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Najnovejše: dve izdaji DOLENJSKEGA LISTA
16. m a rc a  d o p o ld n e  so 

se  v N ovem  m e stu  seš li 
č lan i iz d a ja te ljsk e g a  sv e ta  
D o len jsk eg a  lis ta  in  p re d 
sed n ik i oz. s e k re ta r j i veči
ne  o b č in sk ih  odb o ro v  
SZDL n ašeg a  p o d ro č ja . 
N a red n i se ji iz d a ja te lj
sk eg a  sv e ta  so  ocen ili in  
p o trd ili re d a k c ijsk o  p o li
tik o  u red n išk eg a  o d b o ra  
n a še g a  p o k ra jin sk e g a  gla
s ila  S o c ia lis tičn e  zveze v 
zad n jem  le tu , h k ra ti p a  so 
d a li v rs to  n ap o tk o v , k ako  
n a j dom ači te d n ik  v p r i
h o d n je  še  u sp e šn e je  p re 
ra šč a  v k a r  n a ju č in k o v i
te jšo  ja v n o  tr ib u n o  vseh 
č lanov  SZDL. P re d s ta v n ik i 
o b č in  in  č lan i sv e ta  so 
p ra v  ta k o  p o h v a lili p riz a 
d e v a n ja  u re d n iš tv a  in  u- 
p ra v e  n ašeg a  lis ta , d a  so 
le to s  p o s ta le  vse o b čin ske  
sk u p šč in e  n ašeg a  p o d ro č 
ja  so la s tn ice  »S kupščin 
sk eg a  D ol. lista« , s č im er 
se  je  iz d a tn o  dv ig n ila  s to p 
n ja  o b v eščen o sti p re b iv a l
cev, k i zdaj v vseh 9 ob 
č in ah  b rezp lačn o  d o b iv a 
jo  n a  dom  tu d i vse od lo 
ke, p re d p ise  in  sk lep e  svo
jih  o b č in sk ih  sk u p šč in . P o 
h v a le  je  b ila  d e ležn a  tu d i 
u sp e šn a  a k c ija  z b ira n ja  
n o v ih  n a ro čn ik o v , p o  za
slu g i k a te re  iz h a ja  zdaj 
d o m ači te d n ik  že v red n i 
n a k la d i 28.000 izvodov. 
P re d s ta v n ik i o b č in  so  sve
to v a li, k ak o  n a j b i l is t  še  
n a p re j š ir il v rs te  n a ro č n i
kov  in  sodelavcev . O vsem  
te m  b o m o  v k ra tk e m  ob 
š irn e je  p o ro ča li, ko  bom o  
p re d lo ž ili b ra lc e m  in  n a 
ro č n ik o m  b ilan co  za la n 
sk o  p o slo v n o  le to .

Največ zanimanja so na 
seji posvetili važnemu 
vprašanju, ki ga je pripra
vil in  utemeljil kolektiv 
lista: KAKO RAZŠIRITI
OBSEG LISTA spričo dej- 
stva, da sedanjih 24 strani 
ne zadošča več za vedno 
številnejše informacije, 
članke, razprave, poročila

OD 23. III. DO 2. IV.

Padavine z ohladitvi
jo pričakujemo okrog 
23. in 24. marca ter ne
kako od 28. marca do 
2. aprila. V ostalem le
po vreme.

Dr. V. M.

in  d ru g o  g rad iv o  iz vseh 
9 občin . N aro čn ik i že lijo  
h k ra ti dvo je : k a r  n a jv eč  
d ro b n ih , v sakodnevn ih  p o 
roč il in  v esti o ž iv ljen ju  
te r  dogodk ih  v sv o ji vasi, 
trg u  a li m estu , s k ra tk a  v 
sv o ji občin i — v is ti sap i 
p a  jih  sp e t zan im a, k a j 
d e la  so sed  n a  levi in  d esn i 
s tra n i, k a j je  novega in 
p o m em b n eg a  v n a š i p o  
k ra jin i in  k a j je  takega* 
da  b i b ilo  k o ris tn o  za vse. 
P ri sed an jem  obsegu  do
m ačega te d n ik a  n am  v 
u re d n iš tv u  n a jv e č k ra t 
z m an jk a  p ro s to ra  p rav  za 
ta k e  ses tav k e , ki b i po 
sv o jem  po m en u  in  zn ača 
ju  n a jb o lj zan im ali vse 
p reb iv a lce  n aših  9 občin , 
p a  jih  za ra d i d ru g ih  p o  
tre b  (u ra d n e g a  g lasila , og 
la sn e  s tra n i, b ra ln e  in  k u l
tu rn e  s tra n i itd .) o d lag a 
m o iz te d n a  v te d en  a li pa 
jih  sp lo h  ne  o b jav im o , k e r 
z an je  en o stav n o  n i p ro s to 
ra . U red n išk i o d b o r je  za
to  p red lag a l iz d a ja te ljsk e 
m u  sv e tu  in  p re d s ta v n i
ko m  O bO  SZDL — la s tn i
ko m  lis ta : o d loč im o  se za 
p re h o d  n a

Dve izdaji 
Dolenjskega lista 

n a  b e lo k ran jsk o -k o čev sk o  
iz d a jo  te r  n a  posavsko -tre- 
b a n jsk o  iz d a jo  te d n ik a , s 
č im er b i v sak  č e tr te k  p r i 
do b ili 4 d o d a tn e  s tra n i 
p ro s to ra , n am en jen e  vsem  
b ra lcem  ted n ik a .

Za k a j g re  p r i te j za 
m isli?  D robne, z a re s  sam o  
ko m u n a ln e  v esti in  lo k a l
ne  zan im iv o sti b i tisk a li 
poslej p red v sem  sam o  na  
o b č in sk ih  s tra n e h ; p o lo 
v ica  p o k ra jin e  b i d o b ila  
b e lo k ran jsk o -k o čev sk o  iz
d a jo  lis ta  (o b č in e  Č rno 
m e lj, M etlika , K očev je  in  
R ib n ica ), d ru g a  po lov ica  
pa p o sa v sk o -tre b a n jsk o  iz
d a jo  lis ta  (o b č in e  B režice, 
K ršk o , S evn ica in  T re b 
n je ) . V si b i h k ra t i  d ob ili 
tu d i k o m u n sk o  s t r a n  no 
vom eške o b č in e , list pa 
bi na ta način vsak teden 
pridobil 4 dodatne strani 
branja, namenjene v s e m  
naročnikom tednika. N ič, 
k a r  je  k o ličk a j važnega in  
p o m em bnega, n e  b o  o d 
vzeto  n o b en em u  b ra lcu , 
v sak  p a  se bo  la h k o  tu d i 
sam  od ločil, a li bo  v b o  
doče ra je  b ra l  eno  a li d ru 
go iz d a jo  D ol. lis ta .

V eč o tem  b o m o  ob  j a 
v ili p r ih o d n ji ted en , s  sk i

co n a še  p o k ra jin e  p a  vam  
n a  te j s tra n i želim o p o k a 
za ti, k a te ra  p o d ro č ja  b o  
s ta  v bod o če  za jem a li ena 
in  d ru g a  izd a ja . N aro čn ik i 
D ol. lis ta  izven D o len jske  
se  bo d o  v p r ih o d n jih  3 te d 
n ih  sam i od loč ili, k a te ro  
izd a jo  že lijo  p re je m a ti, 
tisk o v in o  za  ta k o  p rija v o  
p a  bo m o  n a tisn ili v n ašem  
te d n ik u  p rih o d n ji č e trte k . 
K aj vse si o b e tam o  s ta k o  
ra z š ir itv ijo  lis ta , b o s te  
n a jla ž je  razu m eli, ko  b o 
m o s red i a p rila  p rv ič  tis 
k a li obe izd a ji. Č lani izda
ja te ljsk e g a  sv e ta  in  p re d 
s tav n ik i O bO  SZDL so  za 
m isel o  ta k em  n ač in u  iz
d a ja n ja  n ašeg a  č a s tn ik a  z 
vese ljem  p o d p rli, sa j nam

om ogoča n a jc e n e jšo  in  
h k ra ti za  zd a j n a j u č in k o 
v ite jšo  p rilo žn o s t, d a  p o 
večam o obseg  D ol. lis ta  
vsak  ted en  za 4 s tra n i. - 

V eč o tem  p rih o d n ji če
tr te k . S red i a p rila  p a  se 
V am  b o  D o len jsk i lis t že 
lah k o  p re d s ta v il v nov i, 
povečan i ob lik i. P re p rič a 
n i sm o , d a  b o s te  z vese
ljem  pozdrav ila š t ir i  d o 
d a tn e  s tra n i b ra n ja , zan i
m iv ih  in  k o ris tn ih  č lankov  
s  p o d ro č ja  vzgoje, zd rav 
stva , ra zv o ja  g o sp o d a rs tv a  
v n a š ih  o b č in ah  in  vsega 
d rugega, k a r  si v si b ra lc i 
že do lgo  že lijo  od  sv o jega  
d o m ačega te d n ik a .

U R ED N IŠTV O  
DOL. LISTA

Puseljc za Ribničane!
26. marec, spomin na veliko partizansko 
zmago nad italijanskimi okupatorji spo
mladi 1943 v Jelenovem žflebu, je praznik 
RIBNICE na Dolenjskem; Njenim delov
nim f.judem prisrčno čestitamo za občin
ski praznik — tokrat kar z njihovim naj
lepšim spominkom — z »ribniškim pu- 
šeljcem«. Pred kratkim so tak pušeljc in 
ribniško krošnjo izdelki po posebnem 
naročilu tudi za predsednika Tita.

Na sliki; »RIBNIŠKI PUSELJC«
(Foto: S taut, L jubljana)

Posavsko-trebanjska
izdaja

Belokranjsko- 
kočevska izdaja

40 Švedov!
Švedska ambasador

ka v Čateških 
Toplicah

švedska am basadorka v Ju 
goslaviji je 18. m arca zvečer 
obiskala zdravilišče Cateške 
Toplice. S sprem stvom  si je 
ogledala hotel, restavracije 
in prostore za terapijo . Bila 
je  navdušena nad ureditvijo 
zdravilišča in ni skoparila 
s pohvalami. Predstavnikom  
zdravilišča je  obljubila, da 
se bo zavzela za podpis po
godbe med švedskim i bolnica
mi in čateškim i Toplicami. 
Pacienti iz švedske bodo im e
li vse leto na voljo 40 ležišč. 
Zam enjali se bodo vsakih 
šest tednov.

ZDRAVSTVENA SLUŽBA PREVZEMA

Odgovornost za dve milijardi
Letos pogodbe le s sedmimi zdravstvenimi zavodi, le-ti pa zahtevajo, da 

pogodbe podpišejo tudi občine — Oddelek na Senovem v negotovosti

16. m a rc a  so  se  n a  se ji sv e ta  Z d rav stv en eg a  c e n tra  
v N ovem  m e s tu  sp o razu m eli, d a  b o  so c ia ln o  zav a ro v a 
n je  sk len ilo  le s sed m im i z d rav s tv en im i zavod i pogodbe 
o p la čev an ju  zd rav s tv en ih  s to rite v . T i zavod i so: 
sp lo šn a  b o ln išn ica  in  m ed o b č in sk i zavod  za z d rav s tv e 
no  v a rs tv o  v N ovem  m e s tu  in  zd rav s tv en i dom ovi 
v Č rn o m lju , K ršk em , M etlik i, N ovem  m e stu  in  T re b 
n jem . Z le k a rn a m i n ov ih  pogodb  ne  b o d o  p o d p iso v a li, 
k e r  bo d o  v e lja le  s ta re

t S splošnim  sporazum om  je 
določeno, da se sme 23 od
stotkov sredstev za zdrav
stveno varstvo porabiti za 
am bulantno in poliklinično 
zdravljenje, 48 odstotkov pa za 
zdravljenje v bolnišnicah. 

20 milijonov Sdin je predvi

deno za nadom estno in po
daljšano bolnično zdravlje
nje v zdraviliščih.

Za zdravljenje zavarovan
cev na obm očju novomeške 
komunalne skupnosti social
nega zavarovanja bi letos po
rabili okoli 2,1 m ilijarde Sdin

ali 71 odstotkov vseh sred 
stev sklada delavskega zava
rovanja, preostalih 29 odstot
kov pa za vse vrste nadom e
stil osebnih dohodkov in de
narne dajatve (za pogrebnine, 
posm rtnine, rehabilitacijo in
validov, prem ije pozavarova- 
nja, službo KZSZ itd.).

Po sporazum u prevzem a 
zdravstvena služba za 2,1 m i
lijarde Sdin odgovornost, da 
bodo uveljavljene res vse ob
like zdravstvenega varstva in 
da bodo storitve kvalitetno 
opravljene. Izvajanje pogodb,

(Nadaljevanje na 3. str.)



Kandidacijski zbori
34. č len  zveene u s ta v e  p ra v i: » P rav ica  o b č a n a  do  
d ru žb en eg a  sa m o u p ra v lja n ja  je  n e d o ta k ljiv a . D a ba 
m ogel u re sn ič e v a ti d ru žb en o  sa m o u p ra v lja n je , je  o b 
č a n u  za ja m č e n a  p ra v ic a  v o liti in  b it i  v o lje n  v  o rg an e  
u p ra v lja n ja  de lovne o rg an izac ije , v p re d s ta v n išk a  te 
le sa  d ru žb en o -p o litičn ih  sk u p n o s tih  in  v d ru g e  o rg an e  
sa m o u p ra v lja n ja , d o lo č a ti k a n d id a te  za  vo litv e  v ta  
te le sa  in  o rg an e , p re d la g a ti o d p o k lic  in  o d lo č a ti o 
o d p o k licu  izv o ljen ih  delegatov .«

ZUNANJEPOLITIČNI TEDENSKI PREGLED
Ustavimo se tokrat ob dveh 

francoskih zadevah: ob odmevih na 
francoske parlamentarne volitve.

Po francoskem volilnem siste
mu volijo volivci dvakrat. Prvo ne
deljo v marcu je bil tako imenova
ni prvi krog volitev. Za izvolitev 
mora dobiti kandidat absolutno ve
čino glasov, da pa bi se lahko po
tegoval za izvolitev v drugi rundi, 
pa bi moral dobiti najmanj deseti
no glasov. Od skupno 2200 poslan
skih kandidatov jih je v prvi rundi 
izpadlo več kot 600, ker niso dobili 
predpisanih 10 % glasov. Nasled
njo nedeljo pa je bila druga in 
dokončna runda, v kateri pa je za
doščala relativna večina, izvoljen je 
bil torej tisti, ki je dobil največ 
glasov, četudi manj kot polovico.

Izid volitev pa je bil za ves svet 
presenetljiv. Niso namreč pričako
vali, da bodo dobili degolisti s svo
jimi zavezniki tako neznatno ve
čino: komaj enega poslanca bodo 
imeli v parlamentu več kot združe
na levica iq druge opozicijske stran
ke. Od skupno 486 sedežev v par
lamentu so dobili degolisti in nji 
hovi zavezniki 244 sedežev, federa
cija demokratične in socialistične 
levice 116, KPF 73, Lecanuetov de
mokratski center 27, združena so
cialistična stranka 5, razne leve 
skupine 5 in neodvisni konservativ
ci 15. In še tisti večinski poslanec, 
ki je bil izvoljen na Korziki, je po
nudil svoj odstop in s tem posred
no priznal, da z njegovo izvolitvijo 
ni bilo vse v redu.

Razmerje sil v političnem živ
ljenju Francije je po volitvah bi
stveno spremenjeno. Komentatorji 
so seveda začeli ugibati, kaj se bo 
zdaj zgodilo, kakšna pota bo mo
ral ubirati de Gaulle, ker v parla
mentu nima več take zaslombe kot 
doslej, še bolj pa razčlenjujejo, za

kaj je stranka pete republike doži
vela takšen poraz.

Med komentatorji pa je treba 
seveda razlikovati, kajti dosti jih 
komentira po svojih željah. Tako 
npr. pronatovski komentatorji či
sto razumljivo naglašajo, da je do
živel de Gaulle takšno usodo pred
vsem zaradi tega, ker ubira svoja 
pota v zunanji politiki, ker je za
pustil NATO, ker se zbližuje z Vzho
dom in je skratka, kot pravijo, izo
liral Francijo. Uspeh levice pripi-

Odmevi
sujejo seveda njegovi usmeritvi k 
sodelovanju med Zahodom in Vzho
dom in se mu je torej taka politi
ka maščevala na domačem terenu.

Prisluhniti velja zato treznejšim 
komentatorjem. Ti pa naglašajo, 
da se je de Gaullu maščevalo pred
vsem to, da je zanemaril notranjo 
politiko in s tem vse tisto, kar 
francoski državljan najbolj nepo
sredno občuti na lastni koži. Levica 
je znala obrniti pozornost volivcev 
prav na te žgoče zadeve in si pri
dobiti glasove. Kajpak bi tudi tega 
ne bilo, če se pred volitvami levi
čarske stranke ne bi sporazumele 
za skupen nastop in posebej za to, 
da si druga drugi »ne bodo hodile 
v zelje«.

Prav glede tega sodelovanja, ki 
je bilo uresničeno v predvolilnem 
obdobju, so zdaj mnenja deljena. 
Nekateri pravijo, da so si stranke 
združene levice po programih tako

vsaksebi, da bodo degolovci še ved
no gospodarili v parlamentu. Toda 
izjave nekaterih voditeljev teh 
strank pa že kažejo na to, da se 
utegne v določeni obliki sodelova
nje potegniti tudi po volitvah, če 
bi se namreč sporazumeli vsaj za 
minimalni skupni program. Vodi
telj KPF Waldeck Rochet pa je npr. 
dejal, da bi združena levica na vo
litvah celo zmagala, če bi ji tak 
program uspelo sestaviti že prej. 
Verjetno sami niso računali, da bi 
bilo kaj takega že prej mogoče. To
da nekaj se je še posebej premak
nilo. V francoskem javnem mnenju 
ne izključujejo več možnosti, da 
bi se komunist pojavil tudi v vladi. 
Anketa javnega mnenja neposredno 
po volitvah je to jasno pokazala. 
Precej anketirancev namreč meni, 
da sodelovanje komunistov v vladi 
ne bi bila stvar, ki bi se ji bilo 
treba z vsemi silami upreti.

Uspeh francoske levice pa je po
vzročil velik odmev zlasti v italijan
skih levičarskih strankah, kjer se 
že dolgo pogovarjajo o enotnejšem 
nastopu vseh političnih strank de
lavskega razreda. Mnenja so tudi 
tu različna. Nekateri pravijo, da so 
francoske razmere čisto drugačne 
kot italijanske, da gre v Franciji 
predvsem za avtoritarni režim, v 
katerem igra de Gaulle prvo violi
no, v Italiji pa imajo vlado levega 
centra, torej že nekatere levičarske 
struje sodelujejo v vladi. Drugi pa 
vidijo v francoskih izkušnjah nauk 
tudi zase, se pravi, da naj se levica 
ne združuje samo takrat, kadar je 
treba reči »ne«, temveč tudi takrat, 
ko se poteguje za oblast.

Vsekakor pa so francoske iz
kušnje v marsičem poučne ne le za 
francoski delavski razred temveč 
tudi za mednarodno delavsko gi
banje.

Takšno je  ustavno določilo 
o občanovi volilni pravici 
(citirali smo uvodno določilo 
34. člena zvezne ustave in 
bodo na našem  področju vo
lili zvezne poslance sam o v 
občinah Brežicah, K rško in 
Sevnica; republiške poslance 
bomo volili v vseh občinah, 
tudi odbornike občinskih 
skupščin.

Dovolitev je  še dovolj časa, 
prav tako pa v vseh občinah 
zato bomo o načinu volitev 
spregovorili v eni izmed p ri
hodnjih številk. Danes se 
bomo pogovorili o kadidira- 
n ju  poslancev in odbornikov, 
ker kandidacijski zbori že po
tekajo.
-  V času, ko sm o evidentira
la kandidate za odbornike in 
poslance, so politične organi
zacije ali posam ezniki na se
stankih političnih organizacij 
evidentirali kot kandidate 
občane, za katere so m enili, 
da so prim ern i za takšno od
govorno dolžnost. E videntira
n je je politično opravilo in 
je neke vrste javno izbira
n je, saj zavestno izbiram o piri 
kadidiranju  tis ti krog na j
boljših občanov, izmed kate
rih  bomo pozneje izbrali kan
didate za bodoče odbornike 
in poslance. E videntiranje Je 
javno kadrovanje tudi zaradi 
tega, kar kandidate evidenti
ram o na javnih zborih in ker 
sp ro ti obveščamo volivce o 
evidentiranih kandidatih.

■  14 dni pred volitvami 
m orajo b iti opravljeni po za
konitih predpisih kandidacijski 
zbori. To je  potrebno zato, 
da bi volivci lahko pravočas
no zvedeli im ena kandidatov 
za posam ezna poslanska in 
odbom iška m esta. K andida
cijski zbori se sklicujejo kot 
običajni zbori volivcev po 
volilnih enotah, naziv »kandi
dacijski!« saj im ajo zaradi te
ga, ker na n jih  izbiram o kan
didate za bodoče odbornike in 
poslance. K andidacijske zbo
re za predlaganje kandidatov 
za občinski zbor občinske 
skupščine sklicujejo predsed
niki občinskih skupščin, kan
didacijske zbore za predlaga
n je  kandidatov za zbor delov
n ih skupnosti občinske skup
ščine pa predstavniki delov
n ih  organizacij ali njim

ustrezni organi. Zaradi eno
stavnosti postopka se na kan
didacijskih zborih za p redla
ganje kandidatov v občinski 
zbor občinske skupščine 
predlagajo tudi kandidati (se
veda samo, če jih  enota vo
li!) za poslance v republi
škem zboru republiške in 
kandidati za poslance v zvez
nem zboru zvezne skupščine. 
Enako se na kadidacijskih 
zborih za predlaganje kandi
datov v zbor delovnih skupno
sti občinske skupščine pred 
lagajo tudi kandidati za po
slance v zbore delovnih skup
nosti republiške in kandidati 
za poslance v zbore delovnih 
Skupnosti zvezne skupščine.

■  K andidacijski zbor vol v- 
cev je sklepčen, če je na 
njem  navzoča vsaj ena dese
tina volivcev z njegovega ob
m očja, vendar ne m anj ko 
50 volivcev. Ce je  obm očje 
tako m ajhno, da je  na njem  
m anj kot 100 volivcev, zado
šča za sklepčnost vsaj ena 
tre tjin a  volivcev, če  zbor za
radi prem ajhne udeležbe ni 
sklepčen, se lahko pozneje 
skliče nov zbor volivcev ali 
pa prisotn i počakajo eno uro 
te r nato polnom očno sklepajo 
ob vsaki udeležbi.

■  Način predlaganja kandi
datov je določen z zakonom.
K andidata predlaga na zboru 
posam eznik, ki m ora navesti 
še im ena štirih  na zboru 
prisotnih občanov, ki podpi
rajo  njegov predlog. Vsak vo
livec lahko predlaga samo 
enega kandidata. Vendar ni 
nujno, da bo vsak, kdor je 
na kadidacijskem  zboru p red 
lagan za kandidata, tudi po
stal kandidat. V nekaterih 
volilnih enotah se nam reč 
sklicuje po več zborov 
volivcev (to  velja za ne
katere občanske volilna eno
te, zlasti pa za republiške in 
zvezne volilne enote). V tak 
šnem prim eru m ora biti kan
didat sprejet na zborih voliv
cev, ki obsegajo najm anj eno 
desetino od skupnega števila 
volivcev, ki so vpisani na ob
m očju volilne enote.

|  Za pred agan je kandida
ta  m ora na posam eznem kan
didacijskem  zboru glasovati 
najm anj polovica prisotnih

volivcev. N~ teh zborih se 
predlagajo predvsem  kandi
dati iz v rst evidentiranih, 
vendar lahko volivci po že 
prej opasanem postopku pred
lagajo tudi kandidata, ki ni 
bil evidentiran. Prav v tem  
je velik pom en^evidentiranja. 
Evedentiranje se začne že 
vsaj dva m eseca pred volitva
mi, torej takrat, ko je dovolj 
časa resno p reteh tati, kdo 
ima kvalitete, ki jih  bomo 
terjali od našega bodočega 
kadidata. Iz v rst evidentira
nih vsekakor laže izbiram o 
tistega, ki ga bomo dejansko 
predlagali za kandidata, kot 
pa če bi na samem kandida
cijskem  zboru na h itro  iz
brali koga sam o zato, ker ga 
m oramo.

Naš volilni sistem  je vsaj 
na prvi pogled zapleten, zato 
ne bodite v skrbeh, če vam 
po teh vrsticah ne bo takoj 
vse jasno. V svoji volilni 
enoti se pozanim ate, katera

poslanska in  odbom iška m e
sta  so izpraznjena, pa vam bo 
nato vse jasnejše. V nekate
rih  volilnih enotah nam reč 
tok ra t volimo sam o odborni
ke, v nekaterih  pa odbonike 
in poslance.

Predvolilni posvet 
v Novem mestu

Občinski odbor SZDL m 
občinski sindikalni svet Novo 
m esto sta  v ponedeljek, 13. 
m arca, sklicala posvet politič
nega aktiva, ki bo sodeloval v 
pripravah na kandidacijske 
zbore in volitve, člane aktiva 
so podrobneje seznanili z n ji
hovimi nalogami, hkrati pa 
so se pogovorili o zbiralni 
akciji RK za klim atsko zdrav
ljenje socialno in zdravstveno 
prizadetih o trok te r o p ri
hodnjem  plenum u ObSS, na 
katerem  bodo govorili o za
poslovanju v novomeški ob
čini.

■  SESTANEK NA OTOKU GU
AM — Ameriški predsednik John. 
son je priletel na pacifiški otok 
Guiam, kjer se pogovarja s svo
jimi vojaškimi svetovalci in vo
ditelji saigonskega režima o na
daljnji strategiji v vietnamski voj
ni. Saigonski premier Ky je za- 
hvetal bombardiranje Hanoia, blo
kado Haiphonga in razširitev voj. 
ne na Laos in Kambodžo. Ko to 
pišemo, posvetovanje še traja.

■  REFERENDUM V FRANCO
SKI SOMALIJI — V nedeljo je bil 
v francoski Somaliji, katere glav
no mesto je Džibuti, referendum. 
Glasovali so o tem, ali naj bo de
žela neodvisna, ali naj tudi v pri
hodnje ostane še pod francosko 
upravo. Večina jih ni bila za ne
odvisnost. Dežela, ki ima okrog 
125.000 prebivalcev, bo potemta
kem tudi v prihodnje pod franco. 
sko upravo. Omeniti pa je treba, 
da je francoska vlada še pred re
ferendumom jušno povedala, da 
ne bo dala deželi niti centa več, 
če bo postala neodvisna. Na dan

referenduma se je mesto spreme
nilo v pravo trdnjavo. Po mestu 
so križarili tanki in vojaške patru
lje, letališča so blokirali in tudi 
po glavnih cestah dežele so usta
vili ves promet. Prišlo je do hu
dih demonstracij in spopadov s 
policijo in vojsko, pri čemer je
bilo ubitih devet ljudi, ved pa so
jih ranili.

■  PREPLAH MED ADENSKIMI 
ŠEJKI — Arabski šejki na jugu 
arabskega polotoka so prestraseni, 
ker je britansko časopisje objavi
lo, da bo dobil ta protektorat ne
odvisnost že letos 1. novembra. 
Britanci sicer zagotavljajo, da bo
do njihove čete še nekaj časa 
ostale v teh krajih, toda šejki se 
boje, kaj se bo z njimi zgodilo 
potem, ko Britancev ne bo več. 
Osvobodilni boj je namreč zelo 
močan, šejki pa so verno služili 
britanskim gospodarjem.

■  HUDA POMORSKA NESREČA 
— Ob britanski obali je nasedel 
na čeri eden izmed največjih tan
kerjev na svetu. Ladji je ime 
»ToiTey Camo n« in plove pod li
berijsko zastavo, sicer je pa ame
riška last. Njegova nosilnost je 
čez 61.000 ton. V ladji je nastala 
luknja, iz katere je izteklo okrog 
40.00 ton nafte, ki se je razširila 
po morju na površini okrog deset 
kvadratnih kilometrov. Britanci se 
najbolj boje za svoje plaže, ki bi 
jih  nafta ponesnažila. Poslali so 
na pomoč dve bojni ladji.

■  REVOLUCIJA LE V PRO. 
STEM CASU — Tako piše v pi
smu centralnega komiteja komu
nistične partije Kitajske delavcem. 
Pozivajo jih namreč na strogo 
spoštovanje osemurnega delovnega 
dne, da se ne smejo odtegovati 
proizvodnji in posebej poudarjajo, 
da ni upravičen noben izostanek. 
S kulturno revolucijo naj sc de
lavci bavijo le v prostem času. 
Poseben odlomek je v pismu po
svečen temu, da bo vojska sode
lovala s proizvodnimi organizacija
mi in pozivajo delavce, naj sode. 
Iujejo s predstavniki vojaške r  
proizvodnji.

■  KONZULARNI SPORAZUM 
MED ZDA IN ZSSR — Ameriški 
senat je ratificiral konzularni spo
razum s Sovjetsko zvezo, po kate
rem bodo odprli v obeh državah

nekaj konzulatov. Del senator
je bil proti, češ, da ' takega 

sporazuma ni mogoče podpisati, 
dokler traja vietnamska vojna.

■  PETDNEVNI DELOVNI TE
DEN V SOVJETSKI ZVEZI — Z 
ukazom prezidija vrhovnega sovje
ta  ZSSR so t  vseh podjetjih, 
ustanovah ln družbenih organizacL 
Jah uvedli petdnevni delovni te
den. Odlok bodo u ren ič ili do 
konca leta.

■  AMERIČANI ODHAJAJO — 
Pretekil teden se je začel seliti 
štab ameriških vojaških enot ▼  
Franciji. Seli se v Stuttgart v Za
hodni Nemčiji.

■  AVSTRIJSKI KANCLER V 
MOSKVI — Kancler dr. Klaus je 
prišel v Sovjetsko zvezo, kjer .{e 
ostal osem dni na uradnem obi- 
sku.

■  o d m e v  na  Ka r d e l je v
ČLANEK — Glasilo alžirske osvo
bodilne fronte je objavilo komen
ta r o Kardeljevem članku o aktu
alnih problemih samoupravljanja ▼  
Jugoslaviji. Komentator pravi. <l» 
so vsi problemi, o katerih piše 
Kardelj, »bkrnti ttull nnše skrbi« 
zlasti TitMfll lega, ker ho v Alžiri. 
ji »šele treba uresničiti komunal
no reformo«.

TEDENSKI NOTRANJEPOLITIČNI PREGLED
■  PREDLOG SPREMEMB USTAVE. Po

sebna komisija zveznega zbora je že pri
pravila predlog ustavnih amandmajev. Po 
teh spremembah bi imel zbor narodov po
membne pristojnosti, saj bi obvezno odlo
čal o predlogu družbenega plana Jugoslavi
je, o predlogu zakona o določitvi virov in 
vrst dohodkov družbenopolitičnih skupnosti 
in o predlogih temeljnih in splošnih zako
nov. Zbor narodov bi se lahko sešel tudi 
tedaj, kadar bi bilo treba obravnavati vpra
šanja, tičoča se enakopravnosti republik in 
narodov.

Z amandmaji, če bodo sprejeti, bo od
pravljena funkcija podpredsednika republi
ke in namestnika vrhovnega komandanta 
jugoslovanske armade. Predsednika republi
ke bi v primeru daljše odsotnosti nadome
ščal predsednik zvezne skupščine.

V prihodnje ne bi bilo več članov zvezne
ga izvršnega sveta po položaju. Zvezni sekre
tarji oziroma državni sekretarji in drugi 
zvezni funkcionarji bi lahko sodelovali pri 
delu ZIS, in sicer s pravicami in dolžnostmi 
člana, le tedaj, kadar bi bila na dnevnem 
redu vprašanja z njihovega področja.

V zvezi pripravljajo tudi predlog za re
organizacijo zvezne uprave. Po tem predlo
gu v prihodnje ne bi bilo več toliko držav
nih in zveznih sekretariatov. Namesto uki- 
n.joTih sekretariatov bodo ustanovili zvezne 
svete.

■  POOBLAŠ CEN STVO CK ZKJ ZA 
ARMADO. Na seji tega organa ZK v armadi

so menili, da so v JLA enotno ocenjevali 
brionske sklepe. V razpravah so bili* ljudje 
bolj svobodni in odkriti, in to ne glede na 
to, ali so obravnavali vprašanja glede partij
skega ali vojaškega življenja. Mnogi procesi 
in pojavi, tudi tisti negativni, niso šli mimo 
armade.

Ustavni amandmaji
■  KOMUNISTI IN VOLITVE. Predsed

stvo in izvršni komite CK ZKJ sta te dni 
razpravljala o aktualni problematiki medna
rodnih odnosov in mednarodnega delavske
ga gibanja. Nadalje sta se zavzela za širšo 
in bolj poglobljeno aktivnost komunistov 
v okviru Socialistične zveze. Komunisti se 
morajo odločno upreti vsem pritiskom proti 
samoupravljanju in reformi.

■  TUJI KAPITAL. V Beogradu so pri
pravili teze o skupnem vlaganju in fi
nančnem sodelovanju z inozemskim gospo
darstvom. To nam ni potrebno samo zaradi 
finančnih učinkov, temveč predvsem tudi 
zato, da bi si tako ustvarili možnost hitrej
šega vldjučevanja v mednarodno delitev do 
la. Sodelovanje tujega kapitala bi nam nam
reč omogočalo, da bi izkoriščali sodohno 
tehnologijo in sodobna znanstvena razisko
vanja.

■  NEURJE PO VSEJ DRŽAVI. Zaradi 
neurja, ki je divjalo skoraj po vsej državi, 
je prišlo 14. marca do izpadov električne 
energije v omrežju. To se je zgcidilo, na 
primer, v vsej Bosni in Hercegovini, v delu 
Srbije in Crne gore, v Makedoniji in v Me
tohiji. V Makedoniji so tudi še naslednji 
dan bili brez elektrike.

■  PROTI DROBLJENJU SKUPNIH RE
ZERV. Na seji republiškega izvršnega sveta 
so se zavzeli proti drobljenju republiških 
skupnih rezerv. Namenili naj bi jih samo 
za tiste gospodarske dejavnosti, ki so per
spektivnega pomena za narodno gospo
darstvo. v

■  PROTESTI PROTI NASILJU. Dogo
dek, ko je mladoletnik v Beogradu ustrelil 
miličnika, je razburil vso jugoslovansko jav
nost. Številne organizacije so naslovile na 
zvočno skupščino zahtevo, da je treba spre
jeti ostre ukrepe proti nasilnikom. V Beo
gradu so se zavzeli za to, da bi popravili 
plače miličnikov, kajti le od dobro plača
nih miličnikov je mogoče zahtevati, da bodo 
učinkovito skrbeli za varnost državljanov. 
Zahtevali so tudi strožji režim v prometu 
z orožjem.

■  UMRL MARIJ PREGELJ, SLOVEN
SKI SLIKAR. Za njim so ostale narodu ve
like zidne slikarije in mozaiki: od ljubljan
skega gradu prek trboveljskega doma kul
ture in spomenika internirancem na Rabu 
do umetniških dekoracij slovenske skupšči
ne in zvrrm ega izvršnega sveta, številna nje
gova s lik a rsk a  dela hranijo tudi Moderna 
galerija in druge jugoslovanske zakladnice.



Odgovornost za 2 milijardi
(Nadaljevanje s 1. str.) -
ki jih  bodo na podlagi tega 
sporazum a sklepali s posa
meznimi zavodi, in  kvaliteto 
storitev bo nadzoroval Zdrav
stveni center.

Na seji so se tud i dogovo
rili, da sklad ob m orebitnem  
prim anjk ljaju  p ri nadom e
stilih  in denarnih dajatvah 
ne bo posegal v sredstva za 
zdravljenje, razen če bi bili 
dohodki za zdravljenje večji, 
kot so predvideni.

Zdravstveni domovi pred 
hodno s sporazum om  niso 
soglašali, pa tudi na seji so 
njihovi predstavniki menili, 
da je brez občin težko raz
pravljati. V ztrajali so pri 
tem , da bi se m orale občine 
s podpisom  sporazum a ob
vezati, da bodo bolj skrbele 
za zdravstveno preventivo. 
.Pripom nili so, da nekatere 
občine že več le t niso niče
sa r dale za preventivno de
javnost. Po varianti, kakrš
no so predlagali, bi zdrav
stveni zavodi sklepali pogod-

Podelili bodo 3 
Trdinove nagrade

Svet za kulturo p ri občin
ski skupščini v Novem m e
stu  je v soboto, 18. m arca, 
sklenil podeliti letos Trdino
vo nagrado za tro je  dosež
kov na področju znanosti, 
leposlovja, um etnosti/ kul- 
tum o-prosvetne dejavnosti 
in ljudskega prosvetijevanja. 
Enako bodo nagrado delili 
tudi v letu 1968. Po občin
skem odloku m ora b iti T rdi
nova nagrada razpisana do 
31. m arca.

be neposredno tudi z občina
mi. Ta varianta je  naposled 
padla v vodo, ker občine po 
predpisih niso dolžne spreje
ti takega sporazum a. Mimo 
tega je  v sporazum u navede
no, naj bi občine za preven
tivno dejavnost prispevale 
po 600 Sdin za vsakega p re 
bivalca. Pet občin na območ
ju  novomeške kom unalne 
skupnosti socialnega zavaro
vanja bi tako zbralo okoli 
86 m ilijonov Sdin, kar navse
zadnje ni malo.

Na seji so se tudi zedinili, 
da bodo zdravstvenim  domo
vom delili sredstva po klju
ču, ki bo upošteval število 
zavarovanih oseb in odliv za
varovancev na obm očja so
sednjih zavarovalnih skupno
sti. Trenutno kaže, da bi bilo 
treba sredstva takole deliti:

•  zdravstveni dom v Novem  
m estu bi dobil največ — 
48,9 odstotkov,
•  ZD v K rškem  22,7 odst.,
•  črnom aljski ZD 14,5 odst.,
•  črnom aljski ZD 14,5 odst.
•  trebanjski 7,7 odstotkov
•  in m etliški 6 odstotkov. 

Svet Zdravstvenega centra
je  zavzel tudi stališče do bol- 
ničnega oddelka na Senovem. 
Po njegovem m nenju ta  od
delek ne bo sm el obstajati, 
začasno pa bo kljub temu 
lahko delal, če m u bodo pod
je tja  plačala del stroškov. 
Vsekakor pa bi oddelek 
zm anjšali na tr i postelje. Na 
seji ni nihče trd il, da takšen 
oddelek v rudarskem  kraju  
ni več potreben, vendar je 
treba počakati, kaj bo o ob
sto ju  takih in podobnih od
delkov rekel zakon o orga

Da, to bi bila katastrofa -  če ne 
bi imel Francelj denarja za popra
vilo na hranilni knjižici

DOLENJSKE BANKE 

IN HRANILNICE

v Novem mestu
ali pri njenih poslovnih eno
tah v Krškem, Metliki in 
Trebnjem!

Hranilno knjižico DBH lahko dobi
te tudi pri vseh poštah v občinah 
Novo mesto, Krško, Metlika in 
Trebnje!

nizaciji zdravstvene službe v 
Sloveniji, katerega teze je 
svet uvodom a obravnaval.

Viktor Avbelj 
obiskal Sevnico 

in Krško
K a n d id a t za zveznega p o 

s la n c a  61. v o liln e  en o te  je  
v p e tek , 17. m a rca , o b isk a l 
Sevn ico  in  se  s p re d s ta v n i
k i d ru žb en o -p o litičn ih  o r
g an izacij in  o b č in sk e  sk u p 
šč in e  d a lj č a sa  p o g o v a rja l 
o  n a šem  ek o n o m sk em  in 
d ru žb en em  razv o ju .

V p e te k  p o p o ld n e  je  tov. 
A vbelj o b isk a l tu d i k ršk o  
občino , k je r  se  je  razgovar- 
ja l z d ružbeno-poU tičn im i 
d e lavci in  p re d s ta v n ik i de
lo vn ih  ko lek tivov . O b te j 
p rilo ž n o s ti so  se s tav ili tu 
d i o k v irn i p ro g ra m  p re d 
vo lilne  p o litičn e  ak tiv n o sti, 
tov . A vbelj p a  je  o b lju b il, 
d a  b o  sodeloval n a  n ek a 
te r ih  zb o rih  volivcev, p re d 
v sem  ta m , k je r  b o d o  ob
rav n av a li k m e tijs tv o .

I s t i  d an  je  to v a riš  V ik
to r  A vbelj o b isk a l tu d i 
B režice. S p re d s ta v n ik i 
d ru žb en o -p o litičn ih  o rg a 
n izac ij in  O bS se je  pogo 
v a rja l o o b lik ah  n a d a ljn je 
ga so d e lo v an ja  z volivci. 
D ogovorili so  se za  p o se 
b en  zb o r volivcev s p re d 
s ta v n ik i iz vse ob ič ine , k i 
bo  13. ap rila .

V to re k  p o p o ld n e  se je  
to v a riš  A vbelj udelež il tu 
d i p red v o liln eg a  se s ta n k a  
v Sevnici.

Dr. France Hočevar 
na kandidacijskem 

zboru v Kandiji
V torek je prišel v Novo 

m esto kandidat novomeške 
občine za poslanca republi
škega zbora SRS zvezni javni 
tožilec dr. France Hočevar 
Dopoldne se je pogovarjal z 
vodstvom IMV o razvoju in 
načrtih  tovarne. Popoldne .je 
bdi v km etijski zadrugi »KR
KA«, zvečer pa se je udeležil 
kandidacijskega zbora v Kan
diji.

Novo mesto: 339 
prašičev spet domov

V ponedeljek, 20. m arca, je 
bilo na novomeškem sejm i
šču naprodaj 754 prašičev: 
712 starih  6 do 12 tednov in 
42 starih  3 do 6 mesecev. Pro
dali so 415 živali, m lajše p«
18.000 do 25.000 Sdin, starejše 
pa po 25.000 do 33.000 Sdin. 
Prom et je bil norm alen, ker 
pa je bilo m anj kupcev iz 
oddaljenih krajev, so rejci 
339 prašičev odpeljali spet 
domov. Zanimivo je tudi, da 
se cene niso znižale, čeprav 
|e bilo m anj kpupcev kot na 
prejšnjem  sejmu.

V Brežicah prodali 
648 prašičev

Na tedenskem sejm u v Bre
žicah 18. m arca .je bilo na vo
ljo 800 prašičev, starih  do 
treh mesecev, in 40 starejših . 
Prvih so prodali 630 po 12 
Ndin kg žive teže, drugih pa 
18 po 7 Ndin kg.

UR?* i ' UK 'Z : ' \ \ i

PRISTNI DOLENJSKI CVIČEK prodajajo že več tednov tudi sredi bele Ljubljane: 
v Beethovnovi ulici (blizu kina KOMUNA oz. palače NAMA) št. 5 je kostanjeviška 
»Centrala cvička« oz. AGROKOMBINAT Krško uredil lepo klet, v kateri gre pristna 
dolenjska pijača dobro v promet. Največ so ga iztočili pred 8. marcem; Ljubljan
čani ga radi pijo, doslej pa so zares dober cviček dostikrat v republiškem glavnem 

mestu zaman iskali (Foto: France Modic)

Dolenja vas:

Nismo proti davkom, vendar...
K adar ljudje govorijo o 

stvareh, ki jih  bolijo, se zdi, 
kot da se jim  je duša razve
zala, odprla na široko. Spre- 
govoijo preprosto in odkrito, 
od srca, pri tem pa se člove
ku zazdi, da poznajo zakone 
in vse, kar uravnava davčno 
politiko, skoro bolje od m ar
sikoga, ki se s tem poklic
no ukvarja.

Tako je bilo tudi na nedav
nem zboru volivcev v Dole
n ji vasi. Govora je bilo o 
davčni politiki in ljudje so 
prišli. Ne samo, da bi slišali, 
pač pa, da bi tudi povedali. 
p o ja sn ili. ..

V čem je stvar?
Po predlogu odloka o pri 

spevkih in davkih občanov v 
občini Ribnica bodo davki od 
km etijskega zem ljišča 7 od
stotkov v naslednjih katastr
skih občinah: Dolenja vas, 
Gorenja vas, G oriča vas, Ju r
jeviča, Prigorica, Ribnica, 
Sušje in Sodražica. To je 
najvišji odstotek v občini 
Ribnica, tu pa je  tudi naj več
ji kamen spotike.

»Dolenje vasi ne m orete 
postaviti ob stran  Prigorici, 
Nemški vasi in G orenji va
si,« so povedali občani. Do
lenja vas je poplavno pod
ročje, veliko pridelkov uniči 
divjad, pred katero se km et
je iz leta v leto um ikajo bli
že vasi. »Divjad pride včasih 
prav do hiš,« so povedali.

K ataster za to področje je 
bil napravljen pred približno

Občina Krško bo 
še dotirana

V Sloveniji je prejem alo la
ni dopolnilna sredstva repub
like 38 občin. Letos se je  n ji
hovo število zm anjšalo na 24, 
ker so bila uveljavljena nova 
m erila.

Od slej so upravičene do 
republiške dotacije le tiste  
občine, ki im ajo m anj kot 370 
Ndin lastnih proračunskih 
sredstev na prebivalca. Po 
teh m erilih bo občina K rško 
prejela 1,073.000 Ndin dota
cije.

Letošnji občinski proračun 
se bo povečaj za 4,9 odst. N je
govi dohodki bodo znašali 
10,111.690 Ndin.

t t r a n t

150 leti, v tem času pa se je 
zem lja tem eljito sprem enila. 
Že vrsto let dolenjevaško 
polje redno poplavlja reka 
Ribnica, lansko jesen pa je 
bila poplava najbolj občut
na. Vaščani so povedali, da 
so že dolgo pred vojno pred
lagali, naj prično vode v 
Ribniški dolini regulirati od 
spodnjega konca, vendar n i
so uspeli. Po vojni so regu
lirali B istrico severno od 
Ribnice (jesenska poplava) 
in na dolenjevaško polje ..

»Nismo proti davkom « so 
povedali kmetovalci, »vendar 
je treba pri tem upoštevati 
poplave in škodo po divjadi 
Prav zaradi tega pa ni mogo
če p rim erjati naše zemlje z 
zemljo v drugih vaseh P ri

gorici, Nemški vasi, G orenji 
vasi. Temu prim em o bi m o
rali b iti tudi odm erjeni dav
ki ...«

Ob tem  so Dolenjevaščani 
predlagali troje: čim prej je 
treba prekategorizirati zem
ljo (del stroškov so priprav 
ljeni plačati sam i); škode, ki 
jo napravi divjad naj ne oce
njuje le zastopnik lovske 
družine; urediti je treba vo
do južno od Ribnice, pred
vsem na območju Dolenje 
vasi.

»Ne bomo se branili plače
vati davke, če bo to urejeno, 
saj bomo lahko tudi več p ri
delali. Samo s ponovno kla
sifikacijo zemljišč bi veliko 
pridobili, kaj šele z regula
cijo voda!« -vec

Kmetijski nasveti

IZVOLIMO N & O SR eD N e PROIZVAJALCEV

Gnojenje sadnega drevja
Letošnjo zimo se je cena jabolk približala že skoraj 

pol tisočaku starih  dinarjev. Dosti bolje tudi ni bilo z dru
gimi domačimi sadeži. Kupci trdijo, da so predragi, pro
dajalci in sad jarji pa, da prem alo zaslužijo. Sadjarstvo 
peša, pravimo, nekaj je  treba ukreniti. S približno 30 kg 
sadja na prebivalca na leto (pa še tistega je veliko v obliki 
žganja in sadjevca) smo za Amerikanci zaostali za štiri
krat, za Švicarji za trik rat, z Francozi dvakrat, čeprav smo 
nekoč im eli sloves sadjarske dežele.

Eden izmed ukrepov za povečanje dohodka iz že obsto
ječih sadovnjakov je nedvomno gnojenje. Pri nas nam reč 
m arsikje prevladuje sila zmotno m išljenje, da sadnem u 
drevju ni treba gnojiti, da pač že rodi, če je tako name
njeno. Posledica je izmenična rodnost: eno leto se vse šibi 
in lom i pod sadovi, drugo leto pa ni niti cvetnega nastav
ka, kar jem lje sadjarjem  veselje do dela.

■  Ce sadno drevje strada, najbolje spoznamo po listju. 
Ce m u prim anjkuje dušika, kar je najbolj pogost pojav, 
listje  nim a zdrave barve, je m ajhno, kržljavo, včasih celo 
rdečkasto. Prav dušik, ki se nahaja v dušičnih gnojilih, od 
katerih  sta  za sadno drevje najbolj priporočljiva amonijev 
sulfat in nitrom onkola pa tudi čilski soliter, je tista  hran
ljiva snov, ki najbolj pospešuje rast in rodnost sadnega 
drevja. Tudi množično junijsko trebljenje plodov je posle
dica pom anjkanja dušika.

■  Kalija prim anjkuje v peščenih tleh, v drugim  zem
ljah pa ga je  ponavadi dovolj. Ce ga prim anjkuje, kar spo
znamo po sušenju listov od roba navznoter, pomagamo 
s kalijevim  sulfatom . Izmed drugih hranil je pomembnejše 
še apno za izboljšavo kislih tal; prav tako magnezij, med
tem ko fosforja v nasprotju  z drugim i rastlinam i sadno 
drevje malo potrebuje. Z njim  za pridelke, kakršne dose
gamo pri nas, skoraj ni treba gnojiti.

■  Vseh teh gnojil pa ni treba dati rastlinam  v obliki 
kupljenih gnojil. Nasprotno: dobro preperel hlevski gnoj 
je  osnovno in najvažnejše organsko gnojilo. Z njim  ali s 
kompostom gnojimo drevesne kolobarje, kar daje zemlji 
godnost. Poljedelci vedo, da se um etna gnojila dobro izko
ristijo  le v godni, rahli zemlji. Gnojila raztrosim o po vsej 
površini sadovnjaka jeseni ali pa spomladi, vendar vseka
kor mesec dni pred začetkom rasti.

|  Posebno vprašanje je, če naj zemljo v sadovnjakih 
obdelujemo ali ne. Cista obdelava, tako kot delamo na 
njivah, p ri nas ni priporočljiva, čeravno se je obnesla 
v krajih, k jer je  malo padavin. Mnogo boljše je zeleno 
gnojenje — podoravanje zelenih delov rastlin  v začetku 
poletja. Dobre rastline za podor so: inkam atka, zimska 
grašica z ržjo, oljna repica, proso, sudanska trava itd.

K ot najpreprostejše, toda zelo učinkovito gnojenje se 
je zelo uveljavilo zastiranje tal ali mulčemje. Najceneje je  
v ta  nam en porabiti kar travo, ki raste v sadovnjaku, jo  
pokositi in pustiti v dvoloj debeli plasti, da začne prepe- 
revati. Ta plast deluje izredno ugodno na zemljo pod seboj, 
njena edina slaba stran  je, da se v njej zaredijo miši in 
voluharji, če jih  ne zatiram o Pri mulčenju nam ne sme 
b iti žal sena, saj je dokazano, da je  s sadeži ta  strošek 
večkratno poplačan.
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Letos bo preteklo 25 let, odkar je bil osnovan šentjem ejski rajon Osvobodil
ne fronte slovenskega naroda in Gorjanski bataljon slovenske partizanske 
vojske, ki sta na Gorjanskem področju dvignila upor proti okupatorju. Da 
bomo čim slovesneje praznovali ta dogodek, bo 2. julija 1967 zbor borcev in 

aktivistov Gorjanskega področja v Gor. Vrhpolju.
Dolenjski list bo od danas naprej objavljal razglednice o poti, razvoju in 
delovanju Gorjanskega bataljona in Podokrožja Gorjanci, da se bomo zopet 
spomnili vsega prestanega med narodnoosvobodilno borbo in ljudsko revolu
cijo. Podgorjansko ljudstvo je dalo ogromno naporov in žrtev za zmago nad 
vsemi sovražniki in s tem zgradilo svobodno in socialistično domovino. Praz
nik Gorjanskega bataljona je zato tudi obletnica začetka revolucije v tem 
delu naše domovine in slaven spomin na prehojeno borbeno pot. — Na sliki:

V l a d o  L a m u t :  P O M L A D  P O D  G O R J A N C I  (1957)

Kočevski borci pred volitvami
17. m arca se je  sestal aktiv sta  Kočevje in  razpravljal o 

Združenja zveze borcev me- bližnjih volitvah, kandidatih

POBUDA ZA ZBIRANJE GRADIVA

Bivšim borcem 
V. prekomorske brigade

K akor v drugih prekom or
skih enotah je  tudi m ed 
borci nekdanje V. prekom or
ske brigade prišlo  do pobu
de, da bi po skupni knjigi 
»Prekomorcd« izšla še doku
m entacijsko raziskovalna zgo
dovina te  brigade.

