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P r i h o d n j e  l e t o  p o  g l a d k e m  d o  C e l j a

Republiški cestni sklad je odobril 200 milijonov 
Sdin za modernizacijo ceste  proti Radečam

Pred kratkim je upravni 
odbor republiškega cestnega 
sklada odobril 200 milijonov
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S din za asfaltiranje ceste 
od Kompolj a do Radeč. Zdaj 
obe asfaltni cesti, sevniško 
in celjsko, ločuje še dobrih 
devet kilometrov makadama, 
ki je razdeljen na dve cest
ni podjetji in verjetno prav 
zaradi tega zelo slabo vzdr
ževan.

6 metrov široki asfaltni 
‘rak do Radeč bo veljal oko
li 335 milijonov S din, to pa 
pomeni, da bodo morale ob
čine Laško, Sevnica in Celje 
obrati še 135 milijonov. 20. 
novembra je bil v Celju se
stanek predsednikov teh 
• reh občin in zastopnikov 
celjske kreditne banke. Tam 
so se pogovarjali, koliko bo 
prispevala posamezna občina 
in kakšni bodo bančni pogo
ji za najetje posojila.

Prihodnje leto bo tako sev- 
Miška občina dobila prvo as

faltno žilo v drugo občino. 
V naslednjih letih bo na vrsti 
povezava proti Krškemu, za
tem pa asfaltna cesta proti 
Trebnjemu. Cesta po dolini 
Mirne bo najdražja, saj jo 
bo treba najprej dovolj raz
širiti in šele nato asfaltirati.

R i m s k a  g r o b n i c a  
v  G r m o v l j a h

Pretekli teden so med pri
pravljanjem temeljev za re
zervoar na hribu nad Gr
movljami naleteli na neko 
arheološko najdbo. Dela so 
takoj ustavili in poklicali ar
heologinjo iz Ljubljane. Ta 
je ugotovila, da gre za zida
no rimsko grobnico iz dru
gega stoletja našega štetja, 
iz časa, ko so - mrliče seži
gali. Zato v grobnici niso 
našli človeških okostij, pač 
pa le nekaj posod. Strokov
njaki menijo, da je v oko
lici Grmovelj najbrž še već 
takih grobnic.

P R IH O D N J A
Š T E V IL K A

Dolenjskega lista bo za
radi praznikov ob dnevu 
republike izšla v četrtek, 
7. decembra, vendar spet 
na 32 straneh. Današnjo 
dvojno številko smo ti
skali v nakladi 28.850 iz
vodov na 36 straneh.

POŠILJKA »OPREMALES« ČEZ ATLANTIK

S t i l n o  p o h i š t v o  v  V e n e z u e l o
Te dni v reškem pristani

šču natovarjajo ladjo, ki bo 
prepeljala čez Atlantski ocean 
tudi stilno pohištvo OPREMA- 
LESA za 200 hotelskih sob 
Sheratonovih hotelov v Vene
zueli. Novomeško podjetje je 
sklenilo to kupčijo za 40 mi
lijonov S din. To je hkrati 
druga jugoslovanska pošiljka 
stilne opreme za družbo She-

ENA NAJLEPŠIH IN NAJPOMEMBNEJŠIH DELOVNIH ZMAG, s katero bomo 
letos. počastili dan republike, je prav gotovo dograditev velikega železobetonskega 
mostu čez Savo v Krškem. Vse kaže, da bo za 29. november novi velikan že odprt 

ves promet; za naše gospodarstvo — ne samo za podjetja v Spodnjem Posav
ju in na Dolenjskem — je to resnično pomembna pridobitev. Na novi most so 
upravičeno lahko najbolj ponosni prebivalci Krškega, saj so njihove delovne or
ganizacije prispevale za zgraditev tega objekta skupaj z občinsko skupščino zares 
velika sredstva! — Na sliki: ob novem mostu v preteklem tednu. (Foto: V. Videnič)
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Pridružujemo se čestitkam za občinski praznik obči
ne Metlika in želimo vsem občanom in vsem delov
nim organizacijam obilo uspeha pri delu ter še 
veliko delovnih zmag. Prazniku občine Metlika sta 
posvečeni 8. in 9. stran današnje številke.

UREDNIŠTVO IN UPRAVA 
DOLENJSKEGA LISTA

ra ton, ki ima po svetu okoli 
300 hotelov.

Do konca januarja morajo 
v OPREMALESU izdelati več
je količine stilnega pohištva 
za neko bostonsko družbo v 
ZDA. Računajo, da bodo pri 
tem iztržili spet okoli 40 mi
lijonov S din. Te dni pa se 
dogovarjajo z angleško in ita
lijansko firmo ESSO za izde
lavo opreme motelov. Raču
najo, da tudi to ne bo majh
na kupčija.

V podjetju OPREMALES so 
začeli izdelovati tudi stilske 
bifeje tipa »sabat«. Ta izde
lek bodo prikazali tudi na 
mednarodnem sejmu v K61- 
nu, ki ga bodo odprli januar
ja 1968.

Proizvodnja stilnega pohišt
va predstavlja v OPREMALE
SU že skoraj polovico vse nje
gove proizvodnje.

OD 23. 11. DO 3. 12.
Padavine okrog 24., 

27. novembra in od 1. 
decembra dalje; vmes 
suho oziroma lepo in 
hladno. V začetku de
cembra otoplitev.

Dr. V. M.

4 2 - u r n i k  z a  o t r o k e

Po zakonitem predpisu 
morajo vse delovne orga
nizacije do 1. januarja 1970 
preiti na 42-urni delovni 
teden. Obstaja kopica 
predpisov, ki ščitijo za
posleno mladino, pa tudi 
tene. Na otroke pa kot 
da smo pozabili!

Medtem ko ugotavlja
mo, da smo odrasli po 

' ‘TF&Tnii počitka ' in cla W 
treba delovni čas skraj
šati od dosedanjih 48 na 
42 ur na teden, traja de 
lovni teden šolskih otrok 
najmanj 54 ur in več!

Kar izračunajmo: šest
dni v tednu po 6 ur po 
uka na dan je 36 ur. Ce 
prištejemo k temu 4 ure 
učenja doma {to za pov 
prečnega učenca ne bo 
preveč!), dobimo novih 
24 ur na teden. Skupaj je 
to 60 ur na teden Učna 
ura traja resda samo 45 
minut, toda poizkusite vi 
sedeti nepremično 6-krat 
po 45 minut na dan in 
poslušati ter slediti temu.

kar nekdo razlaga! Tu ve
lja dodati še to, da je 
današnja šola zelo zahtev 
na, veliko bolj zahtevna, 
kot je bila včasih, čeprav 
uporablja zelo malo so 
dobnih pripomočkov.

Nato pa se čudimo 
otrokom in pravimo, da 
so večji divjaki, kot smo

Z n
rih urah učenja Homa md/ 
ra otrok čutiti prav ria 
cjonško potrebo po fizični 
sprostitvi! Nič čudnega 
torej, če nato skače in 
morda divja bolj, kot bi 
bilo želeti.

42-umi delovni teden je 
uzakonjen za odrasle, za 
otroke v šoli ga ni, če 
prav ie šola zanje enako 
težka, kot je za nas delo 
Morda se bomo spomnili 
nanje takrat, ko bo treba 
skrajšati pouk zaradi 42 
urnega delovnega tedna 
prosvetarjev? Morda še 
takrat ne!

M. JAKOP EC

2 9 .  n o v e m b r a  1 9 4 3

s o  bili v s ta ro d a v n e m  b o s e n s k e m  J a jc u  p o lo že n i te m e lji  
n o v e  J u g o s la v i je ,  re p u b lik e  in b r a t s k e  s k u p n o s ti  ju g o s lo 
v a n sk ih  n a ro d o v . Po p o ti s a m o u p ra v lja n ja , d e li tv e  p o  d e lu  
in  po  p o ti o s v o b a ja n ja  č lo v e k a , ki je  s a m  vzel sv o jo  u s o d o  
v ro k e  t e r  s  p o n o s o m  g le d a  n a  p re h o je n o  p o t  in v b o d o č 
n o s t ,  n a d a lju je m o  p re d  24 le ti z a č e to  v e lik o  d e lo .

Za državni praznik naše domovine iskreno čestitam o vsem na
ročnikom, bralcem, sodelavcem »n prijateljem našega pokrajin
skega tednika doma in na tujem ter jim hkrati žeHmo prijeten 
oddih za praznike!

A G R O K O M B IN A T  
z a  2 9 .  n o v e m b e r
Na Vidmu pri Krškem bo

do za dan republike odprli 
dva nova lokala, trgovino s 
sadjem in zelenjavo in pro 
dajalno mesa. Mesnica je v 
tem mestnem predelu samo 
ena, zato bo druga zelo do 
brodošla Novi prodajalni 
ureja kmetijsko podjetje 
AGROKOMBINAT.

Do > 29.. novembra,Jao .„0o 
končan tudi paviljon za kme 
tijsko mehanizacijo poleg se
deža podjetja v Krškem. Za 
oba objekta je podjetje inve 
stiralo okoli 68 milijonov sta 
rih dinarjev.



t e d e n s k i

m o z a i k

Američani so baje iznašli 
novo »protiraketno raketo«, 
ki so jo imenovali »spektral
no«. ker bo oddajala cel spek
ter rentgenskih žarkov, ki bo
do uničili atomske naboje na
padajočih sovražnikovih ra
ket. To spominja na zgodbo 
o znanstveniku, ki je prodal 
vojnemu ministru tank, po
tem top, ki prebije oklep tan
ka, potem spet tank, ki ga 
top ne prebije, potem spet 
top, ki prebije tudi ta 
tank...  Predsednik Johnson 
poziva vojake, ki se vračajo 
iz Vietnama, naj se zaposli
jo kot učitelji in socialni de
lavci v revnih četrtih ameri
ških mest. »To je novo boji
šče, kjer se bodo izkazali vo
jaški veterani.« Ameriški 
predstavniški dom je po svo
je podprl Johnsona: od vlad
nega programa za pomoč rev
nim Američanom je odbil 
460 milijonov dolarjev...  V 
Grčiji je nesrečni trgovec, ki 
je prodal ploščo zaprtega 
skladatelja Teodorakisa, do
bil štiri leta ječe. Ta bo imel 
dovolj časa razmišljati o de
mokraciji, ki se boji navad
ne popevke .. .  Sto enajst 
razcapanih in mrkih belih 
najemnikov je z mešanimi 
občutki poslušalo v Ruandi 
predstavnika Organizacije za 
afriško enotnost, ki jim je 
jasno povedal, naj izginejo iz 
Afrike in naj se nikoli več 
ne vrnejo. Najemnike so pre
gnali iz Konga v Ruando in 
lahko So veseli, da so odnesli 
zdravo kožo. Morali So pod
pisati listino, da se ne bodo 
nikoli več bojevali v Afriki. 
Do naslednje priložnosti?.. .  
V kategorijo belih najemni
kov seveda ne sodijo pripad
niki enajste francoske elitne 
padalske divizije, ki ima na
logo »intervenirati«• v nekda
njih francosko govorečih ko
lonijah, zdaj neodvisnih. Ta
ko so prejšnji teden prileteli 
v Srednjeaf riško republiko 
na pomoč predsedniku Bo- 
kassi, M ima samo 450 voja
kov. Francoskim padalcem ni 
bilo treba nič podpisovati.. .  
Neki britanski novinar je to
le zapisal o zunanjem mini
stru Georgeu Broumu, ki več
krat poskrbi za kako razbur
jenje ali zabavo s prenagle- 
no besedo ali dejanjem: »Ker 
je britanska zunanja politika 
šala in potemtakem ni važno, 
kdo jo vodi, imejmo rajši zu
nanjega ministra, ki zbija ša
le, namesto dolgočasnežev, 
kakor sta bila njegova dva 
predhodnika.«

PO NAŠIH REPUBLIKAH

N a g e l  v z p o n  M a k e d o n i j e
Iz nekdaj zaostalega pre

dela naše države. Makedoni
je, ki smo jo poznali samo 
po njenih ‘Odličnih, a vendar 
revnih obrtnikih, po sezon
skih delavcih in nepismenih 
ljudeh, se je danes ta repu
blika razvila v napredno in 
dustrijsko pokrajino. Njena 
industrijska proizvodnja je 
že danes dvanajstkrat večja, 
kot je bila pred dvajsetimi 
leti.

Od osvoboditve do danes 
so v nji zgradili že blizu sto 
tovarn in drugih obratov, v 
katerih dela več kot 80.000 
delavcev, kar spet znaša do
bro tretjino zaposlenih po 
vseh najrazličnejših dejavno
stih, medtem ko je bilo pred 
vojno v Makedoniji zaposle
nih komaj 17.000 ljudi, pa še 
od teh jih je delalo v gospo
darstvu 14.000.

Z zgraditvijo novih ener
getskih virov se je poraba 
električne energije v Make
doniji povečala za 50-krat v 
primerjavi s stanjem pred 
25 leti. Električna energija, 
ki so jo pred vojno izkori
ščali komaj v dobrih dvajse
tih naseljenih krajih, je da-

T E L E G R A M I
2EN3VA — Tukaj so se začela pogajanja med predstavniki narodnoosvobodilne fronte Južne Ara- nije in britanske vlade o podelitvi neodvisnosti tako imenovani Južnoarabski federaciji. Druga arabska organizacija — FLOSY — je izključene iz pogajanj.
KAIRO — Vlada ZAR je objavila dekret, po katerem se bo lahko 1406 oseb, ki so jim leta 1962 prepovedali politično dejavnost, zdaj lahko spet udejstvovalo v politiki
WASHINGTON -  Ameriško zunanje ministrstvo je sporočilo, da se nadaljujejo posvetovanja med VVashingtonom in Sajgonom o mo rebitni prekinitvi sovražnosti med božičnimi in novoletnimi prazniki. Južnovietnamska fronta je že sporočila, da bo spoštovala prekinitev sovražnosti med prazniki, če bo to 

storila tudi nasprotna stran.
CINCINNATI — V bližini Cincinnatija v ameriški zvezni državi Ohio se je zgodila huda letalska nesreča, v kateri je po prvih poročilih izgubilo življenje najmanj 50 potnkiov. Strmoglavilo je reakcijsko potniško letalo družbe »TWA«. V letalu je bilo po seznamu 72 potnikov in 7 članov po sadke.
VVASHINGTON — Ameriški zunanji minister Dean Rusk je dejal, da Je položaj na Cipru eksploziven in da se ameriška vlada posvetuje z drugimi vladami v OZN, da ne bi prišlo do še hujše zaostritve med Turčijo in Grčijov sporu zaradi Cipra.

nes znana skoraj že po vseh 
hribovskih vaseh in zaselkih.

Najmodernejša železarna
Deset novih gospodarskih 

podjetij, ki jih grade sedaj 
in med katera spada tudi 
skopska železarna, bo spre
menilo gospodarsko podobo 
Makedonije. Najmodernejši 
obrat jugoslovanske črne me
talurgije je železarna v Skop 
ju, v kateri so s poskusno 
proizvodnjo pričeli v začet
ku tega leta, bo izpopolnila 
asortiment proizvodnje naše 
metalurgije. Vrednost r\jene 
letne bruto proizvodnje bo 
presegala milijardo novih di
narjev, kolikor sedaj znaša 
skupni dohodek vse make
donske industrije.

Z zgraditvijo modeme in
dustrije se je močno spre
menila tudi struktura make
donskega družbenega življe
nja; izvršila se je tudi glo 
boka sprememba v sami 
strukturi vsega gospodarstva. 
Popolnoma se je spremenil 
in se še nadalje spreminja 
značaj makedonskih mest. 
Ta se naglo spreminjajo iz 
nekdanjih uradniško-trgov- 
skih in obrtniško-zaslužkar- 
sklh mestec v močna indu
strijska središča.

Prispevek 
jugoslovanski kulturi
Tudi šolstvo, kultura in 

znanost se urno in dinamič
no razvijajo. V pogojih svo
bodnega izražanja sv tj ih na
rodnih vrednot so Makedon
ci in Siptarji in Turki in pri
padniki drugih narodnih sku
pin s svojimi umetniškimi 
deli ustvarili številne umet
nine, ki so pomemben pri-» 
spevek jugoslovanski in ob
čečloveški kulturi.

V vsakem večjem kraju je 
gimnazija, pomnožilo se je 
tudi število drugih srednjih 
šol. Na univerzi v Skopju, 
najvišjem znanstvenem zavo
du v Makedoniji, študira da
nes blizu 12.000 rednih in 
izrednih študentov. Pred voj
no je iz vse Makedonije di
plomiralo komaj nekaj sto 
državljanov.

Velik razmah izobraževanja 
v tej republiki se kaže tudi 
v dejstvu, da se je v zadnjih 
letih šolalo čez 21 odst. pre
bivalstva, kar presega sploš
no jugoslovansko povprečje. 
Pred vojno je skoraj 60 odst. 
otrok ostalo izven šol.

Višek tega naglega razvo-

t e d e n s k i  z u n a n  j e p o l i t i č n i  p r e g l e d

ATENE: Novozapriseženi grški zunanji minister PANAYIOTI PIPINELIS (desno) po
zdravlja v torek v grškem zunanjem ministrstvu turškega ambasadorja TURANA TULUIA, 
s katerim se je pogovarjal o sedanjem eksplozivnem položaju po ciprski krizi.

(Telefoto: UPI)
ja pa predstavlja pred krat
kim ustanovljena Makedon
ska akademija znanosti in 
umetnosti. Z druge plati pa 
je svobodna beseda make
donskih umetnikov dala že 
nad 2000 del in več kot sto 
pisateljev in drugih piscev.
K ustvarjanju makedonskega 
knjižnega jezika je veliko 
pripomoglo tudi tisikanje 
prvega makedonskega slovar
ja v treh zajetnih knjigah.

Delo makedonskih znan
stvenikov je sedaj osredoto
čeno na priprave za izdajo 
prve tiskane zgodovine ma
kedonskega naroda. Ta naj 
prvič pove vsemu svetu res
nico o makedonskem narodu, 
kajti stoletja so to resnico 
potvarjali.

AL. DIMITROVSKI

R e fo rm a  je  s a m o  
p o k a z a la  te ž a v e !

»Govori se o težavah, ki jih 
je povzročila reforma. Mi- 

,'slim pa,, da je to napačno. 
'Reforma ni rodila težav, mar
več je samo pokazala, kje so. 
To je eno. Drugo pa je v tem, 
da nas je reforma privedla 
v položaj, da moramo izvrši
ti tisto, kar smo odlagali 
morda od 1950 pa do 1960. In 
to tako, da moramo opraviti 
naenkrat več zadev na vseh 

oj ih. Za vse to pa smo od
govorni vsi.« •

MILENTIJE POPOVIČ 
predsednik 

zvezne skupščine, 
na sestanku v Nišu

1 t e d e n s k i  n o t r a n j e p o l i t i č n i  p r e g l e d  -  t e d e n s k i  n o t r a n j e p o l i t i č n i  p r e g l e d

m AVTOBUS PO STRMINI V 
BEKO, V RASI PET MRTVIH RU
DARJEV. V četrtek je  na cesti Ob- 
renovac—Beograd prikolica cister
ne oplazila »Lastin« avtobus, ki je 
hipoma zdrvel s ceste po strmini v 
reko. Avtobus je potonil. Začelo se 
je dramatično reševanje. Preden so 
avtobus potegnili iz vode, je žal, 25 
življenj, lahko tudi več, ako je vo
da kakšno truplo odnesla, že ugas
nilo. Samo 8 potnikov se je rešilo.

četrtek je terjal še nove žrtve. 
V raškem rudniku je zaradi jamske 
eksplozije plaz kamenja in premo
ga zasul pet kopačev. Ko so jih od
kopali, so bili že mrtvi.

Tragedija je zagrnila v temo ža
losti Obrenovac, Rašo in druge 
kraje, od koder so bili mrtvi pot
niki in rudarji. Žalovali smo tudi 
mi. Ob tem smo se vpraševali, kaj 
smo storili za to, da bi se usposo
bili za samopomoč. Pravijo, da bi 
bila tragedija z avtobusom manjša, 
če bi si potniki v potonjenem avto
busu znali pomagati.

In še nekaj: po cestah še zme
raj vozijo tovornjaki, avtobusi itd. 
z raznimi tehničnimi pomanjkljivo
stmi. Pravijo, da je imela cisterna, 
ki je s prikolico oplazila avtobus, 
tehnične pomanjkljivosti.

■ DVESTO MILIJARD ZA PO
TREBE SOCIALNEGA ZAVAROVA
NJA. Upravni odbor slovenske go
spodarske zbornice je te dni raz
pravljal o problemih socialnega za

varovanja. Na seji so menili, da so 
možnosti humanizma omejene, lah
ko so le takšne, kot nam to dopu
šča višina narodnega dohodka. Slo
venija nameni vsako leto za potre
be socialnega zavarovanja 200 mili
jard starih dinarjev. Gospodarstvo 
bi bilo pripravljeno prevzeti nase 
povečanje prispevka, če bi imelo 
večjo garancijo za racionalno po
rabo teh sredstev.

■ NE SMEMO RAČUNATI SA
MO OD DANES DO JUTRI. Pred
sednik Tito je v pogovoru s pred-

S p e t  h u d i  

n e s r e č i

stavniki Beograda med drugim de
jal, da ne smemo i ačunati samo od 
danes do jutri, temveč moramo gle
dati daleč naprej. Razume se, da se 
lahko iztegnemo za toliko, kolikor 
nam dopušča odeja. Vseeno pa mo- 
samo vedeti, kaj ima prednost. Že 
zdaj je treba videti, kakšni proble
mi se bodo porajal4 hkrati z nara
ščanjem prebivalstva naših mest, in 
sprejemati ustrezne ukrepe.

■ »BORBA«: DA, PROIZVAJAL
CI: NE. Beograjski dnevnik »Bor

ba« poroča, da se oo bencin podra
žil za 20 din pri litru. Proizvajalci 
o tem nič ne vedo. Predstavnik hr
vaškega podjetja »INA«, ki zadovo
ljuje 85 odstotkov vseh potreb po 
bencinu, je izjavil, da oni niso zah
tevali podražitve bencina.

■ TE2AVE /JAŠIH ŽIVINO
REJCEV. Izvoz goveda v Italijo je 
za zdaj skoraj ustavljen. Vzrok je 
ta, da je Italija v okviru mehaniz
ma evropske gosp ̂ darske skupno
sti uvedla dodatne carinske dajat
ve. S tem je spravila naše živino
rejce v težaven položaj. Kakšne so 
te težave, si lahko predstavljamo, 
če vemo, da je Italija največji jugo
slovanski zunanjetrgovinski part
ner, medtem ko je Jugoslavija eden 
glavnih preskrbovalcev italijanske
ga trga s kvalitetnim mesom.

■  25 LET DELAVSKE ENOT
NOSTI. Prva številka je izšla no
vembra 1942 in odtlej je redno iz
hajala, med vojno celo v pokrajin
skih izdajah. Delavska enotnost je 
dala pomemben delež v boju za 
krepitev in nadaljnje razvijanje sa
moupravljanja in za reformo.

■ SARTROVA DRAMA »UMA
ZANE ROKE« V LJUBLJANI. V 
okviru jubilejnega leta slovenskega 
narodnega gledališča je gostovalo v 
Ljubljani tudi jugoslovansko dram
sko gledališče iz Beograda. Na oder 
je postavilo Sartrovo dramo »Uma
zane roke«, katerega moč je v pre
pričljivosti človeške problematike.

Britanska vlada je konec 
prejšnjega tedna sklenila zni
žati vrednost funta šterlinga 
za 14,3 odstotka glede na do
lar. Medtem ko je bil funt 
šterling prej vreden okrog 
2.80 dolarja, je zdaj vreden 
2.40 dolarja. S tem se je se
veda spremenil tudi odnos 
funta do dinarja. Po razvred
notenju je funt vreden 30 no
vih dinarjev, torej 5 novih 
dinarjev manj kot prej.

Z dramatičnim sporočilom o 
razvrednotenju funta je bri
tanska vlada napo Jed prizna
la poraz svojih prizadevanj, 
da bi ohranila vrednost bri
tanske valute. Poskušala je 
na vse načine: z mednarodni
mi posojili takrat, ko je ne
zaupanje do funta pripravilo 
lastnike funtov š'.e.lingov, da 
so zahtevali za funte dolarje 
ali kake druge valute; z za
mrznitvijo plač doma; z var
čevanjem; s pospeše anjem 
izvoza (kljub vsem naporom 
se britanski vladi ni posrečilo 
izravnati primanjkljaja v zu
nanjetrgovinski bilanci, če
prav je po volitvah obljublja
la, da ga bo izravnala že do 
lani).

Toda fut šterling ni samo 
britanska valuta, ampak je 
tudi tako imenovana medna
rodna rezervna valuta. Pri
bližno tretjina svetovne trgo
vinske menjjavp jse vedna pote 
ka na temelju funta in še 
vedno govorimo o šterlin- 
škem območju, ki je oslalo iz 
časov, ko je bila Britanija še 
svetovna velesila. Zato so 
zdaj morale številne države, 
katerih nacionalna valuta je 
tesno povezana s funtom, tu
di razvrednotiti svoje valute. 
Poleg tega so v angleških 
bankah naložena številna za
sebna in državna dobroimetja 
iz tujine v funtih. Vrednost 
teh dobroimetij je zdaj pa
dla za 14.3 odstotka.

Zakaj je britanija morala 
razvrednotiti funt (zadnjič ga 
je leta 1949)? Kakor pravijo 
temu finančni strokovnjaki, 
je postal pritisk na funt ne
znosen. To pomeni, da je to
liko lastnikov funtov hotelo 
spet menjati funte v dolarje 
ali kako drugo valuto ali v 
zlato, da rezerve angleške na
rodne banke niso več zado
stovale za kritje vseh teh 
zahtevkov. Ali spet iskati 
mednarodno posojilo? Govo-

LONDON — Britanska vlada je ublažila omejitve, ki so veljale za gtf>anje kitajskih diplomatov in kitajskega osebja v Londonu. Od avgusta letos Je bilo kitajskim diplomatom prepovedano, da bi sc brez posebnega dovoljenja odda
ljevali od srediSČa mesta »a več kot osem kilometrov/'Zdaj se bodo lahko gibali 56 kilometrov od 
srediSČa mesta.KAIRO — Proces proti letalskim poveljnikom, Id Jih obtožujejo, da so odgovorni za poraz egiptovskega letalstva v vojni z Izniolom 5. junija letos, se bo nadaljeval prihodnji mesec. Proces le za zaprtimi vrati.

rili so o posojilu v višini mi
lijarde dolarjev. Toda taka 
posojila niso zastonj. Vlada 
bi morala obljubiti, da bo še 
huje stisnila pas doma. Očit
no je Wilson spoznal, da je 
pas že dovolj napet.

M a n j š i

f u n t

Britanski izvoz se bo zdaj 
nedvomno povečal, ker so se 
britanski proizvodi zdaj na 
mah pocenili, toda zato se 
bodo usluge in blago doma 
podražile za 4 do 5 odstotkov. 
Vlada je napovedala izredno 
varčevanje. V političnem po
gledu pa lahko samo upa, da 
bo razvrednotenje funta spet 
spravilo na noge omajano 
britansko gospodarstvo vsaj 
do leta 1970, ko bodo v Billa- 
niji spet splošne parlamentar
ne volitve. Če bi pa laburisti 
zdaj šli na volitve, ne bi n:h- 
če stavil nanje niti en raz
vrednoten funt.

Turkom je spet zavrela kri 
zaradi najnovejših dogodkov 
ha Cipru, kjer so se v zad
njih dneh spopadli Grki in 
Turki. Ankara to pot zelo 
resno svari Atene, da bo za
čela vojno proti Grčiji, če se 
taki incidenti ne bodo nehali, 
če Grčija ne bo odpoklicala s 
Cipra dvajset tisoč grških vo
jakov, ki poleg ciprskih Gr
kov tvorijo oborožene sile na 
otoku, in če ne bodo odpokli
cali s Cipra generala Grivasa, 
ki je trn v peti Turkom. In 
ne samo Turkom. Grivas pov
zroča težave tudi nadškofu 
IVIakariosu, ciprskemu pred
sedniku.

Turčija vztraja pri neodvis
nem Cipru, Id bi bil organi
ziran kot federacija, v kate
rem bi lahko mirno živela za
se tudi turška manjšina (25 
odstotkov). V bistvu ULko re
šitev podpira tudi Sovjetska 
zveza. Toda Ciprčani grškega 
rodu še vedno zahtevajo »eno- 
sis« oziroma priključitev h 
Grčiji, čeprav se je njihovo 
navdušenje spričo spremem
be režima v Atenah (vojaška 
vlada) v zadnjih mesecih pre
cej ohladilo.

Grčija in Turčija sta poslali 
čete na mejo v Trakijo in te
ko priprave kakor za pravo 
vojno. Toda kljub zelo nape
temu položaju malokdo pri
čakuje. da bo prišlo do naj
hujšega. Za kulisami si Ame
ričani na moč prizadeva !o po
miriti nasprotnika, ki sta si
cer oba v atlantskem paktu, 
a se glodata ko pes in nvfka.
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Po poti reforme: dosledno, 
disciplinirano in odgovorno

Šesti kongres Zveze komunistov Slovenije bo oktobra prihodnje leto —  
Za prave mere v zasebnem delu, medtem ko mora neupravičeno bogatenje 

zajeziti učinkovitejša davčna politika

Na IX. seji CK ZKS, ki 
so jo prekinili in se je 
nadaljevala čez nekaj dni, 
so soglasno podprli re
form o in se zavzeli za 
nadaljevanje procesa se
lekcije in diferenciacije, 
ki edini vodi k napredku. 
Sklenili so, da bo VI. 
kongres Zveze kom uni
stov Slovenije oktobra 
prihodnje leto. Ko so od
ločali o delitvi članarine, 
so m enili, da je  načelo 
sam ofinanciranja pogoj za 
neodvisno delovanje Zve
ze kom unistov in uresni
čevanje njene idejnopoliti
čne vloge v sam oupravni 

- družbi.
Razprava o idejnopolitičnih 

problem ih p ri izvajanju re
form e je  bila ustvarjalna in 
polem ična. Precej obširno so 
razpravljali o nadaljnjem  
razvoju sam oupravljanja. Pri 
tem  so poudarili, da je nuj
no sam oupravni sistem  nar 
prej izpopolnjevati — od vr
ha do tal. Ko so govorili o 
posam eznikih, na prim er na 
blejskem  sim poziju o odgo
vornosti, ki iščejo rešitve v 
tu jih  sistem ih in modelih, so 
naglasili, da m ora biti pole
m ika z njim i strpna in da 
jih  ne bi sm eli diskvalifici
ra ti, ker gre zvečine za do
bronam erne pobude, le da so 
izhodišča napadna.

O bširno so govorih tudi o 
sistem u delitve dohodka. P ri
znali so, da je na tem po
dročju dosti deform acij, pri
merov, da si posam ezniki ali 
kolektivi prisvajajo dohodek, 
ki ni rezultat večjega in bolj
šega dela To ustvarja m oral
ne in politične problem e — 
so poudarili. Zavzeli so se 
za družbeno usm erjanje de
litve dohodka na tem elju sa
moupravnih dogovorov.

Ko so se dotaknili vpraša
n ja  osebnega dela z zasebni
m i sredstvi, so poudarili, da 
se srečujem o v razpravah z 
djvemi skrajnim i stališči: z 
zahtevo po večji elastičnosti, 
po tem , da vse prepustim o 
stih iji, in s sektaštvom , ki se 
zavzema za omejevanje za
sebnega sektorja, ker vidi v 
njem  nevarnost za sociali
zem. Niti eno n iti drugo m 
dobro. Res je, da še niso iz
koriščene vse m ožnosti in da 
obstoječa zakonodaja dopu
šča še večji razm ah zasebne
ga sektorja. A res je  tudi, 
da ne kaže vsega prepuščati 
stih iji in da je treba  pojave 
neupravičenega bogatenja za
jeziti z učinkovito davčno 
politiko. Zasebno delo bi bilo

LUDVIK REBEUŠEK:

nujno bolj vezati tudi na 
družbena sredstva za proiz
vodnjo, ne sam o na zasebna.

