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PREDVOLILNO ZBOROVANJE V LESKOVCU PRI KRŠKEM

V kmetijski proizvodnji 
so še ogromne rezerve

V nedeljo zjutraj se je zbralo v dvorani zadružnega 
doma v Leskovcu kakih 120 občanov iz Leskovca in 
njegove okolice na predvolilno zborovanje, kjer sta 
govorila kandidata za poslanca zvezne skupščine 
Viktor Avbelj in inž. Jože Bučar. Na zborovanju so 
bili razen domačinov tudi odgovorni predstavniki 
občinske skupščine in občinskih političnih vodstev. 
Tovariš Avbelj je govoril predvsem o položaju v kme
tijstvu v Sloveniji in Jugoslaviji, inž. Bučar pa je 
opozoril kmetovalce na nekatera praktična vprašanja. 
Na zborovanju se je razvila živahna razprava, v ka
tero je poseglo precej navzočih kmetov in predstav
niki krškega AGROKOMBINATA.

Tovariš V iktor Avbelj je 
med drugim  dejal, da je v ilo 
naše km etijstvo predolgo 
predm et državnega vmešava
nja; m edtem  ko je  dobila 
industrija  že dolgo prej p ro 
ste roke za razvoj, pa je 
m anjkajo spodbud za h itre j
ši razvoj zasebnega sektorja 
v km etijstvu. Zdaj nam  je 
jasno, da je  vsak občan kme
tovalec, ki proizvaja pridelke 
za trg, p ra/v tako delavec kot 
vsak drug in se nam  ni ‘reba 
bati, da bi p re rase l v kapi
talista. ’ K er taka pot n i bila 
jasno začrtana, je bilo v pre
teklosti vse preveč n ihanj.

Govornik je omenil sobotne 
Titove besede, s katerim i je 
predsednik republike posebej 
opozoril na velike rezerve, ki 
jih  ima vsa naša skupnost 
v nadaljnjem  razvoju km etij
stva. Izkoristiti m oram o vse 
m ožnosti za m obilizacijo sil 
v zasebnem km etijstvu. Gre 
za učvrstitev vsega našega 
gospodarstva, ki ga nerazvito 
km etijstvo, uvoz hrane in po
dobne pom anjkljivosti samo 
hrom ijo in vplivajo tudi na 
odvisnost države od tujine.
Tovariš Tito je tudi podčrtal, 
da je treba podpirati zaseb
nega km eta, da bo pridelal 
kar največ.

sebni km etje 23,2 q in koope
ran ti 29,1 q na hektar. P ri 
koruzi je  bil u sp eh  prav 
tako razveseljiv: skupno pov
prečje 34 stotov na hektar, 
družbena posestva 66 q, km et
je 32 q in' kooperanti 50 q. Pri 
krom pirju  smo lani dosegli
13.5 tone pridelka na hektar: 
družbena posestva so pride
lala po 19 ton, zasebniki po
13.5 tone in kooperanti 17 
ton.

Poraba um etnih gnojil se 
je sicer povečala, vendar je 
še vedno prem ajhna: zasebni 
km etje so porab ili 117 kg

(Nadaljevanje na 11. str.)

Šahovsko prvenstvo Dolenjske je letos v Kočevju. Na 
sliki Čimer iz Kočevja, ki je v zadnjem času dosegel 
precej lepih šahovskih uspehov, v borbi z Isteničem 
iz-Novega mesta (Foto: Primc)

Bela krajina pred volitvami

JOŽE ZAMLJEN

»Kmetje računajo s kori
stno kooperacijo, prav ta
ko, za obe stranki zanimi
vo pogodbeno sodelovanje, 
pa tudi potrebujemo!« 
je med drugim dejal kan
didat za zveznega poslanca 
tov. Viktor Avbelj v nede
ljo dopoldne na predvolil
nem zborovanju v Leskov
cu.

Tovariš Avbelj je  nato p ri
m erjal stanje v km etijstvu 
pari nas in v sosednji Avstriji, 
nato pa je s številkam i predsta
vil našo km etijsko proizvod
njo. Družbena posestva daje
jo Čedalje lepše pridelke, kar 
se občutno pozna na trgu. 
Tako smo lan i pridelali v d r
žavi povprečno 24,1 sto ta pše
nice na hektar; družbena po
sestva so dosegla 31,7 q, za-

TovarLš Belopavlovič, 
kako ocenjujete dosedanjo 
predvolilno aktivnost v 
Beli krajini, gledano v lu 
či uresničevanja pred leti 
zastavljenega načrta o raz
voju gospodarstva in 
družbenih služb v obči
nah Metlika in Črnomelj?

Gledam kot večina Belo
kranjcev, kar je bilo tudi po 
udarjeno na sestankih in  se
jah  v prevolilnih pripravah 
Volitve te r izbira novih pred 
stavtnikov v občinske skup
ščine in poslancev, m orajo 
samo pospešiti zastavljeni 
program , ne glede na težave, 
ki izvirajo iz pom anjkanja fi
nančnih sredstev. Gre za tiste 
program e, kii jih  je reform a 
bolj prizadela kot nekatere 
program e, zastavljene takrat, 
ko gospodarska reform a še 
ni delovala tako močnio kot 
danes.

Domicil Belokranj
skemu odredu

V nedeljo, 9. aprila, bosta 
črnom aljska dn m etliška ob
činska skupščina na  skupni 
seji v Semiču podelili domicil 
Belokranjskem u odredu, v 
katerega sestavu so se med 
NOB borili borci iz obeh be
lokranjskih oibčin.

Znano Vam je, da Be
lokranjci zaskrbljujoče 
gledajo na nekatera nere
šena vprašanja na svojem 

področju, kot so: obnova 
ceste Črnomelj — Vinica
— hrvaška m eja, inost čez 
Kolpo v Metliki, dogradi
tev vinske kleti v Metliki, 
vprašanje nekaterih lokal
nih vodovodov, dokončna 
e le k rif  kaci ja. te partizan
ske deželice- sem pa sodi 
tudi problem m oderniza
cije belokranjske in do
lenjske železniške proge. 
K aj nam  lahko poveste o 
teh vprašanjih in kakšne 
so možnosti za ugodno re 
šitev naštetih nalog?

Na večino teh prim erov 
gledam bolj optim istično, kot 
jih  postavljate v vprašanju.

Cesta Vinica—Črnomelj je 
nedvomno sestavni del re
konstrukcije oest v Sloveniji 
in njena vrednost je tudi v 
tem , da pridem o do boljše 
in h itrejše povezave s H rva
ško. Prepričan sem, da jo bo 
treba obravnavati tako kot 
tovrstne ceste v drugih de
lih Slovenije.

(N adaljevanje na 8., 9. str.)

Brigadirska sobota 
v Mokronogu

V soboto, 8. aprila, bo v 
Mokronogu m ladinska p rire 
ditev v počastitev 1. aprila — 
dneva m ladinskih delovnih 
brigad. Ob 17. u ri bo delovna 
akcija, zatem pa v prosvet
nem dom u kulturni in zabav
ni del sporeda. Prireditelji 
vabijo vse nekdanje brigadir
je  in  druge m ladince, zlasti 
taste, ki so pomagali graditi 
m okronoški vodovod.

Niko Belopavlovič, direk
tor ČP Delo v Ljubljani,  ̂je 
ljudski poslanec metliške 
občine

Včeraj z ju traj je  v novo
meški bolnišnici nenadom a 
um rl tovariš Jože Zamljen, 
vodja oddelka NOB v Dolenj
skem muzeju, upokojeni uči
telj in nosilec spom enice iz 
1941. Jože Zamljen, ki je bil 
eden izmed organizatorjev 
vstaje pod G orjanci, je že 
med vojno aktivno delal kot 
ljudsko prosvetni delavec in 
propagandist, po osvoboditvi 
pa se je ves predal obnovi 
Dolenjske. Bil je  tudi prvi 
urednik Dolenjskega lista in  
njegov dolgoletni sodelavec. 
Od zaslužnega prvoborca in 
prosvetnega delavca se bo 
Dolenjska poslovila ju tri po
poldne na novomeškem poko
pališču

Študentje: „Bomo dobili kruh doma?“
Veliko zanimanje za IMV, INIS in NOVOTEKS —  Kako kaže z zaposlitvijo 

v domači občini —  Ali je štipendiranje še socialistično?

29. m arca zvečer se je  v 
predavalnici na filozofski fa
kulteti v L jubljani zbralo 35 
študentov na razgovor o go
spodarskih in proizvodnih 
problem ih v občinah Trebnje 
in Novo mesto.

Iz Novega m esta so prišli 
na razgovor predstavniki pod
je tij, zavoda za zaposlovanje 
in političnih organizacij ob
činske skupščine: načelnik
oddelka aa gospodarstvo no 
vomeške občinske skupščine 
Mairjan Simič, predstavnik 
NOVOTEKSA Franček Kova
čič, predstavnika IN IS Slav
ko Plave in M arjan ' Potrč, 
predstavnika KRKE Silvo Ob
lak in Slavko Vidmar, direk- 
fr»r zavod« za zaT>oslavanje

Avgust Avbar, sekretar občin
ske konference SZDL v No
vem m estu Dušan Zupanc in 
predsednik občinskega komi
te ja ZMS Uroš Dular. Sesta
nek je vodil Prane Gazvoda, 
študent ekonomije.

N ajprej so študente zanim a
li proizvodni problem i v IMV, 
IN IS in NOVOTEKSU ter

PRESENEČENJE

» D A N E «

z M irne na Dol. — 
danes na
24. stran i 

našega lista!

problem  zaposlovanja doma
čih strokovnjakov v KRKI. 
Na vsa vprašanja, razen na 
vprašanje o sam oupravnih 
odnosih v NOVOTEKSU, so 
dobili od predstavnikov skup
ščine in podjetij izčrpna po
jasnila. Zanimal jih  je tudi 
sestav strokovnjakov v podje
tjih  na področju občine Novo 
m esto in kako kaže z zaposli
tvijo strokovnjakov, ki se 
zdaj šolajo na univerzi in 
srednjih šolah.

K er zavod za zaposlovanje 
ni dobil podatkov od podje
tij, ki navzlic zelo m ajhnem u 
številu strokovnjakov ne ka
žejo zanim anja za zaposlova-

(N adaljevanje na 3. str.)

Gozdovi so že 
7-krat goreli
V m arcu je v gozdovih ožje 

Dolenjske kar sedem krat go
relo, škode pa je bilo za več 
.milijonov. V zadnjem času 
sta  bila dva požara ob želez
nica Novo m esto — M irna 
peč, ko so ogenj zanetile 
iskre iz lokomotive.

Spomladi so gozdni požari 
precej pogostni. Ogenj hudo 
prizadene poganjajoči pod
mladek. N ajvečkrat izbruhne 
ogenj zaradi tega, ker počar- 
novarstveni pasovi ob želez
nici niso dovolj očiščeni, pa 
tudd zato, ker ljudje nepaz
ljivo zažigajo suho travo v 
steljnikih;

Obrtniki in gostinci 
dolgujejo 

100 milijonov
Po zadnjih podatkih Ko

m unalnega zavoda za social
no zavarovanje v Novem me
stu  dolgujejo zasebni obrtn i
ki in gostinci skladu za po
kojninsko in invalidsko zava
rovanje okoli 100 milijonov 
Sdiri -

Področni posvet 
o organizaciji 

zdravstvene službe
V torek, 4. aprila, je  bil v 

Novem m estu .posvet o pred
logu zakona o organizacija 
zdravstvene službe v Slove
niji. Posvet so sklicale občin
ske skupščine Novo mesto, 
Črnom elj, Metlika, Trebnje 
in Krško, udeležili pa so se 
ga tud i dr. Ruža šeged in^  
predsednica sodcalno- zdrav
stvenega zbora SRS, poslanci 
tega zbora s področja dolenj
skih občin in predstavniki 
večjih zdravstvenih ustanov. 
Na predlog novega zakona so 
imeli več pomislekov, sicer 
pa so bili mnenja, da je tre 
ba novi zakon čim prej spre
je ti, ker to zahteva položaj 
na terenu.

Poslanci med 
volivci brežiške 

občine
Volilna kom isija p ri ObO - 

SZDL v Brežicah sporoča vo
livcem, da jih  ■bodo te dni 
obiskali kandidati za zvezno 
in republiško skupščino. Vik
to r Avbelj bo 13. aprila go
voril na m anifestativnem  zbo
ru  volivcev iz brežiške obči
ne, na  zboru pa bosta tudi 
kandidata za zvezni gospo
darski zbor Vinko Božič in 
inž. Jože Bučar. Vsi trije  
kandidati bodo ta  dan imeli 
še poseben razgovor s pred
stavniki delovnih organizacij.

K andidat za zvezni organd- 
zacijski-politdčni zbor Franc 
Šetinc je obljubil obisk v 
Bregani. K andidat za zvezni 
kultum o-prosvetnj zbor Sta
ne K ranjc bo prišel med vo
livce vojne pošte Cerklje, inž. 
Jože Bučar pa se bo pogo
varjal s km eti o kooperaciji 
na Bizeljskem. Volivce v Sko
picah bo obiskal kandidat za 
republiški zbor skupščine 
SRS Milan šepetave, kandi
dat za poslanca v istem zbo
ru  Anton Rebzelj pa bo obi
skal volivce v Pečicah.

Razgovor s kandidati 
za poslance

V čeraj, 5. aprila, je bil ▼  
Novem m estu razgovor s kan
didati za poslance republiš
ke skupščine, v katerem  so 
sodelovali člani izvršnega od
bora občinske konference 
SZDL, predsedstva ObSS, se-, 
k retaria ta  ObK ZMS in pred
sedstva Ob ZB. Razpravljali 
so o delu republiške skupšči
ne v prihodnji m andatni do
bi in o delu njenih posam ez
nih zborov.

Srečanje poslancev 
v Sevnici

Včeraj popoldne so se v 
sevniškem gasilskem domu 
sešli sedanji zvezni in repub
liški poslanci te r nekateri 
kandidati za bodoče poslan
ce s člani političnega aktiva 
v občini Razpravljali so o 
perečih socialno-zdravstvenih 
problem ih te r o gospodarst
vu v občini po letošnjih za
ključnih računih.

32 VW

OD 6. DO 16. APRILA
Padavine z ohladitvijo 
pričakujemo okrog 6., 
11. in 16. aprila. V osta
lem po večini jasno, 
vendar včasih krajevne 
plohe.

Dr. V. M.



NOV STROKOVNI ODBOR OBRTNIKOV
%

Surovine, davki 
in še kaj v obrti

Obrt, tako družbena kot zasebna, je zelo važna 
gospodarska panoga, ki je deležna premajhne 
pozornosti -  Kopica zanimivih ugotovitev o pro
metnem davku, surovinah, najemninah in lokalih 
ter drugem na ustanovnem zboru novega stro
kovnega odbora družbene in zasebne obrti za 
4 občine -  Novi strokovni odbor naj izpolni 
vrzel, ki je nastala po odpravi področnih obrtnih 

zbornic *

30. marca je bil v Novem mestu plenum pred
stavnikov obrti družbenega sektorja in samostojnih 
obrtnikov občin Črnomelj, Metlika, Novo mesto in 
Trebnje. Izvolili so 15-članski strokovni odbor za obrt 
že omenjenega področja štirih občin. Ta odbor bo v 
bodoče izpolnil vrzel, ki je nastala pred leti z ukinit
vijo področnih obrtnih zbornic. Zagotovil bo boljšo 
povezavo ter izmenjavo mnenj in stališč med našimi 
obrtnimi organizacijami in samostojnimi obrtniki ter 
svetom za obrt pri Gospodarski zbornici SRS. Pred
stavnik republiške zbornice je v uvodu naštel zelo 
veliko težav s katerimi se spopadajo obrt in obrtniki.

S surovinam i je zdaj v re 
form i precej laže kot prej, 
obrtniki pa še vedno težko 
dobijo surovine, ki jih  izdelu
jejo črna in barvna m etalur
gija te r nekatere kemične 
stroke. Teh surovin je do
volj, le trgovska mreža jih 
ne zna zagotoviti. O brtniki, 
ki so včlanjeni v obrtnih na- 
bavno-prodajnih zadrugah, na 
prim er teh težav sploh ne po
znajo, ker jim  zadruge suro
vine zlahka zagotovijo.

Letos je  precej boljše z de
viznimi kvotami za uvoz ne
katerih  surovin, nadom est
nih delov in orodij. Uvoz je 
deloma sproščen, seznam 
predm etov, ki bodo uvoženi 
iz posebne kvote deviz, pa je 
sestavil svet za ob rt v sode-

Zanimanje 
za Veselo goro
Ko so pred  kratk im  zastop

niki Dolenjske turistične zve
ze, občinske skupščine Treb
nje in krajevne skupnosti 
Šentrupert ogledovali grad na 
Veseli gori, ker m islijo ure
diti turistično točko, so ob 
tem sklenili, da bi bilo po
trebno narediti načrt za pre 
ureditev vse zgradbe in  oko
lice, potem  pa dela izvajati 
le toliko, kolikor bo dovolje
val denar. Sprva so nam reč 
menili, da bi uredili samo 
enega ali dva prostora, vse 
drugo pa naj bi ostalo tako, 
kot je.

Skupno 9 0  si ogledali tudi 
turistično postojanko na De- 
bencu, kjer je  koča vse bolj 
potrebna popravila in moder
nizacije.

iovanju z dvema pokrajin 
skim a združenjem a ^ o b rtn i
kov y  Sloveniji.

O prom etnem  davku se 
dosti govori zlasti med ob rt
niki družbenega sektorja. 
Novi zakon je prinesel veliko 
nejasnosti, ki so na srečo 
zdaj že skoraj v celoti raz
jasnjene. Do najnovejših tol
mačenj je medfazni prom etni 
davek zelo dražil storitve na
sploh, pa tudi osebne sto
ritve. Ta davek je bil med 
drugim tudi vzrok za med
sebojne očitke med družbeno 
in zasebno obrtjo  o »boljšem« 
položaju. Edina osnova za 
takšne razprave pa je lahko 
strokovna analiza, ki naj po
kaže dejanski odnos med 
obema sektorjem a obrti. Iz
delava takšnih analiz bo med 
drugim i naloga novega stro 
kovnega odbora.

Glede prom etnega davka je 
bilo povedano, da se ta v bo
doče ne bo plačal, od celot
nega izdelka, če je bil že pla
čan za surovine. V družbeni 
obrti se rje plača za storitve, 
med katere štejejo: popra
vila in vzdrževanje izdelkov, 
izdelovanje obutve in oblačil 
po m eri in osebne storitve, 
v zasebni obrti pa za izdelke 
po individualnem  naročilu. 
Zasebniki razen tega ne pla
čajo prom etnega davka, če 
im ajo sklenjeno kooperacij
sko pogodbo ali pa če je n ji
hov izdelek nam enjen vgra
ditvi (to rej n i končen iade- 
lek). Prom etni davek se ne 
plača tudi od nadom estnih 
delov, ki se vgrajujejo v ka
kršenkoli izdelek v garancij
ski dobi, in ne od storitev, 
opravljenih p ri tem .

ZUNANJEPOLITIČNI TEDENSKI PREGLED
S tem, ua je grški kralj zaupai 

sestavo nove vlade vodji desničar
ske radikalne unije (ERE) Pana- 
jotu Kanelopulu, grška vladna kriza 
vsekakor ni rešena, temveč le še 
bolj očitno kaže, kako globoka je 
kriza vsega političnega življenja v 
tej deželi.

Preteklo soboto je padla vlada 
Paraskevopula in s tem povečala 
število vlad, ki so se izmenjale'na 
oblasti po odhodu Papandreua ju
lija 1965, na pet. Sicer pa je bila 
že ta vlada na pol uradniška in je 
bila pravzaprav njena poglavitna 
naloga, da pripravi volitve, ki naj 
bi bile 28. maja letos. Oditi pa je 
morala, še preden je določila točen 
datum volitev in še preden je spra
vila skozi parlament novi volilni 
zakon. Formalni razlog njenega 
padca je bilo nesoglasje zaradi 
amandmaja, ki ga je predložila Pa- 
pandreuova unija centra k predlo
ženemu volilnemu zakonu. Ta stran
ka namreč zahteva, naj bi trajala 
poslanska imuniteta do novih voli
tev, , vtem ko bi po sedaj predla
ganem volilnem zakonu prenehala 
dva tedna pred volitvami.

Zakaj se stari Papandreu tako 
poteguje za takšno rešitev?

Šef unije centra je hotel s tem 
preprečiti desnici, da bi onemogoči
la njegovega sina Andreasa Papan
dreua in Pavla Vardianisa, ki sta 
oba poslanca unije centra in v ka
teri prevzema sin Andreas čedalje 
bolj očetovo mesto. Javni tožilec 
ju ie namreč obdolžil, da sta za
pletena v veleizdajo. Dokler pa sta 
poslanca, ju ne more postaviti pred 
sodišče, ker uživata poslansko imu
niteto. če  bi torej obveljal vladni 
predlog zakona, bi prišla v roke

javnemu tožilcu v vmesnem obdob
ju tik pred volitvami. Če pa bi Pa
pandreu prodrl s svojim predlo
gom, ju praktično sploh ne bi mo
gli prijeti, ker računa, da bosta na 
volitvah znova izvoljena.

Tako je zloglasna afera »Aspida« 
znova povzročila vladno krizo v 
Grčiji. Zaradi nje je namreč padla 
vlada starega Papandreua že leta 
1965. Takrat so jo sprožili, češ, da 
je nekaj Papandreuovih pristašev 
v vojski pripravljalo državni udar- 
Proces so pripravljali polnih 15 
mesecev, sam proces pa je trajal 
4 mesece in doživljal mnogo obra-

Grška kriza

skus Papandreua, da bi vojsko pod
redil »interesom svoje stranke«. 
Razglasili so, da so odkrili tajno 
organizacijo »Aspida«, v katero je 
zapleten tudi Papandreu in še po
sebej, kot zatrjuje zdaj državni to
žilec, njegov sin. In Papandreu je 
moral iti.

Bistvo yseh teh političnih spo
rov je potemtakem v boju med si
lami, ki teže k demokratičnemu raz
voju političnega življenja v Grčiji, 
ter med tistimi, ki se temu upira
jo. Zdaj že krožijo glasovi, da bodo 
razpustili parlament. To je novi 
predsednik vlade tudi javno pove
dal, ker ga je Papandreu obtožil, 
da je njegovo imenovanje za pre
miera »politični udar«. Kanelopulos 
je dejal, da ima njegova vlada po
oblastilo, da parlament tudi razpu
sti, ne da bi zahtevala njegovo za
upnico. Ali bo nova vlada to res 
tudi storila, ali bo razpisala volit
ve, ki jih Papandreu ob podpori le
vice vztrajno zahteva, ker računa 
na veliko volilno zmago, so vpra
šanja, ki nanja zdaj še ni mogoče 
odgovoriti. Vsekakor je pa jasno, 
da desnici volitve niso po godu in 
da jih bodo skušali čimbolj odlo
žiti. Po deželi pa se že širijo govo
rice, da bo vojska prevzela oblast. 
Glasilo desničarskih elementov v

tov, v katerih so se obtoženi znašli 
zdaj v položaju tožilcev, zdaj obto
žencev. Naposled se je vsa padeva 
prelevila v čisto navaden politični 
škandal. Proti koncu marca so 15 
oficirjev obsodili, toda javnost se 
ni mogla, niti se ne more znebiti 
občutka, da je bila vsa zadeva mon
tirana. To je na razpravi jasno 
povedal tudi šef grškega generalne
ga štaba general Colakos, ki so ga
nato takoj upokojili, razpravo pa f*?. ± - z t
razglasili za tajno. centra’ Pote™ .ah ne ,bo. vol‘‘J tev, ker se bo med tem nekaj zgo-

Spor pa je nastal zaradi vojske, dilo, ali pa bomo naslednjega dne 
Papandreu je, ko je bil še na obla- po volitvah zabredli v krvavo pu
sti, hotel vojsko »demokratizirati«, «*olovščino.«
čemur se uprl dvor, desničarske Ozračje je potemtakem eksplo-
stranke pa so kralja podprle. Pa- zivno in imenovanje Kanelopula za 
pandreuova prizadevanja so ozna- novega premiera najbrž ni prispe- 
čili kot napad na kralja in kot po- valo k pomiritvi duhov.

vojski je npr. zapisalo: »Če bo voj- 
nato takoj upokojili, razpravo pa ska še naprej cilj, na katerega meri

Govoreč o cenah v obrtn i
štvu, so na plenum u menili, 
da je kontrola obrtnih cen za
radi zelo razvite konkurence 
že potrebna. Velikega pom e
na za razvoj obrti so krediti, 
in tu  se obeta izboljšava 
s predlogom  novega zakona, 
ki bi dovolil ustanavljanje 
hranilno- kreditnih zadrug, 
v katerih  bi obrtniki združe
vali svoj denar in ga v  obliki 
kreditov nato uporabljali za 
razvoj. Svet za ob rt p ri re 
publiški gospodarski zborni
ci se poteguje tudi za spre
membe glede nacionalizacije 
lokalov, ker je nacionalizacija 
glavni povod, da obrtn ik i ne 
povečujejo delavnic. Sprego
vorili so še o zahtevanih 
sprem em bah glede višine na
jem nin za lokale in  glede 
števila delavcev, ki jih  lahko 
zaposluje zasebni obrtnik. Ko 
je bilo načeto izobraževanje 
obrtn ih  delavcev, so prisotn i 
poudarili, da vajenski sistem  
ni najboljši, česa novega pa 
še ni. Misli in želje, posre
dovane na plenum u, kažejo, 
da novem u strokovnem u od
boru ne bo zlepa zm anjaka- 
lo dela in nalog.

Poudarek komunalni dejavnosti
Organizacijsko - politični 

zbor skupščine SR Slovenije 
je 28. 3. 1967 sprejel predlog 
zakona o kom unalnih delov
nih organizacijah, ki oprav
ljajo komunalno dejavnost 
posebnega družbenega pom e
na. Predlog zakona med dru 
gim d o lo č a  k o m u n a ln e  dejav
nosti posebnega družbenega 
pomena; m ednje uvršča oskr
bo naselij z vodo, odpravo od
plak in atm osferskih voda, 
javno snago, vzdrževanje in 
upravljanje ulic, trgov in cest 
v naselju te r u rejan je in ko
munalno opravljanje m estne
ga zem ljišča, d istribucijo  
električne energije, javno raz
svetljavo, m estni potniški 
prom et, pogrebne dejavnosti 
te r urejan je in vzdrževanje 
pokopališč, tržnice na drob
no in  debelo in kom unalne 
storitvene klavnice. Zakonski 
predlog pa pooblašča občin
ske skupščine, da z odlokom 
določijo še druge kom unalne 
dejavnosti posebnega družbe
nega pomena.

Določila x zakona dajejo ob 
činskim  skupščinam  posebna

pooblastila do kom unalnih in 
delovnih organizacij. Tako
im ajo občinske skupščine m a
terialne, organizacijske in
planske dolžnosti, pa tudi 
ustrezne pravice. Občinska
skupščina lahko določi z 
ustanovitvenim  aktom  ali s 
posebnim odlokom, da  sode
lujejo p ri upravljanju kom u
nalne delovne organizacije 
predstavniki družbene skup
nosti te r jih  sam a tudi im e
nuje. Z aktom  o ustanovitvi 
kom unalne delovne organiza
cije se lahko določi, da daje 
občinska skupščina soglasje k 
im enovanju in razrešitvi di
rek torja kom unalne delovne 
organizacije.

Predlog zakona razvršča 
sredstva teh organizacij v dve 
kategoriji: na sredstva, s ka
terim i gosipodarijo same, in 
sredstva, ki jih  daje občisnka 
skupščina s pogodbo v oskr
bovanje.

■  FRANCOSKA ATOMSKA POD- 
M OKNICA — V Cherbourgu so 
splovili prvo francosko podm orni
co na atom ski pogon. G raditi so 
jo  začeli 1964. le ta .

biskal je tud! Veliko Bri-

TEDENSKI NOTRANJEPOLITIČNI PREGLED
■  TITO O ivLvjuiv.iiJSTVU. Tito se je te 

dni sešel z voditelji jugoslovanskih kmetij- 
skoindustrijskih kombinatov, z znanstvenimi 
delavci v  kmetijstvu in pridelovalci ter se 
z njimi pogovarjal o velikih dosežkih v 
kmetijstvu, o neposrednih nalogah in o na
daljnjem razvoju te pomembne panoge na
šega gospodarstva. Tovariš predsednik je 
med drugim rekel, da so pri nas velike 
možnosti za to, da bi šlo kmetijstvo v na
daljnjem razvoju celo pred industrijo.

Potem ko so ga seznanili s podatki o 
razvoju kmetijstva v zadnjem času, je Tito 
med drugim dejal, da je zelo zadovoljen s

n
' »tki. Rekel je, da se je že dalj časa 

, ker moramo biti odvisni od uvoza pše
nice. še  bolj je potrebno razvijati koopera

cijo socialističnega sektorja z zasebnimi pri
delovalci. Ne smemo se zaustaviti; moramo 
naprej, saj je v proizvodnji pšenice še veli
ko možnosti. Doma lahko, morda še ne ta
koj, pridelamo dovolj pšenice za naše no
tranje potrebe.

Tovariš Tito je tudi dejal, da moramo 
odstraniti vse, kar ovira kmetijsko proiz
vodnjo. Kmetijstvo bi se moralo razvijati 
vzporedno z industrijo, iti celo naprej. Za 
tak razvoj je veliko možnosti, čeprav so se 
z gospodarsko reformo zvišale cene za kme
tijske pridelke, je še naprej potrebno iskati 
pota in oblike za spodbujanje kmetijske 
proizvodnje.

■  KOLIKO PRIDELAMO KORUZE? V ča
su od 1939 do 1966 smo v Jugoslaviji skoraj 
podvojili proizvodnjo koruze — od 4,3 na 
7,98 milijonov ton. Medtem ko smo pred

vojno pridelali komaj 16.4 metrskega stota 
koruze na hektar, je znašal lanskoletni po
vprečni hektarski donos 31,9 stota.

■  VOLITVE — PREIZKUŠNJA KOMU
NISTOV. Na posvetovanju sekretarjev ob
činskih komitejev ZKS, ki ga je pred dnevi 
sklical izvršni komite CK ZKS, so govorili 
o aktivnosti komunistov v predvolilni de-

Velike možnosti 
kmetijstva

javnosti. Med drugim so ugotavljali, da bi 
morali komunisti vplivati na razpoloženje 
ljudi. Kadarkoli so se v preteklosti zavzeli 
za to, da rešijo kak problem, jim je to 
tudi uspelo. Pred volitvami ne bi smeli go
voriti le o težavah, temveč predvsem tudi 
o uspehih, čeprav se ne moremo tako po
gosto hvaliti z novimi tovarnami, pa imamo 
vsak dan nešteto še pomembnejših uspe
hov, kot je, na primer, uspešno vključeva
nje našega gospodarstva v svet moderne teh
nologije, organizacije dela in visoke produk
tivnosti.

Na posvetovanju so dejali, da bodo volit
ve preizkušnja komunistov v Socialistični

zvezi. Kdor zdaj ne ve, kje je njegovo me
sto, mu ni mesta v Zvezi komunistov.

■  TITO O VOLITVAH. Ko se je tova
riš Tito mudil v Peči, je spregovoril zbrani 
množici o bližnjih volitvah. Dejal je, da je 
potrebno izvoliti v skupščine ljudi, ki bodo 
najbolje opravljali naloge gospodarske in 
družbene reforme. »Volite sposobne ljudi,« 
je vzkliknil tovariš Tito, »nikar demagogov!«

■  JUGOSLAVIJA IN MLADE DRŽAVE. 
Na IV. seji zvezne konference SZDL Jugo
slavije so govorili o temi »Jugoslavija in 
mlade države«. Med drugim so ugotovili, 
da gospodarski stiki Jugoslavije s temi dr
žavami upadajo, kar seveda ni prav. Govo
rili so o tem, kako bi te stike izboljšali. 
Sprejeli so tudi ustrezne sklepe.

■  V SKUPŠČINI O MILICI. Organiza- 
cijskopolitični zbor republiške skupščine je 
te dni obravnaval nekatera vprašanja milice 
v Sloveniji. Zavzel se je zato, da bi imele 
občinske skupščine večje pristojnosti in tudi 
večjo odgovornost za delo milice. Predsed
nik zbora Janez Hočevar je dejal, da bodo 
javno obravnavanje notranjih zadev in večje 
pristojnosti občinskih skupščin kakor tudi 
njihova večja odgovornost prispevali k bolj
šemu vrednotenju službe notranjih zadev.

■  SEMINAR ZA MLADE NOVINARJE. 
V ponedeljek se je v prostorih Društva no
vinarjev Slovenije začel seminar, ki ga obi
skuje okoli 50 mladih časnikarjev iz vse 
Slovenije. Seminar, na katerem predavajo 
ugledni slovenski časnikarji in predavatelji 
z novinarske katedre, bo trajal teden dni.

■  OBISK AVSTRIJSKEGA POD
KANCLERJA —p Za to sredo je 
napovedan obisk avstrijskega pod
kanclerja d r. Bocka v Jugoslaviji. 
Tu naj b i se po program u m udil 
od 5. do 9. »pri la. Pred odhodom 
z D unaja je  izjavil, da je  Avstriji 
veliko do tega, da b i se še bolj 
okrepilo sodelovanje z jugoslovan
skim i pod je tji in  za razširitev s ti
kov med obem a državam a.

■  »HHH« V ITALIJI — Pod
predsednik ZDA H ubert H oratio  
H um phrey se je  te  dni m udil 
na uradnem  obisku v Ita liji. Ob 
te j pKložnosti so bile velike de 
m onstracije  po večjih ita lijansk ih  
m estih , v k ra jih , ki jih  je  bil obi
skal, pa so letele nan j gnile li
mone, ja jc a  in  paradižniki. Vmes 
pa  je bil tud i kakšen škm icelj z 
rdečo barvo, ki je  spom injal na 
k ri, ki jo  ZDA prelivajo v Viet. 
nam u. Obis‘ 
tan ijo .

■  PAKISTAN BI SKRČIL VOJ
SKO, ČE . . .  — Pakistanski p red 
sednik Ajub Kan je  izjavil, da bi 
se bil Pakistan p ripravljen  poga
ja ti z Indijo  o zm anjšanju  oboro
ženih sil, če bi In d ija  po trd ila , 
da  je  prip rav ljena m iroljubno ure 
ja ti spor zaradi K ašm ira.

■  POGREB MALINOVSKEGA — 
V ponedeljek so slovesno pokopali 
sovjetskega obram bnega m inistra 
m aršala R odiona Malino vskcga, ki 
je  bil tudi jugoslovanski narodni 
heroj. Našo delegacijo na pogre
bu je  vodil načelnik generalštaba 
generalpolkovnik Rade Ilam ovič.

■  »FINALE« ZA LIU SAO ČIJA? 
Ta teden so sc v Pekingu razplam 
tele spet hude dem onstracije p ro ti 
predsedniku republike Liu Sao 
Č iju. Na nekaterih  transparen tih  
so zahtevali, da je  treba  Sao Čija 
ustre liti.

■  »TORREY CANYON« FOTOP- 
LJENA — R azbitine enega največ
jih  tankerjev  na svetu, ki je 'tiase - 
del blizu b ritanske obale, so na
posled bom bardirali in  jih  poto 
pili. Na obalah pa se nadalju je  
b itk a  s 62.000 tonam i nafte , ki se 
je  bila  razlila  po m orju  in ki gro- 
z l. da  bo onesnažila tu ristične  
plaže.

■  BEG IZ ZDA — Zadnje čase 
beži iz ZDA čedalje več m ladeni
čev, da b i se izognili vpoklicu v 
vojsko in  da jih  ne bi poslali v 
V ietnam . Doslej jih  je  zbežalo že 
okrog dva tisoč.

■  VZHODNA NIGERIJA NE 
PLAČA DAVKOV — Med vzhodno 
N igerijo in federalno vojaško v la
do N igerijo so budi spori. Te so 
delno cgladiU s sporazum om  v 
A buriju glede delitve oblasti. Vla
da  v Lagosu trd i, da  ga uresniču-

& guverner vzhodne pokrajine  pa 
L d a  ga ne. Zagrozil je . da  do 

31. m arca začel »enostransko ak 
cijo«, če o sredn ja  vlada ne ugodi 
njegovim  zahtevam . Rok je  po te 
kel, »enostranske akcije«, ki n a j 
bi po m nenju  nekaterih  pom enila 
odcepitev, pa ni b ilo . Odpovedali 
so le plačila  davkov osrednji vladi 
in oelo zahtevajo, da  m orajo  
vzhodni pokrajin i v rn iti deset 
m lllionov funtov, ker vlada ni p la 
čevala uradnikov in k e r je  denar 
Iz vzhodne pokrajine u sm erja la  
drugam'. To sl zdaj nekateri raz
lagajo, ko t da  se vzhodna po k ra 
jin a  le ne nam erava odcepiti In da 
stniS* m istlt! odprtn v ra ta , da hi 
«por« do knMa zgladili.



Zasebnim gostincem se obetajo krediti
iz hranilno-kreditnih zadrug, zakonski predlog o ustanavljanju le-teh že 
obravnavajo -  Skladi družbenih gostinstev kopnijo -  Letos predvsem manjše 
izboljšave gostišč -  Pereča vprašanja bo obravnaval in reševal novousta

novljeni pododbor za gostinstvo

Predstavniki gostinskih organizacij, zasebnih go- cene iztrženega blaga. Po 
stincev in turističnih organizacij iz črnomaljske, me- njegovi izjavi se gostinstvu 
tliške, novomeške in trebanjske občine so v sredo, 29. obeta m ožnost, da bo lahko 
marca, v Novem mestu na spodbudo republiške go- km etijske pridelke kupovalo 
spodarske zbornice ustanovili 13-člansld sektorski neposredno p ri proizvajalcih, 
pododbor za gostinstvo. Predsednik je Jože Lampret, kar bo vplivalo na boljšo iz- 
člani pa: Niko Selakovič, Jože Klajderman, Rudi Pin- biro v gostiščih, na zniže- 
tar, Franc Dragan, Milena Popovič, Jože Tomlje, vanje cen in podobno, nepo- 
Franc Polanjko iz družbenih gostinstev ter zasebniki: trebna adm inistracija pa bo 
Vladimir Malič, Peter Badovinac, Jože Colarič, Žan Upadla 
Vidrih in Bojan Kolenc. Pododborova naloga bo ob
ravnavati in reševati pereča vprašanja družbenega in 
zasebnega gostinstva na Dolenjskem v okviru dejav
nosti republiške gospodarske zbornice.

Po izjavi predstavnika re
publiške gospodarske zbor
nice se obeta m arsikaj raz
veseljivega tudi zasebnikom. 
Predlog republiškega zakona 
o hranilno-kreditnih zadru
gah je že v razpravi; ko bo 
zakon sprejet in bodo take 
zadruge tustanovSjene, bodo 
lahko tudi zasebni gostinci 
(v n jih ) dobili posojila. Hra- 
nilno-kreditne zadruge bodo 
za zasebne obrtnike in go
stince. Brum en je povedal, 
da zasebniki v nekaterih pre
delih Slovenije z zanimanjem 
sprem ljajo obravnavo zakon
skega predloga.

Za pridelovalce krompirja
V razpravi so se pogovar

jali predvem , kako je ozi-

Študentje:
»Bomo dobili 
kruh doma?«

(N adaljevanje s 1. stran i)
nje visokokvalificiranih ljudi, 
budi niso mogli pripraiviti 
pregleda za več let naprej. 
Na razpolago so sam o predvi
devanja podjetij za eno leto 
naprej. Torej nobenega zago
tovila, da bodo naši študentje 
dobili kruh dom a> čeprav 
proizvodnja v številnih pod
je tjih  šepa prav zaradi ljudi, 
ki za svoja delovna m esta n i
majo ustrezne izobrazbe.

H krati so načeli tudi vpra
šanje štipendiranja, saj je  da
nes običaj, da podjetja raje 
vzamejo v službo tistega, ki 
ima diplomo že v žepu, pa če
prav mu m orajo potem na
enkrat izplačati vso štipendi
jo in preskrbeti stanovanje.
V takih pogojih pa lahko štu 
dirajo samo otroci prem ožnih 
staršev — torej o načelu, naj 
bi imeli prednost sposobnej
ši. ni mogoče več govoriti.

S sestankom  so bili visi na
vzoči zelo zadovoljni čeprav 
se je zavlekel pozno’ v noč. 
Škoda le, da je prišlo iz obeh 
občin tako m alo študentov.

m.

rom a bo D olenjska priprav
ljena na sprejem  gostov 
v m ednarodnem  turističnem  
letu.

K ot so povedali, gostincem 
še m arsikaj m anjkaj da bi 
se lahko zadovoljivo p rip ra 
vili. in se bo pač treba pogo
varjati o izboljšavah tega, kar 
prem oreta družbeni in za
sebni sektor.

Navedli so, da je družbeno 
gostinstvo že nekaj let obre- 
m njeno z odplačevanjem  vi
sokih anuitet, ker je  dobilo 
kredite za prekratko (nekaj
letno) vračilho dobo. Svoj de-

K m etijski in štitu t Slovenije ob 9. uri. 
bo v nedeljo, 9. aprila prire- L jubljanska AGROTEHNI- 
dil prikaz kom pletne skupine KA nas je obvestila, da bodo 
strojev za pridelovanje krom- prikazani stro ji že v Naklem 
pirja, koruze in pese znam ke naprodaj za dinarje. S troji 
RAU-KOMBI. Prikaz bo na im ajo zm ogljivost od 15 do
njivah km etijske zadruge Na
klo z začetkom ob 10. u ri do
poldne. Zbirališče bo p ri go
stilni MARINČEK v Naklem

25 ha krom pirišč.
če  bo zelo slabo vreme, 

bodo prikaz preložili na p ri
hodnji dan.

DOPISNA DELAVSKA 
UNIVERZA
o d p i r a  v dogovoru s poklicnim i šolami

oddelke za AVTOMEHANSKO, 
ELEKTRO in KOVINARSKO 
STROKO

g  V kovinarski stroki se kandidati lahko izšolajo 
za naslednje poklice: ključavničar, orodjar, s tru 
gar, klepar in avtoklepar 

|  V elektro stroki: obratni električar, elektromeha- 
nik, elektroinštalater in elektrom onter

■  Pogoji za vpis: končana osnovna šola te r dveletna 
zaposlitev na delovnem m estu, za katero se 
kandidat želi izšolati.

Teoretični del pouka bo potekel po dopisni metodi 
in v sem inarjih, praktični del pa na delovnem me
stu in v šolskih delavnicah.
Prijave za vpis v dopisno poklicno šolo kovinarske 
in elektro stroke sprejem am o do 15. aprila 1967. 
Za avtomehanike in avtoelektričarje bomo odprli 
oddelek v jeseni. Prijave zanj sprejem am o do 15. 
septem bra 1967.

■  Vsa podrobnejša pojasnila dobite pri Dopisni 
delavski univerzi v Ljubljani, Parmova 39, telefon: 
312-141 in 316-043.

V Črnomlju zavrnili predlog proračuna
30. marca so odborniki obeh zborov občinske skupščine Črnomelj zavrnili 

lež k tem u naj bi bila pri- predlog letošnjega občinskega proračuna, ker predvideni dohodki 721 mili- 
soevaia tudi davčna politika, jonQV S(jjn ne za(j0ščajo niti za vzdrževanje dejavnosti, za katere je občina

po ustavi dolžna skrbeti

spevala tudi davčna politika 
ki je dostik rat neprizanes
ljiva. Gostinci so povedali, da 
je treba v teh brem enih iska
kati razloge, zakaj se jim  
skladi zm anjšujejo in zakaj 
za večje investicije nim ajo 
denarja. Tudi za propagando, 
ki gostinstvu zelo pomaga, 
im ajo prem alo denarja, kar 
jih  skrbi zlasti zato, ker p ri
čakujejo letos številne goste 
iz inozemstva

Predstavnik republiške go
spodarske zbornice Ivan B ru
men je povedal, da je svet za 
gostinstvo pri zbornici že ne
kajk rat predlagal zakono

dajalcem , naj bi prom etnega 
davka ne predpisovali na 
prodajne cene, marveč na 
količino ali vsaj na nabavne

Kar se Janezek nauči, to Janez zna! 
Zato ne pozabite tudi vi:

hranilnik za vašega malčka lahko 
dobite vsak čas pri

DOLENJSKI BANKI 

IN HRANILNICI

v Novem mestu
ali pa pri njenih poslovnih 
enotah

v Krškem, Metliki in Trebnjem!

Že dobra dva meseca si v 
Črnom lju prizadevajo sesta
viti predlog občinskega pro
računa, do zadnjega dne so 
si z njim  belili glavo, a niti 
svet za družbeni plan in fi
nance n ’ti predsedstvo občin
ske skupščine ni bilo spo
sobno sicer močno na etega 
plana dohodkov uskladiti z 
izdatki za dejavnosti, katerih 
delovanje nalagajo občini 
ustavna in zakonska določila.

V predlogu proračuna so 
planirali 27-odsto'.en p rast 
prispevkov iz osebnega do
hodka iz delovnega razm erja, 
za 43 odst. večji prispevek iz 
osebnega dohodka od kme ij- 
stva in za 12.5 odst. večje do
hodke iz prom etnega davka S 
tem so izčrpali vse možnosti 
za ustvar'tev lastn ’h dohod
kov.

O bieznos.i do šols va so 
izredno velike, saj bi morali 
nam eniti za osnovno dejav
nost šolstva v občini, za šo
lanje ^-izadetih otrok in 
prestopnikov, prevoze otrok v 
šole, za štipendiranje, za anu
itete za novo šolo, dolg za

Krpanje cest 
v Kočevju.. .

Nedavno so delavci Cestne
ga podjetja iz Novega m esta 
zakrpali najhujše rane na ko
čevski cesti. Zima in spom la
danska odjuga sta  na mnogih 
m estih zrahljala cestišče, 
predvem  tam , k je r je  bila ce
sta asfaltirana že pred več 
leti: med Kočevjem in Staro 
cerkvijo te r Prigorioo in ž le 
bičem.

. ..in  v ribniški 
občini

Nedavno so delavci komu-

šolstvo II. stopnje iz leta 
1968 in za letošnje obveznosti 
do strokovnega šolstva 79.8 
odst. vseh predvidenih prora
čunskih dohodkov. K ljub te
mu da so v predlogu prora
čuna krepko črtali vse druge 
postavke, ostane še vedno 222 
milijonov S din nepokritih do
hodkov.

Le.ošnja proračunska si.u . 
acija je posled.ca omejene 
potrošnje po ukinitvi okrajev, 
saj so od tedaj dalje lahko 
financ rali le najnujnejše de
javnosti. Vzdrževanju cest, 
obveznostim do strokovnega 
šolstva itd. pa že več let niso 
bili kos. Nič čudnega, da so 
vsako leto ostajali m ilijonski 
dolgovi, ob zaključku leta 
1966 pa celo za 72 m lijonov 
S din nepokr t  h obveznosti.

O nastalih težavah, iz kate
rih  v Črnomlju ne vidijo iz
hoda. so že pred sejo obve
stili izvršni svet SRS in 
pzistojne organe v republiki 
te r dali predloge za začasno 
re š’tev težavnega p lo ž a ja .

Ko so na četrtkovi seji o 
teh številkah razpravljali, pa 
so odbom  ki z veliko večino 
glasov (samo tri,je so se gla
sovanja vzdržali), predlog 
proračuna zavrnili te r izjavili, 
da nanj ne m orejo pristati. 
Dejali so, da o letošnjem  ob 
činskem proračunu ne bodo 
razpravljali in sklepali, pre-

• *vv

Sejmišča

Na sejmu 
v Novem mestu

Dne 3. aprila je bil v No
vem m estu sejem $a prašiče 
in goveji živino precej dobro 
obiskan. Kmetovalci so pripe
ljali naprodaj 885 prašičkov

den ne bo mogoče v njem 
zagotoviti dovolj sredstev za 
vzdrževanje vsaj tistih  dejav
nosti, za katere je občina 
dolžna skrbeti.

Pooblastili so predsedstvo 
obč'nske skupščine, da o skle
pih zadnje seje obve ti iz
vršni svet SRS in republiške 
organe, ki naj bi" pom igali 
najti ustrezno rešitev iz„ iz
jemno težkega položaja,* v 
kakršnem  ni v Sloveniji no

bena občinska skupščina.
Do rešitve bo m oralo priti 

č.m prej, ker proračun do za
konitega roka ni bil sprejet, 
zato je 1. aprila praktično 
prenehalo financiranje prora
čunske dejavnosti v občini 
Črnomelj.

V takem  položaju so bili 
odborniki mnenja, da za po
sledice, ki bi zaradi izred* 
no pomanjkljivega financira
nja proračunskih dejavnosti 
nastale, ne m orejo nositi od- 
govomosti, in so predlagali 
kolektiven odstop skup ;f ine. 
Ta sklep bodo tudi ures ii- ili, 
če na prihodnji seji ne b 'do 
mogli sprejeti novega predlo
ga.

Kmetijski nasveti

nalno-stanovanjskega podjetja« in 235 gflav govedi. Medtem
iz Ribnice pričeli popravljati 
cesto od Dibnice pro ti Ugar- 
ju , k jer im a KZ posestvo, od 
ta/m pa pelje tudi »turistič
no« — gozdarska cesta v Ve
liko goro in Travno goro. Ce
sta  do U garja je  bila tako 
zdelana, da prom et skoro ni 
bil več mogoč in je  bilo po
pravilo več kot nujno. Več 
kot nujno pa je tudi popravi
lo ceste (ali ulice?) v R ibni
ci p ro ti O pekam i, k je r se 
fički, pa tudi večji avtom o
bili, komaj še izkopljejo iz 
velikanskih jam . č e  že ni 
mogoče cesto asfaltirati, bi 
jo  m orali vsaj prim em o vzdr
ževati, česar pa adaj n i opa
ziti.

ko so večino prašičev poku
pili (698), so prodali le 
86 glav goveje živi e. Cene: 
prašički od 16.000 do 32.000 S 
din, voli 480—495 Sdin kilo
gram , krave 300—400 Sdin 
kilogram , m lada živina 480—
500 Sdin kilogram.

V soboto na 
brežiškem sejmu

V soboto, 1. aprila, so na 
redni tedenski sejem v Bre
žicah pripeljali 630 pujskov, 
prodali pa so jih  460. M anj
ši so veljali 1.250 Sdin kg 
žive teže, večji pa so šli v 
prom et po 2.100 Sdin kg.

Priporočene krompirjeve sorte
Trenutno je malo nehvaležno Kmetovalcem sve-ovati 

krom pirjeve sorte z velikim pridelkom , saj bi hitro znali 
pristaviti, češ kaj nam to pomaga; dosti krom pirja — niz
ka cena, mi pa ne bi imeli nič od tega. Pa vendar je ne- 
glede na to velik pridelek najvažnejši pogoj za dobro sor
to saj si le od velikega pridelka lahko kmetovalci obe
tajo uspešno' pridelovanje.

