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Ocena volitev 

že kaže nove naloge
Glavni odbor SZDL Sloveni

je je 16. maja sklical v Kr- 
škern posvet predsednikov in 
sekretarjev občinskih konfe
renc ter članov republiške 
konference iz 61. volilne enote 
(občine Brežice, Krško, Sev
nica, Laško, Šentjur in Šmar
je). Na dnevnem redu je bila 
°cena volitev, ki hkrati že 
Prinaša nove naloge občin
skim organizacijam SZDL. 
Na posvetu so se pogovorili 
tudi o pripravah na republi
ško konferenco SZDL.

O politični aktivnosti pred 
volitvami in uspehih na vo-

V torek konferenca 
ZK v Kočevju

Občinska konferenca Zveze 
komunistov K o čev je  bo v to 
rek, 23. maja, ob 9. uri v d v o 
rani družbenih organizacij 
Referat o bodočih nalogah 
Zveze komunistov v občini 
bo podal politični sekretar 
Miro Hegler. Na konferenci 
bodo razpravljali tudi o po 
ročilu komiteja in poročilu 
revizijske in kontrolne komi 
sije. izvoljeni bodo novi vod 
stveru organi zk  v občini in 
novi politični sekretar.

Ustanovljen je 
sklad Dušana 

Kvedra
Prejšnji teden so v Sev

nici ustanovili sklad za 
pomoč pri šolanju gmotno 
slabih, toda nadarjenih 
otrok, dijakov in Studen
tov. Sklad, ki nosi ime 
kastnega občana Sevnice, 
toni preminulega narod
nega heroja Dušana Kved- 
r*. bo vodil poseben up- 
*®vni odbor, ki ga je oto- 
finska skupščina že ime
novala. Vano bodo prispe
l e  denar občinska skup
ščina in delovne organiza- 
ĵ je. ki bodo v kratkem 

kile posebne pozive 
ustarvo,viteljev sklada.

litvah se je razvila široka 
razprava. Splošna ocena zad
njih volitev je izredno ugod
na, saj je prav ta enota po 
volilni udeležbi med najbolj
šimi v Sloveniji. Volitve so 
znova potrdile pravilnost ju
goslovanske politike in pred- . 
vsem družbene usmeritve po 
brionskem plenumu. Družbe
nopolitične organizacije za
služijo za izredno razgibano 
predvolilno aktivnost med 
ljudmi vse priznanje. Prestav- 
niki občinskih vodstev SZDL 
so pri oceni volitev posebej 
skrbno pretehtali tudi vse 
hibe, ki so spremljale tokrat
no dejavnost. Medtem ko so 
bili razgovori s kandidati zelo 
dobro obiskani, je bila ude
ležba na zborih volivcev slab
ša; ti zbori bodo morali po
stati zanimivejši in sodobnej
ši. še bolj kot doslej pa bo 
treba omogočiti občanom, da 
bodo lahko kar najbolj di
rektno vplivali na izbiro kan
didatov. ,

J. TEPPEY

Proslava 
letalstva v

dneva
Sevnici

V nedeljo, 21. maja, bodo 
letalci praznovali 20. obletnico 
ustanovitve vojnega letalstva. 
V počastitev tega praznika 
bodo na predvečer v soboto, 
20. maja, v Sevnici priredili 
pripadniki JLA iz Cerkelj 
kulturni večer, na katerem 
bo sodelovala njihova dram
ska in folklorna skupina, so
deloval pa bo tudi ansambel 
PLAVI s pevci.

Četrt stoletja našega vojnega letalstva
Minilo je 25 let, kar 

sta partizanska pilota 
Franjo Kluz in Rudi Ča- 
javec opravila prve bojne 
naloge in s tem položila 
temeflj našemu vojnemu 
letalstvu.

Ta dva hrabra pilota, 
heroia, sta se tedaj uspeš

no bojevala proti močnej
šemu sovražniku in njego
vim pomočnikom. Bila sta 
izredna moralna opora na
šim borcem v enotah NOV 
in POJ, borcem, ki so v 
zasužnjeni Evropi, v tako 
imenovani »Hitlerjevi trd
njavi«, junaško tolkli so
vražnika iz zraka, čeprav 
so akcije prvih pilotov bile 
skromne, so bile vendar 
velikanskega moralnega po
mena za vso našo borbo, 
obenem pa so ustvarile

sk^ baze, je bila formira
na prva lovska eskadra 
NOV. Ko je bila konec 
1944 formirana skupina 
letalskih divizij, je bilo 
potrebnih samo štiri me
sece, da se je usposobilo 
moštvo za šest letalskih 
polkov.

Ta dejstva nam pričajo 
o izrednem zanosu in na
poru naših borcev, da se 
čimprej usposobijo za 
zračne boje in poletijo 
pod nebo zasužnjene do-

Piše polkovnik letalstva Franc Jordan

^°*ila in vodniki prometne milice v Novem mestu se 
Po sobotnem nastopu ob otvoritvi tedna varnosti v Ro
tovžu v Novem mestu vračajo v garaže. (Foto: Moškon). 
Vec o službi javno varnosti berite na 8. strani današnje 

številke!

pogoje za nadaljnji razvoj 
vojnega letalstva v parti
zanski vojski.

H krati z razvojem revo
lucije in z ustanavljanjem 
divizij in korpusov so se 
formirale prve letalske 
eskadre. Na predlog tova
riša Tita je oktobra 1943 
Vrhovni štab izdal odlok, 
da se formira I. letalska 
baza NOV. Poslal je poziv 
vsem letalcem, naj se 
vključijo v prve letalske 
enote.

Spričo velikanskega ra
zvoja naše revolucije, zla
sti po kapitulaciji Italije, 
je Vrhovni štab navezal še 
tesnejše stike z našimi za
vezniki in ukrenil vse po
trebno, da se je šla ena 
‘skupina naših letalcev šo- 
lat na zavezniška letališča 
v Afriki in Italiji, druga 
pa v Sovjetsko zvezo.

Že v drugi polovici 1944, 
komaj deset mesecev po 
ustanovitvi naše I. letal-

moviine. že  v teh prvih ča
sih našega letalskega in teh
ničnega sestava vojnega 
letalstva so bili v kratkem 
času doseženi izredni us
pehi, po svoji borbenosti 
in zanosu enaki uspehom 
naših borcev na bojiščih. 
V nekaj pičlih mesecih so 
piloti opravili 50, nekateri 
tudi 70 borbenih nalog, 
kar dovolj jasno govori o 
izredni mo r alno-političm
zavesti in sposobnosti na
šega tedanjega letalstva, 
t.afon pilotov kot tehnične
ga osebja.

Koliko je naše vojno le
talstvo prispevalo k osvo
boditvi domovine, povedo 
že same številke: opravilo 
je 3680 borbenih nalog in 
prizadejalo sovražniku ve
likanske izgube v materia
lu in ljudeh. Naši letalci 
so med drugim uničili 750 
kamionov, 25 lokomotiv, 
26 ladij in tako dalje. O 
teh uspehih pa jasno pri
čajo tudi priznanja tovari*

ša Tita in pohvale koman
dantov armij.

Ko danes v svobodni 
domovini slavimo 25-letm- 
oo vojnega letalstva, se s 
ponosom spominjamo 20 
pilotov in treh strelcev, ki 
so žrtvovali življenje za 
svobodo domovine. Spo
minjamo pa se tudi 
vseh drugiih tovarišev, 
ki so v povojni graditvi 
dali svoja življenja.

Za povojni razvoj naše
ga vojnega letalstva je 
z n a č i ln o  vztrajno in siste
matično delo za usposab
ljanje mladih letalcev in 
tehničnega kadra, kot tudi 
za ustvarjanje' materialne 
osnove našega vojnega le
talstva, ki je postalo so
dobna oblika naše arma
de. Pod našim nebom le
tijo sedaj sodobna letala 
z velikanskimi brzinama, 
ki jih vodijo mladi piloti. 
T i piloti so vzgojeni na 
svetlih tradicijah in ob 
vzorih naših prvih pilotov. 
Kot njihovi vzorniki v na
rodnoosvobodilni vojni so 
tudi oni pripravljeni v 
vsakem trenutku, braniti 
nebo naše socialistične do
movine.

Očetje, 
sinovi in 
družba

Pred vrati pisarne Zveze 
borcev zacvilijo zavore 
taunusa. Iz avtomobila 
stopita sin in hči pred 
kratkim umrlega očeta. 
Uslužbenec organizacije 
jima želi izreči sožalje, to
da ni več časa za to.
~  »Družbeno-politične or
ganizacije ste krive, da je 
naš oče umrl od lakote in 
vsega hudega!

Sram vas je lahko, da 
niste zanj storili ničesar!

Fej, taka socialistična 
družba!

V časopis vas bomo da
li!«

žaljivke so padale dru
ga za drugo. Zaradi glas
nega vpitja so pritekli k 
pisarni tudi drugi ljudje. 
Napadeni sploh ni mogel 
priti do besede.

Tisto uro se je isto de
janje ponovilo tudi na ob
čini, pri skrbstvenem or
ganu.

Za kaj gre, kaj se je 
zgodilo?

Oče, invalid iz prve sve
tovne’vojne, je umrl v ve
liki revščini, v nemogočih 
razmerah. Imel je sicer 
manjše posestvo, dobival 
je invalidnino, ki mu je 
po predpisih pripadala, 
vendar je bilo to za bo
lehnega človeka premalo. 
Otroci so šli v svet, si 
gmotno opomogli, za oče
ta pa niso poskrbeli, ko 
je bil v stiski in odvisen 
od dobre volje sosedov.

Toda glej: ko se je bli
žala njegova zadnja ura, 
so se vrnili in se na obči
ni najprej živo zanimali, 
kako je z dediščino; ko pa 
je izdihnil, so brž pohiteli 
tudi po pogrebnino! Nek
danji borci NOB, ki so 
družino poznali iz vojnih 
časov, pa vedo sedaj po
vedati druge stvari, kot 
pa jih pripovedujejo so
rodniki sami, ko očitajo 
družbi, kako slabo je po
skrbela za očeta, rejnika 
sinov in hčera revolucije.

Zgodba je resnična in 
žalostna. Osebe in kraj ni
so važne, važen je opomin!

VI. jadralno 
prvenstvo 
Slovenije

Na letališču v Prečni pri 
Novem mestu se bo zače
lo v soboto 20. maja VI. 
republiško jaidraino prven
stvo. Na prvenstvo bodo 
prišli tekmovalci iz vseh 
slovenskih aeno klubov. 
Zaključek tekmovanja bo 
28. mada. 26. maja bodo 
prišli v Prečno tudi av
strijski tekmovalci iz Lin
za in Graza.

V Rosalnicah požig 
iz maščevanja?

14. maja ob 0.45 je v Ro* 
salnicah pri Metliki začel go 
reti skedenj Martina Matjaši
ča. Razen poslopja so zgorele 
tuđi premičnine, spravljene 
pod streho, škodo so ocenili 
na 10.000 Ndin. Kaže, da je 
skedenj nekdo zažgal iz ma
ščevanja.

OD 18. DO 28. MAJA.
Prevladovalo bo lepo 

irreme, vendar nestalno 
s pogostimi krajevnimi 
nevihtami oziroma krat
kotrajnimi padavinami, 
zlasti okrog 18., 23. in 
27. maja.

Dr. V. M.



Ni mogoče z glavo v pesek!
Gospodarska reforma vstopa s polnimi koraki 

v delovne organizacije

prilagajanja in črpanja re
zerv, s katerimi so mnoge de
lovne organizacije stopile v 
reformo, že poteka. Reforma 
s polnimi koraki vstopa v 
delavske kolektive.

. . . „ U l  • g°SP?dar?tVa ^  naa osem ukObiskujmo Bohor! Polno dejavnost reforme so ,ljard starih ^ ^ 5
* različni m ne preveč ohra-

Kot vse kaže, bo leto 1967 
naporno leto gospodarske re
forme. Gospodarske organiza- 
ciije so v zadnjih mesecih to 
še kako močno občutile. Cas

neskladna, če nima zagotov
ljene prodaje na domačem 
in tujem tržišču. Ravnoduš
nost ni več mogoča. O za
mrznjenih kupih sredstev 
v trgovinah in raznih skla
diščih morajo skrbeti delav
ne organizacije same, ker 
daanes ni dovolj samo proiz
vajati, ampak je treba tudi 
prodati. V zalogah pa je, kot 
cenijo, nad osem tisoč mi-

Priljubljena planinska toč
ka na Bohorju slovi po lepi 
naravi in planinskem domu, 
ki si je pridobil ugled s so
lidno postrežbo in zmernimi 
cenami. Za prvomajske praz
nike je bil dom poln doma
čih in tujih gostov. Ob sobo 
tah in nedeljah je vedno 
poln, ob delavnikih pa se v 
njem razveseljujejo doma
čini, ki pridejo na Bohor v 
večernih urah. Z Bohorja je 
lep razgled na bližnjo ir da 
ljno okolico vse tja do Po
horja, Kuma, Gorjancev in 
Zagreba. Do doma je pri
stop z avtomobili možen s 
treh strani: s Senovega, iz 
Sevnice in s Planine.

D. K.

Ob 25-letnici smrti 
Jožeta Šeška

25-letnico smrti narodnega 
heroja Jožeta šeška so po 
častili v Kočevju 11.maj a na 
slovesnosti, ki je bila v šeš- 
kovem domu. Na njej je go
voril o življenju in delu po
kojnega narodnega heroja, ki 
je bil tudi organizator vstaje 
na ozemlju od Velikih Lašč 
do Kolpe, predsednik občin
ske skupščine Miro Hegler. 
Na slovesnosti so nastopili še 
pevski zbor, učenci glasbene 
šole in recitatorji osnovne 
šole ter gimnazije.

Elektrika tudi v koči 
pri Gospodični!

Dne 10. maja je okoli 14. 
ure prvič zasvetila električna 
luč v Domu Vinka Paderšiča 
pri Gospodični na Gorjancih 
Tako se je izpolnila dolgolet
na želja obiskovalcev te pri 
ljubljene turistične postojan 
ke.

Največ zaslug za to prido
bitev imajo člani delovnega 
kolektiva podjetja ELEK 
TRO, ki so za napeljavo elek- 
trovoda iz Gabrja žrtvovali 
vediko prostovoljnih delovnih 
ur.

J. S.

bruj oči. Proizvodnja v celoti 
ne napreduje, v nekaterih pa
nogah pa se v odnosu na 
lansko leto celo manjša. 
Povpraševanje na domačem 
in tujem tržišču je tudi ob
tičalo na mrtvi točki. Zaloge 
v skladiščih delovnih organi
zacij se večajo iz meseca v 
mesec, v nekaterih industrij
skih panogah in delovnih or
ganizacijah znašajo že štiri
mesečno in celo šestmesečno 
proizvodnjo. V nekaterih pod
jetjih čaka na kupce blago, 
ki je bilo narejeno pred dese
timi leti. Spričo takega sta
nja so se mnoga podjetja 
znašla v hudih težavah, brez 
denarja in upanja, da se bo
do iz teh težav kmalu reši
la.

MEDSEBOJNE TERJATVE 
IN DOLGOV/ DUŠIJO PRO- 
IZVODNjO

To leto je piineslo tudi 
polni učinek nove kreditno- 
dename politike. Delovni ko
lektivi torej nimajo denarja, 
vsaj ne toliko, kot so ga ime
li včasih. Posiedica je, da 
podjetja marsikaj ne morejo 
plačati svojega blaga in uslug 
ker partnerji prav tako ni
majo denarja. Medsebojne 
terjatve in dolgovi rastejo z 
veliko naglico in se že dvi
gajo na desetine in stotine 
milijard starih dinarjev. Go
spodarska sodišča imajo 
polne roke dela, ker je pred 
njimi na tisoče tožb zaradi 
neplačanih dolgov. Pa tudi 
sodbe sodišča ne pomagajo 
veliko, saj od tistega, ki ni
ma denarja, dolga nikakor 
ni mogoče izterjati.

ZA VEC KOT OSEM TISOČ 
MILIJARD ZALOG

Kaj Je mnoga podjetja 
pripeljalo tako daleč, da so 
brez denarja? V največjem 
števčlu primerov je prišlo 
do tega zaradi nakopičenih 
zalog. Zaloge pa se morajo 
nakopičiti, če je proizvodnja

Znano je, kako more blago 
najti pot od proizvajalca do 
kupca — samo tako, če je 
proizvodnja usklajena, poce
ni in kvalitetna, če se more 
vključiti v konkurenco na do
mačem in tujem tržišču. 
Tega pa vsi naši proizvajal
ci ne morejo. Selekcija je 
torej neizogibna.

V DVIGU CEN NI REŠITVE!
Skoraj ni več nobene mož

nosti, da bi razni teritorial- 
no-politični fondi pokrivali 
izgube »svojih« podjetij, kre
ditna politika pa je nehala s 
prakso napajanja gospodarst
va z zadostno količino denar
ja, ker se je v tem skri-al 
eden od pomembnih vzrokov 
inflacije.

Kaže, da mnoge delovne 
organizacije še ne doumejo, 
kje je treba iskati pravi iz
hod iz težav, in se še naprej 
krčevito trudijo, da bi dvig- 
nile cene svojim proizvodom. 
Toda pot za , odstranitev te
žav pelje naravnost v drugo 
smer.

Takšno stanje v gospodarst
vu je postavilo delovne orga
nizacije pred zapletene :n 
težke naloge. »Suša« v pod
jetjih mora resneje kot kdaj 
prej spodbuditi napore pro
izvajalcev, da bodo v svo
jem delu poslovnejši. Z do
datnim denarjem problemov 
ni mogoče več reševati — to 
je vsem Jasno. Kajti denar
ja za normalen potek gospo
darstva je dovolj, le da je 
zamrznjen v zalogah oziroma 
v proizvodnji, katere ne mo
remo več tolerirati.

Očitno je zadnji čas, da po
tegnemo mejo med blagom, 
ki gre v promet, in tistim, ki 
konča svojo pot v skladiščih 
— torej med blagom, čigar 
proizvodnja veliko stane, in 
tistim, ki je lahko cenejše. 
To ne bo lahko in težave že 
čutimo. Toda če bi ne bilo 
tako, bi to bilo znamenje, da 
je reforma odpovedala.

B. L.

Po nesreči avtobusa GORJANCI pri Šmarju v torek popoldne (Foto: E. Šelhaus)

Dva mrtva v nesreči pri Šmarju
     dini ceste, ko se je v prednji

Pri Šmarju je avtobus trčil v fiat in volkswagen desni del trčil »voikswagen«. 
__________ 3 1__________________________    osebni avto zanašalo sem in
GROSUPLJE, 16. maja. Potniki avtobusa »Avtoprometa Vldel sem- ^  je pred tem 
Gorjanci« z reg. št. NM 20-40, ki je danes ob 14.30 od
peljal iz Ljubljane proti Žužemberku, niso mogli slutiti, 
da bodo priče strahovitemu trčenju na avto cesti. Nji
hov avtobus je dobra dva kilometra naprej od šmarske
ga predora pri prehitevanju zbil dva osebna avtomo
bila: zeleni »volkswagen« nemške registracije M-VT-697 
in skoraj nov rdeč »fiat 850«, LJ 540-71.

V »volkswagnu« so se pe
ljali trije — šofer in ena so
potnica sta bila takoj mrtva, 
sopotnica 33-letna Jožefa Sla
na, učiteljica iz Krke pa hu
do ranjena in so jo odpeljali 
na kirurški oddelek ljubljan
ske bolnišnice. Tudi šoferja 
»fiata«, ki se je v avtomobilu 
vozil sam, so morali odpelja
ti v bolnišnico.

šofer avtobusa 34-letni 
Henrik švetner iz Cešče vasi 
pri Novem mestu je z roka
mi živčno mečkal svojo če
pico, ko je odgovarjal na 
vprašanja miličnikov. Ti so

zapisali tole: »Peljal sem na 
redni progi proti Žužember
ku in  N o v e m u  m e s tu . Vozil 
s e m  p r ib liž n o  s  65 k ilo m e tr i  
na uro in pri predoru v 
Šmarju dohitel italijanski to
vornjak s priklopnikom. Za 
njim sem peljal približno dva 
kilometra in ga začel prehi
tevati na levem ovinku. 2 e 
je bil avtobus skoraj vzpore
dno s priklopnikom, ko sem 
opazil avto. Bil je še kakš
nih 400 metrov daleč. Začel 
sem zavirati in se umikati 
proti desni. Avtobus je b il  
že za priklopnikom in na sre-

TEDENSKI NOTRANJEPOLiTIČKS PREGLED
■  TITO ZNOVA PREDSEDNIK REPU 

RT.IKK — V sredo so za predsednika repu
blike znova izvolili Josipa Broza Tita, ki mu 
zdaj poteka mandat. Po zvezni ustavi je le 
yanj napravljena izjema, da je namreč lahko 
znova izvoljen za predsednika. Izvolili so ga 
na skupni seji vseh zborov skupščine. Na lo
čenih sejah zborov so potrdili mandate izvo
ljenim poslancem in se konstituirali Pred
sednica zbora narodov je Vida Tomšič. Kon
stituirala se je tudi skupščina kot celota in 
so za predsednika izvolili Milentija Popovi
ča, podpredsednik pa je dr. Marijan Brecelj, 
dosedanji podpredsednik slovenske skupšči
ne. Zvezni zbor je za predsednika izvršnega 
sveta izvolil Milka Spiljaka, dosedanjega 
predsednika IS hrvaškega sabora, člana ZIS 
sta tudi inž. Marko Bulc in Janez Stanovnik.

■  KONSTITUIRANA REPUBLIŠKA SKUP
ŠČINA — Pretekli teden se je konstituirala 
tudi republiška skupščina. Za predsednika so 
izvolili Sergeja Kraigherja, republiški zbor 
pa je za predsednika izvršnega sveta izvolil 
Staneta Kavčiča, ki je potlej predlagal listo 
še trinajstih članov izvršnega sveta. Podpred
sednika skupščine sta Janko Rudolf in dr. 
Jože Brilej, predsednik republiškega zbora 
dr. Joža Vilfan, predsednik gospodarskega 
zbora Miran Goslar, predsednik prosvetno- 
kultumega zbora Miloš Poljanšek, predsed
nik socialnozdravstvenega zbora dr. Vinko 
Mozetič in predsednica organizacijsko poli
tičnega zbora Vera Kolarič.

■  REORGANIZACIJA ZVEZNE UPRAVE 
— V zvezni skupščini so sprejeli sklep, po 
katerem bo poslej manj zveznih sekretaria
tov. Namesto dosedanjih sedmih sekretaria
tov bodo le štirje: za gospodarstvo, za finan
ce, za notranje zadeve in za zunanjo trgovi
no. Ostaneta pa še državna sekretariata za 
narodno obrambo in za zunanje zadeve. Na
mesto ukinjenih sekretariatov bodo ustano* 
vili komiteje zveznega izvršnega sveta, in to 
na področjih, kjer imajo pristojnosti repu

blike in pomeni potemtakem ukinitev zvez
nih sekretariatov okrepitev vloge republik.

■  ODLOŽENA REVALORIZACIJA PO  
KOJNIN — Zvezni socialnozdravstveni zbor 
je sprejel zakon o spremembi in dopolnitvi 
zakona o pokojninskem zavarovanju, vtem  
ko tega zakona zvezni zbor ni sprejel. Pogla
vitna novost v tem zakonu je določitev stop
nje, po kateri naj bi revalorizirali pokojnine. 
In prav ob tem se je zataknilo. Zvezni zbor 
je namreč glasovanje o tem zakonu odložil, 
ker meni, da je treba prej še podrobno pro
učiti, za koliko naj bi pokojnine revalorizirali 
Dosedanji podatki so sestavljeni po dveh 
različnih metodologijah in se razhajata v

Tovariš Tito sptet 
predsednik SFRJ

oceni, za koliko so se v zadnjem času pove
čali življenjski stroški. Treba bo torej še po
čakati, da bodo te stvari znova proučili.

■  STABILIZACIJA GOSPODARSTVA — 
Na skupni seji zveznega in gospodarskega 
zbora so ocenili gospodarska gibanja v le
tošnjem letu. Ugotovili so, da se gospodar
stvo ustaljuje, da so se cene umirile, da pa 
so zaloge precej velike, kar je naposled tudi 
dobro znamenje, čeprav ni nič kaj ugodno 
za tiste, ki jih imajo. Poslanci pa so opozo
rili na to, da bi se morali globlje zamisliti 
ob počasnejši rasti proizvodnje.

■  JANOS PETER V SLOVENIJI — Te 
dni se je mudil na uradnem obisku v Jugo
slaviji madžarski zunanji minister Janos Pe
ter. Obiskal je tudi Slovenijo in ga je sprejel 
novi predsednik izvršnega sveta Stane Kav
čič. Madžarski zunanji minister je že odpo

toval iz Jugoslavije. Pred odhodom je dejal, 
da je važnejši skupen cilj kot pa soglasna 
stališča.

■  NOVOSADSKI KMETIJSKI SEJEM 
ODPRT — Preteklo soboto je predsednik 
Tito slovesno odprl 34. mednarodni kmetij
ski sejem v Novem Sadu. Razstavljalci so iz 
20 dežel. Predsednik U to je pohvalil organi
zatorje sejma in se optimistično izrazil gle
de nadaljnjega razvoja kmetijstva pri nas.

■  ZLORABA HUMANOSTI V KAKNJU
— Posebna komisija je pregledala, kako so 
uporabili denar, ki so ga zbrale delovne or
ganizacije in delovni ljudje iz vse države ob 
hudi rudarski nesreči v bosanskem rudniku 
Kakanj, ko je bilo ob življenje čez sto ru
darjev. Komisija je ugotovila, da so denar 
uporabljali za vse mogoče in da so ga le del 
razdelili družinam ponesrečenih rudarjev. 
Med drugim so si uslužbenci tega sklada de
lili tudi nagrade. . .

■  DELEGACIJA SOVJETSKIH VETERA
NOV NA OBISKU PRI NAS — V Jugoslaviji 
se je te dni mudila delegacija sovjetskih v*  
toranov, ki jo je vodil znameniti vojskovod
ja, znan iz druge svetovne vojne, maršal Ti
rno Šenk o. Delegacijo je sprejel tudi predsed-

SLAVJE DRUGE GRUPE ODREDOV
— V Celju so v nedeljo svečano proslavili 
25-letnico ustanovitve druge grupe odredov, 
prve redne slovenske partizanske vojske. 
Zborovanja se je udeležilo okrog 10.000 ljudi. 
Celje je to partizansko enoto sprejelo za 
svoio

■  OBČNI ZBOR SINDIKATA DELAV
CEV INDUSTRIJE IN RUDARSTVA — Ob 
koncu prejšnjega tedna je bil v Ljubljani 
občni zbor republiškega sindikata delavcev 
industrije in rudarstva. Govorili so pred
vsem o nekaterih zadevah, ki zavirajo delov
ne organizacije, da ne morejo doseči večje 
gospodarske uspehe. Za predsednika so ano* 
va izvolili Jožeta Globačnika.

tja. V začetku trčenja sem 
vozil še 45 do 50 kilometrov 
na uro. Avtobus je tedaj moč
no nagnilo in ga začelo zana
šati. Nekje na mostu (cesta 
gre -tukaj čez majhen beton
ski mostič) v »sredini ceste 
je prišlo do trčenja s »fiatom 
850«, ki je pripeljal za »volks- 
vvagnom«. Potem sem po p o l
noma izgubil oblast nad avto
b u so m , k i g a  Je n e s lo  n a  -levO
stran in je pred seboj rinil
fiata«.

Velika »dubrava« je obstala 
na travniku pod oesto in pod 
njenim levim prednjim kon
cem je obtičal »fiat« z zmeč
kanim prednjim delom in 
razbitim vetrobranskim ste
klom. Ljubljančana, 52-letne- 
ga Jožeta Gašperšiča, ki se je 
peljal z njimi, so odpeljali re
ševalci na ljubljansko polikli
niko. Kolikor smo do časa 
poročanja lahko zvedeli, je 
poškodovan po nogi in obra
zu. Ponesrečenko iz »volks- 
wagna* pa Je že pred tem 
odpeljal v bolnišnico avtomo
bilist, ki je pripeljal mimo.

Razbitina »volkswagna«, iz 
katere je vrglo desni sedež, 
Je obstala ob nizki betonski 
ograji mostu. Iz nje so iz
vlekli trupni voznika 28-letne- 
ga Viktorja Borštnika iz vasi 
Krka 46 in sopotnice 34-letne 
Vide Borštnik iz istega kraja.

(Po »DELU«)

Viktor Avbelj 
v Novem mestu

V soboto. 13. maja, se je 
mudil v Novem mestu Viktor 
Avbedj. Povabila ga je šola 
za zdravstvene delavce, da bd 
govoril o pripravah in vstaji 
na Dolenjskem, zlasti v No
vem mestu. Zanimivo oživlja
nje spominov je pritegnilo 
mlade ljudi.

Kako pregnati 
divje lovce?

Škocjanski lovci ln ribiči sl 
že dalj časa belijo glave, ka
ko bi pregnali tiste, ki neza
konito streljajo divjad, in od
našajo ribe iz potokov, "eka- 
tere so že opazovali, d ru g u  
pa še niso prišli na sled. 
Ziriftnili so se, da bodo proti 
divjim lovcem in ribičem naj
ostreje ukrepali.

RazSlrjo|te domači 
pokrajinski tednik 
DOLENJSKI UST!



ŠKODO D ESETLETIJ JE  TEŽKO POPRAVITI

NOVOTEHNA
NOVO MESTOPodedovane težave GG Brežice

stvo in urejanje gozdov — 
46,000:000 Sdin). Za vse to bi 
GG Brežice potrebovalo v 6 
do 7 letih, torej v času, ko bi 
ta dela opravili, po 205 mili
jonov Sdin na leto. .

Od 1957 do 1963 so v GG 
Brežice porabili vsako leto 
povprečno po 29,100.000 Sdin 
za običajna gozdarska dela

(enostavna reprodukcija) in 
po 57,100.000 Sdin za naložbe 
v gozdove. S tem je bilo na 
brežiškem območju porablje
nih i>o 4.078 Sdin na hektar 
družbenega gozda za investi
cije, medtem ko se porabi v 
Sloveniji povprečno samo po 
1.338 Sdin na 1 ha družbene
ga gozda. Od 1 m3 posekanega 
lesa dobijo v brežiškem GG 
le 1650 Sddn biološke amor
tizacije, v SRS pa povprečno 
2066 Sdin! Ob manjšem do
hodku je koleektiv 'GG Breži
ce torej vlagal v svoje goz-

Se bo afriška prašičja kuga 
ustavila na italijanski meji?

Izreden prirastek topole, zelenega bora in macesna — Kako obnoviti 6100 ha 
gozdov v 6 do 7 letih —  20S milijonov Sdin bi potrebovali vsako leto, 
denarja pa je veliko manj — Ob manjši biološki amortizaciji vlagajo bre
žiški gozdarji v gozdove veliko več kot drugi — Zakaj niso zagotovljena 
sredstva za obnovo gozdov v tistih predelih, ki so v času planskih sečenj

prispevali največ? ^

Zakaj iglavci in zakaj to- stroški večji kot izkupiček za 
pole? Zakaj so se v Brežicah ta les in bo treba dodati 15 
odločili za to dvoje? Omenili milijonov Sdin za pokritje 
smo že, da so v sicer opusto- stroškov) in razen naštetega 
šenih gozdovih brežiškega ob- opraviti tudi redna gozdarska 
moč j a zelo dobra tla. Razen dela (obžebev nasadov, var- 
tega rastejo in dozorijo ne
kateri iglavci in listavci za 
Posek (zeleni bor, macesen, 
topola) veliko hitreje kot obi
čajne vrste gozdnega drevja. 
v Z meritvami so na breži
škem območju že zbrali pre
cej podatkov o hitro rastočih 
vrstah drevja. Na površinah, 
ki so primerne za intenzivne 
nasade iglavcev  ̂ so ugotovili: 
listnasti gozd da tam v enem 
letu na 1 ha največ 1,5 m3 pri- 
rastka lesa in še ta les je naj
večkrat uporaben le za drva.
Zeleni bor in macesen pa 
dasta v enem letu na enaki 
Površini 15 do 20 m3 prirast
ka dobrega lesa. Še bolj se 
je obnesla topola, ki je dala 
na brežiškem območju v 
plantažnih nasadih na 1 ha v 
letu dni 35 m3 prirastka lesa.
Dodati velja, da imata zeleni 
bor in macesen obhodno do
bo 30 do 40 let (čas, v kate
rem drevo popolnoma dora- 
ste), topola pa 12 let! Odloči
tev za hitro rastoče iglavce 
in za topolo je torej uteme
ljena in razumljiva.

Pot, ki vodi k boljšemu 
gospodarjenju v gozdovih 
brežiškega gozdnogospodar
skega območja, je strma in 
zelo vijugast. Umetne obno
ve je od vsega 14.685 ha druž- 
benih gozdov potrebnih 1300 
nektarjev, in sicer: na 800 ha 
bodo osnovali intenzivne na
sade hitro rastočih iglavcev,
500 ha pa bodo pogozdili na 
Masičen način. 2900 ha gošč 
in umetnih nasadov bo treba 
očistiti (tudi v umetnih nasa
dih se razvija razno grmičev
je), gojitveno redčenje pa bo 
treba opraviti na 1900 ha.

Za ta obsežni načrt je po
trebnih 6 do 7 let. Poleg ča
sa pa je za to potreben tudi 
deenar. Vsako leto je treba 
v tem obdobju: osnovati 130 
hektarjev hitro rastočih ig
lavcev (84,000.000 Sdin), po
gozditi 70 ha površin (35 mi
lijonov Sdin), očistiti 500 ha 
gošč in umetnih nasadov (25 
milijonov Sdin), opraviti go- 
jitvena redčenja na 500 ha 
gozdov (Iker bo pri redčenju 
napadlo zelo malo lesa, bodo

dove veliko več kot tisti, ki 
imajo večji dohodek!

Biološke amortizacije zbe- 
ro zdaj na leto 80 milijonov 
Sdin. To je premalo za tako 
obsežne načrte, zato so že 
zdaj dodajali vsako leto po 
30 milijonov Sdin iz svojih 
skladov. Tu pa se srečujemo 
z vprašanjem, ki si ga bre
žiški gozdarji zastavljajo že 
dlje časa: Zakaj nam družba 
ne zagotovi denarja za obno
vo gozdov, ki smo jih opu
stošili zato, da smo z lesom 
iz njih zgradili osnove naše
ga povojnega gospodarstva? 
Imamo izredne talne pogoje 
za sodobno intenzivno gozdar
stvo, toda naši gozdovi so ta
ko osiromašeni, da ne more
mo s takšnim gozdarstvom 
začeti brez pomoči. Zakaj ni 
te pomoči, do katere smo 
upravičeni?

M. J.

Afriška prašičja kuga se je v Italiji razširila skoraj do naše meje 
—  Republiška komisija za preprečitev te nevarne bolezni ne 
izgublja niti trenutka, temveč skuša organizirati kar najbolj učin

kovito obrambo

Kakor poročajo iz Ita
lije, se je afriška prašičja 
kuga iz okolice Rima, kjer 
so jo zasledili marca, te 
dni razširila vse do jugo
slovanske meje, in to 
kljub precejšnjim napo
rom, da bi bolezen zausta
vili.

Tako grozi tudi vsej nar 
š i svinj ere ji resna nevar
nost popolnega propada, 
kajti zoper virus, ki pov
zroča afriško prašičjo ku
go, svet še n e  p o z n a  
z d r a v i l a !  Bolezen se 
je pred 10 leti iz Afrike 
prenesla na Portugalsko 
in v Španijo, od tam je 
zašla v Francijo, letos pa 
se z njo borijo v Italiji.

Virus bolezni prenašajo 
poleg živali tudi ljudje, 
ker se prime obleke, naj
češće pa se nahaja v 
ostankih hrane ter seveda 
v vsem, kar je prišlo v 
stik z okuženimi prašiči. 
Medtem ko virus APK za 
zdravje človeka ni neva
ren, prav tako ne napada 
drugih živali, pa je za pra-

~ZjRJ5~rFH/~F1- FIRT
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novo!
Stalna dežurna služba v Ločni. Ob 
delavnikih od 6. do 20. ure, ob nedeljah 
ln praznikih pa od 9. do 20. ure. 
Telefon: 21-538.

šiča usoden. Deset do 
dvajset dni po okužbi pra
šiči zbolijo in nato v 2—3 
dneh poginejo.

Kakšni so znaki te 
nevarne bolezni?

Strokovnjaki pravijo, da 
je afriško prašičjo kugo 
zelo težko razlikovati od 
navadne kuge, znane pri 
nas, zato bi morali kmeto
valci ob najmanjši obole
losti prašičev poklicati 
veterinarja. Pri afriški ku
gi so prašiči krmežljavi, 
klavrni, slabotni, imajo 
visoko temperaturo, tudi 
do 42 stopinj. Vročina tra
ja 4—5 dni, nato naglo pa
da in šele tedaj prašič 
vidno zboli. Noče več je
sti, lahko bruha, lahko se 
pojavi krvava griža, ved
no je zaspan. Ko je bole
zen dosegla to stopnjo,, 
prašič najkasneje v 2 dneh 
pogine.

Zdravila ni, zato le 
obramba!

V boju proti tej bolezni 
smo brez moči, ker zdra
vila zanjo ni, razen tega 
so sanitarni ukrepi težko 
izvedljivi, č e  afriška kuga 
izbruhne, ni druge rešitve 
kot obolele prašiče pobiti 
in sežgati, prav tako pa 
vse tiste, ki so prišli z nji
mi v stik. Takega ukrepa 
se .bo treba lotiti v celot
nih pokrajinah ali prede
lih, kjer bi bolezen ugo
tovili, sicer bi se raznesla 
še dalje po državi in Ev
ropi.

Ni treba posebej pou
darjati, kakšna škoda bi 
nastala, če bi do take ka
tastrofe prišlo. Iz izku
šenj, ki jih imajo s to bo
leznijo v državah, kjer je 
že divjala, vemo, da se

stroški takoj po prvem 
pojavu APK dvignejo v 
milijarde.

Pri nas gre trenutno za 
vprašanje, ali neglede na 
milijardne stroške ukre
pati na mejah ali se tre
nutno zadovoljiti s polo
vičnimi, a cenejšimi ukre
pi, in kasneje na grmadah 
sežagata prašiče, hkrati pa 
ugotavljati še mnogo več
jo škodo.

Zvezni sekretariat za go
spodarstvo je pred krat
kim sprejel uredbo, ki 
prepoveduje sleherni uvoz 
živali, mesa, mesnih izdel
kov in rib iz Italije. Na 
mejnih prehodih tudi raz- 
kužujejo vse kamione, ki 
prihajajo z italijanske 
strani. V preprečevalni ak
ciji pa morajo sodelovati 
prav vsi občani, če hoče
mo, da bo uspela..

Tako naj svinj er e j ci ne 
krmijo prašičev s pomija
mi, naj ne pobirajo ostan
kov hrane ob cestah in na 
camping prostorih, ker so 
jo morda odvrgli tuji tu
risti in je okužena. Var
nostni ukrepi so za zdaj 
posebno pomembni v ob
mejnih predelih, če pa bo 
potrebno, jih bodo uvedli 
tudi drugje v Sloveniji in 
v vsej državi.

■  živinorejci naj se za-
■  vedajo, da jim skup-
■  nost najbrž ne bo mo-
■  gla povrniti vse škode, 
1 ki bi jo lahko povzro-
■  čila afriška prašičja ku-
■  ga. čeprav bi jim pla-
■  čali polno vrednost po-
■  bitih živali, bo še ved-
■  no ostala velika posred-
■  na škoda, ki jo bo utr-
■  pel vsak sam. Prav za-
■  to pa je treba dosledno
■  upoštevati vsa navodi-
■  la in predpise!
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g  NOVOTEHNA — na Glavnem trgu ima na za
logi pralne stonoje Castar 509, Castor 532 in Gorence 
S 52. Velika izbira gospodinjskih pripomočkov! Vse 
vrste štedilnikov »Gorenje«. Na zalogi porcelan, 
emajlirana posoda, stekleninai izdelki iz plastičnih 
mas (obutev, polivinil tekači, topli pod, stragula, 
vrnas ploščice), elektroinstalacijski material, muzi
kalije, gramofonske plošče in ves ribiški pribor.

■  NOVOTEHNA — pri kandijskem mostu po
sluje zaradi adaptacij v priročnem skladišču v isti 
stavbi (vhod s Partizanske ceste). Tu lahko dobite 
vse vrste gradbenega materiala in strešno opeko KI- 
KINDA. Prodajajo tudi vse vrste ploščatega in okro
glega železa, čmo in pocinkano pločevino, orodje, 
stavbeno okovje, ves vodoinstalacijski material in 
še raznovrsten material, pribor železninarske stroke

|  BARVE-LAKI — Cesta komandanta Staneta: 
na zalogi vse vrste barv in laikov, suhe in oljnate 
barve, razni premazi, zaščitni premazi in ščetinarsko 
blago (čopiči, omela itd.).

■  AVTO-DELI na Glavnem trgu: izbira moških 
in ženskih športnih in turnih Rogovih koles. Mope
di T 12 in T 13, nadomestni deli za vse vrste oseb
nih in tovornih avtomobilov, akumulatorji 6 in 12 
voltov različnih kapacitet, ostali pribor in avtomo
bilska oprema.
■  NOVOTEHNA v Trebnjem, Krškem in Metliki 
ima vedno na zalogi vse vrste gradbenega materiala, 
železo, pločevino, tehnično blago, gospodinjske pri
pomočke in drugo.

POTROŠNIKI, kupite kvalitetno, poceni in NOVO 
pri NOVOTEHNI!

Kmetijski nasveti

Kako obdelujemo 
zemljo

Oranje je najvažnejši način obdelave zemlje, zato se 
bomo zadržali samo pri njem.

B  ČAS ORANJA. Naj takoj v začetku povemo: v na
ših razmerah preorje vsak dober poljedelec vse njive, na
menjene pomladanski setvi, že jeseni. Za težjo zemljo to 
velja toliko bolj. Kaj bi spomladi po nepotrebnem zgub
ljali dragocen čas in z oranjem povrhu vsega še izganjali 
vlago iz zemlje, ki jo bodo rastline še kako potrebovale! 
Zakaj ne bi izkoristili dobrega vpliva zimskega mraza na 
strukturo zemlje, saj mraz debele brazde tako dobro raz
drobi.

Na čas oranja odločilno vpliva tudi vlaga. Pri peščeni 
zemlji to ni tako važno, zato jo je lažje obdelovati kot 
težko, glinasto. Hudo napako naredijo poljedelci, če spo
mladi na hitro obrnejo brazde, ki se še kar svetijo od vla
ge. Gorje, če nanje pritisne sonce in potegne veter, še 
preden so do konca obdelane. To napako pogosto delajo 
naša posestva, ki zaradi sile razmer in nuje orjejo iz dne
va v dan, ne oziraje se na zahteve zemlje. V jeseni se po
tem ni treba čuditi, zakaj je slabši pridelek na enoto po
vršine od sosednje dobro in predvsem pravočasno obde
lane njive, ki je dobila manj gnojil, pa jih ie dobro po
plačala.

% GLOBINA BRAZDE. Medtem ko širina brazde in 
hitrost oranja bistveno ne vplivata na pridelek, je prav 
globina oranja najbolj sporna zadeva tega opravila. Polje
delci so poskušali že vse mogoče, da bi ugotovili, kako 
globoko je najboljše orati. Da se lahko odločimo, moramo 
poznati nekaj osnovnih načel.

Če skopljemo na njivi globoko jamo, lahko v njeni 
strmi steni razločno vidimo dve plasti: spodnjo mrtvico 
in zgornjo živico. Zgornja plast živice, do koder seže le- 
mež pluga, je ornica, pod njo pa je tanjša zbita plast — 
plazina, ki jo naredi lemež pluga, če orjemo vsako leto 
enako globoko. Ornica se drobi, v njej so drobnoživke 
najbolj razmnožene in delavne, če se naenkrat odločimo 
in preorjemo zemljo občutno bolj globoko v dobri veri, 
da delamo koristno delo, bomo naredili več škode kot ko
risti. Pokopali bomo godno zemljo, na dan pa spravili 
mrtvico, ki jo bo dež zapral in sončna pripeka razpokala. 
Za rastline pa ni nič slabšega od tega. V tem je tudi ne
uspeh gesla: Orjite globoko! čeprav je imel dober namen.

0 Res je bolje, da je plast omice čimbolj debela, ven
dar gre to le do določene meje. Važno je, da jo uspešno 
poglabljamo leto za letom, centimeter za centimetrom. Pri 
nas zaradi strmih leg in slabe vprežne živine marsikje or
jejo zemljo občutno preplitvo, ornica je pretanka in se 
prehitro izčrpa. Poglabljati jo je treba počasi, toda vztraj
no. Na pomoč je treba poklicati tudi rastline ugodivke 
(detelje in še nekatere druge poljščine), ki zboljšujejo 
zemljo, zatem hlevski gnoj in marsikje še apnenje, da v 
nekaj letih poglobimo ornico, kar je zahteva intenzivnej
šega poljedelstva. Dobre uspehe so dosegli tudi s poseb
nimi plugi — podbrazdniki, ki podrahljajo plazino, kar 
zelo ugodno deluje na rast.

Znanstveni poizkusi so dokazali, da je meja globine 
pri 30 cm. Za naše razmere je ugotovljeno, da je za oko- 
pavine najbolj smotrno orati na srednje težki zemlji okoli 
25 cm globoko, za koruzo, stročnice in industrijske rast
line okoli 20 cm, za jare posevke pa 15 do 18 centimetrov.



POMLAD JE NA ŠIROKO ODPRLA ROKE TUDI NAD DOLENJSKO — Jablana 
na Stari Bučki menda še nikoli ni tako lepo cvetela kot letos — tudi stari ljudje 
ne pomnijo, da bi bila kdaj že tako polna. Če ne bo več hudega^ mraza in toče, 

lahko pričakujemo lepo sadno letino. (Foto: P. Miklič)

V KRŠKEM  VELIKO RAZMIŠLJAJO O REORGANIZACIJI ZK

Komunisti znotraj tovarniške ograje
V podjetjih so člani Zveze komunistov nastopali predvsem kot delavci, manj 
kot občani — Zaverovani v ozko omejene interese delovne .organizacije, 
niso imeli posluha za probleme kraja ali občine — Nove oblike dela bodo

zrahljale te nevidne meje

Komunisti v krški občini 
živo razpravljajo o reorgani
zaciji ZK, ob tem pa se zelo 
radi opredeljujejo za osnovne 
organizacije v proizvodnji. 
Želja po taki obliki izhaja po 
oceni predstavnikov občinske
ga in tovarniškega komiteja 
ZK iz dosedanjih delovnih 
metod.

Ograjeni s tovarniškim plo
tom, so se komunisti prav 
dobro počutili. Izhajali so iz 
ozko omejenih interesov pod
jetja in si niso prav nič oči
tali, če kdaj ndso pokazali 
razumevanja za probleme kra
ja ali občine. Svojo dolžnost

KAJ JE Z 
AZALEO?

Lani je DOLENJSKI 
LIST obširno pisad o zna
meniti Azalei ponticd, ki 
aveti pri Brusnicah pod 
Gorjanci. Vendar rastlina 
še vedno ni zaščitena. 
Obiskovalcu tega kraja se 
nudi žalosten prizor, ko 
namesto dišečega cvetja 
najde kupe posekanih 
rož! Nekdo je menda tod 
letos grabil listje in pose
kal precej grmov Azalee 
pontioe. Prav bi bilo, da 
se rastlina končno le za
ščiti, saj je njeno rastišče 
iz leta v leto bolj obiska
no in občudovano!

J. HUDOKLIN

so kot čland osnovne organi
zacije v podjetju v redu 
opravljali, v delo terenskih 
OO pa se niso vključevali. 
Komunisti so tudi v CELU
LOZI nastopali predvsem kot 
člani kolektiva, manj kot ob
čana. Tako so sami pomagali 
ustvarjati mejo, ki je delila 
občinsko in njene interese od 
tovarne.

V podjetjih so marsikje še 
vedno trdno prepričani, da je 
osnovna organizacija pri njih 
potrebna, in teh stališč se 
krčevito oprijemajo. V resnici 
pa iahaja tako prepričanje 
spet iz ozko omejenih intere
sov, malo ali pa nič pove
zanih s krajevno skupnostjo 
ali občino.

Spet v drugih delovnih or
ganizacijah se člani Zveze ko
munistov brez zunanjih po
bud odločajo za združevanje 
na območju krajevne skupno
sti. Te terenske osnovne orga
nizacije jih bodo sprejele z 
odprtimi rokami.

V CELULOZI bo konferen
ca ZK konec tega meseca. 
Reorganizacijo si tam zamiš
ljajo tako, da bi po ekonom
skih enotah organizirali akti
ve. Ti bi se opredeljevali za 
gospodarstvo in samoupravo 
in iz različnih zornih kotov 
ocenjevali probleme podjetja 
ter interese tovame in obči
ne. Gospodarsko in samou
pravno problematiko bi torej 
obravnavali bolj celovito.

Do združevanja v aktivih 
so člani še precej zadržani. 
Pripisujejo jim manj avtori
tativnosti kot osnovnim orga
nizacijam, ki so komuniste

zelo trdno povezovale. Ta za
držanost pa ima korenine tu
di v bojazni, da bi bili ko
munisti potem predeč odmak
njeni od reševanja konkret
nih zadev.

Marsikje so se osnovne or
ganizacije ubadale z raznimi 
pravilniki ipd., čeprav to de
lo nj sodilo med njihove na
loge. Prevelika konkretnost 
je v mnogih primerih odrini
la skrb za idejno izpopolnje
vanje in globlje razumevanje 
družbenih procesov. Občinska 
konferenca bo na podlagi 
vseh teh razprav jn predlogov 
nakazala jasnejše oblike dela 
komunistov v prihodnjem ob
dobju.

J. TEFPEY

Stane Nosan iz Ribnice je 
bil eden izmed organizatorjev 
vstaje v Arcevii, manjši ob
čini v italijanski pokrajini An
cona. Italijanski tovariši, s ka_ 
terimi si dopisuje že 12 let, 
so ga 10. maja 1964 povabili 
na proslavo 20-letnice odpora 
proti fašizmu in nacizmu ter 
k odkritju spomenika padlim.
V spomin na skupne boje žele 
predstavniki občine Arcevia 
navezati tesnejše stike z Rib
nico, predlagali pa so tudi, da 
bi se obe naselji pobratili.

Pred kratkim smo obiskali 
Staneta Nosana in ga zapro
sili, naj nam pove nekaj svo
jih vojnih spominov iz Italije.

»Čeprav je Italija kapituli
rala že 8. septembra 1943, nas 
internirancev italijanski stra
žarji niso hoteli spustiti. Na
meravali so nas predati Nem
cem. 16. septembra je res pri
šla neka nemška kolona, ven
dar samo po — bencin. Ta
krat šele nam je uspelo pre
pričati italijanske stražarje, 
naj zbeže. Res so ušli, mi pa 
smo takrat navalili in podrli 
na več krajih bodečo žico. V 
pol ure nas je ušlo — neka
teri celo v samih kopalkah — 
vseh 5000 internirancev. Naš 
beg so Nemci opazovali in se 
neredu in begu le krohotali.