Plenum je sklenil, da bo 
osrednja točka kongresa Ok
tobra p rih o d r; - leto: naloga 
komunistov o idejnopolitični 
bitki za h itre jši, intenzivnejši 
in skladnejši razvoj Sloveni
je. Kongres bo poudaril tudi 
potrebo po nadaljnjem  uve
ljavljanju vloge slovenskih 
kom unistov v okviru ZK Ju 
goslavije. P riprave nanj bo
do javne in odprte. Delegate 
bodo izvolili že spom ladi.

Po sklepu o delitvi člana
rine se bo le-ta delila takole: 
53 odst. m estnim , področnim  
in občinskim  kom itejem  ZK 
Slovenije, 5 odst. skladu ZKS 
za publicistiko in družbeno
politične raziskave, 5 odst. 
rezervnemu skladu ZKS za 
subvencije kom itejem , 35 
odst. CK ZKS in 2 odst. CK 
ZKJ.

Plenum je  sprejel načelo o 
sam ofinanciranju kot pogoju 
za neodvisno delovanje ZK. 
Poraba članarine m ora biti 
varčna in racionalna, nam e
njena predvsem  uresničeva
n ju  idejnopolitične vloge ZK 
Slovenije. Večji delež člana
rine bo odslej nam enjen raz
iskovalnem u delu, publicisti
ki, inform acijam  itd.

Izvršni kom ite CK ZKS Je 
predlagal CK ZKJ, naj bi

Za 29. november: 
vozovnice 

za 6 dni in pol!
Nedeljske . j vratne vozov

nice na železnici bodo za le
tošnji dan republike veljale 
šest dni in pol — pri odhodu: 
od 28. novem bra ob 0,01 do 
3. decem bra ob 24.00, p ri * t- 
nitvi pa od 29. novem bra od 
0.01 do 4. decem bra do 12. 
ure. Popust je  torej res ugo
den.

čim prej zm anjšali članarino. 
Predlog je, naj bi znižali čla
narino za 20 odst. vsem, ka
terih  dohodki ne presegajo 
1500 novih dinarjev. Izvršni 
kom ite CK ZKJ soglaša s 
slovenskim predlogom , o 
njem  bo v kratkem  razprav
ljal še zvezni plenum.

P. ŠETINC

KOLCA SE MU . . .

J‘ v YT

-  Nesramnost, pri vsakem pogovoru o pre
mogu po nemarnem uporabljajo tudi mo
je ime. . .

NAJBOLJŠEMU:
TRAKTOR

Letoš: „s jugoslovansko tek
m ovanje p ri pridelovanju ko
ruze bodo v kratkem  zaklju
čili s podelitvijo lepih nagrad. 
N ajboljši pridelovalec — te 
kmovalci pa so od ptujskih 
polj doli do makedonskih ra
vnin — bo dobil trak to r, p ri
pravljenih pa je tudi več te
levizijskih sprejem nikov. Te
kmovanje je  dalo razveseljive 
uspehe: km etje so na več kot 
10.000 hektarih  parcel p ride
lali povsod več kot po 75 sto 
tov suhega zrnja povprečno 
na hektar!

Taka tekm ovanja bi kazalo 
še razširiti, saj se tudi kmeč
ki pridelovalec rad  postavi z 
vzorno živino, visokim pridel
kom in urejeno km etijo.

Kmetom bolj proste roke pri odločitvah
Kmetom gre beseda, kako in za kolikšen denar bodo zdravstveno zavarovani —  Raz
širjene pravice v samoupravi komunalnih skupnosti bodo zdaj podprte predvsem z dru
gačno delitvijo denarja: za skoraj polovico zbranega denarja bo komunalna skupnost

zdaj sama odločala glede porabe

V najkrajšem  času lahko 
pričakujem o, da bo sprejet 
nov zakon o zdravstvenem  za
varovanju kmetov. K er bo ta 
zakon zadolžil komunalne 
skupnosti km etijskih zavaro
vancev, da čim prej pripravijo 
predpise o obsegu zdravstve
nega varstva svojih zavaro
vancev, je  prav, če nekoliko 
od bliže pogledamo, kaj nam 
pomeni to polnom očje, ki ga 
daje republika komunalnim  
skupnostim .

V nasprotju  s sedanjim i 
predpisi je  že tem eljni zakon, 
ki velja za vso državo, upo
števal načelo, da naj se v š ir
šem okviru za vse enako do
ločajo samo najbolj osnovni 
okviri zdravstvenega varstva, 
ki ga m orajo kom unalne 
skupnosti zagotoviti svojim 
zavarovancem. Tudi v repub
liki podpirajo zamisel, da naj 
bodo sam oupravni organi 
kmetov čim bolj sam ostojni, 
ko se odločajo, kakšno var
stvo naj uživa in  kolikšne p ri
spevke daje njihov zavarova
nec. Zato nam eravajo v re
publiškem zakonu za vso re

publiko predpisati le najbolj 
osnovne zdravstvene pravice. 
Om ejujejo se le na določila o 
varstvu pri zdravljenju tuber
kuloze, raka, levkemije in 
sladkorne bolezni, na varstvo 
nosečih 'ena, predšolskih in 
šoloobveznih otrok, na p re 
prečevanje nekaterih  epide
mij in na predpis o množič
nih pregledih prebivalstva za 
odkrivanje nekaterih  bolezni. 
Te pravice, zapisane v repub
liškem zakonu, bi plačevali v 
celoti iz skladov zdravstvene
ga zavarovanja kmetov, ne da 
bi zavarovanci sam i k  zdrav
ljenju še kaj prispevali.

Skupnostim  kmetov pa bo 
poverjeno, da ta  najm anjši 
obseg pravic po potrebah in 
m ožnostih znatno razširijo, s 
čim er bodo sam oupravni or
gani dobili praktično nepri
m erno večjo sam ostojnost in 
odgovornost, kot so jo  imela 
doslej, če  pogledamo, kako 
se ta  sprem em ba kaže p ri de
narju , vidimo naslednje: po 
sedanjem  zakonu sta zveza in 
republika določali tolikšne 
pravice, da so skladi domar

la ves denar porabili za k rit
je  teh izdatkov. Tako so dali 
skladi za predpisane pravi
ce zavarovancev-kmetov 1966 
leta 59 milijonov Ndin, za 
razširjeno zavarovanje, o ka
terem  je odločla sam ouprava 
komunalne skupnosti, pa je 
ostalo le 3,5 m ilijona Ndin. 
Po novem pa bi o enakem fi
nančnem  položaju, kot je bil 
1966 leta, šlo za k ritje  izdat- 
kot tistih  pravic, ki jih  pred
pišeta zvezni in republiški za
kon, ie 35 milijonov Ndin, sa
m oupravi pa bi ostalo 27,5 
m ilijona Ndin, da z njim i sa
m ostojno razpolaga in se od
loča, kaj naj zagotovi svojim 
zavarovancem.

Dokler sam ouprava kmetov 
ni im ela v rokah denarja, da 
bi znatneje posegla v to, kakš
no naj bo zavarovanje na n je 
nem območju, so se tudi raz
prave članov skupščin nujno 
bolj omejevale na bolj po
stranska vprašanja. N ajbolj 
pomembna stvar — obseg 
zdravstvenega varstva — je 
bila itak določena, kmetom- 
zavarovancem pa je  ostala

skrb, kako zb rati denar za 
predpisan obseg zdravstvene
ga varstva in kako p risliti 
širšo skupnost, da b i s  kakš
nim i dodatnim i viri pomogla 
v težkem  finančnem položaju.

Iz tega začetnega uveljav
ljanja sam oodločanja bomo 
poslej p rišli znatno dlje. Ko
m unalna sku;: ost bo dom ala 
s polovico zbranega denarja 
sam ostojno odločala, kako in 
zakaj ga naj porabi, da  bo 
zavarovancem-kmetom prišel 
denar najbolj prav in da bo
do zavarovani tako kot si to 
želijo. Razprave v skupščinah 
kom unalnih skupnosti bodo 
poslej .i orale vso pozornost 
posvetiti odločanju, kakšno 
varstvo hočejo im eti km etje 
in ta  hotenja tehtati s p ri
pravljenostjo zavarovancev, 
koliko lahko plačajo za svoje 
zavarovanje. Se nekoliko laž
je pa bo to tehtanje za to, 
ker ne bodo skladi več iz
ključno navezani le na p ri
spevke kmetov, temveč bo za
kon verjetno predvideval tud i 
postranske vire dohodkov.

MARIJA NAMORS

H u m i < * m

90 let odlične kvalitete

Za dolgoletno zaupanje ob 9 0 -letnici

PO ZNIŽANIH CENAH:

ČOKOLADA GORENJKA 
BONBONI BACCHUS BAR 
BONBONI FRUCTUS BAR 
ŽVEČILNI GUMI ZVITOREPEC

Ne zamudite izredne priložnosti — Pohitite v vašo trgovino!

(2)

Naravna zdravilišča in zdraviliško 
zdravljenje v socialističnih državah

Zapis s konference v Vzhodni Nemčiji

Tako se nas je  pet stlačilo 
▼  s ta ri wartbuirg. Komaj pa 
sm o prevozili nekaj kilome
trov, sm o se m orali že ustav
lja ti in legitim irati na kon
trolnih postajah  ob avto cesti, 
Id pelje iz B erlina. N ato Je 
stari w artburg  neverjetno do
bro  vozil, s povprečno h itro 
stjo  nad 100 km. Ceste so od
lične, večinoma štlristezne, 
Prom et pa zelo skrom en. 
Vendar sm o, stisnjeni in iz- 
oaučen\, le težko prenašali 
oočno vožnjo. Ko sm o se čez 
Poldrugo uro  ustavili pri 
Prvi bencinski črpalki, smo

na zem ljevidu ugotovili, da še 
nismo prevozili n iti polovico 
poti. Naše izrazoslovje ob 
teh ugotovitvah Je bilo v pra 
vem sm islu jugoslovansko 
»folklorno«. Zato sem si pa 
tudi zapom nil im e tega k ra ja  s 
centralno bencinsko črpalko. 
K raj se nam reč im enuje Klet- 
twitŽ.

Tudi ta  nočna vožnja se je 
srečno končala.

N astanili so nas v m oder
nem hotelu-sanatoriju, ki je  v 
glavnem rezerviran za ino
zemske zdraviliške obiskoval-

oe. Med inozemci iz nesociali
stičnih držav prevladujejo 
Skandinavci, predvsem  Finci. 
Cena kom pletnega zdraviliške 
ga aranžm aja za inozemske 
goste je  za 100 odstotkov višja 
od cene za domače zavarovan
ce.

N aslednji dan so bile vse 
delegacije povabljene na sim
pozij zdraviliških zdravnikov 
Nemške dom ekratične repub
like in  poslušali sm o mnogo 
referatov s področja m edicin
ske rehabilitacije v naravnih 
zdraviliščih. Letošnji sestanek 
vseh njihovih zdraviliških

zdravnikov je  bil v Bad El- 
s tru  v počastitev 10. obletnice 
ustanovitve osrednjega bal- 
neoklim atskega inštitu ta, ki 
im a sedež v tem  zdraviliškem  
kraju . Večino referatov so 
prispevali sodelavci tega in
štitu ta .

O srednja tem a je  bilo zdra
viliško zdravljenje in  reha
bilitacija srčnih bolnikov v 
naravnih zdraviliščih. Ob re
feratih  sem se spom nil veli
kih težav, ki jih  im a zdrav
stvena služba našega rehabi
litacijskega centra za srčne 
bolnike v Radencih. Težave 
so nam reč v tem , da je  tam 
kajšn ji rehabilitacijski cen
te r kljub  sodobni ureditvi 
m nogokrat zelo slabo zase
den z dom ačim i pacienti — 
zavarovanci. K ot da p ri nas 
za vedno večje število srčnih 
bolnikov nd potrebna sodob
na zdraviliška rehabilitaci
j a . . .

Vodje posam eznih delega
cij so pozdravili udeležence

tega sim pozija. M anjkali pa 
sta  delegaciji iz Rom unije in 
Sovjetske zvesue. Za delegacijo 
Sovjetske zveze je  bilo go
tovo, da bo slej ko prej p ri
šla. Njen vodja je  nam reč 
istočasno staln i predsednik 
te konference socialističnih 
držav. Delegacija Sovjetske 
zveze je  zaradi vlakovnih za
m ud zam udila, delegacije iz 
Rom unije pa tok ra t ni bilo.

Tako so se letošnje konfe
rence udeležile delegacije na
slednjih držav: Sovjetske
zveze, Poljske, Češkoslova
ške, Nemške dem okratične 
republike, M adžarske, Bolga
rije  in  Jugoslavije. Vsaka de
legacija je  štela po tr i urad 
ne člane, delegacija Sovjet
ske zveze pa je  im ela pet 
članov. Delu konference so 
prisostvovali tudi nekateri 
zdraviliški strokovnjaki, zla
sti iz češkoslovaške in Polj
ske. Med delegati Češkoslo
vaške in  M adžarske sem sre
čal nekaj znancev, k i so se

predhodno udeležili tud i le 
tošnjega kongresa FITEC.

Uvodni referat na konfe
renci je podal vodja sovjet
ske delegacije in d irek tor 
vsezveznega inštitu ta za kor- 
ortologijo in fizioterapijo iz 
Moskve dr. Danilov. Podal je  
pregled raziskav in dela vseh 
centralnih inštitutov za bal- 
neologijo, klim atelogijo in fi
zioterapijo v posam eznih dr
žavah — članicah v letih 
1965 in  1966. V drugem delu 
referata pa je podal predlog 
za nadaljnje skupno znanst
veno delo na tem  področju 
v letih 1967—1968. Pri tem  je  
omenil, da tok rat rom unski 
centralni in štitu t n i poslal v 
Moskvo dogovorjenih podat
kov. Dr. Danilov je  v svo
jem  referatu  posebej podčr
ta l važnost akonom skih vpra
šanj, ki so bila na doseda- 
n jih  konferencah zapostav
ljena in  katerim  je potrebno 
v bodoče posvetiti mnogo 
več pozornosti.

DOLENJSKI UST * TEDNIK* VESTNIK: vsak četrtek 60000 izvodov! 3
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Najbolj so narasli stroški za zdravila
Pripombe k članku v DELU z dne 21. novembra 1967

»Premalo inform irani 
prebivalci Dolenjske bi 
lahko sklepali iz članka, 
objavljenega v »Delu« 21. 
novem bra 1967, da so za 
prim anjkljaj socialnega za
varovanja novomeške re
gije krivi predvsem pora
sli stroški za zdravila in 
previsoke m arže v lekar
nah. Želim osvetliti to zad
n je čase zelo aktualno 
problem atiko še z druge 
strani.

V lanskem  letu je znašala 
po trošnja zdravil v naši regi
ji pribl. 320 milijonov Sdin. 
Z ozirom na zm anjšanje 
stopnje za zdravstveno var
stvo od 7 na 5 odst. je  bila 
za 1967 določena kvota za 
zdravila sorazm erno tudi 
zm anjšana, konkretno na 250 
milijonov Sdin. Z zadnje seje 
izvršnega odbora Komunalne 
skupnosti v Novem m estu in 
iz poročila v omenjenem član
ku je  razvidno, da je  v prvi 
polovici letošnjega leta bila 
zm anjšana potrošnja za zdra
vila sicer za 4 milijone Sdin 
(v prim erjavi s preteklim  le
tom ), da pa znaša z ozirom 
na določeno kvoto prekora
čenje še vedno 28 milijonov 
Sdin. Temu porastu naj bi 
bile krive previsoke m arže 
v lekarnah v novomeški re 
giji. Ali je  res tako? Kje so 
vzroki?

V sakom ur je  jasno, da le
karne ne m orejo vplivati na 
predpisovanje zdravil. Lekar
ne so dolžne pod sankcijo 
izdati zdravilo, ki ga predpi
še zdravnik. Asortiment zdra
vil raste  iz le ta v leto. Na 
trg  p rihajajo  vedno nova 
zdravila. M edicinska veda se 
[razvija. Tudi zdravniku se je 
težko odločiti, katero zdra
vilo naj predpiše, potem  ko 
je  ugotovil diagnozo. Vsem 
nam  je  jasno, da so cenejša 
zdravila slabša, boljša pa na 
žalost dražja. Zdravniki ho
čejo pacienta čim prej ozdra
viti. Tudi bolnik želi, da bi 
se km alu vrnil na delovno 
m esto. V rtim o se v začara
nem  krogu. Zdravniki so še 
v težjem  položaju, č e  bodo 
prekoračili kvoto za zdravila, 
vedo, da gre to v njihovo

Sožalna brzojavka 
Obrenovcu

T rebanjska občinska skup
ščina je  takoj, ko je zvedela 
za hudo prom etno nesrečo 
avtobusa, ki je na poti iz 
Beograda v Obrenovac kon
čal v Savi, poslala občini 
Obrenovac sožalno- brzojav
ka. Kot je  znano, je  v tej 
nesreči izgubilo v valovih Sa
ve življenje 25 ljudi, med n ji
mi veliko iz obrenovške ob
čine, ki je  pobratena s tre- 
banjsko.

Zbor samoupravljav
cev Spodnjega Po

savja je prestavljen
Iz več razlogov je  bil na

povedani zbor sam ouprav
ljavcev treh  spodnjeposav- 
skih občin, Sevnice, K rške
ga in Brežic, prestavljen na 
februar. Občni zbor sevni- 
škega sindikalnega sveta bo
16. decem bra. Na njem  bodo 
obravnavali aktualno proble
m atiko.

Bo tokrat padel 
medved?

Novomeška lovska podzve- 
za bo za dan republike 28. 
in  29. novem bra priredila ve
liko vzorno brakado na Frati 
p ri Ajdovcu. Organizatorji 
pričakujejo veliko udeležbo 
lovcev in  gostov, sam i lovci 
p a  pravijo, da bo letos m o
goče padel celo medved.

brem e. Kako rešiti to  pereče 
vprašanje, da bo vsem prav? 
Na to odgovoriti je zelo tež
ko.

Iz zdravstvene statistike v 
svetu je razvidno, da  strošk i 
oz. potrošnja zdravil raste 
prav povsod v svetu, letno za 
okoli 15 odst. In  p ri nas? 
Sredstev za zdravila jem an j! 
Na eni stran i vse večja pro- 
svetljenost prebivalstva, uva
janje učinkovitejših zdravil, 
na drugi stran i pa m anjša 
sredstva za zdravstveno var
stvo. Sodim, da so moderna 
zdravila tudi eden izmed fak
torjev, ki prispevajo k po
daljševanju povprečne živ
ljenjske dobe. In  za našo re 
gijo še posebna ugotovitev: 
med vojno so ti k raji naj
več trpeli. Mnogo je  bolni
kov, ki trpe za posledicami 
težkih vojnih let, mnogo je 
kroničnih bolnikov. Mislim 
tudi, da je  to  vzrok večije po
rabe zdravil, tem u pa je tež
ko odpomoči.

Sedaj pa še o m arži v do
lenjskih lekarnah. Organi ko
munalne skupnosti v Novem 
m estu trde, da je previsoka. 
Pozabili so napisati, da po 
posebnem sporazum u dajejo 
lekarne njim  popust na zdra
vila in da se je  m arža s tem 
zm anjšala letos za približno 
3 odst. Prav tako ne m ore
mo mimo ugotovitve, da so 
prav vse lekarne na Dolenj
skem bile zastarele. Sedaj so 
vse m odernizirane, nekatere 
pa nove. Seveda je režija v 
takih lekarnah večja. Vse le
karne so se zadolžile in mo
rajo  sedaj odplačevati dolgo
ve. Kako znižati maržo, če 
so režijski stroški in  anuite
te tako visoke? Sedaj se bo 
podražila še elektrika. S tro

ški rastejo , m arže pa naj bi 
bile m anjše. Tudi osebni p re 
jem ki v lekarnah naše regije 
so 10—20 odst. pod republi
škim  povprečjem  in so z ozi
rom  na kvalifikacijsko struk 
tu ro  približno enaki kadrom  
v gospodarstvu, č e  bo na 
koncu leta presežek prim anj
kljaja, ki je  nam enjen za 
.zdravila, večji, se bodo m o
rale lekarne pač pogovarjati 
s soc. zavarovanjem o pove
čanju popusta. To je  po m o
jem  m išljenju edini možni 
način, da bi se stroški za 
zdravila gibali v okviru raz
položljivih sredstev. P ri tem 
pa ne smemo pozabiti, da 
im ajo na hrvaškem  dvojno 
maržo: 18 odst. za soc. za
varovanje, do 40 odstotkov pa 
za sam oplačnike. P ri tem  pa 
tudi pohvaliti komunalno 
skupnost za socialno zavaro
vanje v Novem m estu, da je 
določila participacijo za zdra
vila nižje kot v ostali SRS, 
tj., na 200 Sdin od vsakega 
zdravila. V ostali Sloveniji 
znaša nam reč 220 S din. če  
bi bila ta  participacija ista, 
bi bil seveda tudi prim anj
kljaj m anjši.

In  na koncu: ko so lani 
izglasovali m anjšo stopnjo za 
zdravstveno varstvo v SRS 
za 2 odst., so mislili, da bodo 
ta  sredstva zadostovala za 
neokrnjeno zdravstveno var
stvo našega prebivalstva. Na
stale so restrikcije. N ajprej 
negativna lista, sedaj pozitiv
na. Niti ena n iti druga, tako 
kaže, pa n ista  prispevali k 
varčevanju z zdravili. Še več. 
Komplicirali sta  delo zdrav
nikom, lekarnam , paciente pa 
spravljale v jezo. Zaradi teh 
dveh list pa so obležale v 
lekarnah znatne količine do

brih in farm akološko učinko
vitih zdravil. Zgolj zaradi ad
m inistrativnih ukrepov jih  se
daj lekarne ne m orejo plasi
ra ti. Razen nelikvidnosti p la
čevanja računov lekarnam  še 
te zaloge povzročajo nem ajh
ne težave. M ajhna obratna 
sredstva, restrikcij ski ukre
pi, neidoče zaloge, hk rati pa 
še perm anenten pritisk  ene
ga dela našega tiska — vse 
to  vnaša v kolektive lekarn 
malodušje.

Zdravila v naši regiji pred 
stavljajo pribl. 9 odst. vseh 
sredstev, ki so nam enjeni za 
zdravstveno varstvo. K je je 
vzrok, da se ravno ta  del 
sredstev oz. poraba teh sred
stev zadnje čase • tako napa
da v časopisju? Ali bi pri 
zdravilih res toliko prih ra 
nili? N eprestane spremem be, 
enostransko inform iranje p re
bivalcev in eksperim entira
n ja  otežujejo vsako norm al
no delo, predvsem  pa gre vse 
skupaj v škodo zavarovan
cev.

Mr. ph. Gojko Jug

Steklen ica  herm elike je  dobila 13. oktobra najv išje  
ju goslovansko priznanje — oscarja  za em balažo. —  
(F oto: M. L egan)

E N K R A T  PR A V I »BOOM « T U D I ZA E N O  D O L E N JS K IH  TO V A R N

Za hermeliko zmanjkuje steklenic
Ostra konkurenca sili v nove in nove izdelke, zato hermelika še ni zadnja 
beseda — To napoveduje tudi novo ime Tovarna rastlinskih specialitet

DANA, Mirna

P ija č a  z m a m ljiv im i verz i: K d o r zd ra v je  l j u b i . . .  
je  n a  m a h  o sv o jila  slov ensko  trž išče , ta k o  d a  t r e 
n u tn o  k u p c i č a k a jo  n a  več d e se t tiso č  litro v  h e rm e 
like, k i je  n e  m o re jo  n ap o ln iti , k e r  s te k la rn a  n e  
n a re d i s p r o t i  d ovo lj s tek len ic . D a p a  n e  b i zm an jk a lo  
ra s tiln e , se  to v a rn a  p r ip ra v l ja  celo  n a  g o jitev  la s tn ih  
nasado v .

2e nov Danin znak, na ka
terem  dva rastlinska lista

10. novem bra je  »Trgoprom et« odprl v Fari novo trgovino. Gradnja in  oprem a  
trgovine sta  velja li okoli 20 m ilijon ov S  din. T rgoprom et je  staro trgovino  
v Fari izpraznil na zahtevo šo le , k i je  lastn ik  tiste  stavbe. T rgovci so  šoli 
podarili tud i oprem o prejšnje trgovine. N a sliki: trgovino poln ijo  in  priprav
lja jo  za otvoritev  (F oto: M. V esel)

sim bolizirata pivsko čašo, 
napoveduje novo usm eritev v 
tej tovarni, o kateri je  zad
n ja  le ta segel glas daleč na
okoli. čez polovico proizvod
nje je že zdaj na osnovi raz
ličnih rastlinskih izvlečkov, 
končni cilj pa je  večino pi
jač narediti s pomočjo na
ravnih surovin.

Najbolj srečno roko so 
imeli načrtovalci p ri herme- 
liki, ki jo  delajo na osnovi 
izvlečka iz rastline sedum te- 
lephium maximum, ki jo  v 
Sloveniji ljudje poznajo v vr
sti domačih zdravilnih ras t
lin. Prav zaradi tega slovesa 
in učinkovite reklam e, je  pi
jača v izredno kratkem  času 
osvojila slovensko tržišče in 
se po številu prodanih ste
klenic tega podje tja  povzpe
la na prvo m esto pred  pe
linkovec, konjak in gorjan.

»Uspeh herm elike ni na
ključen, poldrugo leto smo 
se pripravljali. V načrtu  im a
mo še druge nove reči, saj 
nas v to  sili huda tekm a na 
trgu, pa tudi sprem enjen

Dolenjska banka 
in hranilnica
V NOVEM MESTU, s podružnico v KRŠKEM in 
ekspoziturama v TREBNJEM in v METLIKI

želi svojim poslovnim sodelavcem, vsem varčevalcem in vsem delovnim ljudem 
za 29. november, državni praznik nove Jugoslavije, kar največ delovnih uspehov 
in osebne sreče!

1

Varčujte in vlagajte svoje prihranke v enotah DOLENJSKE BANKE IN HRANIL
NICE, saj boste s tem pomagali gospodarstvu in koristili samim sebi! Vloge 

^  sprejemajo tudi vse področne pošte. |

okus kupcev. H erm elika je  
narejena po domačem recep
tu , razlika je  le v tem , da 
jo  mi delamo v velikih koli
činah. Naša pijača je paten
tirana in zaščitena, napis na 
steklenici je  pobran iz stare 
knjige, k je r zraven še piše, 
da si človek lahko obm e ra 
stline v prid  ali v škodo,« 
pravijo proizvajalci.

Tem eljito pa niso priprav
ljali samo pijače, m arveč tu 
di posodo, v kateri jo  proda
jajo. Jugoslovanski O skar za 
embalažo in poziv za sodelo
vanje na tekm ovanju za Ev- 
rostar 22. do 24. novem bra
v U trechtu to potrju je. Vabi
lu se sicer niso odzvali, ker 
menijo, da je  treba nekatere 
nadrobnosti še izpolniti.

Ne bo zm anjkalo rastline 
herm elike? Zdaj je  največ do
bivajo z Gorenjske, s Kme
tijskim  inštitutom  pa se že 
dogovarjajo, da bo pomagal 
na prim ernem  zem ljišču bli
zu M irne urediti um eten na
sad. Za pijačo se že zanima
jo  Ita lijan i in  Avstrijci, in ni 
naključje, da je  največ pro
dajo ravno na Prim orskem , 
k jer so ti ljudje redni gostje.

M. L.

f*  • • v v

Sejmišča

Novo mesto: na 
zadnjem sejmu
V ponedeljek, 20. novem

bra, je bilo na novomeškem 
sejm išču precej živahno. Na
prodaj je bilo 861 prašičkov 
po 10.000 do 25.000 Sdin. 
Prodanih je bilo 706. Manjši 
prašički so bili tokrat neko
liko dražji.

Na brežiškem 
sejmu

V soboto, IS. novembra, so 
na brežiški sejem pripeljali 
985 pujskov, prodanih pa je 
bilo 790. Manjši so šli v do- 
dar po 620 do 680 Sdin kilo
gram, večji pa po 650 Sdin 
kilogram.

Pozdrav sevniškim 
občanom

V naM enoti v M odriči s lu ti to 
jašk i rok  več fantov iz sevnifike 
občine. Prod k ratk im  sm o se zbrali 
in so dogovorili zn Čestitko vsem 
dom ačim , p rija te ljem  in b ralcem  
Dolenjskega lista . Drago Robek, 
Alojz 1’ožun, F ranc K otm an, J(»* 
M ntorr In Vlkfn*- Mol »'ko.



„ P o n o s n i  s m o  n a  J u g o s l a v i j o ! "

Tovariš Jože Martinčič, naš stopiški rojak in zaslužni politični ter kulturno- 
prosvetni delavec med slovenskimi rudarji ter proletarci v severni Franciji, 
poroča o letošnji proslavi pred 29. novembrom, ki so jo znova uspešno 
priredili slovenski rudarji in upokojenci v tem znanem industrijskem baze
nu na severu prijateljske Francije — »V branju je znanje, v znanju je moč!« 
pravi tovariš Martinčič, eden najzvestejših bralcev in dolgoletnih naročni

kov Dolenjskega lista v tujini

dal samo to, da Slovenci 
po svetu ne bi vedeli niče
sar, kar se godi pri vas, 
pa tudi vi doma ne bi brez 
svojega lista vedeli zase in 
za vaš napredek. Se en
krat vam polagam na srce: 
v branju je znanje, v zna
nju je moč! Podpirajte 
svoj domači list, saj je pi
san za nas vse in resnično 
nam tudi je vse!

Za 24. obletnico irojstva 
naše socialistične domovi
ne vam želim vsem vse 
najboljše in kličem: so
cialistična Jugoslavija s 
tovarišem Titom na čelu 
je tudi danes sredi boja 
za mir, za mimo sožitje 
med narodi!

Bratske in tovariške po
zdrave vam pošiljata 
vaša

Jože in Ani Martinčič 
iz Lensa v sev. Franciji

PISM O Z RAVEN NA KOROŠKEM

H v a l a  z a  g o s t o l j u b n o s t !

Učenci 8. razredov osnov
ne šole »Prežihov Voranc« 
z Raven na Koroškem 
smo odšli 4. novembra na 
dvodnevno ekskurzijo po 
Dolenjskem. Obiskali smo 
več krajev, kulturnih usta
nov in tovarn in 4. no
vembra na večer prispeli 
v Kostanjevico. Tam nas 
je že čakal tov. Jankovič, 
ki nas je nato vodil po 
Kostanjevici in nas sezna
nil z zgodovinskim in kul
turnim razvojem kraja.

Bila je že tema, ko smo 
prišli pred šolo, kjer so 
nas prisrčno sprejeli učen
ci. Bili smo presenečeni 
nad njihovo gostoljubnost
jo, saj so kar tekmovali 
med seboj, kdo bo vzel 
na prenočišče več izletni
kov. Prijetno so nas pre
senetili tudi njihovi starši, 
ki so nas sprejeli na do
movih kot svoje. Ponudili 
so nam, kar so mogli, in

res lepo poskrbeli za nas, 
ki smo bili po celodne
vnem izletu že precej 
utrujeni.

Lep in nepozaben je bil 
ta večer s prijaznimi pre
bivalci Kostanjevice. Top
lo in prisrčno je bilo slo
vo naslednje jutro, ko 
smo se spet zbrali pred 
šolo. Vso dolgo pot do 
doma in še danes premiš
ljamo o Vas, dragi Kosta- 
njevičani, gostoljubni pre
bivalci prijaznega meste
ca ob Krki na Dolenjskem! 
Iz srca hvaležni želimo, 
da bi se uresničil toliko
krat izgovorjeni pozdrav, 
ko smo se poslavljali: Na 
svidenje! Na svidenje v 
Ravnah na Koroškem!

MARJETA MOTVOZ 
učenka 8. a razreda 

osnovne šole 
Prežihovega Voranca 

na Ravnah na Koroškem

N a r o č i t e  „ D O L E N J C A "  i z s e l j e n c e m !