R azširili in  dopolnili naj bi 
zlasti začetna poglavja, ki 
bi obravnavala razm ere na 
šta jerskem , Gorenjskem  in  
K oroškem  m ed nem ško oku
pacijo, zaradi katerih  se tudi 
mnogi zavedni fantje niso 
mogli izogniti m obilizaciji v 
nem ško vojsko. Podrobneje 
bi bilo treba nadalje obdelati 
življenje in vedenje sloven
skih fantov v nem ških eno
tah, njihove takratne oblike 
odpora in priprave na poznej
ši pobeg k  zaveznikom ob in- 
vazaji v Franciji. Zgodovina 
naj b i tem eljiteje obravna
vala priprave na ustanovitev 
brigade v Angliji in  pozneje 
priprave na  njen odhod v do
movino. Razvoj brigade po 
prihodu v D alm acijo in  n je 
ni organizaciji v Splitu je  si
cer obdelan sorazm erom a do

bro, m anjkajo p a  še podrob
nejši podatki o  številu in  obo
rožitvi, delu PK in  SKOJ. 
izobraževalnem delu, stik ih  s 
prebivalstvom  itd ., zlasti še 
n ista popolna seznam a ko
mandnega kadra in  tovarišev, 
ki so padli v Liki, Suhi k ra 
jini in pred L jubljano.

Odbor V. prekom orske bri
gade poziva vse bivše borce 
brigade, tudi tiste , k i so po 
prihodu brigade v domovino 
sodelovalni v drugih enotah, 
naj na naslov: O dbor V. p re 
kom orske brigade p ri obč. 
odboru ZZB NOV Celje Gle
dališka 2, čem prej pism eno 
sporočijo vse, k a r lahko do
polni dosedanjo zgodovino 
brigade, še  posebej poziva 
vse, ki h ran ijo  kakršnekoli 
dokum ente v zvezi z nem ško 
vojsko, bivanjem  brigade v 
Angliji in  delom  brigade v 
domovini, naj to  gradivo po
šljejo  odboru. Dokum enti bo
do poslikani in  razstavi jen i v 
m uzeju revolucije v Celju, iz
virnike pa bom o pošiljavoem 
vrnili.

in nalogah organizacije pred 
volitvam i.

Vsi p riso tn i so se strin ja li 
s predlaganim i kandidati za 
odbornike občinske skupšči
ne in  za poslance republiške
ga te r organizacijsko-politične- 
ga zbora. Samo p ri treh  kan
didatih za socialnozdravstveni 
zbor republiške skupščine 
so nekateri izrazili pomisle
ke. Tako so nekateri m enili, 
naj bi tudi v ta  zbor kandi
dirali le domačini.

V razpravi je bilo nadalje 
poudarjeno, naj bi p rišli na 
kandidatne liste res najspo
sobnejši, vendar spet ne ta 
ki, ki bi svoje sposobnosti 
uporabljali le za koristi svo
je  delovne organizacije ali 
celo za svoje osebne. Ni do
volj, če je nekdo razgledan 
in »diplomat«, svoje znanje 
in sposobnosti m ora uporab-, 
ljati tako, da se bo zavzemal 
za pridobitve NOB in v ko
rist delovnih ljudi., Zahtevali 
so tudi, da je treba odbor
nike in poslance, ki ne bo
do izpolnjevali pravilno svo
jih  dolžnosti, odpoklicati.

Sklenili so, da bodo sklica
li občni zbor ZZB še pred 
volitvami in na njem  razen 
ostalega (reorganizacija k ra 
jevnih organizacij ZZB itd.) 
razpravljali tudi o bližnjih 
volitvah te r kandidatih za od
bornike in  poslance.

Ob vsaki spremembi na
slova nam sporočite svoj 
stari in novi naslovi

Borci „Dvanajste”, pišite 
zgodovino svoje brigade!

XII. brigada se je od obstoja do osvoboditve bojevala širom 
po Dolenjski. Največ njenih akcij je bilo na območju današnje no
vomeške občine. V brigadnih oddelkih je bilo več kot 200 tovarišev 
in tovarišic iz Novega mesta in okolice. To je bilo dovolj, da se je 
novomeška občinska skupščina odločila XII. brigadi podeliti domi
cil. Nekdanji pripadnik te enote smo s tem dobili tudi domovinsko 
pravico v novomeški občini.

Brigadne enote so v prvih dneh napadle 
več nem ških postojank na obm očju južno 
od Save. Mladi oddelki so razbili sovraž
na oporišča na Vrhu, v Šentjanžu, Bošta- 
nju, B ranku in  drugod te r osvobodili tis ti 
del jiužno od Save, ki danes sestavlja sev- 
niško občino.

Brigadni oddelki so razbili Nemce in 
jih  pognali do Save. S tem  so izpolnili 
ukaz poveljstva, ki ga je  10. oktobra 1943 
politkom isar Alojz 2okalj—žiži nekako ta 
kole razložil:

»Tovariši, gremo na veliko in odgovor
no delo. Razbiti m oram o nem ške posto
janke in pognati sovražnika do Save, čez 
dva dni pa napojiti konje v Savi.«

K akor je  bilo ukazano, se je  zgodilo, 
in borci so res napojih  kan je v Savi.

Ta velika zmaga je močno odjeknila 
m ed prebivalstvom . Borci in starešine so 
si pridobili novih izkušenj, ki so jih  kas
neje s pridom  uporabili.

Zaradi velikega pom ena borb tud i poli
tična vodstva v Sevnici pripravljajo  pred 
log za občinsko skupščino, naj b i tudi 
ona podelila dom icil X II. br igadi.

Brigadni odbor, k i se je  Oblikoval pred  
letom , in  pododbor za Dolenjsko m arljivo 
delata. Ne m orete pa  m im o tega, da ne bi 
potožila o težaivah p ri zbiranju  zgodovin

skega gradiva in  spom inskih zapisov bor
cev, k i še živijo. Napačno bi ravnali, če 
ne b i oteli pozabe spom inov na osvobo
dilni boj! M lajše generacije in prihodnja 
pokolenja zahtevajo od nas bogato nap isa
no zgodovino. P ripadniki X II., ne dovolite, 
da ne bi tudi vaša doživetja p rišla  v zgo
dovinsko knjigo te  brigade! Prav tako bi 
m orali vanjo vnesti im ena vseh tistih , ki 
so žrtvovali svoje življenje. Zbiranje po
datkov ni lahko, toda treba se je lotiti. 
K ar na jh itre je  opišite svoja doživetja in 
pošljite prispevke na naslov: S talni odbor 
X II. brigade, Lj-ubljana, Beethovnova 10, 
ah  na naslov: Vid Jerič, Celje, M ariborska 
cesta 35.

Prihodnje leto bo 25 let, k ar se je obli^ 
kovala naša X II. brigada. Stalni odbor in 
pododbor za Dolenjsko v Novem m estu 
im ata že otavimi program  za proslavo ju 
bileja. Srečali se bodo še živi borci dva
najste, ki bi jim  podelili tud i knjigo o b ri
gadi.

Pošljite svoje naslove, sporočite im ena 
enot, v katerih  ste se bojevali, in navedite 
čas in položaj, k i ste  ga im eli v vrstah  
X II. SNOUB!

Za stalni odbor 
brigade: 

VID JERIC

Semič: niz večjih in manjših težav
S posveta o semiških težavah in možnostih, da bi jih odpravili

Pred kratk im  je bil v Se
m iču posvet, na katerem  smo 
razpravljali o gostinstvu, tr 
govini, preskrbi s kruhom  in 
mesom, o rekonstrukciji vo
dovoda, nadzidavi šole, sta 
novanjskih zadevah, o stanju 
cest, o volitvah in  proslavi 
Belokranjskega odreda. Po
sveta so se udeležili člani sve 
ta  krajevne skupnosti, odbor 
niki s sem iškega področja, 
predstavniki političnih organi
zacij te r več gostov, med ka
terim i sta  bila tudi Leopold 
K rese, predsednik gospodar
skega zbora SRS, in Niko Be
lopavlovič, poslanec m etliške
ga področja.

Na večletno željo Semiča
nov, da bi dobili novo, sodob
no gostišče, je  gostinsko pod
je tje  odkupilo zemljišče za 
gradnjo in dalo naredita načr
te, a  trenutno nim a denarja 
za gradnjo K ot so povedali, 
je  to podjetje pripravljeno od
stopiti zem ljišče in načrte ka
kem u interesentu, kii bi v Se
miču gradil gostišče.

Večina potrošnikov z delov

nim  časom trgovin n i zado
voljna, zato so predlagali, 
naj na zborih volivcev dolo
čijo obratovalni čas. K ritizi
rali so tudi preskrbo s k ru 
hom, ker ga v trgovini dosti
k ra t zm anjka že v prvih ju 
tran jih  urah. Od trgovcev smo 
zahtevali, naj naročijo vsak 
dan dovolj kruha, kar res ni 
nerešljiva naloga.

Ker sedanji lokal za prodajo 
mesa ne ustreza sanitarnim  zahte
vam, je pripravljena Črnomaljska 
klavnica urediti mesnico v prosto
rih sedanjega frizerskega lokala. 
Svet krajevne skupnosti pa jo v 
imenu vseh Semičanov na posve
tu  zahteval, naj gradijo nov lokal, 
zato smo sprejeli sklep, da bodo 
razpisali ponudbo za gradnjo no
vega lokala.

Poseben problem je vodovod, 
zgrajen pred 55 leti. Nujno bi bilo 
nadaljevati že pred leti začeto 
rekonstrukcijo. Tovarna 1SKRBA 
je iz svojih sredstev že naročila 
ves potreben material za obnovo 
vodovoda od vasi do tovarne, ob
čina pa naj bi prispevala za iz
kop in montažo. Vodovod je javen 
in ga uporabljajo tudi prebivalci 
okoliških vasi, najbolj pa je zanj 
zainteresirana tovarna, ker potre
buje vodo v proizvodnem postop
ku, če bi prišlo do okvare na vo
dovodu, bi bilo delo v tovarni

ustavljeno, s tem pa bi nastala ve
lika škoda za tovarno in družbeno 
skupnost.

Za nujno potrebno naaziaavo
domače Sole smo v letu 1966 zbra
li že 50.000 Ndin samoprispevka, 
medtem ko je 100.000 Ndin p ri
pravljena prispevati ISKRA. Pre
ostala potrebna sredstva naj bi 
dala občina. Tako Je bilo rečeno 
na posvetu.

Pomembna pridobitev za Semič 
bo novi 12-stanovanjski blok, ka
terega bodo začeli še letos graditi. 
Večino stanovanj bo odkupila 
ISKRA, v bloku so predvideni pro
stori za otroški vrtec, prosvetni 
delavci pa bi potrebovali 5 stano
vanj; te naj bi odkupila občina.

K er so vse ceste v okolici 
Semiča izredno slabe, je bilo 
sklenjeno, da bo tudi p ri njih  
ureditvi pomagala tovarna. 
Predlagali so, naj bi obe be- 
lakranjski občini skupno s 
tovrano ISKRA in Cestnim 
podjetjem  prispevali za asfal
tiran je ceste od tovarne do 
Semiča na S transko vas in 
Gradec. To bi bila tud i v tu ri
stičnem  pogledu velika p rido 
bitev.

Razpravljali smo še o volit
vah in o proslavi Belokranj
skega odreda, ki bo 2. ju lija  
v Semiču. L. MARINČEK

Pol kilometra 
mrtvih fašistov
Ušel ni noben — Skakali so v prepad — Za komoro 

nismo vedeli —  »Večerjamo konja, kar poči...«

»Leže, kobacaje sem m oral na
padati, ker so m i krogle kot sr
šeni žvižgale nad glavo. Bil sem 
starejši vodnik in p ri m eni je bil 
naš m itraljezec. Ita lijan i so lezli 
p ro ti nam . T akrat sem dal ukaz 
m itraljezcu: »Lej, gor lezejo! Tol
ci!« Bilo jih  je  toliko, da s pu 
škam i ne bi m i nič opravili, je 
pripovedoval o boju p ri Jeleno
vem žlebu Anton Vesel iz Gore
n je  vasi p ri Ribnici. V spom in 
na ta  boj praznuje občina R ibni
ca vsako leto svoj občinski p raz
nik.

Tovariš Vesel je  bil v Gubčevi 
brigadi. Povedal je, da so dan 
pred bojem  p ri Jelenovem žlebu 
bili v zasedi od Nove Štifte do 
Rakitnice. O dbijali so Italijane, 
ki so rin ili iz Ribnice p ro ti njim .

Zvečer sm o dobili obvestilo, da 
je za našim  hrbtom  700 Ita lija 
nov. Zato so se vse Štiri brigade 
(Tom šičeva, Gubčeva, Sercerjeva 
in Cankarjeva) obrnile p ro ti Je 
lenovemu žlebu, k je r so prav p ri 
breznu Italijani zasekali cesto — 
(zvalili na cesto drevesa), da bi 
naše brigade pognali v brezno.

Anton Vesel je bil v Gubčevi

V endar se je zadeva zasukala. 
Bragade so obkolile 700 fašistov- 
ki so priSli od Loškega potoka. 
Boj je  tra ja l kake štiri ure. V 
začetku je  bilo hudo, potem  je 
stre ljan je  vse bolj ponehavalo.

Ita lijan i se iz obroča niso mogli 
rešiti, padali so vsevprek, neka
te ri pa so skakali v brezno in se 
pobili. Padlo je  okoli 300 fašistov 
in dva naša borca.

Na cesti so ležali vse navzkriž 
kake pol kilom etra daleč. V glav
nem  so bili sam i m ladi pobčki, 
k i so imeli p ri sebi polno slik 
žensk, sitaršev in otroik.

Seveda smo potrebovali orožje 
in obleko, zato sm o jim  vse po
brali. T akrat smo dobili tudi dve 
rad ijsk i postaji, 17 težkih m itra 
ljezov, m anom etalce in precej lah
kega orožja. Komaj smo vse od
nesli. 2al nam  je  ušla kom ora, 
ki so jo  Ita lijan i pustili p ri Dan
skih studencih, č e  bi jo  zajeli, 
bi dobili še precej m ateriala in 
hrane.

Po boju sm o se prem aknili pro
ti Podpreski. Od tam  smo spo
ročili Italijanom , naj gredo po
kopat svoje m rtve. Zagotovili smo 
jim , da jih  p ri tem  delu ne bo
mo m otili.

MED DVEMA OGNJEMA
Večerjam o tistega konja, kar 

počita zdolaj na cesti bomba in 
puška, je  začel drugo pripoved

o Jelenovem žlebu Anton Vesel. 
Vendar se je  ta  zgodila že prej, 
nam reč oktobra 1942.

Tomšičeva, tak ra t edina naša 
brigada, je  bila na cesti p ri Je
lenovem žlebu, naša četa pa p ri 
S tim i, se pravi na hribu nad n ji
mi.

Večerjam o tistega konja, kar 
poči. K om andir Ronko je  zapo
vedal, naj pustim o večerjo in gre
mo v napad.

Bil je  m rak, vendar sm o videli, 
da so Italijan i p rišli prav med 
nas in tomšičevce. Pripeljal- jih  
je  nekdo iz Ribnice. Ita lijan i so 
vedeli le za tomšičevce, za nas 
ne. Počakali smo, da so napra
vili na polovici hriba zasedo, po
tem  smo udarili od zgoraj po 
njih, od zdolaj pa so udarili tom- 
šičevci.

V zasedo je  prišlo  sto Ita lija 
nov, rešil pa se Je le eden. Padli 
so tudi trije  tomšičevci.

Ko sm o opravili z Italijani, smo 
se um aknili na O stri vrh. Že na
slednji dan, a k ljub tem u prekas
no, so priletela nad prizorišče 
borbe italijanska letala in neusm i
ljeno tolkla po praznem  gozdu . . .

J. P.
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Čestitke vsem občanom
Prebivalci ribniške občine praznujem o 26. marca 

svoj praznik. Pred 24 leti so na ta dan partizan
ske brigade izvojevale v Jelenovem žlebu veliko  
zmago nad italijanskim  okupatorjem  — eno naj
večjih v narodnoosvobodilni borbi na Slovenskem

Po razdejanju vojne je bilo treba začeti znova; 
na pridne roke so čakale požgane domačije, gospo
darstvo je bilo treba začeti iz nič. Delo naših ljudi 
so nove zgradbe, ceste, domovi, podjetja, katerih  
glas seže čez občinske in republiške meje. Sam i si 
ustvarjam o osnovo za boljše življenje, vredno člove
ka in njegovega prizadevanja.

In  želje ob letošnjem  prazniku? Skrbno gojimo 
boljše odnose m ed ljudm i, tesno sodelujmo, če se 
je treba spoprijeti s težavami, k i nam jih  prinašajo 
zahteve novega časa, ko se otepamo posledic pre
teklosti in zaostalosti, vse v  iskreni želji po resnič
nem  napredku in srečnejši skupnosti delovnih ljudi.

Želimo, da bi naši občani prav razumeli gospo
darsko in družbeno reformo, katere namen je uspeš
neje razvijati materialno osnovo, gojiti poštene 
družbene odnose in s tem  graditi boljše življenje  
nam samim.

Vsem občanom iskrene želje za praznik!

Vse najlepše o svoji trgovini
»Al’ lepši od nje ni daleč nobene« — Vse dobiš, kar želiš — Vse blago 
vidiš — Promet je večji — Starejše ženice se v začetku niso znašle —  

Denar naj bo porabljen, kjer je bil ustvarjen

K m e tijsk a  zad ru g a  K idm ca o rg an iz ira  v sak ih  n e k a j le t ra z s tav o  p lem en sk e  živ ine
(F o to : M o h ar)

Ivan Bambič iz Travnika pred novo trgovino v Loškem potoku (Foto: J. Prime)

V Loškem potoku so odprli 
27. decem bra lani novo lepo 
trgovino, poslovalnico trgov
skega podjetja »Jelka« iz Rib- 
tiice. Pred dnevi sm o obiskali 
Loški potok in vprašali neka
tere občane, kako so zado
voljni z novo trgovino, Va.kr> 
je  trgovina založena z bla-

Tinca Benčina, pošta Loški 
potok: »Trgovina je m odem a. 
V njej dobiš, kar želiš, po
strežba pa je dobra, vsaj 
zame.«

Ivanka Lavrič, soseda nove 
trgovine: »Blaga im ajo zdaj 
več. Dobra stran  je tudi, da 
vidiš vse blago.«

Pozanimali smo se še p ri 
poslovodji trgovine Jožetu 
M oharju, kako je zadovoljen 
z novimi prostori, s kupci in 
kakšen je  prom et v novi t r 
govini.

»Zadovoljen sem  s p rodaj
nimi prostori, skladišči, cen
tralno kurjavo in vsem osta
lim. Nekaj preglavic nam  je 
delala le ena hladilna vitrina. 
Prodajnih prostorov imamo 
zdaj precej več, zato n i čud
no, da se v začetku nekatere 
starejše ženske v novi proda
jalni niso prav znašle. No, 
zdaj so se pa že privadile. 
Prodajam o v glavnem isto 
kot p rej v stari prodajalni, 
vendar zdaj ljud je  lahko vse

blago vidijo, ker im ajo dovolj 
prostora, da ga razstavimo.

Vse kaže, da bo tudi pro 
m et v novi trgovini večji, saj 
smo januarja  prodali za okoli 
10 m ilijonov S-din blaga ali 
za 3,5 milijonov S-din več kot 
januarja  lani, feb ruarja  letos 
pa za 2 m ilijona S-din več 
kot februarja lani.«

Drago Turnšek, d irek tor TP 
»Jelka«, Ribnica, nam  je o 
novi p rodajaln i dejal:

»Večkrat sem že slišal očit
ke, zakaj sm o zgradili tako 
lepo trgovino v Loškem poto
ku in ne v Ribnici. P rejšnja 
prodajalna v Loškem potoku 
je bila zastarela, na podlagi 
analize potrošnje in ostalih 
proučevanj sm o zdaj zgradili 
novo. Poslovalnica bo sama 
krila vde svoje stroške. Prav 
je, da ljudem  sredstva, ki so 
jih  ustvarili, na neki način 
tudi vrnem o. Napačno pa bi 
po mojem  bilo, če bi vse, kar 
ustvarja podeželje, potrošili 
na enem  samem kraju , na 
prim er v Ribnici.«

da bo urejena že v drugi po
lovici leta.

K m etijska zadruga in Agro
kom binat v sodelovanju s 
K m etijskim  zavodom in Kme
tijskim  inštitutom  proučuje
ta  tudi, kakšni obroki so ži
vini potrebni, da bo dajala 
največ mleka. Prim erjava v 
m ednarodnem  m erilu je nam 
reč pokazala, da dajejo naše 
sivo rjave krave po prvi te- 
litvi m anj mleka kot enake 
vrste krav v drugih državah. 
Km etijski strokovnjaki so 
prepričani, da je tem u vzrok 
nepravilno krm ljenje pred 
prvo telitvijo. V občini je do
slej prista lo  več kmetov, da 
bodo po strokovnih navodilih 
krm ili skupno 40 telic ̂  po 
njihovi prvi telitvi pa bodo 
vodili zanje tudi molzno kon
trolo.

K m etijski zavod dela tudi 
aializo vasi Graben na Sleme
nih. Proučili bodo, kakšno ži
vino (plemensko, mlečno, pi
tani ce) naj v tej vasi rede in 
kakšna m ehanizacija bi bila 
rentabilna. Progiram proizvod
nje bo predvideval, da bodo 
stro ji last posameznikov, uslu
ge pa si bodo vaščani obra
čunavali po posebnem  ceni
ku. Zavod bo izdelal tudi ana
lizo zem ljišč in pripravil na
črte za obnovo ozirom a m o
dernizacijo hlevov in senikov.

Prav zaradi nestabilnega 
živinskega trga se zadruga in 
km etje še ne m orejo odločiti 
za o^jo specializacijo živino
reje (plem enska, mlečna, p i
tana živina). Vendar b i se 
km etijska zadruga in  km etje 
radi odločili za rejo plem en
ske živine, saj odbirajo živino 
že okoli 50 let. K er pa nim ajo 
zagotovljene prodaje plem en
ske živine vsaj za nekaj le t in 
s tem tudi ne, da bodo za 
vloženi denar in trud  dobili

prim em o povračilo, se za spe
cializacijo ne m orejo odločiti.

Na obm očju km etijske za
druge so lani odkupili 1,250 
tisoč litrov mleka, letos pa ga 
bodo okoli 1,500.000 litrov. 
Mleko bodo letos odkupovali 
tudi v hribovitih predelih, 
k jer ga doslej niso. S troški 
v zvezi z odkupom  m leka bo
do res občutno večji, a raču
najo, da se bo hkrati izbolj-

Strah pred mrazom
V ribniški občini so kme

tje že začeli delati na poljih, 
čaka pa jih  tudi delo na vr
tovih. Kaže, da so ozimni 
posevki dobro prestali zimo. 
Boje se, da posevkov ne bi 
uničil nenaden mraz.

Cesto na Ugar 
popravljajo

Cesta iz Ribnice proti za
družnem u posestvu na Ugar 
pod Veliko goro je  bila zelo 
slaba, stanovanj sko-komunal- 
no podjetje pa jo  je  začelo 
te dni popravljati. Uporabili 
bodo tudi valjar.

šala v hribih tudi kvaliteta 
živine. Prav hriboviti predeli 
pa so prim erni za vzrejo ple
menske živine.

Seveda se v sodelovanju z 
Agrokombinatom pojavljajo 
tudi nekatere težave, kar je 
razum ljivo za prvo obdobje 
skupnega dela. V endar raču
najo, da jih  bodo kmalu od
stranili.

Precej težav povzroča za
drugi in km etom  tudi neza
nesljivost trga za živino in 
reprodukcijski m aterial. V 
zadnjem času je bilo na p ri
m er težko prodati plemensko, 
in pitano živino. Tudi dobavi
te lji reprodukcijskega m ateri
ala, predvsem  um etnih gnojil, 
včasih ne spoštujejo dogovo
rov. Vendar km etje vse te te
žave obravnavajo, kot da je 
zanje krivo slabo delo Kme
tijske zadruge, čeprav so 
krivci povsem drugod. Kolek
tiv km etijske zadruge im a za 
cilj, da bi km etje čim bolje 
gospodarili in da ne bi priha
jalo do zastojev p ri prodaji 
in nakupih, saj bi to  koristilo  
km etijski zadrugi in km etom.

SPORED
prireditev v počastitev praznika občine 

Ribnica, ki ga slavimo 26. marca

— PETEK, 24. mairoa ,ob 8. uri: slovesna seja občan
ske skupščine in podelitev odlikovanj zaslužnim 
občanom.

— SOBOTA, 25. m arca, ob 19.30; slavnostna akade
m ija s koncertom  ribniškega pevskega zbora pod 
vodstvom Ferija  Pirca.

— NEDELJA, 26. m arca, ob 18. uri: nastop velikega 
zabavnega orkestra Doma JLA iz Ljubljane s >pevci.

RIBNICA NA DOLENJSKEM je manjši, toda sila zanimiv kraj, kateremu se obeta 
tudi lepa turistična^ bodočnost. Grad in mostovi okoli njega so svojevrstna pri

vlačnost (Foto: Drago Mohar, fotoatelje Ribnica)

Kmetje in KZ so za urejen živilski trg
V prvih dveh m esecih sode

lovanja z A grokombinatom 
m u je  km etijska zadruga Rib
nica prodala za 60 milijonov 
S-din živine. Na podlagi skle
njene pogodbe m u bo zadru
ga letos p rodala za pol m ili
ja rde  S-din živine.

Agrokom binat dobavlja 
km etijski zadrugi teleta za 
pitanje, krm ilo in  ji nudi 
strokovno pomoč. Prav zdaj 
proučujejo strokovne službe 
Agrokombinata, kako bi za 
lastno proizvodnjo ribniške 
KZ sestavili take krm ne ob
roke za živino, da b i bil p ri
ra s t čim  večji, cena pa čim 
nižja.

Partnerja  s ta  pripravila tu 
d i načrte  za ureditev proda
jalne m esa in  m esnih izdel
kov. Prodajalna bo v prosto 
rih  zadružiega dom a v R ibni
ci; v n jej bodo prodajali m e
so po kvaliteti. Predvidevajo,

Zaradi neurejenega trga ne vedo, kakšno živino bi redili — Strokovne 
službe analizirajo, kako je treba krmiti živino, da bo večji prirastek in več 
mleka — Delajo proizvodni program za vas Graben — Mleko bodo odku
povali tudi v hribovitih krajih — Urediti je treba oskrbo z reprodukcijskim

materialom

14 milijonov za priznavalnine!

Poslovodja Jože Mohar je 
z novo trgovino zelo zado
voljen, kar se vidi tudi po 
njegovem nasmehu (Foto: 
Prime)

gam, kakšna je postrežba in 
oene.

Ivan Bambič, Travnik 71:
»Trgovina je lepa, saj daleč 
okoli ni take. Založena je 
dobro. Postrežba je  v redu, 
cene so pa visoke kot po
vsod.«

Nedavno je sek retaria t ob
činskega odbora ZZB NOV v 
Ribnici razpravljal o krajev
nih konferencah bojevniških 
organizacij. Te so se že p ri
čele in jih  je bilo največ v 
nedeljo, 12. m arca. Pozorno 
so preučeval tudi vprašanja 
v zvezi s priznavanjem  po
sebne deovne dobe in m eni
li, da ima ustrezna kom isija 
pri ZZB s tem še vedno do
volj dela. Zadržali so se p ri 
nizkih družinskih invalidni
nah. Pričakujejo, da bodo 
novi predpisi za invalide 
bolj ugodni. •

Svet za socialno varstvo 
pri občinski skupščini je 
pred kratk im  obravnaval 
sprem em be pravilnika o dode
ljevanju priznavalnin, osnu
tek pa so dali v razpravo tu 
di članom ZB. Za priznaval
nine bo šlo iz občinske bla
gajne predvidom a 14 m ilijo
nov S din, dobili pa jih  bodo 
socialno šibkejši borci.

Na seji so se zmenili, da 
bo plenum  občinskega odbo 
ra  ZZB v prvi polovici apri
la. Občinski skupščini bodo 
predlagali, naj sprejm e do
m icil za prvo ribniško četo.



in kako se je Matevžev Matijee meril z Gorenjcem
T akrat je imela ribniška 

cerkev podružnico med H rva
ti. Pa je bil p ri podružnici 
shod pa sta tja  šla pridigar, 
da bi maševal, mežnar, da bi 
na koru orglal in pel. P ridi
gar je jezdil, mežnar pa cok- 
ljal poleg konja. v

Tako prideta do pastirjev, 
ki so pasli kozličke.

Se spomni pridigar: »Ene
ga bi kupil ali dva, danes 
teden bo moj god, ocvrt ko
zliček ni slab, nem ara bi se 
ž njim  spet prikupil svojim 
vernikom.«

Pravi mežnar: »Gospud, po
sodite mi konjiča, pa sam 
izberem dva kozlička, oba le
po rejena, in pocajni bosta 
tlidi, nič drugače kakor ze- 
stonj.«

Dobro, zm enita se, pridigar 
mu da konja in jo peš ubriše, 
naprej.

Mežnar se je sm ukal okoli 
kozličkov, da pouzma dva 
najlepša, pa ga zagledajo pa
stirji, ucvrli so za njim , vze
li mu konja, dali pa batin.

Komaj jim  je ušel. Bežal 
je za gospodom, pa ga ni več 
dohitel in je šel kar na kor.

Gospod je bil že pred ol
tarjem , skrbelo ga je, kaj je  
s kozličkom in ko je prišel 
na vrsto »Dominus vobis- 
cum!«, se je obrnil in zapel 
proti koru:

»Ali si dobil be-ke-ke?«
Mežnar pa je pritisnil na 

orgle in zapel odgovor:
»Nak, so mi še vzeli i-ha- 

ha!«
H rvatje so poslušali, po

božno kimali in dejali: »Se 
pozna, da je vera nova in  
m aša drugačna.«

Leta teko, Matevžev Mati- 
jec je na svojo roko začel z 
robo po svetu in si nabiral 
bogatih skušenj, prijaznih in 
neprijaznih, kakor so dali 
ljudje in njegova lastna pa
met.

Prodajal je robo za dober 
denar, povrhu si izgovarjal 
južino, pa je naneslo, da so 
južinali bobovo juho, toda je 
bil bob moljav in so vrhu 
juhe plavali molji.

Vpraša Matijee: »Mati, kak
šne so te drobne ribice, ki 
plavajo v sklajdi?«

Odgovori gospodinja: »Mo
lji.«

Si misli Matijee: Ankrat
sem že molil, drugače če sem 
pretihu; naj bo, bom pa še 
ankrat.« In se je prekrižal in 
je  zmolil očenaš pobožno in 
na glas od kraja  do vseh ve
kov amen in je zopet zajel. 
Pa so ga še zanimale ribice 
na juhi in je vnovič vprašal 
gospodinjo, kakšne da so.

»Molja, molji,« je  ponovila 
gospodinja.

Matijee je preudarjal: »Kar 
je rajs, je rajs, tiikaj so ljud
je bolj pobožni kakor lačni, 
za an del je tu  k pridu, za 
driigi del ne, piintal se pa ne 
bom,« — in je odložil žlico, 
da še enkrat opravi molitev.

Ko je tre tjič  vprašal in p re 
jel enak odgovor, da m olji 
m u je bilo dovolj. Spravil je 
žlico in vstal.

»Nak!« je dejal, »ribice so 
dobre, ali ttiliku dobre le naj- 
so , de bi ze vsako žlico po- 
sebe molil očenaš.«

Kupčija ga je pripeljala tu 
di na gorenjsko plat.

Gorenjci so ponosni in ba
hati.

Gorenjec je oral blizu mo
sta, privozi mimo Matevžev 
Matijee, pa je slišal Gorenjca,

da je vikal nad svoji,m volom: 
»Od sebe, plaveč, tudi ti imaš 
pamet, Ribničan je nima!«

»čakaj, irhovec,« si misli 
Matdjec, »pa se dajva in se 
poskusiva ze pamet!« Stopi 
na most, požene konja preko 
mosta, sam pa začne klicati 
na pomagajme: »Joj, in p re 
jo j, vsi svetniki in vse svet
nice božje, ob vse sem, siro 
ta, kaj hočem zdaj!«

Gorenjec to čuje, prevzame 
ga radovednost, ustavi voli 
te r steče k MOatijcu: »Kaj ti 
je, Ribničan? Preteto ne bo
di!«

»Joj in prejo j, odšel je voz, 
jest pa sem ostal takraj vo
de!«

»Prikada! Pojdi še ti za ko
njem!«

»Ne morem, gospodar, kaj 
mislite, čez m ost in čez vodo, 
prehiida je nevarnost!«

»Pojdi, neumen ne bodi! Za
kaj ne bi mogel preko moj- 
sta, koder hodi svet in ži
vina?«

Matdjec, da ne more in ne 
more, in je kričal in tožil.

Pa mu reče Gorenjec:

»Kaj mi daš, da te p rene
sem na hrbtu?«

»Kaj bi rad, gospodar?«
»Daj mi deset grošev!«
»Bog daj srečo!«
U prti Gorenjec Ribničana 

ter ga prenese preko mosta. 
Pa ko ga spusti na onej stra 
ni, jam e se Matijee po vsem 
telesu tipati: »Najmam, irha- 
vec, nitd solda, Bog mi po
magaj, de ne!«

Gorenjec hud. »Kako nimaš, 
pasja dlaka! Zakaj lažeš? Mar 
te bom zasonj prenašal? Koj 
mi greš spet na hrbet!«

M atijee klavrn zopet zajez
di Gorenjca, ki ga še enkrat 
prenese preko m osta nazaj in 
ga vrže na zemljo tam, koder 
ga je pobral: »Pogini, kadar 
nimaš, da bi plačal!« in odi
de k svojemu plugu ter za
čne orati.

Tedaj je  Matevžev Matijee 
ročno stekel preko m osta za 
vozom in konjem in zavpil: 
»Gorenjec, primojdušovec! 
Ali vidiš, kaku ima tiidi tvoj 
plaveč pam et, Ribničan je pa 
najma, zetu te je  dvakrat po 
mostu prejezdil!«

Besedilo uredil Franc Milčinski, risbe Hinko 
Smrekar (Iz SOHE ROBE, Ljubljana, 1920)

Matevževa Mina

O B O B O V I J lJ B I

Matevž se je oženil z go
renjsko Mino in je bila svat
ba im enitna, srebali so trojne 
vrste mleko, »mlajku kar ta- 
ku, m lajku zasedenu in kislu 
mlajku«, jedli zraven trojne 
vrste krom pir in vsak je imel 
svojo žlico.

Nevesta ni bila napačna. 
Pravili so o n jej, ko še ni 
imela moža, da je šla po do
mači vasi in vlekla za sabo 
vrv.

»Mina, kam pa kam?«
»Tele ženem na pašo.«
»Pa kje im aš tele, ko praz

no vlečeš vrv?«
»Glej spaka, doma sem ga 

pozabila.«
Pa se ne ve, ali je resnična 

ta stor:ja  ali ne. Mina je pač 
imela . svoje kreposti, svoje 
slabosti pa tudi. Kdor je 
brez greha, naj pobere ka
men, pa bo imel skalo v ro
kah!

V cerkev je hodila rada, 
roke je imela za delo, le 
glava ji je bila bolj trm asta: 
zadnja je m orala obveljati 

vsakikrat njena beseda.
Vroč je bil dan, pa se je 

s polja gredoč ustavila v cer
kvi in vzdihnila k mamki 
božji, naj bi ji izpolnila mi
lost, da bi ji zdajle doma 
mož Matevž privoščil polič 
vina Drugih želja tisti hip 
gorenjska Mina ni gojila

Za oltarjem  je imel tedaj 
ravno opravila mežnar Bil 
je šegave sorte, slišal je Mi
no pa je spačil svoj glas, da 
je bil tenek kakor otroški, 
in je rekel iz svojega skriva
lišča: »Polič je preveč, ga bo 
maseljček dosti.«

volje pa je rekla: »Postrižena 
je.«

On, da pokošena.
Ona, da postrižena.
On hud, ona še bolj. Ona 

se zapodi vanj, on se ji 
umakne in Matevževa Mina 
štrbunkne v potok, da jo je 
čez in čez zagrnila voda. Ali 
še je migala z dvema prsto 
ma, da je snožet postrižena.

Si je mislil Matevž: »Ča
kaj. ko vsako reč siliš nero- 
be, nem ara tiidi voda tebe 
nese drugače.« In jo je šel 
lovit naproti vodi.

Ona pa se je tedaj napila 
najboljšega božjega vinca za 
maseljc, za pol.č, še za bokal 
in ko je minila žeja, jo je 
minila trm a tudi, ujela se je 
na rakitje in klicala na po
moč:

»Pomagaj, mož, snožet je 
pokošena!«

Prihitel je od one strani

Pripovedujejo o čudnih ča
sih, ko je med ljudstvom, 
med kmeti in med gospodo, 
poganjala kriva vera kakor 
ljulika med žitom; in so ta 
k rat tudi v Ribnici imeli go
spoda, ki se je nagibal na na 
pačno plat, in nič boljši ni 
bil mežnar Pa sta ugibala 
gospod in mežnar, kako bi 
ljudi čim bolj privabila in 
priklenila k novi veri.

še Andrajec in sta jo  z mo
žem potegnila na breg.

In  pravijo, ko se je  preob
lekla in posušila, je bila prav 
prijazne volje, da je  bila še 
škricu všeč iz Kočevja, ki je 
bil tudi v gostih. In  m u je 
bila bolj všeč, kakor je godi
lo Matevžu. In je rekel Ma
tevž:

»Ljliba m oja žena, zdi se 
mi, s škricem sedita preveč 
na tesnem.«

Reče Mina: »Meni se zdi 
tudi.«

»Reci mu, da ne smaj!«
»Pa mu ti reci, jaz m u ne  

znam jezika!«
Pa je Matevž znal vsake 

vrste jezikov pa je cebnil 
škrica s škornjem , da je 
škric kar razumel in se p ri
jazno poslovil.

Kolikor znaš jezikov, za 
toliko šteješ mož, pravi p re
govor in je resničen.

ril in vneto, da nikoli tako, 
in verniki so kar koprneli 
svete groze, ko je h  koncu 
dvignil roke, se zamaknil v 
nebo in zaklical: »Pridi, o p ri
di sveti Duh!«

Pa se je skozi linico v stro 
pu oglasil Vrban: »Gaspud, 
ga ne bo, vajste, ki ga je Fik- 
fakov maček sna j del, m rha 
marogasta.«

Pa so verniki močno zame
rili pridigarju in m ežnarju in 
Fikfakovemu mačku tudi, m r
hi marogasti, da so takole 
zaonegavili tretjo  božjo ose
bo.

Izza davnih dni

Poslušajte, vi purgarji, 
Rešetarji in lončarji,
Var’te ogenj, var’te liič -  
Bog nam daj svojo pomoč!

Pa je mislila lončarja Ma
tevža Mina, da ji odgovarja 
Bogec v naročju svoje svete 
Mamice pa se ji je zameril 
in ga je zavrnila: »Tiho bodi, 
petelinček! Kaj bi mi zavida
lo! Bodo že m am a sebi od
ločili ali je polič preveč ali 
ne!«

No, ni bilo doma ne poliča, 
ne maseljca. Ampak je rekel 
Matevž: »Mina, vzemi cekar 
in štrtico, greva vezovat b ra
ta  Andrejca ženo, bo ju tri 
njen god.«

Mica je bila žejna, ali se 
je tolažila, da p ri Andrajcu 
ne bo suše na mizi, vzela je 
cekar in štruco in sta šla.

Pa ju  je peljala pot čez 
strm o senožet, pod senožetjo 
je  žlabotal živahen potoček.

Je dejal Matevž: »Lej, lju 
ba m oja žena, kako je seno
žet gladku pokošena!«

Žena je  bila od žeje s Labe

Prihajale so Binkošti in je 
pridigar rekel mežnarju: »Veš 
kaj, moj ljubi Vrban,« —, za
kaj m ežnarju je bdlo tako 
ime, — »poslušaj, kaj td po
vem! Zvečer spravi pod stre
ho kum ik in vanj daj golo
ba! Ju tri bom pridigal pa ko 
bom h koncu razprostrl roke, 
pogledal kvišku in zaklical: 
,Pridi, prid i sveti Duh!* — 
tačas spusti skoz luknjo v 
stropu goloba v cerkev, da 
bo frfotal nad glavami verni
kov ravno kakor lepa prispo
doba!«

»Nu,« je p ritrd il mežnar, 
»tu je pobožna in Bogu do
padljiva m isel rvpri beri se bo 
pa tlidd poznala.«

Res, pridigar je  živo govo-



20 šol v petih letih skupnega dela
naslednje šole: na Vinici
(ObS Črnom elj), v Podzem
lju in v  M etliki (ObS Metli
ka), v Šmihelu, Vavti vasi, 
Novem m estu (osnovna šola 
in gimnazija) in v Žužember
ku (ObS Novo m esto), za 
TSŠ v K rškem , za Šentjanž 
in Primož v občini Sevnica in 
za M im o v občini Trebnje.

■  V prihodnjih petih letih 
|  pa bo sklad zbral denar
■  za novo gradnjo, dogradi-
■  tev ali 'adap tacijo  šol v
■  M irni peči, šm arje ti, 
|  Dol. Toplicah in Škocjanu
■  (ObS Novo m esto), v Kr-
■  škem in Koprivnici (ObS
■  K rško), na Telčah (Obs 
|  Sevnica) in v Vel. Gabru 
|  te r na Trebelnem (ObS 
|  T rebnje), torej še za 9 šol.

M. JAKOPEC

S sobotne razstave v Lamutovem razstavišču v Kosta
njevici na Krki: intarzist Ciril Podbevšek razlaga p. 
Janezu Drolcu, prokuratorju kartuzije Pleterje, eno 
izmed svojih razstavljenih slik (Foto: T. Gošnik)

Poseben svet barv lesa
Peta razstava intarzij No-, 

vomeščana Cirila Podbevška, 
ki je bila odprta 18. m arca v 
Lamutovem razstavišču (Ko
stanjevica na K rki), je nekak 
ustvarjalčev jubilej: vrsta let 
tihega ustvarjanja in zavero

vanosti v barve lesenih plo
ščic, ki jih zlaga, da v podo
bah zažive, je pred nam i po
tem, ko je intarzist razstavljal 
v Novem m estu, Metliki, Ma
riboru in Slovenski Bistrici. 
Sedaj ni več prvič pred na

mi, ko smo se začudili in so 
ga razveselili, kot se vsega, 
kar je lepo, kar je umetni
ška izpoved in je novo. Sa
moukovo delo, ki je plod 
dolgoletnega iskanja pravega 
izraza in tehnike, je v kosta- 
nj ©viškem razstavišču, k jer 
je vsepovsod prisoten težek, 
plemenit les iz okoliških go
zdov, dobilo še poseben po
udarek. Intarzista Podbevška 
je predstavil ravnatelj Do
lenjskega muzeja prof. Jan
ko Jarc. V daljšem govoru 
je predstavil intarzijo kot 
zvrst likovnega uporabnega 
in umetniškega izraza ter 
spregovoril o razstavljenih 
delih im poudaril, da Pod- 
bevškove intarzije prehajajo 
s tal dekorativnosti v umetni
ne. Intimna prireditev v Lat  
mutovem razstavišču je bila 
združena z recitalom sloven
ske ljudske balade in roman
ce. Te so posredovali štu
dentje Akademije za gledali
ško umetnost.

Razstavo je tega dne poleg 
številnih Kostanjevičanov obi
skalo tudi nekaj ljubljanskih 
kulturnikov, več ustvarjalčevih 
prijateljev ter gostje iz Ple- 
terij, Krškega, Novega me
sta in Brežic, kamor se bo 
razstava preselila iz Kosta
njevice.

P. BREŠČAK

Lani sta se v uredniškem 
odboru Dolenjskega študen
ta izmenjali dve generaciji: 
prva je izdala list maja, dru
ga pa decembra 1966. Oba
krat je prišlo do nasprotova
nja dela študentov, ki pri ure- 
janu niso sodeloval — in 
obakrat je bila temu »zarot
niška skupina« sama kriva.

Novomeški študentje so se

Potreben je tudi 
Trdinov sklad

Svet za kulturo je priporo
čil občinski skupščini v No
vem mestu, naj razmisli o 
ustanovitvi Trdinovega skla
da, ki bi nagrajeval dela po 
razpisu. • Področja oziroma 
naslove bi sklad določil vna
prej. Na seji sveta so pouda
rili, da bi sklad spodbudil 
pisanje pomembnih gospodar
skih in podobnih študij traj
ne vrednosti, kar bi nadalj
njemu razvoju občine in nje
nih področij zelo koristilo.

Z Jurčičeve domačije
V Studijski knjižnici M ira

na Jarca v Novem m estu 
smo se pogovarjali s pisate
ljevim pranečakom  Cirilom 
Jurčičem , ki nam je povedal 
nekaj m uljavskih ku ltu rn iš
kih novic. Ciril Jurčič, ki je 
nekak m uljavski vodič, je 
povedal, da bodo verjetno že 
letos izdali knjižico, ki bo 
vodič po m uljavskih znam e
nitostih. Letos nam eravajo 
nadaljevati z deli pri obno
vitvi pisateljeve domačije. 
Dela, ki jih vodi Slovenski 
etnografski muzej pod vod
stvom ravnatelja dr. K uhar
ja, lansko leto niso bila do
končana. Letos bodo še do 
konca uredili čebelnjak p ri 
dom ačiji in vstavili vanj še 
nekaj poslikanih panjskih 
končnic. Opremili bodo tudi 
no tran jost K rjavljeve koče, 
ki so jo postavili v dolinici 
za hišo, da bo veren prikaz 
domovanja slovenskega kmeč
kega pro letarca z začetka 
19. stoletja. Prav radi bi tu 
di letos zaigrali Desetega 
brata, tako da bi uprizoritev 
tega dela postala nekak vsa
koletni m uljavski kulturni 
praznik, ki bi imel vsedolenj- 
skl pomen.

Pred tremi leti so pri ko
panju vodnjaika na Muljavi 
odkrili zanimive arheološke 
najdbe. Arheologi iz Ljublja
ne so obljubili, da bodo z 
deli nadaljevali, vendar se 
že dlje časa niso oglasili. Mu- 
ljavčani bi radi, da bi dela 
nadaljeval Dolenjski muzej. 
Tožijo tudi, da kot osrednja 
dolenjska vasica niso vklju
čeni v dogajanja na Dolenj
skem, ki ga spremlja Dolenj
ski list.

P. B.

Viničani gredo 
z »Verigo« še na 

sosednje odre
Dejavnost viniškega Prosvetnega 

društva »Oton 2upančič« je v zad
njem času vidna, posebno delavna 
pa je igralska skupina, ki je pred 
kratkim uprizorila na domačem 
odru Finžgar j e vo ljudsko igro 
»Veriga«. Zaigrali so jo dvakrat: 
v soboto, 18. marca, za šolsko 
mladino In v nedeljo, 19. marca, 
za odrasle. Obakrat je bila dvo
rana polna gledalcev.

Igra je zelo lepo uspela, saj so 
vsi igralci dobro odigrali vloge. 
Velik napredek je pokazal zlasti 
Vince Ostronič v vlogi Mejača, 
izkazali pa so se tudi Bine Bal- 
kovec, Rozika Malič, Marica For
tun in drugi. Pohvalo zasluži za 
vlogo deda Primoža. Franc Pavla- 
kovič, ki je hodil k vajam več 
kot 6 km daleč. Ob zaključku 
predstave je občinstvo nagradilo 
igralce z burnim ploskanjem. 
Predstavo Je režiral Ivan Mohar, 
ki ima veliko zaslug za dejavnost 
igralske skupine in prosvetnega 
društva. Viničani nameravajo z 
»Verigo« gostovati tudi na sosed
njih odrih. PD.

P r e m i e r a  B e v k o v e  „ K r i v d e 66 

v  B r e ž i c a h

Neopazno in tiho je minilo 5 let obstoja in dela medobčinskega skla
da za investicije v šolstvu. V tem času pa je v 6 občinah, članicah tega 
sklada, zraslo 8 novih šolskih stavb in bilo dograjenih afli adaptiranih 12 
sol. Plodno medobčinsko sodelovanje je v petih letih obrodilo zelo bogato 
žetev in v medobčinskem skladu za investicije v šolstvu dokazalo, da 
skupni interes spodbuja k sodelovanju, če so obveznosti pošteno poraz
deljene in če jih udeleženci spoštujejo. Predsednika upravnega odbora 
sklada tov. Jožeta Suhadolnika, načeilnika oddelka za upravnopravne za
deve pri ObS Novo mesto, smo zaprosili za razgovor, v katerem seznanja 
širšo javnost z dejavnostjo sklada.

— Ker je sklad investicij
ski, bo pač najboljše me
rilo doslej porabljeni de
nar. Koliko je bilo zbra
nega v občinah članicah 
in koliko posojil je bilo 
dobljenih po zasilugi skla
da?

— V petih letih  obstoja je 
2ft>ral sklad v 6 občinah člani
cah 652 milijonov Sdin, od 
okrajev Novo m esto, Celje in 
L jubljana pa je  dobil v času, 
ko so ti še obstajali, 195 m ili
jonov Sdin. Skupaj je bdlo to
rej v polovici življenja sklada 
zbranih 874 m ilijonov Sdin za 
investicije v šolstvu. Če p ri
štejem o k tem u še denar, ki 
so ga v posam eznih občinah 
prispevale delovne organizaci
je. in  pa kredite, najete p ri 
bankah, lahko rečemo, da je 
bilo po zaslugi sklada investi
ranih v občinah članicah v 
5 letih  v Sodstvu okoli 3 m ili
ja rd e  Sdin.

— Dandanes zelo veliko 
govorimo o integraciji In 
poslovnem sodelovanju, v 
praksi pa oboje uveljav
ljamo precej teže. Medob
činski sklad za investicije 
v šolstvu pa je gotovo ena 
izmed zelo plodnih oblik 
medobčinskega sodelova
nja. Kaj je predvsem za
gotovilo takšen uspeh?

— Ze v uvodu sem omenil, 
da je naše šole zelo prizadela 
vojna, povedal sem, da smo 
Še ob pravem  času ugotovili, 
da šolstvo močno zaostaja m 
da ni bilo denarja. To Je sa

Ciril Podbevšek: MLIN OB KRKI (fotografija intarzije)

Zanimiva razstava
Slovenski šolski muzej je 

februarja v Ljubljani razstav
ljal srednješolske učbenike 
za pouk slovenskega jezika 
te r ponudil Medobčinskemu 
zavodu za prosvetno-pedago- 
ško službo v Novem m estu, 
da bi razstavo prenesel tudi 
na Dolenjsko. Vodstvo š tu 
dijske knjižnice M irana Ja r
ca je  gostoljubno sprejelo 
razstavo in ponudilo ne sa
mo prostore, am pak tudi 
gradivo iz svojega knjižnega 
fonda. Dragocenejša dela, ki 
jih novomeška knjižnica ni
ma, pa so prinesli iz Sloven
skega šolskega muzeja. Raz
stavljenih je bilo okoli 200 
enot (knjig te r slikovnega 
gradiva). Po uvodni besedi 
d irektorja ZPPS tov. Vuteja

ob otvoritvi razstave, ki je 
bila 28. februarja v avli š tu 
dijske knjižnice, je prof. Vin
ko Žnidar v tehtnem  preda
vanju prikazal zbrano gradi
vo te r spregovoril tudi o po
menu in vlogi m aterinščine 
v slovenskih srednjih  šolah. 
Med poslušalci so bili ravna
telji osnovnih šol s področ
ja novomeške občine ter čla
n i novomeške podružnice 
Slavističnega društva in dija
kov. Prof. Žnidar je popol
dne vodil po razstavi dijake 
gimnazije, teden kasneje pa 
še oba zadnja letnika učite 
ljišča. V dneh, ko je bila ta 
zanimiva razstava odprta, si 
jo je ogledalo več kot 500 
obiskovalcev.

— Z novim letom je mi
nilo 5 let obstoja medob
činskega sklada za investi
cije v šolstvu. S kakšnim 
namenom je bil sklad 
ustanovljen in kakšen je 
bil njegov program?