Po navodilu Partije se nas 
je večina zbrala na bližnjem 
gradu. Tam smo se razdelili 
na skupine po 6 mož, ki so 
poskušale prodreti v Jugosla
vijo.

Moji skupini se ni uspelo 
vrniti domov. Razdelili smo 
se na dve skupku po 3 može. 
Moja skupina, v kateri sta bi

la že pokojni Jaka Tekavec iz 
Ribnice in Tone Kremžar iz 
Ljubljane, je ostala pri Airce- 
vii, kjer smo skupaj z doma
čimi komunisti organizirali 
partizansko grupo. Pridružilo

STANE NOSAN

se nam je še 16 Jugoslovanov 
(Dalmatincev in Črnogorcev) 
in grupa je štela 25 mož, ena
ko število pa je bilo sodelav
cev, ki niso bili redno v naši 
skupini.

Zadrževali smo se na gori 
Santangelo, odkoder smo od
hajali na akcije. Rušili smo 
mostove, razoroževali posa
meznike, ki so prihajali do
mov, napadili transporte, ki 
so preskrbovali nemške enote 
itd. Pri napadu na karabinjer
sko postajo Momtecarotto sem 
bil ranjen. Ko smo napadli 
železniški transport, smo 
osvobodili 200 mobilizirancev, 
zaplenili precej orožja in 
konj, vojaško spremstvo pa

uničili. Napadli smo tudi 
nemški topniški oddelek, po
bili 16 Nemcev in zaplenili 
top.

4. maja 1944 pa so Nemci 
napravili veliko ofenzivo, v 
kateri je sodelovalo 2500 vo
jakov SS in fašistov. Takrat 
je padlo precej naših, med 
njimi tudi trije Dalmatinci iz 
naše enote, 5 kurirjev in te
rence v pa so ujeli in jih pri 
Arcevii ustrelili. Takrat so 
razpisali tudi nagrado za nas 
3 Slovence: za vsakega, žive
ga ali mrtvega, so ponujali 
60.000 lir.

Po ofenzivi je bila morala 
v ngjži enoti bolj slaba. Ven
dar sem dosegel, da smo spet 
zbrali vse orožje in napadli 
vojaški avtobus, osvobodili 30 
mobilizirancev in pobili voja
ško spremstvo. Teden dni ka
sneje smo uničili še osebni 
avto s petimi velikimi fašisti
čnimi »ribami«. Morala v eno
ti je spet narasla.

Oktobra 1944 so ta del Ita
lije osvobodili Amerikanci. 
Takrat smo se Jugoslovani 
odpeljali na Vis, od tam pa 
smo s 3. prekomorsko briga
do osivobajali Dalmacijo, Bo
sno in Hercegovino in končno 
še Tržič.

Z italijanskimi tovariši 
sem si spet začel dopisovati 
leta 1955; deset let kasneje pa 
sta me dva obiskala. Takrat 
sta v razgovoru s predstavni
ki naše občinske skupščine, 
občinskega komiteja ZK in 
občinskega odbora ZB pred
lagala, naj bi se Ribnica in 
Arcevia pobratili.«

Razvitje prapora 
rra Bohorju

Planinsko društvo BO
HOR s Senovega vabi 21. 
maja na razvitje planil* 
skega prapora na Bohor
ju. Združena bo s kultur
nim programom in ogle
dom nekdanje partizanske 
bolnice v Travnem lazu. 
Bolnico so uredili s pro
stovoljnim delom. Leži le 
nekaj kilometrov od koče 
na Bohorju.

Staneta Nosana (v sredini z brki) so italijanski vojni tovariši iz Arcevie povabili 
10. maja 1964 na proslavo 20-letnice odpora proti fašizmu in nacizmu. Takrat so 
odkrili še spomenik padlim, na katerem so vklesana tudi imena treh Dalmatincev. 
Na sliki: Tribuna v Arcevii leta 1964 med govorom komandanta italijanske divizije

Garibaldi.

Borci iz baze 99 D!
Vse pripadnike partizanskih delavnic za zve

ze — 99 D v Starih Žagah, črmošnjicah, na Pri
morskem in ilegalne radijske tehnike v Ljublja
ni ter drugod pozivamo na prvo povojno sreča
nje. Zbor bo 21. maja ob 7.30 v Novem mestu 
na avtobusni postaji pri hotelu Metropol. Po 
razdelitvi malice se bomo odpeljali na ogled 
nekdanje baze 99 D v Starih žagah pri črm oš
njicah.

Ob 13. url odhod v Semič, kjer bo v menzi 
tovame Iskra skupno kosilo.

Prijave pošljite na naslov Boris Kos, urar, 
Novo mesto, in sicer sedanji naslov, število svo
jih gostov in prometno sredstvo, s katerim na
meravate potovati. Avtobusi odhajajo iz Ljub
ljane v Novo mesto ob 5.30, 6.00, 6.30, in 6.55. 
Nadaljna obvestila bomo objavili v TV in po 
radiu. Srečanje bo ob vsakem vremenu.

Pripravljalni odbor ca 99 D

Ivan Belle (1867-1924)
V soboto, 13. maja, so v graj

skem parku Kostanjevici na Krki 
odkrili spominski kamen ob 100-let- 
nici rojstva Ivana Belleta, ki je bil 
priznan strokovni pisatelj, prvi 
ravnatelj kmetijske šole v Šentjur
ju ob južni železnici, ustanovitelj 
in prvi predsednik Sadjarskega 
društva za Slovenijo.

Njegov oče Franc je bil ravna
telj verskega zaklada; upravljal je 
zaplenjena cerkvena in samostan
ska posestva na Dolenjskem, med 
drugimi Kostanjevico in Stično. 
Izhajal je iz kmečke družine na 
Težki vodi pri Novem mestu. Za 
časa Ilirije je hodil v novomeško 
kapiteljsko šolo, nato pa je končal 
licej v Ljubljani, kjer so mu pod 
francoskim vplivom spremenili le
po slovensko ime Bele v Belič. Nje
gova druga žena Alojzija čelesnik, 
hči uglednega poštarja in, tržana 
iz Ribnice, mu je rodila štiri otro
ke; Ivan je  bil drugi v družini; ro
dil se je 14. maja 1867, torej pred 
100 leti. Ljudsko in srednjo šolo je 
obiskoval v Novem mestu. Po še

stem razredu novomeške gimnazije 
se je šolal in nekaj let prakticiral 
(1884-85) na takratni kmetijski šoli 
na Slapu pri Vipavi, kjer je bil 
ravnatelj Rihard Dolenc (oče p o  
kojnega univ. profesorja dr. Meto
da Dolenca). Kmetijsko šolo so 
1886 preselili s  Slapa na Grm pri 
Novem mestu. V letih 1885-87 je 
končal višjo vinarsko in sadjarsko 
šolo v Klostemeuburgu pri Dunaju.

Prva leta je Belič služboval v 
Bolgariji (18888-90), kamor so ga 
avstrijske oblasti poslale v pomoč 
v času, ko je trtna uš . (filoksera) 
začela napadati bolgarske vinogra
de. Tam je bil nekaj časa potovalni 
učitelj, nato pa v službi velepose
stva Della Veaux v Vidinu ob D o  
navi. Zaradi vojaščine se je moral 
vrniti domov. Od leta 1891 do 1909 
je bil v Mariboru potovalni učitelj, 
predaval na vinarski in sadjarski 
šoli in nazadnje kletarski nadzor
nik. Jeseni 1909 je bil imenovan za 
prvega ravnatelja slovenske kme
tijske šole na južnem štajerskem  
v Šentjurju pri Celju, katero je iz

gradil za tiste čase v -modemi šol
ski center in jo uspešno vodil do 
svoje prezgodnje smrti 1924.

čas njegovega življenja in šo
lanja je odločilno vplival na Belle
ta, na njegov značaj, svetovni na
zor in delavno smer. Od sedemde
setih let dalje se je narodna zavest 
v slovenskih deželah utrjevala in 
od prve volilne zmage pred 100 leti 
čistila deželo renegatov, priseljen
cev ter nemških in italijanskih šo
vinistov. V vrstah rodoljubov in 
slovenske inteligence se je porajala 
in utrjevala ideja zedinjene Slove
nije, razvijal pokret mladosloven
cev in radikalnejših svobodoljubnih 
narodnjakov. Vse to je prevzelo 
mladega Belleta, da se je opredelil 
za slovenstvo in slovanstvo ter na
predno agrarno gibanje in za go
spodarsko graditev nacionalno og
roženih področij, posebno na juž
nem štajerskem. Kot potovalni uči
telj za sadjarstvo in vinogradništvo 
je vodil obe panogi v najodločil- 
nejšem času, ko se je tudi drugod 
v Evropi začelo razvijati kmečko 
pridobitno sadjarstvo in vinograd
ništvo, predvsem zaradi potreb 
tržišču, mednarodne zamenjave ifl 
industrijske predelave. Kot mnogi 
drugi tiste in kasnejše dobe je Bel-

med italijanskimi partizani
Na glavo Staneta Nosana, ki se je boril v vrstah italijanskih partizanov, so 
Nemci razpisali 60.000 lir nagrade — Pobeg iz taborišča Renicci — S preko-

morci od Visa do Tržiča



V POVPREČJU

lahko

Tudi z živalmi ravnajmo lepo!
V Ljubljani obstaja društvo, 

ki ima plemenit namen, ščititi 
živali pred surovim ravna
njem ljudi. Taka društva so 
v vseh razvitih deželah, v An
gliji pa jih imajo že od leta 
1855.

Kot ima človek svoje pravi
ce, je tudi žival upravičena, 
da se z njo ne ravna tako, 
kot bi se kateremu zljubilo. 
Tako so dejali že stari Grki, 
ko so v Atenah kaznovali de
čka, ki je iztaknil vrani oči. 
V vsakdanjem življenju po
gosto naletimo na primere 
surovosti do živali. Kolikokrat 
lahko na žalost vidimo, kako 
voznik kriči in tolče po Živah,

ki ji je preveč naložil voz in 
ne zmore bremena. Znanih je 
veliko primerov, kako otroci, 
pa tudi odrasli lovijo ptice na 
limanice, spomladi razdirajo 
ptičja gnezda in pobirajo iz 
njih jajčeca. Se celo več: tudi 
s puškami se spravijo nad 
uboge živalce, če ne morejo 
svojega slabega namena dose
či z lokom ali fračo.

Proti vsem tem in še mno
gim drugim surovim ravna
njem z nedolžnimi živalmi se 
borijo društva za zaščito ži
vali. Ti prekrški so kaznivi 
tudi po zakonu zoper javni 
red in mir.

DANICA ZEN

POTROŠNIKOM 

OB JUBILEJU

E M J E N C E

C JS .R O LIN A

kot rezultc t modernizacije pro
izvodnje in sodobne tehnologije

Gornii nosnetek ie iz leta iyu7 . jneaiem  k o  je  za u i u i e  v c i j iu u ,  u«» b h » j «  ~ .  -
l o v i l e  tudi z rokami Tak ribolov je takrat pomenil pravi obred, s skupnim začetkom m koncem m vmesnim 
S m o n S o m  N a m e s t o  predpasnUcov so iiAele žene pred seboj posebne vreče, v katere so metale ulovljene

podusti.
1

Ženske z rokami, moški s križaki...
i T rwr r  l O  Vvll  C

Ustno izročilo, stari zapiski in fotografije o preteklosti drstišča 
podusti v Mirni pri Boštanju

April 1967 na največjem drstišču Slovenije. Kot lani 
ali predlanskim, kot pred desetletji ali stoletji je tudi 
letos v aprilu v strugi Mirne pri Dol. Boštanju zaži
velo. Z reke je slišati/posebno šumenje, po nakodrani 
površini bistre vode zamolklo udarjajo ribji repi. Jate 
rib se v divjem zanosu, od narave gnanem ljubezen
skem plesu podijo med kamenjem in se zaganjajo v 
še plitvejšo vodo, kjer vse to početje postaja še bolj 
neugnano. Na bregu je videti čuvaja. Tokrat ga ne 
nameravamo spraševati, kako je letos z ribjimi ta
tovi, saj je slišati, da se spori, ki so lani dosegli vrhu
nec, počasi polegajo in da želijo ribiči gospodariti s 
tem bogastvom po postavi in vesti. To pot nas zanima 
zgodovina tega drstišča, obledeli zapiski, porumenele 
fotografije in ustno izročilo.

V srednjem veku so se od 
podložnih kmetov tlačanov 
ostro ločili kmetje svobod
njaki. Tem ni bilo treba ob-

Franc Vrtovšek iz Dol. Boštanja je napel oba locna p n  knzaku in  razložil, kako 
Sre ta svojevrstni lov. Njegovi predniki — kmetje svobodnjaki — so imeli v bukvah 

zapisano pravico svobodnega lova v Mimi. (Foto: M. L.)

delovati graščakove zemlje in 
poslušati njegovih zapovedi, 
zato so bili svobodnjaki gra
ščakom od nefkdaj trn v peti.

Ustno izročilo pripoveduje, 
da so imeli razen lastnikov 
boštanjske in te riške graščine 
(kjer zdaj gosbuije konfekcija 
Jutranjika) pravico loviti dr
steče se podusti v Mimi tudi 
kmetje vsobodnjaki. Njihova 
zemljišča so se na Levem bre
gu vode stekala do toka Mir
ne in to pravtioo so smatraJA za 
samo po sebi umevno. Ker pa 
so jim jo graščaki večkrat po
skušali odvzeti, je prišlo do 
zelo ostrih sporov in kasnej
še c. lcr. glavarstvo je bilo 
prisiljeno omenjene pravice 
še enkrat napisati in s črnim 
na belem potrditi staro prav
do.

Čeprav je te papirje vsaka 
hiša zvesto varovala, smo ko
maj staknili enega. Večina ne
kdanjih Boštanjčanov je bila 
med zadnjo vojno razseljena, 
in obledelo listino, napisano 
še v prejšnjem stoletju, smo 
dobili samo še pri Francu Vr- 
tovšku.

V njej je takole zapisano: 
»Grajščima boStanjslka dovo

ljuje posestnikom hišnih šte
vilk, 7, 17, 19, 23, 24, 28, 32 
in 35, da imajo pravico loviti 
belice — kline in podlesti po 
času derstitve po dosedanji 
navadi proti plačilu 33 kraj
carjev. Drugim kakor omenje
nim posestnikom je ribarstvo 
prepovedano. Pri vršenju ri
barstva pa naj se držijo ribar- 
skega zakona. Prepovedano 
je raboti mreže, katerih mrež
ne odprtine merijo v moikrem 
stanju manj kot 4 cm v oe- 
bverju ali manj kot 4 cm od 
vozla do vozla. V slučaju, da 
se ne spoštuje postavnih pred
pisov ali da se pojavljajo pre
piri pri ribarstvu bi bilo c. 
kr. glavarstvo prisiljeno ri
barstvo zopet sploh prepove
dati.«

Na podlagi tega dovoljenja 
so bdli narejeni ribolovni listi. 
Posrečilo se nam je dobiti v 
roke tak list, ki je bil izdan 
na ime Janeza Redenška. V 
njem piše, da je imel proti 
plačilu dveh kron pravico lo
viti ribe v toku Mirne od izli
va v Savo do grajske žage. Ri
bolovni list je bilo dovoljeno 
dati tudi v zakup.

Možje s križaki,' ženske z ro 
kavi

Da bi bil ribolov uspešnej
ši, so si umislili posebne na
prave, križake imenovane. Po
sebno mrežo približne veliko
sti 2-krat 2 metra so napeli 
na lesen križ, vse skupaj pa 
obesili na dolg kol in z njim 
mrežo namakali v vodo. Ko so 
ribe pridrsele nanjo, je bilo 
treba mrežo samo še dvigniti. 
V tistih časih je bila Mirna 
pregrajena s številnimi ogra
jami iz profcja, ki so imele 
posebne odprtine, skozi kate
re so morale ribe, če so ho
tele po toku navzgor. Pred 
vsakim »štandom« so jih ča

kali križaki in lov je bil oibi- 
len. Ni Čudno, da so se za
čeli tudi drugi ondotni prebi
valci vse bolj pritoževati, za- 
k&jo smejo ribe loviti samo 
imetniki starih listin. Toda 
lastniki dovoljenj jim toga ni
so pustih. Taklo so starega 
Lisca, ki Je svoje ribe varoval 
celo s pušiko, Od Jeze vrgli s 
puško vred v Mimo.

Boštanjiske ribe so takrait 
pomenile v toh krajih tudi 
največjo letno družabno pri
reditev. Ob konau dmsita, ko 
se je po sitrugi pčdila zadnja 
»pošiljka« podusti, jurjevlk 
imenovanih, so priredili vese- 
-lico, na katero so prišli ljud
je od daleč naokoli. Na me
stu, kjer teče zdaj železniška 
proga, je bil veselični pnasltor, 
kjer so pekli ribe, da je bilo 
kaj. Možje so jih lovili s kri
žaki, ženske pa z rokami, pra
vijo, da celo ob zvokih godbe 
na pihala. Fulterji (posebni 
zaboji z mrežico) so čakali 
polni rib ob vodi, kdaj bodo 
prišli na vrsto, zakaj gostije 
so bile dolge in vesele. Tako 
je bilo do druge svetovne voj
ne.

Vojni časi so prinesli nove 
postave, Boštanjičani so imeli 
še nekaj let po vojni pravico 
loviti ribe, ki so bile celo na 
seznamu obvezne oddaje. Ka
snejši zakon pa je njihovo 
pravico ukinil, ker so ribe po
stale splošno ljudsko premo
ženje, s katerim gospodarijo 
ribiške družine.

2 al je prišlo pri tem do spo
rov, in kot kaže, že tudi do 
zgladitve. O tem pa — kot 
smo že uvodoma dejali — ni
mamo namena pisati. Hoteli 
smo samo pobrskati po zgo
dovini, pokazati mlajšim, ka
ko so bile ribe nekdaj pore
zane z življenjem ljudi. Njih 
ni več, budi tistih rib ne, osta
la pa je narava, njeni zakoni, 
ki ribe tako kot nekoč priga
njajo vsako leto na drstišča 
— veliko poročno dvorano na
rave. M. LEGAN

obiskoval kmečke domačije, se 
Posvetovali s posestniki in drugimi 
interesenti ter organiziral obnovo 
sadovnjakov in vinogradov, kate
rih pridelki so reševali v prvih de
setletjih tega stoletja slovenske do
move pred vdorom tujega kapitala 
na naše podeželje.

Njegove zasluge na strokovnem  
in narodnopolitičnem področju so 
Pravilno ocenili slovenski poslanci 
v štajerskem deželnem in avstrij
skem državnem zboru; Belleta ser 
Predlagali za ravnatelja težko pri
borjene prve slovenske kmetijske 
šole na južnem štajerskem, kajti

vinarski in sadjarski šoli v Ma
riboru so poučevali v nemškem je- 
2*ku od ustanovitve 1872 do 1919. 
Racionalni pomen šentjurske šole 
m dela Ivana Belleta je bil zato 
tem večji, saj je bila to edina stro
kovna šola s slovenskim učnim je  
2ikom v tedanji severovzhodni Slo
veniji.

Ivan Belič se je med starejšimi 
kmetijskimi strokovnjaki uveljavil 
^ot priznan in najplodovitejši stro
kovni pisatelj. Napisal je največ 
člankov v časopise štajerski (slo
venski) gospodar, ki je izhajal v 
"Jaribdru, v Kmetovalca, Sloven
skega čebelarja in v Slovenskega

sadjarja, ki so izhajali v Ljubljani; 
pisal je v nemške in kasneje hrva
ške ter srbske strokovne časopise. 
Pomembnejše so samostojne knjige 
in broSure: Trtna uš in trtoreja 
(1893), Viničarjev kažipot (1900) 
in Weinbauers Berater (1901), Das 
Maischen und Trauben (1904), Te
melj za blagostanje kmeta (1903), 
Vrste ameriških in domačih trt, 
ki so priporočljive za vinograde na 
štajerskem (1905). Skupaj s Fr. 
Zweiflerjem je obdelal obširno po
glavje o obnovi vinogradov v knji
gi Babo-Mach: Weinbau und Kel- 
lervvirtschaft (1909). Vinogradni
štvo in vinarstvo pa je zaradi smrti 
ostalo v rokopisu (kmalu nato pa 
je izšlo žmavčevo vinarstvo). Vsa 
njegova dela dokazujejo, da je te
meljito obvladal zelo široko stro
kovno področje, v globino pa pose  
bej sadjarstvo in vinogradništvo \  
vinarstvom. Mnoga njegova dela 
so izšla tudi v Gradcu, za nemški 
del štajerske dežele. Obenem je 
obvladal slovenski jezik in strokov
no terminologijo, katero je oboga
til z mnogimi Še sedaj veljavnimi 
izrazi. Posebno se odlikuje knjiga 
Sadjarstvo (1924), ki je bila med 
obema vojnama avtoritativna stro
kovna podlaga za razvoj kmečkega

sadjarstva v Sloveniji. Vsebinska 
razdelitev v celoti in posamezna 
poglavja so še danes vzor dobre 
strokovne knjige.

Belič je bil izvrsten organizator. 
Ustanovil je slovenske kmetijske 
podružnice štajerske kmetijske 
družbe, vinarske podružnice, živi
norejske zadruge in prvo selekcij
sko zvezo v Sloveniji (1912). Po 
prvi svetovni vojni je dal pobudo 
za ustanovitev Sadjarskega društva 
za Slovenijo (1921), ki je imelo svoj 
prvi sedež v Šentjurju ob južni 
železnici, Belič pa je bil izvoljen za 
prvega predsednika društva.

Belič je bil izredno delaven, 
preprost, resen, skromen in razgle
dan mož. Mnogo je čital in pisal; 
bil je na daljših potovanjih na Ni
zozemskem, na češkem, v Franciji, 
Nemčiji in avstrijskih deželah. 
Kljub temu da je bil odločen Slo
venec, je užival ugled in spoštovan 
nje tudi pri štajerski deželni vladi, 
prav tako pa kljub strogosti pri 
svojih sodelavcih na vseh službeni- 
nih položajih in zborovanjih. Do 
podrejenih je bil umerjeno dobro
hoten, in kot je rekel o njem po
kojni inž. Josip Zidanšek, kristalno 
čist značaj.

Prof. dr Fr. Adamič

V letošnjem aprilu je bilo med možmi, ki so varovan 
drsteče se ribe, posebno velikokrat videti Leopolda. Ču

šina. (Foto: K. Pavkovič)
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Tisto leto sem letoval v 

majhni vasi na obronkih pla
nine, ki jo je obkrožala pri- 
vlačna in pestra okolica. Po
gosto je pihal močan veter 
in metal pesek v oči. Kadar 
je pripekalo sonce, sem od
hajal v, majhno kol.bo med 
drevesi, odkoder sem lahko 
opazoval ^akleto hišo. Tako 
so meščani imenovali čudno 
zgradbo iz granita, zapuščeno 
in poraščeno z bršljanom 
Visok zid kot pri zaporih jo 
je delal še bolj skrivnostno. 
Vstopiti je bilo moč le skozi 
velika železna vrata, ki niso 
imela nobenega okraska. Ni
koh nišam nikogar videl na 
zapuščenem vrtu. Včasih se 
je skozi umazano okno v pri
ti.čju prika al starec z dolgo 
brado in divjim pogledom.

Gozdar mi je neko jutro 
povedal vse, kar so v vasi 
govorili o zakleti hiši. Nekaj 
čudnega se je zgodilo v njej, 
toda kaj, tega n* nihče vedel

Pred več kot dvajsetimi le- 
t. ali morda še več so lastni
ki hodili vsako nedsljo na 
sprehod. Gospod se je kljub 
svojim sivim lasem še dobro 
držal Gospa je bila svetlola
sa in lepa, tpko mlada, da bi 
rnu lahko bila hčerka. Ker je 
bila vednp bleda in žalostna, 
je vzbujala sočutje. Kdo in 
odkod so bili ti ljudje? Zakaj 
so kupil hišo na tako ?apu 
ščenem kraju?

Nekega dne se je ustavil 
pred hišo velik in razkočen 
avtomobil natovorjen s kovč
ki Med tem, ko je vozil mi
ni., majhnega vaškega trga, 
so lahko tisti, k; so bili tam, 
videli skozi zaprašena okna 
lep n nasmejan ob:az mla
dega človeka, ki je sedel v 
vozilu Nekoliko kasneje, ko 
se je že zmračilo, je avtomo 
bil odpeljal spet mimo, toda 
brez njega. Nikoli več niso 
videli v vas avtomobila, pa 
tudi voznika ne.

Kasneje so še nekajkrat vi
deli svetlolasega mladen ča 
in mlado ženo, ko sta šla na 
sprehod. Vedno ju je, ikri- 
tvaje se, zasledoval sivolasi 
gospod. Skrival se je za dre
vesi in zidovi. Mahal je z 
rokami v njuni smeri, kot da 
ju preklinja. Vedel se je kot 
norec.

Ko je prišla zima, se ni 
nihče več pojavil iz zaklete 
hiše. Sivolasi gospod je vsa
ko jutro naročil potrebščine 
in jih sprejel od raznašalca. 
Vrat ni odpiral in vsa zveza 
z zunanjim svetom je bila 
skozi rešetke.

Pretekla je ena pomlad, 
potem deset, dvajset. . .  Pre
tekla so leta, toda nikoli več 
niso videli svetolasega na
smejanega mladeniča in mla
de, melanholične žene.

Nekoč se je pek, ki je bil 
pogumnejši od drugih, upal 
vprašati sivolasega za oba 
mlada. Ta je zamrmral nekaj 
nejasnega. Končno je pek ra
zumel, da je mladenič odpo
toval, mlada ženska pa leži 
hudo bolna. Nikoli pozneje 
ni vfeč starec govoril o njima

Tisto jutro, ko sem bil tu 
di jaz v vasi, je psk kot nava 
dno čakal pred vrati. Nihče 
se ni prikazal. V hiši se ni 
nič premaknilo. Pek je prejš
nji dan , videl starca, ko se je 
tresel od mrzlice. Zato se je 
prestrašil, ker je domneval, 
da je umrl. Hitro je poklical 
zdravnika in obvestil policijo. 
Novica je razburila okoliške 
kmete Končno bodo zvedeli 
za skrivnost zaklete hiše.

Bil sem med prvimi ‘v spre
vodu, ki je odšel proti hiši. 
Vrat ni bilo mogoče odpreti, 
zato smo prislonil: drogove 
in kmalu se je vsa skupina 
znašla na drugi strani skriv
nostnega zidu. Vhodna vrata 
so policaji prebili v naletu 
Iz hiše je zavel smrdeč zadah 
Po kamnitih stopn cah smo 
odšli v lepo opremljeno sobo 
na kuncu hodnika Našu smo 
starca v postelji mrtvega 
Druge sobe so bile na pol 
prazne, z golimi stenami.

Tudi vrata sobe, ki je bila 
obrnjena proti zadnjemu dvo
rišču, so bila zaklenjena. Pri 
prvem udarcu smo za njimi 
zasl š£Ii preplašen krik. Bilo 
je popolnoma jasno, da je 
nekdo notri. Ko nam je uspe
lo odpreti ključavnico, smo 
našli lepo oblečeno žensko, 
ki je bila vsa preplašena. Go
zdar je v njej spoznal nek
danjo mlado gospo, toda ze
lo spremenjeno. Bila je lačna. 
Mleko, ki smo ji ga dali, je 
popila na dušek. Ni odgovar-

POROČILO O ŽREBANJU
blago vno-denarne loterije odbora za pohod

»Po poteh partizanske Ljubljane«
ki je bilo 7. maja 1967 v Ljubljani

L000 dobitkov po 100 Ndin so zadele srečke
na končnice 69

100 dobitkov po 600 Ndin v gotovini ali kolo 
znamke »Pony«, zložljivo, tovarne »ROG«, 
in razliko v gotovini so zadele srečke na 
končnice 569

10 dobitkov po 1000 Ndin so zadele srečke . 
na končnice 9279

Vlotorno kolo »TOMOS T-12« in razliko v go
tovini ali pa 3.000 Ndin je zadela srečka 
številka 69911

Motorno kolo »TOMOS T-12« in razliko v go
tovini ali pa 3.000 Ndin je zadela srečka 
številka 16160

Vlotorno kolo »TOMOS T-12« in razliko v go
tovini ali pa 3.000 Ndin je zadela srečka 
številka 81571

Osebni avto »Princ-NSU-1000« in razliko v go
tovini do 25.000 Ndin je zadela srečka 
številka 76222

'sebni avto »Princ-NSU-1000« in razliko v go
tovini do 25.000 Ndin je zadela srečka 
številka 77138

Osebni avto »Princ-NSU-1000« in razliko v go
tovini do 25.000 Ndin je zadela srečka 
številka 64759

Dobitke izplačujejo le po uradnem poročilu o izidu 
žrebanja. Za izplačilo dobitkov jamči Odbor za po
hod »Po poteh partizanske Ljubljane«. Izplačilo do
bitkov zapade v 60 dneh od dneva objave rezultatov 
žrebanja.

Dobitniki zunaj Ljubljane lahko pošljejo Izžrebane 
srečke v izplačilo v vrednostnem pismu na naslov: 
Odbor za pohod »Po poteh partizanske Ljubljane«, 
Ljubljana, Komenskega 7.

jala na vprašanja in nismo 
bili prepričani, da nas razu- 
me. V toliko letih zapora je 
pozabila govoriti. Mimo od
prtih vrat so prišli trije kmet 
je, ki so nosili truplo. Žena 
je skočila in planila iz sobe. 
Zgrabila je starca za roko, pa 
jo hitro spustila in se vsa 
stresla. Solze so ji tekle po 
licih, toda ničesar ni storila, 
da bi preprečila ljudem, da 
ga ne bi odnesli. Z zanima
njem smo jo opazovali. Upa
li smo, da bomo kljub vs^mu 
z njeno pomočjo zivedeli za 
skrivnost. Spet je hitro vsta
la in se začela z negotovim 
korakom spuščati po stopni
cah, ki so vodile na vrt. 
Zdravnik jn jaz sva ji sledila. 
Pred vrati se je ustavila. Ni 
jih znala odpreti. Pomagali 
5ffiG ji, razburjeni do skraj
nosti. Počasi se je negotovost 
zgubila iz njenih kretenj. Na
tanko je vedela, kam gre. 
Ustavila se je na koncu vrta 
pred kupom kamenja. Z zna
ki nas je prosila, naj ji po
magamo odstraniti kamenje. 
Potem je začela grebsti zem
ljo, prinesli smo lopate in 
začeli kopati. Medtem je 
mrmrala; bilo je očitno, da 
je razburjena.

Po dolgem kopanju smo na
šli krsto, ki je bila dobro 
okovana Z velikim naporom 
nam je uspelo dvigniti po
krov. V krsti smo našli suhe 
kosti, okoli lobanje pa pra
mene svetlih las. žena je 
kriknila, pokleknila poleg 
krste in začela nevezano go
voriti.

— Pustite ga! Odprite! Ali 
ne slišite, kako joče, praska 
in tolče po deskah? Vi misli
te, da je mrtev, toda ne, za
spal je, živ je in hoče živeti. 
Pustite, da bom pri njem. Os
vobodila ga bom vsega: Pu
stite me, ničesar slabega ni
sva storila, če mi preprečite, 
da bi mu pomagala, bom po
vedala . . .  povedala bom, da 
ste ga uspavali . . in živega 
zakovali v krsto . .

Kriknila je in se zgrudila 
na zemljo. Komisar jo je 
dvignil in odnesel v hišo.

Kasneje je zdravnik pre

gledal ostanke trupla. Zgodi
lo se je natanko to, kar smo 
lahko domnevali po ženinem 
govorjenju. Kosti so bile ko
sti mlajšega človeka. Na no
tranji strani so se na deskah 
videle praske, verjetno od 
poizkusov,, da bi se rešil.

ženina zmedenost nam je 
bila ob tem odkritju razum
ljiva. Starec je pred njenimi 
očmi mladeniča živega zako- 
val, ker je želel tako oba kaz
novati. Odkrili smo skrivnost 
zaklete hiše. Vendar vsega 
nismo zivedeli od žene, ker 
so njene misli potonile v te
mo in pozabljenje.

Komisar je v poročilu na
pisal: umor iz ljubosumnosti, 
morilec umrl.

v

Zena v očeh optimista
Lepa in čednostna žena izžareva naj

bolj popolno skladnost na svetu. V njej 
so vrednosti obeh spolov.

La Bruyere

Tuda tisto življenje, ki je polno naj
večjih uspehov, je brez smotra, če ne 
vključuje tudi žene.

ONeffl

Dekle je pravljična knjiga, ki je še 
nismo prebrali.

Francois Mouriac

Žene so dejansko varovalke človeške
ga rodu. Moški so razsipneži, pustolovci 
in kvartopirci in se morajo zahvaliti prav 
ženam za svoj obstanek. Jack London

Žena — to je glasba življenja.
Richard Wagner

„Slovensko
znam

slikati../4
— ne znam pa 

slovensko govo
riti . . .« je v šali 

med drugim dejal 
dr. Werner Berg, 

ko je na družab
nem večeru po 

otvoritvi razstave 
9. maja zvečer 

v kostanjeviški 
restavraciji odgo 

varjal na zdra
vico. Tudi on je 
— kot drugi ude
leženci večera — 

ponovno poudaril 
misel o plemeni

tem poslanstvu 
um etnosti in nalo

gah um etnika v
sodobnem svetu. Priznani ustvarjalec se je prav tako ponovno zahvalil tudi 
za gostoljubnost in pozornost, na kakršno redkokje naleti človek, kot je to 
sam dejal. »Umetnost, ki govori s človeško govorico, je umljiva vsem lju
dem, zato naj postane tudi sestavni del našega vsakdanjega življenja,« je 
med drugim dejal dr. Berg, ki je svoj nastop sklenil z upanjem in željo, 
da bi v bodoče ostali Koroška in Slovenija tesno povezani v vsestranskih 
prizadevanjih za medsebojnim razumevanjem in sodelovanjem.

WERNER BERG: NA VOZU (lesorez)

Priznanje in zahvala 
koroškima umetnikoma

Poročali smo že, da so v Kostanjevici na Krki 9. maja zvečer počastili 
spomin na dan zmage na prav svojevrsten način: otvoritev umetniške 
razstave slikarja Wernerja Berga in kiparja Othmarja Jaindla je pre
rasla okvir običajnih kulturnih manifestacij, saj je pomenil nepo
sreden stik s tako uglednima umetnikoma za nas vse prijetno prese
nečenje in doživetje, stiki med Koroško in Slovenijo pa so se z razstavo 
nedvomno močno poglobili. — Umetnika je z izbrušeno in kleno go
vorico predstavil skoraj 200 gostom v prenapolnjeni dvorani tovariš 
dr. Emilijan Cevc, znanstveni sodelavec SAZU iz Ljubljane. Objavljamo 
malce skrajšan uvodni govor tovariša dr. Cevca, hkrati pa priporo
čamo obisk te lepe razstave vsakomur, ki uživa v pravi umetnosti.

številne razstave so se že. zvrstile 
v teh prostorih, raznolične obraze 
umetnosti ste ob njih doživeli. Častit
ljivo mestece na Krki res plemenito 
utripa s srcem umetnostnega življenja, 
tistega življenja, ki nas počlovečile in 
duhovno odrešuje, nam razkriva svobo
do ustvarjalnega duha in obenem po
vezanost med ljudmi. Umetnost pozna 
sto govoric, m vendar govori z enim 
samim jezikom. Vsem ljudem pripa
da — in vendar je dragoceno doživetje 
za slehernega posameznika, ki se ji ana 
približati s takim sipo štovan jem, ka
kršnega iskrena izpoved človekovega 
iskanja zasluži.

Velike resnice so včasih zelo pre
proste, še posebej pa tiste, ki so naj
tesneje povezane s prvinskimi spozna
nji in ki nas vznemirjajo, odkar člo
vek živi. Tako plemenito preproste so’ 
tudi umetnine, ki nas nocoj s svojo 
tiho navzočnostjo pozdravljajo v teh 
prostorih in so kot dobri plodovi dozo
rele onkraj Karavank v koroški deželi: 
lesene plastike kiparja Othmarja Jain
dla in lesorezi slikarja VVernerja Berga. 
Lahko rečemo, da nas sugestivno vzne
mirjajo in vklepajo v svoj magični svet.

Naša razstavljavca v svetu nista ne

znanih imen in dobra znanca sta tudi 
našemu mestecu. Kipar Jaiadl je bil 
1964. gost kiparskega simpozija Forma 
viva in slikar Berg je prijazno obogatil 
s svojo Grafiko Gorjupovo galerijo v 
šoli. Zato pozdravljamo nocoj oba 
mojstra kot ljuba prijatelja med nami 
Kljub temu pa dovolite, da vsaj na 
kratko začrtam njuno življenjsko pot 
in osvetlim njuno delo.

Othmar Jaindl se je rodil 16 .sep
tembra 1911 v koroškem št. Vidu ob 
Glini in nato med leti 1929-32 študiral 
na dunajski umetnoobrtni šoli pri pro
fesorju Antonu Hanaku; ta ga je nato 
vzel s seboj na umetniško akademijo. 
Po prvih realističnih poskusih v duhu 
učitelja Hanaka, ki je ustvarjal še sko
raj iz baročne tradicije, toda s sim
bolističnim m ekspresionističnim na
glasom, je Jaindl kmalu začel iskati 
osebno prečiščeni likovni izraz. Pre
lomnico o umetnikovem ustvarjanju je 
pomenilo medvojno doživetje Finske, 
ki mu je razkrila obiikoVni medij lesa 
kot kiparske tvarine in vse njegove ne
izčrpne mdke. Posebno potrdilo last
nega iskanja pa je za Jaindla pomenilo 
delo enega od klasikov modernega ki

parstva, mojstra Constantina Branou-

sija Danes spada Jaindl med zelo vi
dne zastojpnike kiparske umeinosti v 
Avstriji ter je dosegel priznanje doma 
in na tujem.

Drugi naš gost( slikar Werner Berg, 
po rodu ni Korošec, saj je zagledal 
luč sveta 11. aprila 1904 v porenskem 
Elberfeldu. študij političnih ved, ki .ga 
je končal z doktoratom, ga je pripe
ljal na Dunaj, kjer ga je pritegnila še 
umetniška akademija. Slikarske študije 
je nato nadaljeval v Milnchnu, v Pari
zu in na Norveškem ter se močno pri
bližal espresionistični smeri, ki se je 
na Nemškem združila v skupinah »Der 
blaue Reiter« in »Die Briicke«, zlasti 
pa ga je pritegnilo delo norveškega 
slikarja Edvarda Muncha. Toda v iska
nju zavetja v nemiru sveta se je Berg 
1930-31 umaknil v tišino koroških gora 
in se naselil na gorski Rutarjevi kme
tiji pod Obirjem, se posvetil slikarstvu 
in zemlji, postal je kmet med kmeti 
m prijateljski sosed slovenskih ljudi, 
Ki so navzoči na vseh njegovih slikah. 
Značilno je, da je njegova iskrena 
umetniška izpoved v nacističnih dneh 
doživela obsodbo na razstavi žalostne 
slave »Entartete Kunst«, zato pa jo je 
tem prisrčneje pozdravila in nagradila 
tista umetnostna kritika, ki je razu
mela veliko človečansko poslanstvo 
Bergovega dela

Jaindl išče resničnost , materiala; iz
koristiti želi vso intimno in vendar 
resno izraznost lesa. Berg išče re s n ič 
nost življenja in njegovo skoraj mitič
no dimenzijo, zasidrano v zemlji. Oba 
umetnika se srečujeta ob uganki člo
veka. Jaindl izhaja od vsebinske figu
ralike zgodnjih del v likovno p re č iš č e 
ni vzgib v leseni kladi prebujene f°r‘ 
me. Berg pa prihaja po drugi poti iz 
življenjske mnogoličnosti v njeno en- 
kratnest, ki je prav tako veonostna kot 
Jaindlove tektonske kompozicije. Na 
tem stiknlišču se oba mojstra s re č u -  
leta

Kipar Constantin Brancusi, ki P°*



Finžgar jeva domačija — muzej
Gorenjska ni samo polna 

naravnih lepot, ampak tu 
di mnogih starih  domov, 
v katerih je tekla zibelka 
velikim slovenskim možem. 
V Doslovičah, vasici med 
Begunjami in Žirovnico, 
je eden takih domov — 
Rojstna hiša -Frana Šale
škega Finžgarja. Vsa slo
venska javnost je obvešče

na o akciji za odkup in 
obnovitev Finžgar j eve do
mačije, ki jo vodijo kul
turniki z Jesenic. Iskren 
namen, da se Finžgar jeva 
rojstna hiša, ki je tudi za
nimiv spomenik starega 
kmečkega stavbarstva, 
preuredi v muzej, so do
slej preprečevale kulturne
mu snovanju ne zmerom

Pozdrav koroškega 
deželnega glavarja
Vodstvo Gorjupove galerije v Kostanjevici 

na Krki je povabilo na otvoritev umetniške 
razstave slikarja W. Berga in kiparja O. Jaind- 
la med drugimi tudi g. Hansa Simo, deželnega 
glavarja za Koroško. Visoki gost, ki se zaradi 
zadržanosti, ni mogel udeležiti otvoritve raz
stave, je poslal prirediteljem te lepe umetniške 
svečanosti naslednje pismo:

VELESPOŠTOVANI GOSPODJE!
Za poslano m i povabilo na o tvoritev razsta

ve dne 9 maja 1967 v Kostanjevici se Vam kar 
najlepše zahvaljujem, ža l mi je , da sem Vaše 
povabilo pre je l šele danes. Ker je koledar mo. 
jih  rokov izpolnjen za daljš i čas, m i na žalost 
ni mogoče udeležiti se te otvoritve. Blagovolite  
m ojo odsotnost opravič iti. Razstavi želim po 
poln uspeh in izražam svoje veselje, da ste p r i
red ili razstavo del dveh uglednih koroških umet 
nikov. Tudi zato se Vam zahvaljujem, saj s tem 
izdatno prispevate k tekočemu programu ku l
turne izmene obeti naših dežel.

Z odličn im  spoštovanjem HANS SIMA

naklonjene in izjemne raz
mere. Da bi se rešilo še, 
kar se rešiti da, je bil za 
odkup Finžgar j eve rojstne 
hiše in njeno preureditev 
v muzej ustanovljen od
bor, ki so v njem kultur
ni, javni in družbeni de
lavci jeseniške in radovlji
ške občine. Za uresničitev 
tega namena se odbor ob
rača na slovensko mladi
no, vse občane slovenskih 
občin in vso slovensko 
javnost s pozivom in pro
šnjo, da po svojih močeh 
prispevajo v sklad za od
kup Finžgar j eve rojstne 
hiše. Samo deset starih di
narjev naj prispeva vsak 
Slovenec in Finžgar jeva 
rojstna hiša bo odkuplje
na in preurejena v muzej. 
Ob tem pozivu in prošnji 
vodi odbor prepričanje, 
da hvaležna oddolžitev 
spominu pisatelja tako 
zelo branega in priljublje
nega romana, kot je Pod 
svobodnim soncem, ni sa
mo dolžnost 'občanov je
seniške občine, temveč 
vsega slovenskega naroda. 
Finžgar je bil zavzet nav- 
duševalec slovenske mladi
ne pred vojno, da je s 
svojim prispevkom odku
pila in v naši skupni lasti 
ohranila rojstno hišo veli
kega Vrbljana dr. France
ta Prešerna.

Odbor ima naslednjo 
številko žiro računa: 5153- 
676-2135 (Zveza kulturno- 
prosvetnih organizacij ob
čine Jesenice — sklad za 
odkup Finžgar j eve rojstne 
hiše).

Izpopolnitev
Lamutovega

likovnega salon*
Kostanjevišk1 Lamutov li

kovni salon bodo v poletnih 
mesecih obogatili še z neka
terimi deli, da bo stilno po
polnejši Stara v ra ta , ki se ne 
ujemajo z notranjo ureditvi
jo, bodo amenjali s hrasto 
vimi.

Lamutov- lik o v n i sa lo n  te  
d n i o b isk u je jo  v eč je  sk u p  ne 
d ija k o v , ki p r ih a ja jo  v K o s ta 
n jev ico  n a  m a jn išk e  in za 
k lju č n e  iz lete .

Zagotoviti realne osebne 
dohodke v prosveti

Kočevsko občino bo na zveznem kongresu zastopal Emil Lorbar, ribniško pa 
Andrej Klemenc — Izvoljenih je tudi 14 delegatov za občni zbor republi

škega odbora sindikalnih delavcev v družbenih dejavnostih

Pred kratkim je bila v Lju
bljani področna konferenca 
predstavnikov sindikalnih po
družnic družbenih dejavnosti 
iz enajstih občin ljubljanske
ga območja. Med temi so 
bili tudi predstavniki iz ko
čevske in ribniške občine. 
Sindikat družbenih dejavnosti 
združuje sindikalne podružni
ce v šolstvu, zdravstvu in dr
žavni upravi. Živahna razpra
va je pokazala, da bo imela 
reorganizacija naše zdravstve
ne službe pozitivne rezultate, 
če bo dosledno izvedena. No
vi predpisi o zdravstveni 
službi predvidevajo, da bodo 
v prihodnjem letu lahko ob
stajali zdravstveni domovi, ki 
bodo pokrivali območje, kjer 
je 40.000 občanov. Vsi manjši 
zdravstveni domovi se bodo 
morali združiti oziroma pri
družiti večjim. Do ustanovi
tve novih velikih zdravstvenih 
domov pa bo potrebno uredi
ti status sedanjih manjših, 
ki bodo izgubili samostojnost 
in bodo postali ekonomske 
enote. Pri tej reorganizaciji 
čaka sindikalne podružnice v 
navedenih ustanovah veliko 
dela.

O reorganizaciji šolstva je 
bilo izrečenih že veliko be
sed. Vprašanje šolstva bodo 
v prihodnje reševali v izo
braževalnih skupnostih, ki pa 
se naj ne bi zaprle v ozke ob
činske meje. Tako so se na 
primer v Ljubljani že dogo
vorili ,da bodo imeli eno sa
mo izobraževalno skupnost. 
Obširneje so spregovorili tu
di o nagrajevanju v šolstvu. 
Slišali smo. da imajo šolniki 
v nekaterih občinah tudi do 
300 novih dinarjev nižje plače 
kot njihovi kolegi v razvitih 
občinah Da se taka nesoraz
merja odpravijo, so predla
gali, naj v republiškem meri
lu določijo najnižje plače pro
svetnih delavcev. Tako naj bi 
bila najnižja učiteljeva plača

^ n i  na Jaindlovi razvojni poti po- 
n"ĵ mbno doživetje, je nekoč zapisal: 
•Preprostost ni umetnosti vnaprej do
j e n i  cilj, toda dosežemo jo nehote, 

se približamo bistvu stvari.« To bi- 
stvari je Jaindl zaslutil ne samo 

1 živem materialu, lesu, ampak tudi 
* Osti najpreprostejši formi, ki poc-iva 
p organski danosti lesa in jo je treba 
f^tno z ustvarjalno kretnjo dvigniti v 
^ljenje in našo zavest. Zaslutil je ’ 
®**> poezijo lesa in njegovo življenje, 

^čuiii mik njegove naravne strukture 
*■“ Prav tako pa tudi tisto prvinsko 
P0(Ve<2avo. ki vlada med človekom in 
*®som Ali se nam ne zdi les kot neko 
llv°. toplo, mehko in gibljivo bitje? 

ga umetnik sprejema kot prija- 
in ne kot tvarino, ki jo je treba 

Premagati. Pušča mu kar največ zna- 
tako da les kot aktivni soob- 

^kovalec podpira kiparjevo domišljijo, 
njegovo dleto, poživlja končali

samem — kipar ljubosumno ohranja 
čistost kiparske forme, pa obenem 
spreminja podobo- sveta v simbolno 
vizijo.

Švicarski pisatelj C. F Ramuz je 
nekoč povedal takole: »Gledam kmete, 
Itako se stoletja sklanjajo nad zemljo 
Povsod, po celem planetu. Vsepovsod 
opravljajo isto delo, verujejo v moč 
zemlje, ne govore, molčijo . . .  Spora 
zumevajo se s pogledi. Kmet pomeni 
nolk . stalen in trajen stik z zem
ljo in z resničnostjo.. Kmet živi v 
narmoniji vertikale in postaja tako del 
večnosti. Kmet živi v srčiki življenja. 
Občuti menjave časa. Pozna skrivnost 
zemlje. Vse okoli njega se je spreme
nilo in preoblikovalo, on pa je ostal 
vedno enak in nepremičen v svojem 
molku...«

Mislim, da bi težko našli lepšo 
spremljavo za Bergove slike in grafike,

tr®Pet površine ali ji daje topel lesk, ^  ^°. te Ramuzove besede. Porodile 
Povsem  pa se usklaja z gibi kom- 
r^icije. Jaindl se ni nikoli odpovedal 
^ttninom na telesnostne forme; ob- 

jih s pradavno govorico in z 
^m entam im  oblikovnim gonom. Zdi 

nam, da • žive ti tektonsko zreduci- 
včasih kar idolom podobni liki 

. n e k e  zgoščene, notranje skrivnosti, 
kor bi se prebujali iz mitične ukle

t i .  da včasih ne vemo, če narava 
I n e  posnema v ustvarjalni domiš- 

svojega človeškega In živalskega 
jal 40 ^ *e umetnikova ustvar-
,O a iskra samo priskočila na pomoč. 
|̂ *P£av se Jaindlove novejše plastike 
lifj- 0 na raven skrajno poenostav- 
le ^ in tektoniziranih oblik, vendar- 

ne izgubljajo pretresljive asociacije 
g ^^a ln o  človekovo navzočnost. Ne 

v nepredmetnost, pač pa s 
fluh f in sk o  silnico še stopnjujejo 
ârtoT110 ^ P ra š ijo  1x1 pomembnost, 

kompozicijske sile so v so  
nagrmadene gmote v preraču- 
ravnote®):u. Brez slučajnostnih 

tov — razen tistih, ki žive v lesu

so se iz enakega občutja življenja kot 
Bergova umetnost. Kajti med valežan- 
skim poetom in slikarjem z Rutarjevi- 
ne je mnogo sorodnosti. Berg je zajel 
v slikah in grafikah stvari take, kakrš
ne so; razkriva nam veliko skrivnost 
bivanja in elegijo z zemljo povezanih 
ljudi. Krajina in človek sta eno; umet
nik ponavlja njuno pričevanje z ekspre
sivno, poenostavljeno govorico, ki ne 
pozna nadrobnosti in ne olepševanja 
Njegovo podobe so polne tragične na
petosti.