Pri nas pred vojno nismo imeli nobene domače krom 
pirjeve sorte, vzgojene z načrtnim  delom, čeprav je zna
no, da je vsaka sorta najboljša tam , kjer ;e bila vzgo
jena. Po zaslugi inž. Repanška, našega najbolj znanega 
strokovnjaka za krom pir, in njegovih sodelavcev, ki so 
se pred 20 leti vztrajno lotih vzgoje domačih sort s križa
njem  tujih, smo dobili nekaj domačih sort krom pirja, ki 
im ajo odlične lastnosti in so se zato h itro  Razširile med 
pridelovalci. #

Q Med zgodnjimi sortam i je zelo rodovitna in zato 
vse bolj razširjena domača sorta vesna. Precej je p ri nas 
razširjena tu ja  sorta saskija, m edtem  ko nekdaj cenjeno 
sorto  friniele prvi dve vse bolj spodrivata, ker je občut
ljiva za rastlinske bolezni.

Med krom pirjem , najprim ernejšim  za ozimnico, se je 
začel zadnje čase zelo uveljavljati igor, domača sorta dob
rih  lastnosti. Poljedelci ga im ajo radi tudi zaradi tega, ker 
je bujne rasti in se dobro upira nadležnemu plevelu. Prav 
nasprotno lastnost pa ima druga odlična domača sorta 
Viktorija, ki jo je treba zaradi slabe začetne rasti varova
ti pred plevelom. Zelo cenjena je tudi sorta s svetlo ru 
menim mesom bintje, ki se je zaradi okusnosti pri nas 
uveljavila, kljub temu, da nismo bili vajeni sort s  takšno 
barvo m esa. 2al pa je zelo občutljiva za krom pirjeve bo
lezni. Zato jo domača sorta dobrin s podobnimi lastnost
mi vse bolj uspešno nadomešča.

0  Podatki o pridelovanju semenskega krom pirja v 
Jugoslaviji zadnja leta kažejo, da jugoslovanski poljedelci 
gojijo razen binitjja zelo veliko tudi holandski sorti urgen- 
ta in dezire, čeprav je z njim a precej nevšečnosti zaradi 
krom pirjevih bolezni in skladiščenja. Vendar ti dve sorti 
zelo privlačita kupce v Srbiji, deloma pa tudi na H rvat
skom in v Bosni, ker im ata rdečo kožico gomoljev. Ker so 
slovenski poljedelci doslej prodali precej krom pirja v d ru 
ge republike (lani precej m anj), je prav, da budi p ri nas 
upoštevamo zahteve tam kajšnjih  kupcev.

% Med sortam i za krm o in industrijsko predelavo so 
cenjene tiste, k i im ajo velik odstotek škroba. Med njim i 
posebno izstopa nem ška sorta kapela, ki prekaša po tej 
lastnosti vse p ri nas razširjene sorte. Pred šestim i leti 
smo jo  k  nam  dobili iz Poljske. M erkur in foran sta  na
šim  kmetovalcem že dobro znani stari nem ški sorti z 
manj kvalitetnim , toda velikim pridelkom . Slovenski 
žlahtnitelji pa so vzgojili tudi nekaj dobrih domačih so rt 
krm nega krom pirja, med njim i se odlikujeta m atjaž in 
karm in.



Pavle Zidar:

Soha z oltarja domovine
Pred dnevi smo se spoznali s pisateljem Pavlom 
Zidarjem (psevdonim Zdravka Slamnika), ko 
smo objavili odlomek iz njegove Karantanije. 
Tokrat smo posegli nazaj in iz knjige, ki je izšla 
pri Cankarjevi založbi 1962, izbrali tiste strani 
z zaključka knjige, ki so umetniško najprepričlji
vejše, saj v teh besedah izzveni celo delo. Zidar
jev slog je polnokrven, njegova umetniška pripo
ved pa človeško globoka in prepričljiva. Knjiga 
je tolikanj zanimivejša, ker se dejanje v večji 

meri dogaja na Dolenjskem.

Nekaj tednov kasneje, ko 
je  že jun ijska trava težko ča
kala svoje sm rti, ko so bili 
oblaki neverjetno svetli in 
črički objestno glasni, sem 
bil prem eščen. Tudi sam  sem 
želel oditi. Las se mi res ni 
skrivil. Res mi je  bilo neko
liko žal, da o d h a jam . . .  Ti
stih  svetlih obzorij sem le 
m alo odprl otrokom . N ajbrž 
nič. Bili so stisnjeni v svoje 
navade, ki jim  s svojo m isel
nostjo nisem  mogel blizu.

Bili so z živino od ju tra  do 
večera in res niso utegnili 
m isliti na učenje. Na paši so 
žgali divje gobe, za kar se
veda nisem  imel dosti sm isla. 
Sam otni in večinoma v druž
bi s sam im  seboj so prekli
n ja li šolo. Tam so iz dneva 
v dan poslušali: ne umivaš 
se, nim aš naloge, kaj se to 
pravi, kaj m isliš . .  .!

Ali tis ti trapasti učitelj 
sploh ve, kaj se pravi izga
n ja ti živino s tujega, pojesti 
kos suhega kruha, če je še 
čas, in teči, teči, da ne za
m udiš. In  če zam udiš, spet 
tisti »kje si bil, opravičilo, to 
ne gre, to je  par višek«. N je
mu pa trde  skorje opletajo 
po želodcu. Lahko učitelju! 
Z jutraj m ehko kuhan jajček, 
kava, kruhek, mehak kakor 
vata. Potem  se pa s povešeno 
glavo vzpenja po stopnicah 
in m rko, tjavdan odzdravlja. 
Ko pa  pride v razred, se use
de in se prim e za srce. Po
tem  nas pogleda, ali se nam  
kaj smili.

Jasno, da ne! Zakaj bi se 
nam  smilil?

Ali je  kdaj pogledal m oje 
razbite podplate, ko sem te
kel v mrzlem novem bru po 
kam enju, pokritem  s slano. 
N jem u ne trga ta  črevesja 
zelje in fižol, am pak se mu 
tam  leno zvija mesek. Ne ve, 
n e  verjam e, da se nisem  uteg
nil um iti.

— Lenoba, vpije, zgnil boš 
od um azanije. Voda pa ja  nič 
ne stane!

Potem  te nažene k črpalki, 
k jer na razpokane roke vlivaš 
ledeno mrzlo vodo. Drgneš jo  
s peskom , da bi tulil, pa sa 
mo kolneš. Kolneš tega sitega 
psa. Prekletega!

— Pesem!
Zelo si brih ten , celo to si 

uganil, da je pesem! se nor
čuje. Potem  zabobni:

— Brali smo veliko um et
nino, ki im a sa osnovo na 
rodni motiv.

— Ponovi!
— N arodno um etnino sm o 

brali.
Snel je  očala in se oprijel 

mize. Tiho sem  se skušal po
praviti.

— B rali smo narodni mo
tiv.

Jezno je spregovoril predse, 
tiho, tako, da ga je mogoče 
slišal samo tisti v  prvi klopi.
. — Tepec, je  potem  zarjul. 

K je si, te  vprašam ? V šoli 
ali v svoji jazbini na gmajni?

O
Misli
ljubezni

STENDHAL:
Najbolj čuden v ljubezenski strasti 
je začetek ljubezni, svojevrstna 
sprememba, ki se izvrši v člove
kovi glavi.

BALZAC:
Za zaljubljence imajo drugi ljudje 
toliko pomena kot osebe na stenski 
preprogi.

BEAUMARCHAIS:
Pošteni moški ženske ljubijo; tisti, 
ki jih varajo, jih obožujejo.

MUSSET:
Kako malo ljubi tisti, ki lahko pove, 
s kakšnimi besedami mu je njegova 
ljubica priznala svojo ljubezen!

Seveda, reče, ko spet p re 
gleda roke, um azanija od ro j
stva. Od pam tivekal 

Porine te v klop in ti ne 
privošči ne lepe ne grde. Sam 
zase hodi ob tabli in glasno 
bere iz knjige:
kaj ti pravim , pote, Vida zala, 
me kraljica španska je 
poslala . . .

Grlo se m u napenja kakor 
kužku, ki prvič zalaja.

— No ti, kaj sm o brali? 
pokaže nalašč name.

Ti, ti, ti si predrzen! Poklical 
bom tvojega očeta. 2e danes 
vidim, kaj bo iz tebe.

V nedeljo ali kdaj je res 
staknil starega, popila sta  li
te r ali več in učitelj m e je 
neusm iljeno obdelal.

Ne p rihaja  ob u ri v šolo.
Oče se je  začudil, ko im am  

vendar čas. Dobro mi je, res, 
da m oram  gnati ob treh , p re 
cej daleč je tudi, to drži, am 
pak za zam ujanje nim a vzro
ka. Naj m u učitelj verjam e, 
da se ne bo zgodilo niti en
k ra t več!

Slabo se uči, tožari učitelj, 
predrzno, nalašč narobe.

To pa ni očetova stvar. Ali 
m u ni že rekel, naj me m lati. 
Toliko naj me, da bom m e
hak ko jajce. S palico nadenj, 
kamor pade ,pade.

In  dom a se ni dalo izgovar
ja ti ne tako ne tako. Ne daj, 
da bi rekel, da učitelja sploh 
ne razum em . Da govori take, 
da je še sploh sreča, da n i
sem pozabil na svoje ime. 
Hodi tam  ob tabli z m otnim i 
stekli in vidi naprej in na 
zaj . Potem  te zgrapi in po
trese kakor vejo.

— No, koliko im en im a 
luna?

Stavim, da ne ve n iti sam. 
Strese nas kakih pet ali šest, 
dokler jezen ne polom i prav 
toliko krede. Potem  kraca, 
briše, kraca, briše tiste  lune. 
Petindvajset ali še več jih  na 
lepi na tablo, sam pa pravi, 
da so štiri lunine mene.

In  drugo ju tro  sem m oral 
gnati ob pol treh , da bom  za
rana v šoli.

In  ker spim  v hlevu ob ži
vini, m i je  toplo. Živina me 
im a rada. Včasih se pogovar
ja  o meni in ji je  žal, da je 
tako neum na. Motne in od 
m uh podelane žarnice gore 
vso noč. Tudi konja me dose
gata s črnim i gobci in se me 
dotikata vso noč. Z jutraj pa 
prileze oče v hlev, odveže ži
vino in me ko m alika postavi 
še spečega pokonci te r pomo
li v roke dolg prizemnikovec.

— Ajdi, ajdi, šepeta, č as  je!
Stečem za živino, ki se ka 

kor črna cunja odraža od 
svetlega neba. In štejem , če 
je vsa. Pomikamo se po os
trem  robu grape, kjer šum ita 
voda in veter. Tla so m rzla in 
m okra. Hodim po mačje,

O ribniškem ognju

J. Sipa kov:

Revizor
\

Revizor je  p rišel nepričakovano. K ot strela z ja 
snega. Ponavadi v takšnih prim erih  nastane zmeda, 
kakor če vržeš kam en na m ravljišče. Toda v uradih  
»Strojdetajla« je  vladala k ar sum ljiva tišina. Nihče 
se n i razburjal, nihče ni n iti malce pohitel. Revizor 
je  kom aj zapletel v razgovor nekega uradnika in  ta 
ga je kom aj odpeljal v upravnikov kabinet, m edtem  
pa je vso po t nestrpno pogledoval na uro.

V kabinetu je revizor zahteval:
»Prišel sem  delat revizijo. Pokažite m i — saj veste, 

vse, kar je  treba.«
»Nisem ravno strokovnjak za vse te papirje!« je 

rekel človek z očali, ki je  sedel v naslanjaču. »Prav
zaprav me je p rosil šef, naj ga m alo zam enjam . Poj
d ite h  glavnemu inženirju.«

In  je šel revizor h  glavnemu in ž en irju . . .
»Oprostite, am pak jaz nisem  glavni inženir. Samo 

nadom eščam  ga.« Pogledal je  na uro  in nadaljeval: 
»Pravzaprav pa tudi ne utegnem . Pojdite h  glavnemu 
knjigovodji.«

Glavni knjigovodja je rekel, da ni glavni knjigo
vodja, m arveč nočni čuvaj, in tak ra t je  tudi revizor 
začel gledati na uro. Ko mu je Š£f nabavnega oddelka 
rekel, da ni šef nabavnega oddelka, am pak sam o s tra 
žar, se je  revizor živčno zavalil v stol. Za nikogar ni 
vprašal, sam o ha uro je še pogledoval. Končno je le 
vprašal stražarja:

»Samo še pet m inut. K je im ate televizor?«
Izkazalo se je, da je tudi revizor pravzaprav s tra 

žar. Tovariša sta odšla v upravnikov kabinet, prižgala 
televizor in začela gledati tekmo. Med odm orom  je 
revizor pojasnil, kako so tudi v njegovem podjetju , 
ko so se pripravljali na revizijo, drug drugem u predali 
štafeto, dokler slednjič ni končala p ri njem .

A pravi revizorji — bi so bili na stadionu.

Zdaj bom pa še tu  po- 
vajdal, kaku je Ribnica 
zgorajla, potlej pa nič več.

Taku velik ogenj je  bil, 
da je  vse pogorajlu; še 
ščurkov naj smo rešili. Sa
mo oveki so ostali. Pri 
zadnji šiši so bili gaspud 
pan ali ogenj, pa so bili 
prestrašeni, sevajde, — so 
biikve držali nerobe in  bi 
jim  bile kqialu še biikve 
zgorajle, de ni župan plju 
nil ne u trinek in  ga 
ugasnil.

Drilgi dan so  prišli 
naj smo Ribničan je  ptistili; 
Dlanjci zvetoe pobirat, pa 
dejali smo: »Cveke bomo 
že sam i pobrali.«

Dlanjci so bili ranku 
hudi, jezili so se ne Rib. 
ničane in so dejali: »Bog 
daj in Mati božja, de bi 
pri nas ankrat gorajlu, tli 
di m i ne bomo vam pii- 
stili!«

Gaspud pa so nas bili 
vse jaku pokraj gali in v 
pridigi hudu prijeli. Uda
rili so ob prižnico in so 
dejali: »Vi, kroute, ste bili 
preveč začeli k ruo titi se. 
Zetu vas je  Bog z debelim 
očesom pogledal in z de
belim palcem potipal. Jest 
vam torej dam  ta  svet: 
Več se ne kruotite , kruote 
kruo taste!«

I!

Miha Maleš: MOTIV IZ STRASBOURGA

ker me zbada v odpočite pod
plate. Zvezde in nad njim i 
tudi učiteljeva luna se kakor 
letala približujejo zem lji. Bog 
ve, s čim  jo bodo presenetile? 
Pogledam zvezdo, ki pada v 
drznem  risu. Z njo  gredo vse 
m oje žeje. Tudi da bi učitelja 
čim prej odnesel vrag. Zdaj

spi, sm rči, jaz pa zaradi n je 
govih lun gonim že ob pol 
treh.

Koga naj srce boli, mene 
ali njega?

Seveda: njega!
Pa naj ga!
Naj ga!
Do sm rti že!

Emile Dubois:

EKSPRESNO
ČIŠČENJE

Odnesel sem plašč v kemično čiščenje.
Ljubka uslužbenka/m i je  z ljubeznivim smeh

ljajem  rekla:
— Oblek v svetlih barvah ne sprejemamo v 

ekspresno čiščenje.
— Saj ni treba ekspresno.
— Niste odrezali gumbov.
— M orda pa im ate vi tu  kakšne škarjice ali 

britvico?
— Ne.
Sm ehljaj ji ni izginil z obraza.
še  bolj je zasijala, ko sem se vrnil.
— Tale madež tu je od črnega vina. Takih ma

dežev ne čistimo.
Doma sem s sosedino pomočjo očistil madež 

z vročo vodo.
V čistilnici me je zopet sprejel ljubezniv smeh

ljaj.
— Kakšna maščoba pa je to? Olje? Maslo? 

Sladoled? Povejte vrsto maščobe, sicer ne bomo 
vedeli, kako naj tale madež očistimo.

še  enkrat sem se vrnil domov. Sicer nisem 
mogel ugotoviti maščobe, toda madež sem očistil
z bencinom. .

Ko sem se vm il v čistilnico, me je sprejel še 
ljubeznivejši sm ehljaj. .

— Prosim, um aknite se mi z luči! To je očitno 
krvav madež. Ste prinesli potrdilo?

— Kakšno potrdilo?
— Potrdilo laboratorija  krim inalistične polici

je. Potrdilo o isti krvni skupini.
— Kaikšne krvi?
— Vaše krvi in krvi tu  na plašču.
— Menda vendar ne mislite, da sem koga ubil?
Uslužbenka se je smehljala.
Doma sem s sosedino pomočjo očistil tudi ta

madež. , ,
— Tako, zdaj je vse v redu — se mi je  ponov

no nasm ehnila uslužbenka, — am pak zakaj dajete 
v čiščenje popolnoma čist plašč?

PETER BREŠČAK: 12)

Ljudje ne živimo samo ođ kruha
V HINJAH v Suhi k rajin i so nam  

povedali, da brez kulturnega razvedrila 
ne gre več. P rosijo za gostovanja potu
jočega kina, radi pa b i tudi knjižnico, 
ker je k ra ju  nujno potrebna.

K rajevne skupnosti v nekaterih k ra 
jih  se izgovarjajo, da nim ajo denarja, 
s katerim  bi podprle delo kulturnih 
društev. K ot opravičilo navajajo slabe 
poti in ostale objekte, ki jih  m orajo 
popraviti.

Ugotovili pa so, da bo slej ko prej 
treba nekaj prim aknita tudi za kulturo. 
Iz rasti posam eznih kultum o-prosvet- 
nih društev lahko zraste ku ltu rna de
javnost v k raju , lahko zaživi in dobi 
obseg, kot ga im a npr. v KOSTANJE

VICI NA KRKI. Prvi »napad« m oder
nega stehniziranega življenja je minil. 
N otranje človeške rasti ne m orem o do
segati sam o s sprejem anjem , am pak s 
poustvarjanjem  in ustvarjanjem . K ajti 
človek ne živi sam o od kruha.

V ŠKOCJANU nim ajo posebne dvo
rane za kulturne prireditve. U porablja
jo  šolsko dvorano, ki služi kot razred, 
telovadnica in sejna dvorana. V njej 
bi bilo nujno adaptirati oder. Na pod
ročju krajevne skupnosti Škocjan je 
KUD, ki sicer že dve leti ni imel občne
ga zbora, pa vendar ne m oremo reči o 
njem , da je nedeloven. Pred časom so 
z uspehom  uprizorili igro Vaškn Vene
ra  in z fltfo gostovali v več krajih . D ru
štvo je tildi podprlo montažo kinopro

jek to rja  v dvorani. Zelja kulturnikov v 
Škocjanu je, da b i Zavod za kulturno 
dejavnost v Novem m estu organiziral 
tečaj za kinooperaterje, saj bi tako 
lahko prikazovali film e v več šolah in 
s tem  dopolnjevali učni program , ki 
predvideva tudi nekaj osnov film ske 
vzgoje. H krati so pedagoški in šolski 
film i dopolnilo k pouku. 2al v Slove
n iji nim am o veliko poučnih in šolskih 
filmov, vendar se je tudi tukaj že 
zganilo.

S sodel vanjem Sklada SRS za po
speševanje dejavnosti je k raj osnoval 
ljudsko knjižnico. Letos nam erava 
krajevna skupnost razširiti p rostor s 
čitalnico
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Deklica, o kateri vam  
bom pripovedovala, se je 
imenovala Claudia. Lahko 
bi ji bilo ime tudi Mono- 
ko, Elisabeth ali Tanja. 
Prav tako bi vam, lahko 
pripovedovala o dečku, ki 
m u je bilo ime Ulrich, Da. 
vid ali Igor ali katerikoli

kajne, prav do vrha, če je  
treba,« sem pristavila.

»Visoko pod vrh drevesa 
se lahko zazibljejo tudi z 
gugalnico,« reče navihano 
Claudia.

»Ne pozabi na lestev,« jo 
opomnim, »kajti z debelo 
knjigo v roki lahko ime-

M ednarodna zveza za mladinsko književ
nost je izbrala 2. april za mednarodni dan mla
dinske književnosti. R ojstni dan velikega mla
dinskega pisatelja H ansa Christiana Andersena 
je tako postal dan, posvečen vsem drobnim  in 
velikim delom, ki so nam enjena mladini. Sko
rajda ni velikega pisatelja, ki ne bi posvetil te 
ali one strani svojega dela naj mlaj Šim. In  ne- 
redkokrat je  prav v teh delih pokazal svoje na j
večje sposobnosti, kajti svet m ladosti je pose
ben svet, v svojih oblikah nevsakdanji, prevle
čen s kopreno pravljičnosti in lepega. Pred na
mi je poslanica vsem otrokom  sveta, ki jo je 
napisala ustanoviteljica M ednarodne zveze za 
m ladinsko književnost Jella Lepman.

še. Im en je vendar toliko, 
kolikor je cvetlic na svetu, 
in prav zares je škoda, da 
si ne moreš izbrati imena 
tako, kakor si izbereš cvet
lico.

Claudia drži v rokah 
knjigo in upira vame svo
je vprašujoče oči:

»Odkod prihajajo knjige? 
Ali rastejo morda na dre
vesu?«

Kaj naj odgovorim de
klici na to preprosto vpra-

nitno štrbunkneš z  dreve
sa.«

»S knjigovega drevesa 
nikoli ne padeš, drevo že 
zna poskrbeti za to,« zago
tavlja Claudia.

Dosti me je naučila Clau
dia, toda nekaj ji moram  
še povedati:

»Knjigovo drevo? Ne! 
Takega drevesa nisem še 
nikjer na svetu nikoli vi
dela. Knjige ne rastejo na 

gla-

postalo zelo preprosto. Na 
primer tudi za Mednarod
no zvezo za mladinsko 
književnost. Ta je namreč 
velika organizacija, ki sku
ša uresničiti zamisel o sve
tovnem mednarodnem dne
vu mladinske knjige. Pri
zadeva si, da bi čimveč 
otrok širom po svetu bra
lo iste lepe knjige, tako 
da bi imeli vsaj nekaj 
skupnega, kar bi jim  po
magalo, da bi kasneje, ko 
bodo odrasli, bolje razu
meli.

Tako preprosto bi bilo 
poslati nekaj vHnarjev z 
letalom po vseh deželah 
sveta, da t i  posadili dre
vesa, na katerih bi rasle 
knjige; gojili in negovali 
bi jih, gnojili pa jih s ta
kim  čudodelnim gnojem, 
ki bi povzročil, da bi bile 
vse knjige pisane v istem  
jeziku, Jci bi ga razumeli 
vsi ljudje na svetu.

ža l takega jezika še ni, 
pa čeprav ga ljudje vztraj
no skušajo ustvariti. Zato 
si Mednarodna zveza za 
mladinsko književnost iz 
dneva v dan prizadeva, da 
bi bile vse najlepše knjige 
vseh narodov prevedene v 
veliko veliko jezikov. In 
to, Claudia, ni lahka nalo
ga. Predvsem želiš, da bi 
bila srečna in vesela na 
tem svetu, zato pa je po-

so največ lačni. Koliko 
zgodb bi ti lahko povedala 
o tem!

Lepo prosim vse, da bi 
sodelovali ob tem  prvem  
dnevu otroške knjige, da 
bi pomagali vsi, ki imajo 
knjigo radi, in tudi vsi ti
sti, ki je ne marajo, da t i  
bilo tako, kot si je zamis
lila mala Claudia: 

da bi zraslo ves svet ob
segajoče drevo, pod kate
rim bi se mi vsi sestali.

Jella Lepman 
Ziirich

Novica iz Stranske vasi
Na gasilskem občnem zbo

ru, ki je  bdi 2. aprila v S tran 
ski vasi, so govorili o domu, 
ki so ga dogradili gami vašča
ni, in v katerem  je p roštom a 
dvorana za kulturne p rired it
ve. Zvedeli smo, da vrednost 
presega že 20 milijonov sta- 
starih  dinarjev (vaščani so 
opravili več kot 8000 prosto 
voljnih u r). Na pobudo ta j
nika občinskega sveta Zveze 
kultum o-prosvetnih organi
zacij tov. K astelca so ustano
v i l  tud i prosvetno sekcijo. 
V S transki vasi upajo, da bo 
kultum o-prosvetno delo v 
kratkem  zaživelo.

m  
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Peter čem e: Skulptura XI. (les in bron, 1965)

, w _______ drevesu. Nastajajo v
šanje v času~ko se ljudje vah pesnikov in pisateljev, trebno, da se ljudje med 
že pripravljajo, da poleti
jo z raketo na luno? Ven
dar pričnem:

»Pred mnogo tisoč leti 
so poznali neko posebno 
rastlino, ki so jo imeno
vali papirus. Iz nje so na
pravili liste, da so nanje 
lahko pisali, in tako mi 
danes vemo, kaj se je do
gajalo takrat. Torej ni bi
lo drevo, ampak grm.«

Deklica ni bila daleč od 
resnice.

Nadaljevala sem:
»Kitajci, ki so takrat 

nosili še dolge kite, so 
kmalu odkrili, kako se de
la papir, in tako je šlo to 
dalje in dalje. Današnji 
stroji za papir in današnji 
tiskarski stroji so prave 
pošasti in delajo že vse sa
mi. Priznati moram, da se 
jih vedno nekoliko bojim.«

Deklica pa se ni dala ta
ko hitro ugnati.

»Jaz pa dobro vem, da 
rastejo knjige na dreve
sih.« In  od navdušenja je 
zaploskala z rofiami. Ver. 
jela je, da rastejo knjige 
na drevesih, tako, kot ra
stejo češnje, pomaranče in 
kostanj, da se tam  zibljejo 
rdeče in rumene in rjave, 
majhne in velike, temne in 
svetleče se. Treta  je  samo 
stegniti roko, in že jih do
sežeš.

»Slikanice vise na naj
nižjih vejah knjigovega 
drevesa,« pravi Claudia,
»tako jih mi, ki smo še 
majhni, lahko dosežemo.
Kaj ni to zabavno? Otroci 
rastejo in tudi njihove 
knjige visijo više in više, 
saj imajo oni daljše roke 
in jih laže dosežejo.«

»Pa tudi plezati znajo,

V Kočevju: Boljka in Černe

, ..rT

V soboto zvečer so v likovnem 
salonu v Kočevju odprli le tos že 
tre tjo  razstavo. K arikature H inka 
Sm rekarja  so zam enjali k ip i ctveb 
m ladih slovenskih um etnikov — 
Janeza Boljke in  P e tra  Černeta. 
O tvoritev razstave Je  b ila  pove 
zana z in tim nim  ku ltu rn im  p ro g ra  
mom: slušate lji akadem ije za igral 
sko um etnost iz L jubljane so reci 
tira li v rsto  balad  in  rom anc.

Z n juno  razstavo se bo  Kočevje

lahko spoznalo z  našo  najsodob
nejšo likovno um etnostjo  in  z u  
m etnikom a, k i s ta  znana tud i 
v tu jin i. Oba s ta  nam reč že raz 
stav ljala  v številnih m estih  v tu  
jin i in  dobila priznanje  m ednarod 
ne ž irije  na  razstavi »Mir, hum a 
nost in  bratstvo« v Sloveni 
Gradcu.

K iparja  Janeza B oljko sm o pred  
nekaj leti že videli n a  razstavi \  
R ibnici, ko smo spoznali njegov

DELAVCI »CENTROMERKURJA« 
V DOLENJSKEM MUZEJU

V soboto dopoldne si je 
160 članov kolektiva trgovske
ga podjetja »CENTROMER- 
KUR« iz L jubljane ogledalo 
zbirke v Dolenjskem m uzeju
in v Dolenjski galeriji. Sindi- y  C e r k l j a h  O b S O -  
kalna podružnica v tej delov- .  J . .
ni organizaciji je  nam enila C llll » U G K la r S C I  JO «  
svoj obisk Dolenjski ob 15-let- Pripadniki cerkljanske gar-

svojevTstni izrazni svet. Svet, U  
se je  izoblikoval v sim boliki več
nega k rošn jarja  R ibničana, ki ga 
upodablja v najrazličnejših  inači
cah. Vendar pa  njegov k rošn jar 
R ibničan n i le navaden Ribničan. 
Zanim ivi, veseli, po  svetu begajoči 
k ro šn jar s svojo krošnjo  m u je  le 
pretveza za izpovedovanje mnogo 
bolj občečloveških idej; um etnik  
se zam isli nad  sodobnim  člove
kom , zbeganim zaradi h ru p a  is  
nesoglasij dvajsetega sto le tja , člo 
veka, k i živi pod nenehnim  vpli 
vom in  grožnjo uničevalne atom 
ske vojne, človeka, k i trp i Se 
zaradi posledic zadnje vojne in 
trep e ta  ob m isli n a  novo. Zdi se, 
kot b i b ili njegovi k rošn jarji 
o prtan i z uničujočim  brem enom

odlično postregli. — Podjetje človeške usodnosti 
je  ob svojem jubileju  izdalo 
lep alm anah z zgodovino pod
je tja .

Ančka Gošnik-Godec: MOJA RISANKA (Ilustra
cija iz knjige »Za lahko noč«, Ele Peroci)

ki jih potem uresničijo s 
čopičem, svinčnikom, pi
salnim strojem ali pa jih 
posnamejo na magneto
fonski trak. Rokopis po
tuje potem do založnika, 
od tam v tiskarno in na
zadnje v knjigarno.«

Priznati moram, da bi 
bilo tdkole knjigovo drevo 
res čudovita stvar. Vse bi

seboj razumejo in da ži
vijo v miru. Prelepa misel 
je to, da bi otroci širom  
po svetu na današnji dan 
brali iste knjige im  tako 
zvedeli toliko novega drug 
o drugem. Zal je še nešte. 
to otrok, ki še nikoli niso 
držali o rokah knjige in 
katerih nihče ni učil brati, 
še  jesti nimajo dovolj in

mci podjetja. Kolektiv je že 
v sredo slovesno proslavil 
svojo obletnico v Slovenski 
filharm oniji, k je r je pel Slo
venski oktet, slavje pa je  za
čela Jelka Otujac, predsedni
ca DS, m edtem  ko je preho
jeno pot kolektiva obrazložil 
gostom in delavcem direktor 
podjetja Ljubo Kobal. Slavja 
so se udeležili med drugimi 
tudi dr. M arijan B recelj, 
predstavniki bank in oblasti, 
inozemski partnerji in sode
lavci podjetja. Kolektiv je  ob 
tej priložnosti obdaril delav
ce, Id so v podjetju  že 15 oz. 
10 let.

Z obiskom v Dolenjskem 
muzeju so bili gostje iz Ljub
ljane zelo zadovoljni, prav 
tako s strokovnim  vodstvom. 
Obletnico ustanovitve so za
ključili z družabnim  sreča
njem  v Dolenjskih Toplicah, 
k jer so jim  v soboto zvečer

nizije so 29. m arca na zboro
vanju ostro obsodili nedavno 
objavljeno »deklaracijo o 
nazivu in položaju hrvaškega 
knjižnega jezika«. Z zborova
n ja  so poslali telegram  tova
rišu T itu in CK ZK H rvat
ske. Na zborovanju so pou
darili, da je »deklaracija« akt 
proti največji pridobitvi naše 
revolucije — bratstvu in 
enotnosti, da pa »deklaracija« 
kot tudi beograjski »predlog 
za razm išljanje« ne m oreta 
om° ‘a t; enotnosti v TLA ter 
vplivati na ivljenje in delo v 
njej.

M. JARANOVIC

Peter Černe Je našel izraz r  
sp retn i kom binaciji lesa in  b rona 
Njegova dela tiho  govorijo o n a j
globljih  človeških občutjih , kai 
še poudarja  s kon trasti m ateria 
la: lesa in  kovine. Na ta  način 
um etnik  izraža svoj pogled na  
svet, svoja spoznanja in  odnos do 
človeka, p a  tud i opom in in p ro test 
p ro ti tesnobi in uklenjenosti, ne
zaupanje in neiskrenosti današnje
ga človeka-.

Razstava bo odprta  od 16. aprila  
in je  pom em ben prispevek k li
kovnem u izobraževanju občinstva, 
ki je  doslej im elo bore m alo p r i 
ložnosti spoznavati sodobne to k o  
ve slovenske um etnosti.

Naj zaključim  z besedam i enega 
od organizatorjev likovnega salona 
k iparja  S taneta Jarm a: »Govorica 
oblik, likovna govorica je  vseka
kor mnogo težje razum ljiva od 
katerekoli druge, posebno še lju 
dem, ki se poredko ali pa sploh 
ne srečujejo z njo . M islim, da je 
ravno zato, ker veliko ljud i ne 
pozna um etnosti, potrebno p rire 
jati take razstave. V ečkratno sre
čanje s slikam i in kipi jim  bo 
sodobnoj um etnost, sploh um etnost 
približalo in jim  jo naredilo ra 
zum ljivejšo. To pa Je tudi naš 
glavni nam en . . .« F. G.

DOLENJSKI MUZEJ V NOVEM MESTU

Ljudske knjižnice so v več krajih  
e d i n a  oblika kulturne dejavnosti. 
Izposoja knjig pa je tu  m tam  iz do
m ala nerazum ljivih razlogov zam rla. 
Kaj je npr z ljudsko knjižnico v 
PREČNI? Prav škoda je, da ne dela, 
saj je v njej po izjavi ravnatelja S tu
dijske knjižnice v Novem m estu tov. 
Boga Kam elja nekaj lepih knjig, 
ki so jih darovale slovenske založbe.

Prosvetni dom v Prečni ni vzdrževan. 
Zelo vlažna stavba je potrebna hitre 
intervencije družbenih organizacij v 
Prečni, sicer bo razpadla. Preureditev 
odra v dvorani, razsvetljave, zasteklitev 
in oskrbovanje je nujno, sicer bo po
stala stavba oziroma dvorana v njej 
kmalu nekaj, kar ne bo ničem ur po
dobno najm anj pa prosvetnem u domu. 
Teren za domom, k jer je po' na vzpe
tina, je prav prim eren za prireditve na 
prostem .

V ŽUŽEMBERKU so prireditve pre 
cej pogostne, ni pa d o m a č e g a  kul

turnega življenja. Oder v dvorani je 
urejen in prim eren za prireditve in go
stovanja.

»Tudi ljudska knjižnica ne dela,« so 
nam  povedali. V njej je več kot 500 
knjig,- To sicer za tako velik kraj ni 
velika številka, vendar pa ni prav, da 
je izposoja knjig zam rla.

Ciril Zajc iz Praproč vodi kot am a
te r pevski zbor in nastopa na vseh p ri
reditvah te r kom em oracijah. Denarne 
podpore ni prejem al. Delo tega zbora 
m oram o pohvaliti, saj se podobni orga
nizatorji te r vodje redko najdejo. V 
krajih  novomeške občine je veliko za
nim anje za glasbo, vendar domala po
vsod prim anjkuje strokovnjakov, ki bi 
vodili in usm erjali delo na tem področ
ju. Sole razpisujejo prosta delovna 
m esta učiteljev ^glasbenega pouka, ven
dar n.i odziva. V STRA2I so na posve
tovanju prosili glasbeno šolo v Novem 
m estu, naj ustanovi podružnico šole. 
Sicer pa deluje v Straži kultum o-pro
svetno društvo, ki ima pevski zbor in

zabavni kvintet. K njižnica z okoili 2000 
knjigam i je redno obiskovana, prim anj
kuje pa polic in knjižnih omar.

V DOLENJSKIH TOPLICAH je 
eden glavnih problemov ureditev kino 
dvorane. Tako razgiban turistični kraj 
im a staro  aparaturo, ki ne zadošča po
trebam  Dolenjskih Toplic. Na Zavodu 
za kulturno dejavnost v Novem m estu 
so o tem že razpravljali.

Sicer pa kulturno življenje v Dolenj
skih Toplicah — spi spanje pravičnega. 
Tudi v STOPICAH pri Novem m estu 
se ne m orejo pohvaliti z njim , čeprav 
im ajo na šoli večje število prosvetnih 
delavcev, ki bd lahko organizirali in vo
dili pevske zbore, režirali itd. Prezapo
sleni so s svojim delom na šoli, obeta
jo pa, da bodo razgibali življenje s kul
turnim i prireditvam i. V kraju  sicer ni 
prosvetnega doma. Za kulturno dejav
nost uporabljajo  šolske prostore. V šob 
je urejena dvorana z gledališkim od
rom.

sporoča žalostno vest, da je v sredo, 5. aprila 1967 
nenadom a um rl

JOŽE 
ZAMLJEN

vodja oddelka NOB v muzeju

nosilec spomenice iz 1941 in raznih odlikovanj 
iz ljudske revolucije, zaslužni in ugledni ljudsko- 
prosvetni delavec te r dolgoletni učitelj in šolski 
upravitelj pod Gorjanci in v Novem m estu

Od pokojnika se bomo poslovili ju tri popoldne 
na novomeškem pokopališču, .

danes in ju tri pa leži v avli Dolenjske galerije 
v Novem m estu

SLAVA NJEGOVEMU SPOMINU!



S SESTANKA PREDSTAVNIKOV KOČEVJA IN DELNIC

Bodočnost: turizem in kmetijstvo
Nekatere službe za kraje na obeh straneh Kolpe bosta občini iz Slovenije 
in Hrvaške izboljšali in pocenili -  Cestam bo treba posvetiti več pozornosti 
-  Velike možnosti v živinoreji -  Za turizem je dovolj naravnih pogojev, 

vendar bo treba modernizirati cesto Kočevje-Delnice

25. februarja je  bil v Brodu 
na Kolpi sestanek predstavni
kov delniške in kočevske ob
čine, na katerem  so razprav
ljali o ureditvi zdravstvene in 
veterinarske službe na m ej
nem  območju. Govorili so ša 
o vzdrževanju cest, odkupu 
km etijskih pridelkov in še 
o drugih problem ih, ki naj bi 
jih  obe skupščini spora
zumno reševali. Sestanka so 
se udeležili predstavniki 
obeh občinskih skupščin, 
zdravstvenih domov, km etij
skih organizacij in nekaterih 
množičnih organizacij Broda 
na Kolpi in Vasi — Fare.

Zdravstvena služba je na 
slovenski stran i Kolpe zado
voljivo urejena, saj sta  v Vasi
— Fari am bulanta in zdrav
nik, ki občasno ordin ira tudi 
na drugi stran i Kolpe Del
niški in kočevski zdrav
stveni dom bosta še proučila, 
kako bi bilo treba urediti 
zdravstveno službo na tem 
področju, da bi bila čim učin
kovitejša in čim cenejša.

V eterinarska služba bi bila  ce
nejša, će bi jo  opravljal tud i na

slovenski s tra n i veterinarski bol
n ičar z Broda na K olpi. Sedanja 
kočevska veterinarska služba je 
dobra, a  je  zaradi p recejšn je od 
daljenosti Kolpske doline d raga  
Obe službi bosta proučili organi
zacijo dela v tej dolini. Načelno 
KGP nim a nič p ro ti, če bi veteri
narsko službo na obeh straneh 
opravljal boln ičar z B roda, ven
dar želi, da bi bila služba dobra 
i neučinkovita.

O vzdrževanju cest s ta  se obe 
s tran i že nekaj tednov prej dogo
vorili s predstavnik i cestnih pod. 
je tij v O silnici. Sklenili so, da 
bo cesto na obeh s traneh  Kolpe 
plužilo cestno pod je tje  z Reke. 
Pluženje na kočevski s tran i bi 
seveda plačevalo novom eško ce
stno  podjetje . Pogodbo naj bi 
sklenili še pred  jesenjo.

Vendar so na sestanku ugotovili, 
da se je  dogovor slabo obnesel, 
saj snega, ki je  zapadel km alu 
po prejšn jem  sestanku, niso splu- 
žili s ceste. Z delom  so začeli še
le, ko je  začel sneg kopneti.

Cesta na hrvaški s tran i je  s la 
bo vzdrževana, zato so to  sporo 
čili občinski skupščini v Delni
cah in reškem u cestnem u pod jetju .

O dkup km etijsk ih  pridelkov je 
težko organizirati, ker je  le m alo 
tržnih  presežkov, km etje pa zah. 
tevajo visoke odkupne cene. R a
zen tega je  preveč različnih sort 
km etijsk ih  pridelkov. N ekateri 
so m enili, naj b i več ljud i zapo
slili dom a — s p letenjem  in  d ru 
gimi deli. Predstavnik  KGP pa je  
prdlagal naj bi km etje ra je  po-

predlagal, naj bi km etje ra je  po- 
zadrugam i. To obm očje je  nam reč 
prim em o za živinorejo in km etje 
bi lahko gojili govedo za tržišče.

K raji ob Kolpi b i lahko 
im eli od turizm a večje do
hodke, saj je dovolj naravnih 
pogojev: lov, ribolov, kopanje, 
naravne lepote . . .  M anjka 
predvsem  dobra cesta, ki bi 
napravila O bkolpje pristop- 
nejše: povezana bi bila s ce
sto  L jubljana—Kočevje na 
slovenski stran i in s cesto 
Zagreb—Karlovac—Reka na 
Hrvaškem . Predstavniki obeh 
občinskih skupščin so skle
nili, da se bodo zavzeli za 
čim prejšnjo m odernizacijo 
ceste Kočevje—Delnice.

Matični urad Kočevje
V m arcu so Didi ro jeni en deček 

in  dve deklici. — Poročilo se je 
devet parov Umrli so: Ivana Lev. 
stek , inval. upokojenka iz Kočev
ske Reke, 78 let; K arol Istenič, 
upokojenec iz Salke vasi, 76 let; 
Angela Klim , gospodinja iz Ko- 
če v ja , L jubljanska cesta 3, 67 let; 
A lojzija Tekavec, druž. upokojen, 
ka ;a Kočevja, Podgorska 17, 86 
let. V L jubljani pa so um rli An
ton H ribar, upokojenec iz Kočev
ja , Bračičeva 11, 42 let, Ivana 
Klepač, gospodinja .iz Dolge vasi.
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Kljub temu da je vreme muhasto in se turistična sezona še ni začela, že prihajajo 
v Kočevje izletniki, ki so predvsem šolarji (Foto: Primc)

Letos prvi manjši občinski proračun
Proračun bo letos za 8 odstotkov manjši, kot je bil lanski -  Dopolnilne 
udeležbe republike praktično ni več -  Skoro vse izdatke bo treba zmanjšati

-  »Dinar le dobiva veljavo«

Najdaljša razprava o manj važnem
Četrtina odbornikov nedelavnih -  Seje naj bi bile pogostejše, a krajše -  

Reforma zahteva več razprav o gospodarstvu

Rudi Rauh iz Kočevja je 
občinski odbornik in pred 
sednik delovnih skupnosti 

.občinske skupščine Kočevje 
od leta 1963. Letos mu torej 
poteče m andat. Obiskali smo 
ga in mu zastavili nekaj 
vprašanj.

V: Kako ocenjujete delo 
odbornikov in skupščine v 
vaši m andatni dobi?

O: V naši skupščini je do
brih  odbornikov le okoli če
tr tim . O stali ne prihajajo  re 
dno na seje ali pa se ne ogla
šajo  v razpravi.

Tudi sestav odbornikov po 
mojem  m nenju n i najboljši. 
To se vidi iz tega, da je obi
čajno razprava o m anj važnih 
zadevah (na prim er; odvoz 
sm eti), ki bi jih  lahko rešili 
upravni organi občine, dolga 
in tem eljita; kadar odločamo 
o stvareh, ki so za občino in 
občane velikega pomena, pa 
jih  razpravlja le nekaj. Se
veda se lahko redno oglašajo 
v razpravi le tisti, ki so se
znanjeni z vsemi problem i 
občine. Teh pa je malo.

V: Kakšen je po vašem 
m nenju dober odbornik?

O: Tak, ki ne zastopa le 
interese svoje delovne orga
nizacije ali volilne enote, am 
pak vsaj občine, če ne tudi 
republike in zveze. Seveda 
pa se m ora tak odbornik 
stalno seznanjati s problem i 
občine in biti na tekočem 
tudi o vseh dogajanjih v d r
žavi in svetu.

V: In  kakšno je bilo delo 
skupščine?

O: V glavnem dobro. Ven
dar bi se verjetno m orala 
pogosteje sestajati. Dnevni 
red je nam reč največkrat 
predlog. Tako se dogaja, da se 
že pri prvi točki, ki je  obi
čajno najvažnejša, zadržimo 
včasih celo po 3 ure; ostale 
točke dnevnega reda pa po
tem  obdelamo h itro  in ne do-\

gospodarstvu so na leto p re 
malo. Prav v sedanjem  refor
m iranem  obdobju se pred de
lovnimi organizacijam i pojav
ljajo  vsak mesec ali celo vsak 
dan novi problem i v zvezi s 
proizvodnjo, prodajo, ob ra t
nim i sredstvi in drugim , ki 
jih  same ne m orejo vedno 
rešiti najbolj uspešno..

V: Dobite pred sejo dovolj 
m ateriala in kako je priprav 
ljen?

O: Za razglednega in delav
nega odbornika je m ateriala 
dovolj, za neaktivnega pa 
prem alo. M aterial je vedno 
tudi prim erno obdelan. Za 
rešitev posamezne pom em b
nejše zadeve je vedno pred
videnih tudi več inačic. Ven
dar se včasih zgodi, da kak
šen odlok zavrnemo.

Letos bo prvič proračun 
občine Kočevje m anjši, kot 
je bil preteklo leto, in to kar 
za 8 odstotkov ozirom a 700 ti
soč N-din. V občinski p ro ra
čun je nam reč republika še 
lani prispevala več ko m ilijon 
štiristo  tisoč novih dinarjev, 
ki jih  letos ne bo več.

Do republiške dopolnilne 
udeležbe so po novem upra
vičene le občine, ki im ajo pod 
370 N-din proračunske po
trošnje na prebivalca. Občin
ska skupščina Kočevje se s 
takim  sklepom republike ni 
strin jala , češ da bi bilo tre
ba upoštevati tudi razsežnost 
občine in gostoto naseljeno
sti. Ugovor iz Kočevja ni bil 
upoštevan, pač pa so repub
liški organi sklenili, da bo

Cene v Kočevju
Pretekli ponedeljek so ve

ljale v trgovini s sadjem  in 
zelenjavo naslednje m alopro
dajne cene: krom pir 0,72 Ndin 
kg, ja jca po 0,50 N din; pom a
ranče 4,56 do 4,86 Ndin kg, 
banane 5,40 Ndin kg, limone
4,50 Ndin kg, jabolka 3,30 
Ndin kg, hruške 3,93 Ndin kg, 
sveže zelje 1,54 Ndin kg, kislo 
zelje 1,42 Ndin kg, kisla repa 
1,42 Ndin kg, solata 3,63 do 
5,68 Ndin kg, čebula 2,67 Ndin 
kg, ribe 6,15 Ndin kg, fižol v 
zrnju 3,93 Ndin do 4,92 Ndin 
kilogram .

dobila občina letos le 108 30 
novih dinarjev datacij.

Tudi letos bodo glavni do
hodki občinskega proračuna 
(88 odstotkov) prispevki in 
davki.

Izdatki bodo skoraj na vseh 
področjih m anjši. Izjem i bo
sta socialno skrbstvo in  zdrav
stveno varstvo, k jer bodo 
enaki lanskim . Pri negospo
darskih investicijah pa bodo 
predvidom a celo večji, ker 
bo treba začeti odplačevati 
kredite (nova šola, zdravstve
ni dom ) in ostale obveznosti 
iz prejšn jih  let, pa tudi ne
katere nove.

Za šolstvo bo šlo kar 42,5 
odstotkov proračuna, razen 
tega bodo za šolstvo prispe
vale 400 000 N-din še gospo

darske organizacije. Iz obeh 
teh virov zbrani dohodki za 
šolstvo bodo kom aj za okoli 
5000 N-din večji od lanske 
dotacije šolstvu. Razen tega 
naj bi za šolstvo predvidom a 
porabili tudi 1-odstotno pro
računsko rezervo in dohodke 
iz nekaterimi drugih virov, ki 
pa bodo — če sploh bodo — 
verjetno m alenkosti.

Razprava o proračunu je 
bila m oreča, saj so m orali 
odborniki prvič sprejem ati 
proračun, ki je  občutno m anj
ši od preteklega. K ljub vsemu 
pa je le razveseljivo tole 
dejstvo: vedno bolj uvideva- 
mo, da naš denar le dobiva 
veljavo! Tako je ob zaključku 
razprave o proračunu pouda
ril inž. Franc Goršič.

Iz barak v stanovanja
Družine so preselili iz barak v boljša stanovanja 

-  Zdaj bodo na vrsti samci

V kratkem  bo gradbeno 
podjetje Zidar iz Kočevja 
preselilo iz barak v boljša 
stanovanja vse družine čla
nov svojega kolektiva. Večjo 
selitev iz barak so izvedli 
decem bra lani, tako da so 
zdaj v barakah le še 4 druži-

RUDI RAUH

volj tem eljito. Odborniki se 
nam reč že p ri prvi točki iz
črpajo in se potem  zgodi, da 
razne odloke sprejem ajo na 
hitro.

O: O problem ih našega ce- 
področja zbora delovnih skup- 
noti je skupščina po vašem 
m nenju prem alo razpravljala?

O problem ih našega ce
lotnega občinskega gospodar
stva. Dve ali š tiri razprave o

Kočevje potrebuje več vode
Zmogljivost črpališča na Obrhu bi lahko povečali že letos —  Kakšne naj 

bodo pristojbine za vodovodne priključke?

DROBNE IZ KOČEVJA
■  VIDETI JE  2E , da je bila 

odločitev za novo pokopališče in 
g radnjo  m rliške vežice zelo k o ris t
na. N atolcevanja različnih nerga
čev so se že polegla, um irila  pa 
se je tud i že ih ta , ki so jo  zbudili 
neljubi p ripe tljali ob prekopavanju 
nekaterih  pokojnikov. Zavod je 
kupil tudi avtom očil, ki ga bo p re 
uredil za potrebe pogrebnih p re 
tep lo  podobo, saj je  na njem  nad 
vozov. Novo pokopališče im a že 
30 grobov, pri čem er so všteti tudi 
prekopi s Btarega pokopališča.

■  MINULI TEDEN SO ODHA
JALI fantje k vojakom . Tudi letos 
Je bilo zelo m irno, tako  da  skoraj 
ne bi vedeli, d« odhajajo , če ne 
bi videli pri avtobusih precej solz
n ih  žena, deklet ln  m ater. Letos 
bo se odpeljali brez nekdanjih  le
senih »kuferčkov«. 2 al p a  se vse 
bolj opušča lepa slovenska navada, 
saj je  le m alo gum bnic krasil na-

.gelj ali rožm arin, podarjen  v slo
vo. Ko sm o stori to gledali in 
ugibali, k je so vzroki, je  eden pri 
pom nil, da so povečini že tako 
in tako poročeni. Da, da, m atere 
so res im ele svoj »pušeljc« v na
ročju , ki je pom agal Jokati v slo
vo. Časi se pač izprem injajo.

■  NENADNO SLABO VREME 
je spet zavrlo dola na vrtovih in 
parkih. Ko se bo vrem e izbolj
šalo, bo treba  s tem poh ite ti in 
u red iti parke okoli hiš In vrtov 
te r m estne ulice, saj prvi tu ris ti že 
p riha ja jo .

■  VSAKO SOBOTO IN NEDE- 
IJO  že p rih a ja jo  tu ris ti, lovci na 
medvede. Ti so gostje gojitvenih 
lovišč in lovskih družin. Za vsa 
slovenska gojitvena lovišča Je bil 
letos izdan skupen prospekt, ki 
Je h k ra ti tud i cenik za odstrel 
divjačine in za druge lovske u slu 
ge. N apisan Je v več jezikih.