— V letih 1959 in  1960 so 
se začele na Dolenjskem in 
v Spod. Posavju prve resne 
razprave o stan ju  šolstva. 
Strokovne analize so nas opo
zarjale, da šolstvo močno za
ostaja  za razvojem  na drugih 
področjih in  da bo, kot kaže, 
začelo še bolj zaostajati, če 
ne bomo vanj vlagali več, 
kot smo. Z denarjem  za inve
sticije v  gospodarstvo taikrat 
še ni bilo težav, toliko teže 
pa je bilo že ta k ra t zbrati 
denar za naložbe v družbene 
dejavnosti, natančneje: zelo 
težko je  bilo zbrati zneske, 
potrebne za udeležbo p ri (raz
položljivih kreditih.

če  upoštevam o vojno vihro, 
ki je zelo prizadela naše šole, 
in dodam o to, k a r sem  prav
kar povedal, je povsem ra
zumljivo, da je  bilo 1961, ko 
smo ustanovili naš sklad, do- 
voJj vzrokov za združevanje 
d en arja -za  investicije v šol
stvu in  za program sko delo v 
šolstvu. Ustanovitev sklada 
pa ni bila n iti najm anj lahka 
naloga, saj se je včlanilo 
vanj 6 občin, vsaka izmed 
n jih  pa je želela s čimmočnej- 
šimi sredstvi h itre je  rešiti 
probleme.

Sklad je bil ustanovljen, 
kot sem že povedal, da zbira 
denar za investicije v šolstvu 
in ga po vnaprej sprejetem  
program u odobrava za posa
mezne investicije. Denar naj 
bi bil porabljen za nove grad
nje, za dograditve in adapta
cije. V program u je  29 šol: 3 
v občini Črnomelj, 3 v občini 
Metlika, 11 v občini Novo m e
sto, 4 v občini K rško, 4 v ob
čini Sevnica in 4 v občini 
T rebnje, ki bodo zgrajene na 
novo, dograjene ali adap tira
ne do konca 1971.

m o del- izmed zelo važnih 
vzrokov, ki so naravnost silili 
k  sodelovanju.

Osnovni skupni interes je 
bila potreba, k tem u pa je 
bilo treba dodati še program  
in obveznosti teh, ki jih  in te
res povezuje. Ljudje se ne 
branijo  sodelovanja, če vedo, 
zakaj sodeGujejo in kam  vodi 
sodelovanje. Zavoljo tega smo 
zelo skrbno izdelali delovni 
program  sklada, v katerem  
smo našteli šole, k i jih  bomo 
gradili ali obnavljali, te r 
ustvarili kar se da objek
tivna m erila za določitev 
prispevkov občin članic skla
da. Pogodba o članstvu v 
skladu je  stalna, vsaka ob
čina članica pa dobro ve, ko
liko bo dobila in koliko bo 
m orala prispevati. Veliko za
leže zavest, da boš s 70 m ili
joni, ki jih  boš dobil od skla
da, laže dobil še nekaj m ilijo
nov pri podjetjih  in k red it 
pri banki.

Ker je program  natančno 
izdelan in so v njem  naštete 
vse šole, k ri pridejo v poštev, 
lahko vsaka občina članica 
gradi ali obnavlja druge šole 
v okviru lastnih možnosti. V

novomeški občini na prim er 
je bila prav zato v Novem 
m estu začeta akcija za zbira
nje sam oprispevka za novo 
osnovno šolo, ker ta  šola ni v 
program u sklada.

— K atere šole so bile 
zgrajene, dograjene ali 
adaptirane z denarjem  
sklada do zdaj, katere pa 
pridejo na vrsto v prihod
njih 5 letih?

— 847 milijonov Sdin, zbra
nih do konca 1967, je bilo 
porabljenih za 20 šol. Naj 
opozorim, da vse šole, ki jih 
bom naštel, še niso v celoti 
dograjene, zgrajene ali adap
tirane, ker bodo z nekaterim i 
deli začeli šele letos, toda 
občine članice so že dobile 
denar. Na novo so bile zgra
jene šole — v občini Črno
melj: v Dragatušu in v Čr
nomlju; v občini Metlika: v 
Metliki; v občini Novo mesto: 
v Šentjerneju in ESŠ v No
vem mestu; v občini Krško: v 
B restan'ci; v občini Sevn’ca: 
v Sevnici; v občini Trebnje: 
v Trebnjem .

Denar za dograditev ali za 
adaptacije pa je dal sklad za

USTANOVLJEN INICIATIVNI ODBOR
»DOLENJSKEGA ŠTUDENTA«

Bo tretji poskus uspel?
odločili za tretji poskus: skli
cali so iniciativni odbor, ki 
naj bi v svojo sredo priteg
nil še člane študentskih klu
bov ostalih dolenjskih, belo
kranjskih in posavskih občin. 
Na sestanku so pretekli te
den sprejeli okviren program, 
ki naj bi ga Dolenjski štu
dent tudi realiziral.

V bistvu bo oblika Dolenj
skega študenta ostala taka, 
kot je bila v prvih dveh šte
vilkah: prva stran bo aktu- 
alno-problemska, druga pa li
terarna. Iniciativni odbor je 
mnenja, da bi bilo treba 
spregovoriti ne samo o teža
vah študentov, ki so več ali 
manj objektivnega značaja 
(štipendiranje, odnosi štu
dent — komuna itd.,) ampak 
tudi o vprašanjih filozofije, 
sociologije in umetnosti, ki 
jih ne gre več potiskati ob 
stran kot doslej.

Uredništvo Dolenjskega štu
denta bo odslej v novih pro
storih; Pavle Florjančič, Po
stojnska 68, Ljubljana — Vič.

Minuli četrtek so se svojemu ob. 
činstvu predstavili igralci breži
ške Svobode bratov Milavcev z 
Bevkovo dramo Krivda. Polna 
dvorana je dokaz, da imajo do
mači igralci svoje občinstvo. Pred 
igro je o delu spregovoril rešiser 
Ivan Kramarič, Ob tem se je s 
toplimi besedami spomnil tudi po
kojne igralke in režiserke Slavke 
Zagode. Uprizoritev Krivde je bi
la pravzaprav že njena Zelja.

Kljub mnogim novim in mlaj. 
Sim igralcem je uspelo režiserju 
in igralcem prikazati dovolj zani
mivo sliko življenja predvojne va
si, čeprav izbrano delo ne nudi 
vseh elementov za kvalitetnejšo 
uprizoritev. Iz 14-članSke amater

ske skupine so izstopali predvsem 
Ivan Peric kot Brdar, Ludvik Me* 
telko kot hlapec Ivan ter Ivan 
Denžič kot sosed šim en. Igrali so 
še Tinka Kostanjšek, Roman Bob
nar, Marinka Kosec, Milka Bar- 
lan, Jože Šetinc, Slavko Drešar, 
Rado Bertole, Zofka Blatnik, Mar
ta Kosec, Božo Pevec in Ivan 
Godler. Kostume je posodil Pro
svetni servis iz Ljubljane, scenski 
osnutek je delo arhitekta Franca 
Filipčiča, masker pa je bil Ivan 
Vogrinc.

Prizadevne am aterje bodo prav 
gotovo z veseljem pozdravili obča* 
ni ostalih krajev v občini in izveo 
nje.



RAZGOVOR S PREDSEDNIKOM OBČINSKE SKUPŠČINE KOČEVJE DRAGOM BENČINO

Grozeče luknje v občinskem proračunu
(N a d a lje v a n je  in  k o n ec )

V: K akšna naj bi bila po 
vašem m nenju usm erjenost 
občine v letošnjem  letu?

O: V gospodarstvu občine 
je potrebno letos nadaljevati 
z začetnim i ukrepi, ki so bili 
storjeni že lani. Razm erom a 
slabo sm o lani izkoristili 
m ožnosti za povečanje izvo
za. V prim erjavi z letom  1965 
se je  izvoz sicer povečal za 
32 odstotkov, vendar je  bil 
letni plan realiziran le s 76 
odstotki. Povečanje izvoza je 
v splošnem  družbenem  inte
resu, poseben interes pa im a 
za izvoz naša kovinska indu
strija , ki je zadnja leta dose
gla v kvaliteti svojih proiz
vodov izredne uspehe. Zato 
so realne m ožnosti, da bi z 
večjim  prizadevanjem  ko
m ercialnih služb in z odpra
vo nekaterih ozkih grl v pro 
izvodnji in kooperaciji izvoz 
možno povečali. Posebno ve
like m ožnosti im a podjetje 
»Itas«, ki si je  v razm erom a 
kratkem  času pridobilo na 
inozemskem trgu veliko za
upanje. Prednost tega podjet
ja  je tudi v tem , da je  spo
sobno zelo h itro  prilagoditi 
svojo proizvodnjo potrebam  
trga. Povečanje izvoza kovin
ske industrije  je  tudi gospo
darsko nujno, ker je  povpra
ševanje po izdelkih te  indu
s trije  na dom ačem  trgu  zara
di zm anjšanja investicij pre
cej omejeno. Za nadaljnje 
povečanje izvoza im ajo veli

ke m ožnosti tud i kem ična to
varna »Melamin«, K m etijsko 
gozdarsko posestvo, Lesna in
d u strija  in  transportno  pod
je tje  »Avto« s svojim i sto ri
tvam i. Z aradi vesh teh  oko
liščin sm atram , da je  izvoz 
glavna naloga gospodarstva 
občine v tekočem  letu.

Tudi na ostalih področjih 
gospodarstva, na p rim er v 
obrtništvu, gostinstvu in tu ri
zmu, m ožnosti razvoja niso 
dovolj izkoriščene. V endar je 
razvoj teh dejavnosti odvisen 
predvsem  od boljših  prom et
nih zvez, k i so v naši občini 
zaradi velike teritorialne raz
sežnosti poseben problem .

V: Ali bodo sredstva, s ka
terim i bo razpolagal letošnji 
občinski proračun, zadoščala?, 
Ce ne bodo, katere vire fi
nanciranja bi predlagali za 
posebne družbene dejavno
sti?

O: Občinski proračun bo 
letos prvič odvisen izključno 
od ustvarjenih sredstev v ob
čini. Doslej je  občina preje 
m ala dopolnilno udeležbo re
publike. Lani je  znašala 128 
milijonov, letos pa  do dopol
nilne udeležbe nism o več 
upravičeni, k er presegam o vi
šino proračunske potrošnje 
na prebivalca, ki je  določena 
z republiškim  zakonom o do
ločitvi dopolnilnih sredstev 
občinam.

Po tem  zakonu pripada re
publiška udeležba sam o td-

Le 9 milijonov za 13 skupnosti
. Na zadnji seji sveta za urbani
zem, stanovanjske in komunalne 
zadeve kočevske občinske skup
ščine so razpravljali o osnutku 
odloka o javnih vodovodih na ob
močju občine, o problematiki vo
dovoda v Kočevju in o osnutku 
proračuna za leto 1967 na komu
nalnem področju. Razen tega 90 
govorili še o vzdrževanju cest IV. 
reda, mestnih ulic in parkov, o 
omejitvi osnega pritiska na ce
stah III. reda ter o drugih pere
čih vprašanjih.

Osnutek o javnih v&dovodih 
med drugim določa, da naj bi v 
bodoče uvedli pristobine za vsak 
nov priključek na javni vodovod. 
Ker so za to predlagali precej 
visok znesek, se je razvila živah
na razprava. Člani sveta bodo 
svoja stališča posredovali občin
ski skupščini. Menili so tudi, da 
bi morali kočevski vodovod pre
vode iz zajetja v Obrhu in manj 
iz Slovenske vasi.

90.000 Ndin nikakor ne zado
stuje za vseh 13 krajevnih skup
nosti na območju občine. Po

Omejitve osnega 
pritiska ne bo!

Na posvetovanju o omejitvi os
nega pritiska na cestah III. in
IV. reda v kočevski občini, ki ga 
Je sklicaJa občinska skupščina v 
Kočevju, so sklenili, da za zdaj 
omejitev do 4 ton ni potrebna. 
Predstavniki delovnih organizacij 
so menili, da bi s takim ukre
pom povzročili občutno škodo. 
Razprava o stanju cest pa Je po
kazala. da bi morali v prihodnje 
za vzdrževanje in gradnjo oest na
meniti več sredstev.

stim  občinam , katerih  p ro ra 
čunska po trošn ja  na  enega 
prebivalca ne presega 37.000 
S din. V naši občini je  bila 
po trošn ja že lani znatno več
ja . Skupna proračunska po
tro šn ja  je  lani znašala 857 
m ilijonov S din, letos pa bo
do znašali redni dohodki le 
779 milijonov. Iz tega sledi, 
da bi m orali letos proračun 
zm anjšati za 78 m ilijonov S 
din ozirom a poiskati dopol
nilna sredstva v občini. Zni
žanje proračuna ni mogoče, 
ker je  bil že lanski proračun 
m inim alen v prim erjavi z 
nujnim i potrebam i. Zaradi 
tega bo nujno potrebno najti 
nove vire dohodkov. K er bo
do delovne organizacije p ri
spevale okrog 150 milijonov 
S din za dograditev osemlet-

DROBNE IZ KOČEVJA

ke v Kočevju, kar predstav 
lja  2 odstotka od bruto  oseb
nih dohodkov, te r sofinanci
rale izgradnjo nekaterih  ko
m unalnih objektov, ni mogo
če pričakovati, da bi prispe
vale še dodatna sredstva za 
k ritje  izdatkov občinskega 
proračuna.

Zaradi takega stan ja  smo v 
težkem položaju, kako zago
toviti potrebne proračunske 
dohodke. P ri tem  pa smo 
m nenja, da b i m orala repu
blika upoštevati specifični 
položaj občin, ki im ajo zara
di velike terito rialne razsež
nosti in m ajhne naseljenosti 
upravičeno velike izdatke v 
šolstvu, socialnem  varstvu, 
kom unalni dejavnosti, pa tu 
di v državni upravi.

JOŽE PRIMC

K

Most proti Rudniku bo zaprt približno 14 dni, k e r  po
lagajo na Roški cesti v Kočevju čez cesto cevi za novo 
kanalizacijo, ki bo odvajala odplake z levega brega 

Rinže za zapornice (Foto: Primc)

PO KONFERENCAH OSNOVNIH ORGANIZACIJ

Sama reorganizacija ne bo rešila težav

mnenju članov bi morali ▼  ta  na
men določiti več sredstev.

Nedvomno bo treba nekaj ukre
niti glede vzdrževanja cest IV. 
reda, ki so v zelo slabem stanju. 
Cesto Kočevje—Koprivnik naj bi 
prevzelo KGP Kočevje, ki jo naj
več uporablja, dobilo pa naj bi 
tudi sredstva, ki so namenjena za 
vzdrževanje te ceste. Člani so se 
strinjali s predlogom upravnih 
organov, naj vsa sredstva za vzdr
ževanje ulic in nasadov v Kočev
ju  dobi krajevna skupnost Ko- 
čevje-mesto, ker bo po njihovem 
urediti, tako da bi dobival več 
mnenju ta skupnost najbolj po
skrbela za redno urejanje in nad
zorovanje. -v

Domače nočnine 
zelo porasle

F ebruarja letos je  hotel 
Pugled v Kočevju zabeležil 
610 nočnin turistov  (501 do
mačo in 109 tu jih ). V prim er
javi z istim  mesecem  lani je 
bilo letos dom ačih nočnin 76 
več. tu jih  pa 17 m anj.

V prvih dveh m esecih letos 
pa je v prim erjavi z istim  ob
dobjem  lani zabeležil »Pu
gled« k a r 314 dom ačih nočnin 
več, m edtem  ko je  bilo tu jih  
20 več. V odstotkih pa je le
tos (januar-februar) hotel za
beležil 37 odstotkov več do
mačih in 10 odstotkov več 
tu jih  nočnin.

Pred kratk im  so bile kon
čane konference osnovnih 
organizacij Zveze kom unistov 
v kočevski občini, na  katerih  
so razpravljali največ o reo r
ganizaciji ZK v občini in  o 
novih o/blikah, m etodi in  vse
bini dela ZK.

Na dosedanje delo osnov
nih organizacij s ta  precej vpli
vala obsežnost občine in  m aj
hna naseljenost, k i s ta  im ela 
za posledico veliko število os
novnih organizacij z m alo čla
n i  Vse to  je  vplivalo, da ko
m unisti niso predstavljali 
močne idejne sile, da so tež
ko oblikovali enotna stališča, 
da večkrat stališča osnovnih 
organizacij niso bila v skladu 
s in teresi večine občanov in 
da so ostali problem i nere
šeni. Osnovne organizacije so 
bile ločene od dogajanj, kar 
je  zaviralo tudi uveljavitev 
ZK v sistem u socialistične 
dem okracije.

Prav zaradi teh slabosti se 
je več osnovnih organizacij 
sklenilo združiti. Z njim i se 
je strin ja l občinski kom ite, 
ki je  na zadnji seji odločil, 
da bo odslej v občini nam e
sto 47 osnovnih organizacij le 
23.

Tako bo na obm očju m esta 
poslej le ena osnovna organi
zacija. Združile so se tudi 
organizacije v K olpski doli
ni, D ragar siki dolini in zno

tra j nekaterih  delovnih orga
nizacij (p ri KGP in KP Snež
n ik), nekatere terenske in  
proizvodne osnovne organi
zacije (Podpreska in  okolica 
z »Jelko«), pa tudi osnovne 
organizacije sorodnih podjetij 
(Tekstilna in T rikon). Neka
tere osnovne organizacije v 
m anjših  delovnih organizaci
jah, ki ne opravljajo sorodnih 
dejavnosti (Optrema, INKOP,

Kočevski tisk, K om unala), 
proučujejo, ali bi se združile 
ali pa naj bi se  njihovi kom u
nisti vključili v delo teren 
skih osnovnih organizacij.

K om unisti so tudi m enili, 
naj bi njihovo bodoče delo 
potekalo v obliki občasnih 
konferenc, aktivov, posveto
vanj in drugih oblik, ki bodo 
zagotavljale najuspešnejše de
lo komunistov.

Kaj bo zdaj z Gajem?
Po otvoritvi nove šole v 

Kočevju je nastalo veliko 
vprašanje, kako bo s spreha
jališčem  in parkom  Gaj. N uj
no b i bilo, da bd se prizade
ti sestali in se o tem  tem elji
to  pogovorlili. Gaj je Kočev
je  gradilo več let za spreha
jališče v športnem  središču., 
Za to je  bilo potrebno veliko 
prostovoljnega dela, pa tudi 
denarja. Gaj Je postal edini 
košček m esta za k ratke spre
hode in počitek. Z gradnjo 
šole so bili v njem  odstranje
ni vsi prom etni znaki in sva
rilne table, tako da sedaj ne
ovirano vozijo po njem  avto
m obili, m otorji in kolesa.

O troci hodijo v šolo čez ze
lenice iz vseh sm eri in si ta 
ko krajšajo  po t do šolskega

poslopja, ne oziraje se na 
opozorila in prošnje, naj te
ga ne počno. Do danes ni ni
hče uredil dohoda in otroci 
po nepotrebnem nosijo bla
to v šolo in v telovadnico do
ma telesne kulture.

Skrajni čas je, da na novo 
vpeljem o red, saj nim a po
mena, da eno gradimo, d ru 
go pa uničujem o. Prav goto
vo so vsa prebivalci m esta 
za ureditev Gaja, vendar do
bim o od povsod enako odgo- 

' vor, ko prosim o za pomoč: 
bomo, bomo! Kaj bo s p ro 
storom , ki je  bil nam enjen 
za otroško igrišče. Pod okni 
šole je igrišče neprim erno, 
zato naj bi ta  p ro sto r uredili
v m ali šolski park, k je r bi 
se m ed odm ori lahko spreha
ja li učenci. —ko

Seveda pa se kom unisti za
vedajo, da vse te sprem em be
v organizaciji in  m etodah de
la še ne bodo sam e rešile 
vseh problem ov, am pak da 
je z njim i dana le večja mož
nost za delo kom unistov v 
svoji organizaciji in tudi v 
delu ostalih  družbeno-politič- 
nih organih.

O reorganizaciji in m etodah 
dela ZK v občini bodo raz
pravljali in odločali kom uni
sti še na občinski konferenci 
ZK, ki bo predvidom a 4. 
aprila. Na n jej bodo podrob
neje razpravljala še o krepit
vi sam oupravljanja, delitvi po 
delu in ‘o boljšem  družbenem  
in  političnem  delu z m ladino.

Cene v Kočevju
P re te k li  p o n e d e lje k  so ve

ljale v trgovini s sadjem  in 
zelenjavo naslednje m alopro
dajne cene: krom pir 0,72 N- 
din kg, ja jca  0,50 N-din kos, 
pom aranče 4,30 do 4,56 N-din 
kg, limone 4,50 N-din kg, ba> 
nane 5,40 N-din kg, jabolka 
3,40 do 4,30 N-din kg, sveže 
zelje 1.96 N-din kg, kislo zelje
1,54 N-din kg, kisla repa 1,42 
N-din kg, zelena solata 3,63 
do 5,82 N-din kg, čebula 2,47 
N-din kg, ribe 4,70 do 6,75 
N-din kg, fižol v zrn ju  3,93 
do 4,90 N-din kg.

Miro Hegler:

Kaj menijo komunisti v občini
o  AKTUALNIH DRUŽBENO-POLITIČNIH PROBLEMIH NAŠE DRUŽBE

■  MESTNA PEKARNA SE JE 
NEDAVNO pripojila ljubljanske
mu podjetju ŽITO. Kruh Je zdaj 
boljši^ in izbira večja. Res Je, da
včasih zmanjka belega ali črnega 
kruha, ki ga potroSniki lahko do
be šele popoldne, toda to se bo 
dalo izboljšati Prav bi pa bilo, 
da bi izboljšali prevoz kruha v 
gostinska podjetja. Malce moti, da 
so s slaščičarne sneli ime MET
KA in namestili svetlobni znak 
2ITA.

■  NA TR2NICI RAZEN UMET
NIH R02 in podobnega kiča ter 
nekaterih vrst rastlinskih semen 
včasih skoraj nič ne dobiš. Sola. 
te že dolgo ni, pa tudi radiča ali 
motovilca ne. Ljudje pa že prav 
marljivo nabirajo regrat.

H SUHO IN LEPO VREME 
omogoča, da bi mesto očistili ne
snage, ki se le čez zimo nabrala

v raznih kotih. Dva stalna pome
tača temu ne bosta kos, zato bi 
morali uvesti akcijo za čiščenje, 
to pa tako, da bi posegli tudi v 
stranske ulice. Hišni sveti bi mo
rali pospraviti okoli hiš. Mestna 
čistoča je velik prispevek turiz
mu, le da le tega še premalo za
vedamo.

■  PREBIVALCI SE PRIT02U. 
JEJO, da so postale podgane bolj 
nadležne, kot so bile druga leta. 
Kaže, da bi bil učinek le, ko bi 
Jih uničili po vsem mestu hkraU. 
To bi morali napraviti takoj.

■  POBALINI IN NOČNI RAZ
GRAJAČI so spet začeli lomiti in 
razmetavati klopi v parkih, kole 
okrasnega grmičja in rezati stebla 
mladega drevja. Ali pri nas res ni 
nikogar, ki bi mogel objestnežem 
trdneje stopiti na prste?!

Ideološka kom isija ZKS 
Kočevje je  v novem bru iz
vedla anketo med člani ZK 
v kočevski občini, s katero 
je  želela ugotoviti m nenje 
kom unistov o najaktualnej
ših  problem ih razvoja naše 
družbe. Številna vprašanja o 
naši gospodarski in družbeni 
reform i te r reorganizacija 
ZK so predstavljala glavno 
vsebino vprašalnika ankete. 
Iz odgovorov, ki so jih  dali 
anketirani člani ZK, je bila 
izdelana vrsta ugotovitev o 
najbom em bnejših vprašanjih 
sedanjega časa. Številni pred 
logi in m nenja, ki so jih  ko
m unisti dali v svojih odgovo
rih , bodo služili občinskem u 
kom iteju ZK p ri reorganiza
ciji ZK v občini te r p ri bo
dočem program iranju  dela 
osnovnih organizacij in ko
m iteja. Celotni nam en anke
te je  bil: presoja naše druž
bene b iti in ocena konkret
n ih akcij, ki potekajo na 
družbenopolitičnem  in eko
nom skem  področju.

Anketa je  bila anonim na, v

njej pa je  sodelovalo 428 čla
nov ZK. Povprečna staro st 
anketiranih  je  39 let, pov
prečni staž v ZK pa 13,5 let.
V zadnjih desetih letih  je  b i
lo sprejetih  v ZK več kot po
lovico članov v staro sti nad 
30 let in m anj kot polovico v 
starosti pod 30 let. Ta ugo
tovitev nas opozarja na dej
stvo, da potrebujem o danes 
več časa za sprejem  v ZK 
kot pred  leti.

V neposredni proizvodnji 
je  zaposlenih 34,4 odst. anke
ti rtncev, v drugih službah 
delovne organizacije 26,4 od
stotka, v družbenih službah 
19,1 odst., gospodinj je  4 od
stotke, upokojencev 13,5 od
stotkov te r ostalih 2,6 odst. 
Med anketiranci je  bilo naj
več neposrednih proizvajal- 
oev. Velik odstotek upoko
jencev po trju je  ugotovitev, 
da kaže v ZK v občini v na
slednjem  obdobju pom laditi.

Ko smo skušali ugotoviti, 
v kolikšni m eri so kom unisti 
obrem enjeni z raznim i funk
cijam i, smo prišli do zanim i

vih podatkov, ki kažejo na 
to  da funkcije v družbeno-po- 
litičnih organizacijah niso v 
rokah m ajhne skupine ljudi, 
saj im a 29,2 odst. anketiran 
cev po eno ali več funkcij v 
teh  organizacijah. Iz podat
kov je razvidno, da im amo 
še vedno mnoge kom uniste, 
ki so nosilci dveh, treh  ali 
več funkcij hk rati, m edtem  
ko je 70,8 odst. kom unistov, 
ki nim ajo nobene funkcije.

Med anketiranci, ki so v 
delovnem razm erju, je 24,3 
odst, članov delavskih sve
tov, 11,4 odst. upravnih od
borov, 4,7 odst, odbornikov 
občinske skupščine te r 4,2 
odst. članov svetov p ri občin
ski skupščini.

Teh nekoliko splošnih sta 
tističnih podatkov nam pove, 
da je  bilo z anketo zajeto 
članstvo iz vseh področij na
še družbene dejavnosti.

Ko Je ideološka kom isija 
pripravljala vprašalnik anke
te, je še posebno želela vede
ti m nenje kom unistov o 
tem , kako naj se v bodoče

organizirajo člani ZK in s 
kakšnim i oblikam i in m eto
dam i dela naj povečajo svojo 
družbeno aktivnost v organih 
sam oupravljanja. K ar 32 
odst. kom unistov m eni, da 
Je bil dosedanji način orga
niziranosti ustrezen, ne 
m anjka pa v odgovorih tud i 
številnih drugih predlogov in  
pripom b, ki bodo občinske
m u kom iteju služili p ri obli
kovanju organiaacijske struk 
tu re  v občini. Med pripom 
bam i posebno izstopajo na
slednje: kom unisti naj se o r
ganizirajo po delovnih eno
tah. tako da bodo v organih 
sam oupravljanja aktivnejši: 
m ladina naj se vključi v te 
renske osnovne organizacije; 
kom unisti naj se organizirajo 
po panogah dejavnosti; več 
aktivnosti na terenu priča
kujem o od kom unistov, ki so 
vk jučeni v delovnih organi
zacijah; večkrat si želimo se
znanjati s problem i na ObK 
ZK itd.

(Konec prihodnjič)
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OBISK V PLETILNICI ŽIČNIH MREŽ V SODRAŽICI

Sami modernizirajo podjetje
Pred dvema letoma so zgradili nove prostore, zdaj postopoma kupujejo tudi 
nove stroje — Kljub reformi modernizacija, zadovoljivi osebni dohodki in 

skladi, večja proizvodnja in več zaposlenih

V zadnjih letih prejšnjega 
stoletja so začeli v Sodražici, 
nekaj kasneje pa še v Ribni
ca plesti žične m reže za sita 
in rešeta. Po drugi svetovni 
vojni se je po več ukrepih 
tn reorganizacijah izoblikova
lo današnje podjetje PLETIL- 
NICA ŽIČNIH MREŽ v SO
DRAŽICI, ki ima obrat tudi 
v Ribnici.

V zadnjih petih  letih pro 
dajo precej žičnih m rež ne 
le za sita in rešeta, am pak 
tud i industriji, k i jih  upo
rab lja  za arm aturo  p ri izde
lavi azbestnih tesnil za av
tom obile. Pred trem i leti so 
začeli izdelovati še najlonske 
m reže, ki vedno bolj zame
nju jejo  bivše žične m ušje 
mreže na oknih, uporabljajo  
pa jih  tudi za sejanje peska.

V Jugoslaviji je še 5 pod
je tij, ki izdelujejo mreže, 
vendar v teh proizvajajo še 
drugo (m reže so dopolnilna 
dejavnost), Pletilnica žičinh

mrež v Sodražici pa izdeluje 
le mreže.

V Sodražici so lani proiz
vedli za 230 milijonov S din 
mrež. Prodali so vse, žal pa 
so kupci slabi plačniki, saj 
so dolgovali konec preteklega 
leta 71 milijonov S din.

K ljub dolžnikom in refor
mi dobro gospodarijo, saj 
znašajo povprečni mesečni 
osebni dohodki zaposlenega 
okoli 92.000 S din, razen tega 
so na vsakega od 41 zaposle
nih ustvarili lani po m ilijon 
S din skladov.

Podjetje iz leta v leto bolj 
m odernizirajo. Pred dvema le
tom a so se preselili v nove 
prostore in postopom a kupu
jejo tudi nove stroje. Doslej 
so dobili 3 nove stro je , na
ročili pa so jih  še 5, od ka
terih  bodo letos dobili vsaj 
4 (prvega že v aprilu). S tro
je, so kupili brez kreditov.

S postopno m odernizacijo 
narašča tudi proizvodnja. Ta

ko računajo, da bodo letos 
izdelali že za 300 milijonov 
S din mrež. Zaposlili bodo 
predvidom a 10 novih delav
cev; zanje bodo organizirali 
tudi tečaj za pridobivanje 
kvalifikacije.

Reform a jih  je prizadela le 
toliko, da ne dobivajo več 
domačih surovin, am pak mo
rajo  vse uvoziti. Vendar te 
žavo prebrodijo  tako, da m a
njši del svojih proizvodov iz
vozijo, razen tega pa nakupi
jo devize, ki jih  potrebujejo 
za uvoz surovin

Nihče ne nasprotuje, da d r
žavljan na zboru volivcev po
ve svoje m nenje, celo zažele
no je, pa čeprav gre za ob
činsko skupščino ali kak 
drug organ. V endar kritika 
izgubi smisel, če je  enostran
ska in tendenciozna in če iz
haja iz sebičnosti.

V Sodražici poslušam o sko
raj na vsakem sestanku kriti- 
kastre, ki si vsak ukrep ob
činske skupščine tolm ačijo 
tako, ko t da občina slabo 
gospodari. Za vse težave, ki 
jih  im a Sodražica, je  po n ji
hovem kriva občina, ali bo
lje, uslužbenci občinske skup
ščine in uprave. Zato se ne 
smemo čuditi predlogu na 
zadnjem zboru volivcev v 
Sodražici, naj bi uslužbenci

ObS prejem ali le 80-odstoten 
osebne dohodke (m enda za 
kazen).

N ekateeri ljudje v Sodra
žici kot da želijo, da b i se 
zaostrili odnosi med Ribni
co in Sodražico. Govorijo, da 
je Sodražica zapostavljena, 
pozabljajo pa na brem ena, ki 
jih  m ora občina plačevati še 
iz časov, ko je bila Sodra
žica sam ostojna občina. To 
ni očitek, ker je prav, da to 
vedo vsi -ljudje, posebno pa 
tisi, ki hočejo odnose zaos
trovati.

SPREJEMA 
IN ODDAJA 
VAŠE ŽELJE

Na tesno s proračunom

Dvoje lepih povesti 
klasika Josipa Jurčiča 
imate v knjigi: KLOŠ- 
TRSKI ŽOLNAR — TI
HOTAPEC. — Z ilustra
cijami akad. slikarja 
B. Borčiča — Izdala 
Dolenjska založba. Ce
na 560 S din. Dobite v 
knjigarnah.

Največji kam en spotike je 
šola v Ribnici, katere građ

enja je  bila več kot nujna in 
bo še potrebovala denar, do
kler ne bo dokončno zgraje
na. Ko bo letos dograjena, bo 
prišla na vrsto šola v Sodra
žici, ki ji je treba obnoviti 
fasado, in šola v Loškem po
toku. Brž ko se bo krog ti
stih, ki prispevajo za 
šolstvo, razširil še na obrt
nike in kmete, bo več denar
ja  in bosta tako lahko km a
lu na vrsti tudi ti dve šoli.

Nergaštvo. tovariši, pa ne 
vodi v napredek! Ribnica so
di v m anj razvita področja 
in še kako potrebuje enot
nost p ri spopadu z vrsto te
žav, ki izvirajo iz preteklo
sti in zaostalosti!

KAREL ORA2E3M

Cene v Ribnici
Pretekli ponedeljek so ve

ljale v trgovini s sadjem  in 
zelenjavo naslednje m alopro
dajne cene: krom pir 0,80 N* 
din kg, ja jca 0,45 do 0,55 N- 
din kos, pom aranče 4,20 N-din 
kg .banane 5,40 N-din kg. li
mone 4,50 N-din kg, jabolka 
4,08 N-din kg, sveže zelje 2 
N-din kg, kislo zelje 1,55 N- 
din kg. kisla repa 1,50 N-din 
kg, zelena solata 3,75 N-din 
kg, čebula 2,75 N-din kg.

V Ribnici je bila 16. marca se
ja  sveta za družbeni plan in fi
nance pri občinski skupščini. 
Sprejeli so predlog odloka o pri
spevkih in davkih občanov ter od
lok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o občinskem prometnem 
davku. Kot zanimivost naj nave
demo, da se udeležencem NOB, 
ki se poklicno bavijo s km etij
stvom, zniža obračunski prispe
vek: udeležencem NOV Iz leta 1941 
za 100 odst., udeležencem iz leta 
1942 in 1943 za 50 ter udeležen
cem iz leta 1944 za 25 odst. Uve
den je nov davek na večje kme
tijske stroje: za traktor nad 35 
KM za vsako KM 60 ND, za 
buldožer od vsake KM 120 ND 
in za strojne žage za lesno pre
delavo od 500 do 1000 Ndin.

Na seji so razpravljali tudi o 
predlogu odloka o proračunu ob
čine za leto 1967, ki predvideva

4,820.000 Ndin dohodkov. Temu so 
prilagojeni tudi izdatki, tako da 
so sredstva za m arsikatero de
javnost zelo pičla. Za vseh 16 
krajevnih skupnosti v občini je 
predvidenih le 2 milijona Sdin.

V občinskem proračunu je pre
cej sredstev namenjenih za šol
stvo, in sicer 1,815.700 Ndin. Del 
teh sredstev je namenjen tudi za 
glasbeno Solo, delavsko uniVerao, 
za sofinanciranje kočevske gimna
zije in za prevoze otrok v šolo. 
Za socialno varstvo je predvide
nih 406.300 Ndin, za socialno 
zdravstvo pa 114.300 Ndin.

Člani sveta so se dalj časa za
držali ob vprašanju plačila anui
tet za nekatere zgradbe, ki moč
no bremenijo občinski proračun. 
Svet je z manjšimi spremembami 
občinski proračun sprejel in ga 
predložil občinski skupščini, da bi 
ga potrdila. -r

TEKSTILNA
TOVARNA SUKNOZAPUŽE

Priporočamo vam, da izberete za vaš dom 
kvalitetne volnene odeje pri tekstilni to
varni SUKNO, Zapuže.

Branko upravlja z dvema tkalnima strojema, kjer se 
rojevajo žične mreže (Foto: Primc)

Za 26. m arcc — praznik ribniške občine —

čeli vsem delovnim kolektivom še mnogo uspeha 
in jim  čestita

RAZEN ODEJ PROIZVA
JAMO ŠE MODNE DAM
SKE IN MOŠKE TKANI. 
NE ZA OBLEKE, PLAŠČE 
IN KOSTIME.

K olektiv  KOMBINATA LESNE INDUSTRIJE

INLES RIBNICA na Dolenjskem

čestita vsem svojim odjemalcem za občinski praznik!

OKNA, VRATA, POLKNA, 
TELEVIZIJSKE MIZICE, 
OTROŠKE OBEŠALNIKE 
dobite v prodajnem  skla
dišču v Ribnici!

Prisrčne pozdrave 
z najlepšimi 

željami pošilja 
ob letošnjem 

občinskem 
prazniku

STANOVANJSKO
KOMUNALNO
PODJETJE

RIBNICA

PLETILNICA 
ŽIČNIH MREŽ 

SODRAŽICA

ZA LETOŠNJI 
OBČINSKI PRAZNIK 
PRISRČNO VOŠČIMO 
VSEM OBČANOM, ' 
POSEBNO 
PA STRANKAM,
KI KUPUJEJO 
V NAŠIH 
PRODAJALNAH.

ŠE NADALJE 
SE PRIPOROČAMO 
ZA OBISK!

TRGOVSKO PODJETJE

JELKA
RIBNICA

Za letošnji 26. marec, praznik 
ribniške občine

prisrčno čestitamo in se priporočamo 
za naročila!

OBČINSKA SKUPŠČINA RIBNICA
Občinski odbor SZDL -  Občinski komite ZKS -  Občin
ski odbor ZZB -  Občinski sindikalni svet -  Občinski 

komite ZMS

KOVINSKO
PODJETJE
RIBNICA

čestitajo vsem delovnim ljudem z že
ljo, da bi si tudi vnaprej prizadevali 
za vsestranski napredek podjetij, kra
jev in občine!

KMETIJSKA
ZADRUGA
RIBNICA

čestita vsem delovnim 
ljudem na območju 

domače občine 
za njihov praznik, 
posebno pa vošči 

kmetovalcem in se jim 
v bodoče priporoča 

za tesnejše sodelovanje!

Kritikastrstvo ne vodi v napredek



Kandidati za zbor 
delovnih skupnosti

V črnom aljski občini so 
bili na kandidacijskih zborih 
delovnih ljudi izbrani nasled
n ji kandidati za občinski zbor 
delovnih skupnosti:

Volilna enota BELT II: Ivan 
Sašek.

Volilna enota Rudnik II:
Janez Kocjan, K azim ir Ce- 
mas.

Volilna enota ZORA: inž. 
Stane Pečaver.

Volilna enota obrtnikov: 
Anton Milek, Milan B ajc in 
Pavel Kmetič.

Volilna enota BELSAD, pod
jetja POTROŠNIK in  gostin
cev: Lado Petrič.

Volilna enota ELEKTRO, 
2TP in  PTT: Anton Sever.

Volilna enota ISKRA II: 
Jakob Snoj in 2an  Š krin jar.

Volilna enota KZ — okoliš 
Vinica: Miko Rahoj in Jože 
Fortun.

Volilna enota KZ — okoliš

S tari trg: Jože Kapš, Slavko 
Kobe in Jmre B arič.

Volilna enota KZ — okoliš 
Semič: Franc M alnarič in
Ivan Škrin jar.

Volilna enota KZ — okoliš 
Črnomelj: Jože Šprajoer in 
Janez Pezdirc.

Volilna enota gim nazija in 
osnovna šola Semič: prof. Ja- 
neiz Kambič, prof. D arka Čop 
in  prof. M arjan Skrbinšek.

Volilna enota zdravstveni 
dom: dr. Pavel Slam ay in 
Vlado Mušič.

Na zborih delovnih ljudi v 
gospodarstvu je  bil za kandi
data v gospodarski zbor SRS 
izbran inž. G ril M ravlja, di
rek tor z 2TP Ljubljana. Na 
zborih delovnih ljudi iz p ro 
svetne skupine pa so za kan
didata v republiškem  kultur- 
no-prosvetnem zboru določili 
Ivana želeta, ravnatelja m etli
ške osem letke.

20 let gasilstva v Prelesju
Prostovoljno gasilsko d ruš

tvo v Prelesju p ri Starem  
trgu  je bilo ustanovljeno 1947. 
Sprva je  delalo za področje 
petih  vasi, kasneje pa so 
v Lazah ustanovili svoje 
društvo, m edtem  ko so d ru 
ge štiri vasi še naprej ostale 
v sklopu gasilskega društva 
Prelesje.

Društvo je bilo ob ustano
vitvi zelo revno, toda z o r
ganizacijo mnogih prireditev 
in s prostovoljnim  delom 
sm o prišli do lastne stavbe 
in oprem e. S sredstvi sta 
nam  nekaj pomagali tud i ga
silska zveza in občina.

Ob gradnji gasilskega do
m a smo p rišli na zamisel, 
da b i stavbo dvignili za eno 
nadstrop je  te r ga nam enili

tu rističn i dejavnosti, ki im a 
v naših k ra jih  vse m ožnosti 
za razvoj. N ačrt sm o izpe
ljali in  naš gasilsko-turistič- 
ni dom im a zdaj š tiri tu jske 
sobe te r lepo gostišče. Lani 
smo zgradili tud i vodovod.

Za vse uspehe preleških ga
silcev im ajo največ zaslug
Ivan Kapš, P eter M adronič, 
Jože Kapš in Franc Željko, 
ki so si vsa leta požrtvovalno 
prizadevali za uresničitev ši
roko zastavljenih načrtov.

Na nedavni se ji upravnega 
odbora sm o sklenili, da  bo
mo letos ju n ija  proslavili 
20-letnico našega delovanja 
te r ob tej priložnosti organi
zirali večjo prireditev.

Fr.

Z ZADNJE SEJE OBČINSKEGA KOMITEJA ZKS V ČRNOMLJU

Namesto 33 le 9 osnovnih organizacij ZK?
Komunisti se morajo usposobiti za samostojno politično delovanje in si 
morajo prizadevati za uresničevanje politike Zveze komunistov tako v svoji 

delovni organizaciji kot v domačem kraju

Na zadnji seji je  občinski 
kom ite ZKS razpravljal p red 
vsem o konkretni izvedbi re
organizacije Zveze kom uni
stov v občini. Odločil se je 
za terito rialn i princip  orga
niziranosti kom unistov, če 
bodo osnovne organizacije 
na predlog pristale. Po vseh 
osnovnih organizacijah bodo 
organizirani sestanki, k je r 
bo imel vsak kom unist mož
nost povedati svoje pripom 
be. Predvsem  pa je potrebno, 
da se kom unisti seznanijo z 
nam enom  reorganizacije in 
da spoznajo novo družbeno 
vlogo ZK te r njeno m esto v 
našem  družbenopolitičnem  
sistem u. ‘

Potrebno je  odpraviti zapr
to st nekaterih  osnovnih or
ganizacij in se zavzem ati za 
sodelovanje kom unistov p ri 
reševanju širših  družbenih 
vprašanj. Tudi v sedanjih  
razm erah je  po trebna enot
nost družbeno-političnih sil, 
razen tega m ora b iti kom u
nistom  jasna tud i njihova 
vloga v sistem u sam ouprav
ljan ja  in  v drugih organiza
cijah. Iz tega spoznanja m o
ram o izhajati p ri iskanju  o r
ganizacijskih oblik, k i jih  v 
obliki aktivov, posvetovanj 
in konferenc omogoča tud i 
terito ria ln i princip  organizi
ranosti. Spoznati m oram o, 
da je  potrebno doseči deli
tev dela m ed sam oupravnim i 
organi, drugim i političnim i 
organizacijam i in Zvezo ko
m unistov. K om unisti pa se 
ne m orem o vm ešavati v p ri
sto jnosti sam oupravnih orga
nov in organizacij, temveč 
m oram o v n jih  delovati tako, 
da bodo sklepe in stališča

sprejem ali skladno s  politiko 
Zveze kom unistov.

Eden izmed nam enov reo r
ganizacije je  v tem, da  ZK 
h itre je  in pravilno reag ira na 
pojave v družbi in  da  učin
kovito rešu je  problem e, k i 
jih  po raja  naš družbeni raz

voj. K om unisti se m orajo 
zato usposobiti za sam ostoj
no politično delovanje in 
m orajo iti v bitko za izvaja
n je  politike ZK povsod, k je r 
je  potrebno, naj bo to  v de
lavni organizaciji ali v do
m ačem  kraju .

Upoštevaje vse to, je . ob
činski kom ite sklenil, da na
m esto sedanjih  33 osnovnih 
organizacij ZK v občini or
ganiziram o le 9 organizacij. 
P rizadevati pa si m oram o za 
sposobna in  predana vodstva 
osnovnih organizacij, ki bodo 
sposobna prip rav ljati kvali
te tne sestanke, na  • katerih  
bodo kom unisti dobivali na
potke za svoje delo v druž- 
beno-političnem  življenju.

MILAN MALEŠIČ

Včeraj so v Adlešičih praznovali
Tudi le tos v Adlešičih niso 

pozabili na  svoj praznik 
22. m arec in  na dan, ko je  
b il p red  22 le ti v okolici Ad- 
lešič zadnji spopad s  sovraž
nikom  na  belokranjskih tleh. 
Tedaj je  8. brigada pregnala 
ustaše in  Nemce, k i so še 
p red  odhodom  zažgali 7 vasi.

Letošnji krajevni praznik 
so vaške organizacije p rip ra 

vile m anj slovesno ko t po 
navadi, ker za večje p rired it
ve n i denarja. Vseeno pa so 
im eli včeraj popoldne lep 
program :

— ob 14. u ri je  bila slav
nostna in  delovna seja k ra 
jevne skupnosti, katere so 
se udeležila tud i vodstva 
vseh krajevnih družbeno-po
litičnih organizacij;

— ob 16. u ri je  bila v šoli 
kino predstava za šolsko 
m ladino;

— ob 18. u ri so jugoslo
vanski film  z vojno tem atiko 
brezplačno predvajali obča
nom;

— zvečer pa  je  gasilsko 
društvo organiziralo zabavo 
v gasilskem  in zadružnem  
domu.

Dragatuš: v šolo praktični pouk!
Na roditeljskem  sestanku, 

k i je  b il na  osnovni šoli v 
D ragatušu 12. m arca, so se 
s ta rši pogovarjali s  tov. up ra
viteljico Fani Tom an o sode
lovanju dom a in  šole. Govo
rili so tud i o slabih uspehih 
v višjih  razredih. Pravijo, da 
je  vzrok za slab uspeh veči
del delo n a  km etijah, prav 
tako pa na  uspeh vpliva tud i 
oddaljenost, sa j nekateri 
učenci vsak dan prepešačijo 
tud i po šest kilom etrov, da 
pridejo  do šole. Gotovo ne 
m orem o pričakovati dobrega 
uspeha od učenca, k i ga po 
šestum em  delu v šoli in  eno
u rn i ho ji domov čaka še delo 
na polju. S tarši bodo m orali

razumeta, da učenec v šoli 
ne počiva, am pak dela in  ga 
delo v šoli u tru ja . Večina 
staršev Je želela, naj b i v uč
n i program  znova vnesli km e
tijsk i pouk. Učenci naj b i se 
naučili cepljenja in  obrezo
vanja vinske tr te  te r sadja, 
deklice pa  vezenja, p letenja 
in  drugih gospodinjskih del. 
S tarši m enijo, da je  v indu
s triji le še m alo delovnih 
m est in  da  bo večina o trok  
ostala na  km etijah, zato naj 
bd šola nudila učencem  os

Z malo denarja opravljeno veliko delo
6. marca je bila v Črnomlju letna skupščina občinskega odbora Rdečega 
križa — Pohvalili so uspešno delovanje organizacije v minulem obdobju, 
razrešili stari odbor in izvolili novega ter sprejeli osnutek delovnega načrta

O rganizacija RK je  bila na 
črnom aljskem  področju od 
zadnje skupščine m arca 1965 
zelo delavna, kar je bilo m o
goče razbrati iz uvodnih po
ročil. Včlanjenih je že 6124 
otočanov, od tega je 3200 čla
nov starejSih od 25 let, 2647 
je podm ladkarjev in 250 m la
dincev. Večina krajevnih or
ganizacij je  v tem času izpol
nila svoje delovne program e, 
čeprav se je m orala boriti z 
mnogimi težavami, predvsem  
finančnega značaja. Ugotovlje
no pa  je, da so v preteklem  
obdobju najuspešneje delova

le krajevne organizacije RK 
v Semiču, na Vinici, v Draga- 
tušu in Črnomlju.

Na področju zdravstveno- 
vzgojnega dela z uspehi v m i
nulem. obdboju niso zado
voljni, kljub tem u da je  ob
činski odbor RK organiziral 
28 različnih zdravstvenih pre 
davanj za odrasle z okoli 
1500 poslušalci. Fodm ladkarji 
na osnovnih šolah so bili de
ležni kakih 20 predavanj o 
zdravi prehrani, higieni do
ma, alkoholizmu, o boju pro 
ti TBC, pomoči starim  in 
onemoglim in o krvodajal
stvu. V nekaterih  k ra jih  so 
bili tudi tečaji prve pomoči, 
občinski odbor RK pa je so
deloval tudi p ri organizaciji 
letovanja otrok na  Cresu.

K rvodajalska akcija je bila 
v letu 1965 zelo uspešna, la
ni pa je bil plan odvzema k r
vi dosežen le z 62,5 odstotka. 
V razpravi so om enjali tudi 
negodovanje krvodajalcev, ker 
se je  zgodilo, da so posam e
zni km etje prostovoljno od
dali kri, ko pa so jo v bol
nišnici potrebovali zase, so 
jo  m orali drago plačati. Po 
izjavi predstavnika GO RK 
Iva M ajdiča bodo poskrbeli, 
da se to ne bo več dogajalo.

V boju g ro ti je tik i je  so
deloval tudi RK skupno s 
protituberkuloznim  dispan
zerjem . V letu 1966 je  bila iz
vedena tuberkulinizacija o trok  
na vseh šolah, razen tega je 

bilo v krajevnih srediSčih 7 
predavanj, sprem ljanih s fil
mom.

Možnost z a , 
viniški vodovod?

9 gospodarjev 
zgradilo cesto

V Sodevcih p ri S tarem  t r 
gu so že več le t prem išljali, 
kako bd zgradili 900 m etrov 
ceste skozi vas. Lani pa  je  
9 m ladih gospodarjev s p ro 
stovoljnim  delom  cesto n are 
dilo, poleg tega so vaščani za
n jo  žrtvovali vrtove in  n ji
ve p red  hišam i. Izračunali so, 
da je  bilo delo na cesti in 
p ri gradnji hudournika vred
no več kot m ilijon dinarjev.

O dkar je v vasi nova cesta, 
lahko p ride do hiš vsak avto
mobil, posebno pa je  po
membno, da lahko pride re 
šilni avtomobil. Sodevčani 
sm o zdaj zadovoljni. Vsem, 
k i so pridno delali in  odsto
pili zem ljišča, se v im enu o r
ganizatorjev zahvaljujem .

RUDI ŠTERK

novno praktično znanje, ki ga 
bodo uporabljali doma.

M. B.

Kratke z Vinice
•  VSAK MESEC Je na vini- 

škem koncu m anj prebivalstva, 
čeprav je rojstev več kot sm rti. 
Statistični podatki kažejo, da se 
občani odseljujejo. Mladina s kon
čanim osnovnim šolanjem odhaja 
v m esta v Sole ali za zaslužkom, 
prav tako se vsak mesec odseli 
nekaj odraslih. Tudi odselitev v 
tujino Je bilo precej. Kot kaže, 
pa je  v zadnjem mesecu prišlo 
do sprememb in bo statistika pr
vič po daljšem  razdobju izkazova
la prirast prebivalcev.

•  IZVOLJENO NOVO VOD
STVO SZDL — Na zadnji seji Je 
bil za predsednika krajevne orga
nizacije SZDL ponovno izvoljen 
Jože Grđun, tajnik Je postal Bo
gomir Mihelič, podpredsednik Ru
di Trempus, blagajnik Fanika 
Špehar, za predsednika nadzorne
ga odbora pa Je bil izvoljen Franc 
Pavlakovič.