Kar je Berg v mladosti sprejel od 
Edvarda Muncha, kar se je v njem 
spočelo ob ekspresionizmu skupin »Der 
blaue Reiter« in »Die Brlicke«, Je do 
zorelo v dvospevu s samoto in z zem
ljo v novi koroški domovini Življenje 
in delo sta zanj najtesneje povezana, 
umetnost Je samo njuna žlahtna stran. 
V Bergovem delu se srečujeta elemen
tarna vsebina in elementarna oblikov
na sinteza v najprepričljivejšem sožit
ju: krepka črta, široka ploskev, trdne 
gmote kompozicijskih sestavim, Tako

so nekoč slikali slikarji slik na steklo. 
To velja tako za Bergovo oljno sli
karstvo kot za grafiko Ti lesorezi 
nas prevzemajo prav s svojo prepro
stostjo, Ki pa je izredno poglobljena, 
že zgodaj se je umetnik zavedel, da 
je treba umetnost spet navezati na 
življenje, ki ima smisel in je nazor
no nasičeno. Naj gre za človeka ali 
aa krajino ali za odmev letnih časov 
— vedno se nam zdi, da odgovarja 
umetnik na zunanje pobude kot mo
drec, ki vse sprejema in v vsem čuti 
tudi prikrito poezijo in elegičnost, pa 
tudi simbol človekove pragroze. Prite
gnile so ga arhaične, mitične forme 
Z nekaj črtami, s  krepkimi ploskvami 
zna dvigniti svoj mali svet v našo za
vest in ga v istem trenutku preliti v 
monumentalnost. Bergovi lesorezi so 
čisti kot gorska voda, lesena plošča 
jih bogati s svojimi letnicami, kakor 
bi nam hotela približati neulovljivo 
skrivnost časa. Se žival postane glasnik 
človekove bolečine, krivenčavo drevo 
odmev njegove duševnosti, omamlja 
nas belina snegov — vsaka malenkost 
dobi nenadno globljo razsežnost in ve
lik pomen. S svojo lirično monotonijo 
nas je Berg urekel v usodnost svoje 
človeške resnice, ko trpi s človekom in 
za sočloveka. Sestavni elementi slik so 
vedno enaki — in obenem vedno novi. 
Spreminjajo se njihove psihične pove
zave, ne spreminja pa se njihova re
sničnost

Mnogim bo pomenilo nocojšnje 
umetnostno srečanje veliko doživetje. 
Ne približuje nam samo dveh pomemb
nih ustvarjalcev iz sosednje avstrijske 
republike, ampak nam posreduje člo
veško bližino z vso toplino. Utrjuje 
medsebojno spoštovanje med sosednji
mi, čeprav po besedi različnimi ljud
mi. Naše najlepše priznanje lahko izra
zimo umetnikoma samo s  hvaležnim 
stiskom roke, kakor je navada med 
dobrimi sosedi.

Dir. EMILIJAN CEVC

900 novih din, predmetni uči
telj bi prejemal po tej po
stavki najmanj 1050, profesor 
pa 1200 novih dinarjev. Raz
liko v višini 5 milijonov no
vih dinarjev bi krila republi
ška izobraževalna skupnost. 
Vendar pa moramo še’ pove
dati, da tega denarja za en
krat še ni na voljo.

Na konferenci so izvolili 14 
delegatov za občni zbor re
publiškega odbora sindikal
nih delavcev v družbenih de
javnostih ter dva delegata za 
zvezni kongres. Iz ribniške 
občine je bil izvoljen Andrej 
Klemenc, iz kočevske pa Emil 
Lorbar.

— r

Medknjižnična izposoja
Medknjižnična izposoja, v 

katero je vključena tudi Štu
dijska knjižnica Mirana Jarca 
v Novem mestu, je velika pri
dobitev. Bralec si lahko s po
močjo matične knjižnice iz
posodi to ali ono knjigo, ki 
jo hrani Narodna in univerzi
tetna knjnžnica v Ljubljani 
ali pa kakšna ljudska ali štu
dijska knjižnica v Sloveniji. 
Zlasti pomembna je medknjiž
nična izposoja za podeželje. 
Vsaka knjiižrnica, ki je po 
predpisih urejena in vpisana 
v razvid knjižnic SR Sloveni
je, ima pravico do medknjiž
nične izposoje. Zlasti važno 
je to za številne prosvetne 
delavce, ta potrebujejo posa
mezna dela za študij. V med
knjižnično izposojo se lahko 
vključujejo tudi posamezne 
nesamostojne knjižnice pri 
ustanovah, zavodih ter podje
tjih, če so urejene in vpisa
ne v razvid knjižnic. Prav bi 
bilo, da bi čim več knjižnic 
vključili v to izposojo, saj bi 
tako prihranili marsikateri 
dinar.

Studijska K njižn ica v No-

Vabilo na razsta
vo v Posavskem 

muzeju
V nedeljo, 14. maja, je 

bila v Posavskem muzeju 
slovesno odprta razstava 
kiparja Vladimirja Štovič- 
ka. Portreti na medaljah 
in plaketah nudijo svoj
stveno umetniško doživet
je. Kipar štoviček je ume
tnik Posavja in tokrat pr
vič samostojno razstavlja 
v Brežicah. Vsi tisti, ki 
želijo pobliže spoznati 
njegovo umetnost, imajo 
zdaj za to lepo priložnost. 
Tudi šolarji na razstavo 
ne bi smeli pozabiti, saj 
predstavlja muzej občin
stvu priznanega umetnika, 
ki se mu na ta način od 
dolžuje tudi za njegov živ. 
ljenjski in umetniški ju
bilej. Vladimir Stoviček je 
lani slavil 70-letnico in še 
vedno ustvarja nove umet
nine.

tem mestu, ki jo redno obi
skuje večje število dijakov 
pa tudi prosvetnih delavcev 
in ljudi iz vrst tehnične in
teligence, je letos izposodila 
16 knjig drugim knjižnicam, 
knjižnica pa si je iz Narodna 
in univerzitetne knjižnice iz 
Ljubljane izposodila 27 raz
ličnih del.

Kaže, da bo medknjižnična 
izposoja knjig v letošnjem 
letu krepko zaživela. Ob tej 
obliki izposojanja knjig ne 
bo več večnega tarnanja in 
iskanja, češ te ali one knjige 
v Novem mestu, Trebnjem ali 
Kostanjevici na Krki ne mo
rem dobiti..

Se ena dobra lastnost te 
izposoje je: knjige so v ob
toku, kar je namen vsake 
knjižnice.

P. BREŠČAK

Moderna jugoslo
vanska grafika 
v Dol. galeriji

Dne 12. maja, je bila ob še
stih zvečer v Dolenjski gale
riji v Novem mestu odprta 
razstava modeme jugoslovan
ske grafike, ki jo je posredo
val Muzej sodobne umetno* 
sti iz Beograda. Razstavi jenih 
je 80 grafičnih listov, kri ka
žejo različna umetniška ho
tenja jugoslovanskih mojst
rov grafike treh centrov; 
Ljubljane, Zagreba in Beo
grada. Razstavo je odprl rav
natelj Dolenjskega muzeja 
prof. Janko. Jarc. V govoru 
je pozdravil ljubitelje umet
nosti ter orisal pomen razsta
ve. Recital modeme slovenske 
in jugoslovanske poezije, ki je 
sledil profesorjevim besedam, 
je poživil to prireditev. Pesmi 
so nam posredovali dijaki no
vomeške gimnazije pod vod
stvom prof. Severja in prof. 
Jevnikarjeve. Sledila je bese
da kustodinje dr. Štefke Co- 
beljeve. Med osemdesetimi 
grafičnimi listi je tudi več 
del slovenskih avtorjev. Raz
stava bo odprta do 30. maja, 
potem pa se bo preselila v 
Maribor. Otvoritve se je spet 
udeležilo le manjše ševilo No 
vomeščanov.

V soboto, 20. maja ob 18. uri bo v Krškem odprta raz
stava olj in grafik akademskega slikarja Franja Stip- 
lovška. Prikazani bodo v glavnem portreti. Vodstvo ga
lerije se priporoča za obisk. — Na slild: FRANJO STIIN 

LOV S EK — STARI MLINI



OB TEDNU VARNOSTI OB TEDNU VARNOSTI OB TEDNU VARN

(Utcpljenec 
v krikern b.ii«

» p fv ld n p  p r«

Na edinem neasfaltiranem odseku cest I. reda v Sloveniji -  med Metliko in Jurovskim 
brodom -  sta v ponedeljek, 8. maja, zjutraj stala dva varnostna trikotnika. Med telegraf
skimi drogovi in čez cvetoči travnik so se proti Kolpi umikale jutranje meglice, ob cesti 

pa je na nasipu ležalo v mlaki krvi moško truplo...

Zadeve službe javne varnosti so: 

□  varovanje življenja in osebne varnosti 
ljudi;

□  preprečevanje in odkrivanje kaznivih 
dejanj;

□  izsleditev in prijemanje storilcev kazni
vih dejanj in njihovo izročanje pristoj
nim organom;

□  vzdrževanje javnega reda in miru;
□  dajanje kriminalističnih strokovnih 

mnenj;
□  varnost prometa na javnih cestah in 

nujna pomoč, da se odpravijo posledice, 
nastale zaradi splošne nevarnosti, ki jo 
povzročijo elementarne nezgode in epi
demije, ter

□  obmejne zadeve. 

(13. člen temeljnega zakona 
o notranjih zadevah)

KDO OPRAVLJA TE NALOGE? Temeljni 
zakon o notranjih zadevah nalaga izvrše
vanje teh nalog delavcem milice in stro

kovne kriminalistične službe.
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Predstavljajte si, da ljudje 
v tem trenutku od vas zateva 
jo natančne odgovore na 
vprašanja:

Kdo je mrtvec?
Kdaj in kako ja umrl?
In če gre za zločin, še tež

ja vp.ašanja:
Kdo je morJec?
Zakaj je storil zločin? 
Odgovore bi mogli vedeti 

le slučajno. Neizpodbitne do 
Jtaze, k so osnova za zakoniti 
postopek, pa lahko dajo samo 
kriminalistični strokovnjaki

ozkim koničastim predme
tom, tako da je prehodil še 
kakih 100 korakov in nato 
padel in izkrvavel.

Ribiška. palica, najdena pri 
pokojnem Koželju, je kazala, 
da je po vsej verjetnosti bil 
v nedeljo popoldne na ribo 
lovu ob Kolpi, pivska stekle, 
nica pa je opozarjala na go
stišče. Res je bil Koželj na 
ribolovu, zvečer pa se je usta 
vil s prijateljem Jožetom 
Rehovcem v gostilni v Jurov. 
skern brodu. Tu sta srečala
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KOLIKO DELA PRINESE DELAVCEM SLUŽBE JAV
NE VARNOSTI EN SAM DAN, si oglejte na gornjih 
izrezkih iz časopisa — LJUBLJANSKEGA DNEVNIKA 

od ponedeljka 15. maja 196*7!

Od prvih poizvedovanj in po
snetka terena do znanstvenih 
raziskav v laboratorijih je 
dolga pot. Minevajo dnevi in 
noči, ko kriminalisti ne vpra
šajo za uro, redni delovni 
čas. Vsaka malenkost, vsak 
prašek na obleki, vsak dro
ben namig pri zaslišanju, za 
marsikoga skoraj nepomem
ben, so za uspeh lahko odlo
čilni.

Truplo, najdeno 8 . maja 
1967 ob cesti v Metliki, so 
uslužbenci domače postaje 
milice najprej identificirali. 
Pokojni Jakob Koželj, 37, je 
bil kmečki delavec, oče dveh 
otrok, s Ceste bratstva in 
enotnosti v Metliki.

Ko je prišel na kraj dogod
ka kriminalist iz Novega me 
sta, so po skrbni preiskavi 
ugotovili, da je bil Koželj 
umorjen prejšnji večer pri
bližno 60 m od kraja, kjer je 
bil najden. Zaboden je bil z

Odtis roparjevega prsta v 
. Smoletovem stanovanju

Zlatka Cvetličanina iz Ozlja 
in njegovega znanca Radico. 
V gostilni so se sprli in se na
to pomirili, okrog 22. ure pa 
sta odšla Koželj in Ovetliča 
nin proti Metliki, Rehovec in 
Radiča pa v Jurovski brod.

Osumljenega Cvetličanina 
sp priprli in preiskava, ki še 
teče, bo pokazala, kako je 
prišlo do uboja in zakaj.

Čeprav je naša varnostna 
služba še sorazmerno mlada 
in včasih tudi tehnično skro
mno opremljena, se z uspe
hom loteva zadev, ki so tudi 
za bolj izkušene strokovnjake 
skoraj nerešljive uganke. 
Skromni in neopazni so ti 
fantje, pa vendar znajo več, 
kot si lahko mislimo. P po
rastom kriminala se izboljšu. 
jejo tudi njihovi delovni po
goji in znanje.

Roparski napad na Jožeta 
Smoleta v njegovem stanova- 
nju v Cegelnici so razvozljali 
s pomočjo enega samega prst
nega odtisa. Ko sta dva ne
znanca v februarski noči skoz 
okno splezala v sobo k Smo
letu, ga zvezala na posteljo in 
ga nazadnje tudi oropala pri
hrankov, je bilo od prestra
šenega in zmedenega Smole- 
ta, ki je šele naslednji dan 
prijavil rop, težko izvedeti 
kaj več. Prever i so več kot 
50 ljudi in ugotovili, kje so 
bili v času, ko sta neznanca 
vdrla k Smoletu. Trud je bil 
delno poplačan: po tednu dni 
trdega dela so delavci službe 
varnosti ugotovili enega ro
parja, medtem ko za drugega, 
čeprav je bil osumljen so^eo- 
vanja. ni stvarnih dokazov.

Se bolj obsežno in vsakda

nje je delo uslužbencev javne 
varnosti pri vzdrževanju jav
nega reda in miru. Tu je 
posebno poglavje alkoholi
zem. Čeprav je točenje alko
holnih pijač vinjenim osebam 
in mladoletnikom prepoveda
no, se naši gostinci tega le 
redko drže. Pogosto prav al
kohol botruje težkim kazni 
vim c’ejanjem, telesnim po
škodbam in celo smrtnim 
primerom, največkrat pa se
veda prekrškom zoper avni 
red in mir Pijanci razbijajo 
steklenino, opremo in pohi 
štvo, kar že v Novem mestu 
ni redek primer v gostilni 
»Rotovž«, v kavami »Center«, 
v 2dinji vasi in Gotni vasi.

K javni varnosti spada tudi 
urejanje prometa. Pri hitro 
naraščajočem številu motor
nih vozil v Sloveniji in po
manjkljivem čutu za promet 
pri ljudeh, ki tega kot na 
primer Italijani nimajo že v 
krvi, je to brez dvoma odgo 
voma in zahtevna naloga. V 
dolenjskih občinah je število 
motornih vozil v zadnjih le
tih naraslo kar 4-krat! Vzpo
redno s tem se veča tudi šte
vilo nesreč in žrtev. Urejeva
nje prometa na križiščih, na 
avtomobilskih cestah in ob
ravnavanje prometnih nesreč 
zahteva dobršno mero potr
pežljivosti in izkušenosti. Tu
di uporaba tehničnih pripo
močkov (avtomobili, radijske 
postaje, pribor za posnetek 
terena pri prometni nesreči, 
fotografiranje in drugo) je 
v tej službi tako raznovrstna 
kot malokje drugje.

Premalo prostora in možno
sti imamo odmerjenih tokrat, 
da bi lahko predstavili službo 
javne v~mosti bolj izčrpno in 
vsestransko. Dejstvo je nam
reč, da je naša javnost pre
malo seznanjena z delom 
službe javne varnosti. Med

Strokovna preiskava trtnih Škarij in odrezkov v laboratoriju UNZ v Novem mestu 
je odkrila lastnika Škarij in pozneje tudi zločinca, ki je v vinogradu Jožeta Pun
gerčarja v Čužni vasi porezal več kot sto trt in napravil s tem vinogradniku skoraj

nepopravljivo škodo.

znanimi šestimi angleškirrd 
načeli za policijsko delovanje 
je značilno in zanimivo tudi 
tole:

»Uspeh policije je odvisen 
od odobravanja, spoštovanja 
in sodelovanja občanov!«

Kako piesenetljivo po
membna ugotovitev, ki verjet
no nikoli doslej ni bila tako 
cenjena, kot prav v današnjem 
času, kajti, vatnostna služba, 
ki nima zaslombe v javnosti, 
njene podpore in razumeva
nja, ima zelo težak položaj. 
Upoštevati je treba namreč,

da del javnosti sploh ni na
klonjen varnostni službi (ta
ko npr. potencialni in stalni 
klienti policije, dogodki ve
zami na policijsko funkcijo, ki 
načenjajo občutljiva vpraša
nja policijskega dela — pri 
nas so bili v bližnji preteklo
sti taki dogodki po IV. ple
numu, ki so temeljito posega 
li v organe za notranje zade- 
ve)j drugi del javnosti pa je 
do nalog varnostne službe v 
družbi in do izvrševanja po
sameznih ukrepov za uresni
čevanje zakonov precej neza

Za začetek tedna varnosti so v novomeškem rotovžu odprli razstavo o delu službe 
javne varnosti. Otvoritve so se udeležili tudi številni javni delavci novomeške 
občine. — V okviru tedna varnosti so si učenci novomeške osemletke ogledali 
prostore postaje milice, delo z radijskimi postajami in teleprinterjem ter demon
stracijo zasledovanja zločinca s šolanim psom. Ta teden so delavci javne varnosti 
tekmovali v športnih disciplinah, po šolah v občini pa so predvajali filme o pro
metu. — Včeraj ponolrine je bila v Novem mestu izvedena akcija civilne zaščite, 
v nedeljo pa bo ocenjevalna kolesarska vožnja pionirjev po novomeških ulicah.

(Foto: M. Moškon)

interesiran in pogosto popust
ljiv do večine socialnopatolo- 
ških pojavov.

Le del Javnosti je bolj ali 
manj naklonjen policiji in je 
pripravljen tako ali drugače 
priskočiti na pomoč, ki Jo 
prepogosto potrebuje v boju 
s kriminalom. Zmotno Je 
namreč stališče, da je za var
nostno službo pomemben le 
odstotek raziskanih kaznivih 
dejanj, ne pa tudi dejstvo, 
kako javnost spremlja var
nostno službo, kako ji poma
ga, odobrava njene naloge 
in ji je prijateljsko naklo
njena. Javnost zahteva od služ
be varnosti mnogo več kot 
od katerekoli druge službe. 
Ni zaman rečeno, da bi mo
ral imeti idealni delavec v 
tem poklicu sposobnosti 
pravnika, zdravnika in inže
nirja, vzdržljivost atleta bi 
gledati kot psiholog ter so
ciolog.

Kdaj bomo res varni? Ta
krat, ko bo vsa poštena jav' 
nost odkrito in brez obotav
ljanja sodelovala z organi 
javne varnosti. Takrat, ko bo 
uslužbenec notranjih zadev 
mo še strokovnjak za pom***5 
tistim državljanom, ki se ■ *  
le preživljati s poštenim dy- 
lom in v miru uživati oddih 
in razvedrilo.

To pa naj bo hkrati naša 
iskrena želja in čestitka vsen J  
požrtvovalnim delavcem jaV‘ 
ne varnosti ob njihovem Pra* 
zniku!

M. MOSKON 
(po podatkih 

službe notranjih 
zadev)

Fotografije: UNZ Novo mesto



Svoboden pristop h knjigi
Zvedav pogled vodje Ljud

ske knjižnice na Cesti koman
danta Staneta pospremi vsa
kega obiskovalca, ko stopi v 
prostore, ki mu dajejo knjige, 
Pridih svečanega. Franc Vovk 
s svojo soprogo že vrsto let 
y°di novomeško Ljudsko knji
žnico, ki deluje v sklopu štu 
dijske knjižnice. Veliko No- 
vomeščanov pozna, dosti pa 
jih je spremljal od mladih 

do zrelih let.
Začneva se pogovarjati o 

delu knjižnice in ves čas naju 
Prekinjajo obiskovalci.

»Tovariš Vovk( hčerka je 
zbolela in prosim, da izberete 
^jigo zanjo. Pravi, da ji ved- 
n° vi izbirate knjige,« je pre
kinil pogovor obiskovalec.

In drugi: »Je ta knjiga za
nimiva?«
v Knjižničar jo prime v roko, 
^  Po platnicah jo spozna, saj

Novomeška 

občina 

v številkah
■  TRI ČETRTINE 

VSEH NOVIH STANO
VANJ V NOVEM MESTU
— Od leta 1963 so v no
vomeški občini sezidali 
827 stanovanj: 544 družbe
nih in 283 zasebnih. Naj
več novih stanovanj je 
dobilo Novo mesto — 615 
ali tri četrtine vseh. Ure
jenih je bil več samskih 
stanovanj in posebej sam
ski dom za miličnike.

■  LANI NAJMANJ ZA
POSLENIH — V novome
ški občini je bilo leta 1965 
največ zaposlenih — 
12.223, najmanj pa lani, 
in sicer 11.821. Povečali 
p a  s o  s e  osebni dohodki

Povprečju) — od 66 
tisoč S din leta 1965 na 
76.400 Sdin lani.

■  SVETI IN KOMISI
JE 247 SEJ — štirinajst 
svetov in osem komisij 
pri občinski skupščini v 
Novem mestu je imelo v 
zadnjih dveh letih 247 sej: 
sveti 139, komisije 108. 
Med sveti je imel svet za 
družbeni plan in finance 
v tem času 25 sej, torej 
največ, najmanj pa svet 
za zdravilišča — eno se
jo. Od komisij se je naj
večkrat sestala komisija 
za zadeve borcev NOV — 
27-krat, najmanjkrat pa 
komisija za družbeno nad
zorstvo in komisija za od- 
iikovanja — po 6-krat. 
Samo svet za delo in de
lovna razmerja je doživel, 
da enega člana ni bilo ni
koli na sejo.

■  INŠPEKCIJE IN 
1-243 ZAPISNIKOV — La
ni so novomeški inšpek
torji opravili v občini 
3.541 pregledov in ugoto
vitve napisali v 1.243 za
pisnikih. Izdali so 605 od
ločb, prijavili 50 primerov 
javnemu tožilstvu in 221 
sodniku za prekrške ter 
izrekli 52 mandatnih kaz- 
ni. Iz prometa so izločili 
a*i uničili za 16,574.900 S 
dinarjev blaga. Za anali
zo so vzeli 1.176 vzorcev. 
Delo inšpektorjev je zah
tevno in obsežno, saj mo- 
ra npr. samo tržna inš
pekcija opravljati nadzor
stvo ria podlagi 244 zvez
nih in 24 republiških pred
pisov in vrste občinskih 
odlokov.

■  PREVLADOVALE SO 
DAVČNE ZADEVE — Ob
činski upravni organi v 
Novem mestu so v letih 
1965 in 1966 reševali 78.644 
zadev v upravnem postop
ku. Največ je bilo davč- 
nih in notranjih zadev.

je menda ni knjige, ki je ne 
bi poznal, ker je že vrsto let 
domala vsak dan med njimi.

»Svoboden pristop h knji
gam, ki smo ga pred leti uve
dli, je poživil delo v bralci,« 
je povedal tovariš Vovk. Ljud
ska knjižnica ima v svojem 
seznamu 6604 knjige. Vsako 
leto kupuje nove in prav za
nimiv je podatek, da pride 
skoraj vsak dan nova knjiga 
na police knjižnice. Tukaj je 
prostora še za kakih 8500 
knjig. Obiskovalci so si lani 
izposodili največ leposlovnih 
del, sledijo poučna in poljud
noznanstvena dela ter mladin
ska književnost. Kot v sosed
nji študijski knjižnici so tudi 
tukaj najzvestejši obiskovalci 
dijaiki. Lani so imeli 4225 obi
skov dijakov, 1295 nameščen
cev, 749 delavcev in kmetov 
ter 545 ostalih občanov. Su
hoparne številke pa pomenijo 
živahne pogovore v knjižnici, 
pogoste izposoje, včasih celo 
boj za knjigo, ki je novost in 
jo hočejo bralci čimprej do
biti v roke.

»Lepo bi bilo, ko bi lahko 
sproti kupovali knjige, ki iz
hajajo. Naročeni smo na do
mala vse leposlovne zbirke 
slovenskih založb. Včasih ku
pimo kakšno delo tudi izven 
zbirk,« je povedal knjižničar

»Katere knjige najbolj kro
žijo?«

»Najbolj brani so slovenski 
klasiki, ki jih berejo dijaki. 
To so Jurčičeva, Tavčarjeva, 
Kersnikova ter Bevkova dela

in še nekatera. Mladina rada 
posega tudi po zabavnem čti
vu, včasih celo' prerada. Pred 
dnevi je nekdo po principu 
samopostrežbe smuknil' kar 
šest indijanaric.«

2 e so prišli novi obiskovalci 
in daleč je še do sobote, ko 
je knjižnica zaprta. Knjige 
romajo iz rok v roke, posta
jajo »Špehi«, toda berejo jih 
kair naprej. To pa je na
men vsake knjižnice, in prav 
je, da si jih izposojajo največ 
mladi. Knjiga je njihova uči
teljica in vodnica, če morda 
v petek zvečer ne boste ve
deli kam s prostim časom, 
stopite v Ljudsko knjižnico. 
Vsaj oglejte si jo, če si že 
ne boste izposodili knjig. Pri
jeten kotiček je in marsikaj 
vidite v njem.

P. BREŠČAK

Šefi za vse
šefi krajevnih uradov v 

novomeški občini opravlja
jo 48 raznovrstnih nalog, 
za nameček pa so večino
ma še tajniki kraievnih 
skupnsti in poravnalnih 
svetov. Med drugim so v 
zadnjih dveh letih dali ob
čanom 27.435 informacij in 
nasvetov, izdali 2288 potr
dil in 6823 izpiskov iz rojst
nih matičnih knjig, spreje
li 675 vlog za poravnalne 
svete in pripravili 26.059 
živinskih potnih listov.

Pri odborniku 
s svinčnikom 
za ušesom

Privatno je mizar s 
celodnevnim delovnim 
časom in svinčnikom 
za ušesom, za ljudi pa 
novoizvoljeni občinski 
odbornik.

Albin Jaklič z Dvora.
»Kaj ljudi v tem kra

ju najbolj tare?«
Albin je redkobese

den, na vprašanje ima 
pripravljen ducat od
govorov.

»Krompirja ne more
jo prodati, da bi pla
čali davke,« je rekel

nato pa povabil še svo
je domače, naj poma
gajo »izbrskati« še kak
šen problem.

»Ja, pa tole: most
čez Krko, ki je povzro
čil toliko vroče krvi, 
je spet popravljen,« je 
takoj dodail.

Nato so problemi 
kraja iz njegovih besed 
vreli drug za drugim: 
slabe poti, kako bo s 
strankami v gradu, bolj 
slabe gostilne, zakaj 
novo trgovino, kako 
ljudem omogočiti za 
služek. . .

»Ste že kaj razmišlja
li, za kaj se boste po
tegovali v skupščini?«

»Mislim, da bi bilo 
dobro načeti vprašanje 
zaposlitve v tem kraju. 
Ljudje se vozijo dru
gam, dobro bi pa bilo 
na Dvoru ustanoviti še 
kakšen obrat. Morda 
nimam prav. Sicer pa 
bodo še volivci pove
dali, kaj jih žuli in o 
čem bom moral govo
riti v skupščini.«

I. ZORAN

»KOVINAR« v novih prostorih in v reformi

„Z investicijo smo ujeli zadnji vlak”
KOVINAR dela v novih proizvodnih prostorih veliko laže — Ker je manj 
investicijskih del, je več ponudnikov in cene so nižje — Konkurira lako sa
mo tisti, kdor ima dobro organizirano proizvodnjo — V kovinski stroki je še 

vedno preveč težav s surovinami

Na Partizanski cesti v No
vem mestu ni več ropota, ki 
se je še lani širil iz stare de
lavnice KOVINARJA, delavci 
pa se ne izmikajo več prome
tu, ki je predstavljal v ozki 
ulici zanje stalno nevarnost. 
KOVINAR obratuje zdaj v 
novih prostorih v Bršlinu.

60 jih je vseh skupaj, dela

jo pa strešne konstrukcije, 
opremo za trgovino in go
stinstvo, posamezne dele na
prav za industrijo, opravlja
jo remont strojev in naprav 
ter vse drobne storitve iz 
svoje stroke. Razen tega ko- 
operirajo z IMV v Novem 
mestu.

Letošnje leto se je začelo

bolj slabo. Na srečo se je 
kmalu obrnilo na boljše, in 
kot vse kaže, bodo letos pre
delali 450 do 500 ton kovin, 
čeprav so v starih prostorih, 
toda v boljših časih, predela
li po največ 350 ton kovin 
na leto.

Reforma jih je najbolj pri
zadela z omejitvijo investivcij.

27,5 milijona bi rešilo „ELO"
Prodaja se ustavlja, zaloge se povečujejo, obratnih sredstev pa je premalo 
— Nova proizvodnja, za katero bi potrebovali samo 55 milijonov Sdin inve
sticijskih in 35 milijonov Sdin obratnih kreditov v dveh letih, bi pomenila 
rešitev — Zakaj imamo v sistemu delitve in tudi sicer do obrti tako mače

hovski odnos?

Obrtno podjetje ELA v No
vem mestu je zaprosilo lani 
novembra za investicijsko po
sojilo. Potrebovali bi 55 mili
jonov Sdin investicijskega 
kredita (letos 27,5 milijonov, 
1968 pa 27,5 milijonov) in 35 
milijonov Sdin kreditov za 
obratna sredstva. S temi 
sredstvi bi nakupili orodja in 
opremo za izdelavo kabelskih 
čeveljčkov ter pridobili ne
omejene možnosti za izvoz in 
za prodajo na domačem trži
šču. Kabelskih čeveljčkov te 
vrste, ki jih ima v načrtu 
ELA, ne izdeluje doslej še no. 
bena tovarna v Jugoslaviji 
Elekitroidustrija v svetu jih 
uporablja že nekaj časa, ker 
poenostavijo in pocenijo delo 
pri električnih napeljavah.
Naša podjetja jih zaenkrat še 
uvažajo ali pa montirajo ele
ktrične napeljave na stari na
čin.

ELINA prošnja za kredit 
doslej še ni rešena. Prodaja 
električnih loncev se ustavlja, 
ker Je vedno več pralnih 
strojev Znašli so se v teža
vah Surovine so se po refor

mi podražile za povprečno 
49%. Ker jih rado zmanjkuje, 
jih morajo kupiti za vse leto 
naprej. Konec aprila so imeli 
za okoli 85 milijonov Sdin 
surovin in nedokončane pro
izvodnje, za okoli 43 milijo
nov Sdin zalog izdelkov po 
lastni ceni, dobaviteljem so 
bili dolžni 60 milijonov Sdin, 
kupci so bili dolžni njim oko
li 20 milijonov Sdin, obratnih 
sredstev pa so imeli le 84 mi- 
lijonov Sdin. Do 10. maja še 
niso izplačali osebnih dohod
kov za april, kot vse kaže, pa 
bodo lahko izplačali samo mi. 
nimalne osebne dohodke.

Kupci zahtevajo prodajo na 
konsignacijo ali pa plačilni 
rok 90 dni, tega pa ELA ne 
zmore. Poskušali so s koope
racijo (če bi bilo več dobre 
volje, bi se lahko kooperacija 
uresničila celo v Novem me
stu!) Resni razgovori za ko
operacijo z ISKRO, GORE
NJEM in SATURNUSOM so 
v teku, toda ostvarljivi bodo 
samo, če dobi ELA investicij, 
ski kredit za izdelavo kabel
skih čeveljčkov. Da bi se <■>

kopali iz najhujših težav, bi 
potrebovali vsaj 27,5 milijona 
Sdin investicijskega kredita, 
da bi lahko začeli z novo pro
izvodnjo.

Kolektiv ELE je vsa leta 
svojega obstoja razvijal pro
izvodnjo in vlagal denar, ki 
ga je ustvaril, v razvoj. 1964. 
leta so porabili 30 milijonov 
Sdin lastnih sredstev za na
kup stavbe, v kateri posluje
jo zdaj, in za nakup nove op
reme. Zaradi mačehovskega 
odnosa, kakršnega imamo do 
obrti in do terciarnih dejav
nosti, pa je obrt premalo aku. 
mulativna, da bi ustvar:ala 
dovolj za svoj razvoj. Zato 
obrt potrebuje kredite i- za
to jih potrebuje tudi ELA, 
toda v tem primeru smo, kot 
vse kaže, mačehovski do nje. 
Morda pa bi nam bilo bolj 
po volji, ko bi zgradili tovar
no za kabelske čeveljčke kje 
drugod, zato čakamo ini odla
šamo s krediti?

Mar res ne potrebujemo de. 
la in denarja?

M. J.

Kot obrtno podjetje so dela
li prej predvsem opremo in 
podobno za investicije. Težave 
so premostili tako, da so za
čeli iskati delo po vsej Slo
veniji in tudi po sosednji 
SRH.

Omejitev investicij je v ve
liki meri vplivala na znižanje 
cen. Cene izdelkov so zdaj 
precej nižje, kot so bile pred 
leti. Na razpise za prevzem 
del se javlja po 5 do 6 po
nudnikov, prej pa sta se red
kokdaj znašla dva. KOVINAR 
se prebija z zelo nizkimi po
nudbami, kljub temu pa bo
do ustvarili sklade, poravna
li anuitete za naložbo v nove 
prostore in še kak dinar bo 
ostal, kot pravijo.

Z nizko ponudbo, torej s 
cenenim izdelkom, se lahko 
pojsivi na razpisu samo pod
jetje, ki ima dobro organiza
cijo dela. KOVINARJU so to 
omogočili novi proizvodni 
prostori: tu ni več stiske, pri 
delu se lahko razmahnejo. 
Dolgo so čakali na to in do
čakali. Z investicijo so ujeli 
zadnji vlak, in če ne bi bilo 
reforme z vsemi posledicami, 
ki jih prinaša, bi si lahko 
sicer skromni KOVINARJEV 
kolektiv začel povećavati 
osebne dohodke. Toda zdaj 
morajo presežek porabljati 
za odplačila in za plačilo ti
stega dela investicije, ki ni 
bil pokrit s kreditom.

Obratnih sredstev je prema
lo, saj so ves razpoložljivi 
denar porabili za novo na
ložbo. Cene surovin pa ze
lo nihajo (pri kotnem železu 
npr. tudi za 100 odst.), mar
sikdaj je treba kupiti takrat, 
ko lahko dobiš, in zaloge v 
skladišču so zato za polovi
co večje, kot bi bile, če bi 
bil trg založen. To je precej
šnja težava, toda tam, kjer 
je dela dovolj, je laže prema
govati težave! c-š

Račun z milijoni, 
ki jih ni

Straška krajevna skupnost 
računa, da bo dobila v dveh 
letih iz krajevnega samopri
spevka 8 milijonov Sdin za 
popravilo poti in javno raz
svetljavo v Straži, Vavti vasi 
in Rumanji vasi. Za zdaj je 
to račun brez kramarja, ;;aj 
se v blagajni zbere precej 
manj denarja, kot ga potre
buje za dejavnost. Samo le
tos bi moralo biti za ppravi- 
la poti okoli 2 milijona Sdin.

Na Potoku nova 
mostna ograja

Nedavno so na mostu na 
Potoku pri Straži namestili 
novo ograjo. Ograja na tem 
delu ceste je bila že nekaj
krat poškodovana zaradi več 
nesreč z motornimi vozili.

Cesto v Praproče 
popravljajo

Pred kratkim so začeli po
pravljati cesto s Potoka v 
Prapreče pri Straži. Straška 
krajevna skupnost pomaga z 
denarjem, delajo pa vaščani. 
Pri delu je zelo prizadeven 
član sveta krajevne skupnosti 
Matija Golob iz Prapreč.

Za kanalizacijo 
v Jurki vasi

Pred kratkim so se v Jurki 
vasi odločili urediti del kana
lizacije. Prejšnji teden so ko
pali jarke, kamor bodo polo
žili kanalske cevi.

Na Dvoru manj 
motenj

Na Dvoru in okoliških va
seh spet lahko nemoteno po
slušajo radio in gledajo tele
vizijo ter uporabljajo elek
trične stroje, saj se je elek
trična napetost v zadnjem 
času, zlasti od spomladi da
lje, precej izboljšala. Nedavno 
smo pisali, da so električne 
prekinitve in motnje na Dvo
ru na dnevnem redu.

Dijaki na hmeljišču 
v Srebrničah

Dijaki kmetijske srednje 
šole z Grma že več dni ure
jajo hmeljišča na šolskem 
posestvu v Srebrničah.

Brusnice: stanovanje 
prazno leto dni

Stanovanje v zadružni, do 
zdaj še neometani stavbi v 
Brusnicah že več kot leto dni 
nihče ne zasede. Šola, ki ima 
v tej stavbi razred, je že ne
kajkrat prosila, da bi to sta
novanje dali učiteljskemu pa
ru, vse prošnje pa so bile 
neuspešne.

V »Gradu« svež jogurt 
in smetana

V maju so začeli v DolenJ- 
kini prodajalni »Grad« v Žu
žemberku prodajati svež jo
gurt, smetano, sir in druge 
izdelke. Od 1. maja dalje je 
trgovina odprta tudi ob ne
deljah, in sicer od 7. do 11. 
ure.

Finale »Tekmuj
te z nami« bo 

18. junija
V prejšnji številki Do

lenjskega lista smo napo
vedali, da se bo Novo m3- 
sto v finalu TV oddaje 
»Tekmujte z nami« 28. ma
ja zvečer na Stadionu 
bratstva in enotnosti po
merilo t zmagovalcem 
dvoboja Maribor — Kranj. 
Naknadno so sporočili, da 
bo finalno tekmovanje 
precej kasneje — 18. juni
ja, medtem ko bo 28. ma
ja tekmovanje, v katerem 
se bosta pomerila Maribor 
in Kranj.

NOVOMEŠKA KOMUNA*
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PLANINSKO TURISTIČNA »TRDINOVA POT«

V nedeljo vsi na Gorjance!
21. maja ob 11. uri bo pri 

Gospodični na Gorjancih le
pa planinska slovesnost: Pla
ninsko društvo Novo mesto 
bo v počastitev dneva mlado
sti, Titove 75-letnice, v spo
min Janeza Trdine in v poča
stitev mednarodnega turistič
nega leta izročilo namenu 
planinsko-turistično »Trdino
vo pot«.

Trdinova pot vodi z Baze 
20 preko Gač na Mimo Go
ro, preko Vahte h Gospodič
ni, k Miklavžu, in na Trdi
nov vrh po Gorjancih, vodi 
nas od Pendirjevke in Kobil 
na špilerjevo špico ter na 
Polom, nato v Kostanjevico 
in Pleterje, na Tolsti vrh in 
Otočec. Po levem bregu Kr
ke jo mahnemo na Trško go-' 
ro, z nje na Hmeljnik, nato 
na Frato, v Sotesko in Pod
turn.

Ob poti, ki je dolga 153 km,

Mllllll

je 12 kontrolnih točk. Vse, 
razen Trške gore, so dostop
ne z motornimi vozili. Na 
teh točkah lahko popotnik v 
vsakem času dobi primemo 
okrepčilo, pa tudi pečat, da 
ga vtisne v svoj »Vodnik po 
planinsko-turistični Trdinovi 
poti«, ter se vpiše v kontrol
no knjigo. Kdor bo imel v 
svojem »Vodniku« odtise 12 
žigov, bo dobil od Planinske
ga društva ali Turističnega 
društva Novo mesto potrdi
lo. Na vseh točkah lahko ku
pite tudi razglednice.

Pot je markirana z rdečim 
krogom z belim poljem v sre
dini, nad markacijo pa je ve
lika črka T. Na križiščih so 
postavljeni kažipoti ali pa ta
blice s podatki o oddaljeno
sti. Podrobnejše podatke bo
ste našli v »Vodniku«. Ker 
pričakujejo prireditelji na 
slovesnosti pri Gospodični ve-

Ne trgaj planinskega cvetja!
Travniki pod Velikim Kozjem in na Lovrencu 

se v maju odenejo z encijanovo modrino. To cvetje 
je znano daleč naokrog in. v nekaj tednih obišče Lo
vrenc in Kozje veliko ljudi. Tako je bilo tudi pre
teklo nedeljo, ko je bil obisk izredno lep, saj je 
bilo vreme zelo naklonjeno obiskovalcem planin. 
Obenem je bil na Velikem Kozyu zbor mladinskih 
odredov zasavskih planinskih društev, ki so se ga v 
velikem številu udeležili mladi planinci PD Brežice 
in Radeče, medtem ko so pionirji osnovne šole Bo
štjan j po ogledu cvetja na Lovrencu bili tudi na Lisci.

Planinsko društvo Lisca je pri Tončkovem domu 
v nedeljo, 14. maja, priredilo NEDELJO CVETJA 
z zaključnim ogledam cvetja pri Lovrencu. Na Lisci 
je bilo veliko obiskovalcev, med njimi precej tistih, 
ki so imeli v torbicah tudi veliko encijana. Čeprav 
je cvetje zaščiteno in so na več mestih postavljene 
opozorilne table NE TRGAJ CVETJA, to nekaterim 
nič ne pomeni in so potrgali tudi avrikelj pod Tonč
kovim domom, ki ga je upravnik doma prinesel 
z Vel. Kozja.

Valvasor o gradovih v dolini Krke

VOLAVČE
Kje leži grad Volavče. Rodovitnost tal. H rib  iz polževih hišic. Kdo 
je graditelj in lastnik gradu.

Grad Volautsche, ki se tudi v kranj
skem jeziku izgovarja Volavče, leži v 
Slovenski marki, torej na Srednjem  
Kranjskem, na hribu. Kraj se je ime- 
noval Volavče, preden je bil na njem  
zgrajen grad, ki je sčasoma dobil to 
svoje ime.

Graščina ima dobra in rodovitna 
tla, daleč naokoli širna polja in mnogo 
sadnega drevja.

Blizu gradu je hribček z imenom  
Bajnica, ki je ves iz hišic morskih pol
žev in školjk. O tem pa sem že govoril 
v poglavju o deželnih redkostih.

Ta grad je šele pred nekaj leti začel 
sedanji gospod lastnik zidati na novo

od temeljev in ga še ni dokončal. Svet, 
na katerem grad stoji, je spadal prej 
pod gospoščino Gracarjev tu m  ali Fei- 
stenberg. Z delitvijo posestva med bra
te se je eden izmed njih preselil sem  
in si uredil čedno bivališče ter mu tik 
ob gradu napravil lep in velik vino
grad, ki daje najokusnejše vino.

Sedanji graditelj in lastnik graščine 
je gospod Franc Ludvik Busegk.

Grad Volavče stoji v bližini va
si Gorenje Mokro polje, 14 km 
od Novega mesta. Med okupaci
jo je delno pogorel, a bil pozne
je obnovljen.

Štiri dni«
lik obisk, bo v nedeljo, 21. 
maja, do 12. ure promet od 
Vahte do Gospodične samo 
enosmeren! Slavena otvoritev 
»Trdinove poti« bo v vsakem 
vremenu.

Zanimivo srečanje 
pri Miklavžu

Dne 13. in 14. maja so šli 
člani Počitniške zveze iz No
vega mesta s pripadniki JLA 
v dveh slkupinah na izlet na 
Gorjance. Spotoma so si ogle
dali spomenik padlim borcem 
in partizansko grobišče v 
Orehovici pri Šentjerneju, 
partizansko sadno sušilnico 
v Hrastju, Pendirjevko in 
druge lepe razgledne točke. 
Pri Miklavžu so se sestali z 
mladino z Malega Slatnika, 
zatem pa so se poveselili ob 
tabornem ognju.

Ribničan na sejmu
Neki Ribničan m i je  oni 

dan povedal tole zgodbico, 
ki je  po njegovem zatrdi
lu resnična, zgodila pa se 
je dvema njegovima roja
koma pred kratkim:

šla  sta dva Ribničana 
kupovat svinje na semenj 
v Novo mesto. Po kupčiji 
sta se, kot je menda obi
čaj, zapila. Vendar sta se 
kljub tem u zavedala, da 
ju  doma nestrpno čakata 
ženi, ki ju  je treba neka- 
ko potolažiti in se jima  
opravičiti, ker ju  ne bo 
še kmalu domov. Odšla 
sta na pošto in oddala za 
ženi naslednji telegram:

»Prideva jutri, ker da
nes na vlak ne sprejemajo  
svinj.«

R.

V mestu Oldham v An
gliji je bila triletna de
klica Susan Radcliffe štiri 
dni sama v stanovanju s 
svojo materjo, ki je ne
nadoma umrla. Pokojnica 
je bala že dolgo ločena od 
svojega moža.

Dekličin oče Kenneth 
.Radclife pa je prišel obi
skat hčerko in nekdanjo 
ženo. Zavese na oknih so 
bile spuščene in nihče se 
ni oglasil na njegovo trka
nje. Poklical je policijo, 
ki je vdrla v stanovanje. 
Agenti so našli v postelji 
mrtvo ženo. Poleg nje je 
stalo kot okamenelo de 
kletce. Mala Susan je 
ostala živa, ker se je hra
nila s keksi, ki jih je na
šla v shrambi. 2ejo si je 
tešila z mrzlo vodo, v ka
tero je vsula kavo.

»Vedno je bila prepriča
na, da je mati le zaspala,« 
je pripovedoval njen oče, 
»zato jo  je tudi prosila, 
naj pije.« Na mizici poleg 
postelje je bilo res nekaj 
skodelic za kavo.
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Razgledni stolp na Trdinovem vrhu (1181 m) na Gor
jancih,. ena izmed zelo lepih razglednih'točk ob novi 
planinsko-turistični »Trdinovi poti«. (Foto: Rudi Jereb)

Spet po Dravi navzdol!
Letos bodo rancarske prireditve na Dravi od 
Maribora do Donje Dubrave trajale devet dni

Uredništvo mariborskega 
Večera pripravlja skupaj s 
turističnimi in drugimi orga
nizacijami v Jugoslaviji veli
ko turistično prireditev — 
ramcarijo 67. ki bo s karava 
no prijateljstva po Drava 
na rancah in splavih, ki so 
dolga desetletja pomenili glav
no komunikacijsko vez med, 
severom in jugom naše drža
ve. Razen turističnih ta dru
gih zanimivosti si bodo obi 
skovalci na 16o km dolgi po
ti lahko ogledali številne 
folklorne in druge prireditve, 
ki družijo jugoslovanske na
rode.

Številne prireditve bodo na 
sporedu v Mariboru, Ptuju 
Dupleku, Borlu, Ormožu, Sre

dišču ob Dravi, Varaždinu 
Čakovcu, Otoku pri Prelogu 
in v Donja Dubravi. Spored 
bo trajal od 1. do 19. julija 
1967. Prijave za potovanje po 
Dravi v karavani prijatelj
stva sprejema rancarski od
bor pri mariborskem Večeru 
od 3. aprila do 1. junija, od
bor pa sprejema tudi prijave 
za motorizirano karavano po 
t o p n e m , Id  1 »  s p r e m lja la  
»rancarje« po suhem. Poto
vanje po Dravi na splavih ve
lja 60, z avtomobili pa 20 no
vih dinarjev. Za potnike drav
ske karavane, ki jo bodo 
številni narodnozabavni an
sambli, so v to ceno vračuna
ni vsi prevozi in prenočeva
nja.

Tisoč kilometrom
V nekaj dneh naj bi se 25- 

letni gostinski delavec Lud- 
wig Hofmeier iz Saala pri 
Regensburgu odpravil na ne 
navadno potovanje v Rim 
1000 kilometorv dolgo pot ho 
če prehoditi — po rokah.
-Svojevrstni pešec (visok je 

1.55 m) upa, da bo prišel v 
Rim v treh mesecih. Da bi 
si obvaroval roke, si je dal iz
delati 20 parov posebnih ro
kavic. če bo uspel, bo dobil 
za nagrado 100.000 mark, saj 
se je za njegovo zamisel pri
čelo zanimati več tovarn in 
podjetij.

Mladenič ima v hoji po ro
kah že nekaj izkušenj.. Pred 
tremi leti je prehodil po ro
k a h  20 k m  d o lg o  p o t  o d  S a a la  
do R e g en sk b u r g a , leto dni k a 
sneje pa je prišel iz 
burga v Munchen (130 km). 
Tako je v tej »disciplini« po
stal »svetovni prvak«.

Pot iz Regensburga do Ri
ma je že nekajkrat prevozil 
z avtomobilom in je dobro 
preučil cesto. V Alpah se je

Največji bandit Sardinije ubit
Nad tisoč vojakov je lovilo zločinca in ga ujelo

Sardinski policaji so te dni 
po hudem boju ubili 33-let- 
nega Antonia Casulo.

Casula je bil najbolj iskan 
bandit Sardinije, večkratni 
morilec, ugrabitelj in izsilje
valec. Na njegovo glavo je bi
la razpisana nagrada deset 
milijonov lir.

To so bili Casulini zadnji 
zločini:

#  V Silvestrovi noči se je 
pojavil pred hišo kovača 
Francesca Pire. Kovač, n je  
gova žena in njun enajstletni 
vnuk so ravno sedeli pred 
televizorjem. Antonio Casula 
je brez besed dvignil strojni
co in sprožil rafal. Tri prere
šetana trupla so obležala v 
naslanjačih.- Kovač m mogel 
držati jezika za zobmi in je 
večkrat javno kritiziral Casu- 
lino početje. Zato sta morala 
on in njegova žena umreti 
Deček je bil ustreljen, ker je 
bil priča umora svojih sta
rih staršev.

% 18. aprila «o odkrili v 
nekem prepadu truplo pose
stnika Giovanija Dessolisa, ki 
je . oil deset dni prej ugrab
ljen. Truplo je bilo prereše
tano s kroglami. Casula ni 
prejel od posestnikovih so
rodnikov zahtevane odkupni
ne. Mimogrede je Casula ust 
reli! še dva ovčarja, ki ju je 
poslal, naj sporočita Dessolo 
vim sorodnikom višino od
kupnine. Zasumil je namreč, 
da sta ga ovčarja izdala.

Casula je že lani zagrešil 
vrsto zločinov, umorov, ugra 
bil je več imovitih ljudi in 
izsiljeval denar. Vedno mu je

uspelo, da je po zločinu iz
ginil v sardinskih hribih in 
se skril pred policijo.

Slednjič se je policija od- 
ločila za obsežno akcijo: na 
otok so pripeljali tisoč voja 
kov, da bi ulovili zločinca.

Pred nekaj dnevi je nezna
nec po telefonu sporočil poli
ciji zelo dragocen podatek. 
Povedal je, da se Casula vozi 
v avteTcbJa po glavn’ cest' 
otoka.

četa vojakov je postavila 
na primernem kraju zasedo 
V enem od mimo vozečih av
tomobilov je zares sedel zlo
činec, ob njem pa še en mož.

Ko so vojaki ustavili avto.

Evropa ima največ 
zdravnikov

V Evropi deluje milijon 
zdravnikov več kot na vseh 
drugih celinah skupaj. To je 
objavila pred kratkim sve
tovna zdravstvena organiza
cija.

Kljub temu se nekatere ev
ropske države še vedno pri
tožujejo zaradi pomanjkanja 
splošnih zdravnikov in speci
alistov.