Kočevje potrebuje že da
nes okoli 65 sekundnih litrov 
vode, m edtem  ko je dobiva 
le 45. Zaradi tega je v neka
terih  predelih m esta in oko
lici slab vodni pritisk , več
k ra t pa se zgodi, da voda 
sploh ne priteče.

Razen tega je treba vodno 
mrežo razširiti po vsej Ko
čevski dolini. Tako naj bi 
vodo dobile še S tara  cerkev, 
Konca vas, K oblarji, Gore
nje, Studenec, Dolga vas, 
šalka vas, Zeljne, K linja vas, 
preostala polovica Slovenske 
vasi in še nekatera naselja 
ali njihovi deli.

Za napajanje vseh doseda
njih in novih naselij pa bi 
potreboval kočevski vodovod 
okoli 100 litrov vode na se
kundo. Na zajetju pri O brhu 
je dovolj vode tudi za pove- 
čario črpanje. To investicijo 
bo izpeljala Vodna skup
nost, ki ima za dela že za
gotovljen denar, izdelati pa 
je treba še investicijski pro
gram  in ostale načrte. Mož
nosti so, da bi bilo črpališče 
preurejeno že letos.

P ripravljen je tudi osnu
tek odloka o pristo jb inah za 
vodovodne priključke. V 
predlogu sta dve inačici Po 
prvi naj bi znašala p risto jb i
na aa vodni priključek v Ko

čevju za zasebne hiše
130.000 S din, za eno stano
vanje v bloku 100.000 S din, 
izven Kočevja pa 50.000 S din 
za stanovanje. Po drugem  
predlogu bi bil prispevek za 
priključke m anjši (50.000 S din 
za zasebne hiše in prvi 've 
stanovanji v bloku, za osta
la stanovanja v bloku pa po
10.000 S din); hkrati bi se

povečala vodarina za 10 S din 
p ri kubičnem  m etru vode 
(5 S din zaradi vodnega p ri
spevka in 5 S din za razširi
tev vodnega om režja).

O vodni oskrbi m esta in 
okolice te r osnutka odloka 
o prispevku za priključke bo 
razpravljala in odločala še 
občinska skupščina na ju 
trišn ji seji.

ne, ki jih  bodo tudi v i-rat- 
kem preselili v boljša stano
vanja.

Pri Z idarju so zgradili po 
vojni 80 stanovanj, od tega 
večino po letu 1963 in v Ko
čevju (v Ljubljani le 5 in na 
Reki 7). To je za 450-članski 
kolektiv kar precej Upošte
vati pa m oram o, da v Kočev
ju  pred vojno in še nekaj let 
po njej ni bilo gradbincev. 
G radbeništvo pa zdaj dobro 
uspeva tudi zato, ker so zgra
dili dobra stanovanja in so 
zato lahko dobili tudi dobre 
strokovne delavce.

Vendar pa stanovanjski 
problem  vseh članov kolekti
va še ni rešen. Boljša stano
vanja m orajo priskrbeti še 
samcem.

Potrditev imenikov
V Komisijo za potrditev 

volilnih imenikov je občin
ska skupščina Kočevje ime
novala: Zdenka Hodnika,
Antona Hočevarja in Roziko 
Raztresen.

Skupščina o nekaj lovskih zadevah
Pogodbe z lovskimi organizacijami sklenjene —  Mej še niso spreminjali —  
Kmetje trdijo svoje, lovci pa svoje —  Lovci ne morejo upravljati z vodami,

ribiči pa ne z lovišči

Občinska skupščina Kočev
je je  sklenila z lovskimi orga
nizacijam i pogodbe o gospo
darjen ju  m upravljanju z lov
skimi revirji te r določila me
je revirjev. Pogodbe so skle
njene za leto dni. V tem ob
dobju bo skupščina proučila 
še nekatere sporne m eje lo
višč (Predgrad, Draga, »Rog«) 
in določila prispevek za po
samezne revirje.

Občinski skupščini se p rito 
žujejo tudi občani iz Banje 
loke, Ajbla, Brike in drugod, 
da napravijo jeleni na n jiho
vih km etijah precej škode.

Jeleni menda prihajajo  iz go
jitvenih lovišč, ker lovske 
organizacije nim ajo za divjad 
njiv in travnikov. Občand 
vprašujejo, če so Jeleni več 
vredni kot krave.

Vodstva lovišč pa trd ijo , da 
km etje pretiravajo, da škode 
na km etijah ni toliko, ker 
im ajo v loviščih posebne n ji
ve in travnike, kjer se divjad 
pase Pravijo tudi, da plačajo 
pravično vso škodo, saj jih 
ni doslej še nihče tožil, da ni 
dobil povrnjene škode, po
vzročene od divjadi. Kdo ima 
prav, še ni ugotovljeno.

O bčinska skupščina je  od
govorila tudi na prošnjo lov
cev iz Osilnice, naj bi dobdli' 
v upravljanje nekatere vode. 
Lovska organizacija nam reč 
ne m ore upravljati z vodami, 
kot ne m ore ribiška z lovski
mi revirji. Seveda pa se lov
ci lahko včlanijo v ribiško 
družino Kočevje ali Cabar in 
potem kot ribiči upravljajo z 
vodami. Ce bri bilo interesen
tov za članstvo v ribiški d ru 
žini dovolj, bi v Osilnici lah
ko ustanovili tudd pododbor 
ribiške družine.



Z OBČNEGA ZBORA TURISTIČNEGA DRUŠTVA RIBNICA

Pred sezono olepšati Ribnico
Sodelovali bodo z vsemi, ki skrbe za lepšo podobo kraja -  Seznama članov 

nimajo -  Za predsednika izvoljen Andrej Klemenc

Pred kratkim  je imelo Tu
ristično društvo v Ribnici 
redni letni občni zbor. Na 
njem  so pregledali, kaj so že 
napravili za bližnjo turistično 
sezono in kaj m orajo še. Za 
predsednika društva so po
novno izvolili Andreja K le
menca.

Pred sezono so izdali barv 
ne in čm obele razglednice, 
prodajalna spom inkov im a že 
lep prom et, imeli so nekaj 
turističnih  predavanj, pri-

Cene v Ribnici
Pretekli ponedeljek so ve

ljale v trgovini s sadjem  in 
zelenjavo naslednje m alopro
dajne cene: krom pir 0,80 Ndin 
kg, ja jca po 0,45 do 0,55 Ndin, 
pom aranče 4,90 Ndin kg, ba
nane 5,40 Ndin kg, limone 4,50 
Ndin kg, jabolka 4,47 Ndin kg. 
sveže zelje 2 Ndin kgf kislo 
zelje 1,55 Ndin kg, kisla repa
1,50 Ndin kg, solata 3.47 do 
4,96 Ndin kg, čebula 2,75 Ndin 
kg, fižol v zrnju  4,50 Ndin kg.

Dolenja vas: Kje so 
^ tiste stezice.. .

Pred nekaj leti so Dolenje- 
vaščani z lastnim i sredstvi in 
°b  pomoči občine asfaltirali 
cesto skozi vas. 2e tedaj so 
nekateri načeli vprašanje či
ščenja ceste, kar pa je  bilo 
več ali m anj vedno prepušče
no (naklonjenosti dežja. Po
sebno v pom ladanskih dneh 
je cesta tako blatna, da se 
asfalt komaj vidi. K adar pa 
dežja ni, im ajo mnoge gospo
dinje i©po navado, da zlivajo 
odpadno vodo preprosto na
— cesto- Navada korenini še 
v prejšnjih  časih in je pripo
ročljiva predvsem za razvoj 
turizm a. K rajevna skupnost 
bo m orala čim prej urediti 
čiščenje ceste (v vasi je  tudi 
cestar Komunale!!) in prepo
vedati zlivati umazano vodo 
sna cesto.

p rrav ljajo  pa se, da bodo ure 
d ili park  kulturnikov. Do
prsn i kipi treh  velikih mož 
(Jakoba Gallusa-Petelina, dr. 
dr. Ivana P rija te lja  in Stani
slava šk rabca) so že odliti.

Poudarili so, da- bi bilo tre 
ba R ibniio  še polepšati. 
Predvsem  bi bilo treba še na
prej dobro čistiti ceste in 
ulice, vzdrževati parke in dati 
hišam  čim lepši videz. Poru
šiti bi m orali čim prej obe 
hiši p ri restavraciji in u red i
ti na njunem  m estu te r za 
njim a park irn i p rostor in go
stilniški vrt.

Turistični delavci so skle
nili da bodo v bodoče še tes
neje sodelovali z organi in 
delovnimi organizacijam i, ki 
skrbe za urejanje cest, ulic 
in nasadov, za javni red in z 
drugimi.

Ugotovili so tudi, da nim a
jo  seznam a članov T uristič
nega društva in da že štiri 
leta niso pobirali članarine. 
Seveda bodo skušali čim prej 
to pom anjkljivost popraviti.

pritegniti v društvo več m la
dih, dopolnili pa bodo pravi
la društva, ker so že neko
liko zastarela.

Zmanjšali bodo 
število zaposlenih
Občinska uprava v Ribnici 

je z ozirom na gospodarsko 
moč in število prebivalcev ne
koliko preobsežna. Svet de
lovnega kolektiva je zato 
imenoval posebno kom isijo, 
ki naj bi proučila in izdelala 
novo sistem acijo delovnih 
m est. Po predlogu kom isije, 
ki ga je  svet kolektiva že ob
ravnaval in potrdil, z njim  pa 
je bila seznanjena tudi občin
ska skupščina, naj bi se šte
vilo delovnih m est zm anjša
lo od sedanjih 39 na 34. Ko
m isija je  ugotovila tudi, da 
sta šefa krajevnih uradov v 
Sodražici in Loškem potoku, 
ki sta hkrati m atičarja, le 
polovično zaposlena, in jim a 
bodo priskbeli še dodatno za
poslitev.

Sezona za pro
dajo na debelo

Pri Turističnem  društvu 
v Ribnici im ajo v teh 
dneh največ dela s pro
dajo spominkov na debe
lo. Naročnikov je precej; 
največ je med nj'm i tu ri
stičnih, gostinskih, planin
skih in trgovskih organi
zacij. Seveda prihajajo še 
nova naročila, ker hočejo 
biti vsi naročniki že v 
začetku turistične sezone 
dobro založeni s spom in
ki. Zanimivo pa je, da so 
letos prvič začele naročati 
spom inke tudi šole, ki 
jim  menda uporabljajo 
pri tehnični vzgoji učen
cev.

Razgovor o borbi 
v Jelenovem žlebu

Pred letošnjim  občinskim 
praznikom  v Ribnici je učen
ce šole v Dolenji vasi obiskal 
upokojeni polkovnik Pavel 
Rebolj — Danilo, ki stanuje 
v Prigorici. Na željo učitelji
ce in m ladine je  pripovedo
val o svojih spom inih na zna
m enito borbo štirih  sloven
skih brigad z italijanskim i 
fašisti v Jelenovem žlebu 
m arca 1943. Tov. Rebolj je bil 
član Tomšičeve brigade in je 
z njo prehodil vso dolgo in 
slavno pot naše najboljše b ri
gade, brigade jurišačev, od 
ustanovitve prek Jelenovega 
žleba do Grčaric, razorožitve 
italijanske divizije p ri Dole

n ji vasi, Turjaka, N otranj
ske, Velikih Lašč, Kočevja 
decem bra 1943 do znam enite
ga pohoda 14. divizije na š ta 
jersko. Preprosta, vendar za
nimiva je bila njegova pripo
ved o junakih in junaštvih, o 
borbi, ki si je m ladi rod 
sploh ne m ore predstavljati. 
Pripoved o tem, kako in kje 
se je kalila naša svoboda, 
bratstvo, sreča. O troci so bili 
tovarišu Rebolju nadvse hva
ležni, pa tudi predavatelj je  
bil zadovoljen, ko je spoznal, 
da v mladem rodu kljub vse
m u živi zanim anje za revo
lucijo.

Nekdanji borci so še delavni
R ibniška organizacija Zve

ze borcev šteje 240 članov, 
k ar nam  pove, da je  po
m em bna organizacija. Nedav
ni občni zbor je pokazal raz
gibano delo njenih članov, saj

Izhod je v prisilni upravi
Za ribniškega Gradbenika je edina pot — prisilna 

podjetju izkopati se iz trenutnih
uprava, ki naj pomaga 

težav

O ribniSkem G radbeniku že ne. 
kaj časa Sukljajo, da  je  zašel v 
težave. To sta potrjevali tudi od 
povedi d irek to rja  in tehničnega 
vodje pod jetja . V tem  vzdušju je 
bil sklican občni zbor sindikal 
ne podruženice. Po poročilu d i
rek to rja  se je razvila zelo živah
na razprava, ki je bila od časa 
do časa prav razburljiva. Ljudem 
pač ni vseeno, če bodo im eli ju 
tri še kruh ali pa ga ne bodo 
imeli.

Podjetje  je bilo ustanovljeno 
pred 14 le ti, pred dvem a letom a 
pa se je  k njem u p rik ljučila  še 
opekam a. Čeprav to  ta k ra t ugo
tav lja li, da  je  združitev koristna, 
so se že lani začela pojavlja ti 
m nenja, da opekam a ni ren tab il
na  in pod jetju  prinaša  Izgubo 
Lanski zaključni račun podjetja

S V E Ž E  B E L O  —  V-  
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je  pokazal 2.763.000 S din izgube, 
h  kateri je  m enda največ p ripo 
m ogla opekarna. Proizvodnost je  
razm erom a nizka, saj so proizved
li le nekaj nad dva m ilijona ko 
sov opeke, da bi bili rentabilni, 
pa bi jih  m orah  2,700.000. Vzrok 
za to  je  tudi v nepravilni inve.

, sticijski politik i, ko so gradili 
objekte, ne da bi imel investitor 
zanje zagotovljen denar. Po za
ključnem  računu znašajo te r ja t
ve pod jetja  kar 20 odst. celotne 
realizacije, zato jim  stalno p ri
m anjkuje tudi obratn ih  sredstev. 
Samo za sodne stroSke pri izter
javi neplačanih računov je  m ora
lo pod jetje  p lačati po ltre tji m ili
jon dinarjev.

K om ercialna služba je  bila v 
podjetju  slabo organizirana, kar 
po trju je jo  neprodani izdelki, m ed
tem ko analitske službe, ki naj 
bi spro ti sprem ljala gospodarje
nje, sploh ni bilo.

Na občnem  zboru je bilo reče 
no, da je  prisilna  uprava edina 
pot, ki bo pod jetju  pom agala iz 
težav. Potrebno bo zboljšati de
lovno d isciplino, zm anjšati ad

m inistracijo , uvesti večjo osebno 
odgovornost in  nared iti sanacijski 
program . Zagotoviti si bo treba 
tud i več dela v letošnjem  letu. 
Kaže, da bodo m orali odpustiti 
tudi nekaj delavcev, venda r  Jim

Most je popravljen, 
tabla pa je še ostala
Most, ki veže Prigorico z 

Dolenjo vasjo, je  bil zelo 
slab in so ga lansko jesen 
popravili in usposobili za 
prom et. Toda napisna tabla, 
ki prepoveduje prom et po 
m ostu, kljub tem u da je bil 
m ost popravljen že jeseni, 
še vedno stoji. Za domačine 
je pravzaprav vseeno, težje 
pa je  za tujce, ki jim  napis 
še vedno brani prehod čez 
m ost. če so odgovorni znali 
poskrbeti za popravilo m o
stu, bi m orali zam enjati tu 
di napisno tablo. -r

bo treba  pom agati poiskati delo. 
Pod jetje  trenu tno  zaposluje 126 
ljudi, od tega 20 v adm inistraci
ji

Odločitev za prisilno  upravo Je 
sprejela  tud i občinska skupščina. 
Prav bi bilo , da bi po končani 
prisiln i upravi združili vse g rad 
beništvo v občini: G radbenik,
gradbeni skupini, ki delujeta pri 
INKESU, te r S tanovanjsko kom u
nalno podjetje . Kolektiv G radbe
nika je privolil v prisilno  u p ra 
vo pod tem i pogoji, računa pa 
tudi na  pomoč občinske skupšči
ne. Ob tem  čaka sindikalno po 
družnico tudi nadvse odgovorno 
delo. '  —r

Struge: odklonil 
kandidaturo

Edo Pogorelc, km et iz Pod
tabora, ki so ga volivci iz 
Strug predlagali za kandidata 
za odbornika občinskega 
zbora občinske skupščine, je 
odklonil kandidaturo. Svoj 
sklep je utem eljil s tem, da 
je preobrem enjen z ostalim  
delom. Tako bo kandidiral na 
volitvah 23. aprila na območ
ju  Strug le Anton Pugelj, 
km etijski tehnik iz Lipe 3.

mnogi še aktivno delujejo v 
v organih družbenega sam o
upravljanja. Res so med n ji
m i posam ezniki, ki so po 
upokojitvi prenehali s poli
tičnim  delovanjem, vendar to 
ne sprem inja ocene prizadev
nosti večine članov.

Med nekdanjim i borci je  
vse več sta rih  ljudi, ki jim  
staro st in prestano trp ljen je 
v m inuli vojni u tira ta  pot 
različnim  boleznim. Zaradi 
tega so potrebni vsako leto 
zdravstveni pregledi, kakor so 
udeleženci zahtevali, čeprav 
prim anjkuje denarja. Skleni
li so, da bo kom isija za in ter
nirance zbrala im ena tistih , 
ki so trpeli v nem ških in tta- 
janskih taboriščih.

Tudi na tem shodu je bilo

slišati pritožbe na račun diru* 
žinskih pokojnin, ki jih  p re 
jem ajo vojne vdove ali starši 
padlih o trok in znašajo samo
12 novih dinarjev. To so en o  
dušno označili kot miloščino. 
Živa je bila tudi razprava o 
priznavalninah. K er je denar
ja  iz občinskega proračuna, 
nam enjenega priznavalninam , 
razm erom a malo, ni mogoče 
ugoditi vsem prosilcem , če
prav so upravičeni. N ekateri 
so oporekali pravičnosti do
delitve priznavalnin tistim , ki 
so gmotno dovolj preskrb lje
ni. Priznavalnina je pomoč 
socialno ogroženim, zato bi 
bilo prav, da bi imele p ri do
deljevanju besedo tudi krar 
jevne organizacije ZB, ki p ro 
silce dobro poznajo. (r)

Stanko Rus je bil odlikovan z medaljo dela. čestital 
mu je predsednik občinske skupščine Franc Ilc. 

(Foto: Mohar)

Potočani zaslužijo vso pomoč

Zahvala odborniku za njegovo delo
Alojz Škulj iz Dol. Podpo- 

ljan p ri O rtneku je bil š tiri 
leta odbornik splošnega zbo
ra  občinske skupščine v Rib
nici. Ves ta  čas je bil aktiven 
odbornik in si je  p ri volivch 
in odbornikih pridobil velik 
ugled in naklonjenost.

V prašali smo ga, kako oce
n ju je dosedanje delo občin
ske skupščine. Odgovoril nam  
je, da je bila uspešna, n i pa 
*nogLa ugoditi vsem zahtevam 
Po denarju , ki ga na v~eh 
krajih  prim anjkuje. Gradivo 
za sejo je  bilo po njegovem 
dobro pripravljeno, vendar 
bi Ba m orali odborniki dobi

vati še pred sejo na svoje 
domove. K er je  skrbel zn do
bro povezavo z volivci, m u je 
bilo lahko prenašati sklepe 
občinske skupščine in po 
obratni poti tudi želje voliv
cev.

Na vprašanje, kakšno je 
delo odbornika, je  povedal, 
da je to odgovorna funkcija, 
ki zahteva celega človeka. Do
ber odbornik ne m ore biti, 
kdor ni predan naši stvarno
sti in nim a volje do aktivne
ga sodelovanja. Zato je pred
lagal volivcem, naj za nasled
nika izberejo razgledanega 
človeka, ki bo imel posluh za

stvari, ki so skupne obča
nom,

Na koncu smo ga povpra
šali, v čem bo težišče njego
vega nadaljnjega družbenega 
delovanje. Vendar je  bilo to 
vprašanje odveč, saj mu je 
ostalo še toliko funkcij ,da 
mu dela res ne bo zm anjkalo, 
jevno organizacije SZDL, 
Trenutno je predsednik k ra 
jevne organizacije SZDL, 
predsednik tam kajšnjega tu 
rističnega društva, član sve
ta  krajevne skupnosti Velike 
Poljane. V im enu volivcev se 
mu zahvaljujem o za plodno 
delo v občinski skupščini.

K. ORAŽEM

Za ribniški občinski prora
čun je značilno, da ga hudo 
brem eni vračanje kreditov za 
komunalne in druge negospo
darske investicije. Ko so na 
zadnji seji občinske skupšči
ne o tem  razpravljali, so ugo
tavljali, da so zaradi teh dol
gov (33 milijonov Sdin) okr
njene druge dejavnosti, fi
nanciranje iz proračuna.

Zahtevajo prevoz 
z Gore

šo la rji z Gore nad Sodraži
co so pravi trpini. K er v svo
jem kraju  nim ajo popolne 
osem letke, m orajo učenci viš
jih  razredov obiskovati šolo v 
Sodražici. 2e oh 6.30 m orajo 
od doma, na domove pa se 
vračajo z avtobusom šele ob 
pol štirih  popoldne. Dnevno 
prepešačijo do 7 km in p ri
hajajo  domov šele po 9 urah, 
zato lahko razumemo zahtevo 
staršev, naj bi p risto jn i po
skrbeli za prevoz otrok v šolo. 
O troci posebno veliko trp ijo  
v zimskem času, ko je  pot z 
Gore v Sodražico tudi za od
raslega človeka naporna. -r

Največ letnih odplačil od
pade na račun ribniške nove 
šole, za katero bo treba le
tos začeti odplačevati najeti 
kredit. P ri kreditih  za kom u
nalno dejavnost pa je  na p r
vem m estu Sodražica. Samo 
920 Ndin znesejo letno odpla
čila za stavbo na Taboru v 
Loškem potoku, kar pomeni, 
da Potočani zelo malo brem e
nijo občinski proračun pri 
negospodarskih investicijah.

Zaradi tega so Potočani p ri
krajšani p ri proračunu in do
brinah, ki jih  lahko porabijo 
drugod. Prav zato bi m orali 
vsi občani podpreti prizade
vanje prebivalcev Loškega 
potoka, ki bi radi dogradili 
prosvetni dom. P ri tem so že 
zašli v precejšnje denarne 
težave, saj je  krajevna skup
nost Loški potok, ki je  inve
stito r gradnje, porabila ves 
denar. Prebivalci ne m orejo

obiskovati kino predstav, ki 
so bile za m arsikoga edino 
razvedrilo. Brez doma se tudi 
am aterska kulturno- prosvet
na dejavnost ne m ore uvelja
viti, zato Potočani računajo 
na širšo pomoč. (r)

Zgodnji izletniki
Prvi izletniki že prihajajo  

v Ribnico. 2e v začetku pre
teklega leta so prišle tr i sku
pine z avtobusi, med njim i 
c^ve šolski, šo la rji so si naku
pili razglednice in spomin
ke, nekateri pa celo lesen ku
hinjski p ribor za mamice. 
Izletniki bi si radi ogledali 
tudi muzej, vendar še ni od
prt. To pom anjkljivost bi 
lahko z dobro voljo odpravi
li, saj smo v m ednarodnem  
letu turizm a in izletniki p ri
hajajo že prej, kakor so 
prejšn ja leta.

I m
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Zasluženega denarja ni od nikoder
Semiško podjetje Obrtni servis knjigovodsko izkazuje ugodno poslovanje, 
ima pa trenutno resne težave (kar je splošen pojav), ker poslovni partnerji 

ne plačajo že dobavljenega blaga

Lanskoletno poslovanje 
so v Obrtnem  servisu za
ključili s 124 m ilijoni SD 
fakturirane realizacije, v

V soboto sestanek 
prosvetnih delavcev

Prosvetni delavci črnom alj
ske občine se bodo 8. aprila 
sestali v Črnom lju, k je r jim  
bosta poslanec prof. Kambič 
in  nam estnik republiškega se
k re ta rja  tov. Itpužič  po 

jasnjevala m orebitne nejas
nosti predlaganega novega za-

Odborniki obeh občinskih zborov skupščine občine Črnomelj so na seji 30. m arca kona o izobraževalnih skup- 
zavmili predloga letošnjega občinskega proračuna in se odločili za kolektiven nostih in  o financiranju  vzgo- 
o d sto p , če ne bo mogoče v proračunu zagotoviti dovolj sredstev za najnujnejše je  in  izobraževanja v SR Slo- 
potrebe. (Foto: M arjan Moškon) veniji. \

Predvolilne priprave gredo že h kraju
V črnomaljski občini so bili končani kandidacijski zbori: 38 jih je bilo v 
delovnih organizacijah in 62 zborov na terenu —  Kandidati za občinske 
odbornike in poslančevo izbrani —  Med njimi je precej mlajših ljudi, vendar 
so tovarišice med kandidati še slabše zastopane kot pred dvema letoma

20. m arca so bili končani 
zbori delovnih ljudi v ko
lektivih. Na 38 kandidacij
skih zborih so določili 27 
kandidatov za 15 volilnih 
enot. V 7 volilnih enotah 
so izbrali po enega kandi
data, v petih po dva in v 
treh  po tri kandidate. V 
glavnem so volivci izbrali 
m lajše ljudi, pozabili pa 
so na tovarišice, saj je 
med kandidati še manj 
žensk kot pri volitvah leta 
1965. To dejstvo ni ugodno 
zlasti za ISKRO in Zdrav
stveni dom, k jer je zapo
slenih večina žensk, kandi
dirali pa so moške.

Udeležba je  bila na zbo
rih  delovnih ljudi 70-od- 
stotna, mnogo slabša pa 
je bila na zborih km eto
valcev, članov km etijske 
zadruge, in se je  gibala 
od 9 odst. v Dragatušu do 
35 odst. v Starem  trgu. Na 
teh zborih je bil za kandi
data v republiški gospo
darski zbor SRS izbran 
inž. Ciril Mrarvlja.

Več vzrokov za slabo 
udeležbo na terenu

62 kandidacijskih zborov 
volivcev se je  zvrstilo na 
terenu med 18. in 22. m ar
cem. Na teh so volivci do
ločili 39 kandidatov za 14 
volivnih enot. V večini 
prim erov so izbrali po dva 
do tr i kandidate v eni vo- 
livni enoti. Za kandidata 
v republiški zbor SRS je 
bil povsod izbran Leopold 
Krese.

Na zborih občanov pa 
je bila udeležba zelo sla
ba, 10 odst. m anjša kot na 
enakih zborih pred dvema

letoma. Povprečno se je 
zborov volivcev udeležilo 
le 15 odst. volivnih upravi
čencev. Vzrokov za slabo 
udeležbo je v^č: januarja  
in februarja so se kar vr
stili sestanki raznih orga
nizacij, bilo pa je  tudi le
po vreme, zato je km eto
valce zadrževalo poljsko

Krajevne skupnosti 
so dobile lani samo 

17 milijonov
V lanskem  občinskem  pro

računu so predvideli za d e  
javnost krajevnih skupnosti 
najprej 24 m ilijonov Sdin, 
kasneje so jim  obljubili 18 
milijonov Sdin, toda krajev
ne skupnosti so prejele le 
95 odst. predvidenih sred 
stev, kar pomeni 17 m ilijo
nov Sdin. K rajevna skupnost 
Črnomelj je  dobila nekaj več 
kot 13 milijonov, krajevna 
skupnost Semič malo manj 
kot 1 m ilijon, v Starem  trgu 
so dobili le 400.000 Sdin (še 
to kot posojilo na račun kra 
jevnega sam oprispevka ), m ed
tem  ko so m orali z okoli 2 
m ilijonom a dinarjev poprav
lja ti vsa vaška pota in k riti 
razne druge izdatke za komu
nalna dela.

delo. Na slabo udeležbo 
pa je m arsikje vplivala tu 
di neprim erno izbrana 
ura. Zbore volivcev so mo
rah  ponovno sklicati v 
Črnomlju, Loki, Tribučah, 
Ziljah, na Tanči gori in 
na Vrtači.

Občani vedo za težave 
v proračunu

Na vseh zborih občanov 
so hkrati razpravljali tudi 
o občinskem proračunu za 
letošnje leto in zaskrblje
ni ugotavljali, da ne bo 
mogoče n ajti 200 m ilijo
nov S din, kolikor p ri
m anjkuje za uskladitev 
proračuna. S tem, jjJa so 
planirali 27 odst. vec p ri
spevka od osebnega do
hodka kot lani, da so pred
videvali 43 odst. več p ri
spevkov iz km etijstva in 
12 odst. več prom etnega 
davka, so izčrpane v ob
čini vse možnosti za višje 
dohodke. M arsikje so raz
pravi j ah še o uvedbi k ra 
jevnega sam oprispevka za 
razne komunalne gradnje 
in se zanj odločili. Tudi 
občani v bivšem četrtem  
proizvodnem okolišu so z 
razumevanjem sprejeli po
novno obdavčitev, ki je 
prej ni bilo. V razpravah

pa so na več zborih pohva
lili gospodarjenje km etij
ske zadruge Črnomelj, ker 
se je lotila novih oblik ko
operacije, nabavila je p re 
cej kosilnic in dobro orga
nizirala odkup mleka.

K ljub tem u da je bila 
udeležba na zborih voliv
cev slaba, so zbori uspeli, 
saj so člani pokazali veli
ko pripravljenost s sk u p  
nimi močmi reševati te
žave.

VINICA: Zakaj na 
tla, če imamo 

posodo?
Lansko jesen je  krajevna 

skupnost Vinica na predlog 
občanov postavila na več m e
stih  v naselju  kar 8 posod 
za odlaganje sm eti in odpad
kov. Na posodah je  tud i vi
den napis: »Za smeti«, ven
dar pa mnogi kljub tem u m e
čejo lupine in papirčke kar 
po pločnikih ali na cesto.

Tako je tudi m lado dekle, 
ki je  23. m arca prišlo  z izlet
niško skupino novomeških 
srednješolcev na Vinico, lupi
lo pom arančo kar na cesti, 
posoda za odpadke pa je sta 
la kom aj dva m etra stran . 
Posode pa  so nam enjene tudi 
nekaterim  brezbrižnim  šofer
jem  avtobusov, ki zelo radi 
pom etejo sm eti iz avtobusa 
kar na parkirnem  prostoru  
pri bifeju, pa tudi posam ez
nim  dom ačinom  in šolarjem , 
katerim  ni m ar podoba k ra 
ja. F. P.

Nekateri poslujejo še brez statutov
Po tem eljnih določilih zakona na njenem  področju  sprejelo  sta- 

delovnih organizacijah bi m ora- tu t le 39 delavnih organizacij in 
li vsi kolektivi sp rejeti s ta tu te  in zavodov, 5 pa  jih  ni n iti sporo-
druge sam oupravne akte že do 8. 
ap rila  lanskega leta, vendar Je 
bil rok  glede na objekUvne težave 
podaljšan  do 91. 12. 1966. K om i
sija  za s ta tu te  p ri občinski skup 
ščini Črnom elj p a  je ugotovila, 
da je  od 43 delovnih organizacij

Č R N O M A L J S K I  D R O B I R
•  OBČINSKI SVET ZKPO Čr

nom elj p rip rav lja  v okviru  srvo- 
jega program a večer be lok ran j
sk ih  in narodnih  pesm i v režiji 
Silva M ihelčiča. P rireditev  bo 
predvidom a 24. ap rila  zvečer, vse 
p rija te lje  narodn ih  viž pa  nan jo  
že znaj opozarjam o.

•  NA 1. MAJ SC ZE  PRIPRAV
LJAMO! O bčinski sindikaln i svet 
Je 30. m arca sklical sestanek, na  
katerem  so določili okvirn i p ro 
gram  prireditev  v počastitev p raz 
nika dela. P redvidena je  svečana 
akadem ija, kurjen je  kresov In 
p iknik  na Vinici, k je r bosta  na. 
stopali foifchomi sjcupind z Vinice 
in Preloke te r sem iški oktet.

•  SVET ZA ZDRAVSTVO p ri 
občinski skupščini organizira v 
evezi s svetovnim  dnevom  adravja, 
dnevom  RK (d  K rvodajalsko akci
jo , ki bo že sredi m aja , vrsto  
predavanj po k rajevnih  središčih. 
Predavali bodo adravstvend delav

ci, m arsik je  pa bodo h k ra ti zavr
teli tuđ i zdravstvene film e.

•  NEKATERI STANOVALCI v 
bloku Pod sm reko se p ritožu jejo  
zaradi iztepanja preprog in  cunj 
na  hodnikih, ker se p rah  vali po 
celotnem  stopnišču. Prizadete jav . 
no prosim o, da  s tem  čim prej 
prenehajo!

•  DO 31. MARCA BI MORALI 
vsi občani zam enjati osebne izkaz
nice, na  m atičnem  uradu pa ugo
tav lja jo , da vsi še n iso sto rili 
svoje dolžnosti. Zam udniki naj 
čim prej gredo na  m atičn i u rad , 
sicer utegnejo b iti deležni kazni 
v znesku 10.000 S din .

•  DRAMATSKA DRUŽINA p ro 
svetnih delavcev iz  Č rnom lja Je 
gostovala z »Županovo Micko« na 
S uhorju  p n  M etliki, igralska d ru 
žina z Vinice pa je  v Adlešičih 
up rizorita  »Verigo«. Hpko p rire 
d itve precej prispevajo k  zbliže
vanju  ta  k u ltu rnem u  razvedrilu  
občanov.

čilo, če so se sploh že začeli s 
tem  delom  ukvarja ti.

Že sp re  je d  s ta tu ti so v glav. 
nem originali, saj je  m ed n jim i le 
m alo p repisanih  in še ti  so m oč
no prilagojeni delovnim  razm eram  
posamezne organizacije. Čeprav so 
sta tu ti precej dobri, kom isija u- 
gotrivlja, da so delovne organiza
cije m nogo m anj tru d a  in  pozor
nosti vlagale v izdelavo drugih  
sam oupravnih aktov.

Glede na to , d a  je  k ljub  opo

zarjan ju  m ed delovnim i organiza
cijam i še več zam udnikov v izde
lavi s ta tu ta , prav iln ika o delovnih 
razm erjih , praviln ika o delitvi do
hodka, praviln ika o osebnih do 
hodkih, praviln ika o varstvu  p ri 
delu in v Izdelavi program a za 
uvedbo 42-umega delovnega ted 
na, je  sklenila občinska skupšči
na s pism enim i opom ini določiti 
zadnji rok . Ce prizadeti še tega ne 
bodo upoštevali, se bo m orala ob 
činska skupščina poslužiti nasled 
n jih  predvidenih ukrepov: razpu
stitve sam oupravnih organov ta  u- 
vedbe prisilne  uprave.

letu  1967 pa so si zastavili 
enak delovni plan. Do sre
de m arca so ustvarili že za 
32 milijonov proizvodnje, 
in ker nim ajo večjih zalog, 
jim  denarja pravzaprav 
ne bo smelo m anjkati. 
Knjigovodsko poslovanje 
izkazuje ugodne rezultate, 
v resnici pa je podjćtje v 
resnih težavah, kajti za 
dobavljeno blago ne preje
m ajo plačil.

90 odstotkov proizvodnje 
je pogodbeno vezane na 
tovarno ISKRA v Semiču, 
za katero delajo pločevi
nasta ohišja za kondenza
to rje  in razne izsečke. Pre
ostalih 10 odstotkov pro
izvodnje pa predstavljajo 
žetvene naprave za kosil
nice Alpina ter kovaški iz
delki in usluge strankam . 
K er je torej skoro vsa pro 
izvodnja vezana na večje 
poslovne partnerje  in jim  
ti ne plačujejo, je prišlo 
februarja do tega, da so 
m orali osebne dohodke iz
plačati iz Vrezervnega skla
da.

Upajo, da bodo trenutne 
težave s pom anjkanjem  o- 
bratn ih  sredstev le prebro
dili, saj se jim  m edtem po
nujajo lepe poslovne mož
nosti. Letos so prodali že

Težave z rojstnim 
listom

Večina žena z viniškega 
kanca ro l i  v novomeški po
rodnišnici. Ob rojstvu otroka 
so navadno starša razburjeni 
in  zbegani, tako da pozabijo 
na ro jstn i list. Ko pridejo 
domov, gredo ponj na dom a
či m atični urad, toda tam 
zivedo, da la h k o  ro jstn i list 
dobe le v Novem m estu. Več
k ra t se je  že zgodilo, da so 
starši pism eno prosili novo
meški m atični urad  za ro js t
ni list, navedli so vse potreb- 

itke in priložili kolek,
a  ko pfo več dneh ni bilo no
benega odgovora, so m orali 
sam i potovati v Novo m esto. 
Zaradi tega se prizadeti sta r
ši jezijo in  prosijo , da bi lah
ko v bodoče zadevo pism eno 
uredili.

okoli 120 žetvenih naprav, 
pogovarjajo pa se še s pod
jetjem  AGROTEHNIKA v 
Ljubljani za dobavo 350 
žetvenih naprav. Na trži
šču je  tudi vse več zani
m anja za kvalitetna polj
ska orodja, ki jih  izdeluje
jo  v Obrtnem  servisu, ta 
ko da vsem naročilom  niti 
ne m orejo ugoditi. V to
vrstni proizvodnji im ajo 
težave zato, ker delo ni me
hanizirano.

Takoj ko bodo v rezerv
ni sklad lahko vrnili izpo
sojena sredstva, nam erava
jo  graditi sanitarne p ro 
store in večje sobe za se
stanke, ki so jo  doslej zelo 
pogrešali. Računajo, da bo
do začeli graditi že jeseni.

»Veriga« 
v Dragatušu

V nedeljo, 26. m arca jf> go
stovalo v D ragatušu PD Oton 
Zupančič z Vinice s Finžgar- 
jevo dram o iz kmečkega živ
ljen ja »Veriga«. Igralci pod 
vodstvom Ivana M ohorja so 
im eli polno dvorano hvalež
nih gledalcev. Tem je bil na j
bolj všeč Franc Pavlakovič v 
vlogi deda Prim oža, pa tudi 
Venoe O stronič, Ivan Mohor, 
in Albin Balkovec zaslužijo 
pohvalo.

To je  bilo že djjugo gosto
vanje viniškega društva v 
zadnjčm  času. Ob tem peho
te prim erjam o aktivnost v 
našem  kulturnem  življenju. 
Na žalost ugotavljam o, da se 
v D ragatušu vsa prosvetna 
dejavnost začne in konča s 
šolskim i predstavam i, a še te 
odrasli bolj slabo obiskujejo. 
Pred leti je  tudi naše društvo 
priredilo  kako predstavo, da
nes pa d ruštva sploh nim amo 
v e č .

A.5

Nogometaši protestirajo
Nogom etni klub Bela K rajina Jc 

v okviru rednih  spom ladanskih 
tekm ovanj gostoval v nedeljo, 26. 
m arca, v Kočevju, k je r je  v tek- 
m i z NK Rog igral neodločeno 
( 0:0).

B elokranjski nogom etaši so vlo. 
žili p ro test in zahtevajo, naj se 
tekm a reg istrira  s 3:0 zanje, ker

S NK Rog igral z igralcem , ki 
ni im el dovoljenja. K. W.

82,5 odstotka davščin 

je bilo izterjanih
Kom isija, k i so jo  sestavljali Vinko Jerm an, 

Silva Šober In Niko F lajnik, je  na zadnji seji 
občinske skupščine Črnomelj predložila poročilo o 
pregledu zaključnega računa prispevkov in davkov 
občanov.

Zaključni račun je bil na seji potrjen . Iz njega 
je  razvidno, da so lani iz terjali 82.5 odstotka vseh 
davščin, kar je  m alenkost več kot v letu 1965. Sku 
paj je  bilo lani 4.692 davčnih zavezancev. Med te 
m i so kmečki zavezanci ostali dolžni okoli 43 m i 
lijonov starih  dinarjev, 1.5 m ilijona starih  d inar 
jev dolgujejo obrtniki, okoli 4 m ilijone starih  di 
narjev  občani s sam ostojnim  poklicem  itd. Vsega 
je  ostalo neizterjanih okoli 51 milijonov starih  
dinarjev dohodkov.

NOVICE
(mornaljskjz komurm

Bela krajina pred volitvami
(Nadaljevanje s 1. str.)

Oesta do hrvaške m eje in  m ost 
čez Kolpo v M etliki sta  v program u 
že letos in p repričan  sem , da bosta 
zgrajena najpozneje v prihodnjem  letu. 
Svoje m nenje po trju jem  tud i s tem , 
da je  nemogoče iz gospodarskih in 
drugih razlogov opustiti p rom et na ta
ko pom em bni prom etni žili, kot je  
Novo m esto—Karlovac. Naj še ome
nim , da je  to  edini del ceste I. reda 
v Sloveniji, ki ni asfaltiran. Glede cest 
bo treba prisluhniti še željam  in po
trebam  občanov Semiča, ki si želijo in 
so pripravljeni tudi m aterialno sodelo
vati p ri asfaltiran ju  ceste iz Semiča na 
obstoječo asfaltirano cesto.

M etliška k le t im a sredstva iz repu

bliškega sklada skupnih rezerv v zne
sku 2,250.506 Ndin že odobrena. Pred
vsem gre za to, da je treba pospešiti 
gradnjo, tako da bi jo  že v letošnji 
jeseni čim koristneje uporabljali.

Lokalne kakor tudi skupinske vodo
vode, ki jih  v Beli k rajin i res n i malo, 
potrebe po p itn i vodi pa so zelo veli
ke, je  treba graditi s ^kupnim i napori 
— kot doslej. Se pravi z udeležbo sa
m oprispevkov občanov, soudeležbo pod
je tij, občin in po m ožnosti tudi s kre
diti.

Glede elektrifikacije se m i zdi, da 
ne gre več za razširitev om režja, saj 
ne vem, ali je še kakšen zaselek ali 
vas, ki še ne bi imel luči. Tu gre pred
vsem za m očnejše električne vode ozi
rom a večje napetosti glede na vse več

jo uporabo električne energije v indu
striji, km etijstvu in v gospodinjstvih. 
Glavne električne vode bi seveda mo
rala zgraditi elektro podjetja, industrij
ski tok pa s prispevki uporabnikov 
električne energije.

Glede železnice menim, da je strah  
o ukinitvi odveč. To ni le lokalna pro
ga, temveč tudi povezava ozirom a vzpo
rednica z m agistralo L jubljana—Zidani 
m ost—Zagreb. Takšnega m nenja so tu 
di predstavniki združenega podjetja že
leznic v Izubijan i, res pa je  to , da je 
soudeležba pri vzdrževanju te proge 
stvar vseh uporabnikov. Zato bi bilo 
treba podpreti napore železniških ko
lektivov v sm eri njihovih tendenc in 
skrbi za to progo, ki se izražajo v

/



Lani je šlo, letos pa bodo težave
KZ Metlika je lanskoletno poslovanje zaključila brez izgube, celo 700.000 
Sdin je ostalo po pokritju vseh stroškov —  a letos? Direktor zadruge inz.

Janez Gačnijk je zaskrbljen!

K m etijska zadruga M etlika 
je sicer lani poslovala m no
go uspešneje kot v letu 1965, 
ki ga je zaključila s 7,5 m ili
jonov S din izgube, vendar 
tudi z lanskim  uspehom  ni 
zadovoljna, čeprav zaključna 
bilanca izkazuje 700.000 S 
din ostanka čistega dohodka, 
Po sanacijskem  načrtu  so se 
najprej lo tili raznih ukrepov 
za odpravo izgube. To jim  je 
uspelo, niso pa mogli povi
šati dohodka, da b i konec le

ta ostalo kaj za sklade. D irek
to r km etijske zadruge inž. Ja 
nez Gačnik je dejal:

— Glavni dohodek ustvar
jam o največ iz trgovskega po
slovanja, m edtem  ko lastna 
proizvodnja večino tega do
hodka požre. Z izgubo smo 
poslovali sam o v živinorej
ski proizvodnji, zato sm o le
tos odprodali že okoli 100 p i
tancev. živinorejske proizvod
nje. pa  ne m orem o popolno
ma opustiti, čeprav vemo, da

V kratkem bodo začeli 
urejati okolico šole

2e lani so nam eravali v Me
tliki u rejati okolico nove šo
le, vendar n ačrta  niso mogli 
uresničiti, ker ni bilo denar
ja, razen tega tudi načrti za 
ureditev okolice niso bili 
končani.

K akor nam  je pred  k ra t
kim povedal ravnatelj- osem 
letke Ivan žele, so letos do
bili 16 milijonov S din iz 
medobčinskega šolskega skla
da in bodo z deli pričeli ta 
koj, ko bodo načrti, ki jih  
delajo v Ljubljana, narejeni.

S temi sredstvi bo šola 
uredila 5 nedograjenih učil
nic, v kuhinji bodo napelja

li plin in postavili napo, zu
naj pa bodo uredili nasad 
drevja, večje igrišče, ki bo 
hkrati učilnica na prostem , 
zelenice z rožam i in kam nito 
stopnišče do Doana TVD P ar
tizan, k jer otroci zdaj telova
dijo. Razen tega nam eravajo 
ves prosto r pred šolo asfalti
rati, zgraditi garažo za kom 
bi in kolesarnico, v kateri bo 
prostora za 80 koles.

šo lska m ladina bo precej 
del opravila s prostovoljnim  
delom, škoda pa je, da so 
najugodnejši čas za sajenje 
nekaterih rastlin  že zamudili.

Prispevki kolektivov za vodovod 
in strokovno šolstvo

Kakor lani je občinska 
skupščina Metlika tudi letos 
prosila za prispevke gospo
darske organizacije, ker iz 
lastnih sredstev ne more fi
nancirati izgradnje gradaške- 
ga vodovoda in ne strokovne- 
nega šolstva.

Za p<ro§njo občinske skup
ščine je večina podjetij poka
zala lepo razumevanje, saj 
so vsa do zadnjega obljubila 
prispevati za strokovno šol
stvo, medtem ko so za grad
njo vodovoda na področju

Gradca zbrali že 15,5 milijo
nov Sdin.

Tovarna Beti je za vodovod 
namenila 14 milijonov Sdin, 
podjetje Mercator 400 tisoč 
Sdin, Klavnica in mesarija bo 
dala 500.000 Sdin, Pekarija 
100.000 Sdin, kmetijska za
druga 300.000 Sdin, podjetje 
Marmor Gradac 120.000 Sdin. 
Od nekaterih podjetij odgo
vora še niso dobili, upajo pa, 
da bo ugoden.

poslujem o z izgubo še na
prej, - ker je vsa poljedel
ska proizvodnja zadnjih let 
usm erjena v pridelovanje 
k rm n ih 'ra s tlin  in ker potre
bujemo gnoj za obnovo vino
gradov.

Z novim zakonom to p ro 
sti prodaji telet smo še bolj 
prizadeti. Odkupna cena te
letom raste, prodajna cena 
pa je ostala enaka kot lani, 
zato je izguba tem  večja.

V dejavnosti naše zadruge 
odkup ne igra posebne vlo
ge, največ zaradi sejmov. 
Kmetje so tam  prodah vso 
živino. Prav tako je  odkup 
vina doslej potekal v pretež
ni m eri mimo zadruge. Za
sebni gostilničarji so pokupi
li vinski pridelek p ri kme
tih  te r se s tem  izognili pro 
m etnem u davku. Lani pa 
smo pokupili vse tržne pre 
sežke sadja in okoli 100 ton 
krom pirja več kot prejšnja 
leta. K ljub tem u imaj<o kme
tje  v svojih kleteh še veliko 
neprodanega krom pirja.

K ooperacija p ri nas ne 
uspeva. 2e lani smo poizku
šali s pogodbenim pitanjem  
krav, telet in prašičev, a se 
težko uveljavljam o. Komaj 
smo nekaj kmetov nagovorili 
za pogodbeno pitanje, smo 
se zaradi visokih odkupnih 
cen m orali sam i prem isliti. 
Doslej se je kooperacija ob
nesla samo na vinogradni
škem področju. Za pokritje 
izgube iz leta 1965 smo naj
več privarčevali pri osebnih 
dohodkih, razen tega smo 
število zaposlenih zm anjšali 
za 22 odstotkov. Ob poveča
ni dejavnosti smo z m anjšim  
številom zaposlenih poslovali 
bolje kot leto dni prej. Po
vprečni osebni dohodek v na
šem kolektivu znaša 68.000 S 
din.

— Kaikšni so vaši načrti za 
letošnje poslovanje?

— V novih gospodarskih 
pogojih se nam  obetajo pre
cejšnje težave, ki jih  bodo 
povzročili sproščen odkup, 
težji pogoja za posojila obrat-

Podzemelj: dodatno 
urejanje kopališča
Pred dnevi je Gostinsko 

Podjetje Metlika začelo ure
jati camping in kopališče v 
Podzemlju. Lani so stavbo na 
hitro zgradili, naknadno pa je 
sanitarna inšpekcija ugotovila 
nekatere pomanjkljivosti in 
te gedaj odpravljajo. Popravi
ti morajo sanitarne prostore 
in slačilnice, urediti vodovod 
v kuhinji in napo. nad štedil
nikom. Obenem se je gostin
sko podjetje lotilo tudi ure
janja okolice. Do kopališča 
kx>do zgradili pot in jo posu
li s peskom, okoliški grapast 
teren, kjer avtomobilisti išče
jo senco za svoja vozila, pa 
b°do z buldožerjem izravnali. 
Vsa dela bodo v najkrajšem 
času končana.

Varčevanje pri zadrugi 

se vse bolj uveljavlja
M arsikateri kmetovalec si želi urediti gospo

darsko poslopje, kupiti kosilnico, trak to r ali druge 
km etijske stroje. K m etijska zadruga M etlika se je 
odločila pom agati p ri u rejan ju  km etij, nabavi me
hanizacije in p ri nabavi dobre plem enske živine, 
zato je  pripravljena nuditi posojila. Hranilno-kre- 
ditna služba p ri KZ M etlika nudi blagovne in de
narne kredite za dobo do treh  let. P ri najem anju 
kreditov pa dajejo prednost varčevalcem in ko
operantom  zadruge.

Obenem vabi zadruga kmetovalce in druge obča
ne, naj vlagajo svoje prihranke pri njeni hranilno- 
kreditni služba, kajti čim  več vlog bo zadruga do
bila, tem  več kreditov bo lahko odobrila. H ranilne 
vloge obrestujejo po 6 odst., vezane vloge na eno 
leto pa po 7 odstotkov. T ajnost hranilnih vlog je 
zajam čena prav tako kot p ri banCT* ah na pošti. 
Zadruga im a urejeno hranilno-kreditno poslovanje 
pri blagajni v M etliki in Gradcu.

nih sredstev, večja konkuren
ca, dejstvo, da vsem gospo
darskim  organizacijam  p ri
m anjkuje denarja, in pa pa
danje cen vina. Vse to  p red 
stavlja težave, na katere že 
zdaj računam o, zato nam  p r
vi planski izračuni že vna

prej napovedujejo izgubo. 
K er pa j>e kolektiv složen in 
pripravljen še nadalje varče
vati p ri osebnih dohodkih, 
bomo skušali narediti, kar 
se da v danih možnostih.

V soboto bo občin
ska konferenca 

SZDL
V soboto dopoldne bo 

v Metliki prvo zasedanje ob
činske konference SZDL. Na 
njej bodo obravnavali orga
nizacijske zadeve in zadnje 
priprave na volitve.