ZDRUŽENJE JUGOSLOVANOV V SEVERNI FRANCIJI je tudi letos počastilo 
dan republike, 29. november, s prisrčno proslavo, katere so se udeležili tudi pred
stavniki francoskih lokalnih oblasti. — Na sliki: župan francoskega mesta SaOa- 
umines (Pas de Calais) pozdravlja goste iz Pariza in naše rojake (v sredini) Branko 
Babič iz Ljubljane, tretji od desne proti levi pa je naš zvesti Jože Martmčič). — 
Foto: Viktor Lapornik, Sallaumines.

Dragi tovariš urednik!
Spet je pred nami eden 

izmed naših največjih 
praznikov v letu in zgodo
vine jugolovanskih naro. 
dov, dan republike. Pra
vilneje bi rekli: rojstni 
dan naše svobode!

Mlada je naša sociali
stična republika, njena 
zgodovina pa je velika. 
Spomnimo se, v kakšnih 
razmerah se je rodila, v 
kakšnih težavah se je raz
vijala in ponosno smemo 
reči: zgodil se je čudež! 
Ko izseljenci po svetu be
remo in poslušamo tujce, 
kaj oni mislijo o sociali
stični Jugoslaviji, smo po
nosni, da smo Jugoslovani. 
Svet ne gleda samo na to 
kaj imate, kaj ste dosegli, 
temveč gleda na to, kaj 
ste imeli 1945, ko vam je 
zasijalo sonce svobode. 
Marsikdo pa tega noče ve
deti. Vse preveč gledajo

naši ljudje k sosedu, kaj 
ima on, nočejo pa se za. 
vedati, kdaj in kje so sa
mi začeli. Prav je, da še 
niste zadovoljni z uspehi 
dosedanjega dela, to pa je 
hkrat- potrdilo, da greste 
naprej, da se niste usta
viti, pač pa le oddahnili.

Ko smo slovenski rudar
ji v Franciji letos slavili 
ta naš narodni praznik 
1500 km od vas, so nas 
tudi tokrat obiskali naši 
diplomatski predstavniki 
iz Pariza, ki je oddaljen 
220 km od našega rudar
skega naselja. Teden dni 
pred tem nas je obiskal 
naš i\ovi veleposlanik Ivo 
Vejvoda, ki je po rodu 
Karlovčan, prišel pa ie tu
di generalni konzul tov. 
Lotrič, ki je doma iz Ljub
ljane. Prišla sta se pred
stavit prefektu in podpre- 
fektu v Arasu in Lensu, 
ob tej priložnosti pa sta

priredila tudi častno kosi
lo za odbor združenja Ju
goslovanov v severni Fran 
ciji. Proslavi dneva repub
like, ki smo jo imeli že 
29 oktobra, je botroval 
naš pooblaščeni minister 
v Parizu tov. Martinovič. 
Prišlo je tudi več usluž
bencev ambasade iz Pari
za, kakor tudi Branko Ba
bič s soprogo, ki je zasto
pal Slovensko izseljensko 
matico in slovenske sindv 
kate. Pozdravili smo tudi 
predsednika in sekratarja 
občinske skupščine Trbov
lje, peli in igrali pa so 
nam naši »Slakovci«, ki 
so nas razveselili z doma
ča folkloro. Bilo je lepo 
in prisrčno, kakor da bi 
bili pri vas doma.

Predragi tovariš urednik, 
dragi sodelavci pri mojem 
Dolenjskem listu, kakor 
tudi vsi dragi bralci naše. 
ga »dolenjskega obvešče
valca«! Rad vam bi pove-

Malo pred dnevom mrtvih 
sem srečal mladega moža iz 
šutne pri Podbočju, ki se mi 
je že od daleč nasmejal in 
dejal: »Lepa vam hvala za se
stavke, ki jih pošiljate Do
lenjskemu listu! Ze 6 let ži
vim v Miinchnu v Nemčiji, 
kjer imam tudi družino. Na
ročen sem na Dolenjski list 
in ga preberem od prve do 
zadnje strani! Kadar najdem 
v njem kak sestavek o Pod
bočju, mi pridejo kar solze v 
oči. Ne morete si misliti, 
kakšna tolažba je za človeka 
na tujem ta majhna vest o 
domačem kraju!« Tako je po
vedal ta mož.

Nekaj dni nato sem srečal 
izseljenca, tudi ta je doma 
iz Podbočja in živi že 12 let 
v Kanadi. »V Kanadi imam 
farmo,« je načel pogovor. »Vi 
sploh ne veste, kako sem ve
sel, kadar v daljnji Kanadi 
najdem v našem »Dolenjcu« 
tudi kakšno novico iz Pod
bočja. Takrat se mi zazdi, 
kot da bi se pogovarjal z do
mačimi in sovaščani. Ničesar 
mi ne manjka na tujem, ze
lo pa pogrešam domačo go
vorico in domače ljudi! Zato 
sem tako vesel vsake števil
ke DOLENJSKEGA LISTA in 
vsake domače novice v njem! 
Le pišite in poročajte o sta
rem kraju, mi, kar nas je na 
tujem, vam bomo za vsako 
vest neizmerno hvaležni! Do-

HVALA VSEM, K I SO POMAGALI!

3 7 6  o t r o k  j e  l e t o v a l o

Svet za zdravstvo, socialno 
▼arstvo in dok) je na zadnji 
seji razpravljal o počitni
škem in zdravstvenem leto
vanju otrok iz novomeške ob-

D r u š t v o  s p e t  
o ž i v e l o

Novi odbor društva prijate-* 
Uev mladine v Kočevju je 
Ba prvi seji 16. novembra iz
volil za uspešnejše delo sek
cije: za kulturo in prosveto, 
telesno vzgojo ter za letova
nja in rekreacijo. Sekcije bo
do v kratkem izdelale svoje 
delovne programe. Novi pred
sednik društva je Rudi Mo
har, podpredsednik pa Franc 
Cankar. Društvo prijateljev 
mladine je bilo ustanovlje
no že 1955, a je njegovo delo 
Pred nekaj leti zaradi nede
lavnega odbora popolnoma 
sarnrlo. Novi odbor je že za- 
Sel zbirati člane, v kratkem 
Pa bo sprejel tudi delovni 
Program. Društvo je potreb- 
n°, saj je vrsta vprašanj v 
svezi z otroki in mladino ne
rešena.

čine. Ugotovil je, da je bila 
akcija za zbiranje sredstev, 
ki je bila poverjena koordi
nacijskemu odboru pri ob
činskem odboru RK Novo 
mesto uspešna. Delovne or
ganizacije so se vabilu z ra
zumevanjem odzvale, zbranih 
pa je bilo 3,198.000 S din pri
spevkov. S tem denarjem je 
odšlo na organizirane počit
nice 292 socialno ali zdrav
stveno prizadetih otrok, za 
84 otrok svojih delavcev pa 
je organiziral NOVOLES le
tovanje v Visokih Tatrah na 
Češkem. Na organiziranih po
čitnicah je torej bilo kljub 
pomanjkanju denarja 140 
otrok več kot lani. Svet za 
zdravstvo, socialno varstvo 
in delo se zahvaljuje vsem, 
ki so s svojimi prispevki 
omogočili letovanje otrok, še 
zlasti pa občinskemu odbo
ru RK, centru za socialno 
delo, zvezi prijateljev mladi
ne, občinskemu sindikalne
mu svetu Novo mesto in 
vsem delovnim organizacijm!

Svet za zdravstvo,
socialno varstvo in 

delo pri ObS Novo mesto

Komisija za delovna razmerja

N O V O T E H N E ,
trgovskega podjetja, NOVO MESTO

r a z p i s u je
za prodajalno železninsko-tehnične stroke 
v Metliki prosto delovno mesto

d e l a v c a  z a  s k l a d i š č n a  d e l a
Vloge sprejema splošni sektor podjetja do 5. de
cembra 1967.

KNJIGOVODSKI CENTER 
BRIVSKO FRIZERSKO PODJETJE 
PARNA PEKARNA IN 
VALJČNI MLIN

Č R N O M E L J

Č E S T I T A J O  ZA DAN REPUBLKE

TER PRIPOROČAJO SVOJE USLUGE 
IN IZDELKE

lenjske m domačih krajev ne 
moremo pozabiti.«

Besede teh dveh izseljen
cev pričajo o tem, kako naši 
ljudje v tujini pogrešajo do
mačo besedo in kako veseli 
so vesti iz domačih krajev. 
DOLENJSKI LIST je prisrč
na m trdna vez med njimi in 
staro domovino, zato jim ga 
naj sorodniki naročijo! V tu
jini si težko služijo kruh, 
ohranili jih bomo našemu na
rodu in jih navezali na do
mačo grudo, iz leta v leto se 
bodo vračali domov na obisk.

če bo DOLENJSKI LIST 
oživljal in ohranjal njihove 
stike z domovino! Hvaležni 
vam bomo, če jim boste na
ročili »Dolenjcam!

Vama, Jože Gramc iz Miin- 
chna in France Hosta iz Ka
nade, pa najlepše slovenske 
pozdrave iz domačega kraja 
ne samo od mene, pač pa od 
vseh bralcev DOLENJSKE
GA USTA! In še pridita do
mov na obisk, saj je doma 
najlepše!

JOŽE ŠKETA 
Podbočje

&

N I Č  Z A T O .

č e  j e  d a l e č  d o  v a š e g a  
d e l o v n e g a  m e s t a ,  
č e  n i m a t e  n a  v o l j o  v e l i k o  
d e n a r j a ,
č e  s o  c e s t e  s l a b e

Tomosov moped COLIBRI T-12 vas bo vselej hitro, 
poceni, udobno in varno pripeljal na cilj!
Izrabite kreditne ugodnosti za nakup mopeda v 
zimski sezoni v naših prodajalnah v Beogradu, 
Sarajevu, Ljubljani in Kopru ter v prodajalnah 
naših večjih trgovskih zastopnikov!
Pohitite! Ne zamudite ugodne priložnosti!

Tovarna motornih vozil TOMOS, Koper



PRED SPR EJETJEM  NOVEGA ZAKONA

O b v e z n o  k m e č k o  z d r a v s t v e n o  z a v a r o v a n j e

Igra svetlobe in senc na stopnišču v novi 
novomeški bolnišnici. — (Foto: Polde Grahek)

IZREDNI PR ISPEV EK  ZA KMEČKO ZAVAROVANJE

Č e  j e  v  m o š n j i č k u  p r e m a l o ,  j e  t r e b a  d o d a t i

Javna razprava o osnutku 
republiškega zakona o kmeč
kem zdravstvenem zavarova
nju, ki je potekala samo v 
nekaterih občinah v Sloveni
ji, je zaključena. Osnutek je 
bil v razpravi, v kateri so ži
vo sodelovali številni samo
upravni organi skupnosti 
kmetov, organi skupščine 
SRS, republiška vodstva druž- 
beno-političnih organizacij ter 
sekretariat za delo izvršnega 
sveta SRS. V tej razpravi je 
bil osnutek dopolnjen z ne
katerimi predlogi. Zdaj je na
loga socialno-zdravstvenega 
zbora skupščine SRS, da novi 
republiški zakon sprejme.

Ob tem gre za več bistveno 
novih stvari. Zvezni zakon o 
kmečkem zdravstvenem zava
rovanju je določil najmanjše 
pravice kmečkih zavarovan
cev. V' šali je bilo slišati opaz
ke, da je zajel v obvezno 
zdravstveno zaščito predvsem 
afriške bolezni, ki jih v Slo
veniji ni več. Republiški za
kon oziroma osnutek tega 
zakona je šel nekoliko dlje: 
pravice, določene z zveznim 
zakonom, je razširil in vne
sel v obvezno zdravstveno 
zavarovanje nekatere v Slove
niji precej pogostne bolezni. 
Določitev vseh drugih pravic 
kmečkih zavarovancev pa je 
prepuščena skupščinam ko
munalnih skupnosti kmetov. 
Prav tako pa je tem skupšči
nam prepuščena tudi določi
tev denarnih prispevkov za 
vse pravice, ki jih dajejo 
zvezni in republiški zakon 
ter splošni akt skupščine ko
munalne skupnosti kmetov.

Za enak prispevek 
ne morejo biti 
pravice večje

Pred sprejemom splošnega 
akta ali pravilnika oziroma 
statuta — kakor koli že ho
ćemo reči listini, ki jo bo 
sprejela naša področna skup
ščina kmetov in z njo dolo
čila dolžnosti, pa tudi dodat
ne pravice zavarovancev — 
nas čaka še veliko dela.

Kmetje zavarovanci so v 
vseh dosedanjih razpravah o 
osnutku novega zakona vztra
jali, da se prispevki, ki jih 
plačujejo za kmečko zdrav
stveno zavarovanje ne smejo 
povečati. Ce torej ne bomo 
povečevali prispevkov, bo tre
ba najti denar na drug na
čin: kmet zavarovanec bo
moral odšteta več denarja 
sproti: za zdravniški pregled, 
za zdravila, za zdravljenje v 
bolnici itd. bo določena večja 
udeležba ali participacija. 
Pravioe, ki bi bile večje od 
dosedanjih, namreč ne bi 
imele kritja v prispevkih, saj 
so skladi kmečkega zavaro
vanja (ob sedanji 16-odst. pri
spevni stopnji od katastrske
ga dohodka in pavšalu 11.000 
Sdin na gospodarstvo) v pri
manjkljaju. Res pa je tudi 
to, da je dosedanji primanj
kljaj predvsem posledica ne
rednega plačevanja kmečkih 
zavezancev in da pač ni pri
čakovati, da bi novi zakon 
Izboljšal pripravljenost kme
tov plačevati prispevke.

Predpisan je zelo 
demokratičen posto
pek za sprejem

Zakon sprejemamo za več 
let naprej, zato je treba, pre
den ga sprejmemo, marsikaj 
pretehtati. Prav to velja tudi 
za tisti predpis, s katerim bo 
skupščina komunalne skup
nosti kmetov določila pra
vice in dolžnosti svojih zava
rovancev. Zakon o kmečkem 
zdravstvenem zavarovanju 
določa, da mora vsaka skup
ščina komunalne skupnosti 
kmetov sprejeti najprej osnu
tek takšnega predpisa.

Ta osnutek bo šel nato v 
javno razpravo. Skupščina 
kmetov je dolžna upoštevati 
pripombe in predloge zava
rovancev iz razprave in zavze
ti do vsakega predloga in do 
vsake pripombe, ki Jo je

sprejela, stališče. Tistih členov 
osnutka, na katere v javni 
razpravi ne bo pripomb, ne 
bo smela spreminjati!

Pojem kmečkega 
zavarovanca je jasno 
opredeljen

V osnutku republiškega za
kona o kmečkem zdravstve
nem zavarovanju velja po
zdraviti kot novost to, da so 
z osnutkom zakona točno do
ločene posamezne kategorije 
kmečkih ljudi, ki imajo do 
tega zavarovanja pravico.

Osnutek zakona določa 
osebe, ki so obvezno zavaro
vane, dopušča pa tudi mož
nost, da so zavarovane ose
be, ki v zakonu niso naštete. 
Oglejmo si najprej, katere 
osebe so obvezno zavarovane:
1. lastniki, solastniki ali za
kupniki kmečke zemlje, ki 
imajo od te zemlje predpi
san katastrski dohodek; 2. 
lastniki ali solastniki kmeč
ke zemlje, kr so kot koope
ranti deloma ali v celoti 
združili svojo zemljo z druž
beno kmetijsko posestjo in
3. lovci in ribiči, ki se kot 
posamezniki poklicno ukvar
jajo z lovom ali ribolovom 
(npr. ribiči ob jadranski 
obali).

Obvezno so zavarovani tu
di družinski člani, in sicer 
naslednji: zakonec zavaro
vanca in otroci, ki jih je ta 
dolžan preživljati (do 15. le
ta starosti oz. do 26. leta, če 
se šolajo), dalje zavarovanče
vi starši, stari starši, bratje, 
sestre in vnuki, ki se ukvar
jajo s kmetijsko dejavnostjo 
na zavarovančevem posestvu 
ali če jih zavarovanec preživ
lja, ter preužitkarji, ki jim 
je preužitek glavni vir za pre
življanje.

Vsi našteti niso zavarovani 
v kmečkem zdravstvenem za
varovanju edinole v primeru, 
če imajo pravico do zavaro
vanja iz kakega drugega na
slova (npr. zaposleni kmetje, 
upokojenci, invalidi itd.).

Neobvezno 
zavarovanje

Zakon dopušča, da so ra
zen oseb, ki jih izrecno na
števa kot obvezno zavarova
ne, zavarovane tudi druge 
osebe, vendar neobvezno. Od
ločitev o tem je prepu
ščena skupščinam komunal
nih skupnosti kmetov in do
govoru.

Po določilih osnutka re-

Zdravstveno zavarovanje 
kmetov, ki je bilo uvedeno 
pri nas šele pred nekaj leti, 
je brez dvoma velika prido
bitev. Reforma pa na vseh 
področjih vedno bolj uveljav
lja načelo: kolikor plačaš, 
toliko dobiš. Zakon določa 
kmečkim zavarovancem njiho
ve pravice in danes je kme
tu kadar zboli, veliko laže 
oditi k zdravniku ali v bol
nišnico, saj je treba odšteti 
manj denarja kot včasih. Za
kon pa nalaga razen pravic 
še dolžnosti. Kot vse kaže, bi 
morale biti v kmečkem zdrav
stvenem zavarovanju pra
vice zavarovancev odvisne tu
di od tega, kako plačujejo 
ssvoje prispevke v sklad 
zdravstvenega zavarovanja. Ce 
bi bilo tako, bi bilo najbrž 
manj zaostankov v plačilih, 
prav gotovo pa manj izdat
kov, ki so v prvem tričetrt,- 
letju 1967 precej večji kot 
dohodki...

Do 31. septembra 1967 bi

publiškega zakona so lahko 
zavarovane s pogodbo, ki mo
ra biti sklenjena med komu
nalno skupnostjo kmetov in 
občino ali prizadeto delovno 
organizacijo, osebe, katerim 
je bilo odvzeto zeinljišče, pa 
jim je zato priznana preživ
nina. S pogodbo so lahko za
varovani tudi lastniki ah so
lastniki zemlje, ki se izven 
kmetijske sezone začasno za
posluje jp doma ali v tujim.

Skupščina komunalne skup
nosti kmetov lahko določi, 
da so zavarovane v kmečkem 
zdravstvenem zavarovanju tu
di druge osebe, in mora te 
osebe našteti.

Vse prispevke določa 
komunalna skupnost 
kmetov

Kmečko zdravstveno zava
rovanje bo po uveljavitvi no
vega zakona razpolagalo z de
narjem, ki se bo stekal iz 
obveznih in neobveznih vi
rov.

Zakon predvideva nasled
nje obvezne vire: 1. prispe
vek od katastrskega dohod
ka od zemljišč, ki ga bodo 
plačevali vsi občani lastniki 
ali solastniki zemlje; 2. pri
spevek od katastrskega do
hodka od zemljišč, ki ga bo
do plačevali samo' zavarovan
ci; 3. prispevek, ki ga bodo 
plačevale delovne organizaci
je za občasna dela zavarovan
cev (npr. kmetijska zadruga,

morali kmetje zavarovanci pla
čati v sklad kmečkega zdrav
stvenega zavarovanja 75 
odst. letne obveznosti. Dejan
sko se je zbralo 434,846.000 
S din prispevkov ali 61,5 od
stotka letne obveznosti, kar 
je za 13,5 odst. manj, kot bi 
se moralo. 16-odstotni prispe
vek od katastrskega dohod
ka je uresničen 55,8-odst., pri
spevek na gospodarstvo 
(11.000 S din na kmečko go
spodarstvo na leto) pa 58,6- 
odst. čeprav letošnje plačilo 
prispevkov zaostaja za pla
nom, je bilo letos vplačanih 
za 13,5 odst. prispevkov več 
kot lani v istem času.

Hkrati s tem pa so bili iz
datki sklada kmečkega zdrav
stvenega zavarovanja uresniče
ni 79,9-odstofcno, kar pomeni, 
da jih Je bilo za 4,9 odst. več, 
kot bi Jih smelo biti po pla
nu. Vseh izdatkov Je bilo za
559.098.000 S din ali za
124.252.000 S din več kot do
hodkov.

ki je začasno najela nekaj 
kmetijskih delavcev), ki so 
zavarovani po kmečkem 
zdravstvenem zavarovanju in
4. prispevek, ki ga bo plače
vala republika za višje pravi
ce kmetov borcev.

Neobvezni prispevki oziro
ma prispevki, za katere mo
ra biti sklenjena posebna po
godba med komunalno skup
nostjo kmetov in plačnikom, 
so: prispevek za preživnince, 
za katerega mora skleniti po
godbo občinska skupščina ali 
prizadeta delovna organizaci
ja; prispevek, ki ga bo po 
posebnem sporazumu ali po
godbi plačevala občinska 
skupščina za tiste zavarovan
ce kmete, ki sami ne morejo 
plačevati prispevka v celoti 
ali pa ga sploh ne morejo 
plačevati, in prispevek, ki ga 
bodo plačevali po posebnem 
dogovoru posamezniki za za
varovance, ki delajo na nji
hovi kmetiji, pa niso z nji
mi v delovnem razmerju.

Novo je tudi to, da se v 
osnovo za obračun prispev
kov zavarovancev šteje doho
dek od gozda in dohodek iz 
specializirane kmečkč proiz
vodnje (perutninarstvo, čebe
larstvo, pitanje telet, kmeč
ka domača obrt itd.) in da 
se plača v bodoče prispevek 
tudi od tistih dohodkov kme
tov zavarovancev, ki so po 
zakonu o prispevkih in dav
kih občanov doslej bili opro
ščeni davčnih obremenitev.

Oglejmo si zdaj posamezne 
izdatke: za bolnično zdravlje
nje kmečkih zavarovancev je 
bilo porabljenih 372,705.000 
Sdin, za ambulantno zdravlje
nje 81,348.000 Sdin, za zdravila
30,415.000 Sdin, za zobozdrav
stvene storitve 13,421.000 Sdin, 
za prevozne stroške zavarovan
cev 5,916.000 S din, za brez
plačno zdravljenje v zdravili
ščih 416.896 S din za brez
plačne proteze in ortopedske 
pripomočke 315.966 S din za 
druge izdatke pa 54,550.000 
S din.

Ne bo škodovala primerja
va posameznih izdatkov z oni
mi v lanskem letu. Izdatki za 
zdravstveno varstvo kmečkih 
zavarovancev so se letos po
večali za 10,3 odst., od tega 
najbolj stroški za zobozdrav
stvo, ki so za 40,6 odst. več
ji kot lani. Izdatki za am
bulantno, bolnično in zdravi
liško zdravljenje so se pove
čali za 10 odst., izdatki za 
prevozne stroške za 29,5 odst.,

izdatki za zdravila’za 7 odst., 
medtem ko so se edinole iz
datki za proteze in ortoped
ske pripomočke zmanjšali za 
skoraj 9 odst.

Sklad kmečkega zdravstve
nega zavarovanja je imel 30. 
septembra 124,252.000 S din 
primanjkljaja, če pa k temu 
primanjkljaju, ki je nastal 
letos prištejmo še primanj
kljaje iz prejšnjih let, je 
bilo 30. septembra skupno
289.141.000 S din primanjklja
ja. V novomeški občini pa 
je za 104 milijone dolgov ozi
roma neplačanih prispevkov, 
v krški občini za 71 milijo
nov, v trebanjski za 63 mili
jonov, v črnomaljski za 44 
milijonov in v metliški za 20 
milijonov.

Ob tolikšnem zaostanku za
radi nerednih plačil prispev
kov s strani zavarovancev se 
pač moramo vprašati, le ka
ko sklad sploh še obstaja. Naj
teže je ob tem zdravstvenim 
zavodom, ki sklad dejansko 
kreditirajo, saj jim je za nji
hove storitve dolgoval 30. sep- 
tempra 315 milijonov S din.
V komunalni skupnosti soci
alnega zavarovanja upajo, da 
se bo stanje proti koncu leta 
izboljšalo, ker bodo takrat 
kmetje plačali več, kot so 
prej.

Največ kmetov-zavarovancev 
dolžnikov je bilo v občini No
vo mesto, kjer je bilo konec 
1965 leta še za 50,703.000 S 
din neplačanih prispevkov, sle
di občina Krško s 35,034.000 S 
din, občina Trebnje z
20,285.000 S din, občina Ci- 
nomelj z 18,835.000 S din in 
občina Metlika s 5,985.000 S 
din neplačanih prispev
kov. Skladu kmečkega zdrav
stvenega zavarovanja pa razen 
kmetov-zavarovancev dolguje
ta del prispevkov tudi obči
ni Novo mesto in Trebnje. 
Občina Novo mesto je dolž
na 10,454.000 S din, občina 
Trebnje pa 12,450.000 S din.

Kmetje-zavarovanci so Dlli 
konec 1965 skupaj dolž
ni skladu 130,845.000 S din, 
sklad pa je imel 141,394.000 
S din primanjkljaja. Primanj
kljaj je bil torej večji kot 
dolg plačnikov.

Na drugem zasedanju je bi
lo skupščini socialnega zava
rovanja kmetov predlagano, 
naj predpiše 4,1-odstotni iz
redni prispevek od katastr
skega dohodka, ki bi v celo
ti pokril nastali primanj
kljaj. Po daljši razpravi je 
skupščina tak predlog zavr
nila in osvojila 2-odstotni iz
redni prispevek. Smatrala je 
namreč, da Je vsaj polovico 
dolga zavarovancev in občin 
iz leta 1965 še mogoče izter
jati, preostalo, neizterljivo po
lovico pa bodo krili z izred
nim prispevkom.

Za izredni prispevek se Je 
bilo treba odločiti tudi zato, 
ker so kmetje zavarovanci dol
govali skladu kmečkega zava
rovanja 31. avgusta letos 302 
milijona S din prispevkov. Za
radi tolikšnega dolga sklad 
ne more zdravstvenim za
vodom plačevati njegovih ra
čunov za storitve, opravljene 
kmečkim zavarovancem. Z iz
terjavo starih dolgov in z 
denarjem od izrednega pri
spevka se bo denarno stanje 
v skladu vsaj malo izboljša
lo, razen tega pa upajo, da se 
bo letošnji dolg kmečkih za
varovancev zmanjšal zdaj v 
jeseni, ko je zaradi prodaje 
jesenskih pridelkov v kmeč
kih gospodarstvih več de
narja. J. M-

Kmečki zavarovanci so dolžni še  skoraj 131 milijonov Sdin prispevkov do 
konca leta 1965! — Ker je približno polovica tega dolga neizterljiva, je 
bilo treba predpisati izredni prispevek — Kmečki zavarovanci ga bodo pla
čevali prihodnje leto v štirih obrokih poleg rednih prispevkov za zdrav

stveno zavarovanje
Novomeška skupščina soci

alnega zavarovanja kmetov je 
na drugi seji sprejela sklep 
o 2-odst. izrednem prispevku 
kmetov zavarovancev. Ta pri
spevek bodo morali plačevati 
vsi tisti kmetje, ki bodo za
varovani na dan 31.12.1967 
Plačljiv bo v štirih enakih tri
mesečnih obrokih, začenši s
1. januarjem 1968. Prispevek 
bo odmerjen in izterjan hkra

ti s kmečkimi davki in pri
spevki.

Skupščina je odmerila iz
redni prispevek v skladu z 
zakonom o zdravstvenem za
varovanju kmetov, ker ima 
sklad kmečkega zdravstvenega 
zavarovanja primanjkljaj, ki 
je nastal do 31. decem
bra 1965.

V našem primeru dolguje
jo kmetje zavarovanci skladu
130,845.000 S din prispevkov,

ki bi jih morali plačati do 
konca leta 1965. Gre torej za 
stare dolgove, ki so v večji 
meri neizterljivi. Dolžniki so 
namreč največ manjši posest
niki, s katastrskim dohod
kom, manjšim kot 50.000 S 
din na leto; ti so nasploh sla
bi plačniki. Takšnih, manjših 
kmečkih gospodarstev je v 
občinah komunalne skupno
sti socialnega zavarovanja 
Novo mesto okoli tisoč.

Z  m a n j  d e n a r j a  j e  t e ž k o  v s e m u  u s t r e č i

Ker kmetje-zavarovanci neredno plačujejo svoje prispevke, dolgujejo do 
30. septem bra 1967 skladu kmečkega zdravstvenega zavarovanja 304 mili
jone Sdin —Zdravstveni zavodi zdravijo kmete v okviru tega zneska na up 
— V trgovini in v gostilni ne dajejo na kredo, zakaj torej terjamo to od

zdravstvenih zavodov?



Obračun akcije „Za Vido
4. novembra smo vas obve

stili, da je  bilo za Vido in 
Rafaela zbranih 546.453 Sdin. 
M edtem so posamezniki po 
banki poslali še naslednje 
zneske:

D. Zorko iz Brežic 2000 
S din, Tinca Povše in  Milka 
Češarek iz Gostinske šole v 
Novem m estu 2000 S din, de
lavci iz uprave Cestnega pod
je tja  v Novem m estu pa so 
nakazali 6000 S din — skupno 
smo torej dobili za mlada 
bolnika po banki še 10.000 
S din.

17. novem bra nam  je Vida 
Zupančič v zahvalnem pismu 
sporočila še posebej, da sta 
z bratcem  m edtem dobila še 
nekaj denarja. Poslali so ji 
ma:

Peter Bajc iz KPD Dob pri 
M imi 5000 S din, Ivanka Ču
den iz Dragomera p ri Brezo
vici 2000 S din, Božo Račič 
iz Ljubljane 5000 S din, ne
podpisana oseba iz okolice 
Črnomlja 2000 S din, Marija 
Vene iz Dol. Jesenic 2000 
Sdin, H enrik iz Šentruperta 
7000 S din, Franc Kisovec iz 
Šentruperta 3000 S din, Voj
ko K utnar iz Šentruperta 
2000 S din, Vinko Zupančič 
iz Bistrice 1000 S din, Elica 
Lipotnik iz Rogaške Slatine 
2000 S din, invalidka Angelca 
Arko iz Lipovšice p ri Sodra
žici 1000 S din in  Polde Pav
ček iz IMV v Novem m estu 
1000 Sdin. Po 31. oktobru sta 
Vida in Rafael torej dobila 
na roke še 33.000 S din ozi

rom a skupno v vsej akciji
136.500 S din. P ri blagajni 
Dol. lista so zanju prispevali 
posamezniki 149.833 S din, po 
banki pa smo zanju do 16.
11. 1967 dobili 303.120 Sdin. 
SKUPAJ ZBRANIH ZA TE
LEVIZOR: 589.453 Sdin.

Od tega pa smo porabili: 
za nakup TV sprejem nika 
EVROPA 2000, izdelek E l 
Niš — 276.000 Sdin; za sta
bilizator za TV — 30.701
Sdin; kom pletna antena — 
12.342; gramofon EMONA — 
38.400 Sdin; 7 velikih plošč
— 12.215 S din in 5 malih 
gram ofonskih plošč — 3485 
Sdin; kabel za TV 1605 Sdin. 
Skupaj izdano za TV spre
jem nik in gramofon: 374.748 
Sdin.

■  Otrokoma je to rej od 
zbirke ostalo še 214.705 Sdin. 
Od tega im ata sam a doma
136.500 Sdin, mi pa jim a bo
mo te dni izplačali v gotovi
ni 78.205 Sdin. 2e ob zadnjem 
obisku je  Vida skupaj s sta r
ši sklenila, da bo preostali 
denar iz akcije vložila na h ra 
nilno knjižico. Denar bosta 
imela otroka za zdravljenje 
in za druge potrebe, seveda 
pa tudi za naročnino televi
zorja.

Čestitka za praznik
NaSi fantje , ki služijo vojaški 

rok  v Ki čevu, pozdravljajo vse 
znance, p rijate lje  in  svojce ter jim  
želijo prijetne praznike. Ivan 
Ldovč, Jože Pelko. Jože K uhar, 
Ivan VrhovSek in Alojz H ladnik.

in Rafaela"
V imenu Vide in Rafaela 

Zupančič se še enkrat vsem 
darovalcem iskreno zahvalju
jemo za človekoljubnost in 
toplo razumevanje, saj je  sa
mo po njihovi zaslugi zbiral
na akcija za mlada bolnika 
tako lepo uspela!

