p a m o ra tu d i d o 
ločen položaj v skupini.
Če o tro k vse to zm ore,
p rav im o , d a je m oralno in
socialno zrel za šolo.
O tro k m o ra tu d i v šoli
b iti enak m ed enakim i.
S ta rši n a j m u ne k u p u je jo
d ra ž jih in b o ljših stv a ri,
k o t jih im ajo njegovi so
šolci. V šolo n aj n e p rin a 
ša slaščic in d rageg a sad
ja.

Zahtevne naloge
pred kolektivom
rudnika

Zbori volivcev v naši občini
Danes se bodo začeli v ko
čevski občini prva zbori vo
livcev, zadnji pa bodo 19.
marca. Na njih bodo volivci
razpravljali o poročilu o delu
skupščine v pretekli m andat
ni dobi, o občinskem prora
čunu za letos in predlagali
kandidate za odbornike občin
ske skupščine in za republi
ške poslance.
Zbori volivcev bodo za ob
močja:
Struge z okolico 12. m arca
ob 10. u ri v osnovni šoli Pri
cerkvi,
Mlaka 19. m arca ob 10. uri
v pisarni KU,
Stari log z okolico 19. m ar
ca ob 10. uri v pisarni KU,
Polom z okolico 19. m arca
ob 10. uri v osnovni šoli,
Koblarji z okolico 19. m ar
ca ob 10. uri v Koblarjih,
S tara cerkev z okolico 19.
m arca ob 10. uri v kino dvo
rani,
Slovenska vas in Breg 19.
m arca ob 10. uri v Slovenski
vasi,
Kočevje — Ljubljanska ce
sta od Ljubljane (desna
stran) do Rožne ulice, Rožna
ulica (desna stran do Gozdne
uprave Kočevje 9. m arca ob
17. uri v sejni dvorani občan
ske skupščine,

Novi kandidat
Za novega možnega kandi
data za poslanca v organizacijsko-politični zbor republi
ške skupščine je bil v kočev
ski občini evidentiran še Ja
nez M erhar, zaposlen pri »Av
tu« v Kočevju.

Mahovnik 10. m arca ob 17.
uri v Mahovniku,
Kočevje — Ljubljanska ce
sta od Rožne ulice do mostu,
desna stran ceste na Stadion,
Bračičeva ulica in Rožna uli
ca (leva stran) 9. m arca ob
17. uri v sejni dvorani občin
skega kom iteja ZKS,
Kočevje — desna sran glav
ne ceste od glavnega mostu
do Podgorske ulice in nato
do kegljišča in ob Rinži do
glavnega m ostu 9. m arca ob
17. uri v Domu telesne kul
ture,
Kočevje — Podgorska ulica
10. m arca ob 17. uri v bivši
Bračičevi šoli,
Kočevje — Trg 3. oktobra
(leva stran) in Reška cesta 9.
marca ob 17. uri v bivši B ra
čičevi šoli,
Kočevje — Roški teren 10.
m arca ob 17. uri v domu Du
šana Remiha,
Kočevje — leva stran od
glavnega mostu do križišča
pri spomeniku in ob Rinži
nazaj do glavnega m ostu 13.
m arca ob 17. uri v Domu te
lesne "kulture,
Kočevje — Seškov teren 13.
m arca ob 17. uri v sejni dvo
rani občinskega komiteja,
Kočevje — Cankarjev teren
10. m arca ob 17. u ri v sejni
dvorani občinske skupščine,
Kočevje — Kolodvorski te
ren 13. m arca ob 17. uri v
sejni dvorani občinske skup
ščine,
Rudnik — Roška cesta od
križišča Tomšičeve ceste do
vključno upravne zgradbe
Rudnika (leva in desna stran)
ter kolonije na Trdnjavi 13.
m arca ob 17. u ri v Domu ru
darjev,

DOLENJSKI LIST

Koliko novih?

19!
Konec februarja bo se
pridružili tekmovanju za
obiranje novih naročnikov
DOLENJSKEGA
LISTA
budi dijaki kočevske gim
nazije in učenci kočev
ske osnovne šole. 8 oddel
kov na gimnaziji in 23
oddelkov na osnovni šoli tekm ujejo med seboo v
zbiranju novih naročnikov. Našim mladim pomaga
čem smo obljubili, da bomo vsak teden otoijavlijali
mjihove uspehe.
Do 7. m arca smo dobili 19 naročilnic iz osnovne
šole, medtem ko iz gimnazije še nič. Iz osnovne
šote so poslali: 6ja razred 3, 6.c razred 2, 6.e razred
3, 6.i razred 2, 7,a raared 7, 1% razred 1 in 8Jb raz
red 1 naročnika. Mladim sodelavcem želimo veliko
uspehov, da bi z gimnazije in z osnovne šole poši
ljali v naše uirednišitivo vsak teden oel šop iepolnjenrih naročilnic!

GIMNAZIJA IN
OSNOVNA ŠOLA KOČEVJE

Rudnik — od upravne zgrad
be Rudnik vse hiše na levo
in desno štran Roške ceste
do šalke vasi in do vključno
Rudniškega naseAja 14. m arca
ob 17. uri v Domu rudarjev
T rata 13. m arca ob 17.
v dvorani Elektra,
šalka vas 10. m arca ob
uri v kino dvorani Rudnik,
Žetljne in Klinja vas 9. m ar
ca ob 17. uri v osnovni šoli
Željne,
Dolga vas 19. m arca ob 10.
uri v prosvetnem domu,
Livold 19. m arca ob 10. uri
v prosvetnem domu,
Črni otok in Zajčje polje
19. m arca ob 10. uri v pro
svetnem domu č m i potok,
Mozelj z okolico 19. m arca
ob 10. uri v osnovni šoli,
Knežja lipa in Spodnji log
19. m arca ob 10. uri v pisar
ni KU Knežja lipa,
Koprivnik z okoilco 19.
marca ob 10. uri v osnovni
šoli Koprivnik,
Onek in Mačkovec 19. m ar
ca ob 10. uri v Oneku,
Laze pri Predgradu z oko
lico 12. m arca ob 10. uri v
Lazah,
Predgrad z okolico 12. m ar
ca ob 10. uri v osnovni šoli
Predgrad,
Vimolj pri Predgradu z
okolico 12. m arca ob 10. uri
v osnovni šoli Vimolj,
Kočevska Reka z okolico
16. marca ob 19. u ri v pro
svetnem domu,
Borovec z okolico 16. m ar
ca ob 19. uri v gostilni Boro
vec,
Morava z okolico 16. marca
ob 19. uri v gostilni Krkovič,
štalcerji z okolico 16. m ar
ca ob 19. uri v pisarni KU
Štalcerji,
Banja loka z okolico 12.
m arca ob 10. u ri v klubu
SZDL Banja loka.
.
Nova sela z okolico 12.
m arca ob 10. uri v gostilni
Cetinski,
Kostel z okolico 12. m arca
ot> 10. uri v osnovni šoli Ko
stel,
Vas-Fara z okolioo 12. m ar
ca ob 10. uri v osnovni šoli
Fara,
Kuželj z okolico 12. m arca
ob 10. uri v osnovni šoli Ku
želj,
Osilnica z okolico 12. m ar
ca ob 10. uri v osnovni šoli
Osilnica,
Papeži z okolico 12. marca
ob 10. uri v gostilni Papeži,
Bosdjiva loka z okolico 12.
m arca ob 10. uri v osnovni
šoli Bosljiva loka,
Podpreska z okolico 12.
m arca ob 10. uri v osnovni
šoli Podpreska,
Novi kot in Stari kot 12.
m arca ob 10. uri v osnovni
šoli Stari kot,
Trava z okolico 12. m arca
oto 10. uri v osnovni šoli
Trava.

Ukinjen sklad

DROBNE IZ KOČEVJA
nepiuženih cestah ni bilo mogo
če voziti, saj je bil večkrat us
tavljen celo avtobusni prom et. Od
kar je lepo vreme, pa se pred
stave nadaljujejo.
■
MRZLICA NAKUPOVANJA
raznega blaga v T rstu je zadnje
čase precej popustila. Ljudje so
sprevideli, da so trgovcem m ar
sikdaj nasedli. Šivilje bi lahko
povedale, koliko so imele popravil
in krpanja preležanega blaga. Ce
je stranka prinesla obleko samo
zarobit ali zožit, Je bilo v redu,
tistim oblačilom in vetrov
■ POTUJOČI KINO IMA RED toda
ki so se na dežju razlezle
NE predstave ozkotračnega filma kam,
in
razpadle,
niso mogle pomaga
na Polomu, Koprivniku, v Banja ti. Lastniki pokvarjenih
oblačil so
loki in Kuži ju v Kolpski dolini.
tiho, ker jih Je bilo sram
Zaradi obilnega snega v letošnji bili
pred
sosedi,
katerim
so
še pred
zimi nekajkrat ni bilo predstav
in nekateri so to zamerili. Zal po dnevi hvalili tTŽa&ko blago.
■ IZREDNO SONČNO VREME
JE OMOGOČILO, da so začeli lju
dje urejati vrtove, po m estu či
stijo tudi že parite, obreesujejo
okrasno drevje in grm ičje. Po
skrbeti pa bi m orali za stroge
ukrepe zoper tiste, ki jim je uni
čevanje okrasnega rastlinja že v
krvi. Skoda Je, d a' na zadnji se
ji Občinske skupščine ni bil spre
jet novi osnutek občinskega od
loka o redu in varnosti. Vseka
kor bi ga m orali čim prej spreie zaradi izletnikov v letu

Sklad za pospeševanje kme
tijstva je kočevska skupščina
na zadnji seji ukinila. Pospe
ševanje km etijstva bo vna
prej financirano iz občinske
ga proračuna, ker bo tak na
čin zahteval manj dela in
stroškov.
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GNOJ V RIN ŽO. D okler se bo ste k a la voda iz M lake
p ri R ožnem stu d e n cu v R inžo, bo o b sta ja la n ev arn o st,
d a bo re k a z a stru p lje n a z g nojnico ali silažnim i soko
vi. (F o to : P rim c)

Pred kratkim je delavski
svet Rudnika rjavega premo
ga v Kočevju razpravljal o
poslovanju v preteklem letu.
Podatki kažejo, da niso dose
gli predvidenih nalog, pred
vsem zaradi težkega dela v
jamskem obratu. Število za
poslenih se je zmanjšalo za
12 odstotkov. Lani so nako
pali 182.070 ton premoga, let
ni celotni dohodek je znašal
17.187.628 Ndin, plačana reali
zacija pa 15.768.851 Ndin. Ter
jatve so se povečale na pol
drugi m ilijon novih dinarjev.
Osebni dohodki so porasli za
27,9 odst. in so znašali pov
prečno 108 tisoč starih dinar
jev. V jamskem obratu je
znašal povpreček 112,5 tisoča
ka ali 22,6 odst. več kot lani.
Letos bo m oral ta delovni
kolektiv vložiti veliko truda,
če bo hotel doseči dobre go
spodarske uspehe. Precejšnje
težave ima kolektiv zaradi
težkega dela v jamah, zaradi
oddaljenosti in zaradi podra
žitve prevozov na železnici.
Delavski svet je sklenil, da
je treba uvesti še večje in
načrtnejše varčevanje, da je
treba osebne dohodke prila
gajati proizvodnosti in zmanj
šati nedeljsko • in nadurno
delo.
-v

S PRVE SEJE OBČINSKE KONFERENCE SZDL V KOČEVJU

Tudi SZDL odgovorna za reformo
Če tega ne store drugi, je Socialistična zveza dolžna zahtevati racionalno
gospodarjenje z družbenimi sredstvi — Odgovorna vloga SZDL pred vo
litvami
V sredo, 1. m arca, je bila v
Kočevju prva seja nove občinske
konference SZDL. Na njej so iz
volili predsednika in podpredsed
nika konference, 11-članski izvr
šni odbor in,. 5-članski nadzorni
odbor ter dva člana republiške in
onega člana zvezne konference
SZDL. Razpravljali so o doseda
njem delu zveze in njenih bodo
čih nalogah.
člani konference so največ raz
pravljali o nalogah Socialistične
zveze pri izpolnjevanju družbene
in gospodarske reforme. Ugotovi
li so, da so občani, organizacije
in organi v razpravah za dosled
no uresničevanje reform e, vendar
ob posledicah, ki m arsikoga p ri
zadenejo, ne iščejo več rešitev v
»kladu z zahtevami reforme.
Doslej izpolnjevanje reforme v
občini sicer še ni pripeljalo do
težav, pričakovati pa je treba,
da bodo nastopile letos, ko se bo
občinski proračun zmanjšal za

okoli 80 milijonov Sdin. Prav za didati, ki bodo v skupščinah lah
to si moram o prizadevati za več ko uspešno reševali številne najo intenzivnost in produktivnost lbge.
Na konferenci so razpravljali
dela.
Poiskati bo trebe, možnosti za še o nalogah SZD*L v zvem z de
povečanje
narodnega dohodka. lom mladine in članov ZZB NOV.
Predvsem bi morali v delovnih Sklenili so tudi, aa bo novi izvr
organizacijah 'bolje izkoristiti de šni odbor izdelal delovni program
lovna sredstva. Brez investicij bi in ga posredoval vsem krajevnim
m arsikje lahko uvedli delo v dveh organizacijam SZDL.
ali treh izmenah. S tem bi hkra
«
ti občutno zmanjšali število ne
zaposlenih, ki je v zadnjem času
precej naraslo zlasti med m ladi
mi Ce teh vprašanj ne bodo re
Pretekli ponedeljek so ve
šile delovne organizacije same, ljale v trgovini s sadjem in
ki se večkrat preveč zapirajo va
se, ali drugi organi, je dolžna zelenjavo naslednje malopro
prav Socialistična zveza zahtevati dajne cene: krom pir 0,80 Nracionalno gospodarjenje z druž
din kg, jajca 0,57 do 0,64 Nbenimi sredstvi v podjetjih.
V predvolilnem obdobju ima din kos, pomaranče 4,57 do
devati si m ora zlasti, da bodo na 4,90 N-din kg, banane 5,40
SZDL precej dela, ki ga je do N-din kg, limone 4,50 N-din
slej zadovoljivo opravila. Prizavolilne liste prišli sposobni kan- kg, jabolka 3,36 do 4,54 N-din

Cene v Kočevju

kg, hruške 3,51 N-din kg, sve
že zelje 196 N-din kg, kislo
zelje 1,54 N-din kg, kisla re
pa 1,42 N-din kg, solata 7,30
N-din kg, čebula 2,48 do 2,67
N-din kg, ribe 7,35 N-din kg,
fižol v zrnju 3,93 do 4,92 NNa prvi seji občinske kon Franca Goršiča in Borisa- Mi- din kg.
ference SZDL Kočevje so bi koša. član zvezne konference
li izvoljeni: za predsednika je postal Janko Smole.
O ovirah
Nace Kamičnik, za podpred
sednika inž. Zdravko šaubah,
samoupravljanja
v izvršni odbor pa Nataša
»O ovirah pri hitrejši rasti
Boldan, Viktor Dragoš, inženir
samoupravljanja« je članom
Franc Goršič, Stane Jaarn,
političnega aktiva kočevske
Sonja Kerč, Martin Koruzar,
občine predaval pretekli če
Stane Lavrič (sekretar), Sta
trtek M itja Švab, predsednik
ne Ocepek, Lojze Rauh, Slav
komisije za sam oupravljanje
ka Sega in Janez žužek.
pri republiškem svetu zveze
člani nadzornega odbora so
sindikatov. Do aprila bo še
postali Ivan Arko (predsed
več družbenih, političnih in
nik), Franc Kordiš, Andrej
sprejema
in
odda
gospodarskih predavanj, ki
Pirnat,
Pavlica Tršič
in
jih organizirata občinski koFrancka Žnidaršič.
ja vaše želje
m ite ZKS in Delavska uni
Za člane republiške konfe
verza v Kočevju.
rence SZDL so izvolili inž.

Izvoljeni v organe SZDL

M ena

Telesna vzgoja pred občinsko skupščino
Oba zbora občinske skupščine
Kočevje sta 28. februarja obravna
vala tudi poročilo sveta za tele
sno vzgojo. Iz poročila predsednika
sveta Toneta Butine smo razbra
li položaj telesne vzgoje v obči
ni. V njem je bilo tudi dovolj
podatkov za plodno razpravo, ki
se je zatem razvila in je trajala
več kot dve url.
Izkazalo se je, da Je način up
ravljanja z objekti za telesno
vzgojo dober in da s sredstvi niso razmetavali. Večina objektov je
dobro vzdrževanih z izjemo ne
katerih, ki Jih je poplava močno
poškodovala, vendar bodo spom la
di že popravljeni. Vsi športni ob

jekti so tudi dobro izkoriščeni.
S sedanjim načinom financiranja
so dani vsi pogoji za uspešen raz
voj telesne kulture, razen tega
so se klubi in društva osvobodili
skrbi za sredstva, ki so potreb
na za vzdrževanje teh objektov.
V minulem letu Je bil dose
žen na področju telesne kulture
v občini velik razmah. Trenutno
deluje 11 klubov in društev, m ed
njim i TVD Partizan, ki im a po
leg osnovne vadbe oddelkov še
- 13 sekcij Športnih panog. Skup
no gojijo v Kočevju 17 različnih
športov. V vseh klubih je 1854
aktivnih članov, m edtem ko Jih
je bilo leta 1962 le 831. članstvo

je naraslo zlasti 1063, ko je bi
lo dograjeno kegljišče, še bolj pa
ob dograditvi novega doma tele
sne kulture. Samo lani so zabele
žili 523 novih članov, po večini
m ladih ljudi, ki so se včlanili v
TVD Partizan.
Obsežno delo pa že težko anaguje m anjša skupina dela voljnih
vodnikov. Njihovo am atersko de
lo bi m orala družba bolj ceniti,
saj si prizadevajo za vzgojo in te
lesno rast našega naraščaja.
Odborniki so dali v razgovoru
veliko priznanje za dosedanje de
lo, precej pa tudi pripomb. Mno
gi »o šele »daj dobili prva vpo
gled v sedanji položaj telesne kul

ture v občini. Ob koncu razpra
ve je izrekel priznanje telesno—
vzgojnim delavcem tudi predsednik občinsko skupščine Drago
Benčina, ter Jih naprosil, naj pri
delu vztrajajo. Zagotovil jim je,
da bodo na občini vselej nalete
li na razumevanje za telesno kul
turo, posebno zato, kor se je Iz
kazalo, da deluje pravilno in v
skladu z željami in potrebam i da
našnje družbe.
Po razpravi so potrdili poro
čilo sveta, kar naj bi bila tudi
osnova za razpravo, ki se bo ob
sprejem anju
proračuna
razvila
glede dodeljevanja finančnih sred
stev za letošnje leto.
—ko

Kos kruha je odvisen od marsičesa Dajejo le kratkoročna posojila
Članom sindikalne podruž
nice obrata SMREKA v Lo
škem potoku (145 zaposlenih)
ni bilo vseeno, zakaj ni bilo
na njihovem občnem zboru
vodilnih iz obrata in uprave
iz Ribnice, kljub temu pa so
na številna vprašanja sami
našli odgovore. Pogovorili so
se o vsem, kar jih žuld in tu
di predsednik sindikalne po
družnice jim je v poročilu
navedel dovolj snovi za ob
ravnavo.
Ugotovili -so, da se osebni
dohodek povečuje, saj se je
od leta 1965 povečal lani za

9.000 Sdin, tako da je bil po
vprečni prejemek že 53.000
Sdin. Seveda je ta dohodek
precej m anjši kot v nekaterih
drugih delovnih organizaci
jah, zato so sklenili, da bodo
povečali storilnost. Najndžja
um a postavka je 209 Sdin,
najvišja pa 954 Sdin. Odloči
li so se, da bodo povečali n aj
nižjo, seveda z marljivim de
lom.
Beseda je nanesla na delo
in vlogo obratnega delavske
ga sveta. L ^ta je bdi delaven
in je imel devet sej. Njegov
predsednik je v razpravi de-

Zaposliti domače delavce!
Na nedavni seji pred
sedstva- občinskega sindi
kalnega sveta v Ribnici so
med drugim razpravljali
tudi o zaposlovanju. Ker
število nezaposlenih raste,
so predlagali gospodar,
stoim organizacijam, naj
zaposlijo prvenstveno do_
mače ljudi. Prav tako so
bili na seji mnenja, naj
bi podjetja vse člane de
lovnega kolektiva, ki ima
jo dovolj službenih let
ali so zaposleni honorarno
kot upokojenci, zamenjali

z mladimi ljudmi, ki so
brez službe. Podjetjem so
priporočili še, naj bi si
prizadevali za povečevanje
proizvodnje, hkrati s tem
pa bi lahko zaposlili ne
kaj novih delaivcev.
Na seji so se pogovarjali
o problem atiki socialnega
zavarovanja, o udeležbi za
varovancev za zdravstvene
storitve in o višini na
domestil za čas bolezni,
ki so jih sprejele gospo
darske organizacije.
-r

Konferenca SZDL bo 15. marca
2. marca so na seji izvrš
nega odbora občinskega od
bora SZDL v Ribnici razprav
ljali o osnutku pravilnika o
delovanju organizacije. Pravil
nik bo potrdila 54-članska ob
činska konferenca, v kateri
so samo 4 ženske, medtem
ko je 19 komunistov. Govorili
so še o kadrovanju v novo
vodstvo občinske konference.
Predlagali bodo, naj bi izvrš
ni odbor občinske konferen
ce štel 9 članov, nadzorni od
bor pa 5 članov. Izvršni od
bor namerava predlagati za
članico republiške konferen
ce SZDL Zimo Vrščaj, pred-

Cene v Ribnici
Pretekli ponedeljek so ve
ljale v trgovini s sadjem in
zelenjavo naslednje malopro
dajne cene: krom pir 0,80 Ndin kg. jajca 0,60 do 0,65 Ndin kos, pomaranče 4,90 Ndin kg, banane 5,40 N-cUn kg,
limone V 0 N-din kg, jabolka
3,37 do 4,47 N-din kg, hruške
4,60 N-din kg, sveže zelje 2 N*
din kg, kislo zelje 1,70 N-din
kg, kisla repa 1,75 N-din kg,
solata 5,40 do 6,70 N-din kg,
Čebula 1,75 N-din kg, fižol v
zrnju 4,20 N-din kg.

sednioo Slovenske izseljenske
matice, in Jožeta Moharja, tr
govskega poslovodjo s Hriba
pri Loškem potoku. Sklenili
so, da bo občinska konferen
ca SZDL 15. marca.
-r

Za kandidate res
najboljše!
V razpravi o kandidatih za
skupščinske organe so v Rib
nici na posvetu, ki ga je skli
cal občinski odbor SZDL,
ugotovili, da je evidentiranje
za splošni zbor občinske
skupščine že končano, za
zbor delovnih skupnosti pa
še poteka Med doslej eviden
tiranimi kandidati je zelo
malo žensk in mladincev,
okoli 80 odstotkov evidenti
ranih pa je takšnih, ki še ni
so bili odborniki. V razpravi
so se precej časa pomudili
ob moralno-političnem liku
kandidata. Ugotovili so, da
bodo morali kandidacijski
zbori občanov tehtno izbirati
med evidentiranimi.

Plan dela skupščine

Občinska skupščina Ribnica
je na zadnji seji sprejeta
plan dela do aprila letos. Po
tem planu bodo imeli dva
krat zbore volivcev, skupšči
Spet so zaigrali
na bo sklepala o planu raz
Pred kratkim Je dramska voja bčine do leta 1970, ob
sekcija ribniške Svobode po ravnavali bodo gospodarje
nje v prvem tromesečju in
enoletnem prem oru sipet nstopila na domačem odru. izpolnjevanje proračuna, raz
Zaigrali so komedijo »Poro pravljali o poročilu o pripra
čil se bom s svojo ženo.« vah in delu za mednarodno
Obe predstavi sta bili dobro leto turizma in izvedli anke
obiskani, gledalci pa so bili z to o strokovnih kadrih v go
igro zadovoljni. Delo je reži spodarstvu.
rala Milena Borovac.
SDK v Ribnici
S komedijo so 24. februar
je nastopil v Sodražici, dogo
Podatki o delu Poslovne
varjajo pa se, da bi gostovali enote SDK v Ribnici kažejo,
Se v nekaterih krajih izven da je ta vodila pregled nad
občine.
138 uporabniki družbenega
v premoženja. Denarni prejem 
Spet o KGP in lesu ki so znašali skupno
Kot skoro na vsaki tako so 101,460.000 Ndin, delovne or
tudi na zadnji seji občinske ganizacije pa so prejele za
blago in opravljene
skupščine Ribnica razpravlja prodano
storitve
79,556.000
Ndin.
li o odnosih s Kmetijskim Osebni
dohodki, izplačani
gozdarskim posestvom Koče lani, so znašali neto 10,924.000
vje in še posebno o ceni lesa Ndin.
na panju ter sestavi (struk
turi) cene za hlodovino.
Jože Lesar, republiški po
slanec, je predlagal skupšči
ni naj skliče sestanek pred
stavnikov KGP in občinske
skupščine Ribnica, na kate
rem naj bi razčistili vse ne
jasne zadeve. Sodelovanje s
KGP bo nedvomno boljše, če
bosta obe strani sproti razči
ščevali vse nejasnosti.

NE HODI DOMOV BREZ

jal, da obratni delavsiki svet
ne more povsem odigrati vloge in da tudi njemu kot
predsedniku vodstvo obrata
ne pomaga dovolj. Razčlenili
so težave mizarskega obrata,
ki ima izgubo. Naredili bodo
vse, da bo ta obrat spet do
nosen. Proizvodnjo namerava
jo povečati tako, da bodo de
lavcem plačevali zaslužek po
izdelku.
Na sindikalnem občnem
zboru so poudarili, da mora
jo povečati proizvodnjo, u tr
diti delovno disciplino in iz
boljšati druge reči, kajti za
vedajo se, da je samo od
njih odvisno, kolikšen kos
kruha si bodo lahko odrezali.
Novemu vodstvu so zaupali
nalogo, da poskrbi za uresni
čevanje vseh sklepov.

Kritika, da daje zadruga kredite za avtomobile, za kmetijske stroje pa ne,
kaže, da ni opravičena — KZ ima vlog za 193 milijonov Sdin — Vsak kmet,
ki ima pogoje, lahko dobi posojilo
V ribniški občini smo sli
šali
nekatere pripombe o
hranilno-posojilni službi pri
kmetijski
zadrugi Ribnica.
Tako na prim er, da bi neka
teri kmetje radi posojila za
nakup strojev, gnojila itd.,
pa jih ne dobe, medtem ko
je dobil neki direktor poso
jilo za nakup avta, čeprav
ga je že prej imel, vendar
nekoliko slabšega.
Direktor KZ Jože Benčina
nam je v odgovor na te pri
pombe dejal:
»Pri nas imamo v glavnem
le navadne vloge, vezanih pa

zelo malo. Zato lahko daje
mo le kratkoročne kredite
do dveh let. Največ kreditov
pa damo do 13 mesecev.
Hranilnih vlog imamo za
193,5 milijonov S-din, posojil
pa smo dali le za 7,6 milijo
nov S-din. 2e iz teh številk
se vidi, da lahko vsak kmet,
ki ima pogoje, lahko dobi
pri nas posojilo. Tako dobi
vsak, ki kooperira z zdrugo, lahko že ob podpisu ko
operacijske pogodbe posojilo
v znesku do 70 odstotkov
vrednosti sklenjene koopera
cije.

Nekaj gasilskih iz ribniške občine
V rib n išk i občini je 24
g asilsk ih d ru štev , ki im ajo
oikoli 1300 članov. Za g asil
stv o je bilo v občinskem
p ro ra č u n u pred v id en ih la
ni 2 m ilijo n a S din d o ta 
cij, k e r p a ni b ilo v p ro ra 
ču n u dovolj d en a rja , je b i
lo dan ih d o tacij le za 800
tiso č sta rih din.
♦
In d u strijsk o gasilsko d ru 
štvo IN L E S im a izrab ljen o
m o to rn o brizgalko. Delav
ski sv et p o d je tja je že odo
b ril n ak u p nove, n ek ateri
iz u p rav e p a so p ro ti, češ
d a b i tisti d en a r ra je dali
občinskem u šta b u za p re
p rečev an je
elem en tarn ih
n esreč V en dar bi bilo prav,
d a bi n a jp re j zagotovil:
v arn o st v svojem p o d je tju ,
če im ajo d e n a rja več, pa bi
ga p risp ev ali še za p o treb e
šta b a za p rep rečev an je ele
m e n tarn ih nesreč.
...
*
P ro sto v o ljn o
gasilsko
d ru štv o R ibnica je bilo
včasih n ajb o ljše. D anes pa
im a d o b ro m o to rn o brizgal
no in dva avtom obila, žal

p a p rem alo delavnih članov. T udi u p rav n i od b or
d ru štv a n i dovolj delaven.
V p ro sto v o ljn em gasilskem
d ru štv u P rig o rica
so d o b ri gasilci in delavni
člani. S pom očjo vaščanov
so zgradili nov g asilski dom
in ga o prem ili. R azen tega
so lani dobili novo gasilsko
brizgalno, ki jo bodo letos
poleti k rstili. P rip rav ljaln i
o db or za k rs t so že izvolili.
P rosto v oljn o
gasilsko
d ru štv o B ukovica je bilo
včasih m ed n ajb o ljšim i, a
se je poslabšalo. V D anah
so začeli g rad iti nov gasil
ski dom , k e r pa je delo
slonelo le n a n ekaj članih,
ni bilo posebnega uspeha
*
Za vzdrževanje gasilskih
dom ov in o prem e te r ben
cin bi gasilstvo p o treb o v a
lo p recej d en a rja, a ga ne
dobi, k er ga občinska sku p
ščina nim a. V endar ga bo
tre b a zagotoviti, če hoče
m o, d a bodo gasilska d ru 
štva uspešno delala. Delo
g asilskih organizacij pa je
vedno te žje tudd zato, k er

Kandidati za skupščino
Cerkniška in ribniška obči se naglo spreminja v korist
na sta sosedi. Prva šteje 14 delavcev.
Obe občini volita skupno
tisoč prebivalcev, ki
se
v glavnem bavijo s km etij poslanca v socialno-zdravstvestvom, imajo pa tudi dve ni in organizacijsko-politični
močni podjetji: »Brest« v zbor. 3. maroa sta se v Cerk
Cerknici in »Kovinoplastika« nici sestali volilni komisiji
v Ložu. Sestava prebivalstva obeh občinskih odborov SZDL
in se dokončno pogovorili
o kandidatih. Dogovorili sta
se za predlog, da bosta v or
Ribniški upokojenci
ganizacijsko-politični
zbor
si želijo klub
kandidirala Franc Debevc in
Upokojenci in upokojenke Jože Tišler iz cerkniške ob
iz Ribnice in okolice si želijo čine, za poslanca v socialnosvoj prostor za shajanje, kjer zdravstveni zbor pa so pred
bi se lahko pomenili, se po lagali dr. Vido Cvar iz ribniš
r
svetovali, izvedeli kaj novega, ke občine.
prebirali časopise in gledali
televizijo. Klubi upokojencev
Matični urad Ribnica
so že v več krajih, zato pro
Poročila sta se: Prane Sojer, de
sijo za primeren prostor tudi lavec iz Plešivice, ln Pavla Košrlj, delavka iz Zimaric.
člani Društva upokojencev iz m M
arija Lesar 1/ Gorenje vasi je
Ribnice. Ce bi jim občana lah rodila Aleksandro
Umrla
sta: Jože Arko, upokoje
ko ustregla, bi ji bili zelo
nec iz Kota, star 64 let, in Ivana
hvaležni, klub pa bi bil tudi Zobec,
preužitkarica iz Dan. stara
kraju v ugled.
78 let.
V. P.

Matični urad
Loški potok

Slovenski jamarji
v Ribnici?

Na zadnji seji izvršnega
odbora Društva za raziskavo
jam Slovenije je bilo predla
gano, naj bi bil naslednji
občni zbor društva v Jam ar
skem domu ribniškega Jam ar
skega kluba. Na tem občnem
zboru bi podrobneje obdelali
kras in nje
Lani čez 22 milijonov zahodnodolenjski
gove pojave. Med ostalim bi
za izobraževanje
takrat obravnavali tudi, kako
Ribniški kombinat lesna bi se dali rešiti pred popla
industrije INLES posveča vami Kočevska in Ribniška
izobraževanju kadrov veliko dolina. Za predlog, da bi bil
naslednji občni zbor društva,
pozornost, posebno izo b rže
vanju na delovnem mestu. ki bo predvidoma februarja
Lani je sprejel tudi pravilnik ali maroa 1968, v Ribnici, se
o izobraževanju in je v te na je zavzel tudi predsednik
mene porabil čez 22 milijo Društva za raziskavo Jam
Slovenije Rado Gospodarič.
nov starih dinarjev

V februarju so rodile: Stanisla
va Lavrič iz Travnika — deklico,
Angela Levstik; iz Travnika — deč
ka in Angela Benčina Iz Travnika
— dečka. — Umrli so: Ignac Lev.
stik, upokojenec iz Travnika, 84
let; Prane Levstik iz Travnika,
B9 let, In Jožefa Samsa, gospodi,
nja iz Malega loga, 64 let.

se m lad i le n e ra d i vključuje jo v gasilska d ru štv a
P red le ti je bilo n am reč gasalstvo zarad i sv ojih vaj,
g asilskih in zabavnih prired itev zelo privlačno. Danes p a je tu d i po vaseh že
p recej m o to rn ih vozil, in
m ladi o d h ajajo n a zabave
drug am . G asilske orgamizacije za m lade niso več ta k o zanim ive, to p a je h k ra ti
tu d i eden glavnih vzrokov
n edelav no sti v p rec ejšn jem
štev ilu p ro sto v o ljn ih gasil
skih društev.