NE HODI  D O MO V  BREZ

•je Casula takoj pričel strelja- 
ti. Vojaki so odgovorili z og- j^jiJ 
njem in zločinec se je smrtno 
zadet zgrudil v avtomobilu. poVH 
Njegov pajdaš je srečno po- za 11 
begnil.
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cev male Susan na po
moč, pa tudi v otroškem 
vrtcu, kamor je zahajala 
Susan, niso mogli ničesar 
vedetd, saj je bil le-ta ti
ste dni zaradi velikonoč
nih praznikov zaprt. Susa- 
nina mati je kupovala 
mleko v trgovini in ne od 
raznašalca mleka, tako da 
tudi steklenic, ki bi opo
zarjale, ni bilo pred vrati 
In tako nihče ni slutil, 
kaj se dogaja v stanova
nju.
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Mali prašički 
so cenejši

Na novomeškem sejmu je 
bilo v ponedeljek zelo živah
no. Živinorejci so imeli na
prodaj 979 prašičev, prodali 
pa so jih 708. Kupci so tokrat 
prišli iz oddaljenih krajev, in 
kljub precejšnjemu povpraše
vanju so morali znižati ceno. 
Manjši prašički so šli v de
nar po 12.000 de 20.000 Sdin, 
večji pa po 21.000 do 34.000 
starih dinarjev.

Manj kupčij 
v Brežicah.

Na tedenski sejem prašičev 
v Brežice so rejci 13. maja 
pripeljali 1220 prašičev, od 
tega le 20 starejš;h od treh 
mesecev. Prodali so 658 pra
šičev, mlajših 659 po 8 Ndin 
kg žive teže, starejših pa 8 
po 7 Ndin kg žive teže.

DOLENJEC V PARIZU?

Da! Zakaj pa ne?

Varčeval je za potovanje pri

DOLENJSKI BANKI 

IN HRANILNICI

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

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

Dolenje vasi pri Ribnici, je imel m 
fUelj ribiško srečo: v koritu potoka Obrh je = 
1 je 1 ? težko in 60 cm dolgo potočno postrv. |  
t̂ili v *Jt)rž “  rodu, ki so ga pred kakšnimi 

®Pet \  Potok kot prve postrvi ribniški ribiči, m 
%  ^Pustili v Obrh 2000 mladih postrvi in |  
.Velja “o počasi spremenila v bogato lovišče, g 

 ̂v L  .. Ribiško društvo Ribnica zelo skrbi g 
/d**1 v°dah. Na sliki: Anton Bojc s ple- m 
'Foto: Drago Mohar, Ribnica)
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I SMEH STOLETIJ |
Za konec Napoleonove slave še anekdota o j  

1 tem, kako so takratni časopisi v dvajsetih dneh g§
I  (od začetka marca do 20 marca 1V15), ko se je g
1 vrnil z Elbe in šel proti Parizu, spreminjali |
1 mnenje o njem:

»Pošast, s krvjo obliti davitelj ljudi, je ušed g
1 iz pekla.« _ |

»Korziški ljudožerec, nikoli sita hijena, je 
i  pristal.«

»Tiger, zver, morilec je prišel v Gap.«
• »Kanibal, ki požre vse, je v Grenoblu.«

»Lyon je tiranu odprl vrata.«
»V Auxerru je Ney prišel k samozvancu.« 
»Bonaparte pritiska proti Parizu, toda v Pa- jj

riz ne bo prišel nikoli.«
»Napoleon bo jutri pred obzidjem našega g

mesta.«
»Cesar je prišel v Pontainebleau.«
»Zvesti Pariz pričakuje ves srečen njegovo 

cesarsko veličanstvo.«

Po miru, sklenjenem med Rusijo in Franci
jo ter Prusijo in Francijo, je odpotoval novi 
francoski poslanik v Rusijo. Tam je prisostvo
val kronanju carja Aleksandra in o tem takole 
poročal:

»Bil sem na kronanju novega carja. Bila je 
lepa slovesnost. Car je odšel iz dvorca v stolni
co, kjer ga je čakal nadškof. Pred njim so ko
rakali ubijalci njegovega deda, poleg njega ubi
jalci njegovega očeta, za njim pa njegovi. «

H!tUlliai)HIUlH!HllllllllllI1llilll!:iilllllllUimiliMlU]IUllUUllilUliiiUU]lil|i|IIUIIIlUilIlUIUIU!lll»

Ameriški kozmonavt Ed- 
ward White lebdi v kozmo
su. VVhite je pred kratkim 
tragično izgubil življenje.

P rip rav lja  se vesoljski ognjem et, ob  katerem  bo 
človeku zastal dih

Veliki znanstveni dosežki, ki so presegfli vse 
to, kar je bilo prejšnjemu stoletju v ponos, se 
vrste djug za drugim in se spreminjajo v prak
tične koristi s tako naglico, da je prastara ljud
ska želja poleteti na Mesec postala že povsem 
realna. Zato je zelo blizu trenutek, ko bo na tla 
zemeljskega satelita stopila človeška noga.

Ni daleč trenutek, ko bo slavil zmago svoje 
moči naš planet. Ko bo vesoljska ladja s člove
ško posadko pristala na Mesečevih tleh, bodo 
prebivalci Zemlje bolj ponosni kot kdaj prej, 
kajti čf.ovek se je navsezadnje le dvignil v ne
skončnost.

človeštvo se sedaj nahaja na tej poti. Ovid, 
največji pesnik starega sveta, bi danes vzkliknil 
svoj znani preroški verz »človek je med, zvez
dami!«

DAVEK VESOLJU
Nedavna tragična smrt treh ameriških kozmonavtov 

Virgila Grissoma, Edvarda Whitea in Rogerja Chaffeejaje 
verjetno odrinila vsaj v Združenih državah Amerike tre
nutek odhoda človeka na Mesec. Svet je že večkrat slišal 
obljubo Amerikancev, da bodo še pred letom 1970 poslali 
prvega človeka na Mesec. Takšno izzivanje zemeljskega 
satelita je lahko pomenilo samo moč človeškega razuma 
in željo, da v vesoljski dirki zmaga za vsako ceno. Celo 
za ceno človeških življenj.

Človekov skok v neznano je vedno zahteval žrtev. 
Ikarus je s svojim smrtnim padcem pričel nebesne poti 
in postal je prva žrtev.

O žrtvah, ki so jih zahtevala vesoljska raziskovanja, 
so govorili že pred nesrečo ameriških kozmonavtov. Za
hodni tisk je kdaj pa kdaj pisal, da Sovjetska zveza ni 
dosegla blestečih uspehov pri osvajanju vesolja brez člo
veških žrtev, vendar pa ljudje za to niso vedeli. Take 
trditve so zelo prepričljivo ovrgli znanstveniki Sovjetske 
zveze.

Znano je, da so kozmonavti med poletom občutili 
določene težave in da so le-te nekaterim med njimi pu
stile prav gotovo posledice, kot na primer nezavest, izgubo 
občutka ravnotežja, sluha in podobno.

Tako znanstveniki kot kozmonavti so dobro vedeli, da 
bodo pri osvajanju vesolja žrtve in da bo moral nekega 
dne ta ali oni plačati davek vesolju. Vedeli pa so tudi, da 
žrtve ne bodo zastonj. Nedavna tragična smrt sovjetskega 
kozmonavta Komarova je potrdila, da tudi v Sovjetski 
zvezi ne skrivajo svojih žrtev, ki pomenijo ceno človeka 
za vstop na prag vesolja.

AMERIŠKE OBLJUBE IN SOVJETSKA SKROMNOST
— Mi nismo določili niti nimamo navade, da bi do

ločali rok za polete človeka na Mesec ali na druge planete 
— je lansko leto dejal član Sovjetske akademij e> akademik 
Leonid Ivanovič Sedov, in dodal, da Sovjetska zveza pre
more teoretično in praktično izdelane načrte za polet 
človeka na Mesec. Mi imamo polno znanstvenih načrtov 
in preštudiranih možnosti za pristanek na Luni.

Amerikanci navadno več govore in obljubljajo. Po 
njihovem načrtu »Apolo« ’ je polet človeka na Mesec po
drobno planiran in predviden za leto 1968, najkasneje pa 
v 1970. letu.

Načrt »Apolo« za pristanek človeka na Mesecu so iz
delali po Kennedyjevem geslu »Vse za osvojitev Meseca«, 
ki ga je izgovoril 1962. leta. Ta program danes obsega 
okrog 20.000 ameriških podjetij, zanj pa neposredno delar
300.000 ljudi! In to vse samo zato, da bi na Mesec poslali 
tri ljudi, ki bi imeli s seboj za tri kilograme osebnih stvari. 
Dva izmed njih bi morala ostati na Mesecu en ali dva 
dni, medtem ko bi jih tretji čakal, krožeč okoli Meseca.

Poleteli bi •z- raketo »Saturn«, visoko 150 m in težko
3.000 ton! Vsa pot' naj bi trajala 8 dni.

Za odhod na Mesec se pripravlja 35 ameriških koz
monavtov, med njimi so bili tudi Grissom, White in 
Chaffee.

Sovjetski znanstveniki niso nič določenega rekli o 
svojih načrtih za polet človeka na Mesec. Gotovo je, da 
ne sede s prekrižanimi rokami. Akademik Siforov ni prav 
nič prekoračil skromnosti svojih tovarišev, ko je pred krat
kim dejal: - , , ,

— človek bo gotovo prišel na Mesec. Tega dejstva 
ne more danes nihče več tajiti. Toda to bomo dosegli šele 
tedaj, ko bodo zagotovljeni vsi pogoji za normalno biva
nje človeka na Mesecu, kakor tudi za njegovo vrnitev na 
Zemljo. Sedaj imam 61 let, pa vendar sem trdno prepri
čan, da bom dočakal dan, ko bo vesoljska ladja s člo
veško posadko pristala na Mesečevih tleh.«

Kaj se bo zgodilo v najbližji prihodnosti, je težko 
reči. Gotovo je samo eno: človekova želja, da bi stopil 
na Mesečeva tla, še nikdar ni bila tako blizu resničnosti.

OD LUKIJANA IZ SAMOSATE DO »SPUTNIKA«
Pred dva tisoč leti je filozof Luki jan iz Samosa te po

slal na Mesec grško jadrnico! Skoraj 1.000 let nato je Leon 
Filozof izdelal prvo raketo, medtem ko je kitajski uče
njak Van Hu že 1558. leta poskusil prvo potovanje z ne
kakšno raketo.
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Več sredstev 
za nego gozdov!
Gozdni obrati Kmetijsko-goz- 

darskega posestva Kočevje v Veli
kih Laščah, Podpreski, Grčaricah, 
Ribnici, Mozlju, Stari cerkvi m 
Kočevju gospodarijo z 38.946 ha 
gozdov v družbenem sektorju in 
z 19.796 ha zasebnih gozdov. Lani 
so posekali 65.265 m3 iglavcev in 
64,633 m ’ listavcev v gozdovih 
družbene lastnine in tako za dva 
promila presegli letni načrt. V za
sebnem sektorju so poseskali 
32.456 m3 gozdov, kar je za 20,1 
odst. manj, kot so predvidevali. 
Glavni vzrok, da plana niso iz
polnili, je dejstvo, da se je lani 
povečala domača poraba lesa in 
da stanje na trgu z lesom ni bi
lo urejeno. Obseg sečnje in struk
tura proizvodnje v gozdrastvu ni
sta odvisna le od posameznih ob
ratov, organizacije dela in proiz
vodnih sredstev, ampak predvsem  
od potenciala gozdov, s katerim  
posamezni obrat gospodari. Zato 
po vseh obratih menijo, da je tre
ba v bodoče vlagati več sredstev 
za nego gozdov, saj bodo le tako 
gozdne površine dajale več lesa kot 
do sedaj 

Obrat za km etijsko kooperacijo 
pri KGP Kočevje je lani povečal 
dohodek za 69 odstokov v primer
javi z letom 1965. Tak uspeh je 
dosegel predvsem zato, ker je tes
neje sodeloval z zasebnimi kme
tovalci. Kljub temu pa vse mož
nosti še niso izkoriščene in bo 
treba tudi vnaprej skrbeti za bolj
še sodelovanje. —v

Nekateri bi radi 
špekulirali

Občani Žlebiča in Gorenjih La
zov nameravajo zgraditi vodovod. 
Posamezniki so za gradnjo že pri
spevali. Dosedanji prispevki znaša
jo do 30.000 Sdin. 2al pa nekateri 
še vedno odklanjajo, da bi sodelo
vali pri tej gradnji.

Na bližnjem sestanku prebivalcev 
obeh vasi si bodo razdelili obreme
nitve v zvezi z gradnjo vodovoda. 
Razpravljali in sklepali bodo tudi 
o  uvedbi obveznega samoprispevka 
za to gradnjo. Tako bi breme grad
nje porazdellii enakomerno na vse. 
Nekateri namreč kažejo, da bo vo 
dovod zgrajen; zanj ne nameravajo 
nič prispevati, kasneje pa bi se 
radi zastonj priključili na vodovod.

Občani bodo take špekulacije 
onem ogočili, če bodo sprejeli sa
moprispevek za gradnjo, ki bo ob
vezen za vse občane. Ce samopri
spevka ne bi izglasovali, jim osta
ne še možnost, da sklenejo, da mo
ra vsak za vodovodni priključek 
prispevati določeno vsoto denarja, 
pa naj se priključi na vodovod, 
kadar se hoče (čeprav čez nekaj 
let). Seveda bi zadevo laftko rešila 
tudi občinska skupščina, če bi 
sprejela odlok o obveznem pri
spevku za vodovodni priključek, 
kot so to storile že nekatere dru
ge občine.

Spet več nočnin
V hotelu Pugled v Kočevju 

so zabeležili aprila 665 noč
nin ali 28 več kot v istem ob
dobju lani. Tujih nočnin so 
zabeležili 83 ali deset več kot 
aprila lani. V prvih štirih me
secih letos pa so v hotelu za
beležili 2779 nočnin, lani pa 
2305. Tuji turisti so prenoče
vali letos v hotelu 370-krat, 
lani pa 332-krat. Med domači
mi turisti je bilo največ Slo
vencev in Hrvatov, med tu
jimi pa zahodnih Nemcev, 
Italijanov in Avstrijcev. Ver
jetno je slabo vreme vplivalo, 
da ni prišlo aprila v Kočevje 
še več turistov.

Cene v Kočevju
Pretekli ponedeljek so ve-- 

ljale v trgovini s sadjem in 
zelenjavo naslednje malopro
dajne cene: krompir 0,60 N- 
din kg, jajca 0,47 N-din kos. 
pomaranče 4.84 N-din kg, ba
nane 5,70 N-din kg, limone 
4,50 Ndin kg. jabolka 4,48 N- 
din kg, sveže zelje 3,76 N-din 
kg, kislo zelje 1-54 N-din kg, 
kisla repa 1,42 N-din kg, so
lata 4 N-din kg, nova čebula 
5,55 N-din kg, ribe 7,M6 N-din 
kg, fižol v zrnju 3,93 do 4,77 
N-din kg, češnj«* 4,44 N-din 
kilogram.
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Matični urad Kočevje
V aprilu .so bili rojeni na ob

m očju matičnega urada Kočevje 
dva dečka in ena deklica; poroči
lo se Je 9 parov. UmTli so: M an
ja Struna, upokojenka iz Kočev
ja, Bračičeva 15, 77 let; Anton 
Hron, delavec iz Kolenče vasi 3, 
umrl v Calw — Nemčija, 30 let; 
Julijana Karh, gospodinja iz Pri
moži 1, 82 let; Viktor Lavrič, upo
kojenec iz črnega potoka, 42 let, 
in Ivan Lipovac, delavec iz Ko 
čevja, RoSka c. 39, 42 let.

PRED KONFERENCO ZK V KOČEVSKI OBČINI

Temelji socializma so trdni
Krepiti je treba družbeno zavest — Komunisti se najbolj prizadevajo za 
uresničitev reforme — Inteligenca premalo povezana z družbenim razvojem 

občine — Padlo število delavcev -  članov ZK

Bralcem posredujemo 
nekaj misli iz poročila 
občinskega komiteja ZKS 
Kočevje za bližnjo kon
ferenco. Poročilo zajema 
na 45 straneh dejavnost, 
notranje odnose in organi
ziranost ZK v občini, delo 
občinskega komiteja na 
področju idejno-polit'čne 
aktivnosti in družbeno
ekonomski raivoj občine. 
O večini zadev, ki jih ob
ravnava poročilo, smo že 
pisali, zato smo jih tokrat 
izpustili ali pa najbolj po
membne le na kratko 
omenili.

Zborov volvicev, (splošnih

zborov) se je letos udeležilo 
v mestu le 8 odstotkov ko
munistov. Vse kaže, da se ko
munista zanimajo predvsem 
za delo in probleme delovnih 
organiizacaj, premalo pa za 
probleme izven svojih delov
nih kolektivov.

X
Od zadnje konference do 

danes se je število članov ZK 
zmanjšalo za 12. V tem ob
dobju je število delavcev-čla- 
nov ZK padlo za 3 odstotke, 
uslužbencev-članov ZK pa na
raslo za 2,5 odstotka. Med 
članstvom je največ delavcev 
(53,5 odstotkov) in uslužben
cev (27,6 odstotkov). V tem

Ni se nam treba več bati 
za fizično eksistenco, torej za 
obstoj družbene lastnine in 
družbene samouprave kot te
meljev socialističnega družbe-

       ;     nega reda. Ti temelji so se
obdobju je bilo izključenih ustavnopravno že tako zako- 
iz organizacije 15 članov; 13 reniniii v delovnih ljudeh, da 
delavcev in ostalih ter 2 us- tri jih bilo nemogoče poru- 
lužbenca. Največ izključitev šiti Nevarnost pa je, da take 
jf zaradi neizpolnjevanja temelje začne razjedati napač- 

precej manj na družbena zavest, ki jo po
rajajo nepravilni odnosi med 
ljudmi. Gre torej za vpraša
nje duhovne eksistence, ki jo 
lahko krepimo samo z vsemi 
oblikami družbene zavesti: s 
filozofijo, literaturo, tiskom, 
kulturno vzgojo, moralo, po
litiko itd.

določil statuta 
pa zaradi idejno-političnih 
odklonov.

Občinski komite ZK nj za
dovoljen z družbeno aktiv
nostjo inteligence, posebno 
mlajše. Meni, da bi morala 
biti mnogo bolj povezana z 
našim družbenim razvojem. 
Očitno inteligenca premalo 
deluje kot idejna nosilka 
družbenega napredka občine.
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TOMŠIČEVA BRIGADA bo julija letos slavila 25-letnico svoje ustanovitve. Preživeli 
borci brigade so začeli jubilejno proslavo s tem, da so popeljali iz Ljubljane, Ve
lenja in Kočevja mladino v Stari Log na Kočevskem, kjer je bilo v soboto in 
nedeljo partizansko srečanje. Zbralo se je nad 400 mladincev in mladink ter vojr^ 
kov iz vojašnice BORISA KIDRIČA, v kateri nosi njena sedanja mirnodobska 
enota slavno ime I. SNOUB Toneta Tomšiča. Na sliki: skupina prvoborcev iz Tom
šičeve brigade z mladimi gosti med kulturnim sporedom v soboto popoldne. (Foto:

M. Vesel.)

70 otrok bo šlo letos v okrevališče
Stroške bodo plačale delovne organizacije in starši —  Oskrbni dan za 
otroka stane 20 Ndin — Za nekatere okrevanja potrebne ne bo denarja

(in tudi okrevanja ne)

Iz občine Kočevje bo letos 
letovalo v mladinskem okre
vališču Rdečega križa Slove
nije »Debeli rtič« 70 otrok. 
Socialno ogroženim in zdrav
stveno šibkim otrokom bodo 
14-dnevno letovanje plačale 
delovne organizacije, kjer so 
zaposleni starši. Za otroke, 
katerih starši imajo večje 
osebne dohodke, pa bodo le
tovanje delno ali v celoti pla
čali starši Oskrbni dan v 
letovališču »Debeli rtič« velja
20 Ndin. Kočevski otroci bo- 
bo odpotovali na letovanje 
31. julija, vrnili pa se bodo 
15. avgusta.

Letos se bo zgodilo prvič, 
da zaradi zmanjšanega pro
računa občinska Zveza prija
teljev mladine ni dobila dota 
cije za organiziranje letova
nja. Precejšnje razumevanje 
pa so pokazale delovne orga
nizacije, ki letos prvič plaču
jejo za letovanje.

Vendar še ni zagotovljen 
ves denar, ki je potreben za

izvedbo letovanja. Tako še ni
v letovališče in domov ter 
priskrbljen denar za prevoz 
za plačilo vzgojiteljev. V 
zdravilišču bodo namreč otro
ci pod stalnim strokovnim 
zdravstvenim in vzgojnim 
nadzorom. Razen tega tudi 
ni denarja za plačilo letova
nja otrokom upokojencev, ki 
so socialno šibki. Zveza pri
jateljev mladine pričakuje, da 
ji bosta manjkajoči denar 
prispevala občinski sindikalni 
svet in svet za šolstvo.

Vsi otroci, ki bodo šli v 
zdravilišče, so bili zdravstve
no pregledani in jim je okre
vanje priporočil zdravnik. 
Zdravniki so ugotovili, da bi 
potrebovalo okrevanje kar 400 
otrok. Vendar pa za vse ne 
bo denarja. Predvsem ne bo
do odšii v kolonije otrocd 
kmetov, obrtnikov in staršev, 
ki delajo v inozemstvu in za 
katere starši ne morejo ali 
nočejo plačati, iz drugih vi
rov pa zanje tudi ni pričako
vati pomoči. Pred odhodom v

kolonijo bodo vsi otroci še 
enkrat pregledani.

Od 1964 do 1966 je v občini 
narodni dohodek letno nara
ščal za 19,3 odstotke, število 
zaposlenih pa se je v istem 
obdobju zmanjšalo za 2 od
stotka. To pomeni, da delov
ne organizacije ne odpirajo 
več toliko novih delovnih 
mest, ampak iščejo rešitve v 
boljši organizaciji dela. Kljub 
uspehom gospodarstva pa je 
še precej težav. Podjetja so 
še preveč zaprta vase, orga
nizacija dela je slaba, preveč 
se držimo oblik administra
tivnega poslovanja. Tudi izko
riščenost proizvodnih zmoglji
vosti je slaba, še vedno de
lajo na ključnih delovnih me
stih ljudje, ki po svoji kvali
fikaciji ne izpolnjujejo zah
tev za taka delovna mesta, 
zato tudi ne dosegajo želenih 
rezultatov. V gospodarstvu bi 
bilo treba čimprej odpraviti 
administrativno-etatistične in
strumente, kar pa je sistem
sko vprašanje.

Komunisti so bili tista or
ganizirana idejna in politična 
sila, ki si je najbolj odločno 
prizadevala pri uresničevanju 
naše gospodarske in družbe
ne reforme, številni problemi 
in naloge, ki jih je reforma 
postavila v ospredje, zlasti 
na področju gospodarstva, so 
zahtevali od komunistov po
globljeno idejno in politično 
delo v samoupravnih organih 
delovnih in drugih organiza
cij.

Praznik 
pionirjev

Vtisi iz pionirčkove torbe 
so polni doživetij o tem naj-, 
večjem pohodu pionirjev. V 
kočevski občini so začeli pre
našati kurirčkovo torbo 11. 
maja ob 8 . uri v najvišji va
sici Stari Kot. Otrok je bilo 
samo 14, z njimi seveda tudi 
učiteljica. K slavnosti sô  pri
šle mamioe in tudi očetje. 
Po izredno prisrčnem progra
mu so se napotili kar vsi 
skupaj v dolino Drage.

Dolina Drage je spet ožive
la tako kakor pred 25 leti, 
ko so ustanavljali odrede, ba
taljone, brigade in kurirske 
TV.

Iz Trave je že odšla posta
ja TV v dolino Cabranke in 
Kolpe, oborožena z znanjem, 
orožjem in tehniko današ
njih dni. Po vsej dolini Ča- 
branke in Kolpe so gorela 
srca pionirjev od želje, da 
bi opravili nalogo čim bolj
še in da bi prinesli pošto in 
torbo, kamor je bilo določe
no. Pionirji v Vasi so bili P°" 
sebno skrbno pripravljeni. Iz 
njihove vasi se je pred 25 le
ti začel napad na Brod na 
Kolpi, ki je bil osvobojen 1. 
maja 1942.

12. maja so pionirji nada
ljevali pot iz Vasi skozi Ba
njo loko, Kočevsko Reko i» 
Livold v Kočevje. Ob istem 
času so odšli pionirji iz Pred- 
grada in Koprivnika skozi Vi- 
molj in Knežjo lipo proti Ko
čevju, iz Strug pa skozi Vrbo
vec in Polom v Stari Log. Tu 
so pričakali pionirje s Pr®" 
vol v novomeški občini. Nad 
Suho krajino je grmelo ka
kor v vojnih letih, pionirji 
pa so bili prav pogumni.

Naloga je naloga: torbica s 
pošto mora naprej! V K očev
ju je čakala že cela brigada 
pionirjev na prihod pisem, 
pozdravov in dobrih želja to
varišu Titu, katerim so pn* 
ložili še svoje. V K očevju  
najbrž še nikoli ni bilo zbra
nih toliko pionirjev kakor 12- 
maja 1967. Našim najmlajšinj 
je spregovoril nekaj kleni« 
besed tovariš Kamičnik.

13. maja so na Jasnici P ^  
nirji lz Stare cerkve izroetu 
torbico pionirjem iz D olenj«  
vasi. S tem se je končal P1̂  
znik pionirjev v k o č e v sk i o»- 
čini. PETER ŠOBA«

Pri LIK so vsi obrati enakopravni
Podpreska dobi novo proizvodno dvorano — Lani so kupili nov p o ln o je r' 

menik —  »Jelka« ima bodočnost

V obratu »Jelka« izdeluj®- 
mo še pralnike s 
oboje (posebna ambalaža)* 
tovarno »Melamin« ter des 
za meso, testo in čebulo.«

Vendar v vsem tem 
razloga, d a  ima obrat boCl 
nost. Vendar razlogi 
Predvsem obratu ne .
surovin, saj Je sredi g02®?! 
Razen tega se ljudje zav ^  
jo, da pomeni obrat, ce 
bodo boljše u p ra v lja li,

Branili so se funkcij
5. maja stu se na skupni soji se

stala novi odbor organizacije ŽROP 
m  mesto Kočevje in novi odbor 
ZB in ZVVI, Zanimivo Je, da so  
se člani obeh odborov branili pre
vzeti vodstvene funkcije v odborih, 
ker imajo že vsi v drugih organi
zacijah, društvih in na rednem de
lovnem mestu dovolj dela Verjet
no bi v bodoče res kaznio poiskati 
še ostale ljudi, ki so voljni delati, 
da ne bi bili le nekateri povsod

vprezeni in da bi se delo enako
merno porazdelilo na vse člane. 
Zdaj se namreč dogaja, da se na 
večini sestankov srečujejo vodno 
isti ljudje.

Po burni razpravi so bili Izvo
ljeni pri upravnem odboru ZB in 
ZVVI aa predsednika Lojze Ralih, 
zn tajnika B lai Volf in za blagaj
nika Alojz Marinc; pri upravnem 
odboru ZROP pa za predsednika 
Jože Primc, za tajnika Peter Šubic 
in zn blagajnika Stane žagar.

Oba odbora sta izvolila še skup
no koordinacijsko kom isijo za po
moč vietnamskemu ljudstvu, katere 
člani so: Andrej Pirnat, Rezka Br
ian, Jože Polovič, Peter Sobar in 
Rudi Jaklič. Komisija bo zbirala 
denarne in materialne prispevke ter 
prostovoljne krvodajalce.

»Jelka« v Podpreski je obrat 
Lesne industrije iz Kočevja. 
Proizvodne prostore ima v le
senih, a ometanih barakah, 
ki so bile postavljene že leta 
1955. Ce jih človek pogleda in 
na hitro površno oceni, bi 
dejal, da obrat nima možno
sti za lepšo bodočnost. Prav 
zato me je presenetilo, s 
kakšno navdušenostjo mi je 
o njem govoril obratovodja 
Milan Pajnič.

»2 e to pomlad bomo začeli 
tu graditi novo proizvodno 
dvorano. V najslabšem pri
meru, če ne bo dovolj de
narja, pa Jo bomo začeli gra
diti prihodnje leto. Načrti za
njo so že narejeni, železna 
konstrukcija je tudi že naro
čena in bo izdelana spomladi. 
Zgrajena bo iz skupnih skla
dov podjetja LIK, veljala pa 
bo koli 50 milijonov Sdin.

Odkar smo spet pod LIK, 
se pravi od 1. januarja lani, 
smo zelo zadovoljni. V pod
jetju so namreč vsi obrati 
enakopravni. Ko smo bili pod 
INLES, pa srno se čutili za
postavljene. Tako so namreč 
menili, da se pri nas ne spla
ča investirati, ker naš kraj 
nima bodočnosti. Zaradi ta
kega gledanja bi morali obrat 
po nekaj letih prav gotovo 
ukiniti.

Z lanskim delom in uspe

hom smo zadovoljni. Osebne 
dohodke imamo nekoliko viš
je, sklade pa res manjše, ven
dar so za to opravičljivi vzro
ki.

Lani je namreč žaga, na ka
teri žagamo bukov in jelov 
les, štiri mesece stala, ker 
smo kupili in montirali nov 
polnojanmenik. Vendar smo 
aclaj zadovoljni, ker je proiz
vodnja na žagi večja, pa tudi 
kvaliteta je boljša. Reklama
cij sploh ni več, Zaga dela 
tudi za zasebnike. boljši življenjski standard.

m m

Te barake bo m orda že letos ali pa prihodnje 
m enjala nova velika proizvodna dvorana (Foto:



Z enotnostjo bodimo za vzgled!
Med posameznimi bor

ci so se zadnje čase razpa
sli negativni pojavi, kot 
so: kritikastrstvo brez
vzroka, medsebojno obto
ževanje glede večjih ali 
Manjših zaslug v času 
NOB in p. Takšni pojavi 
ustvarjajo malodušje in 
nezaupanje in sejejo raz- 
dor v vrste borcev, za po
sledico pa imajo nemalo
krat tudi čustveno priza
detost. Prav zato niso red
ka primeri, da se posamez
ni borci vdajajo alkoholu 
in s tem izgubljajo ugled 
ter kvarijo moralni lik 
borca NOB.

Naši nasprotniki (med

nje šteje tudi novi belo
gardizem) znajo takšne 
pojave spretno izrabiti. 
Opozoriti velja na velik 
zalet klerikalizma, ki je 
zlasti opazen zadnje čase. 
Kam je pripeljal klerikali
zem slovenski narod, smo 
zelo dobro videli v času 
NOB, spomini na to pa 
so še dovolj sveži. Prav 
zato je dolžnost članov 
ZB, da ostanejo budni in 
da vnašajo v politično in 
javno življenje las-tnosti, 
ki so bile odlika borcev 
NOV. Te lastnosti so po
žrtvovalnost, samostoj
nost, odločnost itd.

Nenehno si moramo pri

zadevati za pravilrejše 
vrednotenje naše revoluci
je in njenih pridobitev ter 
biti budni proti vsem po
izkusom pačenja njenih 
smotrov.

Ne pozabljajmo, da se 
mladina zgleduje po sta
rejših, zato moramo skr
beti, da se bodo na naših 
zgledih učili dobrih, ne pa 
slabih stvari. V šoli in do
ma pa pripovedujmo otro
kom čimveč o velikih do
godkih iz minule vojne ter 
o grozotah, ki so jih pri
zadejali našemu narodu 
okupatorji in njihovi po
močniki — domači izda
jalci. —r

8. MAJA ZVEČER JE BIL v ribniškem domu Partizana 
uspel nastop domače Glasbene šole s sodelovanjem ba
letne skupine iz Ljubljane ter članov ljubljanske Opere, 
Vilme Bukovčeve in Rajka Koritnika. Prireditev je or
ganizirala delavska univerza iz Ribnice. — Na sliki: 

nastop ribniške glasbene šole. (Foto: D. Mohar)

Novi predsednik ObS: Bogo Abrahamsberg

BOGO a b r a h a m s b e r g , 
jpredsednik občinske 

SKupščine Ribnica meni, 
glavno delo nove 

oocinske skupščine izpol- 
. Ivanje nalog v zvezi z 
,Zvajanjem gospodarske in 
družbene reforme. Na po- 
ttrocju gospodarstva bo 
Potrebno ugotoviti, za raz- 
°J katerih panog so v ob- 

pogoji, in potem po- 
abiti tudi podjetja iz 

občin, naj investi- 
^ajo v ribniški. V tem ob- 
ho - .b ° sprejet novi ur- 
anistični program, ki ga

ti° i re^a dosledno izvaja- 
u‘ °membne naloge pa 

,° tudi na področju 
kjer je treba pred

nic • končati šoli v Rib- 
riit;1 ~m Sodražici ter zgra- 

solo v Loškem potoku.

reč nima davčnega izterje
valca, razen tega gospo
darske organizacije porav
navajo svoje obveznosti do 
občinskega proračuna za

nje vseh dejavnosti, ki so Vzrok za tako luknjo v nazaj, se pravi, da so na
financirane 'iz proračuna, proračunu so neiztirjani primer obveznosti za me-
precej obveznosti pa skup- davki in premajhen dotok sec marec poravnale šele
ščina tudi ni poravnala. prispevkov. Občina nam- v aprilu.

POSVET KRAJEVNIH SKUPNOSTI R IB N IŠK E OBČINE

Ceste so razdrte, denarja pa ni!
10. maja je bil v Ribnici naj priskočijo na pomoč s računa, 4 milijoni pa so pri- 

posvet predsednikov KS. Go- prostovoljnim delom. spevek KGP Kočevje. Pred-
vorili so o financiranju in Predsednike KS so na po- sedniki so menili, da bi mo-

Na seji so še izvolili in materialnem poslovanju KS svetu podrobno seznanili z rali del denarja za KS pri- 
imenovali več kom isij in ter o njihovi vlogi v komu- delom Stanovanjsko-komunal- spevati tudi domači kolekti-
drugih organov razprav- nalni dejavnosti. Največ so nega podjetja. Govoreč o de- vi. Na kraju so se pomenili
_ . _.  .  V  . . . . .  . .  .  .  l i i  X T Q  o r»  iinrntAtnli Ho in ć o  r\ r » r r » K l  A tv \ i  V» t»  v \ n c o i r t o i>
ljfl.li o ukrepih m  pnpra- razpravljali o cestah, ki so 
v ah na m ednarodno leto zadnje čase slabo vzdrževa- 
turizm a, razpravljali o gi- ne. Za občinske ceste bi m o 
banju gospodarstva in re- ralo skrbeti Stanovanjsko-ko- 
alizaciji občinskega pro- munalno podjetje Ribnica, to- 
računa v prvem  četrtle tju  da to dobi za vzdrževanje

Za podpredsednika občinske skupščine je bil izvoljen Evgen Ivanc —  V pr
vem četrtletju občinski proračun ni bil dosežen tako, kot so predvidevali

Na prvi seji nove ob
činske skupščine Ribnica 
je bil izvoljen za predsed
nika Bogo Abrahamsberg, 
dosedanji podpredsednik 
občinske skupščine. Za 
podpredsednika je bil iz
voljen Evgen Ivanc, diplo
mirani pravnik. Novi 
predsednik občinskega zbo
ra je Franc Trdan, novi 
predsednik zbora delov
nih skupnosti pa inž. Pa
vel Trdan.

lu KS, so ugotovili, da je de- še o problemih v posamez- 
narja premalo: letos je za- nih KS, zlasti o več tisoč ku- 
nje v vsej občini na voljo le bičnih metrih lesa, ki leže v 
6 milijonov S din. Od tega gozdovih, ker ga lastniki ni
sta 2 milijona iz občin, pro- so mogli zvoziti v dolino. —r

ter sprejeli nekatere od
loke.

Občinski proračun v pr-

67 km občinskih cest iz pro
računa le 12 milijonov S din. 
Prebivalci se razburjajo, od-

vem četrtle tju  ni bil dose- govorni valijo krivdo drug 
žen"tako, kot je  bilo pred- na drugega, «este pa aato ni-
videno. Razlika pri dohod 
kih in izdatkih je precejš
nja. Tako se je v prvih 
treh mesecih nabralo v

so nič boljše.

V razpravi so nekate
ri predlagali, naj bi skrbele

proračunu le okoli 16 od- za 06346 da bi te
stotkov (nam esto 25 od- opravljale to nalogo ceneje
stotkov) predvidenih let
nih dohodkov.

in bolje. Večina se je izrek
la za to, naj skrbi zanje še

P rim anjkljaj je občutno naprej Stanovanjsko-komunal- 
prizadel redno financira- no podjetje, prebivalci pa

Največ časa so porabili za člane
Pot V ^ n išk i občini je delovalo uspešno —
Bo e9ui?i° <*lo pripadniki BG . . .  — Krediti za posojila borcem kmetom —  

rcev je veliko, denarja za priznavalnine pa malo, zato predlagajo ustano- 
ev Posebnega sklada pri RO ZZB NOV Slovenije —  Velike razlike med 

^ priznavalninami v posameznih občinah je treba odpraviti

bi?' • na dan zmage, je
nuin razširjeni ple-
lz n.° b .̂Vlskega odbora ZB. 
da So lla. Je bilo razvidno, 
delovni! minulem letu dobro 
k°misiio VSe komisij6> zlasti 
Sebne rt Priznavanje po- 
vioe) °.be (reševala je 239 

ler komisija ZROP.

t(>M£lSriU so “ ■ * *  »o le-
tetnin* Ja proslava 22. ob-
*0* m !? K  22' tjulija Pri
sPomJ?, ’ kjer 1)0 odkrit 
1)0 o r J ^ PadIirn- Proslavo 
< W c ^ 121rala KO ZZB So-
0b0 22BVmb„Si« e'OV8nJU 2 

io^etJc?,1l l ,0.r£tlnlzacUe moni-
J skrbeti za zbi- 

0 N or ,0vinskeea gradiva
s? ° m w  kronik
2brano in i r  bo vse gradivo 

dali wdokumentirano, bo- 
11 kroniko v tisk.

S6bne1dp,a ** Priznanje po-
Precej droVne d?be Je “"e18 
vl°g j0 > .a' pri reševanju 
V1°8  i  stroga. 90 odst.
Pa zavrnu ^°dno. io odst.
*  80 iaKsni, ki so želeli

Za priznanje posebne dobe se

x-.x: v.* -

imeti kot posebno dobo pri
znan čas, prebit v beli gardi!

Sekcija ZROP je imela v 
zimskem času več predavanj, 
na katerih so pogrešali zlasti 
mlajše ljudi

Precej je bilo narejenega 
pri odpravljanju stanovanj
skih težav borcev. Lani je 
posebna komisija razdeli
la 10 milijonov S din za po
sojila kmetom borcem. Pri
bližno enak znesek bo raz
deljen tudi letos. Skoro dese
tina občanov je včlanjenih v 
ZZB, polovica od teh (okoli 
600) pa je preživela italijan
ska in nemška taborišča smr
ti. Po vsem tem Je razumlji
vo, da so mnogi člani ZZB 
zdravstveno prizadeti in da 
Je velik pritisk na priznaval
nine, toda ObS Ribnica ima 
v te namene le 14 milijonov 
S din. Priznavalnine so za
voljo tega nizke — 5 do 15 
tisoč S din. Zato so udeležen
ci plenuma predlagali, naj se 
pri RO ZZB NOV Slovenije 
osnuje poseben sklad, v ka
terega bi plačevale prispev
ke vse občine. Le tako bi

lahko odpravili velike razli
ke v priznavalninah, ki ob
stajajo med posameznimi ob
činami v Sloveniji in burita jo 
kri. Pri tem so najbolj priza
deti borci iz izrazito borčev
skih področij, ker so prav ta 
še vedno gospodarsko najbolj 
nerazvita in lahko dajo bor
cem najmanj.

Na plenumu so sklenili, da 
se podeli 1. ribniški četi do
micil in da bodo ta sklep 
predložili v potrditev občin
ski skupščini Ribnica. Dolo
čili so tudi delegacijo, ki bo 
odšla na proslavo v italijan
sko občino Arcevia, s kate
ro je ribniška občina skleni
la pobratimstvo.

—r

Zima je zavrla rast
Dolgotrajna zima ln mraz 

sta precej zavrla rast v ni
žinskih predelih in hkrati tu
di kmečka dela. V Loškem 
potoku so začeli z oranjem, 
setvijo in drugim šele maja. 
Trava ln žita so še čisto pri 
tleh. Vse kaže, da bo košnja 
letos pozneje kot običajno, 
sadja pa bo najbrž precej.

Za majske praznike ribniški grad (z izjemo muzeja) ni 
dostojno pričakal velikega števila izletnikov. Gostinci 
so računali z dežjem, prišli pa so gostje — in gledali 

klopi pod arkadam i... (Foto: J. Primc)

Še enkrat: Ribnica: Piran 23:16
V Športnih poročilih Je potrebna 

objektivnost in točnost. Dopisnik 
mora biti tudi dobro seznanjen z 
vsem Športnim dogajanjem ali vsaj 
v tisti panogi, o  kateri poroča. V

Odslej samo ena 
organizacija

Na letni konferenci OO ZK 
v Sodražici so sprejeli sklep 
o združitvi osnovne organiza
cije v Sodražici in one v GA- 
LANTERIJI v eno organiza
cijo. Razpravljali so o poli
tičnem delu, pohvalili priza
devnost KS, se pomenili o 
sprejemanju novih članov v 
ZK in o delu z mladino ter 
drugem.

zadnjem času se prevečkrat ponav
ljajo poročila krajevnih dopisnikov 
mimo teh osnovnih načel.

V zadnjem Dolenjskem listu  je  
bilo poročilo o tekm i med roko
m etaši Ribnice in Pirana. Za to  
tekmo ugotavlja dopisnik pri za
ključku poročila: »Po tablici za
vzema zdaj ribniško m oštvo tretje 
m esto v Sloveniji«. — Taka trditev  
je dvoumna. Gre za tretje m esto  
na tablici republiške rokometne 
lige, a ne za tretje m esto v Slove
niji! To pa je že velika razlika.

Rokomet v Ribnici lepo in stal
no napreduje in seveda nd izključ
no, da bi se  z  leti uresničilo, da
bodo celo tretji v Sloveniji.

A. A.

V kratkem 
fluorografiranje

V ribniški občini bo flu
orografiranje (slikr.nje 
pljuč in srca) od 24. do 
29. maja. Udeležiti se ga 
morajo vsi občani. Stano
valci vsake hiše bodo do
bili še posebno obvestilo, 
tdaj in kam morajo '»riti 
na fluorografiranje.

Zakonske zveze 
bodo sklepali

Občinska skupščina Ribnica 
je na zadnji seji imenovala 
odbornike, ki bodo sklepali 
zakonske zveze. Imenovani so 
bili: za območje Loškega po
toka: Ivan Lavrič in Jože Bar
tol j;
za območje Sodražice: Rudi 
Lovšin in Danilo Samsa; 
za območje Ribnice: Bogo
Abrahamsberg, Janez Pucelj, 
Stane Andoljšek, Franc Ilc 
in Franc Trdan.

Ribniški pevci gredo 
v Avstrijo

Ribniški rojaki, ki žive v 
Beljaku (Avstrija), so pova
bili moški pevski zbor ribni
ške Svobode, naj bi imeli 
koncert v njihovem mestu. 
Dogovor o koncertu še ni do
končno sklenjen, vendar vse 
kaže, da bodo ribniški pevci 
že konec maja ali v juniju 
peli v Beljaku. Za nastop so 
dobro pripravljeni, saj imajo 
naštudiranih 30 narodnih in 
umetnih pesmi.

JLA za občane
V petek, 12. maja, je enota 

JLA iz Ljubljane obnovila 
most pri Brežah, ki ga je Bi
strica pri zadnjih poplavah 
poškodovala. Delo so opravili 
v okviru srvojih rednih vaj. 
Dan prej so vojaki v Ortneku 
dokončali izkopavanje jar
kov, v katere bodo vaščani 
položili cevi. Delo so opra
vili s stroji.

Pripombe k načrtu
Na zadnji seji KS Ribnica 

so razpravljali o predlogu 
urbanističnega načrta Ribni
ce. Prisotni so imeli več pri
pomb k lokacijam nekaterih 
stavb. Na Seji so razpravljali 
še o nadaljnji gradnji ribni
škega pokopališča in o denar
ju, ki je potreben za delo KS.

—r

Volitve in imenovanja
Na zadnji seji občinske skupšči

ne Ribnica so bili izvoljeni in im e
novani v razne organe naslednji:

v kom isijo za volitve, imenova
nja in kadrovske zadeve občinske 
skupščine: Franc Ilc, Mirko Mer
har, Ivan Car, Danilo Samsa, Ja
ne® Pucelj, Franc Košorok, Janez 
češarek, Stanko Rus in Draga 
Lovšin;

v iniciativni odbor za ustanovi* 
te v občinske izobraževalne skup
nosti: Franc Ilc, Franc Mihelič, 
Karlinca Zibert, Mija Malnar, Ol
ga Mohar, Majda Ivanc in Milena 
Barovac;

za člane skupščine izobraževal, 
ne skupnosti: Evgen Ivanc, Franc 
Ilc, Karlinca 2ibert in France Mi
helič;

v svet za narodno obrambo: 
Bogo Abrahamsberg, Matija Zo
bec, Franc Ilc, Vinko Kersnič, 
Vinko Mate, Justin Zibert, Gojko 
Pavlovič, Vasilij Petrovič in Franc 
Lapajne.

Cene v Ribnici
Pretekli ponedeljek so ve

ljale v trgovini s sadjem in 
zelenjavo naslednje malopro
dajne oene: krompir 0,80 N- 
din kg. jajca 0,45 N-din kg, 
pomaranče 4,90 N-din kg, ba
nane 6 N-din kg, limone 4,60 
N-din kg, sveže zelje 3,90 N- 
din kg, kislo zelje 1,55 N« 
din kg, solata 4 N-din kg, 
čebula 4,50 N-din kg, grozdje 
5,80 N din kg.



PREHRANA
je odprla kiosk

Pretekli teden je trgovsko 
podjetje PREHRANA iz Ljub
ljane, ki ima tudi v Črnomlju 
svojo samopostrežno trgovi
no, odprlo kiosk za prodajo 
sadja in zelenjave. V okviru 
priprav na letošnje turistično 
leto je podjetje nabavilo več 
kioskov in enega postavilo 
tudi v Črnomlju, tik svoje 
prodajalne. Ugotovili so, da 
se prodaja na prostem zelo 
obnese, ker kupci mimogre
de vidijo blago in se zanj od
ločijo. Preskrba s sadjem in 
zelenjavo se je tako v mestu 
izboljšala. Prve dni so imeli 
naprodaj pomaranče, jabolka, 
banane, papriko, paradižnik, 
peso, zelje, špinačo, solato 
itd., kar vse je šlo zelo do
bro v promet.

V Adlešičih zbirajo 
krvodajalce

V nedeljo, 21. maja, bo na 
Vinici prostovoljna oddaja 
krvi v okviru občinske krvo
dajalske akcije. Tudi občani 
s področja krajevne organiza
cije RK Adlešiči bodo kri od
dajali na Vinici. Ker pa je 
med prijavljenimi precej go
spodinj, si prizadevamo orga
nizirati odvzem krvi v popol
danskem času, kar bi bilo 
zanje najugodnejše. Krvodal- 
ce bodo na Vinico vozili z 
avtobusom; kdaj bo ta odpe
ljal, bodo zvedeli pravočasno.

Adlešiški aktivisti RK do
slej niso zbrali toliko prijav, 
kot je predvideno, lahko pa 
se občani 7a oddajo krvi od
ločijo še naknadno. Vsi, ki so 
prijavo zamudili, naj pridejo 
kar k avtobusu. p v

Reorganizacija ZK 
začenja v praksi

Pred kratkim so imeli v 
Črnomlju ustanovne sestanke 
novih teritorialnih osnovnih 
organizacij Zveze komunistov. 
Odslej bodo v vsem mestu le 
tri osnovne organizacije, v 
katerih bodo delovali komu
nisti iz kolektivov in okoli
ških vasi.

Š tev ilo  o sn o v n ih  o rg a n iz a 
c ij  ZK  se  b o  v vse j o b č in i 
m o č n o  sk rč ilo . M a jh n e  vašk e  
o rg a n iz a c ije  n a  te re n u  se b o 
d o  p r  d ru ž ile  v e č jim , ta k o  d a  
b o d o  p o  n o v em  d e lo v a le  le 
o sn o v n e  o rg a n iz a c ije  ZK n a  
V in ic i, v A dlešičih,. D rag a  tu 
šu , S e m ič u  in  Č -m o šn jic a h . 
P re d v id e v a jo , d a  b o  d e lo  v 
večjih s k u p in a h  m n o g o  u sp e š 
n e jš e  k o t d o s le j, k o  je  620 
k o m u n is to v  v o b č in i d e lo v a lo  
v 33 o rg a n  > a c \i  ah .

Č R N O M A L J S K I

D R O B I R
■  ZADNJE ĆASE je v mestu 

precej prireditev, saj ne mine te
den, da ne bi bilo v dvorani Pro
svetnega doma vsaj eno gostova
nje. Pretekli teden sta bili celo 
dve prireditvi: gostovala sta an
sambel »Biljana« in pa Črnomalj
cem že znani »Planšarji«. Obakrat 
je bila dvorana polna, kar kaže, 
da si ljudje prireditev želijo.

■  POTROŠNIKI SO nekoć že 
opozorili na čudno prodajo mesa 
v domaćih mesnicah, a prodajalci 
tega Se zmeraj ne upoštevajo. 
Strankam tako naglo strežejo, da 
meso v hipu odrežejo od kosa, 
ga vržejo na tehtnico in povedo 
ceno, še preden se kazalec umiri. 
Tako poslovanje gospodinjam ni 
všeč, a kaj, ko se mesarju nobena 
noče zameriti!

■  l'KKI) KRATKIM SMO 
CRNOM ALJCE opozorili na zani
mivost — drevesce, ki Je raslo 
prav iz zidu na stavbi občinske 
skupščine. Se istega dne, ko je 
časopis izšel, pa je bila nekomu 
rastlina na poti, da jo je pose
kal Za hudobnežem je ostala le 
sled, zabojček na tleh, na katere
ga je moral stopiti, da je dre
vesce dosegel.

■  9. MAJA SO IMELI vsi go
stinci iz črnomaljskega področja 
posvet, na katerem so sprejeli več 
sklepov, s pom očjo katerih bodo 
svoje poslovanje uskladili s pred
p isi, hkrati pa Izboljšali usluge 
gostom . Posvet je bil sklican v 
okviru priprav m  letošnje turi
stično leto

PRED N ED ELJSK IM I VOLITVAMI V ZADRUŽNI SVET

V zadrugi so obrodili sadovi trdega dela
V nedeljo, 21. maja, bodo v volilnih enotah Črnomelj in Dragatuš volili 
polovico novih članov zadružnega sveta kmetijske zadruge Črnomelj —  
Glede na zahtevne naloge pri uresničevanju dveletnega sanacijskega pro
grama je zelo važno, da izberejo iz svojih vrst najbolj sposobne in razgle

dane proizvajalce

V okviru nalog, ki jih kme
tijski zadrugi Črnomelj za
stavlja dveletni sanacijski 
program, se lahko pohvalijo 
že z mnogo boljšim poslova
njem, kot je bilo pred leti. 
Obseg poslovanja se je od le
ta 1965 občutno povečeval: le
ta 1965 je znašal obseg proiz
vodnje in poslovanja nekaj 
več kot 11 milijonov N din, 
lani že skoro 15 milijonov, 
letos pa računajo na dobrih 
17 milijonov N dinarjev.