Pozdravlja vas vaš
DOLENJSKI LIST

600 ljudi zaposle
nih v ZR Nemčiji

Iz krške občine je  na delu 
v tujini 775 občanov. Največ 
se jih  je zaposlilo v Zahodni 
Nemčiji, in sicer 601. V so
sednji Avstriji jih  dela 39, v 
Franciji 49, v Švici 21, na 
švedskem  8, v Belgiji 12, v 
Holandiji 4 in v Alžiru 1. 
N ekateri so šli za delom čez 
morje. Tako jih  je  trenutno 
19 v Združenih državah Ame
rike, 3 v Kanadi in  18 v Av
straliji. S posredovanjem za
voda za zaposlovanje je od
šlo na delo v tujino 121 ob
čanov.

Želijo več 
kmetijskih knjig

Na sestanku so se poverje
niki Prešernove družbe dogo
vorili, da bodo letos še po
večali število naročnikov. V 
razgovoru so menili, da bi 
družbi kazalo izdajati več 
poljudno napisanih strokov
nih knjig za kmečko prebival
stvo, saj bi cenene knjige 
lahko še več pripomogle k 
prosvetlitvi ljudi.

Pust in m eglen jesensk i 
popoldan je  bil, ko sva s  
kolegom  M arjanom  Lega
nom  v trebanjski trgovini 
NOVOTEHNE naložila  v 
avtom obil b leščeči se tele
vizijski sprejem nik  »Evro
pa 2000«, stabilizator, an
teno, nam izni gram ofon  
»Emona« in  12 novih gra
m ofonskih plošč. Po novi 
asfaltirani cesti sva odhi
tela v M okronog, kjer sva  
se spom nila, da potrebuje  
antena še kakih 15 m sp e
cialnega kabla, ki sva ga
v »Dolenj kini« trgovini tu
di dobila 2a l pa ni bilo  
dom a m onterja  iz Mokro- 
noške ISK RE, ki je  m alo  
pred najinim  prihodom  
odšel na sestanek.

»No, zdaj bo pa veselje  
m ord' nekoliko manjše,«  
sva ugibala, ko je  avtom o
bil ubiral pot proti prijaz
ni vasici S lepšek  pri Mo
kronogu. Pred h išo  Zupan
čičevih naju je  pozdravil 
gospodar Vid, delavec mo- 
kronoškega obrata tam kaj
šnje gozdne uprave. Za hi
šo nam a je  pokazal svet
leči se drog, pripravljen  
za novo anteno; ker pa 
m ehanika ni bilo z nama, 
sva v hiši najprej pozdra
vila gospodinjo  M inko, po
tem  pa se  rokovala z V i
do, ki je nestrpna priča
kovala naš obisk  na svo 
jem  invalidskem  vozičku. 
B ila je  vidno vznem irjena, 
m edtem  ko je  m ali Rafael 
s p rstkom  takoj pokazal 
na Marjana: »Tale stric je 
zadnic m ene s l ik a l . . .«

Seznanili sm o se  in  po
zdravili, nato pa znosili 
kupljene stvari na m izo v 
dnevni sob i. V ida je obdr
žala gram ofonske p lošče  
kar v naročju  in  ugoto
vila, da je  vm es sam o ena  
m odem a, druga pa so  iz 
rok naših znanih dom ačih  
ansam blov. H itro  je  bil 
na m izi prigrizek in  liter  
sladkega m ošta , z  Marj ar 
nom  pa sva  podrobno zve
dela, kako je  V ido že v 
desetem  tednu starosti za. 
grabila težka bolezen  v 
ttogah. v s e  doslej j i v N o
vem  m estu , Ljubljani in  
V aldoltri zdravniki niso  
m ogli več pom agati. Di- 
stro fija  m išic , kot ve po
vedati V ida sam a, je  nar 
Predovala iz leta  v leto  
111 dekle se  sam o res ne  
m ore nič prem akniti. Se
veda je  v vozičku dokaj 
spretna, živahna in tudi 
nasm ejana; pokazala nam

Pretekli četrtek smo v imenu naših bralcev, naročnikov in našega lista 
izročili Vidi in Rafaelu Zupančič v vasi Slepšek pri Mokronogu najnovejši 
televizijski sprejemnik El Niš »Evropa 2000«, stabilizator in anteno, razen 
tega pa tudi nov gramofon »Emona« in 12 velikih in malih plošč. —  Razliko, 
ki je v zbirki po nakupu ostala, bosta otroka naložila na hranilno knjižico, 
iz zbranega denarja pa sta mlada bolnika medtem tudi že namenila 10.000 
Sdin Korenetovim trojčkom v Segonjah, da »ne bodo kot mladi ptički pred 

zimo . . kakor piše Vida v zadnjem pismu uredništvu našega lista

je precej pošte , ki jo  do
biva iz vseh koncev in  
krajev Slovenije. Rada ve
liko bere in posluša  radio, 
zdaj pa ji bo televizijsk i 
sprejem nik  odprl p o t v š i
roki svet.

Vida s starši vred ni 
m ogla skrivati ganotja, ko 
se je  še in še zahvaljevala  
našim  naročnikom  in  bral- 
cer' D olenjskega lista , ki 
so  njej in njenem u brat
cu pom agali do TV spre
jem nika. R es je, kakor 
sm o že pred tedni zapi
sali: kruha v hiši ne m anj
ka, TV sprejem nika pa  
oče Vid Zupančič še dolgo  
let ne bi m ogel kupiti. N a  
m esec zasluži od 50 do 70 
starih  tisočakov, pri h iši 
pa so  Vida, Lojzka (zdaj 
začasno dela v gozdnem  
obratu), V idko obiskuje 6. 
razred m okronoške šole, 
m ali R afko pa je najraje  
na tleh  in kolena so  vedno  
ena sam a velika luknja.

»Nobene žabe ga ne zdr. 
žijo, vse sproti raztrga,« 
je  potožila  m am a Minka, 
ki je  še povedala, da je  
najstarejša  hčerka že po
ročena v Jesenicah blizu  
M okronoga.

Še sm o klepetali, dan pa 
se h itro poslavlja  in  z 
M arjanom  sva im ela oprav
ke še v T rebnjem  in do
ma. Prisrčno sm o se p o 
slovili, za spom inček še 
fotografirali s člani dru
žine, potem  pa so  se V idi 
še enkrat od  tihe sreče  
zaiskrile so lze v tem nih  
očeh. Ponovno nam a je re
kla:

»Prosim, povejte in  na- 
pišite  še enkrat, da sva  
z bratcem  neskončno hva
ležna vsem  tistim  bralcem  
in naročnikom  našega do
m ačega lista , k i so  prispe
vali za tako dragoceno in  
lepo  darilo! H vala tudi 
D olenjskem u listu  in  v a 
ma, ki ste  im eli to liko de
la in truda z akcijo!«

š e  topel stisk  roke in  
lep pozdrav z vsem i, k i so  
sedeli okoli m ize ob  n o 
vem  televizorju  in gram o. 
fonu, vsi srečn i in  ganjeni, 
da dobri ljudje n iso  poza
bili dveh m ladih bolnikov.

Vidino iskreno zahvalo  
in v tih i sreči žareče oči 
prenašam  vsem  tistim  do
brosrčnim  p rijateljem  D o
lenjskega lista, ki so  nam  
akcijo »Za V ido in  Rafae
la« om ogočili in osrečili 
m lada bolnika!

TONE GOŠNIK

BRAUN-ISKRA S i X T A N T
z’ vgrajenimi škarjami za striženje zalizkov in brk, 
110/120 V izmen, napetosti, stikalo za vklop in iz
klop, v elegantnem etuiju z zrcalom za ceno 
299,50 novih dinarjev.

BRAUN-ISKRA S P E C I  AL
z vgrajertirrvl škarjami za striženje zalizkov in brk, 
110/120 V izmen, napetosti, stikalo za vklop in iz- 
klop. v priročnem pregibnem etuiju za ceno 
185,00 novih dinarjev.

»POLNA SREČE IN VESELJA se  nonovno zahvaljujeva dobrim  bralcem  D olenj
skega lista , k i so  naju  tako p lem enito  osrečili!« nam  je  p isa la  V ida Zupančič 
17. novem bra in  hkrati sporočila , kdo vse  je  n jej in  bratcu  v  zadnjih  tednih še  
pom agal z denarjem . — N a fotografiji v id ite m lada boln ika ob vašem  darilu, gra
m ofon pa je  takrat sta l na k lop i pod oknom . (F oto: Tone G ošnik)

Uresničena je tiha želja...

Brivnika sta tako dobra, da Braun-lskra daje 3-letno mednarodno garancijo. 
Izpolnite spodnji vprašalni odrezek. Nesite ga k svojem trg o v c u  in mu ga 
dajte potrditi z besedami: »PROSIM, POKAŽITE Ml OBA ELEKTfljČNA 
BRIVNIKA BRAUN-ISKRA!« Potrjen odrezek pošljite nalepljen na dopisnici 
na nafš naslov. Lahko boste dobitnik ene izmed 30 praktičnih nagrad. Po
hitite, kajti pri žrebanju bomo upoštevali samo dopisnice, ki bodo prispele 
na naš naslov do 15. januarja 1968.

Danes sem se zanimal za brivnika Sixtant in Špecial z besedami: 
»Prosim, pokažite mi oba električna brivnika Braun-lskra.«

7"— ;........" - T " .................. Starost:Ime In priimek:

Naslov:
S tem potrjujemo, da se je strarika oglasila pri nas z besedami. 
.Prosim; pokažite mi oba električna brivnika Braun-lskra.«

Potrdi prodajalna:

POSLATI NALEPLJENO NA DOPISNICI 'NA NASLOV:
ISKRA, PSO, LJUBLJANA, KOTNIKOVA ULICA 6.

prosim, pokažite mi 
oba električna brivnika 
braun-iskra!

če se še vedno brijete z miljenjem, ali če niste zadovoljni s svojim 
dosedanjim brivnikom, stopite v trgovino in zahtevajte, naj vam pokažejo 
oba brivnika Braun-lskra. . *

Poizkusite se obriti z enim ali drugim Braun-lskra brivnikom in prepričani 
smo, da ne boste prvi, ki se je odločil že po prvem preizkusu za nakup, 
ker Braun-lskra brivniki brijejo res čudovito.
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f novi k Seti: s pritiskom na gumb
— 100 vagonov vina

Za občinski praznik bo kmetijska zadruga Metli
ka odprla vinsko klet, najsodobnejši predelovalni 
vinski obrat na Dolenjskem —  Predelava grozdja 
v 100 vagonov vina je zagotovljena v tako meha
niziranem postopku, da se bo znana metliška 

črnina pravzaprav sama predelala

Vsekakor bodo vinogradniki 
debelo gledali, ko bodo pri
hodnje leto svoj pridelek pri
peljali k sprejem ni rampi 
pred novo vinsko kletjo v 
Metliki. Grozdje bodo spusti
li v jašek, od koder bo sa
mo potovalo v stro j »robkal- 
nik«, ki grozdje stisne in pec
lja. Po transporterju  se bodo 
peclji sami odstranili, grozd
na drozga pa bo po ceveh od
tekala v dve veliki jekleni ci
sterni v novi stavbi, kjer so 
vgrajene mešalne naprave. Tu 
bo drozga prevrela, se obar
vala, nato se bo mošt odcejal 
v bazen, tropine pa bo avto
matično stiskalo. Iz bazena bo 
tekel mošt po steklenih ce
veh v betonske cisterne v kle

ti, k je r je  prostora za 100 va
gonov vina.

Ves postopek bo mogoče 
voditi s pritiski na nekaj 
gumbov na komandni plošči 
v stavbi. Taka bo poslej pro
izvodnja vina, s katero se na
merava uveljaviti m etliška za
druga, ustanovljena že 1941 
na osvobojenem ozemlju. Za
druga je leta 1964 zaradi ugod
nih klimatskih in talnih po
gojev začela obnavljati 50 na 
lastnih vinogradov, pred dve
m a letoma pa so na njeno 
pobudo prav takšno površi
no zrigolali zasebni vinograd
niki. Sadili so samo najbolj
še sorte grozdja in ker bo 
ob polni rodnosti tr t pridel
ka veliko, je zadruga pravo
časno mislila na predelavo.

Vinska klet, zgrajena v i#- 
tih 1954—1957 ni bila dokon
čana, in ko jo Je KZ Metli
ka lani prevzela od podjetja 
SLOVENIJA VINO, je takoj 
začela pripravljati načrte za 
dograditev in modernizacijo 
kleti.

Te dni bo odprt novi del 
vinske kleti: predelovalnica
grozdja, skladiščni in uprav
ni prostori, laboratorij, med
tem ko je prejšnji nedogra
jeni del kleti dobil 18 beton
skih cistern.

Tehnološki proizvodni po
stopek, kakršnega imajo v 
Metliki, je  bil preizkušen v 
Italiji, p ri nas pa predstav
lja prvi poizkus, ki ga ne po
znajo še n ikjer drutrie v na
ši državi.

Tak način proizvodnje one
mogoča kvarjenje vin in za
gotavlja zelo kvalitetno met
liško črnino, kateri namera
va metliška zadruga spet pri* 
dobiti nekdanji sloves doma 
in na tujem.

\j
B a *  ‘Skromnega obrtnega po- 

d j-tja , ki je bilo v Metliki 
ustanovljeno pred 11 leti 
bolj iz socialnih namenov, da 
bi zaposlili odvečno delovno 
silo, je zrasla po številu za
poslenih današnja največja 
tovarna na področju Dolenj
ske ter up in ponos vse Be
le krajine.

Fino damsko perilo, ki 
prihaja iz rak  BETINIH 
proizvajalcev, je postalo v 
zadnjih letih nepogrešljivo 
tudi v tujini, navziic močni 
konkurenci tam kajšnjih in 
naših tovarn z dolgoletnimi 
izkušnjami. BETI je danes 
edina trikotažna industrija v 
Jugoslaviji z velikoserijsko 
proizvodnjo, ima pa toliko 
naročil, da vseh niti ne zmo
re. Za prihodnjih 6 mesecev

je na prim er že vsa proiz
vodnja za izvoz prodana.

Kolektiv tovarne BETI v 
Metliki, kakor tudi v obra
tih Črnomelj, Mirna peč, Do 
bova in Ljubljana, ima skrb
no zastavljen srednjeročni 
in dolgoročni program razvo
ja  podjetja do leta 1972, ka
terega vztrajno in požrtvo
valno uresničuje. Uspehi se 
vrste: proizvodnja je že ta 
ko modernizirana, da se bo 
tovarna lahko v kratkem od
rekla sodelovanju s koope
ranti, s pomočjo najsodob
nejše uvožene opreme pa se 
iahko hitro prilagaja vsem 
modnim zahtevam v svetu.

BETI se pripravlja na p: e 
usmeritev proizvodnje. Plete
nin, s katerimi je podjetje 
začelo svojo pot navzgor, v

prihodnje ne bodo več dela
li, pač pa se bodo speciali
zirali samo za proizvodnjo 
naj finejšega ženskega perila. 
S tem bo zagotovljena proiz
vodnja končnih izdelkov, 
prodaji metrskega blaga in 
polizdelkov pa se bodo izog
nili.

V zadnjem času veljajo vsa 
prizadevanja številnih stro 
kovnjakov in delavcev, zapo
slenih v tej tovarni, pred
vsem kvaliteti izdelkov, med
tem ko količinsko proizvod
njo spravljajo v okvir eno
stavne reprodukcije. Razširje
no reprodukcijo nameravajo 
uvajati šele po uresničitvi dol
goročnega programa razvoja 
podjetja konec leta 1972.

V prihodnjem  letu priprav
lja belokranjska trikotažna in

dustrija  kupcem nemalo pre
senečenj z novo kolekcijo iz
delkov, ki boto predstavlje
ni na vsakoletnem sejmu mo
de v Ljubljani, k jer so Met
ličani tudi že prej dobili vr
sto zlatih in srebrnih odli
čij.

BETI pa je izjema še v 
nečem: komaj včeraj je  zače 
la delati z nekaj desetinami 
ljudmi, ki so čez noč iz kme
tov postali delavci, danes pa 
je tovarna velikanka z okoii 
1400 zaposlenimi. Vsekakor re 
dek prim er, ki bi mu težko 
našli par ne samo v Sloveni
ji, temveč v vsej državi.

BETI zmeraj bolj postaja 
srce Bele krajine in tista si
la, iti omogoča delovnim lju
dem boljše življenje, kot so 
ga bili vajeni kdaj prej.
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vnovič se bo Metlika odela v zastave m proslavila 
26. november, občinski praznik; v spomin na par
tizansko zmago na Suhorju, kjer je bila 1942 v 
težkih bojih uničena belogardistična postojanka
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'C * f l h /o j a  največ-  
ja  že lja  je, 

da bi bila  vsa  
naša  p rizadeva 
n ja  o snovana  na  
spoznan ju , da  sa
m i u s tv a r ja m o  in  
upra v lja m o . Ta  
za ves t n a j b i p re 
vze la  vsakega  ob 
čana in  v se  d ru ž 
beno  p o litične  or
ganizacije. Pri de
lu n a j bi se  zrca 
lila en o tn o s t v  
sk u p n ih  p r izade 
va n jih  in  naporih  
za b o ljš i ju tr išn j i  

dan. O benem  že lim , da bi bilo  naše  m ed o b č in 
s k o  sode lovan je  sk u p n ih  s lu žb  še te sne jše , ka r  
bi u s tva r ilo  še tr d n e jšo  vez m e d  d o le n jsk im i  
in  b e lo k ra n jsk im i občinam i.

D elovn im  organizacijam , v se m u  preb iva l
s tvu , ob ča n o m  in  d ru žb e n im  organ izac ijam  
v občin i M e tlike  če s t ita m  za o b č in sk i p ra zn ik  
in  de lovne  u sp eh e  z  željo , da bi tu d i v  bodoče  
u sp ešn o  prem agova li v sa ko d n e v n e  te žave  in  
zabeležili še več  de lo vn ih  zm ag.

P re d se d n ik  o b č in sk e  sk u p šč in e  M etlika: 
P E T E R  VUJČIČ

L.

Napredek si nezadržno utira pot

J
Vsakdanje življenje prinaša 

občanom vrsto tegob, vendar 
ne bi bilo prav, če se ne bi 
vsaj od občinskem prazniku 
spomnili vsega, kar je bilo m 
kar bo še s skupnimi priza
devanji narejenega za boljši 
današnji in lepši jutrišnji 
dan.

Ko se je partizanska Metli
ka po zadnji vojni snašla 
spet v običajnem toku življe
nja, je bilo treba začeti zno
va. Sovražnik je bil požga; 
120 stanovanjskih in gospo
darskih stavb, polja in kašče 
so bile prazne, industrije v 
mestu ni bilo.

Pričetek razvoja prej izra
zito pasivne in km etijske ob
čine sega v leto 1956, too so 
bila ustanovljena podjetja BE
TI, NOVOTEKS in kasneje 
KOMET. H itrejši gospodarski 
vzpon pa je občina zabeležila 
šele po 1960, ko se je u trd i
la tekstilna industrija in da
la tok tudi ostalem u družbe
nemu razvoju. *

% Danes Je od 7069 prebi
valcev občine zaposlenih 
1711, od tega je  1244 industrij
skih delavcev, ostali so za

posleni v družbenih službah 
in v km etijskem  sektorju.

% Mesto ima že 10 stano
vanjskih blokov, v zadnjem 
letu je dobilo tudi več na j
sodobneje urejenih trgovin.

% Metlika je lani dobila 
novo osemletko, ima lep 
zdravstveni dom in enega naj- 
lepših muzejev v Sloveniji.

0  Medtem ko so bili i s  
pred petim i leti v občini red
ki izobraženci s srednjo in 
višjo šolo, z visokošolsko iz
obrazbo pa jih  skoraj ni bi
lo, je danes zaposlenih že 
11,8 odst. ljudi s srednjim i, 
višjimi in visokimi šolami. 
Občutno pa raste tudi števi
lo kvalificiranih delavcev.

KAJ SE OBETA JUTRI?

Osnova za nadaljnji razvoj 
m etliške občine je  tu, in če 
bo napredek tudi poslej ta
ko naglo koračil, res ni tre 
ba imeti strahu  pred bodoč
nostjo.

9  Perspektivni program  
razvoja občine do 1970 pred
videva nadaljnji napredek in 
dustrije  po že začrtani poti, 
ob boljši kvaliteti izdelkov,

modernizaciji proizvodnje in 
še intenzivnejšem vključeva
nju v mednarodno deli
tev dela.

0  Na področju kmetijstva 
nam eravajo izkoristiti vse da
ne možnosti, zaposliti v tej 
panogi še več ljudi in prive
sti km etijsko proizvodnjo na 
tako raven, da bo zavzemala 
v občinskem gospodarstvu 
drugo mesto.

0  Turizem im a na področ
ju metliške občine izredne 
naravne pogoje za razvoj, bo
gata zgodovina Metlike, števil
ni kulturni spomenik: in spo
meniki NOB pa pomenijo še 
dodatne privlačnosti, ki so 
vedno bolj cenjene.

% Skrb za borce že v pre
teklem obdobju ni bila m ajh
na, ker pa je na področju 
metliške občine še 1810 5la 
nov ZZB, od tega 324 invali
dov, se bo skupnost najie 
sne je zavzela, da bi jim 
omogočila življenje, kakršnega 
so zaslužili.

£  Naglejši razvoj pa ob 
naštetih dejavnostih predvide
vajo tudi na področju druž
benih služb te r obrti, kjer 
je  zlasti še nekaj možnosti za 
nove zaposlitve.

GOSTINSTVO SI 
PRIDOBIVA UGLED

Današnjega družabnega živ
ljenja si v Metliki brez ho
tela Bela krajina sploh ni 
mogoče več zam išljati, in ven
dar so m inila šele tri leta, 
kar je bil hotel prav za ob
činski praznik odprt.

Katerikoli gost, ki pride 
službeno v Metliko, bodisi v 
tovarno ali kot politični funk
cionar, se ustavi v hotelu. 
Prej v m estu n i bilo prim er
nega prostora, k jer bi lah
ko poslovne ljudi sprejem ali.

Ne glede na to, da je  imel 
hotel že večkrat težave, pa 
ni mogoče mimo dejstva, da

je potreben in da Metlika 
brez njega v pogledu turiz
m a ne bi mogla napredovati. 
Pomanjkljivosti v organizaciji 
dela, ki so prej dušile ren
tabilno poslovanje, prizadev
no odpravljajo, obenem pa si 
z večjo poslovnostjo pridobi
vajo goste. Metličani so spoz
nali, da ima izletniški tu ri
zem v Beli krajini največjo 
bodočnost, zato uprava hote
la že zdaj pripravlja načrte 
za prihodnjo sezono in si za
gotavlja goste iz raznih kra
jev Jugoslavije, kakor tudi iz 
inozemstva

EDEN POMEMBNIH JE 
TUDI KOMET 

Decembra 1959 je bil v Met
liki ustanovljen invalidski za

vod (današnji KOMET), da 
bi invalidom in drugim ose
bam nudili zaposlitev, ker iz 
zdravstvenih razlogov niso m o
gli biti v rednem delovnem 
razm erju. Z 28 ljudm i so za
čeli delati žensko perilo, otro
ška oblačila in opravljati ši
viljske usluge. Sprva so bila 
za poslovanje potrebna tudi 
družbena sredstva. Zavod ni 
imel ne strojev ne prim ernih 
prostorov, pač pa kup težav, 
število zaposlenih pa se je na
glo večalo. Konec 1961 je de
lalo v KOMETU že 55 ljudi, 
od tega polovico invalidov. 
Ker so m orali zaposlene šele 
priučevati, ob tem pa upošte
vati še njihovo zdravstveno 
stanje, je bila storilnost zelo 
majhna. Z leti pa sta vztrajna

volja in požrtvovalnost p ri
našala uspehe.

Zavod je sčasoma prerasel 
v podjetje in se preimenoval 
v KOMET, ki je danes za 
Metliko ena najpomembnej
ših gospodarskih organizacij, 
katere izdelki so postali zna
ni na vsem jugoslovanskem 
tržišču in v tujini.

Konec leta 1966 je bilo v 
KOMETU zaposlenih 292 lju
di. Ugodna poslovna leta so 
omogočala krepitev skla
dov, modernizacijo proizvod
nje, zaposlovanje strokovnja
kov in višje osebne dohodke.

Ko je letos podjetje odpu
stilo 30 delavcev ter uvedlo 
še bolj mehaniziran in raci
onaliziran delovni postopek, je 
po Metliki završalo, da se 
podjetju majejo tla. Izkaza
lo pa se je, da je bil strah  od
več, saj je komisija SDK 
Ugotovila, da je kolektiv do
bro posloval in le pravočas
no ukrepal v skladu z refor
mo. Tudi ni nobene bojazni, 
da bi podjetju slabo kazalo 
v prihodnje, seveda pa ima 
nekaj začasnih težav kakor 
večina drugih jugoslovanskih 
podjetij iste stroke.

Z VEČJO
PRIZADEVNOSTJO NAPREJ

Med gospodarskimi organiza
cijami, ki razstejo s. prid
nostjo svojih rok in - prav 
tako začele iz nič, so omem
be vredni zlasti obrat NOVO- 
TEKSA. Komunalno podjetje 
te r MesariJa in klavnica. Po
leg teh pa je še nekaj m anj
ših kolektivov,- ki so prav ta 
ko prizadevni.

Dosedanji gospodarski uspe
hi metliške občine niso 
majhni, vendar bodo m orali 
delovni ljudje s še večjim za
letom v prihodnost, k&jti ne
usm iljena kolesa današnjega 
časa kaj hitro  lahko stro, 
kar je  bilo s trudom  pridob
ljenega.
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nekaj velikega, usodnega, ne
kaj, s  čim er do sedaj še niso 
imeli opravkov

Tine Zidar Je posrkal po
slednjo kapljico vroče kave, 
potem  je  pogledal vsakega po
sebej in spregovoril počasi, 
kakor da bi vsako besedo po
sebej stehtal, preden jo  je iz
rekel:

»Tale baraka je  naš dam , 
kajne? Potlej je  tam le Ljub
ljanica s-i so polja te r gozdo
vi ' tam  naprej je  Srnam a 
gora in Sava in na robu so 
planine z Grintavcem. To ni 
m oje, seveda ne, am pak je 
naše. To je naš*, zem lja. Vidi
te, Tine Zidar je revež, ubog 
delavček, toda ta revček ve, 
kaj m ora zdajle storiti! Meni 
je figo m ar kralj in vsa n je  
gova žlahta in fajfo tobaka ne 
dam za vse nj^; m inistre 
Za te spake se ne pojdem 
tepst, am pak za našo zemljo, 
za nas! Zdaj sem revež, pod 
Nemci bom pa -"gt«

Z Ljubljanskega gradu so 
spet zagrm eli topovi, da se je 
bajta  stresla. Zena in otrocd 
so strm eli vanj, ker jim  je  ob 
vsaki besedi rasel čez glavo 
prav do stropa Tine Zidar ni 
bil nikoli vojak, ker je bil 
preslaboten. Na, zdaj pa ga 
je obsedlo vojskovanje! Zena 
je zajokala, toda v tem  tru 
šču topovskega grm enja se ji 
je jok sprem eninjal v nekakš
no tiho, vdano pritrjevanje in 
najstarejši poba se ga je ok
lenil okoli vratu, česar do 
zdaj še nikoli ni storil, ker 
reveži ne znajo s tako ihto 
kazati svojega srca, in mu je 
dejal, ne dejal, zavpil z neko 
jezo in srčnostjo:

»Oče, dajte jih , le dajte jih! 
Sekiro vzemite s seb^M«

Zena si je obrisala solze. 
Potegnila ga je s sieboj v 
m ajhno kam rico, zgrabila ga 
je za glavo in se mu zastrm e
la v oči:

Vojna tra ja  že nekaj u r. V 
globini človeka se je  nekaj 
pretrgalo. Življenje teče da
lje, u re  se prem ikajo kakor 
vsak dan, Je ju tro , poldne in 
večer te r noč, toda življenje 
se je le zataknilo; človek hita 
po ulici, oči obrača p ro ti ne
bu, hiti, h iti kot vsako ju tro , 
toda ta  človek ni več isti. Je 
Tine Zidar, pa ni več Tine Zi
dar; sam o ime in priim ek sta 
ostala, kajti srce se je razru 
šilo ob prvem  strelu  in  ti 
koščki srca se spet iščejo, 
k a jti brez srca človek ne mo
re  živeti in ko se bodo m or
da če? dan ali dva, ali pa 
m orda čez tedne in mesece 
spet združili, bo to srce spet 
srce Tineta Z idarja. Im e in 
priim ek bosta ostala, toda 
Tine Z idar bo drugačen č lo  
vek, kot je bil pred vojno. 
B ržda je  bil tak vedno, pa 
se je skril v podobo vsakda
n josti, m orda je bilo treba 
sm odnika, da je raznesla raz- 
stre lba bo vsakdanjost in z 
n jo  vred laž, to  hinavsko 
krinko zvodenelih dni, skozi 
katere  plava človek v službi, 
v teh vsakdanjih oblikah tiso
čerih življenj, ki polnijo uli
ce, urade, šole, delavnice, 
cerkve in sam ostane, palače 
in  bajte. Samo dobrih in sa 
m o slabih ljudi sploh ni! Ali 
so črni in beli? Pam etni in 
neum ni? So samo zdravi in 
bolna ljudje? M orda je člo
vek, ki ga zaničuješ, boljši od 
tebe? M orda je človek, k i ga 
preziraš, mnogo dostojnejši 
od tebe! Danes, ko je spet 
mir in spokojnost nad. nami 
in  ko se spet pokrivamo s 
puhom  vsakdanje lagodnosti, 
se nam  šele odkriva prete 
klost, k i jo Je vsakdo od nas, 
k i smo ostali živi, preživljaj 
pod bati uničevanja, prete 
klost, ko ni šlo sam o zame 
in  zate, temveč je  šlo na na
rode in zem lje in šele z n ji
m i vred zame in zate.

Dognanje, da zlo šele zbeza 
človeka fes kože, n i nikakršna 
m odrost. Vojna, ta  usodnost 
m ilijonov, Je kot redka kisli
na  izprala v človeku vse na
plavine vsakdanjosti, s kate
rim i se je  človek v m iru  dičil 
h i mazal. Zdaj pa, ko je  voj
n a  zagorela tudi med nam i, 
Je stal človek gol pred svojo 
lastno usodnostjo. Dom m u je 
gorel nad glavo. In  z nam i 
vsem i se je  tedaj godilo kot 
s  prebivalci velike stanovanj
ske hiše; leba in leta so ži
veli sosedje m ed sabo, hodili 
so  drug m im o drugega in  se 
niso brigali za skrbi posam ez
nika. Drug drugem u so si bili 
podobni, drug drugega nave
ličani. Ko pa je  hiša pričela 
goreti, so se na m ah vsi p re 
bivalci hiše pokazali takšne, 
kakršni so pod skorjo vsak
danjosti; en sosed je  pomagal 
sosedu otroke reševati, drugi 
sosed je  potlačil soseda v 
ogenj, da se je  sam  rešil, 
tre tji Je brez glave begal po 
hodniku in  se je  končno po
gnal skozi okno na cesto; bili 
b o  takšni, ki so že sam i vsi 
opečeni Se reševali druge, pa 
tu d i takšn i so bili m ed njim i, 
k i so v tej zm ešnjavi izropali 
so se d a . .  Dd, tako je  bilo z 
nam i, ko nam  je pričela go
re ti domovina, postali smo 
n jeni branilci, junaki, m uče 
n ik i — pa tudi njeni obreko
valci in Izdajalci, verižniki in 
izkoriščevalci in čim  dlje Je 
gorela zem lja, bolj Je ta  golo
ta  spehala ljudi enega ljudstva 
ne levo aU na desno, daleč 
naprej ali pa nazaj ali pa či
sto  ob stran.