Po težki bolezni nas je 
zapustil naš oče, sta ri oče, 

b ra t in stric

MATIJA BRODARIČ
iz G ribelj

Pogreb dragega pokojni
ka bo v četrtek, 23. m arca 
1967, ob 16. u ri izpred hiše 

žalosti na pokopališče 
v G ribljah

2 a l u j o č i :  
o troci M atija, Zofka, 
Franc, Jože, Anica in 

Janez z družinam i 
te r drugo sorodstvo

Že več let Viničani razprav
lja jo  o vodovodu in iščejo 
m ožnosti, kako bi prišli do 
zdrave pitne vode, kar je še 
posebno pom em bno zdaj, ko 
se kraj tu ristično razvija. V 
vsej Vinici sta samo dva več
ja  vodnjaka: eden je v šoli 
in drugi v bivši štrkov i t r 
govini, za to ni čudno, če do
m ačini ugibajo, ali bi se dalo 
vodo napelajtd iz N erajca, iz 
Kolpe ali iz kakega drugega 
zajetja.

V zadnjem  času pa so od
k rili novo možnost: na sosed
njem  hrvaškem  področju na
m eravajo napeljati vodovod 
od Gorskega K otarja do Kar-, 
lovca. Vodovod bi potekal ne
daleč od Vinice, kar pomeni, 
da bi lahko prišli na razm e
rom a cenen način do vode.

TONE KNEZ

BELA KRAJINA V  DAVNINI

so našli bronaste obsenčne obročke, te  
najbolj pogostne in  značilne pridatke v 
staroslovanskih grobovih.

Drugič so našli staroslovenske gro
bove na severni stran i župne cerkve sv. 
P etra  v Črnom lju, ko so poglabljali 
glavno ulico. Odkopali so pet grobov

dogajanj v nadaljn jih  sto letjih , ko Je 
prestrezala udarce navalov tu ršk ih  čet.
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Drobne rim ske najdbe, ki izvirajo 
povečini iz grobov, so našli v Tribučah, 
na Otoku, v Z iljah in Podklancu pri 
Vinici, v štrekljeivcu, M etliki in  še kje. 
V zaselku Ogulin tik  Vinice so okrog 
Starešdničeve hiše v tleh še danes vidni 
tem elji rim skih zidov. 2e pred sedem 
desetim i leti je  Pečnik domneval, da je 
tu  stala rim ska trdnjava. Le izkopava
nje bi lahko pokazalo, ali je  tu  res sta 
la prava u trdba ali pa so to  le sledovi 
u trjenega podeželskega posestva.

Tako je  Bela krajina životarila v 
drem avem  provincialnem  življenju vse 
do konca rim ske okupacije. Iz časa 
preseljevanja narodov nim am o nobenih 
sledov. Z naselitvijo Slovencev, pokrist
janjevanjem , z ra: -jem fevdalnega re 
da in  zem ljiških gospostev na Sloven
skem  pa se pričenja za Belo krajino 
novo, burno in  usodno obdobje, ki tra 
ja  dolga sto letja , č e  je  b ila Bela k ra ji
na  v antik i daleč s tran  od pom em bnih 
dogodkov, tem bolj je  b ila v središču

Prve staroslovenske najdbe v Beli 
k rajin i so našli že leta 1900 v ČRNOM
LJU, na njivi posestnika J . Puhka. Na 
svoji njivi je  želel Puhek urediti sadni 
v rt in p ri kopanju Jam za sadno drevje 
so našli žgane prazgodovinske grobove 
in staroslovanske grobove. Del najdb je 
rešil p red  uničenjem  tak ratn i šolski 
upravitelj v Č rnom lju Financ Šetina in 
jih  poslal deželnemu m uzeju v L jublja
no. K er ob izkopavanju ni bil navzoč 
strokovnjn1',  je  arheolog ljubljanskega 
m uzeja Walber Šm id m islil, da so v 
Črnom lju našli staroslovanske grobove 
z žganim pokopom. V endar to ni tako, 
ka jti danes vemo, da sta ri Slovani na 
področju Jugoslavije n ikdar niso seži
gali svojih m rtvih. Pač pa so prvi Slo
venci v Č rnom lju pokopavali rajne na 
stafem  grobišču Ilirov, ki so svoje m r
tve upepeljevali, zato so bili halštatski 
in  zgodnjesrednjeveški grobovi med 
seboj pom ešani. O dtod zm otna šm ido- 
va trd itev , da  so našli v Č rnom lju žga
ne staroslovanske grobove. V grobovih

Rimski relief s prizorom, ko bog 
Mitra kolje bika. Vsekan je v živo 
skalo v Judovju, nad vasjo Rožanec 
(iz fototeke Republiškega zavoda 
za spomeniško varstvo)

n o v i c e  <w ;
čmomaljste komam.

Ugotovili so, da lepo napre
duje tudi socialna dejavnost 
v okviru RK. Aktivisti in ob
činski 'odbor RK skušajo 
skupno s socialno službo re 
ševati vse socialne problem e, 
seveda, kolikor jim  to  dopu
ščajo denarne možnosti. 
Prav tako si je  občinski od
bor RK vselej močno priza
deval, da bi na šolah nem o
teno delovale šolske mlečne

kuhinje ne glede na  ukinitev 
m ednarodne nem oči. K ot so 
v razpravi om enjali, pa bi 
lahko podm ladkarji in drugi 
šolarji z nabiranjem  zelišč 
dosegli dvoje: spoznali bi
zelišča in si prislužili vsaj 
nekaj sredstev, nujno po treb 
nih za obstoj šolskih kuhinj.

Na letni skupščini je  dobil 
sta ri odbor razrešnico, izvo
lili so nov 11-članski upravni 
odbor, 3-članski nadzorni 
odbor, Štefko Pahulje za de
legatko na republiški skup
ščini in Borisa Savnika za de
legata na zvezni skupščini 
JRK.



METLIŠKA MLADINA SI NE ZNA POMAGATI

M l a d i n s k i  k l u b :  z a p r t o  d o  p r e k l i c a !

V Metliki ni zanimanja za kulturne prireditve — Koristno bi bilo izvesti 
anketo o željah občanov in mladine — Toni Gašperič: »Klub je propadel, 

ker je zaradi prizadetih propadel list Čas hiti!«

■  Ko so lani v Metliki za-
■ prli mladinski klub, so se 
|  o vzrokih širile različne 
|  govorice. Gotovo je bila
■ tega kriva tudi nezaintere- 
|  siranost med mladimi in
■ slaba klubska dejavnost.
■ Na to temo je odgovarja-
■  lo pet metliških mladin-
■ cev.

Nada Kovačič: Mladina v 
naši tovarni Beti je precej 
bolj organizirana kot v Me
tliki nasploh. Mladinski aktiv,

ki dela v sklopu poklicne šo
le, organizira izlete, mladin
ske plese in družabne prire
ditve. 2al nimamo centralne* 
ga komiteja za vse obrate, ki 
so raztreseni po Beli krajini 
in Dolenjskem. Mladini pri 
delu precej pomaga sindikal
na podružnica, sredstva pa 
dobi tudi pri organizaciji pri
reditev.

Ne kaže, da bi bil metliški 
mladinski klub spet odprt, 
zato smo se v tovarni odlo-

N a  R a d o v i č i  b i  r a d i  

o b n o v i l i  g a s i l s k i  d o m

Po nedeljskem kandidacij
skem zboru volivcev na Ra
doviči so občani živahno raz
pravljali o delovanju krajev
ne skupnosti. Radi bi obno
vili gasilski dom, da bi v 
njem lahko delovale tudi 
družbene organizacije in da 
bi na domačem odru gledali 
razne prireditve. Po oceni bi 
za popravilo gasilskega do
ma, v katerem so upošteva
na mizarska in zidarska de
la, elektroinštalacija in ple
skanje, potrebovali nekaj 
več kot 1,600.000 S din. Ob
čani so bili mnenja, da bi 
precej teh sredstev lahko 
zbrali. Izjavili so, da so pri
pravljeni pomagati tudi s 
prostovoljnim delom, da pa 
pričakujejo nekaj pomoči 
tudi od občine. V kratkem 
se bodo na zboru krajevne 
skupnosti, ki zajema Radovi- 
co, Bojanjo vas, Radoše in 
Krašnji vrh, dokončno zme
nili, koliko naj bi posame
znik prispeval.

Ob tej priložnosti so raz
pravljali še o kmetijskih za
devah, predvsem o rigolanju 
vinogradov. Navzoči direktor 
kmetijske zadruge Metlika

inž. Janez Gačnik je kmeto
valcem odgovarjal na vpra
šanja.

Zadruga je tudi pristala 
na predlog Radovičanov, da 
-bo v šolski kleti uredila skla
dišče za prodajo umetnih 
gnojil itd. V času sezone bo 
enkrat na teden organizirana 
prodaja blaga.

Z a  d e lo  v n e te  le  
s t a r e j š e  ž e n s k e

Suhorsko prosvetno društ
vo bi radi oživeli z delom v 
pevskem zboru in v dramski 
sekciji, a se je izkazalo, da 
so za delo navdušene le po
žrtvovalne starejše ženske 
(nekatere stare tudi okoli 60 
let); medtem ko mladina ne 
kaže zanimanja za petje in 
igranje, če se stanje ne bo 
spremenilo in če mladina ne 
bo hotela pomagati tistim, ki 
se že več let udejstvujejo, je 
v nevarnosti obstoj društva. 
Skoda bi bilo, če bi kultumo- 
prosvetna dejavnost v vasi 
zamrla, saj so dobri pevci 
in igralci potrebni pri vseh 
proslavah.

27. m a rc a  b o  s e ja  
o b č . s k u p š č in e

V ponedeljek bosta v Me 
tliki zasedala oba zbora ob 
činske skupščine' Sprejemal 
bodo letošnji občinski prora 
čun ter nekaj odlokov. Dnev 
ni red predvideva še potrdi 
tev zazidalnega načrta za 
del Metlike, poročilo statu
tarne komisije, reševanje 
imovinsko-pravnih zadev ter 
imenovanja.

Kaj b o d o  d e la le  
k ra je v n e  s k u p n o s ti

Predsednik občinske 
skupščine Franc Vrviščar 
je za danes sklical posvet 
s predsedniki vseh 12 kra
jevnih skupnosti na pod
ročju občine Metlika. Po
govorili se bodo o dose
danjem delu in načrtih za 
letošnje leto; hkrati pa o 
finančnih monžostih za ure
sničitev zastavljenih načr
tov.

čili, da si bomo uredili svo
je prostore. Prostorov prejš
njega kluba mladina naše to
varne tudi ni uporabljala, saj 
smo le štiri mladinke doma 
iz Metlike, vse druge se vo
zijo.

Lidija Stamejčič: Ker se 
vozim na delo iz Črnomlja, 
ne delam v nobeni organiza
ciji. Da bi začelo v društvih 
delati več mladine, bi jo mo
rali znati pritegniti — prite
gnita s takimi stvarmi, ki ne 
bi ostajale brez rezultatov.

Tone Pezdirc  ̂ predsednik 
ObK ZMS: Metliški mladin
ski klub bo ostal zaprt, do
kler po podjetjih ne bodo 
povedali, ali ga mladina po
trebuje ali ne. Komite bi de
lo v njem rad oživil, vendar 
brez sredstev to ni mogoče, 
saj dobivamo le 6000 N din 
dotacij na leto. Poleg tega 
ima komite v programu po
pestritev kultumo-prosvetne 
dejavnosti, folklore in športa.

V Beti pripravljajo svoj 
mladinski klub. Če bodo tu
di po drugih organizacijah ka
zali več zanimanja za inter
ne klube, centralnega ne bo
mo več uredili.

Menim, da bi bilo glede 
na nezanimanje Metličanov 
za kulturne prireditve ko
ristno izvesti anketo o njiho
vih željah, medtem ko za jav
no tribuno verjetno ne bi bi
lo zanimanja, tako kot ga za 
prireditve ni.

France Gornik: Delo mla
dine bi moralo biti organizi
rano, ne stihijsko kot sedaj, 
ko so le trije ali štirje res 
delavni. Mladina bi morala 
tudi sama pokazati več ini
ciative. študentje za Metliko 
ne pomenimo nič, saj smo 
se mladini povsem odtujili. 
Včasih nas je komite pova
bil k sodelovanju, zdaj nič 
več!

Toni Gašperič: V klubu
smo izdajali list čas hiti, ki 
je nekatere prizadel. Zaradi 
tega je list moral prenehati 
izhajati, obenem pa je propa
del tudi mladinski klub. Ve
deti bi morali, da klub niso 
mize, stoli in televizor, am
pak dejavnost, katere avtor 
je mladina. Imam občutek, 
da starejši ne znajo stopiti 
v stik z mladino.

Na mladinski konferenci 
je bil govor o poživitvi osta- 
javnosti, vendar je vse osta
lo le pri besedah. Po mojem 
mnenju je edina rešitev v 
tem, da spet osnujemo mla
dinski klub. Važna ni mno
žičnost, ampak delavnost!

SLAVKO SPLIHAL

AVTOMEHANIČNA DELAVNICA LEPO NAPREDUJE: Tokrat je fotografija prava 
in kaže že celoten objekt Pionirjeve avtomehanične delavnice, ki jo grade v Metliki. 
Pretekli teden smo po pomoti objavili fotografijo gradnje novega naselja pri tovar

ni BETI. Pa naj bo to namesto 1. aprila. . .  (Foto: Ria Bačer)

V  K O M E T U  z a  6 0  o d s t o t n e  d o h o d k e

Trenutne težave s pomanjkanjem obratnih sredstev bodo v metliškem 
konfekcijskem podjetju uredili sami — Delavci so se  odločili za 60 odstot

ne osebne dohodke, dokler se finančni položaj podjetja in izboljša

Ne da bi metliško konfek
cijsko podjetje KOMET sla
bo poslovalo, je zašlo v veli
ke finančne težave zaradi šte
vilnih dolžnikov. Podjetju 
manjka obratnih sredstev, za
to tudi račun svodih dolžni
kov ne more poravnati in ne
kateri so že začeli groziti s 
tožbami.

O teh težavah so pretekli 
mesec v kolektivu odkrito 
spregovorili. Sprejeli so svo
jevrsten sklep, za katerega 
je bila velika večina zaposle
nih. Sklenili so, da bodo 
vsem delavcem v proizvod
nji in zaposlenim v upravi

mesec dni ali dva izplačevali 
le 60-odstotne zaslužke, pre
ostalih 40 odstotkov osebne
ga dohodka pa zadržali za 
plačilo računov, ki so pred 
tožbo. Tako ima podjetje na 
razpolago okoli 10 milijonov 
S din, s katerimi se bo lah
ko izkopalo iz trenutnih te
žav. Visoki tožbeni stroški 
bodo tako odpadli.

Sklep o 60-odstotnem za
služku ne velja za zaposlene, 
ki denar nujno potrebujejo 
bodisi zaradi bolezni družin
skih članov, gradnje hiš ali 
drugih primerov, ne prizade
ne pa tudi vseh onih, ki za
služijo manj kot 30.000 S

din na mesec. Računajo da 
bodo v dveh mesecih poso
jilo vrnili in tedaj bo vsak 
za nazaj prejel razliko v za
služku.

Odločitev proizvajalcev v 
KOMETU kaže na razumeva
nje do posledic gospodarske 
reforme in na veliko enot
nost kolektiva, ki se je ne
davno tega povečal za 30 čla
nov. Med ukrepe, sprejete v 
zadnjem času, sodi tudi 
sklep o odpustitvi treh de
lavk. V daljšem razdobju niso 
pokazale pri deflu nobenega 
uspeha, čeprav so jim nudili 
možnost uveljavitve na več 
delovnih mestih.

V  P o d z e m l j u  g r a d i j o  g a s i l s k i  d o m

Na travniku pod vasjo kažejo kupi navoženega kamenja in gradbenega ma
teriala, da so se gasilci resno lotili gradnje — S prostovoljnim delom in 

z lastnimi sredstvi bodo še  letos stavbo podkletili

Dolgoletna želja prebival
cev Podzemlja in okoliških 
vasi, da bi imeli gasilski 
dom in prostore za delova
nje organizacij, je pred krat
kim postala otipljiva. Prosto
voljno gasilsko društvo, ki 
zajema vasi: Podzemlje, Grm, 
Zemelj, Kapljišče, Skrilje, 
Boršt, Boginjo vas, Mlake in 
Prilozje se je odločilo gradi
ti. Izvolili so gradbeni odbor, 
v katerem so zastopniki vseh 
9 vasi, za predsednika pa je 
bil izbran Ivan Butala.

Pred kratkim nam je razlo
žil, kako so se gradnje lotili

in kako jo nameravajo izpe
ljati:

— Najprej smo dobili na
črt za gasilski dom. V pri
tličju bo klet, orodjarna s 
stolpom ter garaža, v prvem 
nadstropju pa je predvidena 
dvorana, oder, sejna soba, 
garderoba, sanitarije in pro-

s skromnimi pridatki. Med njimi so 
spet našli obsenčni obroček z votlo ja
godo, močno podoben tistemu, ki so ga 
izkopali na Puhkovi njivi. Slovanski 
grobovi v Črnomlju kažejo severnjaške, 
kottlaške (po najdbišču Kottlach v 
Spodnji Avstriji) in jugovzhodne, bije- 
lobrdske (po najdišču Bijelo Brdo bli
zu Osijeka) vplive, kar je zaradi geo
grafske lege najdišča povsem razumlji
vo. Vinko Sribar, ki je grobove v Čr
nomlju izkopal in objavil, meni, da so 
čmomljski grobovi iz 10. in 11. stolet
ja, nekateri med njimi pa morda tudi 
nekoliko starejši. Ob tem velja omeniti, 
da je župno cerrkev sv. Petra v Črnom
lju postavil leta 1228 sam oglejski pa
triarh Bertold IV., na prošnjo svakinje 
Zofije Višanjegorske. Patriarh Bertold 
IV. iz rodbine Andechs-Meranoev, je bil 
ena najvidnejših osebnosti svojega ča
sa. črnomaljski prafari je pridružil še 
cerkve: Tri fare (Metlika), Semič. Pod
zemelj in Vinico. Prvi črnomaljski 
župnik je bil Ivan. Le-ta je zaprosil ko
roškega vojvodo Ulrika II., naj podeli 
črnomaljsko župnijo z vsemi pravicami 
in z vsem, kar k njej spada, nemškemu 
viteškemu redu. Vojvoda Ulrik III. 
Spanheimski je uslišal prošnjo župnika 
Ivana in je s pismom z dne 16- janu
arja 1268 podaril župnijo Črnomelj z 
vsemi podružnicami nemškemu viteške
mu redu. Od tega leta dalje pa do da
nes. torej celih sedemsto let, se je ob
držal v Beli krajini nemški viteški red.

Tako smo se v mislih sprehodili sko

zi čas po belokranjski deželi od tistih 
časov, ko je človek rahljal zemljo in 
podiral drevje še s kamnitim orodjem, 
pa do tistih stoletij, ko arheologija po
daja roko pisani zgodovini, ko so se 
tod naselili prvi Slovenci. Burna je 
zgodovina te majhne deželice. Trpljenje 
in nasilje je spremljalo vso njeno zgo
dovino, od prazgodovine preko srednje
veških homatij, turških navalov in haj- 
duških ropanj do najnovejše zgodovine, 
ko je Bela krajina dobila vzdevek »zi
belka partizanstva« in postala krušna 
mati tisočerim borcem, srce in pest 
svobodne Slovenije. Kolikokrat v zgo
dovini je Bela krajina že stala na bra
niku slovenstva? Na braniku sloven
stva, pa vendar je bila zaradi svoje pe-

Bronasti staroslovanski uhani iz 
10. stoletja, izkopani v Črnomlju 
(Risba: Šibila Knez)

rifeme lege gospodarsko vedno odri
njena. Deželica na skopi kraški zemlji 
ni mogla vselej prehraniti svojih sinov. 
Z grenkobo v srcu so odhajali za bolj
šim kosom kruha v mesta, v tuje deže
le in daleč čez ocean. Tudi belokranj
ska železnica, ki je stekla leta 1914, ni 
bistveno pripomogla h gospodarski mo
či dežele. 2e se čujejo glasovi, da jo na
meravajo ukiniti, ker baje ni rentabil
na. Dosti bolje in hitireje je povezala 
deželo lepa, modema cesta preko Gor
jancev do Črnomlja, ki pa še vedno 
čaka, da jo bodo podaljšali do Vinice. 
Skromna industrija v Črnomlju, Metli
ki in Semiču skuša reševati problem 
zaposlenosti. Oči mnogih so uprte v 
turizem. Ali bo ta prinesel rešitev? S 
forsiranim oiivljanjem tradicionalnih 
ljudskih običajev skušajo belokranjski 
turistični delavci pritegniti turiste in 
jih opozoriti na lepote Bele krajine, 
vendar te prireditve pri najboljši volji 
dobivajo vse bolj »narodnozabavni« 
značaj. Zaradi dobre ceste se je nedelj
ski, »pikmikovsfci« turizem že lepo uve
ljavil, za stacionarni turizem pa pri
manjkuje še vedno osnovnih stvari.

Tih in lep je ta svet, sodobna tehni- 
zacija ga še ni zavzela. Kdor si želi mi
ru in počitka, ta ga bo še našel na 
bregovih kristalno čiste Kolpe, v širnih 
steljnikih s srebrnimi brezami ali pa 
med hramčki semiške gore, ko bo po
slušal melodično govccioo tobrosrčnih 
m šegavih belokranjskih lju*11 
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Ivan Butala, predsednik 
gasilskega društva in grad

benega odbora

štor za prodajo vstopnic. Vse
ga bo v stavbi 234 m upo
rabne površine.

Gradili bomo v trdi fazah, 
pravzaprav smo 22. februarja 
že začeli. Doslej smo sami 
naredili pot, navozili okoli 
50 voz kamenja, nasekali les 
in izkopali zemljo za teme
lje. Letos bomo s sredstvi, 
ki jih ima gasilsko društvo 
od prireditev in članarine, 
stavbo podkletili, 1968 in 
1969 pa bomo gradili dalje,

kolikor bomo imeli finanč
nih možnosti.

Vseh 53 članov gasilskega 
društva kaže veliko navduše
nje za gradnjo in vsi pri de
lu pridno pomagajo. Prav ta
ko bodo vsi prispevali v de
narju ali lesu. Zbiralno ak
cijo bomo organizirali tudi 
pri drugih občanih, saj bo 
gasilskokulturni dom vsem 
v korist, če bo šlo po sreči, 
bo dom v treh letih zgrajen. 
Upamo, da bodo naša priza
devanja finančno podprli tu
di ha občini oziroma pri ob
činski gasilski zvezi.

N a S v ržak ih  
s o  d o b ili p itn o  v odo

Minulo soboto je v 9 hišah 
v vasi Svržaki pri Metliki pri
tekla iz vodovodnih pip zdra
va voda, katero so doslej 
močno pogrešali. Devet go
spodarjev je na svoje stro
ške, toda v okviru krajevne 
skupnosti in s prostovoljnim 
delom zgradilo 250 m vodo
voda od glavne cevi in še pri
ključke do svojih hiš. Delo 
so opravili v rekordnem ča
su, v dobrih 14 dneh. Stro
kovna dela je imelo na skr
bi metliško komunalno pod
jetje. Vrednost vseh opravlje
nih del znaša več kot 800.000 
S din.

Prizadevnost vaščanov je 
res pohvale vredna, saj so 
vodovod gradili v času, ko 
so imeli tudi na poljih mno
go dela, razen tega pa so vse 
stroške gradnje krili sami.



Valvasor o gradovih v dolini Krke

RIBNIČAN URBAN NA POHODU
Piše dr. Josip Edgar Leopold-Lavov, 

prior kartuzije PleterjeAGROKOMBINAT 

EMONA Ljubljana

D O L E N J S K A  BAMKA IN  

H R A N I L N I C A  NOVO M E S T O

Zibelka
francoskih
partizanov

vi. Ogledovali smo si zanimi- kaj, veste, srce mi nagaja, pa 
vo rastlinje, okrasno grmičev- sem si dejal: Kaj bi poležaval 
je, lepo negovano drevje, ko doma, na pot, rešetarska ži- 
se je pred upravno stavbo lica mi ne da m iru . . .  No ja, 
ustavil nov kombi VW, na- zasluži pa se tudi, samo ko- 
ložen s suho robo. Glej ga, zarčka ne sme b i t i ...«  
Ribničana, sem si mislil, kje Kupčija je bila hitao skle- 
ga srečam! široko nasmejan njena. In cena? »Nisva je

Tudi sodobnemu gospodinj
stvu je  kljub mehanizaciji še 
vedno potrebna lesena kuhal
nica, kladivo za meso, valjar 
za rezance, sito in še marsi
kaj. Potrebujete morda le
sene grablje, vule, reto? Poča
kajte, tudi k vam bo mogoče

r a z p i s u j e

NOVO NAGRADNOr a z p i s u j e

licitacijsko prodajo za naslednja 

osnovna sredstva:

4 traktorje Ferguson 35 

3 traktorje Ferguson 65 

3 prikolice —  enoosne 

8 prikolic —  dvoosnih

6 traktorskih klinastih bran

5 krožnih bran

ter več elektromotorjev, stano

vanjske barake, več traktorskih 

tri- in dvobrazdnih plugov, trak

torskih kosilnic, več vprežnih 

vozov, trosilcev za umetna gno

jila in razno drugo poljedelsko 

in živinorejsko opremo.

ŽREBANJE
za vlagatelje, ki varčujejo PfjJ^k^ski banki in 
hranilnici NOVO MESTO in Poslovnih enotah
v KRŠKEM, METLIKI in ali pri poštah
v okviru podjetja PTT novo °*
1. za vlagatelje, ki bodo im e l i  31. m arca 1967 
vloženih na svojo hranilno vlog Jmanj 1.000 N-din 
bot vlogo na vpogled — nava01 vlogo;

25 DENARNlHjf tGRAD 

PO 200 NOVlHjjjjARJEV

2. Za vlagatelje, ki bodo imeli f  »nS? m arca 1967 
na svoji hranilni vlogi n a jm a ^ ^  N-din in vlogo 
vezano na odpovedni rok nad * mesecev —

28 praktičnih nagj[?i:

televizor RR Niš 
moped »Partizan' 
šivalni stroj •MWr*  
hladilnik «HIM0* ^ litrs k i 
radijski sprejem111* Simfonija 
blago za moško Ĵ eko tovarne 

»NOVOTEKS«>v0 mesto 
6 moških srajc t^rrie perila 

»LABOD«, NoV° toesto 
6 kosov ženske^ ^rila tovarne 

»BETI«, Metlik*
5 transistorjev H KEj 66 
5 jedilnih servis0' *a 6 oseb 
5 jedilnih pribof^ *a 6 oseb 
5 električnih liM*kov 

z regulatorjem
Vsak varčevalec im a pri toliko žrebnih
lističev, kolikorkrat izpolnjdjjjj^oje nagradnega 
žrebanja s tem, da je lahko * ®&n enkrat.
3. Za varčevalce, ki bodo J4 dan 31. m arca 
1967 z banko sklenjeno P°S°7j ^ â amens^em var‘ 
čevanju za nakup, gradnjo stanovanj
in položen osnovni polog, °anka posebno
nagradno žrebanje — 6 ^ g ra d , ki jih
bodo prejeli ob izpolnitvi PM01 ^  najetje kredita.

Nagrade so:

1. kopalna kad s ko^J W ano pečjo
2. hladilnik H IM O , 1'trski
3. bojler, 80*litrski ,
4. električni štedil*1'
5. bojler, 8-litrski
6. bojler, 8-litrski

fi b
VARČEVALO — ne p o z a b i t^  ̂  Vezano hranilno 
vlogo prejm ete tudd večje 5^
Navadno hranilno vlogo 1&1** ž e n ite  v vezano 
vlogo!

DOLENJSKA BAN^L^ HRANILNICA 
NOVO

F ra n c o sk i p a r tiz a n i so  m o ra li n a  V erco rsu  d o s ti p re 
t r p e t i  od  n ac is tičn eg a  n a s ilja , o d  o k u p a to rje v e  b re z s rč n o s ti 
in  k ru to s ti . N em ci so  b ili m očn i in  so  s sv o jim i p a tru lja m i 
v z n em irja li ves V erco rs. G o rje  tis te m u , k o g a r so  n a  
ces ti za lo tili in  ga o sum ili, d a  je  te ro ris t-p a rtiz a n ! T a je  
p o š ten o  o b ču til n jih o v o  zverstvo ! K o t d iv ja k i so  p o s to p a li 
s f ran co sk im i ro d o lju b i, k i so  h o te li o sv o b o d iti F ra n c ijo  
n eznosnega  n em šk eg a  n a s ilja , k o t d a  b i že s lu tili, d a  se 
b liža  n jih o v  konec. H udo  je  b ilo  za fran co sk e  p a rtiz a n e , 
k i so  b ili dneve in  te d n e  p re p u šč e n i sam i sebi, b rez  h ran e , 
ta v a jo č i v te j d iv jin i, nenehno  zasled ovan i od  so v ražn ih  
p a tru lj .  K lju b  vsem  n ap o ro m , k i so j ih  m o ra li p rem ag o 
va ti, so v en d arle  v z tra ja li. B ilo  je  p rav o  m u čen ištvo . To 
la h k o  p o p o ln o m a  razu m e jo  sam o  n aš i ju g o s lo v an sk i p a r 
tizan i. D ivje so v ra š tv o  n em šk e  o b o ro žen e  sile  je  h o te lo  en 
k r a t  za vselej u n ič iti vse n a  V erco rsu , k e r  je  d a l za to č išče  
te ro r is tič n im  b an d am . N iso  več vedeli, k ak o  b i se  še  m a 
ščevali. N o to ričn o  p a  je  b ilo : m e d tem  ko so n a  V erco rsu  
d iv ja li h itle r ja n c i, so fra n c o sk i p a rtiz a n i v o s ta lih  k ra j ih  
F ra n c ije  laž je  in  v v ečjem  m iru  p r ip ra v lja li  b o j za osvo
bod itev . N em ci so se b a li spop ad o v  v deželi, k i jim  je  b ila

V n ed e ljo  26. m a rc a  1967 bo  v P lan ic i n a  80-m etersk i sk ak a ln ic i m ed n a ro d n o  
te k m o v an je  v  sm u č a rsk ih  sk o k ih  za  m e m o ria l Jan eza  P olde. Z a d n jik ra t si 
je p o k o jn i Jan ez  P o ld a  p rip e l š ta r tn o  štev ilk o  v č rm o š n jic a h  26. ja n u a r ja  
1964, ko  je  b ilo  ta m  V. rep u b lišk o  sm u č a rsk o  te k m o v an je  gozdarjev , le sa rje v  
in  lovcev. O d ta m  je  tu d i n a š  p o sn e tek . (F o to : M irko  V esel)

POTOMCI PUNTARJEV PRIPOVEDUJEJO
m o ra li sk r iv a ti p re d  m a
ščev an jem  g ra jsk e  gospo 
de?) T u d i T u re k  je  h o d il 
tu k a j in  z g ra d u  so  m u  
vrg li te le , n a p o ln je n o  s 
pšen ico , d a  b i m u  p o k a 
zali, k o lik o  h ra n e  še  im a 
jo,« je  z a trd ila . »A m pak 
v s ta r ih  čas ih  je  b ilo  to  
in  č is ta  re sn ic a  je  . . .  T a 
ko  so  p rip o v ed o v a li s ta r i  
lju d je , k o  sem  b ila  še  
m lada.«

P o tem  je  še p rip o v ed o 
vala , d a  se  sp o m in ja  p rv e 
ga av to m o b ila , k i je  so
p ih a l p o  c e s t i . . .  o g rad u  
pa , d a  je  že veliko veliko  
pozab ila , čep rav  je  včasih  
več vedela .

Č eprav  so  m in ila  s to 
le tja , n i p o z a b lje n  dan , ko 
so  k m e tje  delili p rav ico . 
N aš p e sn ik  A škerc je  ta  
dogodek  o p isa l v pesm i 
Tlaika:

»Na delo! — iz g rl s to  
po  g rad u  g rm i — 
d a  zveste , k je  h lebec 
vaš b e li zori:
N a  ja b la n i a li n a  h rar 
stu!«

» S ta ra  p ravda!«  so vzkli
ka li u p o rn i k m e tje , ko  so 
go spodo  gnali n a  n jivo .

R azvaline  g ra d u  so d a 
n es p re ra s le  z g rm ičev jem . 
N e k a te ri tu d i p ra v ijo ; d a  
je  g ra d  z a k le t . . .  O tro c i 
se ga izog ib lje jo . P rav ijo , 
d a  je  n a  sk a lah  vedno  p o l
no  gadov. N e k a te ri p ra v i
jo , d a  se č lov eku  n a  g rad u  
la h k o  u d re  in  da  je  p o te m  
zg u b ljen  za vse č a s e . . .  
T o d a  p r iš li  sm o  že doT r- 
d inove s n o v i . . .

P. BREŠČA K

ho d ili n a  tlak o , č e  so  g ra j 
sk i zvedeli, d a  je  k a te r i iz
m ed  sivobodnikov še l n a d  
g rad , so  m u  vzeli v se  p ra 
vice, k i j ih  je  p re j im e l . . .  
V id ite , te  n jiv e  tu k a j sp o 
d a j p o d  n a šo  v a s jo  so  b ile  
g ra jsk e . V eč ji ded je  d a 
n e s  tra v n ik , p ra v ijo  n a m 
reč, d a  s la n a  p o m o ri vse, 
k a r  se  ta m  p o se je . T em u  
trav n ik u , k je r  so  m o ra li 
g ra ščak i d e la ti tlak o , p ra 
v im o  Dule.«

»Pa s te  o tem , d a  so 
k m e tje  n ag n a li g ra jsk o  go
spo do  n a  tlak o , s liša li v 
šo li a li so  v am  re s  p r ip o 
vedovali stan i ljud je .«

»Ne, ne  sp o m in ja m  se, 
d a  b i to  zvedela  v šoli. 
L ju d je  so  p re jš n ja  le ta  
znali še  veliko  p o v ed a ti, 
d an es  p a  so  že p o m rli in  
le m a lo k d o  ve za  iz ročilo . 
S in  je  n ek eg a  dne, ko  je  
pase l, n a še l p r i  g rad u  lepo 
posodo . V rgel jo  je  p ro č  
in  p ra v  žal n a m  je  b ilo , 
d a  je  n ism o  v id e l i . . .«

P o v ed a la  je  še, d a  so 
k m e tje , ko  so  zased li g rad , 
»pili p o d  h ra s to m , m e d 
te m  ko  je  m o ra la  gospod a  
d e la ti n a  n jiv i«  te r  d a  je  
p re d  le ti še  im e la  zan im i
vo s l ik o ' g rad u , k i jo  je  
n a r isa l n ek i v a šk i p o d o b a r.

»Od ta k ra t  zvoni vsak  
d a n  ob  sed m ih  z ju tra j,«  je  
po v ed a la  o sem d ese tle tn a  Ci- 
m e rm an č ičev a  iz V in je  vasi. 
»Na tla k o  p a  so  m o ra li 
h o d iti k m e tje  d aleč  n a 
oko li in  h u d o  so  t r p e l i . . .  
P re d  v o jsk a m i so  se  sk r i
va li p o  h r ib ih  (m o rd a  je  
žen ica  m islila , d a  so se

»Sy sc h ra y n  se r ye 
lenger, ye m e r:
S ta r a  p ravda!«
P esem  iz 16. s to le t ja

V G o rjan c ih , n ed a leč  od  
ceste , k i p o v ezu je  N ovo 
m e s to  z M etliko , n a d  vas
m i K o ro šk a  vas, P o d tu rn , 
P r is ta v a  in  J u m a  vas, leži 
o s te r , k o n ič a s t h r ib  M eho
vo. O d d a leč  so  k o m a jd a  
še v idne  s led i n ek d an jeg a  
m og očnega g rad u , k i je  
go spo dova l n a d  p o k ra jin o . 
G ra js k i z idovi so  se  že 
u tru d il i  o d  časa , k i je  p re 
te k e l o d  17. m a ja  1515, in  
tu d i sp o m in  n a  ta  dogo 
dek  se  je  že u tru d il . P on i
k n il je  k o t stu d en ec , ki 
p r iv re  izpod  zap la te  sne 
ga v m a rcu , n a  p r iso jn i 
s t r a n i  h r i b a . . .  Z an im alo  
n a s  je , če m ed  lju d m i še 
živi p rip o v ed o v an je , iz ro 
čilo  o te m  dog odku .

V alv aso r p iše : »Ko je
le ta  1515 iz b ru h n il k ra n j 
sk i k m ečk i u p o r  in  je  b i
lo  veliko  g rad o v  n a p a d e 
n ih  in  un ičen ih , je  p r iš la  
v rs ta  tu d i n a  M ehovo. B e
sn i k m e tje  so  ga n ap ad li 
in  ga  p re m a g a li dne  15. 
m a ja  ali, k a k o r  d ru g i t r d i 
jo , n a  vnebohod . O ba b ra 
ta  M in d o rfa , k i s ta  im ela  
to  g o sp o d stv o  v zak u p u  . . .  
so  žive v rg li z g ra d u  v b e 
dno  sm rt: ž a lo s tn o  so  se 
ra zb ili in  m o ra li izd ihn i
t i . . .  L e ta  1602 je  p o nov no  
vzk lilo  p u n ta rsk o  sem e. 
D a b i ga zad u šil in  z a d r 
žal, je  g o sp od  K a re l Ju r ič , 
k i je  te d a j im el g ra d  in 
g o sp o d stv o  M ehovo v r a 
stav i, n a šču v a l U sk o k a  n a  
m ehov ske  p u n ta r je . T i so 
se  k re p k o  u p ira li , da, celo  
ženske  so  n a h u jsk a li, da  
so  z b u rk la m i in  d ru g im  
o ro d je m  šle  n a d  U sko
k e . . . «

Z b e sed am i d o k a jšn je g a  
o b ža lo v an ja  p o ro č a  Jan ez  
V a jk a rd  V alvaso r o p u n tu  
v G o rjan c ih .

K a j p r ip o v e d u je jo  p re b i
valci vasi p o d  M ehovim ? 
Je  še  o h ra n je n a  sled  o tem  
v n jih o v em  spom inu?  Je  
čas zag reb e l v pozabo  do 
godke, k i so  p re t re s u  Do
le n jsk o  p re d  to lik o  le ti?

»C erkvica p re d  vasjo,« 
je  p o v ed a la  A lbina T u rk  
s  P o d g rad a , »je z g ra jen a  
iz g ra jsk eg a  k a m n a  . . .  
S p o m in jam  se, d a  so  p re d  
le ti s ta r i  l ju d je  p rav ili, da  
je  b il g ra d  še  p o k rit. S 
sk o d lam i je  b il zav aro v an  
p re d  dež jem  . . . «

»Pa o p u n tu  k a j veste?«
»V eliko več sem  vedela  

p re d  leta. P rav ijo , d a  so  se 
k m e tje  p o m en ili te r  odšli 
t j a  gor. S eveda se  jim  je  
g ra jsk a  gosp o d a  po  k o n 
čan em  u p o ru  h u d o  m ašče 
vala . P rip o v ed o v a li so  m i, 
d a  po  tis te m  p u n tu  n i več 
b ilo  svobodn ikov . Svobod- 
n ik i so  b ili k m e tje , k i so 
im e li n ek a j zem lje  in  n iso

V časih  so k ro š n ja r j i  »obžirali«  vasi in  m e s ta  p eš a li z vozm i, z d a j im a jo  m nog i 
n a  vo ljo  že av tom o b ile . T ako  je  lažje , p r ije tn e jš e . G o rše ta , o če ta  in  sin a , sm o  Ne
davno  sreča li n a  G o ren jsk em , v V olč jem  p o to k u . (F o to : F. G rivec)

spremenila, ali ne?« se je 
obrnil k sanu. »Pa kmalu spet 
pridita,« so ju povabili. Ve
seli Ribničan se je nasmeh
nil, povedal- še šalo, dve za 
nameček, zastonj, zadovoljen 
s kupčijo, se skobacal spet 
v vozilo in odbrzel po prašni 
poti v sončno marčno popol
dne. Drugod so ju že čakali 
drugi odjemalci, znanci, pri
jatelji . . .

Malo kasneje, na poti proti 
Brniku, sem srečal drugega 
krošnjarja Ribničana. Konj, 
vprežen v zvrhano naložen 
voz suhe robe, je zamišljeno 
krevsal po asfaltu in se ni 
zmenil za okolico. Njemu je 
pač vseeno, opravlja svoje 
vsakdanje delo.' Ne razmišlja 
o krošnjarjih ne o krošnji 
na oznojenem krošnjarjevem 
hrbtu. Tam nekje na drugem 
koncu Gorenjske pa se podi 
drug krošnjar, ne z enim, z 
nekaj desetbencinskimi konji. 
Enega in drugega pa priča
kujejo gospodinje.

Saj . . .  »Grablje, vile, žlice, 
kuhalnice, valjarje, rešeta, re
te . . .« !

F. GRIVEC

Licitacija bo v ponedeljek, 27 . marca 1967, 

v dvoriščnih prostorih uprave obrata Po

ljedelstvo Mengeš.

Ob enakih prodajnih pogojih ima prednost 
do nakupa družbeni sektor.

norotCl

robe, povpraševale, otipava
le, izbirale . . .

»Grablje, vile, košare, žli
ce .. .« je ponujal jezični 
Gorše.

Pomlad je tu, delo na po
sestvu se je že pričelo, na
kupiti je treba novo orodje. 
»KaT čakali smo vas že!« so 
dejali domačini.

»Ti kraji so .najini',« je 
povedal Gorše. »Vsi naju po
znajo, že dolgo .obžirava' ta 
konec Gorenjske. Veva, kaj 
ljudje potrebujejo. . .  Ja, z 
avtomobilom je lažje,« po- 
modruje malo kasneje, vmes 
pa se pogaja z nakupovalci. 
»Naloživa, hitro skočiva sem, 
tja, kjer nas pričakujejo .. . 
Včasih pa,« in je zamahnil 
z roko, ko se je spomnil 
krošnje in počasnega konja. 
»Dve leti me že na bilo tu-

Našim vojakom
K o maročatte D O L E N J

S K I L IS T  n a  sv o jo  v o jn o  
p o š to  a li če  b i s i ra d i 
n a ro č ili d o m a č i p o k ra 
jin sk i te d n ik  n a  svoj 
se d a n ji v o ja šk i naslov , 
vas p ro s im o , d a  n am  
poleg  svo jega  to čn eg a  
n as lo v a  sp o ro č ite  tu d i 
n a s lo v  s ta rš e v  a li svo j
cev v  d o m ačem  k ra ju !

UPRAVA 
D O LEN JSK EG A  LISTA

POGANCE
V s e b i n a :  P r ip a d n o s t g ra d u  P ogance. L epa g ra js k a  okolica. S tre la , k i
g ra d u  n i n a p ra v ila  n o b en e  škode. N ek d an ji la s tn ik .

Graščina Poganitz, v kranjskem jezi
ku Pogance, spada k Srednji Kranjski ter 
leži od glavnega mesta Ljubljane osem 
milj, od Novega mesta pa pičle pol ure. 
Od kod so Pogance dobile svoje ime, pa 
ni mogoče izvedeti ničesar.

Gradič stoji na majhni vzpetini, na 
rodovitnih Ueh in zaradi svoje čudovite 
okolice na prelepem kraju, kakor mnogi 
sosednji gradovi. Pod gradom pa teče po
tok Težka voda.

Grajsko poslopje je prav čedno in ne
daleč od njega stoji lepa kapela, posveče
na sv. Trojici.

V poslopje Pogancev je leta 1685 uda
rila strela, vendar mu ni prizadejala no
bene škode.

»Leta 1547 je gospod Sigmund pl. Min- 
dorf prodal grad Pogance gospodu Ivanu 
Lenkoviču, vrhovnemu kapetanu Hrvatske 
in Slavonske krajine, ta pa kasneje go
spodu Krištofu Gusiču; za njim ga Je Iz id o r M ole: STARA l*RAVDA (razv a lin e  žužem ber- 

šk ega  g ra d u )

prišel šaljivi Ribničan, na
smejan, razdrl dve ali tr i ve
sele, povedal to ali ono novi
co in  vas mimogrede oskrbel 
z vsem, kar od njegove robe 
potrebujete v gospodinjstvu 
ali gospodarstvu.

V znamenitem arboretum u 
v Vo6jem potoku p ri Kam
niku je bilo pred nekaj dne-

se je skobacali iz avtomobi
la France Gorše iz Zapotoka, 
za njim  še sin — šofer in 
pričel glasno povpraševati po 
»gospodinji«. Kot bi prišel 
domov ah  k starim  znancem.

H itro so se ženske zgrnile 
okrog Ribničanov in njune

. 4313 novih!
Še 68 nov ih  n a ro č n i

kov sm o  d ob ili zad n ji 
ted en ; o d  te h  n a m  jih  
je  k a r  22 p o sla l C veto  
K riž  iz K očev ja , u čen 
ci kočevske  o snovne šo 
le p a  so  jih  p rid o b ili 
sp e t 9. T u d i ta  te d en  n i 
občine, iz  k a te re  n e  bi 
do b ili v sa j enega no ve 
ga n a ro čn ik a .

O d 20. X I. 1966 do  21. 
I I I .  1967 sm o  zb ra li že 
4.313 nov ih  n a ro čn ik o v .

dobil v last Stefan Gusič, ki je graščino 
prodal gospodu Rudolfu Paradeiserju.

Imenovani gospod, grof Rudolf Paradei- 
ser, in njegova žena, gospa Doroteja, ro
jena pl. Haller, s ta  dala postaviti prej 
omenjeno kapelo sv. Trojice, prav tako pa 
tudi ne daleč od gradu stoječo cerkev sv. 
Roka, in sicer v času, ko je po Novem 
m estu razsajala kuga.

Zdaj je graščina last gospoda' Ivana 
Lovrenca pl. Paradeiserja. Nedaleč od Po- 
gancev stoji lep dvorec z imenom Biren- 
baum, v deželnem jeziku imenovan H ru
šica. Čeprav sto ji ta  že v hribih, ga je 
sedanji lastnik gradu Pogane postavil na 
lepem in rodovitnem kraju, bogatem sad
ja  in vinske trte. Zato pa spada ta  dvorec 
tudi pod graščino Pogance.

Grad je stal južno od vasi Jediščica, 
ob sotočju Težke vod« in Petelinca, ter 
Je bil med vojno do tal požgan.

V soboto dopoldan so se v Ljubljani na slovesen ln tradicionalen način poročili švedski,
avstrijski in slovenski par. Kmečko ohcet so jim pripravila ljubljanska gostinska podJe 40L *g«tično podjetje 
KOMPAS. V sprevodu z  mladoporočenci, svati in vozmi z balo je sodelovalo več j v oblečenih v
narodne noše iz Primorske, Koroške in Bele krajine. — Poročni pari, ki so pripotov» )0?W Iavijo  na dan 
pred ohcetjo, so se prvič srečali v restavraciji v gradu Otočec, kjer so jim pripravni m ̂  sprejem. Pri
sprejemu je bil tudi g. Per Knut Granquist, urednik švedskega časopisa »The Exprt- JU u je »zbral švedski 
par za kmečko ohcet med 400 prijavljenimi. Na sliki: belokranjske narodne noše na voda pred hote

lom LEV v Ljubljani (Foto: F. Modic)

„Grablje, vile, žlice..

Most v pokrajini, kivjo omenja naš spis o zibelki franco
skih partizanov

so v ražn a  in  tu ja . B ilo jih  je  s t r a h  p re d  p a rtiz an i, k a te re  
so  v ideli za  v sak im  h išn im  vogalom , za v sak im  ce s tn im  
ovinkom . D a b i d a li d u šk a  svo ji jezi, so se znesli poseb n o  
n a d  p ed o lžn im  p reb iv a ls tv o m .

Za ilu s tra c ijo  n a v a ja m  n asled n je  p rim e re :
N eki obč in sk i n ače ln ik  se  je  sk ril z ženo in  osem le tno  

h č e rk o  p re d  n em šk o  p a tru ljo  v b ližn jo  vo tlin o . N esreča  je 
h o te la  d a  je  p ra v  ta k ra t, ko so N em ci šli m im o  votline, 
z a la ja l nače ln iko v  p es. K o t s tek li p s i so  p la n ili p ro t i  sk r i
va lišču  in  zv e rin sk o  u b ili n ače ln ik a  v tre n u tk u , k o  je isk a l 
po  žep ih  leg itim ac ijo , d a  se z n jo  le g itim ira . Ž eni in  h če rk i 
p a  so  zab iča li, n a j ne  jo k a ta  in  n a j m o lč ita , s ic e r bo  obe 
d o le te la  is ta  u so d a , k o t je  očeta .

Ti krvoloki so ubijali tudi nedolžne otroke. Tako so na 
tri obroke: Almo Giraud (deset let), na Suzano Berthet 
(osem let) in na Lucijo Emery (štiri leta), ki so se skrile 
pod skalo, metali ročne bombe, ki so vse tri težko ranile! 
Sedemdesetletne starke Marije Bonthoux, ki je prosila, naj 
prizanesejo njenim trem vnukom in njej, niso uslišali; ubili 
so njo in otroke. Njen zet je bil vojni ujetnik v Nemčiji. 
Marijo Appaix, ki je stala na pragu svoje hiše, so brez be
sed ustrelili. Stari ženici pa, ki je bila v bližini in je bila 
njena sorodnica, pa so Nemci na njeno zahtevo: »Ubijte še 
mene, saj vidite, da brez Marije ne morem živeti!« odgovo
rili: »Ti si prestara!«

Takih in podobnih prizorov in še strašnejših je bilo na 
pretek v Franciji, kakor tudi pri nas. Na Vercorsu naletiš 
vsepovsod na razpadajoča trupla, neprijeten zadah se širi 
daleč naokoli. Nikjer ni žive duše. Nacisti so ubijali tudi 
ljudi, ki niso hoteli izdajati. Francosko učiteljico Rosette 
Jarrand, staro okrog 35 let, in njeno hčer, so najprej straš
no mučili, nato pa mater ustrelili. Učiteljica je pet let v 
skromni šoli učila otroke, kako morajo ljubiti svojo trpečo, 
a ne poteptano domovino. Mislila je, da je svoboda že na 
pragu. Zato je še bolj podpirala partizane. Dala jim je na 
razpolago šolske prostore. Prišli pa so Nemci in hoteli zve
deti od nje, kje se skrivajo partizani in kje so njihova skla
dišča. Za noben denar jih ne bi izdala. Obljubljali so ji, da 
se ji ne bo nič zgodilo, če bo povedala, kar od nje zahteva
jo. Toda ona je trdovratno molčala. Nacisti so učiteljico 
ustrelili.

Kakih šeststo metrov od ceste pri Charbertzu je votli
na Luire. Od sobote, 22. julija 1944, je bila v njej partizan
ska zasilna bolnišnica. Ranjenih partizanov niso mogli pre
nesti v Die, ker so to mesto napadli Nemci. Vhod v votlino 
je kakih dvajset metrov širok, Jama pa je približno tride
set metrov globoka. Votlina je obdana z gozdovi in je tež
ko pristopam. Ko sem si po vojni jamo ogledali, sem se ču
dil, kako so jo Nemci mogli iztakniti. Jama je, skoraj bi re
kel, nepristopna in nihče ne bi slutil, da je na tem kraju 
kakšna votlina.



VELIKO RAZUMEVANJE DOLGUJEMO MLADEMU RODU

V žep bodo segli obrtnik, kmet in delavec
Predstavniki delovnih kolektivov iz brežiške občine so razpravljali o samo
prispevku za obnovo šol —  V treh letih bi delovni ljudje lahko zbrali 300 

milijonov Sdin, če se bo začeta akcija posrečila

Sindikat o zdravstvenem 
varstvu

V enotah JLA več demokracije

tastrskega dohodka za obno
vo šol. Tako bi v enem letu 
zbrali 18 m ilijonov starih  
dinarjev.

O brtniki bi m orali zbrati 
11 m ilijonov starih  dinarjev. 
Vsi zaposleni v delovnih or
ganizacijah, katerih  osebni 
dohodki presegajo 50 tisoč 
starih  diparjev, naj b i izgla
sovali enodstotni sam opri
spevek od neto osebnih do
hodkov. Kolektivi se bodo 
dogovarjali tud i za enodstot
n i prispevek na račun skla
dov. Na leto b i delavci in  de
lovne organizacije prispevali 
70 m ilijonov starih  dinarjev.

V treh  letih bi s to akcijo 
zbrali v občini 300 milijonov 
sta rih  dinarjev, za m anjkajo
čih 200 m ilijonov sta rih  di-

P red nedavnim  so n a  kon
ferencah ZK v enotah tova
rišev F ranca Jordana in  To- 
m aša Sam ardžiča v Brežicah 
izvolili nov kom ite in  sprejeli 
sm ernice za bodoče delo. K o
m unisti so si b ili edini v 
tem , da so osnovne organiza
cije postale bolj dem okratič
ne in  objektivne, k ar se tiče 
razprav o problem ih življenja 
in  dela v enotah. Vzporedno 
pa se je  povečala tud i odgo
vornost p ri izvrševanju nalog 
in funkcij.