Glavne naloge sanacijskega 
programa predstavljajo: .1. 
pocenitev in izboljšanje kva
litete v lastni proizvodnji, 2 . 
povečanje kooperacijske pro
izvodnje ob boljši organiza
cija, 3. razširitev trgovske de
javnosti in 4. rekonstrukcije 
nekaterih neurejenih obratov. 
Prav v teh prizadevanjih so 
že v letu dni dosegli zadovo
ljive rezultate, k čemur so 
pripomogli vsi zaposleni.

Proizvodni stroški 
upadajo

Sanacijsko obdobje pome
ni za ves kolektiv zadruge 
stiskanje pasu, hkrati za ve
liko skrb za racionalno delo. 
Razveseljivo je, da prizadeva
nja niso bila zaman, saj- so 
bili že lani v večini dejavno
sti proizvodni stroški občut
no nižji kot v letu 1965.

Proizvodnjo sena so organi
zirali na manjših površinah, 
zato je bila cenejša, kljub te
mu pa je bil pridelek večji. 
Se zdaj ima zadruga za pro
dajo preko 150 ton dobrega 
sena. Zaloge so še v črmoš- 
njicah, na Blatniku, Planini 
in Lokvah.

Prav dobre rezultate dose
gajo tudi v čredinski paši in 
letos nameravajo prepasti do
bro tretjino vseh krmnih 
dni. Medtem ko je bil po
vprečni dnevni prirast živine 
v letu 1965 614 g na glavo, la
ni 729 g, je znašal v prvih 
štirih mesecih letošnjega le
ta že 915 gramov.

Tudi hektarski pridelki tra
ve so na dobro gnojenih po
vršinah že toliko narasli, da 
bodo letos skoro '  tretjino 
vseh površin lahko kmetom 
oddajali v košnjo. Na rasti- 
lu pa nameravajo prodati tra
vo s košenic: Topličica, La
hinja, Zagradec, Slaba gori
ca, Ovčjak, Golobinjek, Kleč, 
Gaber, Vimolj in Resa. Ra
zen tega bodo kooperantom 
prodajali krmo na rastilu tu
di na Zastavi, na Krupi in

Razšli so se, ker je 
gostinstvo zatajilo

Ko je bilo med prazniki na 
Vinici tovariško srečanje ko
lektivov črnomaljske občine, 
se je zbralo okoli 800 ljudi. 
Vreme je bilo zelo lepo in ob 
campu je bilo sila živahno, 
ko so v kulturnem sporedu 
nas top li učenoi dragatuSke 
in viniške šole ter folklorna 
skupina Predoke. Sprva so 
bili gostje navdušeni, toda po 
programu so zaman čakali na 
obljubljeno godbo- da bi se 
ob njej malce zavrteli.

čeprav je bil družbeni 
sektor gostinstva pravočasno 
obveščen o prireditvi v cam
pu, se ni znašel in ni znal 
gostov obdržati. Ker se Je ra
zvedelo, da tudi kruha zmanj
kuje, so se izletniki že kmalu 
popoldne razšli po zasebnih 
gostiščih, kjer je bdlo bolj ve
selo.

na Gričku v Črnomlju. Ob 
vsem zmanjšanju površin pa 
bodo letos spitali in prodali 
1550 glav govedi.

Kooperacijsko pitanje 
govedi

Letos se lahko zadruga po
hvali z dokaj uspešnim pita
njem govedi v kooperaciji, 
dogovore pa sklepa le s tisti
mi rejci živine, ki so priprav
ljeni vzeti najmanj 15 glav. 
Kooperanti pitajo teleta do 
200 kg teže, nakar jih prevza
mejo zadružni obrati. Če ko
operant pita živali z lastno 
krmo in koncentratom, mu 
daje zadruga 580 din za kilo
gram prirasta, če krmo dobi
va v zadrugi, mu priznava 3,5 
koncentrata na 1 kg prireje, 
za oskrbo, hlevski prostor in 
seno pa dobiva 120 din na ki
logram prireje. Trenutno je 
v zasebni reji več kot 200 
glav, na lastnih obratih pa re
dijo 1080 glav govedi. Letos 
so prodali že 518 glav živine.

Precej se je razmahnila tu
di kooperacija v prašičereji. 
Kmetovalcem, ki imajo pri
merne prostore, dajejo sesne 
pujske, težke 20 do 22 kg. 
Posameznik jih mora vzeti 
najmanj 40 naenkrat. Za vsak 
kilogram prireje dajejo rej
cu 3,8 kg krmila in 60 din. 
Zaenkrat je v reji nekaj več 
kot 400 pujskov, v načrtu pa 
imajo, da bodo na ta način 
letos vzredili okoli 2000 pra
šičev.

Letos 1,600.000 litrov 
mleka

V zadnjih treh letih se je 
posebno razširila proizvodnja 
mleka. Od 800.000 litrov v le

tu 1965 je lani narasla na 
1,200.000 litrov, letos pa na
meravajo zbrati že 1,600.000 
litrov mleka na domačem 
področju. Za kmetijstvo je 
proizvodnja mleka zelo po; 
membna panoga, zato si bo 
zadruga v prihodnje prizade
vala izboljšati še kvaliteto.

Doseči rentabilnost proiz
vodnje pri kravjem mleku 
pa ni tako lahko, kajti veli
ko število rejcev je na raz- 
sežnem terenu, zato so zbi
ralne proge dolge in tudi čas 
zbiranja mleka ni kratek. To 
povzroča na eni strani velike 
stroške, obenem pa Je težko 
poskrbeti za kvaliteto mleka. 
Velikokrat se zgodi, da zara
di malomarnosti posamezni
kov trpi škodo več proizva
jalcev, mleka, s tem da dose
gajo slabšo oceno.

Ker so za prodano mleko 
dobili kmetovalci v letu 1966 
več kot 110 milijonov dinar
jev, bi morali vsekakor to 
proizvodnjo resneje jemati 
in dosledno upoštevati navo
dila strokovnjakov.

Krediti in več novih 
trgovin

Zadruga je svojim koope
rantom pomagala tudi pri na
bavi strojev, ureditvi hlevov 
itd. Doslej so za te stvari na
menili okoli 20 milijonov di
narjev. Mimo tega v poveča
nem obsegu razvijajo tudi tr
govsko dejavnost. Lani so v 
Črnomlju zgradili mlečno re
stavracijo, letos gradijo v 2 u- 
ničih s sodelovanjem vašča
nov in krajevno skupnostjo 
nov trgovski lokal, leta 1968

pa bodo tudi v Gribljah do
bili sodoben trgovski lokal. 
Nova lokala bosta imela bi
fe. V načrtu je večja rekon
strukcija nedavno prevzete 
poslovalnice v Dragatušu. Ko 
že govorimo o rekonstrukci
jah, naj omenimo, da je za
druga lani popolnoma mo
dernizirala svoj obrat v Lo
kvah, letos pa nameravajo 
obnavljati obrat Dragatuš.

Gotovo je, da bodo dveletna 
prizadevanja v sklopu sanacij
skega programa dala zadrugi 
solidno osnovo za nadaljnje 
še uspešnejše gospodarjenje. 
Z dosedanjimi prizadevanji 
bo moral novi zadružni svet 
nadaljevati, zato je potrebno, 
da bodo v njem razgledani in 
sposobni člani zadruge, ki 
bodo s svojimi mnenji lahko 
prispevali k vsestranskemu 
razvojni celotnega kmetijstva.

Kolektivi
naj prispevajo:

Odbor za jurjevanje v Čr
nomlju je že začel z organi
zacijskimi pripravami na naj
večjo črnomaljsko vsakoletno 
turistično prireditev, ki bo 
3. in 4. junija. Ker bo tre
ba prireditev v celoti organi
zirati z lastnimi sredstvi, se 
je odbor odločil prositi za 
pomoč delovne organizacije 
in zasebna gostišča, kjer bo
do imeli tedaj velik promet.

Precej delovnih kolektivov 
in tudi zasebnikov je že z 
razumevanjem pristalo na dej 
narno pomoč, kolikor pač 
kateremu dopuščajo možno
sti, medtem ko( nekateri še 
oklevajo, če letošnje pri' 
reditve ne bo mogoče za
dovoljivo organizirati, je vpra
šanje, če bo v prihodnje za
njo še zanimanje. To pa bi 
pomenilo za ra z v ija jo č i se 
turizem veliko škodo.

Dragatuš: bo še naprej vsak zase?
Razgovor s predsednikom vaške organizacije SZDL Jožetom Gerkšičem

Pred nedavnim je bil za 
predsednika dragatuške or
ganizacije SZDL izvoljen Jo
že Gerkšič, » čeprav je šele 
pred nekaj meseci prišel v 
vas za obratovodjo kmetij
skega posestva. Razmere v 

'vasi je hitro spoznal, in ker 
so tudi v organizacijah za
čutili njegovo delavoljnost, sd 
je v kratkem času nabral več 
funkcij. O delu v krajevni 
organizaciji SZDL pa je prav
zaprav po tožil:

— Ne moremo uspešno de
lati, ko v teh krajih ljudje 
žive vsak zase in se za delo 
v družbeno-političnih organi
zacijah bolj malo zmenijo. 
Kadar skličem sejo odbora, 
še odbornikov ni vseh na se
stanek, potem si lahko misli
te, kakšna je udeležba

Občam samo tarnajo, da 
imajo polne kleti krompirja, 
da so gnojila predraga in da 
so nekaterim borcem odvzeli 
zdravstvene izkaznice. Najbrž 
pa to ni vzrok, da ne hodijo 
na sestanke. Prejšnja leta.

ko tega ni bdlo, so našli drug 
izgovor.

Vaščane iz Breznika pa mo
ram pohvaliti. Ti so se pred 
kratkim zmenili, da bodo na 
lastne stroške napeljali v vas 
vodovod. Vsak gospodar bo 
prispeval po 130.000 Sdin za 
napeljavo cevi do vasi, še 
posebej pa bodo plačali 
stroške za napeljavo v hiše.

Vaška pota smo doslej po
pravljali s krajevnim samo
prispevkom. Za letos je še 
ostalo nekaj sredstev, potem 
bo denarja zmanjkalo. Pota 
bomo morali popravljati pro
stovoljno. Kadar bo le mogo
če, bo zadruga dala na raz
polago stroje, vendar bodo 
morali pri delu sodelovati 
vsi občani.

— Kakšno pa je družabno 
življenje v vasi?

— Prav tako slabo. V Za
družnem domu imamo mla
dinski kmb s -televizorjem, 
radijskim aparatom in gra
mofonom. Jeseni je še nekaj 
mladine zahajalo v klub, zdaj 
ni nikogar več. Mladinska ak

tiv je razpadel kot staro dre
vo. Trenutno je televizor v 
popravilu, in ko ga dobimo 
nazaj, ga bomo najbrž zape
čatili. Ljudje gledajo pr°*

J02E GERKŠIČ

gram raje pri z n a n c ih  in v 
družbeno sobo n e  z a h a ja jo 
če se že odrasli držijo vsaK 
zase, je res škoda, da vsaj 
mladina nima čuta za skup' 
no družabno življenje vasi.

Na Stražnjem vrhu prosijo zaman
Nič čudnega, če se ljudje razburjajo! Imajo elektriko, vendar ne sveti

Vsako gospodarstvo na 
Stražnjem vrhu je pred ne
kaj leti prispevalo po 6.000 
S din (takrat je bilo to pre
cej!) za postavitev transfor
matorja v Naklem pri Rožič 
vrhu, ker so ljudje želeli 
imeti močnejši tok.

V transformator so najprej 
vgradili 504tilovatni motor
ček, ki je dajal dovolj raz
meroma dobre razsvetljave. 
2 al pa so kmalu zatem mo
torček odpeljali v Rožni dol,

v nakelski transformator pa 
vgradili le 20-kilovatnega. Ra
zumljivo, da je bil električ
ni tok takoj mnogo slabši, 
od tedaj pa je vedno šibkej
ši, ker je v teh krajih že pre
cej električnih štedilni
kov, hladilnikov, televizorjev 
in drugih aparatov.

Zvečer je tok tako slab, 
da se ne sliši niti ljubljan
ska radijska postaja, kaj še
le, da bi gledali televizijo. 
Vse krajevne organizacije so

se zaradi navedenih raznl® 
že večkrat sestale. Izvolile s 
3-člansko delegacijo, ki ® 
se morala pri p r e d s e d n ic «  
občine sestati s p r e d s ta v n i  
podjetja ELEKTRO. Do se* 
stanka še ni prišlo, prav ta 
ko ELEKTRO ne odgovor 
na pismene vloge vaščan, 
s Stražnjega vrha. ot>caT  
prizadetih vasi p r o s i jo  
boljši električni tok že veo 
let, in ker dlje kot do o 
ljub ne pride, jih potrpJ 
nje mineva!

N O V I C E
o v y y m a J js fi£  k o m u n i

Začetek šolstva na osvobojenem 
ozemlju v Beli krajini

V slovo Matku Ljubiču, ki je med obema vojnama služboval 
v Podzemlju in postal med NOB prvi predsednik prosvetnega

sindikata

zastavil vse svoje sile za raz j 
partizanskega šolstva. Tako so 
šole v Beli krajini razvijale v . pri 
ku z razvojem ljudske oblasta, 
predsedstvu SNOS so . fe b r ^ L  
1944 v Črnomlju ustanovili P° 
ben odsek za šolstvo, ki n u ije  . 
čeloval Boris Ziherl. Ta mi j® jr s 
neje pripovedoval, da so z a ^ 1 . 
prvim organiziranmi delom ^

Konec marca Je umrl v Ljubljani 
znani prosvetni delavec in nekda
nji belokranjski učitelj Matko Lju
bič. Med prosvetarji in tudi med 
belokranjskim ljudstvom je bil ze
lo cenjen zaradi svoje humanosti, 
vedrega značaja in naprednega miš
ljenja Pred vojno sva se srečala v 
Beli krajini, po vojni pa večkrat v 
Ljubljani, kjer je bil očetovsko do

ber upravnik dijaškega doma Iva
na Cankarja.

Matka Ljubiča je druga svetovna 
vojna zatekla v Bedi krajini, kjer so 
že leta 1942 odprli prve partizan
ske šole. Takoj je priskočil na po
moč, da mladina ne bi izgubila šol
skih let zaradi vojne.

Izkušen učdteljsfci organizator Je val razne zanimivosti

1944, kar pričajo tudi uradne . 
krožnice. Delovanje n e k a t e r i n *  
pa je bilo zaradi budnosti so*i 
nika tudi tajno. Vendar so ^  ^  
spomladi 1944 prvi učiteljski . 
stanki v Beli krajini in na 
skem, zlasti pa v ribniškem, n 
meškem in notranjskem okr ^  

Delovanje medvojnega s0, 
na osvobojenem ozemlju 
povezano tudi z imenom « ^
Ljubiča. Ko sem zbiral Era~'i 
prvo šolsko razstavo P°
1948, mi Je podeg drugih



»NOVOTEKSOV« OBRAT V M ETLIKI:

„Ne damo demokratičnih pravic!"
Oster protest delavcev metliškega obrata, ker sta bila v UO podjetja izvo
ljena namesto tistih, ki ju je predlagala delovna skupnost obrata, dva druga 
—- Ponovne zahteve po kaznovanju tistih, ki so organizirali štrajk in izgrede

v januarju letos

U. maja se je v Novem me
stu prvič sestal napol obnov
ljeni DS NOVOTEKSA, da s< 

konstituiral in izvolil nov 
upravni odbor. Kolektiv met
liškega obrata je na svojem 
Kboru predlagal svoja dva 
kandidata v novi upravni od
bor, toda na omenjenem pr- 
V6rn zasedanju DS nista bila 
Goljena ta dva kandidata, 
P®č pa druga dva, ki ju je na

Naša vina na 

inšpekcijski 

tehtnici
Te dni so pregledovali vi- 

p  v vseh gostilnah na met- 
skem področju. Inšpektorja 

2 °^delka za medobčinske in
spekcijske službe sta obiska
li vse gostilne in gostinske 

rate. Bila sta prijetno pre
senečena nad kvaliteto vin, 

jih točijo. Le eno vino 
a morala izločiti iz prometa 
radi ocetnega cika, vzorec 

sta poslala v analizo. To 
/ no Pa ni bilo belokranjsko, 

mveć s hrvaške strani. Vsa 
ruga Vina> ki imaj0 v

jnethških gostilnah, pa so bi- 
Po večini domača in do- 

a> nekatera celo izvrstne 
Kvalitete z vsemi značilnost- 

elokranjskega vina. 
Inšpektorja sta ugotovila, 

gostilničarji z metliškega 
Področja niso dobri kletarji, 

aJ večina ne. Negi in shra- 
"jevanju vina bi morali po- 

več pozornosti, prav 
negi sodov. Pri pregle-

sami seji predlagal eden iz
med članov DS iz novomeške
ga obrata. V 37-članskem DS 
je namreč 29 članov iz Nove
ga mesta in samo 8 iz Met 
like.

Ko so se člani DS iz metli
škega obrata po zasedanju 
vrnili v svoj obrat in to pove
dali ter dodali še to, da so 
šli na zasedanje prepričani, 
da je konec nesoglasij, tam 
pa naleteli na očiten posmeh, 
je v Metliki zavrelo. Delavci 
so bili nezadovoljni z enim 
izmed obeh čalnov 170 iz svo
jega obrataj najbolj pa jih je 
vznemirilo dejstvo, da najviš
ja samoupravni organ bolj 
upošteva predlog posamezni
ka kot pa 200-članskega ko
lektiva. Slišati je bilo besede 
o protestnem štrajku, vendar 
so komunisti to pravočasno 
preprečili. Pod pismeni pro
test se je še istega dne pod
pisalo 140 članov kolektiva 
obrata, ki so zahtevali, naj 
DS upošteva predlog kolek
tiva.

V nedeljo, 13. maja, je bil 
v Metliki protestni sestanek 
kolektiva obrata. Razen pri
bližno 60 delavcev so se ga 
udeležili še v. d. direktorja 
inž. Avgust Fajfar, novi pred
sednik DS Andrej Petrič in 
inž. Franc Kovačič.

Delavci metliškega obrata 
so na tem sestanku ponovno 
terjali odgovor na vprašanje, 
zakaj organizatorji januarske
ga štrajk in izgredov niso ka
znovani. Obsodili so dejstvo, 
da so prizadeti še vedno čla
ni DS, da so nekateri bili 
aprila izvoljeni v novi DS in 
da je eden izmed njih celo

novi predsednik DS. Ugotovili 
so, da daje DS takšnim lju
dem potuho, ker so ostali 
nekaznovani.

Glede obeh mimo volje ko
lektiva obrata izvoljenih čla
nov UO pa so sklenili: kolek
tiv obrata pozna svoje ljudi 
in je bolj pristojen predla
gati kandidate za UO kot pa 
kdo drug, zlasti če je to člo
vek, ki je sodeloval v skupini 
organizatorjev januarskih do
godkov. Sklenili so odpokli
cati enega izzmed njiju r ato, 
ker nima odnosa do delavcev. 
DS podjetja naj o tem raz
pravlja na prvi prihodnji se
ji, ki naj bo v Metliki, kot 
so predlagali. Na tej seji naj 
se izpremenijo ustrezna do
ločila statuta v tem smislu, 
da lahko predlaga kandidate 
za člane UO samo delavna 
skupnost obrata, iz katerega 
so. Predlagali so še, naj bi 
bile seje DS v bodoče izme
noma v Novem mestu in v 
Metliki.

V nedeljo, 21. maja, v Metliki IGRAJ KOLCE
S štirinajstdnevno zamudo bodo Met- vanju tamburic prepevali svoje ljudske 

ličani tudi letos zaplesali in prikazali pesmi. Tudi Metličane bodo spremljali 
svoja tradicionalna obredja in igre, to domači tamburaši, veselo razpoloženje 
je metliško kolo, most, robčece, rešetca, pa bo dvignila še metliška godba na pi- 
petelinj? boj in turn, zraven pa še neka- hala.

Za domače in tuje goste bodo na 
Pungartu, pa tudi v hotelu, na Veselici 
in v drugih gostiščih poskrbeli domači 
gostinci, tako da ne bo ta dan nihče šel 
lačen in žejen iz Metlika

Začetek prireditve bo ob 14. uri na 
Pungartu, če bo slabo vreme, pa v dom« 
Partizana.

tere druge belokranjske plese. Da bo 
program pestrejši, so povabili v goste 
pevko RTV Ljubljana domačinko Ivan
ko Kraševec, ki bo zapela nekaj belo
kranjskih pesmi, ter mladinsko kultur- 
no-umetniško društvo »Dragutin Arman- 
do« iz Karlovca. Njegovi člani bodo za
plesali baranjske in bunjevske plese ter 
srbska kola, vmes pa bodo ob spremlja-

Tudi „KOMET” je začel izvažati
Pred meseci so prvi KOMETOVI nedrčki in ženske jutranje halje prispeli 
v Zahodno Nemčijo in na Švedsko — Začetni izvoz veliko obeta. Na srečo, 

kajti na domačem trgu blago ne gre več dobro v promet!

Septembra lani so v kon
fekcijskem podjetju KOMET 
v Metliki začeli tipati na zu
nanjem trgu. Poizkusni vzor
ci so bili kupcem v Zahodni 
Nemčiji in na švedskem všeč,

tako

£ £  sodeloval znani stro- 
ni v Jalc Tit Dobršek. Gostil- 

rJem je ob obisku hkra- 
r„,Sve!'0val, kako naj z vinom 
ravnajo v kleteh.

sti^n°t0Vitev’ da se Je turi- 
nn, a sezona na metliškem 
Področju začela s kvalitetni-
voc-Ii*-- ami’ Je vsekakor razveseliva.

JOŽE ŠKOF

Nelepe navade 
kvarijo mesto

nih so ob vseh £lav- 
vinast^ Postavljene ploče- 
o S ?  P0^  za odlaganje 
V e?t^°v' ^ P irja  in smeti, 
opazi H i ̂  îh še n*50
so narr,5 - 1X1 ne ***> ’ čemu 
dostikr *njene’ ker s0  Posode 
Pa J? Prazne, okoli njih
zmetan f°v,tleh na debel°  ra- 
vlaka T,papirji in druga na- 
javnp’ ? er. n e ti jo  ulice in 
bilo tudi otroci, bi
do ^  bi j ^  v šodi in
letati {Spi? ’ kam moraio

mam

NOVO! NOVO! NOVO!

AVTO-SERVIS
»PIONIR« -  Novo mesto 
obrat METLIKA

Od 1. junija bo novi servis obratoval dnevno od 
6. do 14. ure. Opravljal bo splošna popravila vseh 
vrst motornih vozil.

BELOKRANJCI, poslužujte 
uslug v novem servisu!

se kvalitetnih

tako da so kmalu naročili 
večje količine nedrčkov.

Pogodba za izdelavo 350.000 
nedrčkov z Zahodno Nemči
jo že teče, medtem ko se s 
Švedi za količino jutranjih 
halj iz sintetike še pogajajo.

V prvem tromesečju 1967 
so izvozili že za 1 milijon 
dinarjev blaga, medtem ko 
letni izvozni plan predvideva 
za okoli 1 milijardo dinarjev 
kupčij, v čemer pa je vraču
nano tudi blago, ki ga tuji 
naročniki dostavljajo KOME
TU.

Za metliške nedrčke in 
druge izdelke se zanimajo tu
di v Bolgariji, Italiji, Romu
niji in Avstriji, vendar naro
čil še niso poslali. Odkar je 
podjetje v nekdanji stari šo
li odprlo izvozni obrat, je 
produktivnost tako narasla, 
da lahko izdelajo posamezne 
tipe nedrčkov v 8 do 12 mi
nutah. Tolikšna proizvodnja 
pa je negotova, ker zanjo tre
nutno ni kupcev.

Domači trg je nasičen,
nam je povedal direktor KO
META Manek Fux. »Trenut
no imamo za 522 milijonov 
S din zalog surovin in izdel
kov, kar nam povzroča pre
cej težav. Kupna moč naših 
potrošnikov je padla, nekaj 
na račun reforme, nekaj pa

Porodilo* imam tudi uradno

Izlijev a n ja  na osvobojenem o- 

roka^
renči °- oi*crajn* učiteljski konfe- 
okrai’ &  Ul& 24- junija 1944 za 
vzhod ^  Metlika-mesto, Metlika- 
PredsfJ^, Suhor. Tej konferenci je 
del ie DraS° Vončina. Nave-
v Crnom*i:e ,bil0 pred dru£° vojno 
nih v J J ^ s k e m  okolišu 38 osnov-
naraslo pa je to število
50 se Nekatere večje šole
zraka stalnih napadov iz
1)0 .h® .več manjših šol
ce boli« k*10 mogoče učen
ki šolah m 1501 v krajih

zelo bedno. Ponekod so še učitelji 
hranili pri starših otrok: en dan 
tu, drug dan drugje. Ob pomanjklji
vi prehrani pa so bili nekateri tako 
izčrpani, da so zboleli in celo med

hotela Lakner. Ptrvi ’ dan je skup
ščina v miru potekala. Martin Men- 
cej Modemdorfer sta imela referat. 
Drugi dan pa so v Črnomelj vdrli 
Nemoi in belogardisti iz več smeri,

po-

’**uc na c~v u ------ * na po
ni p ed n J^ i11̂  priskočili tudi zašil
je b S ^ f0ski delavci. Po številu jih

_ Posvetni delavci so 
Pomanjkanja hrane živeli

poukom padli v nezavest. O učite- prek Kolpe pa so pritiskali ustaši, 
ljevanju ob pomanjkanju pričajo Črnomelj je bil v naglici evakuiran, 
tudi uradni podatki takratnih nad- Prosvetna skupščina pa je kljub 
zornih prosvetnih organov. Vsa ta temu nadaljevala z delom v neki 
poročila so pomemben dokument skriti vasi v okolici Gradca. Napa- 
o delovanju partizanskih šol na denemu Črnomlju so priskočili na 
osvobojenem ozemlju. pomoč razne partizanske enote in

$olski upravitelj Matko Ljubič napadalce pregnale. V takih razme- 
se je vpisa! v zgodovino našega rah, sredi bojev, pokanja pušk in 
šolstva in sindikata s tem, ko je mitraljezov, se je rodil prosvetni 
bil na ustanovnem sestanku 13. in sidikat, kjer je bil s prisrčnim plo- 
14- novembra 1944 izvoljen za prve- skanjem za predsednika izvoljen 
ga predsednika sindikata prosvet- Matko Ljubič. Tudi kasneje je 
nih delavcev. O tem ustanovnem opravljal razne odgovorne službe; 
sestanku mi je pripovedoval Andrej prejel je več odlikovanjL bil pa je
Flajs, ki mu je tedaj predsedoval: 

— Na ustanovnem zboru sindi
kata prosvetnih delavcev v Črnom
lju se je zbralo kakih 80 delegatov. 
Sestanek je bdi v stekleni dvorani

tudi rezervni kapetan. Umrl je 70 
let star. Vsi, ki smo ga poznali in 
cenili, mu bomo ohranili topel pri
jateljski spomin.

JOŽE ŽUPANČIČ

zato, ker se čez italijansko 
in avstrijsko mejo vsak dan 
prepelje množica Jugoslova
nov, zlasti Slovencev. V tuji
ni kupujejo precej tekstila, 
čeprav kasneje dostikrat ugo- 
tove, da bi doma bolje kupi
li. Podoben položaj ugotav
ljajo tudi drugi proizvajalci 
naše stroke, zato smo vsi v 
večjih ali manjših težavah.

Izvoz predstavlja za nas 
rešitev, zato si bomo s po
dvojenimi napori prizadevali 
za sklenitev pogodb s tuji
mi naročniki. Lani smo rea
lizirali proizvodnjo z nekaj 
več kot milijardo dinarjev, 
letošnji plan predvideva ma
lenkosten porast, zmožni pa 
smo ustvariti še enkrat več, 
če bi bilo potrebno, ali bo
lje rečeno, če bi tolikšno 
proizvodnjo lahko prodali.

Novi načelnik oddelka 
za gospodarstvo

8 . maja je svet kolektiva 
občinske skupščine Metlika 
imenoval za vršilca dolžnosti 
načelnika oddelka za gospo
darstvo Nika Zupaniča, dose
danjega referenta pri skup
ščini.

Dan cvetja 
na suhorski šoli

Učenci osnovne šole Suhor 
se z veliko vnemo pripravlja
jo na dan mladosti. Tedaj bo
do imeli svečan sprejem v 
mladinsko organizacijo in v 
RK, nekateri se bodo udele
žili občinskih tekmovanj v 
Metliki, preostali pa bodo 
doma praznovali dan cvetja.

Tak način praznovanja 25. 
maja je na tej šoli že v nava
di in otrokom pomeni veliko 
veselje. Dan cvetja organizi
rajo tako, da vsak razred ok
rasijo z vsakovrstnimi roža 
mi in z zelenjem, kolikor le 
morejo, posebna komisija pa 
določi najlepšega. Za zmago
valni razred je predvidena tu
di skromna nagrada.

Sprejem pri 
predsedniku občine

V soboto, 13. maja, je pred
sednik občinske skupščine 
Metlika Peter Vujčič priredil 
sprejem ob 23-letnici službe 
državne varnosti. Na slove- 
snoti v sejni dvorani občin
ske skupščine so bili usluž
benci postaje milice in drugi 
uslužbenci s področja službe 
notranjih zadev ter predstav
niki občinskih družbeno-poili- 
tičnih organizacij. Za praznik 
so zbranim gostom čestitali 
in jim podarili šopke rož tu
di pionirji in mladinci.

Okolica šole kot park

Pamdadkarji RK in tudi 
drugi učenci suhorske osem
letke so začeli urejati okoli
co šole, da bi tudi oni pri
spevali svoj delež k olepšavi 
kraja v turističnem letu. S 
prostovoljnim delom, nekaj 
pa pri rednih šolskih urah 
med poukom gospodinjstva 
bodo šolsko dvorišče spreme
nili v-park. Gredice, kjer bo 
raslo cvetje in okrasno gl*- 
mičje, že delajo.

Nov vinotoč v Metliki

V začetku maja je pričela 
kmetijska zadruga v Metliki 
v preurejenih prostorih biv
še mlekarne prodajati vino 
čez cesto. Vinotoč je odprt 
ob dela/vnikih od 8 . do 11. ure 
ter popoldne od 16. do 19. ure. 
Kupci si lahko priskrbijo pi
jačo na dom, in sicer je cena 
litru belega vina 350, metliški 
črnini pa 400 Sdin. Liter sli
vovke stane 1200 Sdin, stekle
nica piva 140, mineralne vo
de 90 in kokta 60 Sdin.

Promet je kar dober, saj 
so oene znatno nižje kot v 
gostiščih.

13 novih šoferjev
Dne 4. maja so opravljali 

šoferski izpit kandidati iz 
metliškega tečaja, ki se je za
čel sredi marca. Tečaj je 
obiskovalo 34 kandidatov, a 
izpit jih je opravila le tretji
na. Teoretični del pouka je 
uspešno opravilo 25 tečajni
kov, praktično pa le 13 kan
didatov. Vzrok za neeuspeh 
pri vožnjah je v tem, da je 
ocenjevanje dokaj strogo, in 
pa strah kandidatov.



Občni zbor
občinske gasilske 

zveze
V nedeljo, 7. maja, se je 

na rednem občnem zboru 
občinske« gasilske zveze 
zbralo 47 delegatov in 13 
članov upravnega in nad
zornega odbora ter člani 
operativnega štaba. Med 
gosti so bili predstavniki 
gasilskih zvez iz sosednjih 
občin in Hrvatske, repub
liško zvezo pa je zastopal 
tovariš Janežič. Po obšir
nih poročilih tajnika ob- 
čiske zveze, poveljnika in 
predsednika nadzornega 
odbora je razprava poka
zala težak finančni polo
žaj, ker je zavarovalnica 
ukinila dajatve, občina pa 
svojih obveznosti ne izpol
njuje. Dotaknili so se tudi 
plačevanja električne e- 
nergije, potrebe telefon
skih aparatur, obveščevalne 
službe, gradnje gasilskih 
domov in podobnega. V 
razpravi je sodeloval tudi 
tovariš Janežič, ki je po
hvalil skrbno pripravljena 
poročila in dal nekaj 
umestnih predlogov. Dogo
vorili so se, da bodo za 
dan jugoslovanskega voj- 
nega letalstva obiskali le
tališče, kjer bo moč videti 
vse požarno varnostne na
prave.

Občinska revija 
kulturnih dejavnosti 

v Brežicah
Na zadnji seji občinske

ga sveta ZKPO Brežice 
(10. maja) so se dokonč
no pogovorili, kako bo po
tekala letošnja kulturna 
revija brežiških amater
skih skupin. Sklenjeno je 
bilo, da bo nastop odra
slih zborov v soboto, 20. 
maja, v Cerkljah, mladin
ski zbori se bodo srečali 
v nedeljo, 28. maja, v Glo
bokem, revija domačih an
samblov pa bo prvo nede
ljo v juniju na Veliki Do
lini. DPD Svoboda bratov 
Milavcev iz Brežic je te 
dni gostovalo z Bevkovo 
dramo Krivda v skoraj 
vseh večjih krajih občine. 
Nastopilo bo še v Krškem 
in Sevnici. Predstavniki 
sveta so že obiskali posa
mezna društva, program 
pa lahko občani prebere
jo na plakatih.

Redna konferenca 
Turističnega društva 

Brežice
Za letno konferenco TD 

Brežice, ki je bila sklica
na za 11. maj, je bilo po
slanih nad 70 vabil, udele
žilo pa se je le 13 članov 
oziroma funkcionarjev! 
Lahko so dali le razrešni- 
co staremu odboru, nove
ga pa niso mogli izvoliti. 
Eden od vzrokov so tudi 
same obljube, dotacij pa 
dejansko ni bilo od niko
der. Osrednje turistično 
društvo v občini si je 
namreč zastavilo konkre
ten delovni program, ki 
je med drugim vključeval 
razsvetlitev gradu, uredi
tev receptorske službe, 
fasad, cvetja, ograj, kopa
lišča na Krki, grajskega 
parka in podobnega. Ra
zen delne ureditve kopali
šča in čiščenja parka ni
so mogli izpeljati ostalih 
dobro zastavljenih akcij. 
Brez prave moči je bila 
ob tem občinska turistič
na zveza. Ob tej ugotovit
vi bi se morali pravzaprav 
zamisliti: stopili smo v
mnogo obetajoče medna
rodno leto turizma! Ob 
koncu seje so zato sprejeli 
sklep, naj pomaga formi
rati novo vodstvo TD Bre
žice Socialistična zveza.

Biserna poroka v Glogovem brodu

V slavnostni dvorani Posavskega muzeja v Brežicah so v nedeljo, 14. maja, odprli 
razstavo kiparja Vladimirja Štovička iz Leskovca pri Krškem. Tudi umetnik je 
bil pri otvoritvi in ravnatelj muzeja prof. Stanko Škaler ga je toplo pozdravil. 
Njegove umetniške stvaritve je predstavil prof. Miro Kugler. (Foto: Zupančič)

Zakonca Manja in niuun 
Benčina iz Glogovega broda

Seminar za vodstva 
sindikalnih podružnic
Občinski sindikalni svet v 

Brežicah pripravlja seminar 
za predsednike in tajnike sin
dikalnih podmžnic. Seminar 
bo trajal en dan. Program bo 
enak za predsednike in tajni
ke, na seminarju pa bodo 
predsedniki zase in tajniki 
zase.

Seznanili se bodo z mestom 
in vlogo družbenih organiza
cij v delovnih organizacijah. 
Predavatelj Vinko Jurkas bo 
udeležencem gorvoril o tem, 
kako se odraža reforma v po
slovanju delovnih organizacij 
brežiške bčine.

pri Artičah sta 14. maja pra
znovala 60-letnico skupne
ga življenja. Jubilanta sta še 
vedno čila in polna humor
ja, čeprav imata za seboj tež
ko življenje.

Pred prvo svetovno vojno 
sta šla oba v Združene drža
ve Amerike, kjer sta prislu
žila toliko denarja, da sta po 
vrnitvi lahko kupila hišico in 
nekaj zemlje pri Artičah. Če
prav se jima v Ameriki ni 
godilo slabo, sta si želela na
zaj v domovino. Morala sta 
služiti pri kmetih, da sta pre
življala sebe in štiri otroke. 
Med vojno so ju Nemci izse- ■ 
lili v Nemčijo. Sedaj preživ
ljata prijetno starost pri si
nu in snahi v Glogovem bro- 
rtu MARTIN ZUPANČIČ

RAZGOVOR Z DIREKTORJEM  »PREVOZA« V BREŽICAH

„Tovarne niso ob avtomobilski cesti“
Če bi spoštovali vse predpise, bi morali v Jugoslaviji izločiti iz prometa 
blizu dve tretjini tovornih vozil — Predstavniki transportnih organizacij se 

zavzemajo za modernizacijo cest

»Ceste povzročajo skrbi 
vsem prometnim podjetjem, 
čeprav plačujemo zanje ogro
mno denarjia.,« pripoveduje 
direktor PREVOZA Anton 
Kostanjšek iz Brežic.

»Kaj vas tako zaskrblju
je?«

»Živimo v stalnem strahu, 
da s teškimi vozili ne bomo 
smeli več na pot. Na avto 
cesti je dovoljeno 10 ton os
nega pritiska, na starih ce
stah pa le 6 ton. Kam po
tem z blagom? Tovarne ne 
stojijo ob magistralah. Pre
tovarjanje je združeno z ve
likimi dodatnimi stroški.

Predstavniki prometnih 
podjetij se zaradi tega pov
sod zavzemamo za ureditev 
cest. Naj se podraži gorivo, 
toda ta denar mora biti res 
naložen v modernizacijo cest. 
Za ponazoritev samo tale po
datek od lanskega leta: v 
Jugoslaviji se je zbralo za 
ceste 72 milijard Sdin, toda 
ceste so bile od tega zneska 
deležne le 12 milijard.«

»Je v našii državi veliko 
težkih vozil?«

»Seveda, saj so pred leti 
priporočali nabavo avtovla- 
kov. Celo pred kratkim so 
uvozniki izjavili, da jih je 
okoli 400 na poti iz Italije.«

»Kakšno nosilnost pa ima 
tak avto vlak?«

NOVO
V BREŽICAH
■  DIJAKI IV. RAZREDA GIM

NAZIJE so za konec šolskega leta 
naštudirali Nušičevo komedijo 
»Sumljiva oseba«. Delo režira pro
fesorica Marija Zorkova. Premiera 
je bila napovedana že za ta teden, 
ker pa je dvorana v Prosvetnem  
domu stalno zasedena, jo bodo 
morali verjetno preložiti.

■  ŠOLSKO ŠPORTNO DRU
ŠTVO NA GIMNAZIJI je priredilo 
16. maja srečanje z gimnazijci iz 
Celja. Tekmovali so v rokometu 
in drugih Športnih disciplinah. 
Brežičani so Celjane že obiskali.

■  NOCOJ OB 18. URI BO V 
VELIKI DVORANI PROSVETNE- 
GA DOMA večer popevk, ki ga 
organizira ob koncu nagradnega 
žrebanja trgovsko podjetje LJUD
SKA POTROŠNJA iz Brežic. V pro
gramu, ki ga bo posredovala tudi 
domača radijska postaja, bodo pe
li Marjana Deržaj, Majda Sepe, 
Stane Manoini in Rafko Irgolič. 
Spremljal jih bo ansfimbel Moj- 
mira Sepeta.

■  GLASBENA SOLA bo prire
dila 8. junija zadnjo javno pro
dukcijo v tem letu. Glasbeni pro
gram bo dopolnila tudi skupina 
za ritmiko, ki vsako nedeljo prid
no v^di.

»34 ton. K temu moramo 
prišteti težo avta 6 ton in 
težo prikolice 4 tone.«

»Kako pa potem vozite čez 
mostove, kot je na primer 
brežiški?«

»Vozimo, toda mostovi so 
splošen jugoslovanski pro
blem. če bi upoštevali vse 
predpise, potem bi morali dve

tretjina vozil v Jugoslaviji 
vzeti iz prometa. Prav zaradi 
tega sem na začetku pogovo
ra poudaril, da smo kolektivi 
prometnih organizacij pri
pravljeni že odšteti nekaj več 
za bencin in nafto, toda dobiti 
moramo zagotovilo, da bo de
nar zares uporabljen za mo
dernizacijo cest.

Jt.

Bisernoporočenca iz Glogovega broda pri Artičah sta 
si v nedeljo, 14. maja, ponovno obljubila zvestobo do 

konca skupnega življenja. (Foto: Zupančič)

O DOLŽNOSTIH PREBIVALCEV PRI NARAVNIH NESREČAH

Potresi in poplave - nevarnost za Brežice
Območje brežiške občine je izpostavljeno različnim elementar
nim in drugim nesrečam — Računati je treba z možnostjo potre
sov, večjih poplav, deževnih in snežnih neurij, požarov, pa tudi 
z rudniškimi in letalskimi nesrečami — Prebivalstvo mora biti 
o tem poučeno, da se bo lahko kar najučinkoviteje vključilo v 

morebitne reševalne akcije

Elementarne nesreče so bile od ne
kdaj nevarnost za človeka. Neštetokrat 
so se končale s hudimi posledicami, ve
likimi človeškimi žrtvami, gmotno in 
drugo škodo.

Našo državo je v zadnjih letih pri
zadelo več hudih nesreč. Spomnimo se 
potresov v Makarski, Skopju, Slavon
skem Brodu in Litiji, poplav v Zagre
bu in naši republiki, zemeljskih plazov 
ob reki Visočici in Tržiču, snežnega 
plazu v Borjani na Tolminskem, poža
rov in podobnih nesreč, ki so povzro
čile neprecenljivo škodo naši socialistič
ni skupnosti.

Teh nevarnosti se lahko ubrahimo 
z različnimi ukrepi: z gradnjo stavb, 
ki bodo varne pred potresi, z ureja
njem nasipov itd.

Pomemben prispevek k zmanjšanju 
nevarnosti in škode ob takih nesrečah 
je tudi pravočasno seznanjanje prebi
valstva z ravnanjem in dolžnostmi v 
teh trenutkih. Vedeti moramo, da za 
uspešno civilno zaščito ni dovolj, če 
so aktivni le za to določeni uslužbenci 
in upravni organi — dejavni morajo 
biti vsi prebivalci. Le ob pomoči pre
bivalstva bo delo civilne zaščite uspeš
no. Uspeh bo tem večji, čim bolj pri
zadevno se bo sleherni občan vključil 
v reševalno akcijo in čim bolje bo 
seznanjen z delom in dolžnostmi pri 
posameznih vrstah nesreč.

OBČINA BREŽICE JE UVRŠČENA
V IX. POTRESNO OBMOČJE
Potrese prištevamo med najhujše 

naravne katastrofe, saj so posledice 
zaradi nepričakovanosti in velike moči 
potresnih sunkov lahko strahotne.

Samo v zadnjem desetletju so po- 
■tresi terjali nad 10.000 človeških žrtev, 
v zgodovini človeštva pa je v posame
znih velikih katastrofah izgubilo živ
ljenje po nekaj tisoč ljudi. Tudi pre
težen del naše države je bil v prete

klosti večkrat izpostavljen hudim po
tresom, zato moramo s tem računati.

Večina potresov nastane zaradi ne
nadne sprostitve napetosti v zemeljski 
skorji. Te napetosti so odzraz notra
njih fizikalnih in fizikalno - kemičnih 
procesov, ki so nekdaj oblikovali po
vršino zemlje, ustvarjali gorovja in 
globoke oceanske jarke.

Najpogostejši so tektonski potresi, 
ki izvirajo iz zemeljske skorje. Sem 
štejemo največji del potresov, ki so pri 
nas povzročili veliko materialno škodo 
in človeške žrtve. Ti potresi nastanejo 
takrat, ko trdnost kamenin zaradi nara
ščajočih pritiskov v globljih plasteh 
zemljine notranjosti nenadoma popusti 
in pride do notranje, pri močnih po
tresih pa tudi do zunanje porušitve. 
Pravimo, da se energija elastičnih na
petosti ob potresu pretvarja v ener
gijo mehanskih nihajev. Tem nihajem 
pravimo potresni sunki.

KAJ STORITI, ČE SE ZEMLJA 
STRESE?

Reakcija človeka na nenaden potres
ni pojav je zelo različna in je odvisna 
od osebnih lastnosti človeka, od nje
gove fizične in duševne pripravljenosti, 
od dobe dneva in od številnih drugih 
činiteljev.. Paničen strah in brezglavo 
početje ni bilo nikoli koristno, saj se 
je dogajalo, da so ljudje, ki so začutili 
komaj zaznavno tresenje, začeli skakati 
iz nadstropij stanovanjskih hiš in za
radi tega utrpeli hude telesne poškod
be ali pa se celo smrtno ponesrečili.

Hladnokrvnost je eden izmed prvih 
pogojev, ki so potrebni za lastno ohra
nitev, pa tudi za ohranitev prisebnosti 
in pravilnega presojanja pri tistih, ki 
po naravi niso zmožni hladnokrvno 
ukrepati, čas, v katerem nastane in 
poteka potres, je tako kratek, da je 
skoraj brez pomena, če bi tekli po

stopniščih večnadstropnega stanovanj
skega bloka na prosto. Najbolje je, da 
se postavimo med podboje vrat ali 
pa med druge dele prostorov v notra
njosti stavbe, ki so trdnejši. Stopni
šča so nevarna, ker se je pogosto zgo
dilo, da so se njihovi deli pogreznili 
v globino. Najvarneje je torej pod vrat
nimi podboji, čim dlje od zunanjih 
sten. V pritličnih stavbah je več mož
nosti za umik na plan, toda utegne se 
zgoditi, da nas pri tem zadenejo pa
dajoči deli opeke ali dimnikov.

Od časa, ki je na voljo za pobeg 
na prosto, je marsikaj odvisno. Toda 
le pri nekoliko globljih potresih (15 
do 20 km) slišimo včasih že pred na
stopom močnih nihanj zamolkel šum 
oziroma bobnenje, ki nas opozarja na 
potresne valove. Zal, to ni pravilo.

VRELCI NA ČATEŽU IN V 
BUŠEČI VASI -  ZNAK NEMIRNIH 

ZEMELJSKIH SIL
Občina Brežice je uvrščena v deveto 

potresno območje. V bližini Brežic na
mreč poteka velika tektonska prelomni
ca, in sicer iz smeri Ladeča vas pri 
Šentjerneju mimo Spodnje Pirošice in 
Malene do Čateža, nekako v črti, ki 
ostro loči Gorjance od krško-brežiške 
ravnine. Ob tej tektonski črti notranje 
zemeljske sile še močno delujejo. To 
nam potrjujejo vrelci v Bušeči vasi in 
na Čatežu. Značilnost potresne cone na 
našem območju je stalna potresna ne
varnost. Prevladovali naj bi plitki po
tresi, katerih posledice so človeške žrt
ve in velika gmotna škoda.

V dosedanji zgodovini Brežic je znan 
hud potres od osme do devete jakostne 
stopnje 29. januarja 1917. Ob 9.30 jc 
zajel Brežice prvi in najmočnejši po
tresni sunek, ki je trajal okoli 5 se
kund. Središče potresa jr bilo med 
Brežicami in Krško vasjo, šibkejši p©* 
tresni sunki so se ponavljali tudi v na
slednjih tednih, v fefruarju in inarcU  
ter skozi vse poletje istega leta. Tu i° 
tam se je čutilo rahlo valovanje še de
setletja, vse do leta 1928.

Prihodnjič bomo seznanili bralce s»c 
z nevarnostjo poplav in pravilnim ukre
panjem v reševalnih akcijah

OBČINSKI ŠTAB ZA C IV IL N O  
ZAŠČITO V BREZICA**
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Stane Nunčič - novi predsednik ObS J Praznik mladosti v Krškem
Podpredsedniško funkcijo so odborniki zaupali inž. Koželju s Senovega — 
Na ločenih sejah so izvolili stalna predsednika zborov — Skupščina je 
imenovala iniciativni odbor za ustanovitev izobraževalne skupnosti — Za 
stanovanja kmetov borcev bo občina najela posojilo pri Dolenjski banki

v Novem mestu

Odborniki občinske skupš
čine Krško so se 15. maja se
stali na ločenih sejah zborov, 
kjer so na novo izvoljeni čla
ni skupščine podali svečano 
izjavo. Občinski zbor je na
to izvolil za stalnega predsed
nika Jožeta Radeja, zbor de
lovnih skupnosti pa Lada 
Trampuša.

Na skupni seji so odbor
niki izvolili predsednika in 
Podpredsednika skupščine. Za 
Predsednika so izbrali Stane
ta Nunčiča, dosedanjega di
rektorja AGROKOMBINATA. 
Podpredsedniško mesto so za
upali inž. Antonu Koželju, di
rektorju rudnika SENOVO.

Na dnevnem redu je bila 
nato še izvolite,- komisije za 
volitve in imenovanja, izvo
litev komisije za družbeno 
nadzorstvo in izvolitev komi
sije za prošnje in pritožbe. 
Skupščina je imenova’ tudi 
komisijo za spremembo ob
činskega statuta. Razrešila je

na občini. Spet drugi so opo
zarjali na samoupravne pra
vice kolektiva. Skupščina bo 
dokončno mnenje povedala 
šele po temeljitejši proučitvi 
predloga uprave.

Brez oporekanj je nato 
skupščina glasovala za naje
tje kredita za stanovanja 
kmetov borcev.

Osrednja proslava dne
va mladosti bo v Krškem 
28. maja. Dopoldne bo po 
mestu parada, v kateri 
bo sodelovalo okoli 2000 
pripadnikov cerkljanske 
garnizije.

27. maja zvečer bodo na 
dvorišču brestaniškega 
(gradu uprizorili ljudsko 
igro MLINARJEV JANEZ, 
ki ponazarja čase vladanja 
zadnjega celjskega grofa 
Urha. Tekst je napisal Jo
že Tomažič, delo pa reži
ra inž. Niko Galeša.

Na praznik mladosti se 
pripravljajo vse družbeno
politične organizacije v 
občini. Istočasno bodo ob
čani počastili tudi spomin 
na 30. obletnico ustano
vitve Komunistične parti
je Slovenije in 25. oblet
nico pionirske organiza
cije.

Praznovanje bo združe
no z raznimi športnimi 
tekmovanji in s plavalnim 
mitingom, na katerem bo
do sodelovali najboljši ju
goslovanski plavalci. —

NE POZABITE:

od 1. januarja 1967 
dalje sprejemajo in 
izplačujejo

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

Stane Nunčič, novi * pred
sednik ObS v Krškem

dosedanjega predsednika sve
ta za narodno obrambo tov. 
Javoriča in na novo imenova
la na to mesto Staneta Nun
čiča.