Komunisti o resolu
ciji VII. plenuma

Občinski komite ZKS Me
tlika je za petek popoldne 
sklical razširjeno sejo občin
skega komiteja, na kateri bo
do obravnavali naloge komu
nistov pri uresničevanju re
solucije VII. plenuma CK 
ZKS, kadrovska vprašanja in 
priprave na občinsko konfe
renco Zveze komunistov.

Lani je ob preselitvi v novo stavbo metliška osemletka 
organizirala šolsko varstveno ustanovo. Na fotografiji 
vidite varovance s tovarišico Boženo Benkovo, v ozad
ju pa so risbe, ki so jih otroci sami naredili. Ob pol
letju se je izkazalo, da otroci iz varstvene ustanove v 
šoli mnogo bolje napredujejo kot ostali. Povprečen 
uspeh na osemletki je znašal okoli 75 odstotkov, med
tem ko se šolarji iz varstvene ustanove lahko pona
šajo z 92,6-odstotnim učnim uspehom. (Foto: Ria Bačer)

Za šolo večji kombi!
Ko je m etliška osemletka 

pred trem i leti kupila kom
bi, so mnogi zmajevali z gla
vami, češ da ,ta novost ni 
preizkušena praksa v -  šol
stvu. Izkazalo pa se je, da se 
je nakup kom bija zelo izpla
čal. Razen tega, da so z njim  
otroke vozili v šolo in nazaj., 
je šolski kombi opravljal tu 
di prevozne usluge podje
tjem  BETI, KOMETU, vin
ski kleti in vozil ljudi na iz
lete.

Ugotovili pa so, da je vozi
lo prem ajhno. V njem  bi 
sm eli prevažati 10 oseb, vozi
lo pa se jih  je tudi 20 in več, 
ker niso mogli odkloniti pot
nikov iz vasi, ki nim ajo av
tobusnih zvez.

Zaradi tega se je  šola od
ločila za nakup večjega kom
bija, v katerem  bo vsaj 15 re
gistriranih sedežev. S pod

jetjem  TAM iz M aribora so 
že sklenili pogodbo za na
kup kom bija znamke TAM 
2000, ki stane 5,5 m ilijona S 
din. Tri m ilijone bo šola p ri
spevala iz lastnih sredstev, 
1,5 m ilijona S din nam erava
jo dobiti s prodajo starega 
vozila, m anjka pa jim  še en 
m ilijon dinarjev. Prosili so 
domača podjetja za enoletno 
posojilo in upajo, da bodo z 
enakim razum evanjem kot 
doslej, pomagala reševati šol
ske težave.

Odeje po znižani ceni
Podjetje M ercator je svo

jim  strankam  zelo ustreglo s 
prodajo odej po znižanih ce
nah. Odeje, ki so prej veljale 
6.000 Sdin, so prodajali zad
nje dni 2.000 Sdin ceneje. Za
loga 40 odej je v nekaj dneh 
skoro povsem pošla.

Jože Kočevar
pritožil

se je

Na zadnji seji občinske 
skupščine M etlika so med 
drugim  obravnavah tudi p ri
tožbo Jožeta Kočevarja iz 
Gradca, ker ni dobil proste 
sobe v gradaškem  gradu. S ta
novanja v gradu dodeljuje po 
pooblastilu občinske skupšči
ne odsek za gospodarstvo, ta  
pa je prosto sobo dodelil An
tonu K lobučarju, ki je dva 
dni pred Kočevarjem vložil 
prošnjo.

Skupščina je menila, da ve
ljavne odločbe, ki so jo izda
li prvem u prosilcu, ni mogo
če razveljaviti, pač pa je bi
la m nenja, da je treba Jože
tu  K očevarju dodeliti prvo 
prosto stanovanje v Gradcu, 
ker so ugotovili, da ga res 
nujno potrebuje.

Razširjajte domaCI 
pokrajinsk tednik 
DOLENJSKI UST«

Kmet ukradel 330 zadružnih cepljenk
V zadnjih treh  letih, ko je 

KZ M etlika obnavljala vino
grade, so se večkrat pojav- 
lja je  k raje  že posajenih cep
ljenk. Uvedli so sicer nočne 
straže, a vse do nedavnega 
niso izsledili tatu.

šestindvajsetega m arca po-

Novomeščani gostujejo 
na Suhorju in v Metliki

V nedeljo, 9. aprila, bo go
stoval »Oder mladih« iz No
vega m esta ob 14.30 na Su
horju  in ob 17. u ri v Metliki. 
V obeh krajih  bodo uprizo
rili »Človek in zver«.

noči pa je  stražar na Vidoši- 
čih opazil, kako F. K. iz Bra- 
šljevice puli trte  v zadružnem 
vinogradu. K er je stražar bolj 
šibak, ta t pa krepak m oški, 
si ga ni upal pregnati, pač 
pa m u je  sledil vse do njego
ve zidanice, k jer je videl, ka
ko je zakopal šop ukradenih 
trt.

S tražar je obvestil zadrugo, 
naslednje ju tro  pa je kom i
sija  z m iličnikom  vred obi
skala zidanico F. K. in res 
našla precejšno količino vze
tih  cepljenk. Ofb tej priložno

sti so pregledali še vinograd 
te r ugotovili, da je v njem 
posajenih že okoli 330 zadruž
nih trt.

Zaloteni vinogradnik tatvi
ne ni mogel tajiti. Njegovo 
dejanje kmetovalci obsojajo 
toliko bolj. ker ni siromak, 
temveč kmet, za katerega ve
do, da je premožen.

Prim er bo obravnavalo so
dišče, zadruga pa nam erava 
zahtevati precejšno odškod
nino, saj ji je v treh  letih 
zm anjkalo že okoli 2.000 tr s 
nih cepljenk.

tem, da bi jo m odernizirali in počenih 
prom et na njej z večjim  obsegom pre
voza blaga in potnikov.

Kako gledate na dosedanje ukre- 
pe za razvoj turizma v Beli krajini? 
Kaj bi bilo treba zlasti letos ukre
niti, da bi postal turizem donosna 
gospodarska veja tudi za ljudi in 
kraje med Kolpo in Gorjanci?

Program za razvoj turizm a imajo 
v®č ali manj v vseh občinah. Prvi po- 
Sc\j pa je , da uredim o tisto , kar ste mi 
s t a v i l i  v prvih dveh vprašanjih. Se 
Pravi: urediti ceste in železnico, zgra
diti vodovode, predvsem  pa vzdrževati 
to urejevati tisto, kar že obstaja. Skrbe
ti m oram o predvsem  za lepšo podobo 
vasi in zaselkov. Letos bi bilo zelo po- 
H^ombno, da bi začeli u re ja ti in graditi, 
čeprav skrom ne, pa vendarle (prepotre
bna objekte ob KoLpi, v Vinomeru in 
Semiču, te r da bi lepše uredili neka
tere zasobne erostinske lokn'e 1n zbolj

šali gostinske usluge. To nedvomno za
htev« tudi kvalitetne kadre.

Uresničevanje naštetih nalog, kot 
ste jih pravkar omenili, nujno terja 
neprekinjeno delo kadrov, ki uresni
čujejo te zamisli v gospodarstvu kot 
na drugih področjih. Kako je po va
šem mnenju treba glede tega vpra
šanja gledati na kadrovanje ljudi 
pred volitvami in na kaj bi kazalo 
še prav posebej opozoriti prebivalce 
Bele krajine, ko se bodo odločali 
pri volitvah za svoje odbornike in 
nove poslance?

Razprave na predvolilnih sestankih 
so prav na to vprašanje že odgovorile: 
vsaj na tistih, k je r sem bil navzoč. Be
seda je tekla predvsem  o kvaliteti lju 
di, ki naj bi v prihodnjih  letih p red 
stavljali Belo krajino v občinskih sk u p  
ščinah in v republiški skupščini. Vseh 
kandidatov za občinske skupščine, ki 
«;o Mb -»redioprali na zborih volivcev, ne

poznam, vendar tisti, o katerih  sem 
brni ravno v vašem listu, po trju jejo  to 
moje m nenje. Dobro poznam kandidata 
za gospodarski zbor inž. C irila Mravljo 
in Leopolda K reseta, kandidata za re
publiški zbor, njuno delo in prizadeva
nje zlasti na gospodarskem  področju, 
ter menim, da bodo predlagatelji in vo
livci z njim a zadovoljni. Oba zelo do
bro poznata problem atiko Bele krajine 
in naše ljudi.

Ne zamerite naši radovednosti: 
česa ste najbolj veseli, kadar se spo
mnite na prehojeno pot in dosedanji 
razvoj Bele krajine v dveh deset
letjih po osvoboditvi?

Vesel sem  vsakega uspeha, predvsem 
pa se veselim gospodarskih uspehov 
zadnjih let, saj kaže, da so naši ljudje 
dobili zaupanje vase in da se da s sm o
trnim  delom in z večjim  znanjem  do
bro zaslužiti in lepo živeti tud i v do
mačem kraii;

Ugodna priložnost 
za kmetovalce

M etliška zadruga si priza
deva, da bi na njenem  ob
m očju kmetovalci sadili bolj
ši krom pir, zato je ponudila 
kmetovalcem za letošnjo spo
m ladansko setev ugodno p ri
ložnost. Kmetom nudijo iz
bran  sem enski krom pir sorte 
»igor« in »dobrin« pod pogo
jem, da jeseni vrnejo za kilo
gram  semenskega krom pirja 
1.80 kg pridelka. Omenjeni 
vrsti krom pirja pa prodajajo

tudi po 90 din kilogram- 
K ljub ugodnim pogojem pa 

na m etliškem  področju ni 
večjega zanim anja za sorten 
krom pir. Kmetovalci bi se 
m orali zavedati, da krom pir, 
ki so ga vajeni saditi, p red 
vsem m er kur, jeseni ne bo 
šel v prom et. Za slab krom 
pir ni več kupcev, zato naj 
sebi pripišejo krivdo, če bo 
jesenski pridelek s(pet ostal v 
kleteh.

m eH iškistftednik



Na CEJSTI 21. MAJA v Brežicah

S KONFERENCE OBČINSKE ORGANIZACIJE SZDL V BREŽICAH

Prebujena samoupravna zavest nalaga dolžnosti
Občan bo sprejel le tisti ukrep, pri katerem je sam sodeloval —  Privajati 
se moramo na to, da bodo medsebojni dogovori zamenjali marsikateri pred
pis -  Dobra obveščenost ljudi je pogoj za uspešno razvijanje samoupravlja
nja —  Za predsednika občinske organizacije SZDL je bil ponovno izvoljen 
Janez Pirnat —  Konferenca je pozdravila v svoji sredi podpredsednika GO 
SZDL Slovenije Franca Kimovca, urednika DELA in kandidata za organiza- 
cijsko-politični zbor zvezne skupščine Franca Šetinca, člana GO SZDL Mira 

Gošnika, predstavnike JLA in druge goste

V soboto, 1. aprila, je 
bila v Brežicah prva kon
ferenca občinske organi
zacije SZDL. Udeleženci 
so si iz poročil in uvod
nega referata predsednika 
Janeza Pirnata ustvarili 
pregled dveletnih priza
devanj članstva Sociali
stične zveze za uresniče
vanje načel gospodarske 
in družbene reforme. Pov
zemamo nekaj misli iz re
ferata:

Naši ljudje se zelo clobro 
zavedatjo pom ena in  daljno- 
sežnosti ukrepov, kd sm o jih 
sprejeli in jih še sprejem a
mo. Opažamo, da m oram o 
p ri nadaljnih akci jah  določno 
računati z željo in potrebo 
vsakega občana po soodloča
n ju in  pravočasnem  seznanja
n ju  z dogajanji. Na to  doslej 
nism o vedno računali, čeprav 
smo bili v besedah p rip rav 
ljeni. Prebujena sam ouprav
na zavest občanov nalaga 
članstvu in organizaciji SZDL 
nove dolžnosti in zahteva, da 
smo olb vsaki akciji. ki jo že
limo izpeljati, tem eljiteje p ri
pravljeni. To je tudi zago
tovilo za uspeh. Prav zdaj 
imamo v občini prim er, ko 
sm o nujnost zibi ran  j a sam o
prispevka za investicije v 
šolstvu preskrom no utem e
ljila. To dokazujejo nekateri 
neuspešni zbori delovnih 
skupnosti, ki jih  obrazložitve 
o neizbežnosti' take poti niso 
prepričale. Za delo v prihod
nje je  bo dober poduk. Treba

bo m isliti na  to, da  se  bo 
naše življenje vedno bolj od
vijalo na podlagi m edseboj
nih dogovorov večjega ali 
m anjšega števila ljudi in  da 
bo vedno m anj predpisov, ki 
bi vsiljevali ukrepe. N ujno 
bo torej sodelovanje širo 
kega kroga ljudi, zlasti čla
nov Zveze kom unistov, ki 
bodo z občutkom  osebne od
govornosti sodelovali v takih 
akcijah.

V u trjevanju  in  razvijanju 
neposredne dem okracije sta 
nadalje za Socialistično zve
zo izredno pom em bna krajev
na skupnost in razvijanje sa
m oupravnih pravic občanov 
v njenih okvirih. Že mnogo
k ra t smo slišali, da  so zaži
vele, nism o pa jih  pustili, da 
bi se razvile, ker za to  niso 
imele dovolj denarja. Mače
hovsko jim  skupščina reže 
kruh, čeprav se vsak d inar 
pri njih  podvoji ali potroji. 
V brežiški občini jih  je  17, 
razpolagajo pa komaj s  26 
m ilijoni S din. Okrog 10 m i
lijonov Sdin zberejo sarme. 
Ne smemo pozabiti, da k ra 
jevne organizacije SZDL šele 
z razvojem krajevnih skup
nosti dobivajo pravi značaj 
družb: no-politične organizaci
je  s poglobljenim  političnim  
delom.

Tov. P irnat je poudaril 
tudi skrb za m ladino in  opo
zoril na  potrebo po novih 
odnosih m ed m ladinskim i 
aktivi in  vodstvi krajevnih 
organizacij SZDL. N adalje je

Gorice bizeljskih vinogradnikov so oživele. Sosed po
maga sosedu, dokler ni delo povsod opravljeno. Kopači 
pa so kljub težkemu delu dobre volje. (Foto: Peppey)

NOVO V BREŽICAH
•  DRAMSKA SKUPINA kultur- 

no-prosvetnega d ruštva BRATOV 
MILAVCEV se Je po uspešni p re 
m ieri v Brežicah predstavila tud i 
v okoliških središčih. Za seboj 
tona gostovanja na B izeljskem , v 
Dobovi in v C erkljah. G ledalci so 
uprizoritev Bevkove d ram e KRIV
DA povsod lepo sp rejeli in  bodo 
tud i v p rihodnje veseli gostov iz 
Brežic.

•  DOKONČNO JE  2E  SKLE
NJENO, da  bo do dneva borca 
u re jen  spom inski p ro s to r poleg 
brežiškega gradu. Garaže, ki sto je  
tam , bodo m orali p restav iti na 
prim ernejši k ra j, saj zelo kazijo 
grajsko  okolico in glavni dohod v 
m esto.

•  RESTAVRACIJO NA GRIČU 
bodo v kratkem  povečali, ker v

ocenil potek predvolilnih p ri
prav in  naštel naloge SZDL 
p ri volitvah v skupščinske 
organe. Namenoma se je  v 
referatu  om ejil na nekatere 
slabosti, m anj pa je govoril 
o uspehih, da bi konferenca 
z večjo odgovornostjo usm e
rila nadaljnje delo organiza
cije.

tako utesnjenih  p rosto rih  ne m o
rejo  več poslovati. N ačrte im ajo 
pripravljene že nekaj let, za grad 
n jo  pa  niso p riš li n a  vrsto . Go
stinski lokal bodo m orali za me
sec dni zapreti, četudi ao prvotno 
nam eravali začasno streči goste v 
provizoriju . K er b i b ila  tu d i ta  
rešitev draga in n ep rak tična , so 
se ra je  odločili aa prvo m ožnost.

•  VSE ORGANIZACIJE IN 
DRUŠTVA bodo sodelovala pri 
p ripravah na proslavo K ozjanske
ga odreda, k i bo  2. Jufllja v B re
žicah. Skupina za sestavo progra
m a se je  3. ap rila  zbrala  na 
prvem  sestanku. D ogovorila se je  
za osnutek poseka p rired itev  v 
prazničnih dneh. Sodelovale bodo 
vse kozjanske občine, š tiri občine 
iz HfvaŠke in občana Velika Pla-

Predsedniika so nato dopol
nili še v razpravi, v kateri je 
sodeloval tudi poslanski kan
didat za organizacijsko-poli- 
tačni zbor zvezne skupščine 
P rane Šetinc. Govoril je  o 
pom enu pravočasne in  p ra 
vilne obveščenosti, občanov, 
ki jiih s tem  že lahko vklju
čimo v dogajanje, š e  bolj bi 
m orali znati uporabljati tisk, 
radio in  druga dbčila, k i so 
nam  dostopna.

K om isija za sklepe je  na
kazala konferenci osnovna iz
hodišča za nadaljn je delo: 
med njimi je razvijanje 
skupščinskega sistema, pou
darek večji vlogi krajevnih 
skupnosti, boljši odnos do 
šolstva, kulture in prosvete, 
pogumno zaposlovanje stro
kovnjakov v gospodarstvu in 
družbenih službah, izdelava 
delovnih metod v krajevnih 
odborih SZDL, večja pozor
nost obveščanja in kopica 
drugih nalog.

/

delabre z razsvetljavo. Občinska skupščina dela to v 
lastni režiji. Manjkajo še robniki. Cestno podjetje bo 
najprej stabiliziralo cesto čez nasip, nato pa nadalje
valo z asfaltiranjem. Na sliki: Franc Grubič in Ivan 

Novak med pogovorom. (Foto: J. Teppey)

OBČNI ZBOR SINDIKATA DRUŽBENIH DEJAVNOSTI

Zakaj taka poplava predpisov?

»Cesti Pišece—Bizelj
sko bi lahko rekli kar avto
mobilska cesta, ker vozovi 
le malo vozijo po njej,« 
se je te dni pošalil Rudi 
Verstovšek. Po poklicu je 
cestar in lepo skrbi za ta 
odsek. Želi si, da bi cesto 
še pred zimo zavarovali 
pred plazovi, ki vsako leto 
napravijo veliko škode. — 

(Foto: J. Teppey)

Proračun v Breži
cah sprejet

ObS v Brežicah je  4. aprila 
na seji p retresala letošnje do
hodke 'in izdatke občinskega 
proračuna, za katerega je 
pripravil predlog sveta za fi
nance. Odborniki so zahtevali 
še vrsto  dodatnih pojasnil, 
nakar so izglasovali odlok 
brez sprem em b. Iz raaprav je 
bilo čutiti njihovo željo, da 
bi ObS kar najbolj gospodar
no uporabljala proračunski 
diemar.

Delegata sta 
'Ludvik Metelko in 

Milko Vučanjk
V sredo, 29. m arca, so 

predstavniki sindikata indu 
strije  in rudarstva izvolili 
dva delegata za občni zbor 
republiškega odbora sindika
ta. Brežiško občino bosta za
stopala Ludvik M etelko in 
Milko Vučajnk. Govorili so 
tudi o težavah na področju 
industrije, gozdarstva in  o b r
ti, predvsem  o obratu  JUT
RANJKE, IMV, Tovarne po
hištva in  KGP Brežice. Se
stanka se je  udeležil tudi ta j
nik republiškega odbora sin
dikata za industrijo  in ru 
darstvo — S tjepan šaubert.

Obiski prosvetnih 
društev

V zvezi s program om  ob
činskega sveta ZKPO B reži
ce so posam eaii člani njego
vega predsedstva že začeli 
obiskovati prosvetna društva 
v občini. Takšnega razgovora 
so se v Skopicah udeležili vsi 
predstavniki krajevnih orga
nizacij. Podobni razgovori 
so bili tudi v Globokem in 
Dobovi. V. P.

31. m arca je  občinski od
bor sindikata delavcev druž
benih dejavnosti v Brežicah 
polagal obračun dela za zad
nji dve leti. Shodu je priso 
stvoval tud i ta jn ik  republi
škega odbora tov. Kastelic. 
Ivan Starm an, predsednik ob
činskega odbora, je  v refera
tu  spregovoril o vilogi in de
javnosti nekaterih  sindikalnih 
podružnic in služb, ki jih  
vključuje sindikat delavcev 
družbenih dejavnosti. Med 
drugim  je v referatu  ugoto
vil, da so osebni dohodki 
prosvetnih delavcev naraščali 
mnogo počasneje kot v d ru 

gih dejavnostih, k ar je  pod
krepil tud i s točnim i podatki.

Poseben del referata je  po
svetil sindikalnim  podružni
cam v zdravstvu, k i b i m ora
le bolj redno sprem ljati go
spodarjenje in b iti bolje se- 
ananj<2ne z bodočim razvo
jem . Govoril je  tudi o d ru 
gih nalogah sindikata, o usta 
novitvi m edobčinske podruž
nice Zdravniškega društva in 
o vse večji poplavi vsakovrst
nih predpisov. Ko je govoril 
o podružnici Komunalnega za
voda za socialno zaivarovanje, 
je ugotovil, da sm o vse pre

malo obveščeni o sprejem a
n ju  predpisov.

Tov. Toplišek je  govoril o 
težavah socialnega zavarova
nja in zdravstvenega varstva 
te r o naspro tjih  m ed obema 
organom a. Udeleženci so raz
pravljali tud i o odvečni ad
m inistraciji in  o potrebnih 
poenostavitvah, razm išljati pa 
bi bilo treba  tud i o zm anjša
n ja  števila rizičnih skupnosti.

Na koncu so izvolili nov 
odbor občinskega sindikata 
delavcev družbenih dejavnosti, 
ki bo štel 11 članov; za pred 
sednika so znova izbrali Iva
na Starm ana.

Kandidati za občinsko skupščino
KANDIDATURO ZA OD

BORNIKE OBČINSKEGA 
ZBORA SO V BREŽIŠKI OB
ČINI PODPISALI TILE KAN
DIDATI: Ida Resnik, M arija 
Vogrinc, Elizabeta de Gleria, 
Anton B rude rm an, Ivan Zor- 
čič, Ivan H rastovšek, Franc 
Glogovšek, Slavko Gorišek, 
Anton K ostanjšek, Ivan Grm- 
šek, Ivan šu ler, Prane S tr
gar,- Jože Ogorevc, Miha Var- 
lec, Vinko Jurkas, Vinko 
Cančae, Anton Jurkas, Prane 
Peterkovič, Prane Veble, Ma
tija  Urek, Anton Požar, Ivan 
Mihelin, Ivan Urek, Vlado 
Čurin, Stane Molan, Franc 
Pavlovič, Alojz Kodrič, Ivan 
Račečič, Zdravko Tomše, Jo 

že H eim bring, M artin Galič, 
Alojz Novosel, Franc Komo
čar, Ivan Leskovec in Janez 
Vegelj. V prvi volilni enoti 
bodo m orali kandidacijski 
zbor ponovno sklicati, ker 
sta kandidata Dušan Leber 
in prof. M arjan G regorič od
klonila kandidaturo.

V ZBOR DELOVNIH 
SKUPNOSTI KANDIDIRAJO: 
Anton K ržan, Drago Novo
sele, A ndrija Kovačič, Gabro 
K larič, Slavica Prah, Bogo 
Brložnik, Anton škoflanc, Jo
že T ram puš, Franc Peterko
vič, E di Verstovšek, Anton 
Vogrinc, M artin Gorišek, Mi
ha Savnik, Anton Petrič, Lu
dvik Jurm an, Vinko Božiček,

inž. Vlado Jenko, Boris Pav- 
lenč, Jože Volk, Jože Ver
stovšek, Franc Urek, Franc 
Ptremelč, Ivan Malus, Ivan 
Cizelj, Stanko Podgoršek, 

Anica Kežman, Jože Žabkar, 
Antonija Urek, Milica Ribič, 
Jelka Nenezič in Ivan Rito- 
nja.

V nedeljo bodo 
podelili domicil
V nedeljo ob 9. u ri bodo 

na seji ObS sprejeli odlok o 
podelitvi dom icila K ozjanske
mu odredu.

KONCERT V ARTIČAH. V nedeljo, 2. aprila, so pred polno dvorano prosvetnega 
doma nastopili trije pevski zbori: otroški, pionirsko-mladinski in moški. Vse 
tri zbore je dirigiral ravnatelj osnovne šole tov. Miha Haler. Občinstvo je z navdu
šenim ploskanjem nagradilo zbore in dirigenta. Letos bodo nastopili spet ob praz 
novanju občinskega praznika v obnovljenem prosvetnem domu (Foto: Martin 
Zupančič, Artiče)
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S SEJE DRUŽBENO POLITIČNEGA ZBORA V KRŠKEM

j, kje bi vzel, kam bi del?
Proračun za letos je sprejet —  Na seji so zahtevali vrsto popravkov . 
Občinskemu skladu za šolstvo so naknadno dodali še 135.000 Ndin Letos 
bo sklad razpolagal s 4,126.000 Ndin, lani pa je imel na voljo 3,676.400 Ndin 

Skupni dohodki proračuna in skladov se v krški občini povečujejo za 
4 odst. —  Proračunski razpravi je prisostvoval tudi poslanec republiškega

zbora dr. Jože Brilej

Tako dolge in bum e seje, 
kot je  bila ob sprejem anju 
proračuna danes teden, od
borniki občinske skupščine 
v K rškem  najbrž ne pom nijo. 
Dan se je že um ikal večeru, 
ko so se končno le odločili 
za glasovanje. Sprejeli ^so 
precej popravkov, da so vsaj 
približno zadovoljili tiste, ki 
jim  proračun reže kruh  .

N ajbolj nezadovoljni so p ri
šli na sejo prosvetni delavci.
V njihovem  im enu in v im enu 
občinske konference SZDL je 
prebral predlog za sprem em 
be v korist občinskega sklada 
za osnovno šolstvo Ciril Plut. 
Dr. Lenardič je utem eljeval 
potrebe za zdravstveno var
stvo, sodnik Pibernik pa se 
je zavzemal za večji delež 
sodstvu, ker se obseg dela 
povečuje. Potrebe šolstva so 
zagovarjali še nekateri p ro 
svetni delavci. Vse njihove 
razprave bi lahko strn ili 
v ugotovitev, da družba pre
malo daje za šole.

O obveznostih drugosto
penjskega šolstva je  govoril 
Lojze Stih. Obrazložil je po
ložaj srednje šole v K rškem  
in s tem v zvezi opozoril na 
možnost, da bo šola spričo 
slabe oprem ljenosti celo uki
njena. Poudaril je, da so de
lovne organizacije p ri pod
pisovanju pogodb za prispe
vek t  medobčinski sklad za 
šolstvo druge stopnje v Celju 
preveč ravnodušne in da se 
odločajo za zelo m ajhne vso
te. Odbornikom  je nato  tova
riš š tih  še povedal, da obi
skuje tehniško srednjo šolo 
524 dijakov, poklicno šolo za 
kovinarje pa 172 učencev. 
NajveC jih  je  dom a iz Po
savja, zato pričakuje šola od 
zaposlenih s tega območja 
več podpore in razum evanja.

Pripom be na proračun so 
bile sam o nadaljevanje p red 
hodnih razprav p ri sestavlja
n ju  predvidenih dohodkov in 
izdatkov, ki jih  letos zlepa 
niso mogli uskladiti. P ri obli- 
likovanju zadnjega predloga

za sejo skupščine je svet za 
finance povabil zraven pred 
sednike drugih svetov, da so 
še enkrat povedali svoje mne
nje. Od vsega začetka so 
sodelovali v proračunskih raz
pravah tudi predstavniki 
družbeno-političnih organiza
cij, kljub tem u pa je bilo na 
seji skupščine slišati očitke, 
da je  vplival na sestavljanje, 
še preozek krog ljudi. O dbor
niki so pred  sprejem am  te
m eljito prerešetali izdatke in 
se kritično ustavili tud i p ri 
planiranju  dohodkov.

Tov. Kom očar je  opozoril, 
da je  napoved za 12-odstotno 
povečanje osebnih neto do
hodkov nekoliko preveč opti
m istična, saj presega repu
bliška predvidevanja kar za
2 odstotka.

Letošnja proračunska vsota 
je po predlogu sveta za fi
nance za 8.32 odstotka večja 
od lanske porabe. Skupni do
hodki proračuna in  skladov 
se povečujejo za 4 odstotke 
in znašajo 16,887.234 Ndin.

ZAOSTANKE DAVKA 
ČIMPREJ IZTERJATI!
Skupščina je na seji im eno

vala kom isijo in jo  poobla
stila  za pripravo novega pred- 
dloga, ki naj bi upošteval 
izrečene pripom be oziroma 
zahteve po sprem em bi neka
terih  postavk. K om isija je te
m eljito p retresla vse dohod
ke in izdatke te r dodala 
šostvu 140.000 Ndin. Drugim 
je seveda m orala odvzemati. 
Predvidela pa je  tudi pove
čanje proračunskih dohod
kov. Med drugim  je skupščina 
na predlog kom isije sklenila, 
da je treba čim prej izterjati 
zaostanke davka iz km etij
stva.

P ri glasovanju so šolstvu 
prisodili 135.000 Ndin, m r '"'še 
vsote pa so dodali še sodišču, 
borcem, državni upravi in 
SZDL. Sklad za šolstvo v ob
čini bo letos razpolagal s
4,126.000 Ndin, lani pa je 
imel na voljo 3,676.400 Ndin.

Tov. R avbar je  opozoril na 
m orebitne rezerve v upravi 
in prim erjal število zaposle
nih s sosednjo sevniško ob
čino, ki posluje s  precej 
m anjšim  številom  ljudi. "Na
sploh so odborniki začeli obra
čati vsak d inar tako, kot 
m islijo, da je  lahko najbolj 
koristen.

Na dnevnem redu  seje je 
biila še obravnava poročila 

o delu skupščine v m inulih 
dveh letih, ob čem er pa se 
razprava ni razživela. Več 
zanim anja je  bilo za analizo 
gospodarskega razvoja občine 
v letu 1966 in ocena letošnjih 
možnosti. Gradivo, ki so ga 
prejeli odborniki, je  dopolnil 
še predsednik skupščine An
ton Javorič. Edo K om očar je 
seznanil skupščino s stališči 
plenum a občinskega sindikal
nega sveta do teh  vprašanj.

ZA GOSPODARSTVO 
NI OZKIH MEJA

Poslanec dr. Jože B rilej je 
dal razpravi večje razsežno
sti, k er ga niso omejevali 
krajevni pogledi na gospo
darska dogajanja. Opozoril je 
na potrebo po večji povezavi 
z gospodarskim i organizaci

jam i Slovenije, Jugoslavije in 
drugih dežel. Predvsem  pa  je 
priporočiti čim prejšnjo pro 
učitev perspektivnega razvoja 
občine. Program  tega razvoja 
naj bi vseboval v rstn i red  de
javnosti, k i jim  bodo v ob
čini dajali prednost in s spod
budnim i ukrepi pospeševali 
njihov razvoj. Omenil je  
združevanje sredstev, ki lah
ko prinese več koristi, kot če 
gospodari vsak zase, zaprt 
v ozke m eje delovne organi
zacije ali občine. Nakazal je 
še več poti za gospodarski 
napredek in udeleženci so 
z odobravanjem  sprejeli izre
čene m isli.

Dr. B rilej je  razen tega de
jal. da  je  vesel razgibane pro
računske razprave, k i ji je  
prisostvoval. Povedala m u je 
veliko več, kot bi lahko zve
del o občini na raznih drugih
sestankih. ___

J. TEPPEY

Vabilo na 
akademski ples
Posavski študenti vabijo na 

AKADEMSKI PLES Z BRU- 
COVANJEM v T urist hotelu 
SREMIČ v K rškem . P riredi
tev bo v soboto, 8. aprila, 
zvečer. Za obisk plesa se 
študenti še posebej p riporo 
čajo Krčanom. Prireditelji 
obljubljajo  p rijeten  večer, na 
katerem  ne bo m anjkalo dob
re  volje.

Sredi Krškega postavljajo kiosk za slaščičarno. Odprl 
jo bo slaščičar z Vidma. (Foto: J. Teppey)

Delovna akcija za zgled!
2e več tisoč u r prostovolj

nega dela so prebivalci Brez
ja, Vrhov in Kališovca vložili 
p ri gradnji ceste, k i bo pe
ljala skazi njihove vasi iz 
Gornjega Leskovca od Seno
vega.

Cesto so začeli graditi že 
pred petim i leti, letos pa bo 
dograjena, saj je  m anjka le 
še dober kilom eter. Za grad
njo ceste je  bilo porabljenih 
le m alo sredstev, ki jih  je 
dala občinska skupščina za 
popravilo vaških poti, saj so 
vsa dela opravili vaščani pro 
stovoljno. S prostovoljnim

delam  bodo nadaljevali, brž 
ko bodo dobili potreben m a
terial. Vaščani Vrhov, ki so 
precej odm aknjeni od Brezja, 
si žele prom etne zveze z d ru 
gimi kraji, zato ne varčujejo 
s svojim i silam i, ker jim  bo 
nova prom etna žila precej 
olajšala življenjske razm ere.

Delo vseh občanov, ki g ra 
de cesto, bd m oralo služiti za 
zgled prebivalcem  ostalih kra
jev, ki so še na pol odrezani 
od sveta. Posebej je  treba 
pohvaliti pokojnega Vidka 
škobem eta, ki im a največ za
slug za gradnjo nove ceste.

V kmetijski proizvodnji so še ogromne rezerve
(Nadaljevanje s 1. str.)

um etnih gnojil na hektar, 
družbena posestva pa 643 kg 
na hektar.

Tovariš Avbelj je  nato go
voril o cenah km etijskih p ri
delkov in dejal, da so se od 
leta 1950 do danes povečale 
za dvainpolkrat, škarje pri 
tem  pa  so še vedno odprte: 
cene km etijskih pridelkov 
včasih še vedno niso ugodne 
za nadaljn ji razvoj km etijske 
proizvodnje. Praksa sam a ka
že, k je m oram o b iti prožni 
p ri cenah, da bo prom et s

CELJANI SĆPET V KOSTANJEVICI

V soboto, 15. aprila ob 20. uri, bodo v domu kulture v Kostanjevici spet gosto
vali člani Slovenskega ljudskega gledališča iz Celja s slovito Benaventejevo dramo 
»LA MALQUERIDA«c (Grešno ljubljena). Delo je režiral DINO RADOJEVIČ, nasto 
pa pa ves ansambel Celjskega gledališča. Glavno vlogo je oblikovala znana prvaki 
n ja Slovenskega ljudskega gledališča MARIJA GORŠICEVA, za katero pravijo, da 
je to njena življenjska vloga. Premiera tega dela je bila v Celju 20. januarja 196 < 
in je pri občinstvu naletela na izreden odmev. Ker bi tudi to pot radi napolnili našo 
gledališko dvorano do zadnjega kotička, sprejemamo rezervacije iz drugih krajev 
po telefonu (Kostanjevica, tel. št. 19), in to do četrtka, 13. aprila. Potem bodo vstop 
nice v redni predprodaji v kostanjeviški trafiki. Mladini do 16. leta obisk prireditve 
ni dovoljen. ' .

N:‘ toeden g'edaliŠki VCČer vljUdn° VabUn<W)LENJSKI KULTURNI FESTIVAL

km etijskim i pridelki večji, 
p ri čem er je treba odstraniti 
dosedanje napake p ri odkupu 
in prom etu pridelkov. Govor
nik  je  nato posebej opozoril 
na nekatere vprašanja davč
ne politike in p ri tem  dejal, 
da letošnje sprem em be glede 
ponovnega prehoda na obdav
čitve po katastrsk ih  občinah 
niso dobre. Boljši so bili do
sedanji štirje  okoliši. Zatem 
je dejal, da je bilo lani v 
Sloveniji skupno 14 m ilijard 
kmečkega davka, kar p red 
stavlja 12 ods. od narodnega 
dohodka iz 1966, ko so km et
je  ustvarili v Sloveniji 133 
m ilijard narodnega dohodke
V tem  davku je vštet tud ' 
prispevek za zdravstveno za 
varovanje. V industriji znaš# 
obdavčitev 40. ods. od narod
nega dohodka kar seveda ni 
prim erljivo zaradi dosedanje 
politike cen. Govornik je  na
nizal še več drugih podatkov, 
nato pa opozoril, da znašajo 
izdatki za družbene službe sa
mo iz republiškega proračuna 
nad 9 m ilijard  dinarjev ali 
tre tjino  več kot vsi kmečki 
davki. Sem je treba p rište ti 
še ,vse občinske proračune 
k i  dajo samo za šolstvo 40 
do 50 ods. vseh svojih izdat
kov.

P ri vsem tem  pa im a km et 
še vedno prem ajhno osebno 
potrošnjo kljub napredku, ki 
sm o ga že dosegli. Njegova 
po trošnja je za polovico m a
n jša  kot v družbenem  sektor
ju  veliko več pa lahko dose
žemo tu  s kooperacijo kme
tov z družbenim i posestvi. 
Polovica slovenskih kmetov 
že pogodbeno sodeluje na 
različne načine z družbenim i 
posestvi, p ri čem er dosegajo 
izredno lepe uspehe zlasti v 
živinoreji, vzreji piščancev 
itd . Potrebujem o koristno 
kooperacijo, ki bo spodbuda 
za km eta in posestvo.

Tovariš Avbelj je  nato opo
zoril, da je  narobe če vidimo 
včasih vse samo črno, drugič 
pa spet sam o dobro. Spodbu
dna kritika je  potrebna, kriti- 
karstvo pa vodi v m alodušje 
in n i koristno. Od osvobodi
tve do danes smo dosegli

ogrom en napredek, ki ga m o
ram o ocenjevati tudi v luči 
svetovnih dogodkov. Po po
datk ih  OZN je Jugoslavija na 
tre tjem  m estu m ed državam i 
na svetu, ki so v zadnjem  
času najbolj napredovale v 
km etijski proizvodnji. Na 
prehojeno pot smo lahko po
nosni, saj jo  občuduje ves na
predni svet.

V razpravi, ki je sledila po 
besedah inž. Bučarja, so se 
oglašali km etje z različnim i 
vprašanji. Največ je bilo be
sed o vzdrževanju krajevnih 
poti, o um etnih gnojilih, ko
operaciji .medsebojnem za
upanju, o gozdovih, perečem 
ciganskem vprašanju, katego

rizaciji cest in  lokalnih p ro 
blemih Leskovca te r okoli
ških vasi. Ognili se niso tudi 
vprašanjem  iz zdravstva in 
uvoza hrane, d irek tor AGRO
KOMBINATA Stane Nunčič 
pa je  obširneje opisal doseda
n je uspehe pogodbenega s o  
delovanja v občini.

Prvo večje predvolilno zbo
rovanje v krški občini je 
uspelo predvsem  tudi zaradi 
sproščenosti kmetov, ki so 
odkrito pokazali na številna 
vprašanja, ki jih  bosta mo
rali reševati tako nova zvezna 
kot tud i republiška skupšči
na, na vrsto  nalog pa so kar 
m imogrede opozorili tudi ob
činsko skupščino. Tg.

Ringaraja" v Kostanjevici
Preteklo soboto je skupina 

kostanjeviških am aterjev na
stopila v dvorani Doma kul
tu re  s prav zabavnim spo
redom .
Podala nam je nekoliko sati
ričnih prizorov: gledali smo 
odlomke iz »Veselih večerov 
v klubu«, iz Petanovih črtic 
»Beseda ni konj« in iz zbirke 
poljskih sa tir »Smeh ni 
greh«.

Izbor je bil zelo dober, čr
tice poljskih satirikov pa so 
bile prav spretno prikrojene 
našim  domačim razm eram . 
Brez kakšne zahtevne kulisa- 
rije  si je  režija zelo dom i
selno pom agala s preprostim i 
transparenti, ki so z u stre 
znim i napisi napovedovali 
posamezne prizorčke. Pred
stavo je  naštudirala in re
žirala tov. M arija Šketa, ki 
je  med domačim i m lajšim i 
silam i nabrala prav uspešne 
sodelavce, s katerim i je tudi 
sam a igrala. Zanimivo je, da 
so trije  izmed šestih  sodelu
jočih ta  večer prvič nastopili 
javno na odru  pred  števil
nim i gledalci in da  so nadvse

uspešno ' opravili svojo nalo
go. Razen odlične režije in 
igre tov. šketove nas je p ri
jetno presenetila tov. Colari- 
čeva s tem peram entno i 'ro . 
Tudi igralcem m oških vlog 
je treba dati priznanje: Cvel
barju , Cernoši, Goltezu in 
Zahrastniku gre zasluga, da 
so prizorčki potekali brez 
zastojev in da so bili vedno 
v skladu s celotnim ansam 
blom. O. P.

Drobne 
s Senovega

■  NA RUDNIKU SO RAZPISA
LI VOLITVE za polovico delav
skega sveta in svetov delovnih 
m est, ki bodo 27. aprila. Na zad
n ji seji, k je r je  delavski svet 
sprejel to  reUočitev, so sprejeli 
tud i finančni 'lan  za leto 1967 
in pravilnik o  aadom estilih  oseb
nega dohodka za čas bolezni.

0  DVA POŽARA sta  b ila  p re 
tekli teden na senovskem obm oč
ju . V petek je  pogorel Zupanči
čev kozolec, v soboto pa je  M ar
tinu  Tovorniku iz-M rčnih  sel po
gorela h iša z gospodarskim  po
slopjem .

■  PRECEJ ŠKODE Je povzro
čilo zadnje deževje s snegom zla
sti na  cestah. N ajbolj je  bila p ri
zadeta cesta Senovo — Ravne,
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M aichav

Precej -Fui kapmsk 
moč1** ^°skotlovanih.
I n  C D O d 7 a m i ; n  ,

Valvasor o gradovih v dolini Krke
RAZGOVOR S FRANCEM ŠKRABCEM, PREDSEDNIKOM JAMSKEGA KLUBA RIBNICA

Pomagali bi urediti Željnske jame
Na Kočevskem precej podzemskih jam, jamarjev pa ne —  Naravne zname
nitosti bi bilo treba zaščititi z občinskem odlokom —  Ribniški jamarji so 
pripravljeni pomagati kočevskim ljubiteljem podzemskih lepot —  Najprej 

bi morali urediti in zaščiti Željnske jame

V kočevski občini je  pre
cej podzem skih jam , jam ar
skega kluba pa ne. Vendar 
je v občini nekaj m ladih in 
tudi odraslih, k i jih  podzem
ski svet privlači, žal pa ni 
nobenega, ki b i znal vse za
interesirane zbrati in ustano
viti jam arsko 'sekcijo ali klub.

Prav zato smo zaprosili 
predsednika jam arskega klu
ba Ribnica in člana delov
nega kolektiva »Avta« iz Ko
čevja Franceta šk rabca, naj 
nam odgovori na nekaj vpra
šanj.

V: Na občnem zboru va
šega kluba ste  prav gotovo 
govorili tudi o kočevskih ja 
m ah in njihovem nadaljnjem  
raziskovanju?

O: V kočevski občini je 
precej lepih in zanimivih 
jam , jam arskega k luba pa 

ni, zato se čuti naš klub od
govoren tudi za usodo teh 
jam . Ribniški jam arji smo na 
zadnjem  občnem zboru skle
nili, da bomo zahtevali, naj 
kočevska občina jam e in n ji
hove zanimivosti (kapniki, 
človeške ribice itd), zaščiti.

Franc škrabec
Prizadevali se bomo tudi, da 
bo vse raziskovalno delo pod 
dobrim  strokovnim  nadzor
stvom.

V: Kako bi združili v orga
nizacijo vse, ke se zanim ajo 
za raziskovanje jam ? So v 
Kočevju pogoji za ustanovi
tev jam arske sekcije ali 
kluba?

Del članov komisije pod prvim naravnim mostom 
Zeljnskih jam (Foto: Primc)

O: Ribniški jam arji se bo
mo prizadevali, da bomo naše 
delo in delo kočevskih lju 
biteljev jam , ki delajo m enda 
p ri taborniški organizaciji in 
turističnem  društvu, združlili 
te r potem  skupno načrtno in 
strokovno raziskovali te r ure
ja li jam e. Po m ojem  m ne
nju  je  najbolje, če bi v Ko
čevju ustanovili v začetku ja- 
sekcijo, ki bi bila del naše
ga jam arskega kluba SPD 
ali pa jam arskega kluba 
»železničar« iz L jubljane. No
vi jam arji se m orajo najprej 
naučiti, kako se raziskujejo 
jem e, kako jih  m erim o in 
ostalega jam arskega dela. Na
učiti se m orajo tudi ljubiti, 
spoštovati in varovati pod
zemske lepote, šele potem  
bodo lahko im eli svoj klub. 
ć e  bo prišla  pobuda za us
tanovitev sekcije s kočevske 
strani, smo kočevskim lju 
biteljem  jam  pripravljeni po
m agati pni ustanovitvi sekci
je. Raznih divjih akcij pa ne 
bomo nikoli podpirali.

V: K atere jam e na Kočev
skem  bi bilo treba najprej 
raziskati in usposobiti za 
ogled?

O: N ajprej Željnske jam e, 
potem  pa še jam e na Mest
nem  vrhu te r K oblarsko in 
Prepadno jam o. Občinska 
skupščina pa bi m orala čim- 
prej sprejeti odlok o zaščiti 
jam.

V: K akor mi je znano, si 
nam erava v kratkem  ogledati 
Zeljske jam e posebna ko
m isija in ugotoviti, kaj bi 
bilo treba ukreniti za zaščito 
jam  in kako jih  usposobiti za 
ogled. Ste ribniški jam arji 
pripravljeni pom agati tej ko-

PreSy. kapniških skupin v Željnskih jamah je 
mocij® oškodovanih. Prav zato bi bilo treba preosta
le ler Podzemlja zaščititi ne le z odlokom, ampak 

tudi z ograjo (Foto: Primc)

misij* J1 sPloh pri delu za 
uredite1, Zeljnskih jam?

q. S^sda smo Venđar bi 
želeli« j nas vedno, kadar 
žele Pomoč, vsaj teden 
^  ptf) obveste. Mi imamo 
nam r^ ^  delovni program  
2a leto* in m oram o svoje na
črte u s t i t i  z m orebitnim i 
kočetf^ i željam i po pomo
či. Nv* bi lahko Le stro- 
-kovnO*°moč, ker m oram o

le^os opraviti v naši občini 
precej del. Seveda bi nam 
m orali nekaj prispevati za 
k ritje  stroškov, vendar naše 
zahteve niso velike, saj smo 
jam arji vajeni skrom nosti. 
Opozoril pa bi še, da je z 
urejanjem  jam  veliko dela in 
da bčdo m arali bodoči ko
čevski jam arji enako kot naši 
žrtvovati za jam arsko delo 

m arsikatero nedeljo.

Komisija v k^evskem podzemlju
Kar trije naravni mostovi — kaPniške skupine v dveh rovih —

ravfle ePote zaščititi

željnske jam e je te dni obi
skala posebna kom isija, ki 
jo je  imenovala občinska 
skupščina Kočevje, v njej pa 
so bili zastopniki jam arjev, 
turističnega društva, občin
ske skupščine, Rudnika in 
Elektre.

član i kom isije so ugotovili, 
da so jam e zanimive pred 
vsem zaradi treh  naravnih 
mostov (taki m ostovi so ve
lika redkost) in zaradi lepih 
kapniških skupin v dveh ro-

na 
Cit*11 

Pran°u

vih. ^  ’fga  so blizu Ko
čevja ^ 77° dostopne tudi 
turiš*V *  i nimajo svojega 
mo to ^  ’a voziia .

V e ^ ?..si člani kom isije 
niso Ogledati vseh ro 
vov. inieli načrta
jam. rw, g,1 .so, naj načrt 
P ^  U h n ii^ , . Jam arskega 

ki delajo tudi 
območju.

so naročili 
predsedniku 
Ribnica, in 

predsedniku 
Kočev- 

ljudi, ki se 
jam arstvo, ter 

^ in o  ali sekcijo 
izmed 

ki bi de- 
izmed 

Tverjetno 
rlDI,**"ndx/ pod strokov
nim v v°m izkušenih ja- 
mari«*.

so predlagali, naj 
občiJ^t. skupščina sprejme 
za u^'jišča, kjer so za- 

^  druge prirod
ne <  nJJ°sti, odlok o za
ščiti . bi tudi prepo
vedal ^ JJiaževanje teh ob
jek ti uana§anje (človeških

f
SAP-TURIST BIRO 
LJUBLJANA

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-RAVENA-SAN MARINO -  
RIM-NAPOLI-SORRENTA-CAPRI- 
FIRENCE-BOLOGNA
od 27. aprila do 4. m aja 
Prijave do 10. aprila

■  TRST-RAVENA-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

ribic itd .) te r uničevanje 
naravnih zanimivosti.

Člani kom isije so sklenili, 
da bodo obiskali tudi dve 
ali tr i jam e v okolici Kočev
ja  (Koblarsko, Leonorino in 
Mozeljsko) te r nato predla
gali občinski skupščini, ka
tero naj bi uredili in usposo
bili za ogled. Pri tem bodo 
m orali upoštevati oddaljenost 
od Kočevja, vključitev v osta
le turistične predele naše 
občine in sosednjih občin, 
stroške za urejanje jam e, sta 
nje dovoznih cest in drugo.

29. marca proti večeru je ribič Milorad Srečkovič iz 
Črnomlja potegnil na suho poldrugi meter dolgega 
soma. Pravi, da ima v Lahinji še enega — velikana, ki 
ga je že vabil na trnek, pa se mrcina ne da kar tako. 
Milorad se boji, da ga ne bi izvabili italijanski ribiči, 
ki tudi znajo lepo dvoriti in že obiskujejo vode v Beli 
krajini, saj vedo, da so v Lahinji in Dobličici kapitalni 
somi, ščuke, krapi in druge plemenite ribe (Foto: Albin 
Božič, Črnomelj)

Ujejte jj je rešj|

. .. «'vlienie
žena je  pre

TAKALE JE BILO PRED DNEVI v vinogradu Anice Malnarič na Sodjem vrhu: 
Anica, Marija, Tone, Vinc, Malka in Lojz so pravkar končali kopanje v enem delu 
vinograda, ko jim je gospodinja Malka (na desni) zaklicala: »Malica, ajde malicat!« 
Pripravila jim je domačo šunko, hleb v peči pečenega kruha, čebulo in dve pletenki 
vina. . .  — Pridne kmečke roke so lahko pridne, samo mora jih biti dovolj, da 
pokaže njihovo delo tudi uspeh. Želimo našim vinogradnikom in drugim kmetom, 
da bi jim letos vse dobro rodilo! Foto: Stanko Klepec, Črnomelj)

iz tretjega nad- 
zgradbe 

je hotela sa- 
ji je  nehoteji j c- neiiuMi KMEČKA SKULPTURA. Za postavitev takega kozolca dvojnika (»toplerja«) mo-

k le tn i mimoidoči, rajo priti že pravi mojstri tesarji, ki .ga poleg solidne izdelave tudi primerno okra-
’ se. Če kozolec dvojnik ni dobro postavljen, ga močan veter kaj hitro podre, sicer

pa je za kmeta pravi ponos. Za postavitev kozolca je treba pripraviti blizu 80 mJ 
lesa. č e  bi moral kmet kupiti ves les in še plačevati delavce, bi bilo 3 milijone 
S din komaj dovolj. Na sliki: v majhni vasici Sela pri Šentjerneju postavljajo že 
tret.ji kozolec dvojnik (Foto: Polde Miklič)

rešil  ̂ ___ _____
saJ P^dla ravno nanj.

poškodovala 
^  t M ^ i t ^ j  pa je iz- 
^  e 1° si zlomil

Pot V
visoko
starost

Se staranje da zavreti? — Nauk naj starejšega človeka 
na svetu.

