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Cesta Trebnje—
Mirna asfaltirana

T E R JA L I, DOSEGLI — IN ZDAJ?

Atomska doba
in amortizacija

13. oktobra so bila na ce
sti Trebnje—Mirna opravlje
na zadnja dela pri asfaltira
nju. Cesta je že odprta za
ves promet. Tehnični pre
vzem modernizirane ceste,
na kateri m ora Cestno pod
jetje opraviti samo še nekaj
manjših del ter utrditi ban
kine, bo v kratkem . Asfalti
ranje odseka Trebnje—Slo
venska vas je skupaj z as
faltiranjem trga v Mokrono
gu veljalo 230.000.000 Sdin.

DANES
O P rvo jeklo iz

Skopja
str. 3
O življenje je tako
kratko .. •
str. 6
O Prireditve za novome
ški praznik
str. 9
O YU3DJR spet brez
motenj
str. 11
O Svetniki pod milim
nebom
str- 12
O Za Vido in Rafaela že
321.511 Sdin!
str. 12
O Kočevci presenetili
str. 18
O Prva pomoč dvajsetim
šolarjem
str. 23
0 in 35 malah oglasov na
zadnji strani.

Po ra z p ra v i o p o sto p n i u k in itv i ru d n ik a rjav e g a p rem o g a v K očevju, k i so se je
udeležili n a jv id n e jši slovenski g osp od arstveniki, so si vsi p riso tn i ogledali tu d i
kem ično to v a rn o in IT AS. (F o to : P rim c)

Kočevski rudnik postopoma ukinjen
Člane, kolektiva rudnika bodo postopoma prekvalificirali in predvidoma
zaposlili v kemični tovarni »Melamin« in Itas - Sestanka v Kočevju so se
udeležili najvidnejši slovenski gospodarstveniki

13. o k to b ra je bil v K očevju sestanek, la kate- za odpiranje novih delavnih
rem so raz p ra v lja li o p o sto p n i u k in itv i ru d n ik a rja- mest za rudarje itd. Seveda pa
vega p rem o g a in o p i .u sm e ritv i zaposlenih v podjet- si bodo morali delo razdeliti
ji ITAS in kem ično to v arn o. S estan k a so se udeležili tako občinski organi kakor
razen zasto pn ik o v p rizad etih podjetij in občinske prizadeta tri podjetja, lzvršsk u p šč in e še M iran G o s l a r — p red sed n ik gospodarske- ni svet SRS, sklad za rezerga zb o ra ~kupščii 3RS, Sveto ilo b a l - se k re ta r za ve SRS in morda še kdo.
sp o d arstv o sk u p ščine SRS, L eopold K rese — p re d 
Seminar o menici go
sedn ik G osp o darsk e zb o rn ice. SRS, in več dru g ih
Novomešk Zavod za iz
p red stav n ik o v rep u b lišk ih organov, b an k in razn ih
obraževanje cadrov 0 -) v so
združenj.
delovanju ”, društivojr knjigo
Na
sestanku ki ut^*ovi.i, amsko storitev ter nadpovvodij v sred< 25. oktobra
__ celodnevni
________ senv da kočeivski ru d n ik 'še ni v P vSda°rSepae t o ^ b a rudorganiziral
Pretekli teden je bil v Ronar > uporab*, menice ▼ p o takšnih težavah, kot je eč nik kliub temu postopoma Baški Slatini XV. jubilejni
slovnem promet". Predavali na manjših slovenskihp r.
apreti. ker bo ukinjena žegostinsko-turistični zbor, na
bodo priznani strokovnjaki na mogovnikov,j i da ima^za ^
venske
razmere
nadpovprečno
leznrška
proga
do
Kočevja
področju meničnega prava.
in ker premog vedno bolj
izpodrivajo razna druga mo
»Ko se na eni stra
dernejša in cenejša goriva.
ni borijo zdravniki, da
Predstavniki organov repub
rešijo eno samo srce,
liške skupščine so poudarili,
da ga z globoko
da je občinska .skupščina Ko
človečansko odgovor
čevje dovolj zgodaj ugotovila,
da rudnik nima bodočnosti
nostjo zdravijo, so
in da bo njegova ukinitev
drugi, ki cinično, brez
DRAGI BRALCI IN NAROCNTXI!
zdaj manj boleča, kot bi bi
dušno uničujejo tiso
la
kasneje,
ko
bi
zašel
v
več
Trikrat ..mo vam doslej na _>r i strani treh slo
če src brezčutno, kot
je težave.
venskih pokrajinskih tednikov postregli s skrivnost
da nimajo sami enako
no številko 60.000. Kaj pomeni, kaj se skriva za njo?
Sklenjeno je bilo, da je tre
Nekateri so nas že spraševali, če imamo za bregom
ba ustanoviti posebno komi
ranljivo srce ...«
novo nagradno žrebanje, drugi spet če gre za rekla
sijo, ki bo še podrobneje
Akademik Božidar Ja
preučila vse v zvezi z novo
mo kakšnega novegp 'ndustrijskega izdelka . . .
kac — v odgovoru na
zaposlitvijo članov kolektiva
Pred dnevi je bil -7 Ljubljani ustanovni občni
vprašanja našega lista
rudnika,
podrobno
analizira
zbor novega posl/^vnep.. združenja slovenskih pokra
(na 6 . in 7. strani da
la, kako in do kdaj bo pre
jinskih tednikov našil. »lokalnih časn’kov«, kot jim
našnje številke).
usmeritev izvedena, kaj bo
včasih pravimo Trije izmed njih - DOLENJSKI
kdo in koliko bo investiral
LIST v Novem mastu, 'r F!DNIK v Celju in VESTNIK
v Murski Sobot’ - smo se že nekaj tednov pred tem
občnim zborom dogovorih, da bomo od danes na
prej vsak teden tiskali po 4 skupne strani v vseh
treli listih. Pred vami so prve take naše skupne stra
ni: aktualni gospodarski in družbeni problemi, no
tranja ter zunanja politika, intervju oz. reportaža
ter četrta, bralna stran. Bralno stran boste spoznali
pravzaprav v celoti šele prihodnji teden, ker smo
jo danes posodili za intervju v Laškem.
Naše tri pokrajinske tednike tiskamo v tiskanu
CP »Delo« v Ljubljani: to nam omogoča tehnično
in siceršnje sodelovanje, s katerim želimo poslej
dosegati predvsem večjo kvaliteto, boljšo informi
ranost bralcev in zmanjšanje stroškov. Z dosedanji
mi kot novimi sodelavci ter s povečanimi napori
uredništev in uprav naših tednikov bi radi popest
rili naše liste, dvignili naklade in pridobili kar naj
več novih bralcev, naročnikov in prijateljev.
Živimo v času, ko številne delovne organizacije
združujejo svoje napore, da bi dosegale boljše po
slovne uspehe. Takega sodelovanja se lotevamo tudi
delavci v pokrajinskih glasilih Socialistične zveze v
Sloveniji; z Vašo pomočjo, dragi bralci in naroč
niki, bi z njim radi dosegli predvsem to, da boste
s svojim domačim listom zdaj še bolj zadovoljni!
60.000 pa je naša trenutna skupna n a k la d a ...
Lepo Vas pozdravljamo!

Dokler je bila stopnja valorizacijo se je letos
amortizacije določena s povečala vrednost osnovpredpisam, je bilo iz de- nih sredstev na 106 mililovnih organizacij slišati jard Sdin (za 78 odst.),
zahteve, da jo je treba amortizacije pa je bilo
sprostiti. Z novim pred vplačane 1 milijardo 90
pisom je tej zahtevi za milijonov Sdin ali 1,03
doščeno: določena je mi odst. vrednosti osnovnih
nimalna stopnja am orti sredstev. Amortizacija se
zacije, ki so jo delovne je povečala samo za 52
organizacije dolžne odva- odst., če Jo primerjamo
jati, njihovi volji in raz- z lansko, vrednost osnovsodnosti pa je prepušče- nih sredstev pa za 78
no, da v okviru svojih odst.! Takšne izračune in
potreb stopnjo amortiza- primerjave bi kazalo na
cije neomejeno povečajo, rediti v vseh občinah!
Poglejmo zdaj na primeživimo v 20. stoletju, v
ru gospodarstva v novo- času atomov in poletov
meški občini, kaj je bilo v vesolje. Znanost nam
letos doseženo s to spre prinaša vsak dan nove
dosežke, ki jih -* *vetu
membo.
V prvem polletju lani, povsod s pridom uporabko je še
veljala stara ljajo v proizvodnji, da bi
amortizacija, so delovne olajšali človeško delo in
organizacije v novomeški z manj truda naredili
občini upravljale z osnov več in boljše. Vprašajmo
nimi sredstvi, vrednimi se zdaj: m ar mi lahko
nekaj več kot 59 milijard čakmo 50 let, da ce nam
Sdin, in vplačale s 720 bo z amortizacijo nabral
milijoni Sdin amortizaci denar za obnovo proiz
je 1,2 odst. vrednosti vodnih zmogljivosti?
M. JAKOPEC
osnovnih sredstev. Z re-

Velik uspeh gostinske šole

DANES 60.000’

DOLENJSKI LIST
TEDNIK
VESTNIK

katerem je gostinska šola iz
Novega mesta prejela za vse
r a z š l e n e ^ d e i k ^ z la t^ te r
je bilo popestreno s strokov
nimi predavanji ter razstavo
pogrinjkov in kulinaričnih
izdelkov.
Pod strokovnim
vodstvom ravnatelja Marka
Ivanetiča je novomeška šola
pripravila sedem kulinarič
nih izdelkov, od katerih jih
je kar pet prejelo najvišje
odličje gostinsko-turističnega
zbora — zlato medaljo. To so
naslednji izdelki: mesna potica, drobovinski zavitek, mesna
pletenica,
nadevane
svinjske nogice in nadevana
krača. Srebrne medalje pa sta
prejeli svatbeno pecivo in
mesni sir. Značilnost teh iz
delkov je v tem, da so to
domače jedi. V Rogaški Sla( N ad aljev an je n a 4. s tr.)

N a zad nji, V. d irk i za d ržavno p rv en stv o v sp eedw ay u ▼ n ed eljo v K ršk e m je
zm agal d o m ačin F ra n c B abič (št. 11) in tak o še e n k ra t p o trd il naslov državnega
p rv ak a, k i ga je osvojil z zm ago n a p re d z a d n ji d irk i v M arib o ru . D rugi je b u
D rago R egv art, tr e tji p a V alent M edved, o b a iz Z agreba. (F o to : M. V esel)

Sprejet sklep o ~
letošnjih Trdinovih
nagrajencih
V torej, 17. oktobra, je bila
letošnja peta seja siveta za
prosveto in kulturo pri ob
činski skupščini Novo mesto.
Na seji je bila razprava o
stanju, delu in problematiki
zavoda za kulturno dejavnost
0
občinskega odbora
kultumo-prosvetnih organizacij Slovenije, člani sve
^ ^ pj-ejeli tudi poročilo
komisije, ki je izbirala med
predlogi za letošnje Trdinove nagrade ter potrdila iz-

bor. Letos je bilo šest pred
logov za Trdinovo nagrado,
med temi so izbrali štiri.
Trdinovo nagrado bodo pre
jeli: prof. Janko Jarc, dr. Ivo
Smrečnik, Ciril Podbevšelc
t»r Oder mladih.
P- B.

Smrt v Benečiji
Na avtomobilski oesti p il
vasi Benečija je 16. oktobra
ob 18.15 izgubil življenje r
prometni nesreči 45-letni Ja r
nez Babič iz Benečije. Babič
je prečkal cesto, tedaj pa se
je iz Ljubljane v osebnem
avtomobilu pripeljala Brežičamka Andreja Stojadinov in
pešca zadela tako hudo, da
je pri priči umrl. Gmotno
škodo so ooenili na 5000 N din.

OD 19. DO 29. OKT.
M an jše p ad avine p ri
čak u jem o okrog 20. ok
to b ra , n ekoliko m oč
n ejše z o h lad itv ijo p a
o krog 22. in 29. ok to 
b ra . V o stalem suho oziro m a lepo vrem e. O d
23. o k to b ra d a lje več
k r a t ju tra n ja slan a.
D r. V. M.

IVOVE NALOGB ▼ URESNIČEVANJU GOSPODARSKE IN DRUŽBENE REFORME

Od delovne organizacije do federacije
DEKLARACIJA O UKINIT
VI DISKRIMINACIJE —
Odbor OZN za socialna vpra
šanja je sprejel deklaracijo
o odpravi diskrim inacije pro
ti ženskam. Deklaracija za
hteva, da m orajo imeti ženske enake pravice kot m o
fiki in poziva vse vlade, naj
se zavzamejo za uveljavitev
fenske enakopravnosti.
AVSTRALIJA POŠILJA VO
JAKE V VIETNAM — Av
stralski prem ier H arold Hold
Je povedal, da bo njegova
vlada poslala v Južni Viet
nam nove čete. Zdaj se na
strani Američanov in saigonakega režima bojuje 6300 av
stralskih vojakov, v kratkem
pa jih bodo poslali še 1300.
Tftdi Nova Zelandija bo po
večala število svojih vojakov
v Južnem Vietnamu.
BRANDT V PARIZU —
Zahodnonemški zunanji mi
nister Brandt se v Parizu po
govarja s francoskim zuna
njim ministrom Murvillom o
britanski prošnji za sprejem
v Skupni trg. Kot je znano,
Francija nasprotuje tej proš
nji.
VRNITEV SKUPINE EGIP
ČANOV — Skupina 850 Egip
čanov iz El Ariša, ki je zdaj
pod izraelsko okupacijo, je
preko Sueškega prekopa pri
šla na egiptovsko stran. To
je že četrta skupina prebival
cev El Ariša, ki je ta mesec
pod nadzorstvom mednarod
nega Rdečega križa prišla na
egiptovsko stran.
KOSIGINOVA POSLANICA
GOWONU
— Predsednik
sovjetske vlade Aleksej Kosigin je poslal šefu centralne
nigerijske vlade Gowonu po
slanico, v kateri mu zatrju
je, da je ZSSR pripravljena
pomagati Nigeriji, da ohra
ni enotnost. Kot je znano v
Nigeriji že nekaj mesecev
divja državljanska vojna, ker
se je vzhodna nigerijska pro
vinca odcepila in se razgla
sila za neodvisno državo Biafro.
POMOČ ŽRTVAM VOJNE
— Afganistanska vlada je ob
vestila generalnega sekretar
ja OZN U Tanta, da se je od
zvala njegovemu pozivu za
pomoč žrtvam vojne na Sred
njem vzhodu in v ta namen
dala 100.000 dolarjev.

vedno so v tem pogledu ne naj ukrene, marveč tudi gle
de vprašanja, k a j je treba
jasnosti.
Nekateri n a prim er misli spremeniti in popraviti. Da
jo, da se da vse rešiti s spre hi odpravili ta omahovanja,
membo instrum entov na fe je treba odkrito povedati,
je v reformi trajnega, ali
deralni ravni; drugi mislijo, kaj
bolje rečeno, treba je poteg
da je rešitev treba iskati iz niti rdečo črto med temelji
ključno v delovnih organiza reforme in tistimi ukrepi, ki
cijah. Povsem razumljivo je, jih je nujno potrebno izpo
da se za mnenjem, da je tre polnjevati
in
popravljati.
ba rešitev poiskati v držav Praktični ukrepi namreč od
no - administrativnih ukrepih, sevajo
potrebne določene
v bistvu skriva etatistična stopnje razvoja in se morajo
prvina, prav tako pa tudi na prilagoditi objektivnim kori
sprotna pojmovanja niso pra stim gospodarstva, utrpeti
vilna.
morajo določene spremembe
Stvar je namreč v tem, da in dopolnitve.
je treba n a v s e h r a v 
Temeljna smernica pri tak
n e h , od delovnih organiza šnih spremembah pa mora
cij (in predvsem v teh) pa biti pobuda tistim, ki so no
do federacije biti boj za pre silci napredka. Ena izmed
magovanje težav!
slabosti v današnjih ukrepih
Seveda imajo tudi državni se kaže prav v tem, da neka
organi pri tem obveznosti in teri ukrepi zadevajo ravno
Kje je rešitev?
morajo učinkovito delovati v najnaprednejše gospodarske
Razumljivo je, da bomo okviru sistema.
organizacije. Zato je treba
največ pobud, kar zadeva na
pri tem postopati tako, da
daljnji razvoj, slišali z go
Kaj naj spremenimo?
bo družba spodbujala prav
vorniških mest v skupščini,
te in takšne organizacije k še
Oklevanje
se
ne
pojavlja
ko se bo začela razprava o
pečji proizvodnji.
M. S.
samo
glede
tega,
kdo
in
kaj
perečem gospodarskem giba
nju in o ukrepih gospodar
ske politike za prihodnje le
to.
Na začetku reforme smo
naglašali, da je glavni stra
teški namen stabilizacija. Po
PREDSEDNIK NORVEŠKE VLADE Per Borten je s
dveh letih smo ta namen v
posebnim letalom pripotoval na petdnevni obisk v Jugo
glavnem dosegli. In vendar
slavijo. Povabil ga je predsednik zveznega izvršnega sveta
stabilizacija kljub temu ni
dobila stalne oblike, kajti če
Mika Spiljak.
jo tako razumemo, predstav
JORDANSKI KRALJ HUSEIN se je na poti v Alžirijo
lja dinamično proizvodnjo.
za nekaj ur ustavil v Kairu, kjer se je s predsednikom
Ta bistvena sestavina pa se
Naserjem pogovarjal o krizi na Srednjem vzhodu.
daj ne pride do izraza. V
BLIZU POSLOPJA jugoslovanske delegacije pri OZN
zadnjih dveh letih smo nam
v New Yorku in nasproti kubanskemu veleposlaništvu, ki
reč
zaznamovali upadanje
proizvodnje, predvsem indu
je tudi v tem delu mesta, je eksplodirala ročna bomba.
strijske, v nekaterih panogah
Žrtev ni bilo. Zaenkrat ni znano, kdo je nastavil bombo.
pa je prišlo celo do hiranja.
AVTOBUS, POLN TURISTOV je padel v 12 metrov
Zastavlja se vprašanje: na
globok prepad na cesti južno od glavnega mesta Južne
kakšen način povečati indu
strijsko proizvodnjo in kdo
Koreje Seula. 42 potnikov se je ubilo, 12 pa je bilo ra
je za kaj odgovoren, kajti še
njenih.
VEČ KOT TRIDESET TISOČ LJUDI je podpisalo
peticijo, s katero zahtevajo od predsednika Johnsona, naj
prekliče obsodbo treh ameriških vojakov, ki so bili ob
Požar
sojeni, ker niso hoteli sodelovati v vietnamski vojni.
v Los Angelesu
NAMESTNIK SOVJETSKEGA zunanjega ministra Va
— V tem kalifornijskem me
silij Kuznjecov je nenadoma odpotoval v New York. Do
mnevajo, da je njegov obisk povezan z ameriško-egiptovstu je. izbruhnil velikanski po
žar, ki je uničil doslej 40 hiš
skimi pogajanji o rešitvi krize na Srednjem vzhodu.
KAMBODŽA JE OBVESTILA Združene narode, da so
in divja na ozemlju, velikem
tajlandske oborožene sile ponovno kršile njeno ozemelj
8000 hektarjev. V boju s po
sko nedotakljivost. Kambodža zahteva nujne ukrepe za
žarom sodelujejo helikopter
prenehanje podobnih kršitev.
ji in letala.

Danes nd več potrebno, da
ponovno govorimo o reformi
In da zavzamemo politično
stališče, kadar gre za njene
temeljne namene, ker je bit
ka v t«tj stvari že skoraj dob
ljena, in to večkrat. Trenu
tek, v katerem smo, pa ven
dar zahteva, da preverimo
učinkovitost metod in ukre
pov v gospodarskem sistemu,
ki smo jih poimenovali z re
formo, in da hkrati z resnimi
analizami odkrijemo poti za
reševanje problemov.
To misel so zadnje dni po
navljali na sejah številnih
družbeno-političnih in gospo
darskih forumov, slišali smo
jo tudi na tiskovni konferen
ci, na kateri je govoril pod
predsednik ZIS Kiro Gligo
rov.

Telegrami

| tedenski notranjepolitični pregled - tedenski notranjepolitični pregled
M
UGOTOVITVE,
NALOGE
U K R E PI. P o ro čali sm o že, d a so
v slovenski sk u p ščin i ob rav nav ali
g o sp o d a rsk a g ib a n ja in naloge, ki
jih je tre b a začeti ta k o j u resn iče
v ati. To je novo v p ra k si dela sk u p 
ščine. N e zad o ščajo sam o d e k la ra 
cije in lepe besede, k i o sta n e jo sa 
m o n a p a p irju , m ed tem ko v p ra k si
delam o p o sta re m . T re b a je b iti
k o n k re tn e jši, ja sn e je m o ram o o p re
d eliti naloge in n ačin n jih o vega iz
p o ln jev an ja. K o človek p re b ira skle
p e sk u pščin e, se — h o češ nočeš —
p resen ečen o u sta v i ob sklepu, k a 
k ršn e g a sm o v p re te k lo sti le red k o
lah k o b rali, d a m o ra jo n am reč
sk u p ščin e, izv ršn i svet, zb o rn ica in
d ru g i p o d ro b n e je
k o n k re tiz ira ti
u g o to v itv e in n alo g e te r do lo čiti
ro k e in k d o n a j posam ezno nalogo
opravi. P o sk rb e ti m o ra jo za to , d a
se b o d o začeli u k re p i in naloge ta 
k oj izvajati.
V sk le p ih sk u p ščin e ločeno p ri
k az u je jo tis te naloge, k i jih je tre 
b a o p ra v iti v rep u b lik i, in one, ki
Jih je tre b a reše v ati v zvezi. S k u p 
ščina se zavzem a za selektiv no k re 
d itn o p o litik o , k i n a j p o d p ira p re d 
vsem tiste , k i im a jo zag otov ljen
la sm a sv o jih izdelkov. P ospešeno
i tre b a sp ro šč a ti cene proizvodov.
D oseči je n u jn o večjo d iferen ciacijo
sto p e n j p ro m e tn e g a . d av k a in jih
p rila g a ja ti p o g o jem tržišča. O d o b ra
v an je p o tro šn išk ih k red ito v m o ra 
m o še b o lj lib eralizirati. Izlo čiti
m o ram o
ža rišča
n elik v id n o sti,
sk ra tk a n o rm a liz ira ti p lačiln i p ro 
m et. Z am ud n e o b re sti bo m o u sk la 
dili z o b re stn o m ero , k i Jo p o o b 
sto je č ih p re d p isih lah k o u p o ra b lja

S

p oslovna banka. P ro izv ajalce m o
ram o b o lj s tim u lira ti za in teg rac ijo
in m o d ern izacijo p ro izv o d nje. In
tak o d alje.
■ 2 1 . OKTO BER — DAN M ED
NARODNE SOLIDARNOSTI. S taln i
o d b o r sto ck h o lm sk e k o nferen ce o
V ietnam u je pozval vso n ap red n o
svetovno ja v n o st, n aj z razn im i
ak c ija m i izp riča svoj p r o te s t p ro ti
am erišk i ag re siji v V ietnam u. 21.
o k to b e r je določil k o t d an m e d n a
ro d n e so lid a rn o sti z v ietn am sk im

Nova praksa
lju d stv o m , ki za ceno o g ro m n ih žr
tev b ra n i sv o jo dom ovino p re d n a 
siljem am erišk eg a im perializm a,
sv o jo č a st in sv oje d o sto jan stv o .
Pozivu se je p rid ru ž il tu d i sloven
sk i k o o rd in ac ijsk i o d b o r za pom oč
žrtv a m ag resije. S o b o ta bo to re j
dan, ko bom o v s i . — v p o d je tjih ,
u stan o v ah , n a vasi, v šo lah in d ru g 
je — izrazili sv o je o g o rčen je n a d
n a silje m in sv o jo so lid a rn o st z ju 
n ašk im v ietn am sk im n aro d o m .
■
VLOGA M LADIH V ZV EZI
KOM UNISTOV. N a p o n ed eljk o v i
se ji izvršnega k o m ite ja CK ZKS so
ra z p ra v lja li o p o m la je v a n ju Zveze
k om u n istov . V raz p ra v i so navedli
p o d atek , d a se je z a d n ja le ta
zm an jšajo štev ilo m lad ih članov
ZK, s ta rih d o 25 let, za več k o t p o 
lovico. T o n i sam o s ta tis tič n i p ro 
blem , to je te m e ljn i v seb in ski p ro 

blem , od k a te re g a rešitv e je odvis
n a tu d i u sp e šn o st p reo b raz b e Zve
ze k o m u nisto v . In te re s n n ad ih za
ZK bom o povečali le tak o , če se bo
do k o m u n isti lotevali tu d i p ro b le
mov, k i jih o d p ira jo n ep o sred n i
živ ljen jsk i in te re si m lad e g en era
cije. In še n ek a j: zav ed ati se m o
ram o , d a m ladi n e o ce n ju je jo ko
m u n isto v sam o skozi p ro g ra m Zve
ze kom un isto v , tem več tu d i po n ji
hovem p ra k tič n e m delu, p o o b n aša
n ju , p o tem , ali d elajo tak o , k o t go
v o rijo .
■ SLOVESNOST NA KORDUNU.
V vasi G o rn ji B udački blizu K ar
lovca so slovesno p ro slav ili 15-letnico 4. k o rd u n sk e b rig ad e in zače
tek d ela p rv e o ficirsk e šole NOB
Ju goslavije. Na hiši, k je r je b ila
šola, so o d k rili sp o m in sk o ploščo.
N a slo v esn o sti je govoril tu d i dr.
V ladim ir B ak arić, p red se d n ik CK
ZKH, ki je p o d č rta l p red v sem to,
kako se je m ed v o jn o kovalo b r a t
stvo m ed naro d i. .
■
PROIZVODNJA STAGNIRA,
IZVOZ NARAŠČA. V se p te m b ru je
ju g o slo v an sk i izvoz dosegel lansk o
raven, m e d tem k o je uvoz za 10
o d sto tk o v večji o d lanskega. V Slo
v en iji je p ro izv o d n ja v zasto ju , saj
sm o b ili av g u sta celo p o d lansk o
rav n ijo . D evetm esečna p ro izv o d n ja
je le še za 2,2 o d st. v ečja k a k o r lan i
v en ak em o bd o b ju . Izvoz tu d i v
S lo ven iji sk ok o v ito n a ra šč a . Več o
razn ih p o jav ih v g o sp o d a rsk ih gi
b a n jih so sp reg o v o rili * slovenski
sk u p ščin i in o te m sm o že p o ro čali.
O te m p išem o tu d i v u v o d u d a n a š
njeg a preg led a.

D ržavni s e k re ta r za zu n an je zadeve M arko N ikezić (d e
sn o ) se je v to re k sreč al z v odjo angleške k o n serv a
tivne s tra n k e Edvvardom H eath o m , p o tem ko je
16. o k to b ra p risp el v L ondon n a en o ted en sk e razgo
v o re o S re d n jem vzhodu in d ru g ih m e d n aro d n ih
pro blem ih .
T elefoto: U PI

tedenski zunanjepolitični pregled
Jug o slo v an sk i
d ržav ni
s e k re ta r za zu n a n je zade
ve M arko N ikezić je zdaj
n a u rad n e m o b isk u v Ve
liki B ritan iji. N jegov ob isk je deležen velikega
zan im an ja v n aši in b ri
ta n sk i ja v n o sti m ed d ru 
gim tu d i za rad i m ožnosti,
d a bi o k rep ili g o sp o d ar
sko sodelovanje, v svetov
ni ja v n o sti p a pred v sem
zarad i pogovorov o S red 
n jem vzhodu. B rita n ija je
nam reč tre n u tn o — h k ra ti
z ZDA — v sred išču di
p lo m atsk eg a d o g a ja n ja v
zvezi z n ap o ri za reševa
n je sre d n je vzhodne krize,
Ju g o slav ija p a je — kot
je d o b ro znano L ondonu
in svetovni ja v n o sti — ves

ljen a z razn ih s tra n i m ed
d ru g im v sp rem e n je n i in
p rilag o jen i obliki tu d i v
p red lo g ih p red se d n ik a Ti
ta in so si doslej že zago
tovila vsaj načelno p ri
zn an je tu d i s s tra n i a ra b 
skih držav.
N asp ro tu je jim prav za
prav sam o Izrael, ki še
vedno v z tra ja p ri tem , da
se hoče n ep o sred n o poga
ja ti z ara b sk im i državam i
in o d k la n ja »vm ešavanje«
OZN. K er Izrael trm a sto
v z tra ja p ri svojem , gre
d ip lo m atsk a ak c ija zdaj
p recej m im o njega, h k ra ti
p a njegov položaj p recej
slabi. E den od b rita n sk ih
odposlancev, ki je bil te
d ni v K airu D ingle F o o t

TEHTNICA SE NAGIBA
V KORIST ARABCEV
- •' , '

a '.v’ - :

;.'t\ {i. nci

čas po v ojni m ed Izrae
lom in A rabci m ed n aj
bolj ak tivn im i in lahko
rečem o tu d i po klicanim i
iskalci poti za po litičn o
rešitev.
B rita n ija p rav zdaj iz
v aja veliko »ofenzivo« za
izb o ljšan je odnosov z Z AR
in ponovno navezavo diplo
m a tsk ih stikov. M ed Lon
d ono m m K airo m se v rši
živahen p ro m et politikov,
ki zg laju jejo s ta re zd rahe
in g rad ijo nove odnose.
Da bi do izb o ljša n ja res
p rišlo so B ritan ci seveda
m o rali nekoliko sp rem e
n iti
sv oje 'poglede
na
S re d n ji vzhod, p red v sem
p rizn ati, d a rešitv e ni
m ogoče n a jti, če bodo
en o stra n sk o p o d p irali sa
m o Izrael, p ri tem p a za
n e m a rja li u p o šte v an je in
tereso v ZAR in d ru g ih
ara b sk ih držav.
K ta k i
o d ločitvi so B rita n ijo p ri
silili g o sp o d arsk i in teresi
D a se E g ip t zaveda važ
n o sti izb o ljša n ja odnosov
z Z ahodom p rič a jo tu d i
am eriško-egiptovska poga
ja n ja v N ew Y °rk u . Tu
so p red sta v n ik i ZAR in
ZDA d alj časa p ro učevali
n e k a te re p o ti za p o litičn o
rešitev k rize in m ed d ru 
gim govorili tu d i o reso 
lu ciji za rešitev krize, ki
s ta jo ju lija p rip ra v ili
ZDA in ZSSR. T a reso lu 
cija, ki predv id ev a um ik
izraelsk ih čet z zasedenih
ozem elj, g ara n cije izrael
sk ih m e ja in p ro s to plov
bo za izraelsk e la d je po
m ed n aro d n ih vo dnih po
teh , se n i p re b ila do glar
so v a n ja n a te d a n je m iz
red n em za se d an ju gene
ra ln e sk u p šč in e OZN, k e r
so jo a ra b sk e d ržav e že
v n ap rej zavrnile. O snovna
n ačela te reso lu c ije so bila
p o zn eje še v eč k rat ponovse je v rn il v L ondon z n o 
vico, d a b i b il N ase r p ri
p ra v lje n začeti »om ejena

;
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po gajan ja« z Izraelo m , če
bi ta zagotovil, d a se bo
u m aknil z vsega zasedene
ga ozem lja. Ce ta in fo r
m acija d rži, p o tem je N a
ser sto ril sp re tn o in m o
dro d ip lo m atsk o potezo.
N edvom no je, d a Izrae l
vsaj delno izg ub lja tisto
popolno p o d p o ro s s tra n i
B ritan ije in ZDA, ki jo je
užival m ed vojno in tik
po n je j. To p a u stv a rja
nove m ožn o sti za rešitev.
T udi se d an ja ra z p ra v a v
gen eraln i sku p ščin i ni p ri
nesla odločitve in kaže,
da
bodo
o b rav n av an je
S red n jeg a vzhoda pren esli
v v arn o stn i svet OZN,
k je r p a bo stv a r o dvisna
pred vsem od teg a ali bo
sta dosegli sp o razu m ZDA
in S o v jetsk a zveza, oziro
m a koliko bodo ZDA p ri
p rav ljen e p riz n a ti in upo
števati prav ične in terese
Arabcev, č e p ra v bo v var
n ostn em sv etu raz p ra v a
zožena, to v en d ar ne po
m eni, d a bo d o o stale d r
žave
izključene.
N jihov
pom en je n a se d an ji sto p 
n ji reše v an ja k rize p red 
vsem v tem ali in koliko
bodo znale vplivati, pre
p riče v ati in tu d i p r i t i s n i t i
n a velesili, p red v sem na
ZDA, d a b o sta g l a s o v a l i
za ta k e u k rep e v a r n o s t n e 
g a sveta, k i b i lahk o raz
vozi j ali
sred n jev zh o d n i
p rob lem . P ri tem še na
p re j o s ta ja važen dejav
nik ak tiv n o st n e v e z a n ih
držav. K tem u so u s m e r 
jen e p o eni s tra n i in fo r
m acije, ki jih bo M a r k o
N ikezić lah k o n u d il bri
ta n sk im
p o litik o m ,
P®
d ru g i s tra n i p a p o g o v o r i
p resed n ice in d ijsk e vlade
In d ire G andhi, ki se po
o b isk u v n e k a te rih evrop
sk ih d ržav ah in p o g o v o r i h
v B eo g rad u zdaj o d p r a v l j a
v K airo n a sre č a n je *
n red sed n ik o m N a * seriern .

Ta teden v
skupščini SRS

Številke še ne povedo vsega

4.

m

Ob razpravi v republiški skupščini SRS o gospodarskih gibanjih
Ena stvar je v republiški
skupščini še vedno odprta.
V
slovenski skupščini so bo ter kje bi bilo treba bolj bolje uspevajo tisti, ki so se
Gre za spremembo in dopol
bolje vključili v reformo, in
nitev zakona o osnovna šoli. pohiteli z analizo gospodar zagrabiti.
slabše tisti, ki na tihem še
Republiški zbor je prvotno skih dogajanj v prvih sedmih
m
Seveda
tudi
tokrat
ni
šlo
sprejel
spremembe tako, mesecih letošnjega leta. To brez številk, — lepo gospo vedno upajo, da jim bo bog
kot so bile predlagane, pro- je bilo potrebno iz dveh raz darstvo, ki bi ga vodili na kaj dal ter se zanašajo po
svetnokultumi zbor pa Je logov. Prvič so take analize pamet! — vendar se je repu stari navadi, da bi s spre
sprejel še nekaj amandma učinkovite, če so napravljene bliški sekretar za gospodar membo predpisov kaj padlo
jev, med katerimi sta važna v čim krajšem času, da se stvo Sveto Kobal spustil to v njihov žep. V tej številki
zlasti dva. Po prvem naj bi lahko gospodarske organiza krat bolj v družbeno kot v so torej vsebovana vsa tista
znašala učna obveznost uči cije še pravočasno ravnajo ekonomsko analizo.
gibanja, ki jim pravimo re
teljev za razredni in pred po njih in ukrepajo, kjer je
forma, ko se gospodarstvo
Vzemimo
samo
stopnjo
ra
metni pouk tedensko 22 ur, to potrebno, drugič pa je
prestrukturira, da bi z novim
po drugem pa bi morali uči bilo treba tako analizo na sti. Ta znaša 2,6 odst. v pri poletom krenilo naprej.
telji, ki nimajo ustrezne izo praviti in seveda opredeliti merjavi z istim obdobjem v
■ Nauk iz vsega tega pa
brazbe, že v prvih treh letih tudi stališča zato, ker so se lanskem letu in je pravza
opraviti vsaj polovico študij v zvezni skupščini že začele prav kar neznatna. Ni taka, ■ je v tem, da je nadaljnja
skih obveznosti. Ko je re razprave o gospodarskih gi da bi se mogli z njo kaj pri ■ rast gospodarstva in napubliški zbor znova razprav banjih v tem obdobju za vso da hvaliti. V daljšem obdo- ■ daljnja usoda reforme, če
ljal o teh amandmajih, jih državo.
ju, če bi se to dogajalo kar
■ že uporabljamo ta izraz,
ni sprejel m ostal pri svo
Ce naj bi torej slovenska naprej, bi morali biti nad ■ odvisna predvsem od de*
jem, da naj učna obveznost
njo
kar
zaskrbljeni.
Vendar
znaša praviloma toliko ur, skupščina prispevala k tej ta številka še zdaleč ne pove ■ lovnih organizacij samih,
kot jih določa predmetnik, razpravi, je morala najprej vsega. V sebi skriva namreč
m da morajo dopolniti svo sama opredeliti svoja stali korenite spremembe v gospo ■ od tega, kako prizadevno
jo izobrazbo v petih letih. šča, ugotoviti, na kateri stra darjenju podjetij, k usmeri ■ bodo poiskale svoje mesto
8
Potem je prosvetnokulturru ni naj se gospodarske organi tvi na tržišče, in to celo bolj ■ na domačem in svetovnem
zbor zasedal,
vendar teh zacije oprejo v naš gospodar na tuje kot na domače, saj ■ tržišču.
ski
voz,
da
bi
tekel
še
hitre
stvari ni obravnaval in bo
gredo tri tretjine tega pove
To pa je bil tudi poglavitni
usklajevalni postopek tekel je, kaj morata storiti skup čanja v izvoz na konvertibil
ščina in njen izvršni svet in
smisel nedavne razprave v
— O vraga, le k je n a j leto s sp e t nabav im to
še naprej.
na
področja.
Dalje
skriva
v
kaj bi morali doseči v zvezni
n esrečn o sadje!
sebi diferenciacijo med pod slovenski skupščini.
V
skupščini se bo ta teskupščini.
jetji in panogami, da namreč
VLADO JARC
den začela obravnava skoraj
To so v naši skupščini, ka
50 strani obsegajočega poro
čila o izvajanju stanovanj tere republiški in gospodar
ske reforme in o stanovanj ski zbor sta zasedala 9. okto
ski izgradnji. Izhodišče pri bra, opravili korenito. Spre
tem Je, naj stanovanje po jeli so »Ugotovitve«, ki po
stopno
postane
predmet drobneje opredeljujejo nalo
osebne porabe in ne dobri ge, na koncu pa je še sklep,
na splošne uporabe, kot je da bosta skupščina in njen
Po prvih obvestilih ho IX.
bila doslej. Ugotavljajo do izvršni svet skupaj z gospo
ločene uspehe, ki se kažejo darsko zbornico in s sindika Reforma čedalje bolj ostri razlike med sposobnejšimi in manj produktivni kongres ZKJ decembra 1968.
zlasti v tem, da je varčevanje ti ter z družbenopolitični mi, poraja pa tudi razločke in boljše ocene o položaju, razvoju in nadalj Na njem bodo trasirali nadalnjo pot Zveze komunistov
za stanovanje vse širše in mi organizacijami te naloge
njih nalogah v mišljenju ljudi
Jugoslavije in izpopolnili sta
da se kaže neposrednejši še bolj razčlenila določila,
tut. Kongres bo jasneje opre
vpliv kupca na stanovanjsko kdo naj kaj napravi in do
Zveza komunistov je dobila
Pravimo, da smo bili lep
tržišče. Ena izmed poglavit kdaj mora biti posamezna novo preobleko. Malce dolgo čas zaposleni sami s seboj. imajo različne uspehe. Misli delil mesto in vlogo ZKJ v
jo, da bi to bila tista »prava tej fazi družbenega razvoja.
nih pomanjkljivosti pa je v stvar napravljena.
smo jo krojili, a zdaj je tu In da ni bilo časa za akcijo. reforma«, čeprav bi bilo s
tem, da gradimo odločno
Ce se zdaj podrobneje in jo je treba napolniti z no Medtem ko smo se »reorga tem v resnici konec reforme, Ovrednotil bo dosedanje re 
zultate gospodarske in druž
premalo stanovanj v organi ustavimo ob ugotovitvah, pot vo vsebino. Ali še drugače: nizirali«, je življenje teklo povratek na staro.
bene reforme in odprl nove
zirani gradnji Pristojen re lej velja reči, da vsebujejo zdaj je treba tudi delati po dalje, pogosto brez prisotnosti
Kakorkoli že, med izvaja perspektive.
publiški sekretariat je pri tokrat nekaj povsem novega. novem. Nova organizacijska jasnih stališč komunistov. Ne njem reforme se je nakopiči
pravil tudi predloge stališč Doslej se je taka obravnava fiziognomija organizacije Zve katerim pomembnim dogod lo dovolj idejnopolitičnih
Republiški kongresi bodo
in ukrepov. , . . .
začela po navadi tako, da je ze komunistov je bila potreb kom smo se le počasi odzi problemov, ki terjajo jasnih pred zveznim. To je dobro,
stališč komunistov. Kompas nekaj novega v praksi Zveza
Pripravljen je tudi končni republiški sekretar za gospo na zato, da bi naredili več vali.
To je le deloma res. Mar je že prav naravnan, kurz je komunistov. To naj omogoči,
osnutek poslovnika republi darstvo ali pa član izvršnega prostora ustvarjalni aktivno
da bo zvezni kongres oprl
ške skupščine, ki bodo o sveta nanizal nekaj številk iz sti komunistov na vseh pod sikdaj in marsikje je to sa znan, to je reforma, le da je
njem razpravljali ta teden. statističnih poročil o gibanju ročjih družbenega življenja. mo izgovor. Izkušnje kažejo, v to smer treba napotiti še svoje odločitve in stališča na
Pri tem je posebej obdelana gospodarstva v obravnava Organizacijske
spremembe da je reorganizacija še spod marsikaterega člana Zveze bogastvo idej, predlogov in
vloga poslanca in odnosi nem obdobju. Potlej pa je te niso same sebi namen, om o bujala akcijo komunistov. komunistov, ki tava v megli, stališč republiških kongresov.
med skupščinami na raznih številke primerjal med seboj gočijo naj nov polet Zveze Drugje spet so se samo »re in marsikateri delovni kolek In s tem vsega članstva.
ravneh od občinske do zve in na njihovi podlagi ugotav komunistov, njeno večjo gib organizirali« in se še niso tiv, ki še zmerom ni doumel,
Po prvih zamislih bodo za
reorganizirali. In tudi ni res, da smo se odprli v svet. To čeli s pripravami na kongres
zne.
V. J. ljal, kaj je dobro in kaj sla kost in mobilnost.
da smo bili brez kompasa in nalogo ima javna razprava o takoj. Vanje bodo vključili
da smo se zato marsikdaj iz tezah v pripravah na deveto vse članstvo. Oblikovalci, sno
N A JV EČ JI IN D U ST R IJSK I O B JEK T V M AK EDONIJI
gubili v megli nejasnosti. sejo CK ZKS, na kateri bodo valci politike Zveze komuni
Vsaj po VII. seji CK ZKS obravnavali aktualne idejno stov, naj bodo vsi, ki so tudi
smo dobili v roke dovolj do politične probleme reforme. odgovorni za njeno uresniče
ber kompas, kdor se je le
Pred nami sta dva kongre vanje.
hotel ravnati po njem. To je sa: VI. kongres ZKS in IX.
Prav bi bilo, da bi izvolili
bila resolucija o aktualnih kongres ZKJ. Prvi obrisi delegate za kongres dovolj
idejnopolitičnih izhodiščih za obeh tribun so že zaznavni. zgodaj, tako da se bodo lah
akcijo slovenskih komuni Predvsem nam je jasno, da ko vključili v priprave in da
Končana je prva stopnja v graditvi skopske železarne
stov.
sovpadata kongresa z obdob bo članstvo tudi prek njih
Pravimo, da je reforma jem dinamičnega razvoja na zagotovilo svoj vpliv na kon
V
soboto je dala jeklar 100 milijonov novih dinar
da bo več kot eno tretji
splavila na površje kopico še družbe, velikih naporov gresne odločitve. To pa naj
na skopske železarne prve
jev. Bogate rezerve cenijo
no celotnega porasta ma
problemov, dilem, nejasnosti, pri izvajanju gospodarske in nikakor ne zmanjšuje vloge
tone jekla. Po skoraj de
nad 100 milijonov ton, za
kedonske industrije pri
celo dvomov in zmot. Refor družbene reforme. To je čas, vodstev, ki morajo dajati
setletnem trudu je kolek
to bo rudnik zalagal skop
spevala prav skopska že
ma ni začela procesa dife v katerem doživlja samo smer graditvi kongresov od
tiv skopske železarne do
sko železarno najmanj 70
lezarna! Novi industrijski
renciacije samo v material upravljanje svojo polno afir spodaj navzgor.
objekt pa ni pomemben
let.
živel svoj nabolj veseli
nih gibanjih, ko se bolj in macijo.
P. ŠETINC
samo za gospodarski raz
trenutek. Skopska jeklar
Valjarna v skopski žele
bolj jasnijo in ostrijo razloč
voj Makedonije, marveč
na, ki je najmodemeje
zarni je ena najsodobnej
ki med sposobnejšimi in
tudi za razvoj avtonomne
opremljena, bo na leto
ših v srednji Evropi. Na
manj produktivnimi, temveč
pokrajine Kosova in Me
proizvajala 800.000 ton je
redila je že več tisoč va
se porajajo taki razločki tudi
tohije. Na podlagi nedav
kla, ki ga bodo potem v
ljanih jeklenih plošč, dol
v glavah ljudi. Eni pravijo,
no podpisanega dolgoroč
lastnih valjarnah predelo
gih 24 in širokih 3 m, de
da jim reforma godi, kar jih
• SODISČE O POSLOV za tiste od petega do dopol
nega dogovora o sodelo
vali v pločevino različne
belih pa od 1 do 40 mili
spodbuja k novim naporom NEM ČASU TRGOVIN — njenega dvanajstega leta pa
vanju bo skopska železar
debeline. Ko bo jeklarna
metrov. Tako debele plo
in
novim
dosežkom,
pa
si
za
Republiško ustavno sodišče polovično karto. V notra
na udeležena s svojim de
pričela delati, bo dejansko
šče, ki jih uporabljajo v
to ne žele generalnih spre je odločilo, da ima občin njem prometu določa popu
narjem pri izgraditvi terzaključena prva stopnja v
ladjedelništvu, pri izdelo
memb v gospodarskem siste ska skupščina pravico pred ste vsaka država zase.
izgraditvi skopske žele
mocentrale »Kosovo IV«,
vanju strojev in v tovar
mu. Drugi bi radi, da bi si pisati poslovni čas v trgovi
ki bo za potrebe železarne
zarne z letno proizvodnjo
• »ISKRA« KOOPERIRA
nah Jeklenih konstrukcij,
stem postavili na glavo, radi nah. Podjetje »Žalski maga
proizvajala okoli 1,2 mili
300.000 ton jekla. Ob kon
je naša država doslej v
bi tako poenotenje, da bi se zin« se je namreč pritožilo S CONTROL DATA — Tovar
jarde
kilovatnih
ur
elek
cu naslednjega leta bo za
na »Iskra« se je dogovorila
glavnem uvažala. Do kon
vsem enako godilo, čeprav
trične energije na leto.
ključena druga stopnja v
čez odlok občinske skupščine z ameriško firmo Control
ca tega leta bo valjarna
izgraditvi: tedaj se bo let
Prav tako izgotavljajo
v 2 alcu ter meni, da pomeni Data o medsebojnem sode
izdelala okoli 70.000 ton
na proizvodnja podvojila.
plinovod, ki bo iz kombi
tako predpisovanje poslov lovanju pri proizvodnji elek
pločevine
različne
debeli
Ko pa bo železarna priče
nata
Kosovo dobavljal
nega časa vmešavanje v sa tronskih računalnikov. Leto*
ne.
Ta
objekt
je
največjd
la delati s polno zmoglji
skopski železarni več kot
moupravne pravice kolektiva. bo »Iskra« izvozila za 150.000
obrat skopske železarne in
vostjo — to bo verjetno
520 milijonov kubičnih me
zajema
78.000
kvadratnih
• SEJEM ELEKTRONIKE dolarjev.
leta 1971 — bo skopski
trov zemeljskega plina.
•
KAKO JE RAJAKOmetrov
površine.
— V Ljubljani so zaprli med
metalurški orjak izdelal
Razen tega bo kombinat
WITSCH POBEGNIL — Zna
Skopska železarna Je
narodni
sejem
elektronike.
na leto blizu milijon ton
Kosovo dobavil železarni
opremljena z najmoder
Na njem je razstavljalo 195 ni vojni zločinec in Eichmajekla.
okoli 600.000 ton sušene
nejšimi stroji, ki omogo
razstavljavcev iz 18 držav. nov sodelavec Rajakowitsch
Doslej so v železarni
ga lignita, ki bo zamenjal
je bil v Piranu pa je pobeg
čajo visoko akumulativzgradili topilnico, valjar
koks.
• ENOTNI POPUSTI ZA nil, kar je vzbudilo val ogor
nost in produktivnost.
no in opremili tri rudni
OTROKE NA EVROPSKIH čenja pri nas. V zvezni in re
V
izgraditev tega naj
Za sedaj bo to prva
ke, ki zalagajo železarno
ŽELEZNICAH — Na vseh publiški skupščini so morali
večjega
industrijskega
ob
železarna
v
državi,
ki
je
s potrebno surovino. Kon
evropskih železnicah' bodo odgovarjati
jekta
v
Makedoniji
bo
in
na
poslanska
klasične
peči
na
premog
čujejo se dela v največ
uvedli od 1. m aja prihod vprašanja, kako se je to
vestiranih
okoli
3
m
ilijar
zamenjala
z
elektroredukjem in naj bogatejšem rud
njega leta enotne popuste za moglo zgoditi. Odgovorili so
de novih dinarjev. Naj
cijskimi pečmi.
niku železne rude v Ma
večji del opreme je izde
otroke. To pa samo na med pač, da Je bil preslabo za
Kaj pomeni ta orjak za
kedoniji \ Tajmištu pri
lala domača industrija.
narodnih linijah. Za otroke stražen in da zdaj razisku
makedonsko gospodarstvo,
Demir Hisarju. V ta rud
do dopolnjenega četrtega le jejo, kdo je kriv, da je Ranik je doslej vloženih čez
najbolj spričuje dejstvo,
A. Dlmitrovski
ta ne bo treba plačati nič, jakowitsch ušel.

&

«48.

Nov polet v Zvezi komunistov

Prvo jeklo iz Skopja

DRUŽBENA KRONIKA

E OBMOČNEGA POSVETA V NOVEM MESTO

Občinam večjo samostojnost pri proračunih!
Prostovoljne prispevke za šolstvo in druge namene Je treba zamenjati
z obveznimi — Priznavalnine naj bodo v vsej republiki enake!

'■ * S

litike ubrale pot, kakršna bi
jim glede na posebnosti naj
bolj ustrezala.
Udeleženci posveta so me
nili, da je treba spremeniti
tudi merila za dajanje do
polnilnih dohodkov gospodar
sko šibkejšim
občinam. Re,
kh so, da število prebivalcev
v- tem
prim eru ne h'
bi smelo
^
RmAln
biti edino merilo, marveč bi
morali upoštevati tudi pose
bnosti občin.
Na posvetu so poudarili,
da bi morali prostovoljne
prispevke za šolstvo nadome
stiti z obveznimi, javne službe, kot je služba javne varnosti, pa bi bilo potrebno
vzdrževati z enega mesta za
vso republiko. Takim m eri
lom naj bi bilo podvrženo
tudi
dajanje
priznavalnin
borcem NOV.

.