Kot dobri gospodarji pa
dajemo, dokler imamo do
volj vlog, posojila tudi dru
gim. Vendar dajemo nekme
tom posojila na zelo kratek
rok (2—3 mesece) in z raz
meroma visoko obrestno me
ro (8 odstotkov). Bolje je, da
denar kroži in prinaša obre
sti, kot da bi ležal mrtev in
bi imela KZ z njim celo stro
ške, saj bi morala potem za
druga plačevati vlagateljem
obresti.
Vse prošnje za posojila je
doslej reševal upravni odbor,
odslej pa jih bo svet koope
rantov kmetijske zadruge.
Prošenj nismo ugodno re
šili le tistim , ki niso imeli
garancije in ki so zahtevali
dolgoročno posojilo, ter mor
da nekooperantom in nečla
nom KZ.
Ce pa je bila komu po
njegovem m nenju prošnja za
kredit neupravičeno zavmjena, naj se pritoži na svet ko
operantov. Vendar meni nd
znano, da bi se kaj takega
zgodilo,
Seveda pa bi bilo bolj koristno, če bi občani povedaM
svoje pripombe v zvezi z delom naše zadruge upravi KZ
ali pa na sestankih, ki jih
sklicuje KZ po vaseh. Tako
bi vse pripombe in pritožbe
lahko hitreje upoštevali.

Zadružni ali gasilski dom
Gasilci iz Zapo toka so lani
pridobili v gasilske vrste 15
mladih članov, imeli so več
vaj, na sejah upravnega od
bora pa so se večkrat dogo
varjali o nalogah organizaci
je. Na nedavnem občnem zbo
ru, ki je bil zelo dobro obi
skan, so se odločili, da bi
prevzeli v upravljanje tudi
zapotoški zadružni dom. Ma
lo prej pa bo isto sklenili tu
di gasilci iz bližnjega Sušja.
Obe društvi delujeta na ob
močju ene krajevne skupno
sti in ene krajevne organiza
cije SZDL. Ce bi se s km etij
sko zadrugo iz Ribnice dogo
vorili in prevzeli zadružni
dom, bi se obe društvi zdru
žili. Zadružni dom bi tudi
vnaprej imel dosedanje dejav
nosti, del stranskih prosto
rov pa bi preuredili za potre
be gasilcev.
Na zboru so sklenili, da bo
do kupili novo brizga’no. De
nar zanjo bodo zbirali od ti

stih članov, ki so na delu v
tujini, za kar so že tudi iavolili poseben odbor. Ker de
la na tujem precej članov, ra 
čunajo, da bodo še letos zbra
li ves potreben denar.
—r

Lani 773 krvodajalcev
Minuli petek j? občinski
odbor Rdečega križa v Ko
čevju pregledal dveletno delo
organizacije in delo krajev
nih organizacij RK. V občini
deluje 23 krajevnih organiza
cij, ki imajo 4165 članov. Med
najpomembnejšimi lanskimi
nalogami je krvodajalska
akcija, ki se je je udeležilo
773 krvodajalcev, zatem orga
nizacija tečajev prve pomoči,
borba proti alkoholizmu in
tuberkulozi Čeravno se šte
vilo tuberkuloznih obolenj
na splošno znižuje, je zadnje
čase opaziti spet več obolenj.
v

Drobne iz Dolenje vasi
— Pred kratkim Je bil v Dole
nji vasi zbor volivcev, ki se ga
je udeležilo 50 občanov, kar Je
največja udeležba v zadnjih letih.
Na Številna vprašanja volivcev Je
odgovarjal podpredsednik občine
Ribnica Bogo Abrahamsberg. Zad
nji zbor volivcev je dokazal, da
ljudje na podobne sestanke radi
prihajajo, le če so dobro priprav
ljeni.
— četrto leto že mineva, od
kar je bila zgrajena cesta Ljub
ljana—Kočevje, vendar še danes
niso urejeni priključki na stran
ske poti. Prebivalci Dolenje vasi
(pa tudi drugih krajev ob cesti)
odločno zahtevajo, da cestno pod
jetje (ali kdorkoli) priključke
končno uredi.
— Posestniki s« močno zanima
jo, kako nastajajo cene lesu in
kako je mogoče, da ima gozdni
obrat kljub nizkim odkupnim in
visokim prodajnim cenam zgubo.
Zal se zbora volivcev kljub vabi
lom ni udeležil nobeden od go
zdarjev, ki bi občanom lahko raz
vozlal to dokaj zapleteno vpraša
nje.
— Krajevna skupnost ima za
letos precej načrtov. Clmprej je
treba urediti avtobusno postajali
šče, pri čemer mora sodelovati
tudi avtobusno podjetje, pomaga
li pa bodo tudi vaščani. Takoj
spomladi bodo začeli 'urejati va
ška pota, predvsem glavno polj
sko pot do Sv. M arjete. Pri po
pravilu bodo sodelovali vsi kmet

je in je akcija po sklepu krajev
ne skupnosti in zbora volivcev
obvezna za vse. Del poti bodo
morali popraviti tudi gozdarji,
ker po njej vozijo les iz gozdov.
— Letos bo dokončno urejeno
središče vasi. kjer bo ribniška
vrtnarija uredila lep park. Tri
stare lipe nameravajo posekati
in posaditi različno okrasno dre
vje in grmičevje. Krajevna skup
nost bo nam estila še tri luči v
delu vasi, ki mu pravijo Hrib.
— Konec lanskega leta je dobil
vodovod še del vasi pri šoli, ki
mu domačini pravijo Golnik. V
tam dedu vasi bodo 1. m aja do
bili tudi gostilno.
— O šoli v Dolenji vasi je bilo
že veliko povedanega. Tudi na
zadnjem zboru volivcev so obča
ni govorili o njej, ko so razprav
ljali o gradnji in popravilu šol v
občini. Dolenjevaška Sola ima
namreč le štiri razrede, in če
prav Je stara komaj deset let, ni
ma pomožnih učilnic, kabinetov
niti telovadnice. Zraven šole že
več kot deset let stoje temelji za
dvorano in druge prepotrebne
učilnice, vendar denarja za nada
ljevanje gradnje ni. Vrednost te
meljev cenijo na 10—15 milijonov
dinarjev, vendar ničemur ne slu
žijo. Prebivalci Dolenje vasi so
menili, da je tudi v njihovem
kraju potrebno šolo dokončno
urediti, da bodo tudi njihovi
otroci imeli primerne pogoje za
šolanje.
-vec

REŠETO

NA PRVI OBČINSKI KONFERENCI SZDL V ČRNOMLJU

Za obrtnike
in gospodinjske
pomočnice

Temeljna dolžnost SZDL je
uresničevanje reforme

Vabimo vse obrtnike in
gospodinjske pomočnice iz
območja občine Črnomelj
(razen Krajevnega urada
Semič), da se udeležijo
tandidacijskega zbora vo
livcev, ki bo j; ponedeljek
13. marca, ob 13. u r i v sejli sobi občinske skupšči
ne Črnomelj. Razpravljali
» m o tudi o pomembnih
vprašanjih stanja in razvo
ja obrti v občini.

Pravilnik o delovanju organizacije sprejet, delo pa se bo v prihodnje odvijalo
pod novim vodstvom — Za predsednika občinske konference je bil izvoljen
inž. Rado Dvoršak
Dne 28. februarja je bila v
Črnomlju prva seja novo.
izvoljene občinske konference
SZDL, na kateri so najprej
sprejeli pravilnik o delovanju
organizacije. Ker so pravilnik
že prej večkrat obravnavali
na sejah izvršnega odbora in
v vseh krajevnih organizaci
jah, so glasovali zanj brez
pripomb.
Zatem so bile na vrsti vo
litve novih organov občinske
konference. Kandidatna lista,
ki jo je pred'agala občinska
volilna komisija, je bila v
celoti sprejela. Za predsedni
ka občinske konference je oil
iavoljen inž. Rado Dvoršak,
za podpredsednika inž. Stane
Pečaver in za sekretarja Lojze
Šterk.
črtani izvršnega odbora so:
Leopold Bečaj iz Pustega
gradca, Mara Brodalič iz
Dragatuša, Boris šk delj iz
Rožnega do'a. Jože Grdun z
Vinice, inž. M art:n Janžekovič
iz Črnomlja, Franc Krapš s
Starihovega v rh a , Ivanka
Moljk iz Črnomlja, inž. Miros lav Mulej iz Semiča, Franc

BELOKRANJCI!
Slike za vse legitimacije
vam takoj izdela fotograf
BOŽIČ, Črnomelj, Ulica
Mirana Jarca (pred župni
ščem in banko).-

Šfajdohar iz Črnomlja in
Martin Tomc iz Črnomlja.
V nadzorni odbor so bili iz
voljeni: Lojze Cvitkovič iz
Adlešič, Nande Kapš iz Gabra,
Štefka Pahulje iz Črnomlja,
y era Rožič iz Črnomlja in
Janko Vranešič iz Črnomlja,
Obenem so izvolili tudi dva
člana republiške konference:
Ivanko Moljk in Franca Pav
liniča, oba iz Črnomlja, ter
dr. Franca Hočevarja za čla
na zvezne konference SZDL.
Konferenca je sklenila, da
bosta predsednik in podpredsediik opravljala funkciji pro
stovoljno, sekretar in vodja
izvršnega odbora SZDL pa bo
za svoje delo plačan.
V razpravi o smernicah za
bodoče delo organizacije je
več tovarišev omenjalo teža
ve, ki jih na terenu povzroča
nerazpoložen j e nekaterih lju
di zaradi odvzetih zdravstve
nih izkaznic kmetom-borcem,
zaradi pogostnega sprem inja
nja predpisov in zakonodaje,
dodeljevanja priznavalnin in
vedno večjih finančnih bre
men kmetovalcev.
»Vse te želje in kritike pa
zahtevajo od nas in SZDL,«
je dejal predsednik inž. Dvor
šak, »da s še večjim politič
nim posluhom obravnavamo
z občani njihove težave, pri
tem pa moramo izhajati s
stališča, da je osnovna dolž
nost SZDL boriti se za ure
sničevanje načel reforme. Nje

no rezilo ne sega več samo
po gospodarskih organizaci
jah, temveč ga začenjamo ču
titi vsi, od skupščine do po
sameznih občanov. Tistim, ki
so bili zadnje čase prikrajša
ni zaradi nekaterih ugodnosti
starega sistem a, moramo to
povedati.«
Dogovorili so se, da bo iz
vršni odbor čimprej organizi
ral delo po sekcijah, med ka
terimi bo treba zlasta oživiti
sc'.-si jo za družbeno aktivnost
žena.
‘
Občinska konferenca je do
izvedbe spomladanskih voli
tev podaljšala m andat občin
ski volilni komisiji, ker meni,
da mora začeto delo končati.
O dosedanjem delu komisije
in nalogah SZDL pred volitva
mi pa je nato obširneje po
ročal predsednik volilne ko
misije Franc Štajdohar.

član predsesdstva CK ZMJ Du
ško Mitević in član CK ZMS Vi
ki Musar sta se z m ladinci semi&kega terenskega
aktiva
in

Hlevi v Lokvah
so spet polni

Kmetijska zadruga Črno
melj je lani avgusta začela
preurejati hleve v Lokvah, le
tos januarja pa so hleve do
gradili in jih napolnili z 250
glavami živine. V obratu Lo
kve vsa dela še niso konča
na, ker urejajo še druge na
prave, ki sodijo k sodobni
proizvodnji živine. Računajo,
da bo aprila preurejanje po
vsem končano.

mladino iz tovarne ISKRA pogo
varjala o sam oupravljanju v mla
dinski organizaciji,
o odnosu
ZMS do drugih organizacij ter
ob tem razpravljala o teaah CK.
Mladinci so poudarjali, da pre
malo sodelujejo v , samoupravnih
organih podjetij, ne toliko po
krivdi starejših, temveč zato ker
so sami premalo aktivni. Prem aj
hna aktivnost pa po m nenju semiških mladincev izvira iz nizke
stopnje izobrazbe, slabega pozna
vanja razm er v podjetju in vča
sifc tudi iz strahu pred vodilni
mi uslužbenci.
Zelo živa razprava se je raz
vila o odnosih med ZMS in Zve
zo komunistov, SZDL in sindika
ti. Mladinci so izrazili prepriča
nje, da je bilo doslej edinole S
sindikati zadovoljivo sodelovanje
in da bi morali v članstvo ZK
sprejem ati več m ladih ljudi. V
tovarni ISKRA je od 140 m ladin
cev samo 1 član ZK, v celotni

Novega kioska na črnom aljskem trgu niso veseli
le kadilci in ljudje, ki često kupujejo časopise, tem več
vsi Črnomaljci. Lični objekt podjetja TOBAK je tudi
m estu v okras. (Foto: Ria Bačer)

Ribjemu zarodu še več skrbi!
Črnomaljsko ribiško dru
štvo je preteklo leto začelo h
Kolpi vabiti tuje turiste. Po
slovne stike so navezali s po
tovalno agencijo Hans Balzer
iz Lauterbacha, ki že proda
ja
ribiške dovolilnice turi
stom za ribolov na območju
črnomaljske ribiške družine.
Letos namaravajo navezati

Koristen razgovor mladih v Semiču
N a željo CK ZMS je občinski k o m ite Zveze m lad i
ne v Č rn o m lju ned avn o tega o rg an iz iral razgovor z
m ladin o iz S em iča. R a zp rav ljali so o d ru žb en i vlogi
in nalo gah m lad in sk e o rg an izacije v se d an jih pogojih.

»Na pristavah«
je prav lepo

črnom aljski občini pa je od t>3o
komunistov samo 49 mlajSih od
25 let Člani mladinskih akivov
se zavedajo, da bi m orali mla
dino pripravljati na sprejem v
ZK in nameravajo temu v bodo
če posvečati več pozornosti. Ver
jetno pa drži tudi mnenje mla
dih, da so osnovne organizacije
ZK še vedno preveč zaprte. Pove
dali so tudi to, da zaradi posa
meznih slabih komunistov neka
teri odklanjajo članstvo v ZK.
Mladinski aktivi pa bi morali nu
vzlic navedenim težavam sami
predlagati delavne in sposobne
mladince v članstvo ZK, razen
tega bi morali pokazati več od
ločnosti pri reševanju
njihovih
predlogov.
V razgovoru so obravnavali se
sodelovanje mladih v počitniški
zvezi, pri tabornikih, v društvih
TV D itd. Po m nenju gostov .e
razgovor uspel, mladina iz Semi
ča pa si podobnih srečanj Se želi.
KATJUŠA BASIC

stike še s podobnimi agenci
jami v Avstriji in Italiji.
Pretekli dve leti so črno
maljski ribiči izdatno skrbeli
tudi za ribji zarod, saj so
v Kolpo spustili 2000 mladih
postrvi, 5000 lipanov in 5000
šarenk, v Lahinjo in Dobličico pa 1000 somov, 2500 smu
čev in 3000 linjev. Zal pa tega
niso delale hrvaške družine
o n stra n Kolpe, Kar je črno
maljski ribiški družini priza
dejalo veliko izgubo.
Prav zato so 5. februarja
sklenili s športnim ribiškim
društvom v Vrbovškem po
godbo o skupnem ribogojnistvu, dogovorili pa so se tudi
za enotne cene turističnim
dovolilnicam in enoten lovni
režim na Kolpi. Po besedah
Marcela Skočirja, tajnika čr
nomaljske družine, bodo tak
sporazum sklenili še z ribi
škim društvom v Dugi Resi,
tako da bodo že letošnjo po
mlad v Kolpo spustili 50.000
šarenk.
Ribiška družina v Črnom
lju namerava urediti ribje re
zervate tudi na Lahinji, tako
da se bo več turistov zadrža
lo v Črnomlju. Ustanovili bo
do še mladinsko sekcijo, v
sezoni pa bodo prirejali meddružinska in družinska tek

movanja v športnem- ribo
lovu.
V Črnomlju upajo, da bo
do ribe, ki jih bo v Kolpi,
Lahinji in Dobličici vedno
več, ter številne ribiške in
druge prireditve pritegnile v
Belo krajino precej več tujih
turistov kot lani.
S. SPLIHAL

Zbori za kmetovalce
V nedeljo, 12. marca, bodo za kmetovalce, člane
kmetijske zadnuge 'Črnomelj, kandidacijski aboeri
v posameznih poslovnih enotah zadruge:
■ n a V in ic i ob 9. uri v prostorih osnovne šole;
■ v Dragatušu ob 9. uri v mladinskem klubu;
| v Adlešičih ob 9. uri v zadružnem domu;
g v Č rn o m lju ob 9. uri v sejni sobi občinske
skupščine;
B v Semiču ob 9. uri v prosvetnem domu;
■ v Starem trgu ob 11. uri v prostorih osnovne
šole
Kmetovalce vabimo, naj se kandidacijskih zbo
rov polnoštevilno udeležijo, ker bodo izbirali kan
didate za odlbomike občinske skupščine in kandi
date za poslance gospodarskega zbora SRS. Razen
tega je predvidena še razprava o km etijstvu in goz
darstvu.

TONE KNEZ

Ne zaradi števila, za
različna mnenja gre
Občinska volilna komisija
pri občinskem odboru SZDL
v Črnomlju je ugotovila, da
bi morali v bodoči občinski
skupščini poskrbeti za boljši
sestav v korist žena, m lajših
volivcev in neposrednih pro
izvajalcev. V črnom aljski ob
čini je več žensk kot moških,
vseeno pa je v dosedanji
skupščini med odborniki le
13,7 odstotkov žena, m lajša
od 25 let pa sta le dva odbor
nika.
Med doslej predlaganimi
in evidentiranimi za nove od
bornike občinske skupščine
je 14 žensk in 19 delavcev,
toda to so le predlogi za kan

N O V IC E

didate. Volivci sami bi st na
kandidacijskih zborih morali
zanje zavzemati, če hočejo,
da bo delo skupščine v bodo
če še uspešnejše.
Ne gre le zaradi števila
žensk in mladih ljudi v skup
ščini, temveč zato, da bi med
različnimi mnenji, ki bi jih
omogočil le pisan sestav od
bornikov raznih poklicev in
starosti, lahko izbrali naj
boljša pri reševanju perečih
zadev.
V bodočem delu občinske
skupščine bi morali predvi
deti možnost za prekinitev
sedanje prakse, da bi se vsi
z vsem strinjali.

ms):
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BELA KRAJINAV DAVNINI »j<d

»Nato pa je Avgust prišel do nekega
drugega mesta, z imenom Metulum, ki
je bilo glavno mesto Japodov ter je
ležalo v zelo gozdnatem pogorju na
dveh gričih, kd ju je delila tesna globel.
V tem mestu je bilo okoli 3000 bojevi
tih in zelo dobro oboroženih mladeni
čev, ki so z lahkoto odbijali napade
Rimljanov na mestno obzidje. Rimljani
so delali pred obzidjem gomilo, Metuii
pa so jih motild pri delu s tem, da so
jih napadali ponoči in podnevi ter z
obzidja mučili vojake s pripravam i, ki
so jih dobili v vojni, ko se je v njiho
vih krajih bojeval Decim Brut proti
Antoni ju in Oktavi janu. Ko pa se je
začelo rušiti obzidje, so Metuii zgradi
li še eno, nato zapustili porušeno ter
se utrdili za novim obzidjem. Rimlja
ni so zapuščeno obzidje osvojili in ?a
požgali, pred novim pa so nasuli dve
gomili ter z njiju položili na obzidje
štiri mostove. Ko je delo bilo oprav
ljeno. je Avgust, ki je hotel odvrnita
pozornost Metulov, poslal nekaj voja

ž e dolgo p ra v ijo v Čr
n o m lju m estn em u o b m o čju
m ed Z ad ru žn o ulico in Sa
dežem »Na p ristav ah « , za
to je o b čin sk a sk u p ščin a
lan i ta m n a sta lo ulico im e
n o v ala N a p rista v ah .
L astn ik i novih stan o v a
n jsk ih h iš H o rv a t, Ju d n ič,
Š v ajg er in U rh p a so vlo
žili p rito ž b o , češ d a b i
lahk o
n ašli
k u ltu rn e j še
im e za ulico, k i n i z ra sla
iz hlevov, te r p red lag ali,
d a b i n jih o v e h iše sta le
ra je n a P rv o m a jsk i ali n a
C esti zelenega J u rija .
O p rito ž b i je raz p ra v lja l
že sv et za sta n o v an jsk e in
k o m u n aln e zadeve, 22. feb
ru a r ja p a tu d i o b čin sk a
sk u p ščin a. O d b o rn ik i so
m enili, d a je im e N a p ri
sta v ah lepo in p ristn o slo
vensko, d a n i p ra v nič ža
ljivo za stano valce in tu d i
p rim e m o glede n a ud om a
čeno k ra je v n o rab o . Skle
n ili so o b d rž a ti to im e, če
je ta m k a jšn jim stan o v al
cem p rav ali ne.

kov za mesto, drugim pa je ukazal,
naj gredo preko mostov na obzidje,
sam pa se je povzpel na najvišji stolp,
da bi gledal obleganje.
Barbari so se iz oča v oča srečali z
Rimljani, ki so prodirali po mostovih,
drugi pa so prežali nanje pod mostovi
te r jih z dolgimi kopji zalbadali od za
daj. Ko so barbari videli, da se je po
drl prvi most, nato pa nanj še drugi,
so se zelo ojunačili; ko pa se je zrušil
tretji, je Rimljane prevzela panika in
NndhČe si ni upal stopiti na četrtega,
dokler ni Avgust skočil s stolpa in za
čel zmerjati vojake. Ko pa jih s-tem
ni mogel izpodbuditi za boj, je sam
zgrabil za ščit in stekel po mostu. Z
Avgustom sta tekla tudi dva generala.
Agrripa in Hieron, ter dva aiz njegove
telesne straže, Lutus in Volas; tako so
torej šli na most samo ti štirje in
nekaj oprod. 2e je bdi Avgust na drugi
’ strani mostu, ko je vojake postalo
sram in so se v trum ah vsuli za njdm.
Most pa se je zaradi preobteženosti
podrl in vse može pokopal pod seboj,
tako da so bili nekateri ubiti, druge pa
so odnesli s polomljenimi kostmi. Av
gust je bil ranjen v desno nogo in obe

roki, vendar se je kljub temu z vsemi
znamenji povzpel na stolp in pokazal,
da je živ, da ne bi vest o njegovi sm rti
med vojaka povzročila panike. Avgust

Cerkvica sv. Helene ob južnem
vznožju Kučarja je zgrajena na pra
zgodovinski gom ili (Foto: Tone
Knoz).
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Kmetovalci so za manjše razlike v davkih
Letos nekaj novosti pri plačilu prispevkov iz dohodka od kmetijstva —
Odborniki izglasovali manjše razlike v stopnjah prispevka, kot jih je pred
videl osnutek odloka po predlogu dveh občinskih svetov
36 odbornikov je v navzoč
nosti poslancev Lada Mišice,
prof. Janeza
Kambiča
in
dr. Albina Pečaverja na zad
nji občinski seji razpravljalo
največ o letošnjih davkih na
dohodek iz km etijstva. Osnu
tek odloka, ki sta ga p ripra
vila občinska sveta za druž
beni plan in finance ter svet
za gospodarstvo, je predvide
val, da bd kmetovalci v I. sku
pini plačevali 14 odstotkov
prispevka iz osebnega dohod
ka v km etijski dejavnosti,

12, odstotkov v II. skupini in
2 odstotka v III. skupini ka
tastrskih občin.
Proizvodnih okolišev letos
v odloku ne obravnavajo več,
pač pa le tri skupine, v ka
tere so razporejene celotne
katastrske občine. Odborniki
iz vrst kmetovalcev pa so
osnutku odloka nasprotovali
ter se v razpravi zavzemali
za m anjše razlike v stopnjah
prispevka, češ da bo med
kmetovalci tako manj nego
dovanja. Mnenju odbornikov

SEJE MLADINSKEGA KOMITEJA V METLIKI

Za začetek lep delovni načrt
M etliška
klub, p o živiti
r a ti trib u n o
sp o m lad an sk e

m lad in a n am erav a ob noviti m lad in sk i
delo v o rg an izaciji in sek cijah , o rg anizi
m lad ih in p o m a g ati p ri p rip ra v a h n a
volitve.

Občinski komite Zveze m ladine
Metliki si je v letošnjem letu

270 vozil že
registriranih
V samem m estu je registri
ranih 85 osebnih avtomobi
lov, v vsej občini jih je okoli
130, izredno veliko — k ar 35
“ 7 pa je tovornjakov v zaseb.
ni lasti. Ljudje še vedno pre
cej na veliko kupujejo avto
mobile, saj je bilo od novega
leta dalje prijavljenih že 20
novih lastnikov vozil.

Edini čevljar dobil
konkurenco
D olgo let je imela Metlika

enega samega čevljarja, ki
je komaj zmagoval naročila
številnih strank, pred k rat
kim pa je dobil konkurenco:
konec februarja je nam reč v
Metliki v Ulici na trg odprl
čevljarsko
delavnico Ivan
Vukšinič. Bil je zaposlen v
Ljubljani, a ker je v Metliki
domačin, se je vrnil. Zaen
krat dela novi čevljar sam,
zato siprejema le popravila.

zastavil široko zasnovan delovni
načrt. Kot eno glavnih nalog pred
videvajo vključiti v družbeno de
javnost čimveč mladih. Razprav
ljali so tudi o nalogah m ladine
pri izvedbi spom ladanskih volitev.
Zavzemali so se za kandidate, ki
so se že doslej izkazali s svojim
delom. Bili so enotnega m išlje
nja, da je treba voliti tiste, ki
zaslužijo zaupanje volivcev.
Ponovno so razpravljali o tem ,
da bi kazalo obnoviti metliški
m ladinski klub. za kar se zavze
m ata predvsem mladinska aktiva
trgovskega podjetja MERCATOR
in KOMETA. Mladina tovarne BE
TI pa bo km alu dobila svoj pro
stor, katerega bodo veseli poseb
no tisti, ki se vozijo na delo.
Med pomembnimi nalogami so
omenili tudi pospešitev idejnovzgojnega dela. V ta namen bodo
s pomočjo občinskega kom iteja
ZKS organizirali sem inar. Radi pa
bi izvedeli tudi za mnenje m ladi
ne, če zadostujeta dopolnilni stro
kovni šoli tovarne BETI in KO
MET, kajti od 1400 zaposlenih še
vedno nad polovica m ladih nim a
popolne osnovnošolske izobrazbe.
Mladinski komite nam erava or
ganizirati tudi različne sekcije.
Ena takih sekcij bo film ska, kate
re organizacijo je prevzel m ladin
ski aktiv mesta. Med drugim bodo
na filmski trak posneli zgodovin
ske in krajevne znamenitosti Bele
krajine, film pa bodo predvajali
tudi v javnosti. Organizirali bodo
kritike filmov in hkrati s tem raz
vili filmsko vzgojno delo.
Nadalje bodo na javni tribuni
m ladih prikazali svojo udeležbo v
družbenem sam oupravljanju, go
spodarstvu, kulturi in prosveti,
obenem pa bodo spregovorili o
svojih željah in potrebah.

iz Dobravic in Bušinje vasi
so se pridružili še ostali, ta
ko da je končno obveljala
njihova in se je prispevna
stopnja v H I. skupini od
predvidenih 2 odstotkov po
večala na 5 odstotkov. Kme
tovalci bivšega IV. proizvod
nega okoliša, zdaj uvrščeni
v III. skupino, bodo sicer na
slabšem kot so bili lani, ven
dar menijo, da je ta to ob- davčitev pravičnejša.
V razpravi pa je bilo opa
ziti, da so posamezniki celot
no davčno politiko km etij
stva obravnavali le s svojega
stališča ali z vidika svoje va
si, mnogo manj pa kot od
borniki občinske skupščine
s širšim družbenim intere
som.
Pri obravnavi odloka o ob
činskem prometnem davku
je prav tako prišlo do neka
terih sprememb pri obdavčit
vi alkoholnih pijač. Zanje so

se odločili zato, da ne bi bil
družbeni sektor gostinstva
preveč prizadet in da bi to
vrstne prispevke prilagodili
predpisom v sosednji črno
m aljski občini.
S sprejetim odlokom o pri
spevku za uporabo mestnega
zemljišča, ki predvideva pla
čilo 15 Sdin od kvadratnega
m etra zemlje, za katero se
zanimajo kupci, bodo priza
deti tisti lastniki, ki so do
slej s prodajo zemlje zavlače
vali. Na področju Metlike
skoroda ni več zazidljivih
parcel (splošnega družbenega
premoženja, zato nastajajo
težave, ker je treba graditi
na zasebni zemlji.
Lastniki zemljišč bodo lah
ko tudi poslej ceno postav
ljali po svoje, vendar s pro
dajo dolgo ne bodo več zavla
čevali in iskali še boljših po
nudnikov, ker jih bo k temu
prisilil omenjeni davek.
Na seji so izglasovali še
spremembo odloka o višjih
dnevnicah, ki znašajo zdaj
5000 in 4500 din ter 60 (na
mesto 50) din za kilometrino
uslužbencem občinske uprave.

Pred kratkim je podjetje AGRO OBNOVA iz Ljub
ljane začelo rigolati zasebne vinograde m ed Suhorjem
in Lokvico. Delo opravljajo po naročilu m etliške za
druge, ki si že več let prizadeva za obnovo vinogradov
na svojem področju. (Foto: Ria Bačer)

Občani, pridite na kandidacijske zbore!
Od 9. do 12. m arca se bo
do na območju metliške ob
čine zvrstili kandidacijski
zbori volivcev po posameznih
volilnih enotah, kot sledi:
11. m arca ob 19. uri v vaški
hiši v Gor. Lokvici za vasi:
Gor. in Doletoja Lokvica ter
Trnovec;

12. m arca ob 14 uri v osnov
ni šoli na Radoviči za Radovioo, Radoše in Ostriž;
11. m arca ob 19. uri v osnov
na šoli Suhor za Gor. in Dol.
Suhor in Bušinjo vas;
12. m arca ob 14. uri na H ra
stu pri Brunskoletu za H rast,
Dole, Drage in Ravnace;

Kandidacijski zbor in
proslava v tovarni BETI
V nedeljo popoldne so ime
li v prostorih metliške tovar
ne BETI kandidacijski zbor
volivcev. Občinska volilna ko
misija je za republiškega po
slanca gospodarskega zbora
predlagala inž. Cirila Mrav
ljo, medtem ko so volivci
enoglasno zahtevali, naj bo
njihov poslaniki kandidat di
rektor tovarne Peter Vujčič.
Po kandidacijskem zboru
je bil še sindikalni občni
zbor, sledila pa je vesela za
bava, ki so jo m člane izra
zito ženskega kolektiva pri
redili v počastitev 8., maroa.
Ob tej priložnosti so učenke
poklicne konfekcijske šole
presenetile gledalce z lepo

naštudiranim kulturnim sporedom.

Uspel maturantski ples

12. marca ob 14. uri v gasil
skem domu v Rosalnicah za
Curile in Svržake;
11. m arca ob 19. uri v klubu
družbenih organizacij v Grad
cu za volivce desnega brega;
12. m arca ob 19. uri v osnov
ni šoli Podzemelj za Podze
melj, Mlake, Boršt, Kapljišče
in Skrilje;
9. marca ob 19. uri v dvora
ni Kina Metlika za prebivalce
Metlike (od Fuxove hiše do
Kolpe), Cankarjevo cesto in
Tovarniško pot;
10. m arca ob 19. uri v dvo
rani kina Metlika za Vinograd
niško ulioo, Pot na'V eselico,
Prečno pot, Na Požeg, Navra
tilovo pot in Partizanski trg;
12. marca ob 14. uri v gasil
skem domu v KriževskJ vasi
za Prim ostsk in Križevsko
vas;
12. m arca ob 14. uri v Drašičah v gasilskem domu;
11. marca ob 19. uri v vaški
hiši v Bo janji vasi za Bojan jo
vas in K rašnji vrh.
Vabdmo vse občane, da se

V soboto zvečer so dijaki
IV. letnika črnomaljske gim
nazije, med katerim i je tudi
več Metličanov, priredili ma
čez zimo zaprto gostišče
Veselica bodo v nedeljo spet
turantski ples v metliškem
Na seji kom iteja je bilo precej
odprli. Medtem so gostinske
hotelu Bela krajina. Za pri
tudi o sprejem anju m la
prostore preuredili in prebe govora
reditev je bilo veliko zanima
dih v Zvezo komunistov. Ugotovili
lili, več novosti pa napovedu so, da m ladina ni dovolj sezna
nja in so bile vse vstopnice
jejo tudi pri postrežbi ' na njena s pogoji za sprejem v ZK,
že vnaprej prodane. Na plesu
so predlagali skupno posve
prostem . Kupili so posebno zato
je igrala dijaška godba, dijaki
tovanje zastopnikov m ladine in
električno pečico za pečenje ZK.
sami pa so organizirali tudi
jagenjčkov in odojkov, razen
Ob vsem tem pa je m ladinski
Predstavniki republike Slo
strežbo in ves program. V
tega bodo gostom vselej nu kom ite sklenil, da je prvenstvena
veselem razpoloženju je ude venije in Hrvaške so se na
usm erjati življenje in de
dili celo vrsto specialitet na naloga
lo vseh m ladih ljudi, ob tem pa
ležencem plesa večer prehitro nedavnem posvetu, sklicanem
žaru ter pravi mesni in sirov iskati nove, privlačnejše oblike
zaradi metliškega mosta, spo
minil.
b u re k ..
dela.
R. F.
razumeli v petih predlogih:
1. Sedanji m ost čez Kolpo se
ne izplača obnavljati; 2. gra
dili bodo nov most, ki bo še
Beli krajini. Najbogatejše najdišče jaJAPODSKA ZAPUŠČINA
enkrat širši od sedanjega, ob
Je dal znova graditi mostove, da ne bi
podskih izkopanin je še vedno Vinica.
straneh mora imeti pločnike;
NA DRAŽBI
sovražniki misldli, da se je predal ali
Severovzhodno nad Vinico se dvigujeta
3. strokovnjaki bodo ugoto
pa umaknil. To je pri Metullih vzbudilo
Tako nam govori pisan zgodovinski dva arheološko zelo pomembna hriba:
vili, ali je prim ernejši most
silen strah, ker so m islili, da se boju
jejo proti nepremagljivi siti. Nasled dokument. Pa poglejmo Se usodo ja- šlem ine in žeželj z znano božjepotno
njega dne so Metuli k Avgustu poslali podskih najdb, ki so bile izkopane v oericvijo na vrbu.
poslance in m u izročili petdeset talcev,
ki si jdh je ta sam izbral, te r obljubili,
da sprejm ejo rimsko vojaško posadko,
ki so Ji prepustili višji grič, sami pa
• V kratkem bodo začeli
«o se umaknili na nižjega. Ko je rim 
podmladkarji Rdečega križa
ska posadka vstopila v m esto in od
na Suhorski šoli spet zbirati
Metulov zahtevala, naj odložijo orožje,
zdravilna zelišča. Razredi
so bili zelo razsrjeni te r so žene in
med seboj tekmujejo, kdo
otroke zaprli v posvetovalno hišo in
bo več zbral, najboljše zbi
* postavili stražo z naročilom, naj hišo
ralce pa javno pohvalijo v
zažge, 6e bi ljudem grozilo kaj hudega,
šoli in na občnem zboru kra
sami pa so v obupanosti napadli Rim
jevne organizacije RK. Solar
ljane. Ker pa so Metuli napadli z niž
ji so vneti zbiralci. Lani so
jega kraja višji, so bili vsi popolnoma
prodali okoli 220 kg zelišč in
premagani. Tedaj je straža zažgala po
upajo, da letos kupčija ne
bo slabška. Z zbiranjem si
svetovalno hišo. Mnogo žena je pobilo
suhorski šolarji prislužijo
sebe, svoje otroke in druge pa so z
razredni izlet, drugače bi mo
otroki v naročju skočile v ogenj. Tako
rali ostati doma, ker večina
je vsa m ladina Metulov padla v boju,
staršev ne bi zmogla stro
večina neoboroženih p a je poginila v
škov.
ognju. Z njimi je zgorelo tnidi mesto,
• Pred kratkim je bila v
In čeprav v teh krajih največje, vendar
vasi letna konferenca krajev
od njega ni ostalo niti sledu. Po za
vzetju Metula so se preživeli Japodi v
strahu predali Avgustu. Tako so Rim
ljani prvič spravili pod svojo oblast
Japode, ki prebivajo onstran Alp. Po
Avgustovem odhodu so se uprli Posenl, proti katerim je bil poslan Maric
Pogled na halštatske gom ile v brezovem gozdičku za vasjo Grm
HelviJ, id jih Je pokril, krivce za upor
pod Kučarjem (Foto: Tone Knez)
d&l pobiti, ostale pa zasužnjil.«

V nedeljo odprta
Veselica

zborov volivcev udeleže v čimvečjem številu, ker bodo iz
birali kandidate za odbornike
občinske skupščine in po
slance.