Tistim, ki so 1967 dosegli 67. leto starosti ali kakšno 
leto več ali m anj, naj ne bo žal za vsa ta  leta. Gerontologa- 
gija (m lada veda o starosti) je prepričana, da se koledar
ska in biološka starost redkokdaj skladata.

To je smisel sporočila, ki ga daje prof. dr. Ana Aslan, 
ena najpom em bnejših oseb v boju proti staranju, ravnate
ljica romunskega inštitu ta za geriatrijo in izumitelj »po
mlajevalnih injekcij«. Ta ženska gleda poetično na svoje 
delo in zelo pogosto navaja besede velikega francoskega 
pesnika V ictorja Hugoja:

»V očeh m ladih se iskri plamen, 
v očeh starih  pa žari sijaj.«

in drugih zelo starih  ljudi na svetu. Vse te besede pa imajo 
skupni imenovalec. Skušajo ga izračunati, vsaj za ljudi na 
tem  meridianu, sodelavci inštituta, ki ga vodi dr. Ana Aslan.

Neki avstralski gerontolog pravi, da je vedeti vse o 
starosti danes prav tako važno kot to, kar vedo ljudje 
o atomih.

Ob pediatriji še geriatrija
Tega inštitu ta  ne obiščemo samo zaradi tistih, ki se 

spom injajo daleč nazaj, obiščemo ga tudi zaradi mladeniča 
z zgubanim licem, z redkimi in sivimi lasmi in ohlapnimi 
mišicami. Ko prestopim o 30. leto starosti, m islijo ljud
je v Jugoslaviji, Romuniji in drugih deželah, da imamo že 
dobro polovico ževljenja za sabo. To pa pomeni, da že mo
ram o m isliti na drugo, slabšo polovico življenja. S poveča
no skrbjo za svoj organizem pa se ta  polovica lahko spre
meni v tretjino  lastnega življenja.

Naš pesnik Njegoš je izrazil poetično misel, da ni več
je sram ote, kot je starost. S to mislijo pa se današnja me
dicina ne strin ja, ker se čedalje bolj zanima za pojav sta 
ranja. Ko so 1950 ustanovili M ednarodno društvo za ge- 
rontologijo, je štelo samo 50 članov. Pred dvema letoma, 
na VI. kongresu tega društva v Kopenhagnu, pa jih  je 
imelo že blizu tisoč ter več institucij za raziskovanje 
starosti.

Prof. dr. Ana Aslan meni, da sodobni svet čedalje bolj 
potrebuje geriatrijo za starejše ljudi, kakor je pediatrija 
potrebna za otroke. Tudi v vojnah so z otroki in starci 
drugače ravnali.

Ne govori se o »starčevskih boleznih«
Kakor so otroške bolezni, prav tako so tudi bolezni, ki 

se pojavljajo s starostjo, pa bi bilo nespametno govoriti 
o »starčevskih boleznih«. Te bolezni pogosto pobero tudi 
mlade ljudi, ker jih niso resno jemali. Prav tako kakor je 
treba skrbeti za razvoj otroka do tretjega, petega, sedmega 
ali desetega leta, je treba storiti vse varstvene ukrepe za 
človeka treh, petih, sedmih ali desetih let starosti.

P ro f. d r. Ana Aslan ima svoje mnenje o starosti. S tri
nja se z mnenjem svojega predhodnika, sedanjega akade
mika Parhona, ki je že prekoračil 90. leto, pa še vedno raz
m išlja o tem, da je treba pomlajevati m lajše od njega. 
Njuno mnenje je, da človeka starost stre, če se v starostnih 
letih zapusti. To .stanje pa je že bolezensko in ga je treba 
zdraviti. Učinek takega zdravljenja pa ni pravo zdravljenje, 
marveč neke vrste pomlajevanje.

»Kot univerzitetni profesor in sodelavec Akademije 
znanosti poučujem predm et, ki se imenuje .staranje in po
m lajevanje’,« pravi dr. Aslanova. Eno brez drugega pa ni
ma smisla.

Starost pod mikroskopom
V tem pogovoru bomo delno navedli izkušnje enega 

najbolj znanih inštitutov na svetu za boj p ro ti prezgodnji 
starosti. Doslej je inštitu t obiskalo nad tisoč tu jih  zdravni
kov, med njim i tudi več Jugoslovanov. Nad sto medicin
skih institucij po svetu se je zanimalo za delovne metode 
inštituta v Bukarešti, ki ima redne stike s 77 podobnimi 
inštituti po svetu.

Temu inštitutu je doslej pisalo nad 30.000 ljudi vseh 
ras; skozi njegovo kliniko je razen velikega števila Romu
nov šlo tudi blizu 250 prebivalcev Avstralije, Kanade, ZDA, 
SZ, Nove Zelandije, ZAR, Francije, švedske in drugih dežel.

Inštitu t ima tudi znanstveni laboratorij, v katerem  de
lajo poskuse na 2.000 belih miših.

Moji sodelavci, — pravi dr. Aslanova, — na um eten na
čin ostare belo miško, potem pa jo zdravijo pred starost
jo oziroma jo pom lajajo. Na miših raziskujejo tudi ded- 
nostne lastnosti in podobno. Pri tem  smo dosegli ohrabru
joče izsledke.

Inštitu t se nahaja v predm estju stare Bukarešte, obkro
ža ga drevje in nizek zid. Njegovo poslopje, kot kaže, ni 
m lajše, kot so naj starejši njegovi prebivalci. Zunanje zido
ve krase zelene ploščice, zato je v skladu z davnimi leti ti
stih, ki v njem  žive. V notranjosti je vse udobno urejeno, 
s toplo vodo, dvigali in podobnim.

Povprečje: 82 let
Delovna soba dr. Aslanove je polna knjig, albumov, 

knjig vtisov in map, v katerih so označena središča tega 
inštituta, ki so raztresena po vsej Romuniji. Jih je 115 in v 
njih skrbe za babice in tete, kot skrbe v otroških dispan
zerjih za njihove vnuke.

M E H O V O
Vsebina — Kje stoji grad Mehovo. Od kod ima svoje ime. Kakšen 
je grad. Njegova notranjost. Dedovina gospodov Mehovskih. Velika 
moč gospodov z Mehovega. Lastniki tega gospostva. Kdo je sedaj 
lastnik gradu. Uporni kmetje se povzpnejo na grad Mehovo. Vržejo 
veliko gospodov in plemičev čez grajske zidove. Puntarski kmetje 
premagajo nahujskane Uskoke. Žene zgrabijo za orožje. '

Grad in gospostvo Maichau, po k ran j
sko Mehovo ali Mihovo, leži na Sred
njem  K ranjskem , od Ljubljane devet, od 
Novega m esta eno in od M etlike dve m i
lji. Kair zadeva ime, 'je sicer živel nekdaj 
na K ranjskem  rod gospodov Mehovskih 
(ali gospodov z Mehoivega), vendar ne 
vemo, ali je hiša dala rodu ime ali pa 
rod hiši.

Grad sto ji na visokem in koničastem 
hribu, takoj ob vznožju tako imenova
nega ’uskoškega pogorja; nekdaj so ga 
šteli k najbolj u trjenim  višinskim  grado
vom, o čem er še pričajo trdno obzidje 
in stolpi. Na grajskem  dvorišču je lep 
vodnjak z okusno vodo.

Ta grad je bil dedovina imenovanega 
rodu gospodov Mehovskih ali gospodov 
z Mehovega, ki so na K ranjskem  dolgo 
živeli in so bili silno mogočni. O njihovi 
moči lahko sklepamo iz tega, ker si je 
A lbreht Mehovski, ki je živel nekoč tu  
na Mehovem, drznil napasti Beli III., 
ogrskemu kralju , ob njegovih m ejah ne
katere kraje in m u jih  s silo iztrgati. O 
tem poleg ostalih besed pričajo tudi tele 
besede gospoda Jane/.a Ludvika Schtin- 
lebna:

Stefan U rsinii sin N icolottija, po m a
teri imenovan grof Goriški ali grof od 
Gorice, ki Slovencem ni nepoznan, je le
ta 1198 Beli III., k ralju  ogrskemu, do
končal zvesto delo, ko je prem agal Al
b rehta z Mihovega ali Mehovega, ki je 
sovražno napadel ogrske obm ejne kraje.

Za omenjenim  Albrehtom Mehovskim 
je mogoče najti še druge gospode Mehov- 
ske: tako leta 1238 gospoda Nikleina in 
gospoda P rehtlina Mehovskega, za katera 
pa kljub m arljivem u raziskovanju ni mo
goče dognati, ali sta  bila lastnika mehov
skega gospostva.

Leta 1250 so .prebivali tu  na Mehovem 
trije  gospodje: gospa M einhard Mehov
ski, kaštelan, gospod Ulrik in gospod Al- 
fing Mehovski; iz starih  zapiskov je raz
vidno, da je slednji na tem gradu prebi
val še leta 1292.

Slaivni rod Mehovskih je bil na K ranj
skem tudi še kasneje v polnem razcvetu, 
zdaj pa je poleg nešteto drugih tudi ta 
popolnoma izum rl in nanj je ostal samo 
še spomin. Poslednji, ki sem ga mogel 
po dolgem in prizadevnem  listanju po 
knjigah najti, je  bil gospod K onstantin 
Mehovski, ki je  še živel leta 1554.

Vendar graščina Mehovo ni bila vedno 
v rokah Mehovskih n iti takrat, ko so ti 
še živeli. Tako poročajo nekateri zgodo
vinarji, da je okoli leta 1373 dobil grad 
Mehovo gospod Albreht grof G oriški, ki 
Jo je dobil kot dediščino, razdeljeno med 
brate.

Kasneje je gospostvo prešlo v last 
grofov Celjskih. Okoli leta 1421 je girof 
Herman Celjski poleg številnih drugih go
spostev prepustil tudi Mehovo svojemu 
sinu Frideriku grofu Celjskemu, da bi 
ta mogel upravljaiti s svojim  lastnim  go
spostvom. O imenovanem grofu F rideri
ku Celjskem, o njegovem ljubim kanju s 
prelepo Veroniko in o sumu, da je zaradi 
ljubezni do nje um oril svojo leta 1422

um rlo ženo, rojeno pl. Franikopansko ali 
Modruško, sem poleg drugih zgodovino
piscev tudi jaz že na drugih krajih  ob
širno poročal.

Ko pa je  rod grofov Celjskih na že 
poznan način popolnom a izum rl, je  tudi 
Mehovo poleg drugih celjskih posestev 
prešlo na slavno Avstrijsko hišo, zaradi 
tega je graščina še danes dana v zastavo.

Leta 1472 je bil upravitelj Mehovega 
ali stotnik gospod Ludvik pl. Kosiak.

Okoli le ta 1540 je imel grad v zastovo 
gospod Pueller, ki je tu leta 1548 tudi 
umrl.

V letu 1600 so imeli grad zastavo go
spodje Juriči, zdaj pa ga im a gospod 
Ivan E rnest grof Paradeiser, stotnik Žum- 
berški in Slunjski.

Ko je 1515 izbruhnil kranjski kmečki 
upor in je bilo veliko število grofov na 
padenih in popolnom a razdejanih, je p ri
šlo budi Mehovo na vrsto. R azjarjeni 
km etje So grad napadli in osvojili 17. m a
ja, po trditvah nekaterih drugih pa na 
vnebohod, te r so dva b ra ta  M indorfa, ki 
sta imela’ graščino v zakupu, nam reč go
spoda B altazarja pl. M indorfa in gospoda _ 
N. pl. M indorfa te r gospoda M arksa iz 
Klisa, poslednjega svojega imena in rodu, 
in gospoda G ašperja W eineckerja, ki so 
nadvse junaško branili grad, žive vrgli 
čez obzidje v bedno sm rt. Tako so se 
vsi žalostno razleteli in izdihnili svojo 
dušo. Tem je sledilo v sm rt še petnajst 
drugih plemičev, ki so bili na isti način 
p>o rokah teh m orilskih hudičev žrtvovani; 
odtrgali so jim  glave in vrgili telo in gla
vo prek obzidja.

Čeprav so bili tisti, ki so se branili, 
zdaj vsi pobiti, pa s tem še ni bilo konca 
njihove okrutnosti; tako sta  m orala po
stati žrtev teh razdivjanih ljudi še m lado
letna sinka gospoda B altazarja Mindorfa. 
Ko so o troka zadavili, je p rišla na vrsto 
tudi n juna m ati M arta, rojena Phaffoit- 
scher, ki so jo do golega slekli in jo sko
zi grajska vrata vrgli kakor ovco med 
leve v odprte m orilske krem plje krvi 
željnih kmetov; ti  so ji tud i žalostno zlo
m ili vrat. 2i/va je ostala samo še čisto 
m ajhna hči, ki pa bi tudi ne bila ušla
suniti, ko bi je n jena strežnica, neka sta 
ra ženica, ne odnesla kot plen.

Leta 1602 je zopet vzklilo seme upora; 
da bi ga zadušil in uničil, je  gospod 
K arl pl. Jurič, zakupnik gradu in gospo
stva Mehovo, nahujskal Uskoke na me- 
hovske upornike. U porniki pa so se moč
no branili in naščuvali celo svoje žene, 
da so se z burklam i in drugim  orodjem  
lotile Uskokov. Pri tem  spopadu so ustre 
lili nekega km eta in staro  ženico, m ajh
nega obroka pa so pohodili konji.

N ajslabše pa se je godilo Uskokom,
sa jih  je od sto kom aj deset odneslo 
zdravo kožo. Sin mehovskega sodnika je 
tudi ustrelil nekega Uskoka, ki m u je v 
zasram ovanje kazal zadnjo plat.

Mehovski grad, ki je danes razva
lina, je  stal severno od vasi Podgrad,
11 km od Novega m esta, na hribu  nad 
cesto Novo mesbo—Karlovac.



Dva izmed tistih, ki
Dana Dolinšek, gospodinja 

iz SevnLce. je  ena izmed dveh 
odbornic občanskega zbora 
skupščine. K er bo po april
skih volitvah zapustila vrste 
odbonrkov, smo jo vprašali, 
kaj misli o delu in vlogi 
skupščine p ri reševanju vpra
šanj, . ki zadevajo sleherno 
družino.

— V rsto let že prisostvuje
mo seiaim sevniške občanske 
skupščine, vendar m oram o 
reči. da je na njih  kaj redko

DANA DOLINŠEK

slišati ženski glas. Se ni bati, 
da bodo možje obšli vpraša
nja, ki zadevajo težave zapo
slenih m ater?

— K aj, ko pa nas je tako 
malo! V vsej skupščini nas 
je sedem , nalog in težav pa 
tolifeo. Zase odkrito  pr-znam, 
da se na širše gospodarstvo 
ne spoznam kaj več, saj ži
vim za dom in gospodinjstvo, 
vem pa toliko bolj za drobne 
nevšečnosti, s katerim i se 
srečuje naš človek in ki zelo 
vplivajo na njegovo razpolo
ženje. V skupščini sem bala 
kar znana po tem, da se 
rada spotaknem  ob trgovine 
in mesnice, k je r sem pogosto 
videla pom anjkljivosti, ki bi 
jih  z malo dobre voije lahko 
odpravili. N ekateri so bili 
včasih zaradi tega prav hudi 
name.

— Za katere zadeve naj bi 
po vašem še posebej skrbela 
občinska skupšččna?

— Gospodinja in m ati sem, 
zato bo mogoče moj odgovor 
preveč enostranski, pa ven
dar: odločno več bo treba po
magati zaposleni m ateri, sicer 
bo im elo vse to  kaj slabe po- ■ 
sledice pri vzgoji m ladine. 
Mislim tudd. da bo treba m la
dim, Id prihajajo  iz šol, po
iskati zaposlitev, ker bo d ru 
gače narobe.

— K ateri pojavi vas prt 
diružbeno-poJdtičnem delova
n ju  v okolju, v katerem  ži
vite, zaskrbljujejo?

— Povsod, k je r se sestaja
mo, se gledamo vedno isti.

Mladih pa m anjka. P ri tem 
m islim  predvsem  dekleta in 
žene, kri mnoge v konfekcij
ski industriji služijo vsak
danji kruh. Ne vem. če bomo 
stvari dobro urejevali brez 
njihovega sodelovanja in n ji
hovega glasu. Všeč mi ni tu 
di to, da nekateri vsevprek 
kritizirajo , na javnih shodih 
pa jih  sploh ni blčzu.

Ivana M urna, ki ga na Mal- 
kovcu in v okolici poznajo 
pod imenom 2an, nismo d o  
bili doma. Sel je po opravkih 
v Sevnico. »Samo, da bi to 
že enkrat minilo, nikoli ga 
ni doma,« je potarnala njego
va žena. ko smo malo poča
kali. da je vlak prisopihal 
skozi tiste  predore na posta
jo  v Tržišče in se je  tovariš 
M urn vrnil.

— Predsednik krajevne 
skupnosti ste, kako naj bi te 
delovale v sodelovanju s 
skupščino?

— Prepričan sena, da za nar 
še razm ere ni koristnejše 
oblike združevanja naših sil 
in interesov, kot je  krajevna 
skupnost, pa ne zato, ker sem 
slučajno jaz predsednik, kaT 
niti ni tako važno. Samo kra
jevne skupnosti so sposobne 
delati čudeže: z malo denarja 
veliko narediti. N jim  se je 
treba zahvaliti, da je p ri nas 
že k vsaki vasi mogoče priti 
z avtomobilom, da im a že 
veliko naselij tekočo vodo. 
da je izredno redka hiša. k jer

IVAN MURN

se še ne sveti električna luč.
— M islite, da so volivci za

dovoljni z vašim  delovanjem
v skupščini?

— Zelo mi je težko, če se 
na spodbudo občanov za ne
kaj dogovorimo, pa se ne 
uresniči. V takem  prim eru 
se ljudem  zam eriš in se kas
neje kaj težko odkupiš ta  to. 
O dbornik m ora im eti pred 
vsem  prim em o velfko ob
m očje, da dobro pozna vo
livce in  njihove želje.

— Kaj je  po vašem m nenju 
zadnja leta najbolj razburilo 
volivce na vašem območju?

— Likvidacija naiše zadru
ge, kg je  bila po vojni osno-

KRATKE Z VSEH STRANI
■  KOMPOLJE: ZA POMOČ 

PROSIJO. K rajevni odbor SZDL 
K om polje je  31. m arca zaprosil 
občinski odbor, da b i m u pom agal 
dobiti občinsko denarno pom oć za 
dograditev ceste p ro ti M rtovcem . 
Po trebu jejo  še Četrt m ilijona Sdin, 
prebivalci pa so že sami opravili 
dela v vrednosti 392.000 Sdin. Ce
sto  bi razen t>m kajšnjih  vaščanov 
potrebovalo tud i gozdno pod jetje  
za irvoz lesa.

■  JABLANCA: HOČEJO DIM NI
KA KJ K IZ KADEČ. Na javnem  
shodu na Jablanici 29. m arca so 
udeleženci m ed drugim  zahtevali, 
n a j bi tam kajšn je  vasi spadale v 
radeški dim nikarski okoliš. Kot 
vzrok za to  so navedli neredno 
op rav ljan je  uslug dim nikarjev  iz 
Sevnice in so zatrjevali, d a  je J a 
blanico, Okič in Novi grad  obiskal 
d im nikar le dvakrat v dveh letih .

■  SE VEDNO BREZ LUCI. 
K ljub  to likokratn im  opom inom  
prebivalcem , ki uporab lja jo  za 
prehod čez Savo sevniški železni
ški m ost, tam kajžn jl prehod za 
pešce Se vedno n i razsvetljen . P ri
zadeti pogrevajo to  znova in zno
va, vendar njihovi želji nihče ne 
ustre?e

■  ZABAVNI VEČER. Sevniški 
m ladinski aktiv je  p rired il v čast 
dneva m ladinskih delovnih brigad
1. aprila  Veseli večer, na katerem  
so nastopale skupine izvajalcev 
narodnih  in  zabavnih pesm i iz 
Sevnice in okolice.

■  OBČNI ZBOR PD LISCA. V 
nedeljo, 2. ap rila , je  b il napove
dan  občni zbor p laninskega d ru 
štva Lisca. Člani naj b i se zbrali 
v dom u na Lisci, v prim eru  slabe
ga vrem ena pa Je bil zbor p redv i
den za torek.

■  BOSTANJ: R IB E 2E  LOVI
JO. Pantiči iz Bo&tanje se rad i 
pohvalijo , da je  letos precej la£je 
p riti do  rib , ki so se pred kratk im  
začele d rs titi v strug i M irne p ri 
boštanjskem  m ostu. Pravijo , da 
ribiči s icer drstišče čuvajo, vendar 
jim  ne m orejo b iti kos. Ce lahko 
verjam em o m ladim  nadobudn ežem , 
ki p ri izjavah seveda n iso  vedeli, 
kdo se zanim a za d ivji lov d rstečih  
se rib , m oram o povedati, da n ji
hov lov ni b il slab. Eden Je za
trjeva l, da jih  Je p red  zadnjim  
deževjem  sam o en večer u je l tri
deset, drugi pa  19. R ib niso sam i 
pojedli, m arveč so Jih p rodaja li 
po hišah.

vana z našo pomočjo Nič ne 
rečem večje km etijske orga
nizacije so m očnejše, vendtjr 
je treba pri tem gledati tudi 
na m edsebojen stik  z zadr iž- 
n ;ki. Sevniškega kam b;nata 
ne morem grajati ne hvaliti, 
vem pa. da ima sam dostt te
žav in ne m ore kaj dosti m - 
sliti na pomoč kmetovalcem. 
Tu je potreben medsebojen 
stik sc de’ovanje in zaupanje. 
Sam sem vzel lani od kom bi
nata v rejo teleta; ne rečem, 
da se mi ni izplačalo. Menim, 
da bi m arali biti 'medsebojni 
računi pri kooperaciji pred
vsem čisti in pošteni za oba 
partnerja

M . L.

Matični urad Tržišče
V ma>rcu so rodile: Ivana Šin

kovec iz Telčic — dečka in Ana 
K opar iz Polja — dečka llm rli 
so: Urška Pungrčar iz Pavje vasi
— 86 let; Janez U rajnar, km et iz 
Skovca — 76 let in Tom až Si- 
pelj, o trok  iz J apr jeka — 2 m e
s e c a ^
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O istn o pod jetje  iz N ovega m esta  je ob ljub ilo , da bo do 31. m arca popravilo sevni- 
šk i m ost čez Savo. Ko sm o se ta dan peljali čezenj, je bilo delo res že pri kraju. 
M ost bo solidno popravljen, saj bo dovoljeval prevoz trikrat večjih tovorov kot 

\  sedaj (F oto: M. Vesel)

Premalo uslužnostne obrti
Kandidat za zveznega poslanca tov. Viktor Avbelj je imel v Sevnici na 
nedavnem zboru obrtnikov razgovor o problematiki obrtništva v sevniški 

občini -  Iz razgovora povzemamo najvažnejše ugotovitve

Okorela davčna politika do 
obrtn ištva je im ela tako kot 
v drugih družbeno-političnih 
skupnostih tudi v sevniški 
občini slabe posledice. Ugo
tovljeno je, da je bilo p ri 
vsem tem prizadeto pred 
vsem malo, uslužnostno ob rt
ništvo. ki ga družbena obrt 
ni mogla dovolj h itro  n ado  
m ostiti. Zato smo m orali 
sprem eniti to prakso in bolj 
podpirati razvoj zasebnega 
obrtnika, ki tako kot zasebni 
km et ali kak drug poklic ži
vi od dela svojih rok.

Podatki o obrti zadnja leta 
kažejo, da se je  obrtna de
javnost povečala zlasti na 
račun proizvodne obrti, m ed
tem ko je uslužnostna ' " r t  
še vedno zaostajala za po
trebam i. Tako je  družbeni 
sektor obrtništva, kam or spa
dajo izmed večjih obrtnih 
pod je ti i Ju tran jka, M izarska 
zadruga, Kovinsko podjetje, 
Komunalno obrtno podjetje 
in Stanovanjsko komunalno 
podjetje, imel lani za tre tjino  
večjo proizvodnjo, vendar je 
to povečanje šlo predvsem  na 
račun proizvodne obrti ome
njenih podjetij. Po m nenju 
nekaterih bi kazalo občinska 
sredstva, zbrana od obrti, na
mensko usm erjati za pospe
ševanje uslužnostne obrti.

Prožnejše in k ratkotrajnej- 
še obravnavanje zahtevkov za 
opravljanje obrtne dejavno
sti v občini je  povzročilo, da 
je trenutno v občini že do
volj avtoprevoznikov, gostin
cev in obrtnikov, ki izdelu
je jo  izdelke serijsko ali po, 
naročilu, m anjka avtom ehani

kov in še cela vrsta drugih 
obrtnikov, ki bi zadovolje
vali potrebo po vse večjih 
obrtnih zaslugah. V občini je  
21 avtoprevoznikov, od ‘e^a 
že letos 4 novi, ki plačujejo 
občinskem u proračunu sk u p  
no Okoli 12 m ilijonov d  ja- 
tev na leto. posam ezniki pa 
v letnem  razponu od 60 tiso
čakov do 2,3 m ilijona Sdin. 
Zasebnih gostilničarjev je 31, 
im ajo pa od 200 tisočakov do
3 m ilijone Sdin letnih dav
čnih obveznosti Lani je  bilo 
v občini 183 zasebnih obrtn i
kov in gostilničarjev, ki so 
skupno prispevali v občinski 
proračun 62 m ilijonov, kar 
pomeni, da je  Obrtništvo po
memben vir proračunskih 
sredstev. V m arcu je  bilo v 
sevniški občini že 206 nosil

cev obrtne dejavnosti.
Zaskrbljujoče pa je, da se 

število vajencev ne povečuje, 
m arveč celo znižuje. Delovne 
organizacije in zasebni ob rt
nika jih  odklanjajo, češ da 
jim  m orajo dajati prevelike 
nagrade, da prebijejo prem a
lo časa v delavnici pri prak 
tičnem  delu in da jim  po po
toku roka ne m orejo zagoto
viti zaposlitve. K er brez 
usposobljenih vajencev ne bo 
sposobnih obrtnikov, bo tre 
ba p ri tam  nekaj sprem eniti; 
podatki o strokovni usposob
ljenosti za gostilničarje na 
prim er kažejo, da im a le 
m anjši del predpisano iz
obrazbo, vsi skupaj pa nim a
jo v ufleu n iti enega vajenca.

M. L.

V Tržišču nimajo 
simazina

Bliža se čas, ko se bo treba 
spoprijeti z nadležnim ple
velom, vendar pravijo kme
tovalci na področju Tržišča, 
da nekaterih zaščitnih sred
stev ni mogoče kupiti. Med 
njimi je tudi simazin, ki ga 
uporabljajo za zatiranje ple
vela v koruzi, sadovnjakih in 
vinogradih. Kmetje obsojajo 
oskrbovalce, češ da ne pre
skrbijo pravočasno zaščitnih 
sredstev, saj polje in vino
grad ne povprašujeta za 
vzroki, marveč zahtevata vso 
uporabo teh pripravkov 
o pravem času

Matični urad Šentjanž
V prvem  trom esečju letošnjega 

le ta  je  b ilo  na obm očju m atične
ga u rada  Šentjanž ro jenih  6 o trok: 
tr i je  dečki in  tr i  deklice. Umrli
so: Jožef K raljič  — 77 let, M ari
ja  Zebljič -  78 let, A lojzija Lju- 
bešek — 70 let, A ntonija Logar — 
59 let, Prane E rm an — 85 let, 
F rančiška Podpadec — 74 let.

Kandidati za odbornike obč. zbora
Bred kratk im  so bili v sev- 

niški občini končani kandida- 
cdjski zbori, na katerih  so 
v volilnih enotah izbrali na
slednje kandidate za volilne 
liste volitev v občinski zb o r

Blanca: Alojz Urh in Niko 
M am;

G abrijele: Jože Jerm an,
Darko Sfcanoar in  Jože Ci
m erm an;

Kompolje: A lbert Felicijan, 
M arjan Rešeta;

Tržišče: Milan B orštnar in 
Janez Zorc;

Poklek: Vinko Urbančič in 
Danijel Medvešček;

S SEJE OBČINSKE GASILSKE ZVEZE

Ukinjeni preventivni skladi

SftVNISKIJVESTNlK

Sevniški gasilci so im eli 29. 
m arca zaključno sejo občinske ga 
silake zveze, na kuteri so obrav
navali predvsem  sprem em be, ki 
jih  je  povzročila ukinitev preven
tivnih skladov. Ukinitev bo po
vzročila precejšnje sprem em be tu 
di p ri zavarovalnih prem ijah , 
prostovoljna gasilska društva pa 
si bodo m orala drugje  poiskati do 
tacije , kar velja zlasti za društva 
v industrijsk ih  cen trih .

Na seji, ki j i  je prisostvoval tu . 
d i predsednik ObS Sevnica, je  
predsednik zveze Jože Sm odej po 
ročal o delu v letu  1966. Gasilci 
»o dosegli največ uspehov zlasti v 
sodelovanju z gasilsko zvezo v 
K rškem . Na seji so pohvalili 
PGD Breg, ki je  lani postavilo * 
svojem  kraju  nov gasilski dom .

Na seji so sklenili, da  bo za
radi bližnjih volitev občni zbor ga 
silske zveze 29. ap rila . Predtcm  
bodo preizkusili nove Tomosove 
brizgalne, ki jih  bodo nato razde
lili zlasti društvom  v oddaljenejših  
naseljih .

Ob koncu je  referent m  m lad; n 
ce spregovoril o vključevanju m la
dine med gasilce. Pohvalil je m la.

de gasilce v Tržišču, k je r so se 
na pobudo uprav ite lja  Sole tov. 
Fugine v precejšnjem  številu 
vključili v akcijo  gasilske zveze.

S. Sk.

Prijeten večer v Loki
PD Prim ož T rubar je  v sobo

to , 11. m arca, prip rav ilo  v loškem 
prosvetnem  dom u prireditev  v 
počasUtev slovenskega kulturnega 
praznika in dneva žena. Sodelo
vali so d ijak i, študen tje  in loški 
m oški ok tet. K ot gost je  sodelo
vala p ian istka  M aksa, ld je  nek
daj službovala v Loki.

O bčinstvo je  bilo p rijetno  pre
senečeno nad nastopom  m ladine. 
Vsi so si želeli, da bi v Loki o r
ganizirali še kakšno podobno p ri
reditev. Čudno je, da dvorana ni 
b ila  polna, saj tak ih  p rireditev  v 
Loki n i veliko.

Matični urad Studenec
V m arcu so v dom u počitka na 

Im pol jel um rli: Alojz K nafel, 77 
let; R ozalija Fongrac, 74 !et; Mi
hael Jenčič, 85 let; Ana R upar, 
gospodinja iz S tudenca, 73 let.

Razbor: Jože Imiperl in  Ka
rel Kosem;

Bučka: Jože Bukovic;
Zabukovje: Jože Spec in 

Franc Božič;

Krm elj: Vlado Senčar;

Sevnica: v Šm arju K arel 
Kolman in  Prane Drobne, na 
Trgu svobode F ranc Ogoredc, 
v Kolodvorski ulici M arija 
Pobočin in Anica Požeg;

Lončarjev dol: Miha Koz
mus in  B erta Piltaver;

Radna: Pepca Malešič;

Spet prevelika 
obremenitev ceste
Cestna baza v Sevnici je  te 

dni dobila dovolj gram oza za 
posipanje cest, tako da so 
uredili tudi cesto Loka- Breg- 
Sevnica. P ri tem  so nastale 
druge težave; ker je ta  cesta 
bolje oskrbovana kot ona 
na desnem  bregu Save, vozi 
po n jej vse več avtomobilov 
in tudi tovornjakov. Ti pa 
pom enijo za cesto preveliko 
obrem enitev, zato ni čuda, da 
zlasti na ovinkih na cesti na
sta jajo  globoki ja rk i, ki so za 
kolesarje, m opediste in mo
toriste lahko usodni.

Cesto bi bilo torej nujno 
potrebno popraviti ne s po
sipanjem  gram oza, am pak 
z izravnavo cestišča, zlasti na 
ovinkih. To bi bilo res pove
zano z malo večjim i stroški, 
vendar bi cestna baza potem 
prihranila precej gramoza. 
Cesto na desnem  bregu Save 
so tako že večkrat popravili.

Drožanje: Franc Zupan in 
M atija Kozinc.

»LISCA« je že 
podpisala pogodbo
V zadnji številki našega li

s ta  sm o zapisali, da je  med 
podjetji, ki še niso podpisa
la pogodbe z občinsko skup
ščino o prispevku za šolstvo, 
tudi konfekcija LISCA. V 
podjetju  so bili zaradi tega 
k ar m alo užaljeni, češ da for
m alne pogodbe do ta k ra t res
da niso podpisali,1 dali pa so 
m oško besedo, da jo  bodo. 
Med tem  časom so pogodbo, 
po kateri bodo prispevali 
okoli 12 m ilijonov Sdin, že 
podpisali. K ot sm o obveščeni, 
je  to naredilo še tudi nekaj 
drugi delovnih organizacij.

Kopališče vsaj 
v turističnem 

letu
Sevnica nim a javnega kopa 

lišča, kam or bi se v vročih 
poletn ih  dneh hodili h lad it 
tam kajšn ji prebivalci. 2e več 
le t o tem  razprav lja jo , vendar 
ne p ride d lje  od tega. Lani je  
bil narejen  načrt za ureditev  
kopališča na M im i p ri Bošta- 
n ju , vendar je za uresničitev 
zm anjkalo denarja .

Ko so se p re jšn ji teden sešli 
predstavniki občinske skupšči
ne. krajevne skupnosti, tu r i
stičnega društva  in kom unal
nega pod je tja , so sklenili, da 
je treb a  ukren iti vse potrebno, 
da b i Sevnica dobila kopališče 
v letošnjem  m ednarodnem  letu 
turizm a. V ta  nam en je  po 
trebno  pregledati tud i bazen 
pri KOPITARNI, ki bi ga po 
njihovem  m nenju lahko uspo
sobili za kopanje.



The Youth Club of Warwickshire bo v Trebnjem prihodnje leto 
N gradil otroški vrtec

Prejšnji teden je bil podpisan sporazum, po kate
rem  bo mladinska dobrodelna organizacija iz Anglije 
prihodnje leto v jun iju  in ju liju  postaivila v Trebnjem  
montažno stavbo, nam enjeno otroškem u varstvu.

Presenečenje, radost in 
hvaležnost hk rati so preve
vali obraze udeležencev po
sebnega posveta v Trebnjem , 
ko sta  dva m lada Angleža, 
29-letni socialni delavec Ge- 
off D om an in 22-letni rudar
ski tehnik John Layland iz 
Bedw ortha, razlagala načrt, 
ro jen  v njuni glavi, po kate
rem  bosta s skupino okoli 
sto  svojih privržencev mla
dih  angleških zanesenjakov, 
zbranih v klubu The jouth  
club of W arwickshire zbrala 
denar za postavitev montažne 
7 k ra t 14 velike stavbe, na
m enjene otroškem u vrtcu. 
L judje tega načrta  kar niso 
mogli razum eti, in slišati je  
bilo vprašanje, če bo treba 
kasneje kaj plačati. Na vpra
šanje je  odgovorila predstav 
nica glavnega odbora Rdeče
ga križa Slovenije, ki je  po

sredoval ponudbo m ladih An
gležev: »Vse podrobnosti so 
določene s  pogodbo. Za vaše 
razm ere je  njihova ponudba 
vsekakor nepojm ljiva. K ot 
so nekaterim  m ladim  ideal 
dolgi lasje ali moda, drugim  
pa je  spet k ra ja  avtomobilov 
največje junaštvo, tako si je  
ta  skupina, ki jo je  osnoval 
g. D om an izbrala za cilj po 
svojih m očeh in znanju po
magati človeštvu.

V stal je  vodja kluba 
g. Geoff D om an, tipičen, p ri
jazen Anglež, bledega obraza 
in govoril, inž. M lakar pa je 
njegove besede posredoval 
poslušalcem: »Da ne bi kdo 
dvomil o naših nam erah in 
uresničitvi načrta, je  treba 
povedati nekaj besed. Midva 
s kolegom sva pripotovala 
v Jugoslavijo na lastne stroš
ke. Lani smo se lotili podob

ne akcije v Ita liji. Danes sto
ji v Meani p ri Torinu lepo le
tovišče za otroke. Tam bodo 
lahko letovali tudi slovenski 
otroci, najboljši pripradniki 
podm ladka Rdečega križa, ki 
jih  bo izbral glavni odbor 
RK. D enar za vaš vrtec bomo 
zibraJi v  nabiralni akciji. Ena 
od n jih  bo tudi prodaja če
stitk  z motivi, ki so jih  na
risali vaši otroci z šole in ot
roškega vrtca. P reslikala sva 
slike vašega slikarja-naivca 
tav.M agyara s Čateža, proda
li pa bomo tudi dve njegovi 
originalni deli. Naš klub si 
služi denar s kom unalnim i 
uslugam i, prem orem o pa tudi 
lastno avtom obilsko pralnico. 
Prihodnje leto bo vaš kraj 
obiskalo okoli 25 članov na
šega kluba, ki bodo postavlja
li m ontažno zgradbo.«

Prvi dogovor je sklenjen. 
Montažno stavbo bodo p rip e 
ljali iz Anglije, občina pa bo 
zagotovila gradivo za tem elje 
in ureditev okolice. Za časa

bivanja članov kluba v Treb
njem  bo zagotovila tudi upo
rabo šolske kuhinje in pro 
sto r za bivanje. Osnutek na
č rta  bo naredil novomeški a r
h itek t tov. Lapajne, podrob
neje pa bodo stavbo načrto 
vali v Angliji. Ni potrebno 
poudarjati, da so se tudi tre 
banjski m ladinci ponudili, da 
bi sodelovali p ri gradnji.

Ko smo se od obeh m ladih 
zanesnjakov poslavljali, smo 
vsi čutili eno: kako je svet 
m ajhen, kako ljudi in narode 
družijo is ti cilji, kako velika 
je  ideja hum anizm a, medse
bojne pomoči in sožitja, tako 
velika, da so vse druge raz
like m ed gairodi in državam i 
v teh iskrenih akcijah nepo
membne. tfse več takih ljudi 
bo potreboval ju trišn ji svet 
in zagotovo bo lepši, sreč
nejši.

M. LEGAN

Vodja kluba g.v Geoff Dornan in njegov sodelavec g. 
John Layland si z zanimanjem ogledujeta zadnjo šte
vilko našega tednika. Na sliki so z leve proti desni: 
inž. Damjan Mlakar, ki je pogovore prevajal, Tone Se
ver, načelnik za družbene službe, g. John Layland, g. 
Geoff Dornan in podpredsednik občinske skupščine 

Janez Mihevc (Foto: V. Juvane)

Mladina potrebuje svoje prostore

Komisija je predlagala spremembe
Poostren je kriterij «a  prejemanje priznavalnine, kmetom borcem pa bodo 
odpisali nekaj več prispevka od dohodka iz kmetijstva, kot je bilo prvotno

predvideno

K om isija za zadeve invali
dov in  borcev NOV v Treb
njem  je predložila občinski 
skupščini delno sprem em bo 
odloka o prispevkih in davkih 
občanov in dopolnitev odloka 
o priznavalninah. Skupščina 
je te sprem em be na zadnji

seji tudi potrdila.
Po novem ne bodo upravi

čeni dobivati priznavalnino 
tisti upravičenci. M so m lajši 
od 55 le t za m oške in 50 let 
za ženske, še za delo sposob
ni, čeprav bodo izkazali nižji 
dohodek od 20.000 Sdin na

V nedeljo volitve poslancev
O dborniki trebanjske občin

ske skupščine bodo v nede
ljo, 9. aprila, ob 9. u ri na 29.
redni seji volili poslance v 
gospodarski in prosvetno-kul- 
tum i zbor republiške skup
ščine. Medtem ko je predla
gan za prosvetno-kultum i 
zbor en sam kandidat — V il
ko Videčnik iz M okronoga, 
sta za gospodarski zbor dva 
kandidata: Janez Mihevc,
podpredsednik občinske skup
ščine, in Franjo Bulc, d irek
to r tovarne EMI z Mirne.

Ob 10. u ri bo 30. redna seja

Nadaljevanje 
regulacije

Prejšnji teden so strokov
njaki Splošne vodne skupno
sti Dolenjske zabili prve ko
ličke za letošnja dela pri re 
gulaciji Mirne. Strugo bodo 
preurejevali od Doba navzgor 
tako daleč, kolikor bo dovo
ljeval za to nam enjrni denar.

skupščine, na kateri bodo 
razpravljali o delitvi denarja 
krajevnim  skupnostim , o uk
repih v m ednarodnem letu tu 
rizm a te r o organizaciji in 
delovanju službe za reševanje 
v prim eru elem entarnih ne
zgod. Razpravljali bodo tudi 
o nam eravani priključitvi ot
roških vrtcev k osnovnim šo
lam v Trebnjem  in M okrono
gu.

20 milijonov za 
novo šolo na Mirni

Republiški šolski sklad je 
nedolgo tega odobril za letos 
20 m ilijonov S din posojila 
za gradnjo nove šole na Mir 
ni. S tem, ko je bila m iren
ski šoli dana prednost tudi 
pri republiških sredstvih, si 
občina lahko tudi v bodoče 
od republike obeta denarno 
pomoč. Ce bo šlo vse dobro 
po načrtih , bo kraj km alu 
lahko dobil novo šolo.

družinskega člana in 35.000 S 
din v prim eru, da živijo sam i. 
K om isija je  sm atrala da je 
priznavalnina pomoč socialno 
ogroženim, ne pa ugodnost, 
ki naj bi jo  nekdo dobival 
zato, ker je  sodeloval v NOB.

Skupščina je potrdila tudi 
sprem em bo odloka o Pri
spevkih in  davkih, po kateri 
bodo km etom  borcem  obra
čunali prispevek od dohodka 
iz km etijstva tako, da bodo 
od osnove odšteli 250.000 
Sdin trn od ostanka obračuna
li prispevek po stopnji, ki 
velja za tako znižani znesek. 
Prvotni odlok je nam reč do
ločal, da se prispevek obra
čuna po stopnji, ki je veljala 
za celotni znesek. To bo pov
zročilo, da bodo 85 km etom - 
borcem , ki so v občini te 
ugodnosti deležni, letos odpi
sali povprečno 31 tisočakov 
davka, m edtem ko je bilo la
ni odpisanih povprečno 
24.541 S din.

M ladinski aktiv v Veliki 
Loki p ri Trebnjem  je 'p rire 
dil v nedeljo, 26. m arca, jav
ni nastop z naslovom »Poka 
ži, kaj znaš«. P ri tem  so so
delovali tudi m ladinci iz T reb
njega, M irne in šentlovren- 
ca. V nabito polni dvorani na 
Veliki Loki, ki sprejm e čez 
350 ljudi, so .se prvi pom en
il zastopniki šentlovrenca 
in Velike Loke pri vprašanjih, 
kaj vedo o Gubčevi brigadi 
in o M iroslavu C erarju, šele 
po drugem  dodatnem  vpraša
n ju  je  pripadla prva nagra
da ekipi Velike Loke. Tekmo

vanju so sledili nastopi po
pevkarjev, recitatorjev, pevcev 
narodnih pesm i, harm onikar
jev, Mladih Trebanjcev in 
drugih. Nastopilo je  k a r . 31 
m ladink in mladincev, ki so 
pokazali precejšnje znanje, 
in obiskovalci smo bili zelo 
zadovoljni.

K vsemu tem u pa bi rad 
dodal še tole. Zelo prav je, 
da m ladina spoznava vrhun
ske športnike, nič m anj pa 
ni pomembno spoznavanje 
dogodkov iz NOB. Kaže, kot 
da se nam  zdi vse m anj po
membno, da bi seznanjali

Te dni vozijo kamioni železniške pragove iz Gornjega 
Zabukovja pri Trebelnem, ki so jih železniškemu trans
portnemu podjetju pripravili zasebni gozdni posestniki. 

(Foto:vL. Pavlin)

Na vr$ti so ureditveni načrti
Za M im o in Mokronog ter 

njuni vplivni obm očji je  bil 
osnutek urbanističnega pro
gram a narejen že pred dvema 
letoma. Prebivalci so imeli 
priložnost dobro seznaniti se 
z njim , saj je  bil tri mesece 
razstavljen na  obeh krajevnih

uradih, obravnavali pa so ga 
tudi na zborih volivcev in

N E  H O D I  D O M O V  B R E Z

Po zagotovilu predstavnikov novomeškega gradbenega podjetja Pionir bo qioslovno 
stanovanjski blok v Trebnjem dograjen do srede maja. Na sliki so delavci pri

delu. (Foto: V. Juvane)

Bo turistično društvo 
zaživelo?

Zaradi številnih pozivov
prebivalcev Trebnjega, ki že
lijo, da bi oživele dejavnosti 
turističnega društva, je vod
stvo krajevne organizacije 
SZDL sklenilo, da bo v k ra t
kem organiziralo poseben
posvet, posvečen oživitvi
turističnega društva. 2e kar 
nerazum ljivo je nam reč, da 
ne bi mogli najti delavoljnih 
ljudi v k raju , ki zaradi pro
metne lege vse bolj poudar
ja pom em bnost turistične de
javnosti. K ritike potrebno je 
tudi tq, da se p ri tem  d r
žijo ob strani oeVo tisti, ki 
im ajo od lepšega kraja in
turistične dejavnosti tudi m a
terialno korist, med katere 
spadajo predvsem gostinci in 
trgovci.

pripom be občanov tudi upo
števali. Na zadnji seji občin
ske skupščine v Trebnjem  so 
program  sprejeli pod pogo
jem , da je treba dokum enta
cijo dopolniti še s podatkih 
o vrem enskih razm erah, upo
števati načrt regulacije M ir
ne, potresno stopnjo območ
ja in zahteve spom eniškega 
varstva, izdelati študijo  o iz
plakah, ugotoviti kolikšno 
višino gradnje bo dovoljeval 
pritisk  vode v vodovodu, p ri 
važnejših gradnjah pa bo 
treba  prehodno raziskati tu 
di nosilnost tal.

Zdaj je na vrsti izdelava 
podrobnejših, ( tako imenova
nih, ureditvenih načrtov, ki 
bodo za prebivalce bolj zani
mivi kot sam urbanistični 
program . Za Mokronog pre
vladuje m nenje, da bo treba 
najprej pozidati m esta, k jer 
so nekdaj že stale stavbe, 
šele potem pa iti na nove 
površine.

mladino s težkim i boji pred
hodnikov za svobodo, sociali
zem, nov družbeni red. Zato 
ni čudno, da m ladina vse 
m anj ve o tem. Prav je, da 
bi spoznavali našo preteklost 
in sedanjost ne sam o v šoli, 
marveč tudi izven nje. Obi
skovalci smo prepričani, da 
m ladinci, ki so v nedeljo na
stopali, niso bili prepuščeni 
ulici in da so za pridoblje
no znanje porabili precej ča
sa in truda.

M ladina je  voljna delati, ra 
da bi prispevala svoj delež, 
čeprav dela včasih v nemo
gočih razm erah. V endar ni- 
m a prostorov, k jer bi se sha
jala. čeprav žiivi na vasi, bi 
ji m ladinski p rosto r m oral 
pripadati. T isti, ki živijo v 
bolj »razvitem« kraju , se do
bivajo kar v gostilni, k jer po 
kratkem  pogovoru pristanejo 
pri kartah  in  cvičku, pri tem 
pa poslušajo .skladbice’ vseh 
jezikov sveta. Družba je od
govorna za takšno stanje, to 
da ne družba v tistem  sm i
slu, ko smo odgovorni vsi in 
nihče hkrati. Temu je treba 
narediti konec.

Mladini je  treba omogočiti, 
da bo v prostem  času organi
zirano ustvarjala, da bo ta  
čas preživela v norm alnem , 
za človeka spodobnem oko
lju. Le v tem  prim eru bomo 
lahko pričakovali večje uspe
he pri njenem  izvenšolskem 
izobraževanju in vzgoji. S tari 
ugovor »kako smo pa mi vča
sih!« ni več prim eren. Tudi 
izgovor, da denarja ni, je  od
več. Ce je denar za vse d ru 
go in celo za celjenje ran, ki 
nastajajo-zaradi pom anjkljive 
vzgoje m ladine, je  potrebno 
najti denar tudi za postopno 
ureditev kotičkov, k jer se bo 
vaška m ladina sestajala in 
ustvarjala. TONE 2IBERT

Predstavnik zavoda 
obiskal mokronoški 

grad
31. m arca je  obiskal Mo

kronog predstavnik m edob
činskega zavoda za spom eni
ško varstvo iz L jubljane arh. 
Kopač in si v sprem stvu za
stopnikov občinske skupšči
ne in krajevne skupnosti Mo
kronog ogledal grad, k jer naj 
bi postavili spom enik NOB. 
Ob tej priložnosti je  Obljubil, 
da bo zavod poslal v Mokro
nog strokovnjaka, ki bo p ro 
učil, kaj je treba ukreniti, 
da bo bodoči spom enik sta l 
v prim ernem  okolju, da pa 
sam a ureditev ne bi preveč 
stala, ker prim anjkuje denar
ja. Drugi, hortikulturni s tro 
kovnjak pa bo uredil okoliš
ko rastje.

REBANJSKE

Presenetljiv načrt mladih Angležev



„NOVOTEKS“ pred prisilno upravo?
Občinska skupščina v Novem mestu je poverila upravni komisiji, naj prouči 
vprašanje prisilne uprave v novomeški tekstilni tovarni in pripravi predlog 
za izvedbo —  O prisilni upravi bo skupščina sklepala na prihodnji seji —  
V zadnjem času so v tovarni NOVOTEKS tudi obračunavanja in pritisk na 

tiste, ki želijo povedati resnico o dogodkih

OBNAVLJANJE DVORANE V DOMU KULTURE v Novem mestu je v polnem teku. 
Po pogodbi bi morali v soboto, 8. aprila, že vrteti prvi film v obnovljeni dvorani 
Delavci PIONIRJA so dvignili tla dvorane, tako da položno padajo proti odru, na obeh 
straneh pa so naredili balkon. Zdaj bo dvorana imela blizu 400 sedežev. Obnovitve
na dela bodo stala okrog 15 milijonov starih dinarjev. Na sliki: v dvorani v pone
deljek popoldne (Foto: M. Moškon)

Med gradivom  za sejo ob
činske skupščine v Novem 
m estu 30. m arca je bdi na 
š tirih  straneh  »Odgovor de
lavskega sveta n 6 v OTEKS 
občinski skupščini na njena 
priporočila«, tik  pred sejo, 
ki je  bila v sindikalni dvora
n i na D ruštvenem  trgu, pa 
so dobili odborniki še p is
meni poročili odbo m iške ko
m isije in kom isije za druž
beno ^nadzorstvo o »nadalj
njih« dogodkih v novomeški 
tekstilni tovarni.