D iskusije na  obeh konfe
rencah so pokazale najvažnej
še naloge kom unistov v p ri
hodnjem  obdobju. Aktivnost 
kom unistov v družbeno-poli- 
tičnih organizacijah so oce
n ili ko t uspešno in poudarili, 
da  je  še naprej treba  navezo
vati čim  neposrednejše stike 
m ed vojaki in  ljudstvom  in 
s  tem  povečevati obram bno

sposobnost naše države.
K om unisti so sprejeli smer- 

ndce za nadaljn je delo. Te so 
tesno povezane z nalogam i, ki 
so jih  sprejeli n a  sestankih 
osnovnih organizacij in v di
skusiji na konferencah za iz
volitev novega kom iteja. Ko
munista so tud i tok ra t bili 
enotnega m nenja, da bodo 
vložili ves trud , da bi izpol
nili sprejete naloge.

K onferencam  je  prisostvo
val član pooblaščenstva CK 
ZKJ polkovnik Miloš Cmo- 
bm ja. Na konferenci v enoti 
F ranca Jordana je  kom uniste 
pozdravil sek retar občinske
ga kom iteja ZK v Brežicah 
Vinko Ju r kas, ki je  govoril 
o delu kom unistov v Breži
cah .

S konferenc so poslali te 
legram e CK ZKJ in tovarišu 
T itu. M. JARANOVIC

V Brežicah so  v četrtek , 23. 
feb ruarja , člani ObSS s  člani 
obeh strokovnih sindikatov 
m ed drugim  obravnavali sp re 
m em be v  zdravstvenem  var
stvu in  socialnem  zavarova
n ju  in  iskali v tem  vlogo sin 
dikatov. O sprem em bah je  
zanimivo poročal član  kom u
nalne skupnosti socialnega 
zavarovanja Rudi Požar. Me
n ili so, naj b i bala v Sloveni
ji sam o ena skupnost social
nega zavarovanja, seveda pa

Letos 
praznik 

v Artičah
Letos bo osrednje praz

novanje občinskega praz
nika brežiške občine v Ar
tičah, naslednje leto v 
Cerkljah, leta 1969 pa v 
Pišecah. V vseh treh kra
jih  bi radi im eli slavje že 
letos, saj je skupščina lan
sko jesen prejela troje 
prošenj. Po tem eljitem  
preudarku je izglasovala 
gornji vrstni red. Odbor
niki niso im eli posebnih 
pripomb, četudi morda ne 
bodo povsod zadovoljni z 
odločitvijo. A vendar: na 
vrsto bodo prišli vsi.

Planinci 
na občnem zboru
Planinsko društvo je  pova

bilo v Brežice znanega p re 
davatelja prof. M irka K am bi
ča. Predaval je  20. m arca za 
šolarje in  posebej za od ra
sle ljubitelje  planin. Naslov 
predavanja je  bil »Naše p la
nine v luči tujine«. Planin
sko društvo je  imelo ta  ve
čer tudi občni zbor. K akor 
vsako leto ga je tud i tok rat 
poživilo s predavanjem , in 
lepim i diapozitivi.

P. V.

POPRAVEK
V Skupščinskem  D olenj

skem  listu  je  bil 16. m arca 
1967 objavljen pod št. 110 raz
pis natečaja Stanovanjskega 
in kom unalnega podjetja iz 
Brežic o oddaji stavbenih 
zem ljišč za gradnjo stano
vanjskih stavb v Brežicah. 
Popravljam o tiskarsko  napa
ko v 6. členu razpisa, k i se 
m ora pravilno glasiti takole: 
6. V arščina znaša 1.000 Ndin.

U redništvo DL

PROSVETNI DELAVCI BREŽIŠKE OBČINE SO ZBOROVALI
/

Brez oklevanja za samoprispevek
Zdaj je čas, da prosvetni delavci utemelje zahteve po spremenjenem deležu 
v občinskem proračunu — Z dosedanjo obrazložitvijo proračunskih izdatkov 
niso zadovoljni — Samoprispevek za investicije v šolstvu so sprejeli

soglasno

b i m orali pam etneje gospo
dariti s sredstvi. R azburila 
jih  je  ugotovitev, da zavaro
vanci n iso  mogla, o vsem  raz 
prav ljati. Pripom nili so, da 
bi m orali b iti porodniški do
pusti enaki v vseh delovnih 
organizacijah, nadom estila pa 
enotna: za bolezni do  7 dni 
— 70-odstotno nadom estilo, 
do enega m eseca — 80 odst., 
za nesrečo p ri delu p a  100- 
odsfcotno nadom estilo. Taka 
nadom estila naj b i svojim  
delavcem  izplačevali tud i 
obrtniki. 2ene p red  porodom  
naj b i dobile enoten znesek 
po 15.000 Sdin.

Telovadna akademi
ja v Brežicah

Učenci osnovne šole BRA
TOV RIBARJEV so pripravili 
za 20. marec bogat telovadni 
spored. Starše in vse prijate
lje mladine so povabili na 
akademijo v Prosvetnem do
mu.

Z nastopom so pokazali, ka
ko izkoriščajo prosti čas za 

to, da utrjujejo zdravje telesa 
in duha. Obiskovalcem so se 
predstavili kot dobri telovad
ci. Za nastop niso določili 
vstopnine. Zbirali so prosto
voljne prispevke za nakup 
športne opreme.

tudi neke vrste spodbuda za 
sodelovanje prosvetnih delav
cev na zborih volivcev, na 
katerih  bodo pretresali p ro 
račun. Pasivnost je že vna
prej obsojena na neuspeh. 
Delež v proračunu m ora vsa
kdo utem eljiti. Zdaj je še 
pravi čas za to . J. T.

Na Veliki Dolini 
še veliko želja

Na Veliki Dolini im ajo 
kljub novi šoli še vedno za 
17 m ilijonov S din želja. 
Mnogo učencev se vozi k po
uku s kolesi, ki jih  m orajo 
puščati kar na prostem . Za
to b i radi postavili kolesar
nico. V avlo, ki jo  uporablja
jo za telovadnico in gardero
bo, učenci druge izmene ne 
sm ejo p re j, dokler ne pozvo
ni. čakati m arajo  pod milim 
nebom , sicer m otijo pouk.

Do prihodnje zime bi radi 
pokrili zunanja a trija , da bo
do im eli učence pod streho. 
Tudi za ureditev igrišča bo
do potrebovali nekaj denarja. 
S prostovoljnim  delom ne 
bodo vsem u kos.

Za šolarje so 
zbirali živila

V Veliki Dolini se je  uspeš
no končala nabiralna akcija 
za pomoč šolski mlečni ku
hin ji. Zbiranje živil je  o rga 
niziralo društvo prijateljev 
m ladine v vsem šolskem  oko
lišu. K m etje so prispevali 
krom pir, fižol, ja jca  in d ru 
ga živila, da bodo učenci 
lahko tr ik ra t tedensko m ali
cali enolončnico. O troci iz 
revnejših družin dobe m ali
co zastonj, drugi pa plačajo 
za dnevni obrok po 30 Sdin. 
Malico redno uživa 278 šo
larjev.

D ruštvo prijateljev  m ladi
ne v Veliki Dolini je zelo de
lavno. Vodi ga učiteljica He
lena Nikoličeva.

NOVO V BREŽICAH
■  NA RAZS/TAVO CVETJA, ZE

LENJAVE IN SADJA V TRSTU 
vabi prebivalce Brežic in okoli
ških krajev Turistična poslovalni
ca SAP. Izlet Je napovedan za 22. 
april. Ljubitelji narave in nje
nih lepot, ne pozabite se prijaviti! 
Razstava vas bo presenetila z 
razkošjem čudovitega cvetja in 
prekrasnih pridelkov iz sadnih ter 
zelenjavnih vrtov.

■  TRGOVSKO PODJETJE LJUD
SKA POTROŠNJA kupcem pridno 
rasdeljuje kupone za majsko na
gradno žrebanje. Izžrebancem je 
namenjenih 371 nagrad. Za pre
m ijo je predviden moped. Do ude
ležbe na nagradnem žrebanju ima 
pravico vsak potrošnik, ki naku
pi za 50.000 Sdin blaga.

■  PO MESTU SO TE DNI PO
STAVILI PRECEJ NOVIH PRO
METNIH ZNAKOV. Nekatere so 
obnovili in zdaj vozniki niso v 
zadregi niti za parkiranje niti za 
vo4njo.

■  OBČINSKI ODBOR RDEČE
GA KRIZA bo imel 28. februarja 
občni zbor. Lani Je odbor uspeš
no delal pri vzgoji in prosvetlje- 
vanju prebivalstva. Organiziral Je 
22 zdravstvenih predavanj, 5 teča
jev prve pomoči in 80-um i tečaj 
za prostovoljne bolničarje.

■  NOCOJ BODO BRF.2ICANI 
SPET LAHKO POZDRAVILI v 
svoji sredi igralce celjskega gleda
lišča. Gostje bodo nastopili s Can
karjevo komedijo »Za narodov 
blagor«. Delo je  režiral Mile Ko
run. Sodeč po izredno dobrem 
obisku ob minulem gostovanju, si 
tudi na nocojšnji predstavi prire
ditelji obetajo polno dvorano.

■  V CATESKIH TOPLICAH na
vezujejo stike s turističnim i agen
cijami raznih dežel, da bi si za
gotovili obisk skozi vse leto. Za 
obdobje od 15. m aja do oktobra 
letos so oddali 58 postelj agenci
jam  iz Izraela. Za zdravilišče je 
to velik uspeh

■  ZA 21. MAREC Je krajevna 
organizacija SZDL m esta Brežice 
sklicala zbor občanov. Na dnev
nom redu Je bilo predlaganje kan
didatov za zvezni zbor zvezne 
skupščine in  za občinsko skupšči
no. Odbornike volijo v mestu tri 
volilne enote.

■  ASFALTIRANJE NA CESTI 
21. MAJA je  spet prekinjeno. 
M anjkajo še robniki. Delo bodo 
nadaljevali, ko bodo robniki po
stavljeni.

■  V BREŽICAH SE TUDI LE
TOS pripravljajo na kultumo-pro- 
svetno revijo, podobno Posavski 
reviji ob 20-letnici obnove ljudske 
prosvete in kulture. Prireditve bo
do po raznih krajih občine.

■  PO RADJU BREŽICE so v
nedeljo seznanili poslušalce z od
lokom o javnem redu in  miru. 
Morda ga bodo meščani zdaj bolj 
spoštovali, ko so zvedeli tudi za 
kazni. Kršilcev je precej zlasti v 
stanovanjskih blokih, toda brez 
tožnika tudi sodnik za prekrške 
ni mogel poseči vmes.

■  PREDSEDSTVO OBČINSKE
GA SVETA ZKPO Brežice Je na 
seji 20. marca napravilo spored 
obiskov pri prosvetnih društvih, 
kjer se bodo s predstavniki KO 
SZDL pogovarjali o delovnih na
črtih  v novi sezoni in pripravah 
za revijo kulturnih dejavnosti.

■  JUTRI BO PRI BRE2ISKI 
DELAVSKI univerzi končal delo 
seminar higienskega minimuma za 
gostince. Udeleženci seminarja, di
jaki Šolskega centra za blagovni 
prom et in gospodinje bodo lahko 
prisostvovali demonstraciji in  pre
davanju o shranjevanju in upo
rabi zmrznjenih živil. Priprave za 
zmrzovanje živil in elektrom otor
je za kmetijstvo bo prikazala loš
ka tovarna hladilnikov. Ob filmu 
bo predavala Ela Kovačevič z viš
je gospodinjske šole v Grobljah.

Lani 330 rojstev 
in 243 smrti

V brežiški občini se Je 
rodilo lani 330 otrok . Umr
lo je  243 ljudi. Leta 1965 so 
zabeležili v občini 359 ro j
stev in  260 sm rti. P ri na
ravnem  p rirastk u  odstotek 
rojstev ne dosega republi
škega povprečja, m edtem  
ko je  um rljivost enaka po
vprečju v SR Sloveniji.

Med vzroki sm rti so na 
prvem  m estu  obolenja s r
ca in ožilja, na drugem  
m estu novobvorbe, na  tre t
jem  m estu obolenja cen
tralnega živčnega siste
ma, tem  pa sledijo obo
lenja dihal in  nesreče.

Gim nazijski ravnatelj prof. 
Marjan G regorič je  opozoril 
irosvetne delavce na sklep 
občinskega odbora sindikata 
ielavcev družbenih dejavno
sti. O dbor bo zbral podatke 
) osebnih dohodkih delavcev 
s srednjo, višjo in visoko 
.zobrazbo v gospodarstvu, 
zdravstvu, sodstvu in držav-
ii upravi te r izračunal po- 
tprečje. To bo osnova za do- 
jovor po zvišanju osebnih 
prejemkov v prosveti. S pav
šalnim predlogam  v proraču- 
iu  n se nam reč prosvetni de
lavci ne strin jajo .

Poslanec kultum o-prosvet- 
lega zbora skupščjne SRS 
prof. Stanko šk a le r in p red 
sednik občinskega sindikalne
ga sveta Ivan 2ivič sta opo
zorila na pom anjkljivosti v 
predlogu proračuna. Vse raz
prave o proračunu so bile

V soboto konferenca 
ZK v Brežicah

25. m arca bo v Brežicah 
občinska konferenca Zveze 
kom unistov. Delegati so že 
prejeli poročilo o delu orga
nizacij ZK po V II. redni kon
ferenci, da se bodo laže p ri
pravili na razpravo. R eferat 
bo b ral na konferenci sekre
ta r občinskega kom iteja Vin
ko Jurkas.

K noferenca bo po razreš- 
nici dosedanjim  članom ko
m iteja in njegovih kom isij iz
volila nov kom ite te r nove 
člane in revizijske kom isije. 
Delegati bodo po tem eljiti 
razpravi o nalogah v prihod
njem  obdobju sprejeli delov
ni program  do naslednje kon
ference.

Prosvetni delavci iz obči
ne Brežice so na kandidacij
skem  zboru 18. m arca izgla 
s ovali sam oprispevek za in
vesticije v šolstvu. Pokazali 
so zgled vsem delovnim or
ganizacijam  v občini. Dobro 
se zavedajo, da trenutno na 
druge vire ni mogoče računa
ti. Pozneje pa, ko bodo de
lovni ljudje že prispevali 
svoj prostovoljni delež, bodo 
imeli vso m oralno pravico 
zahtevati m anjkajočo vsoto 
od širše družbeno-politične 
skupnosti. Tako pot so ub ra
li že v m nogih občinah.

Na dnevnem redu sobot
nega zbora je  bila tudi ob
ravnava predloga za p ro ra 
čun občine. Z obrazložitvijo 
prisotni niso bili zadovoljni, 
ker sl iz naštevanja številk 
in odstotkov niso mogli 
ustvariti prave slike. Zahte
vali so podrobnejšo razčle
nitev posam eznih proračun
skih postavk in več prim er
ja ln ih  podatkov.

Zanim ali so se, če so d ru 
gi porabniki proračuna tudi 
tako skrom ni kot šole. V m i
slih so im eli osebne dohod
ke in kvalifikacijski sestav 
zaposlenih v upravi te r  s  tem  
v zvezi m ožnosti za gospo
darnejše poslovanje. Menili 
so, da bi s  tem eljitejšim  p re 
tresam  vseh proračunskih iz
datkov lahko prihranili mar- 
sikak dinar. Predlog p ro ra 
čuna, kakršnega je p ripravi
la  občinska uprava za obrav
navo na zborih volivcev, bo 
ta  m orala tem eljito dopolni
ti. Številke ljudem  zelo m a
lo povedo. Težko je razprav
lja ti o n jih , če niso izdatki 
razčlenjeni in podrobneje 
obrazloženi.

Za osnovno šolo v Cerkljah že urejajo igrišče za cicibančke iz otroškega vrtca, da 
se bodo v toplih dneh lahko preselili v naravo. Na sliki: otroci v pogovoru s to

varišico (Foto: J. Teppey)

Pretekli teden so v brežiški po 
rodnišnici rodile: Ljuba Gregor- 
ftanc iz Dmovega — Jožeta, Mari
ja  Božičnik iz Velikega Dola — 
deklico, M arija Metelko iz Apne. 
nika — Vldija, Ana Stem ad iz Sp. 
Pohance — Jožeta, Nada Jurm an 
iz Drenja — Ksenijo, Eva Stupar 
iz Obrežja — dečka. Dragica Sti- 
perskl iz Lukovca — Josipa, Ma
rija  Starčič iz Sel — dečka, Pavla 
Zorenč lz Ceste — Jožeta, Ivka 
Odak Iz Giznika — deklico, Cirila 
Molan lz Dobove — Zvonka, Ana 
Benedičič iz Bregane — Dragutina, 
Majda 2okalj lz Breganskega sela 
— Sandija, D jurdja Poje lz Rada- 
kovega — dečka, Terezija Bohorč 
1* Gor. Leskovca — dečka.

V V

BREŽIŠKE VESTI oO

Predsednik občinske sk u p  
ščine v Brežicah tovariš Mi
lan šepetave je  8. m arca skli
cal na posvet predsednike 
delavskih svetov in  d irek to r
je  delovnih organizacij. Na 
dnevnem redu  so bile p ri
prave na volitve v skupščin

ske organe in razprava o p ri
spevkih za investicije v šo l
stvu.

O dborniki so na p rejšn ji 
seji skupščine že izglasovali 
pogojni odlok, po katerem  
bodo km etje vplačevali tr i 
leta po dva odstotka od ka-

narjev pa b i skupščina naje
la posojilo, č e  se bodo na
č rti uresničili, bodo prišle 
na vrsto  za m odernizacijo 
vse šole v občini, v Brežicah 
p a  b i končno le dozidali nov 
tra k t osnovne šole. Na po
deželju bodo ponekod gradili 
nove učilnice, u rejali central
no kurjavo, kanalizacijo in 
vodovod.

Predstavniki delovnih ko
lektivov so na seji izražali 
dvom o začeti akciji, čeprav 
so obenem kazali razum eva
n je  do m lade generacije, ki 
upravičeno pričakuje skrb  
za sodobneje urejeno šolo. 
Dogovorih so se, da bodo 
podprli predlog za sam opri
spevek na zborih volivcev, na 
katerih  bodo šolstvo posebej 
obravnavali.



Delovni kolektiv tovarne čo
kolade IMPERIAL v K rškem , 
se je  odločil, da  bo s 1. ap ri
lom uveljavil 42-umi delovni 
teden. Poskusno so delali 42 
u r na teden že od oktobra 
lani. Poslovne uspehe tega 
obdobja bodo še preučili in 
predlagali m orebitne dopolnil
ne ukrepe.

Skrajšan delovni teden zah
teva predvsem  nabavo nove 
oprem e, za katero im ajo de
nar že zagotovljen, č e  bodo 
imeli v tovarni na  razpolago 
dovolj surovin, potem  bodo 
lahko z enakim  ali celo m anj
šim številom  zaposlenih dose
gali boljše poslovne rezultate 
kot p rej.

Dve delovni enota v podjet
ju  sta se odločili za sk rajša 
nje delavnika od osem  na se
dem ur, ker delo v pekam i

NOVO 
V BRESTANICI

■  DPD SVOBODA pripravlja 
uprizoritev znane ljudske igre Mli
narjev Janez iz zgodovine celjskih 
grofov. Premiera bo predvidoma v 
drugi polovici m aja na brestani
škem gradu. S sceno tako ne bo 
večjih težav, težje pa bo pripra
viti sedeže za gledalce. Igro, v ka
teri bo nastopilo okrog 50 igral
cev, režira Niko Galeša.

■  V BRESTANIŠKEM KINU so 
leta 1966 predvajali 106 filmov na 
279 predstavah, ki si jih  Je ogle
dalo skoraj 14.000 gledalcev. Naj
več kart so prodali za filme lah
kega in zabavnega žanra.

■  ŠPORTNO ŽIVLJENJE se 
kljub lepemu vremenu ni prem ak
nilo z mrtve točke. Uprava TVD 
Partizan bi morala sklicati občni 
zbor, na katerem bi se pogovorili 
čno situacijo. Zdaj, ko imajo mo- 
o letoSnjem delu in proučili finan- 
demo opremljeno telovadnico, bi 
morali tild ičlani telovadnega dru
štva razmišljati o bolj organizira
nem delu.

■  NA BRESTANIŠKEM RIBNI
KU se je začela sezona za lov na 
žabe. Najvnetejši lovci ujamejo na 
dan toliko žab, da dobijo tudi do 
dva kilograma žabjih krakov. Lju
bitelji takega mesa bodo spet lah
ko veseli! Z. S.

ne dopušča prostih  sobot. 
Druge enote so se zavzele za 
skrajšanje delavnega tedna 
za en dan. To pa na odloči
tev, k i je  po potrebi ne bo
do sprem injali. Ce bo tržišče 
zahtevalo drugačen razpored 
delovnega časa in  Če dobava 
surovin ne bo enakom erna, 
se bo kolektiv prilagodil tre 
nutnim  potrebam .

K om isija za sprem ljanje 
prehoda na 42-umi delovni 
teden p ri skupščini občine 
K rško meni, da je tovarna 
čokolade predložila zadovolji-

MALI OGLAS,
ki ga objavite v Dolenjskem 
listu — zanesljiv uspeh! Pre- 
>ere ga 130 tisoč gospodinj, 
vdovcev, Kmetovalcev, dijakov, 
uslužbenk in vojakov doma in 
po svetu! — Poskusite!

vo utem eljitev za skrajšan je 
delovnega časa in  da ni ovir, 
da to načrtno izpelje.

DROBNE 
S SENOVEGA

■  NOVI UPRAVNI ODBOR sin- 
dika ta senovskih rudarjev se Je 
preteku teden prvič sestal. Funk
cijo predsednika so spet poverili 
rudarju Stefanu Stroku, ki Je te 
posle že doslej vestno opravljal.

■  KOMUNISTI RUDNIKA so
preteklo nedeljo na konferenci
pregledali lanskoletno delo in 
sprejeli program za letos. Izvolili 
so nov rudniški komite, v kate
rem so vsi sekretarji osnovnih or
ganizacij .

■  V SOBOTO IN NEDELJO Je 
Senovčane presenetila dramska 
skupina senovske Svobode s igro 
Inšpektor na obisku. Igro so pri
pravljali že dlje časa.

■  SENOVSKI ŠOLARJI SO
predzadnjo nedeljo pripravili m a
micam lep kulturni program za 
dan žena. Po proslavi je bil rodi
teljski sestanek, na katerem so 
se učitelji in starSi pogovorili o 
delu otrok.

■  MATURANTSKI PLES — Dl. 
jaki zadnjih letnikov tehniške 
srednje šole so v soboto, 18. m ar
ca, pod pokroviteljstvom predsed
nika ObSS priredili VII. tradicio
nalni m aturantski ples v hotelu 
SREMIČ. Igral je brežiški zabavni 
ansambel.

■  TRENING V BAZENU — 
Plavalci domačega CELULOZARJA 
bodo začeli v letnem bazenu pre
cej zgodaj trenirati. Plaval išče bo 
že ob koncu marca toliko sposob
no, da se bodo plavalci lahko 
pripravljali za letošnje zimsko 
prvenstvo v Ravnah na Koroškem. 
Za druge plavalce bodo odprli ba
zen mesec dni kasneje, ker voda 
za redno kopanje še ni primerna, 
čeprav je topla.

■  ZNOVA POŽAR V PAPIRNI

CI — V nedeljo, 19. marca. Je v 
tovarni papirja nastal požar. Več
je škode ni bilo, ker so papiroi- 
čarji ln poklicni gasilci ogenj 
kmalu zadušili. Vžgala se je os 
p ri drugem papirnem stroju. Za
radi ognja nekaj u r niso mogli 
flelati.

■  IZBRALI SO KANDIDATE — 
Volivci papirnice so nedavno iz
brali kandidate za občinsko skup
ščino, zvezni gospodarski zbor, 
organizacijsko-polltični zbor repu
bliške in ustrezni zbor zvezne 
skupščine. Določili so tudi kan
didate za delavski svet podjetja in 
delavske svete ekonomskih enot. 
Volitve v samoupravne organe so 
že razpisali, opravili pa Jih bodo
19. aprila. Pavk

Staro šolo bi radi čimprej prodali — Nujno potrebujejo zavese v novih 
učilnicah — V kratkem bodo začeli urejati športni prostor in okrasne

nasade ob novi šoli

V B restanici snujejo za le
tos še precej načrtov. V k ra t
kem  bodo dobili asfalt n a  od
seku ceste m ed nakladalno 
postajo in  m ostom . 2e dolgo Si 
to  želijo. Pomagal jim  je  ko
lektiv ELEKTRARNE. Cesto 
že asfaltirajo  in delo gre h i
tro  od rok.

AGROKOMBINAT iz K rške
ga bo v B restanici odprl no
ro trgovino z reprodukcij
skim m aterialom  za km etij
stvo. Preuredil bo staro  po-

Uspešni januar 
v CELULOZI

Občni zbori sindikalnih 
podružnic po ekonom skih 
enotah v CELULOZI so m i
mo .V središču pozornosti Je 
bila obravnava proizvodnih 
uspehov, č lan i kolektiva so 
izredno zadovoljni nad  ja 
nuarskim i uspehi. Proizvod
nja je b ila presenetljivo veli
ka.

Na sindikalnih zborih so se 
delavci zanim ali, kako bo le
tos z nadom estili za letova
nje. Zadeva še ni rešena, od
ločitev bo odvisna od tega, 
s kolikšnim i vsotam i bo raz
polagal sklad skupne porabe.

slopje pod ELEKTRARNO- 
Pred n jim  bo sta la  ob cesti 
bencinska črpalka. O dprlo jo 
bo trgovsko podjetje PRE
SKRBA.

Ko se vrem e ustali, bodo 
začeli B restaničani u re ja ti 
okolico šole. N asadili bodo 
okrasno grm ičje in  splanira-
li p rosto r za šolsko igrišče. 
Sele potem , ko bo urejena 
tudi okolica novega šolskega 
poslopja, se bo  arh itek tu ra  
skladneje spojila z okoljem .

Na šoli m anjkajo tud i za
vese. Sonce nezadržno žge v 
učilnice in jih  čezm erno se
greva. To otežuje pouk, zato 
b i vodstvo šole rado čim prej

dobilo denar za zavese.
Nekaj denarja bodo dobili 

s prodajo  lesa, k i so ga km e
tje  obljubili za gradnjo. Tudi 
staro  Solo bo občinska skup
ščina poskušala p rodati. De
n ar bo odstopila za m anjka
jočo oprem o v novi zgradbi. 
M orda bodo šolo lahko od
prodali za stanovanja zaseb
nikom . Prav gotovo se bodo 
ljudje zanim ali za nakup.

Letos se bo Brestaničanom 
izpolnilo kar precej želja. No
v i šoli se bosta pridružili tr
govina in črpalka, pred že
lezniško postajo pa ljudem 
ne bo več treba gaziti po 
blatni cesti .

»Čutili smo se zapostavljene«
V vaseh Malo M raševo, K al

ce—Naklo in  B rod že več let 
n i bilo čutiti organizirane 
družbenopolitične dejavnosti 
in to je  vplivalo tud i na  raz
voj om enjenih krajev.

Na zboru volivcev 13. m ar
ca so ljudje povedali, da so 
se počutili zapostavljene. 
Predlagali so, naj za te tr i 
vasi ponovno ustanove k ra 

jevno organizacijo Socialisti
čne zveze. Ta bo predstavlja
la njihovo sam oupravo. O 
svojih zadevah in  težavah bi 
rad i sam i odločali. P repriča
n i so, da bodo zadovoljivo 
rešili m arsikatero  vprašanje, 
ki jim  je do sedaj povzroča
lo sk rb i in  nevoljo. »Poglavit
no pa  je  to,« so dejali, »da 
se ne bom o več čutili zapo
stavljene.«

Kandidati potrjeni tudi na Senovem
15. m arca so na Senovem 

končali vse kandidacijske 
ebpre, na  katerih  so delavci 
predlagali in  po trd ili kandi
date za vse skupščinske or
gane, k i jih  bodo volili 19. 
aprila.

Za zvezni gospodarski zbor 
zverne skupščine sta  bila po
tr jen a  Vinko Božič in  inž. Jo

že Bučar, od katerih  bo eden 
izvoljen. V organizacdjsko-po- 
litični zbor zvezne skupščine 
bodo volili le Franca Šetin
ca.

V organizacijsko-politični 
zbor republiške skupščine bo
do izmed kandidatov Lojze
ta  Stiha, S taneta Nunčiča, 
Stanislava P reskarja  in R o

m ana D ularja izvolili enega 
poslanca.

Za občinski zbor delovnih 
organizacij so potrd ili pet 
kandidatov: inž. Toneta Ko
želja, Stefana Stroka, Alojza 
Jevšnika, Alojza Pavliča in 
F ranca Skobem eta. Izvolili 
bodo tr i  odbornike.

Z novo opremo bodo lahko dosegali boljše uspehe ob enakem številu zapo> 
slenih — Nekatere enote so se odločile za prosto soboto, a dve delovni 

enoti za skrajšan delovni dan

Brestanica:

Asfalt, trgovina in črpalka

ODVISNI SO TUDI OD OSKRBE S SUROVINAMI

V IMPERIALU je teden dolg 42 ur
Pred železniško postajo v Brestanici asfaltirajo cesto. (Foto: J. Teppy)

Število nočitev bomo podvojili
Kaj k ršk i gostinci pričaku

je jo  od letošnjega turističnega 
leta, nam  je povedal uslužbe
nec hotela Srem ič v Krškem  
Jože K olander.

— Lani sm o im eli zadovo
ljivo leto. H otel Srem ič, ki 
prem ore 60 postelj, je  im el 
8.500 nočitev. Letos računam o, 
da se bo število nočitev po
dvojilo, saj im am o v načrtu  
tud i povečanje števila pod
je tij. Nedolgo tega sm o se 
dogovarjali za obiske večjih 
skupin tu ristov  iz Subotice, 
Novega Sada in  Skopja, ra 
zen tega pa k  nam  že nekaj 
le t sem  rad i p rihajajo  ita 
lijanski lovci, k i jih  zato p ri
čakujem o tud i letos, saj so 
bili p re jšn ja  le ta zelo zado
voljni. Veliko gostov privab
lja  tud i kopalni bazen in  so

kopalci poleti naši staln i 
gostje. V okolici K rškega so 
tude lepe izletniške točke.

Na obisk gostov slabo vpli

va neurejena/ zasavska cesta. 
M otorizirani tu ris ti se radi 
izognejo te poti, ki vodi p ro ti 
Zidanem m ostu. Na to gostin
ski delavci ne m orem o vpli
vati, čeprav bi se m orali za 
asfaltiranje te  ceste vsi pote
govati predvsem  zaradi go
spodarskih koristi.

G ostinskih uslug letos ne 
nam eravam o podražiti. M eni
mo, da b i z visokimi cenam i 
preveč odbijali goste. V m e
stu  je  razen hotela še gostišče 
in  obrat družbene prehrane. 
T roje izm ed n jih  spadajo k  
našem u hotelu, druga pa so 
v rokah zasebnikov. Čeprav 
im am o velike denarne ob
veznosti do družbe, se bomo 
vneto prizadevali, da bom o 
tudi letos dobro gospodarili.

PAVK.
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Bogata slikarjeva žetev
Akademski slikar in umetnostni kritik ter esejist Marjan 

Tršar je obiskovalcem Ciuhove razstave, 4. marca 1967, ob otvo
ritvi predstavil slikarja, krškega domačina, ki si je s svojimi 
deli pridobil ugled doma in po svetu. Objavljamo njegov govor, 
ki ga je imel pred množico ljubiteljev umetnosti in slikarjevih 
prijateljev, ki so se tistega dne nagnetlli v krškem umetnostnem 
paviljonu. V času od otvoritve do danes si je razstavo ogledalo 
že veliko število prebivalcev Krškega in okolice, zato ne dvomi
mo, da bodo te vrstice še poglobile zanimanje za slikarjevo delo.

nitev likovnih dosežkov zrelega 
um etnika sredi tistega okolja, ki je 
postalo sčasom a del ixjega samega,

U m etniku pom eni razstava obra
čun z lastnim  delom; pošten pre
gled dosežkov — po mesecih, po le
tih trdega in zavestnega prizadeva
nja — ko se je  kdaj v dvomih, kdaj 
v igrivi zanesenosti trud il luščiti 
iz svojega bistva iskren um etniški 
izraz, Intim no izpoved o svetu, ki 
ga živi. Ni to rej naključje, če nas 
na razstavi obhaja občutek nena
vadnosti, praznične nevsakdanjosti, 
saj sm o pravzaprav priče um etniko
vega delojpiusta po trdem  delu; iz

brani povabljenci na um etniški t r 
gatvi, srečni použivalci žlahtmine 
stvarjalčevega srca in duha.

Današnjem u večeru slikarja  Jože
ta Ciuhe pa pritiče  še poseben in 
sila redek pridevek. Za slikarja, do 
mačina iz' K rškega, je  ta  razstava 
nekaka um etniška oddolžitev dom a
čemu kraju , tisti nikoli pozabljeni 
sredini njegovih rosnih let, k i so 
klesale vanj prve odločilne obrise 
dozorevajoče osebnosti. Je to  racgr-

Razstavo Jožeta Ciuhe v krški 
galeriji je odprl umetnostni kri
tik Marjan Tršar (Foto: T. Goš- 
nik)

del njegove predstavne podstćti. Iz 
nje so, — naj se je zavedal ali ne
— rasle brezštevilne različice njego
vih zam isli, nenavadnih kompozicij, 
figur fcn živali, preprostih  stvari in 
sanjskih dom išljij. Ta bogati vsebin
ski svet Ciuhovih likovnih predstav 
žanje dom a in po svetu nedeljena 
priznanja. Njegove risbe in ilustra
cije so postale pojem  pretanjeno 
oblikovanega doživetja, ekspresivne
ga sprem injanja narave, ki kljub 
diranim deform acijam  ne zapada 
karikiranosti, m arveč ohranja lirič
no mehkobo likovnih prispodob. 
Ciuhov vsebinski svet je celovit in 
se ne odreka svojim  posebnostim  
ne v ilustraciji ne v slikarstvu, saj 
se p ri njem  prep letate malone brez 
očitnejših m eja. Njegova občutljiva 
perorisba je našla turiti. v barvnih 
tehnikah način, odgovarjajoč slikar
jevi želji po igrivi dorečenosti in 
dokončnosti, k i nikoli ne računa na 
zgolj tehnična naključja in  mikav
nosti. To je  obnovljena tehnika na 

ših sta rih  slik na steklu. Ciuha ji 
je znal poiskati sodobno vsebino, k i 
pa se hk ra ti dom iselno povezuje s 
prvobitnostjo ljudskih verovanj, 
predstav iz  bogatega narodovega iz
ročila. Ta razgibani svet njegove 
dom išljije se m u je  še bolj razcve
tel ob stikih z azijskim i in staro- 
am eriškim i kulturam i, k i jeh )e že
ja njegovega neprestanega iskanja 
použivala na m nogih potovanjih  v 
Aziji in Ameriki. Toda vedno znova 
se je  znal v rn iti v tisto  ljubo oko
lje, ki so m u poseben izraz vtisnili 
m ladostni spom ini. Obogaten z no
vimi spoznanji skuša Ciuha na jti 
prav tem u drugem u svetu p reprič
ljiv, sam onikel um etniški izraz, iz
raz vedno sprem injajočega se žive
ga ustvarjalca ob nem inljivi priču- 
jočnosti dom ače zem lje in  ljudi.

Iz srca želim  vsem navzočim, še 
posebno pa njegovim  rojakom , da 
bi se m u znali tud i v tem  približa
ti. Da b i si ga vnovič posvojili, to 
krat posvojili kot umetnika ustvar
jalca.



TRŽIŠČE: kandidate za 
poslance bi radi videli
Fred k ratk im  je  b il v T r

žišču zbor volivcev, k i se ga 
je  ž a l udeležilo le m alo lju 
di. Za bodoča odbornika ob
činskega zbora s ta  b ila p red 
lagana M ilan B orštnar in  Ja 
nez Zore, za poslanca zvezne
ga zbora zvezne skupščine pa 
V iktor Avbelj, sek re tar ZK 
Slovenije. »Lepo bd bilo,« je 
dejal eden izmed navzočih, 
»vda bi kdaj videli zveznega 
poslanca tudi v Tržišču, če 
ga že volimo.«

Na zboru so udeleženci go
vorili tudi o socialnem  zava
rovanju in  se niso strin ja li 
s  tem , da m orajo plačevati 
dodatne razlike v prim erih,

ko se zdravijo v bolnišnicah, 
ki ne spadajo v obm očje n ji
hove zdravstvene ustanove. 
Posebno o ster pa je bil po
m enek o davkih. Tajnik ob
činske skupščine je zbranim  
obrazložil, da bodo ostale 
davčne lestvice za km ete ne- 
izprem enjene, ker želim o, da 
bi km etovalci ostali tudi v 
bolj hribovitih  predelih. Na 
zboru so toplo pozdravili 
priprave za gradnjo nove šo
le na Telčah.

Razprava je  bila pestra  in 
zanimiva in je treba grajati 
tiste , ki so ostali tako dolgo 
v gostilni, da so jih  m orali 
drugi čakati kar tr i če trt 
ure.

Olgo Vrabič so prositi 
za razgovor

Predsednico zveznega soci- 
alnozdravstv enega zbora in 
zvezno poslanko 61. volilne 
enote, v kateri je  tu d i sev- 
niška občina, tov. Olgo V ra
bič so na pobudo sevniških 
delovnih kolektivov zaprosili, 
da bi v Sevnici na posebnem  
razgovoru razložila vzroke, ki 
so pripeljali do najnovejših 
ukrepov na področju zdrav
stvenega in socialnega var
stva. Predstavniki družbeno
političnih organizacij upajo, 
da se bo vabilu odzvala.

Borci komunisti 
o aktualnih problemih

Pretekli teden je  b il v dvo
ran i Jugotanina v Sevnici se
stanek aktiva borcev, članov 
ZK, ki se ga je  udeležilo 20 
članov. Predsednica občinske
ga odbora SZDL E lka Grilče
va je  obširneje poročala o 
evidentiranju kandidatov za 
zvezno, republiško in  občin
sko skupščino. K andidati so 
bili pravilno razporejeni ta 

ko po staro sti kot po izobraz
bi. N ajveč težav je  bilo s 
kandidiranjem  znanih gospo
darskih  strokovnjakov iz sev- 
niških podjetij. S ekretar ObK 
ZKS Jože Bogovič je  pouda
ril, da bi m orali im eti d irek 
to rji — poslanci v podjetju  
nam estnike, Id b i začasno vo
dili delovno organizacijo.

Na sestanku so borci — ko
m unisti govorih o problem ih 
organizacij ZB in ZROP. Go
vorniki so m enih, da je tre 
ba poživiti delo ZROP in h i
tre je  reševati boleče proble
me borcev: stanovanja, zapo
slitev in socialno zavarovanje. 
Borci naj bi dobili prim erne 
kredite za gradnjo stanovanj. 
Ob koncu sestanka je tov. Bo
govič dejal, da je treba  dati 
borcem  dostojno delo, rfe pa 
m ilostne podpore. Borca naj 
bodo in iciato rji splošnega na
predka v naši domovini. 

t č lan i aktiva so sklenili, da 
se ustanovita dva aktiva bo r
cev kom unistov: prvi bo v 
Sevnici, drugi v K rm elju.

S. Sk.

Zaradi hitre vožnje trčil
17. marca se je pripetila pro

metna nesreča na cesti Sevnica— 
Trebnje. Proti Trebnjemu je pe
ljal s tovornim avtomobilom Vin
ko Pelko iz Šentjanža. V vasi Je
lovica mu je naproti pripeljal z 
osebnim avtomobilom Karel Peč
nik iz Ljubljane. Zaradi hitre in 
neprevidne vožnje je trčil v tovor
njak, ki je v tem trenutku že stal 
na cesti, škoda na vozilih znaša 
4000 N dinarjev.

Je bilo za Jožeta 
škoda pogrebnega 

voza?
Tovariš urednik!
B ilo je 12. februarja, ko so 

na zadnji poti sprem ili po
kojnega Jožeta Jazbeca z  ži- 
gerskega vrha. K er je  bil fant 
te zelo siromašne hiše in  brez 
staršev, so ga na zadnji poti 
sprem ljala za krsto  le njego
va sestra in dva člana po
grebnega zavoda ter voznik 
Franc Vovk iz Lončarjevega 
dola. Ker konj zaradi staro
sti in oslabelosti ni mogel 
zvleči voza, naloženega s kr
sto  v  hrib na pokopališče, so 
ga morali vsi tr ije  pogrebci z 
voznikom  vred riniti do po- 
kopališčnih vrat. Vm es je bi
lo slišati neprim erne pripom 
be voznika.

Vprašam se, čem u im ajo v 
Sevnici pogrebni voz.

IVAN  RADI 
Sevnica 
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PRIHODNJE LETO NOVA ŠOLA NA TELČAH? Nedol
go tega je novomeško Cestno podjetje, ki vsako leto 
obdari eno izmed šol na svojem območju, izročilo šoli 
na Telčah nov epidiaskop, vreden okoli pol milijona 
dinarjev. Ker imajo tam kajšnji šolarji razen neprimer
nega šolskega poslopja tudi slabe šolske pripomočke, 
so bili vsi darila izredno veseli. Ob slovesnosti so gle
dali zbirko fotografij »Gradovi na Dolenjskem«, pod
predsednik občinske skupščine Franc Molan pa je po
vedal, da že pripravljajoj načrte za gradnjo nove šole, 
ki naj bi bila zgrajena do septembra prihodnjega leta. 
Pri gradnji bodo morali sodelovati tudi prebivalci 
sami. — Na sliki je šola na Telčah, verjetno ena zad
njih v Sloveniji, ki še domuje v kmečki hiši

Kdo je koga 
potegnil?

Začelo se je na rednem občnem 
zboru prostovoljnega gasilskega 
društva na Bučki 12. februarja. 
Med dnevnim redom, ki je obse
gal tudi poročilo upravnega in 
nadzornega odbora, so bile na vr
sti volitve novega odbora, kamor 
je bil izbran tudi Jože Kranjc, ki 
naj bi v odboru odgovarjal za 
prosveto in kulturo.

2. marca je v Dolenjskem listu 
v rubriki »Sevniške z raznih ve
trov« pod naslovom, »Potegnili so 
občinsko zvezo« pisalo, da je naše 
društvo občinsko zvezo potegnilo 
za nos in ni prišlo na dogovorje
ni sestanek. V resnici pa je bilo 
takole: Jože Kranjc se je na svo
jo pest brez vednosti celotnega 
odbora dogovoril z organi občin
ske zveze za sestanek 19. februar
ja. O tem ni obvestil nikogar v 
društvu, ki je dolžan sestanek 
sklicati. Zato je prišlo do neljube
ga dogodka: Da je bila nesreča 
še večja, je to slišal sodelavec 
Dolenjskega lista in dejstvo zapi
sal.

Kdo je sedaj koga potegnil? Ne
dvomno nosi odgovornost za po
tegavščino tov. Kranjc, delno pa 
so tega krivi tudi funkcionarji ob
činske gasilske zveze, ki Kranjca 
dobro poznajo, pa so mu kljub 
temu verjeli.

Vinko Engelsberger 
tajnik PGD Bučka

Zadnje slovo 
Logarjeve mame

9. marca so v Krm elju po
kopali Logarjevo mamo, ma
ter osmih otrok in ženo upo
kojenega rudarja. Umrla je v 
59. letu za zavratno bolezni
jo, k i jo je dolgo mučila. Po
kojnica je bila zelo družab
na, čuteča m ati in rednica. 
Ob odprtem , grobu so ji za
peli nekaj žalostink. Vsi, ki 
so jo poznali, jo bodo ohra
nili v lepem spominu. D. B.

KRATKE Z VSEH STRANI
■  TEČAJ BO, ČE BO DOVOLJ 

PRIJAVLJENIH. Strokovni uči
telj krojenja in ročnega šivanja 
Ivan Krajec iz Ljubljane je v Sev
nici pripravljen organizirati kroj
ni tečaj, ki naj bi trajal 16 dni 
od 16. do 20. ure. Delavska uni
verza je že razposlala prijavnice, 
vendar še ni dovolj zanimanja. 
Tečaj bodo organizirali le v pri
meru, če se bo prijavilo vsaj 15 
ljudi. Vpisnina za tečaj znaša 
12.000 starih din.

■  POL MILIJONA ZA KRASI- 
NJI VRH. Vaščani Krasinjega vr
ha pri Malkovcu želijo, da bi tu
di njim napredek prinesel elek
trično luč v domove. Sami so 
zbirali les, pripravljeni pa so po
magati tudi z delom, vendar so bi
li prisiljeni zaprositi za pomoč 
sevniško občinsko skupščino. V 
osnutku letošnjega občinskega 
proračuna je že pol milijona di
narjev namenjenih elektrifikaciji, 
nekaj pa bo pomagalo tudi Elek- 
tro Krško.

■  LETEČA PREDAVANJA O 
LEPOTAH AMERIKE. Stane Tav
čar iz Kranja je v ponedeljek, 20. 
marca, gostoval v sevniški občini. 
Program je predvideval v enem 
dnevu šest predavanj v petih kra
jih: ob 8. uri v Tržiču, ob 10. 
uri v Boštanju, ob 12. na Blanci, 
ob 15. v Sevnici, ob 17. v Krme
lju in ob 19. uri spet v Sevnici
— tokrat za odrasle. Sevniško ob

čino je obiskal na povabilo tam
kajšnje delavske univerze.

■  VRTIČKARJI! Prišel je čas 
prvih del na vrtovih, če nimate 
hlevskega gnoja, ga lahko kupite 
po tri tisočake tono. Prijave zbi
rajo v cvetličarni v Sevnici.

■  TREBA SE BO SESTATI S 
TREBANJCI. Nezadovoljstvo zara
di različnih cen pri osemenjeva
nju krav v sevniški in trebanjski 
občini se še vedno ni poleglo, 
kljub obrazložitvi, zakaj je do te
ga prišlo. Nesporno je namreč, 
da so stroški osemenjevanja v 
sevniški občini, kjer prevozi vsak 
dan osemenjevalec 46 km, da skr
bi za 900 plemenic, večji, kot so 
v trebanjski občini, kjer je treba 
za 2500 plemenic prevoziti 72 ki
lometrov. Sporno je plačevanje 
skočnine na tistem področju sev- 
niške občine, kjer osemenjuje tre
banjski osemnjevalec. Sevniški
svet za kmetijstvo in gozdarstvo 
pravi, naj bi vsi rejci sevniške 
občine plačevali enako skočnino
— 4000 'starih  din, čeprav Tre
banjski osemenjevalec. Sevniški
ga oskrbuje trebanjska veterinar
ska postaja, manj. Temu pa rej
ci nasprotujejo, češ plačamo toli
ko, kot plačajo rejci v trebanjski 
občini. Ko se je zaradi tega prej
šnji teden sevniški svet za kmetij
stvo in gozdarstvo spet sestal, je 
sklenil, da se je o tem treba čim- 
prej pogovoriti z zastopniki tre
banjske občine.

Bo za Krmelj premalo iz proračuna?
Občani se sprašujejo, ali bodo morali res vse plačevati s samoprispevkom

da bi odtod vzeli tudi sredstva, 
če bi Krmelj dobil poroka. Za 
obnovo doma »Svobode« je pred
videno 3,9 milijona Sdin, kar bo 
zadostovalo.

Občani želijo, da bi v prihod
nje gradivo o občinskem prora
čunu prej dobile družbeno politič
ne organizacije, saj bo le tako 
možno zbrati predloge, na podlagi 
katerih bi občinska skupščina 
usklajevala potrebe občanov z de
janskimi možnostmi. D. B.

SKVNISKL VESTNIK

PR IPIS  UREDNIŠTVA. Po- 
tnfcali sm o na v ra ta  Komu
nalno stanovanjskega podjet
ja  v Sevnici, k je r nam  je 
Ivan Gofoenšek, k i je  v pod- 
jettju določen, da  skrb i za te 
Stvari, takole povedal:

»Sam sem  b il p riča  opisa
nem u dogodku, k i je bil res 
žalosten in nevreden človeko
ve zadnje poti. Do tega pa je 
prišlo  takole, Ko so z 2iger- 
skega vrha javili, da je  Jože 
um rl, sem  šel tja  gor, k je r 
som sestavil običajen zap is
nik in podučil Jožetovo se
stro , kako m ora u red iti fo r
m alnosti. K er p a  sam a ni iz
razila želije, da b i pokojnika 
pokapali z m rlišk im  vozom, 
toair ne bi b il edini prim er, 
sm o v pod je tju  m enili, da je 
to  paič n jena osebna zadeva. 
Konec kancev m ara  naše 
podjetje poslovati ko t vsako 
drugo podjetje in  ne ponuja 
voza, če sorodniki um rlega 
ne prosijo  zanj. č e  p a  sestra  
ni zmogla plačila, b i m arala 
zaprositi na občini za pomoč, 
sa j im ajo v  te  nam ene nekaj 
denarja, in Jože b i bil lahko 
pokopan k a t so b ili drugi.

To pavom tuidi v poduk 
drugim  občanom , da se v bo
doče ne bodo več dogajale 
laike stvari.

Uspehi štirih let
čeprav prebivalci sevniške občine in predstavniki tamkajšnjega 
javnega življenja z marsičim še ne morejo biti zadovoljni, smo 
v naslovu zapisali samo uspehi — Pri nas se je nekako uveljavila 
navada, da govorimo le o problemih in težavah, velikokrat zelo 
črno, ker se pač želimo čimprej otresti zaostalosti in se otepamo 
s posledicami preteklosti, da bi čimprej dohiteli bolj razvite — 
Ko pa listamo zapiske izpred štirih let, in primerjamo takratne 
številke o splošnem in gospodarskem razvoju z današnjimi, lahko 
govorimo o pomembnih uspehih, doseženih v kratkem obdobju.

K er je  le uspešno gospodarstvo 
resnična osnova za splošni družbe
ni napredek, se je  tudi sevniška 
skupščina vseskozi prizadevala k ar 
največ nared iti na tem  področju.
V obdobju 1963—1966 je  naraščal 
družbeni b ru to  proizvod za 12.3 od
sto tka na leto, narodni dohodek pa 
za 11.6 odstotka. N ajvečje vzpone 
so po panogah zabeležili: kom unal
na dejavnost, trgovina, gostinstvo, 
gradbeništvo in industrija . P ri po
večanju vrednosti proizvodnje je 
im elo preoetflšen delež tud i poviša
nje oen, k ar je  pripeljalo  do znanih 
ukrepov za stabilizacijo gospodar
stva. Po gospodarski reform i se je 
gospodarstvo um irilo , število zapo
slenih se je  v večini delovnih orga
nizacij zm anjšalo; od večjih o b ra 
tov se je  povečalo le v Ju tran jk i,

Lisca in Jugotaninu. U godnejša de
litev v p rid  delovnim  organizacijam  
je  povzročila, da so se skladi pod
je tij povečali skupno za polovico.

Kako je bilo 
z zaslužki
K er zaradi stalnega naraščanja 

življenjskih stroškov podatka niso 
prim erljiv i za daleč nazaj, navaja
mo le najnovejše. Lani so zaposleni 
zaslužili povprečno 35.4 odstotka 
več k a t leto dni p rej. N ajvečje po
vprečje je  im elo m ed dom ačim i go
spodarskim i organizacijam i Trgov
sko podjetje (85.656 Sdin), za n jim  
Lisca (78.872), Jugatamin (78.399), 
K opitarna (71.547), K m etijski kom 
binat (70.645), Kovinsko podjetje 
(69.303), M etalna K rm elj (69.074), 
M izarska zadruga (68.205), Kamu-

, d. V štirih letih
so še kar d8-krat zbrali sev
niški odborniki na skupne se
je obeh zborov, zbor delov
nih skupnosti pa je imel po
sebej še tri seje; v tem času 
so bile tudi dve žalni in šti
ri slavnostne seje. Obravna
vali so 545 točk dnevnega re
da, sprejeli 182 odlokov in 
drugih predpisov. Povprečno 
se je seje udeležilo 69 odstot
kov odbornikov. Vse seje so 
bile sklepčne. Izmed 10 sve
tov, ki jih ima občinska skup
ščina, se je največkrat (35- 
krat) sestal svet za družbeni 
plan in finance. Skupščina je 
največ časa posvetila druž
benim službam in gospodar
stvu.

nalmo obrtno podjetje (67.304), Ju 
tran jk a  (66.354), G ostinsko podjetje 
(63.536 Sdin) itd . Skupno povpreč
je  za 2614 zaposlenih v gospodar
stvu je  znašalo 72.217 Sdin.