Peš hoja za potni
ke obvezna!
Kdor zdaj potuje skozi Me
tliko proti Karlovcu, se lahko
spom inja potovanj v prvih
povjnih letih, ko so vlaki ih
avtobusi vozili le do poruše
nih mostov, na oni strani pa
jih je čakalo drugo prevozno
sredstvo. Podoben način pre
voza je nam reč,tudi z d a jj^ ta 1967!) v Metliki. Avtobus
pripelje do zaprtega mostu
čez Kolpo, čez m ost se mo
rajo potniki sprehoditi peš,
na oni strani pa lahko vsto
pijo v drug avtobus. Kombi
niranemu potovanju pa bodo
v kratkem naredili konec:
potniki za Karlovac bodo lah
ko ves čas vožnje ostali v av
tobusu, ta pa bo vozil po ob
vozni cesti čez Krasinac in
Pravutino.

Nekaj več o metliškem mostu
in betonske ali železne kon
strukcije; 4. m ost naj bi za
čeli graditi že letos; 5. v dveh
mesecih bo predsednik met
liške občine sklical nov po
svet, na katerem se bodo
odločili za načrte; 6. sprejeli
so priporočilo, naj obe re
publiki za novi most, ki bo
po prvih računih veljal okoli
120 milijonov dinarjev, pri
spevata vsaka polovico.

DROBNE S SUHORJA
ne organizacije ZKS, kjer so
razpravljali o delu vseh va
ških organizacij. Sklenili so,
da bodo na prihodnji partij
ski v sestanek povabili vse
predstavnike družbeno-političnih organizacij s Suhorja ter
se pogovorili o enotnih skup
nih načrtih za bodoče delo.
• Letošnji dan žena so le
po proslavili. V prosvetnem
domu
imeli proslavo *
domačim kulturnim spore
dom, nato pa so se zavrteli
na družabnem večeru, šola
je v počastitev 8. marca po
sebej povabila partizanske
mame, jim pripravila pro
gram in prijetno srečanje.

12 rekordov naenkrat
Sovjetsko letalo tipa AN 22,
»brat« največjega letala sov
jetske proizvodnje antej, je
27. oktobra med enim samim
poletom doseglo kar 12 sve
tovnih rekordov. Vzletelo je
z 88.103 kilogrami tovora v vi
šino 6500 metrov.
Poveljnik njegove posadke
Ivan Davidov je osvojil 12
svetovnih rekordov za letala
s pogonom na turbine in pro
pelerje.
2e s številkama, ki smo ju
prej omenili — tovor 88.103
kilograme in višina 6500 m
— je premagal vse dosedanje
rekorde, ki so jih na svetu

Orehovški

postopoma dosegla letala z
obremenitvami 35, 40, 45 p«
vse do 85 ton.
Uradni svetovni rekord z
največjim možnim tovorom je
imelo doslej ameriško letalo
douglas S 133 A, ki je poneslo
v zrak 34.624,5 kg, upravljal
pa ga je letalski polkovnik
John Thompson.
AN 22 lahko v letu dni pre
pelje toliko tovora, da prihra
ni več milijonov rubljev, še
več. Ta velikan lahko prepe
lje nerastavljene agregate, ki
so tako veliki, da jih ne bi
mogli prepeljati niti z želez
nico.

Pretekli teden je v Penlirjevki na Gorjancih go
zdar Ivan K otar odkazoval drva Stanku Novaku
iz Orehovice. Pri tem sta
naletela tudi na votel
brest. Ko sta ga ogledova
la čisto od blizu, sta v du
plu zagledala nekaj žive
ga, kosmatega. Nista ve
dela, kaj naj bi to bilo,
vendar sta vhodno luknjo
zadelala, da ne bi žival
ušla. Takoj ko sta prišla
domov, sta o tem obvesti
la orehovške lovce.
Drugi dan so odšli tja
lovci Tone Zagorc, Tone
Jakše, Tone Radešček in
Nace Žnidaršič. S seboj so
vzeli puške, sekiro, zaboj
in verige. Ko so prišli do
bresta, so videli, da so
vzeli s seboj kar pravo
orodje. Takoj so se lotili
dela: v brest so zasekali
dve luknji, skozi kateri so
potem
tiščali kosmato

OBVESTILO
P ra zn o v a n ja 25-letnice u sta n o v itv e II. g rup e
odredov, ki b od o leto s 14. m aja v Celju poveza
no s sp reje m o m dom icila, bo im elo velik po
m en, saj bo zajelo vse štajersko o bm očje in
bo h k ra ti p razn o v an je vsega p a rtiz a n stv a na
šta je rsk e m .
O d bo r za o rg an izacijo teg a p raz n o v an ja želi
poleg izvedbe o b širn eg a p ro g ra m a u re d iti tu d i
n atan čen sp isek živih, p a d lih in u m rlih borcev
II. gru pe odredov.
V
zvezi s tem n ap ro ša m o vse b o rce II. grupe
odredov, da ta k o j sp o ro če: srvoje im e in p ri
im ek ter točen naslov bivanja zaradi izdelave
spiska ter d o stav e vabila na zbor ob proslavi
n a naslov:
O bčinski o d b o r ZZB NOV, Celje, G ledali
šk a 2.
M ed b o rce II. g rup e o d red ov p rištev am o vse,
ki so b ili v p a rtiz a n sk ih en o tah II. grupe o d re
dov po n je n i u stan o v itv i n a O rlak ih n a D olenj
skem m a ja 1942 te r vse b o rce p a rtiz a n sk ih eno t
n a š ta je rs k e m od 1941 d alje, k i so p rišli v se
sta v II. g ru pe o dredov v času do decem bra
1942, ko je b ila u sta n o v lje n a IV. o p erativ n a
zona
O RGANIZACIJSKI ODBOR
II. G RU PE ODREDOV

V Pustnih novicah smo
braM, da zvon v Omeči vasi
zvoni plat zvona stolpu in
samemu sebi, zakaj stolp, ki
je lepa znamenitost kraja in
iavira še iz turških časov, je
že petindvajset let brez stre-

ki je v nevarnosti, odpeljali
drugam, vsekakor na varnejše
mesto, kjer bi m u privoščili
vsaj streho! V Črneča vasi
mu jo nam reč ne, kako bi
sioer mogli gledata stolp nad
vasjo celih petindvajset let
brez strehe!

Danes objavljamo njegovo
njegovo sdako, m orda se bo
komu končno oglasila vest
in bo kaj ukrenil za rešitev
te arhitekture. Slišati je nam 
reč resne glasove, da bi zvon,

In še nekaj: nekateri pra
vijo, da morajo to opraviti
dirugi, da naj to opravi obči
na itn. Moramo se sprijazniti
z dejstvom, da se bo kar v
Cmeči vasi sami treba po
truditi in kaj ukreniti za. re
šitev tega kulturnega in zgo
dovinskega spomenika. Casi,
ko je mana padala izpod ne
ba in prehranjevala cele tru 
me ljudi, so menda za nami
m brez miye se še čevelj ne
obuje! Stvar namreč razodeva
le preveliko nem arnost in je
družbena skupnost menda ne
bo kar tako gledala, zato
bomo o tem spomeniku še
pisala!

Valvasor o grado\ ih v dolini Krke

Veseli večer —
poživitev
za Črnomelj

Z A B O R ŠT
V s e b i n a . Prijetna lega gradu Zaboršt. Graščina je dobila svoje
im e po velikem gozdu. Grad je sezidal eden gospodov Mordaksov.
K asnejši lastniki graščine in njegov sedanji lastnik.
O sem m ilj od L ju b ljan e, a slab e
č e trt u re od N ovega m e sta sto ji tik
p re d m estom , n a d ru g i s tra n i reke
K rke, n a p rije tn e m k ra ju g rad Zab o ršt, k i sp a d a k S re d n ji K ra n jsk i,
G ra jsk o p o slo p je sic er n i veliko, to d a
je ud o b n o g rajen o te r im a čedne stan o v an jsk e p ro sto re , n ao k o li p a ga obd a ja jo lep a p o lja. P ra v blizu g rad u
s to ji p rije te n in velik gozd, po k a te re m
se je g raščin a p riv zela tu d i sv o je im e
F o rst (gozd); in p ra v ta k o je tu d i v
k ra n jsk e m je zik u d o b ila sv oje im e p o
gozdu, k e r jo je K ra n je c p o lm e n o ^ l
z besedo Z ab o ršt, k a r p om eni toliko
k ak o r »za gozdom «. P re d p rib ližn o sto
le ti je d al k o t p rv i p o s t a v i t i ta g rad ič
eden gospodov M ordaksov. M edtem

ko so do ta k ra t n a g rad u G rab n u prebivali tr ije b r a tje iz d ru žin e M ordaksov sk u p a j, je n a to o sta l ta m sam o
eden, d ru g i sd je zg rad il g rad G rm ,
tr e tji p a Z ab o ršt.
P re d se d an jim la stn ik o m so im eli
g raščino v la sti: •gospod Iv an 2 ig a Gusić, p o n jeg ov i sm rti p a n jeg ov a gospa
vdova, gospa D o ro teja G usić, ro je n a
g ro fica B arb o , Ipl je g raščin o le ta 1686
p ro d a la gospo d u Iv a n u F ra n c u pl. Retten feld u, sto tn ik u p o d gro fom K arlo m
iz sau ra u šk eg a reg im en ta d ra gon a r jev.
T a je še d an e s la stn ik gradu,
(Z a b o ršt je sta l n a d esnem b reg u
K rke, o b ce sti p ro ti G rabnu, te r je
že sred i 18. s to le tja razpad el.)

Tudi v Črnomlju ni takoj
obupati nad
tam kajšnjim
družabnim življenjem. Tokrat
nas je v sredo, 1. marca, zno
va opogumil veseli večer
črnom aljskih m aturantov. V
dveumem programu smo sli
šali vrsto starejših in novej
ših popevk, med njim i nekaj
izvirnih. Nastopali so: Sonja
Ivanič, Branko Bašič, Peter
Cvelbar in Bernarda Jelen.
Sprem ljala sta jih zbor m a
turantk in instrum entalni
kvartet Silva Mihelčiča.
Večer je pripravil Silvo
Mihelčič. Kot režiserju mu
je uspelo, da je ves čas raz
meroma velik kolektiv nasto
pajočih vsak trenutek nepri
siljeno vključil v dogajanja.
Kot glasbeni vodja je dose
gel s solisti, predvsem pa z
zborom, kvalitetno izvajanje.
Prispeval je tudi nekaj pri
redb in izvirnih del. Predsta
vo je zelo dobro vodil Toni
Gašperšič, ki je prispeval
bodljikavo spremno besedo.
J. K.

Novi vzletni raketni
motorji
V Sovjetski zveai so prod
kratkim predskusili nov si
stem vzletanja raketnih letal
prestreznikov. Kakor piše list
»Komsomolska pravda«, se s
pomočjo vzletnih raket mo
torjev nadzvočna letala v ne
verjetno kratkem času »odle
pijo« od piste in se navpično
dvignejo v nebo. Po vzletu se
od njih te dodatne naprave
ločijo in padejo na zemljo.

gmoto v že pripravljen za
boj. šele ko je žival poka
zala glaivo in šape, so spo
znali, da imajo opraviti z
medvedom. Seveda je v
vsakega zlezlo tudi malo
strahu.
Čeprav zverina ni tako
velika, je pa vendarle
medved, ki se ne pusti bo
žati, našim junakom dal
dosti opravka, preden so
ga zaprli in povezali v za
boj. Pripeljali so ga v
H rastje na dom Toneta
Radeščka.
Tu so spet nastale teža
ve, kako mrcino kosmato
privezati, da jim ne uide.
Jože Potočar iz Stare vasi
je mislil, da ji bo lahko
dal verigo okrog vratu kot
ovci ali koza. Medved pa
ga je pošteno šavsnil po
roki. Ko se jim je le ne
kako posrečilo zver pri
kleniti v hlev, kjer je Se
danes, so ji dali jesti in
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Kar bolj »d daleč ga je treba držati, da ne bi koga ugri:
Tiranje ni bil prav razpoložen in pri najboljši volji ga n i 1
slikati kot — od zadaj! (Foto: P. M iki

SMEH STOLETIJ
V
ra z d o b ju fašistič n e vladavine je p riše l v
severno ita lija n sk o m esto cirk u s. M ed p reb iv a l
ci p a n i bilo p oseb nega za n im a n ja in d ire k to r
te zabavne u stan o v e je b il po n ek a j večerih ves
o b upan. N ap eto je p rem išljev al, k ak o b i povečal
obisk, in n az a d n je se je n ečesa dom islil. N a
p la k a tu je razg lasil, d a b o u p ra v a c irk u sa v rn ila
v stop n ino vsakem u, k i m u zad n ja, p o seb n a to č
k a n e bo všeč.
Še istega večera se je v ciiikusu k a r trlo lju 
di. Točke p ro g ra m a so se k ot p re jš n je dni lepo
zvrstile druga za dru go , d o k le r n i p rišla n a v r
sto o b lju b lje n a z a d n ja p riv la čn o st. T ed aj je
direktor o b jav il p o zvočniku:
»Spoštovani gledalci! K ot sm o o b lju b ili, b o 
m o vrnili d e n a r vsem , k i jim za d n ja to čk a
našega sporeda n e b o u g ajala. S ed aj vam b o to .
rej orkester fašistič n e m ilice za ig ral n ašo ču d o 
vito him no ,G iovinezza\«
Skladatelj Verdi je bil dober paitriot v času,
preden se je Italija združila. N jegovo im e so
italijanski rodoljubi uporabljali kot geslo. N ji
hov borbeni vzklik »Evi v a Verdi!« je bilo nam 
reč treba takole razstaviti: »živel V ittorio Em a
nuele Re D' Italia!«
DTCprčmesnU, p a rla m e n ta rn i svetovalec, se
je z vso silo u p rl zd ru žitv i p lem en itašev s
tre tjim stan o m . Z arad i teg a m u je h o te la m no
žica razd e j a ti hišo. T edaj je sto p il nek d o p red
lju d i in zaklical:
»Kaj n am erav a te , lju d je bo žji? U pepeliti h i
šo teg a gospoda? S aj je la st njeg ov ih upnikov!
— U b iti n jega? On je p ro d an ! — N jegove o tro 
ke? S aj nis<tl njegovi! — N jegovo ženo? T a je
la st vseh!« D ovtip je m nožico p om iril.

Piše dr. Josip Edgar Leopold-Lavov,
prior kartuzije Pleterje
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P rv i ja m a rsk i dom v Ju g o slav iji so zg rad ili rib n išk i ja m a rji p ri F ran ceto v i ja 
m i. S voj dom n ep re stan o iz b o ljšu jejo in d o p o ln ju jejo . Z d aj g rad e p ri n je m d rv a r
nico. V d o m u bo p rih o d n je leto pred v id o m a tu d i občni zb o r d ru štv a za raziskavo
ja m S lovenije (F o to : Iv an M ram o r)

MIKLIČ

Letos bodo raziskali Tentero
Je v Tenteri vzrok za poplave v ribniški in kočevski dolini? Francetovo in
Kapljivo jamo bodo spojili — Tuji jamarji v naših jamah — Za predsednika
jamarskega kluba Ribnica so spet izvolili Franceta Škrabca — Jame in turi*
stična območja bi morala občina zaščititi
Člani ribniškega jam arske
ga kluba so lani raziskali ne
katere nove jame. V Mali go
ri so se spustili v Gobarico in
Bartolovo breeno, v Veliki
gori pa v 55 metrov globoko
Kirihko jamo. V kočevski ob
čini i» so raziskali Andrej čkov šfcibelc prt. Zagozdcu.
Razen tega so nadaljevali e
raziskovanjem jam Ziglovica
(76 metrov globoka") v Mali
gori in Tentere pri Žlebiču,
v kateri so prodrli 800 metrov
daleč.
Prav Tentero nameravajo še
podrobneje raziskati. Pred
vsem bodo skušali najti nada
ljevanje jame in raziskati si
fone. Domnevajo, da je prav
v tej jam i, v kateri izginjata
Bistrica in Tržišča, glarmi
vzrok za poplave v ribniški
in kočevski kotlini. Nekateri
pravijo, d a bi poplave lahko
preprečili, če bi vodi odprli
bolj na široko pot v podzem
lje.
i0 ? *1 fotograK letošnji raziskavi Tentere
g0<* drugače
bodo ribniški jam arji priteg
nili tudi ostale slovenske ja
m arske klube. Za nadaljnjo
raziskavo potrebujejo dobro
opremo in celo potapljaške
^ lahko živi obleke. Podvig nameravajo
opraviti letos Uidi zato, ker
®nn visoko? bodo
tako najlepše proslavili
neka za- 10-letnico svojega dela.
znanstvena ekAkonkagvo, vrh
, Jp^tinskih Andov,
Ajjtoov. Ekspediciavl. a možnost za fi*
iv i^ je dela in obv takih pogo. Podobnih razbili objavljeni
iki’ 80 pokazali, da
j^^ganiaem lahko
<i, da človek lahko
* in dela le do
J®tr°v. Nad to
U j i pritisk polo°d normalnega.

Razen tega nam eravajo le
tos spojiti Francetovo jamo s
100 metrov oddaljeno Kaplji
vo jamo. Načrta za spojitev
jam bodo narejeni do 1.
maja. Jam arjem bo pri delu
pomagala tudi mladina in
vojska.
Ribniške jam arje je lani
obiskalo 5 čeških in 15 angle
ških jamarjev. Ogledali so si
več jam v ribniški in kočev
ski občini. O njih so se gostje
zelo pohvalno izrazili. Angle
ški jam arji so povedali, da
nameravajo izdati poseben
mednarodni leksikon vseh
jam, ki so jih obiskaili.
Ribniški jam arji so sodelo
vali pri čiščenju in zaščiti več
domačih jam , gradili so cesto
do svojega doma prt France
tovi jami, popravili električ
no napeljavo do te jame in
opravili več prostovoljnih del.
Razen tega so sodelovali pri
vseh medklubskih jam arskih
prireditvah.
Na nedavnem občnem zbo
ru so spet izvolili ea predsed
nika Franceta Skrabca. Skle
nili so, da bodo še tesneje
sodelovali s turističnim i dru
štvi, predvsem na področju
jamarskega turizma. Razen
tega so ugotovili, da bi m ora
la občinska skupščina spreje
ti odlok o zaščiti jam arskih

in turističnih predelov občine
ter rešiti vprašanje lastništva
zemljišč na ozemljih, kjer so
zanimive kraške jame.

___ l
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Še 106 novih n aro čn i
kov sm o dobili v zad
n je m ted n u , sp et p a je
bdi n a jb o ljši sodelavec
Cveto K riž iz K očevja,
k i n am je p o slal 40 no
vih naročn iko v. T udi
iz kočervske osnovne šo
le sm o dobili še 9 n a
ročilnic, m ed tem ko so
p o slali d rug e n aro č iln i
ce razn i sodelavci v
vseh občinah.
K očevska občina se
je še b olj u č v rstila n a
2. m e stu se d an je aikcije,
saj sm o v n je j p rid o b ili
v za d n jih m esecih že
612 novih naročnikov.
P o 16 ted n ih ak cije sm o
v to re k opoldne zabele
žili 4.157 novih n aro č n i
kov.

* Se dviguje
Jo*10* ln meteoro^ o S skave- w
v rr e ugotoviti, ka^ tth o d n o s ti spre■H
med celino
‘iu a ria^Gm planetu.
^ 5*aliz podnebnih
v zadnjih
^ so znanstveniki
.do severoea»m ’ ki pihajo nad
ffii j*°ki in severni*$ostny50Pe, sčasoma
J 1 111močnejši,
m orje zalilo
celini. Raz^ J°, da bo prvi
‘ftorja na zaho
dih , oli leta 4000.
fto w U-000 lotih se
2 nr!rje popolnoma
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V ercors je b il tisto trag ičn o noč 23. ju lija videti k o t
ponesrečenec. N a ce sta h so g o rela p a rtiz a n sk a m o to m a
vozila, zažgali so jih sam i, d a jih ne b i dob ili N em ci v
roke. V sepovsod si videl sk up inice partizan o v , k i zav ijajo
z glavnih cest, se izog ib ljejo n aselij te r gredo globoko v
gozdove. B o rci so m in ira li še cesto p re d p re d o ro m in obe
nem u ničili v sa prev o zn a sred stv a, ki so b ila ta m k a j. Videz
je bil, d a je n a vsej v iso k i p la n o ti zam rlo od p o rn išk o gi
b a n je po težk ih n ap a d ih nem ške oborožene sile, k i je b ila
n ajm an j d e s e tk ra t m o čn ejša po štev ilu m oštva, p a tu d i
po orožju.
N oč je legla n a zem ljo. O blaki k riž a rijo n ad bregovi,
k ak o r d a b i vsa n a ra v a sočustv ov ala v žalo sti, k i je p re 
vzela vse še žive p a rtiza n sk e borce, k i so se b o rili v te j
n ara v n i trd n ja v i. Ali u p a n je v b o ljšo bo d o čn o st jim je ven
d a rle ostalo . N em ci n iso m irov ah, am p ak so še d alje n a
p ad ali, požigali m e sta in vasi. F ranco zi so zopet dobiv ah
pom oč iz A lžirije in iz V elike B ritan ije. To so N em ci opa
zili. P a rtiz a n i so b ili p rep riča n i, d a jih bodo zarad i tega
n ac isti ponovno n ap adli.
V assieux je n a jb o lj izp o stav ljen a to čk a V ercorsa. B orci
so b ili to k ra t d o b ro ob oroženi z lah k im oro žjem . P o tre b o 
vali b i le še n ek aj v e č 'm itra lje z o v in topov. N a V erco rs
je p rišlo p rec ej tu jcev , m ed n jim i najv eč P oljakov, k i so
im eli vzorno n aselbin o v V illard de L ansu. S estav ljali so
delavsko četo, k i n a j b i p rip ra v ila te re n za sp u šč an je m a
te ria la s p ad a li in n aj b i p la n ira li
tla za zasilno p ris ta ja 
n je avionov p ri m e stu V assieux.

K rapin a, ki je le 56 kilo m etro v o d d aljen a od Z agreba, slovi v znan stv enem sv etu
po o d k ritjih o stan k o v p račlov eka v » K rap in sk i jam i«. R azen človeških k o sti so tu
n ašli veliko kam en eg a o ro d ja in o ro žja. Z nan stv en ik i m enijo, d a je p račlo vek
živel v teh krajih" v času m ed 140.000 do 80.000 le t p re d n ašim šte tje m . — N a sli
ki: tak o le so na podlagi najdenih o stank ov znanstveniki obnovili podobo k ra p in 
skega človeka. Gornja dva kipa, ki predstavljata krapinskega človeka, s to jita na
n ek d a n je m biv ališču k rap in sk e g a človeka, k i je zd a j p o sta lo p rilju b lje n p ark .
(F o to : TANJUG)

POROČNIK E Y SSER IC , KOMANDANT D E R E Y N IĆ S
N ekega dne je n ašel p a rtiz a n sk i k o m a n d an t P ie rre Ta- rvant n a p isa ln i m izi pdsmo. B ila je p ro š n ja za oro žje in
m unicijo. P o dp isala p o je M arie-Jeanne, član ica o d d elk a za
zvezo. K o m an d an tu se je zdela zadeva m alo sum ljiv a, zato
je v p rašal n ad re jen o p artiza n sk o o b last, k a j je n a stv ari.
O dgovorili so m u, naj se za rad i te p ro šn je n e raz b u rja .
M a rie Je a n e bo p o nalog u p olkovnika p rišla. N jeno p ro š
n jo n a j le u sliši in ji d a čdmveč o ro žja in streliv a. I n zares!
č e z nek aj časa je sta lo p re d k o m an d an to m m lado dekle
boječega pogleda. K o je začela raz lag a ti o svojem p o sla n st
vu, je k o m a n d an t tak o j spoznal, d a je to dekle, k i Vve, k aj
hoče, in je tu d i to lik o odločna, d a vedno doseže to, k a r želi.
»H očem o ro žje in m unicijo!« reče dekle. »Cemu in z& k o 
ga?« jo v p raša o ficir. »Zato, k e r ga p o treb u jem ; m o ja sk u 
p in a p ro sto v o ljcev ga n u jn o p otreb uje!« »Ali p o v elju je te
te j skupini?« »Ne p o v elju jem ji, to v a riši so m e le p oslali
po orožje.« «Ali zn a te stre lja ti? « »Ne dobro,« odgovora z
lahk im n asm eho m dekfle. »Znate ra v n a ti s stro jn ico ?« »Da!«
»Tudi s topom ?« »Prav tako!« Zelo se je čudil odgovorom .
To sk ro m n o dekle je pod o bn o ju n a k in ji Je an d'A re! D al
ji je vse, k a r je zahtevala.
Cez n ek aj d n i je zopet p rišla in n a s to p ila p ra v tak o
sk ro m n o in odločno. D obila je , k a r je želela.
T a sk u p in a p ro sto v o ljcev je 13. ju lija iz zasede n ap ad la
m o čn ejši n em šk i v o ja šk i oddelek, k i je p rih a ja l iz Lyona.
N i b ilo ravn o p am etn o s še stim i p a rtiz a n i n a p a sti m očno
bochevsko kolono! T o d a b rezm ejn o sov raštv o F rancozov
do te h zelencev jih je vodilo v tvegano p o četje. N em ci so
se p ri p rv em s tre lja n ju ta k o j u stav ili, p o sk a k ali s k am io 
nov in se razvili v strelce. N a ob eh s tra n e h je b ilo d o sti
stre lja n ja . V si p ro sto v o ljci so p ad li. S am o M arie-Jeanne je
zbežala. T oda N em ci so jo k m a lu ujedi in za p rli v b ližn jo
hišo. K rog la ji gotovo n e uide. N em ci so jo zm erjali, h ud o
p rete p li in jo p u stili sam o v sobi v p rv em n a d rstro p ju .
P artiz an k a je p o g ledala skoci okno. P re d h išo n i b ilo žive
duše. D e k le .n a g lo p o teg n e s p o ste lje p reg rin ja lo , ga raz
trg a n a trak o v e in jih m ed seboj zveže. K onec te u m etn e
vrvi p r itr d i n a ok n o in se n ag lo sp u sti n a tla . N em ci je n iso
opazili. D ekle teče, te če p re k o p o lja in p rib ež i v h išo svoje
p rija te ljic e v sa u p eh a n a in izčrpan a.
B ochi so besneli, k o d e k leta n iso n ašli v so bi. P reisk ali
so vso b ližn jo okolico, aam an. N iso je n ašli, š li so jo isk a t
dom ov. V edeli so, d a je n je n d ek lišk i p riim e k Ja q u ier.
N ekdo je m o ra l t a p riim e k p o v ed a ti N em cem . K er je n iso
n ašli dom a, so a re tira li n je n eg a o četa, že sta re jše g a k m e ta
s siv o b ra d o . G rozili so m u, in k e r nd h o te l iz d ati h čerk e, so
m u zažgali hišo, v o ja k i p a so se že u v rstili in n ap e rili n an j
p ušk e, čak aje p o v elja, d a sp ro žijo . S tarče k , k i je gledal
sm rti v oči, se je v zrav n al p re d k rv n ik i in d ejal: »Da, m ene
lah ko u b ijete , lah k o ste zažgali tu d i m o jo hišo, ali n ik o li n e
b o ste m ogli u g a siti plam en a, k i go ri v srcu vsakega F ra n 
coza!«

S SEJE PREDSEDSTVA OBSS BREŽICE

Evidentiranje ni igra z ljudmi
V 16 volilnih enotah je bilo za zbor delovnih skupnosti evidentiranih 33
odborniških kandidatov — Sindikalne podružnice so dobro opravile svoje
delo in zaslužijo priznanje — Toda kandidacijski zbori niso bili povsod
dovolj demokratični

Še m alo, in jarek za vodovod bo dovolj globok. Pre
bivalci B ušeče vasi se že v zgodnjih jutranjih urah zbero na delu. N ekatere m atere pripeljejo & seboj tudi
otroke, da niso dom a brez varstva. (Foto: J. Teppey)

Predsedstvo občinskega sindikal
nega ■ sveta v Brežicah je 1. m ar
ca analiziralo potek evidentiranja
v delovnih organizacijah. Uvodno
besedo je imel Ivan 2ivič. Dejal
je, da so sindikalne podružnice
uspešno opravile svojo nalogo.
Občinski sindikalni svet jim izre
ka priznanje za njihovo delo in
pričakuje, da se bodo z enako
resnostjo lotile nalog v drugem
obdobju predvolilne aktivnosti.
V 16 volilnih enotah, kjer vo
lijo odbornike v zbor delovnih
skupnosti, je evidentiranih 33 kan
didatov. Med njim i sta 2 m ladin
ca in 8 žensk. Neposrednih proiz
vajalcev je 6, a km eta kooperan
ta sta 2.
Predsedstvo občinskega sindikal
nega sveta je zadovoljno z evi
dentiranjem
kandidatov, vendar
sodi, da bi morali biti kandidacij
ski zbori še bolj dem okratični in
javni. Naj v prihodnje ne bo p ri
m era, kakršen se je zgodil pri
evidentiranju na gozdnem obratu
KGP Brežice: ,
Sindikalni sestanek v obratu je
bil napovedan 31. decem bra lani.
Ker predsednika podružnice ni bi
lo, so se prisotni odločili za de
lovni sestanek. Ob koncu je pred
sednik podružnice le prišel in
sledil je še sindikalni sestanek
ter evidentiranje.
Predsednik sindikalne podružni
ce obrata je po seji ustno sezna
nil predsednika ObSS Ivana Živi.
ča, da je bil evidentiran inženir
M arjan Hladnik. V zapisniku, ki

SLOŽNA BUŠEČA VAS NA DELU

Voda za šolo in 34 gospodinjstev
Jarke za vodovod kopljejo moški in ženske — Od vsake hiše prihajata na
delo po dva člana — Vaščanom pomagajo pri izgradnji vodovoda krajevna
skupnost, občinska skupščina in obrat Vodne skupnosti Dolenjske
Vsak lep dan izkoristijo
prebivalci Bušeče vasi za ko
panje vodovoda. V vasi so do
končali vsa zemeljska dela.
Zdaj kopljejo daljnovod p ro 
ti Cerkljam, da se bodo p ri
ključili na cerkljanski vodo
vod. Od vsake hiše prihajata
na delo po dva člana. V ja r
kih opravljajo težko delo mo
ški in ženske vseh starosta.
Složni so kakor ena družina.
V vasi bo dobilo vodo 34
hiš. Jarke so speljali celo na
dvorišča, da bodo imele dru
žine manj težaškega dela.
P ri izkopu vodovoda pom a
gajo tudi šolarji. Danes teden
so" imeli napovedan delovni
dan, a jim je to nam ero pre
prečil dež. Tako jih s foto
aparatom nisem mogla ujeti
na delu. Odraslih vaščanov pa
celo dež ni »motil. Kakih 30
jih je kopalo v jarkih in prav
nič se niso zmenili za slabo

ljem pomagajo p ri zemeljskih
delih. Zgledna akcija vašča
ra d e lo n a p o se s tv ih . Pom lad, nov iz Bušeče vasi bo kmalu
b o v sa k čas p o tr k a la n a v ra  nagrajena z uspehom.
J. T.
ta , a p o te m ne b o č a sa za iz 
i
k o p v od ov o d a .