Prav tako se je  zgodilo s 
Tinetom  Zidarjem . Poznal 
sem  ga že mnogo let, kajti 
vedno sva se srečavala ob i- 
s ti uri. 2e od daleč sem ga 
spoznal, čeprav ga še nisem 
videl. Zaznaval ga je m ajhen

žena bo skrbno pobirala 
drobtinice z mize in jih  nosi
la v usta. in pogledala bo mo
ža z zanosom, kajti ob takih 
bogatih dneh se ji je zdel 
mogočen, kakor da ne spada 
v to bajto . Fantje pa, stari 
od sedm ih do dvajsetih let, 
se bodo veselo režali od sito 
sti in n a js ta re :s’ Ho vzkliknil:

»Prim aruha, zdaj nam  dru 
gega ne m anjka ko lite r vi
na!«

»Oh, da, to bi se očetu p ri
leglo!« bi vzdihnila žena in 
vdano pogledala v moža, ki 
ga bo to kar podžgalo od že
je

»Pa drugič kdaj!« bo dejal 
Tine Zidar, ker je že vse po
trošil za lačne kljune in se 
bo p ri priči odpravil spat, da 
bo pozabil na vinsko žejo, na 
to veliko razkošje, ki si ga ni 
mogel u trgati z mize obilja 
tega sveta. Toda Tine ZidaT 
je bil za silo zadovoljen z da- 
našnosbjo. Njegovi majčkeni, 
drobni ženi spet razganja tre 
bušček, preklem anska stvar 
takšna, razširiti bo treba ob
ra t s kostm i in cunjami! In 
tako sanjari potem  v temi, 
da bo nekoč našel na svojih 
obhodih izgubljeno blagajno, 
ali pa kaj drugega dragoce
nega. In  končno je v delav
skem društvu in delavci bodo 
tudi nekoč udarili po vrag 
vedi kom, ki si je um islil rev
ščino in bodo dejali: Dovolj 
nam je pasje radosti! Da, ta 
ko bo! Tine Zidar bo takrat 
zraven. Seveda, saj m u Zavrt- 
nik vedno pripoveduje, da bo 
kmalu prišel tak čas, ko se 
bodo dvignili vsi reveži na 
svetu in bodo to stvar z rev
ščino uredili enkrat za vse
lej!

Ko Je Tine Zidar v Somra
ku nastajajoče nedelje ugašal 
poslednje plinske svetilke v 
svojem obhodnem  okrožju, je 
na vsem lepem  iz tople po
m ladne zemlje, izpod pom lad
nega neba, na katerem  so u- 
gašale poslednje zvezde, iz 
hiš in dreves, iz ljudi, iz po
mladnega popja iznenada za
kričala pošastna, zlobna bese
da, ki Je kakor kuga zajela 
vse življenje: VOJNA!

France Mihelič: P A R T I Z A N S K O  T A B O R I Š Č

plamenček, ki je  hodil z njim . 
Ta plamenček se je  sukal iz 
dolge votle palice, s katero 
je prižigal cestne plinske sve
tilke. Bil je  m ajhen, skrom en 
možaček, ki ni storil nikoli 
v življenju nikom ur nič hude-

svoje štiri dečke, dva spre
daj, dva zadaj in je  vse te 
nesnažne stvari odpeljal k  t r 
govcu. Nazaj grede so se ot
roci vozili, da sta  izmenoma 
dva konjička vlekla, dva pa 
sta  sedela na vozičku. Tine 
Z idar pa se je sm ehljal, ker 
je gledal svoje zdrave buč
mane, kajti pod pazduho je 
nosil dobršen m eter pasje ra 
dosti — najcenejše in najslab
še salam e na svetu. Ko bo ta 
dan prižgal vse plinske svetil
ke in bo prišel domov v svo
jo leseno barako, bodo že vsi 
sedeli za mizo in fantom  bo
do gorele oči, ko bodo grizli 
pasjo radost in v tistem  za
tišju  noči in tišine bodo pod 
rum eno svetlobo petrolejke 
srečni in zadovoljni.

»Ali nam še kaj manjka?« 
bo vprašal Zidar in s svojim  
blagim pogledom ošinil ženo 
in fantiče.

Miroslav Kugler: 
B O R C I

ga, kot le to, da je  m orda 
dvakrat na leto posrkal ne
kaj kozarčkov žganja, zju traj 
pa, ko se je  dan zazoril, je 
spet s ta isto  palico ugašal 
luči. Ves ostali dan je zbiral 
kosti in cunje. Njegova žena 
Julka, prav tako m ajhna in 
neznatna, jih  je  dom a na dvo
rišču odbirala in m etala v 
vreče in kadar so bile vreče 
polne, je  napregel Tine Zidar

2e so v zraku završale og
rom ne jeklene ptice, topovi 
so streljali, vojaki so tekli 
po ulicah, ženske so kričale; 
že so tudi časopisi objavili 
grozotne vesti o bom bardira
n ju Beograda, da, in v tem  
pomladnem ju tru  se Je sm rt 
zarežala nad domovino.

Tine Z idar Je bil pravkar 
utrgal zeleno vejico španske
ga, saj je  im el m ehko srce, 
čeprav je bil revež. Da, zele
no vejico španskega bezga si 
je  bil u trgal, ker je pričetek 
pom ladi, pričetek sončnih 
dni, ko njegovih fantičev ne 
bo več zeblo. In  ta k ra t so za
grm eli topovi. S tisnilo ga je 
za s r --  zapeklo ga je skozi

in skozi od neznanske boleči
ne. Tine Z idar n i bil naglih 
m isli. Vse življenje je počasi 
prem išljeval. E nkrat sam krat 
je bušnila iz njega misel pre
h itro , pa so ga zato vrgli iz 
službe, zato je zdaj zlagoma 
postavljal m isel ob m isel in 
ko jih  je  uredil tako kakor 
vojake v vrst, jim  je dal sto 
p iti na jezik. In  ko je  tako s 
tem i svojim i urejenim i m isli
mi in zeleno vejico španske
ga bezga prestopil prag svoje 
bajte, ga je  na mizi čakal 
vrček vroče kave in kos k ru 
ha in fantiči so p ravkar lezli 
ispod zakrpanih odej. Menda 
se je  Tine Zidan- spotom a 
sprem enil, k a jti ko ga je  ž e  
na zagledala, je plosnila v ro 
ke od začudenja in p restra 
šeno vzkliknila:

»Kakšen pa si, Tine, ali se 
je kaj hudega zgodilo?«

»Vojna je!« je dejal Tine 
Zidar počasi. »Nemci gredo v 
deželo!«

»Pa bodo tud i v Ljubljano 
prišli?«

»Tudi! Povsod bodo prišli! 
Saj zato!«

»Kaj bo pa z ami?«
»Tega še ne vem, ker jim 

pojdem nasproti!«
»Kako pa govoriš, ti moj 

bog, ali se ti je zmešalo?«

»V glavi se mi je  vse prav 
postavilo, brez skrbi! Da, že
na in fantiči moji, na fronto 
pojdem! Takoj, zdajle p re
cej!«

Zena je  obstala sredi te 
revščine ko steber osuplosti, 
potem je  pogledala vsakega 
posebej; fantiči so poskočili 
n? noge, kakor da bi jih  gad 
opikal in so ga obstopili in 
zdelo se jim  je, da se je v 
bajti pojavil sam M artin Kr
pan in so molčali, ker je bi
lo vse to tako neznansko in 
nepregledno, da ni bilo razu
meti. Le čutiti so, da se godi

• »Ali res pojdeš?« je vpra
šala mukoma.

»Res, žena, treba je!«
»Ali si vprašal Zavrtnika?«
Da, seveda, Zavrtnika! Vsak 

teden je  Zavrtnik prihajal k 
njem u po članarino za delav
sko društvo. Bil je kurjač v 
neki tovarni, kup otrok je  i- 
mel in že nekajkrat je sedel 
v arestu  zaradi tega društva, 
kom unist, kajpak, ali nekaj 
takšnega, na to se Tine Zidar 
ni razumel. Vedel je  le to, da 
se t<- pravicp revežev.

»Vprašal! Dejal je, da m ora 
vsak pošten delavec iti nad 
tega vraga!«

Zena je  pogledala skozi o- 
kence. Srce ji je  burno plalo 
v prsih kakor preplašen p ti
ček gajbici. Pomlad je zu
naj, na vrtičku so se srčki že 
razcveteli, potonke gredo iz 
zemlje, ptički se kljunčkajo, 
oh, kako je  lepo! In  prav ta 
k rat je prihajalo sem kaj pro
ti m estu nekaj ljudi. Pred n ji
mi je hodil kdo drug kot Za
vrtnik z zastavo v roki in n ji
hov korak je bil zdaj svečan, 
resen, odločen. Vse te ljudi je 
poznala: za Zavrtnikom  je vi
dela mladega študenta, poleg 
njega delavca z m estne p ri
stave in zadaj črkostavca, ki 
mu je žena pravkar rodila, 
za njim i je tekel učitelj, ki je 
njene fante v šoli "*il. Gredo, 
čuj, pojo, topovi grm ijo . . .  
Zeni je blisknilo v očeh, na 
mah je  odprla okence in za
klicala skozi okno:

»Zavrtnik, počakajte malo, 
moj gre tudi!«

Tine Zidar je  dvignil svojo 
ženo v naročje in jo poljubil. 
Nato je  poljubil svoje fanti
če in stopil v gručo. Tako je 
odšel Tine Zidar na fronto; 
m ajhen, skrom en možiček! 
Tako je rastla  vojska brez g e  
neralov. Ti so tak ra t že se
stavljali besedilo sram otne 
predaje.
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LOJZE ZUPANC:

Kurirček Damjan

Nikolaj Pirnat: PRVI JE  UNIČEN

Damjanov oče je  imel 
na san.ini nizko bajto, kravi
co in toliko zemlje, da je lah
ko vse prekopal z m otiko in 
mu je ni bilo treba orati. Ma
ti je Damjanu um rla tik pred 
vojno in v bajti sta  ostala 
oče in sin sama, ko pajek v 
mreži. Oče je drvaril v bliž
njih hostah Jelovioe, da sta 
se otrokom  revno prebijala 
skozi črne dneve sirom ašne
ga življenja.

Ko je zadivjala vojna, je bi
lo Damjanu trina jst let. Pre
nehal je hoditi v šolo, pač pa 
je  po bližnjih lazih in fratah 
pasel avo, ki jo je znal tudi 
po m esti m aterini sm rti 
je  bilo to njegovo opravilo 
Kadar pa očeta ni bilo doma, 
si je tudi sam skuhal žgance 
in jih zali1 s sladkim mle
kom.

Potlej so se nekega dne v 
bližnjem mestu ugnezdili 
Nemci, ki so odhajali skoraj 
vsak dan na hajke za partiza
ni, postopali ob Savi, stre lja 
la ribe in često tudi s te ali 
one sami j. odgnali kakšnemu 
kmetu edino belico, ker so ga 
osumili, da ima zveze s par
tizani

Damjanov oče je  vse pogo
steje ostajal z doma. Ko se 
je  na zemljo spuščal m rak in 
se gostu v temo, je često de
jal sinu:

»Spat pojdi, Damjan! Ne ča
kaj me! Vrnil se bom opolno
či ali še pozneje. Nič ne skrbi 
zame! Dobro spi!«

Tako je stari drvar odha
jal neznano kam, nam esto da 
bi po celodnevnem težkem 
delu v gozdu odšel počivat 
Damjan dolgo ni vedel, kam 
odhaja. Nekega večera pa mu 
je sledil not senca za petami 
in videl, da se Je pod vrhom 
Jelovice sestal s partizani 
Zdaj je šele spoznal, da je 
njegov oče terenec, a je mol
čal ko grob Nikoli ni silil v 
očeta, naj mu zaupa, kakšno 
delo opravlja za partizane, a 
navdajal ga je tihi deški po
nos, da njegov oče ni več 
brezpomemben človek in za
ničevan drvar

Minilo je leto in nekega ju 
tra  se Damjanov oče ni vrnil 
domov Bil je lep, sončen vi- 
gredni dan in tisto ju tro  je 
Damjan prvič po dolgotrajni 
zimi spet odgnal kravo na 
pašnik zraven gozda. Sredi 
dneva je še vedno zaman upi 
ral pogled proti domači bajti, 
če se je oče mogoče že vrnil
V bližnjem mestu so zvonovi 
zazvonili poldnevu, ko je iz 
daljne rebri brizgnil pod jas
no nebo en sam strel Dam

jan m niti slutil, da so a  
partizani tačas spoprijeli z 
nemško patruljo. Brž zatem 
je zaregljala strojnica in stre
li so se ponavljali drug za 
drugim.

V tem spopadu je  padel 
Damjanov oče Ko je fant pod 
mrak prignal domov sito k ra 
vo, je  nam esto očeta našel v 
bajti neznanega partizana, ki 
je sedel za mizo in ga priča
koval. Povedal je Damjanu, 
da so mu očeta ubili Nemci.

»Ampak vrnili smo jim,« je 
govoril v zadregi in se tru 
dil, da bi fanta potolažil. »Po
bili smo vse do zadnjega. O- 
sem jih  je bilo.«

Damjan je  ihtel tiho, kar 
kor da bi ga bilo sram  solza 
pred tujim  človekom. Med jo
kom so mu ram ena krčevito 
podrhtevala. Partizanski sel 
ga je pustil, da se je izjokal, 
nato pa je  vstal izza mize, 
mu položil roko na ram e in 
vprašal:

»Kaj boš zdaj? Kam boš 
šel? Sam si o s ta l . ..«

Fant ga je pogledal skozi 
solze in odločno rekel:

»Sam že ne bom tukaj. S 
seboj me vzemi! K partiza
nam grem!«

Odšel je v hlev. odvezal iz
pred jasli kravo in jo  gnal za 
seboj, ko sta s partizanom  za
pustila bajto na sam ini in u- 
tonila v noč 

2e naslednje ju tro  so privi
hrali k bajti Nemci. Preiska
li so vse kotičke, pretrgali na 
podstrešju vse pajčje zavese, 
prem etali kup slame v štal?
— a Damjana niso našli Nji
hov kom andant je razdraženo 
revsknil v vstajajoče jutro, 
In še so vojaki podtaknili o- 
genj v hlevu in sredi izbe, 
kjer so zažgali kup slame, in 
v slamnato streho. Ko so od
hajali, so plameni že požreš
no goltali bajto Damjanovega 
očeta.

Damjan pa je bil še pre
mlad, da bi se s puško bo
ril zoper okupatorje; a vroča 
želja, da bi maščeval očetovo 
sm rt, ga je gnala, da je silil 
ln silil v kom andirja brigade, 
dokler ga ni pregovoril, da 
mu je zaupal kurirsko službo 

Jeloviški partizani so kma
lu spoznali, da bi boljšega in 
pogumnejšega kurirja, kot je 
bil Damjan, ne mogli dobiti. 
Vsako zaupano nalogo je na
mreč opravil točno, zaneslji
vo in pravočasno 

A prišel je dan, ki se za ku
rirčka Damjana ni dobro kon
čal Nemci so spet stikali po 
vaseh okrog Jelovice. Damjan 
jih je že od daleč ^ ^ e d a l  in

se pred njim i potajil v t  -kov 
gozd, ki se je  bil pripravljal 
na zimsko spanje: jesenski ve
te r se je poigraval z zlato ru 
menimi in rdečkastim i listi 
na drevesih. Sledni pes volč
jak, ki je dobil Damjana v 
nos, je  lajajoč praščil naprej 
v bukovje, nato pa bruhnil v 
grmovje, k jer je  čepel Dam
jan. N ekajkrat je besno za- 
bavkal, nato pa renče opozar
jal švabske vojake, kje naj i- 
ščejo. In res so za njim pri
drveli Švabi Damjan ni imel 
več niti tolikanj časa da bi 
bil pretrgal podlogo suknr ' 
ln zakopal v zemljo partiz- v 
sko pošto Našli so in ga se  
suvali k prazni, na pol poru 
šeni r i^ ^ s k i  kolibi Ko so 
ga preiskali so našli pri 
njem papirje, k «o s:a izdali

»Kje so partizani?« je "a- 
jal nemški oficir.

<>Ne vem,« je fant odgovo
ril s komaj slišnim glasom.

»Ne veš? Hsv "•» ',"'lel!
Takoj h™’ povedal, sicer te 
bomo mi spomnili,« so se 
krohotali Svabd. Obstopili so 
ga in s spačenimi obrazi bu
ljili . da je na licih čutil 
njihovo po sTanju smrdečo 
sapo.

Ker je še kar molčal, so 
mu okrog vratu vrgli zanko 
ter ga -rzali na kolibin 
rožanec ko o ja rrr’:eno živin- 
če Pes ga je ugriznil v nogo, 
vojaki ?a so pri*°li s puški
nimi kopiti biti no niem ko 
po ječmenovem snopu.

»Kje so partizani?«
Obležal je na pragu kolibe, 

p re tep ' in z zlomljenim re
brom. Iz nosa in ust mu je

tekla kri in napajala izsušena 
tla v koliba. Stokal je in hro
pel, a vse, kar so slišali iz 
njegovih ust, je bilo: »Ne 
vem ...«

»Prekleti smrkavec! Ubije
mo te, donnerw etter, če ne 
boš povedal, kje so!« so be- 
s r  i okrog njega. Dvignili so 
ga s ' i n  pričeli znova biti 
po njem , dokler ga niso spet 
zb’,s - -  ilovnata tla. Dušil se 
je v zategnjeni zanki, ki se 
mu je zagrizla v vrat.

»Ne vem,« je polža vestno 
hropel, ves oblit s krvjo.

Obesili so ga na vejo mla
dega hrasta, ki je rasel za ko
libo, obesili tako, da so mu 
znko zadrgnili okoli pasu. Ob
visel je na veji ko zlomljena 
mladika, oni pa so se odstra
nili in iz razdal ie tridesetih 
metrov streljali vanj ko v 
tarčo in sc '-.rohotali, dokler 
ni izdihnil. Nato so zažgali 
kolibo !n odšli.

Koliba j ' gorela ko suha 
slama. Goreče ostrešje se je 
prevrnilo na drevo z obešer 
cem in tram ovje je spodko 
palo truplo, da je zgorelo do 
belih kosti . .

Tako je junaško umrl ku
rirček Damjan.

Njegovo mučeniško sm rt pa 
so še tistega dne maščevali 
partizani, njegovi tovariši iz 
jeloviških host, ki so v zase
di pričakali nemške zveri in 
užgald p ' njih, da so jih po
strelili do zadnjega moža.

Črtica je vzeta iz pisateljeve 
zbirke »Krvavi zid«, ki je 
pred kratkim  izšla v založbi 
Mlada obzorja.

ZVONIMIR DRVAR:

Fenomen zakona
Sodeč po številu  šal in karikatur na to tem o, je  

na svetu m ed vsem i rečm i najbolj sm ešen  zakon.
N eom oženo-neoženjene osebe m islijo , da je  zakon  

čudovita reč. Izjave oženjeno-om oženih oseb pa so  
diam etralno nasprotne.

Kje je  resnicai?
B aje obstaja i d e a l e n  zakon. Toda to je  naj

bolj nagnusna izm išljotina neoženjeno-neom oženih  
literatov m anjšega kalibra. Oženjeno-om oženi p isc i 
velikega kalibra pa se bojijo  te tem e kot hudič  
križa.

Naj bo, kakor že, zakonska druga se ponavadi 
stepeta  najkasneje tri dni po opravljenem  za k ra  
m entu zakona. Pulita si lase. Ljubezen — pravijo — 
je  gibalo vsega. Pa še kako res! Ko se m ožiček in  
ženka stepeta, frčijo krožniki, posoda, vaze, deli po. 
hištva, da bi navsezadnje sfrčala tudi sam a zakonca. 
K orist, ki jo  im ajo ljudje od zakona: ni jim  treba  
hoditi na vojsko, b ijejo se kar v lastni hiši.

Toliko o m edenem  mesecu.
Cerem onija m odernega zakona se  začne pri m a

tičarju, zaključi pa se  v najbližji sam opostrežbi. Ona 
im a za balo gram ofonske plošče, on pa klopco v par
ku in električno kitaro Zakonca kmalu postaneta  
starša, preživljata pa se s  trem i otroškim i dodatki 
(z lastn im a dvem a in z otrokovim ). Kar zadeva star 
novanje, ni problem ov. G otovo b osta  čakala nanj le  
d eset ali petnajst let. Otrok bo preskrbljen v stara  
mama- servisu, č e  bosta šla v kino, bodo plačali 
njeni, če pa na p les — njegovi starši.

N ekaterim  m oškim  se  o b m e želodec, ko slišijo , 
da kdo neprem išljeno tepe ženo. Kajti večina m oških  
m isli, da je treba soprogo pretepati načrtno. Seveda  
pa je  najti tudi prav nasprotne prim ere: zgodi se, 
da m ožje v izm enjavi m nenj z boljšo  polovico po
m odrijo kakor slive.

Da ne bi po naključju dobili napačnega vtisa, 
češ zakon je najbolj običajno bunkanje, jr v njem  
m arsikdaj tudi m alce idilike — gruljenja in  boža
nja: m ucka zlata, pišek m oj, tepka sladka, ti pra
šiček, bučman m oj, golobica, o s l ič e k . . .  itd. V glav. 
nem pa je velik del teh izlivov neartikuliran in ga  
ni m oč napisati Torej po nekem  preizkušenem  re
ceptu se je moč na nenavadno preprost način izog
niti vsem  zakonskim  problem om:

Za nobeno ceno se ne oženite ali om ožite!
(Prevedla:

Alenk« Bole-Vrabčeva)

Misli o ljubezni
(ARABSKI SPEV):

Ljubezen prične s čustvom, ki razvna
me srce ljubimca in ki ga nato umori, 
razbito igračo. 
Ljubezen se rodi na en sam pogled, 
z enim samim stavkom, in ta prva 
iskra je prav tako razkrajajoča kot 
ogenj. Ko pa je ogenj enkrat vžgan, 
ali ne upepeli vsega gozda? 
Ljubezen je najprej pogled; potem 
nasmeh; beseda; obljuba; srečanje.

LA ROCHEFOUCAULD:
Ljubezen je samo ene vrste, toda ima 
tisoč različnih posnetkov.

BOUFFLERS:
Ljubezen je sebičnost v dveh osebah.

Tiho in žalostno je bilo sedaj vse pri Sddnikovih; 
nihče si skoraj ni upal na glas govoriti, kakor da bi 
im eli m rliča v hiši. Brez hlapca in dekle so  bili, dru
žina je  delala sam a, kolikor je kdo m ogel. Sddnik  
sam  in V alentin  sta  opravljala potrebna hlapčevska  
dela. Posebno žalostno je b ilo  videti Andrejčka in  
Zalko; uboga otroka, prej tako živa in vesela, sta  
se  plazila zdaj vsa  pobita in poparjena po h iši, po  
dvorišču  in po vrtu. Videla in  čutila  sta, da je  zdaj 
vse izprem enjeno, a vedela nista, kako in zakaj. An
drej je  svojega m lajšega sinka posebno rad imel; prej 
si ga je večkrat sede posadil na kolena ter se m alo  
poigral ž njim ; zdaj ga ni pogledal, še prav neprilju 
den je  bil ž njim , tako da je  m ater bolelo, ali rekla  
m u vendar ni ničesar. Zato se  ga je  Andrejček tudi 
ogibal. Vendar m u skrb ni dala pokoja. Ker m u ni 
hotela  m ati n ičesar povedati, se neki dan ojunači ter 
gre naravnost k očetu, naj že bo, kar hoče. Andrej 
je  ravno nekaj pri kolih popravljal, ko stopi deček  
predenj ter ga nagovori:

»Mati pravijo, da nič ne vedo; jaz pa vem , da 
vedo, sam o povedati m i nočejo; zato vprašam  vas, 
oče: Zakaj je zdaj vse tako čudno pri nas? Zakaj ste
vi tako žalostni, oče?«

»Kaj to  tebe skrbi?« ga zavrne oče osorno.
Ali deček se ne da oplašiti; pogum no vpraša dalje: 
»Ali je  res, oče, kar m i je  dejal sosedov  Franček, 

da nam  bo vse prodano? Jelite, da ni res?«
N a te besede zavihti Sddnik ves razkačen kladivo, 

ki ga je im el v roki, nad svojim  sinom , rekoč:
»Poberi se m i izpred oči, spaka, če ne . . . !«
Tako srditega Andrejček še nikdar ni videl svojega  

očeta; prestrašen  odskoči nekoliko vstran, da bi ga 
ne zadela srdita očetova roka; potem  obstoji, n ič ne 
reče, a tako žalostno, tako m ilo pogleda svojega oče
ta, da se tem u srce stopi. Urno skoči k njem u, ga 
privzdigne od tal, stisne ga na prsi, poljubi m u čelo, 
potem  ga spusti na tla in naglo odide. Vse to  se  je  
tako hitro vršilo, da se je  deček komaj prav zavedel,

kaj se  godi ž njim ; a to je  pa izprevidel, da je  oče 
nesrečen, jako nesrečen!

N eko popoldne proti večeru je  bil Andrej sam  na 
vrtu; na k lopi pod  drevesom  je  sedel in  prem išljal, 
kako je  to, da stvar že tako dolgo visi; zdaj šele  m u  
je  stop ilo  jasno  pred oči vprašanje kakor nikdar po
prej: »Kaj bo  z  ženo in otroki? N ase n i m islil. H udo  
m u je  b ilo  pri srcu; zdaj je  b il pripravljen storiti 
vse, kar b i m u  kdo svetoval, da b i odvrnil skrajno  
n esrečo od svoje  družine; že se  je  bil skoraj sprijaz
nil z m islijo , da bi stop il pred  zaničevanega Brezarja  
ter ga prosil: Pom agaj, ako m oreš! V tem  trenutku je  
naravna ljubezen do družine prem agovala prirojeno  
m u prevzetnost in trdovratnost — v tem  trenutku; 
a kdo bi b il porok, da se  m ož, ko vstane in nastopi 
svojo  trnovo pot, ne prem isli in ne pade zopet nazaj 
v svojo  staro trdosrčnost in svojeglavost.

Te težavne poti m u ni b ilo  treba. K o je  tako za
m išljen  sedel, se  m u nekdo približa kakor tat s  tih im i 
koraki. B il je  Ndsan. Ko ga Sddnik n ejevoljno pogle
da, zapazi, da je  človek nekako izprem enjen. Zadnje 
dni je hodil silno zanem arjen kakor človek, ki se  mu  
slabo godi; zdaj je im el vso  novo obleko in zado
voljnost m u je sija la  z obraza.

»Kaj iščeš tod?« ga ogovori Sddnik precej osorno.
»Nič ne iščem,« m u odgovori N dsan z nekako za

m olklim  glasom , kakor da bi ne im el prav dobre

vesti. »Nekaj b i rad govoril s  tabo, tebi na korist, 
ako b o š pam eten; ali tukaj ne gre; vstani, pojdiva  
v tvojo  sobo; stvar ni, da bi jo  vsak slišal.«

»Kar je  poštenega, lahko vsak človek sliši.«
»Pameten bodi, Andrej, drugače ne m orem  govo

riti s teboj.«
»Jaz pa pravim: povej m i tukaj, kar imaš; če  no

češ, pa pojd i odkoder si prišel; jaz te n isem  klical.«
K o je  Ndsan videl, da m oža ni prem akniti z  m e

sta, začne ogledovati kraj, ali ni nobenega človeka  
blizu. Ko se je  prepričal, se obrne k Sddniku, rekoč:

»Vidiš, da n isem  napačen človek, Sddnik? Dobro  
se  m i godi, kar lahko vidiš, vendar n isem  pozabil 
svojih  starih  prijateljev; če im am  jaz, naj im ajo tudi 
drugi; posebno pa ti, Četudi s i včasi ravnal z m ano  
m alo neprijazno; ali to  bodi vse pozabljeno.«

»Kaj čeljustaš!« m u seže Sodnik  nevoljno v bese
do; »povej hitro in na kratko, kar hočeš, saj dobrega  
tako nič ne bo.«

»Dobrega, dobrega, če boš pam eten, Andrej!«
N ato se še enkrat plaho ozre okoli, potem  poteg 

ne nekaj iz nedrja ter pokaže Sddniku:
»Ali še  poznaš to  podobo?«
Sodnik debelo gleda; im el je pred očm i č isto  nov  

stotak.
»Odkod ti to?« vpraša ter ga ostro  pogleda.
»Ta n i sam , še  več ti jih  lahko pokažem ; taki sm o  

zdaj mi, vidiš, Sddnik!«
»Vprašal sem  te, odkod si to  dobil.«
»Le počasi, vse se  ti pove, sam o potrpljenja  je  

treba.«
»Kaj b i te vprašal, po pošten i poti n isi prišel do  

tega, to  je  gotovo.«
»Po nepošteni tudi ne, sam o pam eten  m ora človek  

biti, kakor pravim ; ukradeno ni, kakor s i m orebiti 
m isliš, tudi s silo  ni vzeto, ne z zvijačo. Kako b i bilo  
p otem  nepošteno  pridobljeno!«
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2užem berški župan Ivan Vehovec, ki 
je  ko t avstrofil razburjal prebivalstvo, je  
m oral 22. novem bra odstopiti.

K rajevni narodni odbor v Radečah je 
16. novem bra razpustil občinski odbor in 
odstavil župana Jakoba R ižnarja, ker je 
bil nesposoben in zahrbten nasprotnik 
jugoslovanskega gibanja. O krajno glavarst
vo v K rškem  pa je  19. janu arja  1919 poro
čalo narodni vladi, da so se razm ere v 
Radečah pom irile in župan dela v redu.

Trebelno, Rakitnica, Soteska, 
Prelesje . . .

Na Trebelnem  je  34 podpisnikov 15. de
cem bra zahtevalo volitve. Narodna vlada 
je dobivala pritožbe proti županu tudi s 
Talčjega vrha v Beli krajini, z Mirne, iz 
Novega m esta in iz drugih občin.

Okrog Rakitnice so km etje januarja  
1919 sekali les v Auerspergovih gozdovih, 
orožništvo pa je  to  kar m im o gledalo.

N arodna vlada je  januarja  1919 dobila 
pritožbo kmetov iz okolice Soteske in Žu
žem berka proti Auerspergovemu velepo
sestvu in njegovima uradnikom a gozdar
skem u svetniku pl. Zhubem u in revirnem u 
gozdarju G robnitschu. O pritožbi je  vlada 
razpravljala na seji 31 januarja  in skle
nila, da »se ne more spuščati v pritožbe 
proti zasebnim uradnikom«.

Zatem se je  19. februarja 1919 zbralo 
v gozdu Prelesje okoli 150 ljudi. Nekdo je 
vprašal Auerspergovega gozdarja Drob- 
nitscha za ceno lesa. Ker je bila visoka, 
so m u km etje odgovorili, da bodo sedaj 
oni diktirali ceno. in začeli m etati polena 
na Auerspergove uslužbence. Kmetu, ki je 
že prej kupil hlode, pa dem onstranti niso 
pustil, da bi jih  odpeljal domov. Zato so 
orožniki aretirali Janeza Longarja in An
tona Perka.

Revolucionarno vretje je hkrati zajelo 
m aloštevilno delavstvo na Dolenjskem, v 
katerem  se je prebujala m krepila raz
redna zavest. Sad tega je  bilo nastajanje 
in h itro  širjenje sindikalnih in političnih 
organizacij.

Prva shoda jugoslovanske socialnode- 
m okratične stranke na Dolenjskem po pre 
vratu sta  bila 24. novem bra 1918 v Rade
čah in Šentjanžu. Zaradi krivic pri delitvi 
živil so šentjanški rudarji na tem shodu 
izvolili delavski odbor za kontrolo nad 
razdeljevanjem živil.

Orožniški bajoneti proti 
revolucionarnim delavcem
Porasla samozavest m revolucionarnost 

šentjanških rudarjev je  vznemirila me
ščanski narodni odbor v Mokronogu. Ta 
je na seji 12. decem bra 1918 ugotovil, da 
v Mirenski dolini vladajo boljševiške raz
mere. Posebno okrog K rm elja fantje raz
burja jo  okolico z boljševiškimi nazori in 
tudi z dejanskim i napadi. Pri tem je pred 
njačilo premogovno delavstvo. Zaradi tega 
je narodni odbor prosil narodno vlado, 
naj pomnoži orožniške postaje. Narodna 
vlada je  17. februarja 1919 naprosila orož
niško poveljstvo, naj ustanovi orožniško 
postajo v Tržišču.