' *' ' '

Z asto p n ik i o b čin N ovo m esto , Č rn o m elj, B režice, pirju, izravnale dohodke z
K ršk o , T re b n je in K očevje so 12. o k to b ra v N ovem obveznimi izdatki,
m e stu n a o bm očnem p o sv e tu s p o sla n ci rep u b lišk eg a
Za nekatere občine so hud
o d b o ra za d ru žb en i plan , fin an ce in p ro ra č u n te r problem obveznosti iz prejšzačasn eg a o d b o ra za p ro ra č u n sk i sistem in fin an ce njih let, čeprav občine pri
p r i org an izacijsk o p o litič n em zb o ru rep u b lišk e skup- tem niso nič krive. Republiščine zahtevali večjo sa m o sto jn o st ob čin p r i določa- ka pri delitvi dohodkov s pon ju d e n a rn ih virov za p o tre b e p ro ra ču n o v . Priponi- sameznimi občinami ni upon ili so, n a j b i v re p u b lik i p rev la d ala en o tn e jša dav čn a števala teh obveznosti. To
p o litik a. P rav ta k o so p o slan cem povedali, d a so vprašanje torej še ni rešeno,
p ro ti p ro sto v o ljn em u z b ira n ju d e n a rja za tis te reči,
Glede davčne politike so
k i jih m o ra jo občine o p rav iti n a po d lag i u sta v n ih pripomnili, da je skoraj v
vsaki občini različna, to pa
obveznosti.
se opazi predvsem pri posaKo so razčlenjevali devet predvideti večje dohodke, meznih vrstah plačevalcev.
mesečno zbiranje proračun kot so jih pričakovale, saj so Tako stanje povzroča med
skih dohodkov, so ugotovili, le tako lahko, čeprav na pa- ljudmi precejšnje negodo
T akole je 15. o k to b ra cvetel šp a n sk i bezeg n a Recljeda ni nobena med občinami,
vanje.
vem v rtu v Š e n tje rn e ju . P rav ijo , d a šp a n sk i bezeg
katerih zastopniki so se ude
v je sen i red k o cvete, k a d a r pa, n a z n an ja hud o zim o.
O prihodnji proračunski
ležili posveta, dosegla do
(F o to : P olde M iklič)
politiki so bili zastopniki ob
Posvetovanja
hodkov, predvidenih za tri
čim enotnega mnenja; ob
četrtletja. Povedali so, da so
čine naj bi imele, večjo sa
predstavnikov
morale občine v proračunih
mostojnost pri določanju de
SZDL
narnih virov za proračune!
Povedali so tudi, naj bi obči
Izvršni odbor republiške
ne določale, kateri zasebni
konference SZDL Sloveni
Rinža bi skoraj
obrtniki morajo vpisovati po (N a d aljev a n je s 1. s tr.) nje v slovenskem merilu, nosti, te pa so zelo važna po
je sklicuje področne po
datke o prometu in dohodkih tini je vzbudila pozornost hkrati pa so ta priznanja tu- stavka v razvoju turizma.
svete
s
predstavniki
ob
ušla
Jedi, ki so bile razstavljene
v poslovne knjige. Občine naj skrb, ki je posvečena razi- di opozorilo, da Dolenjska ni
činskih konferenc SZDL.
bi razen tega dobile tudi pra skovanju domačih jedi na zanimiva samo zaradi narav- v dvorani zdraviliškega do
Pretekli petek bi se zaradi
Na teh razgovorih bodo
vico, da bi v okviru predpi Dolenjskem. Z odlikovanji je nih lepot, ampak da ima tu- ma v Rogaški Slatini, je po
okvare pri zapornicah skoraj
razpravljali o vpraša /ijih:
sov pri določanju davčne po- bilo Dolenjski dano prizna- di vrsto kulinaričnih poseb- pestrilo belokranjsko vezenje
Izpraznila struga Rinže. Vod
Socialistična zveza in ne
ter izborno pletersko sadje v
na gladina je bila že tako
katera aktualna vprašanja
domačih košaricah. Za po
nizka, da Ui skoraj začelo
gospodarske reforme; pro
grinjek Kolpa, ki je pred
primanjkovati kemični tovar
gram dela republiške kon
stavljal trgatveni »likof«, je
ni vode za hlajenje, zaradi
ference SZDL Slovenije in
bila gostinski šoli dodeljena
česair bi tovarna morala usta
razvoj družbenih odnosov
__________________________________________________________________________________ srebrna medalja. Med mnoviti obratovanje, člani kolek
na področju izobraževa
tiva kemične tovarne so spo
nja.
Gospodarstvo, ki ne ustvarja sredstev za svojo obnovo, je slabo, trdijo
° šoia iz Novega meste So
znali nevarnost in zvečer s
V RIBNICI bo posveto
ekonomista - Kako naj torej ocenimo gospodarstvo v občinah, kjer so skladi živela izreden uspeh, saj je
150 vrečami gline zamašili od
vanje 24. oktobra ob 16.
tok pri zapornicah. Okvaro so
delovnih organizacij letosmanjši kot lani, osebnidohodki pa so se povečali za svoje izdelke prejela najuri za občine Ribnica, Ko
si ogledali tudi zastopniki
za nekajdesetinodstotkov?
več odlikovanj. Dolenjska tučevje, Cerknica in Gro
1
ristična zveza je na zboru
Vodne skupnosti Ljubljanicasuplje;
v
KRŠKEM
24.
ok
prejela priznanje za vzoren
Sava. Ugotovljeno je že, da bo
tobra ob 16. uri za občine
Reforme in črnih napovedi za 64 odst- manjši kot v ena spodarstva bo lahko živel prospekt »Bela krajina«.
treba jez pri zapornicah pre
Krško, Brežice in Sevni
Gostinsko-turistični
zbor,
predvsem tisti, ki bo sam
v zvezi z njo smo se prav kem razdobju lani.
urediti in napraviti nove, pri
ca; v NOVEM MESTU 25.
zaprav zelo bali. Vse, kar je
m ernejše zapornice.
ustvarjal dovolj za potroš na katerem je Dolenjska do
Ugotovitev,
ki
jo
lahko
po
oktobra ob 16. uri za
reforma prinašala s seboj, tegnemo iz teh primerjav, njo in za obnovo. Edini ga živela tak uspeh, je pokazal,
občine Novo mesto, Treb
smo že od vsega začetka je zelo zaskrbljujoča. Vse rant sprotne obnove pa so da je naše področje zanimi
Štiri »Zlate ključe«
nje, Metlika in Črnomelj.
jemali zelo resno- Zdaj je kaže, da so začeli v mnogih skladi, in prav te smo, kot vo tudi z gostinske plati ter
slišati, da je najhujše že podjetjih jesti svoje lastno je videti iz gornje primer da so investicije v gostinstvu
za pohištvo
za nami in da smo veliko telo! Videti je, da smo letos jave, letos krepko načeli!
več kot samo smotrne.
Na V. sejmu pohištva in
preizkušnjo kar dobro pre osebne dohodke preveč spu
P. B.
M.
J.
notranje dekoracije v Beo
Tukaj radio
stali. Brez dvoma lahko re stili z vajeti, čeprav v pr
gradu se za najvišje prizna
čemo, da so minili časi, ko
Sevnica?
nje »zlati ključ« poteguje 5
smo se zanašali na družbo, vem letu reforme ni bilo od
jugoslovanskih
izdelovalcev
2 e pred leti so se v sev- na državo in na občino, ki ziva na politične pozive, ki
pohištva in drugih elementov niški občini pogovarjali, da bodo primaknile, kadar bo so vabili k povečanju oseb
za ureditev stanovanja. Na bi ustanovili lokalno radijsko štrena prekratka, in poma nih dohodkov, jih kot vse
novo bodo letos podelili »zla postajo, ker je zaradi hribo gale iz zadreg, kadar bo voda kaže, letos povečujemo brez
'povečanja storilnosti. Morda
ti ključ« aa najboljši sistem vitega zemljišča v m arsikate segala do vratu.
je vzrok za to iskati v pre
pohištva.
ri hiši v tej občini sprejem
Kaj se je predvsem spre pričanju, da smo vse hudo
drugih postaj zelo slab. Zdaj
zvezi z reformo že pre
so znova oživili to misel in menilo? Prenehali smo z vstali?
Žal to ni res! V novih
r
•
•v v
pred kratkim zaprosili RTV brezglavim investiranjem, ki pogojih reformiranega go
najbolj zamajalo trdnost
Ljubljano, kakšne so možno je
Kaj res ni mogoče izenačiti meril, ko obravna
našega gospodarstva. Neso.
sti za postajo in koliko bi razmemo
vamo zasebno oz. družbeno obrt? Kdaj bodo v
potrošnjo
smo
vsa stvar stala. Kot je že zna zmanjšali tako, da smo ome
razpravo vključene tudi širše množice občanov?
no, s prostorom za radijsko jili zelo razpaseno krediti
- Smo spričo različnih težav pozabili na agrarno
Na sejmu v Novem postajo v Sevnici ne bi bilo ranje. Bančni krediti niso Svet se ne strinja
težav.
politiko?
več kulisa, za katero se skri
Znana je dokončna odloči
mestu
vata slabo gospodarjenje in tev republiškega ustavnega
'
‘
kopičenje zalog. Zelo smo sodišča, da so določila 4. in
16. oktobra je bil na novo Velika javna oddaja
Posvetovanje, na katerem skih občin, je razumljivo, da
povečali izvoz in se krepko 5. člena zakona o gozdovih v so se zbrali predstavniki so tudi temu vprašanju dali
meškem sejmišču sejem, na
v Brežicah
vključili v mednarodno de skladu z ustavo in da pri do- družbeno-političnih organiza- poseben poudarek. Prisotni so
katerem je bilo naprodaj 1022
V okvir letošnjega prazno litev dela. Posamezne veje ločitvi mej gozdnogospodar- cij iz petih občin naj bi od- menili, da bi morala agrarna
prašičkov, prodali pa so jih
856. Za manjše so zahtevali vanja občinskega praznika in gospodarstva niso več delež skih območij v trebanjski govorilo na nekatera vpraša- politika najti v tezah ustrez8000 do 14.000 S din, za več 50. obletnice oktobrske revo ne privilegijev adm inistrativ občini samouprava občine ni nja v zvezi s sedanjo fazo no mesto, ne pa kot sedaj,
je pa 15.000 do 26.000 S din. lucije sodi tudi javna odda no določenih cen, ki so ovi bila kršena. Ko je svet za izvajanja reforme. Posvet, ki ko se je boječe izogibamo,
sproščfeno
delovanje kmetijstvo in gozdarstvo pred je bil sklican v vkviru pri- številni problemi, ki smo
ja »Spoznavajmo svet in do rale
movino«, ki jo prireja občin trga ter ponudbe in povpra kratkim obravnaval informa- prav na IX. sejo CK ZKS, se jim priče, so zgovoren dokaz
Brežice: precej
ski komite ZMS v sodelova ševanja. Zaškripalo je v cijo o sklepu ustavnega so- je v glavnem naslanjal na te- da hočemo jasnejše obrise
družbeni dejavnosti: v zdrav
nju z RTV Ljubljana.
kupčij
stvu in v šolstvu, ki sta v dišča, je sklenil vztrajati pri ze Komisije za družbeno-eko- pri nadaljnjem razvoju kmeprejšnjem mnenju. Stališče nomska vprašanja pri CK tijske proizvodnje,
V
poznavanju
zgodovine
de
precejšnjih težavah.
14. oktobra so rejci pripe
trebanjskega sveta ne more ZKS, ki so v javni razpravi
S. Doki
ljali na brežiško sejmišče 830 lavskega gibanja in oktobr
Ob reformi pa smo m arsi spremeniti odločitve sodišča, že določen č
a
s
.
--------------------------------------ske
revolucije
se
bosta
28.
prašičev, od tega le 30 sta
kaj razumeli narobe. Vse
Razprava je opozorila na
rejših od 3 mesecev. Mlajših oktobra pomerili ekipi iz Bre preveč smo zaprli vrata za zato se bo razmejitev izvedžic
in
Tolmina.
Radio
Ljub
la tako, kot je ' bila zamiš- nekatera vprašanja, ki jih ob- T i s k o v n a k o n f e r e n c a
prašičev so prodali 670 po
poslovanja.
Stipendiranje
ravnavajo omenjene teze, in
8,20 do 6,50 Ndin kilogram, ljana in lokalna radijska po stoji slabše kot kdaj prej, Ijena.
dala poudarek zlasti tistim, v Čateških Toplicah
starejših pa 16 po 6,50 Ndin staja Brežice bosta oddajo pa tudi na to, da se smejo
prenašali. Prenos je na spo
ki
obravnavajo obrt, zaposlo
kilogram.
Zdraviliško vodstvo je 17.
redu v soboto, 28. oktobra, zdaj povečavati osebni do Prizadevni šentjan- vanje, akumulacijo, delitvene
oktobra priredilo tiskovno
hodki samo hkrati s storil
od 20.20 dalje.
odnose,
agrarno
politiko, konferenco s skupino šved
nostjo, smo, kot kaže, po
ški gasilci
Na sejmišču
družbene službe itd.
skih pacientov, ki so se tri
zabili. Da je to res, dokazuje
Sentjanško gasilsko društvo
___ zdravili v Toplicah. Po
Veliko so razpravljali o tedne
Skopičani zbirajo
primerjava
podatkov
iz
v Sevnici
bi
si
rado
zgradilo
nov
gaodnosu
do
nadaljnjega
razvo“s”o"poslali T u d i 'šv e d sk i
prvega
polletja
1967
z
ena
za asfalt
V soboto je bilo v Sevnici
v Jugoslaviji in
kim razdobjem lanskega le silski dom. Z delom so pri- ja obrti. Poudarjeno je bilo,
na sejmu naprodaj 241 pujs
ataZa občinski praznik bodo ta. V novomeški občini Je čeli že pred trem i leti, ven- da vefiji m hitrejši razvojnjihovemu tiskovnemu
kov. Sest tednov stari so bi* cesto skozi Skopice prekrili bilo 30. Junija letos v delov dar je bil zgrajen le do pr- obrtne dejavnosti m ora ime11 večinoma prodani po 60 z asfaltno preprogo. Vas je nih organizacijah za 12 odst- ve faze, ker so gasilci odvis- ti odmev v dvigu obrtnih
din kilogram, medtem ko so zelo razpotegnjena in se raz večv trebanjski
občini za 111 le 0(1 lastnih sil. Domači--- uslug in zbijanju monopoNa konferenco sop o v a b i l i
bili pujski, stari 8 tednov, teza na 1450 metrov dolgem 11 odst. več,v metliški obni so za dom prispevali že lizma. Opozorili pa so, da Je časnikarje Dela, RTV, D o l e n j po 100 do 120 din kilogram. odseku. Občinska skupščina čini pa za 22 odst. manj veliko gradiva in denarja, potrebno
poiskati
pamet- skega lista, M a r i b o r s k e g a VeKmetje so pripeljali napro se je dogovorila za 6000 kva dohodka za razdelitev; v no precej pa je zbralo društvo ne davčne ukrepe, ki naj bi čera in novinarje h r v a š k i h
daj tudi 95 glav goveje živi dratnih metrov asfalta, to vomeški občini so bili izpla tudi s prirejanjem veselic, podpirali
nadaljnji
razvoj listov. Namen konference je
ne. Kmetijski kombinat je pa je le 1200 metrov cesti čani za 20 odst. večji osebni Kljub temu pa je za dom, obrti, ne pa da vedno bolj bil seznaniti švedsko in našo
kupil 10 glav po 480—500 din šča. Za 250 m etrov ceste so dohodki, v trebanjski za 31 kakršnega si zamišljajo, vse poudarjamo razliko med za- javnost z uspehi z d r a v l j e n j a
kilogram žive teže, okrog 25 morali naknadno zbirati de odst. večji, v metliški pa
*,.»«,
za to še vedno premalo. Letos sebnim in družbenim sek- švedskih bolnikov v našem
glav pa bo odkupili kmetje. nar. Občinska skupščina je 45 odst.;v novomeški občini so dobili pomoč občinske ga- tarjem obrti, s čimer dose- termalnem kopališču. To naj
To kaže, da govedi ni lahko primaknila dva milijona, va so bili skladienaki lanskim, silske zveze, v občinskem gamo ravno nasprotni učinek, bi v prihodnje p r i v a b l j a l o
prodati, ker je pomanjkanje ščani in podjetja pa so zbra v trebanjski so bili za 15* proračunu pa doslej niso
Ker so bili na posvetova- vedno več severnjakov v na<•
sena.
li milijon dinarjev.
odst. manjši, vmetliški
pa prišli na vrsto.
nju predstavniki iz kmetijša zdravilišča.

Velik uspeh gostinske šole

Nespodbudne številke in odstotki

Do kdaj še razlike med

zasebno in družbeno obrtjo?

j

\

ejm/sca

N a sliki je šta b X II. SNOUB ju lija 1944 v Dol. T oplicah. Od leve p ro ti desni sto 
jijo : k o m isa r b rig ad e Š tefan G ebert-S tepko, član ica polit-oddelka XV. u d arn e
divizije S aje M ilka-M aruša, k o m a n d an t b rig ad e F ra n c K rese-Čoban, neznani to v a riš
iz V II. k o rp u sa, n am estn ik k o m a n d an ta b rig ad V id Jerič, k o m a n d a n t_V II. k o r
p u sa P ero P opivoda, po m o čnik k o m isa rja X II. b rig ad e Jože B u ta ra in neznan
p a rtiz a n

VID JERIČ:

(3)

Prek borb do zmage XII. brigade
V
teh spopadih so naše
enote prizadejale sovražniku
občutne izgube na moštvu in
v vojni tehniki. Seveda pa je
tudi naša brigada pri vseh
akcijah precej utrpela. Ena
najtežjih izgub je bila prav
gotovo izguba poveljnika 3.
bataljona Antona Kamina, ki
je padel 29- decembra 1943
pri ZaJovičah.

Od Grosupljega
do Hrvaškega

vražnim oddelkom ter se vsi oddelki brigade preme
ustavili na območju Sela— stili na območje PrimskoveSumberk in Stepanje vasi. ga, Čateža in Gabrovke, kjer
Na teh položajih je bilo več so nekaj dni lovili skrivače.
borbenih akcij. Na Babni
Pri napadu na Dolenjski
gori pa je brigada utrpela odred na Klancu je XII. so
nekaj
nepotrebnih
izgub, delovala pri pregonu belo
tri dni kasneje pa se je za gardistov ter reševala odrenje v spopadu pošteno maš dove ranjence. Ne dolgo za
čevala.
tem je bila na območju Aj
Pri Sumbenlku je brigada dovca in Žužemberka, po
pričakala belogardiste in jih manjših spopadih pa se je
pošteno naklestila. Sovraž spet vrnila v okolico Višnje
nik je imel več kot 30 gore. Potem ko je brigada
izvršila nekaj manjših akcij,
mrtvih in še več ranjenih
Mi smo imeli le enega m rt je odšla k Stični in Šentvidu
vega (merilec lahke strojni ter 16. avgusta demonstra
ce), ranjen pa Je bil tedaj tivno napadla Stično, hkrati
poveljnik brigade Franc Kre pa izvršila prehranjevalno
se-Čoban. Po tej borbi so se akcijo za naše bolnišnice

Po 1. februarju 1944 je od
šla brigada na območje Ko
čevja, Ilove gore in zdensk
vasi, kjer Je bilo več spopa
dov z Nemci in domačimi
belogardisti. Brigada je ru
šila progo Grosuplje—Velike
Lašče, napadala sovražne po
stojanke in ob podpori XV
brigade zavzela Zdensko vas.
3. bataljon pa je 30. marca
napadel Laverco. in jo tudi
zavzel Naslednja dva dni
se je bataljon boril na Go
lem, kjer je bil ranjen politkomesar Niko Majcen, ki je
nato ranam podlegel v ko
čevskih bolnišnicah.
1.
maja je brigada napadla
Dobrnič in prepodila sovraž
nika proti Trebnjemu. Nato
je sodelovala z Gubčevo bri
gado pri napadu na Žužem
berk, kjer je izgubila povelj
nika 2. bataljona Toneta
Primožiča. Po teh borbah pa
so bili določeni novi polo
žaji v okolici Višnje gore.
Takoj po prihodu na polo
žaje so napadli Višnjo goroZatem pa so spet skupno s
XV. brigado napadli Krško
vas, junija 1944 pa je briga
da napadla tovarno papirja
v Jagnjenici pri Radečah,
likvidirala tam kajšnjo po
sadko, uničila stroje in zaplenila večjo količino papir
ja. Naložili so 5 kamionov
in več voz papirja ter vse to
prepeljali
na
osvobojeno
ozemlje v Belo krajino.
Ta material je bil naši
vojski in organom oblasti ze
lo potreben. Zatem Je napad
la brigada ponovno Višnjo
goro, toda brez večjega us
peha. S tega področja so
odhiteli
na Hrvaško ter
skupno s Cankarjevo briga
do in hrvaškimi enotami
osvobodili
Bosiljevo.
Ta
ustaško-nemška postojanka
Je bila velika ovira pri po
vezavi slovenskega in hrva
škega osvobodilnega gibanja,
zato Je imela osvoboditev
Bosiljeva še toliko večji po
men
Brigada Je pri Bosiljevu
dobila velik plen v orožju in
municiji. Nekaj dni so še
trajali boji v okolici Bosi
ljeva in Vukove gorice, nato
pa so borci brigade odšli
skozi Črnomelj v okolico
Starega Loga. 2e po nekaj
dneh pa so se vrnili v do
lino Krke, se spopadli 3 so

PRODAJA
SVOJE IZDELKE
TUDI
NA KREDITI

■

Kreditna banka v Kopru Je
omogočila tovarni m otornih
vozil TOMOS Koper, da je
v svojih trgovinah v Kopru
in Ljubljani začela prodaja
ti nekatere svoje izdelke
tudi na potrošniški kredit

■

V TOMOSOVIH trgovinah
t Kopru in Ljubljani si to
rej interesenti brez poseb
nih formalnosti in brez po
rokov Lahko nabavijo na
kredit; ki ga Je treba od
plačati v dveh letih, prilju
bljene TOMOSOVE mopede
colibri, krmne m otorje LA
MO in m otorne črpalke

■

Vse formalnosti za najetje
kredita lahko opravite in
uredite kar v omenjenih tr
govinah. Treba Je le vpla
čati obvezno zavarovanje
kredita in predložiti izpol
njene ln od delovne organi
zacije potrjene ustrezne ob
razce.

■

Podrobnejše inform acije la
hko dobite v TOMOSOVIH
trgovinah v Kopru, Nazor
jev trg 5, telefon 21-523, ln
v Ljubljani, Dalmatinova
4, telefon 310-071

■

Tovarna TOMOS je torej s
prodajo na kredit omogoči
la tudi
Interesentom z
m anjšimi osebnimi dohod
ki ugoden nakup svojih Iz
delkov, čeprav m zdaj le v
omejenih količinah

I

Po vasi je zb ral p e t ali še st G orjance. N a Selu n ad Ju g o rje m so
voznikov s k o ši in m islil ran je n ce p o  se odločili: V idovičeva b rig ad a je od
sla ti n a v arn o v Rog. P rišla p a je Vi- šla p ro ti Č rnom lju, d a se je poseben
dovićeva b rig ad a, k i je odločila, d a bo oddelek nosačev z ran je n ci ponoči
do ran je n ce o d p eljali n a P etro vo goro lahko v arn o izm uznil čez sem iški p re 
v K o rd u n u . V arn o b i lahko to sto rili, d o r n a K očevsko.
P o tem ko so K o rdu n ci v silovitih
seveda, sam o po slovenski s tra n i d e
želne m eje.
ju riših p ri K vasici sko ro popolnom a
Že ko so u sta ši v d rli n a žu m b erk , uničili štiriin d v a jse ti po lk italijan sk ih
so ta m k a jšn ji p a rtiz a n i p o slali G or »m odrih kravat« iz Č rnom lja, so svo
ja n sk em u b a ta ljo n u p ism o z n u jn o je ran je n ce o dp eljali v v a m e b olniš
p ro šn jo , d a bi se za rad i » stratešk ih nice n a P etro v i gori v K ord u nu . Vzeli
zadev« ra d i se stali s Slovenci. K om i so m ogoče tu d i n ek aj slovenskih, go
sa r Železnik jim je iz G ab rja h itel tovo v saj A lojza F urarja-A leša, ki je
n a p ro ti in jih n ek aj u r čakal p ri O re bil 22. se p tem b ra težko ra n je n v n ap a
hovcu. P rišli so z ra n je n c i n a vozovih, du n a legiste v šoli n a Dolžu.
ki so jih sp rem ljale tr i h rv ašk e b o l
V noči od 26. n a 27. no v em b er so
ničark e, m ed n jim i D raga B adovinac h rv ašk a T rin a js ta p ro le ta rsk a , C an k ar
in n ek a M ara. šta b o v c i s k o m an d an  je v a b rig a d a in G o rjan sk i b a ta ljo n k a 
to m V idovičem in k o m isarjem žež- ta stro fa ln o u n ičili m očno u trje n o leljem so b ili v dolgih v o jašk ih plaščih, g istično p o sto ja n k o n a S u h o rju , k je r
k a r je b ilo za Slovence p ra v n enava se je p ra v tis ti čas m u d ila v gosteh
den p rizo r. Vsi so bili visok o rasli in p o sad k a fašisto v s H ra sta . V v ih a rju
so ho d ili sam ozavestno k o t ponosni svinca in o g n ja je zginila V asiljevičezm agovalci. N jihova m o rala je b ila za va v o jsk a z b ata ljo n sk im poveljstvom .
res o b ču d o v anja vredna. T aki lju d je Z n jim so b ili za vselej p o k o p an i tu 
lahko sam o zm agajo ali pad ejo .
di njegovi veliki n a č rti z G o rjan ci, s
Velika: h rv ašk a v o jsk a je b ila se k a te rih so h o teli p reg n a ti p artizan e,
stra d a n a . K o m isar Železnik je naglo si n a g o rsk ih p la n in ah zg ra d iti le tali
velel zak lati dve govedi iz črede, ki so šče za o sk rb o v an je iz tu jin e in n ato
jo g o rjan sk i p a rtiz a n i p asli n ad žič od to d o sv a jati deželo. S pad cem S u
nico, in zaveznike za prvo silo n a h ra  h o rja je b il ofenzivni o bro č p o sto jan k ,
n il že n a O rehovcu.
s k a te rim i je M ihajlovičev m a jo r N o
žu m b e ršk im ran je n ce m so se na vak obkoljeval G orjance, n a n a j o b ču t
O rehovcu p rid ru ž ili rešenci s P riseke. ljivejšem m e stu zlom ljen, da se je
N ato se je vsa vojsk a, k o rd u n ašk a sam od sebe d ram a tič n o razsu l. Legi
b rigada, ž u m b e ršk i o d red in m lad in  sti so bežali iz p rv ih b o jn ih č r t in
sk a četa z g o rjan sk im i oddelki, raz od tlej tako rekoč sam o še s tra š ili na
delila n a tr i kolone. K u rir M atevž je d ohodih k italijan sk im tab o riščem .
z dvem a k o rd u n sk im a b ataljo n o m a
P artiz an i so dobili odločilno b itk o
k ren il po deželni m eji v rh G orjancev, za G orjance. Z n jo so zak lju čili prilad a bi ran je n ce zavaroval p red u staši. g o jev an je novim stra te šk im nalogam .
E n Vidovičev b a ta ljo n je šel z ž u m  T akoj po u n ič en ju S u h o rja , 27. novem 
b eršk im od red om in m ladinsko četo b ra, je G o rjan sk i b a ta ljo n o d b ral B er
te r g o rjan sk im i p a rtiz a n i v desno po- n ard a, N elsona in še dva ali tr i d ru 
bočnico po p o dn o žju G orjancev, č e ge sta re p a rtiz a n e in u stan o v il k u rir
tr ti k o rd u n šk i b a ta ljo n p a je z ra  sko p o sta jo TV 6, ki se je n a sta n ila v
n jen ci in slovenskim i vodniki k ren il po opuščeni b o ln išnici v P en d irjev k i. Ob
sred in i gore n a M ale in Velike V ode enem je od d al n a G aju večino svojega
nice, Ržišče, B an in V rhpolje. N a Pre- m o štv a C an k arjev i b rig ad i in se sk r
žeku so počivali. T u so H rv a to m raz čil n a sk ro m n o četico. P oveljeval ji
delili sk o ro vso zalogo salam , k akih je s ta ri b a ta ljo n sk i k o m a n d an t in vešč
o sem sto kilogram ov, ki jih je im el gverilec, k o sta n je v išk i o ro žn išk i ko
G o rjan sk i b a ta ljo n za železno rezervo. m a n d ir A nton K am bič-D ušan. č e ta je
K o m isar Železnik je odhitel n a  2. ja n u a rja 1943 odgazila po globo
p rej v G ab rje. V aščanom je naro čil, kem snegu v B uliče n a žu m b erk u .
n aj p o m ijejo sv in jsk e k o tle in nalu- D obila je nalogo, v p rv i v rsti b ra n iti
p ijo za 1200 lačn ih u st k ro m p irja . Me osvobojene usk o šk e k ra je , po k a te rih
so bodo dobili pozneje. K o m isar je so se zd ravili ran je n ci, ki so neneho
plačal k ro m p ir po dnevni ceni in se m a p rih a ja li iz h u d ih bojev.
V še n eo b ljav ljenem p artiza n sk em
vrnil n a Prežek, k je r je v o jsk a že zo
p et k ren ila n a p o t. R an jen ce so od dnevniku, k i ga je od o k to b ra 1942
to d večinom a n osili visoko po težko do ita lija n sk e k ap itu la cije v sep tem 
p reh o d n em p o b o čju G orjancev, zakaj b ru 1943 p isa la v G o rjan cih in n a
d esn a pobočnica je sp o ro čila, d a se je Ž u m berk u L ina P irkovičeva in k i je
p ri G racarjev em tu rn u zap letla v h ud d rag o cen a k ro n ik a dogodkov tega po
m em bnega b o jišča, n ajd em o zapisano,
sp o p ad z belim i.
d a je K am bičeva te re n sk a če ta tak o j
P rav tisti čas so K ran jčevi belo po p rih o d u v B uliče o d h itela p ro ti
g ard isti iz Št. Jo š ta nasiln o zasedali
G racarjev tu rn . N a g ra jsk i p rista v i so B eli k ra jin i v b o je. N a Sošice p a je
d a n p rišlo 40 ra n je n ih h rv ašk ih
v k o tlu k u h ali zaklanega vola in p u  isti
m ladincev s 400 z a je tim i u sta ši, ki
sto šili g rajsk e vinograde. K o m an d an t
M ilan K ra n jc si je k ra sil izb rano sobo so jih izročili gnevu neizp rosn e lju d 
s p rep ro g am i, k i jih je b il obenem z ske sodbe.
R an jen ce so p rem ik ali po osvobo
d rug im i drag o cen o stm i nedavno n a 
je n ih žu m b eršk ih vaseh, Popovičih, Ceplenil n a L angerjevih Pogancih.
to šiču , S ekuličih, R ajak o vičih in d ru 
K o so jih od H ra s tja presen etile god. T ako berem o, d a so se m o rali za
p rv e puške, so legisti zbežali v grad, rad i p ritis k a Ita lija n o v in b elih 24.
se zap rli in skozi p rivzdignjeno ope ja n u a rja 1943 iz M etlike lažji ra n je n 
ko g rajsk eg a sto lp a p o rin ili cev m i ci u m a k n iti s S u h o rja v v aško b o l
tra lje z a . S tro jn ič a r je b il h itro zadet n išnico n a S ekuličih. Dva d n i k asn e
in je s sv o jim o ro žjem zgrm el v glo
bino. V k ra tk e m in silovitem sp o p a je n ajd em o v k ro n ik i zapisano, d a je
d u z r a b u ta rji g ro zd ja po v inorodnem p rišlo iz b o jev z u sta ši n o vih 28 h rv a 
p o b o čju T o lsteg a v rh a, k a te rim so k a  šk ih ran jen cev n a Cetošič. M alo p re j
sn eje m o rd a p rih ite li n a pom oč iz so za rad i n ev a rn o sti vse ran je n ce iz
g radu , so leg isti odnesli tr i m rtv e, ceto šišk e bo ln išn ice o dp eljali v K o r
m ed n jim i M a rtin a F a b ja n a iz č a d re ž dun. Iz h u d e trid n e v n e b itk e za Ple
in Jo ž eta Avsca z G o ren je G om ile. Več te rje v d n eh 18. do 20. fe b ru a rja (1943)
je bilo ran je n ih , tu d i fan a tič n i S tan k o so p rip e lja li ran je n ce v R ajakoviče,
r je ra n a m podlegla M arib o rčan k a
Svali iz Š en tjern eja , k i ga je za »po kS je
o n ja, hči u čitelja. P o ko p ala jo je G or
ro čn ik a bele p ro tirev o lu cije« pozim i
izšolala K ato lišk a a k c ija v lju b lja n sk ih ja n sk a četa.
Že 29. in 31. ja n u a rja so Ita lija n i
K rižan k ah in je sed aj d obil k ro g lo v
zadnjico. K u h ar, k i m ed sp o p ad o m ni p o sk u sili iz zra k a b o m b a rd ira ti Ceto
u teg n il zbežati v g rad in se je n a g ra j šič. R a zru šiti so h o teli bolnišnico. V
sk em m a ro fu zaril m ed neke deske, to rek , 23. fe b ru a rja , so bili ponovno
p ozneje ves zm eden n ik a k o r n i m ogel n ad v asjo — zopet b rez u sp eh a. T isti
p o ved ati, ali so p a rtiz a n i p rišli do k o t ran jen ci, ki so m ogli, so se u m ik ali v
la ali ne. Iz p rev id n o sti so p rip ra v lje  gozdove, težji so o sta ja li v vasi. Med
no kosilo ra jš i p re v rn ili po trav i. Vse tre sk a n je m bom b so peli p artiza n sk e
to se je zgodilo v č e trte k , 17. sep tem  pesm i.
N a k o m an d ah so m enili, d a m o rajo
b ra 1942.
ra n je n c i zo p et v v arn e gozdove.
V
G a b rju so se p artiza n sk e kolone
ž e n ek i d a n v fe b ru a rju je ko
sešle. Z ačasen sk u p en slovensko-hrvašk i o p erativ n i šta b , v k atereg a je od m a n d ir D ušan svoje fan te iz G o rjan 
Slovencev sto p il p o m o čn ik k o m isa rja sk e čete vp rašal, kdo se razu m e n a
P ete g ru pe od red ov D ušan B rav n ičar žaganje lesa in b i znal žago tu d i p o 
— V elko, je sestav il n a č rt p o h o d a v p rav iti. O glasil se je S tan k o K u šlan —
Belo k ra jin o in za v aro v a n ja ranjencev. F erd o , k i je b il tak eg a dela v ajen z
Po ob ed u in p o č itk u so k ren ili čez dom a.

Življenje je tako kratko..»
K d aj b o m za p u stil to m esto,
k je r b i za rad i p re te k lih zd rav 
lje n j že lahko d obil dom ovinsko
prav ico , za en k ra t še ne vem .
ž e lim si pač čim p rej, v en d ar bo
po tek lo še tr e tje leto, d a b o m či
sto »norm alen«.

Dobri dve leti sta že m inili, ko smo v dnev
nem tisku prebrali žalostno novico, da je naš
znani akademski slikar prof. Božidar Jakac na
avtomobilski cesti blizu Višnje gore po krivdi
drugih doživel prometno nesrečo. Številni
znanci, prijatelji in oboževalci umetnosti so
se s skrbjo in strahom spraševali, kakšne so
bile posledice nesreče, ki je zadela priljub
ljenega in zaslužnega umetnika ter njegovo
soprogo.
Pretekli četrtek smo ga obiskali v zdra
vilišču Laško pri Celju. Tovariš Jakac je bil
kljub zdravljenju, bolečinam in pomanjkanju
časa tako ljubezniv, da je glavnemu uredniku
Dolenjskega lista rad odgovoril na vrsto vpra
šanj, ki jih objavljamo 60.000 naročnikom treh
slovenskih pokrajinskih časnikov: Dolenjske
ga lista, Tednika in Vestnika. Če pravimo »po
manjkanju časa«, nismo rekli prav nič preveč!
Kljub temu, da je akademik Božidar Jakac na
zdravljenju, ima v sobi kopico dela, zasnutkov, odgovarja na obsežno korespondenco,
piše in slika, skicira in je ob vsem tem kljub
bolečinam šegav, hudomušno iskriv in kot
vedno doslej: sredi življenja in dogodkov, živo
zainteresiran za vse, kar se dogaja doma in
po svetu.

Spoštovani mojster, oprostite
skorajda preintimnemu vpraša
nju: zvedeli smo, da ste spet v
laškem zdravilišču, pa nas kot
vse vaše številne prijatelje in
znance zanima, kako poteka
zdravljenje posledic, ki ste jih
dobili pred skoraj že poltretjim
letom na avtomobilski cesti?
Z a l 60 posledice m o je nesreče,
ki se je zgodila 16. julija. 1965
p rav n a m oj ro js tn i dan, še ved
no m očno p riso tn e . L etos od 3.
m a ja do av g u sta sem b il sp e t n a
k iru rš k i k lin iki v L ju b ljan i, k je r
m e je p ro f. d r. B ogdan B recelj
ponovno o p eriral. O d m irala m i
je glavica v k o lk u in tre b a se je
bilo odločiti: ali za u m etn o gla
vico z bo lečin am i in nezanesljivim
o zd rav ljenjem , ali p a — k o t sem

jj> ,

Vedno ste kot človek in kot
umetnik vroče ljubili življenje
in iskreno oboževali lepoto. Ali
vam je bilo med dosedanjim
zdravljenjem huje prenašati pre
trgan stik z naravo in s kraji, ki
ste jih tako radi in pogosto obi
skovali, ali pa je bila morda še
hujša bolečina dejstvo, da niste
mogli ustvarjati?

Kaj ste šteli v življenju in kaj
štejete danes za osnovno nalogo
T očno je, k ar p rav ite: ta p re 
upodabljajoče umetnosti?
k in itev , ta k o n asiln a in ra d ik a l
n a, n ik a k o r ni lahk a stv a r, saj
M islim , d a
je v u m etn o sti
veste, d a m i ]e bila v saka m in u ta v redno ono, k a r n as dviga, k ar
d rago cen a in sem se p rav ta k ra t nam d a je po glob ljen o doživetje
m o čn o p rip ra v lja l n a intenziv
n ejše delo v N ovem m estu in v
p o k ra jin i tja do G orjancev, k je r
je še neizčrpno lepot, ki tako
zelo od p evajo v m eni. T a bolečina
je gotovo h u jša od onih, ki sem
jih že p re sta l in jih ne bi želel
več p re sta ti. G ledati skozi okno
vso pesem narave, in to od p rv e
p o m lad i do jesen i, ni lahko, v er
je m ite mi!

se tu d i odločil — za rad ik aln o
rešitev : u trd ite v kolka, ki m e si
cer o m eju je v gibih, o b eta p a bi
ti b rez bolečin.
Z daj sem že dva m eseca tu , v
L aškem , n a vodni te ra p iji; s ta 
n je se zbo ljšu je, le bolečine še
n o čejo o d n eh ati, k a r m i ovi
ra n o rm aln o m o žn ost za delo.
S tv ar n e m o re iti dru gače k o t po
časi, saj p a tu d i nisem več p ri niz
ki štev ilk i živ ljen jsk ih let. U pam
in v eru jem , da bo končno le p ri
šel čas p opolnega o k rev a n ja,
čep rav z o m ejitv am i, ki m e bo
do sp re m lja le do sm rti, ven dar
u p am re s b rez bolečin.

Vaša dela govore o iskanju in
ustvarjanju tistih večnih idealov
človeka o lepoti in resnici, po ka
terih zavestno ali podzavestno
hrepeni vsakdo izmed nas. Ures
ničevanju te poti ste namenili
vse svoje življenje. Kot umetnik,
ustvarjalec in aktiven partizan
ste se z močjo svojega izpovedo
vanja borili za novi svet. S kakš
nim jezikom naj bi po vašem
prepričanju danes govoril sle
herni umetnik, da bo prizadeto
stal na braniku miru in delal za
mednarodno miroljubno sožitje?
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N o tra n ja lep o ta človeka in no
tra n ja lep o ta n a tu re , vsega k ar
nas o b d aja, to je res bistvo m o
jeg a isk an ja. To je ono, k a r naj
p o sred u je sočloveku d oživetja, ki
ga dvigajo in ga za san jajo . Saj
je živ ljenje tak o k ratk o , tak o
k ra tk o tra jn o je gled an je vsega
tega, k a r nas obdaja! To je ono,
k a r nas dviga n ad g rd o b ije člo
veka, ki je p o stal sam sebi zver
in b rezsm iseln i uničevalec. P re
m alo se m nogi zavedajo svoje
la stn e neizbežne zad nje ure, da
bi sp ričo sm rti začutili, k aj je
tre b a b iti sočloveku v življenju.
K o se n a eni stra n i
b o rijo
zdravniki, d a rešijo eno sam o
srce, d a ga z globoko človečan
sko o d g o v o rn o stjo zd rav ijo , so
d rug i, ki cinično, b rezd u šn o u n i

M m

B o žid ar Ja k ac z ženo T a tja n o (28. X I. 1966)
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B ožidar Jak ac: KONCERT (leso 
rez, 1921)
prečiščev an ja, da vidim o resnico
tak o ko t je, pa če je še tak o tr 
da, da v n as p reb u d i uspavano
ali zaspalo vest in n as m o raln o
in duhovno dvigne, d a svojo člo
večnost p o p ravim o in izp o p o ln ju 
jem o.
Radi bi slišali vaše osebno
mnenje o tem, do katere stopnje
se je razvila slovenska in jugo
slovanska grafika, gledana v lu
či sodobnih spoznanj in poslan
stva umetnosti.
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S tem v zvezi so tesno zdru
žene mednarodne likovne razsta
ve; kakšna je pri tem vloga Ljub
ljane kot enega izmed svetovnih
centrov moderne grafike? Smo
rekli z besedico »svetovnih« mor
da preveč?

Vaša motivika je na zunaj pre
prosta, pa vendarle tako pestra:
portreti domačih in znancev, kra
jine in popotni spomini, tuji
kraji in ljudje, pa čudovite ilu
stracije pesniških zbirk, v kate
rih poje vaša črta tako kot poe
tova beseda. Dolga je vrsta kom
pozicij in portretov, ki ste jih
med NOB narisali kot aktiven
partizan. Vaša partizanska grafi
ka je že sestavni del zgodovine
naše nedavne preteklosti. Dovoli
te ob tem vprašanje: kaj vam je
iz tako bogatega ciklusa del naj
bolj pri srcu? Katerih obdobij
svojega ustvarjanja se najraje
spominjate?

Vse, k a r sem v živ ljen ju n a re 
N erodno je o d g o v arjati na dil, je’ p rav žap rav nekak m oj li
v p rašan je, p ri k aterem sem sam kovni dnevnik, življenjepis. Ni
preveč p rizad et, saj že k a r sli k d ar se nisem odd aljev al od te
šim zbadljive opazke . . . S lu čaj ga, k ar sem doživljal v sebi, k ar
no je razpon m o jeg a življen ja sem srečaval in videl. Vse, k a r
že tak o razsežen, d a sem doživ m e je zanim alo, sem likovno ob
ljal ves razvoj n aše grafike. S tv ar delal ali vsaj sk iciral in beležil.
ni šla tak o gladko. Ko sem zase T ako je bilo tu d i m oje p a rtiz a n 
o d kril čudežno, m istično izraz sko razdobje. Z adovoljen sem , če
n o st
in
d in am iko
črno-bele sem kaj prisp ev al k h isto ria tu te
u m etn osti, sm o bili še hudo velike dobe slovenskega naroda.
o sam ljen i in redki, ki sm o posve
D ragoceno razd o b je v m ojem
tili svoje delo tej u m etn o stn i delu je bilo leto 1919, p red n o
panogi. T a ču d n a sila m e je vse sem odšel na ak ad em ijo v Prago.
ga zajela in sem se že drugo le To je bilo leto p re b u ja n ja iz
to n a ak ad em iji p opolnom a po težkih in svinčenih let vojne in
svetil n je j in se n ato tu d i speci fro n te v nov, svetal svoboden
aliziral, ko sem v P ragi o b isk o dan. Slikal sem zasan jan v po
val specialko znam enitega g rafi lje, v ju tra n ji preso n čen i m egli
ka B rttm seja. Razen blagih p ri o krog N ovega m esta in m esto
znanj p a ta k ra t d om a še ni bilo sam o. T edaj m i je bil dragocen
p oslu h a za to, še m anj p a p rep o  m e n to r sam m o jste r Jak o p ič. Te
tre b n ih d ru g ih m ožnosti in zain m u je sledilo za m oj razvoj od
te re sira n o sti družbe. Bili so res ločilno razd o b je štu d ija v Pragi
hudi časi. O tem n aša m ladina, in p osvetitev g rafiki te r o d k ri
k i je z a sid ran a v bolj m a te ria l v an ju sk riv n o sti črno-bele d in a
nem in p rak tičn e m svetu, ve to  m ične b o rbe v ek sp resiv n i po
liko k o t nič, k er m isli, da so nas globitvi. T a k ra t sem o bčutil n a j
ta k ra t ljubeznivo pestovali.
m o čnejši u m etn išk i vzgon, kate
V
svetu je ta k ra t bila g rafik arega p a je do m ača rea ln o st ohlav počasnem za m ira n ju , p ri nas jevala. T rd a stv a rn o st A m e r ik e
je bila konec m lad o stn ih sanj.
p a tolik o k o t neznana.
R ajn i p ro fe so r T om islav K riz T a k ra t sem tu d i d v a k ra t doživel
m an se je tru d il in bil živi a k te r T unizijo in prvič N orveško. P o
za oživitev naše g rafik e te r sm o vsem tem p a sem se ven d ar n a j
v p rv em decen iju po p rv i vojni bolj našel v m o ji D olenjski in v
raz stav ljali po vsej E vropi. Tudi N ovem m estu , ki mi je neizčr
veliki M eštrovič je sodeloval z pen vir navdihov, v k oliko r seve
nam i z lito g rafijam i. N ato je n a d a ne sp re m in ja svoje podobe.
sta lo zatišje.
B ližja okolica je že žalo stn o in
M iha M aleš je v svoji rev iji n e s m i s e l n o uničena.
UM ETNOST začel m očno p ro p a 
Med pomembnimi dokumenti
g irati grafik o in tu d i g rafične
naše revolucije so številne vaše
razstave.

DOLENJSKI UST * TEDNIK VESTNIK vsak četrtek 60.000 izvodov!
*

T ako je bilo sta n je , ko se je
začela d ru g a sv eto v n a vojna.
M nogo u m etn ik ov se je p rik lju 
čilo osvobodilni b orb i, m ed n ji
m i tu d i g rafik i in ti so s p rv o 
bitno p o m e m b n o stjo g rafik p ri
spevali svoj d o sto jn i delež ram o
ob ram i z b o rečim se n aro d o m
za njegov o b sto j in svobodo. To
d ejstv o je dalo drag o cen o u p ra 
vičenost za dokončno u stan o v i
tev slovenske ak a d em ije upo
d ab ljajo čih u m e tn o sti v L ju b lja 
ni, s čim er se je u resn ič ila m i
sel, ki je že p re d 250 leti lebdela
p red očm i n aših operozov. In
p rav v ak ad em iji in ob n je j je
zrasla nova g en eracija grafikov.
A ktivnost slovenske g rafik e je
sp o d b u d ila in p o tegn ila za seboj
tu d i d ru g e ju g oslo vansk e n aro 
de. M irno lahko trd im , d a je n a
ša grafik a dosegla v rh u n sk e d o 
sežke ne sam o v ju goslovanskem ,
tem več je d o bila tu d i visoko
m esto v svetovnem m erilu.

Leta 1952 m e je p rešin ila sreč
na m isel, ki se je po tre h letih
trd o v ra tn e g a p riza d ev a n ja u re s
ničila z m ed n aro d n o
grafično
razstavo, im enovano grafični bi
enale v L ju b ljan i, tem pom em b
nem k rižišču m ed vzhodom in
zahodom te r severom in jugom .
Ta bienale je zaživel in p o stal
velik in izredno p om em ben ko
rak v m ed n aro d n i u m etn išk i svet,
pom em ben p a je p o sta l tu d i za
m ed n aro d n i grafični svet sam ,
to rej res v svetovnem m erilu,
k o t se je razvil za d n ja leta.

Zaupajte nam, prosim, nasled
nji odgovor: čemu ste se posve
čali v zadnjih dveh letih? Ali so
di v to obdobje tudi nov portret
predsednika republike tovariša
Tita, namenjen za reprodukcijo
na novih poštnih znamkah?

Še ko sem ležal v m avcu, v
bolnišnici po prvi op eraciji, sem
se m učil napol leže n a h rb tu , da
sem izdeloval in re k o n stru ira l
p o rtre te za se rijo p o rtre tn ih
znam k n aših velikih mož. V erje
m ite m i, bil je težaven, d v ak rat
m učen posel zarad i bolečin in
k er sem m o ral d elati leže, pa še
zarad i sk ra jn o slabih fottigrafij.
Potem , ko sem pa bil že v La
škem in sem precej d o b ro s h o
dil, seveda še ne brez bolečin in
b ergelj, so m e poklicali na B ri
one, da sem risal p red sed n ik a Ti
ta za nove znam ke, ki so sedaj
izšle in še izh ajajo , čeprav ne v
Po tem, kar ste pravkar pove m o je popolno zadovoljstvo za ra
dali, torej lahko računamo, da di trm oglavega v z tra ja n ja izda
boste vendarle kmalu zapustili ja teljev , ki so zahtevali p ro fil na
tem n em ozadju.
zdravniško oskrbo?
P re d o p eracijo sem izdelal tu 
di znam ko v ča st O k to b rsk e re
volucije, za k atero sem po sicer
slabi časopisni rep ro d u k ciji iz
1924
re k o n stru ira l
čudovitega
M eštrovičevega Lenina.
N a B rio n ih sva b ila z ženo sko
ra j m esec dni in sva im ela p ri
ložnost v d aljšem so ž itju do bro
sp o zn ati isk ren o n ak lo n jen o st in
človečnost to v a riša p red se d n ik a
te r vso lju bezn ivo st in p risrč 
n o st to v arišice Jovanke.
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ču jejo tiso če src b rezču tn o , k o t
d a n im ajo sam i en ak o ran ljiv o
srce. U m etn ost in u m e tn ik i vseh
časov so vedno bili n a s tra n i p o
nižanega in m učenega človeka,
na
s tra n i
človeških
p rav ic
te r glasniki svobode in resnice.
K do je bolj ja sn o pokazal na
krivice in
zločine v človeški
d ru žb i, k o t rav n o u m etn ik i v
vseh raz d o b jih in časih! N jihovo
stališče se tu d i d an es ni sp rem e
nilo, čeprav je velik del u m e t
nikov
tako im en o v an e
n asiln e
av a n tg a rd e pozabil n a človeka
in zašel v ab su rd b rezd u šn o sti.

T o je p o m o ta, ja z ne bom izdal
n obene knjige o »avnojski poti«.
To je po slikovni stra n i že
o p rav ljen o
v K ocbekovi k n ji
gi SLOVENSKO POSLANSTVO,
k je r je u p o rab ljen m a teria l, ki
se vzporedno n an aša na K ocbe
kov dnevniški te k st iz skupne
p o ti do Jajca, čeprav je n a sta ja l
neodvisno drug od drugega, k ar
je izredno zanim iv slučaj.
D aljši m oj te k st o vsej p o ti v
Ja jc e in nazaj je o b jav ljen v
knjigi spom inov av n o jsk ih ude
ležencev vse Jugoslavije. Pač p a
je v p rip ra v i m o ja m o n o g rafija,
ki jo izda v m ali »Skira« obliki
»Spom en m uzej AVNOJ« v J a j
cu k o t drug o izdajo p a rtiz a n 
skih um etnikov. T ek st o celotnem
m o jem delu je izčrpno napisal
p rof. d r. F ran ce S tele, o b jav ljen ih
p a bo 120 črno-belih in 10 b arv 
n ih rep ro d u k cij.

Ak ad em ik B ožidar Ja k a c v L aškem (12. o k to b ra 1967)
risbe, fotografije in filmi. V knji
gi vašega prijatelja Janka Jarca
o »Partizanskem Rogu« smo te
dni videli veliko tako svežih in
čistih fotografij, kot da bi bile
posnete v zadnjih tednih. Kako
ste obvarovali filme in kdaj ste
izdelali fotografije ter povečave
teh in drugih partizanskih po
snetkov? Kakšna je bila nasploh
usoda paših skic, zapiskov, fil
mov, risb in drugih del iz let
NOB?
K er sem se vedno zavedal
p o m em b n o sti tekočega, živega
tre n u tk a , sem poleg risb , slik in
grafik tu d i m nogo fo to g rafiral,
n ekaj m alega celo film al z m o
jo 16 m m k am ero . Leica film e so
m i razv ijali / fo to sek ciji GŠS,
nekaj pa se jih je tud i žal pogu
bilo. Sam nisem m ogel nič raz
viti ali k o p irati. Po vojni sem po
sodil vse m o je film e T iskovnem u
u rad u , ta pa jih je n am esto ob
lju b ljen ih kopij p redal brez m o
jeg a p rista n k a arh iv u M uzeja
rev o lu cije O bljubili so m i, da
bodo n ared ili d o sto jn e k op ije oz.
povečave, d a bi sam sestav il al
b um s p o d atk i tak o za n jih kot
tu d i zam e. K lju b n eštetim u r
gencam vsa dolga leta nisem še
nič dobil, č a s beži, naglo m ineva
tu d i m oj čas in resn o se bojim ,
da sp ričo razn ih izgovorov za
živ ljen ja ne bom tega doživel.

V
Rodinov! »Oporoki« sem ne
koč bral, da sta v izročilu starih
mojstrov večno plodni le ljube
zen do narave in odkritosrčnost.
Kako je to dvoje vplivalo na va
še umetniško delo v desetletjih,
ki so za vami? Dovolite, da še en.
krat spomnim na Rodinove be
sede: »Umetnik daje ljudem ve
lik zgled. Umetnik obožuje svoj
poklic: najdragocenejše plačilo
mu je, če dobro dela . . . Svet bo
srečen šele tedaj, ko bodo imeli
vsi ljudje duše umetnikov, to
je, kadar bodo imeli veselje ob
tem, kar delajo ...« Kaj pravite
k besedam velikega kiparja po
dobrih 50 letih, odkar s o . bile
napisane?

M edtem p a so m nogo tega g rad i
K čudovitim besedam velike
va u p o rab ljali, seveda sk o ro ve ga R odina m o ram reči, da veljajo
dno brez navedbe av to rstv a, ž a l polno tu d i sedaj po 50 letih, ta 
je d an es že m a rsik aj v sp om inu ko kot bodo veljale d o k ler bo
zam egljeno ali izbrisano.
u m e tn o st
sploh
živela in bo
V
p artiza n ih :em posnel tudiu m e tn o st še sploh u m etn o st.
240 m etro v ozkega 16 m m film a.
Na številnih razstavah v novih
K er nisem imel
svetlom era
galerijah ali umetniških zbirkah
n iti nisem vedel za o b ču tljiv o st
v Novem mestu, Celju, Kostanje
Tilmov, so deli oreveč ali oremavici, Krškem, Murski Soboti,
io ek sp o n iran i, 'car ii
’uidno.
Slovenjem Gradcu, Brežicah, Ko
V endar je /se to redek d o k u 
čevju in še kje vidimo pred sli
m ent. šk o d a , d a sta dva film a po
kami in kipi naših znanih ali
30 m etrov , b o m b ard iran o Novo
manj znanih umetnikov starejše
m esto in čas po K očevskem zbo
in mlajše generacije razveseljivo
ru 1943, izgubi j en? S lik a rja b ra 
vedno več obiskovalcev. Prav go
ta V id m arja sta ju ob nem ški
tovo jih je več kot na otvoritvah
ofenzivi zak am u flirala v neki
takih razstav v Ljubljani. Kaj
grobnici n a T u rjak u , n ista pa ju
sodite o prizadevanjih in uspe
več m ogla n ajti. K ar sem h ran il
hih teh naših novih malih gale
in k ar sva z ženo T a tja n o n ešte
rij in razstavišč?
to k ra t težko p ren a šala ali zako
Da je obisk n a raz stav a h v
pavala, je vse o h ran je n o p rav po
zaslugi T atjan e , k lju b n eštetim k ra jih izven L jub ljan e, p osebno
v m alih k ra jih večji, je n o rm al
p rem ik o m in h ajk am .
Vse risb e in g rafike im am no, ker tam je vsaka ta k a p rire 
o h ran jen e razen nek aj drag o ce ditev nekak p razn ik v v sak d an ji
nih (K idrič, S tan e itd .), ki so se en o lično sti, m edtem ko se v rste
»izgubile«
v tu ja skrivališča. v L ju b ljan i razstav e n a tekočem
M arsikaj od m a te ria la čak a še tra k u , d a jih v erje tn o tu d i sta ln i
vedno na dokončno u red itev , za lju b ite lji ne u teg nejo vseh obi
sk a ti. E k stra v a g a n tn o st, d o sti
k ar p a m i p rim a n jk u je časa.
k ra t p rav ab su rd n i ek sp o n ati
Zvedeli smo, da je najavljena prav gotovo ne p riteg n ejo , pač
vaša knjiga o »avnojski poti«; pa n a sp ro tn o o d b ijejo obisko
kaj nam lahko o tej zadevi pove valce. T rm oglavo fo rsira n je do
s tik ra t zlaganega av an tg ard izm a
ste?