Radi b i b ili čim p rej
gobovi, d o k ler jih še ne o v i

v rem e.

Dobra volja vaščanov in nji
hov prispevek pri izgradnja
vodovoda sta naletela na ra 
zumevanje pri Vodni skupno
sti Dolenjske, p ri občanski
skupščina in krajevni skupno^
sti. Cevi za omrežje v vasi
jim je dala krajevna skupnost
Cerklje, cevi za daljnovod ob
činska skupščina Brežice,
obrat Vodne skupnosti v Bre
žicah pa bo prispeval 1 m ili
jon S din. S to vsoto bodo
poravnali račune za strokov
na opravila.
Vodo bodo prebivalci Bu
šeče vasi dobili že ta mesec.
Pritekla bo tudi v šolo, kjer
so jo zelo pogrešali. Učenci
zaradi tega z velikim vese

NO VO V BREŽICAH
■ CICIBANČKI IZ OTROŠKEGA
VRTCA so v ponedeljek dopoldne
povabili svoje mamice na prazno
vanje dneva žena. Pod vodstvom
vzgojiteljic so pripravili prisrčen
program v učilnici »Avto-moto«
društva. Vsaka m am ica je prejela
Šopek zvončkov s čestitko. Otroci
so sami posnagali tovarišicam
vzgojiteljicam urejati šopke.

pravicah zavarovancev socialnega
zavarovanja. Na zboru so razja
snili poglede na vlogo in naloge
sindikalne organizacije, aej mnogi
o njej niso imeli prave predstave.
■ KONFERENCA ZA DRUŽBE
NO AKTIVNOST ŽENSK je za
prosila družbene organizacije aa
finančno pomoč, da bi laže organdzirala proslavljanje 8. m arca.
■ V NARODNEM DOMU SO Vse organizacije so z razumeva
njem
odstopile nekaj denarja za
TABORNIKI 8. MARCA pripravili
sprejem za m atere. Najprej so te namene.
jih počastili s proslavo, nato pa
■ ZA DAN ZENA so v kolektivu
so jih povabili na prigrizek. Ma prevoza v Brežicah priredili isdet
tere tabornikov so bile vesele po v Ljubljano, kjer so si žene ogle
zornosti svojih
otrok in so se dale zabavno glasbeno prireditev
m ed m ladino prav prijetno po »Za našo Planico«.
čutile.
■ ZBOR PROSVETNIH DELAV
■ GLASBENA SOLA se bo za CEV je sklenil sklicati občinski
proslavo 20-letnega jubileja pred
odbor sindikata družbenih delav
stavila občinstvu z javno produk cev 18. m arca v Brežicah. Na tem
cijo v prosvetnem domu. Na to zboru bodo med drugim poslušali
prireditev bo povabila vse, ki so predavanja »Religija in šola«.
kdaj sodelovali in pomagaln na
■ ASFALTIRANJE CESTE 21.
Soli. Ce bo n a voljo kaj denar
ja, bo šola organizirala srečanje m aja gre h koncu, p a tudi gradnja
glasbenih veteranov ob skrom ni tržnice.
■ KNJIŽNICI V DOBOVI je
pogostitvi.
predsedstvo občinskega sveta ZKPO
■ KOLEKTIV
AGROSERVISA namenilo na zadnji seji za n aj
Je n a občnem zboru 3. m arca nujnejše izdatke 400 Ndin.
veliko razpravljal o vlogi sindikata
nasploh, o njegovi zaščitni vlogi,
■ OBČNI ZBORI sindikalnih
o odgovornosti članstva, o vplivu podružnic se te dni uspešno kon
na nagrajevanje in o sindikatu tar čujejo.

BREŽIŠKE VESTI

SODOtO p r o s l a v a

v Pišecah
Proslava dneva žena v Pi
šecah je napovedana za sobo
to, 10. marca, šo larji bodo
zaigrali »Matičkov največji
zaklad«, zapeli nekaj pesmi
in pripravili deklamacije.
Krajevna organizacija SZDL
bo po končani proslavi zbrane
žene pogostila.

Predlog za gostova
nje v Veliki Plani
Občinski svet Zveze kuiturno-prosvetnih organizacij v
Brežicah je pripravljen posla
ti v Veliko Piano kulturno
skupino, ki bi gostovala v
bratski občini s celovečernim
programom. Predstavila bi
se z zborovskim petjem in
folklornimi plesnimi točka
mi. če bi ji ta obisk omogo
čila občinska skupščina, bi
se člani društev takoj začeli
pripravljati na gostovanje.

ga je pozneje poslal obč. sindikal
nemu svetu, pa je bilo zapisano,
da so evidentirali inž. Jenka. Ne
kateri izmed tistih, ki so bili na
vzoči na sestanku podružnice, so
kasneje trd ili celo, da ni bil ni
hče evidentiran.
Občinski sindikalni svet je M
zelo presenečen ob ugotovitvi, da
zapisnik o sestanku ni bil vero
dostojen.
Podpisani
zapisnikar
nam reč sploh ni bil na sestan
ku. Podpisal ga je predsednik po
družnice, in sodeč po njegovi iz
javi predsedniku ObSS, je vnesel
vanj drugo ime evidenti ranca pod
vplivom nekaterih ljudi v podjet
ju.
Na ves potek evidentiranja pa
da kaj čudna luč. Na eni strani
preseneča površnost pri izbiri kan
didatov, na drugi strani pa še to
liko bolj ponarejeni zapisnik. Ce
rnu vse to igranje z ljudm i? Niti

inž. Hladnik niti inž. Jenko nista
ničesar zakrivila in ata po nedol
žnem zapletena v to igro. Nobe
den od n jiju ni bil obveščen o
evidentiranju vse dotlej, dokler
nista tega prebrala v našem ted
niku.
V Dolenjskem listu je n a pri
tisk osnovne organizacije ZK v
upravi KPG izšel popravek, češ da
v gozdnem obratu ni bil eviden
tiran inž. Hladnik, am pak inž.
Jenko. Zahteva je bila izredno os
tra.
Zdaj se je izkazalo, da je os
novna organizacija ZK zagovarjala
falzifikat. In še nečesa predsed
stvo ObSS ne more razumeti: za
kaj o evidentiranju ni razpravlja
la osnovna organizacija ZK gozd
nega obrata, saj ni bilo nobene
potrebe, da bi posegla vmes os
novna organizacija iz uprave pod
jetja.
J. TEPPEY

Turistična društva se d ra
mijo. V Pišecah, v Krški var
si, na Čatežu in na Bizelj
skem že delajo načrte za poletje. Ko bi le imela dovolj
lastnih dohodkov. Pristojbina
2» parkiranje se ne nabira
povsod. Največ so je deležni
ob Krki. Letos upajo, da se
jim tudi turistična taksa od
nočnin ne bo izmaknila. Nad
zor nad oddajanjem turistič
nih sob je prevzela turistična
poslovalnica v Brežicah. Dru
štva potem ne bodo več pri
krajšana za ta vir dohodkov,
pomoč seveda pričakujejo
budi od občinske turistične
zveze.

Matični urad Artiče
V februarju sta se poročila: Ivan
Cizi, šofer iz Brešane, in Ana Vod.
čanšek, delavka iz Zgornjega Obre
ža. — Umrla je Frančiška Cerjak,
upokojenca ia Spodnje Pohance,
70 let.

Še: „V Ločah pri Dobovi je gorelo"
Da bi bili člani gasilske or
ganizacije in ostala javnost
bolje seznanjeni z načinom
gospodarjenja na občinski ga
silski zvezi Brežice, navaja
mo nekaj pojasnil na članek
tov. ANTONA ŠAVRIČA iz
Dobove. Pisec članka se nam
reč ne strinja z nabavo dveh
novih gasilskih avtomobilov.
Oba gasilska avtomobila sta
bila nabavljena v smislu pet
letnega plana modernizacije
gasilske opreme s sredstvi
zavarovalnice in po njenih
navodilih. ObGZ Brežice je iz
ročila nabavljeni gasilski vo
zili v upravljanje in uporabo
gaftiisfciim enotam, zato so le
ta tudi odgovorna za namen
sko uporabo omenjenih vo
zil. Iz tega sledi, da upravni
odbor ObGZ Brežice, ki šteje
skupno z operativnim štabom
21 članov, gospodari s sredst vi tako, kot ji velevajo direlcfcive tistih forumov, ki zve
zo dotirajo.
Glede neum estnih pripomb
med gašenjem lahko trdimo,
da to ni prvi prim er in ver
jetno tudi zadnji ne. Vsak
pač izraža svoje misli in ču
stva na način, ki mu najbo
lje leži.
Zaradi bazena v Ločah, ki
sodijo med poplavna območ
ja, menimo, da bi lahko ta
mošnji gasilci skupno z va
ščani problem vode, ki jih
vsako leto znova tako resno
ogroža, z minimalnimi stroški
že davno rešili.
Ni nam pa razumljivo, ka
ko je sploh prišlo do prim i
tivnega načina gašenja z roč
no brizgalno v prisotnosti
strokovnjaka — aktivnega ga
silskega častnika z dolgolet
nimi izkušnjami. Od desetih
motornih brizgaln v dobovskern kraju jih je osem V
redu, med terni je tudi ena
v Ločah, ena je ta čas pokvar
jena, medtem ko je ena do
trajala in je že odpisana.

Višja ali manj visoka odli
kovanja, ki jih omenja pisec
v svojem članku, lahko prej
me sleherni gasilski častnik,
seveda m ora biti aktiven, ozi
roma vsak navaden gasilec,
če izpolnjuje v smislu pravil
nika o gasilskih odlikovanjih,
ki je bil sprejet na V. kon
gresu GZ SRS dne 17.11. 1963,
predpisane pogoje.
Zanimivo je, da vkljub kri
tični oceni avtorja članka
lahko povemo, da je bila in
tervencija gasilskih enot za
dovoljiva. Vsakdo se lahko
sam prepriča, da je lesena

Gorišek,
tehnik;
Zdravko
Tomše, gradbeni delovodja;
Ivan Lah, gradbeni delovodja;
Tone Petrič, delovodja; Miha
Savnik, gradbeni tehnik.
XI. volilna enota: Agroservis Brežice, Kovina Bizeljsko,
Kovina Dobova, liv a rn a Do
bava, Metal Jesenice in zaseb
ni obrtniki: Vinko Božiček,
avtomehanik; Stane Mravlja,
6trojni ključavničar.
X III. volilna enoto: KGP
Brežice: Janko Vlado, inženir
gozdarstva; Hladnik Marjan,
inženir gozdarstva; Boris Pav
letič, gozdarski tehnik.
XV. volilna enota: člani KZ
Brežice in njihovi družinski
člani na območju KU Čatež
in KU Velika Dolina: Rudi
Kos, kmet; Jože Vovk, kme
tijski tehnik.
XVII. volilna enota: člani

strešna konstrukcija z letva
mi še vedno na svojem me
stu — na poslopju, ki je go
relo. Celđ precej nepoškodo
vane strešne opeke je uspelo
pri gašenju sodelujočim reši
ti s strehe gorečega poslopja.
Ob koncu priporočamo av
torju članka malo več aktiv
nosti v gasilski organizaciji,
zlasti v matični gasilski eno
ti, ker bo tako bolj na teko
čem o stanju in problem ati
ki na področju gasilske de
javnosti v brežiški komuni.
OBČINSKA GASILSKA
ZVEZA BREŽICE

Pod geslom »Naša skrb otroku in družini« je bilo
v soboto, 4. m arca, v Brežicah slavnostna seja občin
ske zveze Društva prijateljev m ladine. Tov. M etelko je
poročal o delu organizacije, ki slavi letos 10-letnico
obstoja. Po poročilu so delegate in goste pozdravili
pionirji osnovne šole bratov Ribarjev in jim podarili
cvetje. Na vrsti je bila bogata razprava, posebno za
služni člani pa so b ili nagrajeni z diplom am i. Po kon
čani seji so si gostje in delegati ogledali nekatere nove
in prenovljene prostore, nam enjene m ladini.

Evidentirani za zbor * “
I. volilna enota: Rudnik
Globoko, Kremen Globoko,
Opekama Brežice: Anton Kr
žan, jamski paznik, Drago
Novosele — uslužbenec.
III. volilna enota: Bregansko selo II: Mance Krešo,
tehnik.
V. volilna enota: Tovarna
pohištva Brežice, Jutranjka
Brežice:
Bogo
Berložnik,
uslužbenec; Jože Zorič, m izar
ski m ojster, Slavica Prah, ši
vilja.
VII. volilna enota: Brežic©vino, K reditna banka Brežice,
Koteks Brežice, Peko Brežice,
Borovo Brežice, Tobak Breži
ce: Edi Verstovšek, direktor;
Anton Vogrinc, uslužbenec.
IX. volilna enota: SGP Pio
n ir Brežice, Cestno podjetje
Brežice, Region Brežice, Vod
na skupnost Brežice: Darko

Premalo lastnih
dohodkov

"

KZ Brežice in njihovi družin
ski člani na območju KU
Globoko: Jože Verstovšek,
Franc Urek, kmet.
XIX. volilna enota: KZ Bi
zeljsko, člani KZ in njihovi
družinski člani iz naselij: Bi
zeljsko, Drenovec, Bukovje,
Orešje, Bračna <vas, Brezovi
ca, S tara vas, Vitna vas, Gre
gorce, Dramlje t er na območ
ju KU Fišece: Franc Premelč,
uslužbenec; Ivan Cizelj, usluž
benec; Mira Berkovič, usluž
benka; Ivan Malu«, uslužbe
nec.
XXI. volilna enoto: osnov
na šola Artiče, osnovna šola
Sromlje, osnovna šola Globo
ko, osnovna šola Kapele,
osnovna šola Bizeljsko, osnov
na šola Pišece, osnovna šola
Velika Dolina, osnovna šola
Stara vas: Anica Kežman-lVli-

1.
helin, učiteljica; Rok Kržan,
ravnatelj.
XXIII. volilna enoto: Zdrav
stveni dom Brežice z am bu
lantam i, Lekarna Brežioe,
Podružnica KZSZ Brežice,
Zdravilišče Cateške Toplice:
Zlato Butara, računovodja; Jo
že Žabkar, zobobehnik; Tonč
ka Urek, medicinska sestra;
Vera žilevsld, uslužbenka.
XXV. volilna enota: občin
sko sodišče Brežice, občinsko
Javno tožilstvo Brežice, ob
činski odbor SZDL, občinski
odbor ZB, občinski kom ite
ZMS, Služba družbenega knji
govodstva Brežioe: Milica Ri
bič, uslužbenka; Jelka Ncnezič, uslužbenka.
XXVII. volilna enota: gar
nizon Cerklje II: Ivan Ritonja, starejši vodnik I. raz
reda.

ALI SO DVOMI TRGOVCEV O TURISTIČNEM NAPREDKU UPRAVIČENI?

„Kaj se bomo sklicevali na turizem!”
Trgovina v krški občini se težko odloča za nedeljsko delo v krajevnih sredi
ščih — Na seji občinske skupščine so povedali predstavniki trgovskega
podjetja kopico ugovorov — Dejali so, da s sklicevanjem na turizem prehi
tevajo v občini same sebe

INVENTURA 65 V K O STA N JEV ICI: V sob oto , dne 11.
m a rc a zvečer, bo ob 20. u ri v D om u k u ltu re v K o sta
njev ici gostovalo M estno g ledališče lju b lja n sk o z d u 
h o vito M ikelnovo sa tiro INVENTURA 65. P re d sta v a
je doživela d o sle j n a d sto u p rizo ritev , k a r zgovorno
p rič a o izjem n i a k tu a ln o sti in p rilju b lje n o s ti te g a de
la. P re p rič an i sm o, d a bo tu d i n aše lju d i v se stran sk o
zadovoljila, zato vabim o k štev iln i udeležbi. V stop ni
ce bodo v p re d p ro d a ji v tra fik i in eno u ro p re d p re d 
stavo. L ju b ite lji sm eha, zdravega h u m o rja in je d k e
sa tire vljud no v ab ljeni.

Dobro
se še spominjam
lanskega plenuma o turizm u
na
brestaniškem gradu, ki
ga je sklical občinski odbor
SZDL Krško. Z veseljem so
prisotni ugotavljali,-da so tu 
di v Spodnjem Posavju pre
cejšnje možnosti za raavoj te
gospodarske panoge in da bi
z boljšo organizacijo gostin
stva, trgovine
in drugih
sprem ljajočih dejavnosti lah
ko privabili v te kraje vsako
leto več gostov. Na njihov
sprejem bi se m orali še po
sebej pripraviti ob vstopu v
mednarodno turistično leto.
Ko sem na zadnji seji ob
činske skupščine v Krškem
poslušala razpravo o poslov
nem času trgovine na drob
no, sem dobila vtis, da je vsa
dobra volja, izražena na seji
o turizmu, splahnela, kot da
pripravljenost za kultum ejšo
postrežbo, za lepšo ureditev
lokalov in druge izboljšave ni
segla dalj od besed. To ne
velja za vse, toda vsaj trgo
vini v m anjših središčih se
ne zdi vredno zaradi turizma
sprem injati odpiralni čas.
Prim er za to je Kostanjevi
ca. Svet za blagovni prom et

Rešitev spora zaupali Lovski zvezi
Lovska družina na Senovem je odklonila podpis pogodbe za gospodarjenje
z lovišči, če ne bodo popravili njihovih meja — Občinska skupščina meni,
da zahteve LD Senovo niso upravičene — Lovska zveza v Krškem bo ponov
no poskušala doseči sporazum med prizadetima družinama
V občini Krško je devet lov
skih družin: Videm, Krško,
Raka, Brestanica, Senovo, Ve
liki Kamen in Velika Podlog.
Občinska skupščina je skle
nila z njim i pogodbe leta
1956, letos pa jih je z uvelja
vitvijo novega republiškega
zakona o loviščih obnovila.
V pogodbah je natančno do
ločeno gospodarjenje z lovi
šči. V krški občini je 32.381
hektarov lovnih površin in le
2635 hektakrov naseljenih
zemljišč.
•* *.
Skupščina bi m orala odlo
čiti tudi o sporu med lov
skima družinama Senovo in
Lovska družina
•namreč zahteva,
priključijo tista loviBrestanica, ki so ji
že pripadala. Odborni
ki so sklenili, naj poskuša
doseči sporazum občinska
Lovska zveza.

■ V KRŠKEM, NA DESNEM
bregu, je ena mesnica premalo
— pripom injajo potrošniki, ki mo
rajo zaradi gneče čakati na vr
sto. Morda bi AGROKOMBINAT
le ruzmislil in mesnico preure
dil tako, da bi v njej delala dva
sekača. S tem bi bilo vprašanje le
deloma reSeno, ker kaže, da des
ni breg m esta brez še ene mesni
ce le ne bo mogel biti.

Ce bodo Senovčani vztraja
li pri svoji zahtevi, bodo lo
višča LD Senovo razdelili
družinama v Brestanici in na
Velikem Kamnu, člani lovske
družine pa imajo še drugo
možnost za rešitev spora:
lahko se izrečejo za združi
tev z lovsko družino Bresta
nica.
Mejni spor so zaman po
skušali pomiriti na seji pred
stavnikov občinske skupščine,
občinske Lovske zveze in za
stopnikov obeh prizadetih
družin 30. januarja letos.
Morda bo imela Lovska zve
za v Krškem tokrat več sre
če in bo prepričala lovce s
Senovega, da za sprem injanje
meja ni nobene strokovne
utemeljitve. Lovišča sta usta
novila m inistrstvo za gozdar
stvo LRS leta 1950 in okrajni
ljudski odbor Krško leta
1954. Ustavno sodišče SR Slo

lil zu predsednika Jožka Vodopiv
ca.'
■
NA FEBRUARSKEM BRZOTURNIRJU v šahu je zmagal Mar
jan Rupar, ki je osvojil vse mož
ne točke. Za njtm so se zvrstili
Ivan Levičar, Leon Turnšek in Inž,
Niko Kuret. Sodelovalo je 13 Sahristov.
■ V ZAOSTALEM KOLU TEK.
MOVANJA zasavslie šahovske lige
■ NAPISNE TABLE NA žefez- so šahisti iz H rastnika dom a pre
niški postaji imajo še vedno dve magali
deseterico
Krčanov
s
imeni: VIDEM—KRŠKO. Baje je 5,5:4,5. Krški šaliista so po tem
za spremembo imena potrebna da porazu pristali na koncu lestvice.
ljša procedura, pa tudi stroški bi
■
KRAJEVNA ORGANIZACIJA
ne bili m ajhni. Vendar bi le ka
zalo- to urediti in p ritrditi table z ZB je za dan itena povabila na
družabni večer v hotel Sremič vse
enim imenom.
članice, bivše borke in aktivistke.
' ■ ZAVOD ZA KOMUNALNO de Tovarišice so bxle s prireditvijo
javnost pobira in odvaža smeti s zelo zadovoljne.
sm etarskim vozom, delavci pa mo
■ LETOŠNJI PENZION v Domu
rajo večkrat stresati smeti iz ve
likih sodov, kartonskih škatel in počitniške skupnosti v M ateradi bo
drugih neprim ernih posod, kar de veljal 2200 S din. Ceho Je dololo ovira. Ker posode ne ustreza čila skupščina počitniškega doma
jo, se smeti raztresajo, nihče pa na nedavni seji, na kateri so
jih ne pobere. Občani m islijo, obravnavali tudi finančno poslo
da bi morali to napraviti sm etar vanje v preteklem letu. Za nečla.
ji. Najbrž pa bi bilo bolje, da ne skupnosti bo letovanje v Ma
bi si občani nabavili posode, iz teradi precej dražje, to ceno pa
katerih bi lahko stresali smeti bo upravni odbor določil kasneje.
saino na voz in ne na tla. Opo
■
KEGLJAČI KRŠKEGA so
zorilo Je dobronam erno, saj bi ta
ko občani veliko prispevali za pred kratkim dvakrat premagali
ukipi Pionirja iz Novega mesta.
boljšo čistočo v mestu.
Najprej so zmagali v teknil na
_ ■ ODBOR KRAJEVNE ORGANI- 100 lučajev, boljši pa so bili tudi
NACIJE ZZB, ki Je bil izvoljen na v borbeni p artiji. Novomeška eki
*itxinvnum občnem zboru, Je tudi pa Je nastopila pom lajena. Doma.
naslednjo m andatno dobo izvo činom zmaga veliko pomeni.

venije je že razsojalo podo
ben spor in je prav takQ od
ločilo, da za sprem injanje ni
potrebe.

je predlagal, da bi bila ena
trgovina z živali odprta tudi
ob nedeljah, v razpravi pa
se je odbornik zavzemal za
to, da bi bila ob nedeljah za
prta. »Borimo se za prosto
nedeljo,« je dejal odbornik in
predstavnik trgovskega pod
jetja. Toda vedno bodo stro 

ke, ki si tega ne bodo mogle
privoščiti, zlasti ne v sezoni.
Veliko je bilo tudi govora
o poslovanju bencinskih čr
palk. Končno so se le odlo
čili, da bo trgovsko podjetje
organiziralo
dežurstvo po
rednem delovnem času. Obe
črpalaki, v Kostanjevici in

Občinski predpisi dostopni ljudem
uradni prilogi vse predpise
občinske skupščine. Lani in
še prej so izhajali občinski
odloki v celjskem Uradnem
vestniku. To glasilo občanom
Kmetje želijo splo ni bilo dostopno: komaj 54
izvodov je prihajalo v Krško,
šno kmetijsko
od tega 31 za občinsko skup
ščino.
šolo
Letna naročnina za Uradni
V
Krškem so lansko jesen vestnik je veljala 2500 S din.
ostali brez vpisa na sadjarski Četudi je bilo glasilo ljudem
šoli Kmetje za tak tip šole potrebno, se nanj niso naro
niso pokazali zanimanje. Že čali že zaradi vsote, ki bi jo
lijo, da bi namesto speciali morali odšteti za naročnino.
zirane šole ustanovili raje
Da bi delo skupščine pribli
splošno kmetijsko gospodar
sko šolo za katero najbrž ne žali ljudem, se je tajništvo
bo zmanjkalo kandidatov. odločilo za ponudbo Dolenj
Možnost za ustanovitev take skega lista. Odborniki so na
šole bo ponovno preučil svet seji skupščine 23. februarja
za kmetijstvo in gozdarstvo podprli odločitev za objavlja
pri občinski skupščini. Na nje uradnih predpisov v pri
prednosti šolanja bodočih logi našega tednika.
Skupščina v Krškem bo
kmečkih gospodarjev bodo
opozarjali prosvetni delavci sprejela letos precej po
mladino
osmih
razredov membnih odlokov, ki bodo
osnovne šole. Precej mladih zanimali vse sloje prebival
že ostaja na kmetijah in star stva in delovne organizacije.
ši jih bodo rade volje poslali Objave v Skupščinskem Do
v šolo, če ta le ne bo pre lenjskem listu za tako širok
krog občanov pomenijo velik
draga, pravijo kmetovalci.

Več kot 4000 naročnikov
Dolenjskega lista v krški ob
čini lahko prebira v njegovi

napredek pri obveščanju pre
bivalstva. Prispevek skupšči
ne za boljše inform iranje se
bo obrestoval. Tega se zave
data tudi sosednji občini B re
žice in Sevnica, ki sta prav •
tako sprejeli ponudbo Dolenj
skega lista.
*

Prireditve
za 8. marec

Krajevni organizaciji SZDL
Videm in Krško sta 7. marca
povabili vse žene na svečani
večer v počastitev 8. marca v
dom SVOBODE. K ulturni
program je pripravila šolska
mladina. Udeleženci proslave
so se nato poveselili še na
družabnem večeru v dvorani
TVD PARTIZAN.
žene borke iz občine Krško
so se 8. m arca zbrale v Ko
stanjevici, kjer jim je občin
ska zveza ZB NOV priredila
srečanje ob skromni pogostitvi.

Ciuhova razstava v Krškem Na Senovembj radi

V
soboto, 4. marca je bilatične galerije, ki je hkrati
v krški Galeriji otvoritev raz spomenik slovenskega baro
stave del akademskega sli ka. O umetnikovem delu je
karja in krškega domačina spregovoril M arjan Tršar, ki
Osnovni šoli v Podbočju je Jožeta Ciuhe. Umetnik je to je govoril o slikarjevem po
občinska skupščina Krško iz krat prvič razstavljal v kra menu in njegovih dosežkih
glasovala poroštvo za 18.000 ju, kjer je preživel svojo mla na likovnem polju in ga tako
N din posojila pri Dolenjski dost. Lahko zapišemo, da je podrobneje predstavil doma
banki in hranilnici. Denar bila otvoritev za Krško pravi činom. Prebivalci Krškega so
nujno potrebujejo za porav kulturni praznik, saj so se mu poklonili umetniški izde
navo računov pri preureja jo udeležili številni domačini, lek m edaljerja Stovička.
Izkoristili smo priložnost
nju stanovanjskega bloka. prišli pa so tudi kulturni de
Skupščina je pred tem že iz lavci iz Ljubljane, Novega in zastavili umetniku dvoje
dala garancijo za 220.000 N mesta, Kostanjevice in od vprašanj.
»Tokrat prvič razstavljate v
din, vendar ta znesek zaradi drugod. Množica obiskovalcev
se je dobesedno nagnetla v Krškem. Kaj menite o gale
podražitve ni zadostoval.
osrednjem prostoru te simpa riji?«
»Odzval sem se povabilu
prebivalcev in vesel sem, da
lahko razstavljam v tako le
pi galeriji.«
»Vaše delo je zasidrano v
ljudskem izročilu, ali ne?«
»Seveda, to kažejo že na
slovi del. Posebno dobro je
to vidno v sliki Alenčica, se
stra Gregčeva, kjer sem upo
rabil staro ljudsko tehniko
slikarja na steklo in ljudski
motiv.«
Oiuhovo delo je obsežno in
raznovrstno po tematiki. V
Krško je prišel s šestnajsti
mi olji na steklo in večjim
številom perorisb. Bogastvo
izraza in subtilna lirika, ki
preveva slikarjeva dela, sta
naletela pri kulturnem občin
stvu po svetu, kjer je umet
nik razstavljal, na širok od
mev. Ciuha je za svoje delo
prejel vrsto nagrad (lansko
leto drugo nagrado za slikar
stvo v Slovenj Gradcu na raz
stavi »Mir, humanost in pri
jateljstvo med narodi.«)
Po razstavi je bil literarai
2e zlepa niso v K ršk em koga ta k o p risrčn o sp reje li večer slovenske satirične po
k o t y sob oto zvečer akadem . slik a rja Jo žeta Ciuho, ki ezije: svoja dela so brali Me
se je ožjim ro jak o m to k ra t p rv ič p red sta v il s širo k im n a r t, Šmit, Torkar in Bordon.
izb oro m svojega dela. N ova k ršk a g alerija je b ila sk o 
P. BREŠČAK
r a j p re te sn a za vse, k i so h o te li v id eti ta večer u m e t
nika, njegove sta rš e in seveda njegove slike, ki so po
žele od vseh obiskovalcev soglasno p rizn an je. K ršk o
je sv ojem u zaslužnem u ro ja k u podelilo u m etn išk o m e
d aljo k ip a rja VI. što v ičk a , p red sta v n ic a Svobode p a
m u je izro čila šopek lepih ro ž s to p lim i voščili in po
zdravi. N a sliki: Jože C iuha v k ršk i g aleriji po otvo
ritv i raz stav e (F o to : T one G ošnik)

Poroštvo osnovni
šoli v Podbočju

Brestanici, bosta stregli avto
mobilistom tudi ob nedeljah.
Morda bosta v sezoni le po
stali rentabilni. Doslej proda
ja bencina še ni prinesla do
bička.
Svet za blagovni prom et (je
predlagal za
trgovine na
drobno najmanj sedemurni
poslovni čas. Odborniki so
pri glasovanju upoštevali ugo
vor predstavnika trgovskega
podjetja in se odločili za šest
u r in pol. Bol ure naj bd ime
li prodajalci na voljo za de
lovne priprave.
J. TEPPEY

samopostrežnico
Senovski potrošniki že ne
kaj časa razm išljajo o potre
bi samopostrežne trgdvine na
Senovem in se vprašujejo,
kdaj bo ustreženo tej želji.
Gospodinje m orajo zlasti ob
plačilnih dneh v vrstah čaka
ti v trgovini. Večina blaga jie
v skladiščih, zato morajo po
večkrat tekati v skladišče,
preden lahko postrežejo kup
ca. Potrošniki menijo, da so
v 20 letih po vojni pomagali
ustvariti trgovini tolikšno
akumulacijo, da bi morala
zadoščati za gradnjo samo
postrežne trgovine. Takšite
trgovina bi rešila gospodinje
mučnega čakanja.

DROBNE
IZ SENOVEGA
■
ZIMSKEGA ŠKROPIVA ZA
SADJE ni nikjer dobiti, čeprav je
po radiu slišati zelo veliko navo
dil sadjarjem , kako naj zaščitijo
sadno drevje pred škodljivca. Sad
jarji zato upravičeno negodujejo.
■ 870 TON PREMOGA so nako
pali na dan rudarji senovskega
premogovnika v februarju, ki je
bil naijboljši mesec doslej. Plan
so presegli za dobrih 11. odstot
kov. V februarju so precej izbolj
šali storitve, lastno ceno premoga
pa so kljub tem u močno presegli.
■ PRAVILNIK O BOLEZNINAH
je pravkar v razpravi v rudniku.
Najmanjše nadomestilo bo 50 od
stotkov, največ je pa 80 odstotkov
od povprečnega osebnega dohodka
v preteklem letu. Rudarja bodo
dali še srvoje predloge glede pra
vilnika.
■ PREDAVANJE pod naslovom
»Potovanje po Evropi in Aziji« je
organiziralo v četrtek planinsko
društvo »Bohor«. Z barvnim i dia.
pozitivi so obiskovalcem prikazali
znamenitosti večjih m est v Evropi
in Aziji. Predaval je Stane Tavčar
iz Ljubljane: dvorana je bila pol
na Podobnih predavanj sl še že
limo.