V Novem m estu, Vrhovem pri Radečah, 
Brestanici in Brežicah so bili socialistični 
shodi 8. decem bra, v Kočevju pa 15. de
cem bra 1918. O portunističnem u desničar
skem u vodstvu JSDS je nekaj časa uspelo 
dušiti revolucionarno vretje med delav
stvom. Zato je  z vso silo privrelo na dan 
in vzvalovilo šele jeseni 1919, ko so k ra 
jevne strokovne in politične odbore pre
vzemali revolucionarni delavci. Do tedaj 
pa so se delavci v glavnem le organizirali 
in krepili organizacije, medtem ko so se 
med kmečkim ljudstvom  nadaljevale revo
lucionarne akcije.

Za nadaljnji razvoj revolucionarnega gi
banja na podeželju so važni dogodki, ve
zani z razvojem na koroški fronti.

N arodna vlada Slovenije, ki ji je po 
glavi rojila predvsem skrb, kako bi ohra
nila in u trd ila svojo reakcionarno oblast, 
je  zanem arjala osvoboditev in vojaško za
ščito slovenske Koroške, ker je večino 
že tako maloštevilne slovenske vojske upo
rabila za stražarsko službo v notranjosti, 
srbska četa pa za dušitev revolucionarnega 
gibanja med delavstvom in kmeti.

Narodna vlada: »Zanesljivo 
poročajte o boljševiškem 
gibanju svojega okraja!«
Ko je vlada na svoji 42. seji 7. januarja  

1919 ugotovila, da je ljubljanska policija 
dobila nalog, naj »pazi na izgrednike«, je  
med sejo prišlo v sejno dvorano 20 mož 
koroške delegacije, ki so ostro napadli 
vlado, ker ni poslala vojske na Koroško.

L _________________

Prof. Potočnik ji  je  po sejnem  zapisniku 
bral hude levite:

»V K ran ju  je  150 Srbov, ki nim ajo d ru 
gega posla, nego varovati znane navijalce 
cen. Srbski častnik je  na  vprašanje, kak 
posel im ajo, rekel, da nič, da so sam o 
radi plačkanja v Kranju.«

Dr. B rejc je vlado zagovarjal, češ da ni 
mogla »vnaprej vedeti, da bo prišlo  tako, 
kakor je  pač prišlo«, in da je  bila v za
četku »preobložena z delom«. Zategadelj 
»naj se opuste vse nasprotne obdolžitve 
glede Koroške. Storilo se bo vse, kar je  
v človeški moči.« Toda odtlej je  bilo že 
preveč zamujenega in položaj na koroš
kem bojišču je  bil izredno slab.

N arodna vlada je  2. jan uarja  1919 po
zvala vse može in fante, »ki so vojaško 
izvežbani«, naj vstopijo v legijo prostovolj
cev za Koroško. V vsej Sloveniji se je  od
zvalo le do 500 prostovoljcev, * ker je bil

odpor p ro ti nab iran ju  prostovoljcev in 
p ro ti mobilizaciji petih  letnikov. Zato je 
narodna vlada 20. jan uarja  naročila ob
lastnim  organom , da m orajo nastopati 
»z absolutno brezobzirnostjo« in  dvakrat 
mesečno pošiljati »točno in zanesljivo po
ročilo o boljševiškem  gibanju svojega 
okraja«.

V vsaki občini novomeškega okraja je 
bilo »nekaj upomežev«, ki se niso odzvali 
vpoklicu. Se več jih  je  bilo v Beli krajini, 
zlasti v sem iški in viniški občini. Tudi 
iz sevniške občine se jih  ni veliko odzvalo 
in so pozivnice kar vrnili. V Kapeli pri 
Brežicah so orožniki aretira li kovača Ja 
neza Ureka, ki so ga prijeli že septem bra
1918 kot ubežnika iz avstrijske vojske. Ni 
se hotel odzvati orožnim vajam, ker je  bil 
»popolnoma boljševiškega duha«. Da ne 
bi še drugih hujskal, so ga zaprli in oddali 
vojaškemu sodišču v Celju.

Tudi koroški borci so netili 
revolucionarno gibanje 

na Dolenjskem
Posamezni dolenjski fantje, ki se še 

niso ohladili kot narodni revolucionarji ali 
nacionalisti, pa so kot prostovoljci odšli 
na Koroško.

Ob zlomu koroške fronte v začetku 
m aja 1919 so se skoraj vsi razočarani vr
nili domov. Mnogi med njim i so zaradi 
vsega, kar so tam  videli in doživeli, postali 
socialni revolucionarji in boljševiki. Po 
svoji vrnitvi so ti koroški borci silno okre
pili revolucionarno gibanje na Dolenjskem.

O razm erah v občini Cerklje na Krškem 
polju so 18. decem bra 1918 poročali, da 
tam vlada veliko nezadovoljstvo. Ljudje 
nočejo oddati ne orožja ne živeža, rekvi- 
zicijam pa se bodo odkrito uprli.

V K rško in Leskovec so 2. in 7. janu
arja, v Boštanj in Radeče pa 7. januarja
1919 prišle skupine ljudi iz okolice teh 
krajev. Sestavljali so jih  večinoma bivši 
vojaki, ki so jih  sprem ljale tudi ženske. 
Množice so dem onstrirale p roti verižni- 
kom. Nasilno so preiskale trgovine, če 
im ajo trgovci kaj skritega blaga, posebno 
sladkorja, petroleja, soli in tobaka.

Nikjer niso ropali m nikom ur se m nič 
pripetilo, ker so intervenirali orožniki. 
Ljudje so napovedali, da bodo še prišli.

Krški okrajni glavar je dobil v okre
pitev 10 srbskih vojakov in naprosil še 
orožniško pomoč 50 žandarjev za Radeče 
in Radno p n  Boštanju. H krati je  orož
nikom ukazal, naj vsak tak pojav »s kruto 
silo zatro«, in ta svoj ukaz razglasil tudi 
po občinah.

2e 10. januarja je prišlo do še večjih 
podobnih nemirov v Sevnici. Ko se je
9 januarja  med ljudmi razvedelo, da je 
na železniški postaji vagon moke, ki jo 
neki trgovec nam erava izvoziti v Avstrijo, 
so vagon odpeljali na stranski tir  in ga 
zastražili. Pod vodstvom socialista Antona 
Kolmana, kmeta iz Šm arja, so naslednje 
ju tro  prišli na postajo delavci in km etje z 
vozovi, nanje naložili vreče z moko in jo 
vso odpeljali. Deloma so jo  spravili v to
varni kopit, deloma pa v Požunovi gostilni.
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Množica odkrije zaloge 
pri sevniških trgovcih

Nato se je množica spravila na domače 
trgovce. Osem delavskih zaupnikov je pre
gledalo trgovine. Pri županu Smoletu, ki 
je prej trdil, da nima ničesar skritega, so 
našli okoli 100 kg sladkorja, ^ol m moko. 
Pri trgovcu Verbiču so odkrili 40 vreč soli 
in drugo blago, pri trgovcu K ristelstarku 
pa so našli veliko cikorije. Pregledali so 
tudi zalogo živil v župnišču. N ikjer niso 
ničesar vzeli, ker so hoteli le odkriti skrito  
blago, ki ga trgovci niso hoteli prodajati.

Popoldne je prihitel v Sevnico brežiški 
okrajni glavar Koropec, ki je  brez uspeha 
skušal pom iriti ljudi. Na zahtevo množice 
je bil končno celo prim oran dovoliti, da si 
delavci razdelijo moko, ki so jo zaplenili 
na postaji.

Delitev moke je potekala organizirano. 
Vsakdo jo  je  dobil določeno količino glede 
na število družinskih članov. Vodili so tu 
di zapisnik, koliko je je  kdo dobil. Prvi 
dan so jo  delili med delavce, 11. januarja  
pa so jo dobili tudi drugi Sevničani. Ko je 
bila delitev končana, je ostalo še 40 vreč 
moke.

Domači orožniki so bili zaradi šibkosti 
prve tr i dni pasivni. Ko so dobili okrepi
tev, so začeli divjati po Sevnici. N ajprej 
so 12. januarja  aretirali km eta Kolmana in 
ga odvedli v zapor. Ko so ljudje zvedeli za 
njegovo aretacijo, so se zbrali pred sodi
ščem in zahtevali njegovo osvoboditev. Jet- 
ničar ga je res izpustil. Ko je Kolman 
prišel iz zapora, ga je množica z navduše
nimi vzkliki pozdravljala. Tedaj pa so za 
njim  pritekli orožniki in ga ponovno od
vedli v zapor.

12. januarja  zvečer se je  na poziv bre
žiškega okrajnega glavarja pripeljalo iz 
Zagreba 60 srbskih vojakov s trem i oficir
ji, ki so orožnikom pomagali a re tira ti 15 
delavcev. 13. januarja  zju traj so orožniki 
in vojaki prišli v tovarno kopit in zbrali 
delavce na dvorišču. A retirali so še 23 de
lavcev in jih  vklenjene odvedli v Celje. V 
naslednjih dneh so zaprli še nekaj delav
cev, tako da se je število aretiranih  vzpelo 
na kakih 50. V zaporu so ostali skoraj me
sec dni, družine pa so ostale brez denarja 
in so stradale. O krajni glavar je  kaznoval 
tudi več žensk z nekaj dni zapora; morale 
so ga takoj nastopiti, ne da bi prej mogle 
kako poskrbeti za otroke.
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Objavljam o pom anjšano originalno prijavo, ki jo  je  žandarm erijska p o 
sta ja  v Cerkljah 3. novem bra 1918 posla la  okrajnem u sod išču  v K rško in  
z njo prijavila Franca Anžurja iz  D m ovega št. 48. — N a ta dan je skupina
oboroženih bivših vojakov vdrla v cerkljansko orožniško postajo, o čem er  
poročam o v našem  sp isu  »Odmevi oktobrske revolucije«.

N a drugi strani prijave p iše stražm ojster H ladnik m ed drugim : »Ob 
is ti priliki so  storilc i skušali s  s ilo  v p isarno vdreti skozi vrata in so  
pri tem  poskušanem  vlom u na vratih im enovane p isarne približno do 50 
kron škode napravili. O bednem  so  dotični storilc i odstranili in odnesli
orož. tablo, katera se  je  pozneje nazaj našla.

šk o d a  notri navedene bojne oprave se  vsled  današnjih  razm er ne m ore  
ceniti. — K olikor do zdaj poizvedeno so  Franc Anžur iz D ernovega št. 48, 
Josef Andrejaš iz C erkelj št. 44 in Jožef Zagorc iz  K rške vasi vsak po eno  
puško odnesli. — E no od ukradenih pušk z b odalom  je  dne 2. 11. 1918 
p oljsk i čuvaj Ivan Andrejaš iz Cerkelj št. 44 nazaj na orož. p ostajo  donesel, 
pri kateri je  izvleček nabojev z lo m lj e n . . .

V oditelji tega napada so  bili v prvi vrsti zgoraj im enovani Anžur, 
Andrejaš in Zagorc, k ateri so  tudi druge oseb e k tem u napadu silili in  vpili 
da zdaj ni treba več orožnikov, ter dajm o jih  r a zo ro ž iti. . .«
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Gor jupovi razstavi na rob
V Dolenjski galeriji je že 

od 6. oktobra razstava del 
kostanjeviškega um etnika Jo 
žeta G orjupa. Zadrega po n je 
ni otvoritvi ni bila m ajhna. 
Počastitvi velikega sina Do
lenjske je prisostvovalo veli
ko število prebivalcev K osta
njevice, nekaj Ljubljančanov 
in  tudi Novomeščanov. Sledil 
je članek v Dolenjskem listu, 
ki je ugotavljal, da so pri 
otvoritvi razstave pogrešali 
nekatere ljudi, ki bi vsaj po 
uradni dolžnosti m orali priti.

Drevi v Novem 
mestu »2 x 2  =  5«
Drevi ob 20. u ri bo ljub 

ljansko m estno gledališče v 
novomeškem Domu kulture 
uprizorilo Mikelnov satirični 
kabaret s petjem , streljanjem  
in  telovadbo »2 x  2 =5« . To 
bo prva od devetih abonm aj
skih predstav v Novem m e
stu  v sezoni 1967/68. Zavod 
za kulturno dejavnost je te 
dni razpisal abonma za devet 
dram skih predstav v Novem 
m estu, od tega za šest pred
stav ljubljanskega Mestnega 
gledališča te r po eno pred 
stavo ljubljanske Drame, 
SLG Celje in ljubljanskega 
Šentjakobskega gledališča. 
Abonmajske cene so: za sede
že I. reda 54 Ndin, za II. red 
45 in III . red 36 Ndin.

Jutri koncert 
Tatjane Bučar

Ju tri, 24. decem bra, bo v 
Novem m estu druga abon
m ajska prireditev v tej sezo 
ni. Nastopila bo pianistka 
Tatjana Bučar in izvajala d e  
la Johanna Sebastiana Ba
cha, Saint Saensa, Fridericka 
Chopina in Lucijana Marie 
Škerjanca. Ob 17. uri bo v 
dom u kulture koncert za m la
dino, ob 20. u ri pa v Dolenj
ski gale-iji za odrasle.

M arsikatera je Dila izrečena 
na račun kulturnih  in  p ro 
svetnih delavcev. Po več kot 
mescu dni smo se v Dolenj
skem  muzeju pozanimali za 
obisk Gorjupove razstave. Iz 
vpisne knjige smo razbrali, 
da je  razstavo od 6. oktobra 
do 17. novembra obiskalo 
1954 ljudi, od tega je  bilo 
1213 šolarjev ter 741 ostalih 
obiskovalcev. Za Novo mesto 
ta  številka ni m ajhna. P ri
m erjajm o: kulturne prired it
ve v Kostanjevici na Krki 
je v letošnjem  letu obiskalo 
25.000 obiskovalcev, vendar 
številka ni popolna, ker se 
m arsikateri obiskovalec ni 
vpisal v knjigo obiskovalcev. 
Gorjupova razstava je  kljub 
razm erom a m ajhnem u obi
sku vendarle druga najbolj 
obiskana razstava v Dolenj
ski galeriji. Večji obisk so 
zabeležili le ob razstavi 
Kmečka noša 19. in 20. sto 
letja.

Kostanj evičani so pred ča
som začeli svoje likovne raz
stave povezovati z nastopi 
slovenskih pisateljev, pesni- 
Isov, skladateljev, pianistov, 
in igralcev. Otvoritve razstav 
v Lamutovem likovnem salo
nu so postale pravi um etni
ški večeri. V Novem mestu 
smo imeli pred dnevi recital 
Portugiški soneti. V dvorani 
Dolenjske galerije se je zbra
lo le trina jst ljudi. Ali ne bi 
kazalo to prireditev, ki jo je 
pripravila gledališka s kup« na 
Oder mladih, povezati še s 
katero, da bi prišlo še tr i
najst ljudi, ki jih zanima d ru 

ga veja um etnosti? Toda p re 
šli smo že v glosiranje. Pa 
nadaljujm o. Prisluhnim o po
govoru dveh novomeških izo
bražencev.

»Novo mesto,« pravi prvi, 
»nima nikakršnega kulturne
ga življenja. Puščoba, sam a 
puščoba. Menda je tu nekak 
kino, in to je  vse.«

»Dragi kolega, že dve leti 
obiskujem vse kulturne pri-, 
reditve v Novem m estu in 
še na nobeni se nisva sreča
la. Se pravi, da je še to, kar 
je, zate preveč!«

Razstava del Jožeta Gorjupa 
v Novem m estu je  dogodek, 
ki bo ostal zapisan v kul
turni zgodovini m esta. Ko bo 
razstava obšla Slovenijo in 
se vrnila v Kostanjevico na 
Krki, ne bomo imeli kaj 
kmalu priložnosti, da bi si 
znova ogledali delo nadarje
nega G orjupa. Lahko se bo
mo pohvalili, da smo bili na 
njegovi razstavi v Novem m e
stu, v Dolenjski galeriji, ki je 
bila pred leti postavljena za 
vse delovne ljudi Novega me
sta in okolice: za fizične de
lavce in tovarniške delavke, 
za tiste ljudi, ki se »zakmaš- 
no« oblečejo, kadar pridejo v 
mesto, v muzej in galerijo; 
za dijake, kulturne delavce 
iz m esta; za tiste, ki jim  
kultura in prosveta veliko po
m enita, za tiste, ki od nje ce
lo žive, za kulturnike, um et
nike, za nas v s e . . .  in ne za
radi lepote betona in stekla 
in ne zaradi arhitektonskega 
okrasa m estu.

1. 2 .

M ladena B rancelj: H i s a  v  D r a š i č i h

Premalo denarja za šolstvo
Materialni izdatki v šolstvu naraščajo, naraščajo življenjski stroški, šolstvo 

pa naj bi že tretje leto dobilo enako denarja

Razstava v belokranjskem muzeju
25. novembra ob 17. uri, to 

je na predvečer občinskega 
praznika, bo v novih prosto
rih Belokranjskega muzeja 
odprta razstava »Metlika 
pred 50 leti«. Prikazan bo

Na reviji tudi Dolenjci
V sredo, 13. decembra, bo 

ob 16. uri v dvorani Zavoda za 
glasbeno in baletno izobraže
vanje v Ljubljani v Vegovi 
ulici republiška revija soli
stov in ansamblov iz glasbe-

DOLENJSKI
MUZEJ

vabi na ogled 
razstav in zbirk:

v stavbi Muzejska ulica 7:

□  Prazgodovinska in rim 
ska arheološka zbirka

□  Iz zgodovine Novega 
m esta

□  K ulturno zgodovinska 
zbirka

□  Občasna razstava: Ok
tobrska revolucija 1917

in njeni odmevi pri 
nas

Dolenjska galerija:
□  razstava slikarja, gra

fika in k iparja Jožeta 
G orjupa

□  Razstava o življenju in 
delu skladatelja M arja
na Kozine

v stavbi Ulica Mej vrti 2:
□  S talna razstava osvo

bodilnega boja in re
volucije

Vstopnina: 
odrasli 1,00 Ndin 
dijaki m vojaki 0,50 Ndin 
skupinski šolski obiski 

0,20 Ndin.
O dprto vsak dan razen 

ponedeljka od 9. do 13. 
ure.

ob nedeljah in praznikih 
od 9. do 12. ure.

V popoldanskih urah Je 
mod tednom muzej odprt 
le za naprej najavljene 
skupinske obiske. ^

Dolenjski muzej 
Muzejska 7 

Telefon 21-169

nih šol v Sloveniji. Na p rire 
ditvi, ki jo pripravlja d ru 
štvo glasbenih pedagogov, bo
do nastopili gojenci iz dese
tih glasbenih šol, med njim i 
tudi iz Novega mesta, Brežic 
in Ribnice.

Glasbena šola iz Novega 
mesta bo pripravila za revijo 
dva nastopa. V prvem bosta 
M arija Grdiša in Metka Skok 
v duetu zapeli »Cvetje« Anto- 
nina Dvofaka, v drugem pa 
bosta Cvetka Avbar in M ar
jan Gams na klavirju izvedla 
Griegovo »Fugetto«. Ladislava 
K ralj iz brežiške glasbene šo
le bo na klavirju odigrala 
»Alilegretto« m »Solfeggio« 
Ph. Bacha, medtem ko bo 
pianistka Hedvika Petje iz 
ribniške glasbene šole izva
jala Bortkiewiczevo »Ko bom 
velik« in skladbo »Karamin- 
skaja« P. I. Čajkovskega.

Veseli planšarji 
v Šentjanžu

Po letu dni odm ora so im e
li Sentjanžani in okoličani 
19. novem bra spet priložnost 
na domačem odru poslušati 
ansam bel Veseli planšarji. V 
75 m inut dolgem program u 
je bilo veliko domače glasbe 
te r veselja in šal. Udeležba 
je bila prav lepa, saj si tudi 
preprosto podeželsko ljud 
stvo želi kulturnih prireditev, 
žal šentjanška dvorana zara
di slabega odra ni najbolj 
prim erna za te  namene.

Lepo obiskan 
Župančičev muzej
R ojstna hiša, v kateri je  u- 

rejen muzej slovenskega pes
nika, dram atika in prevajal
ca Otona Zupančiča na Vini
ci, ima vse več obiskovalcev.
V muzeju so razstavljena 
pesnikova najboljša dela, na 
vrtu  pa stoji Zupančičev do
prsni kip, delo kiparja Jako
ba Savinška Muzej in v rt ze
lo lepo oskrbuje domačinka 
Anica Mihelčlčeva.

F. P.

KOČEVJE, 22. nov. — Vče
raj je bilo v Kočevju zboro
vanje prosvetnih delavcev do
mače občine, na katerem  so 
razpravljali predvsem  o zago
tovitvi denarja za nemoteno 
delo in  razvoj šolstva. Na 
njem  so predstavniki raznih 
republiških organov — med 
njim i tudi predsednik izvrš
nega odbora Republiške izo
braževalne skupnosti Ludvik 
Zajc — in domače občine od-

Novele A. P. Čehova
V knjižni zbirki K ondor Je pod 

95. številko izšla knjižica novel 
Aniona Pavloviča Čehova »Cehov 
je bil um etnik brez prim ere 
Umetnik življenja V rednost
njegovega dela je v tem , da ni 
razum ljivo sam o vsakemu Rusu. 
marveč sploh vsakem u človeku; 
in to  je  najvažnejše . .« Tako Je 
o m o jstru  besede, čigar novele so 
te  dni izšle, rekel veliki ruski pi. 
setelj Tolstoj. Na presenetljiv  n a 
čin je  ta  pripovednik razgrnil v 
svojih novelah rusko življenje v 
m estu in na vasi, razgrnil je uso
de navadnih in nenavadnih ljudi: 
pisatelj spada med ustvarjalce, 
ki je čas njihov najboljši zavez 
nik. V rednost njegovega dela raste 
z odm ikom  dobe, v katerem  je 
nastalo  Nadčlovečnost daje jo  Če
hovu vprašanja o sm islu in bistvu 
človekovega dela in življenja. Ta 
izzvenevajo v dom ala vsakem  pi
sateljevem  delu. V K ondorjevi 
knjižici so zbrane naslednje nove
le: Jonič. H iša z m ezaninom , Dol. 
gočasna s to rija . Oddelek š t. 6, 
Človek v lupini, K m etje, te r  Dama 
s psičkom . Sprem no besedo Je 
napisala D arja K ram berger, no
vele pa  s ta  prevedla Janko  M odar 
te r Josip  V idm ar. K sprem ni be
sedi je  ci>javljenih tud i nekaj to  
tografij p isateljev te r dokum en
tov, vse to  pa dopolnju je zanimL 

vo knjižnico

predvsem bogat fotografski 
m aterial pokojnega fotografa 
Antona Mucha, ki se je bil 
preselil s Češkega najprej v 
Karlovec in nato v Metliko, 
k jer je leta 1944 tudi umrl.
V Metliki je  našel svoj d ru 
gi dom in se docela vživel, 
saj si je tu  odprl trgovino 
in si kasneje zgradil hišo. 
Kot močno družaben človek 
in muzik je  sodeloval pri 
mnogih društvih, tako pri na
rodni čitalnici, tam buraškem  
zboru, godbenem klubu, pri 
metliški mestni godbi, pri ga
silskem društvu itd. Poleg 
tega se je ukvarjal s fotogra
fijo in nam tako na slikah 
ohranil del m etliške zgodovi
ne pred dobrim polstoletjem. 
ki bi sicer brez njegove pri
zadevnosti utonila v pozabo. 
Muzej hrani blizu 200 Mucho- 
vih plošč — te je z mnogimi 
drugimi predm eti muzeju po
darila njegova vdova — in 
bodo tokrat razstavljeni vsi 
pozitivi teh plošč. Razen tega 
je Mucha več desetletij zala
gal in izdajal razglednice 
Metlike in okolice in je tudi 
po tej starani ohranil zanimi
ve dokum ente tega starega 
m esta in sosednjih naselij.

Svet drobnih umetnin
V galeriji na Loškem gra

du so 17. novem bra odprli 
zanimivo razstavo ekslibri-

Razstava bo 
15. decem bra.

odprta do

sov. P ripravila sta  jo  d rušt
vo ljubiteljev m ale grafike 
»Exlibris Sloveniae« iz Ljub
ljane in Loški muzej. Iz 
zbirk dr. V. Bohinca, Z. G aj
ška, prof. J. Logarja, D. No- 
vačkove, d r. R. Pavlovca, 
dr. I. Rakovca in iz zapu
ščine J. Plečnika sta  izbra
la dr. Anton Dolenc in Dag
m ar Novaček približno 500 
ekslibrisov, tako da je  za

govarjali na vprašanja p ro 
svetnih delavcev.

Na zborovanju so prosvet
ni delavca soglasno sklenili, 
da naj Republiška izobraže
valna skupnost p ri dodeljeva
nju dotacij upošteva tudi po
trebe kočevske občine; da se 
m ora m aterialni položaj šol
stva izboljšati, ker ga bodo 
drugače prisiljeni sami reše
vati s prekinitvam i dela; da 
naj se gim nazija financira iz 
istih  virov ko t srednje stro 
kovno šolstvo; da se ne s tri
njajo s predvidenim i prispev
nim i stopnjam i za Temeljno 
izobraževalno skupnost za le
to 1968 in da naj daje repub
lika regres tud i za prevoze 
šolarjev z avtobusi in ne le z 
železnico.

Prosvetni delavci so svoje 
zahteve utem eljili s tem, ker 
m aterialni izdatki v šolstvu 
in življenjski stroški nasploh 
naraščajo, denarja za šolstvo

pa je  že drugo leto enako; iz
boljšanja ne pričakujejo tu 
di v prihodnjem  Letu. Občin
ska skupščina je sicer pred 
pisala prispevne stopnje za 
Temeljno izobraževalno skup
nost, ki so m ed najvišjim i v 
naši republiki, kljub tem u pa 
tako zbrani dohodki izobra
ževalne skupnosti ne zadostu
jejo za pokritje vseh njenih 
potreb

DOLENJSKO 
POLETJE 68

Novomeški Zavod za ku ltu r
no dejavnost, ki je  uspešno 
organiziral vrsto poletnih pri
reditev Dolenjskega poletja 
67, že razpravlja o prihod
nji poletni kulturni sezoni, o 
Dolenjskem poletju 68. V do
govoru s turistično zvezo oo- 
do prireditve zajele tudi pod
ročje m etliške ter trebanjske 
občine.

stopanih sedem najst držav, 
slovensko gradivo pa je  de
lo 35 avtorjev. Razstavo 
sprem lja katalog z reproduk
cijo  ekslibrisa, delo Božidar
ja  Jakca.

Božidar Jakac: 
ekslibris Dragice Mimikove

Morda želite ,
da bi vaši prijatelji, znanci, sorodniki 
doma in na tujem ali pa vaši sosedje 

prejemali odslej

2
■  Do konca decembra 1967 ga lahko

-  če nanj takoj z dopisnico ali po telefonu 
sporočite njihov točen naslov! Ko bodo 
spoznali in brali naš domači pokrajinski 
tednik, ne bodo mogli več prestati brez 
novic, dogodkov in zanimivosti iz njim zna
nih krajev! •  Če si vaš sosed še vedno 
sposoja DOLENJSKI UST pri vas — nam

pošljite njegov 
naslov: tudi nje
mu bomo do 
konca 1967 brez
plačno pošiljali 
naš tednik!
#  STE MORDA 
TUDI VI še vedno 
brez domačega po
krajinskega lista?

Pošljite nam svoj 
naslov — in takoj 
vam ga bomo zače
li pošiljati na dom, 
seveda tudi vam 
do konca decem bra 
1967 brezplačno!



Proslava Oktobra 
v Žužemberku

11. novem bra so v ISK RI
NEM obratu v Žužemberku 
proslavili 50-obletnico oktobr- 

]M»ke revolucije. Na proslavo 
so povabili tudi kolektiv 
km etijske zadruge. Slavnost
ni govor je imel predsednik 
ISKRINE sindikalne podruž
nice Janez Gliha, kulturni 
spored pa so pripravili m la
dinci ISKRINEGA obrata in 
osnovna šola. Učenci osnov
ne šole so predsedniku sin
dikalne podružnice v ISKRI 
dali šopek nageljnov, m la
dinski aktiv pa je položil 
cvetje k spom inski plošči 
padlih skojevcev. Predsednik 
sindikalne podružnice je 
učencem izročil denarno po
moč.

M. S.

Nova komisija za promet
Svt za splošne in notranje 

zadeve pri občinski skupšči
ni v Novem m estu je  pred 
dnevi pod predsedstvom  Mi
he Počrvina imenoval 9-član- 
sko komisijo za vzgojo in 
varnost v prom etu. Predsed
nik komisije je  Jože Gosen- 
ca, člani pa: Franc Kočevar, 
M arjan T ratar, M artin Fujs, 
Jože Bradač, Ivan Zoran, Jo
že Tavčar, Lado M arolt in 
Milica Sali.

Za spodobno živo mejo
Komisija, ki so jo sestav

ljali predstavniki krajevne 
podjetja v Novem mestu, si 
skupnosti in Komunalnega 
je  15. novem bra ogledala T r
dinovo ulico in zahtevala od 
prebivalcev, da ostrižejo ži
ve m eje na obeh straneh ce
ste. N ekateri stanovalci so 
to že prej napravili, drugi pa 
še ne. Te stanovalce bo ko
m isija znova opomnila, in 
če tudi tok ra t ne bodo ure
dili m ej, bodo naročili Ko
m unalnem u podjetju , naj ne
urejene žive m eje poseka.

Vrednost proizvodnje
V oktobru je  vrednost p ro 

izvodnje narasla na 33.829.000 
Ndin. V prim erjavi z letnim 
program om  je  vrednost p ro 
izvodnje dosežena že 95-odst. 
če  prim erjam o vrednost p ro 
izvodnje v istem  mesecu p re 
teklega leta, pa dobimo in
deks 146.

Žužemberk: 
razgrajači pod gradom
V noči med 11. in 12. no

vem brom so razgrajači po
d rli del ograje ob »strmici«
— stopnišču pod žužember- 
škim gradom. Ograjo Je pred 
leti obnovila krajevna skup
nost, zdaj pa jo bo treba spet 
popraviti. Občani obsojajo 
objestno početje razgrajačev.

Brusnice: malice 
za vse leto

V nabiralni akciji je  dobila 
šolska m lečna kuhinja v Bru- 
nicah 1.246 kg krom pirja, 250 
kg zelja, 30 kg čebule, 215 
kg grozdja, 486 kg jabolk, 35 
kg korenja, 201 borovnic in 
drugih pridelkov. Malico do
biva 111 otrok  od 182 vseh 
v brusniški osnovni šoli; tr i
k ra t na teden kuhajo eno
lončnico, ob drugih dneh pa 
dobijo učenci sir, čaj s so
kom, m arm elado ali kavo.

DRUGO POLLETJE V NOVOMEŠKI OBČINI

Voda iz stodvainpetdesetih novih pip
Do maja 1969 bo urejen vodovod Grm-Ragovo-Ločna

V le tošn jem  drugem  polletju  je  dobilo vodovod  
še 8 naselij v novom eški občini, v N ovem  m estu  pa 
so  obnovili več cevovodov- N a podeželju  so  zgradili 
6,2 km  glavnih cevovodov, ki bodo dali p itno vodo  
152 gospodinjstvom .

Med novimi vodovodi je 
škocjanski nedvomno najdalj
ši in najdražji. Pitno vodo 
imajo že v S tari vasi in Za- 
vinku, cevovod pro ti Grmov
ljam  pa je  položen do kraja, 
k jer naj bi bil zbiralnik. V 
stari vasi in Zavinku so si 
nekateri hišni gospodarji na
peljali vodo tudi že v stano
vanja. Zemeljska dela, vred
na 6 do 7 milijonov S din, 
so opravili prebivalci Stare 
vasi, Zavinka in Grmovelj. Ce
vovodi so stali 7 milijonov 
S din, okoli 3 milijone S din 
pa bo vreden rezervoar za

Grmovlje. .•
V Irči vasi so pred k ra t

kim položili 200 metrov cevo
voda, ki bo dajal vodo 30 hi
šam. Zemeljska dela so opra
vili vaščani.