»O, k a j p a zd aj, k aj p a zdaj?«
D eklica m u m ožato odgovori:
»Zdaj ni, d a bi se zdihovalo, d elati je treba!«
»Ali kako, Ana, kako? č e si vaš oče k aj v glavo
vtepo, saj veš, ne o d je n ja jo zlepa; k d o bi se u sta v lja l
n jihovi volji?«
»Jaz!«
»Ti se b o š to re j b ran ila? O, b o jim se, d a n e bo vse
zastonj!«
»Bodi m ož, A nton, ne obupaj! G ovorila b o m z
o četom , nič se ne b o jim ; n a ra v n o st v oči jim povem ,
d a n e b o m n ik oli K lingerjeva!«
»In če te bo d o v en d a r silili?«
»K ako m e bod o silili, če m e ne bo?«
»Ti m isliš, Ana —?«
»Svet je velik. M ati m i bodo p om agali. V m esto
pobegnem , ta m im am znane lju d i; za deklo b o m slu 
žila, p re d e n se d am p risiliti. K aj se m i p a m o re zgo
d iti? Jaz se nič n e b o jim . M iren b od i, A nton; kako
bo dalje, n e vem : sam o to vem in to ti p rav im : ti m e
b o š im el ali p a n o b ed en n a svetu. Z daj se ločiva. Ne
bo di ta k o žalosten. Z Bogom !«
P oda m u ro ko , p o te m vzam e posod o in odide n a
v rt.
N a sp ro tn a ču stv a, ža lo stn a in vesela, so se b o rila
A ntonu p o srcu . K ako b i n e b il žalosten , ko je videl,
d a p re ti ta k o siln a n ev a rn o st njegovi lju bezni? Ali b il
je tu d i vesel, saj p rej n i vedel, d a ga im a Ana tak o
rad a , d a se sm e za n ašati n a n je n o zvestobo. L ju bil jo
je , ali m alo u p a n ja je im el, d a b i b ila k d a j njegova;
zdaj m u je u p a n je raslo , ko je spoznal, č e sa r p re j n i
im el p rilik e videti, d a je A na ta k o ju n a šk a , ta k o krepk o voljno dekle; sram o v al se je sk o ra j sv o je n em o šk e
sla b o sti in m alo srčn o sti. V eliko za u p an je je im el va
n jo in v n je n o m a te r. D asi je b il to re j zvedel ta k o ža
lo stn o novico, je šel v en d ar p rec ej p o to lažen dom ov.
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gotovo ne p rite g u je in dela le
škodo v odnosu do um etno sti.
Ni tre b a p o u d a rja ti, da je kul
tu rn o življenje na podeželju ne
sam o hvalevredno, tem več po
m em bno, saj pom eni
bližanje
k u ltu re lju d sk im m nožicam . K a r
vzem im o za svetal p rim e r Slovenj
G radec, ki je p ostal pom em ben
tu d i daleč izven naših m eja. To
je rez u lta t popolne p red a n o sti
posam eznikov k u ltu ri, k o t je na

j

is

V praševal in fo to g rafiral:
TONE G O ŠN IK

%

5v a :
•

■

•■ V:

mmš

m' mt ms

m& -

H

"C * "

im m

m žm m

v
.*fflSm,' i m
,, >'T
A •.

v
' ,

m __ *4mm

s* ■ - - s
ž§ a H*

h i

:

4>- v-

v
'

'

>

•

i M i ; -v
m m m &
a fp p \ c
W '
>4 ** i-M
M
$ V ’ f 3* 1>’
SSŠm
Ši- iv.v:'

i m | f ’>

<h<

*'<-zi ' ' Ev

B ožidar Jak ac: PREDPOMLAD (L aško, 1966)
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p rim e r izred n a oseb n o st p ro f.
Pečka,
in popolnega sozvočja
o kolja. Ali vzem im o našo K o sta
njevico, ki si je po zaslugi n e
u tru d n eg a Lada S m re k a rja začr
ta la zelo širok k u ltu rn i p ro g ra m
in ga ob velikem zan im an ju te r
so delovanju dom ačega p reb ival
stv a tu d i u spešno izvaja.

g

fi

X III.
N eka to lažb a je p o šte n em u človeku, d a se laž,
s le p a rija , ki se je nekoliko časa šo p irila in lesketala,
p re j ali slej ra z ru ši in izgine k a k o r p en a n a vodi; ža
lo stn o je sam o to , d a n jen o lažnivo le sk etan je in ve
ličastv o včasih p red o lg o tr p i te r m nogega, ki n i p ra v
u tr je n v sv o jih d o b rih načelih, oslepi, tak o d a k re 
n e s p rav eg a p o ta. B odim o o d k rito srčn i: k o m u se ni
že včasi, ko je m o ra l videti, k ak o sreč a z rad o d a rn o
ro k o sip lje vse svoje d a ri n ep o šten o sti v n aro č je; k a
ko vse v zh aja in rase , k a r o n a počen ja, k ak o se m alo
p rid n em u , a srečn em u človeku vse k la n ja in d o b rik a
— k o m u se n i, p rav im o , ob ta k em pogledu je la g ibati
n a d n u srca , v k o tu , k je r b iv ajo m an j p lem en iti čuti,
n ek a k a nevo lja, k i m u je govorila: č e se n ep o šten o 
sti godi ta k o d o b ro , kaj bi se p o te m ti tru d il in u b ijal,
d elaj k a k o r ona, b o j se sam o človeške p ostav e; vse
se sm e, če sa r o n a n a ra v n o st in ja sn o n e prepoveduje!
B ili so časi, videli sm o jih sam i, ko je ta g las m n o g e
ga od v rn il od p rav eg a p o ta , d a je šel in se p rid ru ž il
» o trokom teg a sveta«.
D rv a rju S eljan u , h u d em u n a s p ro tn ik u novega p o d 
je tja , se je želja izpolnila: n a p esek je b ilo zidano
novo v elikansko p o slo p je, zgrudilo se je to re j, p red e n
Je bilo še p ra v dodelano. Z aston j so bile vse p rip ra v e
za slovesno o tv o rite v in za o sk rbn iko v o ženito van je.
K upec g rad a n i b il g ro f ali b aro n , k a k o r se je govorilo;

k u p ila ga je b ila n ek a d eln išk a d ružba. To im e je bilo
jezik u p ro ste g a lju d stv a p reo k o rn o , km ečki glavi nedoum no, zato so si ali lju d je sam i izm islili n a n jeno
m esto d ru g eg a la stn ik a ali se jim je p a tak o rek lo —
o tro k n e m o re b iti b rez im ena. Vse p o četje je bilo sle
p arsk o , v k o ren in i gnilo. Z ato je b il g rad ta k o d rago
k u p ljen , zato se je d e n a r p osip al k a k o r pesek — s tu jo
ro k o je lahko gade loviti. N eprem išljeno, vrtoglavo je
bilo vse začeto; n ek aj železne ru d e so bili re s našli,
ali p ri n atan č n i p o sk u šn ji se je pokazalo, d a im a, k a
k o r je Sel ja n že p re j p rero k o v al, p rem alo železa v
sebi. P rej se je d e n a rja tak o obilo p o šiljalo , d a g a je
bilo n a vse s tra n i zvrhom dovolj, s časom ga je sa
m o še kapalo, ta k o d a še u ra d n ik i n iso dobivali cele
plače; sled n jič je v ir pop o ln om a usahn il. Z d aj se je
delalo sam o še n a u p in n a m enice.
S d d niku se je že več časa p re j svitalo v glavi, d a
n i vse, k a k o r bi im elo b iti. š e je bilo m o reb iti čas
o d sto p iti z m a jh n im dobičkom , m o reb iti celo z m a jh 
no izgubo; ali človek v njegovem s ta n ju n im a trezn e
ga razum a. S tra s t ga je b ila om am ila, igral je n a vse
ali p a nič: b ogastvo ali p a b e ra šk a palica! Zdaj je bi
lo prepozno: n ap re j n e vem , nazaj n e sm em ! Preveč
je b il zapleten, g an iti se ni m ogel n a nobeno stra n .
S voje lju d i je plačeval, d o kler je m ogel, d asi ni že več
časa sam d e n a rja dobival; zdaj je bil s svojim i m očm i
p ri k ra ju . Z akaj n i sto ril k ak o r K oren? T a je b il pam en ejši, za časa se je b il um akn il, p re d zim o je b il sp ra 
vil p o d stre h o svoj, k a k o r se je govorilo, obili p rid e 
lek. S ddniku ni bilo rešitve!
K ak a izprem em ba! K je r je bilo p re j vse živo in
veselo, k je r se je vse gibalo in k re ta lo k ak o r n a m rav 
ljišču v solncu, ta m je b ilo adaj vse tiho, zapuščeno
k a k o r v vasi, k je r ra z sa ja kuga. K a r je b ilo še o stalo
lju d i, so h od ili p o b iti in p o p a rje n i k a k o r čm rlji, ko
jim je lisica p o b ra la sato v je, ž a lo stn o so sta le bele,
sn ažn e hišice, v sak a s sv ojim v rto m . O tožno so cvele
po g red icah p lem en ite cvetice, človeškega očesa n i bi
lo, d a b i se rad ov alo n jih ov e lepote.
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dišče. Na skrivaj se je avgusta sestal še zamudo, med katero sta se že utrdili so
sta kongres boljševiške stranke, ki je ta  vjetska oblast in rdeča armada, in le v
krat štela kakih 240.000 članov. Kongres manjšem obsegu lahko začeli z vojaško
je ocenil, da se kljub trenutni zmagi re intervencijo.
akcije krepi revolucionarna situacija. Za
Najprej so na sovjetsko ozemlje vpadli
to je možno, da bo prišlo do revolucio Japonci, ki so se 5. aprila izkrcali v Vla
narne krize in do okoliščin, ko bo prole divostoku. 25. m aja se je ob sibirski želez
tariat v zvezi s siromašnimi kmeti z orož nici uprl čehoslovaški korpus, ki so se
jem prevzel oblast.
mu pridružili tudi ruski belogardisti. 20.
Ruska buržoazija in antanta sta sep junija .se je v Murmansku začelo izkrca
tembra poslali proti revolucionarnemu Pe vati angleško vojaštvo.
trogradu generala Komilova s trem i ko
Po svetovni vojni sta angleška in fran
njeniškimi korpusi. Boljševiki so organi coska mornarica 16. novembra 1918 zaplu
zirali obrambo mesta z mobilizacijo rdeče li v črno morje. Začelo se je novo intergarde in s kopanjem strelskih jarkov. vencionistično obdobje, v katerem je sku
Med Komilove vojake so poslali ženske šala antanta s svojimi vojaškimi silami
delegacije in agitatorje, ki so razkrojili podpreti ruske belogardistične skupine in
njegovo vojsko, da je rdeča garda laže raz premagati sovjetsko oblast. Toda mlada
bila Kornilov pohod.
rdeča armada je v dolgotrajni državljanski
Z uničenjem Kornilove pustolovščine vojni po hudih bojih uspela ubraniti okto
sta silno porasla ugled in vpliv boljševi brsko revolucijo in sovjetsko oblast.
kov. Sovjeti so se obnavljali in oživljali,
Sovjetsko oblast so v precejšnji meri
v njih pa so boljševiki dobivali večino.
obvarovali tudi proletarci mnogih dežel, ki
Tako so v Rusiji hitro dozorevale oko so z revolucionarnim gibanjem, s stavka
liščine za oboroženo vstajo. Za revolucijo mi, z demonstracijami in oboroženimi
je bil ugoden tudi mednarodni položaj, vstajami slabili kapitalistične države. S
ker se je zlasti v Nemčiji razvijalo in kre tem so buržoaznim vladam preprečevali,
pilo revolucionarno gibanje. Na Finskem da niso mogle proti sovjetski Rusiji in
in v baltiških državah, ki so jih okupirali tervenirati s tako velikimi vojaškimi sila
Nemci, pa se je razmahnilo stavkovno gi mi, kot si je buržoazija želela.
banje.
Predsednik začasne vlade Kerenski je
ODMEVI PO SVETU
nameraval odpreti fronto, da bi lahko
Nemci prišli do Petrograda.
Oktobrska revolucija je s svojim zgle
Revolucionarna situacija je dozorela. dom odmevala po vsem svetu in kot iskra
Revolucija je postala neizogibna. Začeti se netila revolucionarno vrenje, kjer so bile
je morala še pred nemškim vdorom in ugodne okoliščine. Prav tako je vplivala,
hkrati tedaj, ko bodo zbrani v Petrogradu da so povsod nastajale revolucionarne
delegati za drugi kongres sovjetov, ki naj stranke, ki so se oblikovale iz levih kril
bi prevzel vso oblast in izbral novo vla oportunistične socialne demokracije.
do. CK je ustanovil vojaško-revolucionami
V Litvi, kjer so na zahtevo antante tu
komite kot štab vstaje, njegovi poobla di po vojni ostale nemške čete, je kljub
ščenci pa so odhiteli v razne kraje po Ru temu prišlo do revolucije, 16. decembra
siji, da so krajevne boljševiške organiza 1918 je bila v Vilni proglašena sovjetska
cije seznanili z načrtom za vstajo.
republika, februarja 1919 pa se je združila
6 . novembra (24. oktobra po starem ko z belorusko sovjetsko republiko, šele tuja
ledarju) so boljševiki javno objavili poziv intervencija poleti 1919 je zadušila sovjet
na strmoglavljenje začasne vlade, zbrali sko oblast v Litvi.
revolucionarne vojake in rdečo gardo.
Podobno je bilo v Letonski. V Rigi so
V lad im ir Iljič L enin se p o g o v arja s k m e ti (P o delu slik a rja R. So
7. novembra (25. oktobra) so revolucionar revolucionarni delavci 3. januarja 1919 pre
k o lo v a)
i
*
ji zavzeli vse pomembne vojaške točke v vzeli oblast, ‘sestavili, vlado in oklicali LePetrogradu in državljanom Rusije sporo tonsko sovjetsko republiko. Maja 1919 so
čili, da je začasna vlada strmoglavljena. jo uničile nemške čete s pomočjo ruskih
V noči na 8 . november so zavzeli tudi belogardistov in domače reakcije.
Zato v boj proti božjim sovražnikom ...«
di buržoazija, ki se je pripravljala, da iz zimski dvorec in aretirali začasno vlado.
V Estonski so socialisti izvedli revolu
vede dvorski prevrat.
itd, itd. ,
Zvečer 7. novembra se je v Smolnem se cijo in prevzeli oblast že 5. septembra
V
začetku marca 1917 je v Petrogradustal drugi kongres sovjetov, ki je prevzel 1917, torej še pred oktobrsko revolucijo
Vojna se je nadaljevala iz leta v leto
izbruhnila splošna stavka in demonstra vso oblast. Zatem je sprejel deklaracijo o v Rusiji. 2e februarja 1918 jo je okupirala
In terjala nad 9 milijonov mrtvih.
V strelskih jarkih pod točo krogel in cije. Revolucionarne množice so 12. mar miru, odlok o zaplembi veleposestev in nemška vojska in uničila sovjetsko oblast.
granat se je vojno navdušenje hitro ohla ca (27. februarja po starem koledarju) sestavil prvo sovjetsko vlado pod Lenino V jeseni 1918 je prišlo do vstaje in 29. no
dilo. Po iztreznjenju se je že kmalu zače pridobivale na svojo stran vojaštvo. Do vim predsedstvom.
vembra je bila ustanovljena sovjetska vla
la pojavljati in širiti misel na obračun z večera se jim je pridružilo že okoli 60.000
da, ki je državo proglasila za Estonsko
V
nekaj
mesecih
se
je
sovjetska
oblast
gospodo, ki jih je pognala v svetovno kla upornih vojakov. Revolucionarji so poza razširila na velikanskem ozemlju. Okto delavsko komuno. Januarja 1919 so finski
nje. Tako je slovenski socialist Valentin prli m inistre in generale ter zrušili ca brska revolucija je razmeroma lahko zma belogardisti s pomočjo domače reakcije
Komavli z bojišča poslal 24. novembra rizem.
strli sovjetsko oblast.
gala.
Buržoazija je s pomočjo eserjev, levega
1916 i>o nekem vojaku, ki je odhajal na
Po razglasitvi neodvisnosti decembra
Zmago revolucije je razen ugodnih raz
krila
meščanstva,
sestavila
začasno
vlado,
dopust, da se je Komavli izognil cenzuri,
mer, politike in taktike boljševiške stran 1917 je na Finskem prišlo do revolucije.
delavci
in
vojaki
pa
so
spontano
ustanav
pasmo socialističnemu voditelju Josipu Pe- ljali sovjete, v katerih so imeli večino ke pod Leninovim vodstvom olajšala tudi Revolucionarne množice so v Helsinkih in
tejanu. V njem mu je med drugim spo menjševiki, to je desni socialisti, in ese- okolnost, da so bile druge imperialistič južni Finski vzpostavljale sovjetsko oblast.
ročil tole:
ne države zapletene v medsebojni vojni, Aprila 1918 je Nemčija izkrcala svoje di
»Imel sem priliko govoriti z nekateri rji. Nastalo je dvovladje, ker boljševiška v njih pa se je širilo revolucionarno vre vizije, zasedla Helsinki in oblast predala
mi nemškimi sodrugi. Pravijo, da končni stranka še ni bila dovolj močna, da bi nje. Zavoljo tega so imperialisti z veliko meščanski finski vladi.
proletariat povedla v boj za prevzem vse
račun naredijo — m a se. . . In meni se oblasti.
zdi, da je večina, ki tako misli.«
Boljševiška stranka je po februarski
Protivojno in revolucionarno gibanje se revoluciji začela legalno razvijati svoje
je podtalno širilo po strelskih jarkih in politično delo. Iz zaporov, pregnanstva in
na obeh straneh fronte v zaledju.
inozemstva so se vračali boljševiki. Zani
V Nemčiji so se leta 1916 začele prve mivo je, da so Stalina, ko se je konec
stavke pod geslom »Dol z vojno, dol z marca vrnil iz pregnanstva, sicer sprejeli
vlado!« Naslednje leto so v Berlinu na v biro CK, ki ga je vodil Molotov, toda
.
stale množične stavke, v katerih je sode zaradi nekaterih njegovih osebnih potez
lovalo 300.000 delavcev. Poleti 1917 so se je dobil le posvetovalno pravico glasova
nja. Sredi aprila pa se je vrnil iz dolge
nemiri razširili tudi na vojaške enote.
V Avstriji je socialist dr. Friderik Ad ga izgnanstva Lenin, že ob prihodu v Pe
ler 21 . oktobra 1916 ustrelil ministrskega trograd je množico delavcev in vojakov,
predsednika Stiirgkha, s čimer je bil po ki so ga pričakali na trgu pred železni
d rt glavni steber vojnega absolutizma. Za ško postajo, z oklopnega avtomobila po
živelo je dotlej potlačeno politično življe zval v boj za socialistično revolucijo.
nje in vidno je naraščalo nezadovoljstvo.
Naslednji dan je Lenin nastopil na zbo
Maja 1917 je bilo obnovljeno parlam entar rovanju boljševikov s tako imenovanimi
no življenje. V okupirani Srbiji je v je aprilskimi tezami. V teh tezah je ugoto
seni 1916 izbruhnila vstaja v topliškem vil, da je trenutni položaj revolucije pre
okrožju, proti kateri so okupatorji mora hod od prve etape k drugi etapi revolu
cije, ki mora dati oblast proletariatu. Se
li poslati tri divizije.
prej mora vsa državna oblast preiti na so
V Franciji je do pomladi 1917 nezadovolj
stvo tako naraslo, da so polki in divizije vjete, v katerih naj boljševiki širijo svoj
odpovedovali pokorščino in niso hoteli od vpliv. Lenin je bil prepričan, da bo burriniti na bojišče. V francoskih kolonijah žoazno-demokratična revolucija mimo pre
“ l‘'L P
raščala v socialistično revolucijo.
so se vrstili upori.
Buržoazna začasna vlada je sklenila na
V Angliji se je že 1915 pojavilo mirov
no gibanje. Nastajale so stavke. Delavci daljevati vojno. Ko je ruska vojska zače
»Tovariši, odloča se u so d a P e tr o g r a d a ... B ijte se do p o sled n je k ap lje
la na fronti ofenzivo, ki je propadla, so
bo ustanavljali tovarniške odbore, zahte
k rvi, to v ariši, b o rite se za vsako p ed zem lje, b o d ite h ra b ri do konca.
julija
izbruhnile
v
Petrogradu
spontane
vali upravljanje in nadzorstvo nad proiz
Z m aga je blizu! Z m aga bo naša!« — T o so L eninove b esed e delavcem
vodnjo. Leta 1916 je prišlo do uoora v Ir in mirne demonstracije. Začasna vlada jih
in rd eč ea rm e jc em P e tro g ra d a v tis tih u so d n ih , odločilnih dneh. P lak at,
ski V južni Afriki so se uprli Buri. v mu je z zvestimi vojaškimi oddelki krvavo za
k i ga p o n a z a rja g o rn ja p o d ob a, je iz d n i d rža v lja n sk e v o jn e v m ladi
slimanskih kolonijah pa se je razvijalo dušila in začela preganjati boljševike.
Zvezi so v je tsk ih so cialističn ih rep u b lik .
Boljševiška stranka se je morala umak
panislamsko gibanje.
V takem položaju so antanti pomagale niti v ilegalnost. Lenin se je skril, ker ga
Združene države Amerike, ki so napove Je začasna vlada hotela postaviti pred so

Ljubljanski škof dr. Anton Jeglič je
5. avgusta 1914 izdal celo posebno pastir
sko pismo vernikom, v katerem jih je pre
pričeval, da je vojna proti Srbiji pra
vična. Presvetli cesar je bil po njegovem
globokem prepričanju prisiljen, da jo je
napovedal, ker je Srbija že več let huj
skala in spletkarila proti Avstriji, ji napo
vedovala propad in v sami Avstriji širila
duha upora in izdajstva.
Na dvorišču ljubljanske domobranske
kasarne je imel škof Jeglič 9. avgusta celo
tako vojnohujskaški govor, da ga je avstrij
ska policijska cenzura zaplenila, ko ga je
objavil klerikalni dnevnik »Slovenec«, še 
le na več intervencij je dovolila objavo.
V govoru je škof med drugim zatrjeval,
da jih cesar kliče, da bodo z orožjem v
roki branili »našo katoliško cesarsko dru
žino pred zakletimi sovražniki samega
Jezusa, navzočega v zakramentu ljubezni...

dale vojno centralnim silam. Antanti so
razen z vojsko pomagale tudi z živežem,
s čimer se je zboljšal njihov položaj. Za
voljo tega je revolucionarno gibanje v teh
deželah začelo upadati.
Najslabša točka v splošni revolucionar
ni situaciji je bila carska Rusija, ki niti
ni mogla ničesar dobiti z vstopom ZDA
v vojno, ker je bila od nje ločena z boji
šči. Težka situacija v državi na eni stra
ni, na drugi pa pravilna politika in takti
ka Leninove boljševiške stranke, vse to je
privedlo do tega, da je revolucionarna si
tuacija v Rusiji prerasla v revolucijo.
Ruska cesarska vojska je zaradi slabe
oborožitve doživljala do marca 1917 poraz
za porazom in utrpela velike izgube. Stra
dali so vojaki na bojišču in prebivalstvo
v zaledju. Zaostrovalo se je revolucionar
no gibanje proti vojni in carskemu abso
lutizmu. S carjem je bila nezadovoljna tu 
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OB PRAZNIKU SLOVENSKEGA GLEDALIŠČA

Pisateljice
Katke Zupančič
ni več

„S# se prav mojstrovsko obnesli"
Slovenske gledališke hiše
in amaterske družine pro
slavljajo te dni 100-letnico
ustanovitve slovenskega Dra
matičnega društva. Osrednja
osebnost kulturnega življenja
v drugi polovici prejšnjega
stoletja je dala pečat tudi
gledališkemu delu, delu za
oder. Fran Levstik, ki je bo
troval ustanovitvi Dramatič
nega društva, je o njegovem
pomenu po prvem občnem
zboru
takole
spregovoril:
»... Zatorej nij težko verje
ti, da nobeno dozdanjih slo
venskih društev nima tolike
ga pomena, kolikoršen dra
matično, kateremu Bog daj,
da bi obrodilo mnogo raznih
slovenskih iger preizvrstne
vrednostim, ter da bi se mu
posrečilo, povzdigniti sloven
sko gledališko igranje i do
biti svojej Muzi dostojen
prostor.«
Ustanovitev Dramatičnega
društva je bila uvod v ne
pretrgano delovanje sloven-

Rusi most
»Cez strugo gresta dva mosta,
Ki se bo nalaš odločenih urah
pdpirata in spet zapirata, kadar
je treba, da ladje noter in vun
plavajo. Im enujeta se rusi in no
vi most.« Besedilo z ovitka knji
ge Rusi most, ki ga je izdala
Mladinska knjiga ter Založništvo
tržaškega tiska, je iz knjige Jo
sipa Godine: Opis in zgodovina
Tersta in njegove okolice (Trst
1872) Kn.iga, ki nosi naslov Ru
si most. je nekaka retrospektiva
slovenske literarne tvornosti med
tržaškimi Slovenci za dobo nekaj
let. Razdeljena na pesništvo ter
pripovedništvo predstavlja Borisa
Pahorja. Alojza Rebulo. Andreja
Budala, Milana Lipovca ter Igor
ja Tuto Razdelek dram atika je
zastopan samo z Josipom Tavčar
jem, med pesništvom pa najde
mo tudi mlajša imena in to so
Miroslav Košuta, Irena Žerjal, pa
Filibert Benedičič. Marija Mijot,.
Bruna *Perrot, [gor Tuta in Mar
ko Kravos Knjigo je uredil dr
Jože Pogačnik, ki je prispeval
tudi poda'ke o avtorjih ter opom
°e in pojasnila Knjižica je izšla
v zbirki Sivi kondor. Likovni pri
spevki: Avgust Černigoj.

Polnokrven človek
Pn Prešernovi družbi je izšlo
delce Polnokrven človek. Pisatelj
tega neobširnega romana je Jose
Luis De Vilallonga. Roman je
bil n apisan v Parizu (leta 1959),
kajti v Španiji ne bi moglo na
stati niti biti napisano, saj je v
njem ves čas govoi o Š pa n iji, de
želi, ki ji je državljanska vojna
odvzela najboljše ljudi, redke pa,
ki so zapustili domovino, je pri
zadela tako, da ji tega nikoli ne
odpuste V romanu gre za gene
rala španske revolucionarne vojske
Francisca Pizzara, ki se hoče po
dvajsetletni odisejadi iz pregnan
stva znova vrniti v Španijo ter v
njej še naprej revolucionarno de
lovati. Iz Moskve, odkoder se
vrača peš, je namenjen v Pariz,
kjer ima sorodnike, in nato na
prej v Španijo. V Parizu sreča
nekaj znancev iz vojne. Spozna,
da ti ljudje žive življenje navad
nih ljudi, Španija pa v njih utrip
lje samo takrat, ko se ga napi
jejo. V Parizu, vse bliže svojemu
cilju, se spom inja podrobnosti iz
vojne. Srečanje s hčerjo svoje
mladostne ljubezni ga spravi na
Pot. Odide, toda izdan pade pod
streli španskih policajev, že ko
Prestopi mejo.
Me duele Espana (Boli 'me Spa
n ja ) se glasi m otto knjige
Zanimivo knjižico je prevedel
S ilvester Škerl, obsega pa 127 stra

ni

skega gledališča. Z odrskih
desk je zaživela slovenščina
polno življenje. Danes je gle
dališče hram najčistejše slo
venske besede, take, ki je ne
slišimo niti po radiu niti po
televiziji. Vrsta velikih Slo
vencev je posvečala svoje de
lo prav gledališču.
Proslavljanju stote obletni
ce slovenskega Dramatičnega
društva se pridružujemo tu 
di Dolenjci. V Novem me
stu je gledališka skupina
Oder mladih uprizorila igro
Otok in Struga ter s to upri
zoritvijo počastila jubilej na
šega gledališča.
Zgodovina slovenskega gle
dališča je prav tesno poveza
na z Novim mestom. Januar
ja prihodnje leto bo 120 let,
odkar so v Novem mestu p r v i n a S l o v e n s k e m upri
zorili Linhartovo delo Ta ve
seli dan ali Matiček se ženi.
Novice so 12. januarja 1848
prinesle naslednjo vest: »V
Novim mestu na Dolenskim
so na sv. treh kraljev dan
zbrani domorodci igrali Lin
hartovo komedijo v 5 delih
s petjem, pod imenom Veseli
dan ali Matiček se ženi. Oko
li 300 ljudi je v gledišu v ka
zini zbranih bilo, ki so toli
ko dopadajenja na ti veseli
igri našli, da je bila v nede
ljo potem drugič igrana. Go
spodje igravci, gospe in go
spodične igravke: vsi so se
prav mojstrovsko obnesli.«
Novomeški uprizoritvi so
sledili še drugi kraji: Št. Vid
pri Vipavi, Idrija, v Ljubljani
pa je bila Linhartova igra
uprizorjena leto dni po no
vomeški predstavi, 24. januar
ja 1849.
Lovrenc Gorjup, njegova
žena, žena pisarja Jerneja
Groma, Maksimilijan Javor
nik, gospa Dicenti, gospodič
na Benediktova, Franc Pollk,

Jožef Zupančič, praktikant
Janez Rehar, Anton Sandri,
Karel Schramek, Kaiserle . . .
Imena igralcev iz leta 1848,
v dneh pred marčno revolu
cijo so neznana, domala tuja.
Pa je prav, da se jih ob ju 
bileju slovenskega gledališča
spomnimo, prav je tudi, da se
zavedamo deleža, ki ga je slo
venskemu gledališču dala Do
lenjska. Vrsta imen dolenj
skih gledališčnikov ni majh
na. Od Pollaka do pokojne
ga velikega slovenskega igral
ca, novomeškega rojaka Ce
sarja, je vrsta imen, vrsta
priim kov. . . in vrsta se na
daljuje. Gledališče je podoba
našega dne, podana na pose
ben, umetniški način.
» . . . ter da se nam bo po
srečilo povzdigniti slovensko
gledališko igranje ...« je re
kel Levstik. Dodajmo: da se
nam bo res posrečilo, tudi
pri nas doma. In da bo vsa
kokrat vsaj »300 ljudi v gle
dišču zbranih.«
PETER BREŠČAK
Jože G orju p : LASTNA PODOBA (F lo ren ca, 1930)

Bogastvo Gorjupove razstave

6.
oktobra je bila v Dolenj
nika. Razstava hoče obuditi
ski galeriji odprta spomin in oživiti spomin na našega
ska
razstava
kostanjevi- pomembnega
umetniškega
škega slikarja in kiparja Jo ustvarjalca, katerega razstavo
žeta G o r j u p a . Gorjupova je nestor slovenskih umetno
galerija in Dolenjski kultur stnih zgodovinarjev
akade
ni festival iz Kostanjevice, ki mik dr. France Stele pravil
ju vodi znani kulturni dela no ocenil, ko je v uvodu svo
vec Lado Smrekar, sta skup je otvoritvene besede na raz
no z Dolenjsko galerijo v No stavi (objavimo jo v pri
vem mestu pripravila to spo hodnji številki) poudaril, da
minsko razstavo ob šestdeset razstava zasluži, da z njo in
letnici rojstva in petintride- njenim ustvarjalcem seznani
setletnici smrti tega mladega mo širšo slovensko kulturno
in mnogo obetajočega umet- javnost in bi jo bilo treba
prenesti tako v Ljubljano kot
tudi v druga večja kulturna
središča Slovenije.
Čeprav smo kratko poroči
lo o otvoritvi razstave že
objavili pretekli četrtek, da
Najzaslužnejšim posameznikom Linhartovo zna nes še posebej opozarjamo,
kako veliko zanimanje je Gorčko, za Društvo bratov Milavcev plaketa
jupovo bogastvo vzbudilo tu
di izven Novega mesta. Otvo
22. septembra so se zbrali prosvetne delavce v občini ritve razstave se je med dru
na redni seji člani občinske združeval en aktiv.
gimi udeležila tudi umetniko
ga sveta ZKPOS Kljub zani
Pri pregledu sklepov so ugo va sestra Jelica Korbar, učite
mivemu dnevnemu redu je Lovili, da so bili obiski pro ljica v Zagorju, z ožjim so
bila udeležba slaba.
svetnih društev v občini zelo rodstvom in štirideset KoNajprej so se pogovorili o koristni. Večina društev se stanjevičanov, ki so s tem
spremembah v načinu in ob skrbno in zavzeto pripravlja ponovno izpričali, kako ceni
likah organiziranosti ZK. Me na novo sezono. To velja za jo in spoštujejo spomin svo
nili so, naj bi vse kult’irno- Bizeljsko. Dobovo in Cerklje jega rojaka. Iz sosednje ob
Na seji so se pogovorili o čine Krško so prišli na raz
pripravah na likovno razsta stavo sekretar SZDL Peter
vo v počastitev občinskega Markovič, predsednik Zveze
Solunci v Brestanici praznika Beseda je tekla še kulturno-prosvet-nih društev
članih, ki naj bi jih pred Matko Matjan, republiški po
Osnovno šolo v Brestanici olagali
za Linhartovo značko, slanec in predsednik občin
so si pred nedavnim ogleda D rufvu bratov Milavcev pa skega sindikalnega sveta Edo
li nekdanji solunski borci. naj bi podelili Linhartovo Komočar, sodnik občinskega
plaketo.
sodišča Miloš Medved, ravna
V skupini so bili pretežno
V
prihodnje se bo svet poteljica Valvasorjeve knjižnice
Ljubljančani.
Učitelji
in trudil za tesnejše sodelovanje Marjana Uršič in drugi. Iz
učenci so goste zelo prisrč s spodrajeposavskimi občina brežic je prišel ravnatelj mu
no sprejeli. Spotoma so se mi Prosvetnemu društvu Bi zeja in republiški poslanec
prot. Stanko škaler s kusto
obiskovalci ustavili tudi na zeljsko pa bo občinska orga
nizacija ZKPOS pomagala or dinjo Ivo Stiplovškovo, iz
pokopališču in v brestani ganizirati gostovanje komor Ljubljane pa poleg akademi
ka dr. Franceta Steleta še
škem gradu.
nega zbora iz Celja.

Prosvetna društva oživljajo

PR IR E D IT V E ZA NOVOM EŠKI O B Č IN SK I PRAZNIK

Razstave, Trdinova nagrada, koncerti in otvoritve
Na dan občinskega praznika bo v Ločni odprt obrat za proizvodnjo anti
biotikov novomeške tovarne zdravil KRKA
S p o red k u ltu rn ih p rire d ite v v p o častitev le to šn je
ga ob čin sk eg a p raz n ik a je p ričel O der m lad ih z go
sto v a n ji po občini, k je r u p riz a rja T avčar-M arinčevo
igro »Otok in S truga« 16. o k to b ra dop o ld n e je S tu 
d ijsk a k njižn ica M irana Ja rc a o d p rla k n jižno razstav o
z naslovom »Sto le t slovenske dram e«.
26. oktobra zvečer bodo v
. Dolenjskem muzeju odprli
razstavo v spomin skladate
lju m akademiku Marjanu
Kozini, v Dolenjski galeriji
Pa bo približno v istem ča
su koncert tria Lorenz.

Trdinovo
nagrado bodo
slovesno podelili 27. oktobra
ob 18. uri.
28. oktobra dopoldne bo v
Dolenjskem muzeju otvoritev
razstave »Pionirji zbirajo gra
divo za zgodovino NOB«, po

poldne in zvečer pa bo Slo
vensko narodno gledališče iz
Ljubljane v Domu kulture
uprizorilo »Hlapce«
Ivana
Cankarja.
29. oktobra, na praznik,
bo največ prireditev. Ob 8 .
uri bo v študijski knjižnici
ogled stalne razstavne zbirke
in novih prostorov, uro ka
sneje bo na športnih igriščih
na Loki slovesnost ob koncu
delavskih športnih iger, ob

isti uri pa bo slavnostna se
ja občinske skupščine. Ob
10. uri bodo odkrili spomin
sko ploščo skladatelju Mar
janu Kozini na njegovi rojst
ni hiši v Novem mestu, po
novomeških ulicah bo tradi
cionalni tek športnikov; god
ba na pihala pa bo imela
promenadni koncert. Ob 11.
uri bodo v Ločni slavnostno
odprli obrat za proizvodnjo
antibiotikov tovarne
zdra
vil KRKA.
31. oktobra dopoldne bodo
v Šmihelu pri Novem mestu
in Birčni vasi odprli ljudski
knjižnici.

umetnostni zgodovinar F. Juteršek, gen. konzul Franc Pir
kovič in inž. Vilma Pirkovič,
mati skladatelja M. Kozine
Marica. Kozinova in drugi.
Udeležba iz
Kostanjevi
ce, Krškega in Brežic lepo
manifestira misel o čim ož
jem kulturnem sodelovanju
vseh dolenjskih
kulturnih
ustanov z namenom, da čimširšemu krogu naših ljudi
posreduje stvaritve naših kul
turnih in umetniških delav
cev ter s tem po svojih mo
čeh prispeva k dvigu njiho
ve izobrazbene in kulturne
ravni. 2al je Novo mesto pri
tem pokazalo nekoliko manj
posluha.
Razen predsednika občin
ske skupčine Novo mesto Fran
cija Kuharja, tajnika SZDL
Dušana Zupanca, predsednice
sveta za kulturo in prosveto
prof. Eme Muserjeve, uprav
nika študijske knjižnice Bo
ga Komelj a s prof. Milanom
Dodičem,
prof. M. Dobov
ška in nekaj prosvetnih de
lavcev, direktorja Zavoda za
kulturno dejavnost Slavka Ka
stelca ter določenega števila
stalnih
obiskovalcev
na
ših razstav, smo pogrešali še
marsikoga, ki bi ga lahko
vsaj dolžnost pripeljala na
tako kulturno manifestacijo,
kot je bila otvoritev Gorju
pove spominske razstave!
Gorjupova razstava bo od
prta do konca
novembra
1967, dnevno od 9.—12. in od
17.—19. ure, ob nedeljah in
praznikih pa od 9.—12. ure.
Skupinski obiski po poprejš
njem dogovoru.

Jugoslavija
za začetnike
»Ta knjiga ni vodič po Jugosla
viji Kdor jo je kupil v tej veri,
naj jo takoj nese nazaj, mogoče
mu jo še zamenjajo za kako d ru
go.
Kaj potlej sploh Je?
Zapisnik enomesečne poti treh
Slovencev po turistično najbolj
zanimivih predelih Jugoslavije —
to je. Toliko o tem, kako je pri
šlo do te knjige . . . Bosanske so
teske in srbski samostani so pol
ni Francozov in Angležev, ml pa
poznamo tržaške trgovine bolje
kot sarajevsko čaršijo. videli smo
Seno in Montblanc,
Vrtjasa in
Rugova pa ne. Evropa Je odkrila
Jugoslavijo, zadnji čas je, da jo
začnemo odkrivati tudi mi. Jugo
__
slovani.«
• Te uvodne besede Miloša Mikel*.
na dajejo knjigi tudi pečat. Lah
kotno pisan potopis 1e Jugoslavi
ja za začetnike, izšla pa Je pri
Mladinski knjigi v zbirki Globus
(zbirka potopisov,
monografij,
dnevnikov in življenjepisov slav
nih raziskovalcev). Knjiga »slavne
ga raziskovalca« Mikelna je opre
mljena z duhovito zasnovanimi
ilustračjam i Melite Vovk Te so
orcanskl del teksta.
Knliga bo za marsikoga zabav
no čtivo Noče pa samo zabavati,
ampak povedati tudi kaj več.

V Los Gatosu v Kaliforniji je 8.
septem bra letos prem inula sloven
ska pisateljica in pesnica, izseljen
ka Katka Zupančičeva. Z njeoo
sm rtjo so napredne ameriške izse
ljenske publikacije izgubile zvesto
sodelavko ter Slovenko, ki tudi
onkraj luže ni prenehala z vzgoj
nim delom ter pisateljevanjem v
domačem jeziku. Vest
o njeni
sm rti je prinesla am eriška Pro
sveta. Opozorila nas je nanjo in
kot rojakinji smo ji dolžni po
svetiti vsaj nekaj skromnih vr
stic.
Književnica Katka Zupančič je
bila rojena v K raljih pri Črnom
lju 1889. Učiteljišče je končala v
Gorici in učiteljski poklic nekaj
časa opravljala v domačih krajih.
1923 je sledila svojemu možu v
Ameriko. Ta je bil urednik Mla
dinskega lista in poslej zasledimo
njeno ime domala v vsaki številki
te publikacije. (Mladiski list še
danes izhaja, nosi pa angleški
naslov The Voice of Youth.) Pi
sateljica se je 1962 preselila iz
Chicaga v Kalifornijo, kjer je
sm rt utrnila njene oči in prekini
la delo za mladi rod am eriških iz
seljencev.
Vrsta njenih člankov, pesmi, po
veš tic in črtic je bila objavljena v
Mladinskem listu, v Ameriškem
družinskem koledarju, v Prosveti
ter Majskem listu. Samo od 1929
do 1940 je objavila v slovenskem
tisku v Ameriki več kot 180 lepo
slovnih prispevkov.
V Mladinskem listu Iz leta 1929
beremo na strani 358 naslednje
verze, ki povedo zelo veliko o nje
nem pogledu na ameriško družbo
in svet pred drugo svetovno voj
no. Takole je zapisala Katka Zu
pančičeva v pesmi Kapitalist:
Vkoval v obroč je našo moč
v času, ko nikdo se ni zavel.
K zemlji nas tiščoč,
naš tilnik je zašel
• *
in vladati začel
O, da, streznimo, bratje, se!
Zahtevajmo enotno, kar nam gre!
Veliko njenih del je namenjenih
najm lajšim . Učiteljica po poklicu
je še v Ameriki nadaljevala z
vzgojnim delom v lepi, umetniški
govorici »daljnega kraja«.
PETER BREŠČAK

»Delavnica oblakov«
v Kostanjevici
V okviru praznovanja kra
jevnega praznika in letošnjih
prireditev Dolenjskega kul
turnega festivala v Kostanje
vici bo komorni oder Drame
SNG iz Ljubljane to soboto
ob 20. uri gostoval na kostanjeviškem odru. Uprizoril bo
DELAVNICO OBLAKOV, dra
mo Mihe Remca v treh de
janjih. Igrajo najboljši igral
ci slovenske Drame, priredi
tev pa bo hkrati tudi poča
stitev slovenskega jubilejne
ga gledališkega leta ob sto
letnici Dramatičnega dru
štva.
Vstopnice lahko naročite
tudi po telefonu 19 (osnovna
šola v Kostanjevici).

Bogo Komelj in
Savica Zorko sta
prejela Čopovo
diplomo
Društvo bibliotekarjev Slo
venije je na občnem zboru
pretekli teden v Celju podeli
lo Bogu Komelju ter Savici
Zorko Čopovo diplomo za
uspešno delo in uspehe na
knjižničarskem področju v
novomeški ter brežiški obči
ni. Visoko priznanje so letos
prvič podeljevali zaslužnim
članom društva bibliotekar
jev Slovenije.

Med strahom in
dolžnostjo
V zbirk; Levstikov nram, ki Jo
izdaja Mladinska knjiga, je izšlo
delo Karla Grabeljška-Gabra Med
strahom in dolžnostjo. Avtor (ro
jen leta 1906) je pisal že pred
vojno, vendar se Je uveljavil po
njej zlasti z obravnavanjem partizanščine ki jo je s področja
dokumentarnih zapisov prenesel v
svet
duševnosti,
poglobljenega
razpoznavanja dogajanj ln usod.
Delo, za katerega je bil tudi na
grajen, sod! med njegova, naj
boljša »Gabrov tekst je pričeva
nje,« beremo v spremni besedi,
»kolikor pa je spominsko napisan,
pa je spomin še tudi tožba ali
pravda nekaterih prizadetih kmetiških ljudi Njihova usoda, za ka
tero se nam zdi. da Se ni pri
kraju, nas nehote sili, da znova
razmišljamo o našem polpretek
lem. ali o partizanskem času, a
tudi o vrednosU naših ljudi.«

O reorganizaciji
ZK in reformi

Profesor Jože Glonar
—petdesetletnik

V nedeljo, 22. oktobra, se
bo v sindikalni dvorani na
Društvenem trgu v Novem
mestu pričela prva seja
konference ZK v novomeški
občini. Glavni referat bo o
reorganizaciji ZK in idejno
političnih problemih pri iz
vajanju družbene reforme.
Na seji bodo razpravi j ah tu
di o organiziranosti komuni
stov in delovanju ZK v ob
čini.

V krogu svoje družine in pobudnika
za
izgradnjo
številnih prijateljev je pred športnih objektov in vzgokratkim slavil 50-letnico po- jitelja.
pularni
telesnovzgojni
in
Jožetova življenjska pot je
družbeni delavec profesor Jo- tesno povezana s športom,
že Glonar. Ob jubileju so se Njegova življenjska popotniga spomnili sodelavci in pri- ca je postala telesna kultura,
jatelji in pripravili njemu in kj jo sprem lja tudi poklicno,
soprogi Mari skromen tova- Njegovi dosežki na strokovriški večer, na katerem so nem področju niso majhni,
mu podelili zaslužena prizna- Cenjen je kot sposoben in
nja za dolgoletno delo na pristopen pedagoški svetovapodročju telesne vzgoje in iec> vedno pripravljen prijeti
Z delom so
športa.
jjj pomagati tam, kjer je najJože je bil že pred vojno ^ e
prislužili
navdušen športnik. Ko je
obiskoval srednjo šolo, se je
Družba in sodelavci, ki ce- >
\ *
Dijaki in dijakinje tret
«-I
navduševal za nogomet. Kas- nijo njegova prizadevanja,
jih letnikov novomeške
neje pa si je poiskal svojega niso pozabili nanj: za športgimnazije so prejšnji te
»konjička« pri kraljici špor- ne dosežke in pionirsko de
den obirali na njivah
ta — atletiki in ji je ostal lo na tem pomembnem pokmetijske zadruge Novo
zvest vse do današnjih dni. dročju je v lanskem letu
mesto koruzo. Na posest
Marljivost in smotrno delo prejel zasluženo priznanje —
vu na Grabnu so obrali
N a še n tje m e jsk e m o b m o čju je p rec ej km etov, k i se u k v a rja jo z re jo piščancev sta mu omogočila, da se je Bloudkovo plaketo.
okoli štiri tone koruze.
E d en ta k ih je tu d i Jože B ak šič iz Č istega brega. P re te k li te d en so p ri n je m na- že pred drugo vojno povzpel
Ravno toliko so obrali
ložili za ves to v o rn ja k p ita n ih piščancev. — N a sliki: te h tn ic a bo odločila, koliko v sam vrh jugoslovanske atletudi na Mestnih njivah.
Njegov naivečii
največji uspeh
uspeh
bo zaslu žk a za trim e seč n i tru d . (F o to : P olde M iklič)
htike.
*« Nie^ov
Obiralci so povedali,
pa je bilo nedvomno sodelo
da delo ni bilo naporno
vanje na balkanskem krosu
in da bodo na take de
O B C IN SK I K O M ITE ZK O K O N FER EN C I
v Turčiji, kjer je s pomočjo
lovne akcije še hodili,
še treh tovarišev osvojil pr
seveda če bo za to vre
venstvo Balkana.
me.
Svetovna vojna je prekini
Denar, ki ga bodo za
la njegovo udejstvovanje, za
opravljeno delo prejeli,
to pa se je še z večjim po
bo romal na hranilno
letom poprijel dela po osvo
knjižico in bo tam ostal
Kako odpraviti malodušnost in nedejavnost? - Neposredna odgovornost in boditvi, ko je prišel v Novo
do začetka drugega šol
demokratični centralizem sta prvini, na katerih naj ZK doseže idejne pre mesto. V tem času ga sre
skega leta, ko ga bodo
na atletskih stezah
dijaki porabili za matu
mike med članstvom - Konferenca naj bo delovni dogovor komunistov in čujemo
kot aktivnega tekmovalca in
rantski izlet.
P-J.
stvarno napotilo za učinkovito akcijo
organizatorja
atletskih
in
Jožeta pa srečujemo tudi
------------------------------------ smučarskih prireditev, vedno
Od občinske konferen- t>Dij pa se njegovo delo na- v poslanskih klopeh. Občani
O bčinski k o m ite ZK v u p o rab ljam o , p a so nece ZK v N ovem m e stu pri- giblje v vzgojo kadrov. Pri so mu zaupali odgovorno naN ovem m e stu je 13. ok- učinkovite,
Lovska koča na
to
b
ra
ra
z
p
ra
v
lja
l
o
tezah
N
ep
o
sred
n
a
odgovorčak
u jem o , so ugotovili
n a tem delu gasrečujemo
vse logorepubliškega poslanca
Plešivici
CK ZKS o p rem ik ih , ki n0s t vsakega k o m u n ista sej* k o m iteja, d o sledno do današnjih dni. Ni prire- ker cenijo njegovo skromNa Plešivici nad Dvorom jih je po v zro čila re fo rm a m p o d v ržen o st dem okra- i*1 odločno analizo s ta n ja ditve, da ga ne bi videli, nost, prizadevnost in znanje,
bo združena lovska družina v g o sp o d arsk em in druž- tičnem cen tralizm u to re j v ZK> h k ra ti s tem
p a lcako neutrudno hitiin dela številnim
čestitkam, ki jih
Žužemberk postavila lovsko benem razvo ju . N a se ji je načelu: posam ezn ik
se zel° stv a re n dogovor, o Ocenili bi ga lahko kot člo- je prof. Glonar prejel ob svokočo. Akcija za zgraditev že ste k la b esed a tu d i o ob- m o ra p o d re d iti sk lep u ve- te m > kako bo ZK ta k šn o veka, ki ne pozna počitka, jem jubileju, se pridružujeteče. To bo prvi objekt v činski k o n feren ci ZK, ki čine v o rg an izaciji
s ta s ta n je o d p rav ila s sodelo- Poleg tega, da je sodeloval mo tudi mi in mu želimo še
tem koncu, ki bo služil raz bo še ta m esec. R azp rav a vrednoti, k i ju bo 'tre b a van jem vseh k o m u n istov v vseh večjih akcijah in pri dolgo življenje ter veliko
voju lovskega turizma. V je b ila to k ra t zelo nepo- v o rg an izaciji sp e t oživiti. ^ vseh k raje v n ih organi- organizaciji številnih prire- uspehov na vseh d e lo v n ih
bližini koče bodo uredili tu sre d n a in stv a rn a , č la n i vVQ
ni,o večina i—
ditev, ga srečujemo *udi kot področjih.
S. D.
elika
ko m u n isto v zacij.
di krmišče za medvede, ki k o m ite ja so
o b jek tiv n o v o rg an zacijah v občini
domujejo tam okrog. Raču ocenili s ta n je v organiza- je še vedno d elavnih to 
najo predvsem na razvoj ci j ah ZK v občini te r se d a k o t m nožična sila dalovskega turizma za inozem- hkr&ti d o ta k n ili n e k a te rih
nes ZK ne pom eni veliko
ce.
M. S. o d p rtih sistem sk ih vpra- *Tiv,*Q™
'

Vrniti ugled in zaupanje v ZK!

Začetek šolskega
igrišča

Čez leto in pol nova pekarna

n“ j ti£ io .e ^

nepOSred- n em alo k ra t te n d ^ c to z n m
govoricah, ki se širijo po
[ulicah
^ c a h ^ ood
d ’ uu st
st ^do
o ^ uusst,
t* vsi
*
sam o
ug o tav ljam o,
da
nam zlasti m ladina zana-

Zgolj sp rem em b e v načinu o rg an iz iran o sti v ZvePred dnevi so pri žužem- zi kom u n istov , ki bodo v
berški
osemletki zravnali občini
u v eljav ljen e
po
zemljišče za šolsko igrišče. k o nferenci, ne bodo sprePredvidevajo, da bodo letos
m enile s ta n ja in povečale
uredili še kamnito podlago, ak
tiv n o sti 7 TC Anntinnr>ct
drugo pa bodo opravili v
k o m u ž to , ra
prihodnjem letu vzporedno tu d i om alovaževani^ *; ka
z dotokom denarja, ki ga
S
£tato223S ?-£S :
zbirajo v te namene.
jo n a ko m un iste, s la posledica ned o sled n o sti in
Temelji za »iskržn« neo d lo čn o sti ZK v nedavni p re te k lo sti. V v rsta h
blok
7K
J
Te dni bodo v Žužember la stn o stm i irvaH in
J o n i ..
ku pripravljeni temelji za o rean i^ n riip
stanovanjski blok, ki ga bo ZK ni b ila še m’kril aC1^ a>
i_ * t
novomeško SGP Pionir gra ko m nin oirt*
dilo za delavce »Iskrinega« zdai m o trS h ? ’
J,
° a e dela, k i jih
obrata.

1374 mopedov
s tablicami
Do ponedeljka, 16. oktob
ra, so v novomeški občini
registrirali 1.374 mopedov.
Registrirali so v Novem me
stu, Šentjerneju, Smarjeti,
Dolenjskih Toplicah in Žu
žemberku.

»Črni gostje« v Do
lenjskih Toplicah
Komaj se je glavna turi
stična sezona končala, so v
Dolenjskih toplicah začeli
šušljati, koliko so zaslužili
lastniki turističnih sob, ki so
imeli goste na črno oziroma
Jih niso prijavili. Omenjajo,
da je goste prikrilo precej
Topličanov; od gostov so po
brali takse, prenočnine in
podobno in denar obdržali
zase. Pristojni menijo, da se
to ne sme nikoli več pono
viti. Želijo posebnega člove
ka, ki bi preverjal, ali last
niki turističnih sob, ki jem 
ljejo goste, plačujejo pristoj
bine.

ES?

S ?«
im ela do teh procesov
ja
t™sn a stališča, neučinkoviV zr° k je p rev elika sam o u p rav n a sa m o sto jn o st,
J ° v delovnih organizacijah izk o riščajo . Cela koP*ca p rip o ro č il, ki jih
sp re je m a jo
v išji o rg an i
o* o b lin e do republij^e g re neopazno m im o
delovnih o rg an izacijh , to
p a h ro m i za u p an je lju d i
sistem . N eo dločno st p ri
42 milijonov za vm ajh
n ih in velikih stvareh je ZK
n a re d ila organizanovo šolo
c.jo
n eu činkovito,
G lavni id e jn i p rem ik V s e ra, so delovne organizacije, d an jj reo rg an iz ac iji m o ra
_„.Z_aE°!le; b iti zato s to rje n p ra v v
ni na območju novomeške
krajevne skupnosti plačali za te j sm eri.
novo novomeško šolo 42 mi
lijonov 436.120 Sdin krajev
nega samoprispevka.