Z ZBORA PREDLAGATELJEV 28 FEBRUARJA

Bodoča imena v predstavniških organih
Franc Molan, sedanji podpredsednik sevniške občine, je predlagan za nove
ga predsednika, Jože Knez pa za podpredsednika — Volilna komisija pri
SZDL in zbor predlagateljev sta menila, da je Maks Bilc, direktor Kopitarne,
izmed petih predlaganih kandidatov najprimernejši za republiškega poslan
ca v gospodarskem zboru — Prevladalo je tudi mnenje, da imata izmed
7 predlaganih kandidatov za poslanca v kulturno-prosvetnem zboru največ
možnosti Jože Bogovič, sekretar občinskega komiteja ZK, in Jelko Štojs,
pomočnik ravnateljice osnovne šole v Sevnici
Devetčlanska volilna komisija Socialistične zveze, v kaberi so predstavniki vseh
družbeno-političnih organiza
cij, je do sedaj prejela 88
predlogov za 26 izpraznjenih
odborniških mest. Ko je vse
te predloge podrobneje pro
učila, je lahfco ugotovila, da
je starostna struktura eviden
tiranih
kandidatov ugodna,
isto velja tudi za šolsko iz
obrazbo, medtem ko je pred
laganih žena odločno prem a
lo. Samo vsaka 11 evidentirani
občan je ženska, vprašanje
pa je, koliko jih bo sploh iz
voljenih. Komisija je menila,
naj bi z ozirom na velik od
stotek zaposlenih žena žene
kandidirale
v
Trgovskem
podjetju, v krm eljski Lisci, v
Kmetijskem kombinatu, na
sevniški osnovni šoli in v eni
sevniški volilni enoti.
Ko se je komisija predhod
no posvetovala in dodobra
pretehtala predloge za vodil
ne funkcije v občinski skup
ščini, je zboru predlagala, naj
bi bil kandidat za bodočega
predsednika dosedanji pod
predsednik občinske skupsčine Franc Molan. Sedanji
predsednik Jože Knez, kd mu
v občinskem zboru poteče
m andat — to pa ni zakonska
ovira, da ne bi mogel biti iz
voljen za odbornika v zbor
delovnih skupnosti — je bil
predlagan za bodočega pod
predsednika. Zbor je obe kan
didaturi potrdil.
Kar 12 možnih kandidatov
je bilo evidentiranih za bo
doče republiške poslance. Ob
upoštevanju odgovornosti de
la poslanca in okolnosti, ki
vplivajo na njegovo aktivnost,
sta komisija in zbor sm atra
la, da je Maks Bilc najpri
mernejši kandidat za poslan
ca gospodarskega zbora. V
kultumo-prosvetni
zbor je
bito predlaganih 7 kandida
tov, ki so po poklicu vsi iz
prosvetne stroke. Komisija
in zbor predlagateljev sta se
opredelila za Jožeta Bogovi
ča in Jelka štojsa.
Ker sevniška občina letos
kot ena izmed šestih občin,
ki sestavljajo 61. volilno eno
to, voli tudi zvezne poslance
vseh petih zborov, so predla
gatelji govorili tudi o zveznih

poslancih. Za zvezni zbor je
predlagan Viktor Avbelj, ki je
kandidaturo sprejel. Za po
slanca v zveznem gospodarskem zboru
je b il sprva

OBISK V KRMELJSKI »METALNI«

Letos je v načrtu 3000 ton
Ni čudno, da o tonah kovinarji govorijo z žarom v očeh — Njim pomenijo
vse, od njih je odvisen položaj podjetja in zaslužek zaposlenih — Tako je
menil v razgovoru tudi tehnični vodja obrata inž. Kodrič
Ker slab premog ni vzdržal
tekme z drugimi gorivi, so
m arali utihniti odjeka kram 
pov v vlažnih rovih tamkajš
njega premogovnika. V K r
melju je zrasla nova dvora
na, v kateri so začela peti
kladiva kovinarjev, nekdanjih
rudarjev. Zdaj so ti časi že
daleč, kovinarji imajo druge
načrte, ostale so jim samo
tone, s katerim i merijo uspe
he. Tudi nekdanjih rudarjev
je že malo, v obratu odrašča
jo novi rodovi kovinarjev,
med 329 zaposlenimi je letos
kar 52 vajencev.
Ko je m ariborska Metalna
postavljala obrat v Krmelju,
je bil na voljo denar le za
proizvodno dvorano in nič
več. Drugo se bo že sproti
dozidalo, so menili takrat,
vendar je bilo to lažje reči
kot uresničiti. V tem času so
prišle spremembe, reforma.
Naenkrat je bilo manj naro
čil, material se je podraži
precej več kot njihova izdel
ki. Lotiti so se morali težjih
konstrukcij, za kar pa niso
bili dovolj opremljeni in so
morali misliti predvsem na
to. Stranske stene dvorane
so prešibke, da bi dovoljeva
le žerjave z večjo nosilnost
jo od petah ton. Najtežje
konstrukcije
morajo zato
delati kar na prostem . Na
centrali v Mariboru sedaj
proučujejo, kako bi najcene
je ojačili stene, sami pa na
meravajo kupita še eno avto
dvigalo, dodatne kompresorje,
dozidati prizidek za dvorano,
da bo več prostora, in neka
tere druge stvari.
Lani je bilo razmeroma
težko leto. Od planiranih

SEVNIŠKI DROBIŽ
■ NA LISCI SO SE ZAMETI.
Na severni ^ stra n i Lisce so na
cesti, ki vodi na vrh, še veliki
zameti, ki ovirajo, da obiskovalci
še dolgo ne bodo mogli z m otor
nim i vozili do Tončkovega doma.
Da bi zmrzli sneg odstranili, so
se na sestanku gospodarske komi
sije planinskega društva Lisce 2.
m arca dogovorili, da bodo sneg
odstranili. Najprim ernejši bi bil
buldožer, vendar zanj nim ajo de
narja, tako da se bodo morali
kar sami spoprijeti s snegom, če
bodo hoteli, da bo odleael prej,
kot bi ga sicer pobralo sonce.
■ STUDENTSKA JAVNA / TRI
BUNA. Klub študentov Sevnice in
Radeč je v soboto, 4. m arca, p ri
redil javno tribuno, katere so se
udeležili tudi predstavniki tam 
kajšnje javnosti. Na dnevnem re
du je bila kadrovska politika in
problem i štipendiranja.
■ KOMUNALNO
STANOVANJ
SKO PODJETJE RAZŠIRJA DE
JAVNOST. 2e lani Je to podjetje
odprlo v prostorih nekdanjega
Obrtnega servisa nekatere nove
delavnice. Tako vam lahko popra
vijo vse vrste električnih gospo
dinjskih aparatov, ob sredah in

predlagan samo inž. Jože Bu
čar iz KZ Šentjur, vendar so
volivci Sevnice, Krškega in
Brežic predlagali še Vinka Božiča, direktorja Lisce. V kul-

tumo-prosvetnem zboru je
izmed
štirih
predlaganih
najresnejši kdandidat Stane
Kranjc, predavatelj na viso
ki politični šoli v Ljubljani,
doma z Ledine pri Sevnici.
Za socialno-zdravstveni zbor
sta evidentirana dr. Jožko
Majhen, direktor Zdravilišča
Rogaška Slatina, in Lojze Iibndk,
predsednik
občinske
skupščine Šmarje. V organizacijsko-politični zibor je evddentiran Niko Šilih; njego
vo kandidaturo so potrdile
tudi druge občine.
M.L.

petkih sprejem ajo naročila od 7.
do‘ 17. ure, v drugih dneh pa
opravljajo usluge
na domovih.
Pred kratkim je podjetje začelo
prodajati tudi vse vrste gradbene
ga' m ateriala, vrtne ograje, pogreb
ne rekvizite, gramoz, opravlja "pa
tudi pleskarske in soboslikarske
usluge.
■ LANI — 250. Po približnih
ocenah je bilo lani v sevniški
občini 260 javnih shodov — se
stankov, sej, konferepc in posve
tov. Tu niso všteti javni shodi in
zasedanja delovnih organizacij ln
društev.
■ SMETI IN PAPIRJI POD
OKRASNIMI GRMI. Podoba je,
da je okolica sevniškega spomeni
ka s svojimi nasadi okrasnega
drevja odlagališče odpadnega pa
p irja in sm eti. V veljavi Je že
nedalgo tega sprejeti odlok o ob
veznem odlaganju sm eti, ki oko
lice spomenika prav gotovo ne
določa v te namene. Odlok tudi
določa, da Je treba proti kršilcem
ostreje nastopati .Vsega tega ni Ču
titi; kaže, d a odgovorni čakajo, da
bo spom ladanska ozelenitev grmov
ja pokrila nesnago pod seboj.

SKVNISKL VESTNIK
'h c o ^ -

2552 ton končnih izdelkov so
jih naredila 2360 ton. S prvim
aprilom so uvedli 44-urmi de
lovni teden, podaljšali po
vprečne dopuste, veliko pa
je bilo tudi bolniških izo
stankov, kar je vse skupaj
vplivalo na končni uspeh.
Osebne dohodke so povečali
šele v drugi polovici leta.
Za letos kaže bolje. Z istim
številom ljudi računajo, da
bodo naredili 3000 ton konč
nih izdelkov, pri čemer bo
do lahko tudi občutno pove

čali osebne dohodke. Od več
jih del delajo trenutno most
čez Savinjo pri Celju, po
membna letošnja dela pa
predstavlja gradnja ladijskih
pokrovov sistema single puli,
ki jih delajo edini v Jugosla
viji. Sodelovali bodo tudi pri
gradnji donavske elektrarne
in začeli proizvajati posebne
Gill-Weitzove
žerjave.
Pri
vseh 'teh proizvodih si obetaimeli lani. Krmeljski kovinar
ji to pri svojem težkem delu
jo več dohodka, kot so ga
tudi zaslužijo.
M. L.

Vse več jih ubira redno pot.
za prošnje in pritožbe
Sevniška kom isija za proš predlanskim. Zanimivo je, da
nje in pritožbe je lani obrav se je podvojilo število vlog
navala 23 vlog ali eno več kot gospodarsko-finančne narave,
pri čemer so bistveno pripo
mogli prebivalci Jablance in
vasi, ki so v osmih
Krmelj: bo letos okoliških
prim erih znova zahtevali, da
njihova zemljišča uvrstili
asfaltirana glavna bi
v četrti proizvodni okoliš.
Mimo občinske komisije se je
cesta?
/ S t a r a želja Krmeljčanov je, na zvezne organe lani prito
da bi imel kraj vsaj glavno žilo 6 občanov, dvakrat več
cesto, ki vodi skozi naselje, kot leto dni prej; na republi
primerno urejeno in asfalti ških uradih je iskalo pomoč
rano. Letos kaže, da bi se ta le še šest ljudi, leto dni prej
želja dala uresničiti. Proti pa 15. Razumljivo je, da so
koncu februarja si je skupina bile njihove zahteve vrnjene
predstavnikov novomeškega na občino, ki je prvostopenj
Cestnega podjetja že ogledala sko razsodišče. Ljudje počasi
sedanje cestišče, ki naj bi ga le spoznavajo, kakšna je pra
prekrila asfaltna prevleka v vna pot za pritožbo ali proš
dolžini enega kilometra. Pol njo, saj je opaziti, da se šte
kilometra ceste naj bi bilo vilo vlog, vloženih neposred
široke 5 m, pol pa 4 m. Mo no na občino, že veča.
dernizacija ceste bi stala 30
milijonov S din. Metalna je
že pripravljena nekaj prispe
vati, pomagati pa bodo mo
rali tudi drugi, verjetno bi
bil na mestu tudi prispevek
prebivalcev.

Loka: 5. aprila
krvodajalska akcija

Odlikovanci
predsednika
republike

Predsednik sevniške občin,
ske skupščine Jože Knez je
28. februarja na seji skup
ščine razdelil odlikovanja
predsednika republike za 25letnioo vstaje 4 prebivalcem
sevniške občine. Odlikovanja
so prejeli: Karel Vehovar, di
rektor Jutranjke — red dela
z zlatim vencem, Jože Smo.
dej, upokojenec, predsednik
občinske gasilske zveze —
red zaslug za narod s sre.
Za dan žena obdar bm o zvezdo, Franc Vrtovšek,
upokojenec — red dela s sre
jeni 102 ženi
Občinski odbor SZDL je brnim vencem, in Ludvik Zu
sklenil za dan žena skromno pan iz Klad j a nad Šentjan
obdariti žene, starejše od 70 žem — red dela s srebrnim
let, ki so sicer potrebne druž
bene pomoči. Prek krajevnih
Matični urad Tržišče
organizacij SZDL so bila da
V januarju ln februarju je bil
rila razdeljena 102 ženam. Če rojen
en deček. Umrli so: Prane
ravno so bila darila skromna, Mavrič, km et iz Drušče 10, 85 let;
Franc
Kobal, uslužbenec iz Gabri
saj Je socialistična zveza dala
19, 53 let; M arija Intihar, upo
to iz svojega letnega proraču jel
kojenka iz Sp. Vodal 22, 06 tet;
na, so jih bile obdarovane že M arija Gorenc, gospodinja iz Mia.
ne zelo vesele, ker so v tem detič 12, 84 let; M arija Kuhar, go
itz Otavnika 11, 46 tet,
videle predvsem — izkazano spodinje
in Jones TrAinar, km et 1z DruSče
pozornost.
21. 62 let

5. aprila bodo v prostorih
osnovne šole v Loki spet od
vzemali kri prostovoljcem.
K ri bo celjska transfuzijska
postaja odvzemala od 8. do
15. ure. Do zdaj sta bili na
tem območju že dve uspešni
akciji in pričakujejo, da bo
taka tudi tretja. Seveda je to
precej odvisno od aktivistov
v Loki in Razboru.

Posojila in odgoditev plačil
Da bi lažje prebrodilo tre
nutne težave, je sevniško Ko
vinsko podjetje zaprosilo za
varovalnico v Krškem za po
sojilo. Podjetju je uspelo do
biti 4 milijone S din za 3 leta
s 7-odstotnimi obrestm i, ki
jih je zavarovalnica posodila
iz svojih rezerv. Prav tam
je pod istim i pogoji dobilo
tudi Komunalno obrtno pod
jetje 2 m ilijona S din poso
jila. Komunalno stanovanjsko
podjetje je pred kratkim do

bilo 27 milijona S din kredita
iz sredstev ukinjenega družbenoinvesticij skega
sklada,
razen tega je dobilo še 4,8
milijona S din posojila iz
bančnih sredstev. Na zadnji
seji občinske skupščine je
Skupščina prevzela jamstvo
za ta najeta posojila. Skup
ščina je tudi podaljšala rok
za odplačilo posojil Mizarske
zadruge in Mlekarne, ker ji
m a trenutno prim anjkuje
obratnih sredstev.

5. aprila oddaja krvi v Loki
Nedolgo tega je bil v osnov nic vodstva Mihaele Krapec
ni šoli v Loki občni zbor kra iz Račiče in Pepce Morine
jevne organizacije RK, ki ga iz Radeža in so ju predlagali
je kljub slabemu vremenu občinskemu odboru RK v
obiskalo veliko ljudi. Iz po Sevnici za podelitev posebne
ročila predsednika S. Sko ga priznanja. Ker je pred
čirja je bila vidna dosedanja durm i krvodajalska akcija, ki
dejavnost krajevne organiza bo v Loki 5. aprila, je imel
cije. Predsednik se je ob tej na zboru predsednik krajev
priložnosti zahvalil za denar ne organizacije krajše preda
no pomoč, kar je med drugim vanje »Kri rešuje življenje«,
društvu omogočilo, da je z tajnica organizacije tov. Kludenarjem pomagalo pomoči nova pa je imela predavanje
potrebnim vaščanom, starim o tuberkulozi.
nad 80 let. Na zboru so se
Občni zbor je imela tudi
udeleženci
spomnili
tudi krajevna organizacija RK na
vestnih in požrtvovalnih čla- Blanci, čeravno nima mnogo
članov. Predsednica tov. Sovdatova je povedala, da bi v
Skupščina predlaga lanski krvodajalski akciji so
delovalo s tam kajšnjega po
la ustanovitev
dročja več krvodajalcev, če bi
vabila dobili pravočasno. V
ribiške družine
Ker sta sevniški in krm elj razpravi so člani sklenili, da
ski pododbor januarja izsto bodo povečali število pripad
pila iz ribiške družine Mirna, nikov vsaj na 80, čeprav so
je občinska skupščina pred tam kajšnji zaselki zelo raz
kratkim sklenila, naj ustano treseni, in da bodo sami iz
vijo samostojno ribiško dru delali dve omarici za prvo po
žino, ki do sedaj uradno ne moč ter nabavili članske iz
obstaja. Vendar tega ne bo kaznice.
tako enostavno izpeljati, saj
mora skupščina odvzeti vode
Iniciativni odbor
ribiški družini Mirna, ki s
svojimi štirim i pododbori še senovskega društva
obstaja, in jih dodeliti novi
Odbor krajevne organizacije
družini. Pri tem bo treba raz SZDL na Senovem je po šir
čistiti še vrsto vprašanj, kako ši razpravi sprejel sklep, da
ukreniti z nekdanjo skupno bo pri svojih bodočih nalo
lastnino, vlaganji zaroda in gah upošteval tudi razvoj tu
odškodninskimi zahtevki to rizma in je zato ustanovil
varn, k f ?o nečiŠčujejo'vodo.
iniciativni odbor, v katerrga
so imenovali tovariše Senico,
Predavanje na Studencu Mahovneta, Letonjo, šibilo
in Pleterskega. Iniciativni od
2. marca je imel dr. Pesjak bor in ObO SZDL bosta po
iz Sevnice na Studencu zelo skrbela za turistično propa
zanimivo predavanje o nalez gando Za urejevanje kraja
ljivi zlatenici. Povedal je, da bodo skušali najeti kredite
se je na tem območju bolezen pri Turistični zvezi SRS Ker
najprej pojavila na Blanci in turizem predstavlja že močan
se od tam hitro širila na del narodnega dohodka, bodo
okrog. Tuni so zdravstveni
stike tudi s tuji
delavci zabeležili 198 bolni navezovali
mi potovalnimi agencijami,
kov, vefjetno pa je bilo na da bi v svoj kraj privabili
območju občine še 400 do 600 čim več inozemskih turistov.
takih, pri katerih bolezen ni
pokazala zunanjih znakov in
niso iskali zdravniške pomo
Nov načelnik
či. Predavanja se je udeležilo
za
družbene
službe
veliko vaščanov, ki si takih
Sevniška občinska skupšči
koristnih oblik izobraževanja
na je na zadnji seji imenova
še želijo.
la namesto dosedanjega na
čelnika za družbene službe
Valentina H ribarja, ki odhaja
Pritožbe so umaknili
Približno 30 nosilcev sta v pokoj, Miša Keršiča, ki je
novanjske pravice v Sevniški bil doslej zaposlen kot sekre
občini, od tega deset iz K r tar v Mizarski produktivni za
melja, se je ob prejem u o d -. drugi.
ločb o novih stanarinah pri
tožilo na občinsko sodišče v
Sevnici. V decembru je komi Svet ni nasprotoval
sija njihova stanovanja po podražitvi skočnine
novno pregledala in točkova
Med rejci živine v sevniški
la ter dosegla a večino stano
valcev tudi sporazumen pod občini je neprijetno odjeknilo
pis pogodbe. Tako je bdla raz povečanje pavšalne skočnine
prava pred sodiščem v sobo v letu 1967. Veterinarska po
to, 18. februarja, za večino staja je predlagala večjo oeprimerov zgolj formalnost, no, ker se je podražilo bikov
ker so prizadeti pritožbe sko seme, povečali pa so se
tudi stroški za vzdrževanje
sporazumno umaknili.
$
avtomobila, ki vsak dan ob
vozi osemenjevalna mesta. S
»Metalna« izgubila
podražitvijo se Je strinjal tu
marljivega delavca
di svet za kmetijstvo in go
25. februarja so v Gabrije zdarstvo. Ker pa so tudi
lah pokopali Franca Kobala, skočnine pod kontrolo cen, se
delavca krm eljske »METAL je moral s podražitvijo stri
NE«, ki je um rl v 53. letu. njati še pristojni svet občin
Na zadnjo pot ga je sprem i ske skupščine. Ta je poveča
lo skoraj tisoč ljudi. Franca nje skočnine odobril. Tako
je odlikovala plemenitost, ki bodo morali rejci odslej pla
so jo takoj po vojni občutili čevati 40 Ndin namesto 30.
tudi njegovi m lajši bratje in Veterinarska postaja v Treb
s^t.re, katerim Je bil drugi njem, ki osemenjuje tudi del
oče in rednik. Ob zvokih ra- plemenic v sevniški občini, je
deške godbe je sindikalni zaenkrat še ohranila staro ce
prapor zadnjič izkazal čast no, ker tam kajšnji osemenje
svojemu prezgodaj umrlemu valec nima tako dolge in..sla
be poti kot sevniški in s pre
članu.
0 B. vozom ni toliko stroškov.

Za letošnje potrebe — 693,5 milijona
Ker se je zmanjšala republiška pomoč, je občina prisiljena zbrati več denar
ja doma — Več kot lani bodo letos dobili šolstvo, zdravstveno varstvo,
družbeno-politične organizacije in društva, kulturno-prosvetna dejavnost in
krajevne skupnosti; socialno varstvo bo dobilo približno toliko kot lani,
manj denarja pa bo šlo za delo državnih organov
Z 22,5 milijona starih di
narjev manj bo m orala letos
občinska skupščina v Treb
njem opraviti isto dejavnost
kot lani, kar je v skladu s
težnjo po zm anjšanju prora
čunov. Ker občina dobiva še
vedno precejšnjo republiško
pomoč, ne more v okviru za
konskih določil popolnoma
samostojno odločati prispev
kov in zm anjšati ali celo od
puščati davčne obveznosti ob
čanom, hkrati pa republiko
prosti za še večjo pomoč. Za
to je m orala obrem eniti dav

koplačevalce po razmeroma
visokih stopnjah.
Zaposleni v družbenem sek
torju bodo letos plačali po
predvidevanjih 206 milijonov
ali okrog 16 odstotkov več
prispevkov od osebnih dohod
kov kot lani. Na to vpliva
povečanje osebnih dohodkov
in zaposlenosti, delno pa tudi
za dve desetini povečana stop
nja prispevka. Kmetovalci bo
do po novih osnovah plačali
letos 94 milijonov S din pri
spevka od dohodka iz kmetijstva, kar je 39 odstotkov več

kot lani, ko je bilo zaradi ele
m entarnih nezgod odpisanih
precej dajatev.
Na splošno računajo, da bo
do kmetovalci za okoli 10 od
stotkov bolj obdavčeni kot la
ni. V odloku je predvideno,
da se bodo prispevki iz obrt
ništva povečali za približno
11 odstotkov. Zaradi večje
prodaje blaga se bo povečal
tudi znesek občinskega pro
metnega davka od prodaje
blaga na drobno, kar je vse
bolj važna postavka proračuna. Občina bo letos dobila iz

Ukrepati v prid živinoreje!
Člani sveta za kmetijstvo in gozdarstvo so preklicali odstop — Do 20. marca
mora biti narejen predlog za organizacijo enotne živinorejsko-veterinarske
službe
Že dalj časa se pojavljajo
med veterinarsko postajo iz
Trebnjega, KZ Trebnje in in
špekcijskim organom večja
ali m anjša trenja, ki izhajajo
iz neenotno urejene živinorej
sko-veterinarske službe. Med
občinski veterinarski inšpek
tor, ki mora varovati zakoni
tost, že dalj «»sa opozarja na
nekatera neurejena vprašanja,
predvsem pa na premajhno
preventivno dejavnost in pre
šibko zasedbo z veterinar
skim kadrom. Veterinarska
postaj« je zamerila KZ Treb

nje, da je le-ta dobivala vsekozi premije, ki pa jih ni vla
gala v pospeševanje živinore
je, saj je prekinila celo po
godbo z veterinarsko postajo,
po kateri naj bi veterinarji
postaje več delali tudi na po
dročju zobo tehnike in preven
tivne
dejavnosti
nasploh.
Predstavniki zadruge pa za
trjujejo, da je veterinarska
postaja zahtevala za vsako de
lo posebna sredstva.
Vse stvari so presegle običajno polemiko ki so prešle

Kmetijci in industrijci —

vsak 11 zastopnikov

oelo v osebne spore. Svet za
kmetijstvo in gozdarstvo je
zato na zadnji seji; ko je tudi
preklical odstop (sprejet na
zadnji seji sveta 2 . novembra,
ki ga občinska skupščina ni
potrdila), sklenil, da je treba
temu narediti konec. Določe
na je bila komisija, ki jo se
stavljajo kmetijski referent
inž. Miha Krhin, veterinarski
inšpektor Ivan Vraničar, na
mestnik upravnika veterinar
ske postaje Franc Štirn in direktor
kmetijske
zadruge
Trebnje inž. Slavko Nemanič.
Ta komisija ima nalogo do
20. m arca zadeve dobro proučiti in pripraviti predlog za
organizacijo enotne živinorejsko-veterinarske službe, ki
naj bo organizirana tako, da
bo več narejenega za razvoj
živdnoreje.

republiškega proračuna 187,5
m ilijona S din ali celih 89 m i
lijonov manj kot lani.
P ri izdatkih občinskega pro
računa je daleč na prvem me
stu dejavnost šol, za katere
bo šlo 319 milijonov S din
(46 odst. proračuna) ali sko
raj 8 odstotkov več kot lani.
Na drugem m estu je občinska
uprava z medobčinskimi služ
bami, kateri je namenjeno
111 milijonov S din, kar je 6
odstotkov manj kot preteklo
leto. Za socialno varstvo bo
šlo blizu 42 milijonov — toli
ko kot lani, za zdravstveno
varstvo pa 29 milijonov ali
40 odstotkov več kot. prejšnje
leto. Krajevne skupnosti bo
do dobile 30 odstotkov več —
8 milijonov, vendar mnogi za
trjujejo, da je to še vedno
malo v prim erjavi s trenut
nimi potrebami. 10 odstotkov
več bodo dobile tudi družbe
no-politične organizacije in
društva, za katera naj bi šlo
skupno 26,5 milijona. Razme
roma se je zelo povečala do
tacija za kultumo-prosvetno
dejavnost, ki naj bi letos do
bila 12,2 milijona S din, kjer
pa so všteti tudi štroški za
predvojaško vzgojo (6 milijo
nov).
Ob sprejem anju proračuna
so odborniki menili, da je re
alen in da ga bo treba dosled
no uresničevati.

ilfiilii

im

...T-

NOVA PRODAJALNA KRUHA V T R EB N JEM . V k ratkem bo k ra j dobil so do bn ejšo p ro d a ja ln o k ru h a. N e
dolgo tega je m o jste r Š koda že n am estil n ap is KRUH,
p re jš n ji ted en p a so u red ili tu d i okolico. Za p reu rejevanje n ek d an je Š p rin g erjev e p rista v e bo m o rala Pe
k a rija p la č a ti izvajalcu del, tre b a n jsk e m u K om unal
nem u p o d je tju , čez tr i m ilijo n e s ta rih d in arjev , za s ta 
vbo p a se je z lastn ico pogodila za 3,9 m ilijo n a Sdin
(F o to : V. Juv an e)

Kako bo pa letos s prispevki in davki
Spremembe v obdavčenju kmetovalcev — Občinski prispevek od osebnega
dohodka iz delovnega razmerja se je povečal od 5,0 na 5,2 odst., vendar
na račun nižje republiške stopnje — Pri obdavčitvi obrtnikov ni bistvenih
sprememb
Ena glavnih sprememb letošnjega odloka o prispevkih
in davkih občanov, ki ga je
trebanjska občanska skupščina sprejela zadnjega februarja, je odprava proizvodnih
okolišev, ki so doslej bili
osnova za prispevek od oseb-

—
—
nega dohodka iz kmetijstva.
Namesto njih so uvedene katastralne občine z bonitetnimi
razredi kot nova osnova za
plačevanje. K atastralne občine so razdeljene v tri skupine, ki so obdavčene z občutno različno stopnjo.

Po določilih zakona o vo skupščin imajo pravico biti
litvah odbornikov občinskih zastopani v zboru delovnih
skupnosti samo tisti kmeto
valci, ki poslovno sodelujejo
s kmetijskimi organizacijami.
Po podatkih kmetijske z a d r u - ________________________________________________________________________

Evidentiranih
je 99 ljudi

Dvakrat se je prejšnji te
den sestala v Trebnjem volil
na komisija pri občinskem
odboru SZDL. Ugotovljeno je
bilo, da je do sedaj predla
ganih 99 možnih kandidatov
aa 28 odbomiških m est ob
činske skupščine; člane bo
do občani volili prihodnji me
sec. V dveh volilnih enotah
bodo isti dan Uidi nadom est
ne volitve.
Čeravno številke niso po
vsem trdne, naj vseeno nave
demo tudi sestavo predlaganih kandidatov. Za občinski
zbor je predlaganih 49 občanov, od teh nobena ženska.
21 je kmetovaloev, 10 delav
cev, 8 upravnih delavcev pod
jetij jn ustanov, 3 poli/tični
delavci, 1 prosvetni delavec,
1 obrtnik in 1 upokojenec.
Med predlaganimi 50 kan
didati za zbor delovnih stoupV06,1!
7 žensk. Po poklicu
)e 16 kmetov, 15 delavcev,,13
upravnih
delavcev podjetna
ki ustanov, 3 prosvetna delavci in 3 zdravstveni delavci.
Največ predlaganih občanov
je v starosti odi 30 do>45i let,
4 so mlajši od 25 let, trije pa
starejši od 50. Kaže, da bo
po izobrazbi mogoče zagofoviti celo boljšo sestavo skupSčine, kot je bila dosedanja,
kar velja posebno za zbor
delovnih skupnosti. Skupno
je 69 kandidatov z nižjo iz
obrazbo, 17 s sredico, 8 z viš
jo in 5 z visoko. Upoštevati
je treba, da se bo razmerje
med izvoljenimi še popravi
lo, saj je med tistim i z nižjo
izobrazbo
predvsem veliko
tonetov, ki jih je predlaganih
Precej več, kot dmajo zagofovljenih mandatov.

Lani čez pol milijona Sdin skladov

k r ite r iju ^ 6 z m a n jifa io ^ š to ^ io

kooperantov na 900. Ti 50
imeli do sedaj v zboru de
lovnih skupnosti 13 zastop
nikov, medtem ko so imeli
1603 proizvajalci v industrij
ski podskupini le 9 manda
tov. Z manšanjem števila
km etijskih prebivalcev in z
rastjo industrijskih in obrtnih podjetij je bila takšna
sestava zbora vse bolj ne
ustrezna. Zato je občinska
volilna komisija na zadnji
seji skupščine predlagala, naj
bi združili 11. in 10. volilno
enoto (KU Veliki Gaber in
šentlovrenc), ki im ata skupai le m volilnih upravičen™ Podobno naj bi ukrenili
tudi s 17. in 19. volilno eno
to, ki obsega območje KU
Mirna in del Šentruperta z
okoliškimi vasmi.
Dva tako pridobljena man
data bosta dodeljena Dani z
Mirne in obratu Modnih
oblačil iz Trebnjega, ki sta
občutno povečala število zaposlenih. Občinska skupsuna je te spremembe na zadnji seji skupščine tudi odobrila.

izbrati je treba nove
.

-I

p o r o tn ik e

Ta mesec bo potekel mandat porotnikom trebanjskega
občinskega sodišča. Sodišče
je že predlagalo, naj bi 20
dosedanjih porotnikov ponovno izvolili, 25 pa na novo.
Med predlaganimi je 32 mo
ških in 13 žensk; po poklicu
je 11 kmetovalcev, 12 delav
cev iz proizvodnih in 10 iz ne
proizvodnih dejavnosti ter 12
drugih poklicev. Izbrane po
rotnike bo potrdila občinska
skupščina na prvi prihodnji
seji.

Za letošnje leto predvidevajo, da skladi bistveno ne bodo večji, kot so
bili lani
Čeravno zaključna računi
vseh delovnih organizacij v
trebanjski občini še niso na
voljo, lahko po približnih
ocenah ugotovimo, da je bi
lo lana ustvarjenih čez 500
milijonov
starih
dinarjev
skladov. Vendar večji del tega odpade na peščico večjih

MOKRONOG: vrtec
je brez tekoče vode
otroški vrtec v Mokronoeu
otrok, je že skoraj vso zimo
brez tekoče vode. Ob prvem
hujšem mrazu je počila vo
dovodna cev, ki jo trebanj
sko komunalno podjetje ni
dovolj dobro izoliralo. Letos
namerava Društvo prijatedjev
mladine, ki ima še nekaj de<jelno preurediti pro^ ^ vrtec sm otrneje
ra2^ ejen>

delovnih organizacij v občim, medtem ko obstaja več
manjših podjetij, ki se le
stežka prebijajo iz leta v le
to dn jim ne ostaja dosti za
razširjeno reprodukcijo.
Po ocenah gospodarstveni kov m pričakovati, da bodo
podjetja letos ustvarila kaj
prida več skladov kot prejš
nje leto. Pogoji gospodarje
nja se bodo letos še zaostri
la, predvsem
kreditiranje
obratnih sredstev, podjetja
bodo
več ae'
de50(10 morala
morala izločati vec
™ rja ** a m o rta z a ^ , zaposleni pa bodo terjali večje
prejemke. Te bodo podjetja
morala povečevati, če bodo
hotela obdržati strokovne lju 
di in pritegniti nove.
Zadnje čase je tudi opazi
ti, da ne gre več vse tako
dobro v denar. Neprodane
zaloge
podjetij trebanjske
občine so se lani podvojile v
primerjavi s predlanskimi,

__ ___________________________________________ _______
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Ko so družbena posestva
arondirala zemljišča, nekateri
lastniki zemlje niso hoteli
prodati, marveč so jo dali v
najem za daljšo dobo. Take
prim ere je dovoljeval tudi zakon, ki je na ta način ornogočal več sporazumnih reši
tev in manj razlastitvenih po
stopkov. Toda takrat določe
ne najemnine so bile nizke
in je v več prim erih prišlo
oelo do tega, da so samo let
ni prispevki s teh zemljišč za
zdravstveno zavarovanje več-

^;jv^....y...... m m

........y_.
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Ker ima destilacija DANA
važno mesto v gospodarstvu
občine, je le-to delno prizadeto tudi zaradi dodatnega
prometnega davka od alko
holnih pijač.