O dborniška kom isija, ki 
jo je občinska skupščina 
im enovala 25. februarja in  je 
im ela nalogo posredovati o r
ganom upravljanja v NOVO- 
TEKSU njeno priporočilo te r 
ji o obiskih poročati, se je 
udeležila dveih sej delavskega

■  ZA DOPUST PO 20.000 
SDIN — Delavski svet pod
je tja  GORJANCI je  na seji 
2, aprila  m ed drugim  razprav
ljal o regresih za dopuste. 
Odločil je, da bo podjetje 
vsem zaposlenim izplačalo po 
20.000 Sdin nam esto K—15, ti
sti, ki bodo šli na letovanje, 
pa bodo dobili še po 1000 sta 
rih  dinarjev na dan.

■  DOM VINKA PADERSI- 
CA PRIPRAVLJEN — Novo
meško planinsko društvo je 
najelo 10.000 Ndin posojila, 
da bo pripravilo dom Vinka 
Paderšica na G orjancih za 
sprejem  gostov. Domu bodo 
priskrbeli novo pohištvo, elek- 
tiko in vodovod.

■  2U2EMBERSKA KZ 
KUPILA GRAD NA DVORU 
— K m etijska zadruga iz Žu
žem berka je  te dni kupila 
grad na Dvoru. S taro stavbo 
nam erava zadruga popraviti, 
v p ritlič ju  urediti trgovino, 
v drugih prostorih  pa gosti
šče. Zunaj bo gostinski vrt, 
zraven pa veliki park irn i pro
stor.

■  5600 KVADRATNIH ME
TROV POD ASFALTOM — 
Podjetje GORJANCI je lani 
asfaltiralo  5600 kv. m etrov av
tom obilskega parka v Vavti 
vasi, nam estilo novo ograjo 
in uredilo zelenice. Dela so 
veljala okoli 45 m ilijonov sta 
rih  dinarjev.

■  MLADINSKA KNJIGA 
POCENILA KNJIGE — Te 
dni so začeli v prodajalni 
M ladinske knjige v Novem 
m estu prodajati knjige po zni
žani ceni. Cene so znižala za 
več stotakov, v nekaterih  p ri
m erih tudi za tisočake.

■  20,5 MILIJONA ZA KRA
JEVNE SKUPNOSTI — K ra
jevne skupnosti v novomeški 
občini bodo dobile letos 20 
milijonov 500.000 Sdin iz pro
računa: 18 milijonov Sdin je 
predvidenih za redne stroške, 
1 m ilijon za male asanacije 
in 1,5 m ilijona za vzdrževanje 
kulturnih domov. Za kom u
nalno dejavnost v občini je 
zagotovljenih 70,8 m ilijona 
Sdin, od tega 55 m ilijonov za 
redno vzdrževanje cest, ulic 
in trgov.

Z A H V A L A  
KRISTINI KREN 
iz Drganjih sel

Partizanski mamici K ris iin i 
Kren iz Drganjih sel želijo za 
70-letnico življenja vse naj
boljše in se je toplo spomi
njajo

hvaležni partizani.

Nezaupnica kadrovskim službam?
|  Mlačno, neprizadeto in
■  neodločno reševanje 
|  kadrovske problemati- 
|  ke v delovnih organi-
■  zacijah novomeške ob-
■  čine je zaskrbelo ob-
■  činski sindikalni svet,
■  da je o tem posebej 
|  rapravljaJ.

Na razširjen i p lenarni seji 
občinskega sindikalnega sveta 
v Novem m estu  28. m aroa po
poldne so ugotovili, d a  so v 
norvome&ki občini preveč 
m lačno reševali problem atiko  
zaposlovanja. Navedli so  mno- 
Hco podatkov, k i to  p o trju je 
jo , do česar p a  ne  b i sm eli 
b iti ravnoduSrri.

K ot so rekli, je  bilo za m i
nulo obdobje značilno veliko 
preseljevanje zaposlenih Iz ene 
delovne organizacije v drugo, 
zapiranje v ra t strokovnjakom , 
razveljavljanje pogodb s  š ti
pendisti in podobno, s čim er 
so pod je tja  iskala no tran je  
»rezerve« v izvajanju reform e. 
Za nem ajhno število  delavcev 
so se v ra ta  za vedno zaprla, 
odpreti p a  se nočejo tu d i na  
arkanje m ladih, k i p rih a ja jo  

s šol in  Iščejo zaposlitev.
V razpravi so poudarili, d a  

sa okrepitev s  strokovnjaki 
liso  zagreta tis ta  pod je tja , ki 
tih vodijo lju d je  s  pom anj
kljivo izobrazbo.

S  p rim eri so dokazali, da 
ie s kadrovskim i vp rašan ji v 
podjetjih peča vse prem alo 
j udi, često  celo posam ezniki, 
d  za to  delo niso prim em o

zšolani. Pripom nili so, da 
Iružbeno-političnim  organizaci. 
am , občinski skupščini In d ru 
gim  sam oupravnim  organom  
la jb rž  ne b i bilo treb a  reše
vati problem atike zaposlova- 
lja , če bi bile v delovnih o r
ganizacijah dovolj močne in 
sposobne kadrovske službe. Le
te pa  po m nenju p riso tn ih  čla
nov občinske;^  sindii|kalnega 
sveta niso opravičile obsto ja  
in b i lahko govorili o nezaup
nici n jim .

Na p lenarn i seji so s  skrb jo  
preučevali poglavja Iz p rob le 
m atike zaposlovanja. P ripo ro 
čili so sam oupravnim  orga
nom, naj vplivajo, d a  bodo 
podjetja z boljšim  posluhom  
in večjo re snostjo  obravnava- 
a  in reševala vprašan ja  zapo
slovanja, k a r od  vseh zahteva 
gospodarska, reform a.

sveta: prve 27. februarja , dva 
dni po se(ji občinske skupšči
ne, in  d nage 6. m arca. Ugoto
vila je naslednje:

■  Delavski svet NOVO- 
TEKSA ni n iti najm anj ob
sodil postopkov, ki se jih  je 
poslužil del delovne skupno
sti p ri razreševanju no tra 
njih  problem ov, obsodil pa 
ni n iti grobega izpada proti 
ZKS v tovarna in občinskem u 
političnem u aktivu, ki je  ob
ravnaval dogodke v tekstilni 
tovarni; del delavskega sveta 
ni poskušaj problemov re 
ševati v njihovem  bistvu, 
marveč je  ves čas vztrajal, da 
bi m oralo v reševanje poseči 
sodišče; delavski svet o do
godkih n i dal družbene oce
ne, n iti ni razpravljal o ope
rativnem  program u, po ka
terem  bi uredili odnose v 
podjetju; drugo sejo je  delav
ski svet »očitno pripravil ta 
ko, da bi vnaprej diskvalifi
cirala poročilo kom isije za 
družbeno nadzorstvo«.

K om isija za družbeno nad
zorstvo je v svojem  poročilu 
odbornikom  v bistvu zavrnila 
očitke delavskega sveta N O  
VOTEKSA, češ da ni upošte
vala vseh dokum entov in iz
rekla objektiivnejšega m ne
n ja  o dogodkih v tekstilni 
tovarni.

Pred razpravo so prebrali 
tudi resolucijo m etliškega 
odbora NOVOTEKS A. Delov
n i kolektiv tega obrata je 
izrazil v resoluciji popolno 
solidarnost s  priporočili ob 
činske skupščine v Novem 
m estu tovamd NOVOTEKS 
in se vprašal, ali je sploh 
še mogoče »zaupati sam o
upravnim  organom  in  vod
stvu podjetja«. V "resoluciji

OBČINSKI DOHODKI IN IZDATKI NA REŠETU

Drzen proračun — previdnost v potrošnji
Odborniki opozorili na previdnost v potrošnji proračunskih sredstev -  Do
polnilnih sredstev letos ne bo -  Prosvetni in turistični delavci zahtevali 

več denarja za svoje dejavnosti

bi načrt trošenja sredstev za 
pospeševanje turizm a izdelal 
svet za blagovni prom et, go- 
stinsbvo in  turizem  te r tu ri
stične organizacije.

je  bilo nadalje navedeno, da 
je bilo do zdaj v NOVOTEK- 
SU »premalo slišati glas in 
čutiti delo celotnega kolekti
va« in  da je m etliški obrat 
prem alo seznanjen z »ozad
jem  dogodkov«.

V razprava, za katero n i 
m anjkalo gradiva, so osvetlili 
nekatere dogodke v tovarni 
v zadnjem  času. Navedli so. 
da se »tabora« še n ista pom i
rila, da v posam eznih prim e
rih  celo »obračunavata« med 
seboj, p ri čem er je zlasti ču
titi p ritisk  na tiste, ki bd 
radi z - resnico na dan.

O dborniki so zahtevali, naj 
skupščina prepreči obraču
navanje v kolektivu NOVO
TEKS, naj zelo ostro' poseže, 
če je  potrebno, vsekakor pa 
naj odločno zahteva od pod
je tja , da bo spoštovalo in 
upoštevalo njena priporočila.

Na seji so menili, da je 
vzdušje v tovarni NOVOTEKS 
že tako, da napredne in po 
litične sile nim ajo zagotovila 
in opore pri urejevanju  od
nosov. Odborniki so poudari
li, da navzlic tekem u stan ju  
ne m orejo zaupati n iti v nov 
delavski svet, čeprav bo v 
n je m ' -polovica novih članov.

V burni razpravi, ki je 
bila m estom a precej žolčno 
pobarvana, so nekateri od
borniki predlagali, da bi 
m orda NOVOTEKS »rešil« 
sposoben direktor. Predlog 
so h itro  pohilii drugi od 
borniki, ki so poudarili, da z 
menjavo direktorjev proble
mov v tovarni ne bi rešili 
Zatem so drug za drugim
vstajali odborniki ‘iz vseh 
krajev občine in predlagali' 
za NOVOTEKS prisilno upra
v o . P r i s t a š e v  p r i s i ln e  u p ra v e  
je bilo na seji čedalje več in 
nekateri so bili pripravljeni 
za tak  način upravljanja v 
tovarni NOVOTEKS takoj 
glasovati. Slednjič je skup
ščina sklenila o izvedbi p ri
silne uprave razpravljati na 
prihodnji seji, občinski
upravni kom isiji pa je naro
čila, naj prouči vprašanje
prisilne uprave, pripravi
predlog in poroča odborni
kom.

Oba zbora občinske skupščine v Novem m estu sta 
30. m arca na skupni seji obravnavala in z ločenim gla
sovanjem sprejela odlok o proračunskih dohodkih in 
izdatkih občine v letu 1967.

Odlok predvideva 19,930.000 Ndin proračunskih do
hodkov, kar je za 5,4 odst. dohodkov več kot lani. 49 
odst. proračunskih dohodkov bodo dali letos dohodki 
iz delovnega razm erja, drugo pa dohodki od raznih de
javnosti.

Letos novomeška občina republiških dopolnilnih 
sredstev ne bo dobila, marveč bo živela od tega, kar 
bo sam a ustvarila.

O sem inštirideset odstotkov 
letošnjih proračunskih d o 
hodkov bodo dobile šole, d ru 
gi pa bodo porabljeni za go
spodarske in  negospodarske 
dejavnosti, družbene službe, 
družbeno-politične organiza
cije, anuitete in podobno. Za 
socialno skrbstvo bo šlo le
tos za okoli 14 odstotkov več 
denarja kot lani, večje izdat
ke na račun proračuna pa bo 
im ela občina pri zdravstveni 
preventivi. N

Skupščinski poročevalec to 
variš Stefan Seničair je med 
obrazložitvijo razporejanja 
proračunskih dohodkov p ri
pomnil, da letos v proračunu, 
ne bo denarja za stanovanja 
borcev, požarno varnost, zlet 
bratstva in enotnosti in ne
katere druge dejavnosti, te r 
dodal, da občina tudi za let
no odplačilo anuitet nove no
vomeške bolnišnice ne m ore 
zagotoviti denarja.

O dbornik Tone Valentinčič 
je  m enil, da je načrt p ro ra 
čunskih dohodkov precej d r
zen in da bo treba biti zelo 
previden pri trošenju  de
narja.

Odbornica Nada Gostič je 
med drugim  seznanila skup

ščino z zahtevami prosvetnih 
delavcev po večji pomoči šol
stvu. Predsednik Sergij Thor- 
ževskij je odgovoril, da bi se 
dalo dobiti kaj denarja za 
osnovno šolstvo, če bi vse de
lovne organizacije redno iz
polnjevale svojo obveznost do

šol druge stopnje, to  je, da 
bi prispevale po 1 odstotek 
od bruto  osebnih dohodkov 
v ta namen.

Odbornica Milena Popovič 
je poudarila, da je v p ro ra 
čunu predvideno prem alo de
narja  za pospeševanje tu riz 
ma, zlasti še, ker imamo le
tos m ednarodno leto turizm a. 
Odbornik Jože Lam pret je 
m enil, da bd m orali zagoto
viti sredstva zlasti za raziska
ve, načrte in turistično pro 
pagando. Predsednik skupšči
ne Sergij Thorževskij je 
dodal, da je potrebno boljše 
sodelovanje med turističnim a 
organizacijam i in občinsko 
skupščino, in  predlagal, naj

Zakaj spet brez vode?
V ponedeljek, 3. aprila po

poldne, se je pod buldožer
jem na Trdinovi cesti v No
vem mestu zdrobila glavna 
litoželezna cev vodovodnega 
odccpa, ki napaja bloke ob 
Trdinovi in Zagrebški cesti. 
Napako so odkrili šele v to
rek, 4. aprila zvečer, za si
noči pa so obljubili, da bo
do imeli stanovalci v blokih 
ob Trdinovi in Zagrebški ce
sti spet vodo. Škodo so oce
nili na 200.000 S din, preden 
pa so napako našli, je od
teklo v zemljo okoli 2000 ku

bičnih metrov vode. Delovod
je, ki vodijo obnovitvena de
la na Trdinovi cesti, so bili 
opozorjeni na nevarnost, da 
vodovodna cev lahko poči 
pod preveliko težo. Tako ve
like okvare novomeško pod
jetje VODOVOD do zdaj še 
ni imelo.

Kaj se vsak tf-c en zgodi 
pri nas, vam pove 
DOLENiSKI LIST!

KAKO JE S STANARINAMI?
(Se nadaljuje)

Občinski odlok kategorizira stav
be po gradbenem materialu, ki je 
bil uporabljen pri gradnji. Pri oce
ni stanovanja pa kvaliteta gradbene 
izvedbe ni upoštevana, čeprav imajo 
občani prav glede tega veliko pri
pomb. Stanovanje s slabo zvočno 
in toplotno izolacijo, s pomanjklji
vostmi v raznih instalacijah, z vla
go v zidovih seveda ni vredno toliko 
kot enako stanovanje, ki takih po
manjkljivosti nima. Čeprav govori
mo, da postopoma prehajamo v 
ekonomske najemnine, pa teh očit
nih razlik, ki jih stanovalec bridko 
občuti na svoji koži, ne upoštevajo. 
Zakaj plačuje torej nekdo prav ta
ko stanarino z a  nekaj, česar nima, 
negov sosed pa za nekaj, kar ima?

Kakšno je vaše stališče v tem vpra
šanju?

V rsta gradbenega m ateriala je bila 
pri točkovanju upoštevana kot m erilo 
za število točk Ni pa v predpisanih 
k riterijih  bilo zajeto, da bi se upošte
vala tudi kvaliteta p ri izvedbi gradbe
nih in obrtniških del. Slabo izvedbo 
del občutijo stanovalci resnično ne sa
mo zaradi zm anjšane udobnosti in kva
litete stanovanja, temveč jo skupaj z 
njim i občuti tudi naše podjetje; saj 
smo prisiljeni v tako rekoč novih blo
kih izvajati številna popravila in od
stranjevati pom anjkljivosti, ki so na
stale zaradi slabe gradnje. Temu so 
krivi slabi projettoti, dokončavanje del 
in vseljevanje v novozgrajene stavbe

sredi zime (kot je v Novem m estu po
gostokrat navada te r pom anjkanje 
strožjih  predpisov, ki bi določali odgo
vornost izvajalcev del v prim erih slabe 
izvedbe (to pa je pom anjkljivost v na
šem gospodarskem  sistem u). Zaradi 
slabih projektov, v veliki m eri tipskih, 
so stanovanja v blokih, zgrajenih takoj 
po vojni, obsežna, toda ne dovolj funk
cionalna. To pom anjkljivost pa je ne
mogoče odpraviti. V ta  stanovanja vla
ga naše podjetje na ta način, da izbolj
šuje inštalacije in oprem o. Stolpiči na 
M estnih njivah so popolnom a novi, 
vendar im ajo številne pom anjkljivosti. 
Največji problem  so hidrofori, ker se 
stalno kvarijo. V nove bloke na Mest
nih njivah smo lani vložili znatna sred
stva ravno za takšna drobna popravila, 
ki res ne bi bila tolikšna , ko bi bila 
izvedba boljša. V velikem številu p ri
merov pa je vzrok za slabo kvaliteto 
stanovanj v nezadostni oskrbi jugoslo
vanskega tržišča z dovolj kvalitetnim i



Kandidati za republiške poslance
. V nedeljo, 9. aprila, bodo 

odborniki občinske skupščine 
Novo m esto volili poslance 
in kandidate za poslance za 
6 izpraznjenih poslanskih 
m est v republiški skupščini 
Slovenije. V republiškem  
zboru sta  izpraznjeni 2 po
slanski m esti, odborniki ob
čanske skupščine pa bodo na 
volitvah 9. aprila samo p o tr
dili kandidaturo na zborih 
občanov predlaganih kadida- 
tov, za republiški zbor. Oiba 
poslanca za izpraznjeni po
slanski m esti v republiškem  
zboru bodo nam reč izvolili 
volivci neposredno, na volit
vah 23. aprila. Dokončno pa 
bodo odborniki občinske 
skupščine Novo m esto izvo
lili v nedeljo, 9. aprila, 4 po- 
silance, in  sicer: enega v go
spodarski zbor, enega v kul- 
tum o-prosvetni zbor, enega v 
sociaino-zdravstveni zbor /  in  
enega v organizacij sko-poli- 
tični zbor.

REPUBLIŠKI ZBOR: od
borniki bodo volili od obča
nov predlagane poslanske 
kandidate:

V volilni enoti št. 72 — 
Novo m esto I je  predlagan 
dr. Franc Hočevar, zvezni 
javni tožilec v Beogradu.

V volilni enoti št. 74 — 
Novo mesto II I . sta predla
gana inž. Jože Legan, direk
tor lesnega kombinata N O  
VOLES. Novo mesto, in Zvo

ne Perc, upokojenec iz No
vega m esta, N ašteti poslanski 
kandidati m orajo dobiti na 
volitvah v občinski skupščini 
večino glasov, nato pa  bodo 
dva izm ed n jih  izvolili volivci 
neposredno na volitvah 23. 
aprila.

GOSPODARSKI ZBOR. Na
zborih občanov so b ili kot 
kandidati predlagani: Milan
Blatnik, d irek tor podjetja 
KOVINAR, Novo m esto; Ciril 
Jam ovič, računovodja poslov
ne enote STANDARD trgov, 
podje tja MERCATOR v No
vem m estu in  Sergij Thor- 
ž ev sK jj, dipl. ekonom ist, pred 
sednik ObS Novo m esto. Od
borniki bodo izmed n jih  do
končno izvolili enega poslan
ca. Od občanov predlagani 
kandidat inž. Janez Penca, 
d irek tor GG Novo m esto, ni 
privolil v kandidaturo.

k u l t u r n o -p r o s v ^ t n i  
ZBOR: na zborih občanov so 
bili predlagani kot kandidati: 
Jože G lonar, profesor, sveto
valec p ri zavodu za proovet- 
no-pedagoško službo v No
vem m estu, B oris Gabrič, 
predm etni učitelj, pom očnik 
ravnatelja osnovne šole v 
Šentjerneju, in  Bogo Komel j, 
d irek to r študijske knjižnice 
v Novem m estu. Odborniki 
bodo izm ed n jih  dokončno iz
volili enega poslanca.

SOCIALNO ZDRAVSTVENI 
ZBOR: na zborih občanov so

bili predlagani kot kandidati: 
B rigita Mavser, socialna de
lavka v splošni bolnišnica 
Novo m esto; M ajda Jereb, 
učiteljica, pom očnica ravna
teljice osnovne šole Novo 
m esto, in  inž. Edo Tavčar, 
vodja analitsko planske služ
be v NOVOLESU, Novo m e
sto. Odborniki bodo izmed 
njih  dokončno izvolili enega 
poslanca, Od občanov pred 
lagana kadidatka inž. B ranka 
Jedlovčmik ni privolila v kan- 

1 didaturo. .

ORGANIZACIJSKOPOLI- 
TIČNI ZBOR: na zborih ob
čanov so bili predlagani kot 
kandidati: inž. Jože Tanko,
direk tor KZ »KRKA«, Novo 
m esto, Ludvik Kebe, diplo
m ant VŠPV, predsednik ObSS 
Novo m esto; inž. Jože Petrič, 
gozdno gospodarstvo Novo 
mesto; Vinko Bambič, šef 
prom etne sekcije p ri ŽTP 
L jubljana v Novem m estu, in 
Andrej Grča, geom eter, pod
predsednik ObS Novo m esto.

IZPIT PRED TURISTIČNO SEZONO so v sredo, 29. marca, opravljali prometni 
miličniki in vozniki motornih vozil na križišču pri INDUSTRIJI OBUTVE v Novem 
mestu. V akciji, kjer so miličniki (Milič Mihajlo vic, Anton Remec in Stane Gosen- 
ca) opozarjali voznike na pomanjkljivosti pri vožnji po križišču, vozniki pa so 
jih ubogljivo poslušali, so se oboji privajali na gostejši promet zlasti ob promet
nih konicah pred 6. in 14. uro. Take akcije bodo prometni miličniki še nekajkrat 
ponovili. — Na sliki: miličnik Milič Mihajlovič je 29. marca uspešno »dirigiral« 
promet na križišču pri INDUSTRIJI OBUTVE (Foto: Ivan Zoran)

V  N O V E M  M E S T U  R A ST E JO

„DOLENJKINI” samopostrežni paviljoni
eden za Bršlin, eden za Mestne njive

Protestiramo proti 
„Deklaraciji o jeziku"!

T rg o v sk o  h išo  ob L ju b lja n sk i c e s ti v B rš lin u  bodo  
zg rad ili p red v id o m a  do s re d in e  ju n ija , sam o p o strežn i 
p ro v izo rij m ed  C an k arjev o  u lico  in  P riso jn o  p o tjo  ob 
C esti h e ro je v  po d  M estn im i n jiv a m i p a  do sep tem b ra . 
Z a trgovin^ b o d o  p o ra b ili o k o li 150 m ilijo n o v  Sdin.

30. m aja je  bila v Novem 
m estu letna konferenca k ra 
jevne organizacije ZB Novo 
m esto-lev i breg. Borci so v 
razpravi načeli veliko težav 
in strn ili svoje ugotovitve v 
eno: družba in organi oblasti 
so v zaščiti borčevskih p ra 
vic v veliki m eri izpolnili svo
jo dolžnost do generacije, ki 
je  sodleovala v naši ljudski 
revoluciji, v precej m anjši 
m eri pa so to svojo dolžnost 
opravile delovne organizacije.

V nekaterih  podjetjih  čutijo 
borci zelo malo volje do so
delovanja. T risto  prisotnih 
bivših borcev je  na konferen
ci ob koncu izreklo oster p ro 
test p ro ti poskusom  domače 
in tuje reakcije, ki skuša ta 
ko kot npr. deklaracija h r
vaških književnikov o jeziku 
rušiti največjo pridobitev na
šega narodnoosvobodilnega 
boja in revolucije, bratstvo 
in enotnost jugoslovanskih 
narodov, skovano v boju za 
svobodo. M. T.

Sam opostrežni paviljoni ali 
kakor pravijo, preskrbovalm  
center v B ršlinu zida SGP P I
ONIR od lanske jeseni. Ne
davno, ko je odlezel sneg in 
se je vrem e otoplilo, so dela

Ob nenadom estljivi izgubi našega dobrega 
in nepozabnega moža in očeta

JOŽETA ŠUŠTARJA
upokojenca, nosilca spomenice 1941

se iskreno zahvaljujem o vsem, ki so z nam i soču
stvovali in nam  osebno ali pism eno izrekli sožalje, 
darovali vence in cvetje te r dragega pokojnika spre
mili na zadnji poti. Iskreno se zahvaljujem o zdrav
nikom in bolniškem u osebju kirurškega in  internega 
oddelka bolnišnice Novo m esto, vsem družbeno
političnim  in delovnim organizacijam , posebno Zdru
ženju borcev NOV in organizaciji rezervnih oficirjev, 
garniziji JLA Novo m esto, govornikom za tople 
poslovilne besede, pevskem u zboru Dušan Jereb in 
novomeški godbi. Zahvaljujem o se tudi borcem  spo
meni čar jem , ki so se častno poslovili od pokojnika. 
Iskrena hvala vsem prijateljem  in sosedom  in vsem, 
ki so ga v tako velikem številu sprem ili na zadnji 

poti.

ž a l u j o č i :  
družina šuštar in drugo sorodstvo

»GORJANCI« 
izključili 

tri voznike
Delavski svet AVTOPRO- 

META »GORJANCI« v Straži 
je 2. aprila kaznoval z izklju
čitvijo iz delovne skupnosti 
tri naj slabše voznike motor
nih vozil. Med izključenimi 
sta  dva, ki sta vinjena pov
zročila prometne nesreče in 
za več kot 12 milijonov Sdin 
škode. Na seji delavskega 
sveta so poudarili, da bo 
moralo podjetje še bolj pa
ziti na izbiro kadra, sklenili 
so, da bodo ostro ' ukrepali 
proti vsem voznikom, ki bo
do ogrožali človeška življenja 
in povzročali škodo.

Mraz ovira delo 
v opekarni Zalog

V zaloški opekam i delajo 
od 1. m arca zaradi neugodne
ga vrem ena in m raza le s 
polovično zm ogljivostjo. Ta 
čas prodajajo izdelke iz zim
ske proizvodnje. Na začetek 
spom ladanske proizvodnje so 
se tem eljito pripravili. Letos 
bodo izdelali za 20 odstotkov 
več opek kot lani.

pospešili. N astajajoča stavba 
im a precej ugodno lego, saj 
so ji določili m esto v samem 
prom etnem  vozlišču med 
Ljubljansko in Bršlinsko ce
sto, k jer je pričakovati tudi 
največ potrošnikov.

Trgovska hiša (600mJ tlo 
risne površine) bo B ršlin in 
okolišne vasi ter del Novega 
m esta preskrbovala s teksti
lom, živili, zelenjavo, sadjem , 
svežim mesom in splošnim 
špecerijskim  blagom. Trgovi
na bo sam opostrežna, po že

ljah strank  bodo na klasičen 
način stregle tudi prodajalke. 
Trgovina bo delala nonstop, 
se pravi, da bo neprekinjeno 
odprta od ju tra  do večera.

Investitorji niso pozabili 
tudi na slučajne goste. Ti se 
bodo lahko okrepčali v bifeju 
(32 kvadratnih m etrov), ki 
bo pripravljal tople malice, 
ekspresno kavo, vse vrste al
koholnih pijač in prodajaj 
slaščice.' Bife bo odprt pozno 
v noč, v turistični sezoni pa 
tudi ob nedeljah in prazni
kih. Pred bifejem  bodo ure
dili letni v rt z nekaj mizami 
pod drevjem  s katerim i bo 
zasajena vsa bližnja okolica 
trgovine. Trgovina bo im ela 
tudi svoje parkirišče, ki ga

Do maja: „Dom Bernarde Albe
Novomeška gledališka dru

žina Oder m ladih te dni štu 
d ira novo delo. V začetku 
m aja se bodo predstavila z 
dram o velikega španskega pe
snika in dram atika Lorce. 
Dom B ernarde Albe je njego
vo najzrelejše dram sko delo, 
napisal pa ga je leta 1936, le 
m alo prej, preden so ga 
frankovci ustrelili. Igra je 
obšla dom ala že ves svet, p re 
m iera dela pa je bila 1945 v 
Argentini.

V deiu, ki ga pri O dru m la
dih režira Alenka Vrabec-Bo- 
letova, nastopa šestnajst čla
nic odra in otrok. Oder m la
dih je pripravil tudi že nekaj 
bralnih večerov (še se spom i
njam o večera kitajske lirike). 
Prav bi bilo, ko bi priredil 
še več podobnih večerov, saj 
bi se tako obiskovalci sezna
njali z deli, ki jih  člani odra

podajajo z lepo, kultivirano 
besedo.

Volivci se bodo 
srečali s kandidati
Občinska konferenca SZDL 

Novo m esto bo pripravila 
prihodnji teden razgovore po
slanskih kandidatov inž. Jo
žeta Legana in  Zvoneta Perca 
z volivci v večjih krajevnih 
središčih novomeške občine. 
Razgovori bodo v Mirni peči, 
S traži, Dol. Toplicah in Žu
žemberku.

Ob vsaki spremembi na
slova nam sporočite svoj 

stari in novi naslov!

bodo asfaltirah  z vsemi do
stopa.

Trgovino p ri želežniški po
sta ji nam erava DOLENJKA 
še obdržati vendar bodo y 
tej poslovalnici prodajali 
predvsem  gradbeni m aterial 
in gospodinjske potrebščine.

V kratkem  bodo PIONIR
JEV I delavci odprli novo DO- 
LENJKINO delovišče med 
Cankarjevo ulico in Prisojno 
potjo, ob Cesti herojev, k jer 
naj bi bil do septem bru se
zidan sam opostrežni provizo
rij. To bo neke vrste mon
tažni paviljon  na površini 
225 kvadratnih m etrov, z 10 
zaposlenim i bo prodajal 
kruh, mleko, sadje, zelenjavo, 
sveže meso in druge potreb
ščine za stanovalce M estnih 
njiv in okolice. Na tem  m estu 
so sicer hoteli graditi večji 
objekt, ker pa DOLENJKA 
trenutno nim a denarja za tak 
objekt, ji je občinska skup
ščina odobrila zidanje samo
postrežnega provizorija.

Z ureditvijo teh dveh trgov
skih hiš oziroma potrošniških 
centrov bo v Novem m estu 
pretežno rešeno vprašanje 
preskrbe. DOLENJKA nam e
rava v m estu le še posoditi 
nekaj svojih prodajaln.

Težki potok 
še v zasebnih rokah

Na zadnjem  sestanku ribi
čev, ki bi radi lovih v Tež
kem potoku, so ponovno skle
nili, da potok še naprej osta
ne v zakupu ribičev, ki skle
nejo triletno  pogodbo z rib i
ško družino v 'Novem m estu. 
Ribiči m orajo razen odlova 
salmonidov tudi vsako leto 
vlagati rib ji zarod, ki ga mo
rajo sam i preskrbeti.

Predlog, da bi v potoku 
lahko lovili vsi ribiči, ni bil 
sprejet. Množično ribarjenje 
bi lahko pripeljalo do opu
stošenja.

tffrstami m ateriala, kar velja predvsem  
za inštalacijska in obrtniška dela.

Po Novem mestu se širijo govori
ce, da lani še ne bi smeli začeti uva
jati povišanih stanarin in da bo ba
je zato moralo vaše podjetje nosil
cem stanovanjske pravice vrniti pre
več vplačani denar. Ljudje trdijo, 
da je bilo lansko povečanje stana
rin v nasprotju z  republiškimi in 
zveznimi predpisi. Ali je to res?

Res je izšla že le ta 1965 uredba, po 
kateri se stanarine za stanovanja, 
zgrajena pred 1. 1. 1960, ne sm ejo po
večati za več kot 110 odst. Toda ta 
uredba n i b ila dovolj jasna  in n i do
ločala, za kateri rok naj ta  om ejitev ve
lja. V naši republiki smo to uredbo 
upoštevali za prehodni čas od 1. 8. do 
31. 12. 1965. Za leto 1966 pa so bili 
k rite riji za določitev stanarin  za vsa 
stanovanja enaki. Sele v Januarju le to s , 
Je republiški sek retaria t za urbanizem  
in stanovanjske zadeve obvestil na ne

uraden način, da velja omejitev tudi 
za leto 1966. Stanovanjska podjetja po 
m ojem  m nenju  p ri tem  nesoglasju ne 
nosijo nobene krivde.

Z omejitvijo pravic hišnih svetov 
se je podaljšala pot stanovalcev do 
svojih pravic glede popravil v sta
novanju ali v hiši. Res je, da so po
samezni hišni sveti v prejšnem raz-' 
dobju slabo gospodarili, res pa je 
tudi, da oddelek pri Vašem podjet
ju, ki bi moral zagotoviti vzdrževa
nje In popravila stanovanj, ne zmo
re vseh nalog. Stanovalci se jezijo 
zaradi nepotrebnega čakanja in za
radi mnogih nepotrebnih poti, ki 
jih imajo zdaj zavoljo teh spre
memb. Ali nameravate, glede tega 
uvesti kakšno izboljšavo?

N aše podjetje je  takoj po objavi 
priporočila republiškega organa pričelo 
ugotavljati razlike za stanovanja, zgra- 

’ jena pred 1960, in je  takoj s posebno
okrožnico obvestilo vse prizadete hišne

svete. V tem  polletju  bomo celotno 
razliko preveč vplačanih stanarin  sta 
novalcem vrnili oziroma jo  bodo bla
gajniki obračunali. P ri povečevanju s ta 
narine aa ta  stanovanja za obdobje do 
leta 1970 je naše podjetje vzelo tisto  
varianto, ki je  za stanovalce najugod
nejša.

V zrok i, da se niso popravila iavatjala 
h itreje, so naslednji:

‘ a) pom anjkanje finančnih sredstev, 
saj v enem letu, in to  v prvem  letu 
obstoja stanovanjskega podjetja in  pol
nih stanarin , še ni bilo^ ustvarjenih do
volj sredstev za k ritje  številnih potreb 
Po popravilih in izboljšavah;

b) pom anjkanje zadostnih kapacitet 
za obrtn iška in inštalacijska dela v je
senski sezoni; poleg tega pa v več p ri
m erih izvajalec del ne m ore izvesti po
pravila takoj, ko prejm e od nas naro
čilnico;

c) številne delovne organizacije so 
s pogodbam i zaupale stanovanja v go
spodarjenje našem u podjetju  šele ob 
koncu leta. (Se nadaljuje)

Novomeška kronika
•  TRDINOVO CESTO SO ZA. 

P R H  v ponedeljek, 6. ap rila , da 
ne  b i prom et m otil preuredltve- 
ndh del n a  n je j. Te dn i so ne  te j 
cesti spet začeli b rne ti s tro ji 
Cestnega p o d je tja , k i p rip rav i ja  
traso  za asfaltiran je .

•  KAVARNO NA GLAVNEM 
TRGU so v torek , 4. ap rila , za 
rad i be ljen ja  začasno zaprli, od 
p rli pa  so spodnje p rosto re  (b a r), 
k i so  sicer o dp rti le ponoči.

•  V ZADNJEM ČASU JE  V 
PRODAJALNI na Glavnem trgu  
večkrat s n a n jk a lo  k ruha. V so 
b o to , 1. ap rila , ga Je zm anjkalo 
že ob 17. u ri potrošn ik i p a  so za
m an spraševali po n jen i do 19. 
ure , ko p rodajalno  zapro.

•  PARKIRIŠČA NA GLAVNEM 
TRGU so v to rek , 4. a p rila , spet 
začrtali. Prehodi za peSoe, začr
tan i p red  dnevi, se <3coraj več ne

poznajo, k e r Je barvo m edtem  
sp ra l dež.

•  DREVESNICO OB TRDINO. 
V I CESTI 150 u red ila  km etijska 
Sola G rm . D elati so že začeli.

•  ITALIJANSKI ŽVEČILNI 
GUMI, ki ga je  uvoailo podjetje  
TO B A K ,J p ro d a ja jo  v našem  m e. 
stu  po  150 Sdin aa škatlico. O tro 
ci sladko žvečilo rad i kupujejo .

•  BREZ LUCI JE  VOZIL v po
nedeljek, 3 aprila , zvečer po 
Glavnem trg u  neki m opedist in  
k ričal n a  pešce n a  cesti, zakaj se 
m u ne um aknejo. Neki m oški je  
za las odnesel zdravo kožo: mo- 
pedist b i ga b il km alu  podrl na 
sam em  prehodu za pešce. Takim  
nesram nim  vožnjam  bi m orali na 
p rav iti konec, žal p a  se podobno 
dogaja iz dneva v dan.

•  GIBANJE PREBIVALSTVA — 
R odila je  M arija  Ž itnik z Gubče. 
ve 10 — B arbaro.



Pogovor z zdravnikomŠe več sodelovanja v planinstvu
V ponedeljek, 20. m arca, je  Dii 

v dom u JLA v Brežicah občni zbor 
p laninskega d ruštva  Brežic, ki so 
se ga udeležili tud i zastopniki pla
n inskih  društev iz Sevnice, Radeč 
in  Sam obora. Zbor je  začel več
letn i predsednik tov. Zorko, de
lovni predsednik pa je  b il pred-

Športne vesti 
iz Kočevja

•  KOŠARKA — 2. ap rila  so igral, 
ke TVD P artizana z Ježice pri 
L ju b ljan i s 37:33 (11:18) p rem a
gale m ladinke TVD Partizan  Ko
čevje. P red tem  je II . a razred 
gim nazije prem agal m oštvo V. a 
in  b  razreda osnovne šole s 72:44. 
Tekm am a je prisostvovalo okoli 
200 bučnih gledalcev
•  KEGLJANJE — Na republiš
kem  tekm ovanju v ženski kegljaš
k i ligi so igralke K očevja s  13.230 
keglji in 32 kazenskim i točkam i 
zasedle 6. m esto. N ajboljša je b i
la  šercerjeva , ki je  m ed enim  
nastopom  podrla  401 kegelj. Po 
prvem  nastopu so bile  kočevske 
igralke četrt« , po drugem  sedme, 
n a  koncu pa šeste. Kaže, da 
igralkam  (in  tud i igralcem ) m anj
k a  borbenosti lin treningov.

A. ARKO

NK Bela krajina : Ru
dar 2:1

V nedeljo , 2. aprila , je  b ila  na 
č rnom aljskem  stadionu prven
stvena nogom etna tekm a izven 
konkurence m ed NK Bela k ra jina  
in  m oštvom  R udarja  iz T rbovelj. 
Zm agali so C m om aljčani z rezul
ta to m  2:1, polčas pa  je  b il kon
čan  z 1:0. Tekm o je  oviral m očan 
veter, sodil pa  je  sodnik N ova
kovič. Za Belo k ra jin o  s ta  doseg
la  gole- Švajger in  Vipavec, za 
goste pa  Ocvirk. Obe m oštvi s ta  
zam udili nekaj lepih priložnosti 
za dosego gola. K. W.
Novo mesto : Kočevje 

2:0
2. aprila  so Novom eščani v p r 

venstveni tekm i prem agali kočev-

seanik občinskega sodišča tovariš 
G abršček. Zbrani so pozorno sle
d ili poročilom , posebno pa je p ri
tegnilo poročilo  p ionirke Božene, 
ki je  zelo lepo opisala skupinski 
izlet pionirjev  na Cem šeniško p la
nino, ki je  ena najlepših  posto
jank  v Zasavju. Zastopnik m ladin 
skega odseka je povedal, da  so 
m ladinci p rired ili 6 skupinskih iz
letov, brežiška m ladinska p lan in 
ska skupina se je udeležila poho
da ob žici okupirane L jubljane, 
k je r je  dobila tud i prvo planinsko 
nagrado.

Zbor je  pozdravil zastopnik PD 
iz Sam obora, ki je  poudarja l po 
m en sodelovanja tud i na tem 
področju posebno letos, ko bo 
Sam obor dobil svojo posto janko
— Vel. dolino. Na zboru je  za
stopnik  PD Radeče povabil na 
obisk posto janke G ašperjeve koče 
pod Vel. Kozjem , ki bo odp rta  od 
nrvega m aja  naprej ob nedeljah. 
Udeleženci so podprli akcijo  za 
razširitev Planinskega vestnika in 
ponovno izvolili lanski upravni 
odbor, v katerega im ajo planinci 
zaupanje.

Ta dan je imel prof. Kam bič 
uspelo predavanje Naše p lanine v 
luči tu jine , ki ga je ponovil tudi 
po občnem  zboru. Sprem ljalo  ga

Na doleniskem 
Prvenstvu vodi 

•nor Ppnkn
Po osm ih kolih dolenjskega ša- 

hovsfkega prvenstva, ki ga igrajo 
t>o skupinah vodi novom ešk1 m o j
strsk i kandidat Igor Penko s 7 
točkam i pred Naglom in S itar- 
iem, k i im ata  po 5 in nol M est
kom . Cim rom  in drugim i Tekm o
vanja se ne iideležnVin nekateri 
dobri šahisti, kot so O sterm an in 
Ivič iz Kočevia te r ŠnnHč in 
Š kerlj iz Novega m esta Favorit 
ra  nrvaka ie nedvomno Igor Pen
ko. TVK STANIČ

INIS : Gimnazija 2.5:1,5
V drugem  kolu za pokal m a r

šala T ita  so šahisti tovarne IN IS 
t>rema?ali novom eške g-'imnazilce 
z 2 in pol : 1 in n o l. V finalu 
bo m oštvo IN IS  i«rralo * ŠD No
vo m esto. P

je mnogo barvnih diapozitivov, 
na n jih  je predavatelj prikazal 
svoje posnetke s poti po Skandi. 
navi ji in Ameriki, vmes pa se je 
pogosto vrnil k slikam  naših pla- '  
nin in cvetja.

Športne vesti 
iz Brežic

V nedeljo  se je  začel spom la
danski del republiške rokometne! 
lige. Obe ekipi iz Brežic s ta  že v 
soboto odpotovali v K oper, od ko 
der s ta  se vrnili z dvem a točka
m a, ki so ju  osvojile članice.

MOŠKI: KOPER : BREZICE
29:23 (14:10)

G ostje 50 vodili že z dvema 
zadetkom a, vendar so dom ačini 
km alu u redili svoje vrste in  v 
borbeni igri zm agali. Za Brežice 
so igrali Berglez, M ars, Rovan f>, 
Šetinc 2, Novak 3, Kuželj, Bosina 
9, Degen, Avsec 1, in  Paulič 2. N aj
bolj je  ugajal prodorni Bosina. 
P rihodnjo nedeljo bodo Brežičani 
imeli v gostih ekipo Ormoža.

ZENSKE: KOPER : BREŽICE
6:13 (4:7)

Rokom etašice iz Brežic( so bile 
ves čas boljše. K oprčanke so po 
pustile  predvsem  v drugem  pol
času. Z a 'B rež ice  so tekm ovale te 
le igralke: Božičnik, Bužaničič 3, 
M olan 4, Juričič, Engel, S lak, K o
la r 1, Les 2 in M išič 3. Na le
stvici je  ekipa Brežic d ruga in im a 
točko m anj kot Piran. V nedeljo  
bo nastop ila  v B režicah v drugem  
kolu ženska v rsta  iz M urske So
bote.

V nedeljo, 9. aprila , se prične 
tudi tekm ovanje v nogom etu za 
celjsko podzvezo. E k ipa Brežic bo 
im ela v gostih Senovčane.

70 tekmovalcev na 
sevniškem krosu

Na občinskem  tekm ovanju v 
krosu 2. ap rila  v Sevnici je med 
p ion irji zmagal Janez M avrič (B o. 
š tan j), med p ionirkam i Ivica Pod
logar (Š en tjanž), med m lajšim i 
m ladinci Drago Bevk (Tržišče), 
p ri m ladinkah K rista Salam on 
(Sevnica) in pri s tarejših  m ladin 
cih M artin Revinšek (B oštan j). 
Tekm ovalo je več kot 70 tekačev. 
Prvenstvo krosu je  organiziral 
občinski kom ite ZMS Sevnica.

R. M.
Športni vesti 
iz gimnazije 1

•  PRVENSTVO NOVOMEŠKE 
GIMNAZIJE v rokom etu bodo 
nadaljevali v prihodnjem  ted 
nu. Med dekleti s ta  favorita
2.b in 2.a, p ri fan tih  pa 5.b 
in 3.c.

•  ODBOJKARJI NOVOMEŠKE 
GIMNAZIJE bodo p rihodn ji te 
den gostovali v Č rnom lju. Z 
odbo jkarji bo šla tudi ženska 
rokom etna ekipa. P.

Novo mesto : Črnomelj 
35:18

V p rija te ljsk i tekm i so Novo- 
m eščani m očno prem agali roko
m etaše iz Č rnom lja s 35:18. Iaka- 
zali 9G se K arel Jaklič in B oris 
Pelko p ri Novomeščanih in š in ac  
p ri gostih Sodil je  Jože Pečnik 
iz K rškega. P.

NA POŠTAH

na področju občin 
Krško, Metlika, Novo 
mesto in Trebnje lah
ko odprete tudi novo 
hranilno knjižico in 
vložite oz. vežete na
njo svoje prihranke 
pod enakimi pogoji 
kot pri DOLENJSKI 
BANKI IN HRANILNI
CI NOVO MESTO in 
njenih poslovnih eno
tah v Krškem, Metliki 
in Trebnjem.

Prvi mesti za KK 
»Vseh devet« in KK 

»Stari devet«
Občinska zim ska kegljaški liga 

Novega m esta je končala s tekm o
vanjem . V prvi ligi so prvo m esto 
zasluženo in po prem oru 8 let 
osvojili kegljači »Vseh devet«. V 
drugi ligi so kar tr ije  klubi osvo
jili enako število točk, prve m esto 
pa so zasedli kegljači »Stari de 
vet«, ki so po razliki pod rtih  keg
ljev boljši od Iskre in K rke. V 
prvo ligo se je  p lasira l KK S tari 
devet, m edtem  ko se bosta Isk ra  
in K rka skušali p lasirali preko 
kvalifikacijskega tekm ovanja.

V 4. in 5. kolu so bili doseženi 
naslednji rezultati: Prva liga:
L uknja : Vseh devet 456:416, Vseh 
devet : P ionir 461:448, Železničar 
: Toplice 467:407, Pionir : Luknja 
428:400. Druga liga: E lektro
K rka 0:50, Bolnica : Isk ra  339:350, 
S tari devet : P ionir m l. 427:289. 
K rka : Bolnica 418:368, S tari de
vet : E lektro  407:334, P ionir m l. : /  
Isk ra  371:383.

K ončna- lestvica:
I. LIGA:

Vseh devet 8 6 0 2 3624:2525 12
Pionir 8 5 0 3 3322:3030 10
Luknja 8 5 0 3 3511:3565 10
Železničar 8 3 0 5 2679:2687 6
Toplice 8 1 0 7 3372:3663 2

II . LIGA:
S ta ri devet 10 7 0 3 3835:3486 14
Iskra 10 7 0 3 4093:3839 14
K rka 10 7 0 3 3223:2973 14
P ionir m l. 10 5 0 5 3580:3646 10
Bolnica 10 2 0 8 3456:3748 4
E lektro 10 2 0 8 2640:3135 4

MJ

Odbojkarji »Kolpe« 
iz Osilnice 

že tekmujejo
Pred k ra tk im  so odbo jkarji ŠD 

K olpa dom a v Osilnici prem agali 
s 3:2 m oštvo Doma Ivan Cankar 
iz L jubljane Tekm a je  pokazala, 
da im a OsiJnlca dobre igralce, 
vendar bodo m orali še precej va
d iti. Okoli 23. ap rila  bodo nasto 
pali na rednem  tekm ovanju, ne 
vedo pa še, v ka teri ligi ali sk u 
p in i. Igralci so sklenili, d a  bodo 
nekaj izdatkov za tekm ovanja sa
m i plačali (h rana, potn i s tro šk i). 
Na nedavnem  občnem  zboru ŠD 
K olpa so sklenili, da se bodo 
rednih  tekm ovanj udeleževali tu 
d i igralci nam iznega tenisa.

JOŽE OŽURA

sike nogom etaše z 2:0, goda je  dal 
2 ika M aksim ovič. D obro je  sodil 
Jovovič

I. K.

MII

KRI. KI REŠUJE ŽIVLJENJA
Pretekli teden so darovali kri na novom eški transfuzijsk i 

postaji: Pavel Golob, član kolektiva Isk ra , Novo m esto; 
Anton M arolt, Anton M iklavčič, Albin Sašek, M ajda T urk, 
Ludvik B latnik, Ivan  Zrim šek, Andrej Prim c, Jože Kavšek in  
Alojz Pavlin, člani kolektiva IMV Novo m esto; K arel R eber
nik, član kolektiva vajenska šola Novo m esto; Bojan F lo r. 
jančič, Zvonko B ajuk, Darko M olan, C iril Bevc. Anton K iso
vec,Drago D olinar, Jože Dežman, Anton Avsec, Slavko Klob
čar, F ranc Š ter, Janez Kovačec, Antotr Lenčič, Ju re  B adovi
nac, Franc Verček, Brane M arolt in Branko Ivanež, učenci 
vajenske šole Novo m esto; Štefan Hlišč, član kolektiva Pio
n ir, Novo m esto; Franc Lam ut, član kolektiva Industrije  
obutve, Novo m esto; Franc Avsec, član kolektiva občinske 
skupščine, Novo m esto; Anton Novak, član kolektiva Cest
nega pod je tja , Novo m esto; M arija Gal, članica kolektiva La
bod, Novo m esto; M arija  M arkelj, članica kolektiva splošne 
bolnice, Novo m esto; M arijaM egllč, B ranka Košak in M arjan 
Mevžek, člani kolektiva IMV, Novo m esto.

Obnova in jSg f  
~ nadomestitev tkiv K j
Bolezen ali poškodba tako ali drugače okvari tkiva v 

Človeškem telesu. Ce smo se uspešno zdravili, potem  se 
po prem agani bolezni začne tkivo, ki je  bilo napadeno, 
obnavljati ali pa ga nadom esti drugo tkivo, če obnova 
ni mogoča. Sele potem , ko je proces končan, lahko go
vorimo o dokončnem ozdravljenju.

človeška tkiva pa niso prav vsa take narave, da bi 
se lahko dokončno obnovila. N ekatera, na p rim er koža, 
kost, pljuča, se obnovijo, če niso preveč okvarjena, druga 
pa skoraj prav nič (npr. m ožgani). Vmes pa so seveda 
tkiva, ki se obnove v večji ali m anjši m eri. Tako po
polne obnove, kakor jo  im a na prim er m artinček, ki mu 
zraste nov rep, če m u ga odščipnemo, p ri človeku ni. 
če  človek izgubi sam o p rst, m u ta  ne bo več zrastel, 
ostal bo km .

Obnova in nadom estitev poškodovanih tkiv je seveda 
odvisna od splošnega stan ja  organizm a bolnika, od vi
taminov, sploh hrane, m orebitnih še drugih bolezni, ki 
jih  bolnik istočasno im a, od tega, koliko je star. Splošno 
znano je, da se m lad človek prej popravi kot star. Ena
ka rana se npr. p ri otroku zaraste precej h itreje in bo
lje kot p ri starejšem  človeku.