Novo m esto bo dobilo do 1. a p rila 1969 novo ščičame, ker je menil, da je
p ek arn o . To zag o tav lja pogodba, ki s ta jo p red krat- to pravica tega kolektiva,
kim p o d p isa la zasto p n ik a SGP P ionir, ki bo p ek arn o Kakšno pravico bo imel ta
zgradilo, in lju b lja n sk eg a k o m b in ata 2IT O , ki bo to kolektiv v prihodnje, je odp ek a m o k upil. N ova p e k a rn a bo n ap ek la n a d an visno od tega, kako^ se bo
ljubljanskim«
n ajm an j 15 to n k ru h a ozirom a toliko, k o lik o r ga bo dogovoril
p o treb n o za vso novom eško občino. P rv a dela se kombinatom
bodo p riče la že 1 . m a rc a p rih o d n je leto, p red v id o m a
v Ločni, k je r bo bodoči p reh ram b e n i center.
Načrti za prihodnje
Da bo ljubljanski kombinat ŽITO prevzel preskrbo
s kruhom v novomeški občini, je bilo dokončno sklenjeno na seji sveta za gospodarstvo. Seje so se udeležili
tudi zastopniki Pekarije in
slaščičarne. Svetu je bila zaupana naloga, da izmed dveh
ponudnikov,
ljubljanskega
kombinata 2ITO in MLINOTESTA iz Ajdovščine, izbere
boljšega, tistega, ki bi zagotorti 'najboljše ’ pogoje: denar, primeren čas izgradnje
zmogljivost in podobno. Svet
se je odločil za ponudbo

kombinata 2ITO s tem da
pekarno sezida SGP Pionir
in jo potem proda ljubljanskemu kombinatu.
Pekama, ki jo bodo predvidoma postavili v Ločni bo
med najsodobnejšimi.
Na
dan bo napekla 15 ton kruha, po potrebi pa še več. To
bo možno napraviti z moderno opremo in s sistemom
polavtomatskih peči. Za tak
način peke bo treba pridobiti tudi ustrezen kader.
Svet za gospodarstvo ni
odločal tudi o nadaljnji usodi sedanje Pekarije in sla-

leto v Žužemberku
Vodstvo krajevne sk u p n o sti
v Žužemberku in vo d stva
krajevnih organizacij SZDL
so se dogovorila, da bodo
predloge za delovni načrt krajevne skupnosti v letu 1968
pripravili na razširjenih sejah
krajevnih
o r g a n iz a c ij
SZDL v Žužemberku, na dvoru, v Ajdovcu in Šmihelu
pri Žužemberku. R a z š i r j e n e
seje bodo končane v tem
tednu, prihodnji teden pa
bo predloge obravnaval sv e t
krajevne skupnosti.

JAVNO IN GLASNO VPRAŠANJE IZZA OKROGLE M IZE

Naposled v No
vem mestu tudi
žive ribe
Ribogojstvo na Dvoru bo
naposled prodajalo v Novem
mestu tudi žive ribe. Pred
kratkim so povedali, da bo
do prvo večjo pošiljko po
slali še ta teden, žive ribe
bodo prodajali v pred trem i
meseci urejeni ribarnici ob
Krki pod kandijskim mo
stom. Pred dnevi so dvorske
postrvi za poskušnjo proda
jali na živilski tržnici.

NOVOMEŠKA KOMUNA®
o>

r a j ‘ n i*
J
^
u k rep am o . V
v ei
o rg an izacijah
s0 se v sa m o u p ra v n ih od-

Gradilo jo bo SGP Pionir, investitor pa je ljubljanski kombinat ŽITO —
15 ton kruha na dan v polavtomatskih pečeh

Zakaj toliko jalovih milijonov v komunali?
____________________________________________

— -----------------------

Na območju novomeške krajevne
skupnosti je precej takšnih cest in
poti, ki povezujejo naselja ene z na
selji druge krajevne skupnosti. Z a s t a v 
lja se vprašanje, kako vzdrževati take
skupne ceste. Svet krajevne s k u p n o s t i
je predlagal, naj bi Jih upravljalo m
vzdrževalo komunalno podjetje. Take
ceste so predvsem: Smihel-Regerča vaS
—Gotna vas in Novo m e s t o — Graben.
Člani našega sveta menijo, da denar,
lju pa s pomočjo občanov. Denar za
komunalno dejavnost Je pičlo odmer ki ga dobi komunalno podjetje za ure
jen, letos le 4,5 milijona starih dinar jevanje in vzdrževanje mestnih o b j e k 
jev. Iz te vsote smo dali prispevke za tov, ne zadošča. Sami so že večkra
ureditev nekaterih ulic v mestu, za razpravljali o vzdrževanju ulic in ces
podeželske oz. vaške ceste in pota pa v novih naseljih. Za te nihče ne s k r b i ,
bomo poskrbeli gramoz, ki ga bodo tudi krajevna skupnost nima denarja.
občani brezplačno razsuli in hkrati Taka naselja pa so: ob Volčičevi ul»c »
očistili obcestne jarke. Vaške ceste bo nad naseljem Majde S ile , novo nas
do boljše le, če bodo pomagali občani. v Bršlinu, novo v Cegelnici, n a s e lja v*

Novomeška krajevna skupnost se uspešno vključuje v komunal
no dejavnost mesta in vasi — V Novem mestu več naselij, kjer
nihče ne vzdržuje ulic in cest — Kanalizacijo bi morali urediti
z nastajanjem naselja — Če se greznice prenapolnijo — Otroci
se nimajo kje igrati — Še enkrat: občani premalo cenijo dinar, ki
ga posredno ali neposredno prispevajo za komunalno dejavnost
FRANC AVSEC, tajnik krajevne skup
nosti: — Krajevna skupnost ima na
logo, da skrbi za samoupravljanje ob
čanov na območju, kjer živijo. Ima
program in obsežne naloge. Svet kra
jevne skupnosti razrešuje naloge mest
nega in podeželskega značaja. V me
stu organizira delo s pomočjo občinske
skupščine, komunalnega podjetja in
drugih delovnih organizacij, na podeže

Prečna: jutri seja
v šoli

Več razumevanja za strokovne šole?

V osnovni šoli v Prečni bo
ju tri ob 18. uri razširjena se
ja krajevnega odbora Socialilistične zveze. Razpravljali
bodo predvsem o tem, kako
urediti pouk, da bo čimbolj
kvaliteten. Letos so namreč
združili prvi in drugi razred,
to pa je sprožilo nezadovolj
stvo med starši, zlasti še ker
menijo, da bi lahko imeli
otroci prvega razreda pouk
tudi popoldne. Predsednik KO
SZDL Viktor Staniša je po
vedal, da so v septem bru s
precejšnjo težavo opremili
dva razreda, enega pa prej,
tako da je šola za prvo silo
preskrbljena. Rekel je tudi,
da so na jutrišnjo sejo po
vabljeni zastopniki drugih
družb eno-političnih organiza
cij, zastopniki šolstva in dru
gi.

Mnogi še vedno molčijo na republiško priporočilo delovnim organizacijam,
naj pomagajo z denarnimi prispevki strokovnim šolam
V novomeški občini je do
zdaj podpisalo pogodbe o fi
nanciranju strokovnega šol
stva 43 delovnih organizacij.
Nekatere so se odločile pri
spevati 1,5 odst. osebnih do
hodkov, druge manj. Do zdaj
so plačale 35 milijonov S din,
po pogodbah pa bi bile mo
rale 53 milijonov S din.
57 delovnih organizacij po
godb še ni podpisalo. Neka
tere so obljubile, da jih bo
do, druge pa še kar naprej
molčijo. Nekaj podjetij se je
kljub temu odločilo prispe
vati in tako so nepodpisniki
zbrali 13 milijonov S din za
strokovne šole.
Čeprav financiranje stro
kovnega šolstva še ni na ze
leni veji, je vendarle čutiti,

V Dolenjskih Toplicah
bo 6 novih hiš

da se je povečalo razumeva
nje delovnih organizacij za
težave šolstva. Ne smemo pa
se prehitro zadovoljiti, kaj
ti še vedno je veliko podje
tij, ki se za republiško pri
poročilo ne zmenijo ne ta

ko ne drugače. Mnoga odgo
varjajo, da bi že prispevala,
ko bi jih obvezoval zakon,
ker pa tega, kot kaže, še ne
bo kmalu, bo usoda strokov
nih šol odvisna od dobre vo
lje podjetij.

Srednjeročni načrt še nejasen
V novomeški občini so an
ketirali 72 delovnih organiza
cij, da bi zvedeli od 'njih, ka
ko načrtujejo. Iz odgovorov,
ki pa jim ne gre povsem ver
jeti, je razvidno, da nekatere
delovne organizacije priprav
ljajo kratkoročne načrte, ne
kaj se jih ubada samo z ope
rativnimi načrti, malenkostno
število vseh pa je odgovori
lo, da razmišljajo tudi o
srednjeročnih načrtih za raz
voj. Očitno je, da delovne or

ganizacije ne premorejo ka
drov, ki bi se s temi vpraša
nji ukvarjali sistematično.
Takih strokovnjakov tudi ob
čina nima, zato je srednje
ročni načrt razvoja občine še
nejasen. Kljub temu računa
jo, da bo v srednjeročnem
občinskem načrtu naj večji
poudarek na razvoju terciar
nih dejavnosti, medtem ko
novih gospodarskih zmoglji
vosti ne bi uvajali, pač pa
utrdili sedanje.

G oba iz gobe — ta k eg a p a še ne! E n ju rč e k se je
sp rav il n a drugega, k o t b i ne bilo n a tle h dovolj
p ro sto ra za oba. T ale »dvojčka« je n ašla K upljenkova
iz O rehovice. (F o to : Polde M iklič)

V zadnjih letih se je zani
manje za zidavo hiš v Do
lenjskih Toplicah precej po
večalo. Na novo je dovolje
no zidati šestim zasebnikom
ob cesti proti Podturnu. Ne Novomeški radioamaterji so naposled dobili prostore in jih udarniško
kateri že pripravljajo teme uredili — Znatna pomoč Ljudske tehnike — Skrita želja: lokalna postaja
lje.
D. G.
, ,.
Neprestane prošnje da bi
V m alce zatem n jen i sobi v d ru gem n a d s tro p ju
ne
s ta re novom eške p o šte n a N ovem trg u , o d k o d er se pristojni klubu dodelili
vsako sred o ob 15.30 u ri požene ra d ijsk i val s poziv le eno, marveč dve sobi v
nim znakom YU3DJR, d a p reizk u si m režo p rip ra v  stari pošti, niso bile zaman,
ljen o sti n a D olenjskem , je bil 27. se p tem b ra zvečer cako da ima klub zdaj dva
zanim iv pogovor o delu in n a č rtih ra d io a m a te rsk e  primerna prostora in možSlavko Petre
ga k lu ba in še p osebej o p rip ra v a h n a občni zb or nost za nemoteno delo. Eno
I Partizanska 7 — tel. 21-597
sobo so pred kratkim uredičlanov, ki bo v p rv i polovici o k to b ra.
ii udarniško drugo pa bodo
Ker novomeški radioama uredili do občnega zbora. Da
terji niso imeli prostorov, se si je klub bolj opomogel,
niso sestajali že od aprila, k gre zahvala tudi občinskemu
oddaj no-sprejemnemu apara odboru Ljudske tehnike. Le
Preteklo soboto je KK »Vseh li novo vodstvo, Ki je poonvno tu pa so prihajali predvsem ta je dal radioamaterjem 1
devet« iz Novega m esta organizi razgibalo dejavnost.
V počastitev jubileja je bil or posamezniki, da bi vzdrževa milijon S din oz. vsoto, ki
ral kegljaški tu rn ir v počastitev
20-letnice, odkar Je bil ustanov, ganiziran kegljaški turnir, na ka li predpisane stalne zveze v jo je dobil od republiškega
terem
sc sodelovale štiri ekipe.
ljen kegljaški klub. Spominjamo
dolenjski radijski mreži pri odbora LT.
se tedanjih kegljačev Darka Ka V prvi tekmi je Pionir premagal
Klub se je nedvomno pre
Železničarja
z rezultatom 480:411, pravljenosti — s Krškim,
stelca, Jožeta Novaka, Mihe Obrenoviča, Dominika Bratoža in To v drugi pa Luknja — »Vseh devet«
Prekopo, Brežicami, Cerkljami cej obogatil in premore ta
s
446:429
Po
končanem
turnirju
neta Glaviča. Do leta 1960 je bil
in Ribnico. Za več kot p os a- čas med drugim dva kratko
klub med najboljšim i na Dolenj, je predstavnik občinske zveze za
skem. V istem letu je prišlo do telesno kulturo izročil priznanja meznika v sobi dolenjskega valovna in UKV oddajnik.
Veliko skrb posveča klub
nasprotij, ki so grozila, da bo Milanu Osolniku in Romanu Zev letalskega centra oz. aeroklu
klub razpadel. Isto leto so izvoli niku, zmagovalcu turnirja KK Pi ba tudi ni bilo prostora.
vzgoji kadra. Trenutno ima
onir pa pokal.
18 operatorjev, če bo denar,
bo v jeseni organiziraj radio
amaterske tečaje za pionirje

Dol. Toplice: cest
ni udor popravljajo

Pretekli teden so začeli de
lavci Cestnega podjetja iz
Novega mesta naposled po
pravljati v Dolenjskih Topli
cah cesto, ki se je letošnje
ga februarja udrla. Videti je,
in odrasle. Neodvisno od te da bodo cesto na tistem de
ga bo vzgoja radioamaterjev lu premaknili za nekaj met
v vojašnici »Milan Majcen«, rov in tako obšli udor. Ce
kjer ima klub sekcijo. O sto bodo popravili še letos
stvarnih načrtih in možno- pred zimo, tako da v pri
stm za uresničitev se ^ d o
hodnjem letu promet ne bo
pogovarjali na občnem zboru. oviran- Zaradi udrte ceste je
Velika, vendar za zdaj še imelo precejšnjo škodo zla
skrita želja novomeškega ra sti zdravilišče.
diokluba je, da bi sčasoma
iz njega vznikla lokalna ra
dij ska postaja. K ot pravijo
Redek maturantski
v vodstvu> ^
t0 v petietnem
Seveda
jubilej
vse odvisno od velikega ra
V Novem mestu se bodo v
zumevanja občinskih in dru nedeljo, 12. novembra, sešli
gih pristojnih organov in šir sošolca in m aturanti novome
še družbene pomoči, ker bi ške gimnazije iz leta 1917.
bilo treba za to zagotoviti ne Petdeset let po zrelostnem iz
le denar, marveč tudi pro pitu živi v raznih krajih Slo
store.
venije in v tujini še 30 nek
danjih novomeških gimnazij
cev — od 38. V Novem m e
stu, kjer so obhajali tudi 20letnioo in 40-letnico mature,
si bodo med drugim ogledali
Studijsko knjižnico, Dolenj
ski muzej, Dolenjsko galeri
jo, nove šole, tovarno zdravil
»KRKA« in druge zanimivo
sti. Redek je m aturantski ju
bilej, ki bi ga dočakalo toli
ko nekdanjih sošolcev po 50
letih.

Yu 3DJR bo poslej spet pozival brez motenj

E gssa

Dvajsetletnica „Vseh devet"

Rok za mopediste
zadnji december

V so bo to je k eg ljašk i k lu b V SEH D EV ET slavil 20-letnico ustanovitve. Ob te j p ri
lo žn o sti so o rg an izirali k eg ljašk i tu rn ir, n a k a te re m so sodelovali še n asled n ji
k lu b i: P IO N IR , ŽELEZN IČA R in LUKNJA. Z m agali so k eg ljači PIO N IR JA . — N a
sliki: D EV ETK A RJI m ed tu rn irje m n a k eg ljišču p ri V rhovniku. (F oto: M. V esel)

Kodeljevim hribom in Mestne njive.
Tamkajšnji prebivalci večkrat prihajojo k pristojnim občinskim organom
in na krajevno skupnost prosit za de
nar ali gramoz in pravijo, da bi gra
moz sami razsuli. Potrebno bi bilo, da
bi se sestali zastopniki stanovanjskega
podjetja, občinske skupščine in krajev
ne skupnosti in se pogovorili, kdo mo
ra urediti omenjena naselja. V Novem
m estu izdajajo gradbena dovoljenja, ne
poskrbijo pa za komunalno ureditev
novih naselij. V nekaterih novih na
seljih, zlasti na Kodeljevem hribu, je
osrednje vprašanje kanalizacija. Stano
valci imajo greznice, ko pa se te na
polnijo, spustijo odpadne vode na pro
sto s cevmi. Seveda ni prijetno, kadar
smrdeča voda teče po c e s ti. . .
O tem, kar so povedali tovariši Le
gan, Gosenca in Kolenc, je razpravljal
še svet krajevne skupnosti. Sprejel je
tudi sklepe, ki pa jih občani, žal, ne
upoštevajo, č e bi v Novem mestu zgra
dili prim erno otroško igrišče, bi pre
nehali godrnjati, da so parki in zele

V novomeški občini bodo
registrirali mopede do 31. de
cembra letos, kar je tudi rok
za zamenjavo potrdil o zna
nju cestno-prometnih predpi
sov. Kdor potrdila ne bo za
menjal letos, bo moral oprav
ljati nov izpit, če bo hotel
voziti. Tako je zapisano v
pravilniku.
Prihodnje leto bodo morali
obvezno zamenjati vozniška
dovoljenja tudi poklicni vo
zniki. Vozniška dovoljenja
nepoklicnih voznikov pa bo
do podaljševali, kakor bo ko
mu prenehala veljavnost se
danjih dovoljenj.

nice tako steptani. Piristojni organi naj svojih močeh trudi dati mestu podobo,
bi določili prostor, igrišče pa naj bi ki mu gre, so v pogovoru za okroglo
pomagale urediti delovne organizacije. mizo natresli dovolj podatkov, dovolj
Poučni so primeri, kako so taka vpra o dobrem in slabem (o slabem še celo
nekaj več), dovolj ugotovitev, predlo
šanja uredili v drugih mestih.
V
zadnjih dveh letih je bilo v Novem gov in misli o tej naši ljubi komunali.
Koliko milijonov, koliko ur, koliko
mestu zelo veliko narejenega za ure
ditev mesta. 2 al občani tega ne znajo prostovoljnega dela! — Bo vse to za
dovolj ceniti, čeprav sami — posredno radi skupine objestnežev, nalom am ein neposredno — prispevajo denar. Po žev, neprevidnežev in brezvestnežev ja
svetiti je treba večjo pozornost mestni lova setev?!
podobi, zlasti zelenicam, parkom itd.
Podrti prometni znaki, stalno one
Starši naj bi otroke že od mladih nog snažene ulice in ceste, pogažena trava
poučevali, kako bi se morali vesti na v parkih, steptane zelenice, polomljene
javnem prostoru. Mislim, da bomo klopi v drevoredih nam ne delajo časti.
imeli in ohranili čisto mesto le tedaj, Naj komunalne organizacije porabijo
če bomo vsi, od najm lajših do najsta še toliko stotisočev in milijonov dinar
rejših, z enako zavzetostjo ne le varo jev — dan, dva bo red, potem pa spet
vali kar imamo, marveč to še lepšali, stara pesem: nered,’ nesnaga . . . Morda
izpopolnjevali.
bo zdaj, ko imamo čuvajsko službo,
kaj boljše. Kazni za kršitelje (po 500
Za lepo in čisto metropolo
in 1000 Sdin) niso majhne, vendar ne
Da, za to nam gre, vsem nam, ki prehude, saj bomo le z ostrim kazno
živimo v Novem mestu. Za lepo in či vanjem pregnali kršitelje in zagotovili
trajnejšo vrednost za komunalna dela
sto, za urejeno metropolo.
Z a sto p n ik i o rg a n iza cij, k i s e v sa k a po porabljenih milijonov. IVAN ZORAN

SONY/
V prodajalni ELEKTRO
TEHNE v Novem mestu do
bite za 252.250 Sdin odličen
japonski prenosni televizor
SONY. Napajamo ga iz po
sebne 12 V baterije ali pa
ga priključimo na omrežje
220 V.

O novomeški KS in
njenem delu
10. oktobra so se v Novem
mestu sestali na posvet o
delu krajevne skupnosti in
njenem programu za leto
1968 člani sveta KS, zastop
niki SZDL in delovnih orga
nizacij ter odborniki. Taki
posiveti so bili predtem tudi
v drugih večjih krajih ob
čine.

Novomeška kronika
■ TE DNI SO PRIČELI pri No
vakovi gostilni ob Cesti herojev
pripravljati temelje za novo DOLENJKINO trgovino. Po pogodbi
z m ostarskim podjetjem SOKO bo
lokal odprt v drugi polovici de
cembra. V njem bodo razen špe
cerijskega blaga prodajali sadje,
zelenjavo, kruh, mleko in meso.
■ URARSKO DELAVNICO Ma
tije Vahterja na Glavnem trgu
preurejajo v sodoben lokal. Dokler bodo trajala obnovitvena dela,
bodo sprejem ali stranke v sosednjem lokalu zlatarja Korenta.
Predvidevajo, da bo začel urar
spet redno delati v svojih prosto
rih čez štirinajst dni. V tem ča
su bodo preuredili tudi sosednji
lokal »Fototetonika«.
■ ZARADI OKVAR NA ELEK
TRIČNEM om režju na desnem
bregu Krke v nedeljo nekaj ča
sa m bilo ooka, vode pa k ar ves
dan. Najbolj prizadet je bil desni
breg, center m esta in sploh levi
breg pa m anj. Podjetje VODOVOD
Je delovne organizacije in druge
večje porabnike vode telefonično
obvestilo o pom anjkanju vode.
■ V »PIONIRJEVO« MENZO
v Bršlinu je v n o « na 10. oktober
vlomil neznanec. Preden so lokal
zaprli, Je storilec iz vrat Izvlekel

zapah, zato je ponoči zlahka ode.
pri vrata. Razbil je okno v točil
nico in tgkal denar. Denarja ni
našel, ker ga zaradi večjega šte
vila vlomov ne hranijo več v
menzi. Menijo, da Je vlomil nek
do, ki menzo In razmere v njej
dobro pozna. Poizvedb« nadalju
jejo.
■ »DOLENJKINE« PRODAJAL
NE na Glavnem trgu — Špecerija,
drogerija in druge — že več dni
prodajajo sveče. Cvetlični med pa
Je pred kratkim začela prodajati
tudi MERCATORJEVA poslovalni
ca. poleg DOLENJKINE špecerije.
■ OB CESTI KOMANDANTA
Staneta Je, p ri prodajalni s klo
buki Se več mesecev izpraznjen
lokal, v katerem Je bila cvetličar
na. Lokal Je bil dalj časa tudi n a 
prodaj, m edtem pa se je na izlož
benem oknu nabral prah. Pa tudi
sicer nekdanja cvetličarna ni po.
dobna poslovnemu prostoru, m ar
več bolj zapuščeni ropotarnici, kar
je ob znanem dejstvu, da p ri
m anjkuje lokalov, že preveč sra
motno
■
GIBANJE PREBIVALSTVA
- rodili sta: Ančka Bele s Pader.
šičeve — Tomaža ta Fani Škerlj
i Glavnega trga U> — dečka.

f. / c
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Vedno manj
jih pade

Svetniki pod milim nebom

-Z- d"

Bog, občina in Zavod za spomeniško varstvo sta pozabila nanje — Streha
cerkvice na Vidmu se je podrla, dež je pripomogel, da je odpadel belež,
pod katerim so se pokazale čudovite podobe. Žal pa omet odpada in uni
čuje slikarije

Za tole podobo m ed o rn am e n ti p rav ijo , d a ni svetnik,
čep rav im a v knjigi, k i jo d rži v levici, zapisano »S.
M athiaz ...« . V desnici d rži p ero , zato n e k a te ri hudom ušneži trd ijo , da je bil M atjaž p rv i kočevski novinar.
Z ene bližn jih cerk v en ih sten gleda M atjaža p rav i sta ri
p rebiv alec O b k olpja z velikim črn im k lob u k om n a gla
vi. N a d ru g i stra n i je n a risa n a tu d i n ek a sp a k a (h u d ič?
lev? opica?), ki je že m očno p oškodovana, p re c e j sli
k a r ij p a p o k riv a še belež (F o to : P rim c)

Cerkvica na pokopališču na
Vidmu p ri Knežji lipi je po
mnenju akademskega kipar
ja Staneta Jarm a stara 300
do 400 let, slike na zidu, ki
propadajo, pa nekoliko manj.
Večji del strehe je popol
noma uničen. Dež je razkril
zidove in najprej povzročil
le odpadanje beleža, pod
katerim so se pokazale čudo
vite zidne slikarije. Seveda
pa je kasneje začel odpadati
tudi omet in lepih slik je
vedno manj, saj odpadajo
skupaj z ometom.
Vprašanje je, koliko let so
zidne slike stare, vendar vse
kaže, da so nekaj 100 let.
Verjetno jih je naredil kak
šen uskoški malar, saj so na
slikah vidni vplivi ruskih
oziroma bizantinskih slikar
jev ikon. Tudi cerkvica, ki
je zelo poškodovana, je zi
dana v nekem mešanem juž
njaškem stilu.

Vse pa kaže, da bodo lepe
slikarije popolnoma propad
le že to zimo, če cerkvica ne
bo dobila strehe, ki ne bo
prepuščala dežja. Tako bo
za vedno izginila neka lepo
ta, ki so jo ustvarili naši
predniki pred več sto leti.
Pastir in pastirica, ki sta
pasla v bližini, sta povedala,
da je imela cerkvica še pred
dvema letoma lep oltar, kipe,
po zidovih pa Je viselo polno
slik. Vsega tega danes ni
več. Cerkvica je izropana, ce
lo zvonov ni več — menda
jih je nekdo prodal Odpadu.
Tujci se pogosto ustavlja
jo pri tej cerkvici, jo foto
grafirajo in Občudujejo nje
no notranjost, predvsem zid
ne slikarije. Domačini pa se
za vse to ne zmenijo, kot
da je povsem nekaj normal
nega, da prepuščamo uniče
nje lepote, ki so jih ustvar

//

»Ko sem bral v vašem listu o Vidi in
Rafaelu, so mi pritekle solze, tako sta se
mi zasmilila. Tudi jaz prenašam tako
trpljenje že 20 let, zato poznam samoto,
puščobo in trpljenje, posebno v zimskem

č a su . . . Odločil sem se za enega tiso
čaka, da jim a pomagam; zato prosim vse
tiste, ki ne vedo kam z denarjem, da bi
se malo ogreli, da se bo otrokoma izpol
nila ž e lja ...« nam je že. pred 14 dnevi
pisal invalid Viktor Gorjanc iz Sodra
žice, ki ga vidite na zgornji fotografiji
(desno).

lil«

C erkvica na V idm u p očasi r a z p i h a p u šča L.
vlaga k v ari lepe ste n sk e slikarij*^ A Kipe in slike
so iz n je že p red leti odnesli ne^ ' poto: P rim c)

Zlati kočevski Mvedje

Upava, da bova tudi midva srečna!

Pred nami sta spet dve pismi iz Slepška pri Mokronogu: Vida Zupančič nam
— in seveda tudi vsem vam, dragi bralci
in naročniki domačega Dolenjskega lista!
— piše 12. oktobra:
»Z bratom sva ponosna, čeprav z ža
lostnim srcem: dobri ljudje se javljajo
od vseh strani in nama pomagajo. Do
danes sva dobila na roke že 27.000 Sdin.
Po pošti nama je poslal Milan Rožman
iz Arnovega sela pri Artičah 2000 Sdin.
Na cesti me je nekdo ustavil in vprašal:
»So ti že kaj dali za televizijo?« Ni čakal
na odgovor, temveč mi je stisnil v roke
dva tisočaka in odšel. — Peter Ziherle ml.
je podaril 2000 Sdin, Andrej Popit
2000 Sdin, Ana Rajer 5000 Sdin, Martin
Petje 2000 Sdin, Urbančič s Cirnika
1000 Sdin, neznana oseba z Jesenic
1000 Sdin in očka nama je prispeval tudi
5000 Sdin. Bolj in bolj upava, da bova
tudi midva nekega dne srečna ...«
13. oktobra nam je spet pisala: »Ura
je bila natanko 11 dopoldne, ko je po
trkal na naša vrata pismonoša. Njegov
nasmeh je govoril o presenečenju — tako
je tudi bilo! Dobila sva kar 25.000 Sdin.
Finančni oddelek SGP Pionir iz Novega
mesta nama je nakazal 18.000 Sdin, Zali
Jusek iz Arnovega sela 24 pri Artičah
2000 Sdin in Poldi Jevnikar iz Martinje
vasi pri Mokronogu 5000 Sdin.
Lep pozdrav vsem — od Vide in Ra
faela!«
Tako njuna pošta. Medtem pa so v
zadnjem tednu do torka opoldne podarili

%
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jali naši predniki in na k a
tetre bi morali biti ponosni.
Vse tudi kaže, da za to
cerkvico nihče ne ve, saj ni
niti v seznamu kulturnih
spomenikov Kočevske, ki ga
je pred kratkim izdelal Za
vod za spomeniško varstvo
v Ljubljani.
Takih bolj ali manj pozab
ljenih lepot, ki jih nihče
ne vzdržuje, je na Kočevskem
še precej. O nekaterih smo
že pisali, o nekaterih bomo
verjetno še, vendar pisanje
doslej ni nič pomagalo, ena
ko pa bo verjetno tudi to
krat.
Cerkvico na Vidmu sem si
ogledal skupaj z ostalimi
člani posebne komisije, ki
jo je poslalo tja Turistično
društvo Kočevje. Kdaj si jo
bodo ogledali tisti, ki bi jo
bili dolžni zaščititi, pa ni
znano.
J. P.

Za MJLo in
za Vido in Rafaela na naši blagajni v
Novem mestu:
Karel Bačer iz Novega m esta 1000 Sdin,
Dragan Minka iz Novega mesta 1000 Sdin,
Vikica Jazbinšek iz Sevnice 1000 Sdin,
Pavla Lukek iz Ljubljane 2000 Sdin, Malči Pavlin iz Novega mesta 1000 Sdin, hiš
ni svet iz Gor. Straže 74 2000 Sdin, Stane
Perše iz Brezovice pri Smarjeti 600 Sdin,
Tatjana Gros iz Šmihela pri Novem m.
3000 Sdin, Katica Trunkelj iz Novega me
sta 1200 Sdin, Fani Hlastan iz Uršnih sel
1000 Sdin, Pepca Gregorčič iz Smolenje
vasi 1000 Sdin, Ludvik Janežič iz Pušča
ve 7 pri Mokronogu 1000 Sdin, Ana Primon s Senovega 1000 Sdin, Francka Ko
lar iz Trebnjega 1000 Sdin, Helena Lindič
1000 Sdin, Jože Petrič iz Črnomlja
1000 Sdin, Jožica Judež s Podgrada
1000 Sdin, Štefka Kerin iz Leskovca pri
Krškem 2000 Sdin, sindikat Industrije
obutve Novo mesto 10.000 Sdin, Martina
Kranjc (TNZ Celje) 1000 Sdin, Jože Vaupič iz Ljubljane 2000 Sdin, člani kolekti
va uprave Sekcije za vzdrževanje proge
Novo mesto 14.500 Sdin in naslednji člani
kolektiva SGP PIONIR Novo mesto: Ma
rija Turk 1000 Sdin, Rozi Vire 1000 Sdin,
Pepca Žagar 500 Sdin, Veli Saje 500 Sdin,
Roza Medved 500 Sdin, Roza Maver
500 Sdin, Marija Gačnik 500 Sdin, Lojzka
Gačnik 500 Sdin, Vide Struna 500 Sdin,
Hose Kovačevič 1000 Sdin, Steve Palič
400 Sdin in Alič 200 Sdin.
Od 10. do 17. oktobra so poslali za Vido
in Rafaela po banki na poseben račun pri
Dolenjskem listu: Malči Plut iz Gradca
1000 Sdin, Slavica Šegina iz Gradca
1000 Sdin, Rezi in Majda Kovačič iz Trži
šča 2000 Sdin, Josip Rihtar iz Sevnice
1000 Sdin, Anton Bartolj iz Hruševja
5000 Sdin, gojenci dijaškega doma Krško
16.315 Sdin, M arjetka Komočar iz Leskov
ca pri Krškem 1000 Sdin, prebivalci vasi
Blato pri Trebnjem 3200 Sdin„ uslužbenci
uprave ObS Trebnje 43.600 Sdin, usluž
benci
družbeno - političnih
organizacij
Trebnje 10.000 Sdin, prispevek novoporočencev na matičnem uradu v Trebnjem
10.000 Sdin, Gozdno gospodarstvo Novo
mesto 70.000 Sdin, Marija Preskar iz Pu
ščave pri Mokronogu 1000 Sdin, Matija
Kašič iz Šentruperta 2000 Sdin, Polda Ri
bič iz Sevnice 1000 Sdin, Rezka Jelenič iz
Črnomlja 3000 Sdin, kolektiv občinskega
sodišča Trebnje in odvetnik Peter Cefe
rin 12.500 Sdin, Peter Šobar iz Kočevja
1000 Sdin, Hilda Knez Iz Slov. Bistrice
3000 Sdin in Franc Klevišar iz Kanižarice
3000 Sdin.
Uspeh zbirke: do 13. oktobra sta Vida
in Rafael sama prejela 52.000 Sdin, pri
nas so ljudje prispevali do 18. oktobra
78.900 Sdin, do 17. oktobra pa smo po
banki dobili zanju 190.615 Sdin. Ce to se
štejemo, je za Vido in Rafaela zbranih
321.515 Sdin.
Vsem, ki so s svojimi prispevki doslej
sodelovali in odprli plemenito srce za
mlada bolnika, v njunem imenu: ISKRE
NA HVALA!
UREDNIŠTVO IN UPRAVA
DOLENJSKEGA LISTA

Na Kočevsko so šle zlate
jelene in divje

Dišeče ime
Prebivalci Havajskih oto
kov imajo večinoma zelo
romantična imena, od ka
terih se mnoga sestoji jo
iz več besed. Toda zdi se,
da je lastnik nekega ho
tela iz Honoluluja potol
kel vse rekorde: Svoji ne
davno rojem hčerki je dal
ime, ki se v prevodu gla
si:
»šopek
čudovitega
cvetja, ki se razcveta v
planinah in dolinah Ha
vajskih otokov in opleme
njuje zrak s svojimi vo
njavami«.

NE HODI DOMOV BREZ

Jutranjka
KONFEKCIJA • SEVNICA

»Zla5 d 6ne sta med

drugi5 * ;
ček
in AJf
čevje)'

Prve »blagajne zaupanja«,
tako pravijo majhnim nabi
ralnikom Moskovčani, ki so
postavljene pri vhodu v vsa
ko vozilo, so se pojavile
1958. Sedaj v prostranem me
stu, ki ima skoraj 6000 vo
zil v mestnem prometu, ni
niti enega sprevodnika! Na
ta način privarčujejo skoraj
10 m ilijard starih dinarjev.
Blizu 17.000 sprevodnikov so
zaposlili drugod.
Skraja ni šlo gladko. Pov
prečno je sedem potnikov na
sto padlo na izpitu pred bla
gajno zaupanja. Sedaj je ta
kih spodrsljajev komaj še
2,4% in še ta odstotek se ne
prestano zmanjšuje.
Potniki so sami najboljši
, kontrolorji. V moskovskih
avtobusih in trolejbusih se
prav redkokdaj pojavi pravi
kontrolor.
Kakor je to pokazala prak
sa, so se blagajne zaupanja
izkazale kot zelo koristna
stvar.
DJ. MILOŠEVIČ

S' '

skrivnost
izrezljanem *
skrinjice ^
N a raz stav i so d a rstv a v K o stanjev ici je raz stav il svoj
500-litrski sod tu d i d o m ačin Jan ez Božič. S o d arstv a se
je n au čil p ri očetu, in želi, d a b i lahk o tu d i on koga
n av adil teg a dela. R edno se n e u k v a rja s tem delom ,
ra d p a k o m u u streže, sa j izdelovalcev sodov tak o p ri
m a n jk u je . — R azstav a SODARSTVO NA SLOVEN
SK EM bo o d p rta do č e trtk a , 26. okt. (F o to : M. V esel)

IU I
Kdor zdravje ljubi,
ne pije veliko.
Če pa pije,
pije Hermeliko N

SMEH STOLETIJ

/

A lexandre D um as m la jši je v gledališču opa
zil, k ak o je n ek i gledalec zaspal ob u p rizo ritv i
Soum etovega dela. D um as po k aže a v to rju tega
gledalca in v šali reče:
»Vidiš tiste g a reveža, ki spi? To je posledica
vtisa, ki ga je tv o je delo n ap rav ilo nanj.«
N asled n jeg a d n e so v istem g ledališču ig rali
D um asovo k om edijo. D um as je sta l ob vhodu
v p a r te r in gledal p o d vorani. V tem tre n u tk u
ga nekdo p o tre p lja p o ram i. Za n jim je sta l
S o u m et in m u škodoželjno k azal n a človeka,
ki je n ed aleč od n jiju m im o spal.
»Poglej, d rag i D um as, tu d i ob tv o jih kom e
d ija h se lahko sladko spi.«
D um asov sin p a m eni:
»M otiš se, p rija te lj, to je sin o čn ji gledalec,
ki se še n i zbudil!«

Medvede,

%
Na mednarodni razstavi
u'ofe.r 511 Jože In
lovskih trofej 20. stoletja v tihar , sfce Reke za
Novem Sadu so bile zelo m0dVK J e Uplenil la’
ni v
vas. »Srebrxl0* :S ^ T°ne Ožbolt
la K "® .'m edveda, ki
otroška
ga je
uplenil v lo
višču
konfekcija
Za 0A
prašiča so
športne
dobili" i. galije tudi nahlačke
slednJ1'^ u
Kraševec
ženske kopalke (Rog)> >>. Leban (Kočev
je), '
(Kočevje)
in
Kočevje).
Z g orn ja p o lo v ic sv etn ik a z ru sk im ob razo m je še d o 
b ro o h ran je n a, sp o d n ja p a p o p olno m a uničena, š e je
čas, da bi o h ran ili v saj del um etnine! (F o to : P rim c)

V,',

^ o p o ld Ma
Kočevje)
(»Rog«, Ko

ugodno ocenjene trofeje za
kočevske medvede.
Izmed
»škoda«
sedmih zlatih
medalj in V
dveh srebrnih (za medvede,
> e k o rd «
ki so padli v Jugoslaviji) so
url sta se
odšle na Kočevsko kar 4,»Zlato« so dobili lovci: Zo "ja «
ran Žagar za medveda, ki ga s
,A1°JZ C inkoie
je uplenil leta 1963 v lovišču z MlW ' 1 Sta- n i pa se
se ognila
»Rog« (331 točk); Miha Cetin Jirn*jrt
jG bll° 23
ski iz Kočevja za lani uple- *00^ ^

K o je n ajv eč ji p isa te lj fra n co sk e ro m an tik e
V ictor H ugo n ap isal znani ro m an »N esrečniki«,
ga je zanim alo, k ak o se k n jig a p ro d a ja . Z ato
je b rzo jav il založniku, v en d ar n a po seb en n a 
čin: n a b rzo jav k o je n ap isal le »?«. Založnik
je brzo jav k o razum el in odgovoril s »!«, k a r
je v tem p rim e ru pom enilo, d a g re k n jig a
d o b ro v p ro m et.

I

tc veliko
zelenik
in mnogotcflB
r o ž P°

v,

H erm c l*

H ugo je odšel n a p rem iero slabe d ram e
nekega svojega znanca z n am eno m , d a b i jo
izžvižgal. T oda p red sta v a je p o te k la brez
m o tn je. Ko so ga p rija te lji vp rašali, zakaj n i
d ržal besede, jim je hu d o m u šn o p o jasn il:
»Avtor je b olj zvit, k o t sem si m islil. N ika
k o r ga nisem m ogel izžvižgati, k e r sem m o ral
ves čas zehati!«

c n a j i m e n i t n cJ
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POLJE »OMEGA«

Malo upanja
za plešce
Čudodelnega zdravila za
plešavost ni. To je soglasen
sklep zdravnikov strokovnja
kov na 13. mednarodnem
kongresu
dermatologov
v
Mtinchnu. Sedaj znane meto
de za zdravljenje plešavosti
so uspešne samo pri tistih
ljudeh, pri katerih so kore
nine las še zdrave. Dermato
logi opozarjajo, da prepogo
sto umivanje las, zlasti s sin
tetičnimi sredstvi, ni vselej
koristno in da utegne preti
rana higiena povzročiti izpa
danje las.

Otrok se je nenadoma
zapeljal na cesto
Ko se Je Jože Munič lz Breganskega sela 11. oktobra dopol
dne peljal po Costi krških žrtev
v Krškem, je nenadoma zapeljal
na cesto 11-letni Ljubo Šinkovec
lz Krškega. Voznik je otroka za
del, čeprav se mu Je um ikal tako
daleč na desno stran, da Je za
del v betonski steber ograje. Na
srečo Je otrok ostal nepoškodo
van, na avtomobilu pa Je tkode
ca okrog 2500 ND.

P rišed ši dom ov, je Ponče odvil sk rin jico in jo p o stav il
zrav en one prve, d a ju p rim e rja . K u p lje n a je b ila videti
m alo bo lj nova, sic er p a s ta b ili povsem enaki. Ponče je
obe n atan k o ogledoval in opazil v sako m alen k o st, ki b i ju
lahko razlikovala.
»Sta docela enaki ali ne?« sem ga sled n jič v p raša l n e
strp n o .
»Ne, čisto en ak i n ista. Tale, ki jo je p rin esla gospodič
n a F lo ra M oreland, je s ta ra n ajm an j p etin sed em d eset let,
m o rd a tu d i sto. N arejen a je iz enakega kam u n in šk eg a lesa,
iz k ak ršn e g a M alajci izd elujejo ro č a je za sv o ja bo d ala.
U pam , d a si opazil, d a je tu d i ro čaj bodala, ki je bilo za
b odeno v srce polkovnika M orelanda, b il iz isteg a lesa. Vi
delo se je n a n jem , d a je bil v eč k rat zglajen in p rem azan
z voskom . S k rin jica, ki sva jo k upila, je p o sn e tek p rv e in
jo je n are d il sp re te n rezb ar. P re p rič a n sem , d a tak ele sk ri
n jice p recej k u p u je jo in d a jih lahko d o biš v vsaki trg o 
vini, k i uvaža in p ro d a ja o rien talsk e p red m ete. Podobne
k ita jsk e sk rin jice so n are jen e iz kovine ali p o rcelana. N a
Jap o n sk em , v P olineziji in v M alaji p a u p o ra b lja jo p re d 
vsem p lem en iti les k o t sploh n a P acifiku. No, sedaj p a
poglejva, k aj sem našel v sobi p ok o jn eg a p o lk ovnika Mo
relanda.«
S to p il je v k o t sobe, k je r je im el m a jh en k em ijsk i la
b o ra to rij, in začel an a liz irati vsebino sv o jih k uv ert. Im el
je sam o tri, zato sem vedel, da bo delo k m alu opravil. Im el
sem neki sestan ek , zato sem se poslovil. K o sem se čez
eno u ro vrnil, je Ponče vzkliknil:
»O, P ark er, upam , d a si sed aj p ro st. P rič ak u jem o b isk
in šp e k to rja Jam esso n a in upam , d a b o m lahko rešil gospo
dično M oreland, ki jo im ajo še zm eraj n a policiji.«
»Ali si z analizo vzorcev k aj odkril?« sem ga vp rašal.
»Moje dom neve sp se po trd ile. D robci zem lje, k i sem
jih n ašel n a p rep ro g i p re d polkovnikovo p o steljo , so ena
k i tistim , ki sem jih p o b ral n a k am n iti stezi v zad n jem
d v o rišču M orelandove hiše. Ni nobenega dvom a, d a je te
d ro b ce zem lje p rin esel z dv o rišča m ed p r s ti n a nog ah člo
vek, ki je u m o ril M orelanda. M orilec je b il bos.«
»M isliti m o ram o tu d i n a p re te k lo st p o lk ovnika M ore
landa,« sem p rip om n il.
»Niti za tre n u te k nisem pozabil nanjo,« m e je zavrnil
Ponče. »Toda doslej te m e ljijo m o ji sk lep i sam o n a dom ne
vah, ne n a dokazih, razen če n i S co tlan d Y ard d ešifriral
o d tisk e p rsto v n a ro ča ju bodala. V časih je lahko u g otoviti
m o rilca, to d a u m o r je tre b a d ok azati. Aha, p re d h išo se je
u sta v il avtom obil. G otovo je in šp e k to r.
N a sto p n icah so o d jek n ili težki k o rak i. P o tem je v sto 
p il in šp e k to r Jam esson .
»Tukajle im ate, Ponče,« je rek el Jam en sso n in m u dal
zavitek. »Im el sem p rek lican e težave, p red e n so m i to reč
v Y ard u h o teli posoditi.«
.
»čudovito!« je vzkliknil Ponče in d al vsebino zavitka
v k u p ljen o sk rin jico.
» In šp ek to r, ali ste oboroženi?« je v p rašal.
»Nisem. Saj p o zn ate tra d ic ijo S cotlan d Y arda.«
»Eh, poznam te vaše predpise,« je rek el Ponče. »Par
k er, d aj in šp e k to rju revolver.«
. .
Stospil sem v spalnico, vzel iz Ponceove m iznice
rev o lv er in ga p rinesel. •
»Ne vem , kaj n am erav ate, Ponče,« je u g o v arjal in šp ek 
to r, ko sem m u dal revolver. »M enda vam je ta dekle
o b tičala v m ožganih, a?«
P onče je vzel sk rin jico , dal v an jo vsebino zavojema,
k i m u ga je p rin ese l Jam esson , in vzkliknil:
»Pojdim o, in šp ek to r! R ad b i o pravil n ek i p reizk us,
š e več: če n am b o sreč a m ila, bom o n e m a ra u je li
m orilca.«
O d peljali sm o se v S tra n d , v trgovino an tičn ih
p red m eto v . P onče je vso p o t p o trp ežljiv o p o slušal, ko
m u je in šp e k to r n aštev a l okoliščine, za rad i k a te rih je
sum il n ajin o k lien tk o F lo ro M oreland, d a je o rg an izirala
u m o r svojega stric a . K o se je p o licijsk i av to m o bil b li
žal trgovini, je Ponče v en d a rle o d p rl u s ta in rek el p oli
c a ju M eckerju, k i je šofiral:
»U stavite vozilo m alo p red trg o v in o ali p a p o tem , ko
bom o že mimo.«
M ecker je o d p eljal m im o trg o v in e in u sta v il n a vogalu.

fr3
8. P o ša st se je o b rn ila k o t b ik v are n i in k ren ila na
ra v n o st n ad Jean a. S svojim i b o d ičastim i nogam i jc
začela sp re tn o p lezati po deblu navzgor in n ato po
p lo ščati zeleni veji p ro ti Jeanu!
Ni veljalo m nogo p rem išlja ti! Jean se je n ek aj
časa u m ik al p ro ti ko n cu veje — n ato m u je zm an jk a
lo tal. N erodno je odskočil in se u jel v vejevje pod se
boj. R azb rem en jen a veja se je p ri tem sp rožila in tudi
n ap ad alec je izgubil ravn o težje. P adel je za Jean o m ;
le m alce v stra n n a p lo šč at, lepljiv list.

k oK0^ , ^il»tren u tek n ap ete tišin e. Z enim sam im
vdc W ^ š a s t Pri Jean u , ki je nem očno visel
V astJ11 i % a ni se ganila! B ila je — p rile p lje n a na
nia% 6' jt J 1* lista! Šibko je k rilila z nogam i, list
V\ \ 0
se je začel n a rob o v ih kriv iti. Prenik
p Cnutk ° v *n ™
b itje je p o stalo ujetv j,0V> ^
r

■ P ošasten. Je an je pozabil, d a visi v
«ie v n evarno rastlin o . O stri, b o d ičasti
se tesno sklenili. G osta lep ljiv a tekoči

5 A HO PO S T R G i B A

n a se je priced ila p rav do robov. V n je j je utonilo
telo črn eg a vo jščak a; dve, tr i črn e nožice so nem očno
visele iz železnih klešč raz b o jn išk e rastlin e.
P e te r je m ed tem p rišel iz la d je in pom agal Jean u
iz vejevja. S p reletelo ju je g renko sp o znanje: lepi, s
cvetlicam i p o su ti p lan et im a tu d i svoje prebivalce! In
ti p rebivalci niso bili, sodeč po sp reje m u , ki s ta ga
p rav k a r doživela, n iti n a jm a n j gostolju bn i!
V esoljca s ta se je la p rev id n o o z ira ti naokrog.

— Pravi, da si mu ga ti do
volil, če bo letos za d n ji. . .

BREZ BESED

V METALU so
dosegli plan

Program prireditev

V zadrugo METAL na Je
senicah je vključenih okoli
60 obrtnikov, od tega večina
s področja med Brežicami
in Zagrebom. Za seboj ima
jo uspešno leto- Plan so do
segli že konec septembra.
Do tedaj so imeli 600,000.000
Sdin prometa. Do konca leta
ga bodo povečali še za pri
bližno 200,000.000- Naročila
prihajajo kljub splošnemu
zastoju in do sedaj je ME
TAL brez večjih težav dobil
delo. Zadnje čase je tudi tr
žišče bolj založeno z mede
nino in drugim materialom,
ki so ga m orali kupovati za
devize. To jim olajšuje na
bavo.

v počastitev občinskega prazni
ka in 50-letnice oktobrske revo
lucije

Velik prispevek
za Arabce
Ko je izvršni odbor občin
ske konference SZDL pregle
doval zaključno poročilo o
zbiranju pomoči za arabsko Č ebelarski krožek, k i ga n a osnovni šoli v V eliki D olini vodi u čitelj Jože S um laj,
ljudstvo, je ugotovil, da se je im a dva p a n ja čebel. N i še dolgo tega, k a r so sto čili 10 kg m ed u in ga d ali šolski
v tej akciji najbolj izkazala k u h in ji za p rib o ljše k o tro k o m . To je sen si bo d o m lad i č e b elarji p o sta v ili večji
čeb eljnak. (F o to : J. T eppey)
krajevna organizacija SZDL
na Jesenicah. Prispevek ob
čine pa prav taiko presega
TRGATEV NA P IŠE ŠK E M IN B IZEL JSK EM JE KONČANA
povprečje slovenskih občin,
saj je bilo zbranih nad 7 mi
lijonov starih din, od tega
771.000 pri krajevnih organi
zacijah Socialistične zveze.

Namesto treh bo polna le ena klet

Novembra konferen Kmetijska zadruga odkupuje liter vinskega mošta po 310 do 350 starih din
ce samoupravljavcev — Kmetje stiskajo v mošt tudi jabolka, vendar jim zmanjkuje posode —
Na seji predsedstva občin
skega sindikalnega sveta 13.
oktobra, ki so ji prisostvova
li tudi predsedniki sindikal
nih podružnic, so izvolili de
legate za letni občni zbor.
Dogovarjali so se še o obšir
nih pripravah na konferenco
samoupravljavcev Spodnjega
Posavja, ki bo v prvi polo
vici novembra v Brežicah.
ObSS pripravlja zanjo gradi
vo o samoupravi] ai\ju
v
družbenih službah in obra
tih s sedežem zunaj občine.

Sadja za ozimnico skoraj nimajo, ker je vse obtolčeno in sproti gnije —
Zadruga pogreša polnilnico

Jesen je zlato obarvala po
krajino. Po vinorodnih po
bočjih je utihnila pesem obi
ralcev sladkega grozdja. Mar
sikje ni bilo vriskov. Neizpe
ti so zamrli s tistim dnem,
ko je ledena toča uničila upe
na bogato trgatev.

Nedelja, 22. oktobra
ob 9. uri — Otvoritev asfaltirane ceste skozi Sko
pice
ob 10. uri — Republiško rokometno tekmovanje:
Brežice — Selce (ženske)
ob 11. uri — Republiško rokometno tekmovanje:
Brežice : Tržič (moški). Obe tekmi bosta na igrišču
v Brežicah
ob 14. uri — Motocross na Čatežu ob Savi
Ponedeljek, 23. oktobra
ob 15. uri — Turnir v malem rokometu. Sodeluje
jo ekipe iz brežiške občine
Torek, 24. oktobra
ob 9. uri — Občinski rokometni turnir šolskih
športnih društev
Sreda, 25. oktobra
ob 9. uri — Otvoritev igrišča pred gimnazijo v
Brežicah
ob 9.30 — Srednješolski četveroboj v rokometu,
malem nogometu in namiznem tenisu • ■>
ob 17. uri — šahovski brzotum ir v šahovskem
klubu v Brežicah
Četrtek, 26. oktobra
ob 19.30 — Uprizoritev Cankarjevih HLAPCEV v
Prosvetnem domu v Brežicah. Gostuje celjsko gle
dališče.
Petek, 27. oktobra
ob 10. uri — Otvoritev spominske razstave slikar
ja Lamuta v slavnostni dvorani brežiškega gradu
ob 16. uri — Otvoritev upravnih prostorov trgov
skega podjetja KRKA na Cesti prvih borcev 27
ob 19.30 — Svečana akademija v Prosvetnem do
mu v Brežicah
Sobota, 28. oktobra
ob 8 . uri — Razglasitev rezultatov športnih tek
movanj sindikalnih podružnic in podelitev pokalov
v veliki dvorani Prosvetnega doma v Brežicah
ob 9. uri — štafetni tek športnikov in mladine v
pozdrav občinskemu prazniku in 50-letnici oktobrske
revolucije
ob 9. uri — Svečana seja občinske skupščine Bre
žice v veliki dvorani Prosvetnega doma v Brežicah
ob 11. uri — Otvoritev novih objektov zdravilišča
Čateške Toplice
ob 20. uri — SPOZNAVAJMO SVET IN DOMOVI
NO, tekmovanje med Brežicami in Tolminom v veli
ki dvorani Prosvetnega doma v Brežicah.
Nedelja, 29. o~ktobra
ob 14. uri — Otvoritev vodovoda v Bušeči vasi
V tednu med 22. in 29. oktobrom bodo po vseh
krajevnih središčih občine proslave in druge prire
ditve v počastitev občinskega praznika in oktobrske
revolucije. Občani, udeležite se praznovanja!
Pripravljalni odbor

Ti nasadi so dali približno jo velike količine jabolk. Sti
13 vagonov vina.
skajo jih za mošt, vendar
Letos kleti ne bodo polne. jim zmanjkuje posode. • Sad
V Pišecah in Stari vasi bodo je je obtolčeno in zelo hitro
sodi ostali prazni, napolnili gnije. Zadruga jim pomaga
jih bodo samo v Orešju. Za iz zagate z odkupom, vendar
druga odkupuje mošt po 310 ne more prevzeti vseh koli
do 350 S din liter.
čin. Sadje prodaja najprej
Kmetje na Bizeljskem ima- v Ljubljano, Kranj, Celje in
V kmetijski zadrugi na Bi
Koper, če bi imela lastno
zeljskem so mi pripovedova
polnilnico, bi jabolka stiska
li, da bi bil to jesen donos
la in ponudila na tržišče sla
vinogradov precej večji, kot
dek mošt. V prihodnosti ra
so
ga
planirali.
Pridelek
so
O g la š u jte
Srednjeročni
čunajo v zadrugi tudi na to
zavarovali po planu, zato je
pridobitev. Za sedaj pa si
program na zboru škoda še toliko večja. In rav
bo vsak sadjar pomagal ta
no letos bi to področje pre
občanov
ko, kakor bo vedel in znal.
stavili iz prvega nevarnostne
ga
razreda
v
drugi
nevarnost
Od 1. do 15. novembra bo
do v brežiški občini sklice ni razred.
ZAČELE SO SE USTANOVNE K O N FER EN C E K R A JEV N IH ORGANIZACIJ
vali zbore občanov. Obravna
V Pišecah toča ni prizade
vali bodo program srednje la vinogradov. Imeli so lep
ročnega razvoja, ki ga je da pridelek. Zadruga ima tam
la v razpravo občinska skup 14 hektarov zasajenih s trto.
ščina Vzporedno bo na zbo
rih tekla tudi razprava o
aktive Zveze komunistov, iz
osnutku novega zakona o
volili njihove sekretarje in
Na
konferencah
se
bodo
komunisti
opredelili
za
nove
delovne
oblike
in
kmečkem zavarovanju. V raz
se dogovorili za način dela v
Vodovod
na
pravo o srednjeročnem pla
metode — Sprejeli bodo programe za nekaj mesecev naprej — Dogovorili aktivih.
nu se bo povsod vključila
Jesenicah
se bodo o sprejemanju novih članov, da bi v delu organizacij združili izku
Vsi tisti komunisti, ki pre
Socialistična zveza.
šnje zrelih let z zavzeto vnemo mladih
bivajo na območju krajevne
Občani z Jesenic so zapro
organizacije, sicer pa so po
sili krajevno skupnost in ob
SZDL o odprtem
Do 25. oktobra bodo v no pripravljene. V gradivu za bodo ustanovile krožke bodi vezani v organizacijah ZK
činsko skupščino za pomoč
pri urejanju vodovoda. Se vih krajevnih organizacijah konferenco nikjer ne sme si za preučevanje družbeno zunaj občine ali v JLA, so
pismu
dolžni sodelovati v vseh obli
Odprto pismo občinskega daj so brez njega. Sami so Zveze komunistov končane izostati pregled političnega gospodarskih in samouprav kah
dela krajevne organiza
komiteja Zveze komunistov pripravljeni precej prispeva ustanovne konference. Organi stanja na območju krajevne nih vprašanj, za mednarod cije. Krajevne organizacije
za pomladitev članstva v ZK ti in bodo v 'kratkem začeli zacijsko, vsebinsko in ka- organizacije, informacija o no politiko, vzgojo in izobra jih lahko volijo tudi v svoje
je izvršni odbor občinske prostovoljno delovno akcijo. drovsko jih bodo pripravili socialnem in starostnem se ževanje mladih, za sociali organe.
konference SZDL obravnaval Vodovod bodo priključili na sekretarji dosedanjih osnov stavu članstva nove KO ter v stično moralo in etiko in
Konec oktobra ali v začet
skupaj s predsedniki krajev mokriško zajetje. Krajevna nih organizacij na posamez zvezi s tem naloge za pomla druga vprašanja. Za delo v
skupnost jim je obljubila
ditev vrst Zveze komunistov. krožkih se bodo člani kra ku novembra bo zasedala pr
nih odborov. Podobno kot v denarno podporo, vendar nih območjih.
Občinski komite ZK priča
Ustanovne konference po jevnih organizacij opredelili va občinska konferenca Zve
drugih družbenih organizaci trenutno obljube še ne mo
jah so tudi v vrstah Sociali re izpolniti. Letos za svoje kuje, da bodo konference ja menijo za članstvo že delov po svojih nagnjenjih, za vo ze komunistov. Razen reor
stične zveze pozdravili vsebi načrte še ni prejela nič de sno nakazale prelomnico v ni dogovor. Udeleženci se bo denje krožka pa bodo izvoli ganizacije bo obravnavala vr
dosedanjem delu komunistov. do na njih podrobneje se li vestnega organizatorja.
sto vprašanj, povezanih z
no pisma, vendar so menili, narja.
Zato naj bi bile temeljito znanili z možnostmi in me
Krajevne organizacije bo uresničevanjem gospodarske
da bi morali pri sprejema
todami dela komunistov v do na konferencah sprejele reforme v občini. Konferen
nju novih članov upoštevati
okviru novih organizacijskih delovne programe za krajše ca bo štela 75 članov, ki jih
prav vse kvalitete kandidatov,
oblik in se opredelili za ne obdobje. Takoj po ustanov bodo izvolili na ustanovnih
obenem pa odpreti vrata za
katere bližnje naloge.
nih konferencah KO bodo v konferencah novih k r a j e v n i h
izstop vsem tistim komuni
Vse krajevne organizacije delovnih organizacijah sklicali organizacij. ’
stom, ki so izgubili ugled in ■ NEKATERI ČLANI MLADIN- ■ ZDRAVILIŠČE CATEŠKE TO
SKE EKIPE IZ TOLMINA, ki se PLICE bo ta teden zapustilo 58
iz kakršnihkoli razlogov ne bo v oddaji »Spoznavajmo svet
Švedskih gostov, ki so bili na
in domovino« 28. oktobra pome zdravljenju Sest tednov. Bivanje
sodijo več v ZK.
PO ZIV NA PRO TESTN O ZBOROVANJE V BREŽICA H

v DL!