V negospodarstvu, ki zaposluje 
364 ljudi, je  bilo lansko povprečje 
zaslužkov 81.294 Sdin. Po posam e
znih panogah so bili povprečni 
osebni dohodki naslednji: družbeno
politične organizacije 105.900, lekar
na v Sevnici 104.192, zdravstveni

dom  101.045, zavod za zaposlovanje 
87.128, kom unalna banka 83.497, ob
činska uprava 79.963, občinsko so
dišče 79.263, šolstvo 77.121, Dom po
čitka na Im poljci 75.419, služba 
družbenega knjigovodstva 71.504 in 
Dom v Loki 63.193 Sdin.

Zanim ivi so podatki, ki prikazu
jejo , kako se je m ed zaposlenim i 
večal delež žensk. P red štirim i leti 
je  bilo med 3103 zaposlenim i 1246 
žensk, lani pa m ed 2978 že 1392 ali 
skoraj polovico. Odveč je dokazova
nje o nujno potrebni skirbi za otro
ško varstvo, kair je ena važnih nalog 
bodoče občinske skupščine.

Komunalne naprave 

in stanovanja
Na tem področju ne pridem o ni

k je r tako daleč, da bi bili lahko 
zadovoljni. Tako je tudi v sevniški 
občini. V štirih  letih je občina p ri
dobila 178 novih stanovanj, p ri če
m er je  vse večji delež zasebnih 
graditeljev. Od leta 1963 pa do se
daj je  bilo zgrajenih 93 km daljno 
vodov, 451 km električnega om rež
ja, 47 transform atorskih  postaj, 19 
večjih in m anjših vodovodov, 52 
novih in 38 km popravljenih vaških 
cest te r 1043 m etrov kanalizacije. 
To so vsekakor velike številke, ki 
pa še vedno ne zadovoljujejo po
treb . (K o n ec  p rih o d n jič )

Občni zbori v Šentjanžu
■  LE 36 BORCEV se je

udeležilo občnega zbora 
organizacije ZB NOV Šent
janž, ki je bil 12. februar
ja. Organizacija šteje nam
reč 76 članov! Na občnem 
zfboru so se zavzeli za grad
njo spomenika padlim 
borcem in talcem v Šent
janžu, za povečanje inva
lidnin in pokojnin ter za 
ureditev dvorane, ki bi bila 
prim erna za kulturne in 
druge prireditve, k

■  GASILCI so 19. febru
arja  izvolili nov odbor. Na 
občnem zboru so člani go
vorili o težavah pri grad

nji gasilskega doma. Veli
ko so prispevali s prosto
voljnim delom in v denar
ju, vendar pa nihče nima 
razumevanja zanje in je 
delo že lani zaspalo. Orod
je in obleke imajo zdaj v 
zasilnih prostorih, ki pa 
še daleč niso primerni.

■  ČLANI RDEČEGA 
KRIŽA so 5. marca na obč
nem zboru raspravljali o 
težavah ljudi, ki niso več 
sposobni za delo, pa ne 
prejemajo družbene pod
pore. Krajevna organizaci
ja RK jih je lani večkrat 
obdarovala z obleko in ži
vili. Na občnem zboru so 
člani sklenili, da bodo or
ganizirali krvodajalsko ak
cijo. A. P.

Nedavnega zbora volivcev v 
Krmelju se je kljub slabemu vre
menu udeležilo več kot 60 ljudi. 
Najprej so se strinjali, da kandi
dira za občinski zbor direktor kr- 
meljskega obrata METALNA Vla
do Senčar in Viktor Avbelj za 
poslanca v zveznem zboru, nato 
so se pogovarjali o občinskem 
proračunu za leto 1967.

Poročilo o občinskem proraču
nu je obrazložil načelnik oddelka 
za gospodarstvo in finance An
drej Marinc. Občani so prčcej me
nili, da so potrebe Krmelja v 
proračunskem predlogu premalo 
upoštevane, čeprav so le-te oce
nili na 35 milijonov Sdin. Ugo
tavljali so, da tudi za ureditev 
osemletke ni več predvideno, če
prav je za otroško varstvo zago
tovljeno 1 milijon Sdin. Pripomi

njali so, naj bi občinska skupšči
na le upoštevala, da je Krmelj 
drugo industrijsko središče v ob
čini z več k o t 400 zaposlenimi (v 
METALNI, LISCI, KZ itd .). Spra
ševali so se, zakaj bi m orali vse 
plačevati s samoprispevkom. Ugo
tovili so tudi, da je Krmelj v po
gledu šole in trgovin prav tak 
kot pred dvajsetimi leti. Pred
stavniki občinske skupščine so po
vedali, da je predvidena večja 
rezerva za investicije v šolstvu in



Dominik Mrazek

Prejšnji teden so se svojci Do
minika Mrazka in številni znanci 
in prijatelji iz Trebnjega in oko
lice za vedno poslovili od pokoj
nika, ki je v 57-letih življenja 
prehodil trdo življenjsko pot.

Rojen je bil avgusta 1910 v 
Vavpči vasi pri Dobrniču. S še
stim i leti je  m oral od doma in si 
je kot pastir služil vsakdanji 
kruh. Kasneje se je izučil za te
sarja, vendar s tem takrat n i mo
gel preživljati družine in se je 
kot rudar zaposlil v Kostolcu v 
Srbiji. Vojna ga je zatekla v ko
čevskem rudniku.

2e prvo leto vstaje proti oku
patorju  je sodeloval z uporniškim 
gibanjem, v njegovi hiši so se se
stajali prvoborci. V jeseni 1942 
je bil izdan in Italijani so ga od
peljali v italijansko taborišče, 
kjer je dočakal polom Mussolini
jevega režima. Do končne zmage 
nad fašizmom je  sodeloval z itali
janskim  odporniškim gibanjem in 
se m aja 1945 vrnil v domovino. 
Po vojni je delal na okrajnem 
ljudskem odboru in pri gradbe
nem podjetju Pionir, nakar pa je 
bil zaradi bolezni invalidsko upo
kojen.

Mrazek je bil navdušen lovec, 
član zelene bratovščine, dobrovo- 
ljen in priljubljen. To je pokazala 
tudi njegova zadnja pot, ko je za 
vedno zapustil svojce, znance in 
prijatelje.

mm.

Letošnji načrti mladine
Predsednica občinskega komiteja mladine trebanj’ 
ske občine Ljuba Renko o letošnjem programu 

mladinske dejavnosti

Prej ali slej bo moralo Trebnje dobiti primeren prostor za avtobusno postajališče. 
Ljudem je kaj težko čakati tako rekoč na cesti, vozniki dolgih avtobusov pa na 
sedanjem mestu le s težavo obračajo vozila. Nemalokrat je prostor zatrpan še z 
osebnimi vozili, pa tudi ribiči iz Izole pridejo s kombijem (na sliki) prodajat ribe 

prav na »avtobusno postajo«. (Foto: V. Juvane)

»Saj m ladina rada  dela in  
pom aga, če le najde take de
javnosti, k i jo  veselijo,« je 
n a  vprašanje o  letošnjih  na
č rtih  povedala predsednica. 
»Res pa je eno: sta re  oblike 
druženo-političnega dela nam  
več ne ustrezajo. Vzori iz 
p retek losti ne m orejo b iti os
nova za ocenjevanje današnje 
m ladine, k i je  zrasla v drugih 
okoliščinah in  drugačnem  ča
su. To seveda ne pom eni, da 
zavračam o nekdanje vrednote.

Ko sm o se dogovarjali, kaj 
bom o letos delali, sm o se 
s trin ja li, da se je  treba  
izkazati predvsem  v konkret
n ih  akdjaih. N aša kom isija 
za prireditve in kulturno de
lovanje je  p red  kratk im  spre
jela program , po katerem  ne
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■ 1
|  Iz vrst predlaganih bomo ( 
j zdaj izbrali kandidate f

V torek , 27. m arca, se bodo v treb an jsk i občini 
|  začeli kandidacijski zbori za občinski zbor skupšči-
s  ne, n a k aterih  bodo občani izmed doslej evidemti-
1  ran ih  kandidatov izbrali najboljše. Zbori bodo v
J  naslednjih k rajih :

B Ponedeljek, 27. marca:
Gor. Foniikve ob 18. u ri p ri Grm ovšku;
Dol. Medvedje selo olb 18. uri pri A. Sebcu;
Blato ob 18. uri pri F. Novaku;
V rhtrebnje ob 18. u ri p ri A. Grmonnšfcu;
B eli &nk oib 18. uri pri S. Lukiču;
Hirastovica oib 14. uri pri J. Kneasu.

1  Torek, 28. marca:
Stari trg oib 18. uri pri Ani Zore;
T rebnje ob 19. viri v kino dvorani;
M okronog ob 18. u ri v dom u Svobode;
Puščava ob 18. u ri na gozdnem obratu.

m
m Sreda, 29. marca:

M igolica ob  18. u ri p ri Alojziji Kašič.

-• Č etrtek, 30. m arca:
Vel. Loka ob 19. uzi v zadružnem domu;
Prelesje ob 18. u ri p ri K. Jurglič.

I  Petek, 31. marca:
Gor. Jesenice oib 18. u ri p ri M. Draganu.

|  Nedelja, 2. aprila:
D obrnič ob 7. u ri v dvorani zadružnega doma; 
Čatež ob 7. u ri v osnovni šoli;
Vel. G aber ob 7. u ri v osnovni šoli;
Zagorica ob 14. u ri v gasilskem  dom u;
Sevnica ob 14. u ri pori Reberniku;
Š entrupert oib 7. u ri v dvorani nad m lekarno;
Cužnja vas ob 14. u ri pid F. Zoretu.
Udeležite se kandidacijskih zborov!

Letošnji program KS Šentrupert

bo m anjkalo m ladih p ri no
beni letošnji prired itv i. Po 
tem  program u bom o 1. aprila 
p rired ili v M okronogu sreča
n je brigadirjev, 15. m aja pa 
bom o za krajevni praznik v 
T rebnjem  prired ili razgovore 
ob tabornem  ognju z borci 
Gubčeve brigade. 25. m aja 
bom o im eli sprejem  pionirjev 
v m ladinsko organizacijo v 
Velikem G abru, 4. ju lija  pa 
bo drugo srečanje dolenjskih 
poči tnič&r jev na Debencu.

Posebno svečano bom o p ro 
slavili 25-letnico Gubčeve b ri
gade. V ta  nam en bodo po 
šolah tekm ovanja o poznava
n ju  naše bližnje preteklosti. 
M ladinska organizacija bo so
delovala tud i p ri proslavi dne
va republike, skupno s p ri
padniki JLA pa bom o v Mo
kronogu organizirali svečan 
večer za dan JLA.

Pom em bna in  stalna dejav
nost m ladinske organizacije 
je  izobraževanje m ladih. Z 
delavsko univerzo se prav 
zdaj dogovarjam o za ponov
no oživitev »šole za življenje«. 
In  še to: da b i dobili nekaj 
denarja  za potrebe m ladine, 
se nam eravam o lotita pride
lovanja zdravilnih zelišč, 
predvsem  kam ilic, po katerih  
je  precej povpraševanja fai 
im ajo dobro ceno. Zadruga 
nam  bo verjetno  odstopila 
zem ljišče, nato bodo potrebne 
le še p ridne robe. P ri vsem  
tem  je najpom em bnejše, da 
bi z lastnim  delom  prisluženi 
skupni denar znali bolje ceni
ti.«

M. L.

Kje bo šla letos 
kurirčkova pošta?

Na sestanku D ruštva p ri
jateljev m ladine, k i je  b il v 
T rebnjem  p re jšn ji teden, so 
obravnavali n ačrt poti letoš
n je K urirčkove pošte in o r
ganizacijske priprave, ki so 
potrebuje, da  bo predvideni 
n ačrt dobro uresničen. Letos 
bo K urirčkova pošta p rišla  
iz sevniške občine: 25. ap ri
la jo  bo p ri Pijavicah pre 
vzela M okronoška m ladina.
V M okronogu bo zatem  kul
tu rn a  prireditev , ob 11. u ri 
pa bodo p ion irji odnesli po
što p ro ti M irni. Od tam  bo 
nadaljevala po t ob 13. u ri v 
Dol. Nemško vas, od tam  pa 
v Trebnje, k je r bo druga 
ku ltu rna prireditev . Drugo 
ju tro  bo ob 8. u ri odšla p ro 
ti šentlovrencu in Vel. Ga
b ru  in jo  bodo ob 11. uri 
prevzeli v Radohovi vasi pio 
n irji grosupeljske občine.

Na sestanku je  bilo pred 
lagano, naj b i h  glavni poti 
pohoda prik ljučili tudi lokal
ne pošte, predvsem  s T rebel
nega, k je r je  b ila ustanovlje
na Gubčeva brigada.

Ob sodelovanju destilacije Dane z Mirne namerava Šentruperška krajevna 
skupnost letos urediti gostišče na Veseli gori — Svet krajevne skupnosti 
predlaga, da bi na Veseli gori oživili tudi nekdanje sejme —  Hišo v Šentru
pertu naj bi letos dobile lepše fasade, prav tako naj bi primerno uredili 
dvorišča domačij —  Šentruperčani želijo, da bi letos dobili asfaltni priklju

ček na bodočo modernejšo cesto Trebnje-Mokronog

Za Sentrupersko krajevno 
skupnost pravijo , da je  p ri
m er krajevne sam ouprave, ki 
ve, kaj so njene naloge in 
kako se jih  je  treba lo titi. To 
je  dokazala z  lanskim  delom  
in  prizadevnostjo, kaže pa, da 
v bodoče tud i ne nam erava 
popustiti. Če povprašate, kdo 
je  za to  najbolj zaslužen, še
le i»  ovinkih lahko zveste, 
da je  prizadevna večina čla
nov sveta KS, zlasti pa ta jn ik  
KS M aks K urent.

Priprave za občinsko 
konferenco ZK

Danes zvečer se bodo v 
Trebnjem , sestala kom unisti 
osnovnih organizacij K m etij
ske zadruge Trebnje, Kemo- 
oprem e, L itostroja, Dol. Nem
ške vasi, D obrniča in T reb
njega na sektorski konferen
ci, k je r bodo razpravljali o 
aktualnih problem ih Zveze 
kom unistov, o nalogah čla
nov in o reorganizaciji ZK, 
izvolili bodo tudi novo vod
stvo osnovne organizacije. 
Ta konferenca spada v okvir 
priprav  za občinsko konfe
renco, k i bo v m aju. Tudi v 
drugih k ra jih  občine se na
n jo že p ripravljajo . Komuni
s ti s področja šentlovrenca, 
Velike Loke in Velikega Ga
bra so se sestali na sek tor
ski konferenoi v ponedeljek, 
na M im i v to rek , včeraj pa 
v Šentrupertu . V M okrono
gu je b il podoben shod že 
p rej.

O načrtih  za ureditev gosti
šča na prijazni tu rističn i toč
k i — Veseli gori sm o že p isa
li. N a nedavni seji sveta k ra 
jevne skupnosti pa so udele
ženci predlagali, da b i tam  
obnovili tud i nekdanje sejm e 
za plem ensko živino in  konje. 
Za začetek naj b i vpeljali 
vsaj G regorjev (12. m arec) in 
jesenski sejem , č e  bo občin
ska skupščina dovolila odpre
ti sejem ski p rosto r, bodo za 
to  nam enjeno zem ljišče tudi 
prim em o uredili.

Na predlog šentruperskega 
turističnega d ruštva so se od
ločili, da bodo letos prim er
no olepšali naselje Šentru
pert. Člane sveta Lojzeta Ja r
ca, Sandija P raha in Veljka 
K utnerja so poverili, da se 
bodo pogovorili z lastniki po-

Danes 
skupščinska seja
Ob 9. u ri dopoldne se bodo 

danes sestali odborniki tre 
banjske občinske skupščine 
na 28. redni seji obeh zborov. 
O bravnavali bodo letošnji 
program  dela občinske skup
ščine, odlok o sp rejetju  u r
banističnega program a za ob
m očje M irne in Mokronoga, 
odlok o sprem em bah odloka 
o prispevkih in davkih obča
nov, zatem  bodo sprejem ali 
odloke o priznavalninah, 
upravnih taksah, s ta tu t ce
stnega sklada, finančni načrt 
gasilskega sklada in drugo.

slopdj in  dvorišč, ki naj letos 
več prispevajo za prijaznejšo 
podobo Šentruperta.

K er se letos ponuja prilož
nost, da b i ob m odernizaciji 
ceste T rebnje — Mokronog 
asfaltn i trak  segel tud i do 
Šentruperta, je  svet KS skle
n il s posebnim  prispevkom  
zbrati denar, da b i asfaltirali 
tu d i 2 k ilom etra priključka. 
P repričani so, da prebivalci 
ne bodo odklonili pomoči, 
saj bo Š entrupert z okolico 
ob boljši prom etni zvezi lah 
ko h itre je  napredoval.

Trebelno: še dve 
učilnici bo treba
Z novim  šolskim  letom  se 

učenci višjih  razredov osnov
ne šole s področja Trebelne
ga in okolice ne bodo več 
vozili v M okronog, m arveč 
bodo pouk zanje uredili na 
Trebelnem . K ljub dobri vo
lji jih  s  pom očjo prevozov 
n i bilo mogoče šolati v Mo
kronogu tako, kot b i želeli; 
n a  Trebelnem  pa je dovolj 
o trok za popolno osem letko. 
* Čeprav n a Trebelnem  že 

obstajajo  šolski p rostori, bi 
v jeseni potrebovali še dve 
učilnici, č e  b i odkupili še 
nedograjeno Zoretovo hišo, 
b i lahko v n je j razen dveh 
učilnic im eli še dva kabineta 
in eno stanovanje. Občinska 
skupščina bo v ta  nam en 
poskušala dobiti posojilo od 
m edobčinskega sklada za in
vesticije v šolstvu.

Spomini na junaka
Ob obletnici smrti narodnega heroja Jožeta Kadunca-Ibra
Prvič sem  ga srečal oto koncu dvainšti

ridesetega. N a Stefanovo zvečer je  bilo, 
ko je  Gubčeva že obkolila grad Dob p ri 
M im i. K er sem  poznal okolico pristave, 
gpim vodil skupino bom bašev, da b i se 
čim bolj neopazno prib ližala stavbam . V 
te j skupini je  b il svetlolas fan t s svojo 
zbrojevteo — m itraljezec Ibar. P ripeljal 
sem  jih  do odrejenega m esta, ko je za
pokalo. Ne vem, kako se Je boj razvijal, 
slašal pa sem , da je  Ib a r ki se m i je s 
svojo m ladostjo  takoj vtisnil v spom in, 
vzdržal vso noč in ves dan v boju v go
reči stavbi.

Spom ladi 1943 je  b il Ib ar prem eščen 
v naš bataljon . Sprva je b il m itraljezec, 
pozneje pa kom andir čete. N apada na
Dob ni mogel pozabiti. T isto noč so ga 
detonacije bomb precei oglušile in od ta 
k ra t je dokaj slabo slišal. A v boju ga to 
n i m otilo.

K m alu za tam , ko je  p rišel v naš bar 
ta ljon , siva b ila  poslana v zasedo p ro ti 
Novemu m estu. Ib a r je  im el svojo s tro j
nico, jaz p a  protitankovsko puško. P ri 
Baroničinem hribu  sva si poiskala zaklo
nišče. N isva dolgo čakala, km alu sva za
slišala rop o t tankov. Sam a p ro ti tankom ! 
Ib ra  to  n i vznem irilo Ponudil m i Je s tro j
nico, sam  pa vzel protitankovsko puško.

Izza ovinka se Je prikazal prvi tank 
in se nam a približeval. Ib a r je  čakal, da 
se je  prikazal še drugi. Potem  Je sprožil.

/P rv i tank se je  ustavil, za njim  še drugi. 
Ib ar je  zadel Ita lijansk i vojaki so hoteli 
navezati poškodovani tank, a  m ednje je 
zasekala m oja stro jn ica.

Ita lijan i so km alu začeli odgovarjati. 
K ar b ruhali so  iz vseh v rst orožja. Ib ar 
je spet vzel svojo »zbrojevko« in spuščal 
k ratke rafale proti sovražnikom , ki so z a  
*=edli položaj naspro ti naju .

Boj n i tra ja l dolgo. Iibrova iznajdljivost 
in  pogum  sta  p risilila  Ita lijan e  k  um iku. 
Vsa kolona se je  obrnila p ro ti Stopičam , 
k je r je  b ila u trjen a  * belogardistična posto
janka.

K m alu zatem  sm o se srečali z Ita lijan i 
p ri R ajhenauu na Kočevskem. Iznenada 
je p rišlo  do spopada in ju riša . Z ene s tra 
n i Tomšičeva, z druge m i. Ib a r je  b il kot 
vedno med prvim i. Iz bo ja se je  vrnil 
z zapestno uro. »Kaj m isliš, koga sem 
srečal?« me Je vprašal. P ri najbo ljši volji 
m u nisem  mogel odgovoriti. »K arabinjer
ja , k i m e je  pred odhodom  v partizane 
v G rosupljem  pošteno pretepel,« je  dejal. 
»Zaslužil si je  stre l, a  saj veš. da jih  ne 
sm emo. Pa sem  si vzel za spom in n je
govo uro.« U jetnikov nism o strelja li, am 
pak sm o jim  odvzeli orožje in  obleko in 
jih  gole poslali nazaj v postojanke.

Ib a r je  b il izredno h iter in  odločen v 
akciji. Bili smo na H rvaškem , v K osta
njevcu. Predhodnica se  Je kom aj udarila 
z ustaško zasedo, že je  Ib a r razporedil 
četo in se pognal v ju riš. H itro sti akcije 
Je dajal prednost p red  točnim  u go tav lja  
njem  sovražnikove m oči in njegovih polo
žajev. Tako so tudi p ri K ostanjevcu usta
ši bežali in pustili tr i m rtve, še preden 
sm o ugotovil^ kako m očan je  sovražnik.

Po boju je poslal v vas skupino borcev, 
da b i p rinesli kaj hrane. V rnili so se  p ra 
znih rok. Vas je  b ila  ustaško razpoložena 
in  n i hotela nič dati za partizane. Ib ar 
se je  razjezil in  se sam  odpravil v vas. 
š tir je  sm o šli z n jim . Kape sm o obrnili 
tako, da se zvezda n i videla, š li srno od 
hiše do hiše. šele ko sm o dobili kaj h ra 
ne, sm o povedali, da srno partizani. In  
potem  sm o vsakogar skušali p rep ričati o 
p ravilnosti našega boja. V rnili srno se po
zno, a  za četo sm o le nabrali nekaj hrane.

Nemška ofenziva Jeseni 1943 nas je  za
tekla v S tari vasi p ri Šentjerneju. Im eli 
sm o politično uro , ko so nas obvestili, 
da so Nemci prav blizu. Ib a r je  odredil 
počasen um ik p ro ti G orjancem . Spotom a 
je iskal prim eren položaj in  ga tud i našel. 
Razporedil je  četo in čakali sm o sovraž
nika. Spustili sm o jih  čisto blizu, potem  
pa je  Ib ar zapovedal ogenj. Sovražniki so 
začeli bežati in dolgo je tra ja lo , da so se 
spet uredili. Mi srno m edtem  zasedli nove 
položaje m  vzdržali na n jih  tr i dni, do
k le r se niso Nemci um aknili. Ib a r je med 
bojem  hodil m ed borci in jih  izpalbu jal. 
K ljub nenehnem u streljan ju  je bil vesel, 
da je uspelo dostaviti tako neoorušljivo 
pregrado prodirajočim  Nemcem.

(Konec prihodnjič)



SE O DOGODKIH V NOVOMEŠKEM »NOVOTEKSU«

Zakaj ni slišati glasu kolektiva?

■  KOZINI, HLADNIKU 
m  LAMUTU — Ob obletnici 
sm rti M arjana Kozine, akade
m ika m skladatelja, bodo na 
njegovi ro js tn i hiši ob Cesti 
kom andanta S taneta v Novem 
m estu vzidali spom insko plo
ščo. Podobna obeležja bodo 
vzidali tudi na ro jstno  hišo 
sk ladatelja Ignaca H ladnika 
in akadem skega slikarja  Vla
dim ira Lam uta. Svet za kul
tu ro  je imenoval nekaj članov 
v pripravljalni odbor, sam pa 
bo poskušal zbrati denar za 
obeležja.
■  PODPIRATI PREDVSEM 
KNJIŽNIČARSTVO — V no
vomeški občini se dobro drži
ta  le knjižničarstvo in potujo
či kino, m edtem  ko druge 
dejavnosti polagom a izum ira
jo. K ulturni domovi so zveči
ne neizkoriščeni, o čem er go
vori tudi analiza, ki jo  je  
pred  kratk im  obravnaval svet 
za kulturo . Na sejd sveta so 
predlagali, naj bd v prihod
nje podpirala predvsem  raz
voj knjižničarstva, potujoči 
kino in  gostovanja kulturnih 
družin. Znova so poudarili, 
da je treba v ku ltu ri delati 
načrtno, ne na več tirih  
hkrati.
■  VELIKI SALON »LOV
SKA SOBA« — Na svojevrst
no zamisel je  prišel hotel 
KANDIJA v Novem m estu in 
oprem il veliki salon z lovski
mi lovorikama. Na stenah visi 
več glav divjih zveri, v kotu 
pa sto ji nagačen medved. 
Obiskovalci in gostje po
zdravljajo tako okrasje, med 
katerim  se bodo gotovo do
bro  počutili tudi tu jci, ko se 
bodo p ri nas ustavili v le
tošnjem  m ednarodnem  tu ri
stičnem  letu.
■  CISTERNE BODO VKO
PALI — Na bencinski črpalki 
na Otočcu nam eravajo vkopa
ti dvoje bencinskih častem, 
od katerih  drži ena 50.000 in 
druga 20.000 litrov. PETROL 
se je dogovoril z novomeškim 
kom unalnim  podjetjem , da bi 
le-to opravilo ustrezna dela 
na otoški črpalki. Novomeško 
podjetje bo podobna dela 
verjetno opravilo tudi na no
vomeški bencinski črpalki, 
k je r je  treba  u red iti jaške in 
razm estiti bencin po cister
nah.
■  PONUDBA ZA ZNANČE- 
VE NJIVE — Novomeško ko
m unalno podjetje je  poslalo 
Podjetju  za stanovanjsko iz
gradnjo in  u rejan je  naselij 
ponudbo za ureditev Znanče- 
vih njiv. Kom unalno podjetje 
je  pripravljeno v tem  novo
m eškem  naselju  pogodbeno 
u red iti ceste in kanalizacijo. 
Z novomeškim turističnim  
društvom  pa se je  kom unalno 
podjetje dogovorilo o ureditvi 
poti z Ragovške ceste v Ra- 
gov log.
■  NA TRDINOVI CESTI 
SPET DELAJO — V ponede
ljek dopoldne so se spet p ri
čela dela na Trdinovi cesti v 
Novem m estu. K ot zatorjujejo, 
ne bodo nehali p re j, ddkler 
cesta ne bo povsem m oderni
zirana, se pravi asfaltirana in 
osvetljena. V tem  tednu bo 
kom unalno podjetje dokonča
lo kanalizacijo vzdolž dela 
Trdinove ceste
■  TUDI NOVOMEŠKI (N E) 
RED NA FILMU — Slovenska 
kom unalna pod je tja  bodo fi
nancirala film , ki bo prikazo
val čistočo ozirom a nered  v 
posam eznih m estih. Nekaj 
kadrov za ta  vzgojni film . ki 
bo bičal m alom arnost in  raz
vade naših ljudi p ri odlaga
n ju  sm eti in  početje v parkih  
te r na  drugi stran i prikazal, 
kako bi m oralo b iti, bodo 
posneli tud i v Novem m estu. 
Novomeško kom unalno pod
jetje, ki naj bi za film  prispe
valo 200.000 Sddn, je  te dni 
dobilo na vpogled scenarij.

V sakomur, ki sprem lja do
godke v NOVOTEKSU, se 
prav gotovo vsiljuje misel: 
kakšni le m orejo b iti tam  
problem i, da se zadeve ne 
uredijo?

Tudi nas, člane kolektiva, 
to  muči, saj se stvar ni uredi
la in  spravila v pravi t i r  kljub 
priporočilu ObS Novo mesto, 
kljub pomoči posebne odbor- 
niške kom isije in  občinske 
kom isije za družbeni nadzor.

Mislimo, da bd m oral biti 
DS podje tja tis ti organ, ki bi 
bil pripravljen z vso resnost
jo  in p reudarnostjo  nepri
stransko razčistiti spore in 
jih rešiti. Vsi člani DS bi se 
m orali p ri tem  zavedati, da 
ne gre sam o za to  kdo bo 
»zmagal«, am pak za usodo in 
bodočnost podjetja in vsega 
kolektiva!

DS se je na seji 2. m arca, 
torej km alu po seji ObS Novo 
m esto, lo til razprave o gradi
vu, ki ga ije v zvezi z NOVO- 
TEKSOM obravnavala skup
ščina. Ta seja je  bila prav za 
prav študijsk i sestanek, na 
katerem  so se člana DS v p ri
sotnosti kom isije za družbeno 
nadzorstvo in odbom iške ko
m isije seznanili z ugotovitva
mi kom isije za družbeno nad
zorstvo in z dokazi te r s p ri
poročilom  ObS. Vsi člani DS 
so im eli gradivo v rokah, lah
ko so si ga ogledali in vpra
šali, kar jdm ni bilo jasno.

6. marca je bila ponovno seja 
DS, zraven pa je bila odbomiška

Za novo šolo 
4,534.000 Sdin

Na skladu za novo šolo v No
vem mestu je bilo 20. marca že
4.534.000 S din. NOVOTEHNA je 
prispevala 50.000 S din namesto 
venca na Kraigherjev grob. Delov
ne organizacije so dale do zdaj
1.325.000 S din, ostalo pa se je na
bralo iz samoprispevkov občanov.

komisija. Predsednik US Andrej 
Smuk je člane DS opozoril, da 
morajo zdaj, ko so seznanjeni z 
gradivom, odločiti, če se strinjajo 
z ugotovitvami komisije za družbe
no nadzorstvo ali ne. član  DS 
M artin Fuis je nato izjavil, da je 
bilo to, kar so dobili v roke na 
prejšnji 6eji, samo informacija. 
Nato se je začelo mešanje: eni so 
trdili, da so na zadnji seji spreje
li samo priporočilo ObS, drugi 
spet, da ni bilo rečeno, da se bo 
sklepalo o m aterialu itd. Vsak je 
trobil v svoj rog. Prišlo je do be
sedovanja o manj važnih stvareh 
in nato do tajnega glasovanja, s 
katerim  je DS NOVOTEKSA za
vrnil ugotovitve komisije za druž
beno nadzorstvo ObS. Komisija za 
samoupravne predpise naj bi po 
sklepu DS pripravila odgovor ob
činski skupščini.

Na seji 13. marca pa je ta ko
misija (še boljše Martin Fuis oseb- 
bo) poročala, da je odgovor na 
direktorjeve trditve -o njegovi o- 
stavki in na ugotovitve komisije 
za družbeni nadzor nepotreben, in 
je predložila delavskemu svetu s&- 
mo stališča do posameznih točk 
priporočila ObS.

Kot članice delovne skupnosti, 
ki smo prisostvovale tem sejam 
DS, se vprašujemo: zakaj so se 
oglašali v razpravi vedno eni in 
isti člani DS, ki so govorili le o 
nepomembnih rečeh? Kaj je res 
rešitev v tem, da sprejmemo ostav
ko direktorja Jožeta Logarja in bo 
nato, ko bo on odšel in imenovan 
v. d. direktorja, res vse rešeno? 
Kaj ne bo potem nobenega proble
ma več?

Zdi se nam, da bi moral DS 
drugače razpravljati! Direktor Jo
že Logar je dal pogojno ostavko in 
je povedal vzroke.. Te vzroke je 
raziskala komisija za družbeno 
nadzorstvo in je ugotovila, da ima 
direktor prav. Zakaj se ni DS po
globil v te ugotovitve in še v dru
ge notranje probleme, ki nas že 
dolgo časa tarejo? Na primer: v 
neurejene medsebojne delovne od
nose v proizvodnji, ki so gotovo 
vplivali na konflikt. Kaj res lahko 
DS razpravlja o dokazanih ugoti- 
vitvah komisije za družbeno nad
zorstvo kot o kosu papirja, ki ga 
je nekdo pobral na cesti?

DS je vse premalo enoten in je 
celo razdvojen, zato bo težko to 
stvar temeljito razčistil in uredil. 
Vse bi laže šlo od rok, ko bi se 
člani DS sami med seboj sporazu
meli in odločili, ne pa poslušali 
prišepetovalce, ki so jim  na se
jah šepetali, kaj naj rečejo! Zato 
se gledajo na sejah kot sovražniki, 
v takem vzdušju pa se ne da ži
veti!

Mi delavci pravimo: saj smo
vendar ljudje in smo v preteklo
sti znali premagati hude napore, 
ker smo bili enotnih misli. Mar
sikaj smo že pametno rešili, kako, 
da zdaj ne gre? Zakaj pa nas nihče 
nič ne vpraša? V tovarni nas je 
900, med nami je mnogo mater, 
ki moramo poleg službe narediti 
veliko Se doma in m isliti tudi na 
dom, otroke in družino. Kako naj 
delamo v takšnem vzdušju in v 
takšni razdvojenosti, ki sega tudi 
med delavce? če DS težke naloge 
ne zmore sam, zakaj se raje ne 
obme na kolektiv, kot pa da po
sluša prišepetovalce?

Zelo m e je (podpisano Ivan
ko Sečnjak — op. uredništva) 
prizadelo, ko sem  na seji 13. 
m arca prosila za besedo in 
doživela posm eh. Ko sem vi
dela, kako se na seji pogovar
ja jo  kot p ristaši dveh tabo
rov, sem želela kot preprosta 
delavka vplivati pom irjevalno 
in svetovati, naj člani DS 
pred odločitvijo, ki je  važna 
za ves kolektiv, dobro prem i
slijo. Naglasila sem, da se ma

Mladi somi in linji 
v Krki

Pred nedavnim je več tisoč 
somovih in linjevih mladic 
svobodno zaplavalo v Krko. 
Ker so za ti dve vrsti rib  v 
Krki izredno dobri pogoji, 
lahko pričakujem o, da bodo 
Imeli domači in tu ji ribiči 
še več ribiških prijem ov.

Ribiči bodo letos nasadili 
precej m ladic, to  pa obeta 
bogato žetev. K rka postaja 
tako vedno bolj zanimiva za 
športne ribiče.

sd

zdi, da smo šli predaleč, da 
sm o se osram otili, ko je  sku
pina šla v direktorjevo p isar
no in ukazala d irek torju , da 
nim a več vstopa v tovarno. 
Naglasila sem, da je  bilo to 
grobo in da b i m orali do d i
rek to rja  kot starejšega člove
ka in  borca im eti spoštovanje, 
ne pa mu surovo in čisto brez 
dokum entacije očitati nekaj, 
k ar ni res, in ga tako surovo 
poditi iz tovarne! Medtem ko 
sem tako govorila, so se mi 
nekateri člani DS na glas po
sm ehovali in delali neum estne 
pripom be, ko sem omenila, 
da se mi zdi, da tra ja  ta  za
ro ta  p ro ti d irek to rju  že od ta
k rat, ko je kandidiral za to 
delavno m esto. Vzklikali so in 
se posm ehovali tako dolgo, da 
sem m orala um olkniti. Ko se 
je nato  oglasil še p reprost de
lavec, član ZK, ki je poudaril, 
da bodo kom unisti osnovne 
organizacije ZK vztrajali pri 
ugotovljenih dejstvih tako 
dolgo, dokler jih  ne bo kdo 
ovrgel, je  doživel enako izzi
vanje in posmeh.

Iz vsega tega je  podpisanim , 
ki sm o bili p riso tn i na sejah 
delavskega sveta jasno, da od 
takšnega DS, ki je najvišjd or
gan v podjetju , ne m oremo 
pričakovati rešitve.

IVANKA SEČNJAK, 
ZOFIJA POLJANC, 

MARIJA MILENKOVIČ, 
MINKA ŠVIGELJ, 
ANTON JEVŠEK, 

DANICA JEVŠEK, 
JOŽE SMREKAR

Svet za kulturo 
se bo letos še 
štirikrat sestal

Svet za kulturo p ri občin
ski skupščini v Novem me
stu  je  v soboto, 18. m arca, 
sklenil, da se bo letos še šti
rik ra t sestal. Obravnaval bo 
dejavnost Zavoda za ku ltu r
no dejavnost, Glasbeno šolo, 
Dolenjski m uzej, štud ijsko  
knjižnico, Dolenjsko založbo, 
K oncertno poslovalnico in 
spregovoril o sam oupravnih 
organih zavodov, ki so dolž
ni sk rbeti za kulturo . Svet 
bo razpravljal tud i o po tre 
bi po ustanovitvi sklada za 
kulturo in zam isli, da bi 
ustanovili m edobčinski sklad 
za Trdinovo nagrado.

Zahvala 
Pionirske knjižnice
BraTpi pionirske knjižnice  

se iskreno zahvaljujejo Med
občinski zavarovalnici Novo  
mesto, gradbenemu podjetju  
Pionir, tekstiln i tovarni No- 
voteks, Cestnemu podjetju  in 
Mladinski knjigi v Novem  m e
stu za denarna in knjižna da
rila. K njižni fOTid pionirske  
knjižnice se je tako obogatil, 
kar bo koristilo našim  naj
m lajšim  bralcemC Otroka z  
dobro knjigo vzgajamo ter ga 
odtrgamo cesti. Prav bi bilo, 
da bi tudi ostala podjetja, ki 
so dobila prošnje za pomoč 
pionirski knjižnici, pokazala 
svoje razumevanje za naj
m lajše bralce. Za vsak, tudi 
najm anjši prispevek, nam bo
do naši otroci hvaležni

P. B.

KAJ BO DELAL SVET ZA IZOBRAŽEVANJE

0 šolah in še o čem!
Med drugim bo pripravil svet priporočilo, naj bi 

v Mirni peči gradili novo šolo

V nedavno sprejetem delovnem programu oma svet 
za izobraževanje, telesno in tehnično vzgojo pri ob
činski skupščini v Novem mestu omenjenih več ob
sežnih in potrebnih razprav o šolah, zavodih, peda
goški služba, kadrovskih vprašanjih, življenju učen
cev in dijakov ter podobnem. V programu je tudi 
zapisano, da bo svet vestno spremljal priprave za 
novo mimopeško šolo in razpravljal o priporočilih, 
da bi to šolo čAmprej začeli graditi.

Svet bo predvsem  obravna
val učne uspehe, kakor so 
videti skozi prizm o razm er v 
posam ezni šoli. V posebno 
zavidljivem položaju ni no
bena osnovna, pa tudi ne 
srednja šola, vse ta re jo  taki

»POZOR! RAGLAS!« Tako se vsako nedeljo dopoldan razlega glas Franca Modica, 
šentjernejskega klicarja, ki še na stari način obvešča občane o važnih odlokih ut 
uredbah. Kmetje se prav radi zbero okrog njega, saj jih zanima, kaj jim  bo povedal 
novega. Tako je bilo, kot kaže naša slika, tudi v nedeljo, 19. marca, ob devetih

(Foto: Polde Miklič)

Resne priprave 
na 200-letnico

Letos bo poteklo 200 let, 
odkar so zgradili stavbo zdra
vilišča v Dolenjskih Toplicah. 
Da bi obletnico k ar najlepše 
proslavili, so v Toplicah iz
volili poseben odbor, ki naj 
bi poskrbel za priprave. Na 
prvi seji so člani odbora 
sklenili, da Je treba okrasiti 
okna hiš s cvetjem , obenem 
pa paziti na čistočo hiš in 
ulic. Turistično društvo  bo 
poskrbelo za več kulturnih  
in zabavnih prireditev, šp o r t
ne p rireditve bosta organizi
ra li tu d i lovska in ribiška 
družina. K er je  odbor že na 
začetku resno p rije l za delo, 
lahko upam o, da bo p rosla 
va 200-letnice zdravilišča v ce
lo ti uspela. D. O.

Niso vsi milijonarji pošteni
Tudi 10 let zapora za utajo dohodka —  Več kot 200 ljudi je prijavilo 
letos upravi za dohodke zaslužke nad 2,000.000 starih dinarjev —  

Skupaj so zaslužili skoraj 600 milijonov Sdin

Uprava za dohodke p ri ObS Novo m esto 
je  p rejela letos 214 prijav osebnega do
hodka od občanov, ki so po predpisih  
dolžni plačati pripevek od dohodka. N aj
višja prijava je za 5,525.000 Sdin. najnižja 
pa za 2,009.638 Sdin osebnega dohodka v 
lanskem  letu.

Med občani, ki so vložili prijave, so 
tud i takšni, ki so zaslužili precej več iz
ven rednega delovnega razm erja kot pa z 
dedom v njem . Med te  šte je  tud i inž. Av
gust Fajfar iz NOVOTEKSA, ki je  imel 
lani več kot 2,000.000 Sdin osebnega do
hodka v podjetju , izven tega pa je po 
svoji p rijav i zaslužil nad  3,500.000 Sdin. V 
tem  znesku pa verjetno niso zajeti vsi do
hodki imenovanega, saj v prijavi ni p ri
kazan honorar za noben njegov načrt za
sebnikom , čeprav je znano, da edino inže
n ir Avgust F ajfar dela na našem  področju 
načrte za centralno kurjavo.

P ri občanih, ki so dolžni p rijav iti oseb
n i dohodek, se srečujem o z ljudm i, ki

im ajo zelo lepe osebne dohodke v podjet
ju , k je r so redno zaposleni, mnogi med 
njim i pa zaslužijo izven delovnega razm er
ja  še veliko več. V takšnih prim erih  bi se 
m orale prizadete delovne organizacije pač 
vprašati, kakšen je  delovni prispevek 
takšnega posam eznika v podjetju  med 
rednim  delovnim časom, če zasluži Izven 
delovnega časa toliko več kot v podjetju!

K er obstaja sum, da je v letošnjih  p ri
javah še več u ta j, bodo organi uprave za 
dohodke uradno preverjali prijave in  po- 
zvedovali tudi o dohodku nekaterih, ki 
prijave sploh niso vložili. Kazni so hude 
(za utajo  50.000 Sdin dohodka zapor In 
denarna kazen, za u tajo  več kot 300.000 
Sdin dohodka strogi zapor do 10 le t) in 
b i jih  bilo treba letos dosledno upoštevati, 
da bo več reda v prihodnje. N ajm anj, kar 
lahko zahtevamo, je pač to, da bo človek, 
ki je  od skupnosti veliko prejel, po obsto
ječih predpisih  pošteno poravnal svoje ob
veznosti do nje!

ali drugačna problem i. K er se 
zdi, da je problem  vzdrževa
nja, kadrovske zasedbe, p ro 
storske u tesnjenosti in  oprem
ljenosti vsem skupen in  neka
ko stalen, ga bo svet obrav
naval češče ko t druge.

Tehtno besedo nam erava za
staviti o organizaciji izobra
ževalne skupnosti, k er bo od 
tega odvisno, kakšne Sole bo
m o imeli in  m orda tudi, ko
liko (vsaj srednjih ) jih  bo.

Prav je, da si je  svet omi
slil tudi razpravo o  vpraša
njih, ki ne sodijo v ožji krog 
njegovih pristo jnosti, so pa 
tako blizu, da jih  ne gre za
postavljati. Sem  sodijo: raz
prave o prevozih šolarjev, o 
sam oupravnih organih na  šo
lah, štipendiranju, otroSkih 
in m ladinskih organizacijah 
na  šolah, o vzgoji in  varstvu 
predšolskih o trok  in  šolar
jev itd . Om eniti velja tudi, 
da nam erava svet spregovo
riti o socialnem  stan ju  osnov
nošolcev.

Ze iz tega je razvidno, da 
je  svet zasnoval obširno po
dročje za delo v le tu  1967 in 
da bo to  področje poskušal 
tud i čim  bolj osvetliti in raz
členiti.



P o m l a d a n s k i  p r a z n i k  n a  D o l ž u
Ko smo se na sončno ne

deljo, 5. marca bližali Dolžu, 
smo prehitevali ljudi, ki so 
šli po našem mnenju na film
sko predavanje in občni zbor 
Rdečegra križa na Dolž. Ko 
pa smo se pripeljali pred šo
lo, smo zagled&Vi ogromno 
množico vaščanov, ki so se 
greli na soncu in se živahno 
razgovarjali. Kljub krasnemu 
vremenu, saj so se v soncu 
bleščali Gorjanci in okoliške 
vasi po hribčkih, sem postal 
nekoliko zaskrbljen, če se je 
morda zbrala ta množica za
radi kakšne zabavne konku
renčne prireditve. Ko pa nas 
je pred vhodom v šolo ves 
nasmejan sprejel predsednik 
RK tov. Frenk Zorc, češ: »Le 
poglejte, kako so ljudje vedo
željni«, sem bil takoj dobre 
volje.

Ljudje so prihajali ne sa
mo z Dolža, ampak tudi iz 
vseh okoliških vasi: z Vrha, 
Zajčjega vrha, iz Pangerč gr
ma, Iglenika in Sel.

Medtem ko se bo šol. upra
vitelju Zorcu posrečilo vse 
udeležence razmestiti po sve
tli in čisti učilnici, lahko še 
skočim k sosedu invalidu Ja
nezu Juršiču, da ga pozdra
vim, saj se je več let vnemal 
za napredek Dolža. Neutrud

ni Janez mi je z nasmeškom 
pokazal, s čim se peča pozi
mi: na mizi je stal prav lep 
lesen kip pesnika Prešerna. 
Druga, manjša dela je že od
dal. Zopet sem se prepričal, 
kaj vse zmoreta vztrajnost 
in sposobnost.

V nabito polni učilnici se 
je zgnetlo 178 ljudi. Dojen
čkov, ki so jih mamice tišča
le v naročjih, seveda nismo 
šteli, šolarji so posedli kar 
po belih, čistih tleh.

Za boljše razumevanje fil
ma o zdravem življenju na 
vasi je predstavnik občinske
ga odbora Rdečegra križa po
sebej opozoril na nekatere 
slike in podatke v filmu, po
udaril je važnost čistoče za 
zdravje in pojasnil resnico o 
glistah. Po filmu so poslušal

ci navdušeno prosili, naj še 
pridemo, češ da so taki po
učni filmi zanje zelo korist
ni in potrebni, pa tudi za
bavni.

Občni zbor je potem zelo 
lepo uspel. Poleg drugega so 
sklenili, da bodo povečali 
članstvo te človekoljubne or
ganizacije, da bodo v juniju 
darovali kri, da bodo v so
delovanju * vaščani poskrbe
li za zdravo pitno vodo na 
Zajčjem vrhu in da bodo zo
pet napolnili dvorano, ko bo 
naslednje predavanje Rdeče-' 
ga križa.

Naša »visoka« šola na Dol
žu je bila to nedeljo pravi 
prosvetni in kulturni dom in 
bo še naprej ostala žarišče 
napredka pod Gorjanci-

IVO ZOBEC

V  k m e t i j s k i  z a d r u g i  s o  v o l i l i

Predsednik zadružnega sveta pri novomeški KZ posta] 
Albin Luzar iz Novega mesta

»MRZLA NI, LE V KOLENA NAS PEČE...« so povedali zgodnji ali prvi letošnji 
kopalci 5. marca dopoldan ob 11.45 na novomeški Loki. Člane veslaškega kluba 
»KRKA« je fotografiral pri prvi prostovoljni kopeli v hladni reki Vid Bauer iz No
vega mesta, na sliki pa vidite kopalce Igorja Vizjaka, Draga Sekulo, Marjana Vučka

in Staneta Kavška
V svet kmetijske zadruge v Novem mestu so nedavno med dru

gim izvolili šest kooperantov. V novem svetu je osem kooperan
tov in 25 redno zaposlenih delavcev in uslužbencev kmetijske za
druge. Za predsednika zadružnega

Z a k a j  t r i  m e s e c e  

v  j a v n i  r a z p r a v i ?
Pomlad je tu in ljudje nestrpno čakajo, da bi lahko pričeli graditi. Podjetje za stanovanjsko izgradnjo in urejanje naselij v Novem mestu pripravlja zazidalne načrte za vse, kar se bo gradilo letos, po planu, ki ga je sprejela občinska skupščina.Izdelali so že zazidalne načrte za montažno naselje v Žabji vasi, zasebni obrtno-stanovanjski center v Gotni vasi 

ln predel med Regerčo vasjo in Šmihelom. Graditelji pa ne morejo dobiti niti lokacijskih niti gradbenih dovoljenj prej, dokler ne bodo pretekli trije meseci, kolikor morajo biti razgrnjeni zazidalni načrti, ki so jih razgrnili 13. marca. To zahteva sedanji predpis.

Mnogi menijo, da bi bilo potrebno za razgrnitev urbanistične dokumentacije le me
sec dni. Podjetje za stanovanjsko izgradnjo in urejanje 
naselij je to tudi uradno predlagalo, vendar soglasja oziro
ma ustreznega odgovora od pristojnih ni dobilo.

Predvidevajo, da bo novi republiški zakon o urbanistič
nem planiranju, ki naj bi iz
šel v najkrajšem času, dolo
čil za javno obravnavo zazidalnih načrtov rok mesec dni. 
Graditelji morajo torej še počakati. Dobro je, da počakajo 
tudi zaradi tega, ker so se kazni za črne gradnje hudo poostrile.

N o v o s t i  iz  Š t u d i j s k e  k n j i ž n i c e
Gradbena obnovitvena dela 

v novopridobljeni stavbi štu
dijske knjižnice Mirana Jar
ca v Novem mestu se bližajo 
koncu, če bo knjižnica dobi
la sredstva, občina je nam
reč vložila pri Skladu SR 
Slovenije za pospeševanje 
kulturnih dejavnosti proš
njo, bo obe stavbi funkcio
nalno zvezala s hodnikom in 
s tem omogočila ustanovi ne
moteno dedo. če pa teh del 
zaradi pomanjkanja sredstev 
ne bo mogoče izvršiti, bodo 
morali uslužbenci prenašati 
iz ene stavbe v drugo po ce
sti Komandanta Staneta 
dnevno po več sto knjig.

Tudi študijska knjižnica 
se bo vključila v mednarod
no leto turizma. Krajevni

Ob prerani in nenadomestljivi izgubi našega srčno 
dobrega in nepozabnega moža, očeta in sina

F R A N J A  M I L A V I Ć A
direktorja »Ribje restavracije« v Novem mestu

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom in znan
cem, ki so nam osebno ali pismeno izrekli sožalje, 
darovali cvetje in vence in se tudi sicer spomnili 
pokojnika. Posebno hvalo smo dolžni zdravnikom in 
osebju internega ter kirurškega oddelka Splošne 
bolnišnice v Novem mestu, kolektivu RIBJE RESTA
VRACIJE, vsem gostinskim in drugim podjetjem, 
Gostinski šoli in sindikatu gostinskih delavcev, 
raznim organizacijam in kegljačem, osnovni šoli 
»Katje Rupena« in Glasbeni šoli iz Novega mesta, 
kakor tudi govornikom za tople poslovilne besede, 
pevskemu zboru DUŠAN JEREB in novomeški godbi 
za ganljive žalostinke. Zahvaljujemo se tudi vsem 
tistim, ki so na kakršenkoli način počastili njegov 
spomin in ga v tako velikem številu spremili na 

zadnji poti.
Ž a lu jo č i : v

žena Angelca, hčerki Milica in Gordana ter družini 
Milavić in Blatnik

sveta je bil izvoljen Albin Luzar iz Novega mesta.Vodstva področnih svetov, ki so jih tudi volili, se še niso oblikovala.Nekatere ekonomske enote niso volile predstavnikov v zadružni svet, marveč predsednike delovnih sklipnosti. Za takega predsednika so v Zalogu izvolili Milana Zdravjeta, v agroservisu pa Staneta Luzarja.Na zborih so razen tega obravnavali poročilo zadruge za leto 1966, gospodarsko stanje in pro- izvodno-finančni plan za letos. Tehtno so spregovorili o investicijski problematiki in preusmeritvi proizvodnje kmetijske zadruge.
■ TLAKOVALI BODO VA
ŠČANI — Poročali smo že, 
da je novomeško komunalno 
podjetje v Dolnjih Kamencah 
začelo urejatd dvosmerno av
tobusno postajališče. Med tem 
so buldožerji komunalnega 
podjetja že opravili svoje in 
pripravili traso, ki jo bodo 
po dogovoru tlakovali občani 
sami.