Od uvoženih
avtomobilov —
4 odstotke
Zaradi sprememb v osnovni za
konodaji j je
bJHa tudi
tudi trebanjska
trebanjske.
e bite

;------------- 7
V katero skupino spadajo
posamezne katastralne občine,
je bHo ljudem pojasnjeno na
zborih volivcev, podrobnosti
pa bodo lahko prebrali v
skupščinskem odloku. P ri
spevka od dohodka iz km etij
stva bodo oproščeni tisti last
niki zemljišč, ki imajo kata
strski dohodek manjši od 20
tisoč S din, in tudi tisti do
50 tisoč S din, če jim je km e
tijstvo edini vir preživljanja.
Odpravljene so tudi olajšave
v nekdanjem tretjem proiz
vodnem okolišu, ker je bilo
ugotovljenih več nepravilnosti
pri preprodajanju živine z na
menom, da se dosežejo pred
pisane ugodnosti.
• Sprejet odlok oprošča pla
čevanja prispevkov tudi tiste
hribovske kmetije, ki jim ka
tastrski dohodek ne presega
200 tisoč S din. V odloku je
določeno, katere vasi in zasel
ki (povečini nekdanji četrti
proizvodni okoliš) bodo teh
prispevkov oproščeni. Odloče
no je, da se pri kmetih bor
cih z dvojno delovno dobo od
šteje 250 tisoč S din letnega
dohodka ln šele od tega obra
čunajo dajatev, podrobneje pa
je določeno, v katerih prim e
rih in za koliko časa so opro
ščeni dajatev novi nasadi.
Novi sistem obdavčenja je
na zadnji seji skupščine kar
nekako zbegal odbornike in
so odtok sprejeli šele po po
novnem glasovanju.

jeti nekatere norve odločitve. Za
nekatere otočane bo gotovo zani
mivo, da Je 1 letošnjim letom
uveden tudi občinsfci prom etni da.
vek na uvožene osebne avtomobile.
Na priporočilo izvršnega sveta Slo.
venije, naj bi bdla ta stopnja enot
na in naj bi znašala 4 odstotke,
zato se je tudi občinska skupščina
odločila zanjo. Prom etni davek bo
do obračunavali od nabavne vred
Ustanavljajo
nosti vosUa, povečane za carino in
druge stroške.
predavateljski aktiv
Po novem bodo alkoholne pijače
Zaradi pomanjkanja prc
obdavčene z odstotkom in ne z do
ločenim zneskom, kot so bile do vateljerv je svet delavske
sedaj. Da se dosedanje obdavčit verze v Trebnjem na
ve v občini ne bi bistveno spre ni seji menil,
_ da bi bilo po
menile, Je bilo predlagano, naj bi
trebno p
pritegniti
k sodetavariteg n i k
sodeto**,■«
*”* gostilničarji plačevali u
Basebni
10> trei*»
odstotkov prometima davka od nju čamveč domačih šolanih
naravnih vin in 16 odstotkov od
% različnih
področij
različnih
področij
drugih alkoholnih pijač, medtem
z
ko “naj bi bile uštreane stopnje člo v ek o v eg a
u d ejstv o v a n ja .
za družbene gostinske obrate 7 Sklenil je ustanovita predaoziroma io
10 odstotuov.
odstotkov. jnovo
Novo ooio
dolo..
oearoma
akfcUr in ooslal vaMčilo odioto
la 54 predvidenim članom, k i
^
oproščene organi- kj lahko sodelovali pri ures-

ji kot celotna najemnina, ki
jo lastnik za to zemljo dobi.
K m etijska zadruga v Trebnjem je zato pred kratkim
sklenila ,da se bo v bližnji
prihodnosti pogovorila s pri- aacije in drošbva na eni prireditzadetimi lastniki zemljišč in vi na leto.
poskušala najti sporazumno
rešitev, ki naj bi bila tudi
trajna. Zadruga nam erava po
nuditi tem lastnikom razen
kupnine tudi druge ustrezne
parcele v zamenjavo in upa,
da bo odpravila sedanja ne
sorazmerja.

nrrwramft

cevanj
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EVIDENTIRANJE KONČANO

Danes seia ObS

V novomeški občini imamo 124 možnih kandidatov

■ ZADNJI DNEVI SEJMI
ŠČA V LOCNI — Vse kaže,
da bodo morali živinorejci že
letos goniti in vozita živino
na Malo Cikavo.^ kjer je vse
pripravljeno za ureditev no
vega sejmišča. V Novem m e
stu bo s prestavitvijo sejm i
šča živinski prom et ukinjen.
Na območju sedanjega sej
mišča v Ločni — od veteri
narske postaje do cvetličarna
Komunalnega podjetja — bo
do začeli urejati družbeni
center za obrtne in uslužnostne dejavnosti. Podjetje
za stanovanjsko izgradnjo in
urejanje naselij se zavzema,
da bi sejmišče iz Ločne čimprej prestavili na Malo Ci
ka vo.
■ 100 HIŠ V NOVEM ME
STU BREZ VODOVODA —
Okoli 100 hiš ob Prisojni po
ti, Cankarjevi in Volčičevi
ulici ter šm ihelški oesti ni
m a vodovoda niti kanalizaci
je, zato so stanovalci pri
pravljeni dati svoj delež, da
bi jam to uredili. Hišni last
niki in posestniki v tem no
vomeškem predelu niso pla
čevali komunalnega prispev
ka, prispevek na uporabo
mestnega zemljišča pa še nd
uveden, zato Podjetje za sta
novanjsko izgradnjo in ure
janje naselij nima denarja,
da bi se lotilo problema.
■ DVOSMERNO POSTA
JALIŠČE UREJENO — Novomeiko Komunalno podjet
je ureja v Dolnjih Kamencah
dvosmerno avtobusno posta
jališče. Računajo, da bodo
dela kmalu končali.
0 MEHANIZIRANO
PO
METANJE ULIC — Novome
ško komunalno podjetje je
nabavilo pometalni (ciklonski) stroj za čiščenje mestnih
ulic, cest in parkov. Naročili
so tudi dvodiferencialni to
vornjak za oranje snega
(TAM 4,5 tone). Povedali so,
da bo poslej samo komunal
no podjetje skrbelo za oranje
snega v Novem mestu.
■ DANES ZADNJA PRI
REDITEV — V novomeškem
Domu kulture bosta danes
dve prireditvi: popoldne bo
nastopil ansambel »Mladi le
vi« iz Ljubljane z beatniško
glasbo, zvečer pa bo proslava
v počastitev dneva žena. Do
konca m arca v tej dvorani
ne bo niti kina niti druge
predstave, ker bodo marca
prostore obnavljali. Gradbe
na dela bo opravilo SGP P I
ONIR, obnova pa bo veljala
okoli 16 milijonov Sdin. Na
novo bodo uredili lože. Dvo
rana bo pridobila 40 sede
žev, s čimer se ho število se
dežev v njej povečalo na 400.
Kolektiv Zavoda za kulturno
dejarvnost se je odločil, da bo
v nedeljo, 12. marca, brez
plačno delal v dvorani.
■ »LEPOTA IN ZVER«
ZA PODEŽELJE — Novome
ški oder mladih bo do konca
marca gostoval z Orayevo
pravljično igro »Lepota in
zver« na Dvoru, v Žužember
ku, Šentjerneju, Kostanjevici
in drugih krajih. Te dni se
dogovarjajo za natančnejši
načrt gostovanj.
■ »PRIČARANI
2ENIN«
NA MALEM SLATNIKU —
KUD Mali S!atnik je pred
kratkim uprizorilo s sodelo
vanjem RK in mladine v do
mači dvorani komedijo v
treh dejanjih »Pričarani že
nin« Prireditev je požela lep
uspeh in privabila veliko obi
skovalcev. Z igro so gostovali
že na Podgradu, v Mimi peči
in Stopičah in bili povsod
toplo sprejeti. P rim anje za
uspeh igre predvsem učitelji
ci Ivanki Mestnik z Malega
Stotnika, ki je žrtvovala veli
ko večerov za pripravo igre,
dostikrat tudi v nezakurjeni
cft rani.

Novomesto

Na današnji

spji

bmlo

odbor

v. e. 43 (Franc Golob): niki občinske skupščine v Novem
estu obravnavali poročilo o raz
Franci Kuhar, dipl. pra/vn k. m
voju km etijstva in gozdarstva, za
Predloga za vodilna mesta v občinski skupščini
Za vodilni mesti v občinski tem pa razpravljali o več odlo
skupščini je volilna komisija kih, urbanističnih in ureditvenih
V p o n ed eljek , 6. m a rc a, se je se stala volilna k o m i ekonomist; Radovan Gačeša, na podlagi upoštevanih meril zadevah in podobnem. Med dru
gim bodo sprejem ali odlok o so
s ija p ri ob čin sk em o d b o ru SZDL v N ovem m e stu in dipl. inž.;
predlagala FRANCLJA KU cialni pomoči, odlok o priznava
p o trd ila sp re je m m ožnih k an d id ato v za o d b o rn ik e in
v. e. 34 (Em a Muser): Bo HARJA, diplomiranega prav nju olajšav samoplačnikom zdrav
poslance. H k ra ti se je od ločila d a ti v jav n o razp rav o ris Gabrič, predm etni učitelj; nika, in MIHO HROVATIČA, stvenih storitev in odlok o najvi
šjih prodajnih cenah na drobno
k an d id ate za vod iln a m e sta v ob čin ski sk up ščin i.
v. e. 38 (Milena Popovič): diplomiranega ekonomista.
za razna živila in kurjavo ter
najvišjih maržah za nekatere pro
Franc Dragan, dipl. ekono
O
možnih
odborniških
in
izvode. Te odloke bi morala sku
Volilna kom isija pri občin poslovodja; Jože Starič, inž. mist;
poslanskih
kandidatih
bodo
pščina obravnavati že na prejšnji
skem odboru SZDL je do 6. agronom.; Dane Mikec, teh
v. e. 40 (Vlado Pirnar); Mar dokončno spregovorili občani seji, pa jih je zaradi dolge raz.
m arca (rok) prejela imena nik; Anton Plut, predm etni tina Petakovič, babica;
o drugih zadevah prenesla
na bližnjih kandidacijskih prave
razpravo današnje seje. Danes
124 možnih kandidatov s »ti učitelj;
v .e. 42 (Nika Lapajne): zborih oziroma že v nedeljo, vbodo
določili
tudi območja zbo
v. e. 22 (Jože Kirm, Zame- Anica Janko, socialna delav
him pristankom«. 50 mošaiih
12. marca, im konferenci So rov volivcev in zborov delovnih
kandidatov je predlagano za ško): Jože Bregar, trg. po ka; D arja Podbevšek, social cialistične zveze novomeške ljudi, v katerih bodo občani pred
lagali kandidate za nove občinske
občinski zbor, 52 za zbor d e slovodja;
na delavka;
občine.
odbornike.
v. e. 27 (Prane Medle,
lovnih skupnosti, 22 pa za po
šm arjetna): Vinko Šušteršič,
slance.
Objavljamo še imena kandi trg. poslovodja;
ZASEDAL ODBOR Z »NEOMEJENIM MANDATOM«
v. e. 32 (Karel Galič, Mirna
datov, ki so jih občani evi
dentirali, niso pa bila še ob peč): Franc Udovč, delavec;
v. e. 39 (Stane Bukovec,
javljena:
OBČINSKI ZBOR: volilna Uršna sela): Valentin Doli
enota 3 (dosedanji odbornik nar, upokojenec;
ZBOR DELOVNIH SKUP Najprej se je treba odločiti: šolo na Grmu ali v Bršlinu? — Študija, ki bo
Miha Počrvina, Novo mesto):
Miha Hrovatič, dipl. ekono NOSTI: v. e. 3 (Ivan Jeriček):
pri tem pomagala, je pripravljena
Venceslav' Mirtič, tehnik;
mist;
v. e. 12 (M arjan Drenovec):
v. e. 4 (Andrej Grča, Grm):
U p rav ni o d b o r sk la d a za novo novom eško šolo je vek bo dal v treh letih 120
Alojz Štepec, tehnik;
Niko Rihar, inž. agronom.;
n a p rv i se ji 2. m a rc a ugotovil, d a njego va nalo g a n i do 130 milijonov Sdin. Uprav
v
.e.
18
(inž.
Alojz
Ušaj):
v. e. 11 (inž. Vlado Pavec,
nič k aj hvaležna, saj je p rav z ap rav od njegove p o ž rt ni odbor bo moral posrbeti,
Šmihel f: Rudi Piletič, profe Jože Malnarič, delavec;
v
ov aln o sti odvisno, ali bo d o bilo N ovo m esto novo da bodo sklad polnili tudi
v. e. 24 (Jože Lam pret):
sor;
šolo
p re j ali k asn eje. C lan o d b o ra Iv an K očevar, sic er prispevki delovnih organiza
v. e. 16 (Jože Murn, Pod Franjo Milavič, gostinski de d ire k to r SGP P io n ir, je h u d o m u šn o p rip o m n il, d a »im a
cij in drugi namenski pri
lavec;
grad): Drago Jendč, delavec;
lah ko o d b o r d o sm rte n m andat«.
spevki.
v. e. 27 (—): Silvo Balanj,
v. e. 20 (Alfred Trene, Šent
jernej): Alojz Bambič, trg. tehnik; Slavko Plave, dipl.
Ko je odbor izvolil pred
Študija, ki jo je napravil
Denar se bo v skladu na
sednika CJože Padovan) in direktor Podjetja za stano biral predvidoma tri leta.
tajnika (Jože Suhadolnik), je vanjsko gospodarstvo Miha Nabiral se bo za šolo in ga v
poudaril, da m ora v svoji Hrovatič in z njo seznanil druge namene ne bo mogoče
neomejeni mandatni dobi odbor, je bliže misli, naj stoji porabiti. Ne bi pa bilo prav,
predvsem določiti lokačijo, nova-šola na Grmu, ne v da bi »mrtev« ležal v blagaj
pripraviti investicijski pro Rršldnu. Ustrezno inform a ni. Zato so člani upravnega
gram in projekt za gradbena cijo bodo dobili tudi odbor odbora menili, da bi sredstva
dela, kakor hitro bodo zago niki občinske Skupščine na sklada oročili pri Dolenjski
tovljena sredstva.
današnji seji. Od tega, kje banki in hranilnici.
bo izbran prostor za novo
Do 1. m arca je bilo v
šolo, sta odvisna investicijski skladu nekaj več kot 1,600.000
■ ŠOLSKI
USPEHI V program in projekt, zato so Sdin, od bega okoli 600.000
JAVNI RAZPRAVI — Sode menih, da se je treba za lo S din krajevnega sam opri
spevka občanov za februar.
lavci Zavoda za prosvetno-pe- kacijo odločiti čimprej.
Sola, so poudarili, naj bo Ce bi delovnr organizacije
dagoško službo bodo jutri
članom sveta za izobraževa prostorna in naj ima telovad nakazale tudi obljubljene
nje, telesno in tehnično vzgo nico, oziroma naj bo taka, zneske, bi bilo v skladu že
jo poročali v polletnih učnih da bo v njej enoizmenski več kot 13 milijonov Sdin.
uspehih šol v novomeški ob pouk, ne glede na to, kje bo. člani upravnega odbora skla
Stalna odborova naloga bo da so menila, da bi začeli
čini. Na seji, ki se bo priče
la ob 9. uri, bo svet razprav zbirat: sredstva. Samoprispe šolo zidati, brž ko bo dovolj
ljal tudi o delovnem načrtu v
letu 1967.
MLADINCI SO S T IS N IL I P E S T I, DA BO

Zidajmo šolo za enoizmenski pouk!

Vsako leto je treba v hm eljiščih zam enjati gnile
drogove. Izkazalo se je, da so za to delo _pripravni
tudi traktorji, ki so za obdelavo hm eljišč sicer neobhodni. (Foto: Polde M iklič)

■ KAJ ZAVIRA AMATER
SKO KULTURO? — V k rat
kem se bo sestal svet za kul
turo pri občinski skupščini
v Novem mestu in obravnaval
stanje kulturnih domov ter
vzroke za nazadovanje ama
terskih kulturnih dejavnosti.
Na seji bodo poskušali obli
kovati predloge za boljše de
lo in pomagati zlasti nekate
rim kulturnim skupinam. Se
stavili bodo t/udi delovni na
črt za leto 1967.

Kooperantov zaslužek - plačilo za prirejo
Poljedelska kooperacija se na novomeškem območju umika živinorejski
Pogodbeno sodelovanje s kmeti namerava novomeška zadruga še razširiti
_______________________________ _____________________ __

K m etje bo d o le to s
za novom eško k m e tijsk o zazredili okoli 260000piščancev, 2.500
te let, v ečje
______
f k o k o ši)
štev ilo goveje živine, p rašičev , red ili nesm ee (k o k o ši)
itd . Z ad rug a si o d leto šn je g a po go dbenega so d elo v an ja
s k m e ti o b eta za 1 m ilija rd o 82 m ilijo n o v večji prom et.
Razne oblike pogodbenega moč. Vse to je poleg ostasodelovanja s kmeti je imela lega zapisano v pogodbi. Ponovomeška zadruga vrsto let dobno je zapisano tudi v poin je zlasti pospeševala od- godbah za vzrejo telet, prakup km etijskih pridelkov in šičev in drugih živali,
živine. V letu 1964 in še bolj
Rejec je plačan od prirastv letu za njim pa je sodelo- ^
ge vzredi 100 kg težko
vanje rp rla na čvrste pogod tele do teže 420 ali 430 kg s
be za rejo živine. Kmetje, krmo, ki mu jo dž zadruga,
ki so v tem zaslutili mikav- jn tele v roku odda, zasluži
nejši posel, so kaj hitro za 14.000 do 30.000 Sdin. P ri veččeli opuščati pogodbeno pri- j e m številu tako vzrejenih
delovanje pšenice, koruze in ‘ telet, je njegov zaslužek todrugih km etijskih pridelkov likokrat večji. Med najboljter se začenjali oprijem ati
kooperanti je Franc Dunove oblike sodelovanja. Vi- iar iz Prečne, ki se mu je
deli so, da zadruga ne dela posrečil dnevni prirastek 80
računa brez krčm arja, mar- do 135 dkg p ri živali,
več da se pogodbena reja v
Pogodbeno vzrejo raznih žiresnici izplača, saj se da tu- vali so uvedli postopoma. Zadl dobro zaslužiti.
čeli so s piščanci (brojlerji),
Kdor se odloči, da bo po- nato uvedli vzrejo telet, kasgodbeno redil piščance, mo- neje prašičev, kakoši (nesra im eti prim eren prostor, nic) in krav (molznic). Ponastilo, urejeno ogrevanje in godbena reja piščancev je
vodo. Ce nim a denarja, da postala zelo popularna, saj
bi to zagotovil, mu zadruga so jih kooperanti že leta 1965
omogoči posojilo. Zadruga dd spitali 80.000, lani 146.000,
piščance, krmo, opremo in medtem ko naj bi jih letos
poskrbi za strokovno organi- okoli 260.000. Lani so pogodzacijsko in veterinarsko po- beno vzredili 1419 telet, letos
d rn p o

P& J**1 nam eravajo 2500. Pogodbena reja je zajela tuai
čedalje več prašičev, kokoši,
«rav
__ iw
. , ,
.
.
Kooperantski
oddelek pri
K-oooe
km etijski zadrugi namerava
uvesti še nekatere oblike po
godbenega
sodelovanja
s
kmeti,

vsak mesec razgiban koi marec
Po 20. marcu v Novem mestu javna tribuna o šti
pendiranju, do tedaj sestanki in seminarji —
Zadnjega v mesecu pregled in ocena dela ter
načrt za april
N a ja n u a rsk i ob čin sk i m lad in sk i k o n feren ci v No
vem m e stu so se zm enili, d a bodo razg ibali delo v
Zvezi m ladine. Z ad n jega fe b ru a rja se je sp e t se sta l
o b činski k om ite, d a b i sp re je l n a č rt za delo v m a rc u in
ta k o sk rb el za p o sto p n o u resn ičev an je k o n feren čn ih
sklepov.
Minulo nedeljo se je v DolenjPereča vprašanja, ki jih Zveaa
miriti Toplicah končal štiridnevni m ladine ne more rešiti sama,
seminar, na katerem so predstav bodo obravnavali na javnih til
niki m ladine preučevali
vlogo bunah. Po načrtu občinskega kosubjektivnih sil ▼ gospodarski in m iteja bo takih tribun več. Prva
družbeni reform i, nove delovne bo okoli 22. m arca v Novem meokvire in naloge Zvene m ladine s tu, kjer bodo razpravljali o šUter delo * ljudm i. 4. m arca so pendiranju dijakov in študentov

^ s ^ ^ u v o t h T o ^ e t k , ™ ! ^ Vob”komu mesec* se bo sestal
1^ ^
bo tak sem inar za pred- Občinski komite, pregledal inooesodnike šolskih in vaških akti nll dOlo tor sprejel delovni provov. 26. marca pa podoben semi- gram za april. Tako bo posloj na
n a r eq n u a a u L b ita v
koncu vsakega meseca. Glede na
1ovnih organizacijah,
pisano dejavnost, ki je po okvirOd 7. "do 14. m arca se bodo nem
dolgoročnejšem
program u
sestale komisije in študijske sku- razdeljena po mesecih. Je pot, za
pine pri občinskem kom iteju in kakrSno se Je odločil občinski
obravnavale naloge na podlagi k a n ite , pot hitrega razčiščevanja
konferenčnih sklepov.
vprašanj.

N a večeru protestnih pesm i v soboto zvečer v D olenjski galeriji so m ladi obisko
valci p osedli tudi kar po tleh
(Foto: M. M oškon)

V NEDELJO PRVA SEJA OBČINSKE KONFERENCE SZDL

Izbrali bodo tudi novo vodstvo
V
nedeljo, 12. marca, so bobo obravnavala najpomemb
do v Novem mestu zbrali na nejša tekoča vprašanja, med
1. seji člani občinske konfe njimi zlasti:
rence SZDL Novo mesto. TI
1.
razpravljala o pravilih
člani so bili izvoljeni na nedavnih letnih konferencah delu Socialistične zveze v ob
krajevnih organizacij SZDL, čini Novo mesto in jih spreDied njimi pa so tudi člani ' jela. Predlog pravil so člani
dosedanjega občinskega ~od- konference prejeli v dveh
bora SZDL. Konferenca bo enačicah in se bodo na 1. seji
predvsem delovni organ in dokončno odločili za eno.

2. Konferenca bo izvolila
predsednika, tajnika, izvršni
odbor in nadzorni odbor te r
člane zvezne in republiške
o
konference.
Na 1. seji m ora konferenca
izvoliti novo vodstvo, ki smo
ga oaneraili v prejšnjem od
stavku. V gradivu, ki so ga
člani prejeli, so predlogi za
posameznike, ki naj bi bili v
teh. organih. Novomeška obči
na bo imela v republiški kon
ferenci SZDL 5 članov, pred
lagani pa so: Jože Cvitkovič,
inž. Peter Ivanetič, Boža Korinšek, inž. Niko Rihar in
Viktor Zupančič. Za zvezno
konferenco SZDL je predla
gan dr. France Hočevar, ome
njena kandidata pa so pred
lagali tudi v občinah Metlika
in Črnomelj.
3. Konferenca bo razprav
ljala o svojem proračunu za
leto 1967.
4. Konferenca bo razprav
ljala o pripravah na volitve
v občinsko in republiško
skupščino te r bo izoblikovala
dokončno informacijo o evi
dentiranju za možne kandida
te v občinsko in republiško
skupščino, oziroma razprav
ljala o kandidatih za vodilna
mesta v občinski skupščini
Novo mesto.
5. Program dela občanske
konference naj bi po predlo
gah bil v prihodnje usm erjen
predvsem v utrjevanje samo
uprave in v tri važna področ
ja delovanja SZDL: v izvedbo
volitev, v izobraževanje vodil
nih kadrov v organizacijah
SZDL in v razpravo o vlogi
SZDL v krajevni skupnosti.
Za zadnjo točko programa je
posredovala članom gradivo
posebna komisija, ki je obi
skala teren.
Na prvo zasedanje občinske
konference SZDL v Novem
mestu so vabljeni številni go
stje, od katerih pričakuje ob
činsko vodstvo SZDL bogate
prispevke v razpravi.

OBVESTILO
V zvezi z razpisom volitev občinske skupščine
in skupščine SR Slovenije, ki bodo v dneh 19. in 23.
aprila t L, obveščamo občane občine Novo mesto,
da lahko pregledajo splošni volilni imenik in zah
tevajo popravke.
Občan lahko zahteva popravek zato, ker on ali
kdo drug ni vpisan v splošni volilni imenik; zato,
ker je vpisan kdo, si nim a volilne pravice ali nima
bivališča na območju občine Noro mesto, ali kdo,
ki je um rl, ali pa zato, ker je njegovo ime ali ime
koga dfrugega nepravilno vpisano.
Popravek splošnega vlilnega imenika je mogoče
zahtevati najkasneje osem dni pred dnem, ki je
določen za volitve. Popravek se lahko zahteva ustno
ali pismeno na krajevnem uradu, kjer ima občan
stalno bivališče, prebivalci Novega m esta pa na
prijavnem uradtu občinske uprave Ljubljanska ce
sta 2.
Otočani, ki so m enjali svoje stanovanje in ki
spremembe niso prijavili pristojnem u prijavnemu
uradu, naj to store pravočasno, sicer ne bodo vpi
sani v volilnem imeniku tistega volišča, kjer imajo
novo stanovanje.
Prijava spremembe prebivališča in naslova sta
novanja je po zakonu o registru stalnega prebival
stva in o razvidu začasnega bivališča obvezna.
Iz pisarne UNZ
občinske skupščine Novo mesto

Veliko je Novomeščanov,
ki še ne vedo za idiličen za
selek Ruperč vrh, za razvali
ne med vojno porušenega
gradu, za redke ponosne se
kvoje. čeprav precej ljudi ve
za gostilno v zadružnem do
mu, za dobro kuhinjo in po
strežbo, bo zakupnica Marija
Repše zaradi premajhnega
obiska in prevelikih dajatev
prisiljena lokal zapreti. Lo
kal bo od 15. m arca do 15.
aprila zaprt, nato pa bo v
njem odprl gostilno novi za
kupnik, ki ga je dobila no
vomeška kmetijska zadruga.
osedanja lastnica bo vo
dila odslej gostilno na sevniškem gradu. S pomočjo za
voda za spomeniško varstvo,
občinske skupščine in tu ri
stične zveze bo odprla novourejen bife. še letos pa bo
na gradu dokončno urejena
Lutrova klet, okolica gradu,
deloma pa tudi grad. Turi
stična postojanka na sevniškem
gradu bo vsekakor
vredna obiska!

SVET LJUDSKE TEHNIKE O SVOJIH PROBLEMIH

Bo novomeški radioklub propadel?

Izvršni odbor občinskega sekciji v Novoteksu in v
sveta Ljudske tehnike je na Novoteksu in v Šmarjeti.
nedavni seji razpravljal o
Jam arji so lani izvedli vr
uspehih in težavah v lanskem sto akcij. V njihovem okvi
letu. Predsednik Ljubo Ža ru delujeta sekciji v Kosta
gar je ob 20-letnici organiza njevici in Črnomlju, letos pa
cij LT predal Slavku Moretu, se jim bodo pridružili še ko
Viktorju Porenti in AMD No čevski jam arji. V programu
vo mesto diplome CSLTJ iz imajo
ureditev
jam arske
Beograda.
ga muzeja in zgraditev svo
Člani izvršnega odbora in jega doma ob Krki.
predstavniki klubov in dru
štev so nato govorili o teža
vah, ka jih tarejo. Vse kaže,
8 plesnih paio> iz CV.ovca in L ju bljane je plesalo na
da bo novomeški radioklub
plesnem tu rn irju v D olenjskih T oplicah, ki sta ga o r
ravno ob 30-letnici prenehal
ganizirala uprava zdravilišča in plesni kJub »Ljublja
delovati, ker člani ne more
na« v soboto, 4. marca. Plesalci so tekm ovali v stan
jo dobiti lastnega prostora, v
dardnih plesih: angleškem valčku, slow-foxu, fox-trotu
sedanjem pa razen njih de
in tangu. Zmagal je plesni par iz Celovca. Skoda je le,
la še izvršni odbor LT, Do
da organizatorji niso poskrbeli za b oljšo reklam o. (F o
lenjski letalski center in foto
to Mirko V esel)
klub.
Fotoklub je v podobnih .te
■ 12. MAKCA SE BODO ZACK
žavah. Medtem ko člani pri LA v Domu kulture obnovitvena
dela, zato v njem začasno ne bo
dno delajo, pa odbor po ob nobenih
prireditev, tudi kina ne.
čnem zboru še ni sklical se Filme bodo vrteli le na podeželju,
stanka. Izvršni odbor bo za kjer bodo obiskovalci videli tudi
kakršni navadno ne zaidejo
to v marcu sklical izredni ob filme,
v podeželsko dvorano. Kraji, kjer
Voda bi se podražila samo na podeželju — Predlog za podražitev bodo čni zbor, na katerem bodo iz se ustavlja potujoči kino, naj Za
vodu za kulturno dejavnost sporo
volili novo vodstvo.
poslali v obravnavo občinski skupščini
Najbolj razveseljivo je bi čijo, kakšne filme bi -radi.
lo poročilo zastopnika Dru ■ KOMUNALNO PODJETJE SE
V novom eškem podjetju Vodovod šo te dni izračunali, de (lam 13 milijonov Sdin), štva kmetijskih tehnikov, ki JE S TOVARNO »KRKO« dogovo
da
je
dovolj
rentabilen
in
da
kakšne naj bi b ile ekonom ske cene za pitno vodo po
deluje skupaj s kmetijsko rilo za asfaltiranje in obnovo ka
deželskih vodovodov. N ove cene so izračunan^ na pod zato ni treba podražiti vode. šolo in kmetijsko zadrugo. nalizacije Trubarjeve ulice, kana
lizacijo pa nam erava urediti še v
lagi porabe vode, vrednosti osnovnih sredstev in stro 
Novi cenik za vodo bo VO Razen izobraževalnih tečajev, Muzejski ulici. Če bodo dobili so
škov vzdrževanja. V oda se ne bi podražila sam o v No DOVOD
predložil
občin ki so jih že in jih bodo še or pi a&nika, bodo asfaltirali tudi Vrski skupščini v obravnavo. V ganizirali, bodo pripravili tu hovčevo ulico.
vem mestu.podjetju menijo, da ne na di tekmovanje v oranju s
■ h o r t ik u l t u r n o d r u š t v o
VODOVOD zahteva, da bi dovodom: 6,7 milijona Sdin. meravajo povsod vztrajati pri traktorji za vso Dolenjsko. bo v torek, 14. marca, ob 18. uri
priredilo v sindikalni dvorani na
mu občinska skupščina odo Ta vodovod (12 lan) napaja le najvišjih predlaganih cenah.
Lani je prvenstvo odpadlo za Društvenem trgu zanimivo preda
brila za podeželske vodovode Prevole in Žvirče, ki porabita
radi premajhnega zanimanja vanje »Moj vrt in sadovnjak spo
na
leto
le
4250
mi
vode.
naslednje cene:
Jožeta Kregarja iz Ljub
Po Glavnem trgu se je med traktoristi drugih do mladi«
ljane. Predavanje bo sprem ljano z
v Dolenjskih Toplicah: za 50.000 m3 vode tega vodovoda
lenjskih občin.
barvnimi diapozitivi. Društvo ob
peljal
Medja
pa
se
»izgubi«,
vendar
jo
mo
1 m3 porabljene vode v oseb
Novomeško avto-moto dru javlja obvestila v izložbi cvetličar
V
prejšnji številki smo v po štvo je med najbolj aktivni ne na Glavnem trgu.
ni potrošnji 50 S din, v de ra plačati novomeško podjet
ročilu
o
nesreči,
ki
se
je
pripeti
je.
V
tem
podjetju
menijo,
da
lovnih organizacijah 83 S din;
■ PRED NEDAVNIM SO V DOla na novomeškem Glavnem trgu mi: lani je dobilo svoj dom,
v Žužemberku: za gospodinj- je treba subokranjski vodo 22. febr. zapisali, da je Jože Med letos pa člani pripravljajo MU JLA namestili nove stole. Lah
ja odpeljal s parkirišča in trčil tekmovanja, uredili bodo teh
.stva 60 S din, zavode in vod v celoti obnoviti.
Cena vode v Novem mestu v osebni avto, ki ga je vozil nično delavnico in pralnico.
ustanove 80 S din in za pod
Slavko
More. Prav pa je, da je
jetja 119 S din; v Suhi kra se ne bi spremenila, ampak s parkirišča odpeljal novomeščan Društvo ima razen tega še
jini: 1.617 S d in ;. na Otoč hi veljal m1 vode v osebni More, medtem ko se je Medja
cu: 70 S din in 123 S din; v potrošnji še nadalje 40 sdin, pripeljal po Glavnem trgu.
Poslej nobena hiša
Smarjeti: 166 S din; v Škoc za zavode in ustanove 60
janu: 223 S din; v Gabrju: Sdin in za podjetja 85 Sdin.
brez številke
132 S din; v Karteljevem: Pri VODOVODU pripom inja Zadruga omogočila
Te
dni oštevilčujejo v no
jo,
da
samo
novomeški
vodo
80 Sdin.
vomeški občini vse hiše, se
kmetom stroje
Take cene so dobili na pod vod ustvarja sredstva za sklazidane v zadnjih letih. Na po
lagi lanskih stroškov za pit
Novomeška kmetijska za deželju bodo obesili 271 ta
no vodo v posameznih krajih.
druga je omogočila kmetom blic s hišnimi številkami. Za
Z novo vodarino bi < samo Potrebna je boljša na svojem območju nakup
nimivo je, da so največ no
^manjšali izgubo podeželskih
kot 150 km etijskih stro vih hišnih številk pripravili
pekarna v Ločni več
vodovodov, ki je land doseg
jev. Kosilnice BCS je kupilo za Žabjo in Regerčo vas, iz
la okoli 13 milijonov Sdin.
»PIONIRJEVI« strokovnja 60 kmetov, kosilnice ALPINA
Največjo izgubo je imel VO- ki so menili, da bi potrebova 90, sedem kmetov pa je ku česar je razvidno, da je zra
LOVOD s suhokranjskrim vo- li za obnovo novomeške pe pilo traktorje. Prednost pri slo v teh dveh vaseh v nepo
sredni m estni bližini največ
karne v Lgčni okoli 50 mili nakupu so imeli kooperanti. zasebnih stanovanjskih hiš.
kmetijske stroje,
jonov SdiiOBe pa bi se pod-, Uvožene
Zakaj alkohol?
To in ono iz Dolenj jetje Pekarija in slaščičarna prodane kooperantom, je za
odločilo postaviti novo stav druga nabavila s svojimi de
V
Dolenjskih Toplicah je
skih Toplic
bo, bi ga samo gradbena de vizami.
bilo v zimskem času organizi
■ MLADINCI IN MLADINKE iz la veljala več kot 130 milijo
ranih že več predavanj, ven
•e* krajev Slovenije so imeli te nov Sdin. V podjetju trdijo,
dar pa je bil obisk dokaj
*«11 seminar. Stanovali so v zdra
Obširen prikaz o raz
vilišču, zvečer so se lahko kopali da v prostorih, ki so bili leta
slab, čemur je priva tudi sla
v term alni vodi.
1958 na hitro zgrajeni za po
voju OF in NOB na Do
ba obveščenost.
mladinskih delovnih
lenjskem in v Spodnjem
Zadnje predavanje dr. Fran
■ V MALI DVORANI prosvet- trebe
" e8a doma je čebelarjem 5. mar. brigad, ki so gradile avtom o
Posavju im ate v DO
ca Hiibscherja o temi »Za
~a predaval prof. Edi Segnčnik bilsko cesto, ne bodo mogli
LENJSKEM
ZBORNI
kaj alkohol?« pa je bilo izje
2IVILSKI
TRG
V NOVEM
o vzreji m atic. Sogačnik Je odgomno dobro obiskano. Na pre MESTU je bU v ponedeljek spet
‘lrJal tudi na vprašanja, razen več dolgo peči toliko kruha,
KU 1963! — D obite ga
dobro
založen.
Prodajali
so jajca,
, ,Ka Je poslušalcem prikazal po- kolikor ga potrebujejo ne le
davanju so poslušalca videli krom pir, povrtnine, semenje,
v knjigarnah. Zbornik
su
uc<>n film o čebelah.
tudi
dva
kratka
filma
in
so
novomeški, marveč tudi po
im a 300 strani in veliko
ho sadje in drugo. Cene se od
zadnjega
tedna
niso
bistveno
spre
res
lahko
spoznali
zle
posle
, ® V SOBOTO, 11. m arca, bodo deželski potorušnki. Očitne
slik; stane sam o 1.500
men.le. Najprej so pošla jajca;
"«oli novomeški učiteljiSčniki v e, :ia je potrebna boljša pe
dice alkohola, ki je tudi tod zanje
S din .
so prodajalke zahtevale 55
■jjravilisiii restavraciji m aturantokoli precej razširjen. D. G. do 65 Sdin. Razen živil so bili
ples.
D. G. kama,.