Tovariški klic za poživitev dela v ZK

NOVO V BREŽICAH

Prostovoljci na Silovcu
Vaščani na Silovcu pri
Sromljah grade vodovod.
Krajevna skupnost jim Y o
dala denarno pomoč, občin
ska skupščina pa je prispe
vala do sedaj 350 metrov ce
vi. Nekaj jih bo še dokupi
la. Precejšnji delež stroškov
so prevzeli vaščani na svoja
ramena. Vse delo bodo opra
vili prostovoljno.
v

rila z m ladinci iz Brežic, so m i
nuli teden obiskali Brežice. Ogle
dali so si Posavski muzej, Zavod
za kulturo, Cateške toplice in
Mokrice. Bili so tudi v Dobovi.
Člani brežiške tekmovalne ekipe
jim bodo ta teden vrnili obisk.
■ DANES SE BODO V PRO
SVETNEM DOMU že drugič zbra
li prijavljenci tečaja za snemanje
in predvajanje filmov. Tečaj te
vrste v Brežicah prvič organizira
domači Foto-kino klub. V uvod
nem predavanju so se slušatelji
seznanili z ustrojem in delova
njem filmske kamere. Predavanja
bodo vsak četrtek. Interesenti se
fle vedno lahko vpiSejo v tečaj.

v

BREŽIŠKE VESTI

a*

v Toplicah je vsem zelo koristilo.
Uprava zdravilišča je poskrbela
tudi za zabavo in dobro počutje
gostov.

■ ZBOROVANJE
PROSVETNIH
DELAVCEV, ki smo ga napove
dali za minulo soboto, je bilo
preloženo na 14. oktober. Sol
niki bodo m ed drugim razprav
ljali o financiranju Šolstva v ok
viru tem eljne Izobraževalne skup
nosti in o perspektivnem razvoju
Šolstva. Po razpravi bodo poslu
šali predavanje o pomenu okto
brske revolucije in njenih odme
vih v svetu.
■ V PONEDELJEK SE JE SE
STAL ODBOR, .k i pripravlja sve
čano akadem ijo v počastitev ob
činskega praznika. Na sporedu
bo najprej govor predsednika ob
činske konference SZDL Janeza
Pirnata, . nakar bodo nastopili
pevski zbori, recitatorji ln so
listi na klavirju in kitari. Pred
akadem ijo bo prom enadni kon
cert brežiške godbe na pihala.

Zaustavite vojno v Vietnamu!
21 . oktober je dan medna
rodne solidarnosti z vietnam
skim ljudstvom. Republiški
koordinacijski odlbor je po
slal slovenski javnosti poziv
stockholmske konference o
Vietnamu, v kateri sodelujejo
mirovne organizacije 62 d r
žav.
Dan solidarnosti z Vietna
mom naj torej pokaže John
sonovi vladi v ZDA, da žele
številni nairodi sveta zausta
viti to umazano in krivično
vojno. Tako bi vzklik »Pre

nehajte z vojno!« postal res
ničnost spričo skupne akcije
vseh pošteno mislečih ljudi
na zahodu in vzhodu, na se
veru in jugu, ne glede na na
cionalnost in njihovo politič
no prepričanje in ne glede na
raso in religijo, ker je to
osnova za svetovni m ir in
blaginjo človeštva.
Po naši deželi se bodo v
soboto .po delavnih organizacijah in šolah zvrstila številna
protestna zborovanja, ki se

jim bodo pridružili tudi ob
čani brežiške občine. Ob
uri se bo začelo protestno
zborovanje v prosvetnem do
mu, na katerem bodo sode
lovali kolektivi delovnih or
ganizacij, dijaki srednjih šol.
učenci zaključnih r a z r e d o v
osnovnih šol ter številni mla"
di ljudje iz vse občine. _
Z zborovanja v B režic^
bodo udeleženci poslali PT°"
testno pismo. Prebivalci bre
žiške občine, pridružite se ^ n
obsodite nesmiselno vojno.

Na svidenje
v galeriji
V soboto, 21. oktobra, bodo
ob 17. uri v krški galeriji od
prli razstavo umetnin slo
venskih impresionistov Jako
piča, Jame in Strenena. Pred
stavili bodo 21 njihovih del,
kolikor so jih zbrali na ob
močju krške in brežiške ob
čine. Uvodno besedo bo imel
dr. Emilijan Cevc. Vodstvo
galerije se priporoča za
obisk.

OBETAJO SE RA ZV ESELJIV E SPREM EM BE V DELU

Koprivnica vabi!
Koprivničani vabijo na
cdkritje spominske plošče
padlim borcem, ki bo v
nedeljo, 22. oktobra, ob 9.
uri pri osnovni šoli v Ko
privnici. Pripravljen je
lep kulturni program, na
slavnosti pa bo govoril
predsednik ObS Krško
Stane Nunčič.

Občinski sveti iz sence na plan!
Na ramena svetov preložena večja odgovornost — Noben ukrep v občini
ne sme biti odvisen od volje posameznika — Člani svetov se bodo morali
poglobiti v problematiko, o kateri bodo odločali
V Krškem so se odločili za
temeljito spremembo skup
ščinskega dela, da v prihod
nje ne bi več akcijsko reše-

vali
nobenih
pomembnih
vprašanj. Za takšno pot so
se izrekli na skupnem posve
tu vsi predstavniki svetov,
predsednik in podpredsed
nik občinske skupščine, oba
predsednika zborov ObS in
predstavniki družbeno-političnih organizacij.

Konference ZK
Od 25. seiptembra dalje se v
krški občini vsak dan vrsti
jo konference osnovnih orga
nizacij Zveze komunistov. Na
njih razpravljajo o vlogi in
delu članov v komunalni sa
moupravi in o reorganizaciji
ZK.
Na konferencah v delovnih
organizacijah
poskušajo kar
najbolj kritično oceniti vlogo
komunistov pri uresničevanju
gospodarske in družbene re
forme.

Posvet o carinah

Jože G o rju p : STR ELJA N JE TALCEV — G orn jo grafik o je n a d a rje n i in p rezg o d aj
u m rli k o sta n je v išk i ro ja k izdelal 1930 v F lorenci, k a k o r d a b i slu til grozo vojnih
dni, ki je 21. o k to b ra 1943 globoko p re tre s la tu d i njegovo ro d n o m esto. O kupa
to rji so na ta d an stre lja li v K ostan jev ici talce, n a trg u p red M iklavževo cerk v ijo
p a so p o stav ili k o t stra šilo vislice. S lu čaj ali vizija u m etn ik a? Ne vem o, upo d o 
b itev p a se p re tre sljiv o sk la d a s stra h o to zad n je vojne.

Krajevni praznik Kostanjevice
V soboto, 21. oktobra, bo minilo 24 let,
odkar so pridrli v Kostanjevico Nemci,
pobrali moške in jih zvečer za Krko petin
dvajset postrelili. Istega dne so pobili tri
najst mož na Prekopi, nekaj pa tudi dru
god, tako da je tega krvavega dne padlo
v Kostanjevici in okoliških vaseh petinšti
rideset mož. V počastitev spomina na
padle je Kostanjevica že pred več kot
desetimi leti razglasila 21. oktober za spo
minski dan in svoj krajevni praznik. Letos
ga bo slavila takole:
V petek, 20. oktobra ob 18. uri zvečer
bodo prižgali plamenico na grobu talcev
in festivalske plamenice pred domom kul
ture. Takoj nato bo v domu kulture aka
demija, kjer bodo nastopili kostanjeviški
pionirji — člani PD »Lojze Košak«, nato
pa še člani KPD »Slovenski dom« iz Za
greba, ki bodo izvajali koncert slovenskih
narodnih in umetnih pesmi. Prireditev pri
pravlja PD »Lojze Košak« skupno z Do
lenjskim kulturnim festivalom in z PD

»Slovenski dom« iz Zagreba ter bo brez
vstopnine.
V soboto, 21. oktobra — to je na sam
krajevni praznik — pa bo v okviru prire
ditev Dolenjskega kulturnega festivala na
stopila Drama SNG iz Ljubljane z Remčevo dramo v treh dejanjih »Delavnica obla
kov«. Delo je doživelo v Ljubljani izreden
uspeh in kar 40 ponovitev! Godi se v da
našnjem času in živo posega v naše na
pake in probleme. V glavnih vlogah nasto
pajo znani slovenski igralci: Bert Sotler,
Rudi Kosmač, Štefka Drolčeva, Ivanka Mežanova, Angelca Hlebcetova, Mila Kačičeva, France Presetnik, Stane Sever in drugi.
Na to izredno umetniško doživetje va
bimo tudi ljubitelje gledališča z Dolenj
ske in Spodnjega Posavja! Vstopnice za
to predstavo so že v prodaji v kostanjevi
ški trafiki, lahko pa jih naročite tudi po te
lefonu, če pokličete številko 19.
Vljudno vabljeni!

ALI LAHKO ŠOLA V SED A N JIH PR O STO RIH IZPO LN JU JE
SVOJE Ž IV L JE N JSK E NALOGE?

Šola z zvezanimi rokami
(N a d aljev a n je

in

konec)

(Z besedami
»odgon^rni za šolstvo« mi
slim na vse, ki imajo ali pa
nimajo šoloobveznih otrok,
predvsem pa na tiste, ki so
na odgovornih položajih, a
nimajo posluha za reševanje
širših družbenih potreb.)
V- zelo slabem stanju je tu
di stara stavba osnovne šole
na Vidmu, to je na levem
bregu Save Zastarela so ok
na, vrata, tla v učilnicah in
prav tako kakor v Krškem
tudi šola na Vidmu nima ni
ti enega kabineta. Zelo slabo
je opremljena tudi z učili.
Zato se prosvetni delavci, ki
poučujejo, upravičeno sprašu
jejo, kako naj v sedanjih po
gojih uspešno predelajo z
učenci učni načrt, za katere

ga vemo, da je najzahtevnej
ši od vseh nekdanjih učnih
programov, ko pa nimajo na
razpolago niti osnovnih uč
nih pripomočkov niti pri
mernih delovnih prostorov!
Poudariti moram, da je
osnovna šola v Krškem cen
tralna šola in da obiskujejo

Piše Slavko Smerdel
višje razrede tudi učenci s
podružničnih šol iz Zdol in
Dolenje vasi.
Pogostokrat slišimo pripom.be t da današnja mladina
nima pravega zanimanja za
delo in učenje in da je po
mehkužena. Res je, da vidi
mo tu pa tam kakega mlade
ga človeka, ki se izmika de
lu in se nedostojno vede. Na
splošno pa lahko trdim, da

je današnja mladina dobra
in zdrava, manjka pa ji do
bro organiziranih oblik re
kreacije, kjer bi si lahko
krepila telo in si tako pri
dobivala novih moči za na
daljnje delo. Brez dvoma je,
da ima tu najpomembnejšo
vlogo šport. In če pogleda
mo resnica v oči, na central
na osnovni' šoli ima 842 učen
cev in nekaj nad 300 dijakov
srednje tehniške šole na raz
polago skromni telovadnici v
krški osnovni šoli in pa v
dvorani TD »Partizan«. Ti
dve telovadnici lahko upo
rabljajo le učenci višjih raz
redov (od VI. raz. dalje),
ostali učenci pa morajo te
lovaditi v svojih učilnicah ali
pa na prostem. Vsi tudi ve
mo, da so pri nas v zadnjih
letih tako mile zime, da se
otroci prav malo sankajo in

S predstavniki delovnih
organizacij, ki uvažajo oz. iz
važajo, bo občinska konfereca SZDL v Krškem sklicala
posvetovanje. Udeležil se ga
bo zvezni poslanec organizacijsko-političnega zbora Franc
Šetinc. Na posvetu naj bi
sleherni udeleženec povedal
svoje pripombe glede dose
danje carinske politike, da
jih bodo upoštevali sestav
ljavci novega zakona o cari
nah.

Začenja se torej pomembna
prelomnioa v delu skupščine.
Ta m ora do vseh vprašanj
zavzeti trdno in enotno stali
šče, tako da noben ukrep v
občini ne bo odvisen od vo
lje posameznikov. Odgovor
nost svetov se povečuje in
prenaša v javno življenje,
časi, ko bi odgovarjal in na
stopal v javnosti samo žu
pan, naj se ne bi več povrni
li.

Mlinarčkov Franee osemdesetletnik
France Kodrič, po domače Mli
narčkov France, je te dni preko
račil 80-letnico življenja. Rodil
se je 27. septembra 1887 v Dolu
potočnemu m linarju z nekaj k r
pami zemlje in tudi sam postal
m linar. Leta 1905 je odšel v Ame
riko in bil zaradi gospodarske
krize 6 mesecev brez dela. Med
brezposelnostjo se je France v
Ameriki preživljal s harmoniko.

Pred vsako sejo skupščine
se bodo predsedniki svetov
sestali s predsednikom in
podpredsednikom skupščine,
s predsednikoma obeh zbo
rov in predstavniki družbe
nih organizacij, sprejeli naj
bolj utemeljena stališča in
jih prepustili v obdelavo sve
tom ter skupščini. Do sedaj
je bila pot ravno obratna.
Pogosto je stopala na prvo
mesto uprava. Stališča je pri Igral je v gostilnah. Z njim je
bil tudi sorodnik, ki pa se je
pravil načelnik, sveti so jih vedno
jezil, kadar je France raz
potrdili, ne da bi se poglo tegnil meh.
čez
dve leti se je vrnil lz
bili v problematiko.
Povečano odgovornost zah
teva od voljenih predstavni
kov v skupščini in njenih or
ganih bolj zavzeto in bolj
kvalitetno delo. Puščice iz
javnosti bodo letele na vse
vrhove, ne samo na župana.
Stališča, za katera se bodo
odločili, bodo morali vsi
enotno zagovarjati in se bo
riti za uresničitev načrtov v
dobro napredka v občini.
J. T.

Amerike in dobil delo pri mli
narju Janezu Cuharleku v Vel.
Malencah, 1913 in 1914 pa je bil
m linar pri Janezu Kerinu v Pod
bočju. Naslednji dve leti je F ran
ce mlel pri Jožetu Kalinu v
Bregani, šel v vojno, po prvi sve
tovni vojni pa bil nekaj časa pri
stricu v Sutni, dokler se ni 1922
preselil v Dol, kjer živi še danes.
Mlinarčkov France je bdi med
ustanovitelji SOKOLA, član ga
silskega društva, lovec, ribič ln
aktiven sodelavec NOV. Im a me
daljo za zasluge za narod ln pri
znanje kot najstarejši član PGD
Podbočje, čeprav precej star,
včasih še zaigra na harmoniko
ali se odpravi na lov. Radi bi, da
bi še kdaj veselo raztegnil meh,
saj ga je prijetno poslušati!

Objestneži niso
dobrodošli
S cvetjem na oknih spreje
ma Turist hotel Sremič svo
je goste. Tudi okolico ima
lepo urejeno, zasajeno s tra
vo in okrasnim grmičevjem.
Vsak teh prizadevanj ne zna
ceniti, še so gostje, ki iz
objestnosti spulijo palmo,
odlomijo vrh mlademu bo
ru, v notranjih prostorih pa
po možnosti kaj razbijejo.
Ti seveda niso dobrodošli.

Velika izbira pralnih
strojev
V prodajalni ELEKTRO
TEHNE v Krškem imajo na
zalogi naslednje superavtomatske pralne stroje:
O CANDY 45
O CANDY 75
O ZOPPAS 570
V b ifeju sam o p o strežn e trg o v in e n a V idm u p o strežejo
O CASTOR 409
g oste že n avsezgodaj z ju tra j. N a izbiro im ajo vse v rste
O CASTOR 509
p ijač, odlično kavo in to p la jed ila. Za m noge, k i z ju 
O REX — GORENJE S—52
tr a j h ite v službo, je to p riro č n a e k sp re sn a z a jtrk o 
O REX — GORENJE 275
valnica. (F o to : J. T epey)
O OLEAN 409
Obiščite prodajalno in za
dovoljni boste z izbito in na
smučajo in da je slabo vre di koristno uporabljala v živ kupom!
me skoraj od druge polovi ljenju.
ce meseca oktobra pa tja do
Ali naj se v nedogled od
DROBNE S
maja.
vija pouk v neprimernih
Zaradi dvoizmenskega po učilnicah ob borni tabli, ob
SENOVEGA
uka in šolske malice nam občutnem pomanjkanju učil?
NA OSNOVNI SOLI SENOVO
primanjkuje časa za odmor,
Ali lahko pričakujemo od so■ podražili
šolske m alice od 10
ki je tudi eden izmed pogo mladine, ko bo odrasla, da na 12 dinarjev mesečno. S podra
jev za dobro učenje. Mimo bo sposobna še uspešneje žitvijo bi m orali malice izboljšati,
grede omenjam še učence, ki nadaljevati naše delo na otroci pa se pritožujejo, da dobi
vajo samo kruh z marmelado. So
prihajajo dopoldne v šolo vseh področjih gospodarskega larji
so z b n \ večje kollčdne krom 
pirja in zelja za enolončnice. Do
brez zajtrka, popoldne pa in kulturnega življenja?
bivali
jih bodo enkrat na teden.
brez kosila, a v šoli jim ne
Skrajni čas je, da ne od
■ DELAVSKI SVET RUDNIK ’
moremo pripraviti izdatnejših lašamo več in da se čimprej
zadnji seji razpravljal o dis
toplih obrokov. Najbolj pri* odločimo, čemu se bomo za djep ina
inskih prekrških nekaterih čla
zadeti so učenci vozači, ki nekaj časa odpovedali, in d a nov, ki neopravičeno Izostajajo ?
so dnevno zdoma tudi 9 ur začnemo graditi novo šolo. dela. Po širši razpravi so vsem iz
rekli strogi radnji ukor, enem v
in več.
Ne čakajmo rešitve brez so članu pa so zaradi hujših prekr
delovanja nas vseh! Z dobro škov odpovedali deta.
voljo in skupno močjo bo
■ ODKAR RASTEJO GOBE, 3G
Starši, govorimo
mo premagali tudi navedene v senovskih mesnicah prodali ve
težave. Naj bo leto 1968 za liko m anj m esa. Zadnji mesec so
živeli ljudje pretežno od gob, ker
o naših otrocih
nas vse en sam šolski delov so
s tem precej prihranili, zlasti
ni
dan!
še, če so jih sami nabrali.
V tem sestavku sem nave
del le nekaj problemov, s
katerimi se srečujemo pri
vsakodnevnem delu. Nikomur
ne sme biti vseeno, v kakš
nih pogojih odrašča in se
usposablja naša mladina in
* # K E O B C l^
kolikšen del znanja, ki si ga
pridobiva v šali, bo lahko tu

PR IR E D IT E V BO 26. OKTOBRA
V KRM ELJU

V ponedeljek
seja skupščine

Krvodajalske značke
in lep literarni večer

Po dveh mesecih odmora
bo imela v ponedeljek, 23.
oktobra, občinska skupščina
Sevnica sejo. Na njej bo naj
N a o b m o čju K rm elja, ki zajem a tu d i osnovni o r
več pozornosti posvetila pro
g an izaciji RK T ržišče in Š en tjan ž, je b ila v leto šn je m
blematiki gozdarstva in za
se p te m b ru u sp e šn a k rv o d a ja lsk a ak cija. Z late in
poslovanja v občini. Poleg
sre b rn e značke bodo k rv o d ajalcem podelili 26. o k to 
tega bo obravnavala več od
b ra ob 17. u ri v k rm eljsk em d o m u Svobode, k je r bo
lokov, sklep o pooblastitvi
tu d i lite ra rn i večer.
Regiona Brežice za iz d e la v o
Krvodajalska
proslava bo
Na območju Krmelja že tri
urbanistične dokumentacije in
leta ni bilo krvodajalske pri združena s kulturno priredit
o pooblasttivi Z g o d o v in s k e g a
reditve, zato se na to lepo vijo. Glavni odbor Prešerno
arhiva Celje za opravljanje
pripravljajo.
Zlate
značke ve družbe v Ljubljani je spet
arhivskih nalog na območju
bodo razdelili med štiri, sre pripravljen organizirati v sev
občine.
brne značke pa med 33 kr niški občini literarni večer.
Svet za gospodarstvo in fi
vodajalcev.
Dobili jih bo Odločili so se, da bo ta pri
nance je že razpravljal o na
do tisti, ki so darovali kri reditev v Krmelju, kjer knji
jetju in dodelitvi več posojil.
10-krat oziroma 5-krat. Ob ževniki še nikoli niso nasto
Sprejete sklepe bo predložil
tej priložnosti bodo s knji pili. Na prireditvi bo Prešer
v potrditev skupščini. Občina
gami nagradili pet učencev nova družba z žrebom raz
bo najela dodatno posojilo v
iz tržiške in krmeljske osnov delila med obiskovalce nekaj
znesku 30.000 Ndin za do
ne šole, ki so napisali naj svojih izbranih knjig. Pri
graditev šole na Primožu.
boljše naloge z naslovom pomnili bi, da bodo letos pri
Gradnja je nam reč zaradi od
tej družbi izšle poleg petih
»Kri rešuje življenje«.
daljenosti in dodatnih del
rednih še naslednje knjige:
N
a
slav
je
v
K
rm
elj,
k
je
r
so
ob
o
b
činskem
p
raz
n
ik
u
podelili
dom
icil
X
II.
brigadi,
precej dražja, kot je bilo
Mali kmetijski stroji, S ple
predvideno v predračunu. Za je p riše l tu d i zvezni p o slan ec V ik to r A vbelj. N a sliki: p io n irk a iz K rm elja p rip e n ja
tilko in kvačko in Sodobno
g o stu šopek. (F o to : M. V esel)
nakup kombija prosi tem elj
kuhanje v družini. Na knjiž
Pol
gostilničarjev
na izobraževalna skupnost za
no zbirko se bodo bralci
odobritev posojila v znesku
lahko naročili tudi po lite
prosi za olajšave
V SE V N IŠ K I O B Č IN I N I VSE ČISTO
18.300 N din. Ravno tako je
rarnem večeru.
TVD Partizan Sevnica zapro
Kar 16 od 32 gostilničarjev,
sil za odobritev posojila za
kolikor jih je v sevniški ob
Javne luči ne bodo
asfaltiranje igrišča pred svo
čini, je zaprosilo svet za go
jim domom, kjer bi po ure
spodarstvo in finance, da bi
več ugašale
ditvi mladina lahko imela kojim zmanjšal nekatere družtalkališče, igrišče za rokomet,
bene dajatve, ker so obnavNi še dolgo, kar sta priodbojko in košarko, pozimi Iz prodaje izločeno vino bodo predelali v tehnični alkohol, nekaj vinapa U&ii lokale ugotovljeno
je šla v Loko električarja in
pa drsališče, kar bi bila po
prečistili - Gostilničarji predelali v žganje 1.500 1 vina
biI°> da n* m ogoče
p r e g le d a la lu č i ja v n e ra z sv e tmembna pridobitev za Sev _________ ________________________
_____________
J_________________________
vsem prosilcem, ker nimajo ljave. Žarnice niso gorele ze
nico.
prave evidence ali pa hočejo najmanj 14 dni. Za odpravo
Skupščina je .poslušala po
Pri rednih pregledih go- slednjem je bilo treba vino rale biti precej večje, ker izrabiti olajšave tudi v dru- napake se je zavzel zlasti
ročilo tržnega inšpektorja in stinskih lokalov zaradi ugo- le čistiti.
je teh v Sevnici in okolici ge namene. Svet je menil, da Ivan Gorišek iz Račiče, delakomisije za podeljevanje de tavljanja kakovosti vina in
zaradi teh ugotovitev je bi- precej, do živega pa jim ni je treba ugoditi tistim
go- vec pri sevniški elektro enolovnih odlikovanj.
drugih alkoholnih in brezal- ^ približno 400 litrov vina mogoče
niti z
različnimi stinskim zasebnim obratom, ti. Zagotovil je, da bo javna
koholnih pijač je občinski danega vpredelavo za teh- ukrepi, o čemer smo že poro- ki so pomembni za občino razsvetljava v prihodnje detržni inšpektor ugotovil, da ^ 5^ alkohol v čiščenje pa čali v našem glasilu.
in razvoj turizma.
*
lovala nemoteno,
Nove možnosti za prodajajo
gostilničarji vino, je
dano okrog 200 litrov.
ki je bilo že po videzu sum- gami gostilničarji pa so preza gradnjo hiš
Ijive kvalitete. Vzorce za ke- d& m v ž je
ibl1500 u.
Nedavno tega je svet za ur mično analizo je vzel pri trov vina
banizem in komunalne zade dveh zasebnih gostilničarjih,
ve sklenil odpraviti rezervat, v vinotoču Istra-eksport v
Za točenje takih pijač pa
ki je bil pred nekaj leti do Sevnici in pri enem črnem ni kriviti le prodajalcev. Več- S stanovanjskim dvojčkom bodo odpravili dolgoletne težave s stanovanji
krat je bilo že ugotovljeno,
ločen za gradnjo nove ceste vinotoču.
za prosvetne delavce - Za gradnjo manjka še 60.000 Ndin
da so tudi proizvajalci »svo
ob Savi in za nov most čez
Zavod
za
zdravstveno
varjevrstni tiči«, ki naravnemu
Savo. Za te namene je bil
yinu dodajajo VOdo, sladkor Učitelji osnovne šole Blan- li v privatnih zgradbah, kjer pred mesecem pričeli graditi
zagotovljen
prostor
med stvo v Celju je po analizi
m cej0 razne kemikalije, da ca, kjer je v letošnjem letu jim lastniki dajo na voljo ka- stanovanjski dvojček. Za gradnadvozom in Savo v Šmarju, ugotovil, da noben vzorec odp r e t e k čim večji. Iz tega zaposlenih 11 prosvetnih de- ko podstrešno sobico, ki je njo pa do nedavna ni bilo
zato bo tu v prihodnje mo vzetega vma ni primeren za
goče graditi stanovanjske hi prodajo in uživanje. Občin- sledi, da bi morali biti pro- lavcev, v kraju niso imeli predvsem pozimi povsem ne- urejeno, kdo bo sploh investi' tor. Na sestanku 11. oktobra,
še. Odločitev je utemeljena s emu tržnemu inšpektorju jzvaj aiCi ^ posredniki odgo- primernih stanovanj, zato so primerna za bivanje.
s tem, da nadvoz v Šmarju
•h-6 r ?
. ’ na^. .?*?" vomi za prodano vino, za kr- se nekateri vozili od doma
Zaradi tega so po dolgolet- ki so se ga udeležili predzadostuje za sedanji promet ' --1’ vJh & /i'lL 'ji t
šitelje pa bi morale biti vi- iz Sevnice ali od drugod, nih naporih in zahtevah, da stavniki občinske skupščine,
v Sevnici, novomeško cest carji ne oodo već točili, tem- soke kazn} Tudi denarne ka- Ravnatelj stanuje v stanova- se tudi na Blanci zgradi ka- temeljne izobraževalne skup- *
gm jm vinotočem bi mo- nju v šoli, medtem ko osta- ko stanovanje za
učitelje, nosti in Komunalnega stanono podjetje pa je savski vec do predelano aii pa um- ^
°.
vanjskega podjetja, je bilo
most letošnjo pomlad popra
Tako neprim erno vino je
B
B
iv «
sklenjeno, da bo investitor
vilo, tako da bo vožnja po
njem še precej časa vama. točil Nande URBIČ iz SevniD a i m A I I I u A H I A
A A f iA lA lf O II I 4
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Komunalno stanovanjsko podce, Savska cesta, ki sploh ni
jetje.
ma dovoljenja za prodajo al
Celotna
investicija, brez
Pooblastilo celjske koholnih pijač. Doslej je bil
Vendar ne gre vedno glad- stroškov za izdelavo načrtov
že večkrat v upravno-kazenmu arhivu
ko in ponekod je slišati ce- *n električno instalacijo, bo
skem postopku, vendar so biGG Brežice nočeslišati za potrebe sevniške
lo pretirane trditve, da je veljala 195.000 N din. Vse šoSvet za splošno upravo nphai2^
občine,
kjer
ima svoj obrat
današnja občina vse bolj po- Je so se pogodbeno °bvezasevniške občane je 10. okto nehal s to dejavnostjo. Ne*__•____________[___________________ dobna beraču ki nabira de- le, da bodo za gradnjo dale
bra sklenil pooblastiti celj primemo vino so točili tudi
nar za zadovoljevanje sploš- na razpolago denar stanoski zgodovinski
arhiv za zasebna gostilničarja A. KraVečina občin, zlasti gospo- bah in zmanjševanju proranih družbenih potreb.
vanjskega prispevka, s čimer
opravljanje arhivskih nalog gl in A. Lipar ter vinotoč
darsko manj razvitih, si ob čunov pomaga tako, da zbdbo do konca leta zbranih
na področju občine. Za te Istra-eksporta v Sevnici. Pri
naraščajočih družbenih potre- ra prispevke
gospodarskih V sevniški občini na pri- 115.000 Ndin. Komunalno stanamene gre iz občinskega
organizacij. Te ponavadi ni- mer ž® nekaj časa dosledno novanjsko podjetje in občina
proračuna nekaj
denarja,
so gluhe, če je treba poma- odklanja dati pomoč GG Bre- pa bosta prispevali 15.000,
uresničenih pa je že tudi bi
gati pri stvareh, ki so sploš- žice, ki gospodari z gozdovi medtem ko še ni rešeno, kdo
lo nekaj nalog. Ker pa v ob
no koristne in potrebne. Po- na območju sevniške občine, ^o poravnal razliko 60.000. Ves
čini ni nobene ustanove, ki
navadi je tak denar tudi ze- Vodstvo občinske skupščine denar je dan kot posojilo,ki ga
bi zbirala zgodovinsko gra
— ——
io dobro naložen, saj gre za
se sprašuje, kam bi tak od- bo potrebno v prihodnjih Istih
divo, bo to delo opravljal Sevniška glasbena šola
je V petih letih obstoja določene namene, in je tisti,nos pripeljal, če bi tudi dru- vrniti. Komunalno stanovanjceljski arhiv.
ki ga zbira, pred delovnimi ge delovne organizacije od- sko podjetje bo anuitete pov 7 p ln c lfrn m n ih r a m a r a k j . . a n i . .
- __

Prodajali so pokvarjeno vino

Za učiteljska stanovanja na Blanci

Pomanjkanje sodelovanja z občino

Zasilno rešena stiska

Mar mladi nimajo
veselja do petja?

v zelo skromnih razmerah dosegla lepe učne
uspehe

0rg4izacijaiki «anj tudi od- klanjale dajanje pomoSt

govoren.

---------------------------------------------------- — --------------------------Kar 101 učenec je letos ko huda stiska s prostori —
. ■
.
Na drugo vajo novousta obiskoval tečaje prd oddelku z njo so že od ustanovitve , ■
novljenega sevniškega pevske za glasbeno vzgojo, dolga pa največje težave — da bi bilo L 0 K 3 I Q 6 l 3 V p rO S V 6 t~
ga zbora je prišlo več pev je vrsta prireditev, na kate- vodstvo glasbenega oddelka
nam j
n e m uU m U
odložiti začetek
cev kot prvič, vendar so bi rih so se mladi ljubitelji prisiljeno
li med njimi predvsem sta glasbene umetnosti predstav- rednega pouka, če se ne bi
Odbor prosvetnega društva
rejši ljubitelji petja. Zažele ljali poslušalcem po vsej sev- na koncu razmere vendarle »Primož Trubar« v Loki se
no je, da bi tudi mladi sode niški občini. Vse to je bilo vsaj zasilno uredile. 2e vse- je na zadnji seji odločil za
lovali, saj bo le tako mogo doseženo s tako malo denar- skozi se vzgojitelji in sluša- popravilo tal v prosvetnem
če stalno delovanje zbora,
cudno, če telji stiskajo pod različnimi domu. Zmenili s o se, da boki se m ora pomlajevati.
je oddelek kljub nesebične- strehami, celo v zasebnih do uredili armirano ploščo,
Kaže, da bo Sevnica kma mu razdajanju vzgojiteljev stanovanjih in pisarnah, le- nanjo pa v prih0dnjem letu
1.1X1
1
1:1 _* J ..
tos pa so se razmere še za- pio^čice^Dela^bo^vodil'zidar,
lu dobila tudi godbo na pi sploh še obstajal.
Letošnjo jesen se je vpi-[. o str
u sm
5ja njj ppa
breziletib inm m maio
a lo j ejem manjsaio,
a n jk a lo , 5jan
a bbodo
od o ppomagali
o m a g a li brezhala, ki jo bo vodil Rudolf
Starič, vendar pa bodo teža salo čez 90 slušateljev, medi dadan ni bil pouk bistveno okr- plačno. Odbor želi,'da bi pri
ve s pridobivanjem godbeni njimi največ za pouk harmo- njen
njen popravilu doma pomagala tukov. Za instrum ente zaen nike, za kitaro, violino in
Glasbeni pouk se je že ta- di druga društva in organizak rat še ni denarja.
klavir, še avgusta je b i l a ta^ U£ r d il , da so celo manj- cije, ki uporabljajo dvorano,
------------ —
še šole začele povpraševati, Računajo tudi na pomoč dekako bi tudi pri njih organi- lovnih organizacij. Kasneje
zirali tovrsten pouk;
pouk V sre- bo treba urediti še okolje
dišču občine bo treba v pri- doma. Za zdaj še ne morejo
hodnje izboljšati
razmere povečati garderobe, ki je ze*
d
* CaJ ' *1
-■
glasbene šole, saj je ni mo- lo majhna. •
M
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.
goče več pogrešati.
S. Sk.
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raVnato do višine

v sa k o letn e

sodelovanje v družbeno-poli- amortizacije, medtem ko bo
tični skupnosti.
izvršni odbor TIS z upravite»Pri nas v občini imamo W šol razpravljal na skup
šibkejša podjetja ali obrate, ne™ sestanku o odplačevanju
pa pomoči ne odtegujejo. Ra- ostalega dela anuitet,^ ki n J
zumemo potrebo po preliva- bi bil vnesen v finančne pla
nju sredstev v območju ene- ne TIS Sevnica.
ga gozdnega gospodarstva v
Onkraj Save je
predele, kje so gozdovi bolj
izsekani in potrebni obnoJUTRANJKA
ve, vendar se sami ukvarjar io „irmirm#
Na to ftn_
opozarja
reklamna
mo s hudimi težavami in se . . .
noitavliena nri m o s t u
sprašujemo, zakaj ne bi na, ’ /P? h
qeV.
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KE
da nam nihče nadrobneje ne
železniški postaji je dopokaže, kam gre denar iz go- bro obiskan
zlasti o d k a r
zdov na območju naše obči- pr0daja izdelke po znižan*
ne. Sevniški obrat bi moral cenah.
imeti pri tem več pristojno- ------------------------------------ .—
sti, saj je vendar jasno, da
„eni*
7 ao d i
organi upravljanja celotnega **°l » e v s o k i m e n
pri nas. vam pove
podjetja ne bodo imeli posluha za potrebe ene občine,«
menijo na sevniški občinski
skupščini.

V „GRMADI" že gre na bolje

■■■■■■
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Konferenca ZK bo
28. oktobra

Izgubo je treba čimprej odpraviti
Družbeno gostišče Grmada
v Trebnjem je v zadnjem le
tu naredilo lep napredek. To
dokazuje tudi povečan obisk
gostov in izkazan denarni
promet, ki se je od lani po
večal za več kot četrtino.
Kljub temu pa je imelo go
stišče v prvem polletju ma
lo manj kot tri četrt milijo
na starih dinarjev izgube.
Pri ugotavljanju vzrokov je
bilo znova ugotovljeno, da
plačuje
gostišče
največje
družbene dajatve izmed vseh
gostiln v občini, čeravno ni
ma največjega prometa; zna
ne pa so tudi zahteve po re

žijskem delu v obratih, ki
so družbena lastnina, kar pa
močno povečuje stroške.
Posebna komisija si je
ogledala poslovanje gostišča
in ugotovila, da je treba
zmanjšati režijske stroške,
kolikor mogoče sproti ugo
tavljati poslovne rezultate in
ukrepati, če je potrebno, po
večati pribitek v kuhinji,
kajti ta ima največji delež
pri izgubi, in čimprej odpra
viti pomanjkanje prostorov.
Podatki o gospodarjenju v
drugi polovici leta kažejo,
da se stanje že izboljšuje.

CESTA T R E B N JE — SLOVENSKA VAS

Črni trak sodelovanja
črn i asfaltni trak na cesti
od Trebnjega do Mirne in
gladka črna prevleka na tr
gu v Mokronogu so dokaz
plodnega
sodelovanja
in
združevanja sil pri skupnem
delu. Velik del Mirenske do
line je že povezan s svetom
in odpirajo se mu lepe mož
nosti za gospodarski razvoj
in za razvoj turizma.
Ko se je pred nekaj leti za
čela v gospodarsko nerazvi
ti trebanjski občini akcija za
zdručevanje denarja za mo
dernizacijo te ceste, je bilo
več dvomov v uspeh kot pa
zaupanja vanj. Asfalt na od
seku od Trebnjega do Slo
venske vasi in asfaltirani Mo
kronog sta dokaz, da se da
s programskim delom in z

voljo do sodelovanja veliko
doseči.
230 milijonov S din je bi
lo treba odšteti za to: po
lovico
je prispeval Cestni
sklad SRS, drugo polovico
pa so zbrale delovne organi
zacije v občini. 115 milijonov
našega prispevka je velik znesek. Mnogo razumevanja je
biio potrebnega, preden smo
&e o ^ o v e S ^ n T t e ^ r a S i 0
Vse priznanje in vso • zahva
lo smo dolžni tistim podjet
jem, ki so se akciji odzvala.
Uspeh, ki smo ga dosegli,
naj bo spodbuda, da bomo
nadaljevali vse do Mokrono
ga, in naj pomaga k odločit
vi tistim podjetjem, ki v do
sedanji akciji niso sodelo
vala!

družinsko
^sset
stanovanjsko hišo
št. 5 v Šentiovrencu
ki bo prodana NA JAVNI
DRA2BI 7. novembra 1967
ob 9. uri v šentiovrencu:
ta cena znaša

Ljudje

niso imeli
pripomb

Pričakujemo dogovor komunistov
rr.

71

7~.

^

~

~

Sklep o novem načinu organiziranosti komunistov v 5 krajevnih orgamzacijah ZK je v trebanjski občini že uresničen - Konec majhnih, neučinkovitih
or9anizaciJ» ki so se ukvarjale predvsem s samim seboj - Konferenca naj
bo delovni dogovor komunistov o tem, kje, kaj in kako delovati
Občinski komite Zveze ko
munistov v Trebnjem je na
seji 10. oktobra razpravljal o
osnutku sklepa o organizira
nosti in delovanju komunistov
v občini in o osnutku pravilni
ka o delu občinske konference. V skladu s sklepom

o organiziranosti komunistov
že deluje v Trebanjski občivni 5 krajevnih organizacij ZK
ki so v Mokronogu, na Mir
ni, v Šentrupertu, Veliki Lo
ki in Trebnjem. Zveza ko
munistov je organizirana samo na teritorialnem načelu,

Kaj boljšega nismo mogli želeti!
H^alogia.*— ——

— — .----- «----------------- -— ?—

_--------------------------- -— __:---------

Čeprav jih je reforma prizadela, se v KEMOOPREMI z njo pohvalijo - Boljša
organizacija dela, opustitev nekaterih proizvodov in boljša kvaliteta izdel
kov so ob zmanjšanju števila zaposlenih prispevali k povečanju proizvodnje
in k porastu storilnosti

Izdelki KEMOOPREME v
Trebnjem so danes za 20 od
stotkov cenejši kot pred dve
in ne 60.320 Ndin, kakor
ma letoma, ko je KEMOje bilo v razpisu javne
OPREMA s 107 zaposlenimi
dražbe na tej strani tiska
naredila za 108 milijonov S
no pretekli četrtek.
din vrednosti. Letos imajo sa
mo 63 delavcev, v 9 mesecih
Uredništvo lista
pa so pri 20 odst. nižjih ce
nah ustvarili že 262 milijo
nov S din realizacije!
Do konca septembra so
ustvarili 20 milijonov S din
skladov, do konca leta pa
se jih bo nabralo še vsaj za
5 milijonov S din. Naročil ne
manjka: za zadnje četrtletje
1967 in za prvo četrletje 1968
imajo podpisanih že za 140
milijonov S din pogodb, ra
zen tega so tik pred podpi
som pogodbe z zelo velikim
Poleti je bil mesec dni jav- naročnikom.
Direktor Ivan Gole je na
no razgrnjen načrt za zazidavprašanje, kako je pri njih z
vo prostora pod trebanjskim
Pokopališčem in prostora v
Starem trgu, vendar ljudje
niso imeli pripomb. Pod po
kopališčem je bilo najprej
Komisija za proslavo okto
Predvidenih 49 zasebnih hiš, brske
revolucije v občini
ker pa morajo biti prebivali Trebnje je na zadnji seji
šča najmanj sito metrov od sprejela program proslav. Na
daljena od pokopališča, jih osrednji proslavi v Trebnjem
bo Oder mladih iz Novega
bo mogoče zgraditi le 6 .
mesta uprizoril »Dom Ber
V Starem trgu je bil pro narde Albe«, o pomenu okto
stor predviden za gradnjo brske revolucije pa bo govo
Plantažnih hiš. Ker pa zanje ril predsednik Občinske kon
ference SZDL Slavko Kržan.
Pl bilo večjega odziva, je bil V okviru proslav bo tudi
hačrt spremenjen, taiko da slavnostna seja družbi no-po
bodo večino predvidenih par litičnega aktiva občine s kul
cel pozidali z zidanimi hiša- turnim programom in pode
litvijo nagrad učencev osnov
*hl. Za oba zazidalna načrta nih šol, ki so napisali najlep
bila že prej preskrbljena še naloge o oktobrski revolu
Potrebna soglasja in so grad ciji. Tudi na vseh šolah v ob
nje povečini že začete, tako čini bo šolska mladina prire
dila svečane proslave, na ka
sta bila zazidalna načrta tere bodo ponekod povabili
^Prejeta malo pozno.
tudi okoliško prebivalstvo.

50.320 Ndin

Pocenili so čevlje
PRED KONFERENCO ZK V TREBN JEM :

ODM EVI REFORM E V »KEMOOPREMI«

POPRAVEK
Popravljamo podatek
o izklicni ceni za

T ako je bilo n a g rad b išču m o tela p ri b en cin ski č rp a lk i v T reb n jem p re d ted n o m
dni, danes p a je že p rec ej drugače. Z deli zelo h itijo , sa j bo p rav k m alu otvoritev.
(F o to : inž: M. Legan)

Občinski komite ZKS Treb
nje je na svoji seji 10. okto
bra razpravljal o pripravah
na konferenco ZK ter o or
ganiziranosti in delovanju
komunistov. Sklenil je, da
bo občinska konferenca ZK
Trebnje 28. oktobra ob 8 . uri.
Na njej se bo zbralo 41 v
krajevnih organizacijah že iz
voljenih članov konference.
Na dnevnem redu je
bil predlog sklepa o organi
ziranosti komunistov in o
delovanju organov ZK v tre
banjski občini, v katerem so
zajete organizacijske nadrob
nosti delovanja organov ZK.
Druga točka je bil predlog
poslovnika občinske konfe
rence, v katerem so določe
ne pristojnosti
konference
in način njenega delovanja.

reformo, odgovoril: — Priza
dela nas je, toda kad boljše
ga, kot je reforma, si kljub
temu nismo mogli želeti! Zla
sti v naši kovinski stroki se
je z njo v gospodarskem re
du marsikaj spremenilo, in
to na boljše! Prinesla nam
je veliko težav: bilo je manj
naročii, ker je naša dejavnost investicijska, zmanjkovalo je obratnih sredstev, pa
tudi glede organizacije dela
in storilnosti je bilo maršikaj narobe. Ljudje smo, in
nič več, zato se v vse to ni51110 poglabljali, dokler je bi
lo dela in denarja dovolj,
Zdaj, v reformi, pa je drugače!
Ko je začelo zmanjkovati na
ročil in se je začel boj za
dinar, so kaj hitro izločili
iz proizvodnje, ki je bila
usmerjena preširoko, več pro-

Program za proslavo Oktobra

izvodov, s katerimi je bilo
veliko dela in malo zaslužka.
S tem se je izboljšala kvali
teta izdelkov, ki so ostali v
proizvodnem programu. Ob
skoraj 50Vo zmanjšanju šte
vila zaposlenih so morali seveda krepko spremeniti organizacijo dela, saj so vrednost proizvodnje hkrati povečali za več kot 100 odst.
obratnimi sredstvi so še
vedno težave. Tu si veliko
obetajo od uvedbe menice v
plačilnem prometu. Dejav
nost v kovinski stroki je in
vesticijska.
Kadar
izdelu
ješ investicijsko opremo za
novo t ovamo, delaš 3 ali
4 mesece, preden je oprema
gotova, nato se ti čez noč
usuje denar . . . Dobavitelji
pa zahtevajo takojšnje plači
lo surovin. Z menico, ki bi
zapadla v 2 ali 3 mesecih, bi
šlo veliko laže.
Tudi odnos železarn do
manjših kovinskih podjetij se
je izpremenil: prej niso ma
rale slišati za njihova naroči
la. danes pa jim že dobav-

Na predvečer velike obletnice
bodo mladinski aktivi prižga hovih željah. Le grosisti v želi po vseh večjih hribih kre lezninarski stroki, ki še ve
sove.
dno gledajo na kovinska
podjetja vse preveč zviška,
Mladina o zaposlo bodo morali svoj odnos spre
meniti.
vanju
Kot je 12. oktobra sklenil
občinski komite ZMS, bo let
na občinska mladinska kon
Solidarnostno
ferenca v Trebnjem predvi
doma prvo nedeljo v novem
zborovanje
bru. Na tem pomembnem
mladinskem shodu bodo ra
21. oktobra bo ob 13. uri
zen organizacijskih vprašanj
v Trebnjem v parku pri
obširneje obravnavali težave
spomeniku zborovanje v
pri zaposlovanju. Ugotovljeno
znak naše solidarnosti z
je, da so pri tem močno pri
vietnamskim
ljudstvom.
zadeti mladi ljudje, ki šele
K udeležbi vabimo vse
prihajajo iz šol, in ker ni
preb'valce, člane delovnih
majo delovnih izkušenj, tež
organizacij in mladino.
je dobijo delo.

kar pomeni, da ni več osnov
nih organizacij ZK v podjet
jih; tu bodo odslej komuni
sti v primeru potrebe delo
vali le v okviru aiktivov ZK.
Teritorialno načelo organizi
ranosti komunistov je bilo
osvojeno po široki razpravi
v vseh osnovnih organizaci
jah. Z njim je uzakonjena de
janska praksa, saj omenjenih
5 krajevnih organizacij ZK
deluje že od marca letos.
Od konference ZK, ki bo
28. oktobra v Trebnjem, pri
čakujejo oceno družbeno-političnega in gospodarskega sta
nja v občini s posebnim ozi
rom na reformo, predvsem
pa konkreten dogovor o ak
ciji komunistov in o tem, na
katera področja naj komuni
sti usmerijo svojo dejavnost.
Z novim načinom organizira
nosti ZK v občini so odprav
ljene majhne in neučinkovi
te osnovne organizacije, ki
so doslej obravnavale ozko
krajevno problematiko, o dru
gem pa razpravljale samo na
splošno in se ukvarjale pred
vsem s samimi seboj.
Na seji občinskega komite
ja ZK so ugotovili, da bodo
nove, večje krajevne organi
zacije ZK dale komunistom
večjo možnost za udejstvova
nje in sodelovanje pri reše
vanju raznih družbenih vpra
šanj. To je toliko bolj res tu 
di zato, ker se bodo v kra
jevnih organizacijah ZK za
radi večjega števila komuni
stov okrepila tudi vodstva
in osnovna jedra krajevnih
organizacij. Posledica tega
bo večja akcijska sposob
nost krajevnih organizacij ZK
in komunistov v njih.
Občinska konferenca ZK bo
imela 41 članov, občinski ko
mite ZK pa 9 članov. Pri
občinski konferenci ZK boje: komisija za razvoj in
družbeno-idejna
vprašanja,
komisija za družbeno-ekonomske odnose in komisija za
družbeno politiko, mednarod
ne odnose in mednarodno
delavsko gibanje.
člani komisij bodo samo
jedro, okold katerega se bo
do lahko zbirali vsi komuni
sti, ki jih bo dejaivmost katere
koli izmed omenjenih komisij
zanimala.

Mokronoško čevljarsko po
djetje, v katerem dela 17 de
lavcev je pocenilo navadne
(visoke) čevlje za 500 din in
obdržalo prodajo na prejš
nji ravni. Pocenitev jim je
omogočila nižja cena usnja.
Zdaj je obrat pred glavno
sezono. V denar bodo šli
čevlji z gumijastimi podpla
ti, za katere so sklenili že
prej pogodbe o prodaji. Naj
več čevljev prodajo na Do
lenjskem
in
štajerskem .
Pred kratkim so dobili več
je naročilo, od METALNE iz
Krmelja, za katero delajo tež
ke delavske čevlje z železni
mi kapicami.
čeprav sproti prodajo vse
čevlje, obrat razmeroma ma
lo zasluži, ker je huda tek
ma s tovarnami z industrij
sko proizvodnjo čevljev, čev
ljarsko podjetje je bilo že
lani na repu s povprečnimi
zaslužki. Ob izboljšanem sta
nju zaslužki niso večji od
55 tisočakov.

Za 86.000 Sdin
uničenih živil
Občinska sanitarna inšpek
cija je letos opravila že čez
100 pregledov in sodelovala
v še več komisijskih pregle
dih. Zaradi škodljivosti je bi
lo po njenem nalogu izloče
nih in uničenih živil v vred
nosti 86.000 Ndin, nekaj kršil
cev sanitarnih predpisov pa
je bilo predlaganih v posto
pek o prekršku.
Kot ugotavlja poročilo in
špekcije, so se zadnje leto
razmere delno izboljšale, ven
dar še marsikje ni povsem
ustreženo strogim sanitarnim
predpisom. Pri tem prihaja
večkrat do negotovosti, ko
se je treba odločiti, ali lokal
zapreti ali začasno malo po
gledati sikozi prste. V poro
čilu inšpekcija znova opozar
ja na neurejeno kanalizacijo
v vseh treh glavnih naseljih
trebanjske občine.

77 tisočakov za
Vido in Rafaela
V organizirani nabiralni ak
ciji je zbrala sindikalna po
družnica med člani kolektiva
občinske uprave dn družbeno
-političnih organizacij v Treb
njem 63-600 Sdin prispevkov,
sindikalna podružnica občin
skega sodišča v Trebnjem pa
13 500 Sdin. Znesek priča o
dobrosrčnosti članov obeh
sindikalnih podružnic, toliko
denarja pa je bilo zbranega
tuda zato, ker je bila nabiral
na akcija dobro organizirana.
Posnemajmo tepi zgled!