Predlog delovne skupnosti 
občinske uprave za spremem
bo delovnega časa je odloži
la na eno prihodnjih sej. s 
priporočilom, da ga ponovno 
prouče in utemeljijo. O po
daljševanju delovnega časa 
na račun proste sobote sta 
razpravljala Peter Markovič 
in Lado Trampuš. Oba sta 
menila, da to ni smotrno in 
da produktivnost 1 pri tem 
trpi. Pomisleke sta imela tu
di zaradi tega, ker imajo 
mnogi kolektivi sobote pro
ste in delavci bi jih lahko iz
koristili za nujne opravke

ZA POSOJILO PR I GRADNJI PROSI 90 BORCEV

17 milijonov za stanovanja borcev
Občinska zveza združenj borcev NOV upa, da bo ugodno rešenih vsaj 80 od
stotkov prošenj za posojilo — Približno 40 prosilcev je kmetov, drugi pa so 
upokojenci in delavci — Za kmete bo najela kredit pri Dolenjski banki in 
hranilnici Novo mesto občinska skupščina — To bo dolgoročno posojilo

za dobo 15 let

Dolenjska banka' je odobri
la 17,000.000 Sdin posojila za 
ureditev in gradnjo stanovanj 
za borce v občini Krško. Bor
ci delavci bodo dobili 6,000.000 
Sdin posojila, borci iz vrst 
kmetov pa 11,000.000 Sdin.

Ker pa kmetje po veljavnih 
predpisih ne morejo sami na
jeti kredita pri banki, bo kot 
posojilojemalec nastopila 
občinska skupščina. Kmetje 
bodo potem poravnavali -svo
je obveznosti občini. Posoji
lo bo skupščina najela za

dobo 15 let z dveodstotno 
obrestno mero.

Občinska Zveza združenj 
borcev NOV bo poskrbela, da 
bodo prišli do posojila naj
potrebnejši borci. Mnogi so 
si že v prejšnjih letih poma
gali s krediti. Nekateri so zi
dali na novo, drugi pa so si 
preuredili stare domove. Za 
kmete je prav tako najemala 
posojilo občinska skupščina, 
želja vseh borcev je, da bi 
bile te vrste skrbi čimprej 
mimo in da bi si sleherni 
izmed njih končno le uredil

prijeten dom.
Zveza združenj borcev NOV

v Krškem je do sedaj pre
jela 90 prošenj za dodelitev 
posojila. Približno 40 prosil
cev je kmetov. Ugodno bo re
šenih okoli 80 odstotkov pro
šenj. Seveda ne bodo vsi 
dobili celotnih zneskov in 
bodo spet prišli na vrsto pri
hodnje leto. Sicer pa tudi 
vse gradnje ne bodo dokon
čane letos. Hiše zidaja 
graditelji v več fazah, zato 
bodo z veseljem sprejeli vsaj 
začetni znesek.

TRGOVSKO PODJETJE

obvešča cenjene potrošnike, da bo v pone> 
deljek, 22. maja 1967, začelo z

RAZPRODAJO
tekstila, konfekcije, obutve 
in galanterije

po izredno znižanih cenah

S POPUSTOM 
OD 50 DO 80 ODST.

i
Prodaja bo potekala v posebni prodajalni v Krškem, 
Cesta krških žrtev (bivši Rumpret).
POTROŠNIKI — izkoristite ugodno priložnost in 
obiščite prihodnje dni poslovalnice

PRESKRBE V KRŠKEM!

Ivan Belle je dobil spomenik
Minulo soboto, 13. maja, je 

bila v parku kostanjeviške- 
ga gradu lepa slovesnost ob 
odkritju spominskega kam
na slovenskemu sadjarskemu 
strokovnjaku Ivanu Belletu. 
Belle se je rodil 1867 v ko- 
stanjeviškem gradu. Izdal je 
številne članke in razprave 
(med njimi tudi več obsež
nih knjig) in leta 1923 v Ljub
ljani prvo temeljno sloven
sko knjigo »Sadjarstvo«. Na 
predvečer stoletnice pisatelje
vega rojstva so razne sloven
ske kmetijske organizacije 
in strokovna združenja od
krila spominski kamen v 'za
hvalo in spomin na svojega 
velikega vzornika. Odbor je 
svojo nalogo opravil z obču
dovanja vredno pieteto in za
služi vse priznanje.

Spominsko slovesnost je 
začel predsednik pripravljal
nega odbora Stane Nunčič, ki 
je pozdravil navzoče, med ka- 
terijni so bili zastopniki čla
nov pripravljalnega odbora, 
številni ugledni slovenski 
strokovnjaki s področja kme
tijskih ved ter zastopniki 
kulturnega in javnega življe
nja. Nato je prof. dr. France

Adamič podal sliko - o Belle- 
tovem življenju in delu ter 
številnih zaslugah za razvoj 
slovenskega sadjarstva in 
kmetijskih ved. S klenimi be
sedami je očrtal lik Ivana 
Belleta. Nato je predsednik 
občinske skupščine Tone Ja- 
vorič odkril spominski ka
men ter ga izročil v varstvo 
predsedniku Sklada za resta
vriranje in ureditev gradu 
Stanetu Nunčiču.

Slovesnost je zbrala okrog 
spominskega kamna domala 
vse strokovnjake s področja 
kmetijskih ved, številne pred
stavnike kmetijskega šolstva,

zadrug in kombinatov, udele
žili pa so se je tudi pisatelje
vi sorodniki dr. Ivan Belle, 
sodnik vrhovnega sodjšča v 
Beogradu, Marjan Belle, 
predsednik gospodarskega so
dišča v Celju, in drugi. Na 
slovesnosti smo poleg pred
stavnikov tiska, radia in tele
vizije opazili tudi prokurator
ja kartuzije Pleterje patra Ja
neza Drolca.

Slovesnost je minila v pri
srčnem vzdušju, ki ga je 
oplemenitil še lep večer v 
parku nekdanjega kostanjevi- 
škega samostana pod Opato
vo goro. LADO SMREKAR

K R Š K E  N O V I C E
■  SKUPINA 35 TURISTOV IZ 

TitSTA je pretekli teden štiri dni 
preživela v Krškem. Med obiskom  
so si ogledali tudi druge dolenj
ske turistične kraje in , navduše
ni nad lepotam i, obljubili, da bo
do Dolenjsko še obiskali.

■  28. MAJA BO PK CELULO
ZAH b  plavalnim mitingom začel 
letošnjo plavalno sezono. Sodelo
valo bo 10 plavalnih klubov iz 
Slovenije ter PK Primorje z Reke, 
Mladost in Medveščak iz Zagreba, 
mostarski Velež, Crvena zvezda iz 
Beograda, PK Šibenik, Odred iz 
Kikinde in beograjska eksperimem.

intenzivni nasad iglavcev pri Leskovcu na krškem območju je s krepko razvitimi 
leta starimi drevesci macesna in zelenega bora lep dokaz upravičenosti sodob- 

ncv?a gozdarstva. Na sliki vidite macesnova drevesca v nasadu, ki ga ureja Gozdno 
gospodarstvo iz Brežic (k članku o GG v Brežicah s 3. strani današnje številke —

foto: M. Jalcopec)

VESTI 
S SENOVEGA

■  PODMLADEK PLANIN
SKEGA DRUŠTVA je pretekli 
teden pripraivil živahno sejo, 
na kateri so razpravljali o 
poteku akcije za razvitje pra
pora. Razvitje bo 21. maja 
pri koča na Bohorju, pokrovi
teljstvo pa je prevzel pred
sednik Planinske zveze Slo
venije dr. Miha Potočnik.

■  KMETJE IZ BRESTA
NIŠKEGA PROIZVODNEGA 
OKOLIŠA na področju Agro
kombinata Krško se zariimajo 
za kooperacijo v pitanju te
let. Agrokombinat daje kme
tom teleta v pitanje s pogod
bo, po kateri kupljena teža 
teleta ostane last podjetja, 
prirastek pa ostane kmetu. 
2 al je ponudba telet premajh
na, da bi podjetje lahko za
dovoljilo vse želje kooperan
tov.

talna šola. Po predvidevanjih bo 
nastopilo na mitingu v počastitev 
dneva mladosti okrog 200 plaval
cev.

■  OBČNI ZBOR BALINARJEV
je bil obenem pregled lanskolet
nega dela. Priznati jo treba, da 
živahnost balinarjev nekoliko po
jema, saj lanskoletni uspehi niso 
bili zadovoljivi. Letos se bodo 
krški balinarji udeležili vseh tek
movanj republiške balinarske zve
ze dogovorili pa so se tudi že za 
prijateljsko srečanje v počastitev 
dneva mladosti med Zagrebom, 
Novim mestom in Krškim.

■  NA MEDDRŽAVNEM TEK- 
MOVANJU V SPEED\VAYU je do
mačin Babič izpolnil pričakovanja: 
pred približno 600 gledalci je os
vojil z 11 točkami odlično 4. me
sto in dokazal, da še vedno sodi 
med najboljše jugoslovanske tek
movalce. Ce ne bi bil zaradi ne
pravilnega starta v 9. dirki diskva
lificiran, bi lahko zasedel celo pr
vo m esto. Drugi domaćin Molan 
v tako močni konkurenci ni mo
gel doseči kaj več, nastopal pa je 
kot rezerva.

AMD Krško Je tekmovanje od
lično pripravilo. Poadraviti velja 
zlasti potezo organizatorjev, da 
so šolski mladini omogočili brez
plačen vstop.

■  V NADALJEVANJU CELJSKE 
NOGOMETNE PODZVEZE so no
gometaši Celulozarja brez borbe 
izgubili srečanje z ekipo Polzele
— 3:0. Nekaj nogometašev je bilo 
službeno zadržanih, nekaj pa se 
jih Je udeležilo pohoda ob žici 
okupirane Ljubljane, zato na tek
mo sploh niso odpotovali.

ELEKTROTEHNA 
znova znižala 

cene!
Prodajalna ljubljanske 

ELEKTROTEHNE v Krškem 
je te dni spet znižala prodaj
ne cene, tokrat za: '

bolgarske elektromotorje 
7,5 kw, 1.450 o/m; elektromo
torje LTH Škofja Loka 4 kw, 
1400 o/m in za vrtalne stroje 
EVS 6/II ISKRA. Znižane so 
tudi cene za hladilnike HIMO 
801, Obodin 1351 in Selezia.

Velika izbira električnih in 
kombiniranih štedilnikov 
(elelčtrika-plin), kakor tudi 
štedilnikov na trda goriva.
— Na razpolago je tudi ves 
elektroinstalacijski material 
po ugodnih cenah!

Za prosto soboto 
v občinski upravi

Delovna skupnost upravnih 
organov občinske skupščine 
v Krškem predlaga skupščini 
spremembo delovnega časa in 
uvedbo proste sobote. Od 1. 
do 30. aprila bi trajal delovni 
dan od 6 . do 14. ure vsak 
dan, razen ob sredah. Ob sre
dah predlagajo delovni čas 
od 6. do 16. ure, da bi zapo
sleni občani vsaj enkrat na 
teden imeli možnost urediti 
uradne opravke po končanem 
delu v svoji organizaciji.

V zimskem obdobju bi za
četek delovnega dneva prelo
žili za eno uro naprej in tako 
bi ta trajal od 7. do 15. ure, 
ob sredah pa od 7. do 17. ure.

Ob sobotah bi vpeljali stal
no dežurno službo za odjave, 
prijave, izdajo potnih listov 
in podobno.

Zahvala krških 
pionirjev

AMD Krško je pionirjem 
osnovne šole v Krškem poda
rilo brezplačne vstopnice za 
ogled mednarodnih speedway 
dirk 9. maja na Stadionu Ma
tije Gubca v Krškem. Lepa 
gesta našega AMD nas je zelo 
iznenadila, saj nam je omo
gočila ogled dirke, za katero 
bi bili večinoma prikrajšani. 
Vodstvu AMD se iskreno za
hvaljujemo, hkrati pa česti
tamo domačemu vozaču Fran
cu Babiču za odličen uspeh 
in izredno vožnjo, s katero 
nas je vse navdušil!

Pionirji 
osnovne šole Krško

Pomemben vir dohodkov 
od uporabe zemljišča
Prispevek za uporabo mest- 

nega zemljišča, ki ga je pred
pisala občinska skupščina v 
Krškem na začetku lanskega 
leta, je postal pomemben vir 
dohodkov krajevnih skupno
sti pri reševanju mnogih 
sikupnih nalog. S posebnim 
odlokom je skupščina dala 
tudi soglasje za zaračunava
nje komunalnih storitev.

Za razvoj Brestanice, Kr
škega in Senovega pa je dana 
osnova s potrditvijo zazidal
nih načrtov. Ti omogočajo, 
da za gradnjo ni nobenih 
ovir, in tako se najpomemb
nejša središča občine nor
malno razraščajo.

Utopljenec v krškem 
bazenu

V bazenu tovarne celuloze 
v Krškem je v nedeljo, 14. 
maja, okrog poldne utonil 
Anton Hrovat, 26, iz Brezo
vega dola, zaposlen v ljub
ljanski tovarni »Rog«. Rogov- 
d  so v nedeljo priredili izlet 
v Krško, kjer so si najprej 
ogledali tovarno celuloze, za
tem pa so se šli kopat v ba
zen. Hrovat je utonil, ne da 
bi to kdo opazil.



V Sevnici so 
proslavili dan 

'varnosti
13. maja 1944 je bila v Ju

goslaviji ustanovljena varno
stna služba. Ta dan je postal 
praznik organov za notranje 
zadeve, ki so ga proslavili 
tudi v Sevnici. V nedaivno 
urejeni lovski sobi v sevni- 
škem gradu so se zbrali de
lavci javne varnosti in njihov 
komandir Mirko Brimšek, 
predstavniki družbeno-politič- 
nih organizacij ter občinske 
skupščine in zastopniki tajni
štva za notranje zadeve.. iz 
Celja. Predstavnik občinske 
skupščine Franc Molan je v 
uvodni besedi poudaril pri
spevek službe pri uveljavlja
nju nove družbene ureditve. 
Dodal je, da srno z opravlje
nimi nalogami lahko zelo za
dovoljni. V bližnji prihodno
sti bo treba delavcem* dr
žavne varnosti pomagati do
biti ustreznejša stanovanja, 
pri njihovem delu pa jim po. 
magati. da bo še bolo učinko
vito kot doslej.

Vedno večje 
povpraševanje 

po orožju
V sevniškj občini je opaziti, 

da bi vse več ljudi rado do
bilo dovoljenje za nošnjo 
strelnega orožja. V več prime
rih bi ljudje radi kupili pi
štole, in to povečini brez ute
meljenih razlogov. Oddelek 
za notranje zadeve jih slciša 
od namere odvrniti še pred 
vložitvijo prošenj. Tako je 
bilo samo lani vloženih 70 
proženj za nakup orožja, od 
katerih jih je bilo 22 zavrnje
nih. V vsej občini je skupno 
registriranih 330 kosov različ
nega orožja, od tega 246 lov
skih in 14 vojaških pušk, 38 
pištol in 31 kosov športnega 
orožja. Ves ta vojaški arzenal 
je v posesti posameznikov, le 
41 kosov orožja imajo delov
ne organizacije in društva.

Šentjanški vodovod naj 
prevzame krajevna 

skupnost!
»Najboljše bi bilo, da bi 

vodovod prevzela krajevna 
stoupmost. Pripravljeni smo 
sodelovati, želimo, da bi se 
naposled uredilo poslovanje 
pri našem vodovodu. S po
slovanjem, kot smo ga imeli 
zlasti za časa KZ Šentjanž— 
Tržišče, imamo slabe izkuš
nje,« so povedali prizadeti 
občani. Vodovoda že dalj ča
sa ni nihče popravljal, prebi
valci pa bodo z veseljem po
magali krajevni skupnosti, Če 
bo skrbela za vodovod.

Hišni sveti -  še vedno 
nezadovoljivo

V sevniškem Komunalno- 
stanovanjskem podjetju z de
lom hišnih svetov, ki bi mu 
bili lahko pri gospodarjenju 
velika opora, še vedno niso 
zadovoljni. Po zakonu je te
koče vzdrževanje v pristojno
sti hišnih svetov, investicij
sko vzdrževanje pa v pristoj
nosti stanovanjskega podjet
ja. Vendar je v praksi veliko
krat težko razmejiti posamez
no vrsto del in bi morali po 
mnenju vodstva podjeta hiš
ni sveti pokazati več razume
vanja in več sodelovati.

Lani 1900 vlog za 
potovanje v tujino
Za celih 148 odstotkov se 

je v sevniški občini lani po
večalo število vlog za izdajo 
ali podaljšanje potnih listov 
za potovanje v tuje dežele. 
Organi za notranje zadeve so 
dobili čez 1900 prošenj in ve
liki večini so tudi ugodili. 
Zanimanje za potovanje v 
zamejstvo še ni popustilo.

Izvoz zaostaja za predvidevanji
Razen izvoza, prevelikih zalog in preveč medsebojnega zadolževanja so bili 
drugi prikazovalci sevniškega gospodarstva v prvem četrtletju razmeroma

ugodni

Letošnja vrednost proizvodnje v prvih treh  mesecih 
je za petino večja kot lani v istem  času — število 
zaposlenih sta omembe vredno povečali le Lisca in 
Ju tran jka  — Zaslužki zaposlenih so se povečali zm er
no, za povprečno 12,6 odst., in dosegli povprečje 71.072 
Sdin — kot izvoznik se je  dosedanjim  štirim  podjet
jem  pridružila tudi Ju tran jka

Sevniška podjetja so imela 
v prvem četrtletju za skoraj 
pol milijarde starih dinarjev 
večjo realizacijo kot v lan
skem letu. Pri tem je pomeb- 
no, da je pri povečanju vse 
večji delež proizvodnje in se 
manjša delež večjih cen, kar 
je dober znak gospodarskih 
gibanj. Zaposlenost se je v 
tem času povečala za 3.7'%, 
predvsem na račun novih de
lavnih mest v Lisoi in Jutranj
ki. V terciarnih dejavnostih, 
ki imajo še velike možnosti, 
pa se zaposlenost v nasprot
ju s pričakovanji ni povečala.

Nespodbudno je ponovno 
povečanje zalog in terjatev do 
kupcev. Medsebojne zadolžit
ve in kreditiranje zabriše pra
vo sliko gospodarjenja in

megli ekonomske pokazoval- 
ce, ki bi jih imel ocenjevalec 
na voljo, če bi bili poslovni 
odnosi bolj čisti.

Letošnji plan izvoza je bil 
v prvem četrtletju izpolnjen 
le z 16,2°/o, pri tem pa je za 
pol odstotka večji kot lani v 
tem času. Lisca, ki je med 
pod j etj i-izvozniki daleč naj
močnejša. saj znaša njen de
lež dve tretjini, je prodala 
na tuja tržišča 19®/0 od pred
videnega letnega izvoza. Ven
dar je za ta izvoz treba v tu- 

> jini kupiti tudi precej repro
dukcijskega materiala in za 
plačilno bilanco ni tako zani
miv, kot se kaže na prvi po
gled. Kot je povedal Franc 
Ogorevc, odbornik občinske 
skupščine in član kolektiva,

Volitve in imenovanja
Na zadnji seji sevniške ob

činske skupščine 10. maja sta 
oba zbora imenovala nasled
nje komisije, svete in odbo
re:

Komisijo za volitve in ime
novanja sestavljajo: Maks 
Zemljak, Franc Avsec, Rudi 
Malešič, Dana Dolinšek, Jan
ko Rebernik, Jože Savlin in 
Albert Felicijan.

Za sklepanje zakonskih 
zvez so določeni: Franc Mo
lan, Franc Ogorevc in Karel 
Kolman.

V upravni odbor novousta
novljenega sklada Dušana 
Kvedra so bili imenovani: 
Vlado Senčar kot predsed
nik, Rado Umek, Dušan Mi
lost, Vojko Dvojmoč, Franc 
Hruševar in Slavka štrukelj.

Skupščina je imenovala v 
svet lekarne naslednje obča
ne: Nežiko Kurnik, Edija
Žbogarja, Staneta Gerjeviča, 
Katico Lamp in Franca 
škrabca.

40 let gasilstva na Bučki
Letos je minilo 40 let, od

kar je bilo na Bučki ustanov
il jeno gasilsko društvo. Med 
prvimi ustanovitelji je bil 
takratni šolstoi upravitelj Sa
ša Dominko, prvi predsednik 
je bil Alojz Kirar, poveljnik 
Franc Gorenc, ki živi še da
nes, blagajnik pa Silvester 
Cimperman, ki so ga med 
vojno odpeljali Nemci in se 
ni nikoli več vrnil.

Dolgoletni predsednik je 
bil Franc Zupan. V tem času 
je bila kupljena tudi prva 
ročna brizgalna; takrat je 
veljala 15 tisoč dinarjev in jo 
še danes s pridom uporab
ljajo, saj je celo bolj za- 
nesljiva kot motoma. Dru
štvo je doseglo največji us
peh leta 1930, ko je dobilo 
tudi gasilski dom. Zemljišče 
zanj je prispeval Jože Ka
plar, takratni tajnik društva, 
ki ga je pobrala druga sve
tovna vodna

Današnji predsednik dru
štva Jože Bukoivic je skupno 
z odborom pripravljal letoš
njo proslavo 40-letnice že od 
novega leta. Zadnjega aprila 
je društvo priredilo veselico, 
prvega maja pa proslavo v 
dvorani zadružnega doma. 
Ob tej priložnosti so bila 
najstarejšim gasilcem podelje
na priznanja za delo v dru-

Jugobanka še dosedaj ni odo
brila letošnje devizne kvote 
od ustvarjenega izvoza, če
prav je proizvodnja v precej
šnji meri odvisna od uvožene
ga reprodukcijskega materia
la. Podjetje sicer dobiva de
vize za redno poslovanje, ven
dar ne ve, koliko mu kaže 
povečati izvoz.

V nasprotju s konfekcijsko 
industrijo pa deluje izvoz Ko
pitarne, kot drugega najmoč
nejšega izvoznika v sevniški 
občini, izredno ugodno na pla
čilno bilanco, saj ustvarja 
petkrat toliko deviz, kot jih 
sama potrebuje. Po mnenju 
republiškega poslanca Maksa 
Bilca je treba pri pospeševa
nju izvoza gledati tudi na ta, 
za gospodarstvo izredno važni 
moment. M. L,-

PRISPEVEK DOTEKA PO NAČRTU — Sredi lanskega 
leta je bila v trebanjski občini sprejeta odločitev o zbi
ranju samoprispevka za ureditev materialnih razmer v 
osnovnem šolstvu. Takrat sprejeti program predvideva 
105 milijonov za novo šolo na Mirni, 30 milijonov Sdin 
pa za mokronoško in gabrsko šolo. Do sedaj se je na 
posebnem računu nabralo že 36 milijonov Sdin, od 
česar je bilo približno polovico porabljeno za ureditev 
razmer v Vel. Gabru in Mokronogu. Na sliki je.novi 
blok v Vel. Gabru, v katerem sta dve družinski stano
vanji in 4 enosobna stanovanja za prosvetne delavce. 
Veljal je 26 milijonov Sdin, delno je bil narejen z de
narjem iz samoprispevka, delno pa iz drugih virov.

Pritožbe zaradi dimnikarske službe
n a s e ljih  p a  v sa k a  d v a  m ese-v o a i \ a  u v a

Na zahtevo občanov bodo v sevniški občini dimni- c a - K e r  je  t r e b a  te  u s lu g e  

karsko službo ponovno proučili in sprejeli ustrez- tudi Plačati> se  zd i o b č a n o m

ne odločitve

V svet zdravstvenega do
ma je bil imenovan Mišo 
Keršič.

Komisijo za pregled progra
mov za prehod na 42-urni 
delavnik sestavljajo Stanko 
Camloh kot predsednik, An
drej Martinc,. Jože Erman, 
Štefan Senica, Franc Avsec, 
Dušan Harlander, Stane Ger- 
jevič, Zvonko Kranjc in Ru
di Paučnik.

V pripravljalni odbor za 
pripravo proslave domici
la Kozjanskemu odredu in 
XII. brigadi so bili izbrani 
Stanko Kolar, Vid Jerič, 
Maks Mile, Franc Papež, Jel
ko Štojs, Tone Borin, Tone 
Medved, Jožko Papež in Ru
di Maležič.

Imenovani je bil tudi inicia
tivni odbor izobraževalne 
skupnosti, ki ga sestavljajo 
Elka Grilc kot predsednica, 
Jože Petančič, Majda Leben 
Hedvika Leskovar, Viktor 
Auer, Franc Perme, Jelko 
štojs in inž. Martin Novak.

Izobraževalna skupnost Sevnica

to prepogosto. Nekateri pred-
_____________________________ ______________________  lagajo, naj bi * jih dimnikar

Že dalj časa morajo pred- naseljih ometati dimnike m es^V olet^pa^sake^rfm e' 
stavniki občinske skupščine vsak mesec, v rastresenih sece 
na različnih javnih shodih 
poslušati pritožbe ljudi, ki 
niso zadovoljni z organizaci
jo dimnikarske službe v
občini. Največ pritožb je na 
račun prepogostih obi
skov dimnikarja, ki vsak svoj 
prihod tudi zaračuna in kot 
so povedali odborniki na zad
nji seji skupščine, celo ta
krat, kadar dela ne opravi.
Priznavajo, da se je ta služ
ba, odkar jo je od Komunal
nega podjetja prevzel zaseb
ni dimnikarski mojster, iz
boljšala, vendar z njo še ve
dno niso zadovoljni.

Republiški zakon o dimni
karski službi in ustrezen ob
činski odlok namreč določa
ta, da je treba v strnjenih

Ker je republiški zakon o 
izobraževalnih skupnostih in 
o finaciranju vzgoje ter izo
braževanja določil, naj bi 
bile ustanovne skupščine te
meljnih izobraževalnih skup
nosti do konca tega meseca, 
je imel v ponedeljek, 11. ma
ja, prvo sejo iniciativni od
bor za ustanovitev temeljne 
izobraževalne skupnosti Sev. 
n ic a . T a  o d b o r  je  n a  p retefc li 
s e j i  im e n o v a la  o b č in s k a  
skupščina; njegova predsed
nica je Elka Grilc, tajnik pa 
Jože Petančič.

N a se ji je  o d b o r  sp re je l 
o sn u te k  s ta tu ta  te m e ljn e  izo 
b ra ž e v a ln e  sk u p n o s ti , p o slo v 
n ik  o d e lil u s ta n o v n e  s k u p 
šč in e  in  sk le p  o se s ta v i, o 
n a č in u  izvo litve  in  o s k 7ic u  
u s ta n o v n e  sk u p šč in e . U s ta 
n o v n a  sk u p šč in a  bo  š te la  21 
č lan o v , s e s ta v lja li  p a  jo  b o d o  
p re d v se m  p re d s ta v n ik i o sn o v 
n ih  šo l. d e lo v n ih  o rg a n iz a c ij 
in  o b č a n o v  z  o b m o č ja  te m e lj 
n e  iz o b r a ž ev a ln e  sk u p n o s t i.

Jutri b o d o  im eli s e s ta n e k  
d e le g a ti, k i j ih  b o d o  izvolile 
šo le  in  d ru ž b e n e  o rg a n iz a c ije .

Obračun sevniške gasilske zveze

štvu. štirje člani so dobili 
priznanje za 40-letno, trije za 
30-, štirje za 20- in vsi za de
setletno delovanje v vrstah 
gasilskega društva.

Potem je bil izveden pro
gram prireditve, na kateri so 
nastopili odrasli in mladina.

In kaj naj bi rekli k seda
nji dejavnosti društva? Po
grešamo tistega poleta, kot 
ga je imelo društvo ob svoji 
ustanovitvi, pogrešamo pred
vsem mladine, ki je bodoč
nost vsake organizacije.

V. ENGELS BERGEtR

Pred nedavnim je imela 
sevniška občinska gasil
ska zveza redno letno kon
ferenco, na kateri so pregle
dali lanskoletno delo in si 
zastavili naloge za letos. ObS 
Sevnica je zastopal tov Mo
lan, žal pa ni bilo predstav
nikov gospodarskih organiza
cij. Na konferenci so ugoto
vili, da imajo sevniški gasil
ci dovolj kadrov, izšolati pa 
jih bo treba še v Krmelju 
in Loki. Zveza nima prave 
povezave s posameznimi dru
štvi, zamrla pa je tudi kul
turna dejavnost med gasilci, 
saj se kulturno udejstvujejo 
le gasilci iz Šentjanža. Zlasti 
v Sevnici pogrešajo nekdanji 
moški pevski zbor.

Po poročilu predsednika zve

ze Smodeja se je razvila ži
vahna debata. Najbolj razve
seljivo je bilo poročilo pred
stavnika gasilskega društva iz 
Šentjanža, ki je povedal, da 
bodo letos dogradili svoj 
dom. Da bi gasilcem pomaga
li rešiti težave, jim bo po 
svojih močeh priskočila na 
pomoč ObS Sevnica. Na bliž
nji sestanek predstavni
kov delovnih organizacij bo
do povabili tudi ožji odbor 
gasilske zveze, da bi se lah
ko dogovorili o sodelovanju 
in pomoči gasilstvu v obči
ni.

Zastopnik gasilske zveze 
Slovenije Srečko Dimeč je v 
pozdravnem govoru zvezi pri
poročil tesnejšo povezavo s 
posameznimi društvi. Menil

ELEKTRO CELJE — POSLOVNA ENOTA KRŠKO gradi v spodnjem delu Sevnice 
novo transformatorsko postajo, ki jo kraj nujno potrebuje. — Na sliki: delavci 

pri gradnji daljnovoda čez Savo. (Foto: Franc Pavkovič)

je, da bi hišni lastniki lah
ko prispevali sorazmerno s 
površino zazidalnega prosto
ra društvom del sredstev.

Na javnih volitvah je bil 
izbran nov odbor, v katerem 
ni prišlo do večjih spre
memb. Predsednik bo še 
vnaprej tov. Smodej, za kul
turnega referenta pa so iz
brali tov. Povšeta iz šentjan- 
z&,

Sprejet je bil tudi letni 
načrt dela, v katerem najvaž
nejše točke obsegajo pripra
vo dveh strokovnih posvetov 
in sektorskih vaj v Sevnici 
m Krmelju, skrb za vzgojo 
kadrov, pregled dela podežel
skih društev in ogled gasil
skih domov doma in v tuji
ni (v Gradcu). Na konferen-
S r w - P° Udarili’ da  *  treb askrbeti za razširitev Gasil
skega vestnika in za redno 
poročanje o delu društev v 
tisku.

K izpitu povprečno 
3- do 4-krat

Zelo slabe priprave kandi
datov za bodoče voznike mo
tornih vozil so povzročile, da 
je moral lani v sevniški ob
čini vsak povprečno 3 do 4- 
krat k izpitu, preden je dobil 
vozniško dovoljenje. Od 194 
kandidatov pa jih 50 izpita 
sploh ni naredilo.

Zadnjega decembra je bilo 
v občini registriranih 731 mo
tornih vozil, pri čemer niso 
všteti mopedi. Lani je odde
lek za notranje zadeve na no
vo registriral 131 m o to r n ih  
vozil ali četrtino več kot prej
šnje leto. Vozniško dovoljenje 
je imelo 1695 ljudi, kar je 
skoraj desetina vseh p r e b iv a l
cev v občini

SliVNISKL VESTNIK



P R E D  R A ZPR A V O  —  P O M E M B N O  ZA M N O G E  O P R A N E

Kdo bo bodoči lastnik zemljišč?
V trebanjski občini je približno 320 ha zemljišč družbene lastnine, s kate
rimi upravlja upravni organ — Med njimi je precejšen delež nekdanjih va
ških gmanj, pa tudi dobre zemlje, ki jo imajo v najemu povečini socialno 
ogroženi občani in manjši kmetje, najemnine pa predstavljajo dohodek

krajevnih skupnosti

Na predlog izvršnega odbora občinske konference li gospodarski in širši druž- 
SZDL bo v Trebnjem  v kratkem  širše posvetovanje o beni. Resnica je, da so bila 
zemljiščih družbene lastnine, s katerim i upravlja ob- ta zemljišča do sedaj često

  n l n V v n  rv V k / lo lo r J O  n r o r l u C P T T I  7.fl-čina.

Ko je glavni val arondacij- jam, razen njih pa so še po- 
skih postopkov, ki so dajali javile tudi krajevne skupno

sti, ki so videle v zemlji va
žen vir dohodkov.

Pri tem smo prišli do raz
potja. širši posvet vseh pri
zadetih, ki bo sklican v bliž
nji prihodnosti, naj bi poka
zal pametno rešitev in pravo 
pot, ki nikakor ni preprosta.

Pri tem primeru se nam
reč križata dva interesa: go-

kmetijskim organizacijam 
prednost pri zemljiščih druž
bene lastnine, pred tremi le
ti pojenjal, se je začelo zani
kanje za zemljo hitro veča
ti Njena cena je bila tako 
rekoč iz dneva v dan večja. 
Vse več kmetovalcev, pa tu
di drugih jo je želelo kupiti 
in priključiti svojim kmeti-

„DANA“ prehitela 
Tovarno šivalnih strojev
Do lanskega leta je bila 

med industrijskimi podjetji 
trebanjske občine Tovarna ši
valnih strojev z Mirne na pr
vem mestu. Lani pa se je obr
nilo. Destilacija DANA je po- 
večala proizvodnjo za skoraj 
Polovico, dosegla 1,62 milijar- 
ee Sdin celotnega dohodka in 
tako za 40 milijonov Sdin 
prehitela TŠS. če pa bi pri
merjali zaslužke in sklade 
obeh podjetij, bi bila pred
nost DANE še očitnejša. Ka
ko ne: lani se je znatno po
večalo povpraševanje po pe-

V torek bo občni 
zbor Turističnega 

društva
N a  p o b u d o , o b č in s k e  k o 

m is ije  za  tu r iz e m  j- p o 

sebni iniciativni odbor 
pripravil izredni občni j 
zbor Turističnega društva ' 
Trebnje, ki bo v torek, 23. 
maja, zvečer ob pol osmih . 
v dvorani prosvetnega do- f 
ma. Najprej bodo udele
ženci razpravljali o nalo
gah društva in izibrali n o 

vo vodstvo, zatem pa bodo * 
predvajali zanimive turi
stične filme, ki jih bo pri
skrbela Dolenjska turi
stična zveza.

linkovcu, brandyju in liker
jih, šivalni stroji pa zaradi 
velike konkurence niso šli ta
ko dobro v denar, težave pa 
je podjetje imelo tudi s ko
operanti: z Muto in Opremo, 
lesom.

Od vseh gospodarskih orga
nizacij v občini je imela naj. 
večjo realizacijo kmetijska 
zadruga Trebnje. Dosegla je 
2,1 milijarde Sdin, kar je za 
tretjino več kot DANA.

slabo obdelana, predvsem za
radi tega, ker so bile najem-' 
ne pogodbe sklenjene za ze
lo kratek čas in je vsak na
jemnik samo gledal, kako 
bo iz zemlje čim več dobil 
in ji čim manj dal. In še ena 
slabost je bila pri tem: te 
parcele so povečevale raz
drobljenost zemljišč, ki sla
bo vpliva na kmetovo delov
no storilnost in s tem na nje
gov ekonomski položaj. Ker 
se zadruga za to zemljo ne 
zanima, govori ta ekonomski 
interes v prid prodaje zem
ljišč zasebnikom, ki bi z nji
mi okrepili obstoječe kme
tije.

Dolenjski študentje 
obiskali Mirno

Skupina članov dolenjskega 
študentskega kluba je v so
boto, 13. maja obiskala tre
banjsko občino. Mlade štu
dente so predstavniki skup
ščine in družbeno-političnih 
organizacij seznanili z dose
danjimi uspehi občine ter z 
bodočimi nalogami. V sprem
stvu domačinov so si na Mir
ni ogledali industrijska pod
jetja, popoldne pa so imeli 
na igrišču prijateljsko sreča
nje z nogometaši Mirne.

Druga plat pa je družbeno
politična. že do sedaj je ta 
zemlja predstavljala mnogim 
gmotno šibkejšim ljudem do
datni vir preživljanja, denar 
od najemnin pa so imele 
krajevne skupnosti za zado
voljevanje skupnih potreb. 
Razen teh dveh razlogov pro
daji zemljišč nasprotuje tudi 
potreba po zaokrožitvi zem
ljišč zadruge, ki se bo v pri
hodnosti sem ter tja še po
javljala.

Ko sta izvršni odbor in 
predsedstvo občinske konfe
rence SZDL 11. maja tehtala 
posamezne predloge, sta skle
nila, da bosta vztrajala pri 
tem, da bi zemljišča obrav
navali vsako posebej. Nekda
nje vaške gmajne, vinograd
niške parcele in vrinjene par
cele med površinami zaseb
nih kmetovalcev naj bi pro
dali, boljša zemljišča pa da
li v najem za daljše obdob
je. Končno odločitev bo na 
podlagi sklepov posvetovanja 
sprejel svet za družbeni plan 
in finance.

M. LEGAN

Prihodnji teden bo Mercatorjeva postavna enota Gradi
šče iz Trebnjega odprla v Dol. Nemški vasi novo, lepo 
urejeno trgovino s 66 m2 prodajnega prostora in tremi 
skladišči. Za preureditev hiše, v kateri bodo nove pro
dajalne, je podjetje dal0 6 milijonov Sdin, 5 milijonov 
Sdin pa bo stala vsa notranja oprema. Ker oprema za 
samopostrežno trgovino v Trebnjem še ni narejena, zar 
enkrat še ne bodo premestili klasične opreine iz Treb
njega v Dol. Nemško vas in bodo tam postavili začasno 
drugo o p r e m o .  Ko pa bo oprema za samopostrežno 
trgovino narejena, bo Trebnje dobilo prvo samopostrež
no trgovino, Dol. Nemška vas pa lepo urejeno proda
jalno. Na sliki je gradnja trgovine v Dol. Nemški vasi.

(Foto: M. L.)

Svečano proslavljen 15. maj
Ponedeljkovo jutro je 

pozdravilo Trebnje, okrašeno 
z zastavami. Kraj je prazno
val svoj dan — spomin na 15. 
maj 1944, ko je Cankarjeva 
brigada v sklopu 15. divizije 
osvobodila Trebnje.

Program letošnjega prazni

ka se je začel popoddne s 
strelskim tekmovanjem, ki 
ga je organizirala strelska 
družina »Franc Krese — čo-

Trebnje : Jelšane 3:1
Trebanjski odbojkarji so v ne

deljo, 14. maja, v Jelšanah pri 
Ilirski Bistrici dosegli uspeh, ki se 
ga pravzaprav niso nadejali. V 
tretjem kolu druge republiške lige 
so premagali domačine z rezulta
tom 3:1 (5:15, 15:9, 15:5, 15:7). Ta 
zmaga je zanje zelo pomembna 
predvsem zaradi tega, ker so 
imeli s tem nasprotnikom vedno 
hude preglavice, saj ne pomnijo, 
da bi ga v Jelšanah kdaj pre
magali. Tudi nedeljsko srečanje je 
imelo za goste, ki jim  je tamkajš
nje vetrovno vreme zelo mešalo 
igro, slab začetek. Toda v nada- 
Ijevanju so se zagrizli in zaneslji- 
vo osvojili tri sete po vrsti. Med 
njimi se je posebno izkazal Franc 
Opara, ki je z zanesljivimi udarci 
na mreži v odločilnem trenutku 
obrnil tok igre.

S to zmago se je Trebnje po 
treh kolih uvrstilo na najmanj 
četrto mesto med 10 ekipami in 
tako prehitelo ekipo Jelšan. V ne
deljo, 21. maja, bodo prišli v 
Trebnje igrat odbojkarji iz Šen
čurja pri Kranju.

ban«. Zmagal je Drago Jereb, 
ki je od 300 možnih krogov 
zbral 222 krogov. Za njim so 
se uvrstili: Minka Hercog
(217), Miro Radin (208), Voj
ko Mezgec (207) itd. Zatem 
je bilo prijateljsko odbojkar
sko srečanje reprezentanc 
Novega mesta in Trebnjega. 
Po zanimivi in razburljivi 
igri so ob glasni podpori 
mnogih domčinoiv gledalcev 
zmagali odbojkarji Trebnjega 
z rezultatom 3:?

Kulturni del programa se 
je začel ob zvokih trebanjske 
godbe na pihala pred spome
nikom padldh. Zatem je bila 
v dvorani prosvetnega doma 
svečana akademija. Po topli 
uvodni besedi Staneta Prija
telja so nastopili učenci os
novne šole in varovanci otiro- 
škega vrtca. Pod vodstvom 
Staneta Pečka je zaigral zbor 
harmonikarjev, Jože Tršar pa 
je vodil nastop godbe na pi
hala, ki je izvedla krajši kon
cert. številni gledalci so na
stopajoče navdušeno spodbu
jali.

Malčki, učenci osnovne šole iz Dol. Nemške vasi, se še _ne sprašujejo, kam  ̂po 
končani šolski obveznosti, kar pa ne pomeni, da bo njim oziroma njihovim staršem 

ta skrb prihranjena. (Foto: M. L.)

O STISK I, K I JE  ZA MLADE VSE HUJSA

Učenci 'prašejo se :kam ?
Na nedavnem posvetovanju o problemih zaposlovanja v Trebnjem je bilo 
predlagano, da bi v občini ustanovili sklad za pomoč pri šolanju revnejših, 

toda nadarjenih dijakov in študentov

Je res, kar trdijo mladi, da smo poskrbeli samo 
zase, njihova bodočnost pa je prepuščena negotovo
sti? — 2al podatki kažejo, da so te trditve v precejš- 
iji meri upravičene — Primer: v občini bo letos kon-> 
Čalo osnovnošolsko obveznost 306 mladih ljudi, kar 
je precej več, kot bo upokojenih ljudi v vseh delov
nih organizacijah občine v vseh prihodnjih 20 letih — 
Te delovne organizacije pa predvidevajo, da bodo 
letos zaposlile vsega 19 mladincev, 14 pa jih šolale v 
poklicnih šolah- — Vsega pet štipendij je zaenkrat 
zagotovljenih za nadaljnje šolanje, pri tem pa je 28 
odst. vodilnih ljudi brez strokovne izobrazbe, 32 odst. 
Pa jih ima le poklicno šolo — Tudi v drugih dolenj
skih občinah ni dosti bolje — Mar ni pri vsem tem 
že pozno biti plat zvona?

Nove zahteve po pametnej- 
^  gospodarjenju so zelo 

z&ostrile do sedaj prikrit 
Problem prezaposlenosti, ki 
’e začel kazati vse ostrejše 
Zô e. Skoraj povsod ugotav- 
jamo zaskrbljujoče veliko 
Judi brez redne /nooslitve;

20 (895) *

med njimi pa veliko število 
nekvalificiranih mladih ljudi, 
kar zahteva vso resnost pri 
obravnavanju tega problema, 
ki jo narekuje dolžnost sta
rejših do mladega rodu. Ni * 
kako ni mogoče dopustiti, da 
bi imeli v naši družbi več re

zervne delovne ,armade’, kot 
je imajo v kapitalističnih de
želah, kjer pridejo delodajal
cem brezposelni prav za vli
vanje strahu in discipline ti. 
stim, ki imajo delo. Čeprav 
je problem nezaposlenosti ze
lo zapleten, mu vendarle v 
merilu občine lahko poišče
mo nekatere osnovne vzroke.

PRESEKATI JE TREBA 
ZAČARAN KROG

Vsekakor Je negospodarska 
nerazvitost in premajhna us
posobljenost proizvajalcev ti
sta huda dediščina preteklo
sti, ki se je kljub napredku 
ne moremo otresti v tolikšni 
meri, kot bi želeli. Vtis je, da 
nikakor ne moremo dodobra 
presekati začaranega kroga: 
nizka raven proizvodnje —

majhen dohodek — majhni 
zaslužki in s tem možnosti 
za šolanje in štipendiranje
— pomanjkanje strokovnega 
kadra vseh profilov in iz tega 
spet izhajajoča nizka raven 
proizvodnje, ki ne daje aku
mulacije za odpiranje novih 
produktivnih delovnih mest.

Vsi dosedanji poizkusi mo
ralnega pritiska na podjetja, 
najbolj skrbijo za napredek 
strokovnega kadra, razen ne
kaj izjem, iz različnih vzro
kov niso rodili predvidenih 
sadov. Predvsem so se vse 
bolj manjšale možnosti mla 
dim, ki bi se šele radi začeli 
šolati ali zaposliti. Podatki 
kažejo, da se je število šti
pendij s tem, ko smo štipen
diranje prenesli predvsem na 
delovne organizacije, katerih 
vodstva se žal včasih branijo 
celo že izšolanih ljudi, hitro 
zmanjševalo. Tako so se za
pirala šolska vrata otrokom 
revnejših staršev, ne oziraje 
se na njihovč nadarjenost, 
kar pomeni, da je bil sin sla
bo plačanega delavca že vna
prej zapisan očetovi poklicni 
poti. Nesorazmerni odstotki 
otrok delavcev in kmetov na 

slovenskih visokih šolah to

trditev zgovorno potrjujejo. 
Tej, za narodno gospodarstvo 
boleči zavrnitvi mladih talen
tov pa se pridružuje še res
nica, da se v veflikih mestnih 
s re d iš č ih  veliko ljudi z viso
ko izobrazbo zadovoljuje z 
neustreznimi delovnimi me
sti, noče pa priti na deželo, 
čeprav bi jih ta zelo potre
bovala. Zato vsi podatki o 
ljudeh z visoko izobrazbo v 
merilu vse Slovenije za ne
razvita področja kaj malo po
vedo, saj celo zavajajo in de- 
lajo vtis, da je vse v reiu.

NAJTRDNEJE JE STATI 
NA SVOJIH NOGAH
če se delovne organizacije 

v manj razvitih področjih ot
resajo štipendiranja in če ni 
mogoče pričakovati po nor
malni ceni’ več šolanih ljudi 
iz mest v manjša podeželska 
središča, ki bodo po standar 
du za mesti vedno zaostaja
la, je najbolje iskati rešitev 
v lastnih močeh, pri lastnih 
ljudeh. Zato je naravna po 
sledica tega, da je bilo na po 
svetovanju o nezaposlenosti, 
ki ga je organiziral trebanjski 
sindikalni svet, predlagano 
občinski skupščini, naj usta

novi sklad za pomoč pri šo
lanju nadarjenih otrok revw 
nejših staršev. Vanj naj bd 
razen občinske skupščine pri
spevale vse delovne organi
zacije v občini, tudi tiste, ki 
se jim .dozdeva’ da ne potre
bujejo boljše kvalifikacijske 
sestave zaposlenih. Pri odbiri 
teh otrok bi morala imeti 
prvo besedo šola, ki umske 
sposobnosti predlaganih kan
didatov najbolje pozna.

Šolanje, štipendiranje in 
pridobivanje strokovnjakov iz 
lastnih vrst je daljši proces, 
ki ne daje rezultatov že ju
tri. Vendar vseh učencev se
veda ni mogoče šolati in s 
tem začasno odvrniti prob
lem njihove zaposlitve. Pri 
tem pa bo treba ukrepati ta
koj. Delovne organizacije bo
do morale vzeti na delo več 
mladih, ki prihajajo iz osnov
nih šol, terciarne dejavnosti 
vzeti več vajencev v uk, pred
vsem pa bo moralo ostati na 
kmečkih domačijah več' ot
rok. O vrednosti posameznih 
poklicev bodo morali biti 
mladi pravilno poučeni, da se 
ne bodo odločali le za pešči
co modnih poklicev in izpu
ščali iz rok drugih možnosti.

M. LEGAN
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ELEKTROTEHNA 
skrbi za vaše do
bro razpoloženje
V novomeški prodajalni 

ELEKTROTEHNE so te dni 
pni rali ceno gramofonov ERO 
na 158.69 Ndin, cenejši pa so 
tudi transistorji Lipica, Hoc- 
key 66 in Tesla 501. Na izle
tih vas bo prijetno zabaval 
baterijski gramofon domače 
ali tuje proizvodnje, ki oa tu
di dobite pri ELEKTROTEH
NI. Nudijo vam bogato izbi
ro narodnih in klasičnih gra
mofonskih plošč, vedno pa 
imajo na zalogi plošče s po
pevkami domačih in tujih 
pevcev.

Po ugodni ceni nudijo v tej 
trgovini tudi vse vrste radio- 
aparatov, med katerimi je 
zlasti ugoden nakup radia z 
UKV valom za 242.22 Ndin. 
Za vse vrste avtomobilov do
bite tu tudi primeren avto
radio s potrebnim priborom.

Z lepo izbiro lestencev po 
znižanih cenah vam ELEK
TROTEHNA pomaga pri ure
jevanju stanovanja!

Kurirčkova pošta 
v Dol. Toplicah

Dne 10. maja so učenci top- 
liške šole pri spomeniku I. 
slovenski VDV brigadi v zdra
viliškem parku slovesno spre
jeli kurirčkovo pošto. Ob tej 
priložnosti so izvedli lep pro
gram, v katerem so sodelova
li tudi mladi harmonikarji.

D. G.

Škocjan: koncert za 
krajevni praznik

Dne 23jnaja bodo v Škoc
janu spet proslavili krajevni 
praznik. Znano je že, da bo 
v kulturnem programu sode
lovala šola s koncertom šol
skega pevskega zbora. Svet 
krajevne skupnosti se bo v 
kratkem sestal in napravil 
načrt za praznovanje.

V aprilu ovire, 
maj naklonjen

Muhasto aprilsko vreme je 
občutno motilo proizvodnjo 
v novomeški opekami Zalog. 
Cesar niso zmogli v aprilu, 
lahko opravijo v maju, ki je 
opekarjem vsestransko na
klonjen. Letos že tretje leto 
delajo brez sezoncev. Cen od 
reforme niso spremenili, kaj 
takega pa tudi ni predvideno.' 
Storilnost bodo letos povečali 
še za 18%, proizvodnjo pa za 
okoli 20%, čeprav imajo 15 
delavcev manj kot lani. V 
jeseni nameravajo urediti sa
nitarije in garderobe. Tako 
bo zaloška opekama ena red
kih v Sloveniji, ki imajo te 
reči urejene.

11

NA ROB AKCIJE RDEČEGA KRIŽA ZA OTROKE:

„Iz svojega žepa pa že ne dam!“
Do zdaj je zbranih za obmorsko in višinsko zdravljenje socialno in zdrav
stveno prizadetih otrok šele 877.000 Sdin — Zakaj se je ustavila zbirka 
v večjih delovnih organizacijah? — S stališči: »družba naj da!« ne rešu

jemo problema!

»HČI MESTNEGA SODNIKA« 
drevi na novomeškem odru

ŠENTJAKOBSKO GLEDALIŠČE IZ LJUBLJANE bo da 
nes dvakrat nastopilo na novomeškem odru z ljudsko 
igro HČI MESTNEGA SODNIKA po Jurčičevi izvirni 
zgodovinski povesti. Popoldanska predstava ob 17. uri 
je namenjena šolski mladini po znižanih cenah, večerna 
prireditev pa bo prav gotovo privabila v dvorano mno
go odraslih ljubiteljev lepih iger. — Jurčičevo delo, ki 
posega v boje meščanstva proti plemstvu, je nastalo 
leta 1866; našim bralcem smo ga predstavili lani v pod
listku Dolenjskega lista. — Zavod za kulturno dejavnost 
vabi prebivalce Novega mesta in okoličane na prire

ditev!