V oktobru so tudi Cegelni- 
čani (iz naselja ob železnici) 
izkopali ja rke za 250 metrov 
glavnega vodovoda, na katere
ga se bo pripojilo 16 hiš.

Na Potoku so vaščani s po
močjo krajevne skupnosti pla
čali 1200 m  cevovoda, ki bo 
dajal pitno vodo 25 gospo
dinjstvom.

V Bučni vasi so si nape
ljali 500 m cevovoda, ki bo 
dal pitno vodo 35 hišam.

Poleti so položili 100 cevo
vodov v novem naselju med 
Zagrebško cesto in Naseljem 
Majde Šilc v Novem mestu, s 
čim er so omogočili, da bo p it
na voda pritekla v 6 hiš.

V Novem m estu so obnovili 
več cevovodov predvsem  tam, 
kjer so bile asfaltirane ceste. 
Cevi večjega prem era so po
ložili tudi v žab ji vasi in čr- 
m ošnjicah pri Stopičah.

Do 1. m aja leta 1968 bo 
predvidom a zgrajen nov ce
vovod Grm — Ragovo — Loč
na. Veljal bo 60 milijonov S 
din. Gradili ga bodo s sred
stvi povečane vodarine in p ri
spevki gospodarskih organiza
cij.

Pogrebni zavod dokončno pokopan!
Vrhovno sodišče SRS potrdilo odločbo ObS Novo mesto o likvidaciji novo

meškega Zavoda za upravo pokopališč

Pred kratkim  je  prišlo  iz Ljubljane sporočilo , da 
vrhovno sod išče SRS v upravnem  sporu zoper odloč
bo občinske skupščine N ovo m esto  o likvidaciji ni 
ugodilo zahtevi Zavoda za upravo pokopališč v N o
vem  m estu . To pom eni, da je  bila odločba občinske  
skupščine upravičena, zakonita in  potrjena, s tem  pa 
potrjeno tudi dejstvo, da pogrebni zavod ne m ore več  
obstajati. Zavod za upravo pokopališč je  bil s tem  
tudi dokončno likvidiran.

pisala, ker še ni gotova. Slej 
ko prej je pogodba samo for
malen akt v tej zadevi, ker 
je upravljanje pokopališč pre- 
neseno na komunalno podjet
je  na podlagi posebnega skle
pa občinske skupščine.

Ni nobenega napredka!
O kadrovsko-socialnih službah bodo pred 20. de
cembrom razpravljale tudi družbeno-politične 

organizacije

16. novem bra so na seji ob
činskega sveta za zdravstvo, 
socialno varstvo in delo v 
Novem mestu ugotovili, da 
se na področju kadrovsko- 
socialnih služb v novomeški 
občini ni nič obrnilo na bolj
še, kvečjemu je ostalo pri 
starem .

Povedali so, da veljajo prej- 
kone ugotovitve izpred dveh 
lQt. T akrat je imelo le malo 
delovnih organizacij sam ostoj
ne kadrovsko-socialne službe, 
v največ prim erih pa so to 
službo opravljali kar direk
torji. Po takratn ih  podatkih 
je imelo le 21 odst. ljudi, ki 
so delali na kadrovsko-social- 
nem  področju, ustrezno izo
brazbo. Člani sveta so pouda
rili, da ljudje z neprim erno 
izobrazbo ne m orejo oprav
ljati strokovnega in kvalitet
nega dela v teh službah.

Na seji so menili, da bo 
treba zaradi takega stanja še 
razpravljati. Ena takih raz
prav bo pred 20. decembrom 
Tedaj bodo o kadrovsko-soci
alnih službah spregovori
li hkrati Socialistična zveza, 
občinski sindikalni svet in 
p ristojni svet občinske skup
ščine.

Po izčrpni razp rav i. o iz
obrazbi zaposlenih je sve? 
sklenil, da bo priporočil za 
vodu za izobraževanje ka

drov in produktivnost dela v 
Novem mestu, naj dopo-rri 
analizo o kadrih v gospodar
stvu še z ugotovitvami in po
datki na negospodarskih pod
ročjih.

Izvoz oktc^ra
Delovne organizacije novo

meške občine so v oktobru 
izvozile raznega blaga v vred
nosti 373.793 dolarjev. Do iz
polnitve letnega plana, ki 
znaša 3,731.625 dolarjev, m anj
ka nekaj več kot 50.000 do
larjev. Jasno je, da bo plan 
izvoza letos močno presežen. 
To je velik delovni uspeh na
ših proizvajalcev, ki se
uspešno vključujejo v med
narodno blagovno menjavo.

Prostovoljno delo
V krajevni skupnosti Škoc

jan so občani, ki so sodelo
vali p ri gradbenih delih za 
ureditev vodovoda, prispevali 
za 2,5 km dolg vodovod kar
5.172.000 Sdin na račun pro
stovoljnega dela. č e  prište je
mo še vrednost vloženega de
la pri popravilih mostov, cest 
in podobnega, se ta  vsota 
povzpne kar na 7. milijonov 
Sdin.

15. novem bra je  novomeško 
komunalno podjetje, katere
mu je občinska skupščina 
zaupala upravo novomeškega

Turistični kazalci 
za 9 mesecev

V prim erjavi z lanskolet
nim  turističnim  prom etom  v 
občini Novo mesto za devet 
mesecev in letošnjim  je  opa
ziti, da se je obisk domačih 
gostov povečal za 19,5 odstot
kov, p ri tu jih  pa za 13.1 %.

P ri domačih je  zabeležen 
precejšen padec nočitev, kar 
za 21.7 odst., p ri tujcih pa 
povečanje za 2.6 odst. P ri
m erjano v celoti, se je obisk 
gostov povečal za 16,4 odst., 
nočitve pa so padle od lan
skih 91.659 na 79.466, kar je 
za 13,3 odst. manj. Iztržek pa 
se je povečal za 4.4 odstotka.

Stranska vas je bila 
pohvaljena

V nedeljo, 19. novembra, so 
gasilci in  mladinci v Stranski 
vasi prostovoljno urejali dvo
rano v gasilskem domu. 
Predvidevajo, da bodo dvora
no odprli za novoletne praz
nike, ko bo v n jej tudi prva 
družabna prireditev. U rejanje 
dvorane je  ena od več akcij, 
ki jih  je  p rired il m ladinski 
aktiv v S transki vasi. Pred 
kratkim  so v m ladinskem  ak 
tivu izvolili novo vodstvo, 
predsednik pa je  postal Pavle 
Moravec. Na občinski m la
dinski konferenci 19. novem
b ra  v Novem m estu so m la
dinski aktiv Stranske vasi po
hvalili, edinega m ed vaškimi 
aktivi v novomeški občini.

ODVETNIK NA GLAVNEM TRGU 

Odvetnik SLAVKO SITAR
iz Novega m esta 

< obveščam cenjene stranke, da sem

odprl odvetniško pisarno
v Novem mestu, Glavni trg  št. 5, in  se priporočam .

in šmihelskega pokopališča, 
opravilo ob sodelovanju ob
činske likvidacijske komisije 
prim o predajo v likvidira
nem  zavodu in prevzelo za 
zdaj razen inventarja tudi po
kopališkega delavca in po
grebce.

P ri komunalnem podjetju 
so pripravili vse potrebno za 
upravljanje novomeškega in 
šmihelskega pokopališča. Usta
novili so nov oddelek za to 
dejavnost, ki ga bo vodil do
sedanji referent v občinski 
upravi Janez Legan.

Pogodbe o upravljanju ko
munalnega podjetja na novo
meškem in šmihelskem poko
pališču do zdaj predstavnika 
občinske skupščine in komu
nalnega podjetja še nista pod-

S SEJE  KO SZDL NA MALEM SLATNIKU

SZDL odgovorna za referendum
50-letnico Oktobra bodo proslavili na dan republike

K ra jev n i o rg an izac iji SZDL n a  M alem  S la tn ik u  
so  d a li nalogo , d a  p o litičn o  p re d s ta v i o b m o č je  k ra 
jevne sk u p n o s ti, n a  k a te re m  n a m e ra v a jo  izvesti re fe 
re n d u m  za k ra je v n i sam o p risp ev ek  p reb iv a ls tv a  za 
le to  1968. D ogovorili so  se  tu d i, d a  bod o  im eli p ro s la 
vo v p o č a s tite v  50. o b le tn ice  o k to b rsk e  rev o lu c ije  ob  
dnevu  rep u b lik e . c >

Zaposlenost stagnira
V industriji novomeške ob

čine zaposlovanje doživlja 
stagnacijo. Tako je  bilo v lan
skem oktobru zaposlenih 
5.716, letos pa 5.810. Kazalec 
pokaže, da praktično ni no
benega zaposlovanja, zlasti če 
nam je znan podatek, da 
vsako leto konča osnovno šo
lo v občini nekaj nad 800 
otrok. Lahko se vprašamo, 
kam  bo pripeljala takšna 
stagnacđja zaposlovanja?

10. novem bra so na seji 
krajevne organizacije SZDL, 
ki so se je udeležili tudi 
predstavniki krajevne skup
nosti, razpravljali predvsem o 
program u krajevne skupnosti 
in o tem, kaj je  bilo nareje
nega.

Ugotovili so, da letoš
n ji program  ni bil v celoti 
uresničen, ker km etijski za
vezanci niso v celoti plačali 
samoprispevkov za leto 1967. 
Zato je imela krajevna skup
nost prem alo denarja, da t» 
razširila pot v vasi Krka, 
asanirala studenec na Malem 
Slatniku in opravila druga 
kom unalna dela.

Odbor Socialistične zveze 
je  predlagal krajevni skupno-

sti, naj bi za samoprispeveK 
v letu 1968 izvedla referen
dum, pred referendumom pa

dala občanom v obravnavo 
program  del, ki jih  nam era
va v okviru večletnega pro
gram a opraviti prihodnje 
leto.

Socialistična zveza je  oblju 
bila, d4 bo izvedla politične 
priprave za referendum , s 
tem pa je  sprejela tudi od
govornost za uspeh referendu
ma.

TUDI TO SE ZGODI KOMUNALCEM

Žoga je zamašila kanal
Odpravljanje napak v kanalizaciji ni hvaležno delo

N ekega jesensk ega  dne je nekdo obvestil kom u
nalno p odjetje  v N ovem  m estu , da se  je  zam ašil glav
ni kanal na Partizanski cesti. P odjetje  je takoj posla 
lo  skupino delavcev, da bi odpravila zastoj pri od
toku odpadnih vodd v tem  delu m esta

Delavci komunalnega pod
je tja  niso predvideli, da bo
do imeli toliko dela in po-

27. novem bra ob 17. uri in 19.30 bo šen tjak ob sk o  g ledališče iz Ljubljane v novo
m ešk em  D om u kulture uprizorilo  F inžgarjevo ljudsko igro s petjem  »Divji lovec«. 
D ejanje je  p ostavljeno  v  le to  1848 na G orenjsko. Igro je  zrežiral Drago P ogorelec. 
K arus, scen o  pa je  pripravil B ojan K apelj. — N a sliki: prizor iz »Divjega lovca«.

rabili toliko časa za iskanje 
zamašenega dela kanala, saj 
so morali odpreti 20 me
trov kanala, da so lahko naš
li zagozdo. Zelo pa so se za
čudili, ko so zagledali v ka
nalu lesen žleb, v katerem  
je  bila žoga za odbojko. Ko 
so žleb z žogo odstranili, je  
kanal spet norm alno »vle
kel«. Menili so, da je mogel 
ta  žleb z žogo v kanal le sko
zi stranišče za odplakovanje 
(na štrbunk), kakršna so v 
starejših  hišah ob Partizanski 
cesti.

Pred kratkim  se je zamašil 
kanalizacijski priključek mes
nice v Trdinovi ulici, pa so 
spet poklicali na pomoč ko
munalno podjetje. Tu pa Je 
bilo iskanje napake še težje 
kot na Partizanski cesti, saj 
so morali odvodni kanal iska
ti tako rekoč »na pamet«, 
ker za staro kanalizacijo na 
tem m estu ni načrtov. Kanal
ski priključek mesnice so po
tem preuredili in ga spojili 
z glavnim kanalom

Te dni delajo delavci ko
munalnega podjetja tudi ka
nalski priključek za skladišče 
podjetja NOVOTEHNA V 
Kandiji na glavni kanal na 
šm ihelski cesti.

NOVOMEŠKA KOMUNA®
J3>



Z O BČINSKF KONFERENCE ZMS V NOVEM MESTU

Za klub in nove oblike dela
Postanek v razvoju ZMS nekateri imenujejo kriza — Mladina ne mara 

zastarelih delovnih oblik in prijemov — Pozornost vaški mladini!

V n ed e ljo , 19. n o v em b ra , je  b ila  v N ovem  m e s tu  ob 
č in sk a  k o n fe ren ca  ZMS, n a  k a te r i so  d e leg a ti in  na
vzoči p re d s ta v n ik i v odstev  p o litičn ih  o rg an izac ij p o d 
p rli željo  novo m eške  m lad in e , k i h oče  o d p re ti svo j 
k lub . N a k o n fe ren c i so  se  zavzeli za  nove delovne 
ob like, večje  so d e lo v an je  m ed  ak tiv : in  m lad inc i, k i 
s lu ž ijo  v o ja šk i ro k , izvolili novo, 25-člansko v odstvo  
in  d e leg a ta  za  k o n g res  ZMJ.

Na konferenci so menili, 
da bo klub prostor, v kate
rem bo novomeška mladina 
lahko gojila vrsto dejavnosti 
in hkrati kraj za srečanja in 
pogovore šolske, delavske in 
vaške mladine te r mlade pri
padnike JLA. želeli so, naj 
bi novomeški mladini pri 
uresničevanju njenih načrtov 
pomagale tudi druge druž- 
beno-politične organizacije 
Klub bo dal veliko možnost) 
za razvoj mnogih dejavnosti 
ki jih  m ladina do zdaj ru 
imela. Predsednik občinske 
ga komiteja ZMS Andrej Re 
pinc pa je v poročilu pove
dal, da je klubska dejavnost 
nova oblika dela ZMS, kakrš
nim bo treba tudi v prihod
nje posvečati veliko pozor 
nost.

Obširna razprava se je raz 
vila predvsem zaradi ugoto 
vitve v predsednikovem po 
ročilu, da m ladinska organi 
zacija preživlja krizo. V raz 
pravi so poudarjali, da ne 
gre za krizo, marveč za kra 
ši postanek v razvoju, zato 
je treba zdaj najti take obl 
ke dela, ki bodo zanimive za 
čim večji krog mladine. Nr 
gre prezreti dejstva, da je 
ZMS zaradi zastarelih d e lo v  
nih oblik postala v zadnjem 
času za mladince manj p ri
vlačna.

V razpravi so navedli vrsto 
vzrokov, da se ZMS ni bolj 
uveljavila, kot bi se bila lah 
ko. Ker se ni uveljavila orga
nizacija, se tudi posamezniki

niso mogli. To se je pokaza
lo predvsem v delovnih orga
nizacijah, k jer so le malo 
mladincev izvolili v samo
upravne organe.

Slavko Dravinc je  rekel, 
da mnogi iščejo razlog za 
manjše uspehe ZMS v tem,

Mladina novom eške obči
ne je izvolila Andreja Re
pinca, predsednika občin
skega kom iteja ZMS No
vo m esto, za delegata na 
kongresu ZMJ, ki bo pri
hodnje leto.

Recital za dan republike
V čast dneva republike bo 

28. novem bra ob 17. uri no 
vomeški Oder mladih v Do 
mu kulture pod vodstvom 
Alenke Bolč-Vrabec nastopil 
z recitalom »Sel je popotnik

Brigada za »Savo 68«
Okoli 100 mladincev in 

mladink iz novomeške občine 
se bo prihodnje leto udeleži 
lo mladinske delovne akcije 
»Sava 68«. To je povedal pred 
kratkim  predsednik občinske
ga komiteja ZMS v Novem 
mestu Andrej Repinc.

Trinajst poslušalcev
na recitalu »Portugiških sonetov« v Dolenj

ski galeriji

Za večer um etniške be
sede 17. novembra v Do
lenjski galeriji je  režiser
ka Odra mladih Alenka 
Bole-Vrabec pripravila iz
bor iz »Portugiških sone
tov« angleške pesnice Eli
zabeth Barett Bromning, 
ki je  živela in ustvarjala 
v 19. stoletju.

Čudovite sonetne m oj
strovine so razen Alenke: 
Bole-Vrabec interpretirale: 
Lučka in Mira Gortnar, 
Mojca Penca, Jelka Av
belj, Dragica Zupančič, 
Zvonka Colarič in Sonja 
Skof.

V brezhibnih interpreta
cijah mladih recitatork je  
bila erotična lirika Brow- 
ningove prizadeto poust
varjena. Na poslušalce pa 
je prijetno vplivalo tudi 
to, da so recitatorke na

stopile v kustum ih v svet
lobi sveč in žarometov.

Prireditve se je  udeleži
lo samo trinajst poslu
šalcev! Ko sm o navzoči 
že iz navade pogledali 
okrog, sm o se skoraj zgro
zili ob pogledu na prazne 
sedeže, na katerih bi m o
rali sedeti kulturni, pro
svetni, družbeni in politič
ni delavci, učitelji, profe
sorji, dijaki, ljubitelji 
um etnosti, predvsem  pa 
vsi tisti, ki so jih  polna 
usta kritike, da v Novem  
m estu ni kulturnih prire
ditev! Pravi čudež je, da 
so recitatorke vzdržale do 
konca, saj so morale to 
krat poleg trem e prema
govati mnogo hujši strah 
pred prazno dvorano.

IVAN ZORAN

da mladini prem alo pomaga
jo druge politične organiza
cije, kar pa je že dolgoleten 
izgovor. Poudaril je, da je 
m ladina sama sposobna za 
razne akcije, le organizirati 
se mora. Pritegnil mu je  se
kretar občinskega ZZB Ri
hard Romih in povedal, da 
bi m ladina lahko bolj sode
lovala v kulturno-prosvetnih 
društvih, v godbah, krajevnih 
skupnostih itd.

Na konferenci so se zavze
mali za vse večje in plodnej
še sodelovanje mladine. Med 
drugim so navedli, da bi se 
to lahko odrazilo tudi v »Ste
zicah«, ki naj bi postale gla
silo novomeških srednješol
cev ne glasilo manjšega kro
ga na gimnaziji.

Posebej pa je  bila podčrta
na potreba po večjem priza
devanju članov občinskega 
komiteja. Delo kom iteja bo 
preneseno na komisije. Veli
ko večjo skrb bodo posvečali 
vaškim m ladinskim aktivom.

Na konferenci je  govoril tu
di predsednik kluba dolenj
skih študentov Franc Gazvo
da. Omenil je nekaj oblik za 
delo s srednješolsko mladino 
Povedal je  tudi, da študent
je uresničujejo program , ki 
so si ga zastavili. H krati je 
predsednik kluba dolenjskih 
študentov zavrnil očitke, češ 
da se pri tej študentski orga
nizaciji samo pije.

m

OBČINA SKUPŠČINA NOVO MESTO

Občinska konferenca SZDL -  Občinski 
komite ZKS -  Občinski komite ZMS -  
Občinsko združenje ZB -  Občinski 
sindikalni svet

čestitajo vsem občanom in delovnim orga
nizacijam za 29. november -  dan republike!

Novo mesto - najdražje v Sloveniji?

skozi atomski vek« iz Boro
ve pesniške zbirke »Sled na
ših senc«. Sodelovali bodo: 
Zvonka Colarič, Mira in Luč
ka G ortnar, Mojca Penca, So
nja škof, Jelka Avbelj, D ra
gica Zupančič, Maja Lavrič, 
Eva Boh, Franci Koncilja in 
Jože Falkner. Za mladino in 
vojake bo vstopnina po 100, 
za odrasle pa po 200 din. To 
bo osrednja prireditev v čast 
dneva republike v novomeški 
občini. Potujoči kino iz No
vega mesta pa bo od 24. do 
26. novembra predvajal na 
podeželju film o dogodkih v 
Mehiki leta 1919 — »En dan 
življenja«.

Da bi bili potrošniki objek
tivno obveščeni o gibanju m 
primerjavi cen, sem prim o
ran dati kratek kom entar k 
članku, ki je bil objavljen v 
Dolenjskem listu 16. 11 1967

2e sam podnaslov članka 
dela vtis, da gre za neobjek
tivno prim erjavo cen, ko p ra 
vi, da je bila »cena jabolk 
na novomeškem trgu 300 sta 
rih  dinarjev in na ljubljan 
skem 50 Sdin«.

Poznavalec blaga in trga ne 
more dati takih prim erjav, 
ker je ugotovitev pavšalna in 
bi jo lahko prim erjal z ugo
tovitvijo, da v Ljubljani pro
dajajo osebne avtomobile po

8 milijonov starih  dinarjev, 
v Novem m estu pa po 2 mili
jona starih  dinarjev. Pri tem 
pa je pozabil napisati, da 
prodajajo v Ljubljani po tej 
ceni vozila Mercedes, v No
vem m estu pa vozila Zastava. 
Ravno tako je pri sadju, saj 
je sadja več vrst in njegova 
kvaliteta je merilo za ceno.

Tudi pri primerjana cene 
grozdja je pisec članka po
zabil napisati, da je povpreč
na cena kvalitetnega grozdja 
na tgu 400 do 450 Sdin, ne 
glede na to, ali se prodaja 
v Novem mestu ali pa v Ma
riboru. To ugotovitev po trju 
jejo statistične informacije, 
ki jih občasno objavljajo v

Gospodarskem vestniku. Pri
m erjava cen južnega sadja 
je ravno tako odvisna od 
kvalitete.

Ker lokalni list večkrat ob
javlja članke, ki obravnavajo 
cene z novomeškega trga, bi 
bilo prav, da se objavijo le 
tisti članki, ki potrošnike ob
jektivno obveščajo.

Da ne bi potrošnik imel 
občutka, da trgovina »veliko 
zasluži« ,naj povem, da je po
vprečna razlika v ceni pri 
vsakem blagu za naše podje
tje 12,12 odst.

Direktor trgovskega 
podjetja »DOLENJKA« 

Lojze Urbanč

V ŽABJI VASI SO POVEDALI:

„Gnojnica zaceja Kodeljev hrib!“
Prebivalci so imenovali komisijo za ureditev naselja

Sedem intrideset stanovalcev K odeljevega hriba je  
pred dnevi na sestanku v Žabji vasi, ki ga je vodil 
predsednik novom eške krajevne skupnosti Stane 
Šm id, zahtevalo takojšnje reševanje glavnih kom unal
nih problem ov. Stanovalci so  izm ed sebe izvalili ko
m isijo  devetih članov, ki bo skrbela za uresničevanje  
sklepov, sp rejetih  na tem  sestanku, in za sta lne stike  
s  pristojn im i občinskim i organi.

prostor za avtobusno posta
jališče, za katerega se v zad
njem času tako potegujejo.

Seja izvršnega i 
odbora

Ju tri bo seja izvršnega od
bora občinske konference 
SZDL Novo mesto. Na seji 
bodo obravnavali predlog 
proračuna organizacije in go
vorili o pripravah na bližnja 
področna posvetovanja k ra
jevnih organizacij SZDL v 
občini.

Področno posveto
vanje SZDL

Prve dni decembra bodo 
v občini Novo mesto števil
na področna posvetovanja 
krajevnih konferenc SZDL. 
Na teh posvetovanjih bodo 
razpravljali o izvedbi progra
m a v tekočem letu, oziroma 
o program ih dela v prihod
njem  letu, dalje o program u 
izobraževanja in pripravah 
na praznovanje dneva JLA in 
drugih vprašanjih.

Kdo bo skrbel za 
cesto na Graben?
Prebivalci Ragovega, Krke 

in drugih vasi so prosili no
vomeško krajevno skupnost 
za pomoč pri popravilu ceste 
od stanovanjskih blokov do 
Grabna, ki je nihče ne vzdr
žuje. Krajevna skupnost je  
odgovorila, da bi preskrbela 
20 m3 gramoza in dala cesto 
očistiti, če bi tudi km etijska 
zadruga, ki to cesto precej 
uporablja, preskrbela 30 m 3 
gramoza. Km etijska zadruga 
pa je  prošnjo zavrnila s po
jasnilom, da je to cesto vzdr
ževala, dokler je imela na 
Grabnu stro jn i park. Občani 
se sprašujejo, kdo bo uredil 
to cesto.

Sedaj je čas za peč
V novomeški prodajalni 

ELEKTROTEHNE si lahko 
nabavite peč na olje PREPO
ROD, EMO 5 v vseh barvah 
in FENIX belo ali rjavo. V 
prodajalni imajo izbiro elek
tričnih peči, kaloriferjev, in- 
fra peči, električnih radiator
jev in druga grelna telesa. 
Z nakupom v ELEKTRO
TEHNI boste zadovoljni, za
to ne odlašajte!

Posilstvo v 
Roškem gozdu

13. novembra se je 19-letna 
A. P. iz Žužemberka vračala 
iz Novega m esta proti domu. 
Z m otorjem  jo je dohitel 28- 
letni M. S. iz Dol. Suhadola 
in jo  povabil, naj prisede, da 
jo  bo peljal domov. Dekle je 
privolilo in odpeljala sta se 
naprej. M. S. je zavil pro ti 
Rogu v gozd in dekle posilil. 
Prijavili so ga javnemu tožil
cu.

Stanovalci so povedali, da 
so ceste na Kodeljevem h ri
bu preozke, neutrjene in ne 
redno vzdrževane, da je jav
na razsvetljava pomanjkljiva, 
da odtok vode n i urejen in 
da je cesta, ki drži od IMV 
skoz žabjo  vas, zelo slaba.

Na Kodeljevem hribu 
je  vzdrževana le ena cesta, 
ki pa je  tako speljana, da jo 
deževje vselej razdre in od
naša njen nasip na glavno ce
sto. Druge poti so ozke, da 
se z vozom komaj pride do 
hiš.

Javno razsvetljavo na Ko
deljevem hribu predstavljajo 
tri žarnice ob cesti, medtem 
ko drugi del naselja sploh ni 
razsvetljen.

Na Kodeljevem hribu Je 
okoli 40 hiš. Vsaka hiša ima 
tudi betonsko greznico. Neka

teri gospodarji praznijo grez
nice tako, da spuščajo gnoj
nico po poteh, na cesto in 
k sosedom.

Dogovorili so se, da bodo 
uredili kanalizacijo. Pod
je tje  za stanovanjsko izgrad
njo in urejanje naselij bo 
dalo geodetsko prem eriti te
ren, pripravilo načrte in 
predračun za kanalizacijo, sta
novalci pa se bodo potem 
spet sešli in določili, koliko 
bo m oral vsak od njih na
praviti in prispevati. Predvi
deno je , da bod* kanalizaci
jo uredili tak rat, ko bodo as
faltirali cesto. Ta dela so v 
načrtu v prihodnjem  letu.

Na sestanku so poudarili, 
da bi morali imeti Kodeljev 
hrib  za sestavni del m esta in 
ga temu prim em o urediti.

Stanovalci so bili obvešče
ni, da je  ob cesti že izbran

Novomeška kronika
■  GO-LETNICO POROKE s ta  17. 

novem bra praznovala zakonca 
B ardorfer z Ragovske ceste. Jo 
že B ardorfer, ki je  izpolnil že 84 
let, je  bil znan kot dober u rar.

■  SAMOSTOJNO ODVETNIŠKO 
pisarno Je odprl Slavko S itar pred 
k ratk im  na Glavnem trgu  v bivSi 
podružnici DELA.

■  PROMETNO PROBLEMATI- 
ko in letni delovni program  je 
pretresala  občinska kom isija za 
vzgojo in varnost v prom etu v 
ponedeljek, 20. novem bra, dopol
dne. To Je bila prva seja novo
izvoljene kom isije.

■  SKORAJ DVA TEDNA so 
popravljali delavci kom unalnega 
podjetja  kanalski prik ljuček  m es
nice v Trdinovi ulici. Kanalski 
priključek se je  zam ašil, zdaj pa 
so ga speljali na glavni kanal v 
Trdinovi ulici.

■  »ISKRINE« BRIVSKE apara 
te B raun Six tant in druge briv 
nike z garancijo in  brez nje bo 
do po novem letu  popravljali v 
RADIOSERVISU v Dilančevi ulici.

■  VELIKO IZBIRO KNJIG po
znižanih cenah im a prodajalna 
M ladinske knjige na Glavnem t r 
gu. Ze nekaj tednov prodajajo  
pod arkadam i knjige m ladinske 
založbe, pred k ratk im  p a  so za 
čeli ponujati tud i knjige Državne 
založbe. Knjige so po ugodni ce
ni.

■  V PRODAJALNI MLADINSKA 
KNJIGA in pri NOVOTEHNI so 
pred dnevi že začeli p roda ja ti 
vsakovrstne okraske za novoletno 
jelko. Letos so kupcem  na  voljo 
tudi uvoženi okraski, ki se ne 
zdrobijo  tako  h itro  kot naši, ce
ne pa  niso pretirane.

■  OD KOD TAKE POMARAN
ČE? Potrošniki, ki kupujejo po 
m aranče, nalete včasih na tako  
krhke, suhe in brezokusne sade
že, da  se lahko upravičeno raz 
b u rja jo  nad takim  blagom. P rej
šn ja  leta smo ob tem  času lahko 
kupovali že prvovrstne pom aran 
če, letos pa im a srečo, kdor med 
kilogram om  dobi vsaj en sočen in 
okusen sad.
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S t r e h a  z a  s v e t n i k e  š e  t a  m e s e c ?

13. novembra sta obhajala 50-letnico skupnega življenja zakonca Ana (75) in Šte
fan (82) Po trpin iz Gor. Gradišča pri Šentjerneju. Jubilej sta praznovala v družbi 
hčere in vnukinje. Potrpinovima se je rodilo osem otrok, od katerih so živi še 
štirje. Najbolj srečna sta bila, ko sta leta 1930 dobila zemljo, da sta si lahko po
stavila dom. Štefan Potrpin je bil med prvo svetovno vojno vojak, iz vojske pa 
se je vrnil brez noge. Vse življenje sta trdo delala, vselej pa sta živela složno. — 
(Foto: Polde Miklič)

Z a  n a š e

f

D a  n e  b o d o  k o t  p t i č k i  p r e d  z i  m o . .
Do 21. novembra opoldne, v pičlih treh tednih, smo zbrali za naše 
»dolenjske trojčke« s prispevki dobrosrčnih naročnikov in bralcev 
našega domačega tednika že 331.820 Sdin — Za dograditev skromne 
hišice v Segonjah nad Škocjanom pa je treba zbrati vsaj še štirikrat 
toliko denarja, pred zimo pa bi radi naše trojčke in njihovo sestrico 
tudi toplo oblekli in obuli — Ponovno prosimo SINDIKALNE PODRUŽ
NICE in vodstva naših DELOVNIH ORGANIZACIJ, da tudi one prisko
čijo na pomoč in omogočijo naši novi akciji kar najboljši uspeh!
Topla in prisrčno napisana pisma 

ter obvestila na odrezkih poštnih po
ložnic s prispevki za trojčke še vedno 
prihajajo v uredništvo. Z veseljem jih 
spet nekaj navajamo:

Mr. ph. Jože Kukman z družino 
nam piše iz Busovače: »Toplo pozdrav
ljamo Vašo humano akcijo! Veseli 
smo, ko prebiramo vrstice s toplimi 
željami. Vendar je še veliko ljudi, ki 
nimajo posluha za težave drugih. — 
Želimo, da bi trojčki iz Segonj imeli 
čimprej topel dom. Naj jim bo prijet
na mladost, staršem pa breme lažje 
ob zavesti, da niso sami!«

Marija Žagar iz Stare cerkve 37 pri 
Kočevju je poslala 5000 Sdin in napi
sala: »Sama nimam otrok, vendar
kljub vsemu rada dam 5000 Sdin. Da
la bi še več, pa ne morem. Trojčkom 
iz Segonj lep pozdrav!«

Jože Ambrož iz Žlebiča 33 pri Rib
nici nam piše: »Malo, toda iz srca za 
naše trojčke!«

Teja Kranjc iz Ortneka 2 je posla
la skupaj s hčerkama naslednje vrsti
ce: »Skromen delček vam prispevata 
dragi trojčki, tudi Irenca in Lili. ki 
pa sta malo večji od vas treh. Lepo 
vas vse štiri pozdravljata! Pravkar 
smo namreč vlagali denar na hranilne 
knjižice iz svojih hranilnikov in vama 
deklici z mamico vred pošiljata svoj 
delež...«

V id a  in  R a f a e l :  1 0 .0 0 0  S d i n
Vida Zupančič iz Slepška pri Mo

kronogu, kateri smo prejšnji četrtek 
izročili TV sprejemnik in nov gramo
fon, je naslednji dan pisala uredništvu 
našega lista: »Tudi midva želiva poma
gati Korenetovim trojčkom iz Segonj, 
čeprav z majhno vsoto. Pošiljava jim 
10.000 Sdin in želiva, da se jim ures
ničijo njihove želje. Tudi nama so po
magali drugi ljudje in zdaj želiva po
magati tudi midva; rada bi olepšala 
življenje malih trojčkov, kot so ga 
nama olepšali zvesti in dobri bralci 
našega Dolenjskega lista! Dobro veva, 
kaj je bolezen, veva pa tudi, kaj je 
mraz. Zato le pogum! Midva sva reve
ža, ker ne moreva hoditi, vi pa ste 
revčki kakor mladi ptički pred zimo. 
Toda tudi vas še čaka sreča in to
plota mnogih src, ki hočejo pleme
nito pomagati vam in vaši družini!«

Iz Nemčije smo dobili pismo, v ka
terem 23 deklet iz Wormsa napovedu
je zbirko 170 mark, ki so jih že zbra
le in poslale po pošti. Cim bo denar 
prišel, bomo o njih še posebej pisali.

d  Zima se hitro bliža in ponovno 
m prosimo dobra srca ter vodstva

sindikalnih podružnic in naših de- 
Pl lovnih kolektivov, da bi hitro po- 
n  slali svoj prispevek za dograditev 
■ Korenetove domačije v Segonjah 
M nad Škocjanom. V imenu trojčkov

■ vsem darovalcem vnaprej prisrčna 
|Q| hvala!