TREBANJSKEIOVICE

Obvezna vzgoja
ZROP
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„Trikon" že med najboljšimi

/iiia

Občinski odbor združenja
Ar
B e li
rezervnih oficirjev in podofi
cirjev je začel s pripravam i Letos so uredili obrat konfekcije, do januarja pa bodo obnovili še obrat ple
za izpolnjevanje strokovnega tenin — Letos so prodali še enkrat več kot lani — S prodajo nimajo težav
program a za izobraževalno
leto 1967/68. Predavanja in
K očevsko p o d je tje »Trikon«, k i im a o b ra ta k o n  nizacije: Kmetijsko gozdar
praktične vaje, ki bodo ob
fek c ije in p leten in e, se je do le to s vedno b o rilo z sko posestvo, LIK, Hotel Pu
vezne za vse rezervne oficirje
raz n im i težavam i. O b le to šn je m p o lle tju p a je vse gled in INLES Ribnica, ki
in podoficirje, se bodo zače
p re se n e tilo s sv o jim i u sp eh i, sa j se je u v rstilo m ed so mu prodale potrebne de
le predvidoma decembra. Po
n a jb o ljše delovne o rg an izacije v občani. T u d i tri- vize. K redit je podjetje na
zaključku predavanj bo testi
č e trtle tn i g o sp o d a rsk i re z u lta ti so zelo ugodni, sa j jelo za nakup polavtomatičranje. Zadnjega sestanka, na
so le to s p ro d a li za 640 m ilijo n o v S d in izdelkov ali nih pletilnih strojev in še
katerem je kom isija za iz
sk o ra j še e n k ra t več k o t v iste m o b d o b ju lani, pov nekaterih drugih strojev za
obraževanje razpravljala o
p reč n i oseb n i d o h o d k i n a zaposlenega so le to s večji ta obrat. Po rekonstrukciji
strokovnem programu, se je
za o koli 25 o d sto tk o v , sk la d i sk o ra j en ak i k o t ob bodo tudi v tem obratu do
udeležil tudi predstavnik zve
zak lju č k u p rete k le g a leta, po v p rečn o število zap osle segah večje delovne učinke
ze združenj borcev NOV Slo
n ih p a so p o večali o d 172 n a 180 (m ed tem k o v te m in hkrati pocenili proizvod
venije Vid Jerič.
ne stroške. O brat bo prenov
m esecu za p o slu jejo že 220 lju d i).
ljen predvidoma do januarja.
Prvotni letni plan proiz te in po sprejemljivih cenah.
Kaj bo za stolpiči? vodnje, ki je znašal 500 mi Seveda pa taka proizvodnja Stare pletilne stroje pa bo
»Trikon« za malenkostno od
Urbanistično
je potrebno lijonov S din, so popravili zahteva veliko naporov in škodnino posodil pletiljam,
na
800
milijonov
S
din,
vse
znanja
vseh
zaposlenih.
obdelati območje med Rož
ki bodo želele delati doma.
Kolektivu »Trikona« se je To bo spet pripomoglo k več
no ulico in ljubljansko cesto pa kaže, da bodo prodali le
tos
za
okoli
900
milijonov
S
že začelo obrestovati večlet jem u zaslužku občanov.
r Kočevju. Talko je bilo skle
no vlaganje denarja za mo
njeno na zadnji razširjeni se din proizvodov.
Ker je proizvodnja zaradi
ji sveta za urbanizem, komu
Take uspehe dosega »Tri dernizacijo podjetja. Doslej modernizacije vedno večja,
nalne in stanovanjske zade kon« predvsem zato, ker mu so namreč imeli nizke oseb potrebuje
podjetje vedno
ve. Urbanistični načrt za ta je v novih prostorih uspelo ne dohodke pa tudi ob za več surovin in seveda tudi
del m esta bo naročilo Stano tehnološko urediti konfekcij ključku leta niso nikoli de več obratnih sredstev. Zato
vanjsko podjetje, izdelal pa ski oddelek. Postopoma so lili presežkov.
nam enja kolektiv vedno več
ga bo Projektivni atelje iz osvojili vse faze proizvodnje
Vendar pa še niso dosegli denarja — tudi na račun nižLjubljane. Predvidoma naj bi konfekcije — prej so delali vsega, kar so želeli. Popolno- jih osebnih dohodkov — za
gradili za sedanjimi stolpiči v kooperaciji s sorodnimi ma nameravajo obnoviti še lastna obratna sredstva, pri
ob Ljubljanski cesti manjše podjetji — in začeli izdelo obrat pletenin, za kar so do čakuje pa, da mu bo s kre
bloke (petorfike, čertvorčke), vati vedno več artiklov. Naj bili inozemski kredit. Pri diti za obratna sredstva po- P o d je tje »Trikon« p r ire ja v sv o jih p ro s to rih n a Reški
za temd bloki pa individual prej so delali le moške hla- najetju posojila so »Triko- magala tudi občinska skup c e sti v K očevju ob časne raz stav e sv o jih izdelkov.
ne hiše.
če in posteljno perilo, danes nu<{ pomagale delovne orga- ščina.
N am en jen e so p red v sem k u pcem . (F o to : P rim c)
pa še moške športne suknji
če, moške in ženske plašče,
Pokvarjeni avtobus ženske kostime; osvajajo pa
REORGANIZACIJA ZDRAVSTVENE SLUŽBE O B ČIN K O ČEV JE IN RIB N IC A
V ponedeljek, 9. oktobra ob tudi izdelavo ženskih kosti
10.15, je odpeljal iz Ljubljane mov iz kombinacije pletenin
proti Kočevju avtobus SAP, in usnja.
ki se je kvaril na vseh po
S prodajo nimajo težav,
stajah od Turjafca do Ortne ker delajo v majhnih seri
ka in pripeljal v Kočevje z jah, izdelki so dobre kvaliteje bil predpis sprejet, pa do
enourno zamudo. Naslednji
oktobra v kočevski in ribni
Iniciativni
odbor
pripravlja
vse
potrebno
za
združitev
zdravstvenih
domov
dan ob istem času je spet
ški občini ni bilo kaj poseb
v občinah Kočevje in Ribnica — Imenovane so 3 komisije, ki bodo poma no pomembnega narejeno za
odpeljal iz Ljubljane proti
Kočevju verjetno ista avto Cene v Ribnici in
reorganizacijo osnovne zdravgale odboru
bus in prispel le do Velikih
■ ■■■ --------------------------------------- stvene lsužbe oziroma zdruKočevju
LaSč, kjer je zaradi okvare
12. oktobra je bil v Kočev- lekarniške službe ter siste- cembra letos, časa je torej žitev obeh zdravstvenih do
obstal. Potniki so m arali pre
Pretekli ponedeljek so veljale v ju sestanek iniciativnega od- matizacijo delovnih mest, ko- le še malo, saj od m aja, ko mov.
stopiti n a naslednji avtobus Kočevju in Ribnici naslednje m a bora za reorganizacijo osnov- m isija za izdelavo aktov (o
redne proge, ki je pripeljal loprodajne oene:
ne zdravstvene službe v ob- ustanovitvi, statuta in ostauro kasneje.
činah Kočevje in Ribnica, lih pravilnikov) in komisija
Kočevje
Ribnica
P ri SAP bi m orali biti prav
Udeležili so se ga tudi pred- za ekonomsko-finančna vpracene v Ndin za kg
gotovo bolj poaornd do potni
stavniki
obeh
občinskih šanja.
kov, saj bi bila lahko za ko krotnpdr
0,70 skupščin,
0,74 do 0,84
družbenopolitičnih
-----------------.
Komisije bodo delale po
Kočevsko osemletko obi- pa bo osemletka i z p r a l a
1
0,55 do 1
ga enourna zamuda avtobusa sveže zelje
1,80 organizacij ter predsednica nftVodilih iniciativnega odbo- skuJe letos pnblizno enako učilnice v gimnaziji. Takrat
1.84
kislo zelje
usodna, na prim er zaradi iz fižol
—“* sveta Regionalnega zdrav- ra Začetno in glavno delo učencev kot lani (1696), ki bodo lahko organizirah P°"
4,30 do 4,96
v zm ju
pitov,
pomembnih
sestan čebula
1.70 stvenega
1,60
centra
Ljubija- ^ o p ra v ije n o d 0 g novem- 50 razporejeni v 53 oddelkov, uk tako, da bodo imeli učen10,33
_
teden
česen
kov itd.
P® ie letos izgubila 7 ci pouk izmenoma en fMen
2.30 na dr. Ruža Segedin 'in po bra, ko bo druga seja tega
2,56
solata
učilnic v bivšem internatu dopoldne, drugi teden popol2.30 slanec skupščine SRS Drago odbora.
2,25
paradižnik
2
1,93
Benčina.
(ta stavba je bila dodeljena dne.
Gorel je hlev
a
Predpisi določajo, da mo- podjetju »Trikon«), zato ima
Pri vodstvu šole smo ^ e'
Na sestanku so člani ini
2.70
3.12
cv eta ča
13. oktobra ob 23.45 je za korenje
1,50 ciativnega
1.84
odbora sklenili, ra biti združevanje zdravstve- letos 7 oddelkov več pouk deli, da je letos za š o l s t v o
3,60
4,86
da bodo pripravili vse po nih domov končano 31. de- popoldne. Prav zato vodstvo premalo denarja. V prvih sečel goreti v Mahovniku hlev peteršilj
1,40
ohrovt
šole ni moglo ugoditi vsem stih mesecih so imeli 8 m«1'
trebno za enakopravno zdru
7,35
Cirila Luzarja. Požar je po rifae
prošnjam zaposlenih staršev, jonov S din p rim a n jk lja ja 2
1,80 do 2,80
jabolka
žitev zdravstvenih domov Ko
3,90
vzročila sveča, s katero so hruSke
3,75
naj bi imeli njihovi otroci Ker ni denarja, so se moraČE ŽELITE
5,60 čevje in Ribnica. V ta na
5,10
pomaranče
pouk dopoldne.
li odpovedati o r g a n i z a c i j i ce
svetili pri molži. Ogenj je del m andirane
6.70 men so imenovali tudi tri ( odgovor ali naslov iz ma
7.50
5,40 komisije, ki bodo v pomoč
Letos ima šola razrede v lodnevnega bivanja vZg0^ .
5,55
limone
no pogasil Stane Plut, dokonč banane
li
lih
oglasov,
priložite
vaše
5.70
6
novi šoli, gimnaziji in bivši zanemarjenih in s o c ia ln o si
odboru, saj
mu vprašanju dopisnico
3,50 iniciativnemu
3.50
no pa so ga ukrotili gasilci grozdje
Bračičevi šoli. V prihodnjem kih otrok v šoli. S e v e d a P
bodo opravile glavno delo.
4.12
breskve
ali
znamko
za
30
din.
iz Kočevja. V hlevu se je za kostanj
šolskem letu, oziroma ko bo nimajo denarja tudi za org
1,70
Te komisije so: komisija za
UPRAVA
LISTA
(cena
dograjen trak t C nove šole, nizacijo šole v naravi.
dušila krava in 10 kokoši. jajca
zdravstvene in
0,66 do 0,88
0,68 organizacijo
za kos)
Škode je za okoli 4000 N din.

Prvi resnejši korak za družitev domov
Soli manjka denarja

‘IN T E R V JU Z GLUHONEM IM

JUGOPLASTIKA
v Kočevju
»Jugoplastiki« iz Splita je
občinska skupščina Kočevje
v sporazumu s Stanovanj
skim podjetjem dodelila pro
store bivšega kluba SZDL.
V teh prostorih bo »Jugoplastika« odprla trgovino. Pro
store bo preurejalo Stano
vanjsko podjetje Kočevje, tr
govina pa bo odprta predvi
doma še letos.

Vodovod za 4 naselja
Vadčani Stare cerkve, Gocrenja, Konca vasi ln Studen
ca so začeli s pomočjo vodo
vodne skupnosti napeljevati
do svojih vasi vodovod. Del
Stare cerkve sicer že ima vo
dovod, preostali del pa ga bo
dobil zsdaj skupaj z naštetim i
trem i vasmi. Občani polagajo
cevi s prostovoljnim delom
za napeljavo vodovoda pa bo
precej prispevala vodovodna
skupnost. Vodovod bo dogra
jen v kratkem.

DROBNE IZ KOČEVJA
■ PLANINCI
SO ZAKLJUČILI
LETOŠNJO SEZONO. Društvena
koča na Stojni
p ri Jelenovem
studencu za Mestnim vrhom ne
bo ob sobotah in nedeljah več
redno oskrbovana. Dokler pa bo
Se lepo Jesensko vreme, bo koča
na voljo izletnikom, ki se bodo
prijavili. Planinci bodo čee zimo
utrjevali svoje organizacijsko dede
lo ln pripravljali program sa pom ladansko sezono. Letos so biH
bili
zelo uspešni in zaslužijo pohvalo.
■ ZNAMKE POSEBNIH IZDAJ
Je imelo tudi letos turistično
društvo. T uristi so jih pridno
kupovali: nekateri samo sa fran
ki ran je pozdravnih dopisnic, nav
dušeni filatelisti pa so Jih kupo
vali kar cele pole. N ajraje so
kupovali znamke-posameznice, ki
so bile izdane v posebne namene
(otroška znamka, IAF Itd.). Zelo
•o M zanimali tudi za znamke
z motivi iz živalstva, rastlinstva
ln vesoljstva. Priporočljivo bi bi
lo, da bi bila v gostinskih loka
lih Učna opozorila, da razen po
šte prodaja posebne znamke tu 
di turistično društvo v svoji in
form ativni pisarni.
■ SE 13. OKTOBRA SO VISELE
ZASTAVE na nekaterih stavbah,
čeprav
smo
občinski praznik
praznovali od 1. do 3. oktobra
ln ga zaključili s slovesno sejo
občinske skupščine, čem u taka
površnost?

■ LOVCI IMAJO PRECEJ US
PEHA p ri odstrelu visoke divja
čine. To se lahko prepriča vsak
pri avtobusni postaji. Sem pripe
ljejo skoro vsak dan iz vseh stra
ni divjačino ln Jo potem z av
tobusi peljejo v Ljubljano. Pre
kladanje in nakladanje pa bi m o
ralo biti bolj urejeno. Ne le otrok, tudi odrasli zgubo lopo
predstavo o srnici, košuti ali jelenu ln o lovcu, de vidijo, kako
vlačijo ubito divjačino po tleh
preparano ln krvavečo, pa tudi
brez glave. Ali ne bi bilo mogoče
rane zakriti s smrekovimi veji
cami in poskrbeti za kultum ejšo
odpremo?

„Ja, Jože je pa dober delavec!“
Oglušel je zaradi vojne - Delo opravi hitro
Mnrmn nva e ana uorlnn to u o r
■ n rlnkt-n _
in
dobro -__ Normo
presega vedno za več
kot njegov oddelek
— Jote, si bil v Soli za glu
honeme? Je napisal n a list se
kretar podjetja INKOP iz Ko
čevja ln pokazal napisano 36lecnemu nekvalificiranemu glu
honememu delavcu Jožetu Pri
jatelju iz Zeljn.
Jožo Je prikim al.
— Kje? — je bilo naslednje

pismeno vprašanje.
Jože Je pokazal proti Ljub
ljani.
— Koliko razredov sl kon
čal?
Jote je pokazal Miri prste.
— Bi še rad hodil v iolo?
Zdaj pa ae Je nekaj zaplet
lo. Ali Joto ni razumel vpra-

■ KOSTANJARJI SO SE VSA
KEGA OKTOBRA 2E ZACELI
pripravljati na sezono. Postavili
so si barakice ln peči za peko
kostanja. Letos tega še ni opaziti.
Jih mogoče moti lepo Jesensko
vreme in čakajo na mraz ali so
m orda opustili to domačo obrt,
ki je bila značilna za Kočevsko?
Nekoč so pekli kostanj ar ji iz
Kostela in ostale Kolpske doline
kostanj po vseh večjih m estih,
tudi na Dunaju ln v Berlinu. Se
daj pa vse kaže, da ga niti doma
ne bomo imeli. Sta tudi kosta
n jar je zatrla m odem i čas in teh
nika?
■ SADJA
BO
DOVOLJ
ZA
OZIMNICO ln predelavo tudi v
kočevskem
koncu.
Povsod so
stisnili veliko sladkega m ošta ln
namočili sadje za žganjekuho. Te
žave pa so, ker ljudje nim ajo
dovolj posode.
Marsikdo obira
sadje na zapuščenem drevju v
porušenih kočevskih vaseh. Neka
terim pridejo prav tudi divje
hruške, če trgatev niso že prej
opravili medvedje.

Jo že P rija te lj p ri vsako d n ev nem delu v INKOPU v K o čev ju (F o to : J. P rim c )

Sanja ali pa Jožeta nismo *•
zumell.
Iz njegovih nadaljnjih k «
tenj smo lahko sklepali 1»
da je oglušel, ko Je bil
okoli leto dni. T akrat » J
njegovi bližini streljali s topoj
vi ali so m orda padale gra™*
te, m orda pa tudi bombe.
tem Je z rokam i nakazal
zraku četverokotnik in stolP®«
kot da Je bil v taborišču N
risal Je kljukasti križ,
puško ln potem , da Je ne*
nekoga s puško udaril n a jP ^
po prstih na roki to mu <*
prsta zlomil, nato pa » ^
nogi in Jo tudi zlomil.
Jožeta za Intervju
*“*•
zbrali slučajno. Njegovi
lav d in vodjo so nam P®
dali, da Je zelo dober dela'v ■
Normo presega vedno *»
kot montažni o d d e le k ,
dola Jožetova značilno« L
svojega Izdelka ne
_____
t u d i ,da
rok, dokler ni kv
prej iz rok
teten.
Pri
svojem dolu j ^
teten
predlaga tudi razne izb o ljšaj
Jo te ie uren, priden,
j w
ljiv in skrom en. Sodolavc' y
vodje ga im ajo zato ra“ . B
INKOP dela že nad 9 «*•
niso Imeli z njim nikoli
.jj
nlh težav. Celo bolan je
samo enkrat. S ev ed a se i
jj,
zna tudi pri n je g o v ih
^
d o h o d k ih , saj je, čePJS n e 
k v a lificir a n , lani zaslu®1 > e.
p rečn o po 65 .000 S d to n * »
soc. letos pa po 70.000
Ker Je Jože priden, J**. Kt.iv
in d o jem ljiv , bi mu
rad p o m a g a l, da bi se
fi0
prej izšo lal, če bi hotaM £ ^
bi v p od jotju ved oll. KW
naj obrnejo za nasvet-

Slavje na Grmadi

Umrl je „most smrti"

Turistično društvo v Veli
kih Poljanah je 14. oktobra
ob svoji desetletnici pogosti
lo na Grmadi požrtvovalne
člane in članice. Ob tej pri
ložnosti so reikili, da bi bilo
potrebno vzdrževati cesto iz
Ortneka na Vrh pod Grma
do.

Ob prekasni nepozabni izgubi našega dragega
in za zavarovalnico celo najdražjega

MOSTU SMRTI

S kolesom iz Ribnice
v Sodražico

iz Goriče vasi
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so ga spremili
na zadnji poti: občinskima skupščinama Ribnica
in Kočevje, Cestnemu skladu SRS, Cestnemu pod
jetju Novo mesto, »Zidarju« iz Kočevja, Zavaro
valnici, krajevni skupnosti Goriča vas in ostalim.
Z njim smo izgubili dolgoletnega dragega, zve
stega in zaslužnega člana naše skupnosti.
Užaloščeni:
Foto Mohar, ki ne bo dobival na njegov račun
več prvih nagrad za »fotografijo tedna« (kar mu
naj davkarija upošteva’.),
Firbci iz Goriče vasi, ki ne bodo imeli več
brezplačnih zabav na račun avtomobilov, ki so
se pogosto kopali v Bistrici (tudi ribiških škor
njev ne bodo mogli več zahtevati od gasilcev,
češ da jih potrebujejo za reševanje avtomobilov
in avtomobilistov),
Zavarovalnica, ki ne bo morala več izplačevati
toliko zavarovalnin,
Postaja milice Ribnica, ki bo morala zaradi
pomanjkanja nesreč odpustiti enega miličnika,
Jože Ilc, ki ne bo ob mostu več užival roman
tike,
avtomobSBŠti in drugi vozniki motornih vozil.
ki so zdaj prikrajšani za brezplačne kopeli in do
puste (bolniške),
Dolenjski list, ki m u bo pri vsaki številki
zmanjkalo snovi za najmanj četrt strani in ostalo
sorodstvo.

<r

»Pogrebci« so p red dnevi začeli p o k o p av ati s ta ri »m ost sm rti« v G oriči vasi. Poleg
n jeg a p a se že ro jev a novi m o st, k i bo d o g raje n p red v id o m a še le to s (F o to : M o h ar)

ZA R A D I ZAPRTO STI V R IB N IŠ K I O B Č IN I

Kdo bo naslednji na bobnu?
Ribniška podjetja premalo mislijo na čas, ko pridejo težave
Na nedavni seji sveta kra
jevne skupnosti Ribnica so
razpravljali predvsem o go
spodarskih problemih. Dalj
časa so se zadržali v razpra
vi o stanju v »Gradbeniku«

Nobenih dvoličnežev v Zvezi!
V prihodnje bolj skrbeti za pomladitev članstva v ZK
Člani ZK iz Sodražice so
meli združitveno konferenco
Wej, zato na zadnjem setanku
niso
volili novega
vodstva organizacije. Nezado,0lJiva udeležba na sestanku
je opozorila na'm lačnost ne^ e r i h članov do dela v ZK.
<^to je prav o tem, kaj je naoga člana Zfc, tekla razgibarazprava. Na sestanku so
členili, da bodo v kratkem
azčistili s člani, ki so samo
a Papirju. Partija ne bo v
oj ih vrstah trpela dvolične67 • Z izločitvijo slabih članov
® bo partijska organizacija
°krepiia.

Za uspešnejše delo komuj ^ ° v, 50 ugotovili na šestanu v Sodražici, je nujno

Ozimnica iz jurčkov
^©tošnjo jesen so jurčki v
°~®Qovih ribniške občine bo^
»brodili. Nabiralci gob
* nabrali toliko jurčkov kot
°olS0 ne. Posebno veliko
p te bilo v gozdovih Male
s re. Marsikateri Ribničan si
napravil pravo ozimnico
Jurčki, ki bodo v zimskih
psecih prišli zelo prav. Zanih*1*70 ^e *
J®
v poletnih
Mesecih gob zelo malo,
. r Pa je narava nadoknadi,a v jeseni.
-r
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^ ^ a u k a o prehrani, blateh n » T lva>
organizacije ln
Poslovanja, strežbe,
turir y anja pijač, kletarstva,
i w - Tečaj bo trajal

pS*

Se
za varstvo pri delu
m n **^1 novembra. Zaseb^oS
jalci S« bodo obl‘
cleloA,' 100 ur, slušatelji iz
140 Ur 1 o rg a n iza cij pa kar

potrebna disciplina ter e n o t
mišljenj. Predvsem pa
je treba vrste komunistov
pomladiti. Za vključevanje no
v ih č la n o v , zlasti iz vrst m la 
dine, je bilo storjenega pre
malo. Organizacija je bila
preveč zaprta vase. Zato bo

n ost

co ic
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a

ena prvih nalog organizacije,
da se bo povečala.
Razpravljali so tudi o dru
gih nalogah, izvolili štiri de
legate za občinsko konferen
co Zveze komunistov in pred
lagali enega kandidata za ob
činski komite ZK.
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Eni so dali, drugi molčijo
Kmetje z območja ribniške osnovne šole so se
pred časom zavezali prispevati les za novo šolo. Ne
kateri so obljubo izpolnili lani, drugi letos, nekateri
pa so nanjo pozabili. Do zdaj so pripeljali kmetje
za šolo okrog 60 m 3 lesa. Ker je dokončanje šole
odvisno od lastnih moči, bi bilo prav, ko bi vsi
kmetje svojo dolžnost izpolnili, tako kot jo redno
izpolnjujejo vsi zaposleni delavci in uslužbenci že
dve leti, ko vsak mesec odvajajo krajevni samopri
spevek za novo šolo v višini 3,5 odst. od zaslužka.
Zatorej naj bi kmetje, to je tisti, ki lesa še niso pri
peljali, to storili čimprej.

in Kovinarskem podjetju.
Za Gradbenika bo verjetno
edina rešitev redna likvida
cija, dejavnost podjetja pa
naj bi prevzelo stanovanjsko-komunalno podjetje. S
tem bi prišlo do reorganiza
cije tudi v stanovanj sko-komunalnem podjetju. Podjet
je bi bilo razdeljeno na ob
rate: zidarski obrat, opekar
na, komunala in druge. V
Kovinarskem podjetju, ki je
zašlo v težave, pa naj bi ta
koj ukrepali.
Vsekakor drži ugotovitev
članov sveta KS, da je v
ribniški občini potrebna po
vezanost med podjetji. Se
daj je pa tako, da so izoli
rana, kot da deluje vsako
na drugem koncu Slovenije.
To pa je kraju in občini sa
mo v škodo. Doslej še od
nobenega podjetja ni prišla
pobuda za združevanje sred
stev za form iranje skupnega
sklada, iz katerega bi črpalo
finančna sredstva podjetje,
če bi prišlo v zagato. Tako
dopuščamo, da podjetja izgi
njajo; začelo se je z gostin
skim podjetjem, to se obetfi
Gradbeniku. Kdo bo nasled
nji?
Z novim letom preneha ve
ljati odlok o krajevnem sa
moprispevku. S tem bodo
usahnili tudi viri za dogra
ditev šole v Ribnici. Na seji
je bilo občinski skupščini
predlagano,
naj
sprejm e
predpis oz. odlok, po kate-

Iz slabe poti bodo naredili cesto
Občani zgradili del ceste — Pomagati bo morala tudi občina — Sedanja
delitev dotacij ni bila spodbudna
Letos so na območju kra
jevne skupnosti Gregor po
pravili vaščani 4,5 km ceste
od Zadnikov do Vintarjev,
ki doslej ni bila prevozna za
motorna vozila. Vaščani šti
rih vasi (18 hiš) so prispe
vali za popravilo vsak po pri
bližno 150 prostovoljnih de
lovnih ur, krajevna skupnost
pa 300.000 S din.
Zdaj bi bilo treba usposo
biti za avtomobilski promet
še okoli 2 km poljske poti
od Perovega do Zadnikov. Ta
ko bi te odročne vasi le do
bile zadovoljivo
prometno
zvezo s Sodražico in Ribni
co, od koder bi lahko priha
jala v te kraje zdravnik in
veterinar Seveda bi ljudje
potem tudi lažje prodajali
svoje pridelke, razen tega bi
kraje odprli turizmu.
Slemena so namreč blizu
glavne ceste Ljubljana—Ko
čevje. Tu so prim erni tereni
za smučanje, kraške jame,
gozdovi z divjadjo itd. Na
Slemenih raste zelo dobro
sadje, kostanj, gobe, orehi,

in edino tu na zahodnem Do
lenjskem tudi — češnje. S
Slemen je lep razgled po
Ribniški dolini, na Kamni
ške planine in Triglav. Do
mačini so zelo ljubeznivi.
Ljudje se zavedajo, da jim
je dobra cestna zveza s sve
tom potrebna, zato odstopa
jo zemljo za cesto celo brez
plačno. Seveda pa domačini
sami ne bodo mogli narediti
vsega. Pomagati jim bo mo
rala tudi občinska skupšči
na, ki bi m orala dajati več
dotacij
tistim
krajevnim
skupnostim, kjer se občani
sami prizadevajo in prispe
vajo za komunalno ureje
nost svojega območja. Dose
danja delitev dotacij krajev
nim skupnostim z ozirom na
število prebivalstva, verjetno
ni pravična, prav gotovo pa
ni spodbudna, saj Je bil de
nar razdeljen z ozirom na
število prebivalcev v posame
zni krajevni skupnosti (po
trebe niso bile upoštevane)
in ne glede na to, koliko so
za komunalno ureditev svo

jega območja
pripravljeni
prispevati občani (kar ni
spodbujalo občanov, da bi
čimveč prispevali sami in ta
ko čimprej rešili svoje ko
munalne težave).

Ribniški upokojenci
v Piranu

rem bi morali vsi posestniki
in tisti, ki so bili doslej iz
vzeti od plačila krajevnega
samoprispevka za šolo, pla
čevati prispevek za šolo. Na
ta način bomo zbrali denar
za dograditev šole v Ribnici
in Sodražici ter novo šolo
v Loškem potoku.
Nadalje so razpravljali o
urbanističnem načrtu Ribni
ce, ki je bil dalj časa razgr
njen in bo sedaj dan v po
trditev občinski skupščini.
Da bo v bodoče med krajev
no skupnostjo in stanovanjsko-komunalnim
podjetjem
pri urejanju komunalnih na
prav večje sodelovanje, je
svet izvolil posebno komisi
jo, ki bo soodločala pri upo
rabi sredstev, zbirajočih se
iz prispevkov za uporabo
mestnega zemljišča.
Kritizirali so poslovanje
podjetja »Elektro«, ker je
bila glavna ulica v centru
Ribnice ponoči dalj časa v
temi. Prav tako so kritizira
li pristojne za ceste, ker ne
vidijo lukenj na cesti. Ploč
niki so bili pred časom za
radi preureditvenih del pre
kopani, niso pa jih še do
danes popravili.
-r

Ta pa zna!
Ima osebni avtomobil.
Vozi ga že dolgo. Ima tu
di vozniški izpit in izkaz
nico šoferja B kategorije.
Do sem je vse prav.
Zahotelo se m u je za
služka s tovornim avto
mobilom, vendar bi moral
imeti izpit za C kategori
jo. Prijavil se je za izpit.
Do sem je vse prav.
Na izpitu je padel, ker
je imel 13 napak v nalogi
iz prometnih predpisov in
znakov, kakor je ugotovi
la izpitna komisija za ob
čini Ribnica in Kočevje.
Tudi do sem je vse
prav.
Prav pa ni, da človek s
takim šibkim znanjem
prometnih predpisov še
naprej vozi osebni avto
mobil, čeprav ima izkaz
nico za šoferja B katego
rije.

8 . oktobra so ribniški upo
kojenci šli na izlet v Piran
ln tako vrnili obisk piran
skim
upokojencem, ki so
V Loškem potoku
predtem
obiskali Ribnico.
Ribniški upokojenci so sd
premalo kruha
spotoma ogledali kraške lepo
V Loškem potoku in oko
te okoli Cerknice in druge lici prim anjkuje kruha. Lju
zanimivosti.
dje se sprašujejo, kdo je
Telovadba za odrasle kriv: ali oni ali trgovina? Pra
Partizan Ribnica misli tu vijo, da bi kruh lahko vozi
di na odrasle prebivalce. V li iz Ljubljane, če ne gre
domu Partizana v Ribnici bo drugače.
vsak četrtek zvečer telovad
na ura za vse ljubitelje te
vrste rekreacije. Pobuda je
hvalevredna ln želimo, da bd
imela velik odziv med Ribni
£
čani in Ribničankami.

7. oktobra so osnovna šola
Ribnica, komisija za prom et
no varnost in postaja milice
organizirali za šolarje kole
sarje vožnjo pod strokov
nim nadzorstvom iz Ribnice
v Sodražico. Na vožnji, ki
so jo tudi ocenjevali, so bi
li najboljši učenca Marko
Oblak, Ivanka Andoljšek, Šte
fan Rus in Mirko Vautar.
Poučne akcije se je udedežilo 28 dečkov in 9 deklic.
Vožnjo kolesarjvev je sprem 
ljal tudi predsednik AMD
Ribnica Danilo Mohar.

Občina za načrte jam
Ribniški jam arski klub, ki
dela tudi na območju občine
Kočevje, je v teh dneh izde
lal za občinsko skupščino
Kočevje načrte »Mulcove ja
me« pri Rajndodu in črn e ter
Koblerske jame pri Kobler
jih. Občinska skupščina bo
načrte teh jam in še nekate
rih drugih odkupila. Skup
ščina je namreč zainteresira
na za načrte vseh zanimivih
jam, saj namerava vsaj eno
(ko bo imela na razpolago
denar) usposobiti za turistič
ne oglede.

Volitve, imenovanja
V iniciativni odbor za re
organizacijo zdravstvene služ
be v občinah Kočevje in Rib
nica so imenovani:
iz občine Ribnica: Nada
Blatnik, Stane Košir, Ljuba
Mate, dr. Ciril Kumelj, dr.
Božidar Voljč, dr. Bogomir
Fegic in mr. ph. Valerija
Vučkovič;
iz občine Kočevje: dr. Mi
lan Cilenšek, dr. Marko Viz
jak, dr. Mihael Petrovič, inž.
Ciril štrum belj, Anton Kova
čič, Dominik Trobentar in
mr. ph. Anica Lovšin-Podržaj.
Odbor se je že sestal in iz
volil za predsednika dr. Mi
haela Petroviča za njegovega
namestnika Staneta Koširja,
za tajnika pa je bil imeno
van Emil Lorber iz Kočevja.
Iniciativni odbor je izvolil
komisije za posamezna de
lovna področja, in sicer: ko
misijo za organizacijo zdrav
stvene in lekarniške službe
ter sistematizacijo delovnih
mest — predsednik dr. Mirain Cilenšek; komisijo za
ekonomsko finančna vpraša
nja — predsednik Vinko Mate
in komisijo za ustanovitveni
akt in ostale interne predpi
se (statut, pravilniki itd.) —
predsednik Emil Lorber.

Higienski aktivi
v Sodražici
V tednu otroka je delo
podmladka RK v osnovni šo
li Sodražica precej zaživelo.
V razredih smo izvolili hi
gienske aktive, ki bodo skr
beli za red in snago, sobe
pa bomo okrasili z lončni
cami. Na konferenci pod
mladka (6. oktobra) je v. d.
ravnateljice Zinka Benulič
govorila o pomenu tedna
otroka, nato pa smo izvolili
v podmladku novo vodstvo.
Tajnica novega odbora je
prebrala delovni načrt. Pred
lagali smo, da bi v jeseni
zbirali poljske pridelke in
sadje za šolsko mlečno ku
hinjo. V podmladek smo
sprejeli učence prvega raz
reda.
ANDREJA ARKO
učenka 7. r
Sodražica

R EŠETO
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B R E Z D R U ŽB E N E POMOČI G A S IL C I N E MOREJO B I T I USPEŠNI

Več sodelovanja
z armado
V torek dopoldne so obi
skali spomenike NOB v Čr
nomlju in okolicd predstav
niki JLA, - družbeno-političnih
organizacij in Sol. Pred spo
menike so položili vence, ob
tej priložnosti pa so goste
iz JLA seznanili z novejšo
zgodovino Bele krajine. Pred
stavniki organizacij, občinske
skupščine in JLA so se dogo
vorili za tesnejše sodelovanje.
Tako bo že v kratkem orga
niziranih več razgovorov, pre
davanj in kulturnih prireditev.

Lep sindikalni izlet
V nedeljo, 8 . oktobra, je
sindikalna podružnica službe
družbenega knjigovodstva in
komunalne banke Črnomelj
organizirala izlet v Prelesje.
Ugotovili so, da Poljanske do
line ob Kolpi še ni oskrunila
civilizacija. Udeleženci izleta
so se vrnili z najlepšimi spo
mini na lepoto teh krajev.
K. W.

Dobličica ni
smetišče!
Stara črnomaljska na
vada je, da meščani od
padke in smeti puščajo v
bregu nad Dobličico, zato
je tam kajšnje okolje vse
prej kot podoba mesta.
Dobličico pa nekateri
sploh sm atrajo za najpri
m ernejše odlagališče sme
ti, ne glede na to, kakšna
je voda. V torek pred 14
dnevi smo videli tovor
njak, ki se je ustavil na
malem mostu. Imel je šte
vilko 306-71. Iz njega je
izstopil človek,
dvakrat
oberoč zgrabil odpadni
m aterial in ga vrgel v vo
do. Ne samo da je tako
početje brezobzirno do
stanovalcev Loke, je tudi
v nasprotju z občinskim
odlokom. Pa se je kršite
ljem že kdaj skrivil las?

Skoraj golih rok čakajo požara
Gradnja gasilskega doma se je v Črnomlju začela, toda s tem problemi
gasilstva ne bodo rešeni — »Nimamo avtomobila in ne potrebne opreme,
samo z dobro voljo pa ni mogoče gasiti« pravi tajnik občinske gasilske
zveze Gabro Lumbar
Na večjem travniku v bli
žini podjetja ZORA, kjer je
bila nekdaj projektirana že
lezniška proga, so začeli gra
diti
črnomaljski
gasilski
dom. Občinski gasilski sklad
je dobil 18 milijonov S din
posojila pri zavarovalni skup
nosti, okoli 10 milijonov S
din na leto pa bodo zbrali
s krajevnim samoprispevkom.
To so sicer precejšnje vsote,
vendar bo gradnja veljala
okoli 100 milijonov S din,
zato bodo stavbo gradili po
stopoma.
Predvideno je, da bo letos
podjetje BEGRAD zgradilo
stavbo do strehe, če bo ugo
dno vreme V načrtu, ki ga
je že pred več leti izdelalo
. .
„
..
. . ..
... ,
0. .
novomeško Projektivno podA nica iz D am lja, M a n ja , K atica m V inko s
S in jeg a . t - .
bila ^
drugih
V rha, D arin k a iz D rage in njih o v e m am e so
p re te k li J
[orov predvidena še dvoc e trte k ta k o le iz b ira h v trg o v in i V E L E T E K ST IL v
Č rn o m lju (F o to : R ia B ač e r)
----------------------------------------

ZG LE D E N P R IM E R ! ZG LE D E N P R IM E R ! ZG LED E N P R IM E R !

Razdelili za poldrugi milijon oblek!
Podjetje Veletekstil iz Ljubljane je te dni brez
plačno razdelilo vsem šolarjem iz vasi Marindol
ter s področja Sinjega vrha vsakemu za 14.000
Sdin oblačil - Prišli so v trgovino in izbirali!

Veselo presenečenje je za ima Veletekstil tudi svojo tr
otroke iz najbolj oddaljenih govino.
šef prodajalne v Črnomlju
in siromašnih krajev v črno
m aljski
občini
pripravilo Janko Vranešič se je nato s
ljubljansko podjetje Veletek sodelovanjem občine dogovo
stil s svojo odločitvijo, da ril, da bodo pomagali otro
prispeva za poldrag milijon kom iz Marindola in Sinjega
vrha. Sole so v trgovino pooblačil.
Novi direktor podjetja mr. slale sezname otrok, te dni
ekon. Jože Pogačnik je dal za pa so otroci že začeli priha
po darila. Vsak je lahko
»Albanijo« nadzidavajo to dobrodelno akcijo pobu jati
do, centralni delavski svet izbral za 14.000 S din blaga,
Gostilna Miiller v Loki, podjetja pa je predlog spre k ar je pač hotel. Večina se
znana pod imenom »Albani jel in dotočil, da bodo pomo je odločila za bunde in hla
ja«, je že dalj časa zaradi či podjetja deležni otroci iz če, za jope, obleke in plašče
popravil zaprta- Lastnik se črnomaljske
občine,
kjer ter toplo perilo.
je odločil stavbo dvigniti za
eno nadstropje, s čimer bo
pridobil precej gostinskega
prostora. Preureditvana dela
lepo napredujejo, tako da
bo gostilna spet odprta že
v začetku novembra, ko bo
Kaj bo z opuščeno šolsko stavbo v Petrovi vasi,
m ošt postal vino.

Nima smisla z glavo skozi zid!

Kaj bo šele spomladi!

bo treba vendarle odločiti - Občina predlaga
eno, vaščani drugo

Cesta skozi Loko, ki pelje
Odkar so pred leti ukinili
proti Adlešičem, je zaradi osnovno šolo v Petrovi vasi
globokih jam že zdaj skoraj
neprevozna. Občani vedo, da pri Črnomlju, je med delom
bi jo morali takoj popraviti, vaščanov in občinsko skup
ščino Črnomelj nesoglasje.
sicer spomladi na njej sploh
ne bo več možen promet. Stavba je občinska last, ob
Videti pa je, da so pristojni čina jo m ora vzdrževati, in
z a vzdrževanje te ceste dru ker stoji neizkoriščena, so
gačnega mnenja, ker se za predlagali, naj bi stanovanje
prodali najugodnejšemu po
njo sploh ne zm enijo. . .

ČRNOMALJSKI DROBIR
■ V
ČRNOMLJU
VEČKRAT na spodnji m ost mnogo varnejši.
■manjka kruha, tako je bilo tudi Občani bodo to najbolj občutili
v torek, 10. oktobra, ko so pe v zimskem času, saj so bili ob
karno te ob 9. uri dopoldne za poledicah vselej v nevarnosti.
prli. Ker se zgodi, da ob pone Sanjkanje bo z novimi stopnica
deljkih prodajo tudi kakSno štru mi tod onemogočeno.
co od sobotne peke, kaie, da ■ ZIDARSKA
IN
TESARSKA
raonere v pekami niso urejene. DELA so na strehi kulturnega
Potro&nikl se zaradi tega prito- doma v Črnomlju te končana. Ko
bodo opravili svoje še kleparji,
bJo in telijo, da bi vodstvo
odpravilo
pomanjklji bo dolgoletni problem s popra
vili odpadel. Prihodnje leto bodo
vosti.
prekrili le Se del strehe, ki Je
■ VCAS1II JE BILO TAKO, da krit s cementno opeko.
•o po plesih ali veselicah fantje
spremljali dekleta domov, sedaj ■ KINO VSTOPNICE bodo od
novembra naprej za 100 Sdin
pa so to vlogo prevzela nekatera
Njih cena bo od 300 nadekleta. Tako Je bilo na nedelj dražje.
rasla
400 Sdin zato, ker Je
skem plesu v »Grčiji«, ko so ne moral na
zavod za kultumo-prosvetkatera dekleta kar trikrat sprem no dejavnost
ktnemaljala fante domov in se spot > skopsko platnozamenjati
za predvajanje
drugimi vrnile na ples. So hotele filmov, pot robna pa
so
še
s tem uveljaviti svojo enakoprav vzdrževalna dela. Ker bo nadruga
no
nost?
vem platnu predvajanje filmov
STOPNICE PRI MOSTU v Lo boljše, se obiskovalci kina zaradi
to v glavnem končane, delajo višje cene najbrž ne bodo preveč
le še ograjo, nakar bo dostop pritotovall.

nudniku, veliko učilnico pa
bi pustili krajevni organiza
ciji SZDL za sestanke in va
Ske
p r ir e d itv e , zZ aeiom
ške prireditve.
delom izkuizkup ič k a je o b č in a celo p rip ravr.
y
... r fT .
ljena lepo opremiti družbeni
prostor, toda nekaterim va
ščanom to ni dovolj: hočejo
vso stavbo zase in pika! Ker
menijo, da jim hoče občina
narediti krivico, so pred
kratkim
pisali
izvršnemu
svetu.
Tisti, ki se prodaji stavbe
upirajo, ne pomislijo, da va
ška organizacija SZDL s ce
lo hišo sploh nima kaj poče
ti. Vprašanje je tudi, kdo bi
stavbo vzdrževal. Morda So
cialistična zveza? Ta nima
toliko sredstev!
Verjetno gre pri vsej zade
vi spet za trm o, s katero v
Petrovi vasi že od nekdaj ni
so skregani. Ker pa so že za
čeli pisariti naokrog, bi bilo
le pametno, če bi se čimprej
sestali predstavniki vaških
organizacij in občinske skup
ščine, da bi enkrat za vselej
odločili, kaj bo z opuščeno
šolo. Od stanja, kakršno Je
zdaj, pa nima nihče nič.

B

K O V IC E

O Tj

ČmomaJ^sfm kom urut

MALI OGLAS,
Ki ga objavite * Dolenjskem
listu 1- eanesljiv uspeh' Pre
>ere ga 130 tisoč gospodinj,
vdovcev, kmetovalcev dljskov
uslužbenk tn vojakov doma tn
po svetu! — Poskusi tal

Otroci, prav tako pa n ji
hovi starši so Veletekstilu
iskreno hvaležni za izdatno
zimsko pomoč, saj šolarjem
ne bo treba v najhujšem
mrazu prezebati v šolskih
klopeh.

rana za prireditve in stano
vanje za hišnika, toda to
dvoje bodo zaenkrat opusti
li. Zgrajene bodo le 4 gara
že, 1 pisarna ter gasilski
stolp.
Razmere gasilstva v občini
se z gradnjo gasilskega do
ma izboljšujejo, še vedno
pa bo ostalo odprto vpraša
nje opremljenosti
gasilcev.
Tajnik občinske gasilske zveze Gabro Lumbar je o tem
povedal:
— Na področju črnomalj
ske občine deluje 32 prosto
voljnih gasilskih društev, ra
zen tega imajo gasilske čete
na Rudniku, v podjetju ZO
RA in v semiški Iskri. Naj
slabše stanje je v ZORI, kjer
imajo zelo slabe preventivne
naprave, prav tam pa je naj
večja možnost, da izbruhne
požar. Oprema naših gasil
skih društev je povsod sla
ba: imamo 28 m otornih bri
zgaln in 5 ročnih, najslabše
pa je stanje v Črnomlju.
Vso opremo in neraben ga
silski avtomobil imamo str
pano v neprimernem skladi
šču. Če gori, moramo naj
prej iz prostora spraviti av
to, da lahko pridemo do
opreme. Ta pa je tako po
manjkljiva, da bi prišlo do
prave katastrofe, če bi na
primer začelo goreti v kateri
od stolpnic. Nimamo dovolj

lestev in ne skakalnega prta
ter mnogo premalo vrvi,
medtem ko naprav za gaše
nje vnetljivih snovi sploh ni
mamo. Črnomaljski gasilci
so sicer požrtvovalni, imajo
dobro voljo, toda s tem več
jega požara ni mogoče gasi'
ti. Res pa je tudi to, da ima
jo premalo vaj, zato niso do
bro izvežbani. O n a v e d e n ih
težavah smo že neštetokrat
razpravljali tako v okviru čr
nomaljskega gasilskega dru
štva kot na občinski gasilski
zvezi, toda stanje je še zme
raj enako. Ob dograditvi ga
silskega doma bomo sicer
mnogo na boljšem, kljub te
mu pa še dolgo ne bomo
mogli govoriti o urejenih raz
merah.

Vinica: sejmi
dobro obiskani
Vsak prvi ponedeljek po !•
in 15. v mesecu imajo na Vi
nici redne sejme, ki so vse
lej zelo dobro obiskani. Na
kupovalci prihajajo z vseh
strani, največ pa je med nji
mi zasebnih mesarjev z R®^
ke. Zadnje čase je na P1-0^
precej telet po 860 do 9®°
Sdin kilogram, medtem k°
so prašički poceni. P r o d a j a j o
jih po 500 do 540 Sdin kilo
gram žive teže.

Na javni tribuni več kot 400 ljudi
Pretekli teden so imeli v Črnomlju v gosteh predsednika republiške konfe*
rence SZDL Janeza Vipotnika — Dopoldne je sodeloval pri ustanovitvi
sekcije za mednarodne odnose, popoldne se je pogovarjal s predstavniki
občine, organizacij in večjih kolektivov, zvečer pa je vodil javno tribuno
v prosvetnem domu
Dva pomembna dogodka so
prejšnji ponedeljek zabeležili
v Črnomlju: dopoldne so
ustanovili pri občinski kon
ferenci
SZDL sekcijo za
mednarodne odnose, zvečer
pa so imeli zelo dobro obi
skano javno tribuno.
Ob tej priložnosti so ime
li v gosteh predsednika re
publiške konference SZDL
Janeza Vipotnika, ki je podal
uvodne misli pri ustanovitvi
domače sekcije za mednaro
dne odnose, zatem pa je
J0 bil
Ull
s e na
n a sesu
u iK u
z vodstvi
še
sestanku
vseh občinskih d ru žb en o-p oli,
- . ------ .
tičnih organizacij,
predstavni
ki občine in večjih podjetij.
Razpravljali so o posamez
nih gospodarskih organizaci
jah, njihovih težavah in mož
nostih za nadaljnji razvoj.
Tovariša Vipotnika so Črno
maljci seznanili z načinom
financiranja javnih del v ob
čini, pri katerem sodelujejo
vsi občani, kar je zelo po
hvalil.
Zvečer je bila v prosvet
nem domu javna tribuna o

OBIŠČITE
KAVARNO
RESTAVRACIJO
IN KLETNO
RESTAVRACIJO
HOTELA

METROPOL
NOVO MESTO
pri avtobusni postaji

mednarodnih odnosih, katere
se je udeležilo več kot 400
občanov iz mesta in okoli
ških vasi. Tudi tu je pred
sednik republiške konference
SZDL obširno govoril o med
narodnih dogodkih, zlasti o
krizi na Bližnjem vzhodu in
stališčih Jugoslavije do tega
vprašanja. Številni udeleženci
so stavljali vprašanja, na ka
tera so sproti dobili odgo
vore.
V nadaljevanju tribune je
socialnozdravstve*poslanec
n e|p
z*>ora
dr. Albin
P eča v er

nn
v «o -a
novega

P o ja sn jev a l

o sn u te k

« » k o n # no M
irftv sh vp .
zakona
zdravstve
nem zavarovanju
kmetov,
kar je bila za udeležence tri
bune prav tako privlačna te
ma.
Ker so tokrat občani po
kazali za mednarodna vpra
šanja tolikšno zanimanje, je
občinska konferenca SZDL

sklenila podobne tribune or
ganizirati še v nekaterih več
jih krajevnih središčih.

V Žuničih gradijo
trgovino
Krajevna skupnost AdleSi^
gradi skupno s kmetijsko z
drago Črnomelj v žuničih
bOStB trgO ..
čjo cta.vVftn
stavbo, Irier
kjer bosta
na in bife. Občani so zbrali
Sdin
sami okoli tri milijone sredsamoprispevka, ostala t\T\Xm
stva pa bo p r i s p e v a l a
ga. stavba, ki je že pod »
jj0 5 0 n ajie p ša v vasi m ^
meni veliko pridobitev
stilne do zdaj v 2tiničib
sploh ni bilo, trgovina P»
poslovala z zelo skrornn
biro v neki zasebni bisičani tam kajšnjih krajev
Jo da bo trgovina ze
odprta.