„Dom Bernarde Albe“
V razmeroma silno kratkem 

presledku, ki je med uprizo
ritv ijo  dela Lepota in Zver 
ter Domom Bernarde Albe, 
je amaterski oder naštudiral 
zahtevno delo pri nas zelo 
znanega in prevajanega špan
skega pesnika Lorce. Kot da 
b'i nas hoteli presenetiti s 
kreativno močjo, je bila v 
prejšnji predstavi deloma za
strta, pa je vendarle vseskozi 
prisotna, so izbrali Lorco, ki 
je pesnik tudi v drami. Vze
mimo še to, da je v Novem 
mestu v spominu še predsta
va Jeseničanov (zanjo so pr e

tudi glavno vlogo. Vedeti mo
ramo še, da so bile vaje na 
odru onemogočene, ker so 
prav v dneh študija dvorano 
prenavljali To se je med 
igro večkrat opazilo, kajti 
stik med igralci ni bil vselej 
najboljši. Neprimeren je bil 
glasbeni vložek (slovenski na
pev v španskem ambientu!). 
Sicer pa moramo reči, da so 
igralci Odra mladih tokrat 
zares zaigrali. Zahtevno delo 
je polno pritajene strasti ter 
na drugi strani asketizma, ki 
s svojo neživljenjsko vsebino 
ne more prodreti, čeprav

15. marca je ObO RK No
vo mesto začel nabiralno ak
cijo za letovanje socialno in 
zdravstveno prizadetih otrok. 
Ker je klimatsko zdravljenje 
izločeno dz zdravstvenega za
varovanja, je treba potrebni 
denar zbrati kako drugače.
V novomeški občini je 1600 
otrok, ki so socialno in zdrav
stveno prizadeti in so potreb
ni bodisi obmorskega, bodisi 
višinskega zdravljenja. Vse 
delovne organizacije in vse 
sindikalne podružnice v no
vomeški občini so dobile vlo
go ObO RK Novo mesto, v 
kateri jih ta prosi, naj orga
nizirajo zbirko med člani ko
lektiva in naj prispevajo tudi 
iz svojdh skladov. Razen tega 
so aktivisti RK začeli z zbir
ko na terenu, po šolah pa 
sta začela z zbirko mladina 
in podmladek RK.

Lani je bilo porabljenih za 
obmorsko in višinsko zdrav
ljenje 369 otrok — 32 milijo
nov S din. Denar sta prispe
vala socialno zavarovanje in 
občinski proračun. Letos bi 
bilo treba zbrati več, ker so 
se oskrbni stroški v počitni
ških kolonijah povečali.

Do 13. maja je bilo v novo
meški občini zbranih 877.000 
S din. Iz skladov so doslej 
prispevale le 3 organizacije:

Zavod za soc. za/varov. 150.000 
S din, Medobčinska zavaro
valnica 30.000 S din in Zdra
vilišče Šmar. Toplice 30.000 S 
din. Dosedanja vsota je zbra
na v manjših delovnih organi
zacijah in od aktivistov RK 
na terenu. Pohvaliti velja or
ganizacijo RK Gotna vas, ki 
je zbrala 54.000 S din.

člani odbora smo začudeni 
ob dejstvu, da ni še nobenih 
prispevkov iz zbirke v večjih 
delovnih organizacijah, več 
kot začudeni smo ob pripove
dovanju zbiralcev, da zlasti 
ljudje z visokimi osebnimi 
dohodki zavračajo prispevek 
z izjavami: »Iz svojega žepa 
pa že ne dam! Družba naj za
gotovi denar!«, in ob pre
majhnem sodelovanju sindi
kalnih organizacij v podjetjih. 
Menimo, da ni naloga RK be
račiti denar in da z izjavami,

»da mora dati v ta namen de
nar družba«, problema ne re
šujemo, saj bodo socialno in 
zdravstveno prizadeti otroci 
ostali med počitnicami brez 
zdravljenja. Začudeni smo, ko 
pregledujemo sezname pri
spevkov, iz katerih je razvid
no, da so ljudje z velikimi 
osebnimi dohodki prispevali 
le po 100 Sdin ali pa prispe 
vek zavrnili!

Veseli smo velike priprav
ljenosti, ki so jo pokazali 
člani delovnih kolektivov v 
manjših organizacijah. Ponov
no vabimo vse tiste, ki se do
slej niso odzvali, naj prispe
vajo po svojih močeh in omo
gočijo socialno in zdravstve
no prizadetim otrokom zdrav
ljenje o počitnicah, ki so že 
pred vrati!

AKCIJSKI ODBOR 
pri ObO RK Novo mesto

Bo kaj manj podgan?
2 e dalj časa so potekali 

pogovori o potrebnosti ma
sovnega uničenja podganje in 
mišje nadlege v Novem me
stu, kajti glodalci so se že ta
ko razširili, da povzročajo ob-

je li več priznanj), k i je prišla . učinkuje katastrofalne. Tra-
celo na oder ljubljanske Dra
me, ter d a  so Novomeščani 
s tem delom letos konkurira
l i  za ivastop najboljših a m a 
terskih gledaliških skupin 
Slovenije v Murski Soboti, pa 
je pogum simpatične igral
ske družine še toliko bolj 
očiten. Predstavo so si med 
drugimi ogledali tudi člani 
komisije za izbor: Predan Vo
zni7, Gašperšičem ter Brezo
var.

Predstava je bila v sredo, 
10. maja in ni bila najbolje 
obiskana. Je že tako, da No
vomeščani raje obiskujejo go
stovanja profesionalnih gleda
liških družin. Toda tokrat je 
tak izbor zadel v prazno. 
Predstava je bila dobra. Re
žiserka Alenka Bole-Vrabčeva 
je bila postavljena pred tež
ko nalogo. Razen tega, da je 
režirala, je zelo dobro igrala

Novomeška kronika
■  »HČER MESTNEGA SODNI

KA«, igro po povesti Josipa Jur
čiča, bo drevi uprizorilo Šentja
kobsko gledališče iz  Ljubljane v 
Domu kulture. Za m ladino bo 
predstava ob 17. uri, za odrasle pa 
ob 20. uri.

■  15,808.842 SDIN SE JE NA
BRALO ZA NOVO novomeško 
osnovno šolo do ponedeljka dopol
dne. V prihodnjem tednu se bo se 
Stal upravni odbor sklada za to 
Solo in med drugim obravnaval 
zbiranje sredstev.

■  PRVI KOPALCI SO V MINU
LIH DNEH večkrat preizkusili 
Krko. Voda Je sicer Se mrzla, to 
da kopalci ne marajo veliko za to.

■  NA »NAJNOVEJŠE ŠPORTNE 
IGRE« na Loko vabijo plakati po 
m estu in napovedujejo obiskoval
cem, da se bodo lahko zabavali v 
»svetu avtomatov«. Po teh napo
vedih bo prva predstava te cirku- 
Ske skupine danes, skupina pa bo 
v nažem mestu ostala do 6. Junija.

■  PRI »MANUFAKTURI« NA 
GLAVNEM TRGU so znižali cene 
nekaterim vrstam blaga.

■  ZAČETNI IN NADALJEVALNI 
TEČAJ krojenja, šivanja in veze
nja se bo pričel v kratkem v m e
stu, podrobnejše inform acije pa se 
lahko dobijo v prodajalni BAGAT

na Prešernovem trgu. To bo letos 
že drugi tečaj te  vrste.

■  PRED DNEVI ZACRTANE 
»ZEBRE« na cestah in ulicah so 
že skoraj povsem izginile. Kaže, 
da bo le treba prehode za pešce 
označiti s  trajnejšimi sredstvi.

■  ŠMARNICE PRODAJAJO O- 
TROCI na cestah proti Gorjancem  
in Dolenjskim Toplicam po INdin 
šopek. Marsikateri voznik je 'že 
ustavil in kupil dišeče cvetje.

■  IZLET V KOSTANJEVICO IN 
NA GORJANCE pripravljajo novo
meški upokojenci za 30. m aj. Po
drobnejša pojasnila dobe intere
senti v klubu upokojencev v Cl- 
talniški ulici 1. -

■  TRŽNICA JE BILA V PONE
DELJEK polna razstavljenega bla-

ga, največ pa Je bilo jajc, za ka- 
ire so zahtevali 40—45 din. Pro
dajali so še: solato berivko po 100 

Sdin merico, špinačo po isti ceni, 
čebulo po 600 Sdin kg, solato V 
glavicah po 80 Sdin, redkvice v 
šopkih po 40 Sdin in  Šmarnice v 
šopkih po 50 Sdin. Precej prometa 
je bilo z raznimi sadikami, največ 
pa so prodajali paradižnikov in 
paprike (20 Sdin ena).

■  GIBANJE PREBIVALSTVA — 
rodili sta: Ivanka Turk iz Pader- 
šičeve ulice — dečka in  Jožefa 
Savšek iz Volčičeve 18 — Boštjana.

gični konflikt med pozo in 
življenjem v nekaterih prizo
rih pretrese Pri izbiri teksta 
so imeli srečno roko, saj od- 
govorja režijskemu konceptu 
vodje Odra mladih.

Po vrstnem redu, kot je na
veden na plakatu, k i je hkrati 
tudi gledališki list, saj si ga 
ob skromnih denarnih možno
stih niso mogli omisliti, so 
nastopili: Alenka Bole-Vrab
čeva, Mojca Penca, Ela Ke
brova, Jelka Avbelj, Barbara 
Potokar. Marija Tisovec, M i
na Gortnar, Renata Bačer, 
Danijela Judež, Zdenka Čol
nar, Marija Ude, Mirijam  
Kotnik, Anica Kajfež, 
Irena Glonar ter Danči Pe
terle. Vodja predstave je bil 
France Štirn, lasuljarka Ka
tarina Bratož, suflerka Zden
ka Vitkovič, za razsvetljavo 
sta skrbela Peter Cigler in 
Stane Gregorčič, odrski moj
ster pa je bil Jože Mesarko.

Naj med igralci posebno 
omenim uspešno odigrano 
vlogo Adele (M ira Gotnar). 
Dijakinja novomeške gimnazi
je že v Lepoti m zveri poka
zala subtilno igro. Marija T i
sovec je z vidnejšo vlogo, ki 
je zahtevala veliko pazljivo
sti in vživetja v igro (osam
ljena in pohabljena samica 
Martirio), ustvarila Uk, ki ga 
ne bomo spet tako kmalu vi
deli. Presenečenje je bila Re
nata Bačer: tokrat je prvi
krat nastopila pri Odru mla
dih. Zelo lepo govori, vloga 
preproste ostarele dekle pa je 
zahtevala še kaj več. S kret
njami rok in mimiko obraza 
je v vlogi uspešno debitirala.

V Novem mestu so mladi 
gledališčniki na dobri poti.

P. BREŠČAK

Srednješolci že 
desetkrat urejali 

okolje Krke
Dijaki novomeških srednjih 

Soil so že desetkrat urejali 
okolico novih tovarniških 
prostorov KRKE r  Ločni. 
Zlasti s se izkazali dijaki 
srednje kmetijske iole z Gr
ma.

JOŽE GAZVODA IZ GABRJA PRAVI:

„Tudi ob vodovodu so 
zmajevali z glavami../'

Ustavili so obnovitvena dela na cesti Brusnice- 
Gabrje in zahtevali sodnega cenilca in geometra

Predstavniki Gabrja in Bru
snic so poklicali sodnega ce
nilca in geometra, da bi ure
dila odškodninske zahtevke 
nekaterih posestnikov, ki ne 
dajo zastonj zemlje, kolikor 
je potrebujejo za razširitev 
in obnovo ceste med obema 
krajema.

Drevje ob cesti so pretežno 
že posekali, v kratkem pa se 
bodo pričela zemeljska dela. 
pri čemer bodo pomagali pri
padniki JLA.

Jože Gavozda, odbornik in 
družbeno-politični delavec Iz 
Gabrja, kd je pri obnovi oeste 
prijel za glavne vajeti, je po
voda, da so se za prepotreb
no obnovo ceste navdušili v 
Gabrju vsi, v Brusnicah pa 
le trije ali štirje posestniki 
ne.

»Ljudje so zmajevali z glar 
vami tudi, ko smo v Gabrju 
pred dobrim letom gradili vo
dovod, zato to ne sme motiti. 
Z ddbro voljo, pripravljeno
stjo in razumevanjem vsega 
prebivalstva bomo posodobili 
tudi cesto,« je s prepričanjem 
dolgoletnega aktivista in druž
benopolitičnega delavca rekel 
Gavozda. »Dobra cesta v te 
kraje je namreč prav tako 
potrebna kot vodovod, elektri
ka ...«

Računajo, da bo cesta v 
Gabrje že kmalu obnovljena, 
saj pričakujejo čez poletje v

Nevarna pot 
h konzolnemu mostu

Pot h konzolskemu mostu 
je z obeh strani precej ne
varna, zlasti za ciroke. Na 
desnem bregu Krke bi morali 
postaviti železno ograjo in 
prav tako zavarovati nasprot
ni breg. Morali bi tudi pre
povedati kolesarjenje po par
ku za novo pošto, po otro
škem igrišču in konzolnem 
mostu.

poleg turistov, ki se bodo tod 
mimo napotili na Gorjance, 
tudi dva avtobusa borcev in 
drugih aktivistov in kranjske 
tekstilne tovarne.

čutno gospodarsko škodo in . 
predstavljajo epidemiološko 
nevarnost.

Občinska -skupščina N o v o  
mesto je sprejela tudi odlok 
o obvezni deratizaciji, ven
dar je nastopilo vprašanje fi
nanciranja te akcije, kajti 
masovno uničenje glodaloev 
na območju strnjenega nase
lja Novega mesta velja nekaj 
milijonov starih dinarjev.

Deratizacijo, to zahtevno 
in odgovorno akcijo, je oprav
ljal »Kemocid« iz Slovenske 
Bistrice kot pooblaščeni za
vod v času od 4. do 13.5.1967 
in strankam tudi zaračuna
val po količini porabljene na
stavljene zastrupljene mase 
(vab).

V tem tednu bodo usluž
benci zavoda obiskali vse ob
jekte na teritoriju, ki ga je 
zajela splošna deratizacija, in 
odstranili neporabljene vabe 
ter jih strokovno uničili.

Mala kulturna statistika
■  KINO KRKA je imel v 

letu 1966 714 predstav, ki si 
jih je ogledalo več kot tri
najst tisoč obiskovalcev. V 
letu dni je obisk padel za 
več kot tri tisoč obiskov, če
prav so predvajali 14 filmov 
več kot v letu 1965. Novome
ščani so lahko izbirali med 
156 filmi (22 je bilo mladin
skih, 8 kinotečnih in 124 ce
lovečernih).

Za nove učitelje 
ni stanovanj

Na razpis za pet učnih mest 
Je dobila osnovna šola v 
Škocjanu 14 prijav predmet
nih učiteljev, na voljo pa je 
le ena samska soba. Kje bo
do stanovali štirje novi uči
telji, še ne vedo.

Zletni likovniki 
tokrat pri nas

Mladi likovni ustvarjalci iz 
zletnih mest: Banjaluke, Pri
jedora, Bihača, Siska, Karlov- 
va in Novega mesta — po 
trije iz vsakega mesta — se 
bodo letos srečali 20. maja v 
Novem mestu. Likovne stvari
tve bodo delala v Novem me
stu in Kostanjevici, dveh naj
bolj značilnih in zanimivih 
kulturnih središčih na Dole
njskem. Slike, narejene med 
tem srečanjem, in najboljše 
Likovne izdelke z lanskolet
nega srečanja v Bihaču bodo 
21. maja razstavili v Dolenj- 
sOd galeriji. Iz Novega mesta 
bodo razstavo prepeljali v 
Banjaluko, kjer bo letos IX. 
zlet bratstva in enotnosti.

■  ODER MLADIH je  v p r e 
te k le m  le tu  n a š tu d ir a l  n a s le d 
n ja  d e la : Klic u p o ra , Neiz- 
t ro h n je n o  s rc e , p ra v ljič n o  
ig r ic o  Cesarična in  svinjar, 
d ra m o  Puške g o sp e  C e rra r  
ter d ra m o  Lepa č e v lja rk a -  
Oder j e  p r ip ra v il  tudi V ečer 
k i ta js k e  lir ik e . V le to šn je m  
le tu  b o  n a d a lje v a l s  te č a ji  za  
m la d in o .

■  ZAVOD ZA KULTURNO 
DEJAVNOST je v preteklem 
letu organiziral na področju 
občine več kot 100 kulturnih 
prireditev. V te prireditve so 
všteta tudi gostovanja Sloven
skega narodnega gledališča, 
Mestnega gledališča iz Ljub
ljane, šentjakobskega gledali
šča ter gledališča iz Celja.

Letos namerava zavod po
sredovati novomeškemu ob
činstvu 18 gledaliških pred
stav in baletnih gostovanj.

■  POTUJOČI KINO je imel 
v preteklem letu 233 pred
stav v raznih krajih občine. 
Te predstave si je ogledalo 
22.233 obiskovalcev. Predvaja
li so 42 filmov. Te, v č a s ih  
edine kulturne prireditve na 
vasi, so zelo dobro obiskane.

Okus po novomeško
Na zunanji steni pod arka

dami prodajalne Mladinske 
knjige na novomeškem Glav
nem trgu si meščani lahko 
ogledajo najnovejše odtise 
gumijastih podplatov. Pustili 
so jih »umetniško« n a d a h n je
ni pobalini in dokazali, da 
imajo res »visoko« srčno kul
turo.



Pogovor z zdravnikom
Na partizanskih 

poteh Kozare
V okviru IX. zleta brat

stva in enotnosti je bil od 
12. do 14. maja pohod po 
partizanskih poteh Kozare. 
Pohoda so se udeležili mla
dinci iz Banja Luke, Pri
jedora, Bihaća, Ivanićgra- 
da in Novega mesta. Ude
leženci iz Novega mesta 
so p . vrnitvi domov pri
povedovali o zanimivih do
živetjih s tega pohoda in 
srečanjih s preživelimi 
borci kozarske bitke.

m e d n a r o d n i  a t l e t s k i  M ITIN G V LINZU

Za novomeške atlete pet prvih mest
V velikem avstrijskem železar

skem središču Linzu je v organi
zaciji domačega SK VOEST bil 
preteklo nedeljo mednarodni at- 
letski miting, katerega se je ude. 
ležilo 150 atletov iz Avstrije, Za
hodne Nemčije in Jugoslavije.

Kljub izredno močni konkuren- 
ci so atleti AK Novo mesto do
segli viden uspeh: priborili so si 
kar pet prvih m est. Tudi v skup- 
nem seštevku so bili uspešni, saj 
so čeprav ekipa ni bila popolna, 
v ’ moški in ženski konkurenci 
osvojili tretje mesto. . . .  ,

Med posamezniki se je izkazal 
zlasti Igor Penko, ki je priboril 
ekipi kar 21 točk: dosegel je 3. 
mesto v metu krogle in 2. v me

tu diska. Marjan Špilar je zanes 
ljivo zmagal in na začetku sezone 
a metom kopja 67,37 m napove
dal, da bo treba letos resno ra
čunati z njegovo udeležbo v dr
žavni reprezentanci. Uspešna sta 
bila tudi Marjan Potrč in Vinko 
Istenič; Potrč je osvojil 2. mesto 
v skoku v višino in 6. v metu 
krogle, medtem ko je Istenič z 
izredno lepim in uspešnim tekom 
na 400 m ter v štafeti 4 x 200 m 
navdušil vse gledalce. Janez Pen- 
ca je bil s 4. mestom v skoku 
v daljavo soliden, čeprav nima 
zadostnega treninga. Tudi drugi, 
ki so nastopili z manjšimi uspe
hi niso razočarali: vsak je ver
jetno storil največ, kar je glede

PR E D  O B Č N IM  ZBOROM  O bZTK  K O Č EV JE

Razvrstitveni razred in množičnost
Občinska zveza za telesno kul

turo je odgovorna za usmerjanje 
In organizacijo telesne kulture v 
občini, njen občni zbor pa je,prav  
zato toliko pomembnejši. Odboi 
zveze in odbori društev in klubov 
bodo morali spoštovati statut zve
ze, na občnem zboru pa bo treba 
Poleg tega določiti prioritetno raz-

210 udeležencev 
na ribniškem 
pohodu zmage

14. maja je bil v Ribnici 
tradicionalni pohod, zmage, 
to ga vsako leto prirejata 
občinski odbor ZZB NOV in 
občinska zveza za telesno 
kulturo. S tem obujajo spo
nam na tiste dni, ko je bila 
Ribnica obdana z žioo in 
bunkerji.

Pohoda se je udeležilo 42 
ekip z 210 člani. Sindikalne 
Podružnice se (razen iz os
novne šole in kovinskega 
Podjetja) pohoda niso udele
žile. Zmagovalne ekipe so do
bile predhodne pokale: JLA  
^  V . p. Ribnica (že drugič), 
mladinci 8. a osnovne šole 
Ribnica (drugič), mladinke 
š&D Sodražica, pionirji 6 . b 
osn. šole Ribnica in pionirke 
5. a osnovna šole Ribnica 
(drugič). Pri organizaciji po
hoda s o  pomagali pripadniki* k .irV.'i&i

vrstite<v za 15 športnih panog, ki 
jih gojim o v Kočevju. O teh pa
nogah ne moremo razpravljati sa
mo glede na zahteve, upoštevati Je 
treba tudi delo, opravljeno v letu 
1966. Nikakor pa ne smemo po
zabiti na temeljno telesno vzgojo, 
ki je osnova za zdrav razvoj m la
dega rodu in za razvoj moralnega 
lika mladega državljana.

Na raznih kongresih je bilo ze 
ugotovljeno, da nekatera društva 
in klubi brezskrbno trošijo denar, 
za telesno vzgojo otrok in mladine 
pa ni sredstev. Bazen tega pre
jemajo nekateri khibi in društva 
poleg dotacij iz proračuna še de
nar od podjetij. O tem se bo 
treba na občnem zboru dokončno 
pogovoriti in izoblikovati stališče 
o telesni kulturi v  naši družbi.

Pravkar našteto so ugotovitve iz 
vse Slovenije, na n a š e m  občnem  
zboru pa moramo ugotoviti, kaKO 
blizu teh ugotovitev smo

Glede razdeljevanja' sredstev je 
pri nas precej 'podobno, le vzdr
ževanje športnih objektov je v ok
viru možnosti zadovoljivo ureje
no Od Zveze za telesno kulturo 
Slovenije sprejeta razvrstitev špor
tov v razrede naj nam bo osnova 
za. razdelitev sredstev.

V Kočevju gojimo panoge na
slednjih razredov: 1. razred: sploš
na telesna vzgoja, atle-oka. K”™

- fn s S t v o  v strelskih družinah.
2 r a z r e d :  odbojka, košarka, na-

Pičla zmaga Ribničanov
14. maja so ribniški rokometaši 

v prvenstveni tekmi na svojem  
iPrišču s 15:14 (7:7) premagali ma
riborskega Kovinarja. Pred 500 gle
dalci je sodil Ljubljančan Janko 
Moder To je bila ena najslabših  
t pk<«m' v spomladanskem delu tek
movanja. Ribničani bodo morali 
vsekakor več trenirati.

m im i tenis pri TVD Partizan, no
gomet pri NK Kočevje m keglja
nje pri KK Kočevje. 3. razred: 
sankanje pri TVD Partizan m ba
linanje pri KK Kočevje. 4. razred: 
dviganje uteži pri TVD Partizan.

TVD Partizan torej goji največ 
panog: kar 4 iz prvega razreda in 
3 iz drugega razreda. Toda TVD 
Partizan dobiva ob tem domala 
enako dotacijo kot klubi ki goji- 
jo samo po eno panogo, ta imajo 
zelo malo članov in le s težavo se
stavljajo moštva za tekmovanja. 
Na občnem zboru bo treba o tem  
odkrito spregovoriti: razčleniti m  
pretehtati moramo uspehe pora 
meznih panog in se šele nato loti
ti delitve sredstev. Ne zahtevek, 
pač pa razvrstitveni razred m la
ni doseženi uspehi naj bodo m o l
io! tako bom o omogočili raz
voj panogam, ki so perspektivne 
in množične!

Na občnem zboru bo razen našte
tega tudi dovolj drugih vprašanj. 
ObZTK Kočevje bo treba organi
zacijsko utrditi in zagotoviti boljšo 
povezavo z društvi in klubi, da 
bi dobro uresničevali sklepe in na
črte, ki jih terja splošen razvoj 
telesne kulture v občini, a . ARKO

Ob prerani izgubi našega skrbnega očeta

JANEZA ŠEGE
i /  Ravnega dola

se zahvaljujemo za darovane vence, izrečeno sožalje, 
za pomoč in tolažbo vsćm sosedom, znancem in 
prijateljem doma in v tujini. Iskrena hvala gospo
doma duhovnikoma, pogrebcem, vozniku, ribniškim 
pevcem za ganljivo petje ter vsem sodelujočim. 
Dragim rojakom v Nemčiji, posebno družini Samt 
in firmi D ingler, pa lepa hvala za p o m o č pri pre
vozu njegovih posmrtnih ostankov v domovino. Se 
enkrat- lepa hvala za sočustvovanje in tolažbo v 

naših ‘težkih urah! _
M A T1C O V I in S O R O D S T V O

Športni objekti ne 
smejo propasti

Nedavno je Ivan Pezelj pre
vzel skrbniška opravila za 
športne objekte na Loki ob 
Krki. Vprašali smo ga, aakaj 
s e  je za to odločil.

»Ja, veste, to ĵ . pa tako . .« 
je začel. »Zelo rad delam in  
zdaj bom čas koristno porabil. 
Odločil sem se tudi zaradi za
služka Ne nazadnje tudi zato, 
ker bi m i bilo *al, če bi ob
jekti propadli. Za šport s e  pre
cej zanimam. Včasih s e m  igral 
nogomet. Vidite, da mi ni vse- 
eno . . .«

Kako si je zamislil skrbniško 
delo?

»Za ureditev igrišč bo ,P°" 
trebno nekaj časa.
zanemarjena, zapuščena, urean
sem skladišče in naredil re« 
na teniškem igrišču. Zatem na
meravam zakrpati mrežo, na
suti žaganja v jame, orastiti 
igrišča in tem eljito pospraviti 
dom.«

Pa bo vse to zmogel?
»V začetku bo bolj težko, 

toda šlo bo, ker bom pridno 
delal.«

Cesa sl predvsem želi? 
»želim , da bi igralci sami 

pazili na objekte, vzdrževali 
red in čistočo. Dobro bi bilo,- 
da bi bili uporabniki igrišč čla
ni kluba«. Milovan Dimitric

na začetek sezone mogel narediti.
V ženski konkurenci je ponov

no blestel trio sester Močnik ln  
Bratkovičeve: v njihovi priljub
ljeni panogi 400 m so vse tri do
segle svoje osebne rekorde. Kat
ja, ki je bila  najbltrejša, se ved
no bolj približuje svoji veliki
želji — teči pod eno minuto.
Prepričani smo, da bo v kratkem  
to tudi dosegla. Prijetno sta pre
senetili Jelka Hude in Anica ša 
vom; prva je zmagala v skoku 
v višino s solidnim rezultatom  
1,41 m, šavornova pa je vrgla
kopje 32,2 m. Milojka Jereb Je 
zabeležila lepe uspehe, pohvaliti 
treba tudi 3. m esto Marinke Hu- 
mer v metu diska. _

Končni vrstni red ekipnega tete- 
movanja:

MOŠKI: 1. SK VOEST, Linz,
174 točk, 2. INN — Salzach, 
ZRN, 163 točk, 3. AK Noyo m e
sto 141,5 točk, 4. TSV 1861 Strau- 
bling, ZRN, 127 točk, 5. DLC 
Dorsten, ZRN, 69 točk.

2ENSKE: 1. SK VOEST, Linz,
94 točk; 2. INN — Salzach, ZRN,
84 točk; 3. AK Novo m esto 76 
točk; 4. DLC Dorsten, ZRN, 49 
točk. . .

REZULTATI — moški: 100 m  —
1. Bauemschuster (INN) 11,1, 3.
—5. Istenič Nm. 11,7, 7.—8. Slaj- 
kovec Nm. 11,8. — 400 m: 1.
Istenič (N m .) 51,0, 8. Kovačič
(N m .) 56,3 — 1000 m: 1. Schiessl 
(TSV) 2,33,1, 5. Vidmar (N m .) 
2.45,0; 6 Močnik (N m .) 2.46,8.

4 x200 m: 1. INN 1.33,1, 2. AK 
Novo m esto 1,37,0,-—  5000 m: 1. 
Ganzel (VOEST) 16.06,6 

Kopje: 1. Spilar (N m .) 67,37 m,
6. Pavlič (N m .) 47.37 m, 9. Suhy 
(m .) 43,19 m. — Krogla: 1. Reich 
(VOEST) 15.44 m, 3. Penko (N m .)
13 60 m 8. Potrč (N m .) 11.60 m.

Disk: 1 Reich (VOEST) 42.94 
m 2 Penko (N m .) 41,04 m, 8. 
Spilar (N m .) 33.35 m 

Daljina: 1. Eberhard (VOEST)
6 57 m , 4. Penca (N m .) 6.01 m, 
s! šlajkovec (N m .) 5.76 m, 9. Su- 
hy (N m .) 5.76 m, 9. Suhy (N m .)

5 ,V išSa: 1. W61 (TSV) 1.85 m,
2. Potrč (N m .) 1.800 m, 5. Slak 
(N m .) 1.70 m.

ZENSKE — 80 m zapreke: 1. 
Ganzel (VOEST) 12,6, -  100 m:
1. H a rla n d e r  (IN N )1 2 ,8 . 
in K. Močnik ter  O v erfe ld  (DLC) 
13.8, 15 B r a tk o v ič  14.9.

400 m: 1. K. Močnik (N m .)
612 3 D. Močnik (N m .) 62,5, 4.
Bratkovič (Nm ) 63,4 -  4x100 m: 
1. INN — Salzach 51.6, 4. Novo

mDa5ina:° I- <INN) 4 98 m’ £
Hude (N m .) 4,80 m , 3.
(N m .) 4.57 m, 10. Zagorc (N m .)

' v išS a : 1. Hude (Nm ) 1.41 m,
2 Thiemann (DCL) 1.41 m , 3. 
Jereb (N m .) 1.38 m, 5. Zagore 
(N m .) 1-30 m. '

Kopje: 1. Savom  (Nm . 32.47 m,
Zagorc (N m .) 24.98 m - 

Disk: 1. Signoretti < VOEST)
45.7 m, 3. Humer (N m .) 29.39 m  

Krogla: 1- Signoretti (VOEST)
11.91 m, 4. Hude (N m .) 8.97 m,
5. Savom  (N m .) 8,82 

Organizacija tekmovanja je bua 
na zadovoljivi višini. Novome
škim atletom je omogočil udelež- 
bo na tem mednarodnem tekmo
vanju delovni kolektiv IMV 
Novega mesta, kateremu se orga
nizatorji in atleti Dolenjske 
iskreno zahvaljujejo za uvidev
nost ter tovariško pomoč!

S. DOKL

GANGRENA
Večkrat slišimo v pogovoru, da so temu ali onemu za

radi gangrene morali odrezati nogo. Večinoma je šlo v 
takem primeru za stare ljudi, ki so imeli sladkorno bole
zen ali pa poapnenje ožilja. ....................

Vzroki, ki sprožijo smrt posameznih cehe v živem te. 
lesu posameznih delov organov ali po okončin, je več. 
Taka krajevna smrt se imenuje s tujko nekroza. Telo se 
hoče na vsak način znebiti mrtvega tkiva, zato se ob robu 
mrtvine naredi vnetje, ki mrtvino loči od živega tkiva. 
Mrtvina potem prej ali slej odpade, živo tkivoma se  za
raste z brazgotino. Če gre le za neznatno površno nekro
zo v koži, pa celo tega ni, pač se tkivo popolnoma na 
novo uredi in niti ni videti, kje je bila mrtvina.

če je odmrlo tkivo izpostavljeno zraku, se izsuši ka
kor pri mumijah; in to imenujemo potem suho gangreno. 
Tkivo postane temno, skoraj črno in suho. Ce pa se nase
lijo na mrtvino kožne klice, pride do r a z k r o j a  odmrlih 
celic gnilobne klice razkrajajo mrtvino, pridruži se še 
delovanje fermentov, odmrlo tkivo se spremeni v črno 
zelenkasto smrdečo in mazljivo snov, čemur pravimo vlaž
na gangrena. Ker odmrlo tkivo strupeno vpliva na ostalo 
živo telo bolnika, mora kirurg čimprej tako gangrenozno 
tkivo odstraniti, ker sicer povzroči smrt bolnika.

Napačno je mnenje, da pride do gangrene samo na 
koži ali pa na okončinah. Tkivo lahko odmre kjer koli ▼  
telesu in na njem; prizadeti so lahko možgani pljuča, srce, 
črevesje, razne žleze, kosti, koža itd.

Vzroki za nekrozo so lahko različni, na primer: mehan
ski zaradi pritiska oziroma poškodb; dolgotrajen pritisk, 
npr preležanine pri izčrpanih bolnikih, ki so dolgo v po
stelji; nekroza črevesja pri tistih, ki so dolgo zaprti; opek
line in zmrzline, razni kemični vplivi kislin , baz in soh 
ter drugih spojin; strupi bakterij, potem okvara živca,la 
oživčuje neki predel in ta sedaj ni vživčen; okvara, ožilja, 
ki prehranja kak predel telesa in ta sedaj ne dobiva mta
hrane niti kisika. , . .

Posebna vrsta gangrene je plinska gangrena, ki j 
posledica okužb s posebnimi bakterijami, ki jo povzročajo 
in se nadelijo v globini poškodovanega ali ranjenega tkiva. 
Te bakterije sproščajo pline in zaradi tega obolelo tkivo 
na dotik šumi, ker je polno mehurčkov.

H gangreni štejemo š e  posebno bolezen — Raynaudovo 
s im e tr ič n o  g a n g r en o ; ta napada najpogosteje mlade ženske, 
k i im a jo  m o čn o  v z b u rljiv e  živce za  u r e ja n je  š i r je n ja  in 
oženja ožilja, že najmanjša toplotna sprememba, posebno 
mraz ali mrzla voda, povzroči, da se tem ljudem čezmerno 
zožijo drobne žile na rokah in nogah., navadno pa še v 
uhljih. Zato postanejo td deli najprej bledi, pozneje pa 
nabrekli in vijoličasti. Zdravljenje te bolezni ni prav lahko.

Razen najmanjših gangren, ki jih hitro pozdravimo, in 
nekaterih posebnih gangren, ki jih hitro pozdravimo, m 
pod kirurški nož. DR- » 0 2 0  OBLAK

1100 tekmovalcev na 
delavskih športnih igrah

Športniki »Krke« 
so zmagali

14 maja so se v Novem mestu 
za prehodni pokal pomerili med 
seboj športniki domače tovarne 
zdravil MRKE in JUGODIETEOT- 
KE. Zmagali so športniki KRKE. 
Povratno srečanje bo v Zagrebu.

13. maja so kegljači KRKE go
stovali v Domžalah, kjer so se 
pomerili stamkajšnjim klubom  
INVALID.

Na letošnjih delavskih športnih 
igrah v novomeški občini, kd so  se 
pričele 8. maja, so se sindikalne 
podružnice do zdaj pomerile v ma
lem nogometu, odbojki In šahu.

■  Rezultati — mali nogomet: 
GG — IMV 1:4, Cestno podjetje : 
Inis 1:11, Ela : Pionir 1:4, Kovinar 
: Iskra (šen t.) 2:1, Gorjanci : No- 
voles 4:2, Krka : Iskra (N . m )  
7:1, Novoteks : Krka 5:4, Iskra 
(N m .) : Gorjanci 5:3, Novoles : 
Opremales 3:0, Železničar : Ko
vinar 0:20;

m odbojka: Novoteks : osnovna 
šola šm ihel-Stopiče 2:0, Inis : Pro
sveta 2:0, Iskra (N . m .) : IMV 2:0, 
Inis : osnovna šola Smihel-Stopdče 
2:0, Gorjanci : Cestno podjetje 0:2, 
KZSZ : Krka 0:2, Iskra (šen t.) :

Pionir 0:2, KZSZ : Iskra (šent.) 
1:2;

■  šah: Krka I : KZSZ 4:0, No
voteks : Krka I 0:4, UNZ : Ope
kam a Zalog 2:2, Cestno podjetje : 
Novoteks 2:2, UNZ : KZSZ 1.3, 
Krka IV : Gorjanci 4:0, GG I  : 
Iskra (N . m .) 4:0, Krka III : o- 
snovna šola Stopiče 4:0, GG n  : 
Novoles 3:1, Krka n  : Iskra Sentj.) 
4:0, Pionir : Ela 4:0.

Na letošnjih športnih Igrah so
deluje 27 sindikalnih podružnic s 
1.100 tekmovalci. Tekmujejo v 11 
panogah. Tekmovanja so razdelje
na na spomladanski in jesenski 
del. Predvidoma se bodo letošnje 
delavske športne igre končal® 
oktobra, na dan občinskega pra
znika. 8l

Dr. Minka Maležič:

Higiena v življenju žene
Sredstev za preprečevanje 

nosečnosti, ki jih uporabljajo 
samo žene, je na razpolago 
več. Opisala jih bom po vrsti 
in omenila njihove dobre in 
slabe strani.

Kemični pripomočki temelje 
na tem, da vsebujejo različne 
snovi, ki ohromijo semenčice 
in jim preprečijo pot v mater
nico in jajcevod, kjer se jajčece 
običajne oplodi. Ta sredstva so 
na voljo v različnih oblikah: 
tabletah, želejih, pastah in pe
nah; vse to se vlaga v nožnico 
(Nonagel, Kontrafer, Patentex, 
Genotan, EMKO).

Tableto vloži žena v nožnico 
tik pred maternico 5 do 10 
minut pred spolnim občeva
njem, ker je potrebno, da se 
raztopi, da učinkuje. Paste 
*n pena EMKO pa se lahko 
vložijo v nožnico tik pred ob
uvanjem, ker je pena že raz
topljena.
. Poleg kemičnega delovanja 
imajo paste in pene tudi me
hanično delovanje, tako da 
Preprečujejo semenčicam pot

v maternico.
Omenjena sredstva imajo to 

prednost, da zdravju niso 
škodljiva, da je njih uporaba 
enostavna, so sorazmerno ce
nena in lahko dostopna. Njih 
slaba stran pa je nezaneslji
vost, saj nudijo le približno 
60-odstotno varnost. Slaba 
stran je tudi ta, da nekatere 
žene po uporabi teh sredstev 
peče v nožnici. Posebno Nona- 
gel tablete imajo neprijeten 
duh.

Posebej bi od te vrste sred
stev omenila peno EMKO, ki 
se hrani v posebni, močni stek
lenici, v kateri je zvečan pri
tisk. Steklenica ima zaklopko, 
ki dopušča, da se s pritiskom  
izcedi določena količina pene 
v poseben nastavek,, ki je do
dan steklenici. S tem nastav
kom lahko žena iztisne peno 
v nožnico že 2 uri pred obče
vanjem. Vse podrobnosti, ki 
jih moramo vedeti, če hočemo 
to sredstvo pravilno uporab
ljati, lahko zvemo v vseh di
spanzerjih za žene in v spe

cialističnih ginekoloških ordi
nacijah. Tamkaj to peno lahko 
tudi dobimo. EMKO nima ne
prijetnega vonja in zelo malo
krat povzroča zgoraj navedene 
pekoče bolečine v nožnici. 
Zaščita pred zanositvijo je pri 
EMKI okrog 80-odstotna.

Ponovno moram poudariti 
nezanesljivost omenjenih zašči
tnih sredstev; uporabljajo naj 
se le skupno z drugimi sred
stvi, ki sem jih že ali jih še 
bom omenila (kondom, dia
fragma, Ogino-Knausova teo
rija).

Nekatere žene si pomagajo, 
da ne bi zanosile tako, da 
nožnico takoj po občevanju iz
pirajo. To narede z navadno 
ali prekuhano vodo, z vodo, ki 
so ji dodale različne kisline 
(kis, limona). To je zelo neza
nesljivo, ker so v času, ko si 
žena izpira nožnico, semenčice 
že v maternici. Slaba stran te
ga načina je tudi, ker mora 
žena takoj po občevanju vstati. 
S tem si zmanjša uživanje, 
lahkoa pa postane zaradi tega

za vse življenje spolno hladna.
Od mehaničnih kontracepcij

skih sredstev je sicer najbolj 
znana, vendar se na žalost vse 
premalo uporablja diafragma. 
Sestavljena je iz jeklenega ob
roča, čez katerega <je prepeta 
fina guma; je različnih veliko
sti in jo mora žena dobiti pri 
zdravniku. Pri zdravniku se 
tudi nauči diafragmo uporab
ljati; vlaganje je v začetku te
žavno, ko pa se žena nauči, je 
lahko. Diafragme, ki je pravil
ne velikosti in pravilno vlože
na, ne čutita ne žena ne mož 
in ne zmanjša spolnega uživa
nja. žena ne more uporabljati 
vedno enako velike diafragme, 
ker se zlasti po porodih in 
splavih velikost nožnice spre
meni. V nožnico se vloži lahko 
že nekaj ur pred spolnim ob
čevanjem, odstrani pa se ne
kako 8 ur po uporabi. Po tem 
je treba diafragmo umiti z 
mlačno vodo, osušiti in vložiti 
v smukec, pred uporabo pa je 
potrebno pregledati, če je gu
ma še čela. Diafragma lahko 
po tem postopku traja več let.

Diafragma se uporablja ved
no skupaj s kemičnim zaščit
nim pripomočkom, peno ali 
pasto. S tako uporabo diafrag
ma ženo zaščiti pred nezažele
no nosečnostjo 99-odstotno.

Diafragma namreč prepreči 
pot semenčicam v maternico, 
s pasto ali peno pa se semen
čice še ohrome.

Diafragma zdravju ni škod
ljiva, njena edina slaba stran 
pa je, da je v začetku uporaba 
težavna. Najvažneje je, da se 
uporablja redno, tudi enkrat
na opustitev je lahko usodna.

Manj znani in manj uporab
ljani mehanični zaščitni pripo
močki so še kapice, ki se vstav
ljajo na maternično ustje, so  
iz kovine ali gume in jih mora 
zdravnik namestiti po perilu 
in odstraniti pred perilom, že 
ne to same težko narede. To 
sredstvo je sorazmerno neza
nesljivo, uporaba je komplici
rana po njej lahko nastanejo 
tu d i’vnet ja maternice in jajce
vodov.

Včasih se uporabljajo tudi 
gobice iz gaze, ki je primemo 
zvita in primemo velika, 
opremljena z nitko za lažje iz
vlačenje. Zena gobico pred 
uporabo namoči v zelo močni 
raztopini kuhinjske soli ali ki
sa in jo vloži globoko v nožni
co. Mnenja, kolikšna je zanes
ljivost zaščite s tem pripomoč
kom, so različna. Slaba stran 
pa je, da je dražena nožnična 
sluznica, ki se vname. Tega 
sredstva ne priporočam.



RAZPIS

GOSTINSKE ŠOLE

V NOVEM MESTU
GOSTINSKA ŠOLA V NOVEM MESTU,
ki posluje v okviru šolskega centra za gostin
stvo Novo mesto, Društveni trg 1, razpisuje 
za šolsko leto 1967/68 siprejem večjega števila 
učencev za poklic

KUHARJA ali NATAKARJA,
če bo dovolj prijav pa tudi za poklic 

GOSTINSKI SLAŠČIČAR

P  šolanje traja tri šolska leta in se deli na: strnjen 
šolski pouk, praktični pouk in strokovno prakso.

Za izvajanje praktičnega pouka in strokovne prakse 
ima šola budi lasten obrat.
|  Pogoji za sprejem v gostinsko šolo so naslednji:

1. dovršenih 8 razredov osnovne šole,
2. starost od 15. do 18. leta,
3 . telesna in duševna sposobnost za poklic ku

harja oz. za poklic natakarja.
|  Kandidati naj se za sprejem v šolo prijavijo 

pismeno, in sicer najpozneje do 23. junija 1967.

Prijava za sprejem naj bo kolkovama s 50 Sdin.

Prijavi za sprejem naj kandidati priložijo:
1. spričevalo o dovršenem 8 . razredu osnovne šole,
2. zdravniško spričevalo,
3 . po možnosti izpis iz rojstne matične knjige,
4 . osnovna šola pa naj pošlje mnenje glede po

klicne usmeritve kandidata.
Z d ra v n išk i p re g le d  m o ra  u s tr e z a t i  z a h te v a m  g o s tin 
sk e  p an o g e .

|  če bo prijavljenih več kandidatov od predvide
nega sprejema, bodo opravili preizkus znanja 
iz slovenskega jezika in računstva v okviru snovi 
osnovne šole. Zato se morajo javiti vsi kandidati 
na šolskem centru za gostinstvo Novo mesto, 

• Društveni trg 1, dne 23. junija 1967 ob 8. uri.

M V času praktičnega pouka in strokovne prakse 
sprejemajo vsi učenci ustrezne nagrade.

Učencem, ki končajo šolo, posreduje šola zaposlitev. 
Učenci, ki so doma izven Novega mesta in želijo 
stanovati v internatu, se lahko obrnejo s prošnjo na 
Dijaški dom Majde Šilc, Šmihel pri Novem mestu.
Podrobnejše informacije daje šolski center za go
stinstvo Novo mesto, Društveni trg 1, telefon 21-527.

Šola za zdravstvene delavce 
v Novem mestu

Obvestilo lastnikom in uporabni
kom motornih vozil
Pooblaščeno podjetje

KOVINSKA INDUSTRIJA IG
obvešča lastnike in uporabnike motornih vo
zil, da je ustanovilo servisno službo, ki bo na 
željo lastnika ali uporabnika

zamenjala registrske tablice
prejšnje izdelave z enako številko 
v aluminijasti izvedbi.

Možna je zamenjava vseh vrst rednih registrskih 
tablic za avtomobile, motoma 'kolesa in priklopna 
vozila.
Zamenjajo se lahko v SRS uradno izdane registrske 
tablice.
Zainteresirane gospodarske organizacije in drugi 
uporabniki motornih vozil naj pismeno ali osebno 
oddajo svoja naročila komercialnemu oddelku

KOVINSKE INDUSTRIJE IG pri Ljubljani.

Upravni odbor

MESNO PREHRAMBENEGA 
PODJETJA -  NOVO MESTO
r a z g l a š a

naslednja prosta delovna mesta:

1 poslovodja, VK delavec 
gostinske ali trgovske 
stroke, zaželena je praksa

2 VK ali KV kuharici 
2 NKV delavki z znanjem kuhe 
2 KV natakarja (ženske 

ali moški) 
2 PK ali priučena natakarja

Vsi morajo biti vešči dela v gostinsko-delikatesni 
stroki.
Praksa je obvezna.
Rok za prijave je 8 dni po objavi razglasa.
Prijave je poslati na upravni odbor Mesno prehram
benega podjetja Novo mesto.
Stanovanj nimamo.

o b j a v l j a

RAZPIS
ZA VPIS V I. LETNIK ZA ŠOLSKO LETO 
1967/1968

V prvi razred ambulantno-bolnicne smeri bomo spre
jeli 35 učenk (zaželeni so tudi učenci).
Pogoji za sprejem so:

— uspešno končana osemletka,
— ustrezno zdravstveno stanje,
— uspešno opravljen preizkusni izjpit
— starost, do 18 let.

Prošnje, kolkovane s 0,50 Ndin, pošljite šoli, brž ko 
boste dobili spričevalo o uspešno končani osemletki. 
Prošnji priložite:

— zadnje šolsko spričevalo,
— življenjepis,
— izpolnjeni obrazec DZS-1,20,
— mnenje zadnje šole,
— potrdilo o vzdrževanju—štipendiranju,
— dopisnico s točnim naslovom, s katero boano 

kandidata obvestili o sprejemu.
Zdravniški pregled bo organirala šola za vse tiste, 
ki bodo uspešno opravili preizkusni izpit.
Izpit bo iz slovenskega jezika> matematike in tujega

Dolžnost staršev je, da preskrbijo za otroka pri
memo stanovanje. Šola - priporoča dijaški dom v 
Šmihelu.
Datum preizkusnih izpitov bomo naknadno objavili 
v Dolenjskem listu.

RAVNATELJSTVA ŠOLE

GIMNAZIJA V NOVEM MESTU
r a z p i s u j e  SPREJEM
dijakov v 1. razred v šolskem letu 1967/68.
Sprejetih bo 120 dijakov, in sicer:

60 dijakov za pedagoško smer 
60 dijakov za splošno smer

Prijave za vpis bo sprejemalo ravnateljstvo šole 
do 22. junija 1967.

Prijavi je treba priložiti:
1. spričevalo o uspešno opravljeni osnovni šoli 

(original)
2 . izpisek iz rojstne matične knjige.

K a n d id a ti z a  o b e  s m e r i b o d o  o p r a v lja li s p r e je m n i 
i^ p it iz  s lo v e n s k e g a  je z ik a , m a te m a tik e  ta tujega 
jezika, ped. s m e r  pa tu d i iz  g la sb e .
Datum izpitov bo določen naknadno.

RAZPISNA KOMISIJA GIMNAZIJE
V NOVEM MESTU.

POKLICNA ŠOLA »BETI« -  METLIKA
oddelek poklicne šole Tekstilnega centra Kranj 

r a z p i s u j e  VPIS
v prvi letnik dvoletne poklicne šole za poklic

industrijske šivilje —  
konfekcionarja trikotaže

P o g o j i :
1. končana osnovna šola,
2. starost do 18 let
3. uspešno opravljen preizkusni test iz mate

matike, slovenskega jezika in spretnosti.
Prošnji za vpis naj kandidati priložijo:

1. spričevalo o končani osemletki,
2. rojstni list,
3 . zdravniško spričevalo.

Kandidate bomo vpisovali do 22. junija 1967. O da
tumu preizkusnih izpitov bomo kandidate Obvestili 
v Dolenjskem lisbu.

»BETI«, Metlika

KMETIJSKA SREDNJA ŠOLA GRM 
NOVO MESTO

r a z p i s u j e
za šolsko leto 1967/68 VPIS

40 učencev v prvi letnik 
srednje šole živinorejsko- 
poljedelske smeri

Pogoj za vpis je končana osemletka.

Prijave, kolkovane s 50 Sdin, pošljite na upravo šole 
do 25. junija. Prijavi priložite spričevalo o končani 
osemletki, rojstni list in zdravniško spričevalo.

Prijavljeni kandidati bodo opravljali preizkus znanja 
iz slovenščine, matematike in tujega jezika zadnje 
dni meseca junija; točen daitum bo objavljen v Do
lenjskem listu.

NOVOTEHNA
NOVO MESTO

r a z p i s u j e  
delovno mesto

VK ali KV 
avtoelektričarja

Nastop dela takoj ali po 
dogovoru. Osebni dohodki 
po pravilniku.