Od vseh tkiv se najbolje, dokončno in najh itre je  ob
novi vezivno tkivo. Tega tkiva je v telesu povsod dovolj, 
saj so vse vezi in povezave narejene iz nje. Tudi tam, 
k jer je  zaradd slabe ali pa nemogoče obnove ostal m a
nj ek nekega tkiva, se nabere vezivno tkivo, ki p rejšnje 
tkivo nadom esti. To je potem  brazgotina, nadom estek 
m anjkajočega tkiva. Kostno tkivo se obnovi povsem, saj 
je vsakom ur znano, da se m u zlom ljena kost zaraste, če 
jo ima dovolj dolgo na m iru  v mavčni obvezi. Podobno 
velja tudi za hrustančno tkivo, le da se to p ri starejšem  
človeku nerado obnovi, p ri otroku pa kar dobro. Mišično 
tkivo se zabrazgotini, obnova je le m alenkostna. O srednje 
živčevje, v možganih in v hrbtenjači se ne obnavlja; kar 
je tam  uničeno, tudi uničeno ostane, praznina se le za
brazgotini Obrobno, periferno živčevje pa se lahko do
cela obnovi, če  je med pretrganim a ozirom a uničenim a 
delom a obrobnega živca prevelika razdalja, pa tudi tu 
kaj ne m ore p riti do obnove, pač pa se tkivo zabrazgo
tini. Seveda gre v takem  prim eru za prekinjen prevod 
vživčevanja, in ustrezni ud je hrom .

Povrhnjica kože in sluznic se večinoma docela obnav
lja in se pozneje sploh ne pozna, kje je  bila poškodo
vana če  pa je  poškodba ali bolezen zajela globlje dele 
kože in sluznic, bo seveda nastala tam  brazgotina iz ve
zivnega tkiva. Podobno velja za no tran je organe, ki so 
sestavljeni tudi iz posam eznih celic. Pri vseh vrstah celic 
ni obnove, p ri nekaterih pa je kar zadovoljiva. Da se kri 
lahko in dobro obnavlja, vsi vemo. če  za obnovitev krvi 
ne zadostuje kostni mozeg, organizira telo še druge o r
gane, da k ri obnavljajo, dokler je ni dovolj in v pravilni 
sestavi. Obnavljajo s e  tudi žile. Pri n jih  poteka proces 
tako, d a  s e  r a z v i je jo  n a j p r e j  la s n ic e ,  š e le  p o te m  s e  p o  
potrebi iz n jih  razvijejo ustrezne dovodnice in odvodnice.

Včasih pa iz tega ali onega vzroka obnova ali nado
m estitev ne uspeta, kakor bi želeli in pričakovali, kljub 
temu da so vsi pogoji za uspeh. Rana ali zlom ljena kost 
se nikakor nočeta zarasti, važen organ propade. Takirat 
presadim o ustrezno tkivo ali pa vsadimo ustrezen nado
m esten del iz prim ernega m ateriala, ki ga telo brez ško
de prenese. Ta del m edicine je  prav sedaj v silnem  ra 
zvoju in prihodnost bo prinesla še m arsikatero prijetno 
presenečenje v tej sm eri.

Dr. BOŽO OBLAK

RAZPIS POHODA
»Po poteh partizanske Ljubljane 

1967«
Za vsako ekipo m orajo  nastop iti 

m ) za m oške ekipe za vse osnovne 3 tekm ovalke. Pravico nastopa ima- 
organizacdje, odrede p red  vojaške jo  tekm ovalke, rojene le ta  1950 in 
vzgoje te r enote JLA in  m ilice (v p re j. Obvezen zdravniški pregled, 
nadaljn jem  besedilu: organizacije).

I '
O dbor za pohod »Po poteh  p a r 

tizanske Ljubljane« za leto  1967 
(v  nadaljn jem  besedilu: odbor)
razpisuje v počastitev obletnice 
osvoboditve m esta  L jub ljane ma- 
n ifestativn  o. tekm ovalno prireditev:

»PO POTEH PARTIZANSKE 
LJUBLJANE«

Program prireditve
ČETRTEK. 27. ap rila

M anifestativni pohod »Po poteh 
tovarištva  in spominov« za m oške, 
ženske in m ešane ekipe n iž jih  
razredov ljub ljansk ih  osnovnih
Sol (od  1. do 4. razreda) v o rga
n izaciji občinskih zvez p rijate ljev  
m ladine Slovenije.
SOBOTA, 6. m aja

1. »štafeta  zmage« (3x1000 m ) 
za m ladinske m oške ekipe, loče
no za šole II . stopnje, za osnov
ne telesnovzgojne organizacije  in 
za vse druge osnovne organizaci- 
Jo*

2. š ta fe ta  zijaage« (3x600 m ) za 
m ladinske ženske ekipe, ločeno za 
šole, za osnovne telesnovzgojne 
organizacije in za vse druge os
novne organizacije;

3. »Tek prijate ljstva«  (dolžina 
proge 4000 «) za m oške domače 
in  inozem ske m estne reprezentan 
ce.

NEDELJA, 7. m aja
1. M anifestativni pohod »Po po

teh  tovarištva in spominov« (do l
žina proge 10.000 m ) za možke, 
ženske in mešane ekipe za vse os
novne organizacije, šole II . stop
n je , odrede predvojaške vzgoje 
te r enote JLA in m ilice (v n ad alj
n jem  besedilu: organizacije).

2. M anifestativni pohod »Po po
teh  tovarištva in spominov« (d o l
žina proge 5000 m ) za m oške, žen
ske in m ešane ekipe v išjih  razre
dov osnovnih šol (od 5. do  8. 
razreda).

3. Tekm ovalni pohod »Partizan
ski m arš« (dolžina proge 25.000

4. Tekm ovalni pohod »Partizan
ski m arš« (dolžina proge 8000 m ) 
za ženske ekipe za vse osnovne o r
ganizacije.

Tekmovalni pogoji \
1. »ŠTAFETA ZMAGE« (3 X 1000 
m etrov)

Pravico nastopa  im ajo  tekm oval
ci, ro jeni v le tih  1946 do 1953. O b
vezen zdravniški pregled.

2. »ŠTAFETA ZMAGE« (3 x 600 m )

Pravico nastopa im ajo tekm oval
ke, rojene v letih  1949 do  1954. 
Obvezen zdravniški pregled.

3. »Tek prijateljstva«  (4000 m )

Za vsako m estno reprezentanco 
lahko nastopijo  4 tekm ovalci, za 
p lasm a reprezentance pa  se upo 
števajo  sam o prvi 3 tekm ovalci. 
Pravico nastopa za m esta iz SFRJ 
im ajo  tkem ovalci, ro jen i le ta  1950 
in p rej. Obvezen zdravniški p re 
gled. Zm agovalna reprezentanca Je 
tis ta , k i ' zbere najm anjše  število 
točk, s  tem  da se točku jejo  tek 
m ovalci po  vrstnem  redu p rihoda 
v cilj od 1 do številke zadnjega 
tekm ovalca, ki p ride  v cilj.

4. »PO POTEH TOVARIŠTVA IN 
SPOMINOV« (10.000 m )

Za vsako ekipo m ora nastop iti 
5 tekm ovalcev ozirom a tekm ovalk. 
Pravico nastopa im ajo  tekm ovalci 
ozirom a tekm ovalke, ro jen i leta 
1!)58 in  jfrej.

5. »PO POTEH TOVARIŠTVA IN 
SPOMINOV (5000 m )

Za vsako ekipo m ora  nastop iti 5 
tekm ovalcev ozirom a tekm ovalk.

Pravico nastopa im ajo  učenci in 
učenke višjih  razredov osnovnih 
šol.

6. »PARTIZANSKI MARŠ« (25.000 
m etrov)

Za vsako ekipo m orajo  nastop iti 
3 tekm ovalci. Pravico nastopa im a. 
jo  tekm ovalci, ro jeni leta 1949 in 
p re j. Obvezen zdravniški pregled.
7. »PARTIZANSKI MARŠ« (8000m)

Omejitve
/

1. V »Partizanskem  m aršu« za 
m oške ekipe ne m orejo nastop iti 
atle tske organizacije iz m est, ki 
niso prijav ile  svojih m estn ih  re 
prezentanc.

2. A tleti, ki so za pretek lo  sesso- 
no uvrščeni v d isciplinah od 1500 
m etrov do 10.000 m  do vključno 15. 
m esta v tab licah , ki so  jih  izdale 
republiške a tle tske zveze, te r  smu- 
čarji-tekači, ki Jih je  Sm učarska 
zveza Jugoslavije za preteklo  leto 
uvrstila  v I. kategorijo , lahko n a 
sto p ijo -sam o  za svojo a tle tsko  oz. 
sm učarsko organizacijo.

Zdravstvena skrb
Za vse tekm ovalce ozirom a tek 

m ovalke, ki nastopajo  v kategori
jah , za katere  Je obvezen zdravni
ški pregled, Je potrebno h k ra ti s 
p rijavo  dostaviti zdravniško p o tr
dilo, iz katerega m ora b iti raz 
vidno, da so tekm ovalci ozirom a 
tekm ovalke sposobni za tekm ova
n je  v prijav ljen i kategoriji.

Z dravniška po trd ila  za tekm o
valce oz. tekm ovalke za obe »šta
fe ti zmage« in za oba »partizanska 
m arša« lahko izdajajo  vse vojne, 
ob ratne in šolske am bulante te r 
am bulante zdravstvenih dom ov.

Z dravniška po trd ila  aa  udele
žence »Teka prijate ljstva«  lahko 
Izdajajo izključno športne  am bu
lante.

Zdravstveno osebje na progi, ki 
ga postavi organizator, im a p rav i
co prepovedati nadaljevanje tek 
m ovanja vsem udeležencem  tekm o
vanja, če sodi, da  b i nadaljevan je  
tekm ovanja škodilo zdravju te k 
m ovalca ali tekm ovalke.

Priprave tekmovalcev
O dbor bo do  1. ap rila  1967 izdal 

navodila za prip ravo  udeležencev 
pohoda za vse tekm ovalne katego
rije . Od tega dne dalje  bodo navo
d ila  brezplačno na razpolago vsem 
organizacijam .

O rganizacijam  svetujem o, naj 
čim prej določijo vodje ekip, k i naj 
prevzam ejo tud i sk rb  za prip ravo  
članov ekipe. Vsem organizacijam , 
ki bodo sporočile naslove vodij 
ekip z navedbo tekm ovalne kate 
gorije, bo odbor tako dostavil n a 
vodila za p riprave udeležencev za 
ustrezno kategorijo .

Tekmovalne proge 
in urnik tekmovanja

Proge za obe »štafeti zmage« in 
za »tek prijate ljstva«  potekajo  po 
u licah v središču m esta, proge za 
vse druge kategorije  p a  Še po ko 
lovozih, cestah in poljsk ih  te r 
gozdnih poteh.

Opisi prog za vse tekm ovalne 
kategorije  bodo od 1. a p rila  1967 
d alje  na  razpolago v p isarn i od 
bora .

Na progah za obe »šafeti zm a
ge« In za »tek p rijate ljstva«  bodo 
p red  tekm ovalci vozili sprem lje
valci teka, V9e druge tekm ovalne 
proge pa bodo vidno označene.

O dbor si v prim eru  izredno s la 
bega vrem ena p rid ržu je  pravico do 
sprem em be posam eznih delov p ro 
ge za oba »partizanska m arša« in  
za oba pohoda »po poteh tovari
štva  in spominov« še tik  p red  sa 
m im  tekm ovanjem , s tem  d a  bo 
vso udeležence tekm ovanja vidno 
opozoril na nasta le  sprem em be.

U ra p riče tka  tekm ovanja za po 
samezno kategorije  bo  objavljena 
najkasneje  dne 3. m aja 1967.

Prijave
Prijave, ki m orajo  vsebovaU 

priim ek, im e in  letnico ro jstva  
tekm ovalca oz. tekm ovalke, zdrav
n iška po trd ila , k je r so le-ta zahte 
vana, in  navedbo tekm ovalne ka
tegorije , so pošilja jo  oz. osebno 
oddajajo  na  naslov: O dbor za po
hod »Po poteh partizanske L jub
ljane«, L jubljana, K om enskega 7.

P rijav ite lji m orajo  v prim eru , da

p rijav ijo  več ekip, p rijav iti vsako 
ekipo s posebno prijavo.
■  O dbor bo sprejem al prijave do
■  29. aprila  1967 do 12. ure. Do.
■  ka* za pravočasno odprem o
■  prijave po pošti je  datum
■  poštnega pečata: 27. ap ril 1967.

Vsem organizacijam , ki bodo do 
zgoraj navedenega roka poslale 
prijave, bo dostavil odbor na n ji
hov naslov vsa navodila v zvezi s 
tekm ovanjem .

O dbor bo sprejem al naknadne 
prijave, ki jih  bodo osebno pred 
ložili p redstavnik i p rijav ite lja , ka 
kor sledi: za obe »štafeti zmage« 
in  za »tek prijate ljstva«  v soboto, 
dne 6. m aja , od 12. do 15. ure: 
za oba »partizanska m arša« v so 
boto , 6. m aja, od 15. do 22. ure 
In za oba pohoda »po poteh tova
rištva  in spominov« v soboto, 6. 
m aja , od 15. do  22. ure; v nede
ljo , 7. m ^ja , od 6. do  9. ure v 
p rijavn i p isarn i tekm ovalne kom i
sije  v p rosto rih  Kazine na Trgu 
revolucije 1:

Nagrade
Zm agovalne ekipe v obeh »šta

fe tah  zmage« ločeno za šole, te 
lesnovzgojne in druge organizacije, 
zm agovalne ekipe v obeh »parti
zanskih m arših« in  zm agovalna 
m estna reprezentanca v »teku p ri
jateljstva«  p rejm ejo  naslov: Zm a
govalec pohoda »Po poteh p a rti
zanske Ljubljane« za leto 1967 te r 
pokal zmagovalca v tra jn o  last.

Člani p rvoplasiran ih  ekip v obeh 
»štafetah zmage« ločeno za šolo, 
telesnovzgojne in  druge organiza
cije , člani prvoplasiranih  ekip v 
obeh »partizanskih m arših« ln 
prvoplasirani tekm ovalec v »teku 
prijate ljstva«  prejm ejo  zlate, člani 
drugoplasiranih  ekip in drugopla
siran i tekm ovalec srebrne, člani 
trc tjep lasiran ili ekip in  tre tjep la- 
slran l tekm ovale« pa bronaste  p la 
kete.

Vse ekipe v obeh »štafetah zm a
ge« prejm ejo  Štafetno palico, s 
katero  tečejo, v tra jn o  last kot 
spom insko darilo .

Olani prvih dvajsetih  • ek ip  v 
»partizanskem  m aršu« za moške 
ekipe, članice prv ih  desetih  ekip
v »partizanskem  m aršu« za ženske 
ekipe te r p rv ih  p e tn a jst tekm oval
cev v »teku prijate ljstva«  prejm e, 
jo  p rak tična  darila«.

O dbor bo tako j po slovesnem  
zaključku p rired itve  izžrebal dvaj
set tekm ovalnih številk  iz obeh 
m anifestativnih  pohodov »po po
teh  tovarištva  in spominov«. Vsi, 
ki bodo im eli izžrebane tekm oval
ne številke, prejm ejo prak tična da. 
rila .
■  Vsi udeleženci prired itve prej-
■  m ejo spom insko značko pohoda
■  »Po poteh partizanske L jubija
■  ne« za leto 1967.

Pritožbe
Pritožbe vlagajo vodjo ekip p i

sm eno pritožbeni kom isiji. Cas ln 
k ra j zasedanja pritožbene kom i. 
sije  bo objavljen v navodilih ude 
ležencem tekm ovanja.

Objava rezultatov
■  Slovesen zaključek prireditve  bo
■  v nedeljo , 7. m aja  1967. Ura in
■  k ra j bosta določena kasneje in
■  objavljena v navodilih udele-
■  žencem tekm ovanja.

Stroški tekmovanja
Stroške udeležbe nosijo  p rijav i

te lji, stroške organizacijo p rired it
ve pa odbor.

O dbor lahko povabi na svoje 
stroške dom ače in  tu je  m estne re 
prezentance na »Tek prijateljstva« .

Organizacije, k i po trebu jejo  za 
svoje tekm ovalce oz. tekm ovalke 
prenočišča, m orajo  svoje potrebe 
po prenočiščih z navedbo dneva 
jav iti h k ra ti s prijavo.

Informacije
Vsa po jasnila v zvezi z razpisom  

in organizacijo tekm ovanja daje  
p isarna odbora. L jub ljana, K om en
skega 7, soba 80.

Pravila
Za tem ovanje v »toku p rija te lj

stva« in v »štafetah zmage« volja- 
jo  tekm ovalna prav ila  M ednarodne 
am aterske a tletske zveze (IAAF), 
za tekm ovanje v vsoh drugih  ka
tegorijah  pa  tekm ovalna pravila 
pohoda »Po poteh partizanske 
Ljubljane«.

Tolmačenje razpisa
Razpis tolm ači tekm ovalna ko 

m is ija  odbora za pohod »Po po
teh  partizanske Ljubljane«.



PISMA UREDNIŠTVU
■

Matku Ljubiču v spomin Večer Rafaele Potokarjeve

Prvega pom ladanskega 
dne, ko se vsa narava pre
buja in hiti k novemu živ
ljenju, je v L jubljani za 
vedno prenehalo biti srce 
Matka Ljubiča — učitelja, 
upravnika doma Ivana 
Cankarja v pokoju, peda
goškega svetnika in člana 
ZKJ od leta 1939. Tovariš 
Matko je  bil rezervni ka
petan I. razreda, udeleže
nec NOV iz 1941 in nosilec 
odlikovanj za vojno in po
vojno delo. Bil je vedno 
skrom en, pošten in dela
ven, poln življenjskega op
timizma, pravičen do vsa
kogar in odločen borec za 
zmago pravice nad lažjo, 
vselej pripravljen poma
gati, k jer je pomoč po
trebna.

Po prvi svetovni vojni je 
odšel na Koroško in se bo
ril za njeno priključitev k 
Jugoslaviji. Po nesrečnem 
plebiscitu se je vrnil v 
Belo krajino in postal 
upravitelj na šoli v Pod
zemlju. Prosti čas je po
svetil izvenšolskemu delu 
z mladino, posegal pa je 
tudi v politično dogajanje 
v Beli krajini. Svoje na
predno prepričanje je  širil 
med ljudm i, tako da je zla
sti med zatiranim  prebi
valstvom km alu našel ši
rok krog somišljenikov, 
prijateljev in sodelavcev. 
Delal je  tudi v kultum o- 
prosvetnih organizacijah, 
pri Sokolu in v drugih na
prednih društvih.

Matkovo delo pa ni osta
lo skrito  protiljudskim  re
žimom v stari Jugoslaviji, 
zato so ga preganjali in ga 
1939 kot člana KPJ in u- 
glednega, nevarnega poli
tičnega delavca prem estili 
v zakotne štajerske hribe. 
Toda čeprav so ga odtrga
li od družine, mu niso mo
gli zlomiti vere v pravično 
borbo. Po razpadu stare 
Jugoslavije se je vrnil med 
Belokranjce, junija  1941 
pa je  začel s sodelavci po
žrtvovalno delati v odboru 
OF. V njem  je delal vse 
dotlej, dokler ga niso oku
patorji aretirali in poslali 
v koncentracijska tabori
šča.

Ko se je vrnil na osvo
bojeno ozemlje v Beli kra
jini, se je takoj spet vklju
čil v politično delo, hkrati 
pa postavljal tem elje novi 
šolski in prosvetni poli
tiki.

Dragemu tovarišu Matku 
bo prebivalstvo Bele k ra 
jine ostalo vedno hvaležno 
za njegovo plodno delo, 
zlasti pa se ga bodo spo
m injali prijatelji, znanci 
in tovariši, med njim i tudi 
prebivalstvo njegovega ne

kdanjega šolskega okoliša 
Podzemlja. Vsi, ki smo 
poznali tega plemenitega 
človeka, ga bomo ohranili 
v trajnem  spominu!

JANEZ ŽUNIČ

Dne 31. m arca je v Lamu
tovem razstavišču v K osta
njevici na  K rki prof. M iroslav 
K ugler odprl razstavo del sli- 
karke-am aterke Rafaele Poto
karjeve. V kultu rn i hram , 
kot im enuje Lado Sm rekar 
Lamutov likovni salon, je  
ptrišlo veliko K ostanj e vičanov

S PETKOVE OTVORITVE RAZSTAVE na Lamutovem 
razstavišču v Kostanjevici na Krki: Rafaela Potokar, 
uspešna amaterka iz Ljubljane, in prof. Miro Kugler, 
akademski slikar iz Brežic, v prijetnem pogovoru v 
polni dvorani Slikarka je dolenjska rojakinja in je 
s svojo prvo razstavo več kot prijetno presenetila šte
vilne obiskovalce. Prav bi bilo, da bi njene akvarele in 
olja videli tudi v Novem mestu, Krškem, Brežicah in 
še kje po naših krajih!

in ljudi iz drugih večjih kra 
jev, da b i bili priče intim ne
m u dogodku v življenju Ra
faele Potokarjeve, njeni prvi 
sam ostojni slikarski razstavi. 
Na njeno povabilo je  prišel 
tud i trio  Lorenz (b ratje  Lo
renz so njeni nečaki), ki je 
z veliko poustavarjalno mo
čjo, v poltem  in  popolni tiši
ni predstavil dela Haydna 
(Trio št. 1 v C-duru), Trio za 
violino, violončelo in klavir 
(Turina) in Elegijo (Rahm a
ninov).

Rafaela Potokarjeva je 
razstavila 34 akvarelov in 
gvašev. Zaverovana v barve 
sveta in svojo no tran jost je  
upodobila pokrajino okoli se
be, svoja razm išljanja in vti
se. Razstava je plod petih  let 
ustvarjanja, saj je v pom anj
kanju čaša p rije la  za čopič 
šele, ko je bila upokojena.

»V naši družini so vsi sli
kali,« je  dejala, ko sm o jo 

, vprašali, k je je vir njenega 
ustvarjanja, sila, k i jo  žene, 
da se izraža v barvah in po
dobah. »Lansko leto sem na 
Senovem razstavila nekaj slik, 
ki so vzbudile pozornost pro
fesorja Kuglerja. Zavzel se je  
in tako je  sedaj razstava tu 
kaj. Ne vem, 6e bom še kje 
razstavljala, sem pa srečna, 
da je  m oja prva razstava v 
tako lepem razstavišču.«

P. Breščak

Brodarič
Pred kratkim so v Grib

ljah izgubili enega najboljših 
in najbolj priljubljenih vašča
nov Matijo Brodariča, stare
ga 68 let. Vse življenje ga je 
spremljalo trdo delo in mno
go hudih preizkušenj zaradi 
pogostnih sm rtnih prim erov 
v družini in večkratne obno
ve gospodarstva. Bil je v prvi 
svetovni vojni, a tudi druga 
ga ni našla nepripravljenega. 
Bil je  med prvimi B elokranj
ci, ki so se odločili z vsemi 
silam i boriti se proti okupa
torju. Izkazal se je kot dober 
organizator, ki je imel uspehe 
pri delu med vojno in v or
ganizacijah, k je r je deloval v 
povojnih letih,

G ribeljčani so pokojnega v 
velikem številu sprem ili na 
poslednji poti in se na civil- 
flem pogrebu lepo poslovili 
Dl njega. Ostal jim  bo vedno 
f  najlepšem  spom inu. mč

PEDAGOGI: v izredno 
korist vam bo knjiga 
pedagoških člankov in 
študij: PEDAGOŠKI TE- 
DEN V NOVEM ME 
STU. Izdala Dolenjska 
založba. Dobite v knji
garnah. Samo 500 S 
din!

Kuharske bukvice

Kuhinjski vrtec
(Nadaljevanje in konec)
Seme kupujemo v trgovinah ali pa ga pridelamo etana. 

če ga pridelujem o etana, pomnimo, da odbiram o za seme 
vedno naj lepše rastline. Nikoli pa ne smemo pusitiiti rasti 
sem enskih rastlin  z okroglim  sem enom skupaj (repa, pe
sa, ohrovt, zelje, koleraba), ker se lahko ob ovetea>ju križa 
in se potem seme zmeša ali izprevrže. Prav tako naj ne 
rastejo  skupaj kum are in buče.

Razen sočivja spadajo na v rt še jagode ali mesečine, ki 
so bolo drobne in gozdnim podobne, ali pa vrtine, ki dajo 
zelo debele plodove, Če jih  skrbno gojimo. Po kotih ali 
ob plotu se bo našel na v rtu  p rosto r za ribez ali ivanjsko 
grozdičje, ki ga je troje vrst: rdeče, rum eno in črno. 
Zadnje je  dandanes zaradi vitaminov zlasti zelo iskano. 
Zelo okusne so tudi kosm ulje ali agras, ki naj bi razen 
naštetih  tudi dobil prostor na vrtu. Zakaj ne bi napravili 
malo veselja otrokom  z jagodičjem , če že nimamo sadnih 
dreves v vrtu!

V rtna zem lja naj bo dobro obdelana in skrbno nagnor 
jena. N ajboljše gnojilo za povrtnino je kom post, ki ga 
pripravim o doma. K om postiranje pospešimo z neoljenim 
apnenim  dušikom.

Rast in pridelek -zboljšam o tudi z uporabo um etnih 
gnojil. Kot splošno umetno gnojilo za vrtove uporabljam o 
nitrofoskal.

Na 1 a r (100 kv. m) jem ljem o 8—10 kg nitrofoskala. 
Za korenje, repoi peso, čebulo, česen in krom pir pa do
dajemo razen nitrofoskala lahko še 2 kg kalijeve soli 
na en ar.

K oristno je vrt vsaka tr i le ta jeseni potrositi z živim 
apnom , in sicer 20 kg na ar, in ga podikopati.

Umetnih gnojil ne smemo m ešati z apnenim  prahom , 
prav tako ne s svežim gnojem.

Ob robovih gredic pa posejemo ali posadimo še nekaj 
ovetic, ki jih  potrebujem o za okras sobe in da je v rt lepši.

Še enkrat: Kaj je 
z vodo v Kočevju?

K er se nam zdi odgovor 
Vodne • skupnosti Kočevje— 
Ribnica neutemeljen, se še 
enkrat oglašamo.

Zanima nas, če vodni izvi
r i  izv ira jo samo podnevi, ker 
kakor h itro  je ura 22, voda 
preneha teči, pa n a i je bil 
pred uro še tak pritisk, ogla
si pa se potem okrog 11 ure 
dopoldne, če ni kake take ok
vare, kot jo  omenjajo v od
govoru.

Naše mnenje je, da je  temu 
krivo  varčevanje z elektriko  
na račun potrošnika, saj bi 
sicer voda morala teči pono
či, ko je podjetja toliko ne 
potrebujejo.

N a j nam še na to odgovo
r ijo  na Vodni skupnosti.

Prizadeti iz šalke vasi 
in Rudarskega naselja.

Pripom ba uredništva: Spet smo 
eaprosili Vodno skupnost Kočevje 
—Ribnica za odgovor. Zvedeli 
sm o, da ob 22. u ri izključijo  po. 
možno črpaližče v Slovenski vasi. 
V endar ga vključijo  vedno že spet 
pred 6. uro  z ju tra j in ne okoli 
11. u re . Vodo dobe ta k ra t vsi po 
trošn ik i, le v izjem nih prim erita 
(velika po rab a  v in d u striji ali 
gospodinjstvih) jo  dobe nekoliko 
kasneje. Res pa  je  dovod vode 
kritičen  za 5 hiš v najvišjem  delu 
ša lk e  vasi

Razen tega so prav v Salki va
si polagali vodovodne oevi sam i 
vaščani s pom očjo Rudniika, in to 
brez ustreznih načrtov (Vodna 
skupnost jim  je  pom agala le p ri 
napeljavi zadnjega dela vodovo
d a ). Prav zaradi tega verjetno  vsa 
dela niso b ila  v redu opravljena 
in  b i bilo treb a  vodovod skozi 
S alko vas rekonstru ira ti. Vaščani 
so tak ra t verje tno  m enili, da je 
bolje, če vsaj občasno dobe vodo, 
kot da b i jo  nosili iz vodnjakov 
in drugod. Vodna skupnost p« bi 
lahko tem u obm očju vodo zaprla, 
dokler ni vodovodna napeljava 
tehnično povsem  v redu. V endar 
vaščani s takim  ukrepom  verje t
no ne b i b ili zadovoljni.

Zanim ivo je tud i, da so Cvišler. 
ji  p recej bolj oddaljeni od Kočev
ja , vendar redno dobivajo vodo 
ker je  tod vodovod zgrajen na po 
dlagi solidnih načrtov.

P o trošn ja  vode na obm očju ko 
čevskega vodovoda naraste  vsako 
le to  za okoli 20 odstotkov (na to 
vplivajo tudi novi p rik ljučki za 
vasi in dele m esta). Tafco je  zna
šala po trošn ja  vode le ta  1959 oko
li 268.000 kubičnih m etrov, lani 
pa  že 1,117.000 kubičnih m etrov 
(vračunana je le p rodana voda, 
m edtem  ko je  je  bilo skupno s 
cevnimi izgubami načrpane lani 
okoli m ilijon in pol kubičnih 
m etrov). V program u so spet no
vi p rik ljučk i), zato bo m orala 
vodna skupnost kupiti letos vsaj 
dva nova agregata za črpališče na 
O brhu, k je r so sedanji prešibki, 
V eljala bosta  okoli 11 m ilijonov 
S-din.

Zakaj brez 
voznega reda?

Tovariš urednik!
Ko sem se pred nekaj dne- 

vi m udil v Krškem, sem se 
hotel z avtobusom odpeljati 
pro ti Raki. Vprašal sem lju 
di, 'kdaj odpelje avtobus, 
pa m i n i vedel nihče povedati 
točnega časa. Pred zgradbo

občinske skupščine, k je r je 
avtobusna postaja, sem za
man iskal tablo z voznim re
dom avtobusov. Končno sem 
na zidu našel majhno omari
co, v kateri so b ili s pisal
nim  strojem natipkani priho
di in odhodi avtobusov ljub 
ljanskega podjetja SAP in Iz 
letnika,, Voznega reda za avto
buse novomeškega podjetja  
Gorjanci n i bilo nikjer.

Čudno je, da v Krškem ne 
morejo urediti table z vozni
m i redi avtobusov, saj imata 
v tem mestu svoji posloval
nici tako SAP Jcot Izletnik, 
razen tega bi moralo za to 
s toriti ka j tudi turistično  
društvo, če so tako malen
kost (k i pa ni vedno malen
kost!) lahko uredili v mnogih 
manjših krajih, npr. v Rade
čah p r i Zidanem mostu, bi jo  
lahko tudi v središču občine!

STANKO SKOČIR 
Loka p ri Zidanem mostu

»Ker nisem hotel 
podpisati —  
odpoved!«

Tovariš urednik!
Rad bi vam opisal, kaj se 

mi je zgodilo in kako si ne
kateri predstavljajo samou
pravljanje. B il sem 15 let ho
norarni bilje ter v metliškem  
Foto-kino podjetju in ves čas 
ni bilo čez mene nobene p ri
tožbe-

V začetku februarja me je 
upravnik Silvo Mihelčič od
redil za predsednika inven
turne komisije. Hotel je, da 
bi kar na h itro  podpisal spis
ke, ne da bi j ih  pogledal. 
Tega nisem hotel, ker sem 
ugotovil, da v foto oddelku 
manjka več predmetov, za 
katere nihče ne ve, kam so 
izginili. Med n jim i tudi foto
aparat, k i stane danes okoli 
120.000 Sdm. Upravnik n i ve
del pojasniti, kam so razni 
predmeti izginili, ter se je 
izgovarjal, da on ni b il zanje 
zadolžen, da so drugi im eli 
ključe, in vpletal vmes rod
bino bivšega upravnika.

Ko pa je umdel. da ne mo
re zastrašiti ne mene ne rod
bine bivšega upravnika, je  
h itro  plačal manjkajoče pred
mete po inventurni ceni. Na
to je spet zahteval, naj pod
pišem zaključni račun. Ker 
pa še vedno ni bilo vse jasno, 
sem podpis znova odklonil, 
on pa m i je ustno odpovedal 
službo.

Iz  njegovega ravnanja se 
vidi, da si predstavlja samo
upravljanje v eni osebi. Pri
pominjam še, da z m inim al
nim plačilom nekaterih pred
metov še zdaleč n i povrnjena 
škoda podjetju!

JOSIP TOMC 
Trg svobode 4 

Metlika

Dr. Minka Maležič:

Higiena v življenju žene
Od zdravja posameznika sta odvisna zdravje in na

predek naroda. Spomnimo se ob tej ugotovitvi znanega 
rekla: »Zdrav duh v zdravem telesu!« B i t i  z d r a v  je 
zato dolžnost vsakega človeka. Posebno je važno z d r av - 
j e  ž e n a ,  saj so nositeljice novega pokolenja. Žena je 
dan na dan preobremenjena z delom in s skrbmi, pa naj 
bo to »nezaposlena« kmečka žena, delavka ali razumni- 
ca, da bi se lahko dovolj posvetila sebi. Tako težko je 
najti čas za izobrazbo, osebno nego, kaj šele za primeren 
počitek, — Rada bi vam zato napisala nekaj splošnih 
stvari iz življenja nas žena, da bi kaj več vedele o sebi, 
da bi vedele, kako nam poteka življenje od rojstva do 
smrti.

Življenje žene je razdeljeno v 
pet dob. O troška doba tra ja  od 
ro jstva do približno 12. Leta, ko 
se prične razvojna doba (pu
berteta). Tej sledi zrela doba, 
ki tra ja  nfckako od 18. do 45. 
leta in preide v prehodno dobo 
(klim akterij), ki tra ja  v naših 
krajih  približno do 50. leta. Po 
njej nastopi starostna doba.

Deklica se rodi s spolnimi or
gani (plodila in rodila), ki do 
razvojne dobe ne delujejo. No

tran je  spolne organe sestavlja
jo: dva jajčnika, dva jajcevoda, 
m aternica in nožnica. V obeh 
jajčnikih je  ob rojstvu skupno 
300 do 400.000 zametkov jajčec, 
ki v otroški dobi propadajo ter 
jih  ostane do pubertete 30.000 
40.000. Od teh jih  v zreli dobi 
dozori približno 400 (13 na leto 
skozi 30 let).

V jajčnikih dozorevajo jajče
ca in se tvorijo horm oni — 
ženski spolni hormoni. Pod

vplivom hormonov, ki jih  po
leg jajčnikov izločajo tudi ne
katere žleze v ženinem telesu, 
nastane m enstruacija.

Napačen sram štaršev 
škoduje!
Nastop prve m enstruacije 

(m enarha) je le ena od spre
memb v času pubertete — do
zorevanja. Deklica se prične 
sprem injati telesno in duševno, 
telo postane oblo, boki širši, 
razvijajo se dojke, nastaja zna
čilna poraščenost telesa. Spre
meni se tudi duševnost dekle
ta. Postane tiha, zaprta vase, 
sanjari, velikokrat je žalostna, 
preobčutljiva je. Značilne so 
nagle spremembe razpoloženja.
V tem času se pojavijo prvi 
znaki spolnega nagona. Vendar 
niti telo niti duševnost še nista 
toliko razvita, da bi se lahko 
dekle spolno uveljavljalo. NaJo- 
ga staršev in vzgojiteljev je, da 
dajo dekletu oporo, da bi laže 
preživela to dobo v življenju, 
ki ie ni nrav nič lahko prežive

ti. Mati naj opozori dekle na 
m enstruacijo, še preden se ta 
pojavi, ker nepoučenega dekle
ta  ob pojavu prvega perila pre
vzame strah, če  je deklica do
volj razumna, jo  ob tem času 
poučimo še o drugih spolnih 
vprašanjih. Mlade ljudi zaradi 
neznanja lahko zadenejo nesre
če, zaradi katerih  trpe duševno 
in telesno vse življenje. Napa
čen sram  staršev na na mestu.

M enstruacija (mesečno peri
lo, menzes, perioda, svoj čas, 
svoje stovari) se prične v naših 
krajih  povprečno med 12. in 15. 
letom. Skrajne meje so 12. do 
17. leto. čas nastopa prve men
struacije je odvisen od konsti
tucije, rase, klime, socialnih 
razmer. V m estu dobe deklice 
perilo prej kot na deželi, črno
laske prej od plavolask, v juž
nih krajih  prej kot v severnih. 
M enstruacije v puberteti so po- 
gostoma neredne, včasih za
ostanejo za več mesecev (pozi
mi, razburjenja, v internatih). 
V tem  času so m enstruacije 
skoro pravilom a različne tudi 
po jakosti in trajanju .

V zreli dobi pa se vrste men
struacije ponavadi na 28 dni, 
vendar so pogosto odstopanja 
in nastopajo m enstruacije lah
ko na 24 do 33 dni. Tudi pri ista 
ženi se lahko spremeni razdob

je  med obema periloma, zlasti 
po porodih in splavih. Razdob
je med perilom a računam o ve
dno od prvega dne do prihod
njega perila. Perilo tra ja  po
vprečno 5 dni. Ni pa nepravil
no, če tra ja  samo dva ali do 
osem dm. Skrajšanje krvavitve 
pod dva dni ali podaljšanje 
nad 8 dni je bolezensko.

Pri m enstruaciji se vsak me
sec izloči gornji sloj m aternič
ne sluznice s prim esjo krvi in 
sluzi, žena izgubi pri vsakem 
perilu povprečno 150 gramov 
krvi. To je  prib-ližno 1 del in 
pol. Kri je  temno rdeča, ima 
značilen vonj in se ne strju je. 
Le m ajhni drobci strjene krvi 
so norm alni, če pa žena krvavi 
v večjih kosih, je  to  bolezenski 
pojav. j

10 odst. žena ne čuti nobenih 
sprem em b v času perila. Vse 
ostale žene pa im ajo pred peri
lom in prve dni različne težave, 
ki še niso bolezenske: tiščanje 
v spodnjem  delu trebuha, lah
ni krči, bolečine v križu in steg
nih, dojke nabreknejo in so bo
leče, žena je nerazpoložena, 
razdražljiva, utrujena, včasih 
ima na obrazu mozolje.

Žene naj bi zapisovale perila 
v koledarju. Označiti je treba 
prvi dan perila, tra jan je  in ja 
kost. . (Nadaljevanje sledi)



Kmetijski kombinat »ZASAVJE«, 

S e v n i c a

b o  p r o d a l

VEČ TRAKTORJEV FE-35 in 65 in 
VEČ DRUGIH PRIKLJUČKOV in 
STROJEV

ki pridejo v poštev za individualno 
proizvodnjo

PRODAJA bo v soboto, 8. aprila  1967, ob 10. u ri 
pred m ehanično delavnico v Sevnica.

DS RIBOGOJSTVA »KRKA«, 
Dvor pri Žužemberku

r a z p i s u j e  JAVNO LICITACIJO 
za prodajo

dvosobnega stanovanja na Dvoru
Začetna cena 45.000 Ndin.
L icitacija bo v nedeljo, 9. aprila  1967, ob 9. u ri na 
sedežu podjetja na Dvoru
Varščino v višini 10-odstotne vrednosti je  treba 
priložiti eno uro  pred  začetkom  licitacije.

GOZDNO GOSPODARSTVO 
NOVO MESTO, Gubčeva 15

p r o d a

NA JAVNI LICITACIJI:

večje število motornih žag 
tipa PARTNER R 11 in R 12 

2 motorni dvokolesi Puch 
(175 in 250 ccm) 

1 motorno kolo NSU-Pretis 175 ccm 

1 motorno kolo JAWA 

3 motorne prekopalnike 
MOTO-BENASSI 

1 parni kotel

Liicitacija bo 15. aprila 1967 ob 8. u ri pred meha
nično delavnico Gozdnega gospodarstva Novo m esto, 
Gubčeva 15.

HITRO! 

POCENI! 

SOLIDNO!

vam zgradi stanovanjsko hišo do zaželene 
faze

GRADBENO OPEKARSKO
PODJETJE MIRNA na Dol.
ki s svojimi obrati OPEKARNO, ŽAGO, 
MIZARSTVOM in BETONARNO gradi tudi 
vse druge investicijske objekte po kon
kurenčnih cenah.

TELEFON: (068) 84-340

SAP-TURIST BIRO 

LJUBLJANA

p r i r e j a  v času od 28. m aja do 1. jun ija  
zanimivo

potovanje na OTOK ELBO
Na tem  potovanju boste spoznali lepote, zgodovin
ske in naravne znam enitosti tega otoka v Tirenskem  
m orju  in še drugih znanih italijanskih  m est.

Prijave sprejem ajo do 5. m aja naše poslovalnice 
v Ljubljani, BREŽICAH, KRŠKEM, H rastniku, T r
bovljah, Zagorju, KOČEVJU, Cerknici in Idriji.

PRIPOROČAMO SE ZA NAROČILA NAŠIH TURI
STIČNIH AVTOBUSOV ZA VOŽNJE, ŠOLSKE IN 
POUČNE EKSKURZIJE.

ZAKLJUČENIM SKUPINAM NUDIMO POSEBEN 
POPUST!

Razpisna kom isija za izvedbo javnega natečaja p ri skladu za negospodarske in  
kom unalne investicije p ri občinski skupščini M etlika

RAZPISUJE
na podlagi 9. člena in  prvega odstavka 10. člena zakona o u rejan ju  in  oddajanju 

stavbnega zem ljišča (U radni list SRS št. 42/66) te r na podlagi 13., 16. in  25. člena 
odloka o urejan ju  m estnega zem ljišča na obm očju občine M etlika (U radni vestnik 
Dolenjske št. 27/65) /

I. JAVNI NATEČAJ 
za oddajo mestnega zemljišča v uporabo v k. o. MET- 
LITKA za izgradnjo vrstnih in visokopritličnih eno

družinskih stanovanjskih hiš
Predm et natečaja je  zem ljiški kompleks 

med CBE, B orštkom  in cesto proti želez
niški postaji, in sicer:

1. a) Za gradnjo 21 pritličnih vrstnih 
hiš na pare. št. 2292/1 v k. o. M etlika; za 
vsako stavbno zem ljišče je  približna povr- 
šnna 175 m1.

b) Za gradnjo osm ih visokopritličnih 
enodružinskih stanovanjskih hiš na pare. 
štev. 2292/1 v k. o. M etlika; za vsako stavb
no zem ljišče je približna površina 450 m3.

c) Za gradnjo dveh enodružinskih sta
novanjskih hiš na parcelah št. 2283/2 in 
2283/2; za vsako stavbno zem ljišče je p ri
bližna površina 550 m2.

2. Izklicna cena za zem ljišče je 10.00 
Ndin za kvadratni m eter.

3. Izklicna cena za prispevek investitor
ja  k stroškom  za pripravo in komunalno 
ureditev gradbenega zem ljišča znaša 6,00 
Ndin za 1 m2.

4. Uporabnik zem ljišča je  dolžan pričeti 
z gradnjo v roku enega leta in končati ob
jek t v roku treh  let, plačati odškodnino za

zem ljišče in 50% prispevka k stroškom  za 
pripravo in  kom unalno ureditev gradbene
ga zem ljišča ob podpisu pogodbe, ostalih 
50% prispevka stroškom  za pripravo in  ko
m unalno ureditev gradbenega ‘zem ljišča pa 
v roku 1 leta po podpisu pogodbe.

5. Sklad za urejanje m estnega zem ljišča 
se obvezuje zgraditi ozirom a izpopolniti 
kom unalne objekte, ko bodo za to zbrana 
potrebna finančna sredstva.

6. M estno zem ljišče se odda v uporabo 
najugodnejšem u ponudniku.

7. Rok za predložitev ponudb je 15 dni 
po objavi tega natečaja. Ponudbe se poši
ljajo  razpisni kom isiji p ri upravnem  odbo
ru  sklada z urejanje m estnega zem ljišča 
občine M etlika v enem ovitku, z oznako 
»Javni natečaj«.

8. Točnejši podatki so na vpogled pri 
referentu za gradbeništvo občinske skup
ščine M etlika.
Datum: 3. 4. 1967 Predsednik
Številka: 465-2/67 razpisne komisije:

Andrej Smuk 1. r.

NAŠ 
DOM

revija

za praktičnost, 

lepoto in kulturo 

stanovanja

Kmalu!

RADIO LJUBLJANA
VSAK DAN: poročila ob 5.15 

6.00, 7.00, 8.00, 12.00, 15.00, 17.00,
19.30 in 23.00. Pisan glasbeni 
spored od 4.30 do 8.00.

PETEK, 7. APRILA: 8.05 O per
na m atineja . 9.25 č e t r t  ure z 
ansam blom  »Crveni koralji« . 10.15 
»V pomlad« . . .  10.35 NaS pod
listek  — K arel Capek: Zbirka

znam k 11.00 T urističn i napo tk i za 
tu je  pihalne godbe. 14.35 Naši 
ti — Inž. Dušan Terčelj: P rip ra  
va vina za poletje. 12.40 Igrajo  
tu je  pihalne godbe. 14 35 Naši 
posluSalci čestita jo  in pozdravlja
jo . 15.25 Zabavni interm ezzo
17.05 Petkov sim fonični koncert.
18.15 K lasiki zabavne glasbe. 19.00 
Lahko noč, otroc! 20.00 M elodije 
slovenskih skladateljev zabavne 
glasbe 21.15 O ddaja o m orju  in 
pom orščakih.

SOBOTA. 8. APRILA: 8.05 G las
bena m atineja . ».25 P e tna jst m i
n u t z Jožetom  Kam pi čem. 10.40 
Novost na knjižni polici. 11.000 
T urističn i napotki za tu je  goste.
12.10 Pravkar prispelo. 12.30 K m e
tijsk i nasveti — Inž. M ilena Jaz
bec: Pregled dušičnih gnojil in 
njihova uporaba v sadovnjakih. 
13 30 P riporočajo  vam  . . . 14.05
K onoert po željah poslušalcev. 
15.20 Zabavni interm ezzo. 17.05

Grem o v kino. 18.50 S knjižnega 
trga. 19.00 Lahko noč, obroci! 

20 00 M inute s pevci in ansam bli

naše rad ijske postaje. 22.10 O d
d a ja  za naše izseljence.

NEDELJA, 9. APRILA: 6.0&-
8.00 Dobro Jutro! 8.05 R adijska 
igra za o troke — Leopold Suha- 
poslušalci čestita jo  in poadravljar 
jo — I. 10.00 Se pom nite, tova
riši . .  . 10.25 Pesmi borbe in  de 
la. 11.00—11.15 T urističn i napo t
ki za tu je  goste. 12.05 Naši po 
slušalci čestita jo  in pozdravljajo
— II . 13.30 N edeljska reportaža
14.00 Iz narodne sk rin je  . . . 15.05 
V svetu operetn ih  m elodij. 16.00 
—18.00 Nedeljsko športno  popol
dne. 18.00 Med koncerti in sim 
fonijam i. 19.00 Lahko noč, otroci!
20.00 Potujoča glasbena sk rin ja .
31.00 »Zlata palica iz Parm e«. 

PO N ED EIJEK , 10. APRILA:
8.05 G lasbena m atineja . 9.45 Ci
cibanov svet. 10.15 M oskovski ko 
m orni o rkester in s tari ita lijan 
ski m ojstri. 10.35 Naš podlistek
— R.P. de Ayala: Poprovo zrno
— I. 11.00 T urističn i napotki za 
tu je  goste. 12.30 K m etijski nar 
sveti — Dr. P rane Sunčič: P ripo 
ročilo  G ospodarske zbornice za 
povečanje pridelkov na  travnik ih  
in pašnikih. 13.30 Priporočajo  
vam . . . 14.35 Naši poslušalci če
s tita jo  in pozdravljajo . 15.30 Ma
riborsk i kom orni zbor poje slo
venske um etne in narodne pesm i.
17.05 O perni koncert. 18.45 D ru i. 
ba in čas. 19.00 Lahko noč, o tro 

ci! 20.00 K oncert zbora in o rke
s tra  Slovenske filharm onije.

TOREK, 11. APRII.A: 8.05 G las
bena m atineja . 10.15 Iz oper zgod
n jih  ita lijansk ih  rom antikov. 11.00 
T uristična napotki za tu je  goste.
12.10 Ansambel B orisa Kovačiča 
in R udija B ardorferja . 12.30 P ri
poročajo vam  . . .  14.25 Pol ure 
z velikim i zabavnim i o rkestri. 
15.40 V torek  na svidenje. 18.15 
Iz naših re le jn ih  posta j. 19.00 

Lahko noč, otroci! 20.00 N astop 
zbore »Slavka Klavora«. 20.20 R a
d ijska  ig ra  — M ichal Suffran: 
M ala nočna glasba. 21.35 Iz fo
noteke rad ia  K oper.

SREDA, 12. APRILA: 8.05 G las
bena m atineja . 9.46 G lasbena prav 
ljica. 10.45 Človek in  zdravje.

11.00 T urističn i napotk i za tu je  
goste. 11.15 »Cin, čin, čin drežni- 
ca« . . .  12.30 K m etijski nasveti — 
Inž. Jože Korošec: Čas košnje in 
kakovost sena. 12.40 »Valpurgina 
noč«. 13.30 Priporočajo  vam . 
14.35 Naši poslušalci čestita jo  in 
pozdravljajo . 15.30 M ajhen reci
tal p ian ista  Igorja  Dekleve. 17.05 
M ladina sebi in vam. 19.00 Lah
ko noč, otroci! 20.000 Skupni p ro 
gram  JRT — studio  L jubljana.

ČETRTEK, 13. APRILA: 8.05
Glasbena m atineja. 9.25 S iptarske 
narodne pesm i 10.15 Z našim i 
pevci v operah VVolfganga Ama- 
deusa M ozarta. 11.00 T urističn i 
napotki za tu je  goste. 12.10 Ig ra 
jo  dom ači ansam bli. 12.30 K m e
tijsk i nasveti — Inž. Tugom ir  

Canjko: Več skrbi načrtnem u uva
jan ju  strokovnih kadrov v gozdar

stvu. 13.30 Priporočajo  vam  . . .
14.05 P isana o rkestra lna  paleta.
15.30 Zvočni razgledi. 17.05 T uri
stična oddaja. 18.45 Jezikovni po
govori. 19.00 Lahko noč, otroci!
20.000 Č etrtkov večer dom ačih pe
sm i in napevov.-

RADIO BREŽICE
PETEK, 1. APRILA. 20.00 do

21.15 — O bvestila — Nove plošče 
RTB — Glasbena oddaja: Izbrali 
s te  sam i, vm es hum oristična p ri
loga: Tovariš, to ne zadeva tebe!

NEDELJA, 9. APRILA: 10.20 — 
Poročila — S seje ObS Brežice 
poroča Spela P irnat — R eportaža 
z občnega zbora občinskega odbo
ra  sind ikata  delavcev družbenih 
dejavnosti Brežice — Ta teden v 
Delavski enotnosti — Zdravstveno 
predavanje: dr. Slavko S uš In — 
Telesno vzgojna dejavnost pri o tro 
cih in m ladini — Za naše kme- 
ovalce: Kako ravnam o s s trupen i
mi zaščitnidi sredstvi — Dve m elo
d iji v različnih Izvedbah — M agneto
fonski zapis: G ostinci družbenega 
in zasebnega sek to rja  pred sezono
— Pozor, nim aš prednosti! — Po. 
govor s poslušalci — O bvestila, 
reklam e in spored kinem atografov. 
12.25 — Občani čestita jo  in po 
zdravljajo .