„Vodovod“ zahteva podražitev vode

Novomeščanf,
na Ruperč vrh!

Foto krožki po šolah na
Dolenjskem se tudi letos pri
pravljajo na svojo razstavo
»Pionirski foto Dolenjske«, ki
bo v maju v Novem mestu.
Ker bodo imela društva in
klubi Ljudske tehnike občne,
zbore še ves marec, bo imel
izvršni odbor skupščino šele
meseca aprila.
Marjan Tratar

Novomeška kronika

ko upamo, da poslej ne bo več
nevšečnega škripanja, kadar bodo
prišli obiskovalci gledat filmske
predstave in druge prireditve.
■ RIBNIŠKI PUŠELJC IN DRU
GE spominke lahko obiskovalci
kupijo v kpjigam i in papirnici
Mladinske knjige na Glavnem
trgu, prim erni pa so tudi za da
rila. Menda je prav to spodbudilo
prodajalno, da je poleg pušeljca
položila napis: DARUJEMO MAMI
CAM ZA NJIHOV PRAZNIK! (ki
so ga imele včeraj*.
■ TELEFONSKA GOVORILNICA
pri hotelu KANDUA im a nov tele
fonski imenik in pokvarjen avto
m at. čeprav se naročnik ne ogla
si, avtom at ne vrne denarja.
■ SVETLOBNE KAŽIPOTE na
kandijskem križišču in križišču pri
Petrolu, ld so bili pokvarjeni, so
nedavno popravili. Prom etna zrcala
pa čakajo, da jih bo kdo obrisal.
■ GIBANJE PREBIVALSTVA —
rodile so: Joža Bohte iz naselja
Majde Sile 12 — Andreja, Danica
Fabjan iz Slakove 5 — Ladislava,
S tanka Popovič iz Volčičeve 8 a —
Vanjo in Karolina Božič iz Foersterjeve 12 — Jožico.

'naprodaj lončarski in tekstilni iz
delki, spominki in sveže ter umetno cvetje. Takole so se okrog
prodajalca
z umetnini cvetjem
zbrale žene, se pomenkovale in si
nakupile šopke za domov. Marsi
kateri je bil to edini šopek za njen
praznik — dan "žena (Foto: Ivan
Zoran).

OBČNI ZBOR ŠPORTNEGA DRUŠTVA NOVO MESTO

Komu omogočiti nemoteno delo?
Na čet r ko vem občnem zboru ŠD
Novo mesto, ki ima 167 članov,
m bila najboljša udeležba. Ne bi
želeli iz tega delati kakršnekoli
sklepe, vendar menimo, da je ob
čni zbor mesto, kjer je mogoče
in zaželeno spregovoriti o vsem,
kar teži športnike in telesnovzgojne delavce. Da je težav precej,
smo se lahko prepričali iz razpra
ve tistih, ki so na zboru sodelo
vali.
Največ so govorili o nepravil
ni delitvi sredstev med posamez
nimi športnim i klubi. Atleti so
menili, da dobivajo glede na po
membnost atletike prem alo pomo
či v prim erjavi z nekaterim i drugftni panogam i.

Sredstev ni več kot lam, ver
jetno pa jih bo v bodoče še m anj,
ker so v klub pristopili košarkar
ji, ki so bili prej pod okriljem
TVD Partizan, in odbojkarji, ki
so bili pri NOVOTEKSU. Oba
kluba sta predložila predračun, ki
ga bo treba upoštevati, saj bosta
v nasprotnem m orala prenehati de
lovati. Prav ta razširitev pa zma
njšuje nekaterim športnim pano
gam že tako m ajhen življenjski
minimum. Zato si postavljamo
vprašanje: komu omogočiti nemo
teno delo, oziroma še bolje: ko
mu zagotoviti zgolj osnovne po
goje za delo, saj več proračun ta
ko in tako ne zmore!
Iz težav, ki so se nakopičile

okoli športa, ni moč najti rešit
ve, zato so nekateri menili, da
bi bilo potrebno izdelati prioritet
ni red klubov in vsa razpoložljiva
sredstva usm eriti v perspektivne
panoge. O tem predlogu je vse
kakor treba razm isliti.
Slišati je bilo tudi nekaj be
sed na račun priprav na IX. zlet
bratstva in enotnosti. Prisotni so
menili, da bodo zlet lahko obi
skali posamezni športniki, na m n o
žičnejši nastop, kakršnih smo bi
li vajeni še pred leti, pa najbrž
ne moremo računati. Nekateri do
bronam erni
predlogi
aktivnih
športnikov in športnih delavcev
bodo prav gotovo pomagali no
vemu upravnemu odboru, da bo
laže usm erjal društveno politiko.
V novi upravni odbor so izvolili
17 športnih delavcev.
—sd

5. m arca je bilo v Ljubljani hi
tropotezno
šahovsko
prvenstvo
Slovenije. Med 40 šahisti iz vse
Slovenije, ki so tekmovali v Šti
rih skupinah, so se uvrstili v fi
nale tudi Penko iz Novega me
sta, Cimer iz Kočevja in Levičar
iz Krškega. Čimer je oelo do ne
kaj kol pred koncem vodil m ga
Je šele v zadnjem kolu prehitel
M ariborčan Krivec. Po uspehu v
Črnomlju so kočevski šahisti do
kazali, da se lahko enakovredno
m erijo z najboljšim i v Sloveniji.
Vrstni red: Krivec 11 točk in
pol, Cimer 11, črepinšek 11, Mu
sil 10 in pol, Hočevar 9, Klemen
čič 8 in pol, Draksler 8, J. Jaz
bec 7 in pol, Ivačič 7, Štrucl 7,
K ranjc 6, Rakič 6, Penko 5, Levi
čar 5, Ojstrež 4 in pol in Milinkovič 2 m pol.
IVE STANIČ
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Pretekli teden so darovali kri na novomeški transfuzijski
postaji: Viktorija Košir, gospodinja iz Dolnje Straže; M arija
Bar tol j, gospodinja iz Dolnje
Straže; Jože Hočevar, Kudi
Omahen. Jože Korasa, Milan Zakrajšek in Peter H rastar,
člani kolektiva K rka — tovarna zdravil, Novo mesto; Franc
Hrovatič, član kolektiva OMP Inštalater, Novo mesto; Martin
Konda, član kolektiva Beti, Metlika; Drago Kavšek in Martin
Rukše, člana kolektiva Droga, Novo mesto; Rozalija Pavček,
gospodinja iz Dolnje Straže; Anica Pirc, gospodinja iz Dolnje
Straže; Ivan Kastelic in Jože Sere, člana kolektiva INIS,
Novo mesto; Mihaela Rukše, gospodinja iz Brusnic; Alojz
Božič, upokojeinec iz Brusnic; Matevž Franko, član kolektiva
osnovna šola Gabrje; Jože Rebzelj, član kolektiva Novoles,
Straža; Ana Berkopec, gospodinja iz Brusnic; Antonija Jarc,
gospodinja iz Brusnic; M arija Derganc, gospodinja iz Brusnic; M arija Božič, gospodinja iz Brusnic; Jožefa Blatnik,
gospodinja iz Brusnic; Anica Kotnik, gospodinja iz Brusnic;
4na Paderšič, gospodinja iz Brusnic; M arija Sašek, gospodinja iz Dolnjega Suhadola; Frančiška Rajer, gospodinja iz
Brusnic; M arija Deželan, gospodinja iz Brusnic; M arija
Škrbec, gospodinja z Rateža; Vida Lindič, gospodinja iz Sela;
Pepca Sašek, gospodinja iz Dolnjega Suhadola,

g

Kuharske bukvice

KUHINJA
K uhinja je ogledalo hiše. Zato naj bo kar se da
snažna, ser ae med smeti in nesnago kaj hit<ro
naseli mrčes, kakor muhe, ščurki, miši in podgane.
Koliko truda stane gospodinjo, če hoče odpraviti
to nadlego iz hiše! Neumiti lonci in ostanki jedi so
vaba aa mačke, pse in kokoši, ki ponesoažijo vso
hišo. Zato hranim o vse živali zunaj hiše. Kuhinjo
je treba večkrat tem eljito očistiti.. Tudi na deželi
so prišli že v navado štedilniki in krušne peči z
izpeljanimi dimniki, tako da postajajo prijazne in
svetle tydi kuhinje, kjer prebije gospodinja naj
večji ded svojega delovnega časa.
Leseno posodo pomivamo z lugom in drobnim
peskom ter jo sušimo na soncu, da ostane lepo
bela.
K uhinjo je treba vsako leto prebeliti!
Kuhinjo je treba večkrat na dan pomesti, da ne
hodimo po raznih odpadkih. Smeti ne mečemo pred
kuhinjska vrata, da se ne zbirajo tam celi roji
muh, ki silijo v kuhinjo, kjer ponesnažijo vse stene
in padajo kar na debelo v jedi. Zato naj bo prazna
posoda vedno poveznjena na policah, če je ne sprav
ljamo v omari. Kuhalnice in ves jedilni pribor
spravljamo v miznicah.

__
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V soboto in nedeljo so kegljači
j
Pionirja gostovali v okviru repu
g bliške lige na dokaj zahtevnem
= kegljišču Bresta v Cerknici. Odi
g grali so dva nastopa skupno s
g Konstruktorjem iz Maribora.
V sobotnem
dvoboju s Kon
=
struktorjem je po prvih šestih
j
--- kegljačih vtodil K onstruktor kar
g za 160 kegljev. Vsi so bili prepri
m čani v lahko zmago Mariborčanov,
k vendar sta jim zadnja dva tekmo
g valca zagodla, saj sta delala samo
g 760 povpreček. Zato pa sta bila
junaka dvoboja Krušič in Mrzlak,
j
g ki sta vso razliko dohitela in na
g zadnje prinesla Pionirju zmago za
m 23 kegljev. Pri tem je Krušič do
g segel odličen rezultat: 873 kegljev.
Rezultati sobotnega dvoboja: P I
g ONIR 6474 (Krušič 873, Mrzlak
3 840, Barbič 820, Hren 812, Romih
793, Rodič 790, Turk 780, Zidanek
766). KONSTRUKTOR 6451. V
prejšnjem kolu so dosegli SLO
VENJ GRADEC 6503 in SLOVAN
6408.
Nedeljski dvoboj med Pionir
jem in K onstruktorjem je prinesel
preobrat v korist Pionirja že po
drugem paru. Tedaj je dobro raz
položeni Hren prebil kegljaški zid
900 kegljev ter z rezultatom 901
dosegel prvi rezultata nad 900
keglji v republiški ligi v Cerknici.

Pogovćr z zdravnikom

Cimer drugi
v Sloveniji

KrUŠiČ «73

Rezultati
nedeljskih
srečanj:
PIONIR 6575 (H ren 901, Mrzlak
844, Barbič 835, Turk 833, Rodič
802. Krušič 790, Romih 788, Hro
vat 782); KONSTRUKTOR 6387,
SLOVAN 6603, SLOVENJ GRADEC
6497.

Šport na novo
meški gimnaziji
■ KOŠARKA — Na razredno
tekmovanje se je prijavilo osem
ekip. Prvi dve iz vsake skupine
sta se plasirali v naslednje kolo.
V finalu se bosta pom erila 4 c in
3. c. V polfinalu je 4. c premagal
2. a z 90:84, 3. c pa 3. b s 56:52.
Tesni zmagi kažeta na izenače
nost ekip.
■ ODBOJKA — Za tekmovanje
se je, žal, prijavilo zelo malo
ekip, pa še precej teh je odneha
lo. Tako sta se pri fantih pome
rila le 4. c in 4 .b , zmagal pa je
4. c
3:0. V moštvu zmagoval
cev sta se izkazala Štefan Mar
kelj in Tone Šporar.
■ NAMIZNI TENIS — Igralci
namiznega tenisa, ki so do zdaj
počivali, se bodo v kratkem po
m erili s km etijsko srednjo šolo.
Favoriti so fantje s km etijske
srednje šole, ki so redno treni
rali.
P

Kaj lahko
podedujemo
če smo se že seznanili z vplivi okolja na

človekovo
zdravje, nam m anjka še druga polovica vplivov in stanj,
v katerih se lahko znajde človek s svojim zdravjem. Mi
slim na dednost, na vse tisto, kar .je človek dobil od
svojih staršev, od očeta in matere, ta dva pa spet od
svojih staršev itd.
Dedne osnove so določene v spolnih celicah staršev in
je torej podedovanje zagotovljeno v trenutku zaploditve
otroka. Vsakdo ve, da so otroci zelo podobni staršem,
čeprav jim niso docela enaki. Enaki ne morejo biti, ker
niso nadaljevanje očeta ali matere, pač .pa obeh. Snov
s p o ln ih celic obeh staršev ima zelo različne, včasih pre
cej podobne, ne pa enake dedne osnove, ki se med sebo(j
sestavljajo v posebni zakonitosti, in ireeultat teh je otrok.
Brez dvoma je z dednostjo določena oblika telesa in
posameznih delov, npr. glave, prav tako tako barva oči,
las, poraščenost, polt, glas itd. Podeduje se tudi krvna
skupina, barva kože in podobno.
Bolj kot to nas bo zanimalo dejstvo, da se podedujejo
še druge, bolezenske osnove, ki so lahko samo določena
stanja, praktično nespremenljiva ali pa odstranljiva le
z operacijo, ali pa nagnjenja k določenim boleznim, kar
imenujemo s tuijiko dispozicija.
Od stanj naj naštejem samo nekatere: kratkovidnost
in daljnovidnostt slepota za barve, prst več na roki ali
nogi, hem ofilija ali bolezen, pri kateri se kri noče strje
vati. Pri hemefilijč so prizadeti samo moški otroci, pri
ženskih otrocih je bolezen skrita in jo prenašajo le naprej
na svoje potomce. Sem spada precej okvar živčevja in
mišičja, ki jih imamo za dedne in ki jim z do sedaij
znanimi načini zdravljenja ne pridemo blizu.
Prav tako kot stanja podedujemo lahko precejšnje šte
vilo nagnjenj k tej ali oni bolezni. Na primer: ni dokazano,
da bi se rakova obolenja podedovala, dokazano pa je, da
prej zboli za rakom tisti, čigar oče ali mati (ali pa še
en rod nazaj) sta imela raka, kakor pa tisti, v čigar rodu
rakavih bolezni ni bilo. Podobno velja za precej d r u g ih
telesnih, pa tudi duševnih bolezni.
Nekatere teh nagnjenosti so vezane na posameznega
človeka, so torej individualne, lahko pa so vezane na
človeško raso, na spol, na starost.
če vse to premislimo, potem ne bo težko ugotoviti,
kako izredno komplicirano bitje je človek. Nikdar ne
smemo pozabiti, da dedne osnove niso vse, samo del člo
vekove reaktivnosti, da je drugi, prav tako važen del
okolje, v katerem človek živi. Ker se vse neprestano
menja, ker je vsak trenutek drug položaj, je jasno, da
moramo gledati na vse skupaj kot na proces. Ne sarno
vplivi dednosti, vplivi okolja in še vse drugo, važna kom
ponenta dogajanja je tudi čas. človek se poleg reagiranja
na vsako situacijo s svojim notranjim in zunanjim oko
ljem tudi stara. Najprej se razvija in raste, potem netenj
časa živi na vrhu svojih moči, končno pa se začne starati
in usihati. Tudi ta življenjski proces reagira v vsafltem
trenutku drugače na okolje in drugače tudi okolje vpliva
nanj. Vse to so zakonitosti narave, ki jih skušamo razu
meti, analizirati in usm erjati v svoj prid, za vzdrževanje
adravja in za podaljšanje življenja.
Dr. BOŽO OBLAK

Sevnica : Brežice
neodločeno
Pred kratkim so se za .Titov po.
kal pomerili sevni&ki in brežiški
šahisti. Igrali so neodločeno 2:2.
Za Sevnico sta zmagala inž. Gošte
in Blas, za Eireaice pa Brzakovič
in Recar. V naslednje kolo je pri.
Sla Sevnica, ker ima boljši re
zultat na prvih treh deskah.
D. B.

OD 11. MARCA DALJE V ZDRAVILIŠČU V 1)01.. TOPLICAH

v s a k o s o b o t « ples!
ODLIČNA GODBA, PRVOVRSTNA POSTREŽBA. NA VOLJO
PRENOČIŠČA IN KOPANJE V BAZENU OB VSAKEM CASL

Dr. Željko Šribar:

4

Vsaka žena bi morala vsaj dvakrat na leto h ginekologu
SIFILIS ne spada m ed bo
lezni, ki bi povzročale posebno
d osti iztoka. Znaki bolezni se
pojavijo nekaj tednov po okužbi na okuženem m estu
(običajno zunanje spolovilo in
nožnica). Tu se pojavi trda
ranica, nato pa se bolezen raz
širi po vsem telesu in preide
v obdobja, ki trajajo leta in
leta, s hudim i posledicam i.
GONOREJA: pri m oškem so
znaki vnetja bolj izraženi. Iz
spolovila se cedi rum eno zelen
kast gnoj, ki ni penast. Od tod
im e kapavica. M okrenje je te
žavno, spolovilo peče in boli.
Pri ženskah so znaki bolezni
m ilejši, le pri otrocih in star
kah ter pri nosečnicah je ru
m enkast gnojni iztok obilen;
pri njih se klice zadržujejo v
nožnici, pri drugih p a v ma
ternici ali prodrejo celo v jaj
cevode. D ostikrat najdem o kli
ce v m ehurju in v zadnjični
odprtini. V tem prim eru iztok
iz nožnice ni obilen, pač pa
im a žena trajne teževa z m o
krenjem in včasih tudi težave
pri m enstruaciji. Pogostna po
sledica gonoreje je jalovost.
Obe spolni bolezni, če ju ne

sluznicam a ne sprem inja, če
prav je m ed njim a vedno neka
»borba«. V dobi plodnosti sil-i
m aternična sluznica navzven,
m edtem ko v starosti nožnična
sluznica prodira v m aternico,
zaradi tega tudi pri starkah
redko opazim o rdeče lise.
Meja m ed obem a sluznicam a
je zelo občutljiva. Prav na tej
m eji se začne razvijati ranica
ali pa rak m aternice. D olgo
trajno vnetje poškoduje sluz
Ranica na maternici
nico na vratu m aternice, na
Beseda ranica sicer ni pri njeno m esto pa prodre m ater
m erna, ker ne daje videza rani nična sluznica, v kateri je m no
ce kakršno poznam o na koži, go žlez. Te žleze so zelo občut
dejansko gre le za rdečo liso ljive na kislo sluz nožnice. Ko
na vratu m aternice.
je vnetje v nožnici pozdravlje
V
nožnici in na vratu je nor
no, se m aternična sluznica ne
m alno rožnato sivkasta debela um akne nazaj v m aternico. Iz
sluznica, precej podobna koži. to k , je tedaj pravilen, le precej
Sluznica v vratu m aternice pa ga je.
je rdeča in na dotik zakrvavi.
Ranica lahko nastane tudi
Meja m ed obem a sluznicam a zaradi poškodbe m aterničnega
je ob vhodu v m aternico. Tako u stja pri porodu ali splavu.
vidim o le nožlično sluznico, Vhod v m aternico je običajno
m aternične pa ne. Kadar pa ozek, pri porodu pa lahko poči
m aternična sluznica prodre iz vrat m aternice tako, da se raz
notranjosti navzven, se pojavi širi in zija tudi še potem , ko
rdeča lisa na vratu m aternice. se je m aternica že zm anjšala
Lisa nastane na razne načine. na običajno velikost, širo k i
Pri zdravi nožnici in zdravem vhod v m aternico je obrnjen
iztoku se m eja m ed obem a proti nožnici, izpostavljen je
zdravim o, sta dolgotrajni in
im ata nevarne posledice.
ZDRAVLJENJE: po zakonu
je zdravljenje obvezno. Te bo
lezni zdravi sam o sp ecialist
za kožne in spolne bolezni, ž e
vrsto let je zdravljenje uspeš
no. Bolezni pa se povsem po
zdravita le, če je zdravljenje
začeto prve dneve oz. vsaj prve
tedne.

draženju in daje videz ranice.
Sčasom a se ranica sprem i
nja, predvsem zato, ker se obi
čajna m eja med obem a sluzni
cam a prem ika navzven. S tem
se med njim a poruši ravnotež
je. Tako m esto pa je ob čutlji
vo za nastanek raka. Poznam o
običajno ranico, kjer je ma
ternična sluznica na nepravem
m estu, a ni sprem enjena. Ne
običajne pa so tiste ranice,
kjer se sluznica toliko sprem e
ni, da ni podobna niti m ater
nični niti nožnični sluznica. S
prostim očesom obeh vrst ra
nic ne m orem o ločiti m ed se
boj niti ugotoviti raka, ki lah
ko nastane iz neobičajnih ra
nic. Za razlikovanje ranic od
raka im am o posebne pripo
m očke, npr. povečalo — k o lp o
skop, brise iz nožnice, izrežane koščke obolelega tkiva za
posebno preiskavo itd. Pred
zdravljenjem ranice m oram o
vedno napraviti potrebne pre
iskave, da izključim o rajca ozi
roma da ga odkrijem o. Zdrav
ljenje ranice je nam reč eno
stavno, zdravljenje raka pa za
hteva znatno večji poseg.
Znaki ranice so: povečan iz
tok, ki je lahko vnetni ali ne-

Rokometašice
Brežic prve
V
Ljubljani se je v nedeljo kon
čalo predtekmovanje za zimsko ro
kometno prvenstvo Slovenije. Bre
žiški rokometaši so v zadnjem ko
lu dosegli takšne rezultate: moški:
Slovenj Gradec : Brežice 19:17
(9:9); Ormož : Brežice 13:16 (8:4);
članice so z zmago, nad ljubljan
skim Slovanom osvojile 1. mesto.

vnetni, in neznatne krvavitve
na dotik (pri občevanju ali
pri težkem iztrebljanju). Vča
sih pa tudi teh zakonov ni.
Sama ranica ne povzroča bole
čin. Prav podobne znake pa
ima lahko tudi rak na vratu
m aternice.
Nastanek ranice, njeno spre
m injanje iz običajne v ne
običajno in m orda te v raka,
je vezano na določen čas. Polleti pregledi om ogočajo zdrav
ljenje, z njihovo pom očjo lah
ko preprečim o nastanek ali nar
daljnje razvijanje ranice in ra
ka.

Polipi na maternici
Tudi ti nastanejo iz m ater
nične sluznice, le da v tem pri
meru sluznica ne preraste zu
nanje plasti vratu m aternice,
tem več se povesi, tako da visi
kot kaplja — polip skozi ma
ternično u stje v nožnico. D ose
že velikost pšeničnega do b o 
bovega zrnja.
Sluznica v obliki polipa je
dražena podobno kot pri rani
ci in se tudi podobno sprem i
nja, včasih celo do raka. Razli
ka je le v tem , da zasledim o
ranice pogosteje pri m lajših
ženah, m edtem ko so polipi
pogostnejši pri starejših. Zna
ki polipov so enaki kot pri
ranici in tudi ne povzročajo
bolečin.

Občine želijo
svoj denar
nazaj
Medobčinsko javno pravo
branilstvo v Celju bo zasto
palo občinsko skupščino Kr
ško v sodnem sporu za pre
nos nekdanjega okrajnega in
vesticijskega sklada na obči
ne, ki so bile tedaj v celj
skem okraju. Ob ukinitvi ok
rajev so prizadete občine biv
šega celjskega okraja prev
zele obveznosti, republika pa
je prenesla kreditni sklad celj
ske banke na kreditni sklad
republiške gospodarske ban
ke. S tem ukrepom je bilo
po m nenju prizadetih občin
kršeno določilo okrajnega od
loka o odpravi družbenega
investicijskega sklada okraja
Celje, ki je bil sprejet že le
ta 1964. Republiški zakon o
odpravi okrajev je bil sprejet
pozneje in omenjenega okraj
nega odloka ni razveljavil.

Pišečki šolarji
v tečaju RK

V četrtek pozno zvečer je do sedaj neznani avtom obilist zadel ob ograjo na m ostu
čez Krko v M ršeči vasi. Podrl jo je po vsej dolžini m ostu. Vprašanje je, kdaj bo
ograja spet popravljena, da ne bo prišlo do hujše nesreče, čep rav je cesta čez m ost
za javni prom et zaprta, hodijo po njej dom ačini, ki im ajo na drugi strani polja.
Kaj lahko se zgodi, da pade kdo v Krko, ki je prav tu zelo globoka. (Foto: Polde
M iklič)

»GORJANCI«:
■
" I I
vsak voznik ve!

■ Angelo Gatta iz Poto
Za učence sedmih razredov valnega urada v N ovem
osnovne šole v Pišecah se je m estu: »Odlok o om ejitvi
13. februarja začel tečaj Rde
je naše podjetje
čega križa. Trajal bo 20 ur. hitrosti
Predavanja
imajo
učenci (GORJANCI) začelo takoj
dvakrat tedensko po tri ure izvajati. Vozniki avtobusov
po končanem rednem pouku. so se m orali podpisati, da
V
dneh, ko bodo učenci zaso res seznanjeni z ukre
radi tečaja podaljšali bivanje pom. Obvezne oznake o
v šoli, jim bodo oskrbeli ko največji dovoljena hitrosti
silo v šolski mlečni kuhinji. pa bo izdelala posebna

Poziv upokojencem, ki
prejemajo poleg pokojni
ne otroški dodatek
Z republičkom zakonom o višini dohodkov gospo
dinjstva za odločitev o pravici do otroških dodat
kov, objavljenim v Uradnem listu SRS št 6/67, so
spremenjene določbe glede dohodkov, ki vplivajo
na pravic© do otroškega dodatka. Do sedaj so vpli
vali na pravico do otroškega dodatka samo kata
strski dohodek od zemljišča in obdavčeni dohodki
od samostojne ali druge dejavnosti' Sedaj pa vpli
vajo na pravico do otroških dodatkov vsi dohodki,
razen tistih, ki so v zakonu izrecno izvzeti. Tako
vplivajo na pravico do otroških dodatkov zneski
pokojnin, zneski osebnih dohodkov iz delovnega ra
zmerja, pa tudi osebni dohodki iz dopolnilnega ra
zm erja’ ali civilnopravnega razmerja, ki so dose
ženi v gospodinjstvu upravičenca do otroških do
datkov v letu 1966.
RepubldSki zavod za socialno zavarovanje v Izub
ijani je založil posebne izjave, s katerimi sporočijo
upravičenci do otroških dodatkov, s kom živijo v
družinski skupnosti in kakšni so dohodki upravi
čenca do otroških dodaitkov ali Članov njegovega

Moža sta bila s svojo pijačo že skoraj pri kraju;
vsak še en požir, pa bi odšla v božjem strahu, ko
bi ne bil vstopil m lad človek, z bičem v roki, ki ga
nasloni v kot.
»Glejte, glejte!« pozdravi ga Jernej, »Brezarjev
Anton; redka prikazen; odkod pa, odkod?«
»Iz mesta,« odgovori Anton ter prisede k njim a.
»Nekaj pšenice sem bil peljal v m esto; kobilica se
m i je m alo pohabila na nogi, pa sem m oral ustaviti.«
»Pa en požir ti tudi ne bo škodil; saj si ga redko
kdaj privoščiš, dasi ti ni take sile. Pij, Anton!«
»To bo prem alo za oba,« ugovarja Brezar, vendar
vino pokusi, da bi ne žalil m oža. Potem mu natoči
svojega, ki m u ga je bila deklica prinesla.
»Dobra kupčija?« vpraša Martin čez m izo.
»Bo že, bo že.« R ekši natoči tudi njem u.
»Ne bom se ga branil, veš Anton; saj te n e boli,
če plačaš en poliček ali d v a K o b i bili m i tako, saj
bi ga tudi. Kaj tebe skrbi? Lepo dam ačijico si si
ustvaril, brata izplačal, m ati pa td tudi ni na potu.«
»Ko b i ne im el m atere, ne vem , kako b i bilo.«
»Prav praviš, dobra gospodinja; kaj b i tisto? Ali
dobre volje; m lajše gospodinje ti bo treba v hišo.«
Lahna rdečica oblije m ladega Brezarja pri teh be
sedah; kdor ga Je videl, m oral je reči, da je zal m la
denič. V zadregi iztoči vse vino svojim a tovarišem a
in pokliče drugega; potem reče, da bi kaj govoril:
»Rad bi vedel, katera bi m e hotela.«
»To je pa zopet taka neka beseda, da ni ne v peto
ne v šesto,« m odruje Jernej, ki Je hotel pom agati
svojem u tovarišu. »Jaz bi pa rad vedel, katera bi se
branila takega moža; raca na vodi!«
»Jaz bi pa vendar tudi vsake ne hotel.«
»Moška beseda! Menim, da ne; ti lahko izbiraš.«
»Kaj pom aga izbirati? Ko b i jo izbral, ko bi m e
tudi ona hotela, ako pa oče ne?«
»K ako dn iW Vesel m o ra b iti vsak ta k eg a zeta,

delovni čas. Začasno še ve
služba pri podjetju.
Odlok pozdravljam o, če dno uporabljam o določila
prav bodo m orali nekateri zakona iz leta 1963.«
avtobusi na progi N ovo
žiti s 15 do 30-minutmo za
mudo. Ukrep o om enjeni
hitrosti velja sicer le za
tista naša vozila.
Zamude in druge reči
bodo znatno vplivale tudi
na delovni čas voznikov.
Glede na nove razm ere v
prom etu nam reč še ni za
kona, ki bi določil, kateri
čas se šteje za voznikov

BREŽIŠKA
KRONIKA NESREČ
Pretekli teden so se ponesre
čili in iskali pomoči v brežiški
bolnišnici:
Mijo Stipčič, ključavničar iz Kačkovca, je padel z motorjem in
si poškodoval glavo in desno ro
ko; Josip švajcar, delavec iz Br.
dovca, se je udaril s sekiro po
glavi; Anton Kukoviča, mizar iz
Zakota, si je pri delu v tovarni
poškodoval koleno leve noge; Jo
že Žlčkar, vnuk km eta iz črešnjic, je padel s kozolca in si zlo
mil desno nogo v kolku.