Skoz okno mečejo devizereklaV semišketn obrtnem servisu smo že pred dvema letoma začeli s poskusno proizvodnjo žetvenih naprav za
italijanske kosilnice »Alpina«,
Napravo so preizkusili strokovnjaki Agrotehnike iz Ljub
ljane in so jo ocenili kot
primernejšo za naše razme
re od uvožene. Tudi kmeto
valci, ki so semiški priklju
ček že kupili, nimajo nobe
nih prigovorov. Podjetje tu
di pri 300 iadelanih napra-

vah ni dobilo nobene^. ^
macije, pa vendar km ^jgju,
vedno raje segajo po ^ ^ 00»
čeprav Je uvožena
naprava za 25.000 S a
doja od domače. Polovi
m ačih priključkov sm °
dali na D olenjskem , lahlloto
__

njihovo pomočjo * ^vrš*'
požanjejo tudi večje ir' 10
ne. Njivo, na M «*1J I
J«
12 tanjic vso dop°,'fS '
»Alpina« požela v
FRANC DEi

Metrsko blago, posteljnino,
preproge nudi na 8-mesečno
odplačilo

U elcieU stil -

k o n fe k c ijo
brezo bres

ČRN O M EU

Kam so šla sredstva
cestnega sklada

Juliju Kopiniču v slovo
Pred. dnevi je pokojnega
Juleta Kopiniča iz Metlike
spremilo na poslednji poti
več kot tisoč ljudi, kar je
dokaz, kako je njegova sm rt
prizadela številne znance,
prijatelje in soborce v vsej
Beli krajini.
V imenu mestne organiza
cije Zveze borcev se je pred
domačo hišo od pokojnega
poslovil Božidar Flajšman,
ob odprtem grobu pa je o
njegovih zaslugah in življe
nju obširno govoril še pred
sednik ObO ZZB Franc JakIjevič.
Komaj 60 let star je Julij
Kopinič omahnil v sm rt zaradi zahrbtne in trdovratne
bolezni, tako da ni mogel
uživati zasluženega pokoja.
Njegovi prijatelji in soborci
se ga bodo vselej spominja?
li kot enega najzvestejših si
nov domovine, ki je začel že
teta 1941 sodelovati z osvo

Upravni odbor
cestnega
sklada metliške občine je la
ni na treh sejah opravil svo
bodilnim gibanjem. Bil je
je delo. Ustanovljen je bil z
tudi odposlanec kočevskega
namenom, da bi vzagotovili
zbora, kasneje sekretar me
sredstva za redno vzdrževa
stnega odbora OF, leta 1944
nje cest in potov IV. reda na
pa je stopil v vrste aktivnih
področju celotne občine. V
borcev NOV.
lanskem letu je imel sklad
Po vojni je vsa leta sode
dobrih 483.000 N din dohod
loval pri izgradnji domovi
kov, ki so bili razdeljeni ta
ne. Sprva je bil poverjenik
kole: 20.500 N din so dobi
za finance na bivšem OLO
le
krajevne skupnosti za
Črnomelj, nato tajnik m etli
vzdrževanje potov II. reda;
ške občine, končno pa je
50.000 N din je dobilo ko
postal direktor žitnih silosov
munalno podjetje za vzdrže
v Rosalnicah in Gradcu, kjer
vanje cest IV. reda; belo
je služboval vse do upoko
kranjsko
gradbeno podjetje
jitve. Ves čas je sodeloval S tv a r je resn a , p ra v ijo M etličani, ko o g led ujejo veliko n a s ta ja jo č o stavb o , k je r bo
tudi v Zvezi komunistov in n ov a m esn ica in sa m o p o strež n a trg o v in a. G ra d n ja lepo n a p re d u je , v e n d a r se lju  Črnomelj in razni zasebniki
so računala za dobavo mate
drugih organizacijah, poseb
d em zd i k o m a j v e rje tn o , d a bo o d p rta že p rih o d n ji m esec. (F o to : R ia B a če r)
riala 10.500 N din, Cestno
no pa v občinskem odboru
podjetje Novo mesto je dobi
Zveze borcev.
lo za vzdrževanje cest III. re
Z izredno lepim pogrebom
da skoro 234.000 N din, osta
so se Metličani dostojno po
lo pa je šlo za bančne stro
slovili od enega najzasluž
ške, prispevek za Skopje in
nejših občanov ter m u izka
čeprav so posamezni oško rali to storiti še enkrat na dajatve, ki niso v občinski energetiko.
zali poslednjo čast, kakršno
je zaradi svojega dela tudi dovanci takoj po julijski toči sestankih, ki jih bodo orga pristojnosti, neizpremenjene.
Ocenjevalne komisije bodo
zaslužil.
že prijavili škodo, bodo mo- nizirali po vaseh. Prizadeti
bodo m orali s seboj prinesti obiskale kraje takole:
Gre za špekula
23. X. od 7. do 14. ure Sela
posestne liste, nakar bo ko
m isija sproti določala, komu pri Jugorju. Sestanek bo v
cijo?
in koliko občinskih dajatev stari šoli za vasi: Jugorje,
Je
to
prav,
da nekateri
lahko odpišejo.
Mačkovec, Božič vrh in ŠkeMetličani, ki so dobili na
v osnovno šolo, Anica pa še
Marija Orlič je zdaj edina
2al postopka za odpisova mljevec.
cionalizirano zemljo ▼
23. X. od 7. do 14. ure na
študira. Kar lepo se imamo. strokovna moč v proizvodnji, nje davkov ni mogoče orga
uporabo
zastonj,
zdaj
Mori me edinole misel na di ki se je redno šolala. Pri nizirati drugače, zato naj Lokvici v vaški hiši za vasi:
zemljišče prodajajo po
Trnovec,
Dolnja
in
Gornja
plomo. Že zdavnaj bi jo lah hodnje leto pa bo KOMET kmetovalci to z razumeva
mastnih cenah? To vpra
ko naredila, a sem odlašala. dobil še nefkaj novih strokov njem sprejmejo. Ob tem pa Lokvica.
šanje je na seji občinske
Do zime pa moram tudi to njakov, katerih šolanje pla bi jih opozorili še na dej
25. X. od 7. do 14. ure pri
skupščine Metlika zasta
čuje.
R. stvo, da ostanejo vse druge Brunskoletu na H rastu za
u re d iti. . .
vil odbornik Jože Rajk.
vasi: H rast, Ravnace, Drage
Take prim ere so nato
in Dole.
obsodili še nekateri dru
25. X. od 11. do 14. ure bo
gi odborniki te r predla
S SOBOTNE S E JE O B Č IN SK E SK U PŠČ IN E M ETLIKA
do delali na Suhorju in po
gali, naj občinska skup
pisovali škodo za Gorenji in
ščina sprejm e odlok (kot
Dolenji Suhor. Komisija bo
so to baje storile nekate
v gostilni Jelenič.
re druge občine), da bi
25. X. od 7. do 14. ure v
bila špekulacija z zemljo
Rosalnicah v gasilskem do
onemogočena. Zadeve ni
Popisovali bodo škodo
so razglabljali, ker ni bi
Odborniki obeh zborov metliške skupščine so razpravljali o stanju občin mu.
za Rosalnice, čurile in Ra
la na dnevnem redu, ver
skega proračuna ob zaključku tričetrtletja ter podprli prizadevanja uprave doviče.
jetno pa jo bodo razči
za dohodke, da bi izterjala zaostanke - Sprejeli so tudi nekaj odlokov ter
stili na prihodnji seji.
27. X. bodo delale komisije
izglasovali listo predlaganih v svet medobčinskega zdravstvenega centra, v naslednjih krajih: v Dragomlji vasi v vaški hiši od
ki je bila na prejšnji seji zavrnjena
7. do 10. ure. V Bereči vasi
Škoda tudi
V odsotnosti predsednika lo ugotovljeno, da so pri fi ševanju več imovinskoprav- v vaški hiši od 10. do 12.
septembra
ure.
V
Bušinji
vasi
p
ri
Tom
občinske skupščine Petra nanciranju nekatere potroš nih zadev je prišlo do zani
Vujčiča je sejo vodil pod niške proračune bolj, druge mivega razpleta seje v zadnji cu od 12. do 14. ure; na
Ker je 8. septem bra hupredsednik Slavo Prevaljšek. manj prikrajšali, je bilo skle točki dnevnega reda, ko je Primostku pri Stanku Ba da toča ponovno
N ajprej so o&bomike sezna njeno, naj uprava za dohodke biilo na vrsti glasovanje o juku od 7. do 10. ure; v Gr nekatere vasi na metliškem
nili s stanjem občinskega prouči nesorazm erja In do imenovanju sveta zdravstve mu pri Moleku od 10. do 12. področju, prav tako pa vino
proračuna ob zaključku triče konca leta nakazuje sredstva nega centra Novo mesto. O ure; v Zemlju pri Berkopcu grade v hrvaški
občini
trtletja, ki izkazuje za 5,38 vsem z enakim odstotkom tem so odborniki razpravlja od 12. do 14. ure.
Ozalj, ki so last metliških
30.
X.
bo
komisija
v
va
odst. manj dohodkov kot je odtegljaja.
li že na julijski seji v Grad
občanov, so bili ljudje zbe
bilo planirano. Na premajhen
V nadaljevanju seje so cu, toda tedaj liste niso iz seh: na Otoku pri Križanu gani in niso vedeli, kje naj
dotok sredstev je vplivalo sprejeli odlok o prepovedi go glasovali, ker o zadevi niso od 7. do 10. ure; v Geršičih škodo prijavijo. Prizadeti so
več dejavnikov: prispevek iz jenja črnega ribeza, prepove bili pravilno obveščeni. Ko pri Tinetu Matkoviču od 10.30 dobili pojasnilo na zadnji se
delovnega razm erja je za 16 dali so pašo na steljnikih v pa jim je tokrat republiški do 12. ure; v Dobravicah pri ji občinske skupščine, kjer
odst. manjši, ker večina de katastrskih občinah Primo- poslanec dr. Albin Pečaver Antonu Panjanu od 12. do 14. so jim povedali, da m arajo
lovnih organizacij ni zviše stek in Podzemelj. Sledila so pojasnil, da so bili v zmoti, ure; v Krivoglavicah v ga škodo prijaviti v občini, kjer
vala osebnih dohodkov; pri poročila o zaključnem računu so m u brez zadržkov verjeli, silskem domu od 14. ure stalno stanujejo.
spevek iz osebnega dohodka davkov in prispevkov aa lan tako da je nasprotnik liste dalje.
od kmetijske dejavnosti pa sko leto ter poročila o poslo dr. Evgen Bienemfeld ostal
Škodo, nastalo v Metliki,
Suhorsko pošto
zaostaja za skoraj 23 odst. za vanju skladov, katere so od osamljen. Vsi drugi odborni Križevski vasi in Svržakih,
popravljajo
radi nerednega plačevanja, borniki soglasno potrdili.
ki pa so glasovali za pred bodo popisovali v pisarni me
medtem ko nekatere druge
Po informaciji o škodi, ki lagani sestav medobčinskega tliške občine 30. X. od 7.
2e nekaj časa popravljajo
vrste dohodkov občinskega jo je prizadejala toča, in re zdravstvenega centra.
do 14. ure.
delavci metliškega komunal
proračuna izkazujejo celo več
3. XI. bodo komisije v va nega podjetja poStno stavbo
vplačil, kot so računali. Tak
seh, Božakovo od 7. do 14. na Suharju. Pleskarji so se
prim er je pri prometnem
ure, Grabrovec od 7. do 10. lotili oken to vrat, krovci
davku od zasebnikov, ki je
ure, Bojanja vas od 10. do strehe, tako da čaka na po
znatno narasel zaradi večje
12. ure, Siam na vas od 12. pravilo le še stranišče. S tem
ga števila avtoprevoznikov.
do 14. ure. Tu bodo sestanki bodo opravljena najnujnejša
Vse
grmičevje
črnega
ribeza
bodo
morali
na
Ker ni bilo predvidenega
dela na poštni stavbi.
v vaških hišah.
področju metliške občine iztrebiti
dotoka sredstev v občinskem
proračunu, tudi izdatkov niV zad n jih le tih je bilo m e šan a vsem v ečjim n a 
so mogli uresničevati po planu — zaostajajo kar za 9,51 n a p o d ro č ju m e tlišk e ob sadom . L etos p a se je n a
čine o koli 67 h e k ta ro v p o  n asad u zelenega b o ra v Do
odst.
■ KANALIZACIJA NA VINO grobovih. Ves Bor&tek bo preure
V razpravi, ki se je za v ršin za sa jen ih z zelenim b rav ic ah že p o ja v ila ne GRADNIŠKI
cesti je zaključena. jen v arheološki gaj.
tem razvila, so odborniki po b o ro m . T a d rev e sn a v r s ta v a rn a bolezen — m e h u r Z nadaljnjim i deli so začasno pre
■ NOVO ZVOČNO OMARICO
trdili politiko občinske upra je n a jp rim e rn e jša za iz ja s ta rja . U gotovljeno je, nehali, ker je ekipa, ki bo cesto so pretekli teden m ontirali v m et.
liškem kinu. Doslej Je bil pod
asfaltiraj«,
zaposlena
drugje.
Vse
ve za dohodke, ki se je naj črp a n o in zak isan o stelj- d a se bolezen širi lah k o kakor upajo, da bo konec tega platnom nameščen navaden zvoč
resneje zavzela za izterjeva n išk o po v ršin o , zato je v sam o ta m , k je r r a s te v meseca ta del ceste dobil asfaltno nik, z novo aparaturo p a bodo
tonski efekti, tako v višinskih kot
prevleko.
nje zaostankov. Ker pa je bi- sk u p in a h ali p o sa m ič pri- bližini č rn i ribez.

Sestanki zaradi davčnih odpisov

Bo Marija prva inženirka v KOMETU?
Marija Orlič je že iz gim
nazijskih let pravzaprav Ko
jotova. Kakor se čudno sli
ši, je vendarle res. Zgodbo
nenavadne mladosti je po
vedala sama:
— Starši so mi umrli, ko
sem bila še v osemletki, na
kar so za nas, 3 nedorasle
sestre, poskrbeli kolektivi iz
Metlike. Mene je vzelo podM je KOMET, Anico tovarna
BETI, Sonjo občinska skup
ščina, malega bratca pa so
skrbniku Bračiki.
Po končani gimnaziji so
me dali v višjo tehnično
konfekcijsko šolo v Zagreb.
Kolektiv Kometa mi je ves
čas dajal štipendijo, kupovaso mi učila, obleko in
sploh vse, kar sem potrebovala. Zelo lepo so skrbeli zame, prav taiko za obe sestri
v kolektivih, kjer so zanju
Prevzeli skrb.
Letos sem šolanje končala.
f 6 od m arca delam v podM ju. Sprva sem delala na
Vseh strojih, da sem spozna-

Davčna politika je dobila podporo

Izbira je le: črni ribez ali bor

O rličevi
o tro ci
sPet sk u p en dom .

la proizvodni

im ajo

proces, zdaj
že teihnologinja-normirka,
^fcajajo pa me za vodjo prijfr&ve dela. Tudi na delu so
Prijazni z menoj, za kar
jim res hvaležna.
v naši hiši smo si spet
dom. Odkar sva s seSonjo v službi, sva vzeuomov brata, ki hodi še

S P R E H O D PO M E T L I K I

G o zd arsk a slu ž b a je za
to p red lag ala, n a j n asa d e
črn eg a rib ez a u n ičijo , d a
b i o h ra n ili zeleni b o r. O
te m je ra z p ra v lja l že sv et
za k m e tijstv o , n a za d n ji
in Alojzij Šavorn
se ji p a so o te m govorili
tu d i o d b o rn ik i m etlišk e
velo.
sk upščine.
Niko Belopavlovič Je med
K o so videli, d a p ra v 
drugim rekel: »Z veseljem
sem se odzival vabilu, ker vi- z a p rav n i d ru g e izb ire:
dim, da so ljudje pripravlje- ali g o jiti rib ez a li im eti
ni v nesreči priskočiti na po- b o r, so sklenili, d a b o d o
moč. Moja želja in želja nas r a je žrtv o v ali n e k a j p o s a 
vseh je, da bi bila motorka m ičn ih grm ičev črn e g a ri
vedno pripravljena, pa niko- beza, za sa jen e g a v ra z n ih
k ra jih občine. Izg laso v ali
li uporabljena.«
Po predaji m otorne briz- so o b čin sk i odlok, p o kar
gafaie je bilo v prosvetnem te re m je g o je n je črn e g a
domu pozno v noč veselo ra- rib ez a v b o d o če p rep o v e
Janje.
M. P. dano.

Suhorski gasilci dobili brizgalno
Pokrovitelja prireditve Niko Belopavlovič
nedelj°, 15. oktobra, so ških gasilcev »pod pokrovisuhorski gasilci nepo- teljstvom dragih domačinov
dan. Program ob pre- Nika Belopavloviča in Alojzinove brizgalne Je bil ja Savoma«, kot Je pisalo na
ob 14. uri, zaradi vabilih za to slavnost.
Prodsednik gasilcev Leo** ^ ^ s t l p a so ga pričeli
pold Nemanič je dal ob tej
^ajprej so člani poklicne priložnosti kratek zgodovin_ me ski pregled gasilstva na SuČete iz Novega
Pokazali nekaj vaj: reše- horju. Poudaril je, da je bi* 1® ljudi iz goreče hiše, ga- la gasilska dejavnost tam do
toodi požarov itd. Nato so zdaj v zatonu, ker niso imeli
j ^ a l i nov0 gasilsko brizgal- brizgalne, in da bo gasilstvo
°P®Tativni* desetini suhor- z novo brizgalno spet zaži-

■ METLIŠKE STREHE, n a ka
terih Je debela toča v ju liju pobila
opeko, Se vedno prekrivajo. Minuli
teden so pričeli z bobrovcem pre
krivati Se preostale dele strehe
metllflkega gradu, na katerem je
toča potolkla okoli 15.000 opek. V
tistem neurju je v gradu toča pobila tudi čez 200 okenskih Sip.

■ BELOKRANJSKI MUZEJ SE
je lotil zaključnih del na
devinski nekropoli na m et
BorStu. Urejene bodo terase, na
katerih bodo posamezni ilirski in
rim ski grobovi označeni s grobo
klesanim i kam ni. Na nekaterih
kam nih bodo tudi vklesani značilni
predm eti, najdeni v posameznih

nižinskih legah, pri&ll vse bolj do
izraza.
■ S TRGATVIJO SO zasebni
vinogradniki letos končali že p ro ti
koncu septem bra, v vinogradih
metllSke km etijske zadruge n a VInom eru pa bo trgali te sredi pre
teklega tedna. Obirali so Senttovrenko, kraljevino In žametno črnlno. Grozdje predelujejo v vino v
glavnem na Vinomeru, k er proiz
vodni tra k t piri novi vinski kleti v
Metliki te ni do k raja oprem ljen.
■ KOSTANJA LETOS NI veliko,
čeprav je spomladi, ko so drevesa
cvetela, lepo kazal. Na trgu ponu
jajo redke prodajalke Miter kosta
nja po 150 Sdin, pa ga takoj raz
prodajo.

m eH Išktetirfednik

ODBOJKA

NOGOMET

Bela krajina uspešna
Nogometna predstavnika v II. republiški ligi sta preteklo nedeljp
imela različno srečo. Belokranjci so gostili Nanos, ki je zapustil
Črnomelj s pol ducata zadetkov v mreži. To je bila zmaga, kakršne
v Črnomlju že dolgo niso videli. Z m anj sreče pa so nastopili Novomeščani v Litiji, kjer jih je m lada ekipa domačinov odpravila z
osmimi zadetki. V prvem delu igre je bilo srečanje izenačeno. Po
vsem nerazumljivo pa je. da so gostje v drugem delu prejeli kar
sedem zadetkov. Za takšen poraz je potrebno poiskati krivca!
TAKSNI IN PODOBNI »USPEHI« NE MEČEJO SAMO SLABO LUC
NA NOGOMETAŠE, AMPAK ŠKODUJEJO NOVOMEŠKEMU ŠPORTU
KOT CELOTI. S posebno pozornostjo sprem ljam o rast m ladih nogo
metašev v Kočevju. Kot kaže, jc začrtana pot pravilna. Krčani krep
ko vadijo in dosegajo pomembne zmage.

Beli krajina : Nanos 6:0
To nedeljo so prišli gledalca na
stadionu v Loki na svoj račun.
Po nekaj tekm ah, ki so se konča,
le samo z enim zadetkom, so vi
deli šest lepih zadetkov razpolo
ženih domačih strelcev. S to tek 
mo so si nogometaši Bele krajine
zelo popravili stanje, vendar so
na lestvici kljub visoki zmagi pa
dli s 7. na 8. mesto.
Strele za domačine so dali:
Kopanja In J. Zunič po 2 ter Švaj
ger in Frfolja po enega.
Latem er

Radeče : Senovo 3:2
V srečanju celjske nogometne
podzveze je ekipa Senovega izgu
bila z nogometaši iz Radeč. Sre
čanje ni bilo
na posebni višini
in je prineslo grobo igro, ker so
domači nogometaša hoteli po vsej
sili zmagati. To jim je uspelo/po
zaslugi dobrega Višnikarja, ned
vomno pa tudi sodnika, ki svoji
nalogi ni bil kos.
J. KODELJA

Brežice : Polzela 6:0
V nedeljo je bilo na program u
5. kolo celjske nogometne podzve
ze. Brežičani, ki so od koia do
boljši, so se doma pom erili z eki
po Polzele in zmagali s 7:0.
Zadetke za domačo ekipo so dosegli: Djokič 3, Savov 2, Kandič
in Kočič pa po enega. V nedeljo
bo zasavski derbi, srečala se bosta
Senovo in Brežice.
V. P.

Laško : Celulozar 1:5
Nogometaši Celuloza rja so po
novno zabeležili pomembno zma
go' v Laškem. Sodnik Jug iz Celja
je slabo opravil svojo nalogo, saj
je dovolil domačinom grobo igro,
ki pa ni mogla preprečiti zmage
gostujočega moštva.
Za Celulozarja so bili uspešni:
Klajič 3, Babič 1 in Stojanovič 1.
v. n.

Rog : Zagorje 3:0
Mladinci Roga iz Kočevja so s
zmago nad vrstniki v Zagorju na
predovali v prvenstveni razpredel
nici z devetoga na peto m esto. V
vseh dosedanjih srečanjih so m la
dinci pokazali precejšnjo mero
volje, reda in borbenosti, tako da
Je to povsem nekaj drugega, kot
smo pričakovali glede na staro
prakso. Letošnja m ladinska sesta
va je na pravi poti, zato jo je
potrebno podpreti.
A. A.

Partizan Semič : Bela
krajina 3:3
V p rijateljski nogometni tekmi
se je srečanje med semiškiml in
črnom aljskim i nogometaši končalo
neodločeno. Po zelo razburljivi in
napeti igri je delitev Izkupička
najbolj pravična. Gole za domače
so dosegli: Babič, Jakša in Plut,
za goste pa Švajger 2, in Welss 1.
D. Plut

ROG (mladinci) : ROG
(člani) 6:2
V počastitev občinskega prazni,
ka Je bila odigrana prijateljska
nogom etna tekm a med člani in
m ladinci NK .Rog iz Kočevja.
Mladinci so z borbeno in domi
selno igro prem agali svoje sta-

rejše tovariše z rezultatom 6:2.
Uspeh mladih ni slučajen. Pri
čeli so z rednim i treningi in
se že pozna načrtno delo. Mladin
c i so pokazali precej živega in
borbenega nogometa, kar obeta,
da se bodo razvili v dobre nogo
metaše. Tekmi je prisostvovalo
nad 200 gledalcev, ki so zadovolj
ni zapuščali stadion.
A. A.

Bela krajina : Semič 3:1
V predtekm i prvenstvene tekme
Bela krajina — Nanos so m ladin
ci Bele krajine zasluženo prem a
gali vrstnike iz Semiča s 3:1.
Strelci za domače so bili: T.
Weiss 2 in Glazer, za goste pa
Jakša.
—LAN

Litija : Novo mesto 8:1
Na nedeljski tekm i v Litiji so
domači dogometaši z lahkoto
zmagali z visokim rezultatom in
s tem dosegli najvišjo zmago v
tekmovalni skupini. Novomeščani,
ki so v prvem polčasu imeli ne
odločen rezultat, so v drugem
delu igre popolnom a odpovedali
in so vsi, razen Božoviča, krivci
za katastrofo.
Nedvomno je poškodba treh
najboljših in nenadni odhod dveh
ključnih igralcev v JLA, močno
okrnila ekipo, ki bi kljub vsemu
m orala pokazati večjo borbenost
in požrtvovalnost. Brez komen
tarja: tako se ne Igra nogomet!
jm

n ovo

mesto : Slovan 0:4

Mladinci so v nedeljski tekmi
po enakovredni igri s Slovanom
iz Ljubljane doživeli poraz, ki
je rezultat slabe igre vratarja in
netaktičnoga vodenja igre.
jm

Celulozar : Vransko 3:0
Nogometaši Vranskega niso p ri
šli v Krško, zato so srečanje iz
gubili s 3:0.
vn.

KEGLJANJE
Andolškova tretja

Kje in kdo
to nedeljo?
Nogometaši Novega me
sta bodo imeli v gosteh
ekipo iz Tolmina, Bela
krajina pa se bo doma
srečala z ljubljansko Ili
rijo. Odbojkarji Novega
mesta bodo imeli v go
steh predzadnje uvrščeno
ekipo Triglava iz Kranja.
— V drugi slovenski od
bojkarski ligi si bodo od
bojkarji Kočevja vpisali
dve novi točki na račun
Mebla iz Nove Gorice, ki
je odstopilo od nadaljnje
ga tekmovanja. — Ribni
čani bodo gostovali v Aj
dovščini, Brežičani pa bo
do sprejeli Tržičane. —
Dekleta Brežic bodo imela
v gosteh ekipo iz Selc. —
V srečanju ljubljanske
conske rokometne lige bo
mo imeli naslednje tekme:
Šentvid : Krmelj, Olimpi
ja : Krško, Duplje : Novo
mesto, Križe : Grosuplje.

To nedeljo so nas prijetno presenetili odbojkarji Kočevja, ki so
v Kamniku premagali vodečo ekipo na prvenstveni razpredelnici. S
to zmago so se odbojkarji Kočevja približali vodilni ekipi in kandi
daturi za osvojitev prvega mesta. Z veseljem sprem ljam o dosežke te
borbene ekipe, ki nas vsako nedeljo prijetno preseneti. Trebanjci so
z veliko težavo premagali borbeno ekipo iz Bohinja. Novomeški
odbojkarji so zamudili še predzadnjo priložnost, da vpišejo v svojo
korist dve točki Ekipa Man bora jih je premagala v doka j nezanimivi
igri, id ni mogla navdušiti gledalcev. Zadnje upanje je nedeljsko
srečanje s odbojkarji Triglava iz K ranja, ki so ravno tako kot
Novomeščani že na pragu druge slovenske odbojkarske lige.

Kamnik : Kočevje 2:3
O dbojkarji iz Kočevja so pre
teklo nedeljo gostovali v Kam
niku. Srečali so se z vodilno eki
po na razpredelnici in jo prem a
gali s 3:2
(8:15, 10:15, 15:12,

Plavalci Celulozarja
še v bazenu
V Krškem vsako popoldne tre
nirajo plavalci Celulozarja, saj Je
vreme zelo ugodno in prim em o za
vadbo, Ce bo vreme še kaj časa
lepo, bo vadba tekla do novem 
bra. Tako pozen
trening krških
plavalcev se bo gotovo bogato Ob.
restoval v prihodnjem letu.
v. n.

ATLETIKA

Slak 13,65 metra v troskoku
Na prvem letošnjem športnem
dnevu, kii so ga imeli dijaki gim
nazije in učiteljišča, so bili dose
ženi nekateri dobri rezultati.
Rezultati tekmovanja: Moški —
100 m: Šlajkovec 11,5; 300 m:
Pelko 42,5; 1000 m: fcučar 3,00,0;
Palica: Štancer 2.60 m; Višina:
Slak 1,75 m. Daljina: Šlajkovec in
Slak 6,40 m. Krogla: Možina 10,90
m . Kopje: Suhy 48.0 m. Troskok:
Slak 13,65 m.
2enske: 100 m: Martinčič 14,6;
600 m : Janežič 1.53,2. Višina: Je
reb 1.30 m. Daljina: Bajc 4.30 m.
Krogla: Zagorc 8.40 m. Met žogi
ce: Zagorc 50,0 m.
Pri moških je bal najuspešnejši
tekmovalec Zdravko Slak, pri de
kletih pa Meta Zagorc. Tekme so
vodili in sodili profesorji.
JAP

Četveroboj
v Trbovljah

Na tradicionalnem atletskem čebveroboju najboljšJb atletov Do
Na minulem republiškem keg lenjske, Gorenjske, Zasavja
in
ljaškem prvenstvu posameznic v Prim orske, ki bo to nedeljo v T r
M ariboru je bila uspešna M arija bovljah, bodo Dolenjsko zastopali
Andolškova iz Kočevja: na tekmo, naslednji tekmovalci iz Novega
vanju v disciplini 2 k rat 100 lu m esta, Kočevja in Črnomlja:
čajev je podrla 815 kegljev, kar
P o trt, Slak, Vovk,
Vidmar,
je zadostovalo za uvrstitev
na
Kovačič, Pelko, Zem
tretje m esto. Andolškova se je s Šlajkovec,
ljič,
Černelč,
Pezdirc,
Zorko,
tem dosežkom uvrstila na držav dej, Suhy, Velkavrh, Virant, Smo
Moč
no prvenstvo. Ta uspeh bo goto nik, Bratkovič, Janežič, Hude,
vo vplival na poživitev kegljaške Humer, Savom , Gazvoda, Lukšič,
ga športa v Kočevju. Z M arijinim Jurečič, Bajc in Zagorc (Novo
dosežkom bi se lahko postavljali m esto), Hočevar, Ha!as, Sega in
celo boljši tekmovalci iz moških Šercer (Kočevje) ter Tisu in K ri
vrat.
A. A. žan (Črnom elj).
V rsta atletov iz Dolenjske, ki
Bled : Kopitarna 902:729 tekm ujejo za druge klube, ne
sme nastopiti, zato bo reprezen
Kegljača sindikalne podružnice tanca Dolenjske močno okrnjena.
Kopitarne iz Sevnioe so gostovah
J. G.
na Bledu in igrali z domačim keg
ljaškim klubom . Sevničani so sre
čanje izgubili. Kegljače je pred
vsem prevzelo novo igrišče na Ble
du, ki je med najm odernejšim i v
Jugoslaviji.

Smolič dvignil
310 kilogramov

Za ekipo K opitarne so nastopih:
Blas, VVeiss, Požek, Mejak, Abram
in Stopar.

Kočevci prijetno presenetili

V
organizaciji težkoaUetskega
kluba v Prevojah je bilo odprto
m ladinsko prvenstvo Slovenije t

dviganju uteži. TVD Partizan iz
Kočevja je poslal na tekmovanje
m ladinca Smoliča, ki redno treni
ra. Po tehtanju so ga uvrstili v
lahkotežko kategorijo, kjer
je
zmagal v olimpijskem triatlonu
in dvignil v treh dvigih 310 kilo
gramov. S tem Je postal prvak te
kategorije.
A. A.

SAH
Komelj zmagovalec
Pred kratkim se je končal tu r
n ir brezkategomikov, na katerem
je sodelovalo štirinajst šahlstov.
Četrto kategorijo je osvojila prva
polovica uvrščenih šahi sto v. Zma
gal je Komelj, sledijo pa Pucelj,
Poredoš, Reba, B ajuk, Mihalič,
Rožanc itd.
Na brzotum irju za mesec okto
ber je zmagal m ojstrski kandidat
šunjdč pred Penkom. Na tu m rju,
ki se ga je udeležilo štirin ajst ša
hist ov, je bil vrstni red takle: 1.
šunjič, 2. Penko, 3. Avsec, 4. Na
gelj, 5. Škerlj, 6. Adamič, 7. Iste.
nič, 8. Horvatič, 9. Picek, 10.
Ščap, 11. Milič, 12. Vene, 13. La.
mut, in 14. Snetič.
j. p.

Brežičani zmagali
Te dni je bilo končano hitropo
tezno prvenstvo tekmovalne skup
nosti Zasavje, v katerem sodelu
je tudi ekipa šahovskega kluba iz
Brežic. Za Brežice so igrali: Ilinčič, Šetinc, Recer, Valenčak, dr.
T rsi6 in Brzakovič. Premagali so
šahiste Trbovelj in Krškega z re
zultatom 4.2 N ajuspešnejša sta
bila Reoer in Valenčak.
Od 28. novem bra do 4. decem
bra bo v Cateških Toplicah ekip
no prvenstvo SFRJ s sodelovanjem
osmih šahovskih ekip.
Šahovski klub Brežice pa bo T
drugi polovici februarja organiza
to r posamičnega šahovskega šampionata Jugoslavije. Nastopilo bo
45 najboljših jugoslovanskih šahi.
sto v, ki bodo po švicarskem si
stem u odigrali 15 kol.
V. P.

Najprej množičnost nato kvaliteta!
Odgovarja predsednik občinske zveze sa telesno kulturo
Sevnica Lado Kozamernik. Iz njegovih odgovorov je sklepati,
da je v sevniški občini precejšnje zanimanje za telesa«
vzgojo. Da bi pa ta dejansko dobila tisto mesto, kot ji gre,
je potrebno napraviti še veliko. Prav gotovo pa so trenutno
prvo vprašanje kadri, športni objekti in finančna sredstva.
Posebej M podčrtali pravilno orientacijo telesno vzgojnih de
lavcev, ki je v tem, da se mladini nudi osnovna telesna
vzgoja.
Občinska zveza za telesno
kulturo Sevnica ima na svo
jem območju sedem’ društev
in klubov. V teh je vključe
nih blizu 800 članov. Med nji
mi sta tudi društvi Partizan
Sevnica in Boštanj. medtem
ko je dejavnost v Loki zamrla,
ker nimajo vodstva. Poleg tega
so zelo delavni tudi v Krme
lju. Pogrešamo pa dejavnost v
Tržišču in na Studencu.
O kvaliteti športa ne more
mo veliko govoriti, ker nima
mo kadrov, ki bi mladino po
peljali do večjih športnih do
sežkov. Vadbo imajo v rokali
dobri in marljivi mladinci.
Zato za kakšne večje dosežke
še ninarao možnosti n*ti finančidh sredstev. Kljub vsemu
pa le tekmujemo v nekaterih
ligah. Posebno prizadevni so
rokometaši. Nogometaši so si
cer zapust’li tekmovanje, za
njimi pa prihaja mlajša zdrava
generacija, ki redno dela in se
bo prihodnje leto vključila v

tekmovanje. Tako je namreč v
Sevnici.
V Boštanju, kjer dela vaško
društvo z dolgoletno tradio’jo,
je žal premalo članstva, da bi
se čutila večja razgibanost,
šport je zaplaval v rekreativ
ne vode.
V Krmelju jc največ slišati
o rokometaših. Aktivni pa so
tudi kegljači. Prav gotovo so
tam dani dobri pogoji za raz
voj še kakšne športne zvrsti.
T is«, Id delamo na področju
telesne vzgoje, želimo, da M
dobili ustrezne kadre, ki bi
strokovno delali z mladino. Le
na ta način si obetamo Se več
jo razgibanost. V nasprotnem
primeru bodo naši napori brez
večje vrednosti. Kajti brez ka
drov in določenih finančnih
sredstev ne pomaga vsa dobra
volja ljudi, Id jim ni vseeno,
kako se mladina zabava.
Iz občinskega proračuna smo
prejeli ca tekoče leto 4.510
N din, ki so namenjeni za te

lesno vzgojno in športno de
javnost. Sredstva, Id smo jih
prejeli od športne stave, pa so
šla *a popravilo domov in
športnih objektov. Vsa dotaciJa ni dovolj, da pokrijemo te

kočo dejavnost, zato si belimo
glave, kako priti do sredstev,
da bi šli nekoliko v širino. V
sami Sevnici je možna nekakš
na kooperacija s kinoodsekom.
Težje pa je v drugih društvih,
Id take možnosti nimajo. To
vprašanje je najtežje. Občinska
zveza ga po svojih močeh rejiuje. Ce pa bi morali računati še
na profesionalne telesno vzgoj ne delavce, ki jih pri nas ni
mamo, bi bila vsaka dejavnost
paralizirana.
V Sevnici nimamo prioritet
ne lestvice športnih panog.
Takšni lestvici se zavestno iz
mikamo. Sredstva dajemo na
osnovi dejavnosti in potreb.
Vsekakor so možnosti za na
gel razvoj telesne kulture v
občini. Potrebna bi bila dolo
čena stalna finančna sredstva,
na katera bi računali. Kako
naj razgibamo dejavnost, ko
pa imamo na voljo 10.000 Ndinarje v. Ta sredstva ne pokri
vajo niti naših minimalnih
potreb, zato pa je temu pri
merna tudi dejavnost. Športni
razvoj in dejavnost je torej v
tesni odvisnosti od kadrov, ob
jektov in denarja. Kdor ima to
troje, ta Ima tudi športno de
javnost. Mi v glavnen* imamo
mladino in peščico telesno
vzgojnih delavcev, vse ostal*
pa nam manjka.

15:13, 15:10). Takšnega razpleta
dogodkov niso pričakovali niti
največji optim isti. Skratka, ekipa
Kočevja je presenetila in tako
napovedale ostro borbo za osvo
jitev prvega m esta. S tem so se
akcije igralcev iz Kočevja znat
no dvignile in Je pričakovati, da
bodo zdaj še bolj zavihali roka
ve.
Srečanje je dobro vodil Jože
Bulc iz Ljubljane.
A. A.

Trebnje : Bohinj 3:2
V
nedeljskem
odbojkarskem
srečanju so Trebanjci s precejš-

njim i težavami premagali borbe
ne Bohinjce z rezultatom 3:2.
Srečanje, ki ga je sprem ljalo bli
zu 150 gledalcev, je prisotne nav
dušilo samo v zadnjem, petem
setu.
S tem so se odbojkarji Treb
njega še trdneje zasidrali na
tretjem m estu prvenstvene raz
predelnice.

Novo mesto
1:3

Maribor

Nedeljsko odbojkarsko srečanje
na Loki Je prineslo ponovno raz
očaranje številnim navijačem . Do
mači odbojkarji so zaigrali dobro
samo v drugem setu, ko so
zmagali. Drugače pa se je pono
vila stara praksa: ko odpove
kondicija, se pričnejo prepiri na
igrišču, ki koristijo samo nas
protnikom .
V domači ekipi je nekoliko več
kot ostali pokazal sam o Janko
Goleš.
jap

ROKOMET

Zamujena priložnost
Vse tri rokometne ekipe, ki igrajo v republiški rokometni ligi,
so to nedeljo ostale praznih rok. Rokometaši Brežic, ki so gostovali
pri lanskem zveznem ligašu Rudarju v Trbovljah, so se srčno borili
in izgubili z najmanjšo možno razliko. Takšen poraz velja toliko kot
zmaga. Ribničani so zamudili ugodno priliko, da se odlepijo od
neprijetnega repa. Zadnji z razpredelnice, velenjski Rudar, je napravil
nemogoče: premagal je domačine in jih spravil v še bolj kočljiv
položaj. Dekleta Brežic so gostovale v Piranu pri istoimenski ekipi.
Zaigrale so dobro in doživele minimalen poraz, ki je plod prednosti
domačega igrišča.
V Ljubljanski conski ligi so Novomeščani klonili pred solidno
ekipo iz Kranja.

Rudar Trbovlje : Brežice
18:17
Odlična brežiška
rokom eitaša
Bosina in Šetinc sta popolnoma
razbila nekoliko okrnjeno dom a
čo obrambo. Gostje so bili ves
čas v vodstvu, razen v zadnjem
delu drugega polčasa, ko so do
mači sprem enili poraz v m inim al
no zmago. Brežičani so vložili
protest, ker je za Rudarja igral
neregistrirani Sotler.
Za Brežice 30 igrali: Brglez,
Rovan, Šetinc 5, Kukoviča, Avsec,
Bosina 7, Jurešič 1, Novak I.,
Svažič l , Pavlič 3 in Novak II.
V. P.

Novo mesto : Kranj
16:20
V nedeljo sta se na rokometnem
igrišču v Novem m estu srečali
ekipi Novega mesta in K ranja.
Domači rokometaši so v prvem
delu igre igrali brez volje, tako
da so jim K ranjčani v nekaj m i
nutah dali več zadetkov, ki jdh
niso mogli nadoknaditi. V drugem
delu tekme se stanje ni bistveno
spremenilo. Gostje so b ili bolj
ši in sa zasluženo zmagali.
Za Novo mesto so n::stop:ll:
Perko, Globokar 1, Jaklič 3, Jon.
čič, Bele, Šetina 2, Lozar 8, Gan
tar Z in Cvelbar.
J. P.

Krmelj : Križe 13:11
V prvenstveni rokom etni tekmi
U3L so domači igralci s tesnim

rezultatom prem agali ekipo
iz
Križ. Igra je bila sicer živahna,
toda polna grobosti, pri čemer so
gostje prednjačili. Na tekm i
je
prišlo do Incidenta in izključitve
dveh igralcev do konca igre.
Pri domačih so se odlikovali
Kos, Zaman in Papež, pri gostih
pa Perne.
B. D.

Piran : Brežice 8:6
Brežičanke so pretežni del tek
me vodile in šele po zaslugi naj
boljše Pirančanke Radinove klo
nile. Pri Brežičankah sta boljši
od ostalih bili Kolarjeva in Molanova. Za Brežice so igrale: Božičn'k, Bužančič, Molan 3, Mišič
1, Lah, Kolar Z in Zorko.
V. P.

Ribnica : Rudar (Velenje) 18:19
Domači rokometaši so zasluže
no izgubili prvenstveno srečanj«
z zadnje uvrščeno ekipo Rudarja
iz Velenja Po uspešnem nastopu
v Ormožu so domači navijači pri
čakovali zanesljivo zmago nad go
sti. Tokrat so Ribničani izpusti
li iz rok dve važni točki, ki jim
bodo verjetno m anjkali pri konč
nem seštevku. Ce bodo hoteli
ostati v ligi, bo potrebno krepko
zasukati rokave.
Za Ribnico so igrali: Kersnič I,
Kersnič II 3, Ponikvar 5, Miku
lin 1, Joras Z, Bavdek 3, Češarek,
in Radič 4.

ZAKLJUČEK DRŽAVNEGA PRVENSTVA

Babič prvi tudi doma
Na zaključni dirki državnega prvenstva v speedwayu,
ki je bila minulo nedeljo na Stadionu Matije Gubca v
Krškem, je zmagal domačin Franc Babič, drugi je bil
Drago Regvart, tretji Valent Medved. Babič je tako že
četrtič osvojil naslov državnega prvaka v speedwayu, kar
do zdaj ni uspelo še nobenemu tekmovalcu.
Po prvih štirih vožnjah se je v
nedeljo na krškem stadionu vide
lo, da se bodo za najvišja m esta
tudi tokrat potegovali Ivan in Va
lent Medved, Drago Regvart, Dra
go Perko in Franc Babič.
V deveti dirki bi skoraj prišlo
do težke nesreče. Ko je Perko ho
tel prehiteti Valenta Medveda, ga
Je zadel v m otor, tako da ga je
z m otorjem vred vrglo čez nasip.
Medveda je vrglo na nasip, njegov
m otor pa se Je odbil na sredo ste
ze. Vlado Kukovec, ki Je v o e U
zadnji, se ni mogel izogniti Medvodovemu m otorju in se Je z vso
hitrostjo zaletel vanj. Na srečo se
nobeden od tekmovalcev ni huje
poškodoval Kukovec in Medved

sta dirkala še v naslednjih dirkah,
Perko pa je odstopil.
Gledalci so posebno težko pri
čakovali 20. dirko, v kateri sta
pom erila lanski državni prvak
Drago Regvart in domačin Franc
Babič. Slodnji Je pokazal, da na
domačem dirkališču nim a tekme
ca, saj Je pripeljal skozi cilj
kih 20 metrov pred Regvartom.
Vrstni red zadnje dirke:
*•
Franc Babič 15 točk, 2. Dra#>
Regvart 14, 3. Valent Medved J«
4. Ivan Medved 11, 5. Oršlč 10>
6. Stankovič 10, 7. Pintarič 8,
Veiksl 7, 9. Ivan Molan itd.
Naslov
državnega
prvaka *
speedwayu je za leto 1967 o s v o j i *
Franc Babič; drugi Je Regvart.
tretji Valent Medved.
” • Y'

KRI. KI REŠUJE ŽIVLJENJA
Pretekli teden so darovali kri na novomeški transfuzijski
postaji: Ivan Barbo, član kolektiva Novoteks, Novo mesto;
Avgust Sivak, član kolektiva splošno bolnioe Novo mesto;
Krance Saje, Metod Tisovcc, Aloj* Pirnar, Jože Makovec,
Franc Avbar in Marija Debeljak, člani kolektiva Novolofl,
Straža, Pavla Jorda, članica kolektiva UNZ Novo mesto;
Franc Verčtk, Julijan Zoran in Makija Mandelj, učenci po
klicne Sole Novo mesto; Alojz Gorjanc in Janez Golob, člana
kolektiva poklicno šolo Novo m esto; Anton Pevec, član
kolektiva INIS, Novo mesto; Ivan Draglnc, član kolektiva
Pionir, Novo m esto, Betka Plazn:k, Niko Padevski, Katica
Turk ln Amalija Hočevar, člani kolektiva Podjetja aa stano
vanjsko izgradnjo in urejanje naselij Novo mesto; Albin®
Bizjak, članica kolektiva Preskrba, prekopa.

minutu«

Nagelj za vsakega
Slovenca

»D A N A«
TOVARNA RASTLINSKIH SPECIALITET
IN DESTILACIJA
MIRNA NA DOLENJSKEM
razglaša
prosta delovna mesta

9 DELAVCEV
za delo pri transportu
in v polnilnici pijač
Kandidati m orajo poleg splošnih pogojev izpolnje
vati še naslednje:
moški odslužen vojaški rok,
ženske pa dopolnjenih 18 let starosti
Ponudbe pošljite splošnemu sektorju podjetja v 15
dneh po objavi.

Tople grede na Čatežu se
spreminjajo v velik cvetlič
njak. Tv utno zasajajo 100
tisoč sadik nageljčkov. Polo
vico so jih vzgojili sami, 50
tisoč pa so jih za posvežitev
uvozili iz tujine. Z zasaditvijo
dodatne hale se bo prihodnje
leto povečal pridelek na mili
jon cvetov. Ta številka ni
pretirana, ker so že letos na
manjši površini vzgojili 500
tisoč cvetov. Za leto 1969 pa
imajo v načrtu za vsakega
Slovenca in Slovenko po en
nagelj.

DANA je dobila
Oskarja
Generalni sekretar Zvezne
gospodarske zbornice Risto
Bejalski je 13. oktobra pode
lil 30 »Oskarjev« za embala
žo. 23 »Oskarjev« je bilo po
deljenih slovenskim podjet
jem, 6 podjetjem iz SR H r
vatske in 1 podjetju iz SR
Srbije. Za zelo lično in prak
tično steklenico pijače »Hermelika« je prejela oskarja
tudi destilacija DANA iz
Mirne.

1
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m

CELJE
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IZDELUJE IN DOBAVLJA:
PEČ NA OLJE EMO-5
ima moderno obliko in je izredno ekonomična.
Grajena je po principu ogrevanja zraka, ki
brezšumno kroži po prostoru in zagotavlja
higieno v ogrevanih prostorih ter ugodno
počutje. Zakurilni čas je izredno kratek in
daje 5.500 kcal/h, izkoristek peči pa je 85-odst.
Dvoletna garancija potrjuje kvalitetno izdela
vo in funkcionalnost peči.
Peč je primerna za ogrevanje stanovanjskih
prostorov, gostinskih, prodajnih in poslovnih
prostorov.

KOTLE EMO K (KOMBINIRANE - na olje in premog)

Novost na sejmu
»Moda v svetu«

Prednosti kotlov so: enostavna montaža, ku
rimo jih z ligniti od 2.600 kcal/kg ali z oljem.
Stopnja izkoriščanja premoga je 75 odst. in
olja 85 odst.

Na VIII. mednarodnem sej
mu »Moda v svetu«, ki bo od
prt od 14. do 22. oktobra v
Beogradu, razstavlja svoje iz
delke 273 jugoslovanskih in
147 najbolj znanih tujih pod
jetij iz 18 držav. Zanimivo je,
da so tuja podjetja letos pr
vič razstavila pri nas obutev,
konfekcijo in nekatere druge
izdelke. Na mednarodnih mo
dnih večerih prikazujejo po
leg domačih tudi tuje mode
le, med drugim iz Poljske,
češkoslovaške, Madžarske in
Francije. V dvorani s 1000
sedeži nastopajo tudi znani
pevci zabavne glasbe, med
njimi Majda Sepe in Lado
Leskovar iz Ljubljani^:

Kotel EMO K izdelujemo v treh velikostih:

Premog kcal/h
Olje kcal/h
Potrošnja olja

35 K

55 K

81 K

35.000
45.000
5,3

55.000
65.000
7,6

81.000
95.000
11,0

ZAHTEVAJTE TEHNIČNO DOKUMENTACIJO IN PROSPEKTE
TOVARNE EMO, CELJE!

Poslovno sodelovanje
veletrgovine

MERCATOR

TRIKON

in perutninarstva

»KRAS« - Pivka,

— Najlepša dota! Nauči! sem ga
varčevati in ceniti denar! Že zdaj
ima hranilnik pri

DOLENJSKI BANKI
IN HRANILNICI
v Novem mestu
*

Hranilnik za vašega otroka
lahko dobite vsak čas tudi
pri vseh poslovnih enotah
Dolenjske banke in hranil
nice, ki so

trikotaža in konfekcija
KOČEVJE
n u d i

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

NAJNOVEJŠE!
DBH v Novem mestu obrestuje
hranilne vloge od 1. avg. 1967
dalje po zvišani obrestni meri:
- navadne po
N

- vezane

do

6,50%
8%

m e r c a to r

vse vrste in modele moških hlač in
suknjičev, damskih kril, posteljno
perilo in pletenine.
N a š e g e s l o : SODOBNI
ELEGANCA - ŠPORT

MODELI

Ob bridki izgubi naše ljube mame

Antonije Levstik
Kuharske bukvice
KROMPIRJEV PIRE

v KRŠKEM, METLIKI in
TREBNJEM

vam odslej omogoča
sveže piščance po
9 Ndin KILOGRAM
v prodajalnah

Na koščke razrezan krom
pir olupljen skuhaj v slani
vodi in odcedi. Nato ga pre
tlači skozi sito in mu prime
šaj nekaj žlic mleka ali kisle
smetane. Tako
pripravljen
krompir je primeren zlasti
za otroke in bolnike.

da se čebula spoti. Potem
prideni surovega, na koščke
zrezanega krompirja, sladke
paprike in soli. Treba je tu
di malo zalivati z vodo, da se
ne prismodi. Ko je golaž že
skoraj skuhan, prideni še žli
čico paradižnikove mezge.

KROMPIRJEVO
TESTO
Skuhaj nekaj krompirjev,
vroče olupi in jih z valjar
jem na deski raztlači. Ko se
ohladi, prideni eno jajce, ne
kaj žlic bele moke, soli in
zgneti srednje mehko testo.
Takšno testo uporabljaš po
tem za cmoke,
štruklje,
hlebčke itd.

KROMPIRJEV
GOLAŽ
Razbeli v kozici mast in
daj vanjo precej drobno zre
zane čebule. Posodo pokrij,

se prisrčno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sose
dom in znancem, ki so nam bili v veliko pomoč
v teh težkih dneh. Zahvaljujemo se tudi zdravniku
zdravstvenega doma Loški potok za skrb v njeni
bolezni, vsem darovalcem cvetja in vsem tistim , ki
so jo spremili na zadnji poti.
Žalujoči:
sinova Rudi, France z družino, Olga z Miro, Mimica
in Ivanka z družinama.
Loški potok, 13. oktobra 1967.

ZAHVALA
Ob težki izgubi naše drage mame, stare mame, sestre in tete

NEŽKE KURALT
IZ VOLAVC

se
ki
in
iz

iskren/' zahvaljujemo Slavku in Stanku Hočevar z Gradišča, vaščanom,
so nam v težkih trenutkih pomagali, vsem, ki so nam izrazih sožalje
ji darovali cvetje in vence. Lepa hvala kolektivoma KREMEN in IMV
Novega mesta. Posebno se še zahvaljujemo duhovnikom iz Šentjerneja
in iz Bele cerkve za lepe poslovilne besede.
Žalujoči:
otroci, sestre, brat in drugo sorodstvo

PODJETJE ZA STANO
VANJSKO GOSPODAR
STVO IN UREJANJE
NASELIJ, Novo mesto

Založba
Mladinska knjiga
Starši*
ali poznate barvna
revija Pionir ?
REVIJA PIONIR
OSNOVNI SOLI!

JE

ODLIČNO

DOPOLNILO

UČNEMU

NACRTU

NA

Po prvi številki revije PIONIR so ugotovili pedagoški svetovalci, razredniki
četrtih in petih razredov, predm etni učitelji in profesorji slovenščine, zgodo
vine, zemljepisa, spoznavanja narave in družbe, biologije, temljev sociali
stične morale, glasbenega in tehničnega pouka, fizike in telesne vzgoje
— da se objavljeni prispevki v reviji PIONIR tesno navezujejo na učni načrt
skoraj vseh predm etnih področij osnovne šole od četrtega do osmega
razreda,
— da so objavljeni prispevki dragoceno dopolnilno branje, ki ga uporabljajo
pri pouku za izhodišče, ponazoritev ali dopolnitev obravnavanih učnih tem.
Barvne fotografije in ilustracije v reviji PIONIR odlično ponazarjajo in
poživljajo pouk. Že zaradi bogate opreme je vredno biti naročnik naše edine
in prve barvne poljudnoznanstvene in literarne revije za srednje in višje raz
rede osnovne šole.
Tudi v drugi številki revije PIONIR sodelujejo priznani avtorji. Ob naslovih
Ojdhovih prispevkov navajamo tudi možnost povezave s podrobnimi učnimi
načrti od četrtega do osmega razreda.
|
■
■
■
■
|
■
|
■
■
■
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■
■
■

razpisuje
na podlagi 24. člena te
meljnega zakona o go
spodarskem poslovanju
(gospodarjenju) s sta
novanjskimi hišami v
družbeni lastnini (Ur. 1.
SFRJ št. 35/65)

JAVNO
DRAŽBO
za prodajo stanovanjske
pritlične hiše v Mokrem
polju št. 5 a, za izklicno
ceno 20.200,00 Ndin.
Javna dražba bo v sredo,
25. oktobra 1967, ob 9. uri
na kraju samem. Pred pri
četkom dražbe je treba
položiti varščino v znesku
1.000,00 Ndin.
Vse druge informacije do
be interesenti na sedežu
podjetja v Novem mestu,
Prešernov, trg 8.

Avto-moto društvo
SEVNICA

Za s o d o b e n
o k u s ...

p ro d a

razpisuje
prosto delovno mesto

»PEČOVNIK«, Celje

ADMINISTRATORJA

osebni avto
FIAT 1100
V NEVOZNEM STANJU,
LETNIK 1960.

APNENIK

Pogoji za sprejem so do
končana ekonomska ali
trgovska šola.
Nastop dela takoj.

Kmetijska zadruga » K r k a « ,
Novo mesto
prodaja

proizvaja

apno v kosih,
hidrirano apno hi
gramoz vseh granu
lacij
po ugodnih cenah.

čistih pasem: Leghom, New Hampshire (Njuhem pšir), White Rock (Vajtrok) za proizvod
njo konzumnih ali valilnih jajc.
Prodajamo vsak ponedeljek, sredo in soboto od
7. do 17. ure na obratu Zalog pri Novem mestu
(pri Opekami).
Cena od 2.800 do 3.000 Sdin za kos.

BREZ POROKOV IN BREZ
OBRESTI
na 6 mesecev dobite za vse izdelke
tovarne GORENJE, Velenje:

□
□
□
□

štedilnike na trda goriva
električne, plinske in kombinirane
štedilnike
dodatne peči
kvalitetne pralne stroje ZANUSSI,
tip 272 in S 52,

lah k o ta k o j n ab a v ite v
N OV O TEH N E v N ovem
K ršk e m in M etliki.

vseh p ro d a ja ln a h
m estu , T reb n jem ,

K re d ite o d o b rav am o vsem zap oslenim in k m e
tov alcem n ep o sre d n o v p ro d aja ln a h .

Prava odločitev in po zelo ugodnih kredit
nih pogojih je samo v izdelkih GORENJE
in v prodajalnah NOVOTEHNE!

Mesno prehrambeno
podjetje Novo mesto
Potrošnike obveščamo, da smo uvedli nov de
lovni čas za vse poslovalnice v Novem mestu.
Nov delovni čas velja za vse delavnike, začne
pa se v sredo, 18.10.1967.

Poslovalnica Trdinova cesta
od 6.30 do 12. ure in od 13.30 do 16. ure.

Poslovalnica na Tržnici
)d 6.30 do 14.30.

Poslovalnica na Glavnem trgu
od 6.30 do 11. ure in od 14.30 do 18. ure.

Poslovalnica v Bršlinu
od 6.30 do 12. ure in od 14. ure do 16.30.

Izključni proizvajalec
v Jugoslaviji
Destilacija »DANA«
MIRNA na Dol.

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
MESTO!

Ob nedeljah smo uvedli dežurstva, in sicer:
Oktobra: Glavni trg od 7. do 10. ure.
Novembra: Trdinova cesta od 7. do 10. ure.
Decembra: Tržnica od 7. do 10. ure.
Poslovalnica v Bršlinu je odprta vsako nede
ljo, in sicer od 6. ure do 9.30.

MESNO PREHRAMBENO PODJETJE
NOVO MESTO

Mesno prehrambeno podjetje
Novo mesto
sprejme

v delovno razmerje

USLUŽBENCA (USLUŽBENKO)
ki m ora obvladati materialno in finančno
knjigovodstvo.
P o g o j i : srednja strokovna izobrazba — finančna
smer, obvladati m ora strojepisje; obvezna praksa.
Nastop službe takoj, poizkusna doba 4 mesece; sta
novanja ni. — Plača po pravilniku podjetja.
Ponudbe: MPP Novo mesto, do 26. oktobra 1967.

ŠOFERJI, POZOR!

VEČJE ŠTEVILO

5-6 MESECEV STARIH JARČK
IN PETELINOV

POTROŠNIŠKO POSOJILO

OBVESTILO

Ne pozabite

Avto-moto društvo
Sevnica

NOVO MESTO

POTROŠNIKI, NE ZAMUDITE
EDINSTVENE PRILOŽNOSTI!