OBIŠČITE

KAVARNO 
RESTAVRACIJO 

IN KLETNO 
RESTAVRACIJO

HOTELA

METROPOL

NOVO MESTO 
pri avtobusni postaji

DIJAŠKI DOM MAJDE ŠILC
V ŠMIHELU PRI NOVEM MESTU

r a z p i s u j e

sprejem GOJENCEV 
za šolsko leto 1967/68

Zavod bo sprejemal dijake in dijakinje srednjih šol. 
Mesečna oskrbnina bo 225 Ndin.
Kandidati naj pošljejo najpozneje do 10. julija 1967:
1. izpolnjeno vprašalno polo za sprejem gojenca, 

obrazec DZS 1,74, kolkovano z 0,50 Ndin;
2 . vsi, ki prvič prosijo za sprejem v zavod, pa še:

— prepis zadnjega šolskega spričevala;
— potrdilo o vpisu v srednjo šolo.

število prostih mest v zavodu je omejeno. Pri reše
vanju prošenj bo komisija upoštevala dosedanji 
šolski uspeh in priporočila šole.

EKONOMSKA SREDNJA ŠOLA 
NOVO MESTO
r a z p i s u j e  
za šolsko leto 1967/68

VPIS V 1. RAZRED
Sprejeli bomo 90 učencev in učenk.

Prošnje bomo sprejemali do 22. junija 1967. Prošnje 
morajo biti kolkovane z 0,50 Ndin, priložiti je treba 
z a d n je  šo lsk o  spričevalo in  iz p ise k  iz  rojstne ma
tične k n jig e . _ •

Pogoj za sprejem je uspešno opravljen 8 . raared. 
osnovne šole. Prosilci ne smejo biti stari več kot 
18 let.
Preizkusi znanja bodo konec junija iz slovenskega 
jedka, tujega jezika in računstva. Točen datum bo 
objavljen kasneje v Dolenjskem lisitu.

RAVNATELJSTVO

Razpisna kom isija pri

SVETU DELOVNEGA KOLEKTIVA 
OBČINSKE SKUPŠČINE METLIKA

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

a) šefa odseka za gospodarstvo,

b) referenta za gradbeništvo 
in urbanizem,

c) referenta za plan in analize.
P o g o j i :  pod a) in c) višja, najmanj srednja stro
kovna izobrazba z ustrezno prakso, pod b) srednja 
strokovna izobrazba z ustreano prakso.
Pravilno kolkovane prošnje z življenjepisom in » 
spričevalom naj prosilci vlože v 15 dneh po objavi 
naapiga piri tajništvu občinske skupščine Metlika.

RTV LJUBLJANA:

Tekmovanje instrumentalnih 
ansamblov

V Jeseni 1967 bo RTV Ljubljana uvrstila r  radij
ski program vrsto javnih oddaj v obliki tekmovanja 
instrumentalnih narodnozabavnih in zabavnih an
samblov. Tekmovalne oddaje bomo neposredno pre
našali v radijskem programu, prijavijo pa se lahko 
tudi ansambli, ki še niso Javno nastopali.

Tekmovanje bo razdeljeno v dve skupini: v prvi 
se bodo pomerili narodnozabavni ansambli, druga 
skupina pa bo zajela plesne, Jazzovske in beat 
ansamble. Omenjenim ansamblom se lahko pridru
žijo pevci in manjše vokalne skupine.

V prijavah naj ansambli navedejo zasedbo 
natančen naslov. _

Prijave sprejema Glavno uredništvo g la s b e n  s 
programa — tekmovanje ansamblov — RTV Lju 
ljana, Tavčarjeva 17, do 20. maja 1967.

Tekmovalne pogoje bomo prijavljenim an 
blom poslali po 20. maju 1967.



Predpisi v praksi Oboroženi hoteli pobegniti v Italiio
Učinkovitejši boj proti vsem oblikam 

prekrškov
Organi notranjih zadev bodo dajali prednost kazenske

mu preganjanju prekrškov v tistih primerih, ko bo za 
to zakonita podlaga. Istočasno rešetajo predlog spreiftemb 
in dopolnitev kazenskega zakonika v tem smislu, da bi se 
nasilno vedenje na javnih mestih označilo kot kazensko 
dejanje, za katero je predvidena najmanjša kazen treh 
mesecev zapora. V okviru razpravljanj o spremembi ka
zenskega zakonika bodo govorili tudi 'o večji pravni zašči
ti Pooblaščenih uslužbencev notranjih zadev.

Dvojne cene za usluge bolnišnic?
Alj imajo bolnišnice zakonsko pravico, da precej več 

zahtevajo za svoje usluge od tistih uporabnikov, ki ne spa
dajo v občinsko skupnost, v kateri se nahaja bolnišnica?

S temeljnim zakonom o organizaciji in financiranju 
socialnega zavarovanja je izrecno predpisano, da veljajo 
Pogodbe, sklenjene med občinskim zavodom in zdravstve
nimi ustanovami na njegovem področju za zdravstvene 
usluge za vse zavode oziroma skupnosti, katerih zavaro
vanci se okoriščajo z uslugami teh ustanov. Zato je uva
janje dvojnih cen za enake usluge v nasprotju z izrečeno 
odločbo člena 104, drugega odstavka Temeljnega zakona o 
organizaciji in financiranju socialnega zavarovanja.

Višina odškodnine za določeno vrsto zdravstvenih 
uslug mora biti enaka za vse uporabnike, ne glede na to, 
kateri občinski skupnosti pripadajo in ne glede na to, ali 
80 njihove skupnosti oziroma zavodi sklenili poseben do- 
govor z zdravstveno ustanovo, v tem primeru z bolnišnico.

S . T.

Prav za svoj 18. rojstni dan se je Žibert lotil novega kaznivega dejanja - -  
Mladoletnika sta se hotela z begom čez mejo izmakniti sodnemu postopku 
zaradi petih vlomnih tatvin —  S seboj so imeli puško in dve pištoli, ki so 
ju nameravali uporabiti, če bi jim kdo skušal onemogočiti prehod cez držav
no mejo — Prestopki mladoletnikov so vedno hujši, saj prestopnike na raz

ne načine ščitimo

Prvi uradni podatki o treh 
mladincih iz Kočevja, ki so še 
kot mladoletniki zagrešili več 
tatvin, nazadnje pa so ukradli 
avto in hoteli pobegniti v Ita
lijo. Depeša ljudske milice:

»V noči od 19. na 20. april 
je bil v Kočevju ukraden o- 
sebni avto Fiat 1300 grafitne 
barve. Tatvine so osumljeni: 

J. L., rojen 1949,
M. L., rojen 1950, in 
Ludvik žibert, rojen 19- 

aprila 1949, stanujoč v Kočev
ju, Ljubljanska cesta 31-

V postopku so zaradi vlom- 
ndh tatvin. So oboroženi, ver
jetno s pištolami. Pridržati in 
obvestiti UNZ Ljubljana.«

Mladoletna brata J, in M. 
L., sta izvršila od novembra 
lani do 4. aprila letos 5 vlom- 
nih tatvin. Hotela sta se iz
ogniti sodnemu postopku in 
se 19. aprila odločila, da po
begneta v Italijo. Nasvete v 
zvezi s pobegom jima je dal

L u d v ik  Ž ib e rt, k i je  b il  že  k o t  
m la d o le tn ik  z a ra d i  ta tv in  več 
k r a t  v  p o s to p k u . V e r je tn o  so  
m la d in c i p re p r ič a n i , d a  v I ta 
l i j i  p o tr e b u je jo  v lo m ilce .

Žibert jima je na svoj 18. 
rojstni dan tudi svetoval, da 
sta ukradla avto. Z avtom sta 
se najprej zapeljala pod 
vznožje Mestnega vrha in tam 
prenočila- 20- aprila okoli 6.40 
sta zapeljala na strelišče in 
skrila avto. Tu sta počakala 
Žibeita, ki je ob 8.20 dvignil 
pri »Avto« svojo vajensko pla
čo. Okoli 8.50 so se odpeljali 
proti Ljubljani. Vozil je 2i- 
bert. Vsi trije so nameravali 
pobegniti v Italijo. S seboj so 
imeli tudi puško in dve pišto
li z naboji.

M iličn ik i so  sk u ša li  u s ta v it i  
a v to  n a jp r e j  v L ju b lja n i, v en 
d a r  so  j im  m la d in c i u š li. P o 
b e g n ili so  tu d i  m ilič n ik o m , k i 
So j ih  u s ta v lja li  n a  V rh n ik i, 
to d a  m ilič n ik i so  ,i)h u je l i  n a

vrhniškem klancu. Vsi trije so 
v ljubljanskih zaporih.

Na eni zadnjih sej občinske 
skupščine Kočevje, ko so od
borniki razpravljali o odloku 
o javnem redu in miru, so ne
kateri poudarili, da je naša 
zakonodaja premila proti raz
nim prestopnikom (mladolet
nim in polnoletnim). Nekateri 
so zahtevali tudi, da bi bilo 
treba za nepoboljšljive pre
stopnike ustanoviti spet prisil
ne delavnice. Drugi so doka
zovali, da to ne bi bilo v 
skladu z ustavo, žal pa tudi 
obnašanje prestopnikov nikoli 
ni v skladu z ustavo.

Neka mati je ob neki pri
ložnosti potožila, da ne more 
več krotiti svojega odraslega, 
vendar še ne polnoletnega si
na. Vsi njeni dobri nauki ne 
pomagajo- Dejala je, da bi 
sina premlatila, a je on moč
nejši- Povedala je celo, da je 
prosila miličnike, naj ga pre

mlatijo, pa so ji odgovorili, 
da ga ne bodo, ker to ni v 
skladu s predpisi. Mati pa je 
še vedno prepričana, da se bo 
njenega otroka v njegovo do
bro treba lotiti še s čim dru
gim ne samo z besedami.

Spet drug občinski usluž
benec je tožil, da bi bilo tre
ba nekatere nepoboljšljive 
mladoletnike dati v vzgojne 
domove. Tako bi preprečili, 
da ne bi kvarili še druge mla
dine. Seveda pa občana ne 
more dati vseh nepoboljšlji
vih v vzgojne zavode, ker ni
ma denarja. Za mladoletnika 
je namreč treba plačati v za
vodu menda okoli 80.000 S-din 
na mesec.

Tako se vzgoja mladoletni
kov, prevzgoja prestopnikov 
in vzgojni ukrepi vrte v za
čaranem krogu predpisov, na
činov prevzgoje in pomanj
kanja denarja, hkrati pa šte
vilo mladoletnih prestopnikov 
hitro narašča. Najprej so bili 
prestopki majhni, postajajo 
pa vedno hujši, saj imajo mla
doletniki že orožje. Dobro bi 
bilo preiti od lepdh besed, se
stankov in analiz k strogim in 
odolčnim ukrepom za zatira
nje mladoletniškega krimi
nala. J- P*

N E S R E Č E

Bodeča vožnja v Bršlinu
. maja zvečer sta se z motor- 
i?1® peljala v Prečno Peregrin 
*~°sir in stane Jarc. Pri steklarni 
J. Bršlinu sta naletela na bflHečo 
*lc°.- ki so Jo neznani zlikovci 
aapegu čez cesto, in padla. Voz- 

Košir si je poškodoval vrat, 
JJ'fcnjše ubode pa je dobil tudi so- 
Potnik Jarc.

Mopedist in sopotnica 
na tleh

.A lojz Sime iz Plemberka in 
Zupančič sta se 14. maja 

s ija la  z mopedom od Gospodič- 
na Gorjancih v Novo m esto.’ 

f̂ a ostrem in nepreglednem ovin- 
p re h ite v a l mopedista

K r 1Pioek iz Male Erpije. Sime je tre
ščil v levi žaromet osebnega av. 
tomobila. Njega je vrglo na tla, 
sopotnico Marijo Zupančič pa v 
8 ” ** O b i j a l i  so ju v bolniš
nico. škodo so ocenili na 2.500 
Ndin

Pri poskusni vožnji 
trije ranjeni

Josip Vranjič iz Zagreba Je 11. 
^ja popoldne vozil iz Ljubljane 

tnv,.a£reb renault 8 s poskusno 
n0 £°- V vozilu sta sedeli Jele- 

Pervan in Anka Duganjić. Pri 
“režju Je voznik zavil čez cesto, 

ife lo  nazaj in zdrknil pod cesto, 
vozilo se Je dvakrat prekucnilo 

se na njivi postavilo na kole- 
VoL,.^6*! prvim prekucljajem je 

^lik padel ven. Vranjič in Jele

na Pervan sta se hudo ranila, 
Anka Duganjić pa lažje. Škodo 
so ocenili na 9.000 Ndin.

Ljubljančan pripeljal 
po levi

14. maja zvečer se je z oseb
nim avtom iz. Žužemberka proti 
Dvoru peljal Novomeščan Anton 
Tomšič. Naproti je po levi strani 
vozil osebni avto Jože Drganc lr 
Ljubljane. Vozili sta pri srečanju 
trčili. Škodo so ocenili na 2.00 
Ndin.

Avto prevrnjen 
na streho

9. maja zvečer se je Novome
ščan Rajko Gorenc peljal z oseb
nim avtom iz Novega mesta proti 
Težki vodi. Pri Jedinščici ga je 
zaradi hitre vožnje zaneslo s po
sipanega cestišča na gomilo zem
lje ob cesti, kjer se je  prevrnil 
.ua streho. Škodo so  ocenili na 
6.000 Ndin.

Motorist zadel tricikel
8. maja popoldne je motorist 

Janez Žiberna na kandij^em  kri
žišču prehitel tricikel NOVOTEK- 
SA, ki ga J« vozil Franc Podr
žaj’ pri tem pa zadel tricikel. 
Voznika sta padla, škodo so oce
nili na 50 Ndin, motoristu pa so 
vzeli vozniško • dovoljenje.

Fičko na živi meji
14. maja popoldn® Je Ljubljan

čan Svobodan Meglič vozil oseb. 
ni avto z Baze 20 proti Podturnu. 
Na ostrem ovinku je  zavrl, zato 
je vozilo spodneslo, naslonilo se 
je na živo mejo in obstalo na 
sredi ceste. Potniki so odnesli 
zdravo kožo, popravilo fička pa 
bo veljalo okoli 2.500 NćHn.

V cikcaku proti ograji
Rudi Foršček iz Ljubljane se 

je 14. maja dopoldne peljal z 
osebnim avtom s Suhorja v Me
tliko. Pred Trnovcem je vozilo 
zaneslo in je v cikcaku trčilo v 
varovalno ograjo. Vozniku in so
potnici ni bilo nič, škodo pa so 
ocenili na 3.000 Ndin.

Ljubljančan preveč  
na sredi

14. maja dopoldne sta se med 
Bučno vasjo in Karteljevim sre
čala osebna avtomobila, ki sta 
ju vozila Emil Jankovič iz Ljub
ljane in Franc Stricelj iz Semiča. 
Vozili sta trčili, ker je Ljubljan
čan vozil preveč po sredi ceste. 
Škode je bilo za 2.500 Ndin.

Pri Pluski na kup 
kamenja

v Zagrebčan Ante Goluznlč se je 
14. maja peljal z osebnim avtom  
po avtomobilski cesti. Pri Pluski 
je zavil na nasip v kup kamenja 
in se prevrnil na streho. Voznik 
je -b il  težje ranjen, škodo pa so 
ocenili na 10.000 Ndin.

Gasilska brizgalna padla 
osebni avtopred

Jože Gazvoda iz Crmošnjlc se 
je 13. maja popoldne peljal z 
osebnim avtom proti Koroški va
si. Naproti je s prižgano lučjo 
vozil gasilski avtomobil iz Nove
la  m esta. Gazvoda se je umak
nil na rob ceste in  ustavil. Ne
nadoma so se gasilskemu avto
mobilu odprla vrata, ven je padla 
brizgalna in se skotalila proti 
Gazvodovemu avtu. škodo so oce
nili na 2.500 Ndin.

V SOBOTO POPOLDNE JE IZBRUHNIL POŽAR v vasi Konec pri Podgradu na 
Gorjancih Najprej se je vnel hlev posestnice Marije Banič, ogenj pa se je hitro 
razširil še na skedenj in kaščo. Požrtvovalnim domačinom in poklicni gasilski ceti 
iz Novega mesta je uspelo požar omejiti, sicer bi zgorela^se sosednja poslopja, 
ki so se že vžigala. Škodo so ocenili na 3 milijone ^ l^ f r e z a l
tehnične pomanjkljivosti na motorni zagi, s katero je Mirko Pasic n a j“1®™ "JfJJ 
škamico, je prav na začetku tedna varnosti boleče opozorilo vsem, j®
upoštevati navodil gasilske in varnostne službe. Na sliki: pogled na pohištvo m 
lastnino Baničevih, na travniku pred hišo. V ozadju zansce požara, kjer sta do tol 
pogorela hlev in skedenj, desno očraeJa kasca brez strehe. (Foto: M. Moškon)

Jerica je imela dela čez glavo; kakor postrv se 
je sukala in švigala med veselimi gosti. Dobre volje 
je bila in z vsakim prijazna. Njen oče je sedel v prvi 
sobi za mizo med svojimi znanci. Obličje se mu je 
žarilo od samega veselja, nekoliko pač tudi od dobre 
Korenove kapljice, ki jo je mož slastno srkal; tak 
večer je samo eden v letu! Tu morebiti kdo oporeče: 
Kaj bi ne saj ni njega bolelo! Ali to ni tako. Res bi 
ga bil lahko zastonj pil, kolikor bi hotel; Koren bi 
piu ga bil z veseljem dajal, ali tega mož nikakor ni 
hotel; tudi drvar ima svoj ponos, in tako je prav. 
Seljan je hotel biti kakor drugi gosti. Moško je torej 
sedel med svojimi tovariši, pa veselo m ponosno je 
gledal svojo hčerko, ki se-je sukala tako urno, tako 
brhko Dokler ni bilo še toliko ljudi, prisela je več
krat k svojemu očetu, da sta se malo pogovorila, 
celo vina iz njegovega kozarca se je zdaj pa zdaj 
Nekoliko z ustnami dotaknila. Zdaj je bil mož zado- 
v°ljen, da ga je pogledala, kadar je mogla. In tako 
s°  švigali prijazni pogledi semtertja med njima kakor 
hied dvema, ki se rada imata.

»Kar je res, to je res, Seljan,« nagovori sosed na 
pesni strani srečnega očeta. »Kolikor jih je tukaj, 
take ni, kakor je tvoja Jerica. To ti je tako nekako 
gosposko in vendar zopet ne gosposko; sam ne vem, 
^ako bi dejal.«

»Res, prava igračica je to tvoje Jčrišče,« pristavi 
ttiož na levi strani.

»Kako praviš, igračica?« zahudi se razžaljen oče 
nad njim. »Veš, Zabukovec, take mi ne smeš govo- 
*«*! Če hočeš, da ostaneva prijatelja. Z mojo hčerjo 
**i> da bi se igralo; ne svetoval bi nikomur, da naj
Poskusi.«
* »Nu, nu, kaj bi se precej tako togotil, Seljan!« 
v ^  ga mož, »saj ne mislim tako. To je samo tako
beseda — —«
. »Nič moška beseda,« ga zavrne Seljan, »Govo- 

rinao, kakor možje govore, kaj ni res, Mejač?«
»Prav praviš, Seljan, govorimo kakor možje. Jaz

pravim tako: Srečen, kdor jo dobi za ženo. Samo 
da ne bo hotela vsakega, kdor bi jo rad.«

»Jerica je pametna, kakor stori, tako bo prav.«
Nato mu pošepeta Mejač na uho, da bi ne slišali 

drugi:
»Sđdnikov Matija — saj veš, da jo ifna rad — 

to bi ne bil napačen ženin; samo z očetom bo knž.«
»Tisto bo, kakor bo volja božja,« mu odgovori 

Seljan precej glasno. »Vrivala se pa moja hči ne 
bo nikomur v hišo.«

Mož bi bil morebiti še govoril; ali videl je nekaj, 
kar mu je ustavilo govorico.

Tudi Valentin je bil takoj razvidel, da je Selja- 
nova Jerica — on je menil, da je navadna nataka
rica — med vsemi dekleti najlepša. Vajen lahkih 
zmag, nekoliko tudi že vinjen, jo prestreže, prime 
jo čez pas, naj se enkrat zasuče ž njim. To m bilo 
samo ob sebi še nič nespodobnega; ali Jerica res 
ni imela časa. Brani se mu torej, da ne utegne. Toda 
Valentin se ne da tako zlahka odpraviti. On da, ona 
da ne! Slednjič, ko vidi mladi gospod, da se deklica 

. ne da pregovoriti, jo hoče šiloma objeti in poljubiti. 
Deklica se brani. Seljan je nekoliko časa srdito gledal 
ta boj, ko pa vidi, da se ga Jerica ne more iznebiti, 
plane razjarjen izza mize:

»Gospodič, pustite dekle, to je moja hci!«
Osupel ga gleda Valentin, držeč dekle za roko. 
»Vaša hči, kaj potem? Saj vam je nočem sneti,

dotekniti se je pa vendar smem, saj kraljeva hči 
vendar ni, ka-li!« *

In Valentin jo poskuša zopet objeti.
»Jaz pravim: v stran roko!« zakriči mož nad 

njim. In kakor z železnimi kleščami mu prime in 
stisne roko, s katero je držal dekleta. Jerica je bila 
prosta, stopi za očeta, bala se je zanj. Valentin se 
trese od jeze in sramote. Na to kričanje priskočijo 
možje mirit. Koren prigovarja Seljanu, naj bo mi
ren; Sđdnik pa stopi svojemu sinu na stran, Seljanu 
nasproti. To je Valentina še bolj razdražilo; sram ga 
je bilo, da mu je prišel oče na pomoč, kakor da bi 
se ne mogel sam ubraniti starega moža. Premoški 
je bil, da bi sedaj odjenjal, zlasti ker je bilo toliko 
prič. Srdito zamahne nanj. A pri tej priči ga pre
streže Koren. Sddnik se ni genil; čutil je, da bi 
sinu ne bila na čast očetova pomoč, vsaj dokler ni 
velike sile.

Seljan je mirno stal.
»Pusti ga, pusti, Koren,« roga se mož, »naj po

skusi; rad bi zvedel mladič, kaka je Seljanova pest. 
Naj udari, on dvakrat, trikrat, potem pa jaz enkrat, 
samo enkrat, pa bo mir, možje!«

Valentin se bori s Korenom, kateremu zdaj  ̂ oče 
sam prigovarja, naj ga izpusti, da usta zamaši dr
varju. Ali Koren je vedel, kaj dela, kaj bi bilo, ko 
bi odjenjal. On je poznal Seljana. S6dnik je to menda 
sam izprevidel, bil je torej v hudi zadregi; časti se 
ni bilo nadejati njegovemu sinu ne njemu z nobene 
strani.

Kdo ve, kako bi se bila stvar končala, ko b i n e  
bil pri tej priči primahal Nosan s svojimi dolginu 
rokami na bojišče.

»Po žandarje, po žandarje! Kje so žandarji?« 
kriči kakor ptič v precepcu. In po vsej sili rine 
skozi množico, da bi šel po stražo. Lahko bi jo bil 
našel, daleč bi mu je ne bilo treba iskati. Kjer J e  
semenj ali shod, tam so gotovo tudi žandarji blizu.
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t e d e n s Ko l e d a r
Petek, 19. maja — Vitoslava 
Sobota, 20. maja — Bernard 
Nedelja, 21. maja — Dan letalstv« 
Ponedeljek, 22. maja — Milan 
Torek, 23. maja — Željko 
Sreda, 24. maja — Cvetko 
Četrtek, 25. m aja — Rojstni dan 
maršala Tita

Ana Košir iz Nove Lipe št. 20 
razglašam vse žaljivke, ki sem  jih 
izrekla Katarini Frankovič iz Nove 
Lipe št. 21 za neresnične. Zahvalju
jem se, da je ostopila od tožbe.

Karol Omerzu, Leskovec pri Kr
škem 86, razglašam, kar sem go
voril o Francu Sim ončiču iz Le
skovca 78, za neresnično in  se mu 
zahvaljujem, da je odstopil od 
tožbe.

Marija Golf, Žubina 28, Vel. Ga
ber, prepovedujem pašo kokoši, 
odlaganje odpadkov in obračanje 
živine po mojem travniku ln njivi
V JSubini. Kdor prepovedi ne bo 
Upošteval, ga bom sodno preganja
la, kokoši pa zastrupila.

Alojz Gerdenc, Gor. Karteljevo 
11, Mirna peč, prepovedujem va
ščanom  pašo kokoši po m ojih nji
vah nad vasjo in pod njo v Dol. 
K arteljevem . Po njivi in vrtu pre-

Za sodoben 
okus...

Izključni proizvajalec 
v Jugoslaviji 
Destilacija »DANA« 
MIRNA na Dol.

povedu jem tudi pašo živine. Kdor 
tega opozorila ne bo upoštevad, mu 
bom kokoši zastrupil, lastnika ko
koši pa sodno preganjal.

Franc Strajnar, Zbure 6, Šmax- 
jeta, prepovedujem vsako vožnjo in  
pašo kokoši po m ojem zem ljišču. 
Kdor tega opozorila ne bo upošte
val, ga bom sodno preganjal, ko
koši pa pobil.

Martin Božič, Leskovec 5, Bru
snice, preklicujem pašo kokoši, 
hojo živine in ljudi po m ojih nji
vah na Drenkah in pot v Buko j. 
Kdor tega ne bo upošteval, ga bom  
sodno preganjal, kokoši pa za
strupil.

Marija Jurgalič, Groblje 39, šent- 
je m e j, preklicujem pašo kokoši po 
mojem vrtu ob hiši. Kdor tega ne 
bo upošteval, ga bom sodno pre
ganjala, kokoši pa zastrupila.

Alojz Blažič, Stranska vas 24, 
Novo m esto, prepovedujem hojo, 
pašo živine in kokoši po m ojih  
travnikih v Petelincu. Kdor pre
povedi ne bo upošteval, ga bom  
sodno preganjal, kokoši pa za
strupil.

m m m
Ob prerani izgubi ljube žen«, 

mame in stare mame

PAVLE ŠEGA, 
roj. LAVRIČ

iz Grčaric 
se zahvaljujemo vsem, ki so ji ob 
težki in mučni bolezni lajšali 
trpljenje. Zahvaljujemo se dr. Ben
činov!, sorodnikom, znancem, pri
jateljem , vaščanom in vsem, ki so 
ji darovali vence in jo na njeni 
zadnji poti pospremili ▼  tako 

velikem številu.
Žalujoči: mož Anton, sin Anton 
z družino, Ivan, hčerke: Micka 
in Mihaela z družinama ter 
Sonja in Vida z malim Vinkom

Ob nenadomestljivi izgubi naše 
ljubljene in nepozabne mame 

in stare mame

MARIJE DRAGAN
se iskreno zahvaljujemo vaščanom  
za pomoč in  tolažbo, g. patru 
Antonimu za spremstvo, g. župniku 
za poslovilne besede, kolektivu 
zdravilišča Dolenjske Toplice, re
stavraciji JADRAN iz Postojne, 
Zdravstvenemu domu Novo m esto 
za sprem stvo ln cvetje ter vsem, 
ki ste nam v težkih dneh pomagali 
in sočustvovali z nami ter pokoj
nico sprem ili na zadnji poti v tako 

velikem  številu.
Žalujoči: mož Lojze, sinova
Lojze in Fraik z družinama, 
hčerke: Marija, Cveta, Polda 
ter Ančka, Tilka, Pepca in 
Fani z družinami ter drugo 
sorodstvo.

PRODAM otroško posteljico z žim 
nico in pregrinjalo za dve poste
lji. Ogled do 11. ure. Naslov v 
upravi lista (736/OT).

PRODAM DOBRO OHRANJEN ske
denj in voz »šinar«. Naslov v 
upravi lista (735/67).

UGODNO PRODAM vprežno kosil- 
nioo z  žetveno napravo. Marija 
Kramaršič, Jurka vas 22, Stra
ža.

PRODAM SKORAJ NOVO nemško 
m otam o kosilnico s priključki, 
plugom in prekopal nikom. Na
slov v  upravi lista (732/07).

PRODAM NOV gumi voz, 13-eol
ski. Stentjem ej 100.

VEČJO HISO Z VRTOM v mirnem  
delu centra Brežic ugodno pro
dam. Fogelšek, Gregorčičeva 1, 
Brežice. %

PRODAM GLOBOK otroški voziček 
za dvojčka. Marija Đuklč, Par
tizanska 17, Novo m esto.

RADIO LJUBLJANA

ZARADI SELITVE ugodno prodam 
spalnico z vzmetnicami in vložki. 
Naslov v upravi lista (719/67).

ZARADI SELITVE prodam malo 
rabljeno spalnico z vzmetnicami 
in vložki za 150.000 starih dinar
jev. Informacije v  Slaščičarni, 
Novo m esto, Glavni trg 30.

PRODAM VOZ zapravljivček. Go
lobič, Maline 2, Semič.

PRODAM MIZARSKE STROJE, 
debelinko, poravnalnik s krožno 
žago in vrtalnim strojem. Ponud
be na upravo lista pod šifro 
»Takoj«.

UGODNO PRODAM malo rabljeno 
m otorno' kosilnico znamke »La- 
verda« s priklopnikom in oirku- 
larjem. Ogled je možen vsak dan 
pri Alojzu Kafol ju, Bučna vas 5, 
Novo m esto.

PRODAM KOŠNJO SENA in otave. 
Zupančič, Brod 9, Novo m esto. 
Interesenti naj se zglasijo v po
poldanskih urah.

PRODAM nemški poravnalni in de
belinski hobelni stroj ter frezar 
z elektromotorji, nemško odlično 
oračo BMW, motorno kolo, ka
terega tudi zamenjam za m otor
no kosilnico. Kupim bele m lin
ske kamne. Ivan Kranjc, Sevni
ca 24.

PRODAM SKOBELNO GLAVO na 
3 nože 40 cm. Naslov v upravi 
lista (706/67). ^  ,

UGODNO PRODAM enodružinsko 
stanovanjsko hišo. M. Erban, 
Skopice 30, Brežice.

PRODAM DOBRO OHRANJENO 
kuhinjsko in sobno pohištvo. 
Bon, Adamičeva 8, Novo m esto.

UGODNO PRODAM Opel Karavan 
v voznem stanju, generalno po
pravljen in tehnično pregledan. 
Gostilna pri »Henriku«, Loška 
vas — Dol. Toplice.

PRODAM ZAZIDLJIVO gradbeno 
parcelo za dvojček v Volčičevi 
ulici v Novem mestu. Vid Škru-

belj, Novo m esto, Volantičevo 10.
PRODAM 200 plošč 125 x 93 cm za 

streho in 25 Žlebnikov. Franc 
Vidrih, Smolenja vas 45, Novo 
mesto.

SPREJMEM dva sostanovalca. Na
slov v upravi lista (711 /& t).

OPREMI JENO  SOBO oddam sam
skemu sostanovalcu. Ljubljanska 
štev 4, Novo mesto.

ODDAM OPREMLJENO SOBO 
dvema fantoma. Gotna vas 40, 
Novo mesto.

ODDAM KOŠNJO DETELJE In 
trave našpol ter dva poslovna

* prostora, primerna za vsako 
m im o obrt. Hrastar, Bršlin 17, 
Novo mesto.

STAREJŠI UPOKOJENEC z eno- 
stanovanjsko hišo želi starejšo 
žensko brez otrok, ki bi mu po
magala v gospodinjstvu. Drugo 
po dogovoru. Josip Korač, Po
klek 4, p. Blanca. -

ZAKONSKI PAR bree otrok iMe 
sobo in kuhinjo v Novem mestu 
ali bližnji okolici. Naslov v 
upravi lista (714/67).

GOSPODINJSKO pomočnico sprej
meta zakonca z dojenčkom. De 
lo olajšano s tehničnimi pripo
močki. Opremljena soba zago
tovljena. Ponudbe pošljite na 
naslov: Klemenc, Ljubljana, AZ- 
betova 5. . ,  .

MIZARSKI POMOČNIK dobi do
bro, stalno službo, hrano in sta
novanje pri Pohištvu, Kurnik, 
Sevnica. . .  .

ZA SOBO POMAGAM v gospodinj
stvu v dopoldanskem času. Vida 
Rodič, občinska skupščina, Novo 
mesto.

UGODNO PRODAM vprežno kosil
nico v zelo dobrem stanju. Jože 
Planinšek. Velika Loka 15 pri 
Trebnjem.

VSELJIVO KMEČKO HIŠO z dve
ma manjšima poslopjema, 5 lan  
od Ljubljane, prodamo posamez
no ali skupaj. Informacije: Po
je, Zg. Kašelj 28. ali Moste, RoJ- 
čeva 1, Ljubljana.

IŠČEM ŽENSKO srednjih let za 
pomoč v gospodinjstvu za dopol
danski čas. Ponudbe na upravo 
lista pod šifro »21-238«.

PRODAM FIAT 750. letnik 1963. 
Naslov v upravi lista (743/07).

POCENI PRODAM d o b r o  ohranje
no dnevno sobo. Ogled vsak dan. 
S. G., Kristanova 14, Novo 
mesto.

VSAK DAN: poročila ob 5,15, 
4 00 , T.00, 8.00, 12.00, 15.00, 17.00,
10.30 in 22.00 Pisan glasbeni spo
red od 4.30 do 8.00.

PETEK, 19. MAJA: 8.06 Operna 
m atineja. 9.40 Pojo naši mladinski 
rfjori. 10.35 Naš podlistek — W. 
Schnurre: Zamujeno. 11.00 Poročila
— Turistični napotki za tuje go
sto 12.30 Kmetijski nasveti — Inž. 
Joče Vengust: Možnosti in potrebe 
mehanizacije na manjših posestvih. 
12.40 Igrajo pihalni orkestri. 13.30 
Priporočajo vam . . .  14.35 Naši po
slušalci čestitajo in pozdravljajo. 
16.20 Napotki za turiste. 15.40 Mla
dinska oddaja. 17.05 Petkov sim fo
nični koncert. 19.00 Lahko noč, 
otroci! 20.00 Lepe m elodije. 21.15 
Oddaja o morju in pomorščakih.

SOBOTA, 20. MAJA: 8.05 Glasbe
na m atineja. 9.40 Iz albuma skladb 
Za m ladino. 10.55 Glasbena med
igra. 11.00 Poročila — Turistični 
napotki za tuje goste. 12.30 Kme
tijsk i nasveti — Inž. Miljeva Kač: 
Varstvo v ribezovih nasadih. 13.30 
Priporočajo vam . . .  14.05 Koncert 
po željah poslušalcev. 15.20 Zabav
a l lntermezzo. 17.05 Gremo v kino.
18.50 S  knjižnega trga. 19.00 Lahko 
noč, otroci! 20.30 Pokaži, kaj znaš.
22.10 Oddaja za naše izseljence.

NEDELJA, »1. MAJA: 8.05 Radij
ska igra za otroke — Karl Heinz 
Ochriiter: Dogodivščina čarovnice. 
B.05 Naši poslušalci čestitajo In 
poadravljejo — I. 10.00 š e  poaiml-

PRODAM NOVO HIŠO v Novem 
mestu. Naslov v upravi lista 
(744/67).

DESETTISOCI VAŠIH SOTRPI
NOV, ki so kakor v i bolehali na 
želodcu, jetrih, žolču in črevesju, 
so  se pozdravili z učinkovitim  
prirodnim zdravilom: rogaškim
DONAT vrelcem. Zahtevajte DO
NAT v svoji trgovini! V Novem  
m estu ga dobite pri HMELJ NI
KU in STANDARDU.

' K I H
Brežice: 19. in 20. 5. ameriški 

barvni film  »Živeti svobodno«. 21. 
in 22. 5. ameriški barvni film  »Na 
svidenje, Charlie«.

Črnomelj: 19. in 21. 5. angleški 
barvni film  »Doktor Nu«. 23. in
24, 5. nemški film  »Skrivnostna 
grobnica«.

Kočevje — »Jadran«: 18. in 19. 
5. italijanski barvni film  »Beli 
vrag«. 20. in  21. 5. francoski barv
ni film  »Angelika«. 22. in 23. 5. 
ameriški barvni film  »V senci Zo- 
roa«. 24. in 25. 5. francoski film  
»Jo-Jo«.

Kostanjevica: 21. 5. francoski
barvni film  »Pustolovščine zimskih 
praznikov«. 24. 5. sovjetski barvni 
film  »Bitka za Sevastopol«.

Novo mesto — »Krka«: 19. in  22. 
5. jugoslovansko-nemški barvni

film  »Winetou in Old Firehand«. 
23. do 25. 5. sovjetski barvni film  
»Od sedem do dvanajst«.

Metlika: 20. in 21. 5. francosko- 
italiJanški barvni film  »Prezir«. 
20. in 21. 5. ameriški film  »Ame
riška vesela parada«. 22. in 24. 5. 
ameriški film  »Avanture Cisca Ki
da«. 24. in 25. 5. italijanski film  
»As asov«. 25. in 26. 5. ruski barv
ni film  »Buratinovi doživljaji«.

Mokronog: 20. in 21. 5. ameri
ški film  »Osamljeni so hrabri«.

Novo mesto — »Dom JLA«: 18 
do 21. 5. francoski barvni film  
»Fine svečanosti«. 22. do 24. 5. 
film  »Tajno orožje inž. Garina«.

Ribnica: 20. in 21. 5. ameriški 
barvni film  »Robin Hood«. 24. in
25. 5. ameriški barvni film  »Osed
laj veter«.

Sevnica: 20. in 21. 5. francoski 
film  »Kartuša«. 21. 5. sovjetski 
film  »Kupil sem očeta«.

Šentjernej: 20. in 21. 5. ita li
janski barvni film  »Mongoli«.

Sodražica: 20. in 21. 5. ameriški 
barvni film  »Sedem veličastnih«.

Trebnje: 20. in 21. 5. ameriška 
barvna komedija »Garsonjera za 
štiri«.

Î OBVESTILA I
CENJENI GOSTI! Vabimo vas 

na otvoritev gostilne Lašče piri 
Dvoru, ki bo t nedeljo, 21. maja.

Obveščam cenjene goste, da  bo r  
nedeljo, 21. maja, velika vrtna 
veselica na Rdečem kalu. Igral bo  
trio HenM. Za obisk se priporoča 
Alojz Rogelj, gostilna Rdeči kal, 
Dobrnič.

Oblačila očisti Kemična čistil
nica, Novo m esto, Germova 5.

POROČNE PROTANE po najno- 
vejSi modi in vsa zlatarska dela o- 
pravlja zlatar, Gosposka 5, Ljub
ljana (poleg univerz*).

ŠČETKE ZA LOŠČILCE in A  
sesalce za prah obnovi ščetairstvo 
Armič, Ljubljana, Tržaška 52.

CANDY SERVIS in popravila 
vseh gospodinjskih aparatov za 
področje Novo m esto, Krško, Črno
m elj, Žužemberk in Trebnje. Janez 
Močnik, Sokolska 3, Novo m esto, 
telefon: 21-630.

te, to v a r iš i. .  . Edo Rasberger: 
Dolga pot. 10.45 Nedeljski mozaik 
lepih m elodij. 11.00—11.15 Poročila
— Turistični napotki za tuje goste.
11.50 Pogovor s  poslušalci. 12.05 
Naši poslušalci čestitajo in po
zdravljajo — II. 13.30 Nedeljska 
reportaža. 14.20 Humoreska tega 
tedna. 16.00 Radijska igra — Mar
jan Marinc: Weekend. 17.05 Nedelj
sko športno popoldne. 19.00 Lahko 
noč, otroci! 20.00 Potujoča glas
bena skrinja. 22.15 Parada zabav
nih zvokov.

PONEDELJEK, 22. MAJA: 8.05 
Glasbena matineja. 9.45 »Cicibanov 
svet«. 10.35 Naš podlistek — L. O. 
Flaherty: Šotor. 11.00 Poročila — 
Turistični napotki za tuje goste.
12.10 Slovenski pevci zabavnih m e
lodij. 12.30 Kmetijski nasveti — 
Inž. Jana Pintar: Vpogled v kvali
teto vina na tržišču. 13.30 Priporo
čajo vam . . .  14.35 Naši poslušalci 
čestitajo in pozdravljajo. 15.20 Za
bavni intermezzo. 15.30 Poje m o
ški zbor »Enakost« Iz Kranja.
17.05 Iz opernega sveta. 18.45 Svet 
tehnike — Inž. Vlado Ribarič: Ve
soljske raziskave In njihov pomen 
za sodobno tehnologijo. 19.00 Lah
ko noč, otroci! 30.00 Recital piani
sta Josepha Plona iz Pariza. 22.10 
Revija popevk.

TOREK, 23. MAJA: 8.05 Glasbe
na matineja. 9.25 Črnske duhovne 
pesmi. 10.15 Pojo pevci iz Sovjet
ska sveže. 11.00 Poročila — Turi

stični napotki za tuje goste. 12.10 
Domači ansambli. 12.30 Kmetijski 
nasveti — Inž. Jože Levstik: 20 let 
dekreta o ustanovitvi agronomske 
fakultete. 13.30 Priporočajo vam  
. . .  14.05 Pet minut za novo pe
sm ico. 15.20 Zabavni lntermezzo.
17.05 Orkester RTV Ljubljana vam  
predstavlja . . 18.50 Na medna
rodnih križpotjih. 19.00 Lahko noč, 
otroci! 20.00 Zboru Slovenske fil
harmonije dirigira Lovro Matačič. 
21.35 Iz fonoteke radia Koper.

SREDA, 24. MAJA: 8.05 Glasbe
na matineja. 9.45 Glasbena prav
ljica. 10.45 Olovek In zdravje. 11.00 
Poročila — Turistični napotki za 
tuje goste. 11.15 Slovenske narod
ne. 12.30 Kmetijski nasveti — Inž. 
Jakob Ferjan: Zakonski predpisi o 
odblri plemenskih merjascev. 13.30 
Priporočajo vam . . . 14.35 Naši po
slušalci čestitajo in pozdravljajo.
15.30 Majhen recital treh glasbenih 
umetnikov. 17.05 Mladina sebi in 
vam. 18.15 Iz naših studiov. 19.00 
Lahko noč, otroci! 20.00 Nikola 
Hercigonja: Planetarijom. 21.40
Musette In šansoni. 22.10 Za lju 
bitelje jazza.

ČETRTEK, 25. MAJA: 8.05 Glas
bena matineja. 9.25 Pesmi o  tova
rišu Titu. 10.15 Z našimi pevci v 
francoskih operah. 11.00 Poročila
— Turistični napotki za tuje goste.
12.10 Domači ansambli (ansambol 
Avsenik In ansambel Darka Sko
be m eta). 12.30 Kmetijski nasveti
— Inž. Stanko Matekovič: Vzgoja 
vinske trte na brajdah. 13.30 Pri
poročajo vam . .  , 14.06 Odmevi z 
baletnih odrov. 15.30 Zvočni ra®- 
gledl. 17.05 Turistična oddaja.

Tudi našim kuram 
grozi nevarna kuga

Kdor ne bo upošteval navodil, bo kaznovan

Kokošja kuga, nalezljiva bolezen perutnine, se 
je močno razširila v novomeški občini in grozi, 
da se bo še širila, če ne bodo lastniki perutnine 
sodelovali pri zatiranju te bolezni. V teh vrsti
cah bi radi povedali, kako se kokošja kuga širi, 
kakšne znake ima in kako je treba proti njej 
ukrepati.

Bolezen razširja živa oku
žena perutnina, predvsem pa 
se širi z mesom taike perut
nine. Prav tako se prenaša s 
perjem, drobovino in celo z 
jajci. Za okužbo zadostuje 
voda, v kateri lastnik opere 
zaklano okuženo kokoš. Če 
namreč zlije tako vodo na 
dvorišče, lahko kaj hitro pri
de s to vodo v stik zdrava 
perutnina.

Kokošja kuga je v drugih 
krajih močno razširjena, vsa
ko leto pa jo zanesejo na na
še območje. Najpogosteje jo 
k nam zanesejo šoferji in go
stilničarji, ki v teh krajih 
kupujejo (cenejšo) perutnino. 
Kokošjo kugo prinesejo tudi 
znanci in sorodniki s podar
jenimi kokošmi iz okuženih 
krajev.

Se nekaj, o tem, kako se 
bolezen razvija in kakšni so 
njeni znaki:

Od okužbe do prvih zna
kov bolezni lahko preteče 21 
dni, vendar se znaki najpogo
steje pokažejo že. med petim 
in desetim dnevom po oku
ži tvi.

Da je kokoš okužena, spo
znamo po naslednjih zrakih:

% Obolela žival čepi v ko
tu in ne zoblje. Sluznica v 
grlu, sapniku in dihalih ote
če, kar povzroči tarnajoče 
glasove. Kokos dobi drisko, 
kmalu pa njen greben in pod
bradek pomodrita, oziroma 
postaneta čmkasta.

Ko v kokošji družini bole
zen ižbruhne, navadno ni po
moči, ker se bolna ali oku-

18.45 Jezikovni pogovori. 19.00 Lah
ko noč, otroci! 20.00 Četrtkov ve
čer domačih pesmi in napevov.
22.10 Sodobna makedonska umetna 
glasba.

RADIO BREŽICE
ČETRTEK, 18. MAJA: — Direk

ten prenos parade popevk — na
stopajo Marjana Deržaj, Majda 
Sepe, Rafko Irgolič in Stane Man
cini, organizator: trgovsko podjet
je Ljudska potrošnja, Brežioe.

PETEK, 19. MAJA: 20.00—21.15
— Obvestila — Nove plošče RTB
— glasbena oddaja: Izbrali ste sa 
mi, vmes — humoristična priloga: 
TovariS, to ne zadeva tebe!

NEDELJA, 21.'MAJA: 11.00—12.50
— Poročila — Ob dnevu jugoslo
vanskega vojnega letalstva — re
portaža — S  seje občinske skup
ščine Krško poroča Marjan Zibert
— Vlado Godler: Sklepi občnega 
zbora občinske gasilske zveze Bre
žice — Za naše kmetovalce: Jož
ko Verstovšek: Spravilo sena — 
Dve melodiji v različnih izvedbah
— Pozor, nimaš prednosti! — Po
govor s poslušalci — Obvestila, 
reklame in spored kinematogra
fov. 12.50 — Občani čestitajo In 
pozdravljajo.

TOREK, 23. MAJA: 18.00—19.30 
Svetujemo vam — Nove plošče 
Jugotona — Športni komentar — 
Obvestila in pregled filmov — 
Glasbena oddaja: Iz diskoteke zbi
rateljev plodč tujih zabavnih an
samblov.

mM
SPREJEMA 

IN ObDAJA 
VAŠE ŽELJE

SUPERAVTOMATIČNI

PRALNI STROJI
vseh znamk 

IZREDEN POPUST!
MONTAŽA -  NAVODILA
-  GARANCIJA -  
TEHNIČNI SERVIS 
VSE INFORMACIJE 
DOBITE:
NOVO MESTO: BRAČKO, 
Ragovska 1: St. telefona 
068-21—859 
SEVNICA: TOTER,
Heroja Maroka 4 
vsako soboto od 15. do 
17. ure.

PEROTTI-EXPORT
S. FRANCESCO 41. TRST

žena perutnina ne da zdra
viti. Med 100 kokošmi jih 99 
pogine. Edino sredstvo zoper 
kugo je pravočasno zaščitno 
cepljenje zdrave, neokužene 
perutnine. Nemalokrat želijo 
lastniki bolnih kokoši, da bi 
veterinar cepil tudi tisto pe
rutnino, ki še ne kaže zna
kov. Tako cepljenje pa ne bi 
bilo uspešno; uspešno je le 
cepljenje zdrave perutnine, 
in sicer tedaj, če se kokoši 
ne okužijo, preden začne ce
pivo delovati. Perutnine, med 
katero je kuga izbruhnila, in 
tiste, ki. je prišla v stik z 
okuženimi živalmi, ne sme
mo cepiti.

Perutnino z okuženega dvo
r iš č a  mora lastnik ubiti, če 
pa je še navidezno zdrava^ 
poklati. Na videz zdravo po" 
klane perutnino lastnik lah
ko porabi doma; seveda mo
ra meso dobro prekuhati a li 
ga prepeči, vse odpadke p® 
uničiti (zažgati, zakopati). Po
ginulo ali pobito (poklano) 
perutnino mora lastnik prav 
tako uničiti, škodljivo je da
jati poginulo perutnino Ciga
nom, ker se tako kuga še ši
ri, tako dejanje pa je tudi 
kaznivo. Kdor perutnino po
konča (kot je zgoraj zahteva
no), mora razkužiti kurnik. 
dvorišče in kraj, kamor je za
kopal ali k je r‘je zažgal pogi
nule kokoši. Razkužiti je  tre
ba z  2-odstotno ra z to p in o  lu- 
ž ta e  (a  k g  lu ž n e g a  kamna na 
100 l it r o v  v o d e ) . RAaku&ba 
mora biti temeljita in oprav
ljena, ko je kurnik očiščen.

Pri občinski skupščini v 
Novem mestu so imenovali 
komisijo za zatiranje kokoš
je kuge. Komisija je takole 
ukrepala:

Na območju novomeške ob
čine je (do preklica) prepove
dan promet z živo ali zakla
no perutnino. Prepovedan je 
dovoz perutnine iz krajev zu
naj občine. Dovoljena je pro
daja zaklane očiSčene perut
nine v trgovinah, vendar mo
rajo prodajalci dobiti za vsa
ko pošiljko veterinarsikio po
trdilo. 2 ive piščance iz koope
racijske reje v občini je mož
no oddati le z dovoljenjem 
veterinarskega inšpektorja.

Brž, ko perutnina oboli, mo
ra lastnik to prijaviti najbliž
jemu veterinarju.

V krajih, kjer se je poja
vila kokošja kuga, in v ogro
ženih krajih bo obvezno cep- , 
ljenje perutnine.

Obolelo in navidezno zdra
vo perutnino mora lastnik 
ubiti oziroma zaklati ter jo 
(neškodljivo) odstraniti; ko 
perutnino odstrani, pa razku
žiti kuraike in prostore, kjer 
so se kokoši zadrževale.

. Kdor ne bo upoSteval na
vodil in bi se zaradi tega bo
lezen širila, bo predlagan r». 
kaznovanje.

FRANC PUCKO 
veterinarski inšpektor

DOLENJSKI LIST
LASTNIKI IN IZDAJATELJI: občinski odbori SZDL Bre

žice, Črnomelj, Kočevje, Krško, Metlika, Novo m esto, Rib
nica, Sevnica ln Trebnje.

UREJUJE UREDNIŠKI ODBOR: Tone Gošnik c glavni m  
odgovorni urednik), Ria Bačer, Miloš Jakopec, Marjan h *  
gan, Jože Primc, Jožica Teppey In Ivan Zoran. Tehnični ured
nik: Marjan Moškon

IZHAJA vsak četrtek — Posamezna Številka 50 par l5J>
starih din)   Letna naročnina 20 novih dinarjev (2000 starih
d S  p S t n a  W "novih dinarjev (1000 P j j f l j j
Je vnaprej -  Za Inozemstvo 37.50 novih dinarjev (3750  sta 
rih din) oz. 3 ameriške dolarje -  T eko« račun pri 
nlcl SDK v Novem mestu 521-8-9 -  N A S^ V im E D N IS T V A  
IN UPRAVE: Novo m esto, Glavni trg 3 — Poštni predal M  
— Telefon 21-227 — Rokopisov in fotografij ne vračamo 
Tiska: Časopisno podjetje »Delo« v Ljubljani