D e l a t i  p o l i t i č n o  i n  i z o b r a ž e v a t i
Pred nedavnim so delavci 

Cestnega podjetja Novo me
sto na občnih zborih svojih 
sindikalnih podružnic ocenje
vali delo v pretekli mandatni 
dobi. Prejšnji teden se je se
stal na občnem zboru sindi
kalni odbor podjetja, ki je 
povzel glavne ugotovitve raz
prav z zborov podružnic.

Ugotovili so, da se je sin
dikat ukvarjal predvsem s 
prehrano in namestitvijo de
lavcev v zimski službi, z re
ševanjem stanovanjskih za
dev, pa tudi s problematiko 
financiranja pri vzdrževanju 
cest. Menili so, da je bilo 
premalo narejenega za poli
tično izobraževanje v kolekti
vu. Predlagali so, naj časo-

A v g u s t  A v b a r  —  k a n d i d a t  
z a  v o d i l n o  m e s t o  v  O b S

skupnosti v Novem mestu 
bo odstopila vrt za zelenico 
ali park. Prejšnje leto je Do
lenjski list v krajših noticah 
omenjal, da je ulica ob štu
dijski knjižnici do sodišča 
zelo zanemarjena. Res je ta 
ulica zelo prometna in prav 
je, da dobi lepše lice. Do se
daj so vrt obdelovale zaseb
ne stranke.

V počastitev stoletnice slo
venske drame pripravlja 
knjižnica razstavo slovenske 
drame od začetka do danes. 
Razstavljena bodo najpo
membnejša dela, ki so vpli*. 
vala na razvoj slovenske 
dramske književnosti. Raz
stava bo komentirana s 
kratkimi beležkami. Prav 
gotovo bo za študirajočo 
mladino posebno zanimiva.

Predsedstvo občinskega sin
dikalnega sveta Novo mesto 
je na seji 16. marca razprav
ljalo o pripravah na volitve. 
Ko je pretresalo kandidate 
za vodilna mesta v občinski

Š a h o v sk i tu rn ir  
n a jm la jš ih

Pionirska knjižnica je prejšnjo nedeljo priredila šahovski turnir, ki so se ga udeležili bralci in obiskovalci te ustanove. Turnir je organizirala vsestranska voditeljica pionirske knjižnice, tov. Fuisova. Udeležilo se ga je 14 pionirjev in pionirk. Pionirska knjižnica ima sicer tudi druge oblike svobodnih dejavnosti: lite- ratumi krožek, urejevanje knjižnice in izposojo, ki jo opravljajo najmlajši bralci sami, ure pravljic itd. Pionirska knjižnica tako postaja pravi dom pionirjev.

skupščini Novo mesto, je 
predsedstvo sklenilo predla
gati člana predsedstva ObSS, 
direktorja Medobčinskega za
voda za zaposlovanje delav
cev Novo mesto tov. Avgusta 
Avbar j a za kandidata za eno 
od vodilnih mest v občinski 
skupščini. Avbar je znan dru
žbeno politični delavec, saj 
je v zadnjih desetih letih 
opravljal številne odgovorne 
družbeno-politične dolžnosti 
tako v sindikatih kot v ZK 
in v SZDL. Prebivalci Nove
ga mesta ter okolice ga do
bro poznajo po njegovem 
družbeno-političnem delu, za
to ga predsedstvo ObSS No
vo mesto predlaga za kandi
data za vodilno mesto v ob
činski skupščini Novo mesto.

pis, ki je v podjetju svoje 
dni dobro informiral kolek
tiv, spet izhaja.

Sindikalna organizacija je 
imela premalo stikov s samo
upravnimi organi, zato ni bi
lo pri delovanju le-teh čutiti 
njenega vpliva. Govoreč o fi
nanciranju cestne službe, so 
ponovno poudarili, da je naj
več težav z vzdrževanjem cest 
III. reda, ker so občine sla
bi plačniki. Namesto 7500 N 
din na 1 km ceste, so preje
li samo 3000 N din. Podjetje 
je kljub temu dobro gospo
darilo, saj so se lani skladi 
povečali. Predlagali so, najba 
se po novem zakonu za finan
ciranje cest delila sredstva iz 
republiškega sklada tako, da 
bodo imela cestna podjetja 
neposreden vpliv na njihovo 
delitev. Merila za delitev pa 
naj upoštevajo potrebe, ne pa 
položaj posameznih podjetij, 
kot je bilo to do zdaj.

Kritizirali so odnos železni
ških podjetij, ki cestnim po
djetjem brez poprejšnjih do
govorov izstavljajo račune za 
vzdrževanje cesfcno-železniš- 
kih prehodov. Novomeško 
Cestno podjetje porabi v te 
namene 60 milijonov S din 
na leto. Govorili so tudi o 
skrajšanem delovniku in o 
sorazmerno nizkih osebnih 
dohodkih, saj znašajo pov
prečni osebna dohodki v pod
jetju 620 N din. Sprejeli so

več priporočil ter zlasti poro
da rili te naloge sindikata:

— Zagotoviti boljšo infor
miranost v kolektivu, pospe
šiti priprave za prehod na 
skrajšani delovnik, skrbeti za 
prehrano in namestitev ljudi 
na terenu ter v vsaki delovni 
enoti določiti nekoga, ki bo 
za to dvoje odgovarjal, in po
živiti politično delo in izo
braževanje.

ADOLF ŠUŠTAR

Pretekli teden so v novomeški porodnišnici rodile: Marija Matekovič z Radoviče — Jureta, Frančiška Florjančič iz Gradca — Antona, Angela Hribar iz Kamnja — Sonjo, Romana Gregorič iz Črnomlja — Roberta, Marija Kos iz Rupe — Jožeta, Marija Klevišar iz Podgozda — Jožeta, Magda Hostnik iz Skovca — Andrejo, Vida Rajh s Hudega — Aleksandra, Ana Ostanek iz Dola — Sonjo, Valerija Bizjak iz Rovišča — Anico, Štefka Prosenik iz Metlike — Heleno, Amalija Kovačič iz Leskovca— dečka, Martina Potočar z Dolnjih Kamene — dečka, Štefka Mlakar iz 2dinje vasi — dečka, Ančka Smole iz Bršlina — dečka, Anica Kužnik z Vrhovega — deklico, Štefka Tomc iz Primostka — dečka, Jožefa Zunič iz Črnomlja— dečka, Rezka Vukšinič iz Semiča — deklico, Francka Vidervol iz Črnomlja — dečka, dr. Katica Kvasič iz Semiča — dečka, Silva Klobučar iz Metlike — deklico, Jožica šraj iz Gornjega Podšum- berka — deklico, Marija Borbo ■ Velikega Kala — dečka in Rozi Ozimek iz Repelj — dečka.

N o v o m e š k a  k r o n i k a

Te dni so delavci Cestnega podjetja položili novo 
asfaltno prevleko od železniških zapornic v Bršlinu do 

Osoltnikove gostilne. (Foto: M. Vesel)

■ PIANISTKA DUBRAVKA TOMSIC-SREBOTNJAK bo jutri nastopila v našem mestu v okviruV. abonmajskega koncerta. Ob 16. uri bo v Domu JLA predstava za mladino, ob 20. uri pa v Dolenjski galeriji za odrasle. Umetnica se je nedavno vrnila s koncertne turneje po tujini.
■NOVE ČLANE DELAVSKIH SVETOV je minule dni izvolilo več delovnih organizacij. 13. marca so polovico DS izvolili v komunalnem podjetju, 20. marca pa so volili v DOLENJKI.
■ KETTEJEV VODNJAK NA GLAVNEM trgu so v minulem tednu spet odkrili, oziroma so mu sneli leseno pokrivalo, ki ga je pozimi ščitilo pred mrazom. Komaj pa so to našo znamenitost odkrili, so otroci že metali v vodo papirčke.
■ NA GLAVNEM TRGU STA 18. marca trčila avtomobilist Georg Glas iz Nemčije in motorist, ki se je med vožnjo pogovarjal s sopotnikom. Motorist in in sopotnik sta padla, pa sta se hitro pobrala in se odpeljala. Na Nemčevem avtu je bil odrgnjen lak.
■ VSAKOVRSTNE ŽENSKE TORBICE iz usnja in umetnih mas so z velikim popustom prodajali v trgovini SUHA ROBA na Glav

nem trgu. Cene so znižali za ved tisočakov vsem torbicam, ki niso šle v denar, bodisi zaradi visoke cene, barve ali oblike. V nekaj dneh je zaloga precej pošla.
■ V GIMNAZIJSKI TELOVADNICI so imeli v soboto, 18. man. ca, od 19. do 22. ure ples. Igrafl je ljubljanski ansambel »Mladi levi«. Vstopnina je bila 3,5 Ndin.
■ TUDI ZA LETOŠNJI DANZENA je bila v cvetličarni na Glavnem trgu vrsta. Ljudje so pokupili okoli 3000 velikih nageljnov (po 380 Sdin), 3000 manjših nageljnov, 500 šopkov hiacint, 1000 narcis, 300 šopkov vijolic in 150 lončnic. Kljub tolikšnemu prometu pa rož ni zmanjkalo, kar kaže, da so se v cvetličarni na ženski praznik dobro pripravili.
■ POSEBNO ZANIMIVOST NA PONEDELJKOVI tržnici je predstavljal možak, ki je takole vabil kupce: »Take detelje ni na svetu. Samo 2000 din kilogram?« Zraven pa je čudno požvižgaval, tako da nihče ni šel mimo stojnice, ne da bi njegovo blago pogledal. — Jajca so veljala 45 do 50 din, radič in motovilec so prodajali na merice po 100 Sdin, solato po 400 Sdin kg, mleko po 150 Sdin liter, jabolka po 270 starih din kilogram itd. Veliko zanimanja je bilo za razna semena.



Pogovor z zdravnikom .
OBČNI ZBOR Ob ZTK NOVO MESTO

Katerim panogam dati prednost?
Preteklo nedeljo je imela no

vomeška občinska zveza za te- 
lesno kulturo redni letni obč
ni zbor, ki se ga je udeležilo 
34 delegatov. Razpravljali so 
predvsem o vzrokih za zmanj
šano aktivnost telovadnih dru
štev Partizan in o možnostih 
za razvoj rekreacijskega špor
ta. Večina se je strinjala, da 
je  treba več sredstev nameniti 
za množični šport v delovnih 
organizacijah in šolskih šport
nih društvih, ne pa podpirati 
zgolj tekmovalne športe, kjer 
navadno večino sredstev porabi 
le skupina najboljših športni
kov.

Občinska zveza za telesno kultu
ro v Novem m estu šteje 1200 čla
nov, ki so včlanjeni v 31 organi
zacijah, pri tem pa niso všteta 
šolska športna društva, ki štejejo 
okrog 2000 mladih športnikov, a 
niso registrirana. Vendar tudi 
Športniki na šolah dobivajo dota
cije ObZTK. Od leta 1965 se je 
število članstva povečalo za 56 
odstotkov, kar je predvsem zaslu
ga mladine.

Kot kaže, ima od športov naj
lepše perspektive atletika, saj bo 
lahko postala vodilna športna pa
noga tako glede množičnosti kot 
kvalitete. Zadnje čase stopa vedno 
bolj v ospredje smučanje, kar je 
predvsem zasluga številnih smu
čarskih tečajev, ki jih organizira
jo  šole in športna društva.

Zaenkrat prednjači po številu 
tekmovanj in tudi po kvaliteti šah, 
šahisti pa upajo, da bodo dosegli 
še večje uspehe. Najbolj zamota
na situacija je med strelci, saj že 
dlje časa ne morejo razčistiti pe
rečih vprašanj v odnosih med zve
zo za telesno kulturo Slovenije in 
strelsko zvezo.

Na občnem zboru so menili, da 
med odbojkarji, nogometaši in 

rokometaši m anjka mladine ln 
klubi oziroma sekcije preveč gle
dajo na tekmovanja. To pa ne ve
lja za koSarkarle. ki so prav zdaj

mladim posvetili veliko pozornosti.
Posebej so delegati razpravljali 

o delu šolskih športnih društev in  
telesnovzgojnih društev Partizan. 
Slednja vse bolj zastajajo in celo 
odmirajo. Po programu naj bi ta  
društva v prihodnje skrbela pred
vsem za rekreacijo občanov, ne pa 
za tekmovanja. To zlasti velja za 
društva izven Novega m esta, ki de
lajo v slabih pogojih, a  vseeno 
ne bi smela zanem ariti svoje os
novne dejavnosti.

O šolskih športnih društvih so 
vsi govorili le pohvalno, seveda pa 
so je bili največ deležni športniki 
SSD K atje Rupena. Delegati so 
se zavzemali, da b i bilo treba 
popestriti tudi dejavnost sindikal
nih športnih društev. Vsi so so
glašali, da je treba delovske šport
ne igre, ki so lani odlično uspele, 
razširiti na več kolektivov in raz
tegniti program na več mesecev.

V zadnjih dveh letih je imela 
ObZTK Novo mesto 35 milijonov 
Sdin dohodkov. 38 odstokov vseh 
sredstev so porabili za gradnjo in 
vzdrževanje objektov, 30 za dota
cije klubom in društvom, 2 od
stotka za izobraževanje ter 30 od
stotkov za stroške delovanja 
ObZTK. Na zboru so menili, da 
bi m orala športna društva tudi 
sama skrbeti za del dohodkov.

Izvršni odbor ObZTK Novo me
sto je že pred občnim zborom 
predlagal prioritetno listo športov, 
na kateri naj bi bili atletika, orod
na telovadba, smučanje, šah, splo
šna telesna vzgoja in streljanje. 
Pred končno odločitvijo bodo za 
nasvet prosili še republiško zvezo 
za telesno kulturo. Na priori teni 
listi bodo tudi šolska športna 
društva, ki se ukvarjajo z osnovno 
dejavnostjo. Glede na to, da se 
ObZTK v Novem mestu obeta le
tos precej manj sredstev kot pre
tekla leta, bodo drugorazredne pa
noge, med katerim i naj bi bile 
tudi košarka, rokomet, nogomet, 
odbojka ter veslanje, deležne znat
no manjših sredstev. Te panoge naj 
bi torej v večii meri same skrbele

za svoj obstoj in uspešno delova
nje.

ObZTK je v preteklih dveh le
tih  največ sredstev namenila šport
nim organizacijam za osnovno de
javnost (nad 6 milijonov Sdin), 
36.400 Ndin so porabili za vlečnico 
v črm ošnjicah, nad 20.000 Ndin 
za operativne izdatke, precej manj 
pa za kvalitetni šport. Precej sred
stev so porabili za gradnjo in 
vzdrževanje objektov: garderoba na 
balinišču v Novem m estu Je ve
ljala nič manj kot 795.000 SdinU).

V razpravi so predstavniki po
sameznih društev govorili o teža
vah zaradi pom anjkanja sredstev 
in deloma kadrov, vendar bo 
sklepe oblikovala šele posebna ko
misija.

Od 34 delegatov je med zborom 
kar 13 delegatov zapustilo dvora
no, ne da bi se opravičilo. Na 
zboru tudi ni bilo precej članov 
novega izvršnega odbora ObZTK, 
ki so jih izvolili, potem ko so 
dali razrešnico starem u odboru. 
Novi izvršni odbor bo tako kot 
doslej štel 17 članov, nadzorni 
odbor pa tri.

Na predlog Adolfa Šuštarja bo
do dosedanjemu predsedniku ob
činske zveze za telesno kulturo 
Jožetu Cvitkoviču za uspešno de
lo podelili posebno priznanje. No
vega predsednika bo izvršni odbor 
izvolil na prihodnji seji.

S. SPLIHAL

Nogometaši na 
zletnem turnirju
Tekmovalna kom isija zletnega 

odbora iz Banjaluke je  že p ri
pravila program nogometnega tur- 
n irja v okviru tekmovalnega pro
grama. Predtekmovanja m orajo bi
ti končana do 6. junija, ko bo v 
Banjaluki srečanje zadnjih dveh 
ekip.

V prvem kolu se bosta srečali 
ekipi iz Banjaluke (Borac iz n .  
zvezne lige) in Siska (Segesta iz 
n .  lige). Zmagovalec se bo mo
ral pomeriti še z ekipo iz Biha
ća. Novomeška nogometna enaj
sterica se bo doma srečala z eki
po iz Karlovca. Obe se m orata 
še sporazumeti o datum u tekmo
vanja. Sd

KOŠARKA 
Semič : Črnomelj 63:62

18. marca je  bila v semiškem 
Domu TVD Partizan odigrana p ri
jateljska košarkarska tekma med 
ekipo semiškega Partizana in gim
nazijo Črnomelj. Tekma se je 
končala s tesno zmago gimnazije 
663:62 (29:37). Se deset sekund 
pred koncem so vodili Semičani, 
nato pa je gimnazija dosegla zma
goviti koš.

Za Semič so igrali: Pavlakovič 
12, Plut 40, Hančič 2, Bukovec 5, 
Strniša 2, Bo ič 1. Ekipa gimnazi
je: Tkalčič 14, Fortun 26, Glaser 
18, Simonovič 5. V predtekmi so 
mladinci ISKRE premagali osnov
no šolo z rezultatom 50:24.

DUŠAN PLUT

Zletni odbor se je sestal

Š o lsk o  d v o rišče  v P išecah  je  sp e t oživelo . P ri te lo 
v ad n ih  u ra h  so  u čen cem  n a jb o lj v šeč ig re  z žogo. P o 
z im i so  za  m a rs ik a j p r ik ra jš a n i, s a j n a  šo li n im a jo  

te lo v ad n ice . (F o to : J . T ep p ey )

Velika šahovska 
prireditev v Črnomlju
V nedeijo, 19. marca, je bilo v 

Črnomlju republiško hitropotezno 
prvenstvo slovenskih mest. Da je 
v vsej Sloveniji vedno več zani
m anja za hitropotezni šah, nam 
dokazuje letošnja rekordna udelež
ba, saj je tekmovalo 25 ekip. Ša
hovsko društvo Črnomelj je pre
vzelo organizacijo tekmovanja in 
je nalogo dobro opravilo.

Tudi letos je potekalo tekmova
nje v znamenju velike premoči 
štajerskih in ljubljanskih šahi- 
stov. Za druga najvišja mesta so 
se potegovali šahisti iz Novega 
mesta, Krškega in Kočevja. Med 
tekmovanjem je kazalo, da bodo 
imeli največ uspeha Novomeščanl, 
vendar so Kočevarji v zadnjih 
štirih  kolih dosegli pomembne 
zmage in so s končno uvrstitvijo 
na šesto mesto ponovili lanskolet
n i uspeh Novomeščanl so se uvr
stili na osmo in Krčani na deseto 
mesto, kar je še vedno lep plas
m a. Naj večje presenečenje pa so 
pripravili pionirji iz Kočevske Re
ke, ki so s 25 točkami prehiteli

Šah v Brežicah
Šahovski klub v Brežicah je tu 

di m arca organiziral redni me
sečni brzotum ir, na katerem je 
sodelovalo 12 šahlstov. Z 9 toč
kami In pol je prvo mesto zase
del Boro Ilinič, za njim  pe so 
se uvrstili: Banda in Tesič 8,5, 
Valenčak 8, Reer 6 itd. E. P.

Novo mesto : Enotnost 
•s 5:2

V zaostali nogometni tekmi Je 
Novo mesto 19. m arca doma pre
magalo Enotnost iz Jevnice. Gole 
so dali: Stokanovič in Maksimovič 
po dva in Macele enega. Razen 
teh se je pri Novo mehčanih izka 
n i tu d i Turk. 1K

člansko ekipo iz Sevnice in dose
gli predzadnje mesto.

Rezultati: Maribor 121 točk,
Rezultati: 1. M aribor 121 točk, 

2. Ljubljana 117, 3. Celje 110, 4. 
Ravne 104, 5. Murska Sobota 94, 
6. Kočevje 93, 7. Domžale 93, 8. 
Novo mesto 91,5, 9. Jesenice 89,
10. Krško 88, 11. Ptuj 86, 12.
Kranj 86, 13. Trbovlje 79, 14. Pre- 
vanje 65,5, 15. Velenje 62,5, 16. 
Žalec 61, 17. Hrastnik 58, 18. Bre
žice 55, 19. Sežana 47,5, 20 Kam
nik 43,- 21. Koper 37,5, 22. Cerkni
ca 37,5, 23, Črnomelj 32, 24. Ko
čevska Reka 25, 25. Sevnica 24 
točk IVE STANIČ

Kegljanje: ne gre 
brez presenečenj!

V tretjem  kolu zimske kegljaške 
lige Novega mesta se Je več tekem 
končalo s presenečenji, s katerimi 
se Je bistveno spremenila uvrstitev 
posameznih tekmovalcev. Največje 
presenečenje so pripravili kegljači 
Bolnice, ki so premagali mladince 
Pionirja. Nepričakovano je zgubilo 
tudi S tarih devet s Krko in Pionir
jem, ki Je brez borbe predal sre
čanje z železničarjem. V drugi ligi 
so v vodstvu kar štirje klubi, od 
katerih ima le eden možnost za 
osvojitev prvega m esta in s  tem 
pravico tekmovanja v višjem razre
du. Zaradi tega pričakujemo v na
slednjih dveh kolih ostre in zani
mive borbe.

REZULTATI: Železničar : Vseh 
devet 417:455, Pionir : Železničar 
0:50, Toplice : Pionir preloženo, 
Iskra : E lektro 435:333, Krka : S ta
rih devet 370:317, Bolnica : Pionir 
ml. 335:306. V prvi ligi vodi Vseh 
devet z desetimi točkami pred Luk
njo, ki jih  Ima 8, v drugi pa vo
dijo 4 klubi z 10 točkami: Iskra, 
Krka, S tarih devet in Pionir ml.; 
sledita pa Bolnica in Elektro s  4 
točkami. JM.

Pred k ratk im  se je  v No
vem m estu sestal odbor, ki 
m ora prip rav iti m ladino za 
nastop na IX . zletu b ratstva 
in enotnosti v B anja luki. 
Dogovorili so se, da bodo 
predvideni program  nekoliko 
sprem enili. Po novem m ladi
na ne bo sodelovala na m no
žičnem zletnem  nastopu, tem 
več le v zaključni točki z 
okoli 140 nastopajočim i. Ra
zen ega bodo m ladinci in m la
dinke nastopali skoro v vseh 
športnih panogah in sestavah 
na sastopu, ki ga navadno 
p rire jajo  na predvečer zlet
nega dne.

Pomembno pa je, da na
m eravajo k sodelovanju p ri
tegniti športnike in športne 
delavce iz vseh dolenjskih 
občin, k je r kažejo za nastop 
zanimanje.

Zletni odbor se je odpove-

Ekipno: PIONIR, 
med posamezniki 

R. Romih
Na mladinskem kegljaškem pr

venstvu Dolenjske je tekmovalo 20 
posameznikov in tri ekipe; posa
mezniki v disciplini 2-krat 100 lu
čajev, ekipe pa 4-krat 100. Med 
posamezniki je zasluženo osvojil 
naslov prvaka R. Romih ml. (Pio
nir), med ekipami pa je prvo me
sto osvojila prva ekipa Pionirja. 
REZULTATI: R. Romih 761 (380, 
381), P. Drenik 755 (397, 359), F. 
Kalčič 736 ( 368, 368), S. Horvat 
733 (357, 376), M. Dravinec 729 
(392, 337), D. Stefančič 727 ( 358, 
369), J. Bradač 706 (347, 359), J. 
Mlinar 704 ( 330 , 374), M. Pioelj 687 
(347, 340), Romih 653 (345, 308).

Prvih šest tekmovalcev bo sode
lovalo na republiškem' mladinskem 
prvenstvu v Ljubljani, ki bo v so
boto in nedeljo. JM.

Črnomelj : Rakek 3:3
Nogometaši Bele krajine so bili 

v nedeljo, 23. marca, v gosteh na 
Rakeku, kjer so z domačini od
igrali zaostalo tekmo iz jesenskega 
kola. Rezultat tekme Je bil ne
odločen (3:3).

Z 18 točkami se je NK Bela 
krajina utrdil prvo mesto v ljub
ljanski podzvezi. Sledijo NK Indu- 
plati (Jarše) s 17 točkami In dru
gi. K. W.

dal glavnemu nastopu, v ka
terem  bi bilo okoli 500 na
stopajočih, zaradi finančnih 
težav in  zaradi prekratkega 
roka, ker bo zlet že 12. ju 
nija. SD

Športno pismo 
iz Brežic

Brežiški športniki so spomla
dansko sezono pričeli z nekaterimi 
uspehi, k i vlivajo upanje za še 
uspešnejša prvenstvena srečanja. 
Tako so na zimskem republiškem 
rokometnem prvenstvu članice 
brežiškega Partizana dosegle do
slej največji uspeh: postale so re
publiške prvakinje, medtem ko so 
člani bili peti. To je prav gotovo 
rezultat redne in resne vadbe v 
zimskem času.

Več tednov trenirajo tudi nogo
metaši, ki tekm ujejo v ceijski no
gometni podzvezi. Tako so v nede
ljo, 12. marca, po daljšem pre
sledku premagali vrstnike iz Ra
deč. Prijateljsko srečanje so do
bili z visokim rezultatom 6:1. Mi
nulo nedeljo so se v trening tekmi 
pomerili še z ekipo garnizona 
Cerklje. Tudi tokrat so igralci 
Partizana zmagali s prepričljivim 
rezultatom 8:4 (6:2).

Brežiški šahovski center je skup
no z ljubljanskim  16. marca pova
bil v Brežice slovenskega velemoj
stra Bruna Parmo, ki je odigral 
simultanko na desetih deskah. Na. 
stopilo je 8 igralcev iz SK Breži
ce in dva iz Krškega. Parma je po 
zagrizem štirium i borbi dosegel 
6 zmag in štiri remije. Neodločen 
rezultat so zaznamovali inž. Petek, 
Lenart Šetinc in Alojz Valenčak 
iz Brežic ter inž. Kurent iz Krške
ga. Rezultat: 8:2 za Parmo.

20. m arca so imeli učenci višjih 
razredov osnovne šole bratov Ri
barjev športni dan. Šolsko šport
no društvo je zjutraj na odru pro
svetnega doma izvedlo športno 
akademijo. Sošolci so sledili 
uspešnim prostim  vajam, ritm ič
nim in baletnim točkam, plesu, 
vajam na orodju ter akrobatiki. 
Zatem so na igrišču imeli roko
metni turn ir med sedmimi in osmi
mi razredi, ob 18. uri zvečer pa 
so akademijo ponovili še za od
rasle.

Izredno aktivno je tudi športno 
društvo brežiške gimnazije. O svo
jem delu, pri katerem jim  mnogo 
pomaga tov. Jože Senica, so člani 
spregovorili v športni oddaji ra 
dia Brežice. Mi vam jih  bomo 
predstavili v eni naših naslednjih 
številk.

R A Z P I S

KMETIJSKA ZADRUGA METLIKA

bo na JAVNI PRODAJI p r o d a l a  naslednja 
osnovna sredstva:

2 traktorja FE 35
1 traktorsko prikolico
2 mlatilnici in
več priključnih strojev za 
traktorje FERGUSON

Javna p rodaja  bo v M etliki v ponedeljek, 27. m a rc a  
1967, na obratu  M estni log. Začela se bo ob 8. u ri 
za družbeni sek tor, k i im a prednost, ob 9. u ri pa 
za zasebnike.

Podatke o izklicni ceni dobe in teresen ti na upravi 
zadruge ali na  ob ra tu  M ostni log. Ogled predm etov 
je  mogoč ob delavnikih od 8. do 15. ure.

Kako se telo brani proti 
boleznim

Za obram bo p ro ti vdoru kužnih klic v te lo  im am o p re 
cej m ožnosti. Ta obram bna sredstva delim o navadno na 
taka, k i k ljubujejo  vsem  vrstam  povzročiteljev bolezni, pa 
še na  drugačna sredstva, k i so naperjena p ro ti posam ezni 
v rsti povzročitelja bolezni. Govorimo s specifičnih ali do
ločenih in  nespecifičnih ali splošnih obram bnih sredstvih.

Ce si najp rej ogledamo splošna sredstva, ki v glavnem 
preprečujejo  vdor vsem  vrstam  kužnih klic, ali nespeci
fična obram bna sredstva, najdem o m ed njim i tudi taka, 
k i klice k a r uničujejo. Posam ezna adirava telesna tkiva so 
v glavnem nepropustna za kužne klice, dalje, na jtan jši 
povrhni sloj posam eznih zunanjih in no tran jih  votlih 
organov, pravim o m u epitelij, je  sestavljen tako, da je  
kužnim  klicam  vdor nemogoč ali pa vsaj zelo težaven. 
Sluznice, k i opažajo stene vseh votlin organov, vsebujejo 
žleze, ki izločajo posebne sokove, ti pa spet ubijajo kužne 
klice ali pa jih  onem ogočijo za vdor. Želodčni sok je  kisel 
in kužne klice ubije. Orevo se stalno giblje v sm eri od 
želodca p ro ti danki in s tem  poriva dalje brano, njene 
ostanke in vse drugo s kužnim i klicam i vred, da jih  čim  
prej izločimo. Tudi solze, izloček nosu in izloček nožnice 
im ajo v sebi moč, da ubijejo nekatere vrste kužnih klic. 
Tako deluje tud i mlezivo. Vezivno tkivo im a m ed drugim  
posebne celice, ki po potrebi postanejo gibljive m požirajo 
te r s tem  odpravljajo kužne klice, tujke, razpadlo tkivo 
in podobne za telo nepotrebne ali škodljive stvari. P ra
vimo jam makirofagi, ker so to  velike celice. Telo im a tudi 
poseben sistem  RES, k ar je  sam o okrajšava za retikulo- 
endotelialm  sistem . Ta je  razporejen po vsem telesu 
in zajem a vse bezgavke, vranico, lim fne kepice, kostni 
tnozeg. K upferjeve celice v je trih , endotelijslke celice lasnic 
v nadledvičnih žlezah in v hipofizi, še nekatere celice 
veziva in ogrom no število belih krvničk v krvi. K er je 
ta  sistem  dejansko povsod v telesu, deluje kot nenehno 
cedilo zoper vse tisto , bar bi lahko neugodno, napadalno 
ali strupeno vplivalo na telo. G ibljive celice tega sistem a 
so bele krvničke ali levkociti, ki lahko po potrebi zlezejo 
skozi stene drobnih žilic lasnic in gredo tja , k je r je  to 
potrebno v največji količini. So to rej nekakšna gibljiva 
vojska, k i vdiralca v telo napade na  široki črti in ga požre.

K tem  splošnim  obram bnim  sredstvom  prištevam o še 
živčni sistem , ki aktivno deluje p ri obram bi, in vročino, 
kn nastane zaradi tega, da se telo brani napada. Vročina 
p ri okužbi, pa tudi po poškodbi naraste.. Zaradi vročine 
se sproži ve so stali obram bni mehanizem , aktivirajo  se 
celice. Kužne klice pa so potem  zaradi vročine m anj 
odporne in  tkivo jih  uniči. O troci reagiranje z vročino prej 
ko t odrasli in vročina je  višja. Zelo visoka vročina (nad 
41° C) pa je  tud i za bolnriika nevarna, ker tedaj postanejo 
bele krvničke lene in obram ba telesa slabi. V ročina p ri 
določenih boleznih poteka tipično in je včasih že sam o iz 
krivulje vročine mogoče ugotovita, za katero bolezen gre.

Določena zaščitna sredstva, k i jih  im a telo zoper posa
mezne kužne klice, pa so protitelesa, ki jih  vsebujejo 
krvna tekočina in drugi telesni sokovi; nastala so zaradi 
prebolele okužbe s posam eznim i vrstam i klic ali sm o jih  
telesu um etno dali z injekcijo  zdravilnega serum a ali 
pa jih  je  telo um etno ustvarilo zaradi cepljenja p ro ti 
raznim  boleznim.

Končno se odpornost p ro ti' raznim  boleznim  tudi po
deduje, kar im enujem o podedovano odpornost.

Dr. BOZO OBLAK

■ l i l m m

KRI, KI REŠUJE ŽIVLJENJA 1
Preteklih 14 dni so darovali kri na novomeški transfu- 3

zijski postaji: Alojzij Sašek in dr. Ljubo Kretič, člana ko- g
lektiva Splošne bolnice Novo mesto; Janez Gornik, član g
kolektiva Kjdca — tovarna zdravil, Novo mesto; Ivan Barbo, =j
član kolestila Novoteks, Novo mesto; Janez Salehar, upo- g
kojenec iz Dolenjskih Toplic; Franc Kren, Ivan Picelj, .Milan §§
Pelko, Mimica Senica, Stane Senica, Karel Pezdirc, Fanika g
Pcčak, Olga Pczderšek, Zalka Bradač, M arjeta Pelko, Neven
ka Avguštin, Franc Zupančič in Valč, Kralj, člani kolekti- M
va Bor, Dolenjske Toplice; Anica Hajk, gospodinja iz Do- m

. lenjskih Toplic; Majda Kastelic, delavka z Gornjih Sušic; =
Martin Sekula, delavec z Uršnih sel; Franc Blazctič, upo- g
kojenec z Uršnih sel; Tone Mavsar, delavec iz Šentjošta; f§
Julka Blazctič, gospodinja z Uršnih sel; Marija Ivančič, čla
nica kolektiva industrije obutve, Novo mesto; Marija Kiobu- g
čar, gospodinja z Uršnih sel; Marija Kump, gospodinja z H
Uršnih 'sel; Jelka Novak, gospodinja iz Dobindola; Jožefa
Kulovec, gospodinja z Uršnih sel; Neža Povše, gospodinja z 
Uršnih sel; Anica Klobučar, gospodinja z Uršnih sel; Marija 
Štirte, gospodinja z Uršnih sel; Jožefa Murn, gospodinja iz 
Verduna. Jože Surla, član kolektiva Cestno podjetje Novo 
mesto; Alojz Avbar, član kolektiva INIS Novo mesto; Ivanka 
Gosenca, gospodinja s Podgrada; Slavko Nagelj, član ko
lektiva 1MV Novo mesto; Jože Gazvoda, posestnik iz Konca; 
Angela Regina, gospodinja iz Velikega Cerovca, Anton Kobe, 
delavec s Pristave; Terezija Kobe, gospodinja iz Vinje vasi; 
Frančiška Banič, gospodinja iz Vinje vasi; Jože Usov, po
sestnik s Pristave; Franc Kulovic, posestnik s Podgrada; Ru
dolf Saje, delavce iz Gabrja; Ana Kobe, gospodinja s Pri
stave; Alojz Turk, krojač s Podgrada; Ivan Staniša, član 
kolektiva Gradbeno in obrtno podjetje Novo mesto; Anton 
Bele, Milan Fomeci in Franc Erlah, člani kolektiva Gozdni 
obrat Novo mesto; Jože Sime, posestnik iz Mihovca; Terezija 
Celič, gospodinja iz Koroške vasi; Peter Kumer ln Alojz 
Kristan, člana kolektiva Novoteks, Novo mesto; Janez Mav
sar, delavec z Velikega Slatnika; Marjan Turk, krojač s 
Podgrada; Alojz Murn, upokojenec s Podgrada; Zdravko Ma- 
zovec, član kolektiva Novoteks, Novo mesto; Janez Bartolj, 
delavec iz Velikega Cerovca; Marija Kmet, gospodinja iz Mi
hovca; Fani Kastelic, gospodinja s Pristave; Martin Hrovat, 
delavce iz Konca; Marija Jenič, gospodinja s Podgrada; Cilka 
Bartolj, delavka iz Velikega Cerovca; Anton Gal in Emil 
Bajec, člana kolektiva Elektro Novo mesto; Alojz Avbar, 
član kolektiva Krka, Novo mesto; Alojz Barle, član kolektiva 
dlan kolektiva Istra, Novo mesto; Mira Gerdovič, članica ko
lektiva PTT Novo mesto; Štefka Plaveč, članica kolektiva 
Iskra, Novo mesto; Slavka Pirnar in dr. Minka Maleiič, čla
nici kolektiva Splošne bolnice Novo mesto; Jože Pirnar, član 
kolektiva Obrtnik. Novo mesto



Kuharske bukvice

Že raziskave za atomsko elektrarno T E K S T I L N A  T O V A R N A

Veliko verjetnosti je; da 
bo sta la  bodoča atom ska 
eelektram a ob Savi ria kršk i 
ravnini. Kolektiv ELEK*

Smrekovine spet 
zmanjkuje

V Tovarni celuloze v K r
škem že spet prim anjkuje 
smrekovega lesa. Vodstvo 
podjetja si prizadeva, da bi 
zagotovilo norm alno oskrbo 
s to  surovino, čim več sm re
kovine poskuša zagotoviti na 
domačem tržišču  in sklepa 
pogodbe z gozdnimi gospo
darstvi. Domači les je  cenej
ši od uvoženega, če pa le ne 
bo šlo drugače, si bo tovarna 
m orala pom agati z uvozom.

TRARNE v B restanici bo 
prispeval okoli 26.000 N din 
za tr i razskovalne vrtine. Z 
Zavodom za geološke razi
skave v L jubljani je  že skle
nil pogodbo. Strokovnjaki 
bodo raziskovala sestavo tal 
na desnem in  levem bregu 
Save. Na šta jersk i stran i bo
do napravili dve vrtini, na 
kranjski stran i eno. V rtali 
bodo na ozem lju AGROKOM
BINATA.
' Zvedeli smo, da je  prejelo 

poslovno združenje za energe
tiko v L jubljani veliko po
nudb za dobavo reak to rja  in  
reaktorske oprem e iz tu jih  
držav. Med ponudniki so An
glija. Kanada, Sovjetska zve
za, čehoslovaška in  Švedska. 
Celotna investicija bo veljala

Živahen sejem na Vinici
 ̂ V ponedeljek, 20. m arca, je 
bil živinski sejem  na Vinici 
precej živahen. K m etje so 
prignali naprodaj okoli 300 
glav živine in  nad 50 pujskov 
te r nekaj večjih prašičev. Ce-

Za izvoz 4. odst. 
več kot lani

Tovarna celuloze in pap irja 
v K rškem  je največji izvoz
nik v občini. Na tu ja  tržišča 
prodajata svoje izdelke tudi 
obrata  tovarna perila LABOD 
v K rškem  in Kostanjevici. 
Letos nam eravata izvoz še po
večati. V rednost prodanih 
izdelkov naj bi dosegla
2,695.000 dolarjev ali 4.1 odst. 
več kot dani. Oba izvoznika 
s ta  usm erjena na zahodna 
tržišča.

okoli sto  m ilijard  s ta rih  d i
narjev. Geološke raziskave 
tal so predvidene že letos.

Dispanzer 
za medicino dela 

tudi v Novem mestu
P ri zavodu za zdravstveno 

varstvo v Novem m estu so 
nedavno odprli dispanzer za 
medicino dela. V njem  ordi
niraj o strokovnjaki iz Ljub
ljane. Dispanzer je vsekakor 
dobrodošel, saj bodo delovne 
organizacije pošiljale svoje 
ljudi na preglede v Novo m e
sto  in tako prihranile precej 
stroškov.

ne živini so bile nekoliko viš
je kot navadno. M esarji so 
vole plačevali od 450 do 530 
Sdin kg. Posebno visoko ce
no so dosegla teleta, ki so 
šla v prom et po 900 do 950 
Sdin kg. O drasli prašiči so 
veljali 760 do 780 Sdin kg, 
m anjši pujski pa so bili po
20.000 do 30.000 Sdin. P roda
nih je bilo 50 parov volov, 
25 telet in  30 pujskov.

Največ živine so pokupili 
m esarji z Reke iz H rvatskoga 
Prim orja, nato zasebniki iz 
Blok in črnom aljski m esarji. 
Rejci živine so k ritizirali novi 
zakon o taksah pri izdaji 
zdravstvenih po trd il za živi
no, ker m orajo za p ar volov 
plačati 24 Ndin takse.

Na tržnioi je  bilo tudi veli
ko stojnic z oblekam i, okra
ski, igračkam i, pleteninam i, 
oerilom in  sem eni. FP

Poročilo o žrebanju srečk, 11. kola, 
ki je bilo dne 16. m arca 1967

srečke s so zadele
končnicami dobitek Ndin

80 10
90 20

130 100
18920 1.000

11 6
31 10
81 8

69191 600
97271 600

047061 8.000
763041 8.000

332 ^ 40
08752 1.000
26342 400
72572 600
96692 2.000

33 6
34,753 400
40373 400
44733 406
71943 400

329933 8-006
543463 8.000
863133 50.006

4 4
24004 604
51004 604
60124 604
78354 604

1060514 8.004

25 6
55 8
75 6

26306 600
39445 400
96475 1 006

26 6
36 8
76 6

3446 200
05256 400

229636 -  8.008
563936 100.008

537 80
29477 400
73987 1 000

468937 10.000
882437 8.000

8 4
54168 604
86928 604
96148 404

454098 30.004
1055558 ' 10.004

8
12899 400

385639 8.000

Pri prem ijah m orajo biti vse 
Številke na srečki enake številkam 
na uradni žrebal listi.

Večji dobitki v Sloveniji:
800.00 Sdin v K ranju na štev. 

882437, po 100.000 Sdin v Celju 
na štev. 018920 in v M ariboru na 
štev. 098475.

r a z p i s u j e  p rosti delovni m esti za

1. VODJO DELOVNE ENOTE APRETURA

2. VODJO NABAVNEGA ODDELKA

Delovno področje pod točko 1. obsega proizvodno dejavnost v apreturi v okviru 
proizvodnega načrta  za to enoto, ki zajem a predvsem  oplem enitenje in barvanje tka
nin iz česane volnene preje  in iz mešanic poliester-volna. Za opravljanje nalog je 
potrebna sam ostojnost in  odgovornost na svojem delovnem področju.

Zahtevamo:
— dobro poznavanje tekstilne tehnologije oplem enitenja in  barvanje volnenih in 

sintetičnih tkanin,
— organizacijsko sposobnost in  sposobnost vodenja,
— končano fakulteto za naravoslovje in  tehnologijo tekstilne ali kem ijske sm eri te r 

3 le ta prakse ali višjo tehnično šolo tekstilne sm eri te r 5 le t prakse ali tehnično 
tekstilno šolo kem ijske sm eri te r 8 let prakse;

— kandidat m ora im eti prakso v volnarski stroki,
— znanje enega svetovnega jezika,
— sm isel za delo z ljudm i,
— družbeno-politično razgledanost.

Delovno področje pod točko 2. obsega nabavo tekstilnih surovin, barv in kem ikalij, 
utenzilij, rezervnih delov in  drugega režijskega m ateriala.

Zahtevamo:
— tehnično tekstilno  šolo in najm anj 3 leta prakse v volnarski stroki,
— aktivno znanje nem škega ali angleškega jezika,
— družbeno-politično razgledanost.
V prim eru Anakih pogojev im a prednost kandidat, ki im a končano višjo kom ercialno 
šolo ali na njej izredno študira.

Ponudbe z dokazili sprejem am o do vključno 7. 4. 1967.
Vse kandidate bomo o izbiri obvestili v osm ih dneh po opravljeni izbiri.
K andidati lahko dobijo podrobnejša pojasnila v splošnem  sektorju  podjetja. 
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dovolj toplo oblečene. Prav ta
ka nagla sprememba v oblače
nju telesu ne prija. Telo sicer 
lahko utrdimo tako proti m ra
zu kakor proti vročini, vendar 
se mora bo izvršiti preudarno 
in postopno.

Važna je tudi higiena ob me
sečnem perilu (menstruaciji). 
Tedaj so spolni organi zelo ob
čutljivi in manj odporni, zato 
moramo še posebno skrbeti za 
redno čistočo spolovila in nje
gov počitek. Zunanje spolovilo 
je treba umivati s toplo (bolje 
prekuhano) vodo in večkrat 
na dan menjati higienske pred
loge (vložke).

Zanem arjanje čistoče zuna
njega spolovila slej ko prej 
privede do povečanega iztoka. 
Vse preveč se zanemarja higi
ena pri občevanju. Predvsem 
moški partnerji premalo p a  
zijo na čistost spolovila. Pred 
občevanjem in po njem si mo
rata oba partnerja um iti zuna
n je  spolovilo.

Zdrav partner, pravilno spol
no občevanje in dobro splošno 
stanje telesa so najboljši po
roki, da bodo spolni organi 
zdravi in s tem  v zvezi urejen 
pravilen iztok.

(Konec sestavka o iztoku)

Kuhinjska oprema
V kuhinji naj bo dovolj velika miza z dvema mizni- 

cam a ah s predalom a za shranjevanje jedilnega orodja 
in kuhalnic. Na mizi p ripravlja kuharica jedila in polaga 
nanjo posodo, ki jo  rabi p ri kuhi in jedi.

Potrebna je tudi deska za m ešanje testa  in m anjša 
deska iz trdega lesa za rezanje mesa in zelenjave. V kuhi
n ji sto ji tudi om ara, k je r je  shranjena posoda za kuhanje 
in  krožniki te r sklede iz katerih  jemo. V om ari naj bodo 
vrečke z moko, ješprenjem , kašo, žitno kavo in m astjo za 
sproti, razni čaji, olje, kis in dišave. Devaj vse te reči 
zm eraj na isto m esto in  v iste posode zaradi reda! Tako 
ne bo nepotrebnega iskanja in zamenjav! Om ara im a lahko 
na vratih  gosto mrežico za zračenje, sicer naj se pa tesno 
zapira, da ne m ore m rčes vanjo.

Na Prim orskem  im ajo nad štedilnikom  tako im eno
vano »napo«, to je streho, ki ima na vrhu izpeljan odvod 
v dim nik za soparo. To je  zelo pripravno, ker ostane kuhi
n ja  tudi pozimi vedno suha, sioer pa povzroča sopara 
vlago na stenah, ki plesnijo, da se zato m arsikaj pokvari. 
K er se pozimi družina m udi navadno v kuhinji, p riporo 
čamo oprem iti štedilnike z napo tudi drugod.

AKTIV RDEČEGA KRIZA V ŠTALCERJIH PRI KOČEVJU je pred kratkim  orga
niziral začetni in nadaljevalni prikrojevalni tečaj, ki se ga je udeležilo 19 žena 
in deklet iz štalcerjev, Morave in Novih Lazov, ter dve predavanji o prvi pomoči.
— Na sliki del žensk, ki so obiskovale tečaj in predavanja, na zaključni sveča* 
nosti 10. marca — Enak tečaj in predavanja je za svoje članice priredila krajevna 
organizacija Rdečega križa Mozolj. Zaključek tečaja in dan žena so proslavile 
7. marca (Foto: Primc)

Dr. Željko Šribar: 6

Vsaka žena bi morala vsaj 
dvakrat na teto h ginekologu

prim eru nožnica izloča več be- naj finejše in najtanjše perilo, 
lega toka. žene ravnajo več- kadar gredo na pregled k zdra- 
krat nespametno, ko oblačijo vniku, sicer pa so druge dni

Bel Iztok in higiena

Bel iztok se lahko poveča z 
neprimerno higieno spolovila. 
Včasih so si žene, da bi prepre
čile zanositev, izpirale nožnico 
takoj po občevanju. Nekatere 
žene mislijo, da je pogosto iz
piranje nožnice pravilna higi
ena spolovila, toda že vrsto let 
menimo, da to ni koristno. Do 
sežemo namreč le nasprotno. 
Tudi če žena še tako pazi na 
čistočo priprav za izpiranje, že 
sama vsakršna tekočina — celo 
prekuhana voda! — nožnici ni 
pogodu. Nožnica in maternica 
se branita proti izpiranju s 
tem, da se poveča iztok, in že 
smo v začaranem krogu, kajti 
zaradi povečanega iztoka se 
žena še pogosteje izpira in sta
nje se še poslabša. Pri vsakem

izpiranju zdrave nožnice se od
strani množica koristnih drob- 
noživk; del drobnoživk voda 
izplahne, en del pa jih pogine, 
ker nimajo več ugodne lrislo- 
sti. Spolovilo je s tem seveda 
izpostavljeno okuženju. Huje 
je seveda, če pri umivanju zu
nanjega spolovila zaide v nož
nico večja količina milnice. 
Ta lahko povzroči v nožnici 
huda vnetja.

VPLIV OBLAČENJA, žene, 
ki oblačijo v hladnih in vlaž
nih dneh — zaradi nepoučeno
sti ali zaradi mode — premalo 
toplo spodnje perilo, dostikrat 
trpijo zaradi povečanega izto
ka. Kadar nas zebe v noge ali 
spodnji del- telesa, nas sili po
gosto na vodo; ob takih prilož
nostih lahko nastane vnetje 
mehurja. Prav tako v takem Miro Kugler: SPEČA



» M E T A L «

obrtno nabavna prodajna zadruga 
JESENICE na Dolenjskem

r a z p i s u j e  
prosto delovno m esto

U P R A V N I K A
P o g o j i :  kandidat m ora razen splošnih pogojev 
b iti na vodilnem  m estu vsaj 4 leta.

Razpis velja 15 dni po objavi.

SPLOŠNO GRADBENO PODJETJE

»PIONIR« —  Novo mesto

p r o d a

—  zidano pritlično stavbo
v SEVNICI, poleg nove šole;

—  razne rezervne dele za kombi 
DKW 1959 in

—  tovornjak CSEPEL
Stavba bo prodana 30. m arca 1967 ob 10. u ri v 
Sevnici v om enjenem  prostoru  poleg nove šole (za 
vse in teresente). Rezrvne dele je  mogoče kupiti vsak 
delovni dan na upravi podjetja v Novem m estu.

SAP-TURIST BIK« 
LJUBLJANA
v a b i
NA ZANIMIVE IZLETE 
Z AVTOBUSOM:

Spomladanski velesejem -  MILANO
od 20. do 23. aprila.
Prijave do 8. aprila

MADŽARSKA -  AVSTRIJA
od 21. do 23. aprila.
Prijave do 31. m arca.

FERRARA-RAVENNA-SAN MARINO- 
RIM-NAPOLI-SORRENTA-CAPRI- 
FIRENCE-BOLOGNA
od 27. aprila do 4. m aja.
Prijave do 10. aprila.

TRST-RAVENNA-SAN MARINO-FIREN- 
CE-BOLOGNA- FERRARA-PADOVA
od 29. aprila do 1. m aja
Prijave do 10. aprila.

Mednarodna razstava obrtništva -  
FIRENCE
od 29. aprila do 2. m aja.
Prijave do 10. aprila.

Podružnica Časopisnega podjetja 

»DELO« -  Novo mesto

s p r e j m e  takoj

prodajalko ali prodajalca
za kiosk v Novem mestu

Delo je zelo prim em o tudi za invalida in upoko
jence. Prednost im ajo interesenti z obm očja Novega 
m esta.

Pism ene ponudbe je treba dostaviti upravi podruž
nice do vključno 30. m arca 1967.

KMETIJSKA ZADRUGA 
» K R K A «  —  Novo mesto 

EKONOMSKA ENOTA ŠENTJERNEJ

r a z g l a š a  
p rosto  delovno m esto

T R A K T O R I S T A
P o g o j :  urejena vojaščina in  eno leto prakse. 
Samsko stanovanje je zagotovljeno.

KREMEN
N O V O  M E S T O

p r o d a

NA JAVNI DRAŽBI:

1. Stanovanjsko hišo,
zidano in krito  z opeko;

2. Hlev z listnico,
zidan iz kam na in opeke, k rit z opeko;

3. Hrastov hlev,
še v zelo dobrem  stanju, prim eren za pre
stavitev, k rit s slamo;

4. Hrastovo kaščo,
prim erno za prestavitev, k rito  z opeko;

5. Leseno lopo, drvarnico,
krito  s slamo.

N aštete predm ete bomo prodali v ponedeljek, 27. 
m arca 1967 ob 9. u ri za družbeni sektor, ob 10. u ri 
pa za privatnike — na k ra ju  sam em  v vasi Mali 
K oren p ri Raki (posestvo Tom ažin).

N aštete objekte si zainteresirani kupci lahko ogle
dajo vsak dan v Malem Korenu.

Vsi drugi pogoji bodo kupcem  sporočeni pred  p ri
četkom  dražbe.

Obrtno komunalno podjetje 
Č r n o m e l j

vzame takoj v delovno razmerje

2 kvalificirana kleparja
Ponudbe pošljite na naslov:

KOMUNALA ČRNOMELJ

Obrtna delavnica 
»PEČAR« -  Trebnje

r a z p i s u j e
p rosti delovni m esti za

dva kvalificirana 
pečarja

Delovno razm erje lahko 
nastopi takoj ali po dogo
voru. Osebni dohodek po 
pravilniku o OD.