DOLENJEC V PARIZU?
Da! Zakaj pa ne?
Varčeval je za potovanje pri

DOLENJSKI BANKI
IN HRANILNICI
v Novem mestu

gospodinjstva, ki jih preživlja. Te izjave morajo
predložiti med drugimi tudi vsi upokojenci, ki pre
jemajo poleg pokojnine otroški dodartek. Za območ
je podpisanega zavoda so te izjave upokojencem
na razpolago iz območja občin Novo mesto in Treb
nje pri Komunalnem zavodu za socialno zavarova
nje v Novem m estu v sobi št. 9. Upokojenci iz ob
močja občin Črnomelj in Metlika lahko dvignejo
te izjave pri Podružnici socialnega zavarovanja v
Črnomlju, upokojenci iz območja Krško pa pri Podružniei-sociatoega^ zavarovanja v> &r$kem
Upokojenci, ki imajo ali katerih družinski člani
imajo osebne dohodke iz delovnega, dopolnilnega
ali civilnopravnega razmerja, m orajo priložiti izjavi
potrdilo delovne organizacije o višini osebnih do
hodkov na posebnem obrazcu (obrazec 8/38), ki ga
je založila Državna založba Slovenije in ki ga pro
dajajo knjigarne in papirnice.
Opozarjamo upokooence, da bodo prejeli za me
sec april otroški dodatek samo tisti upokojenci po
leg pokojnine, ki bodo poslali zavodu pravilno iz
polnjeno izjavo in potrdilo, najkasneje do 18. 3.1967.
otroški dodatek pa se jim 'bo mogel izplačevati šele
potem, ko bo zavod prejel pravilno izjavo. Zato
naj upokojenci izpolnjene izjave pošiljajo neposre
dno podpisanemu zavodu v Novo mesto, in ne nje
govim podružnicam v Črnomlju ali v Krškem.
Komunalni zavod
za socialno zavarovanje
Novo mesto

P o g o j i : visoka ali višja izobrazba pravne ali
upravne smeri.
Pismene vloge z opisom dosedanjih zaposlitev in
kratkim življenjepisom sprejem a uprava Zdravilišča
Cateške Toplice do vključno 16. marca 1967.
Stanovanje ni zagotovljeno.

takega gospodarja; kar počneš, vse se ti posreči; pre
m oženje ti rase in vzhaja kakor kvas na peči. Eden
gori, drugi doli, tako je na svetu.«
»Jezik za zobm i, kdo te kaj vpraša? ti zgaga suhorebra, kljukasta!« začuje se v tem trenutku iz
stranske sobe. Te besede so b ile govorjene s stritim ,
čudno hrepenečim glasom .
Družbica v prvi sobi je bila um olknila, č e z nekaj
časa izpregovori Jernej potihom a:
»S(5dnik je videti slabe volje nocoj; gotovo zopet
izgublja, in to n i nikom ur prijetno, tudi Sodniku ne,
četudi je že vajen izgube; zdaj pa vse leti nad ubo
gega N<5sama, kakor da bd bil on kriv.«
»Zakaj pa ga ima?« pristavi Martin.
Brezar je m olče gledal v kozarec, ki ga je hitro
vrtel m ed rokam i. č e z nekaj časa pride S6dmik ves
razjarjen. Jezno odpre vrata ter zakriči v vežo: »Kaj
to? živ e duše ni; vina gori! Strela!«
Ko nazaj grede zagleda Brezarja za m izo, obstoji
ter se zadere nad njim:
»Kaj pa ti tukaj, potepuh?«
Brezarju šine kri v obraz, pri tej priči vstane ter
ga gleda; prsi so m u nem irne plale; vidno se je
boril sam s sabo; slednjič mu m im o in dostojno od
govori:
»Jaz nisem potepuh; za sv o je denarje sm em piti
kakor drugi za svoje.«

»Kaj je to: kakor drugi za svoje! Mi sm o m ožje, ti
si berač. Jaz sem Andrej Sodnik, da boš vedel, strela!
Če nocoj vse zapravim, kom u to kaj mar, strela! Ali
to ti pa pravim , dobro si zapomni: naj te še kdaj
vidim, da govoriš z m ojim dekletom , kosti ti zdro
bim, zm eljem te kakor sončni prah. Dobro si za
pomni, kar sem dejal, strela!«
In s težko svojo roko, z debelim prstanom na
m ezincu udari jezno ob m izo, da vsa posoda od n je
zveneč odskoči. N a ta ropot priteče Koren m irit srdi
tega m oža. Roko mu položi na ramo, govoreč:
»Saj si pam eten, S6dnik, m iren bodi, pa zlepa mu
povej, kar imaš.«
/
»Kaj mendš, ga sem pijan, kali?« huduje se, ven
dar že nekoliko m irneje, Sodnik.
»Kdo te je kdaj pijanega videl? sam o m alo raz
vnet si, drugega nič.«
»Tako se govori! In ko b i ga tudi m alo im el v
laseh, kom u to mari, saj ga im am za kaj!«
Tudi Jernej in Martin sta se bila ojunačila, ko je
bil prišel Koren; Uidi ona sta ga m irila, ko že ni
bilo več tako treba. S6dnik se skoraj zaničljivo obm e
k njima:
»Z vam a ne govorim. Tu sedita pa pijta; če ni
m ata za kaj, tu je drobiž!«
Retkši, vzame iz listnice petak ter ga jim a vrže
na m izo. N ato se ob m e zopet k Brezarju, k i je m olče
sedel:
»S tem le človekom govorim; s teboj govorim ,
m ladenič; pazi, da se ti kaj ne zgodi. T iste m isli si
izbij iz glave, dobro ti svetujem ; dokler bo gibal tale
m oj, berač ne dobi m oje hčere.«
M im o, da so se m u vsi čudih, mu odgovori Bre
zar: (N ad aljev an je sled i)

ali pri njenih poslovnih enotah
v Krškem, Metliki in Trebnjem!
Hranilno knjižico DBH lahko dobite
tudi pri vseh poštah v občinah
Novo mesto, Krško, Metlika in
Trebnje!

Zdravilišče ČATEŠKE TOPLICE
razpisuj e
po sklepu delavskega sveta z dne 2. marca
1967 prosto delovno mesto

SEKRETARJA

V TEM TEDNU VAS ZANIMA
t e d e n s K 6 leda 'r
Petek, 10. m arca — Viktor
Sobota, Ll. m arca — KriStof
Nedelja, 12. m arca — Gregor
Ponedeljek, 13. m arca — Kristin*
TTarek, 14. m arca — Matilda
16. m arca — Klemen
c, 1<I. m arca — Hilarij

Ob tragični izgubi mojega dragega
moda, očeta, b rata in sfcrioa

LUDVIKA ZAMIDE
se iskreno zahvaljujem o vsem, fe*
so m u darovali vence in cvetje t«•
ga sprem ili na zadnji poti. Po
sebna zahvala ŽTP Novo mesto in
organizaciji ZB Uršna sela za vso
pomoč, ki sta nam jo nudili.
Vsem še enkrat iskrena hvala.
Žalujoča: žena s otroki ta
drugo sorodstvo

'm $nm i
mami Faniki Sm rekar iz
vasi pri Novem m estu čeza god sinovi z družinami:
p, Ivan, Lojze, Ludvik, hčerke:
aTf o , Mari, posebno pa hčerka
IS ci le p o poadravljajo tudi ata.
Dragi sestri Pepci 2eleznik iz
(Sareudona (USA) veliko zdravja
in sreče za njen god želi sestra
Amrtm z Otočca, enako b ratje in
sestre, njenem u možu pa lep po
zdrav
Jožici in malemu Jožku Erjavec
na Švedskem čestitam o za god ter
žalimo še mnogo let, očka in
Slavčka pa lepo pozdravljamo.
Ata, m am a in sestre iz Trebnjega
Dobri in skrbni mami Francki
Brodarjevi iz Novega mesta želijo
Za dvojni praznik in dan žena
mnogo zdravih let otroci z dru
žinami.
Jožici K ranjc, Id živi v Nemčiji,
želijo za dvojni praznik vse naj
boljše ata, m am a, svak z družino;
sinko Bojči ji pošilja koš poljubč
kov, očk1: r.a lep pozdrav.

ra a ra s
Ob bridki izgubi dragega moža in
odeta

VIKTORJA ČERNIČA
\

iz Podgore
se iskreno zahvaljujemo vsem sorednikom , ki so ob težkih urah
sočustvovali z nami, in vsem, ki
so pokojnika spremili na zadnji
poti. Prav lepa hvala tovarni par
ketov za venec in tov. Jakšetu za
poslovilne besede ob odptrem
grobu, obenem lepa hvala gospodu
župniku
Žalujoči: žena M arija, sin
M iiko, hčerka Slavka, Marinka
b možem Pavlom' in drugo so
rodstvo.
Ob prerani izgubi dragega moža.
očeta in brata

LOJZETA GAZVODE
• iz Crmošnjic
M iskreno zahvaljujemo zdravni
škem u in strežnemu osebju inter
nega oddelka splošne bolnišnice,
ki so m u ob težki bolezni stali
ob strani in lajšali bolečine. Iskre
n a zahvala gospodu župniku in
pevskemu zboru iz Stopič, vsem,
Id so nam izrekli sožalje, ga spre
m ili na zadnji poti in m u darovali
Cvetje. Nadalje se zahvaljujemo
dobrim sosedom, sorodnikom hi
prijateljem , ki so nam stali ob
strani ob bridki izgubi. Najlepša
hvala osnovni šoli Stopiče, kolek
tivom IMV Novo m esto, trgovske
m u podjetju HMELJNIK in ROG
te r profesorjem in dijakom gostin
ske in ekonomske srednje šole
Novo m esto. Se enkrat vsem
naj prisrčnejša zahvala.
Žalujoči: žena, sinovi, hčerke,
■estre in drugo sorodstvo

» jr ^ s r

Prepovedujem vožnjo in hojo po
svoji parceli v Zaliscu. Kdor tega
ne bo upošteval, ga bom sodno
preganjala. Frančiška Molk, Log
4, Žužemberk.
Obveščam, da nisem plačnica
dolgov ali računov, ki bi jih po
vzročil moj moj Franc Koren iz
Homa 30, p. Šentrupert. Milena
Koren, Hom 40, Šentrupert.
M arija Špacapan iz Novega me
sta, obžalujem In preklicujem vse
žaljivke, izrečene 27. decem. 1066
proti Jožetu Zalokarju, Antoniji
S trajnar, Jožefi Urh in Ani Gra
hek, m se jim zahvaljujem, da so
odstopili od tožbe.

I^OBVESTILA I
Kvalitetno cementno strešno ope
ko dobite pri Alojzu Tratniku,
Luterško selo 9, p. Otočec ob
Krki.
OBVEŠČAM GRADITELJE HIS,
da bom začel s 15. marcem 1967
izdelovati fasadne betonske bloke
za kletne prostore. Izdelani bodo
na vibrostroju. Kvaliteta pregleda
na in odobrena od Zavoda za raz
iskavo m ateriala v Ljubljani. P ri
poročam se za naročila!
Martin
Unetič, cementni ne, Brege pri
Krškem.
IZDELUJEM kompletne
pločevinastimi modeli aa
cementne strešne opeke.
na naslov: Anton Godina,
a, p. Ivančna gorica.

stroje s
izdelavo
Ponudbe
Hudo 4

OBLAČILA OČISTI Kemična Ci
st Unica, Novo m esto, Germova 5.

POCENI PRODAM moped Rudi
Petan, Jurka vas 27, Straža.
UGODNO PRODAM skoraj nov
globok otroški voziček. Mihelca
Peskar, Trebnje 62.
UGODNO PRODAM avto »zastava
750«, prevoženih 36.000 km. Na
slov v upravi lista (293/67).
PRODAM KROMPIR m er kur, tolminec in zgodnji (rani) belina
nec. Merkur tudi zamenjam: 2 kg
za lkg igorja ali dobrina. Vik
to r R ataj, Dolenja vas 6, Otočec
ob Krki.
PRODAM VISEČO kuhinjsko po
hištvo z mizo, električni in na
vadni štedilnik in 20 litrski b o j
ler. Majde Sile 2, Novo m esto.
ENONADSTROPNO HIŠO, prim er
no za obrt, pri železniški postaji
Šm arje (12 km do Ljubljane),
julija vseljivo, ugodno prodam .
Potočnik, Grosuplje 124.
NOVO ENOSTANOVANJSKO HIŠO
s petimi sobami, teraso in vrtič
kom, takoj vseljivo, prodam v
Mostecu pri Dobovi. Sobe so
primerne tudi za turistične na
mene (bližina Oateških Toplio).
Ponudbe pod šifro »Oateške Top
lice« na upravo lista.
PRODAM GUMI VOZOVA 13- in

Metlika: 11. in 12. 3. toU jaiuko16-oolska. Ogled v nedeljo aa
jugoslovanski barvni iflrn »Pokol
Laveroi 14(7, p. Škofljica.
MIZARSKI BRUSILNI 8 1 * 0 J a v črnem gotadu«. 10. do IS. S.
električnim m otorjem v uporab ameriška film »Vroča ulica«. 1S. Sa
nem stanju prodam . Naslov v 16. 3. jugoslovanski film »Nam.
dni poslanec«.
upravi lista (276/67).
Mokronog: lil. in 13. 3. španski
PRODAM MOTORNO KOLO znam film
»Samba«.
ke »NSU«. Naslov v upravi lista
Ribnica: lil. in 12. J. amerlSM
_ (2T76/67).
barvni fiilm »šparbak«. 16. In 16.
UGODNO PRODAM m otorno kolo 3.
ttaldjanakl
barvni
NSU MAKS 175 ocm, dobro o- film francosko,
»Kartuša«.
hranjeno. Milan M am, Jeoetrsko
Sevnica: l i . in 12. 3. .francosko,
1, Trebnje.
FIAT 600 ugodno prodam . Naslov italijanski film »Bagdadski lopov«.
15. 3. francoski film »Greh mtav upravi Usta (271/67).
TAKOI SPREJMEM ZENSKO, ki dosti«.
Sodražica: 11. in 12. 3. aonanL.
bi vsako dopoldne pospravljala
trisobno stanovanje v bloku na širi barvni fflm »Severno proti
Mestnih njivah. Delovni pogoji Aljaski«.
ugodni, prejem ki po dogovoru.
Šentjernej: lil. in 12. 3. am eri
Ria Bačer, uredništvo Dolenjske ški barvni film »Plamteča zveada«.
ga lista.
Trebnje: 11. in 12. 3. italijanski
TAKOJ SPREJMEM v službo m li
narja. Franc K op inč, mlin, Do barvni viteški film »Normani«. 15.
3. italijanski vojni film »Štirje ne.
bova.
SOBOSLIKARSKE POMOČNIKE in apeljski dnevi«.
vajence za priučitev sprejm e
Alojz T rantar, Troj ar jeva 16,
Kranj.
TAKOJ SPREJMEM pridno frizer
ko v stalno službo. Jože Petrič,
Tržič, Trg Svobode 3.
SPREJMEM m izarskega pomočni
Pretekli teden so v novomeški
ka za pohištvena dela ali za delo
na strojih. H rana in stanovanje porodnišnici rodile: Alojzija Umek
z
Uršnih sel — Ljuba, Frančiška
zagotovljena.
Franc
Kajzer,
Kupš s Potokov — Jožico, M arija
Ljubljana. Podgora 24 a.
Zurc
iz Črnomlja — Roberta, Štef
V
VARSTVO DAM 8 mesecev sta
rega otroka za dopoldanski čas. ka Rol ih iz Gornjega Polja —
Plačam dobro. Naslov v upravi Sandija, Amalija Polak iz Loke —
Branka, Jožefa štu h lar iz Brezo
lista (272/67).
ODDAM opremljeno sobo dvema vice — Stanka, Frančiška Bele z
Dolnje
Težke vode — Jožeta, Ale
dekletoma. Naslov v upravi li
ksandra Eržen iz Velikih Malene
sta (282/67).
GOSPODINJSKO pomočnico k šti — Ljubioo, M arta Šalamon iz Za
ri članski družini iščemo za loga — Ireno, Amalija Medic z Ra
Ljubljano. Pogoji dobri. Ponud kovnika — Majdo, Antonija Za
be pod »Resna in poštena 35.000«. gorc iz Orehovca — M artino, Fran
POŠTENO dekle nujno potrebuje čiška Lužar iz Mirne peči — M oj
sobo v Novem mestu. Naslov v co, M arija Blažič iz Zdinje vasi —
Sonjo, Milena Omerzel iz Gradca
upravi lista (297/67).
IŠČEMO ZENSKO, ki bi hodila — Tadeja, Malka Počervina iz
na dom pazit otroka. Naslov v Jurke vasi — Betko, Stanislava
Gradar iz Kovačjega grada — deč
upravi lista (291/67).
KMETJE, ZA VAS NOVO! za 100 ka, Milena Panjan iz Dragovanje
kilogramov pšenice dobite 70 kg vasi — dečka, Terezija K ralj iz
bele moke. Poizkusite in prepri Brusnic — deklico, M artina Počer
čali se boste. To vam lahko na vina iz Birčne vasi — deklico, An
pravi samo mlin Kovačič, Novo gela M irtič iz Dolnjega Ajdovca —
dečka, Francka M um iz Crmošnjic
mesto — Kandija.
PRODAM 100 ukoreninjenih trt — deklico, Fani Udovč iz Gotne
američank — črnina za brajde. vasi — deklico in Ana Gabrijel iz
Interesenti pohitite, dokler je Praproč — dečka.
zaloga. Lojze Ovniček. Žabja
vas. Karlovška 5, Novo mesto.
ODDAM SOBO s posebnim vho
dom
tistem u, ki mi posodi
600.000 Sdin.
Naslov v upravi
lista (299/67).
DOBRO SLUŽBO
dobi
mlajše,
Pretekli teden so v brežiški po
resno dekle pri dvočlanski dru
žini z otrokom. Dr. Frani Gori rodnišnici rodile: Neža Koren iz
čar, Ljubljana, Trubarjeva štev. Stolovnika — deklico, Pavla Trbušič s Kapelskega vrha — dekli
27/111.
PRODAM posamezne kose pohi co, Radojka Alagič iz Brežic —
štva po nizki ceni. Naslov v Dajano, M arija Omerzo iz Sp. Sta
rega grada — Jožeta, Jelica Rešeupravi lista.
ta r iz Samobora — Mirana, Ivan
ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA SLATI- ka Mlinar iz Celja — Majo, Emi
Na — Zakaj obupujete pri lija Dvoršak iz Loč — Sandija,
zdravljenju svojega kronično o- M arija Kopše iz Anž — dečka,
bolelega želodca, jeter, žolča ali Anica Vidmar iz Kapel — Dar
ostalih
prebavil?
Uporabljate ka, Štefanija Kajič z Zigarskega
vendar rogaško »Ponat« vodo, vrha — Zvonko, Breda Ljubi s
zdravilo, ki vam ga nudi narava! Senovega — Marka, Majda Kod
V Novem mestu go dobite pri rič s Pristave — Darka, Bariča
trgovskem podjetju HMELJNIK Podgoršek iz K ranja — Jelko, Kri
— telefon 21-V29 in STANDARD stina Vujanovič iz Krškega — Ani
»VSO
co, Ana Ilič s Pristave — dečka,
Marija- Petan iz Krškega — To
maža, Stefica Marasič iz Kerestinca — Snježano, Antonija Gab
rič iz Reštanja — Jožeta, Milena
Jurečič iz Crešnjic — Edvarda.

iZ N0V0M£ŠKE*Bf;
P0R0DNišNiCE*Vi’i®

Brežice: 10. in 11. 3. španski
barvni film »Poslednji Meksika.
nec«. 12. in 13. 3. poljski barvni
film »Faraon«. 14. in 15. 3. ru£M
fihn »Odiseja v tanku«.
Črnomelj: 10 in 12. 3. ameriški
barvni film »Obračun v Bangko
ku«. 14. in 15 3. franoosko-švedski
film »Vojne je konec«.
Kočevje — »Jadran«: 10. to 12.
3. ameriški barvni film »Trije n a
redniki«. 13. hi 14. 3. nem ški barv
ni film »Razpotje ljubezni«. 15. in
16. 3. ameriški film »Kačja koža«.
Kostanjevica: 12. 3. španski barv.
ni film »Krvavi kapetan«.

Družba in čas — K atja Boh: Naš
prosti čas. 19.00 Lahko noč, otro
ci! 20.00 Italijanski kvartet.
TOREK, 14. MARCA: '8.05 Glas
bena m atineja. 9.40 Iz glasbenih
šol.
11.00 Poročila in Turistični
VSAK DAN: poročila ob 5.15, »Spoznavajmo svet in domovino«.
6.00. 7.00, 8.00, 12.00, 15.00, 17.00, 22.10 Oddaja sa naše izseljence. napotki za tuje goste. 12.10 Vese
li
planšarji
in ansambel Boruta
19.30 in 22.00. Pisan glasbeni
NEDELJA, 12. MARCA: 6.00—
spored od 4.30—6.00.
8.00 Dobro jutro! 8.05 Radijska Lesjaka. 12.30 Kmetijski nasveti
— Wllis Hall: Vla — Dr. Vlado Gregorovič: Zaščitni
PETEK, 10. MARCA: 8.06 Oper igra za otroke
kopel. 9.06 Naši poslu ukrepi pri govedu pred pašo.
na m atineja. 9.40 Mladinski zbo darjeva
šalci čestitajo in pozdravljajo — 13.10 Obvestila in zabavna glas
ri pojo. 10.35 Naš podlistek — B. I.; 10.00 š e pomnite, tovariši. . . ba. 13.30 Priporočajo vam .. .
Mac Mahon: Mačka v žitu. 11.00 M arta Grom: Skrivnostna noč. 14.25 Iz jugoslovanske orkestralne
Poročila in Turistični napotki za 10.25 Pesmi borbe in dela. 11.00 glasbe. 15.20 Zabavni Intermemo.
tuje goste. 12.10 Na obisku pri Poročila in Turistični napotki za 17.05 Orkester RTV Ljubljana vam
bolgarskih zabavnih
ansamblih. tuje goste. 11.50 Pogovor s poslu p red stav lja. . . 18.15 Iz naših re
12.30 Km etijski nasveti — Inž. šalci. 12.05 Naši poslušalci česti lejnih postaj. 19.00 Lahko noč,
Milica Oblak: O sortah črnega ri tajo in pozdravljajo — n . 13.30 otroci! 20.00 Mali koncert zbora
beza. 12.40 Domače pihalne god Nedeljska reportaža. 14.00—17.00 Slovenske filharm onije. 20.20 Ra
be. 13.30 Priporočajo vam . . . Nedeljsko športno popoldne. 15.30 dijska igra — Franc Puntar: Po
14.35 Naši poslušalci čestitajo in Humoreska tega tedna. 17.30 Ra pasje. 21.35 Iz fonoteke radia
pozdravljajo. 15.40 Mladinska od dijska igra — Peter Hacks: Zgod Koper.
daja.
17.05 Petkov simfonični ba starega vdovca v letu 1637.
SREDA, 15. MARCA: 8.06 Glas
koncert. 18.15 Zvočni razgledi. 19.00 Lahko noč, otroci! 20.00 bena m atineja. 9.45 Glasbena prav
19.00 Lahko noč, otroci! 20.00 »Potujoča glasbena skrinja«. 22.10 ljica. 10.45 Človek in zdravje.
Večer z orkestrom Rog er Wil- Novosti na ljubitelje zabavne glas 11.00 Poročila in Turistični napot
liam s. 21.15 Oddaja o m orju in be.
ki za tuje goste. 11.15 »Pastire pa
pom orščakih.
ovce tri . ..« 12.30 Km etijski
PONEDELJEK, 13. MARCA: 8.05 pase
— Inž. Jelka Hočevar: Re
SOBOTA, 11. MARCA: 8.05 Glas Glasbena m atineja. 9.10 Pisan nasveti
zultati
testiranja
semenskega
bena m atineja. 9.40 Iz albuma spored orkestralne glasbe. 10.15
skladb za mladino. 10.40 Novost Marij Kogoj: Ce se pleše — sui krom pirja na viroze. 13.30 Pripo
ročajo
vam
.
.
.
14.35
Naši
poslu
n a knjižni polici. 11.00 Poročila ta. 10.35 Noš podlistek — Cecil šalci čestitajo in pozdravljajo.
in Turistični napotki za tuje go Bed kor: Devenjna vrata — I. 11.00
15.20
Zabavni
intermezzo.
17.05
ste.
12.10 »Pravkar prispelo!« Poročila in turistični napotki za
12.30 K m etijski nasveti — Jože tuje goste. 12.10 Slovenski pevci M ladina sebi in vam. 18.15 Iz na
Petrič:
Premena
belokranjskih zabavnih m elodij. 12.30 Km etij ših studiov. 19.00 Lahko noč,
steijnikov. 13.30 Obvestila in za ski nasveti — Inž. Janez Verbič: otroci! 20.00 Skupni program JRT
bavna glasba. 14.05 Koncert po Sušenje sena s prave travanjem . — studio Zagreb.
ČETRTEK,
16. MARCA: 8.06
željah poslušalcev. 15.20 Zabavni 12.40 Igrajo tu ji pihalni orkestri.
intermezzo. 17.05 Gremo v kino. 13.30 Priporočajo vam . . . 14.35 Glasbena m atineja. 9.25 Dalmatin
18.15 Sonata od baroka do da Naši poslušalci čestitajo in po ske narodne pesmi. 11.00 Poro
nes. 19.00 Lahko noč, otroci! zdravljajo. 15.20 Zabavni interme- čila in Turistični napotki m tuj«
I0.1> {Uasbene razgledalo«. 20.20 seo. 17.06 Operni koncert. 18,46 gost«. 12.10 Domači ansambli —

RADIO LJUBLJANA

Vlagajte pri
DOLENJSKI BANKI
IN HRANILNICI
v Novem mestu
ter pri njenih poslov
nih enotah v Krškem,
Metliki in Trebnjeml

domače viže. 12.30 Kmetijski na
sveti — Inž. Lojze Hrček: Se o
selekciji vinske trte. 13.30 Obve
stila in zabavna glasba. 13.30 Pri
poročajo vam . . . 15.30 Melodije
za klavir in godala. 17.06 Turi
stična oddaja. 18.45 Jezikovni po
govori. 19.00 Lahko noč. otroci!
19.50 Glasbene razglednice. 20.00
Četrtkov večer domačih pesmi in
napevov.

RADIO BREŽICE
PETEK. 10. MARCA: 18.00—19.30
— Obvestila — Glasbena oddaja:
Izbrali ste sami, vmes — Humo
ristična priloga : Tovariš, to ne
zadeva tobe! — Nove plošče RTB.
NEDELJA, 12. MARCA: 10.20 —
Poročila — Mimica Avsec: Novi
predpisi o obdavčitvi — Janez
Pirnat: Pred kandidacijskimi zbo
ri volivcev — Nekaj o akciji za
odkup Finžgarjev« rojstne hiše —
Edi Komočar: Skupščina SRS je
sprejela plan
razvoja za leto
1967 — Ta teden v Delavski enot
nosti — Za naše kmetovalce: Rez
in vzgoja sadnega drevja — Dve
melodiji v različnih izvedbah —
Pozor, nimaš prednosti! — Pogo
vor s poslušalci — Obvestila, re
klame in spored kinematografov.
12.15 — Občani čestitajo in po
zdravljajo.
TOREK. 14. MARCA: 18.00—
19.10 — Vzgojno prodavanje: Moj
šolar (nadaljevanje) — Nove plo
šče Jugotona — Svetujemo vam —
Športi«, reportaža — Obvestila in
pregled filmov. 19.10—19JO —
Mladinska oddaja.
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Oba sta padla po cesti
Franc Sršen iz Nove Gore se
Je 27. februarja peljal s kolesom
proti VeL Trnu. V Apneniku je
dohitel M arijo Metelko ix Hudega
Brezja. Ko jo je hotel prehiteti,
je nenadoma stopila pred kolo,
da sta trčila in oba padla po
cesti. Metelkovo so odpeljali ▼
brežiško bolnišnico.

nico.
nosti,
skavo.
okrog,

Ker je kazal znake vinje
so mu odvzeli kri aa prei
Na m otorju je škode za
250 N dinarjev.

Voz v jarku, konj poginil

Vinko Zupančič iz Bistrice pri
Šentrupertu se je 4. m arca zve
čer vračal iz vinograda z vozom,
ki ga je vlekel konj. Na vozu ni
imel luči in tudi ne odbojnih
stekel. Konj je nekaj časa galo
Razdalja je bila
piral po cesti, nenadoma pa je
zavil na njivo, po kateri je ne
prekratka
kaj časa tekel in zavil proti že
1.
marca popoldne je iz Brežiclezniški progi. Skočil je čez ži
proti Dobovi peljal tovornjak Bor vo mejo in padel v jarek ob
ce Boškovski. V nepreglednem progi, kjer je poginil. Voz je ob
ovinku mu je naproti pripeljal tičal v jarku, na vozu pa voznik.
neznan m opedist, zaradi tega je Škodo so ocenili na 5000 N din.
tovornjak zavrl. Za njim je v
prekratki razdalji vozil drug to 
Prepozno opazil pešca
vornjak Radovan Jovanovič in se
Borut Pretnar iz Siska se je
zaletel vanj. Na prvem tovornja
ku je za okrog 500 N dinarjev 4. m arca popoldne z osebnim av
tom
peljal iz Zagreba proti Lju
škode.
bljani. Na cesti pred karteljev
skim priključkom je opazil Fran
Mopedist ga je podrl ca
M urglja z Daljnjega vrha, ki
je peš prečkal cesto. Pretnar J«
in pobegnil
zaviral, vendar je bilo prepozno,
Ko je šel Jakob Jankovič, do saj je pešca opazil,
ko je na
m a s Senovega, 26. februarja zve kratki razdalji vozil za tovornja
čer peš po desni strani iz Bre kom. Pretnar je M urgija zadel in
stanice proti Senovemu, se je ga podrl na tla, pri čemer si je
vanj zaletel neznan m opedist. Zbil ta hudo ranil glavo in zlomil no
ga je na tla in tudi sam padel,
vendar se je hitro pobral in od gopeljal. Jankoviča so zaradi po
Tržačan v Tržačana
škodb odpeljali v brežiško bolni
šnico.
pri Medvedjeku

Vožnja po levi strani
se je slabo končala
27. februarja zvečer se je pri
petila prom etna nesreča na kri
žišču cest Krško—Senuše—Lesko
vec. Mopedist Vili Starc se je za
radi vožnje po levi strani zaletel
v osebni avtomobil, last Henrika
Kluna iz Brezja, ki je stal za
ovinkom. Pri trčenju se je mope
dist težje poškodoval in ao. ga
odpeljali v novomeško bolnišnico.
Na avtomobilu in mopedu je za
okrog 2200 N dinarjev škode.

Pri prehitevanju sta
trčila
4. m arca popoldne se je iz Pi
javice proti Krm elju peljal z ose
bnim avtomobilom Hinko Fric iz
Krm elja. Pri naselju Grabrijele
mu je nasproti pripeljal z oseb
nim avtomobilom Janez Adamle
iz Škofljice, ki je pred tem pre
hiteval tovornjak in prehitevanja
še ni zaključil. Trčil je v oseb
ni Fricov avto. Pri tem Je nastalo sa okrog 6000 “N dtnarjev Ško

de.

Z avtom podrl drevo
Simon Vreš iz okolice Rogat
ca se je 5. m arca peljal z oseb
nim avtom čez Gorjance. Pri Ce
rovcu je zapeljal s ceste v dre
vo, ga podrl in se po nekaj me
trih vožnje ustavil. Škode je bi
lo za okoli 9000 N din.

Motorista je vrglo 10
metrov daleč na travnik
5. m arca zvečer se je pripetila
prom etna nesreča na cesti Krško
—Sevnica. Proti Sevnici se je pe
ljal z m otorjem Jernej Metelko
iz Pečja. V Logu pri Sevnici Je
zavozil na kup gramoza, nato pa
19 metrov po cesti lovil ravnote
žje, nakar ga je vrglo 10 metrov
daleč na travnik, kjer Je obležal.
Odpeljali so ga v celjsko bolniš-

SUPERAVTOMATIČNI

PRALNI STROJI

2.
marca zvečer se je iz Ljub
ljane po avtomobilski cesti z oseb
nim avtom peljal Vinicio Cova
iz T rsta. Pri Medvedjeku je
zmanjšal hitrost, ker je pred njim
vozil tovornjak. Za Covo se je
z osebnim avtom pripeljal some
ščan Fabrizio .Pellizzola in zara
di prekratke varnostne razdalje
trčil vanj. škodo so ocenili na
900 N din.

Deček zbežal brez
treh zob
Z dvorišča Amalije Kovačič na
Veliki Loki se je 2. m arca po
poldne z mopedom odpeljal Jo
že Sinjur z Vrha Sobrače pri
Šentvidu, ko je izza hiše pritekel
7-letni J. P. Deček se je zaletel
v mopedovo krm ilo, padel in si
izbil tri zobe. Nato je vstal in
stekel domov.

V uri in pol doživel
dve nesreči
1. m arca popoldne je na Ljub
ljanski

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. FRANCESCO 41, TRST

časti

(prod

stavbo

ObS)

v Novem mestu Janez Jeriček us
tavil PIONIRJEV tovornjak. Za
njem se je v osebnem avtu pri
peljal Alojz Kuplenik z Vrha pri
Pahi. Kuplenik tovornjaka ni pre
hitel, ker se je nasproti pripeljal
z osebnim avtom Anton Starič. Za
Kuplenikom je v kratki razdalji
voril osebni avto Edmond Piki
iz Oe^elnice, zavil na levo in za
del Staričev avto, z desnim blat
nikom pa tudi Kuplenikovo vozi
lo. škodo so ocenili
na 850 N
din
Uro in pol kasneje je PIONIR
JEV voznik Janez Jeriček pripe
ljal tovornjak izpred delavnice
OPREMALES v Gotni vasi na ce
sto proti Gorjancem in zavil na
desno. Za njim sta se na m otor
ju pripeljala Alojz Hočevar in
Alojz Novak in nam eravala p re
hiteti tovornjak. Jeriček je nenadoma prižgal smerni
kazalec in
začel zavijati proti PIONIRJEVE
MU kamnolomu. M otorista se ni
sta mogla več um akniti, zaletela
sta se v tovornjakov blatnik in
padla. Hočevar si je zlomil no
go v gležnju, Novak pa si je ra
nil nogo, roke in glavo, škodo
so ocenili na 200 N din.

Vol skočil na avto
Novomeščan Milan Hočevar se
27. februarja popoldne pripe_al e osebnim avtom po avto
mobilski cesti do Mačkovca. Na
ovinku priključka mu je naproti
riSel Gorenčev vol. Hočevar sa
poskušal živali um akniti, vol
se je prestrašil in skočil na
prednji del avtomobila. Škodo ao
ocenili na 700 N din.

S

Tovornjak zdrknil
s karteljevskega klanca
27. februarja Je s klanca avtomobiske ceste pri Kartel jevem
zdrsnil in zdrvel na njivo tovor
njak a prikolico koprskega pod
jetja INTEREVROPA, ki ga Je vo
d i Stanislav Cerkvenik. Prikolica
se je prevrnila in se naslonila na
skalo, škodo so ocenili na 20.000
N din.

DOLENJSKI LIST
LASTNIKI IN IZDAJATELJI: občinski odbori SZDL Bre
žice, Črnomelj, Kočevje, Krško, Metlika, Novo mosto, Rib
nica, Sevnica in Trebnje.
UREJUJE UREDNIŠKI ODBOR: Tone Goflnlk (glavni in
odgovorni urednik), Ria Bačer, Milo« Jakopec, Marjan tegan, 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) oe. 3 ameriške dolarje — Tekoči račun pri podruž
nici SDK v Novem mestu 521-8-9 — NASLOV UREDNIŠTVA
IN UPRAVE: Novo mesto, Glavni trg 3 - Po&tni predal 33
— Telefon: 21-227 — Rokopisov in fotografij ne vračamo —
Tiska: Ca»opisno podjetje »Delo« v Ljubljani