TOREK. 11. APRILA: 18.00 do
19.30 — Zdravstveno predavanje — 
Nove plošče Jugotona — Svetu je
m o vam — Športn i kom entar — 
O bvestila in  pregled film ov — 
M ladinska oddaja: Obiska p ri m la 
dih v Gorkilah ob K rki.

D B H
NOVO MESTO

VLAGATELJI, POZOR!
Sporočamo vam, da sprejemajo in izpla
čujejo od 1. januarja 1967 dalje

Novo! I VSE P0*TE v SL0VENIJI
HRANILNE VLOGE
n a  h ra n iln e  k n již ic e

DOLENJSKE BANKE IN HRANILNICE

NOVOMESTO

Pri poštah na področju občin KRŠKO, 
METLIKA, NOVO MESTO in TREBNJE 
lahko odprete tudi novo hranilno knjiži
co in vložite oz. vežete svoje prihranke 
pod enakimi pogoji kot pri Dolenjski 
banki in hranilnici Novo mesto in njenih 
poslovnih enotah v Krškem, Metliki in 
Trebnjem.

Prav tako lahko na vse hranilne knjižice 
Dolenjske banke in hranilnice Novo me
sto dvignete pri poštah do 1000 Ndin, pri 
drugih bankah v Jugoslaviji pa 500 Ndin; 
če primerjate stanje vloge, lahko dvig
nete pri poštah tudi neomejen * znesek 
vašega prihranjenega denarja.

KAJ MORA VEDETI VARČEVALEC?

DOLENJSKA BANKA IN HRANILNICA 
NOVO MESTO
— vam obrestuje hranilne vloge:
na vpogled p o ..............................5 % letno
na odpovedni rok od 12 do
24 mesecev p o .........................
na odpovedni rok nad 24 me
secev p o ........................................7 % letno
— za hranilne vloge jamči država;
— varčevalec je zavarovan po pravilniku 
zavarovalnice za primer nezgodne smrti 
do 1000 Ndin, če ima na hranilni knjižici 
vsaj 500 Ndin;
— varčevalec lahko dobi lepo, praktično 
nagrado pri občasnih nagradnih žreba
njih!

Poslužujte se še naprej uslug pri Dolenj
ski banki in hranilnici Novo mesto in 
njenih poslovnih enotah v Krškem, Met
liki in Trebnjem, kakor tudi pri vseh 
poštah na Dolenjskem, v Spodnjem Po
savju ter v Beli krajini — v okviru Pod
jetja za PTT promet v Novem mestu!

DOLENJSKA BANKA IN HRANILNICA 
NOVO MESTO

6 % letno



Kdo je zanetil gozdni požar?
V četrtek, 23. marca, je 

med 14. in 15. uro na Vi
nici nenadoma zatulila ga
silska sirena. Opazili smo, 
da se med Sečjim selom 
in Drenovcem valijo v zrak 
veliki oblaki gostega dima. 
Gasilci so nemudoma odhi

teli na kraj požara, ki ga 
je v steljnikih pri Sečjem 
selu zanetil neznani poži
galec stare trave na pašni
kih.

Ker je pihal zelo močan 
veter, se je požar naglo ši
ril. Zajel je že dobršen del

Jernejeva pravica
Dolgih štirideset let je ga

ral p ri starem  S itarju , ne
utrudno je  obdeloval polje, 
postavil novo hišo, nazadnje 
pa ga je m ladi gospodar na
gnal, zavrgel kot nekoristen 
p red m et. . .

Da, to je bil Cankarjev h la
pec J e rn e j. . .  Pravice ni na
šel nikjer, dokler si je  ni vzel 
sam: zažgal je  Sitarjevo kme
tijo. šestdeset let je  tega, kar 
je Cankar napisal to simbolič
no povest. Odsihdob se je 
m arsikaj sprem enilo, m arsi
kaj . .  • Pravica niima več za
vezanih oči. Ali pa?

Stanovanja ni imel, niti 
najskrom nejšega. Im el pa je 
ženo in otroka, dobro voljo, 
Pošteno srce in  delovne roke.

Iskal je  in našel. Našel 
skromno stanovanje, v kate
rem pa bi m oral p rej postori
ti m arsikaj. Besedovala sta z 
lastnikom  stanovanja. Uredi 
si stanovanje sam, je dejal 
lastnik, kakor si boš uredil, 
taksno stanovanje boš imel. 
Morebiti ti ga bom celo pro 
d a l . . .

Preprosti delavec s pošte
nim srcem  je  verjel besedi 
moža. Iskal je  denar; nekaj 
tu, nekaj tam . V podjetju  so 
ga cenili, pa m u niso odrekli 
pomoči; celo njihovi delavci 
so opravili potrebna dela v 
stanovanju. Nekaj denarja je 
dobil na občini, sposodil 
s i . . .

Stanovanje je blio v glav
nem urejeno. Vodovod, stra 
nišče, kopalnica in še m arsi
k a j .  P o ld r u g i  m i l i jo n  s p o s o je 
n e g a  d e n a r j a  j e  v lo ž il v  tu j e  
s ta n o v a n je ,  z a  k a te r e g a  j e  
mislil, d a  b o  n je g o v o . S a j  j e  
tako rekel lastnik, mož b e s e 
da! Vzel je  posojilo in kupil 
nekaj oprem e, ko pa j e  pripe
ljal še ostalo pohištvo, so bi
la v rata zaklenjena, ključ pa 
v varnem  žepu gospodarja.

Ne, vseliti se ne m ore, je  
zvedel!

Delavec, ki je  v tu je stano
vanje vložil poldrugi m ilijon 
^Posojenega denarja, ni ver
jel. Ni mogel verjeti. Bil je 
na c e s ti. .

In tovariši z občine, ki sk r
be za stanovanja občanov?

Nič. Ti im ajo že vsi stanova
nja.

Gospodar je  ponudil delav
cu, da m u stanovanje proda 
Za m ilijon in dvesto tisoč. Na 
sodišču naj bi uredili stvar.

Delavec si je  sposodil še ta 
denar. Moral je, če je hotel 
p riti do strehe. Prinesel je  
denar, gospodar pa: »Tega de
narja  nočem!« Torej, tega de
narja  noče, je razm išljal de
lavec, in ker m u je  ponujal 
(stare) dinarje, se mu je za
zdelo, da je m islil gospodar 
pri prodaji stanovanja na de
vize. Teh pa ni imel n iti si 
jih  ni imel kje sposoditi.

K akor Jernej pred šestde
setim i leti je  tudi naš dela
vec stopil v hišo pravice. Bila 
je to velika, mogočna hiša, tu  
stanuje pravica, pravica tudi 
zanj. <

Možje so poslušali, kim ah, 
poklicali priče, spet poslušali, 
kim ali, poklicali priče, spet 
poslušali, kim ali, poklicali 
priče, dokler n i nekdo vpra
šal: »Ja, od kod pa delavcu 
poldrugi m ilijon za popravilo 
stanovanja?« Ko so mu pove
dali, da m u je precej tega de
narja  posodilo podjetje, so se 
možje spet zam islili, kim ali 
itd. in 'nazadn je  vprašali, ka
ko to, da je  podjetje posodi
lo delavcu toliko denarja. P ri
sotnim  je zaprlo sapo, delav
cu so se zašibila kolena, la st
nik stanovanja, v katerem  je 
medtem stanoval in plačeval 
najem nino (v d inarjih ) že 
nekdo drug, pa se je zvito na
smehnil.

P re c e j* , č a s a  j e  ž e  minilo, 
veliko m e s e c e v , d e la v e c  pa š e  
vedno nim a tega s ta n o v a n ja ,
v katerega j e  v lo ž il p o ld r u g i  
(sposojeni) m ilijon, ki g a  
m ora zdaj vračati, n iti ni v 
hiši pravice dosegel, da bi 
mu lastnik vrnil omenjeni 
denar. K ajti n ičesar pism ene
ga nim ata, nobenega pism ene
ga dogovora. . .

Cankar je  svojega Jerneja 
pisal pred šestdesetim i leti, 
ko na svetu še ni bilo pravice 
in pravičnosti, ko »ni bilo po
štenjakov, ko je  Unela PRA
VICA še zavezane oči. Ne, 
zdaj tega nd. Pač pa je PRA
VICA oslepela. Vsaj zdi se 
tako. . . .  F.GRIVEC

gozda, poprasketal po mla
dih na novo pogozdenih 
smrečicah, upepelil več 
stogov n^Lstilja in grozil 
celo bližnjim naseljem in 
hišam. Uslužbenci postaje 
milice so uvideli, da doma
či gasilci ne bodo kos 
ognju, zato so poklicali 
na pomoč črnomaljsko ga
silsko četo. Ta je kmalu 
prihitela z gasilskim avto
mobilom. S skupnimi pri
zadevanji so požar pogasi
li, škoda pa je kljub temu 
precejšnja. In zakaj? Sa
mo zato, ker je nekdo ho
tel požgati staro travo in 
resje, da bi zraslo več 
spomladanske paše za ži
vino. S požigom pa je ko
renine trave tako uničil, 
da bo le redko pognala.

Takih primerov je spo
mladi zelo veliko, še isti 
večer je gorelo grmičje 
pod cerkvijo na Ziljah, 
ogenj pa smo videli tudi 
ob vinogradih pod Prelo- 
ko. Zakaj ne bi tisti, ki se
žigajo dračje, rezine ah 
kaj podobnega, pazili na 
ogenj, dokler ne pogori, 
ali pa - zažigali v mirnem 
vremenu. Kurjenje po go
zdovih, pašnikih in steljni
kih pa bi morali strogo 
prepovedati. Upamo, da 
bodo pristojni organi izsle
dili tudi zažigalca pri Seč
jem selu ter ga predlagali 
v kaznovanje.

Vsi prizadeti in Viničani 
se javno zahvaljujejo črno
maljskim, viniškim gasil
cem in vsem domačinom, 
ki so pomagali gasiti. Kra
jevna skupnost Vinica se 
je črnomaljskim gasilcem 
za njihov trud in prevozne 
stroške oddolžila z denar
no nagrado 100 N din.

FRANC PAVLAKOVIČ

X;': ■

• - - •:

* '

Sneg, ki je zapadel v sredo, 29. marca, zju traj, je na odseku avtomobilske ceste 
med odcepoma za Rako in Krško povzročil poledico, ki je botrovala tudi prizoru 
na sliki. Fiat 1300 z zagrebško registracijo, ki je zdrknil s ceste, je  zju tra j ob 6.30 

potegnil nazaj na cesto kamion cestnega podjetja. (Foto: Mirko Vesel)

„Bijele strijele” v Črnomlju
Za 1. april — na žalost ni 

šala! — so v Črnom lju poskr
beli za edinstven kulturni uži
tek: koncert »Bijelih stri jel«. 
K er se predstava ni točno za
čela, je  m ladina nervozno žve
čila, nekateri so si popravljali 
kosm ate frizure, dekleta pa 
so se prestopala v krilih, ki so 
jim  bila že lani p rekratka. Ob 
19.30 je na oder priletela prva 
»strijela« in se zasidrala pri 
bobnih. Po nekaj bliskovitih 
skokih je bil ansam bel po-, 
poln in začelo se je dveum o 
tuljenje ki je m orda imelo 
namen prebuditi že nekaj let 
spečo kulturo v našem  mestu.

Dogajanje v dvorani je bilo 
veliko bolj napeto kot pro
gram  izvajalcev. Žvečili so vsi, 
kidor ni ploskal, je  žvižgal, 
kdor ni žvižgal, je spuščal

čudne glasove, nekateri pa so 
vse to delali obenem.

Kmalu je  več občinstva gle
dalo nazaj kot naprej, kajti 
pojavih so se prvi znaki ob
sedenosti p ri nekaj dolgolasih 
prim erkih. P roti koncu pro 
gram a je bila ob stran i dvo
rane že cela v rsta skuštranih 
in prepotenih, zvijajočih se 
dijakov, osemletlkarjev in va
jencev te r se tuleče pomikala 
proti odru.

Med vso elito v dvorani pa 
je bilo nekaj takih, ki se niso 
znali vživeti. Na prim er: bi
ljeterka je hotela nekaj pre
vročih butic poslati hladit, 
nekdo pa je po dvorani zasle
doval fanta, da bi m u izpulil 
šop sveže um itih las. Dekleta 
so od obupa, da bo vsega pre-

Ponekod molzejo oblake...
Pradavna zgodba o pradavnem . . . ,  k i 

je še kako sodobno! Vsa reč naj bi bila 
v »iznajdbi«, da dasta lite r mleka in lite r 
vode (pomešana) dva litra  mleka. Zapom
n it i si je tore j treba, da je ena in ena dve 
m nič manj. To pa, če je  Se treba tako re
či, tudi t is ti kmet ve, k i je šolo videl le 
od zuna j. .

Da ne bo zamere — h konkretnemu 
prim eru!

Na mimopeškem območju je šest zbi 
ralnic mleka, samo v eni pa so ob kon
tro li našli neoporečno, se pravi pravo 
kravje mleko, v drugih je  bilo mleko po
mešano z vodo.

česar niso dale krave, so dali oblaki. 
»Literček vode na literček mlekca, pa je

kanglica polna, in  denarci so spet tu.* 
Ena in  ena seveda ne more b iti manj kot 
dve, to pa se p r i denarcih pozna.

Nesreča je samo v tem, da mleka iz 
zbiralnic ne prevzemajo z zavezanimi oč
mi, da ga zmerijo in plačajo po kakovo
sti. Razumljivo je, da so m lekarji ene 
zbiralnice enako plačani, čeprav morda 
vsi ne zlivajo v posode krščenega mleka. 
Očitno je: pošteni m lekarji, živinorejci 
plačajo davek za tiste, k i »molzejo obla
ke«.

Toliko o mleku in  prodaji »delanega« 
m leka . . .

Ugotavljajo, da bi m ora li kon tro lira ti 
tudi, kako m lekarji molzejo krave in  
kakšne krave molzejo.

kmalu konec, začela prižigati 
cigarete.

Ob 21.30 smo bili vsi, s 
»strijelami« vred u tru jen i in 
smo polni krepkih vtisov za
pustili dvorano.

Prof. G abrijela Vidic 
Silvester Mihelčič

Še epilog: Da bi dostojno 
zaključili prireditev, so prire
ditelji ob 2. u ri ponoči, naliti 
z alkoholom, v dijaškem  do
mu napravih m edsebojni ob
račun. Posluževali so se tudi 
raznih predm etov, ki so jim  
prišli pod roke, in šele proti 
ju tru  zaiključili predstavo s 
posledicam i, ki niso v čast ne 
njim , še m anj pa dijaškem u 
domu, ki jim  je nudil gosto
ljubje. Takih gostov si pač 
ne želimo več v te j vzgojni 
ustanovi!

KAMILO VVEISS

BREŽIŠKA 
KRONIKA NESREČ

Pretekla dva tedna so se pone
srečili In  iskali pomoč v brežiški 
bolnišnici: Josipa Sporiša, km eta 
iz Skm tka, je  nefado udaril po 
glavi; Ivan Kokanovič, uslužbenec 
iz K lanjca, je  padel z m otorjem  
in si poškodoval desno koleno; 
Antona llervo la , sina  delavca ia 
B ukovška, je  povozil nekdo z av
tom obilom  in  m u poSkodoval gla
vo; M arija M atkovič, žena km eta 
s C im ika, je  padla s  podstrešja  
in si poškodovala levo nogo; 
Franc Pinculi£, soc. podp. iz Pla
nine, je  padel v stanovanju in si 
poškodoval levi kolk; Pankrac 
Novak, inval. upok. iz Volčjega, 
se je  opekel s  term oforom  po p r
šili; Stanislav Zorico, delavec iz 
Šm arja, se Je usekal s sekiro v 
levo kolero ; Ivana M arasa, s tro j
nega ključavničarja iz P rilip , je  
povozil nekdo z avtom obilom  in 
m u poškodoval levo nogo.

»Govorite, oče, nič se ne bojte!«
»Jerica, jaz sem preprost človek, drvar; moj stan 

ni, da bi se ponašal z njim ; najm anjši km et je proti 
meni gospod. Vendar, dasi siromak, ne trpim , da bi 
mi kdo kaj oponašal in očital, da meni ne mojemu 
otroku.«

»Kaj menite, oče?«
»Nič hudega; poslušaj me, Jerica, da ti povem, 

kaj mislim. Ko sem takole sam pri delu ali pa ko 
ležim v postelji, pa ne morem zaspati, prihajajo  mi 
časi čudne misli. Hudo mi je, da sem te m oral od 
hiše dati. Jaz ne vem, kaj bi dejala rajnka? V vašo 
hišo zahajajo ljudje taki in taki; Koren ne m ore ni
kom ur hiše zapreti.«

»Oče, vi se bojite zame; bodite brez skrbi, dru
gega vam ne morem reči.« "

»Ne, Jerica, zate se ne bojim; saj vem, da se 
nate lahko zanašam; ali ljudje so včasih nadležni, 
sitni; prijazna m oraš b iti z vsakim.«

»Kar je  prav, oče, več ne. Naj se pa kdo upa, 
kdor si bodi — oče, vi me ne poznate; zavrnila bi 
ga, da bi se mu v drugo več ne ljubilo; če ne dru
gače, tudi tako! Žerjavice se ne dotikaj!«

»Ali tudi gospoda zahaja v Korenovo hišo; go
spoda pa zopet drugače.«

»Pa Jerica tudi drugače, vsakemu po svoje. On- 
dan sem bdla enega izplačala; Skoda, da vas ni bilo 
zraven; zadovoljni bi bili s svojo Jerico. Vse se je 
smejalo, on pa rdeč kakor kuhan rak! Potem sem 
imela m ir in ga bom, le brez skrbi bodite, oče.«

»VeS, Jerica, ko bd jaz zvedel, da se je kdo proti 
tebi izpozabil, kakor da bi se s takim  dekletom sme
lo kar tako — Jaz sem m iren človek, Jerica, živali 
bi ne udaril po nepotrebnem  — ali ko bi kaj takega 
slišal: p ri Bogu m ilosti, z um a bi bil. s tole sekiro bi 
ga — Bog mi grehe odipusti!«

Mož je bil p ri tej priči tako razjarjen, da je  bilo 
dekleta skoraj strah; toda jeza ga h itro  mine, ko je 
videl, da je hčer tako prestrašil, široko se zareži in 
pomežika sam sebe vesel.

Solnce je bilo še za moža visoko; polič prazen, 
kruha malo, teletine nič. Deklica vstane, rekoč:

»Jaz m oram  domov, zdravi ostanite, oče!«
»In jaz na delo, do m raka m ora biti to deblo glad

ko kakor sveča. Zbogom, Jerica!«
Deklica odide. Sel jan  pa zavihti sekiro te r začne 

obdelavati ubogo bukev, da so iveri in  veje kar v 
stran  letele.

m.
Sddnikova hiša se je  po velikosti in po vsi svoji 

vnanjosti odlikovala mimo vseh drugih. Lahko se re
če, da je  bila brez prim ere prva v trgu; celo župnija 
se ni mogla m eriti ž njo, dasi je stanovalo tro je du
hovnikov v nji. O krajna sodnija je  pač imela imenit
no, gosposko lice; ali tako prostorna ni bila; in poleg 
tega se tudi ne sme pozabiti, da se tako cesarsko po
slopje pravzaprav ne m ore vrstiti med kmečke hiše.

Vzemimo gnezdo, v katerem  je petero mladičev; 
x nako skrbnostjo jih godi in hrani starka vseh pe
tero. Ko so se izvalili iz jajčk, -bili so vsi enaki, enako 
k rep k i Ali že čez nekaj dni vidimo, da je eden izmed

njih v rasti prekosil svoje brate in sestre. Debelejši 
je in močnejši; ko prileti starka s črvičkem v kljunu, 
prestreže on, in to  tako dolgo, da je do dobrega nasi
ten; kadar že več ne m ore on, pridejo drugi na vrsto; 
slednjič jih  vse podse spravi in brez usm iljenja jih 
gazi — pravica močnejšega! Tako je  v naravi, tako v 
človeškem življenju. Po m estih, trgih in vaseh, v naj
manjšem  selu, ki im a samo dvoje, tro je  hiš, nadvla
duje navadno eden s svojo prem ožnostjo in veljav
nostjo  svoje sosede. Njegova hiša je  bila v trgu, o ka
terem  govorimo, S6dnikova. Sredi trga je  stala širo
ko in nekako oblastno in ponosno ob veliki cesti; ne 
smelo bi se reči, da je bila sezidana ob cesti; Sddni- 
kova hiša je stala, to je  bilo iz vsega razvidno, ko ni 
bilo še ceste; cesta je bila narejena ob nji.

Ne samo lfetna številka nad vrati, tudi tu  pa tam  
kaka poka v zidovju je pričala o veliki starosti Sod
nikove hiše; zidana je  bila tako, kakor se dandanašnji 
več ne zida. Trdno, debelo zidovje, prim em o m ajhna 
okna, p ri tleh z želez jem prikrižana in zamrežena; vi
soka vrata, prostorna, obokana veža, velika kuhanja, 
iz veže na vsako stran  po dve sobi: ena velika, druga 
m anjša za družino; gori v nadstropju  ravno tako, za 
gospodarja in gospodinjo, za odrasle sinove in hčeri 
in če kdo pride — to ni kakega sirom aka hiša. Vse je 
kazalo, da jo je  zidal imovit mož, in  to  ne samo za en 
rod; in res, odkar se je pametovalo, prebivali so v n ji 
S6dniM. Skoraj samo ob sebi se ume, da je  bdi vsak 
gospodar te hiše tudi župan; župan je  bil tudi An
drej Sddnik.

Za hišo je bilo prostorno dvorišče, ob straneh 
razna potrebna poslopja; hlev za govejo živino in za 
konje posebej, svinjak, kolam ica, drvarnica, žitnica 
in druga poslopja; potem  velik v rt s sadnim drevjem  
in gredam i za zelenjavo. Ves ta  p rostor je bil ograjen 
z visokim pobeljenim  zidom kakor kakega grajščaka 
posestvo.



V TEM TEDNU m

t e d e n s k 6 l e i # w
Btek, 7. ap rila  — Radivoj

8. ap rila  — Albert
Selja, 9. ap rila  — T oraa i 

eljek, 10 ap rila  — M arko 
:>rek, 11. ap rila  — Filip

Sreda, 12. ap rila  — Lazar
Č etrtek, 13. ap rila  — Ida

H U M
RUDIJU ROZMANU, ki služi vo

jašk i rok v Zrenjaninu , za njegov 
ro js tn i dan  želijo vse lepo m am a,
Turkovi. M ^ c a  in Stanka.

Ob sm rti naše drage m atere

MARIJE HROVAT 
roj. BRULC

iz ’ Irče vasi 
se iskreno zahvaljujem o d r. Vodni
ku  za potrpežljivo zdravljenje, 
vsem sorodnikom , sosedom , p r i
ja te ljem  in znancem  za obiske, po 
m oč in  udeležbo p ri pogrebu, ča
s titi duhovščini z gospodom  pro 
štom  na čelu in fra tru  Danielu za 
pogrebne slovesnosti.
Žalujoči o troci: Jože, Tone, M ari

ja , Ivan in M iha

Prepovedujem  preganjanje  živi
ne, prašičev in pašo kokoši po 
m oji parceli š t. 402-1 v Zem lju. 
K dor tega ne bo upošteval, ga bom 
sodnijsko preganjal. Anton Jaklič, 
Zem elj št 7, Gradec.

Milan Drenik, B ršlin 29, p. No
vo m esto, prepovedujem  hojo, 
ig ran je  nogom eta in  pašo kokoši 
na  m oji njivi p ri RTP v Bršlinu. 
K dor tega ne bo upošteval, ga 
bom  sodno preganjal.

Jožefa B ratkovič in Jože Zagorc 
i z  V rhpolja, p. S etjem ej, prepove
dujeva hojo  in vožnjo po na jin ih  
parcelah  na Prečniei in Gomilnici. 
K dor prepovedi ne bo upošteval, 
ga bova sodno preganjala.

Jože Fabjanič iz Radovlje &4> 
Šm arje ta , prepovedujem  hojo in 
vožnjo po m ojem  travniku od Zi
danega m ostu  do Zagorice, enako 
velja tud i za šolske otroke. K dor 
tega ne bo upošteval, ga bom  sod
no preganjal.

Prepovedujem  hojo , vožnjo in 
pašo kokoši ali živine po n jivi v 
D ragati (p ri R ebatu ). K dor tega 
opozorila ne bo upošteval, ga bom 
sodno preganjala, kokoši pa za
s trup ila . K arlina V rviščar, Gor. 
Lokvica 42, p. M etlika.

S tanko Faleskini in sosedje, so- 
uporabnlki ceste: Jerm an , Lukšič, 
Kulovec, Bedek in Tkavec, vsi iz 
Dol. Straže, prepovedujem o vožnjo 
po naši zasebni cesti. K dor tega 
ne bo  upošteval, ga l^omo sodno 
preganjali.

C iril Gorenc, K ettejev drevored
36, Novo m esto, prepovedujem  pa
šo kokoši po v rtu  v B ršlinu za 
bloki JLA. K dor tega ne bo upo
števal, m u bom  kokoši zastrupil.

F ranc Repše, Ruperč vrh 48, No
vo m esto, se zahvaljujem  F ran 
cu Ila rju  iz S transke vasi, Novo 
m esto, da je  odstopil od tožbe.

Ciril M urn, Sela pri Ajdovcu 6, 
Dvor, prepovedujem  hojo  in vožnjo 
po m ojem  travniku v O graji in pa 
šo po vsem m ojem  posestvu. K dor 
tega ne bo upošteval, ga bom 
sodno preganial

UGODNO PRODAM fia t 600 v do 
brem  stan ju . Alojz H iti, D rno
vo 19 p ri K rškem .

PRODAM DOBRO OHRANJENO 
m otorno kolo JAWA 125 ccm v 
Novem m estu. Naslov v u p ra 
vi lista  (45167).

NOV OPEL KADET karavan p ro 
dam . Zoran, Jelše, Otočec ob 
Krki.

UGODNO PRODAM otrošk i vozi
ček z dodatn im  vložkom. Ku
h a r, Novo m esto, Trdinova 3.

PRODAM STANOVANJSKO HIŠO 
z vrtom  (678 m 2) v G ornji S tr a ' 
ži. Pojasnila na Zavodu za p rav 
no pom oč Novo m esto pri Jožetu 
Zvegliču.

PRODAM 2 raztegljiva kavča. Bru- 
m at, Nad m lini 19-II.

PRODAM rab ljen  vzidljiv štedilnik 
(desni) na dve in pol plošči, dva 
pečnjaka in eden z dvem a plo
ščam a. Naslov v upravi lista  
(481-67).

V NOVEM- MESTU prodam  polo- 
vioo hiše. Ponudba na upravo 
pod »Jesen«.

PR OD AM  D IE S E L  M OTOR 9 K S  
s prik ljučkom  — cirkularko. 
Ivan T urk, G. M okro polje 5, 
Šentjernej.

PRODAM TRAKTOR Ferguson 35 
konjskih moči. Naslov v u p ra 
vi lista  (457-67).

PRODAM GRADBENO PARCELO 
za obrtn ika ob Trdinovi cesti. 
Jože D robnič, H ladnikova 3. 
Novo m esto.

CEN EK: vsak oglas do de
set besed — 9 N din, vsaka 
nadaljn ja  beseda — 1 N din. 
Za naslov v upravi lista: p ri
b itek  1 N din . Za oglase s  po 
nudbo na  upravo lis ta  pod ge
slom: p rib itek  3 Ndin.

R edni zasebni naročnik i Do
lenjskega lis ta  im ajo p ri vseh 
m alih oglasih, zahvalah, 
osm rtn icah , čestitkah , prekli
cih  in podobnih ob javah 20 
odstotkov popusta. Objava 
vsakega m alega oglasa m ora 
bati plačana vnaprej osebno v 
upravi lis ta  ali s  poštno  po. 
lodndco n a  naslov: DOLENJ
SKI U S T , Novo m esto, ali t  
gotovino, priloženo v pism u.

Izključni proizvajalec 
v Jugoslaviji 
DESTILACIJA »DANA. 
MIRNA na Dol.

PRODAM HIŠICO z elektriko , 30 
arov sadnega v rta , 30 m inut od 
glavne cest. V prašajte: Tom ažin, 
G oreljce, pošta  Radeče, Zidani 
m ost.

PRODAM MOTORNO KOSILNICO
»Agria«, gum i v o k  16 col, 8  m3 
bukovih desk 5 cm, kan je  — 10 
let. R udolf M ihelič, Zamostec
12, Sodražica.

POCENI PRODAM prim o 150 in 
m oped na tr i prestave. Franko, 
M estne njive, b lok 10, Novo m e
sto.

PRODAM leseno barako  4 X 2,5 x
2. D ular, Sm ihelaka c. 7, No
vo m esto.

UGODNO PRODAM rabljenega 
spačka. Trobec, K ran j, š tim o v a
13.

PRODAM vprežno kosilnico. Vojna 
vas 16, Č rnom elj.

PRODAM 8 TON sladkega sena po 
zelo ugodni ceni. Poizvedbe p ri 
Ferdu Bavcu, M. K am en, Seno
vo.

PRODAM navaden voz z derico, 
čistilec ra  žito (p a jk e lj), 50 
m etrov kabla za elek trom otor in 
kosilnico »Lanz« z žetveno na
pravo (vprežno). F ranc D rak
sler, Mavčiče 44, p . M edvode.

PRODAM HISO, podkleteno, s 
velikim  vrtom  in  gospodarskim i 
p ritik linam i, v bližini Kočevja. 
Ponudbe pod »Takoj vseljivo«.

PRODAM PRALNI STROJ EKA, 
sistem  AEG, s centrifugo H lm o. 
Ogled vsak dan  od 10. do 17. 
ure . S ebastijan , Vrhovčeva l i 
l i ,  Novo m esto.

NEOPREMLJENO SOBO v Novem 
m estu ali Irč i vasi išče dekle. 
Naslov v upravi lis ta  (465-67).

KUPIM desni vzidljiv štediln ik , 
naslov v upravi lis ta  (449 67).

KUPIM RABLJENE GUME 16 col 
za gum i vos. Alojz Vellčevlč, 
Drnovo 15, Leskovec p ri Krftkom.

SPREJM EM O GOSPODINJSKO PO. 
M C C M C t  M  p - T K -  v : -> ih tn J i

Ponudbe pod..'
M ali oglasi, p ri ka te rih  ni 

dodan naslov, n iti n i naslova 
stranka pustila  v upravi lista , 
im ajo običajno pripom bo PO
NUDBE NA UPRAVO U STA  
POD »............. « (T u je nave
deno poljubno geslo). To je  
p rim er, ko s tran k a  noče izda
ti svojega naslova, ker želi 
zb rati čimveč taikih ljud i, ki 
se zanim ajo za njen  oglas, in 
se šele potem  sam osto jno  in 
nem oteno odločiti, čigava po 
nudba je najugodnejša.

T isti, ki se za tak  oglas za
nim a, m ora nap isa ti svoj na 
slov in koliko je  p rip rav ljen  
dati za s tvar, k i je  z oglasom  
na razpolago, ' te r  kuverto  s 
tako  ponudbo osebno oddati 
ali poslati po pošti upravi 
DOLENJSKEGA LISTA. Na 
kuverto nap išite  geslo, pod 
k a te rim  je  b il oglas objavljen, 
mi pa  bom o njegovo ponudbo 
neodprto  poslali tistem u, ki 
je  oglas objavil. •

UPRAVA USTA

Lahko je  m lajša začetnica. H ra 
na in stanovanje v h iši. Drugo 
po dogovoru. G ostilna »Pri Pa- 
vovcu«, Mengeš, K am niška c. 1.

RESTAVRACIJA sprejm e v službo 
m lajšo moč, ki zna vsaj m alo 
kuhati in im a veselje tudi do 
strežbe. Ponudbe pošljite  na 
upravo lista .

VEĆ MIZARSKIH POMOČNIKOV, 
navajenih stavbenih in pohištve
nih del, sprejm em  tako j. Plača 
po dogovoru, stanovanje in h ra  
na zagotovljena. Splošno m izar 
sko podjetje  Slavko Kene, Ra 
dovljica. P retrg , L jubljanska c

IŠČEM GOSPODINJSKO POMOČ 
NICO k štirič lansk i družini, o tro  
ka odrasla. Prednost im ajo upo 
kojenke. Jelena Božovič, Nova 
Resa 12, K rško.

POMOŽNO NATAKARICO ali p ri
dno dekle, ki im a veselje do 
dela v gostilni, sprejm em  tako j. 
Zaželeno je delno znanje Nem
ščine. Ponudbe pošljite  na  n a 
slov: G ostilna Zener, M oste, p. 
Žirovnica.

NAJDITELJA, ki je  nekaj dni pred 
novim letom  v Novem m estu na
šel rdeč zložljiv najlon dežnik, 
prosim  da sporoči svoj naslov 
upravi Dolenjskega lis ta  pod »Po
štenost« .

SOBO ODDAM sam ski osebi. M. 
Č olnar, Novo m esto, T rdinova
14.

PRODAM DVA VELIKA OLEAN
DRA, dve liti školjki, eno p o r
celanasto školjko za stranišče, 
dve odtočni pipi za vodo. Franc 
Malasek. 3. Novo

' K i t i

Brežice: 7. in  8. 4. am eriški 
barvni film  »Mož z Zahoda«. 9. 
in 10. 4. nem ški barvni film  »Pe
sem • p rerije« . 11. in  12. 4. am e
rišk i barvni film  »čudežnd svet 
bratov  Grim«.

Č rnom elj: 7. in  8. 4. am eriški 
barvni film  »Umor iz H ongkon
ga«. 9. 4. am eriški barvni film  
»Osedlaj veter«, lil. lin 12. 4.

am eriški barvni film  »Gospodar 
Havajev«.

Kočevje — »Jadran«: 7. do  9.
4. ita lijansk i barvni film  »V sen 
ci inkvizicije«. 10. in  11. 4. am e
rišk i film  »M orituri«. 12. in  13.
4. am eriški barvni film  »Obala 
želja«.

K ostanjevica: 9 4. am eriški
barvni film  »Zajtrk p ri T itan i ju«.
12. 4. am eriški barvni film  »Pri
gode Tom a in Jeryja«.

M etlika: 8. in  9. 4. švedski
film  »Dragi John« in  am er. barv 
ni film  »Svet Suzio VVomgove«. 12. 
in 13. 4. angleški film  »En krom 
p ir, dva krom pirja«.

M okronog: 8. in 9. 4. nem ški 
barvni film  »Poslednje jah an je  v 
Santa Cruz«.

KOMPAS
poslovalnica 
NOVO MESTO
p r i r e j a

ENODNEVNE 
IZLETE V TRST

vsako soboto: odhod ob 
6. u ri z ju traj, povratek ob 
22. uri. Cena 4.500 Sdin. 
Vljudno vabimo interesen
te, naj se prijav ijo  v po
slovalnici!

R ibnica: 8. in  9. 4. angleški
barvni film  »Becket«, 12. in  13.
4. m ehiško-špansko-italijansko- 
francoski film  »Madame Sans Ge- 
m lljeni«.

Sevnica: 8. in  9. 4. ita lijansko- 
francoski film  »M adame Sane G e
ne«. 12. 4. egiptovski film  »Za 
vedno skupaj«.

Sodražica: 8, in  9. 4. am erišk i 
barvn i film  »Osam ljeni so  h ra b 
ri«.

Š en tjernej: 8. In ». 4. am eriški 
brvni film  »Fani«.

T rebnje: 8. in  9. 4. Španski
barvni avan tu rističn i film  »Bell

konl Jop«llto«.

Pretekli teden so v novomeški 
porodnišnici rodile: Jelka D jordje- 
vič iz D ravograda — M ateja, An
ton ija  Šuštaršič iz črm ošn jic  — 
Sonjo, M arija M atkovič iz Desin- 
ca — A ndreja, M arija Selak z 
V rha p ri Paki — M irka, Ivanka 
Turk iz Radohe — Antona, Jelka 
Poslek s Trške gore — Stanko, 
A ntonija Kočjaž iz D olnjih K a
m ene — M ojco, Vida Ogulin iz 
Vavpče vasi — M irka, A lojzija 
K onda iz O sojnika — Janeza, An
ton ija  Bevc iz Luterškega sela —• 
Antona, Jožefa R ajkovič iz S tarega 
trg a  — M arjana, Anica Reba iz 
M irne peči — B oruta, Cveta K o
šak iz Družinske vasi — Vlasto, 
Anica Cesar iz Prečne — Sonjo, 
F rančiška Lakner iz Velikih Vode
nic — Ivana, Ana Avsec iz Hra- 
s tu lj — Janeza, Neža Grgovič iz 
G ornje S tare  vasi — deklico, Ga
b rijela  Gačnik iz Boričevega — 
dečka. A ntonija Zoran iz Sm arjete
— dečka, M arija Senica iz M eni
ške vasi — deklico, S tanka Šiško 
iz L jubljane — deklico, Zorka Sti- 
panovič iz M etlike — deklico, 
Ivanka Grčm an iz M ačjega dola — 
deklico, Ana G utm an iz R ibjeka — 
dečka, Anica P lu t iz Rosalnic — 
dečka in Angela H orvat iz D aljnih 
njiv — dečka

SUPERAVTOMATICNI 

PRALNI STROJI
vseh znamk

IZREDEN POPUST!
MONTAŽA -  NAVODILA
-  GARANCIJA -  
TEHNIČNI SERVIS 
VSE INFORMACIJE 
DOBITE:
NOVO MESTO: BRAČKO, 
Ragovska 7: št. telefona 
068-21—659 
SEVNICA: TOTER,
Heroja Maroka 4 
vsako soboto od 15. do 
17. ure.

perott1-export
S. FRANCESCO 41, TRST

Pretekla dva tedna so v b re 
žiški porodnišinci rodile: M arija
Paoek iz M alega M raševega — Jo- 
žico. D anica Pavlič iz K raljevca 
na  S u tli — D ubravko, M arija  Ste- 
fu r iz Trepč — deklico in  dečka, 
M atilda Radkovič ia D rnovega — 
Jožeta, Pavica R ajkovič iz M ale 
Doline — dedka, B ariča R untas 
iz Dubrave — Pavico, Boža Zak- 
šek iz Sel — R oberta, M arija Bo. 
golin ia Skopic — dečka, Anica 
K ošar iz Sevnice — B ojana, Šte
fan ija  Drnovšek iz Sevnice — Jo
žeta, Pavla Unetič iz Poštene vasi
— deklloo, Jožefa H abinc iz Ko- 
s tan jk a  — dečka, Vida Zakrajšek 
iz Sevnice — V ojka. N ada Renko 
iz Brežic — K senijo , F rančiška 
Filipčič iz  Boj snega — M artino, 
Silva P un tar iz SoteLskega — Ro
m ana, M arija  Zevnik iz G. Pirošice
— Jožeta, R ozalija M edvešek iz 
K rškega — dečka, M ajda Zem ljič 
ia K rškega — D uška, Jožioa Ddim- 
bek iz Črnca — Vladko, Ana K u
har iz  Šm arja — deklico, Ana 
K uhar iz  B raslovja — Ano, Jožefa 
Prah  iz K ran jsk ih  b rd  — dečka, 
M arija Dežič iz Vel. O breža —
dečka, M ilena Zupanc iz H rastja
— Janeza, G abriela Tom še iz Vel. 
Doline — dečka, Ana K ostanjšek 
Ja K ostanjka — dečka, Stefioa
B otički iz D renja — M arijo , Ivan 
ka C unk iz K alc-Nakla — dečka, 
M arije C ižnar iz Razteza — d e 
klico, M arija  Sm iljanič iz Brežic
— Stanka, M arija  Sintič iz Pruš- 
n je  vasi — delklioo, Angela Božič 
iz K rškega — M arjana, Jožefa 
B arbič iz Sutne — Franca. Ivanka 
Isk ra  ia K rškega — Blaža, Slava 
Soln la Armeškega — dečka, Ur
šu la  Kozle iz Dobrave — M ajdo, 
Ana S tarešine  z B izeljskega — 
M artino, S tanislava Medved iz 
Jablanice — R om ana, T erezija 
Gavrilovič iz Brežic — Tam aro.

to/ESTItA I
REJCI PERUTNINE, želite im eti 

uspeh? Potem  kupite ozirom a n aro 
čajte  enodnevne piščance p ri S ta 
ne tu  P ete linkarju , Cegelnlca 20 
Novo mesto! Dobite lahko piščan 
ce na jbo ljš ih  pasem , in sicer od 
lične nesnice N ich-chick ln piščan 
ce N lchols, k i v osm ih tednih do 
sežejo težo 1,0 kg.

O blačila čisti KEMIČNA ČISTIL
NICA, Novo m esto, Germ ova 5.

Za jablano še prekucljaj
Janez Cider iz Velikega Malčeve- 

ga se je 2. ap rila  ponoči peljal z 
osebnim  avtom  iz Soteske pro ti 
Dvoru. Na ovinku je avto zanes
lo v Jablano, od koder se je od
bil in se prekucnil na strm ini. 
Voznik in njegova žena sta  do
bila m anjše odrgnine, škodo pa 
so ocenili na 15.000 Ndin.

Pri Gradišču na strehi
Ivan M linar se je  2. ap rila  po 

noči peljal z osebnim  avtom  iz 
Novega m esta domov v Dolenjske 
Toplice. Pri Dol. G radišču je za
del obcestni sm ernik, nakar se je 
avto prekucnil na Streho. Voznik 
je  zadrem al. Škodo so ocenili na 
5000 Ndin.

Tovornjak na boku
Rade M itrašinović je  1. aprila  

ponoči vozil m im o Trebnjega v 
L jubljano tovornjak  užiškega p re 
voznega pod jetja . Zapeljal je na 
bankino, k jer se je  vozilo p revr
nilo. Škode je bilo za okoli 3000 
novih din.

Tovariša odrinil 
na bankino

Salih  H abul iz Petrin je  je  31. 
m arca vozil tovornjak iz L jub lja 
ne v Zagreb. Pri Brezi je  p reh ite 
val tovornjak s prikolico, ki ga 
je  vozil njegov tovariš M arko - Ore- 
škovič, ko je naproti pridrvelo ne
ko vozilo. Habul se je  um aknil 
na desno in potisnil Oreškovičev 
tovornjak na bankino, k je r se je 
prikolica prevrnila. Škodo so oce
nili na 6000 Ndin.

Kolesar v bolnišnici
30. m arca zvečer se je  na nad 

vozu p ri Kronovem  prevrnil kole
sar Jože B ergant iz Žalovič. P re 
tresel si je  možgane, pa so ga 
odpeljali v bolnišnico

Avto povozil dečka
30. m arca popoldne se je  Tom i

slav Plečko z osebnim  avtomobi- 
om peljal iz Č rnom lja v Gradec. 

Tedaj je  pritekel na m ost čez La
h in jo  10-letni Anton Jakša  in padel 
pod avto, da mu je šlo kolo čez 
nogo. O troka so odpeljali v bo l
nišnico.

Tovornjak v drog javne 
razsvetljave

28. m arca popoldne je  Vinko 
Z um  vozil tovornjak  po L jubljan 
ski cesti iz Novega m esta v B ršlin. 
P ri sr e č a n ju  s  to v o r n ja k o m  s e  Je 
um aknil preveč na desno In zadel 
drog Javne razsvetljave. Razbito 
steklo je  z droga padlo na osebni 
avto inž. Jerneja  Jedlovčnika, ki 
je  vozil za tovornjakom . Škodo 
so ocenili na 600 Ndin

V Božakovem avto 
podrl otroka

Josip  Guštin iz Vrškovca pri Vi- 
vodini Je 28. m arca popoldne v 
Božakovem pred  hišo št. 12 e 
osebnim  avtom  podrl 4-letnega 
S tanka N em aniča. Hudo ran jene
ga dečka so odpeljali v novom e
ško bolnišnico.

Avtomobilsko trčenje 
na Otočcu

28. m arca popoldne sta  na k r i
žišču pred  otoškim  gradom  trč ila  
osebna avtom obila, ki s ta  ju  vo
zila Jože K ošak iz Družinske vasi 
in Ive K usalič iz Celipim a pri Du
brovniku. K usalič Je izsiljeval 
prednost. Škodo so ocenili na 1500 
Ndin.

Pokvarjene počitnice
Na ovinku p ri Trnovcu Je 27. 

m arca zaneslo v betonski jašek 
in odbilo v jab lano avto, s katerim  
se je  pelja l N ikola Popovič iz M e
lincev. Popovič je za k raišl čas 
p rišel na  počitnice lz Nem čije, k je r 
začasno dela. Škodo na avtu  so 
ocenili na 1500 Ndin.

Bič »prebičal« vozila 
in voznike

37. m a rc a 'o b  10.45 se Je z oseb
nim  avtom  na blagem  ovinku av
tom obilske ceste p ri B iču p rekuc
n il Soip Rizm ani Iz Kičeva. Ško
do so ocenili na 6000 Ndin, voz
nik pa si je  odrgnil noge. V nekaj 
m inu tah  se je  na  k ra ju  nesreče 
zbralo več voznikov; eni so hoteli

ponesrečencu pom agati, drugi so 
prišli iz radovednosti. I z  Novega 
m esta s ta  se p ripelja la  z osebnim  
avtom obilom  Franc Lekše iz Le
skovca pri K rškem  in Ivan Sm r
del iz T rsta  te r ustav ila za ko
lono. Pripeljal se je  tudi Nemec 
Franz K eller z m ercedesom , zadel 
Sm rdelov avto, da je trč il še v 
Lekšetovega. škodo  so ocenili na 
7200 Ndin

Pri Jezeru trčila 
Zagrebčan in Izraelec
27. m arca z ju tra j se je  Zagreb

čan Tomo Glad peljal z osebnim  
avtom  mimo Jezera v L jubljano. 
Ko je hotel preh ite ti tovornjak , je 
naproti pridrvel z osebnim  avtom  
Izraelec Izrael N utzati. Zagrebčan 
se je  poskušal v rn iti za tovornjak , 
na ga je m ed zaviranjem  zaneslo 
na levo. Osebna avtom obila sta 
strahovito  trč ila , začuda pa se 
voznikoma ni nič pripetilo . Škodo 
so ocenili na 20.000 Ndin

Na avtomobilski cesti 
je obračal

29. m aroa z ju tra j je  po avto
m obilski cesti p ro ti Zagrebu vozil 
tovornjak Janez Kovačič iz Bre
stanice Pri Jesenicah na Dolenj
skem  je za njim  pripelja l z oseb. 
n im avtom obilom  Ivan Bukovec 
iz L jubljane, ki je tovornjak pre
hitel in pri tem zgrešil odcep aa 
Jesenice, kam or je nam eraval pe
lja ti Po zaključenem  prehiteva
n ju  je začel obračati in zaprl pot 
tovornjaku, da je ta  trčil vanj. 
P ri tem  je bila poškodovana so
potnica v osebnem  avtom obilu 
Zofija Sprager iz L jubljane. Na 
vozilih je  škode za 3500 novih d i
narjev.

Pri vzvratni vožnji ga je 
poškodoval

29. m arca z ju tra j je  iz Cerkelj 
pro ti Brežicam pelja l av tob t«  
Prane G ram c iz 2upeče vasi. Pri 
Vel. M alencah je  ustavil in se po
govarjal z voznikom avtobusa, ki 
je  pripeljal napro ti. Za prvim  av
tobusom  se je  pripeljal z oseb
nim  avtom obilom  Vlado Čurin iz 
Zupeče vasi in za njim  o b  ita l, 
ker ni mogel speljati m imo obeh 
avtobusov. Ko je G ram c nadalje 
val vožnjo, je  peljal nekoliko 
vzvratno, pri tem  spregledal oseb
ni avto te r ga zadel in na njem  
povzročil za okrog 900 novih d i
narjev škode

Pri prehitevanju je podrl 
kolesarja

27. m arca popoldne je vozni* 
osebnega avtom obila Friderik  
M olan iz Trbeža vozil iz žel. po. 
s taje  p ro ti Brežicam. Pri preh ite 
vanju tovornjaka je  opazil, da 
vozi naproti kolesar Franc Tra- 
vika iz č rn ca. Začel je  zavirati, 
vendar je  k ljub  tem u kolesarja 
podrl in se zaletel v drog elek
trične napeljave. K olesar in voz
nik avtom obila se n ista  poškodo
vala. na vozilih pa je  aa okrog 
300 novih d inarjev  škode.

Prekucljaji pri Boštanju
1. ap rila  zvečer je  voznik oseb. 

nega avtom obila Prane Tabor iz 
Sm arčnega pripelja l lz Sevnice 
p ro ti Radečam . Ko je  p ri Bošta- 
n ju  p ripelja l iz blagega ovinka, 
je opazil, da  nap ro ti pelje m o
pedist Jože Deželak, ki ga neko
liko zanaša po cesti. Zaradi tega 
je  zavrl. Pri tem  pa ga je  začelo 
zanašati pro ti levi. Tako se je 
peljal po levi strani dobrih  8 m e
trov , potem  je  močno zavil na 
desno in se obrnil na  levi bok.
V tem  tren u tk u  se je  vanj zaletel 
om enjeni m opedist, da so ga m o
ra li odpelja ti v celjsko bolnišni
co. Na avtom obilu je  škode za 
okrog 2500 novih d inarjev , n a  
m opedu za okrog 900.

Kolesarja je zaneslo, da 
je vanj trčil avto

1. ap rila  ponoči se je  p ro ti 
Brežicam  peljal z osebnim  avto 
m obilom  Vlado Deržič iz Brežic. 
P red  Brežicam i m u je  napro ti 
p ripelja l kolesar Ivan M araš iz 
P rilip , katerega je  p red  srečanjem  
zaneslo n a  levo s tran  ceste. Avto 
ga je  zadel, čeprav se je  voznik 
um ikal na Okrajno desno s tran  
in p ri tem  trč il v betonski s te 
ber v rtne  ograje. K olesar si Je 
zlom il levo nogo. Na avtom obilu 
Je škode za okrog 800 novih d i
narjev .

Zaradi stiske
s prostorom  objavljam o 
danes radijsk i program  

na 22. strani

DOLENJSKI UST
LASTNIKI IN IZDAJATELJI. oDčmskl odbori SZDL Bre 

žice, Č rnom elj, Kočevje. Krško. M etlika. Novo m esto, R ib
nica. Sevnica in Trebnje

UREJUJE UREDNIŠKI ODBOR. Tone Gošnik (glavni i i f  
odgovorni uredn ik), Ria Bačar, Miloš Jakopec. M arjan Le
gan. Jože Prim c. Jožioa Teppey m Ivan Zoran Tehnični 
urednik: M arjan Moškon

IZHAJA vsa« četrtek -  Posnmezna Številka 50 pai (50 
starih  d in ) — Letna naročnina 20 novih dinarjev (2000 starih  
d in ), polletna 10 novih dinarjev  (1000 s ta n h  d in); plačljiva 
Jo vnaprej -  Za tnozem stvo 3730 novih d tnanev  f3 75** ste 
rih  d in) oz. 3 am eriške do larje  — Tekoči račun pri podru* 
nlcl SDK v Novem m estu 521-8-9 — NASLOV UREDNIŠTVA 
IN UPRAVE: Novo m esto. Olavni trg  S -  Poštni predal 33 
— Telefon: 21-227 — Rokopisov ln fo tografij ne vračam o — 
Tiska: C atopisno pod jetje  »Delo« v Ltubljan)