Razpis velja do zasedbe 
delovnih m est. — Prijave 
pošljite pism eno ali pa se 
zglasite v delavnici osebno.

K adrovska služba

Tovarne »VLADO 
BAGAT« — Zadar

o b j a v l j a  RAZPIS 
prostih  delovnih m est:

1. za POSLOVODJO
prodajalne v Celju

2. za POSLOVODJO
prodajalne v Novem 
m estu.

P o g o j i :  pod 1. in  2.: 
VKV trgovec za tehnično 
blago z 10-letnim delovnim 
stažem  v stroki.

Obvezno poskusno delo bo 
traja lo  2 meseca.

Podjetje sprejem a ponud
be 15 dni od dneva objave 
razpisa.

Osnovni osebni dohodek je 
določen s Pravilnikom  o 
delitvi osebnih dohodkov. 
Ponudbe z obširn im  življe- 
pisom  pošljite na naslov: 
K adrovska služba Tovarne 
»VLADO BAGAT«, Zadar.

Kako boste najhitreje postavili hišo?

Z betonskimi votlaki, ki jih izdeluje

Komunalno podjetje v Metliki telefon (068) 77-124

PARNA PEKARNA 
ČRNOMELJ

i š č e  kvalificiranega

pekovskega
pomočnika

Pogoji za nastop službe: 
odslužena vojaška obvez
nost, kvalificiran pekovski 
pomočnik (lahko tud i za
četnik).

Osebni dohodki po pravil
niku o delitvi osebnih do
hodkov. In teresenti naj 
pošljejo pism eno prošnjo 
na upravo podjetja ali pa 
naj se zglasijo osebno v 
prostorih  'P arn e  pekarne 
Črnomelj vsak dan do 10. 
ure dopoldne.

Parna pekarna Črnom elj

SKODA 1000  MB
model 1967

»iviin r ■ i Vinil

Do 55 % I
P O P U S T A  ■

Trgovsko podjetje »DOLENJKA« v Novem mestu
r a z g l a š a

VELIKO 
RAZPRODAJO 
OBUTVE

po globoko znižanih cenah, ki se prične d a n e s ,  
v četrtek, 23. m arca, v trgovini »OBUTEV • GALAN
TERIJA« V NOVEM MESTU, CESTA KOMANDAN 
TA STANETA 14.

POTROŠNIKI, IZKORISTITE UGODNO PRILOZ- 
NOST!

po novi ceni 19.900 Ndin
za dobavo v mesecih april, maj in junij 1967
— po datum ih vplačil!

N aročila sprejem a in daje tud i po hitrem  
postopku potrošniški kredit

NOVOTEHNA
TRGOVSKO PODJETJE NOVO MESTO
Vse inform acije dobite na upravi podjetja ali po
telefonu na št. 21-132.

Cenjene stranke obveščam, da sem 
v ČRNOMLJU, Kolodvorska 22. 

o d p r l

ffnomehanično delavnico
za popravilo pisalnih, računskih, šivalnih in 
ciklostilnih strojev te r registrskih blaganj 
vseh vrst.

Delavnica je  odprta vsak delavnik od 6. do 16. ure, 
razen ob sobotah.
M anjša popravila opravljam  na željo strank  tudi 
izven delavnice. Se priporočam !

VOJTIJEH KOLAR, 
finomehanik, Črnomelj



Dediščina ga je pripeljala v zapor
M ati je  podedovala nekaj 

milijonov in kupila sinu E. 
T. iz Kočevja avtomobil. Sin 
je potem  vozil kar brez izpi
ta, enkrat pa celo vinjen. Mi
ličniki so ga zaradi tega od 
21. novem bra lani do 25. ja 
nuarja letos prijavili kar se
dem krat sodniku za p rek r
ške. Za opom ine se ni zm e
nil, češ da bo lahko plačal 
kazni, saj je  dedoval. V erjet
no bi v teh  dveh m esecih 
napravil še več prekrškov, 
pa se m u je avto pokvaril.

Sodnik za prekrške je  E . T. 
odm eril skupno 170.000 S din

Tovornjak se je prevrnil
Cesta je  bila m okra, brzi

na tovornjaka pa za tako ce
sto verjetno nekoliko preve
lika. Zato je  16. m arca ob 
23.15 tovornjak »Tesnilke« iz 
Medvod, ki je  peljal tovor za 
KTK Kočevje, upravljal pa 
ga je Andrej Knific, zapeljal 
najprej na rob ceste, nato pa 
se je p ri Srednjih  Ložinah 
prevrnil. M aterialne škode na 
vozilu in tovoru je  bilo za 
okoli 3000 N din, poškodo
van pa n i bil nihče.

Kolesar povzročil 
nesrečo

15. m arca je proti Krški vasi 
vozil mopedist Stanko Molan iz 
Cerkelj ob Krki. Naproti sta se- 
Pripeljala s kolesi Miloš Latinčič 
in Aleksander Rupar, oba iz Cer
kelj, ki sta se med vožnjo preri
vala, tako da Latinčiča zaneslo 
Uk pred mopedista in sta trčila. 
Telesnih poškodb ni bilo, gmotne 
škode pa je za okrog 500 N din.

Izsiljeval je prednost
19. marca Je prišlo do promet- 

nesreče pri bencinski črpalki 
v Brežicah. Iz Brezine je pripeljal 
z osebnim avtomobilom Ivan God
ler, prav v tem trenutku pa je 
izsiljeval prednost mopedist An
ton Vogrinc iz Bukoška. Godler 
je kljub zaviranju zadel zadnji del 
mopeda, tako da je mopedist pa
del. Godler je zavozil v obcestni 
jarek. Telesnih poškodb ni bilo, 
na vozilih pa Je za 800 N dinar
jev škode.

denarne kazni ali 170 dni za
pora. Vse pa kaže, da m ati 
ni hotela plačati za sinove 
prekrške, ker je  sin m oral 
pred  kratk im  v zapor.

Z vožnjam i brez izpita je  
E. T. ogrožal varnost ostalih 
voznikov in  pešcev, zato je 
bil tudi kaznovan. Vendar pa 
m oram o priznati, da E . T. n i 
zakrivil nobene prom etne ne-

Z osebnim avtomobilom 
v drog

19. marca je pred gostilno »Lu- 
kež« v Brežicah dr. Mirjana Gross 
iz Zagreba obračala osebni avto
mobil, last Branka Topola iz Dre
nja. Pri tem je zavozila s ceste 
ter zadela v telefonski drog. Na 
vozilu in drogu je škode za okrog 
520 N din. Telesnih poškodb ni 
bilo.

sreče, kar je  sodnik za p re 
krške p ri izreku kazni tudi
upošteval.

Gasilci preprečili 
večjo škodo

S treha sušilnice za sm re
kove storže v G ornjih Loži
nah, ki je last K m etijskega 
gozdarskega posestva, je  11. 
m arca okoli 10. u re  zgorela. 
Po dosedanjih ugotovitah je 
nastal požar zaradi m alom ar
nosti. škode je za okoli 
10.000 N din. Vendar bi bilo 
škode še precej več, če ognja 
ne b i uspešno pogasili gasilci 
iz Ložin in Kočevja, k i so 
prišli zelo h itro  na k raj po
žara.

Avtomobil bo imel mlade?
»Na K idričevi cesti v Ko

čevju sta se sparila  ,žaba' (Ci
troen) in Volkswagen. Le 
kakšni m ladi avtom obilčki 
bodo p rišli čez devet m ese
cev (m orda m alo več ali 
m anj) na svet?« so ugibali ne
kateri K očevarji 14. m arca 
zvečer.

Vzrok za ta  natolcevanja je 
bil, ker se je  znašla »žaba« 
na zadnjem  delu Volkswagna. 
'Voznika obeh vozil sta  se 
kregala, kateri je  to  zagrešil. 
N avijala sta  vsak za svoje vo
zilo. Tako je  lastnik Volks- 
wagna trd il, da je  »žaba« zle
zla na Volkswagen, lastnik »a-

Tat v Zagorici 
pri Dobrniču

18. m arca dopoldne je  ne
znanec ukradel Francu Nova
ku v Zagorici p ri D obrniču 
104.000 Sdin. Oškodovanec je 
denar hranil v spalnici. S tori
lec je  prišel v hišo skozi v ra 
ta , zaprta z lesenim  zapahom.

be« pa, da je Volkswagen zle
zel pod njegovo »žabo«.

K er je bilo na obeh vozi
lih le malo škode, sta  se 
lastn ika pobotala in tožbe 
ne bo.

V torek kar dva
požara

V to rek  dopoldne ob 10. u ri 
je  izbruhnil požar v gospo
darskem  poslopju Ane Gorše 
v Podturnu 31. V šupi, ki je  
prislonjena na  hišo soseda 
Jožeta Poglajena, je  im ela 
Goršetova spravljeno različno 
orodje in  koruznico, p ri vra
tih  pa leseno bano za skublje- 
n je prašičev, v katero je stre 
sala pepel. Tu je  b il verjetno 
budi vzrok za požar. Ko so 
novom eški poklicni gasilca 
prih iteli v Podturn, n i bilo 
več kaj gasiti, ker je  dom ača 
prostovoljna četa ogenj že 
udušila. škode je  za okrog 
800 Ndin.

Istega dne ob dveh popol
dne pa se je ob avtom obilski 
cesti m ed M ačkovcem in 
K arteljevim  vžgal nasad m la
d ih  sm rečic. V erjetno je ne
predviden voznik odvrgel ci
garetni ogorek in  povzročil 
požar, saj v bližini n i nihče 
drug kuril ognja. Ogenj so 
pogasili novom eški poklicni 
gasilci. N asad je uničen na 
površini 30 x 70 m etrov.

KR'
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RAZPIS JAVNE LICITACIJE
O snovna Sola Adam Bohorič, 

Brestanica, razpisuje na osnovi
sklepa delovne skupnosti 

I. javno licitacijo 
za prodajo zgradbe bivše 
osnovne šole v Brestanici

Licitacija bo 30. 3. 1967 ob 10. 
uri pri stari šoli.

Na prodaj je cela zgradba za 
izklicno ceno 68.880 Ndin ali po
samezni prostori (bivše učilnice), 
in sicer:

1. Učilnica s kabinetom v pri
tličju, neto 72 m1, za izklicno ce
no 13.680 Ndin.

2. Učilnica v pritličju, neto 38
kvadratnih metrov, za izklicno ce
no 7980 Ndin.

3. Učilnica v pritličju, neto 58
kvadratnih metrov, za izklicno ce
no 11.020 Ndin.

4. Učilnica v nadstropju, neto

69 kvadratnih metrov, za izklicno 
ceno 13.800 Ndin.

5. Učilnica v nadstropju, neto 
53 kvadratnih metrov, za izklicno 
ceno 10.600 Ndin.

6. Učilnica v nadstropju, neto 
59 kvadratnih metrov, za izklicno 
ceno 11.800 Ndin.

K navedenim prostorom pripa
dajo skupno pomožni prostori (4 
kleti, hodniki, stopnišča, strani
šča v pritličju in nadstropju), ki 
so zajeti v izklicni ceni in bodo 
v primeru p iodaje v skupni rabi.

Licitacije si! lahko udeležijo go- 
spodarfske organizacije ali druž
bene organizacije in zasebniki. 
Pred pričetkom licitacijskega po
stopka mora vsak interesent po
ložiti varščino v znesku 1000 Ndin. 
Varščina bo vrnjena po končani 
licitaciji vsem, razen kupcu, ki 
se mu bo obračunala pri skle
nitvi pogodbe.

SPREMENJEN V O Z N I  RED 
NOVO MESTO— METLIKA—  

VINICA— KARLOVAC
1 Km Postaje 2

6.00 NOVO MESTO 15.55
6.05 3 G otna vas 15.50
6.07 4 M alenšek 15.48
6.10 6 Težka voda 15.45
6.15 8 K oroška vas 15.40
6.20 10 Cerovec 15.35
6.35 17 Jugorje 15.25
6.40 19 H rast 15.20
6.45 21 Suhor 15.15
6.47 22 Suhor-žaga 15.13
6.50 24 Lokvica 15.10
6.52 25 Trnovec 15.08
6.55 27 M etlika 15.05

6.59 29 Prim ostek 15.01
7.03 33 Podzem elj 14.57
7.07 35 G radac 14.53
7.10 37 Vranoviči 14.50
7.15 43 Črnom elj 14.45
7.20 44 K anižarica 14.40
7.25 48 K vasica 14.35
7.30 51 D ragatuš 14.30
7.34 53 N erajec 14.26
7.38 56 S tara Lipa 14.22
7.45 60 Vinica 14.15
7.50 63 Bosanci 14.10
7.52 65 Johi 14.08
7.55 69 Vukova gorica 14.05
7.58 71 Prilišče 14.02
8.02 73 D raga 13.58
8.10 77 N etretić 13.50
8.18 86 Stative 13.42
8.30 91 KARLOVAC 13.30

OPOMBA: Avtobus vozi po te j progi vsak dan od 
21. m arca 1967 do nadaljnjega zaradi zapore m osta 

'v M etliki.
Avtopromet »GORJANCI« Novo mesto

Avtomobilist zbil pešca
19. marca so šli s Težke vode 

proti Novemu mestu Alojz Cim
prič z ženo Zofko in Marija Tršči- 
nar. Za njim i se je v osebnem 
avtu pripeljal Jože Trščinar. Pešci 
so mu pomahali, voznik pa je za
čel ustavljati in zapeljal mednje, 
pri tem pa podrl Cimpriča. Pešec 
je z  glavo udaril v vetrobransko 
steklo, ga razbil in obležal na 
tleh. Prvo pomoč so mu dali v 
bolnišnici. Škodo so ocenili na 
200 N din .

Motorist trčil v voz
Franc Kocjan iz Dolnje Straže 

se je 19. marca zvečer na m otorju 
peljal skoz Loško vas proti So
teski. Izza ovinka je naproti vozil 
voz brez luči. Vozili sta trčili, 
motorist je padel, vendar se ni 
poškodoval, škodo so ocenili na 
400 N din.

Motorist v nezavesti
H uran Kandži <5, delavec BGP iz 

Črnomlja, se je 18. marca zvečer 
z motorjem vračal iz * Stranske 
vasi. Na cesti Gradac—Črnomelj 
je nenadoma zapeljal na levo, pa
del in obležal nezavesten. Odpelja
li so ga v novomeško bolnišnico. 
Škodo so ocenili na 200 N din.

Poškodovani dve ženski, 
in avtokonj

Ignac Gorišek je 18. marca med 
prehitevanjem z osebnim avtom 
nemške registracije na tretjeraz
redni cesti med Gmajno in Hrva
škim brodom zadel voz, ki ga je 
vlekel konj. Pri trčenju so se po
škodovali Jožefa Martinčič in An
tonija Kuhar, konj in avto, na 
katerem so škodo ocenili na 2.000 
N din.

S prazno zračnico 
na njivo

Zagrebčanka Ana Labaš se je 18. 
m arca popoldne z osebnim avtom 
peljala po avtomobilski cesti iz 
Ljubljane v Zagreb. Pri Krški va
si je vozilu razneslo zračnico na 
zadnjem kolesu, zato je zdrsnilo 
na nasip in obstalo na njivi. 
Škode je bilo za 850 N din.

Kamen izpod tovornjaka
Ljubljančan Janez Grm se je 16. 

marca peljal z osebnim avtom 
proti Zagrebu. Pri Drnovem je iz
pod tovornjaka, ki ga je srečal 
priletel kamen in ubil vetrobran
sko steklo na osebnem avtu. ško 
do so ocenili na 500 Ndin.

Prikolica v ognju
, 16. marca je na avtomobilski 
cesti pri Drnovem začela goreti 
prikolica tovornjaka, ki ga je Bla
go Mllnarevlč iz Osijeka vozil pro
ti Zagrebu. Ogenj je nastal na 
zadnjem levem kolesu prikolice, 
kasneje pa se je razširil na vozi
lo. škodo so ocenili na 40.000 N- 
dlnarjev.

Zaspal in obstal v jarku
Jovan Karalilovski iz Botuna pri 

Ohridu je 14. marca med potjo iz 
Ljubljane proti Zagrebu pri Beli 
cerkvi zaspal za krmilom osebne
ga avtomobila in zapeljal v 
obcestni Jarek, škodo so ocenili 
na 900 N din .

Motorist zbegal 
avtomobilista

Franc Bradač s Podturna se je 
15. marca zvečer peljal z osebnim

WJ3ža
avtom iz Vavte vasi v Dolenjske 
Toplice. Isza ovinka mu je na
proti pripeljal neki m otorist z 
nezasenčenimi lučmi. Bradač je 
tako po srečanju opazil dva pešca, 
naglo zavil v levo, pa spet v des
no in se prevrnil, škodo so oce
nili na 4000 N din.

Po prehitevanju v jarek
Franc čeledin iz Zaloga pri 

Ljubljani je 13. marca dopolne 
med Trebnjim in Mimo s tovor
njakom prehitel osebni avto, za
peljal v jarek in po več metrih 
obstal, škodo so ocenili na 50 N 
dinarjev.

Mopedist v Škarjah
13. marca zjutraj je prišel v 

škarje — med avtobus in tovor- 
nak — mopedist Jože Pucelj iz 
Gabrja. Odrgnil si je noge in roke 
in poškodoval moped.

Avtomobilist podrl 
dva pešca

Anton Obrč iz Novega mesta je 
12. marca zvečer pri Mali Bučni 
vasi pri prehitevanju podrl Fran
ca Derganca in Alojza Potočarja 
iz Dolnjih Kamene. Pešca sta pa
dla na pokrov vozila in razbila ve
trobransko steklo, po več metrih 
vožnje pa sta padla na cesto in 
obležala v nezavesti. Derganca so 
takoj odpeljali v bolnišnico. Poto
čar je vstal in se napotil domov, 
srečal pa ga je neki voznik in še 
na pol nezavestnega odpeljal v 
bolnišnico, škodo na avtu so oce
nili na 300 N din.

Trčenje na ovinku
14. marca se je pripetila pro

metna nesreča na Cesti krških žr
tev v Krškem. Iz Krškega proti 
Dmovemu je vozil z osebnim av
tomobilom Alojz Zorko Iz Brezov
ske gore, na ovinku pa mu je iz 
nasprotne smeri po levi strani 
pripeljal neznan kolesar. Zorko se 
mu je umaknil v skrajno levo, pri 
tem pa trčil v parkiram  poltovor- 
ni avto, last Cestnega podjetja 
Novo mesto. Na obeh vozilih je 
škode za okrog 6800 N dinarjev.

Padel je z mopedom
18. marca se Je pripetila pro

m etna nesreča na cesti pri Globo
čicah. Iz Kostanjevice se je M 
mopedom peljal proti Globočicam 
Ivan Sintič, z leve strani pa je 
po stranski poti pripeljal s trak
torjem Ivo Jelenčič iz Globočic. 
Mopedist je zapeljal na desni rob 
ceste, preden je pripeljal do trak
torja, tam pa ga je začelo zanašati 
in je padel. Dobil je lažje poškod
be. Ker Je kazal znake vinjenosti, 
so mu odvzeli kri za preiskavo 
ter vozniško dovoljenje. Material
ne škode ni bilo.

Neosvetljeno vprežno 
vozilo povzročilo 

nesrečo
18. marca se je zgodila promet

na nesreča na cesti proti Velike
mu Trnu v Leskovcu pri Krškem. 
Iz Krškega je peljal proti Goleku 
z osebnim avtomobilom Ferdinand 
Bizjak z Goleka. Na ovinku v Le
skovcu je srečal vprežni voz, ki 
je vozil brez luči po sredini ceste. 
Avtomobilist je prepozno zagledal 
vprežni voz, da bi lahko preprečil 
trčenje, zato Je zapeljal na skraj
ni desni rob ceste. Zaradi viseče 
ceste je avtomobil zaneslo v dre
vo in zidno ograjo. Potniki so bili 
lažje poškodovani, na avtomobilu 
pa je za okrog 4500 N dinarjev 
škode.

Spodnji konec drevesa je okleščen; prišel mu je 
že skoraj do srede. Zdaj si sme vendar privoščiti ne
koliko počitka, še enkrat krepko mahne, da veja da
leč odleti; potem se nasloni na sekiro, krepko se od
dahne ter pogleda na nebo, kako visoko je še sonce. 
Po njegovi sodbi bi utegnila biti ura pet; morebiti 
tudi že nekoliko čez. To je tisti čas, ko se sme po 
božjih in človeških postavah nekoliko odpočiti vsak 
pošten delavec. O tem času je pač že tudi počival 
naš oče Adam, ko je zemljo kopal v potu svojega 
obraza. A ne samo odpočiti se je zdaj čas, tudi za
ložiti je treba kaj in splakniti si suho grlo. Kmet na 
njivi izpreže svoje vole; plug na njivi pustivši, gre 
s svojo živaljo na kraj njive v travo; vola se paseta 
vklenjena; on pa leže, ako mogoče, v senco pod 
drevo, vzame iz prta kos črnega kruha za malo ju- 
žino, potem pogleda v vrč, ki sloni ob drevesu; dobro, 
ako je malo mlačnega vina v njem, če pa tudi ne, 
gre sam ali pa deklica z vrčem po vodo k bližnjemu 
studencu.

Take misli so hodile tudi poštenemu Seljanu po 
glavi. Zagozdo črnega kruha je imel, vrč tudi, samo 
da ni dišal po vinu. Južinal bi bil zdaj tudi on, ko bi 
se mu ne bilo nekaj posebnega pripetilo. Oziraje se 
kvišku, je bil zagledal dva ptiča, ki sta mu nemirno 
letala nad glavo zdaj pa zdaj celo zaganjala se vanj. 
Mož, ki je bil v gozdu doma, takoj ugane, kaj po
meni to letanje. Ptiča sta ga morebiti že prej oble
tavala, ali on je bil preveč zamišljen v delo.

»To pa ni samo ob sebi,« govori s seboj, »pogle
dati je treba.«

In mož gre ter ogleduje posekano drevo. Dolgo 
mu ni bilo treba iskati. Skoraj sredi debla zagleda 
čisto pravilno okroglo votlino, da bi otročja roka 
ravno lahko vanjo segla.

Mož se veselo zareži, rekoč:
»Saj sem vedel, kaj bode; mlade imata tu notri, 

mlade. Ali kako bi in kaj bi? To je žaltava stvar!

Rad bi vama pomagal, ali s svojo lopato ne morem 
poseči noter, da bi vama izvlekel ta drobiž, ki tako 
žalostno čivka. Tu je treba pameti, to ni, da bi se 
kar tako!«

Mož se ne pomišlja dolgo. Sekiro vzame v obe 
roki, a ne za toporišče, za železo jo prime ter začne 
previdno vTtati in dolbsti z njo, da bi ne poškodoval 
kakega mladiča. Ko je bila luknja dovolj prostorna, 
seže vanjo z roko ter izvleče zaporedoma petero 
mladih žoln. Skoraj godne so že bile in strašansko 
so kričale in branile se s kljuni in perutmi. On in 
ona pa sta še bolj kričala in se mu zaganjala v glavo.

Ko jih je imel v roki, začne zopet premišljati:
»To bi bilo; ali kaj pa zdaj? Tako ni, da bi jih 

pustil; prehladno bi jim bilo ponoči. Treba bo poiska
ti kje kake druge luknje. Ali kje?«

Luknja se je bila kmalu našla v stari bukvi, dasi 
ni bila tako lepo okrogla.

»Za silo bo že; zdaj pa mir tu notri in tam gori!«
In Seljan spravi mladiče zaporedoma v luknjo. 

Nato gre k drugemu drevesu, kjer je imel spravljeno 
svojo obleko, pol hleba prosenega kruha, vrč in svoje 
kadilo.

Iz tega, upamo, je razvidel prijazni bravec, da 
Seljan, četudi drvar, ni bil hudoben človek. Želimo 
mu torej, da mu naj dobro tekne, kratki počitek in 
mala južina; pošteno si je zaslužil oboje!

Ali star grški pregovor že modro pravi:
Mnogo je vmes med ustnami in med čašo v desni

ci. To je izkusil tudi naš Seljan. Že je bil sedel v mah 
pod drevesom že je razgrinjal prt, v katerem je imel 
kruh zavit, da bi se z njim okoristil, ko začuti nekoga 
za hrbtom. Obme se, da bi videl, kdo ga moti v sa
motnem gozdu. Nadejal se je kakega lovca ali pa 
kake stare ženske, ki bere gobe po gozdu. Motil se 
je. Ženska je bila res, ali stara ni bila, tudi gob ni 
brala dasi je imela košarico v roki. Mlada je bila in, 
bogme, lepa tudi. Ko bi jo bil srečal kak pesnik 
v gozdu, ne rečemo ravno, da bi se mu zdela kaka 
gorska vila. Lahno je res stopala z drobnimi noži- 
cami, tako da se je komaj mah udiral pod njimi. 
Ali vilo si moremo misliti samo belo — belo obličje, 
bela obleka! Deklica pa, ki se je bližala Seljanu, ni 
bila bela ne po licu ne po obleki. Lice ji je bilo ne
koliko orjavelo, kar mu pa ni nikakor kazilo lepote; 
in oblečena je bila, kakor se sploh deklice nosijo v ti
stem kraju. Da ji je obleka nekako posebno lepo pri 
stajala, tega ni bila obleka sama kriva; njena zasluga 
je bila samo to, da se je lepo prijemala lepega ži- 
votka, kar ni bilo težavno. Deklica je bila tenka čez 
pas, da bi jo bil Seljan lahko obsegel s pednjem ene 
roke; ali zategadelj ni bila slabotnega života kakor 
kaka bledolica mestna gospodična; krepka in čila je 
bila in vesela tudi. Radost ji je sijala iz črnih oči. 
Tako gleda mlada srna iz gošče!

Ali si je kaj enakega mislil Seljan, ko je neko
liko časa molče gledal deklico, ne vemo, to pa je go
tovo, da ni bil nevesel njenega prihoda, še  bolj na 
široko so se mu raztezala usta nego po navadi; zna
menje, da je mož vesel.

Tudi deklica je bila vidno vesela starega, golo
rokega drvarja. Prvi spregovori Seljan:

»Jerica, kaj pa ti tod?«
Jerica odgovori:
»Oče, kaj ne veste, da je danes vaš god?«



V TEM TEDNU VAS ZANIMA
TEDENSK^ledHR
Petek, 24. marca — Simon 
Sobota, 25. m arca — Minka 
Nedelja, 26. m arca — Maksim 
Ponedeljek, 217. marca — 'Rupert 
Torek, '28. m arca — Janea 
Sreda, 29. marca — Ciril 
Četrtek, 30. marca — Branim ir

s m
Dragi mami in sinu Jožetu Maz- 

nikovima iz Šentjerneja čestitam 
za gpd, Jožetu Smoliču pa želim 
veliko sreče na novi življenjski 
poti. Janez z družino.

Prepovedujem hojo, vožnjo in 
pašo kokoši okoli našega doma in 
po parcelah, ki se nahajajo okoli 
doma. Kdor tega opozorila ne bo 
upoštevail, ga bova sodno pre
ganjala. Ivan Dule in Franc Mide, 
S tari log št. 17, pošta Hinje.

Amalija Vodnik Prečna 22, No
vo mesto, prepovedujem pašo 
kokoši po moji njivi ob cesti. 
Kdor tega opozorila ne bo upo
števal, mu bom kokoši zastrupila.

Antonija Gorše, Poljane 2, Dol. 
Toplice, prepovedujem hojo in 
vožnjo po moji njivi na Podturnu. 
Kdor tega ne bo upošteval, ga 
bom sodno preganjala.

sorodnikom, prijateljem  in znan
cem. Posebno se zahvaljujemo 
godbi iz Trebnjega, organizaciji 
ZB Dol. Nemška vas, vsem znan
cem iz Ljubljane in govornikom za 
poslovilne besede ob odprtem 
grobu. Vsem še enkrat prisrčna 

hvala!
Žalujoči: mož, sin z družino, 
hčerke z družinami ter drugo 
sorodstvo

Ob prerani sm rti našega dragega 
moža, očeta, sina in brata

RADA PETRUNE
to Gor. Straže 

se iskreno zahvaljujemo sorodni
kom in sosedom, ki so ga spre
mili na zadnji poti in mu daro
vali cvetje. Posebna zahvala ko
lektivu NOVOLES, obratu CRD 
in obratu parketam a za pomoč 
v najtežjih trenutkih. Vsem še 

enkrat najlepša hvala! 
Žalujoča žena Anica s sinom 
Matjažem', mama, sestra in 
brat z družino

Ob bridki izgubi naše ljube 
mame in stare mame

JUSTINE TURK
s Krke

se iskreno zahvaljujemo sorodni
kom, sosedom, vaščanom, ki so 
ji nudili pomoč med boleznijo, 
in vsem, ki so jo  spremili na 
zadnji poti, ji darovali vence in 
cvetje. Posebno zahvalo smo dolž
ni kolektivu tovarne NOVOTEKS
— Novo mesto za podarjeni venec. 

Vsem naj lepša hvala! 
Žalujoči mož Jože, sin Silvo, 
Franc, hčerki Joži in Marija 
ter drugi sorodnik]

Ob boleči Izgubi mojega dragega 
moža, očeta in starega očeta

PETRA MARINČA
iz Brsnika pr! Kočevju

se iskreno zahvaljujemo vsem 
vaščanom Kolpske doline, ki so
V težkih urah sočustvovali z nami, 
88 od njega poslovili in  ga spre
mili na njegovi zadnji poti. Za
hvala tudi vsem sorodnikom in 

prijateljem , ZB in gospodu 
župniku.

Žalujoči: zena K atarina, si
nova Peter in Tone, hčerke: 
Kati, Marija, Fani, Nežka, An
geli in Ančka z družinami ter 
družine Benički, Derežanln in 
Močan

Ob bridki izgubi naše ljube mame 
in stare mame

IVANE GRIL
iz Dobindola pri Uršnih solili

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki 
90 ji  darovali vence in cvetje ter 
Jo spremili na zadnji poti. Po
sebno se zahvaljujemo podjetju 
KNJIGOTISK, gospodu kaplanu 
jz Dol. Toplic in vsem sosedom. 

Žalujoči mož Jože, hčerka 
Marica z družino, sin Marjan 
z družino in  Jož*

Ob težki izgubi naše drage žene, 
mame in  sta je  mame

JOŽEFE HLEBEC
iz Grma pri Trebnjem

0» iskreno zahvaljujemo vsem, ki 
BO jo  spremili v njen prerani grob. 
Vsem darovalcem cvetja in vencev,

PRODAM HIŠO v dobrem stanju 
in 2 ha zemlje. Cena 25.000 Ndin. 
Ogled vsak dan. Antonija Iljaž, 
Spodnje Vodale, Tržišče na Dol.

MOTORNO KOSILNICO BCS s se
dežem prodam. Jože Smrke, Gor. 
Globodol 8, Mirna peč.

GASILSKO DRUŠTVO ŠENTJER
NEJ prodaja gasilski avtomobil 
Dodge v uporabnem stanju. Ogled 
možen vsak dan od 8. do 12. 
ure v gasilskem domu v Šentjer
neju.

PRODAM ZIDANICO, vinograd in 
njivo nad Semičem. Informacije 
pri Jakše, Gaber 3, Semič.

PRODAM KUHINJSKO POHIŠTVO, 
dve hrastovi postelji z žimnica
mi. M arija Potočar, Bršlin 47. 
Novo mesto.

PRODAM HIŠO. Jože Muhič, Re- 
gerča vas 79, Novo mesto.

PRODAM DVE MLATILNICI z 
reto in trosili. Zlate, Praše 22, 
p. Kranj.

PRODAM VPREŽNO 1 KOSILNICO 
Lanz in motorno slamoreznico 
v dobrem stanju. Franc Dra
ksler, Mavčiče 44, Medvode.

PRODAM MOTOR Puch Galeb 
150 ccm in prikolico v odlič
nem stanju. Matija Slak, šmi- 
helska, n. h., Novo mesto.

PRODAM MOTORNO KOLO Java 
1T5 m3, letnik 1960. Viktor Av
senik, Drganja sela 39, Straža.

SPREJMEM FANTA za pomoč na 
km etiji. Hrana in stanovanje 

preskrbljeno. Pomagam poiskati 
tudi službo v tovarni. Franc 
Hafnar, Zgornje Bitnje 23, p. 
žabnica, Gorenjsko.

V DOPOLDANSKIH URAH sprej
mem otroka v varstvo. Naslov 
v upravi lista (375/67).

NA ZALOGI IMAM cementno 
strešno opeko »folc«. Cena 80 
Sdin za kos. M arjan Likozar, 
Benedikova 18, Kranj, Stražišče.

PRODAM dieslov motor 7 KM 
DUTZ in 1000 kg semenskega 
krom pirja — m erkurja. Vinji 
vrh 13, šm arjeta.

OPREMLJENO SOBO oddam mo
škemu. Nad mlini 3, Novo
mesto.

PRODAM dobro ohranjen moped 
»ZUndapp« na 4 prestave — no
vejše izvedbe. Ogled ob nede
ljah in ponedeljkih v Šentjer
neju 7.

PRODAM KUHALNIK in otroško 
posteljico. Jovan Kapevski, Ket
tejev drevored 42, Novo mesto.

ENOSTANOVANJSKO HIŠO z vt- 
tom  ugodno prodam. Stane
Lavrinšek, Krško.

POCENI PRODAM moped na 3 
prestave. Jože Erjavc, Gor. Su
hadol 18, Brusnice.

ENOSOBNO STANOVANJE v sta
rejši hiši t Ljubljani, prvo nad
stropje, opremljeno z m oder
nim pohištvom, prodam. Ponud
be na oglasni oddelek pod »Ta
koj vseljivo«.

POCENI PRODAM malo rabljeno 
leseno garažo, sestavljeno iz 4 
delov. Prenos in prevoz je eno
staven. Bačer, Novo mesto,

ZA SOBO IN KUHINJO v Novem 
mestu dam visoko nagrado. Po
nudbe na upravo lista pod ši
fro »Takoj«.

STAREJŠE DEKLE sprejmem za 
pomoč v gospodinjstvu. Nudim 
hrano in stanovanje. Naslov v 
upravi lista (388/67).

GOSiPODINJSKO pomočnico išče 
štiričlanska družina. Plača viso
ka. Inž. Lukač, Dolomitska 15, 
Ljubljana.

SPREJMEM NA STANOVANJE 
in hrano pošteno kmečko de
kle. Naslov v upravi lista 
(380/07).

SLUŽBO DOBI takoj priučena ali 
kvalificirana natakarica. Naslov 
v upravi lista (378/67).

DELAVKO SPREJMEM (površin
ska obdelava lesa). Možnost 
kvalifikacije v 3 letih. Pokon
čana osemletka, starost 20—25. 
Mizarstvo Sitar, Ljubljana, T ra
ta  8, Šentvid.

POCENI PRODAM 100-litrski sod, 
stiskalnico, moped Colibri, 
ročni voziček in kopalno kad. 
Naslov v upravi lista (394/67).

MANJŠE POSESTVO na Potoku 
pri. Straži (Volavče) prodam. 
Naslov v upravi lista c 395/67).

IZDELUJEM in prodajam  avto
matske stroje , za izdelovanje 
betonske strešne opeke. Naslov 
v upravi lista (396/67).

PRODAMO POSES/TVO — stano
vanjsko hišo z velikim gospo
darskim poslopjem, dvoriščem, 
sadovnjakom ter njivo v veli
kosti 1 hektar. Gospodarsko po
slopje je primemo za vzgajanje
10.000 piščancev, a z majhno 
investicijo se zmogljivost lahko 
poveča za nadaljnjih 10.000 pi
ščancev. Napeljan je vodovod in 
trofazna električna napetost; 
prostor se lahko uporabi tudi za 
večjo obrt. Ogled ob nedeljah 
od 10. do 15. ure. — Fadil Do
brima, Brežice, Črne 61.

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA SLATI
NA — Zakaj obupujete pri 
zdravljenju svojega kronično 
obolelega želodca, Jeter, žolča 
ali ostalih prebavil? Uporabljaj
te vendar rogaško »Donat« vo
do, zdravilo, ki vam ga nudi 
narava! V Novem m estu ga do
bite pri trgovskem podjetju 
HMELJNIK — telefon 21-129 in 
STANPARND — telefon 21-158.

K U J
Brežice: 24. in 25. 3. ameriški 
barvni film »Vesela dekleta«. 26. 

In 27. 3. jugoslovansko-nemški bar
vni film »šut«. 28. in 29. 3. nem
ški film »čarovnikov obračun«.

CmoirVelj: 24. ta 26. 3. ame
riški barvni film »Na žene mislim

jaz«. 28. in 29. 3. ameriški film 
»Morituri«.

Kočevje: 24. do 26. 3. angleški 
barvni film »Fantom londonske

opere«. Od 27. do 29. 3. nem
ški * film »Brez dovoljenja v tuji 
postelji«. 29. in 30. 3. italijanski 
film »Veličastni rogin«.

Kostanjevica: 26. 3. slovenski
barvni film »Amandus«. 29. 3. 
ameriški barvni film »Kaj se je 
zgodilo Baby Jane«.

Metlika: 25. in 27. 3. ameriški
film »Zločin dr. Krespija«. 29. in 
30. 3. ameriški film »Kritična toč
ka«.

Mokronog: 25. in 26. 3. ameriški 
barvni film »Goli in mrtvi«.

Ribnica: 25. in 26. 3. japonski
barvni film »Olimpiada v Tokiu«. 
29 in 30. 3. ameriški film »Krik 
strahu«.

Sevnica: 25. in 26. 3. francoski 
film »Skrivnost kabareta«. 29. 3. 
ameriški film »Gulliverjeva poto
vanja«.

Sodražica: 25. in 26. 3. angleški 
barvni film »Zaliv tihotapcev«.

Šentjernej: 25. in 26. 3. ameri
ški film »Samson, nasprotnik 

nasilnikov«.
Trebnje: 25. in 26. 3. angleški

barvni film »Becket«. >

^OBVESTILA I
Oblačila očisti KEMIČNA ČI

STILNICA, Novo mesto, Germo
va 5.

BREŽIŠKA 
KRONIKA NESREČ

Pretekli teden so se ponesrečili 
in iskali pomoči v brežiški bolniš
nici:

Josip Tušin, delavec iz Podvrha, 
je padel z voza in si poškodoval 
glavo in desno roko; Jožeta Baum. 
kirherja, delavca iz Stržišča, je 
nekdo močno poškodoval po glavi; 
Marka Hrušovarja, sina delavke 
iz Cerkelj, je nekdo povozil z av
tom, dobil je poškodbe po hrbtu; 
Leon Les, upokojenec iz Senice, je 
padel v stanovanju in dobil notra
nje poškodbe; Gabrijela Kajs, upo
kojenka iz Zagreba, je padla na 
poti in si poškodovala desno no
go; Roman Kralj, tehnični risar 
iz Bistrice ob Sotli, je pri pro
metni nesreči dobil poškodbe po 
bradi in hrbtenici; Stjepan Kunšt, 
delavec iz Dobovca, je padel z 
mopedom in si poškodoval levo 
nogo; Ernest Sukič, gozdar iz 
Podsrede, je padel v gozdu in si 
poškodoval desni kolk; Drago Fir- 
kel, kmet iz Vukovega sela, je pa
del v hlevu in si poškodoval pa
lec leve roke-.

Mestne njive 9.
CE

Jože Ogulin, Vrčice 8, p.

»Fantje se zbirajo...«
Te dni spet odhajajo fantje iz vseh naših ob

čin k vojakom; za poldrugo leto ali tudi le 12 
mesecev bodo zdoma, prav v tem času pa si 
bodo želeli čim večkrat zvedeti čimveč novic iz 
njim znanih krajev.

Jim želite pomagati? Lahko! Vsak teden jim 
verjetno ne boste mogli pisati pisma, kaj je do
ma novega — pa četudi bi jim ga lahko, jim le 
ne morete povedati, kaj se je zgodilo v sosed
nji vasi pa v bližnjem trgu , in mestu in v vsej 
občini. V se  pa jih zanima! Zato jim naročite 
naše »dolenjsko pismo«, naš domači pokrajin- 

t ^ i k  -  D O L E N J S K | L | S T

Vsak četrtek jim bo povedal vse, kar se do
gaja doma in v naši pokrajini. Pišite še danes 
upravi Dolenjskega lista, Novo mesto, p. p. 33, 
in naročite domači tednik sinu, bratu, fantu ali 
možu, ki je odšel k vojakom! Hvaležen vam bo 
za skrb in tesno povezavo z domom in domači
mi kraji! Naš tednik pošiljamo v vse kraje Ju
goslavije, po želji pa tudi rojakom v inozemst
vo.

UPRAVA LISTA

Obvezno cepljenje 
psov proti steklini

bo od 23. do 31. marca po naslednjem 
razporedu:

PRODAM ČEBELE z 19 panji. 
Semič.

ČETRTEK, 23. m arca: 
ob 8. u ri ŠMIHEL, p ri ga

silskem  dom u 
ob 9. u ri ŠKRJANCE, p ri 

V idm arju 
ob 10. u ri RUPERČ VRH, 

p ri gostilni 
ob 11. u ri BIRČNA VAS, 

p ri žagarju  
ob 12. u ri URŠNA SELA, 

p ri zadružnem  dom u 
ob 13. u ri GOR. SUŠICE, 

p ri osem enjevalni postaji.

PETEK, 24. m arca: 
ob 8. u ri ŽABJA VAS, pri 

Z ibertu 
ob 9. uiri GOTNA VAS, p ri 

gostilni Drenik 
ob 10. u ri CRMOŠN JIC E , 

p ri M alešku 
ob 10,30 DOL. TEŽKA VO

DA, pri K astelcu na sta 
ri cesti

ob 11. u ri NOVA GORA, p ri 
cestarju  

ob 12. u ri VELIKI GERO 
VEC, p ri gostilni Badovi
nac.

SOBOTA, 25. m arca: 
ob 8. u ri VRHE, sredi vasi 
ob 9. u ri DOLZ, p ri Ju ršiču  
ob 10. uri STOPIČE, pred  

šolo.

PONEDELJEK, 27. m arca: 
ob 8. uri MALI SLATNIK, 

p ri šen ičarju  ob cesti 
ob 9. u ri RATEZ, p ri gostil

ni
ob 10. u ri VEL. BRUSNI

CE p ri Hudoklinu 
ob 11. uri GABRJE, pred 

vasjo
ob 12. u ri HRUŠICA sredi 

vasi.

TOREK, 28. m arca: 
ob 8. u ri JABLAN, p ri Ko

su sredi vasi 
ob 9. uri MIRNA PE<5, pri

Rupeni
ob 10. u ri GOR. GLOBO

DOL, sredi vasi

NE HODI DOMOV BREZ

RADIO LJUBLJANA
VSAK DAN: poročila ob 5.15, 

8X0. 7.00, 8.00, 12.00, 15.00, 17.00, 
» .30  in 22.00. Pisan glasbeni spo
red od 4.90 do 8.00.

PETEK, 24. MARCA: 8.05 Oper
na m atineja. 9.40 Pojo naši m la
dinski zbori. 10.15 Dvajset minut 
p ri skladatelju Danilu Svari. 12.30 
Kmetijski nasveti — inž. Jože 
Spanring: Navodila za pridelova
nje pivovarskega ječmena. 13.30 
Priporočajo vam. 14.05 S popevka
mi po svetu. 15.40 Mladinska od
daja. 17.05 Petkov simfonični kon
cert. 18.00 Aktualnosti doma in po 
svetu. 19.05 Glasbene razglednice. 
20.30 Slovenska zemlja v pesmi 
in besedi. 21.15 Oddaja o m orju in 
pomorščakih.

SOBOTA, 25. MARCA: 8.05 Glas- 
bena m atineja. 9.40 Iz albuma 
skladb za mladino. 11.15 Za vsa
kogar nekaj. 12.30 Kmetijski na
sveti — inž. Franjo Jurliar: Po
membnost akcije v goždni proiz
vodnji. 14.05 Koncert po željah 
poslušalcev. 15.30 Komorni »bor 
RTV Ljubljana poje skladbe ruskih 
akladaieljev. K  IS v kino.

20.20 Spoznavajmo svet in domo
vino — prenos javne oddaje. 22.10 
Oddaja za nnše izseljence. 23.05 
Zaplešite z nami.

NEDELJA, 26. MARCA: 6.00—8.00 
Dobro jutro. 8.05 Veseli tobogan.
10.00 Se pomnite, to v ariš i. . .  Dra
go Suhi: Blanka. 11.15 Nedeljski
koncert orkestralne glasbe. 12.05 
Naši poslušalci čestitajo in po
zdravljajo. 14.00—17.00 Nedeljsko 
športno popoldne. 17.05 V svetu
epem ih melodij. 20.00 Potujoča

'glasbena skrinja. 21.00 Ura z ju 
goslovanskimi opernimi pevci. 22.10 
Novosti za ljubitelje zabavne
glasbe.

PONEDELJEK, 27. MARCA: 8.05 
Glasbena m atineja. 9.45 Cicibanov 
svet. 11.15 Mozaik zabavnih zvo
kov. 12.30 Kmetijski nasveti — 
inž. Milan Hafner: Mlekarne želijo 
boljše mleko. 14.05 Melodije za 
razvedrilo. 14.35 Naši posludšalci 
čestitajo in pozdravljajo. 17.05 O- 
perni koncert. 18.15 Izbiramo po- 
pevke in plesno glasbo. 20.00 do
23.00 Kcmoerrt ansambla zagrebških 
solistov,

TOREK, 28. MARCA: 8.05 Spo
red lahke glasbe. 9.40 Iz glasbenih 
šol. 10.15 Iz oper Wolganga Ama- 
deusa Mozarta. 12.30 Kmetijski 
nasveti — dr. Tatjana Stupica: 
Odvisnost učinkovanja gnojil od 
vremena in podnebja. 14.25 Iz ju 
goslovanske orkestralne glasbe. 
17.06 Orkester RTV Ljubljana vam 
predstavlja. 18.50 Na mednarodnih 
krlžpotjih. 20.00 Akademski pevski 
zbor »Branko Krsmanovič« iz Beo
grada. 20.20 Radijska igra — Pra
no Puntar: Po pasje.

SltEDA, 29. MARCA: 8.05 Glas
bena matineja. 8.55 Pisan svot 
pravljic in zgodb. 10.45 človek in 
zdravje. 12.30 Kmetijski nasveti — 
veterinar Erik Spiler: Bolezni di
hal pri perutnini. 14.35 Naši poslu
šalci čestitajo in pozdravljajo. 
17.05 Mladina sebi in vam. 18.45
Naš razgovor. 20.00 Skupni pro
gram JRT studio Ljubljana. 22.20 
Za ljubitelje jazza.

ČETRTEK, 30. MARCA: 8.05
Glasbena matineja. 10.15 Na obl- 
skuv mariborski opori. 11.15 Spre
hod z orkestri. 12.30 Kmetijski 
nasveti — Inž. Aleks Rainer: Vzro
ki za različno storilnost poljedel
cev pri nas. 14.06 Iz pravljičnih
baletov. 17.05 Turistična oddaja. 
18.46 Jezikovni pogovori. 20.00 Če

trtkov večer domačih pesmi in na
pevov. 21.00 Sto let slovenske li
rike — V.

RADIO BREŽICE
PETEK, 24:. MARCA: 20.00 do 

21.15 — Obvestila — Nove plošče 
RTB — Glasbena oddaja: Izbrali 
ste sami, vmes — humoristična pri
loga: Tovariš, to ne zadeva tebe?

NEDELJA, 26. MARCA: 10.20 — 
Poročila — Letna konferenca ko
munistov občine Brežice — Repor
taža — Janez Pirnat: Končani so 
zbori volivoev — Ta teden v De
lavski enotnosti — Za naše kmeto
valce: Manki Vizjak — Metljavost 
govedi — Dve melodiji v različnih 
izvedbah — Magnetofonski zapis: 
Naša gostinska podjetja v med
narodnem letu turizma — Pozor, 
nimaš prednosti! — Pogovor s po
slušalci — Obvestila, reklame in 
spored kinematografov. 12.15 — 
Občani čestitajo in pozdravljajo

TOREK, 28. MARCA: 18.00—19.30
— Vzgojno predavanje: Puberteta
II. — Nove plošče Jugotona -  
Svetujemo vam — Športna repor
taža — Obvestila In filmski preglod
— Mladinska oddaja.

m m

SUPERAVTOMATiČNI 

PRALNI STROJI
vseh znamk

IZREDEN POPUST!
MONTAŽA — NAVODILA
-  GARANCIJA — 
TEHNIČNI SERVIS 
VSE INFORMACIJE 
DOBITE:
NOVO MESTO: BRAČKO. 
Ragovska 7: št. telefona 
068-21—659 
SEVNICA: TOTER,
H eroja M aroka 4 
vsako soboto od 15. do
11. ure.

PEROTTI-EXPORT
S. FRANCESCO 41, TRST

ob 11. u ri JORDANKAL, 
ob 12. u ri POSTAJA MIRNA 

PEC
ob 13. u ri DOLENJA VAS, 

sredi vasi 
ob 13.30 ŠRANGA — JAB

LAN.

SREDA, 29. m arca: 
ob 8. u ri DOL. KARTELJE- 

vo, p ri Lokarju 
ob 9. u ri KAMNI VRH, pri 

gostilni 
ob 10. u ri DOL. KAMENCE, 

p ri Planinšku 
ob 11. u ri GOR. KAMENCE, 

p ri B rodniku 
ob 12. u ri POTOČNA VAS, 

pri Luštku.
ČETRTEK, 30. m arca: 

ob 8. u ri NOVO MESTO, na 
sejm išču v Ločni.

PETEK, 31. m arca: 
ob 8. u ri NOVO MESTO — 

okolica, na sejm išču.

Cepljenje psov zam udnikov 
bo naknadno na sejm išču v 
Ločni v torek, 11. aprila, ob 
8. uri.

Razpored 
cepljenja psov 
v Suhi krajini

PETEK, 24. m arca:

ob 8. u ri LAŠČE 
ob 9. u ri H IN JE, p ri sej

m išču
ob 12. u ri PREVOLE, p ri 

Papežu
ob 13. u ri 2VIRCE, p ri 

Puglju.

SOBOTA, 25. m arca: 
ob 8. u ri ŠMIHEL, p ri 

Zajcu
ob 10. u ri POLJANE, pri
K astelcu '7 '  * *
ofo 13. u ri 2U2EMBERK, na

sejm išču.

Razpored 
cepljenja psov 

na šentjernejskem 
območju

ČETRTEK, 30. m arca 
ob 8. u ri OREHOVICA 
Ob 9. u ri DOL. MAHARO- 

VEC
ob 10. uri DRAGA.

PETEK, 31. m arca 
ob 8. u ri G r 'B L JE  
ob 9. u ri GOR. VRHPOLJE 
ob 10. u ri ŠENTJERNEJ.

ČETRTEK, 6. aprila 
ob 8. u ri ZAGRAD 
ob 9. uri DOL. DOLE 
ob 10. u ri ZBURE.

PETEK, 7. aprila: 
ob 8. u ri DOBRAVA 
ob 9. u ri ŠKOCJAN.

Zamudniki:
SOBOTA, 15. aprila: 

ob 8. u ri ŠENTJERNEJ 
ob 10. u ri ŠKOCJAN.

Cena za cepljenje posam ez
nega psa je 10 Ndin, cena za 
zam udnike pa 30 Ndin.

DOLENJSKI LIST
LASTNIKI IN IZDAJATELJI, občinski od bon SZDL Bre 

žice, Črnomelj, Kočevje, KrSko. Metlika, Novo mesto. Rib. 
nlca. Sevnica in Trebnje

OREJUJE UREDNIŠKI ODBOR: Tone Gožnik (glavni m 
odgovorni urednik). Ria Bačer, MiloS Jakopec, Marjan Le
gan, Jože Primc. Jožica Teppey in Ivan Zoran Tehnični 
urednik: Marjan Mofikon

IZHAJA vsak četrtek — Posamezna Številka 50 pai <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) oz. 3 ameriSke dolarje — Tekoči račun pri podruž 
nicl SDK v Novem mestu 521-8-9 — NASLOV UREDNIŠTVA 
IN UPRAVE: Novo mesto. Glavni trg 3 — PoStni predal 33

n A n  ■** -  «---  Jm # A f n i m n  f! 4 n n  A  n — •— Telefon: 21-227 -  Rokopisov in totoeraiij no vračamo — 
Tlaka: Ca>*oplsno podjetje »Delo« v Ljubljani