Pol stoletja oktobrske revolucije — prof. dr. Metod Mikuž
(Spoznavanje družbe, zgodovina, temelji socialistične morale od 4. do
8. razreda)
Zgradba zemlje — inž. Sonja Tovornik
(Zemljepis od 6. do 8. razreda)
Literarna podoba Bohinja — prof. Miljeva Tomc-Jekovec
Bohinj — prof. Eta Kunaver
(Oboje pri poznavanju družbe v 4. in 5. razredu in slov. jezik od 4. do
8. razreda)
Giannj Rodari: Napačno pripovedovanje pravljic
Zgodovina sveta — prevedla prof. Martina Šircelj
(Slovenščina od 4. do 8. razreda)
Raziskovanje Afrike — prof. France Lovrenčak
(Zgodovina in zemljepis v vseh razredih)
Junak ni hotel v vojno — Matija Dermastia
(Telesna vzgoja, temelji soc. morale in slovenščina od 4. do 8. razreda)
Sodobno letalstvo — prof. S. L.
(Tehnični pouk in fizika)
Pihala — prof. P. L.
(Glasbeni pouk)
Plovba po Jadranu v starih časih — dr. Ignacij Voje
(Spoznavanje družbe in zgodovina v vseh razredih)
Množične akcije v Ljubljani — prof. Matija Žgajnar
(Spoznavanje družbe v 4. in 5. razredu in zgodovina v 8. razredu)
Naša soseda Venera — prof. Pavel Kunaver
(Zemljepis v 6. razredu)
Pes. moj zvesti prijatelj — nagrajeni spis bralca
(Slovenski jezik v vseh razredih)
Pionirjeva pošta. Mihec Pihec in jezikovni kotiček
(Slovenski jezik od 4. do 8. razreda)
Nagradni kviz — Igor Longyka
(Primer* nalog objektivnega tipa z vseh predmetnih področij)

Starši, revija PIONIR naj bo stalna spremljevalka vašega šolarja!
Ob zaključku šolskega leta bodo imeli naročniki vezan letnik revije PIONIR,
ki bo najbogatejša in najcenejša knjiga, saj je letna naročnina le 11,70 Ndon.
Naročnino lahko poravnajo učencd najkasneje do zaključka šolskega leta pri
šolskih poverjenikih Mladinske knjige.
OB BARVNI REVIJI PIONIR BO POUK PESTREJŠI IN BOGATEJŠI!
Na revijo PIONIR se lahko naročijo tudi vsi, ki so že zapustili osnovno
šolo. Naročila pošljite neposredno na prodajni oddelek založbe Mladinska
knjiga, Ljubljana, Titova 3.

NOVOTEHNA

labod
NOVO

MESTO

Najkvalitetnejše moške in otroške
srajce v modernih desenih in krojih!

Združenje šoferjev in avtomehanikov
PODRUŽNICA NOVO MESTO
razpisuj e

TEČAJ
za pridobitev strokovnega poklica
v prometni stroki
Pogoji: p o p o ln a osemletka a li n je j en a k o vred n a
šola in najmanj dveletni staž v prometni stroki ka
tegorije C.
Vpisovanje v tečaj bo v nedeljo, 22. oktobra, ob
10. uri v dvorani gasilskega doma y Novem mestu.

ZŠAM NOVO MESTO

Trupelce je pripla
valo po Krki

Prva pomoč dvajsetim šolarjem

V nedeljo, 15. oktobra, so
otroci popoldne zagledali v
Krki pri Mršeči vasi otroško V Stari vasi se je v torek, 10. oktobra, pripetila prometna nesreča - V šol
truplo. Takoj so obvestili pri ski avtobus se je zaletel tovornjak - Na srečo ni bilo hujših poškodb stojne organe. Do zdaj so
Otroci so izgubili nekaj zob in dobili več manjših prask
Ugotovili, da gre za truplo
teden dni stare deklice in
Učenka Irena Cerjakova je od strahu. Nekateri so po'
Ko so se otroci iz Dole
da je bilo v vodi kakjSen dan.
Katera m ati je vrgla v vodo nje vasi 10. oktobra zjutraj sedela na tretjem sedežu nesreči bežali domov ali k
svojega otroka, še ni znano, peljali v šolo z avtobusom, spredaj. Pri trčenju je pa sorodnikom. Ljudje v Stari
kakor tudi še ne vedo, kje jim je v Stari vasi nena dla pod sedež. Ko je zlezla vasi so bili zelo pozorni.
je bilo trupelce vrženo v K r doma pridrvel nasproti to iz avtobusa, je šla peš v šo Takoj so prinesli vodo, ob
ko. Domnevajo le, da se je vornjak iz krške smeri. Z lo, vendar je -bila zelo pre veze in lestev, da so otroci
to moglo zgoditi v okolici veliko hitrostjo se je zaletel strašena. Ravnatelj jo je za lahko zlezli iz avtobusa.
Novega mesta.
naravnost v šolski avtobus. peljal v ambulanto in nato
Samo prisebnosti voznika šol se je vrnila domov. Mnogi
Kdo je utopljenec skega avtobusa se imajo otroci so tisti dan prijokali
otroci zahvaliti, da ni prišlo v šolo. Niso si še opomogli
iz Kolpe?
do hujše nesreče. Avtobus
11. oktobra so našli v Kolpi je namreč na hitro ustavil in
Avto trčil pešca
pri Vinici truplo moškega, se umaknil k steni na levi
starega 60 do 65 let. Kdo je strani cestišča. Tovornjak je
6. oktobra ob 6.30 se je pripeljal
Nemalokrat si šoferji
Utopljenec, še ni znano. Ko bil last domačina iz Zdol. z avtobusom v Goričo vas Slobo
dan Petrovič iz Kočevja. Izza av
dovoljujejo marsikaj, če
so ga potegnili iz vode, je
V avtobusu se je tedaj tobusa je stekel čez cesto, takrat
sar ne bi smeli početi,
truplo že razpadalo, zato tudi peljalo 40 šolarjev. Po trče pa se je zaletel vanj osebni avto,
njihovo početje pa je, m i
opis ni najbolj popoln. Utop nju so dvajsetim nudili prvo ki ga je vozil Drago Ilc iz Kočev.
-T
v,,«
jaOsebni
avto
je
peljal
pešca
na
lo rečeno, lahkomiselno
ljenec je bil plešast z ven pomoč. Na, srcco ni Dilo xiuj- pokrovu m otorja še 22 metrov
in predrzno. Včasih pa
cem sivih las, visok približno ših poškodb. M arija Zupan daleč, nato pa je padel v obcest
gre kdo le predaleč v svo
175 om, rjavih oči in s po čičeva, učenka 8. razreda z ni jarek. Hudo poškodovanega
so prepeljali v ljub
ji lahkomiselnosti.
manjkljivimi zobmi. Oblečen Libne, se spominja, da so v Petroviča
ljansko bolnišnico. Na avtomobilu
Tako tudi lastnik VW
je bil v rdečejo-rjavo karira trenutku vsi popadali po je bilo za 1500 Ndin škode.
LJ—198—15, ki je v torek,
sto srajco s kratkim i rokavi. tleh. Pri tem se je udarila
12. o kt. zvečer, pustil vo
Ugotovili so, da je bil v vodi v roko.
Z mopedom v avto
zilo sredi ceste na ovinku
tri do štiri tedne.
Silva Pleterski s Starega
pred mostom v Prigorici
M artin Lesjak z Rake se je 23.
grada
je
pripovedovala,
da
Mopedist v osebni avto
pri Ribnici. Pripeljal sem
septem bra popoldne peljal iz K r
so
otroci
po
nesreči
glasno
škega proti Dmovemu. V naselju
iz Dolenje vasi čez most
9. oktobra popoldne se Je Iz
Trebnjega proti Starem u trgu pe klicali: »Odprite vrata!« Iz Beli breg je zavrl in ustavil, ker
in sredi ceste zagledal
ljal z osebnim avtomobilom Sta avtobusa so nato poskakali sta šli po cesti vzporedno dve žen
parkirne luči avtomobila,
ne čem e iz Pekla pri Trebnjem. skoz okna in razbitino na ski, naproti pa je pripeljal avto.
Za njim je pripeljal mopedist
ki je stal sredi ceste v
Ko je zavrl, se m u je v zadnji
Prane
Jelen
iz
Krškega
ta
se
zale
sprednjem
steklu.
Videla
je
del vozila zaletel mopedist Franc
ovinku. Da sem šel lahko
tel
v
avtomobil.
Pri
tem
se
je
2onta iz Prelesja pri Litiji, ker veliko krvi, ki je tekla otro
naprej, sem moral zape.
je vozil v prekratki razdalji za kom iz nosa, ust in manjših poškodoval po obrazu in rokah.
Ijati s ceste deloma na
Na vozilih je škode za okrog 1000
osebnim avtom, škodo so ocenili
prask po telesu.
Ndin Mopedistu so odvzeli kri.
na 800 N ata.
dvorišče hiše, pred katero
je stal. Ura je bila 20.10.
Ko sem se ob 20.30 vračal
ALI BOMO ZMANJŠALI N EPO TR EBN O TO ŽBA RJENJE?
iz Ribnice, je avto stal še
vedno sredi ceste, voznik
pa je verjetno v sosednji
hiši brezskrbno klepetalPribližno pol ure je zve
čer stal avtomobil v ovin
V pravdnem in izvršilnem postopku bodo takse za 30 do 60 odst. večje
ku ceste, vozniku pa ver
jetno niti na misel ni pri
šlo, da grobo krši vse pro
naredi
s
pomočjo
povečanja
narjev.
Skratka,
takse
v
pravGe danes državljan povabi
metne predpise, da ravna
ženo v kino ali pa prijatelja sodnih taks. Zvišanje taks dnem in izvršnem postopku
lahkomiselno, nesramno;
bi
pripeljalo
tudi
do
tega,
da
bi
bile
povprečno
za
30
do
ua kozarček likerja, ga to več
zaradi njegove malomar
stane, kakor če prične zaseb- bi se sodišča otresla del, ki 60 odst. večje v primerjavi z
nosti bi prišlo do nesre
110 tožbo in pri tem dvigne jim jih ni treba opravljati, današnjimi.
če, če bi kdo le malo hi
Učinek povečanja sodnih
noge ves sodni aparat. marveč bi se posvetila kvali
pripeljal izza ovinka.
Upravni spor ga stane le 700 tetnejšemu izvrševanju svo taks bi znašal nekaj nad 15 treje
Pa se še čudimo števil
milijard S dinarjev, a le pod
din, in še te plača le tedaj, jih pravnih nalog.
nim nesrečam!
če tožbo izgubi. Morda prav S povečanjem taks bi pri- pogojem, da bi dotok predJe voznik VW U —198-15
zaradi tega govorimo, da smo šli tudi do večjega reda metov, za katere se plača ta
spregledal prostrano dvo
Jugoslovani tisti, ki se na v odnosih med gospodarski- ksa. bil enako močan kakor
rišče pred hišo, pred ka
vsem svetu največ tožarijo. mi organizacijami; ne bi pri- prejšnje leto.Vendar
pa je
tero je ustavil? Ali pa si
Vzrok temu je morda ta, da čenjali gospodarskih sporov, računati, da bo povišanje se
je enostavno prilastil ob
sedanji zakon o sodnih tak- če ne bi bilo tehtnih vzro- dnih taks zmanjšalo število
činsko cesto?
sah ni bil spremenjen že se- kov. Neka gospodarska orga- nepotrebnega tožbarjenja po
(fg)
dem let in ker je višina neka nizacija ne izplačuje svojih sodiščih.
Kar se tiče poslancev, je
terih taks skoraj smešno denarnih obveznosti do dru
ge, ker se ji spričo nizkih treba
------- povedati, da so opozori. . .
,
majhna.
Zvezni svet za pravosodje taks bolj splača ta sredstva ii na nesprejemljivost
pred- V n lb l llC l j e g o r e l o
je nedavnopredlagal zveznim dati v obtok, dokler traja so- loga za povečanje taks v lo15. oktobra je ob 10.30 iz
čitvenih pravdah, ki bi po
Poslancem, naj spremenijo dni spor.
V kazenskem postopku v novem naraste na 25 000 S bruhnil požar v stanovanju
^ dopolnijo temeljni zakon
0 sodnih taksah. V skup zasebni tožbi in v prvosto- dinarjev. Prav tako so opozo Alojza Gregoriča, ki stanuje
ščinskih odborih pa so že penjski rešitvi znaša veljav- rili avtorje predloga, naj nad delavnicami »Žičnice« v
na taksa 600 S dinarjev, po preučijo učinek predlagane- Ribnici. Požar je nastal zar
Pričeli o tem razpravljati.
Spremembe naj omogočijo novem predlogu pa bi taksa ga zakona s socialnega stali- radi slabo izpeljanih dimnih
Popolno ali vsaj delno valo- znašala 5000 S dinarjev. Za šča kakor tudi s stališča go- cevi. Skoda še ni ocenjena,
rizacijo sodnijskega dela, ka- overovljenj e podpisa ali pre- spodarskih koristi in življenj- ker lastnika stanovanja ni
bilo doma. Požar so pogasili
kor se je to zgodilo na dru- pisa bi namesto dosedanjih ske ravni državljanov.
Bih področjih. To se lahko 150 S din zahtevali 700 S diS. T. ribniški gasilci.

A vto sredi
ceste

Predlagajo povečanje sodnih taks

R A D IO

LJU B LJA N A

igra za otroke — Leopold Suhadolčan: »Pikapolonček«. 9.05 Naši po
slušalci čestitajo ta pozdravljajo
— I. 10.00 še pomnite, to v a riši. . .
France Klopčič: Slovenci med ok
tobrsko revolucijo v Rusiji. 11.00
Poročila — Turistični napotki za
tuje goste. 11.50 Pogovor s poslu
šalci. 12.10 Naši poslušalci česti
tajo ta pozdravljajo — n . 13.40
Nedeljska reportaža. 15.05 Nedelj
sko športno popoldne. 17.30 Radij
ska igra — Nikolaj Mihalevski:
Napad na poštno kočijo. 19.00
Lahko noč, otroci! 20.00 V nedeljo
zvečer. 22.15 Serenadnd večer.
PONEDELJEK, 23. OKTOBRA:
8.08 Glasbena m atineja. 9.10 Iz ju 
goslovanskih studiov.. 9.45 Mladin
ski pevski festival 1967. 11.00 Po
^ttorščakih.
ročila — Turistični napotki za tu
SOBOTA, 21. OKTOBRA: 8.08 je goste. 12.30 Kmetijski nasveti —
^ asb en a m atineja. 9.25 Jugoslo- inž. Anton Lasič: Kakšnih rejcev,
•anski m ajhni ansam bli igrajo. dobaviteljev mleka, si želijo mle
H 00 Poročila — Turistični napot- karne. 12.40 Slovenske narodne.
5* za tuje goste. 11.15 K ar po do- 13.10 Obvestila ta zabavna glasba.
12.30 Kmetdjsld nasveti — 14.35 Naši poslušalci čestitajo ta
Milan Rovan: Uredba o dolo- pozdravljajo. 15.20 Glasbeni taterc*>močij za zeleni bor ta ri- mezzo. 17.05 Operni koncert slav
13.30 Priporočajo v a m . . . nih solistov. 18.15 »Signali«. 19.15
i?-20 Glasbeni intormezzo. 17.05 Glasbene razglednice. 20.00 Sim
V^emo v kino. 17.35 Igramo beat! fonični orkester RTV Ljubljana
, Uj 0 s knjižnega trga. 20.30 Za gostuje v Celovcu.
g o n a radijska igra — Jacques
TOREK, 24. OKTOBRA: 8,08
— Jean Forest: Korpo rala Operna m atineja. 9.25 K ar po do
®4i smola. 22.10 Oddaja za na- mače. 10.15 Pri vas doma. H .00
86 laeOJence.
Poročila — Turistični napotki za
. N e d e l j a , n . o k t o b r a : s.oo tuje poste. 13 30 Km etijski nasveti
00 1.00 Dobro Jutro! 8.0S Radijska — inž MUnn Novak: Izpopolnitev
VSAK DAN: poročila ob 5,15,
®-00, 7.00, 8.00, 12.00, 15.00, 17.00,
19-30 in 22.00. Pisan glasbeni spore<3 od 4.30 do 8.00.
PETEK, 20. OKTOBRA: 8.08
“ k^tJena m atineja. 9.40 Iz glasbe
nih Sol. 11.00 Poročila — Turističnapotki za tuje goste. 12.10 Igra
JJolončelist Ciril Škerjanc. 12.30
JjJhfitijski nasveU — Dr. Jože MaKako prezim ujejo škodljive
J*8elke. 12.40 Valčki ta polke iz
krajev. 13.30 Priporočajo
. . . 14.35 Naši poslušalci 6eftttajo in pozdravljajo. 15.45 Kul
turni globus. 17.05 Koncert po že*jah poslušalcev. 18.15 Zvočni raz
hodi po zabavni glasbi. 19.00 Lah5° noč, otroci! 20.00 Glasbeni
r ^ k ta ii. 21.15 Oddaja o m orju ta

poljedelske
mehanizacije.
12.40
Igrajo domači pihalni orkestri.
13.30 Priporočajo vam . . . 14.25
Lahka glasba skandinavskih dežel.
15.40 V torek na svidenje! 17.05
Igra Simfonični orkester RTV —
Ljubljana. 18.45 Narava ta človek.
19.15 Glaa>ene razglednice. 20.00
Skupni program JRT — studio.
22.10 Nočni mozaik zabavnih zvo
kov.
SREDA, 25. OKTOBRA: 8.08
Glasbena m atineja. 9.10 Kaleido
skop zabavnih zvokov. 9.45 Glas
bena pravljica. 11.00 Poročila —
Turistični napotki za tuje goste.
12.30 Kmetijski nasveti — Inž. To
ne Simončič: živinorejski odbori
pri km etijskih zadrugah. 13.30 P ri
poročajo vam . . . 14.35 Naši poslu
šalci čestitajo ta pozdravU ajo.
15.45 NaS podlistek — B. Kreft:
Pri Leninu. 17.05 Mladina sebi ta
vam. 18.40 Naš razgovor. 19.00
Lahko noč, otroci! 20.00 Igra vam
orkester Mantovani.
ČETRTEK, 26. OKTOBRA: 8.06
Operna m atineja. 9.25 Pesmi iz
Dalmacije. 11.00 Poročila —1 Turističnl napotki za tuje goste. 12.30
Kmetijski nasveti — V. Benedičič:
Apimondia ta naše čebelarske or
ganizacije. 12.40 Igra godba na pi
hala Florida.
13.30 Priporočajo
vam . . . 14.05 Predvajam o prvič
...
15.20 Zabavni tatermezzo.
16.00 Vsak dan za vas. 18.00 Po
ročila — Aktualnosti dom a in v
svetu. 18.45 Jezikovni pogovori.

19.00 T^hkn noč, otroci! 19.25 Pet
m inut za EP. 20.00 četrtkov večer
domačih pesmi ta napevov. 21.40
Glasbeni nokturno.

RADIO BREŽICE
PETEK, 20. OKTOBRA: 18.00—
19.30 — Obvestila — Nove plošče
RTB — Glasbena oddaja: Izbrali
ste sam i, vmes — hum oristična
priloga: Tovariš, to ne zadeva te
be!
SOBOTA, 21. OKTOBRA: 17.00
— direkten prenos protestnega
zborovanja iz velike dvorane Pro
svetnega doma v Brežicah.
NEDELJA, 22. OKTOBRA: 11.00
— Poročila — Majda Habimc:
Srednjeročni plan razvoja občine
Brežice do leta 1970 (trgovina, tu 
rizem ta gostinstvo, obrt) — Ta
teden v Delavski enotnosti — Po
50 letih se velike oktobrske revo
lucije spom inja udeleženec Ivan
Klun iz Bušeče vasi — Za naše
kmetovalce- Alojz Pirc — S stro
kovne ekskurzije v Avstriji. — Dve
melodiji -v različnih izvedbah —
Nedeljska reportaža: Ob 20-letnld
Tovarne pohffetva v Brežicah —
Pozor, nim aš prednosti! — Pogo
vor s poslušalci — Obvestila, rek
lame ta spored kinematografov.
12.45 — Občani čestitajo ta poz
dravljajo.
TOREK, 24. OKTOBRA: 18.0019.00 — Ob dnevu Organizacije
Združenih narodov — Nove plo
šče Jugotona — Tedenski športni
pregled. 19.00—19.30 — Glasbena
oddaja: Pojo vam slovenske pevke
zabavnih melodij.

KR'
NE

Tovornjak je trčil v avto
bus, poln otrok
10. oktobra zjutraj se je pripe
tila huda prom etna nesreča na
Starovaški cesti v Krškem. Voz
nik avtobusa Jože Požun s Seno
vega je peljal iz sm eri Brežic v
Krško poln avtobus šoloobveznih
otrok. Pred blagim desnim ovin
kom je opazil, da vozi naproti
bolj po sredini ceste voznik to 
vornega avtomobila Vlado Zajberl Iz Gorice pri Krškem. Zato
je z avtobusom zapeljal na skraj
no desno stran cestišča ta se na
slonil na kam nito škarpo. V tem
trenutku je tovorni avtomobil že
trčil v levo stran avtobusa s ta 
ko silo, da sta se vozili zagozdili.
S težavo so iz kabine potegnili
hudo ranjer.ega voznika tovornja
ka ta ga odpeljali v novomeško
bolnišnico. Otroci v avtobusu so
dobili lažje poškodbe, šestnajstim
so nudili zdravniško pomoč. Za
radi splošnega preplaha so se
otroci razbežali na svoje domove
in iskali prvo pomoč. Huje Je
bila poškodovana še potnica Ma
rija Lapuh.

Neprimerna hitrost
na ovinku
Alempije Markovič iz Ljubljane
se je 2. oktobra popoldne peljal z
osebnim avtomobilom iz smeri
Zamedkega proti Kostanjevici. Na
nepreglednem desnem ovinku je
pripeljal naproti z osebnim avto

mobilom Adolf Obu iz Kostanje
vice. Zaradi neprim erne hitrosti
obeh voznikov ta nepregledne ce
ste sta trčila. Na avtomobil oh Je
za okrog 3000 Ndinarjev škode.

S tovornjakom 20 metrov
po jarku
5. oktobra nekaj čez polnoč je iz
smeri Brežic proti Bizeljskemu pe
ljal avtoous Franc Cvelbar iz Bre
žic. V Stari vasi je pripeljal na
proti tovornjak Alojz Dimič iz
Globokega, ki se je pri srečavanju
umaknil preveč v desno, tako da
je zapeljal v jarek ta po 20 m etrih
zadel ob steber ograje. Na tovor
njaku je za okrog 5.000 Ndinarjev
škode.

Z avtomobilom v železen
drog ob cesti
3. oktobra pomoči se je pripetila
prom etna nesreča na Ulici 21. m a
ja v Brežicah. P roti Zakotu se je
peljal z osebnim avtomobilom
Franc Žalik iz Trbovelj. Ko je ho
tel zaviti na levo v Murnovo ulico,
mu zaradi neprim erne hitrosti ni
uspelo, am pak je peljal več kot 10
metrov naprej po levi strani ta se
zaletel v drog javne razsvetljave.
Pri nesreči se je lažje poškodovala
po glavi voznikova žena; odpeljali
so jo v brežiško bolnišnico. Na
avtomobilu je škode za okrog 2.000
Ndinarjev. Vozniku so vzeli k ri za
preiskavo.

TELEVIZIJSKI
SPORED
NEDELJA, 22. OKTOBRA
9.25 POROČILA (Ljubljana)
9.30 Z ANDREJEM BLUMAUERJEM — odd. narodno-zab.
glasbe (Ljubljana)
10.00 KMETIJSKA ODDAJA (Za
greb)
10.45 ODDAJA ZA OTROKE (Beo
grad)
11.30 FILM ZA OTROKE (Ljub)
ljana
12.00 NEDELJSKA KONFERENCA
(Zagreb)
NEDELJSKO POPOLDNE
19.10 DOLGO, VROČE POLETJE
— serijski film (Ljubljana)
20.00 TV DNEVNIK (Beograd)
20.45 CIK CAK (Ljubljana)
20.50 ZABAVNO-GLASBENA
OD
DAJA (Zagreb)
21.50 PORTRETI IN SREČANJA
(Zagreb)
22.05 TV DNEVNIK
NOGOMETNO
SREČANJE
ŠPANIJA : CSSR (Ljubljana)

PONEDELJEK, 23. OKTOBRA
9.40 TV V ŠOLI — ponovitev ob
14.50 (Zagreb)
10.40 RUŠČINA — ponovitev ob
15 50 (Zagreb)
11.00 OSNOVE SPLOŠNE IZO
BRAZBE (Beograd)
11.40 TV V ŠOLI (Ljubljana)
16.10 ANGLEŠČINA (Beograd)
16.55 POROČILA (Zagreb)
17.00 MALI SVET — oddaja za
otroke (Zagreb)
17.25 RISANKE (Beograd)
17.40 KJE JE , KAJ JE — oddaja
za otroke (Beograd)
17.55 TV OBZORNIK (Ljubljana)
18.15 POJDAM U RUTE — Lepe
pesmi so prepev&ll (Ljub
ljana)
18.45 KUHARSKI
NASVETI —
PEHTRAN (Ljubljana)
19.15 TEDENSKI ŠPORTNI PRE
GLED (Beograd)
19.40 ZAPOSLOVANJE — aktualna
tem a (Ljubljana)
20.00 TV DNEVNIK (Beograd)
20.30 CIK CAK (Ljubljana)
20.40 John Mortimer: OPOLDAN
SKI POČITEK — TV dra
ma (Zagreb)
21.30 ANSAMBEL MUSIČA NOVA
(Zagreb)
22.00 TV DNEVNIK (Beograd)

TOREK, 24. OKTOBRA
9.40 TV V ŠOLI — ponovitev ob
14.50 (Zagreb)
10.40 ANGLEŠČINA . — ponovitev
ob 15.50 (Zagreb)
11.00 OSNOVE SPLOŠNE
IZO
BRAZBE — ponovitev ob
15.10 (Beograd)
18.15 FILM ZA OTROKE (Ljub
ljana)
18.25 TORKOV
VEČER
(Ljub
ljan a'
18.40 SVET NA ZASLONU — zunanje-politična oddaja (Ljub
ljana)
19.20 TV OBZORNIK (Ljubljana)
19.50 CIK CAK (Ljubljana)
20.00 Budimpešta: PRENOS KON
CERTA OB DNEVU OZN
(Intervizlja)
21.45 MIR, HUMANOST IN PRI
JATELJSTVO MED NARODI
— ofc koncu razstave v Slo
venj Gradcu (Ljubljana)
22.10 ZADNJA POROČILA (Ljub
ljana)

18.15 ZDRUŽENJE RADOVEDNE
ŽEV (Zagreb)
19.00 REPORTAŽA (Zagreb)
19.30 MOZAIK KRATKEGA FIL
MA (Ljubljana)
20.00 TV DNEVNIK (Beograd)
20.30 CIK CAK (Ljubljana)
20.40 Maksim Gorki: NA DNU —
I. del TV igre (Ljubljana)
21.45 SRCE
— MEDNARODNO
SODELOVANJE (Ljubljana)
22.45 PREDOLIMPIJSKA TEKMOVANJA V MEHIKI (Zagreb)

ČETRTEK, 26. OKTOBRA
9.40 TV V ŠOLI — ponovitev ob
14.50 (Zagreb)
10.35 ANGLEŠČINA — ponovitev
ob 15.45 (Zagreb)
11.00 ANGLEŠČINA (Beograd)
16.10 TV V SOLI (Ljubljana)
17.05 POROČILA (Ljubljana)
17.10 Mark Twata: VELIKA PU
STOLOVŠČINA TOMA SAWYERJA — I. (Ljubljana)
17.55 TV OBZORNIK (Ljubljana)
18.15 PO SLEDEH NAPREDKA
(Ljubljana)
18.35 PO IZBIRI — glasbena od
daja (Zagreb)
19.00 DEŽURNA ULICA — humo-„.
ristlčna oddaja (Beograd)
19.40 TV PROSPEKT (Zagreb)
20.00 TV DNEVNIK (Beograd)
20.30 AKTUALNI
RAZGOVORI
(Beograd)
21.10 TV DRAMA — Maksim Gor
ki: NA DNU
— H. del
(Ljubljana)
22.15 TV DNEVNIK (Beograd)

PETEK, 27. OKTOBRA
9.40 TV V SOLI — ponovitev ob
14.50 (Zagreb)
U.00 OSNOVE SPLOSNE
IZO
BRAZBE — ponovitev ob
16.10 (Beograd)
17.25 POROČILA (Beograd)
17.30 ODDAJA ZA OTROKE — Sa
rajevo (Skopje)
17.55 TV OBZORNIK (Ljubljana)
18.15 GLASBENI MAGAZIN (Ljubljana)
19.05 NA SEDMI STEZI — šport
na oddaja (Ljubljana)
19.35 CIK CAK (Ljubljana)
19.40 DOMISELNOST IN SNOBI
ZEM — Človek in kultura
(Ljubljana)
20.00 TV DNEVNIK (Beograd)
20.30 CIK CAK (Ljubljana)
20.40 TRINAJSTORICA — sovjet
ski celovečerni film (Ljub
ljana)
22.30 POPEVKA SEZONE — zabavno-glas. oddaja studia
Sarajevo (Zagreb)
22.50 PREDOLIMPIJSKA TEKMO
VANJA V MEHIKI (Zagreb)

SOBOTA, 28. OKTOBRA

9.40 TV V SOLI — ponovitev ob
14.50 (Zagreb)
17.40 VSAKO SOBOTO — pregled
TV sporeda (Ljubljana)
17.55 TV OBZORNIK (Ljubljana)
18.15 ODDAJA ZA OTROKE (Beo
grad)
19.15 SPREHOD SKOZI ČAS (Ljubljana)
19.40 CIK CAK (Ljubljana)
20.00 TV DNEVNIK (Beograd)
20.30 CIK CAK (Ljubljana)
20.40 HUMORISTIČNA ODDAJA —
(Beograd)
21.40 NEKAJ NOVEGA, NEKAJ
SREDA, 25. OKTOBRA
STAREGA (Zagreb)
21.55 PRVI DAN — ZADNJI DAN
17.00 POROČILA (Zagreb)
— ser. film (Ljubljana)
17.05 LUTKOVNA SERIJA (Zagreb)
17.25 POPOTOVANJE PO AZUI — 22.45 ZADNJA POROČILA (LjubtjauO
poljudnoznanstveni
film
23.05 PREDOLIMPIJSKA TEKMO
(Ljubljana)
VANJA V MEHIKI (Zagreb)
17.55 TV OBZORNIK (Ljubljana)

V TEM TEDNU VAS ZANIMA
.

tedensK

6 ledar

Petek, 20. oktobra — Irena
Sobota, 21. oktchra — Urška
Nedelja, 22. oktobra — Zorislar
Fonedeljek, 23. oktobra — Severin
Torek, 24. oktobra — Rafael
Sreda, 25. oktobra — Darijan
Četrtek, 26. oktobra — Lucijan

wmm
Ob nepričakovani, prerani sm rti
dragega moža, očeta in starega

pomoč ter drugim sosedom, ki so
nam stali ob strani v težkem
trenutku.
Žalujoči števini
Ob nenadni in bridki izgubi
nnžppa dobrega očeta in starega
očeta

Dr. Janezu Janžekoviču ob spe
cializaciji na oddelku za otroške
bolezni iskrene čestitke. P rijatelji.

IVANA CEKLANA

Ljubim a hčerkam a Tinai in Stan
ki Žitnik s Trške gore 29 pri No
vem m estu ob 17. obletnici sreč
nega rojstva želijo vse najlepše in
najbolje mam a, oče, sestrica in
vsi drugi.

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki
so ga sprem ili na zadnji poti, mu
darovali cvetje in vence, kot tudi
sosedom, ki so nam v težkih trenutkih priskočil na pomoč. Prav
lepa hvala krajevnim organizaci
jam ZB Artiče, Zdole in Sromlje
tar govorniku ob odprtem grobu za
poslovilne besede.
2alujoči: hčerke z možmi in
drugo sorodstvo

JOŽETA REŽKA
is Bojanje vasi
se najlepše zahvaljujemo *a skrb
osebju (x>lnišnice v Novem m estu
in vsem, ki so ga spremili na nje
govi zadnji poti, m u darovali
cvetje, ter vsem, ki so nam pism e
no ali ustno izrekli sožalje. Hvala
Tonetu R ajku za poslovilne besede
v imenu sosedov pred rojstno hišo
pokojnika. Enako hvala pevskemu
zboru z Radoviče, župniku farne
cerkve, prostovoljni gasilski četi z
Radoviče te r govorniku PGD Ra
doviča tov. Janžekoviču p ri od
prtem grobu pokojnika. Iskrena
hvala Jani Hojtovi za požrtvovalno

SLUŽBO IŠČE
MLAJŠE DEKLE za pomoč v go
spodinjstvu in za varstvo dveh
m ajhnih
otrok
v
Ljubljani
iščem. Nastop službe novembra.
Ponuci>e pod »Dobra plača«.
ŠTIRIČLANSKA DRUŽINA sprej
me takoj gospodinjsko pomočni
co. Subotič, Trg revolucije 9/H.
Koper.
GOSPODINJSKO pomočnico nujno
potrebujem o za tričlansko druži
no. Inž. Prelec, Kovačičeva 38,
Koper.
TAKOJ SPREJMEM pekovskega
pomočnika (kvalificiranega) ln
vajenoa z dokončano osemletko.
Pekam a Slivnik, Brežice.
KMEČKO, zdravo in pridno dekle
vzamem takoj v službo za pomoč v gospodinjstvu in manjšem
gostinstvu. Stanovanje in hrana
te r plača po dogovoru. Ema
Krdlička-Laznik, Kamnik, Meki
nje, Cankarjeva 45.

SLUŽBO DOBI
GREM GOSPODINJIT ali pazit
otroke na dom. 2abja vas 26,
Novo mesto.

STANOVANJA

«>

Občinska skupščina Metlika raz
glaša, da tov. M arija Guštin is
Drašič št. 10 prepoveduje vsak
prevoz, pašo ali hojo po njenem
posestvu, ne glede na to, kje se
zemljišče nahaja in s čim je za
sejano. Prepoved velja za vaščane
vasi Dražiči, kakor tudi za ostale
kmetovalce, ki bodo delali škodo.
Kršilci, ki te prepovedi ne «x>do
upoštevali, bodo predani sodišču v
nadaljnji postopek.

ugodno prodam ali zamenjam za
fička. M arjan Manček, Šentvid
33, Planina, Sevnica.
POCENI PRODAM moped in šte
dilnik na drva. Karlovška 17,
Novo mesto.
UGODNO PRODAM osebni avto
DKW 1000 S v odličnem stanju
z novimi uvoženimi gumami, z
dvema kom pletnim a sneženkama
in še raznimi rezervnimi deli.
Naslov v upravi lista.

PRODAM
UGODNO PRODAM nov električni
radiator. Vinko Uhan, Novo me
sto, Cesta herojev 7.
UGODNO PRODAM 1 par konj,
gumi voz in 120-basno klavirsko
harm oniko. Ogled vsak dan. Gotna vas 46, Novo mesto.
PRODAM kom biniran otroški vo
ziček m košek. Mlakar, Gubčeva
11, Krško.
ENOFAZNI ELEKTROMOTOR 220
V — 2 KM, nov, s stikalom in
enoletno garancijo prodam . Cena
80.000 Sdin. Babnik, Ljubljana,
Vodnikova 84.
PRODAM večjo količino prvovrst
nega semenskega krom pirja cvet
nika in igorja po zelo ugodni
ceni. Oglasite se pri Jožetu Po
kornu, p. 2abnica 16, Gorenjsko.
PRODAM opuščen vinograd in
gozd v Vin jem vrhu (Ježeve).
Justina Pungerčič, Škocjan 36.
PRODAM trodelno okno z roleto.
Alojz Keglovič, Paderšičeva 8,
Novo m esto.

OPREMLJENO SOBO oddam ene
m u ali dvema dekletoma. Naslov
v upravi lista (1548/87).
VZAMEM na stanovanje in vso
oskrbo upokojenca. Ponudbe na
upravo lista (1567/67) .
V DOL. STRA2I p ri Novem m estu
ugodno prodam enostanovanjsko
skoraj novo hišo zaradi selitve. KUPIM dve grac’i>eni parceli t
Naslov v upravi lista.
Novem m estu ali okolici. JantoPRODAM HISO z vrtom (gradbe
lek, Paderšičeva 37, Novo mesto.
na parcela), prim erno za obrtni
ka. Snoj, Ježa 16, Cmuče-Ljubljana, Bežigrad.
ISCEM STANOVANJE ▼ Novem
m estu ali bližnji okolici ali vza
mem v najem m ajhno hišico. ODDAM GARAŽO na Mestnih n ji
Šinkovec, Kidričeva 67, K ranj.
vah čez zimo. Inform acije: Stro
PRODAM HISO z vinsko kletjo
jan, blok 12.
v dobrem stanju, gozdom, vino
gradom in vrtom . Antonija Za POROČNE PRSTANE po najno
vejši m odi ln vsa zlatarska dela
m an, Hom 27, Šentrupert.
opravlja zlatar, Gosposka 5,
PRODAM 4 ha posestva z gospo
L jubljana (poleg univerze).
darskim poslopjem . V hiši elek
trika. V prašajte p ri Tonetu To ALI NE DELUJEJO želodec, jetra,
m ažinu, Goreljce 10, p. Radeče,
žolč, črevesje? Uredite jih z ro 
Zidani m ost.
gaško DONAT vodo! V zalogi j®
im a trgovsko podjetje STAN
PRODAM enostanovanjsko hišo v
DARD (MERKATOR) in trgovsko
Srednjem Globodolu, št. 4, M ir
podjetje HMELJNIK v Novem
na poč. Sončna loga. — Ogled
m estu
vsak dan na kraju samem.
ZAMENJAM gradbeno parcelo v V NEDELJO sem izgubil ključe
Novem m estu za hišo ali parcclo
od m otorja od Novega m esta do
od Dolenjskih Toplic do Novega
vasi Kruševca. Poštenega najdi
m esta. Naslov v upravi lista
telja prosim , da jih vrne na n a
(1552/67).
slov: Anton Pakar, Košttalova
OPREMLJENO SOBO oddam dve
37, Novo mesto.
m a os'(>ama proti plačilu za eno
leto vnaprej. Naslov upravi lista
(1576/67).
CENIK: vsak oglas do de
PRODAM HISO z zazidljivo parce
lo, prim em o za obrtnika. T rdi
set besed — 9 Ndin, vsaka
nadaljnja beseda — 1 N din.
nova 16, Novo mesto.
Za naslov v upravi lista: pri
UGODNO PRODAM enostanovanj
bitek 1 Ndim Za oglase s posko novo hišo, 3 km od Novega
nudbo na upravo lista pod gem esta. Naslov v upravi lista
slom: pnbitek 3 Ndin
(1578/67).
Redni zasebni naročniki Do
lenjskega lista im ajo pri vseh
malih
oglasih,
zahvalah,
MOTORNA VOZILA
osm rtnicah, čestitkah, prekli
cih in podobnih objavah 20
PRODAM moped T 12. Franc Na
odstotkov
popusta.
Objava
gelj, Bučna vas 17, Novo mesto.
vsakega malega oglasa m ora
biti plačana vnaprej osebno v
FIAT 1100 D, novolakiran, svetlo
upravi lista ali s poštno po.
m oder, z belo streho, v odličnem
ložndoo na nartov: DOLENJ
stanju, prodam . Albin Kočmrlj,
SKI U S T , Novo mesto, ali s
Loški potok, tel. St. 12.
gotovino, priloženo ▼ pism u.
AVTO TAM — Pionir, reetervne
gunoa, osi, glava ln drugo —

KUPIM

RAZNO

itfOB/ESTILA I
Perilo opere, oblačila očisti —
Pralnica in kemična čistilnica, No
vo mesto, Germova 5.
Henčkov trio gostuje v nedeljo,
22. oktobra, v gostilni Romana
Zorka v Družinski vasi. Dobra po
strežba, domača jedila. Vljudno
vabljeni!

Brežice: 20. in 21. 10. am eriški
film »Angeli s sajastim i obrazi«.
22. in 23. 10. ameriški film »Ka
ravana hrabrih«. 24. in 25. 10.
nemški film »Skrivnostna grob
nica«.
Črnomelj: 20. in 22. 10. ameriški
barvni film »Cmi tulipan«. 24. in
25. IOl francoski film »Ljubezen
ska kletka«.
Kočevje — »Jadran«: 20. do 22.
10. italijanski barvni film »Iščem
ženo v Ameriki«. 22. do 24. 10. ju 
goslovanski film »Zaklad Arteka«.
25. in 26. 10. ameriški film »Sence
zahoda«.
Kostanjevica: 22. 10. ameriški
barvni film »Hatari«. 25. 10. ame
riški film »Vesela am eriška pa
rada«.
Metlika: 20. in 22. 10. italijanski
'sarvni film »Kapetan vetra« in
ameriški film »Begunec iz Alkatraza«. 25. in 26. 10. češki film
»Dva m ušketirja«.
Mokronog: 31. in 22. 10. am eri
ški barvni film »Upornik brez raz
loga«.
Novo mesto — »Krka«: 20. do
23 10. ameriški barvni film »V
senci revolverja«. 24. in 25. 10.
ameriški film »Junaki aviacije«.
26. 10. madžarski film »Svetloba
izza zavese«.
Ribnica: 21. in 22. 10. poljski
barvni fiim »Prikazni iz Saragoze«.
25. in 26. 10. ameriški barvni film
»Prepovedane strasti«.
Sevnica: 21. in 22. 10. ameriški
film »Ameriška vesela parada«. 25.
10. nemški film »Skrivnost Orien
ta« — II. del.
Sodražica: 21. in 22. 10. italijan
ski barvni film »Rodoški velikan«.

SUPERAVTOMATICNI

PRALNI STROJI
vseh znamk in

KMETIJSKI
STROJI
40.000 Sdin
zmanjšana carina
za pralne stroje!
VSE [NFORMACIJE
POBITE:
NOVO MESTO: BRAČKO,
Ragovska 7: St. telefona
IHJ8-21—659
SEVNICA: IOTER,
Heroja Maroka 4

PEROTTI-EXPORT
S. FRANCESCO 41. TRST

'

■

Šentjernej: 21. in 22. 10. meksikanski barvni film »Pesem za ka
rabinko«.
Trebnje: 21. in 22. 10. ameriški
svetovno znani film »Ana K are
ni na«.

Potujoči kino Novo
mesto
Zavod za kulturno dejavnost
Novo mesto bo predvajal italijajiski CS film »Železni kapetan«
v naslednjih krajih:
20. 10. na Uršnih selih ob 19. uri
21. 10 v Mimi peči ob 19. uri
22. 10. v Brusnicah ob 16. uri
22. 10. na Malem Slatniku ob 19.
uri
23. 10 na Dvoru ob 19. uri

P O R O D N IŠ N IC E ^ ^
Pretekli teden so v novomeški
porodnišnici rodile: Katica Stare
šinič iz Zilj — Jurija;
M arija
Možina iz Velike Loke — Mar
jana, Alojzija Gregorič iz Loke
— Marjanco, M arija Murgelj iz
Srednjega Gričevja — Vinka,
Amalija Zinger iz Pristavice —
Bojana, Štefka Režek iz Goljeka
— Dunjo, Jožica štu la r iz Gor
njega Gradišča — Jožeta, Bariča
Tončič iz Pilatovcev — Mileno,
Anica Topolovec iz Vrhovcev —
Jožeta, Frančiška Pečjak iz Ple
šivice — Toneta, Jožica Pajk z
Dvora — Suzano, Milka Jalovec
iz Kremena — Mileno, Štefka No
vak iz Dolenje vasi — Homana,
Rozalija Gašperšič
iz Dolenje
Straže — T atjano, Ljudmila Repše iz Šentjanža — Stanislava, Zo
fija Kirn iz Mokronoga — Blaža,
M arija Novak iz G abrja — Igor
ja, Milka Pavlin iz Dolnjih Ka
mene — Darinko, Angela Radminič iz Gornjih Jesenic — dek
lico, Jožica Sladič z Laz — dekli
co, Jožefa B utala iz Doblič —
deklico, Anica Kozjan Iz Rado
vičev — dečka in Jožefa Rems iz
Črnomlja — dečka.

Pretekli teden so v brežiški
porodnišnici rodile: M artina Škr
bec iz Dečnih sel — Darka, Du
šica Glavan iz Radne — Karmen,
Irena Rupert iz Brežic — dekli
co, Ana Pet ruša iz Rozge — Dra
gico, M arija K raljič iz Brdovačkega Križa — Sinišo, Sonja Mat
jašič iz Brežic — Petra, Ankica
Bogovič iz Kraljevca — Djurdjo,
Antonija Velicki iz Brežic —
Vladko, Anneliese Zobarič iz P ri
lip — Rosvito, Angela Račič iz
Skopic — deklico.

BREŽIŠKA
KRONIKA NESREČ
Pretekli teden so se ponesrečili
m iskali pomoči v brežiški bol
nišnici:
Nikola Tursan, delavec iz Brdovačkega Križa, je padel s hle
va in dobil notranje poškc>dbe;
Albert Felicijan,
upokojenec iz
šm arčnega, je padel s kolesom
in si poškodoval hrbtenico; K ri
stina Lapuh, gospodinja iz Dole
nje vasi, si je pri prom etni ne
sreči poškodovala glavo, desno
podleht, prsni koš in levo podkolenico: Zvonko Babič, delavec
iz Lučelnice, je puiel z mopedom
in sl poškodoval levo roko; Fianca Kunsta, sina km eta iz Orešja,
je nekdo obstrelil po levi nogi.
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SPREJEMA
IN ODDAJA
VAŠE ŽELJE
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Otrok skočil pred avto Prekucljaji pri Poljanah
14. oktobra ob 13. uri je na Ro
ški cesti v Kočevju avto podrl
otroka: 5-letnl A. K. je skočdl
izza voza in stekel preko ceste,
takrat pa Je nasproti pripeljal *
osebnim avtomobilom Otm ar Deržek iz Zeljn. Otrok se Je hudo
poškodoval.

Avto 50 m globoko
14. oktobra ob 17.30 se je s ce
ste na Travno goro nad Novo
Štifto zvrnil 50 m globoko po pla
zu osebni avto Antona Knavsa iz
Goriče vasi. Na avtomobilu je za
8000 Ndin škode. Nihče ni bil re
sneje poškodovan.

Prikolica s kolesi
navzgor
H ujša prom etna nesreča se je
pripetila 16. oktobra Božu Babi
ču, vozniku tovornjaka beograj
skega avtomobilskega podjetja.
Pri Jezeru je zapeljal na bankino
in zdrsnil po nasipu, da se je
prikolica prevrnila in obstala s
kolesi navzgor. Škode je bilo «a
10.000 Ndin.

8. oktobra zvečer se je pripeti
la težja prom etna nesreča n*
avtomobilski cesti p ri Poljanah.
Alojz Petje iz Laverce se Je *
osebnim avtomobilom vračal do
mov iz Zagreba. Pri Poljanah je
prehitel tovornjak, nato pa izgu
bil oblast nad krm ilom , se več
krat prekucnil, naposled pa j«
vozilo obstalo prevrnjeno na stre
ho. Sopotnik Jože Dragman U
Vižmarij je bil lažje ranjen. Ško
do so ocenili na 3000 Ndin.

Mopedista vrglo na avto
Karel Stopar iz Dol. Sušic se
je 10. oktobra pripeljal v Dolenj
ske Toplice z mopedom. Ker je
vozil precej hitro, ga je na ovin
ku zaneslo na sredino ceste. Na
proti je je z osebnim avtom pripe
ljal Franc Colarič iz Novega me
sta. Voznika sta zavirala, kljub
tem u pa sta vozili trčili. Mope
dista je vrglo na avto, nato pa
je padel na tla in si poškodoval
ramo. škode je bilo za 1000 N
dinarjev

Nezavestnega sopotnika
je pustil na cesti
Dva zavirala, tretji trčil
15. oktobra zvečer sta drug za
drugim vodila osebna avtomobila
po avtomobilski cesti Ljubljančan
Anton Jaklič in Vinko Narendja
iz Velikovca (A vstrija). Jaklič je
pri Trebnjem dohitel fička m
zavrl, ker je zaviral tudi voznik
fička. Narendja pa ni utegnil za
vreti svojega vozila, zato je trčil
v Jakličev avto. škodo so ocenili
na 2000 Ndin.

»Škoda« s šestimi potni
ki v potoku
Ljubljančan Anton Jurič je 14.
oktobra vozil osebni avto »ško
da« po
avtomobilski
cesti iz
Ljubljane v Zagreb. Za njim se
je v osebnem avtomobilu nem
ške
registracije peljal
Boško
Djekič z Reke. Pri H rastju sta
voznika dohitela tovornjak. Jurič
je tovornjak prehitevah takrat,
ko je njega prehiteval Djekič. Ko
se je Jurič poskusil um akniti za
tovornjak, ga je zaneslo na levo
stran ceste, kjer se je avto odi3il od useka in zdrsnil v potok
Igmac, kjer je obtičal, prevrnjen
na streho. V Juričevem avtu se
je poškodovalo pet oseb; brez
poškodb je ostal le dojenček,
star štiri mesece, škodo so oce
nili na 10.000 Ndin

Na travniku se je
prevrnil
13. oktobra okoli 22. ure se Je
Franc škoda iz Gor. Prekope pe
ljal z osebnim avtomobilom opelolimpia iz Šentjerneja proti Ko
stanjevici. Ker je vozil vinjen, je
na ravni cesti nenadoma zavil na
levo in zdrsnil na travnik, kjer
je avto obstal s kolesi navzgor.
Voznik je bil ranjen po rokah,
nogah in giavi. škodo so ocenili
na 5000 Ndin.

Pri umikanju zade’
smernik
10. oktobra dopoldne je Za
grebčan
Svetozar Božič vozil
osebni avto po avtomobilski cesti
proti Ljubljani. Pri Obrežju ga
je z osebnim avtomobilom dohi
tel Milan Terzin iz Slavonskega
Broda. Terzin je Božiča prehitel,
nato pa naglo zavil na desno,
ker se mu Je bližal tovornjak.
Božič je zavrl in se umaknil
Terzinu na bankino, tam pa Je
zadel sm ernik, škode je bilo za
500 Ndin.

Kolesar pred avtomo
bilom
Rok Motore se je 11. oktobra
popoldne peljal z osebnim avto
mobilom po Savski ulici v Sevni
ci proti Lončarjevemu dolu. Ne
nadom a je pripeljal z dvorišča na
cesto kolesar Niko Globovšek, ki
ni pogledal, Če je cesta prosta.
Voznik avtomobila ga je zadel in
zbil 5 m etrov po cesti, kjer Je
obležal. Poškodoval se je po gla
vi in so mu nudili zdravniško
pomoč v zdravstvenem domu. Na
voeilih je za okrog 550 ND škode.

Mopedist Ivan Zobarič iz Bre
žic se je 11. oktobra vozil s so
potnikom Francem Hvaletom H
šentlenarta skozi Mali vrh pri
Globokem. Ker je bil pijan, se
je prevrnil. Pri tem se je sopot
nik hudo poškodoval. Mopedist
je nezavestnega pustil na cesti,
kjer ga je našel voznik rešilnega
avtomobila, in pobegnil.

Podrl kolesarja in zlezel
v posteljo
11. oktobra zvečer se je po
Ljubljanski oesti proti B ršlin u .
peljal kolesaz Destan Gašič. Za
njim se je z osebnim avtom pri
peljal Ludvik Murgelj iz Bučne
vasi. Ko je kolesar opazil, da
vozi osebni avto za njim po jar
ku, se je umaknil na sredino ce
ste. Tedaj je tudi Murgelj zavil
na sredino ceste, podrl kolesarja
in ga rimi 8 m pred seboj, nato pa
se je ustavil. Gašič si je pri ne
sreči izpahnil rebro in si odrgnil
roke. Avtomobilist se je odpeljal
domov in zlezel v posteljo.

Mopedista na tleh
Ivan Juratovec iz Malega vrha
se je 15. oktobra zvečer peljal
z mopedom po cesti proti Cundrovcu vzporedno s kolesarko
Marijo Lapuh iz Volčjega. Za
obema se je pripeljal mopedist
Karel Zorko iz Zg. Obreža, ki j*
pri prehitevanju zadel prvega
m opedista, da sta padla. Na mo
pedih je za okroe 100 ND škode

Deklica je pritekla izza
avtomobila
Mopedist Jože Penca Iz Ržišč-.
se je 13. oktobra opoldne peljal
iz Kočevja proti Kostanjevici. Na
koncu vasi mu je pripeljal na
proti osebni avtomobil, izza ka
terega je nenadoma pritekla 7letna M artina Grubar iz Kočevja.
Mopedist Jo je zadel s komolcem
leve roke, da je padla po cesti.
Pri tem si je zlomila levo nogo
pod kolenom in so jo o d p e l j a l i
v novomeško bolnišnico.
Tudi
m opedist Je padel, vendar se
ni poškodoval. Na mopedu je 28
okrog 500 ND škode

Pešec v bolnišnici,
tovornjak v jarku
6. oktobra zvečer je iz Čateža
proti Brežicam voeil tovorni avto
mobil Ludvik Volčanšek iz Bre
žine. Približno 400 metrov pred g°"
stilno »GRIČ« Je dohitel pešca J8:
neza Vodopivca, ki je šel po desni
strani ceste 1 m od ref na. Ko 8*
je nameraval prehiteti, Je pešec
stopil bolj proti sredini ceste«
tako da ga je tovornjak podrl. N®*
to je tovornjak zavil močno v levo
in zapeljal s prednjim levim ko*"
som v jarek ter obstal naslonj®"
na škarpo. Hudo poškodovane^
pešca so odpeljali v brežiško b®*"
nišnico. Na tovornjaku Je za o k j*
500 Ndin škode. Ker je voenik
zal znake vinjenosti, so mu
vzeli lori za preiskavo.

V ust* zaloge
so mrtev kapital v skladiščih. Pot do
likvidnosti v gospodarstvu je v tem,
da sprostite zamrznjeni kapital, ki je
v zalogah. Razprodajte zaloge - po
magajte si s krediti, ki jih boste do
bili na ta način!
Obvestite javnost in kupce, koliko
odstotkov p o p u s t a ste namenili
za blago iz zalog! Pri tem vam lahko
uspešno pomaga DOLENJSKI LIST:
vsak teden ga prebere nad 130.000
ljudi med Ljubljano in Zagrebom ter
med Kolpo in Savo. Vsak četrtek:
28.500 DOLENJSKIH LISTOV, glasni
kov o razprodaji vaših zalog!

DOLENJSKI LIST
LASTNIKI IN IZDAJATELJI: občinske konferen
ce SZDL Brežice, Črnomelj, Kočevje, Krško, Metlika,
Novo mesto, Ribnica, Sevnica in Trebnje
UREJUJE UREDNIŠKI ODBOR: Tone G oSni*
(glavni in odgovorni urednik), Ria Bačer, Miloš J *
kopec, Marjan Legan, Jože Primc, Jožica Teppey
Ivan Zoran. Tehnični urednik: Marjan Moškon
IZHAJA: vsak četrtek — Posamezna številka W
par (70 starih din) — Letna naročnina za 1967: 24,50
novih dinarjev (2450 starih din); plačljiva Je vna
prej — Za inozemstvo 37,50 novih dinarjev (3750
starih din) oz. * ameriške dolarje — Tekoči račun
prt podružnici SDK v Novem mestu 521-8-9 — NA
SLOV UREDNIŠTVA IN UPRAVE: Novo m e s t o .
Glavni trg 3 - Poštni predal 33 - Telefon 21-Z*'
— Nenaročenih rokopisov in fotografij ne vračam
— Tiska: Časopisno podjetje »Delo« v L j u b l j a n i .