P r i s p e v k i  z a  t r o j č k e  
v  t r e t j e m  t e d n u  a k c i j e

Od 15. do 21. novembra so vplačali na 
blagajni Dolenjskega lista za »dolenjske 
trojčke«: j

Anici Jereb iz Novega mesta 1000 Sdin; 
Vida Hladin iz Novega mesta 2000 Sdin; 
Martin in Frančiška Baznik iz Podbočja 
2000 Sdin; Marija Saje z Gradišča 1000 
Sdin; A. Plut iz Črnomlja 2000 Sdin; Malči 
Pavlin iz Novega mesta 2000 Sdin; Tončka 
Jerman iz Novega mesta 2000 Sdin; Mari
ja in Pepca Sašek iz Dol. Suhadola 6 pri 
Brusnicah 1000 Sdin; Marija in Berto Vi
rant, Limburg v Belgiji (100 belg. fran
kov), 2475 Sdin; Jože Martinčič iz Fran
cije (20 frankov) 5013 Sdin; Gregor Ka- 
ferle iz Mačkovca pri Vel. Loki 1000 Sdin 
in kolektiv Ribje restavracije v Novem 
mestu 10.000 Sdin. — Skupaj vplačano: 
31.488 Sdin.

Po banki so za naše trojčke v tem ted
nu poslali: Mimi Marolt iz Boštanja 2000 
Sdin; Anton Camloh iz Gabrja pri Trži
šču 4000 Sdin; uslužbenci in uslužbenke 
Dolenjske banke in hranilnice v Novem 
mestu 12.500 Sdin; Pepca Gračan in Rezka 
Zgonc iz Slovenske vasi pri Šentrupertu 
2000 Sdin; Slava Šeško iz Sevnice 1000 
Sdin; Marija Kočevar z Radoviče 7 pri 
Metliki 1000 Sdin; neimenovani iz Celja 
3000 Sdin; Anica Urek iz Brežic 1000 Sdin; 
Anton Sega iz Grčaric 17 pri Dolenji vasi 
1000 Sdin; Danica Kolenc iz Kočevja 5000 
Sdin; snažilke osnovne šole v Sevnici 8000 
Sdin; Tone Rajer iz Črmošnjic pri Semiču 
1000 Sdin; Marjan Matkovič iz črmošnjic 
pri Semiču 3000 Sdin; Jože Prijatelj iz 
Bele crkve v Banatu 1000 Sdin; Nežka 
Malnarič iz štrekljevca 6 pri Semiču 1000 
Sdin; uslužbenci tovarne BETI v Metliki 
14.920 Sdin; mr. ph. Jože Kukman iz Bu
sovače 2000 Sdin; Marija žagar iz Stare 
cerkve 37 pri Kočevju 5000 Sdin; Jože Am
brož iz Žlebiča 33 pri Ribnici 2000 Sdin; 
in Teja Kranjc iz Ortneka 2000 Sdin. — 
Skupaj nakazano po banki: 72.420 Sdin

Skupaj zbrano v dosedanji akciji do 21. 
novembra opoldne: 331.820 Sdin.

Ponovno vljudno prosimo tudi za vašo 
pomoč dolenjskim trojčkom! Denar na
kazujte na naslov: Dolenjski list, Novo 
mesto, žiro račun 521-8-9. Pri vsakem na
kazilu pripišite na hrbtno stran položnice: 
»Za trojčke!« — Pomoč lahko vplačate 
tudi osebno na blagajni Dolenjskega lista 
v Novem mestu, Glavni trg 3. — Vnaprej 
vsakomur in vsem: ISKRENA HVALA!

Med tiskanjem lista smo iz Novega 
mesta po telefonu dobili sporočilo, da 
je prispelo od družine Korene pi
smo, v katerem sporočajo, da so jim 
iz kolektiva LISCE iz Sevnice prinesli 
na dom 117.200 Sdin, ki so jih zbrali 
za trojčke!

DOLENJSKI LIST

Nenadoma so si vsi začeli prizadevati, da bi obnovili cerkvico na Vidmu 
in ohranili njene zanimive slikarije iz 16. stoletja

Komaj je izšel v našem li
stu članek »Svetniki pod mi
lim nebom«, že so se začele 
zanimati zanje »cerkvene in 
posvetne oblasti.«

Skoro popolnoma razpadlo 
cerkvico na Vidmu, kjer je 
precej slikarij neznanih umet
nikov za vedno uničenih, so 
obiskali zastopniki zavoda za 
spomeniško varstvo iz Ljub
ljane. Po njihovem mnenju 
so cerkvica in njene slikari
je iz 16. stoletja. Ugotovili 
so tudi, da so slikarije zani
mive in da je treba cerkvico 
zaščititi pred propadom.

Predstavniki zavoda so v 
razgovoru z zastopniki občin
ske skupščine Kočevje izrazi-

otroška 
konfekcija 
športne 
hlačke 

ženske kopalke

J u t r a n j k a
KONFEKCIJA • SEVNICA

O k r a d e n ,  k o  j e  m a š e v a l

Ko je župnik v cerkvi na Selih -  Šumberku 
12. novembra opravljal jutranji cerkveni obred, 
sta mu dva prestopnika kradla po zaklenjenem 

župnišču
Ko je sestra Jožeta Pfičeta 

pred odhodom v cerkev še 
zavila po opravkih v niev, 
se nato vrnila in zaklenila 
vrata stanovanja, si ni niti 
najmanj mislila, da sta tička 
že v kletki in da bi ju djIo 
treba samo še prijeti, če bi 
bil človek vedež, ne bi bij 
revež. V dobri veri, da je 
doma vse prav, je odšla v 
cerkev, ko pa se je vrnila, 
je lahko samo še ugotovua. 
da manjkajo tri ure, zlat pr 
stan, nekaj denarja in več 
diapozitivov, v zadnji pozdrav 
pa so bila odpahnjena zac? 
nja vrta.

Nič ni tako skrito, da ne 
bi bilo odkrito. Zanka, ki so 
jo organi milice vrgli okoli 
prestopnikov, se že zateguje.

2upnišče sta okradla ista 
dva prestopnika, ki sta ne
kaj dni prej udrla v trgovi
no v Zagorici. Izdal ju je v 
Ljubljani ukradeni avtomo
bil, ki sta ga tebi nič, meni 
nič pustila v Biču, gostiln, 
čar ju Milanu Grabnarju iz 
Radohove vasi pa sunila dru
gega, da sta se lahko s ple
nom vred preselila na Ko 
čevsko. Tam sta pustila av
tomobil, v bližini pa ?kn:a 
ukradene predmete

Lov pred nekaj dnevi še 
ni bil končan, niti pa ž* 
precej zategnjene. Ugoto ' „e- 
no je, da sta prestopnika pr> 
begnila iz poboljševalnega 
doma iz Ljubljane in se po
tikata okrog, kjer ju bo prej 
ali slej dosegla roka pravice

li pripravljenost, da bi polovi
co denarja, ki je potreben za 
zaščito, prispeval zavod za 
spomeniško varstvo. Vendar 
oa bi morali na cerkvici na
praviti enako ostrešje, kot je 
bilo, se pravi, da ga ne bi 
spreminjali.

Nekateri cerkveni gospodje 
so menili, da videmska cerk
vica s svojimi malarijami za
nje ni zanimiva in da ne bo 
škode, če jo pustimo propa
sti. Drugi (iz Črnomlja) pa so 
že dejali, da bodo prispevali 
denar za postavitev strehe. 
To pripravljenost župnije 
Črnomelj je povedal obča
nom kaplan, ki se je udele
žil sestanka krajevne skup
nosti Vimolj. Na sestanku so 
občani obljubili, da bodo pri
spevali za streho les, krajev
na skupnost pa nekaj denar
ja — največ 100.000 S din, 
ker več nima. Letos je nam
reč krajevna skupnost že le
po uredila pokopališče okoli 
te cerkvice in zato porabila 
skoraj ves denar.

Na sestanku so sklenili, da 
bodo cerkvico popravili še ta 
mesec, če ne bo nagajalo vre
me. Svetniki propadajo. Zad
nje deževje je slikarije spet 
precej poškodovalo, saj je 
odpadlo še nekaj ometa. De
lati bo treba hitro. Vsak za 
mujeni dan je lahko usoden. 
Le če bo cerkvica hitro do 
bila streho, bo ohranjenih 
nekaj lepih slik naših ne
znanih prednikov.

Vse kaže, da bodo skušali 
pri obnovitvi cerkvice ohra
niti čimveč njenih znameni 
tosti, njeno notranjost pa bo 
do menda preuredili v mrli 
ško vežico.

A ^.P^bliškem tekmovanju usmerjevalcev pisem- 
rosiljk je nastopil za Novo mesto Stane Klobu

ci Zasedel 15. mesto. (Foto: Mirko Vesel)

S M E H  S T O L E T I J
Ferdinanda Lessepsa, graditelja Sueškega 

prekopa, so izvolili za člana Francoske akade
mije, kar je naj višje znanstveno odlikovanje 
na Francoskem. Ko je v pariškem salonu slav
nega madžarskega slikarja Michela Munkacsy- 
ja neka dama zvedela za to, je pripomnila:

»Saj ta Lesseps vendar ni nič napisal!«
»Madame,« je tedaj pripomnil Anatole 

France, »dovolj je, da je podpisal akcije Sue
škega prekopa.«

*
Iz Napoleona III. so se ljudje radi norče

vali, da ni dovtipen, da v njegovih žilah ne te
če kaplja krvi velikega vojskovodje, da nima 
niti sence njegovega duha v sebi.

»Zato pa imam vse njegovo sorodstvo na 
glavi,« se je odrezal cesar.

*
Skladatelj Charles Gounod nd mogel trpeti 

bahavosti svojih učencev. Kadar je slišal, da 
je kdo prav samozavestno govoril o sebi in 
svojem znanju, miu je navadno zabrusil v ob
raz:

»Ko sem bdll v vaši starosti, prijatelj, sem 
bil prav tako domišljav kot vi. Takrat sem 
rekel: »Jaz! — Potem pa sem rekel: Jaz in 
Mozart. — V poznejših letih sem govoril že 
drugače: Mozart in jaz. — Danes pa pravim 
samo še: Mozart!«

K ^ z d r a v je  l j u b i ,  
f l e v e l i k o .
C*!1* p i je ,

v« i i i e im v  \

H a z a r d e r j i  p r i h a j a j o  v  K o č e v j e

Tuji hazarderji prihajajo ob dnevih, ko dobivajo občani plače, jih oberejo
in spet odpotujejo

29-letni Branko Mahmed iz 
Zagreba se je 14. novembra 
letos pripeljal v Kočevje, 
kjer je z dovoljenjem občin
ske skupščine pri »Metki« po
stavil priložnostno športno- 
zabavno kegljišče. Naslednji 
dan je v petih urah dela za
služil 28.000 Sdin. Okoli 19. 
ure pa je začel v kavarni igra
ti s sedmimi ali osmimi do
mačini hazardno igro s škat
licami vžigalic. Vsak je pri 
igri stavil po 5000 Sdin, dobil 
pa je vse Mahmed, ki je s

priigranim denarjem plače
val tudi pijačo.

S hazardno igro je nato 
nadaljeval še v bifeju »Gaj«, 
kjer je samo enega občana 
obral za 20.000 Sdin. Ko so 
miličniki Mahmeda prijeli, so 
našli pri njem 140.000 Sdin. 
Domnevajo, da je večino te
ga denarja »prislužil« s ha
zardnimi igrami.

V Kočevje so začeli hazar
derji prihajati iz raznih dru
gih krajev države že kar re
dno. Običajno prihajajo

vsak mesec okoli 15., ko do
bi večina zaposlenih plače, in 
obirajo lahkoverne občane.

Mahmeda je sodnik za pre
krške zaradi hazarderstva že 
obsodil na denarno kazen 20 
tisoč Sdin. Ko pa je hazar
der že odšel iz Kočevja, so 
miličniki ugotovili, da se je 
ukvarjal tudi z nedovpljeno 
trgovino: prodajal je ročne 
ure in fotoaparate. Zaradi ne
dovoljenega trgovanja bo po
novno predlagan v kaznova
nje.

V NOVEM MESTU SO TEKMOVALI

u s m e r j e v a l c i  p i s e m s k i h  p o š i l j k

Na finalnem republiškem tekmovanju 20 najboljših usmerjevalcev — Osmim 
najboljšim so razdelili za 250.000 Sdin nagrad

V soboto, 18. novembra, je bilo v sejni sobi novome
škega lodjetja za PTT promet peto republiško (fi
nalno) tekmovanje v usmerjanju pisemskih pošiljk. 
Udeležilo se ga je 20 najboljših usmerjevalcev, ki 
so zmagali na poprejšnjih tekmovanjih v osmih zbir
nih centrih v Sloveniji. Za Novo mesto je tekmoval 
Stane Klobučar.

in  m n o g o g  
. ro ž  po zernlii

j: H c r m c M 1
najim cnitnfj5
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Po otvoritvi, ki so se je po
leg tekmovalcev in ocenjeval
ne komisije udeležili pred
stavniki slovenskih ptt pod
jetij in v imenu novomeške
ga Podjetja za ptt promet 
direktorica Dragica Rome, so 
z žrebom določili vrstni red 
tekmovanja.

Okoli' pol desetih sta bila 
na vrsti prva dva tekmoval
ca. V tekmovalni sobi je vsa
kega tekmovalca čakalo 400 
pisemskih pošiljk, ki jih je 
bilo treba v dvajsetih minu
tah razporediti v 88 predalov 
v omari na naslove zbirnih 
centrov in pošt po vsej 
državi.

Načelnik sektorja za ptt 
promet pri Združenem pod
jetju za ptt promet v Ljublja
ni in predsednik republiške 
tekmovalne komisije Jože 
Dobnik je povedal, da je v 
slovenskih zbirnih centrih 
okoli 200 usmerjevalcev pi

semskih pošiljk, najboljši na 
vsakih 20 tekmovalcev pa so se 
uvrstili na republiško tekmo
vanje. Tekmovanje poteka po 
posebnem pravilniku in je 
vsako leto v drugem zbirnem 
centru. Za tekmovalce v No
vem mestu' so pripravili za 
250.000 Sdin nagrad. Tovariš 
Dobnik je tudi pripomnil, da 
so taka tekmovanja zelo ko
ristna za izboljšanje storitev 
in ne nazadnje tudi zato, ker 
stimulirajo usmerjevalce pi
semskih pošiljk. Do zdaj Slo
venija edina prireja taka tek
movanja v naši državi. Med
tem ko je tekmovanje 
usmerjevalcev v počastitev 
dneva republike, prirejajo 
tekmovanja telegrafistov za 
praznik dela.

Republiškega tekmovanja v 
usmerjanju pisemskih po
šiljk v Novem mestu se je 
udeležilo 11 usmerjevalcev iz 
Ljubljane, po 2 iz Maribora, 
Celja in Kopra ter po eden

iz Novega mesta, Kranja in 
Nove Gorice. Vrstni red naj
boljših: 1. Franc Peterlin,
PTT Ljubljana (že tretjič 
prvi), 2. Jože Kozar, PTT 
Ljubljana, 3. Karel Paušner, 
PTT Ljubljana, itd. Novome
ški tekmovalec Stane Klobu
čar se je uvrstil na 15. mesto.

Po tekmovanju so si usmer
jevalci pisemskih pošiljk 
ogledali pomožni center Bre
žice in pošto v Krškem. Di
rektorica Dragica Rome jim 
je pripovedovala o novome
škem zbimerri centru.

Po nesreči ni počakal
Ko je 15. novembra, ob 

17.55 Vida Žalec prečkala ce
sto pri kavami »Zvezda« v 
Kočevju, jo je podrl mope
dist Anton Glad iz Kočevja. 
Vida Žalec je bila pri nesre
či poškodovana in je mora
la iskati pomoč v zdravstve
nem domu. Glad se je po 
nesreči odpeljal domov in 
nesreče ni prijavil postaji mi
lice. Miličnik je obiskal Gla
da na domu in ga namera
val preizkusiti z alkoskopom, 
kar pa je Glad odklonil. 
Gladu so nato odvzeli vozni
ško dovoljenje.

D O L E N JC I!

kadar
pridete
v Ljubljane
obiščite
obrate

P O L J E  » O M E G A «

H O T E L A  S L O N :

hotel -  restavracijo -  
kavarno -  slaščičarno 
-  bar -  bife

V narodni restavraciji bo
ste postreženi tudi z do
lenjskimi specialitetami.

Prepričajte se o naših pr
vovrstnih specialitetah ln 
solidni postrežbi!

m

m

13. — To pa ni bila žuželka! — je zinil Jean.
— Ne, zanesljivo ne! ta planet ima še druge pre

bivalce, daleč nevarnejše! — je ugotovil Peter.
Treba je bilo nazaj na tla! Med korenine in za

tohel, vlažen mah. Po zraku ni bilo več mogoče nada
ljevati poti.

Med krivenčastimi listi pritlikavih rastlin, nieu 
vitkimi debli visokih dreves sta ponovno naletela na 
črne nevarne mravlje. Ubežala sla jim s skoki v /rak 
s pomočjo raket, ki sta jih imela na hrbtu. No,

jp ' ogra °e bi pomagali, če bi se zapodila proti 
^ ln?101* kobilica, sta j° srečala na noti. Na 

£ n?iro,jubna. Prav tako gigantska gosenica 
t* <>e vzbujala pravo grozo. Dolgo sta zrla

. .lesnatim , s strupenimi bodicami posutim 
Je zvijalo skozi vejevje. Bila je to ena 
Pokazni tega planeta. 

l^kViu- sta pot po tei odurni džungli Vsak 
bo*jJe utegnil ugonobiti neznan napadalec

a zmogla živčni napor, da o telesnem ne

govorimo? Prebijala sta se naprej zelo počasi-
Tudi s hrano nista bila več kdo ve kako oskrblje

na. Zaloga vesoljskih obrpkov je grozeče kopnela. 
V vsem tem ogromnem gozdu pa ni bilo mrvice hrane, 
ki bi jo človek lahko použil brez strahu, da se za
strupi.

V tem je nenavadna zapreka zaprla njuno pot. 
Bila je nekaka velikanska skala. Okrogla in strma. 
Vrha ii skozi vejevje ni bilo videti.

Jean je pripravil analizator.

Najbolj znam svetovni učenjaki pravijo, da ta primerjava 
nikakor ni pretirana.

Prav takšno dejanje se je posrečilo tudi ameriškim strokov
njakom. In spet sta dve »kozmični« velesili stali z ramo ob rami 
pri osvajanju vesolja.

Ob najsvečanejših priložnostih ima veličastna stavba pošte 
v ulici Gorkega v Moskvi nenavaden videz. Na nji so svetlikajoče 
se makete vesoljskih ladij, med njimi pa je najbolj vidna »Luna- 
10«. Nad sto tisoč ljudi glavnega sovjetskega mesta posluša ob- 
večemih urah »vesoljsko glasbo« — zvoke Internacionale, ki se 
razlegajo iz zvočnika na tej pošti.

Uspehi, katerim se človek čudi
Govoriti o uspehih ali sklepih o dosedanjih uspehih pri osva

janju vesolja ni le samo težko, marveč tudi zelo zamotano.
Kozmična doba se je šele komaj začela, pa je število različ

nih satelitov, avtomatičnih postaj in kozmičnih ladij, ki so jih 
spustili v vesolje, že zdavnaj preseglo številko 500.

»Služba inventariziranja« vesoljskih objektov ima na voljo 
že nekaj svežnjev urejenih podatkov o vseh vesoljskih ladjah. Iz 
podatkov te službe je razvidno, da so samo v letu 1965 povpreč
no vsake tri dni spustili v vesolje po en satelit ali kakšno lad
jico. Letos je Sovjetska zveza poslala v vesolje 64 ladjic, Zdru
žene države Amerike pa 63.

Danes kroži okoli Zemlje veliko število satelitov (njihovega 
točnega števila ne poznamo), okoli Sonca pa kroži 18 umetnih 
satelitov, ki jih je naredila človeška roka. Nekateri teh planetov 
bodo večno krožili okoli Sonca, če se ne bo posrečilo odkriti na
čin, da bi jih vrnili na Zemljo in da bi jih postavili v — muzeje.

V inventarni knjigi je zapisan tudi tale podatek: od vseh do 
sedaj spuščenih vesoljskih ladij so najtežje sovjetske ladje »Pro
toni«, njihova teža znaša 12,2 tone. Najlažji pa je ameriški »koz
mični pritlikavček« — satelit TRS, ki bi lahko vtaknili v žep, 
težak je namreč komaj 0,7 kilograma.

Inventarna knjiga vesoljskih ladij ni zaprta niti en sam dan. 
Vanjo bodo morali vpisati nove še večje in pomembnejše uspehe. 
Eden takih velikih poskusov je tudi zadnja izstrelitev 127 ton 
težke ameriške ladje.

Mesta — umetni sateliti
Nič čudnega ni, če že sedaj predvidevajo prihodnje velike 

uspehe v osvajanju vesolja.
Po mnenju sovjetskih izvedencev čedalji večji uspehi, ki jih 

imamo v raziskovanju vesolja, in nagli razvoj znanosti in tehni
ke dajejo upanje, da bo v prihodnosti mogoče zagotoviti pogoje 
za polet in življenje človeka na drugih planetih sončnega se
stava.

Nekateri sovjetski inženirji so že sestavili neuraden koledar 
osvojitev kozmičnih prostranstev m naselitve drugih planetov. 
Na podlagi teh napovedi bodo najbližji sosedi Zemlje, to so 
Mesec, Mars, Venera, predstavljali prvo stopnico v naselitvi ve
solja. Oni mislijo, da se bo človeku posrečilo ob izrabi neizčrr- 
ne sončne energije spremeniti podnebje na teh planetih in jo 
prilagoditi pogojem, ugodnim za človekovo življenje.

Veliko težji korak pri osvajanju in naseljevanju vesolja bo 
odhod človeka na druge še bolj oddaljene planete našega sončne
ga sestava. V tem spopadu bo na j več j a težava, kako zagotoviti 
energijo za človekovo življenje, kajti oddaljeni planeti sprejemajo 
veliko manj toplote in svetlobe od Sonca.

Znanost in tehnika bosta tako napredovali, da bo v daljni 
prihodnosti lahko spustiti v vesolje ogromne ladje. Obstaja celo 
mnenje, da se bo človeku posrečilo zgraditi tako velike satelite, 
da bodo na njih lahko živeli milijoni ljudi.

Zadnjo in najtežjo stopnjo osvajanja vesolja je, pravijo sov
jetski znanstveniki, težko točno določiti. V vsakem primeru pa 
bi to pomenilo »izhod« človeka iz okvirov našega sončnega se
stava in poselitev daljnih in sedaj še neznanih galaksij in pla
netov.

Kozmična lingvistika — nova znanstvena veja

V Moskvi so pred dvema letoma imeli sestanek edinstvene 
znanstvene akademske sekcije na svetu — sekcije »izvenzemeljske 
civilizacije«, na katerem so razpravljali o še bolj čudnih vpra
šanjih: ali se lahko vzpostavi zveza z drugimi civilizacijami v ve
solju, ali je to sploh možno in na kakšen način bi se ljudje z 
Zemlje lahko sporazumeli z inteligentnimi bitji drugih svetov.

Člani te sekcije verjamejo, da je na nekaterih svetovih, ki
jih sedaj še ne poznamo, prav tako civilizacija, ki je manj ali
več razvita od naše zemeljske, in da je znanost zadosti napre
dovala, da bi sprejemala umetne znake izvenzemeljskih bitij, če 
le- ta dejansko žive. Nedavno so opazili zanimiv pojav — zapisali 
so spremembo v Izviru radijskih valov iz vesolja. Menijo, da
ti valovi Izvirajo lahko samo iz umetnih virov in da jih po
šiljajo razumna bitja. Nekateri znanstveniki pravijo: Pripravimo 
se na srečanje s civilizacijami z drugih svetov.

»Kozmična doba« se nadaljuje. Človeštvo je že dalo prve 
žrtve za osvojitev vesolja, vendar to ne bo zaustavilo nadaljnjih 
naporov in prizadevanj. Prej ali slej se bo uresničila misel Ciol- 
kovskega: človek ne bo za vse večne čase ostal ujetnik svojega 
planeta.

(KONEC)

/



Pred gasilsk im  dom om  v B režicah so se  udeleženci p osveta  občinske gasilske zve
ze tak ole  postavili pred objektiv  za spom insk i posnetek .

M L A D IN S K I A K T IV I V OBDOBJU MED KONFERENCAMA

Odmevi z vasi, šol in podjetij
Mladi pozdravljajo vsebino odprtega pisma družbenim organizacijam —  
Vaški aktivi so izpeljali predvsem načrte za kulturno, zabavno in športno 
udejstvovanje — Najuspešneje so delali tam, kjer so našli razumevanje 

pri vodstvih krajevnih skupnosti ali SZDL

Mladi ljudje v brežiški ob-

Gasilski starešine na posvetuOsnovne šole za 
29. november

Samo še nekaj dni nas lo
či od 29. novembra. Letos bo
mo slavili 24. obletnico, od
kar so bili položeni tem elji 
nove socialistične Jugoslavije. 
Na praznovanje se priprav 
ljajo  po vseh krajevnih sre
diščih. Za svečane akadem i
je bodo poskrbele osnovne 
šole, ki povsod prizadevno 
sestavljajo program e. Na 
vseh šolah bodo za praznik 
republike sprejeli v p ionir
sko organizacijo cicibane iz 
prvih razredov.

D o b ra  s a d n a  le t in a  

v P iš e c a h

Sadje je na Pišeškem letos 
zelo dobro obrodilo. Kmetje 
so ga m orali veliko zadržati 
doma. Predelali so ga v Ja
bolčnik in prekuhali v žga
nje. Zadruga ga je  sicer od
kupovala, vendar ni imela 
kupcev za vse količine. Vse
ga skupaj je odkupila 12 va
gonov. Ko bi sad jarji gojili 
sodobne sorte, po katerih  je 
povpraševanje večje, bi svoj 
pridelek seveda laže prodali.

D e n a r ja  za  š o lo  bo  

z m a n jk a lo

Občinska skupščina Breži
ce je za dograditev dobovske 
osnovne šole investirala nad 
50 milijonov starih  din, a vse 
kaže, da bo zm anjkalo de
narja  za razsvetljavo in na
kup oprem e. Prav zato je 
pričakovati od prebivalstva 
tega šolskega okoliša popol
no razum evanje p ri spreje
m anju sam oprispevka v en
kratnem  znesku.

K o ta n ja s ta  c e s ta  in  

p o lo m lje n  m o s t

Cesta, ki povezuje Bizelj
sko s Klanjcem in Kumrov
cem, je  precej jam asta, in 
ljudje se upravičeno sprašu 
jejo, kdaj bodo zasuli velike 
kotanje, ki se v dežju napol
nijo z umazano vodo. Se 
slabši pa je most, ki tam 
povezuje Slovenijo in H rva
ško. Več kot kilometer da
leč se sliši vsako vozilo, ki 
pelje čezenj. Zlomljene de
ske in tram ovi strahovito ro 
potajo in niso redki tisti, 
ki si raje poiščejo drugo 
pot.

N ajbrž so tudi tujci, ki 
obiskujejo te kraje, zelo ra 
zočarani. Morda si jih  pred
stavljajo drugače, saj so bliž
n ja  okolica rojstnega kraja 
tovariša Tita.

Kaj je krivo taki m alom ar
nosti? Opravičilo: »pol Je na
šega, pol pa hrvaškega,« ni 
sprejem ljivo. Kaj nismo vsi 
ena družina? Bomo res ča
kali, da nas bodo smrtfte 
žrtve prisilile k ukrepanju?

M. M.

RADIO BREŽICE
PETEK, 24. NOVEMBRA: 18.00 

do 19.30 — O bvestila — Nove p lo 
šče RTB — Glasbena oddaja: Iz
b ra li ste  sami, vmes — H um ori
stična priloga: Tova riž. to  ne za
deva t im !

N ED EIJA , 26. NOVEMBRA: 11.00
— Poročila  — E d i Kom očar: K rški 
sindikati pred  občnim  zborom  — 
M irko Kambič: Analiza zborov vo
livcev v občini Brežice — Ta teden 
v Delavski enotnosti — Za našo 
km etovalce: inž. H orvat — Selek
c ija  v govedoreji — Dve m elodiji v 
različnih izvedbah — Poosor, n im aš 
prednosti! — Pogovor s  poslušalci
— Obvestila, reklam e in  spored k i
nem atografov. 12.30 — Občani če
s tita jo  in pozdravljajo .

TOREK, 28. NOVEMBRA: 18.00 
do 18.50 — Svetujem o vam  — No
ve plošče Jugo tona — Tedenski 
športn i pregled — Iz naše glasbene 
šole — O bvestila in film ski p re 
gled. 18.50—19.30 — M ladinska
oddaja.

SREDA, 2«. NOVEMBRA: 9.00 
do  11.00 — 24 let nove Jugoslavije.
— Delovni kolektivi čestita jo  ob 
dnevu republike.

čini so resno prisluhnili od
prtem u pism u s spodbudam i 
za vstoip v Zvezo komunistov 
ki v njihovih vrstah je veliko 
zanim anja za nove oblike in 
vsebino dela v ZK. V reo r
ganizaciji vidijo boljše mož
nosti za udejstvovanje in 
uveljavljanje, to pa jim  vzbu
ja  tudi večje zaupanje v na
daljnji družbeni razvoj.

Zveza m ladine je v m inu
lem obdobju poskušala do
seči, da bi se njeni člani 
enakopravno vključili v krar 
jevno sam oupravo. Ponekod 
jim  je to uspelo, drugod, k je r 
niso našli podpore p ri s ta 
rejših, pa ne. Zato aktivnosti 
mladih ne m erijo samo po 
dejavnosti m ladinske organi
zacije, am pak tudi po uve
ljavljanju v drugih družbenih 
organizacijah in društvih.

V občini deluje 33 m ladin
skih aktivov, od tega 17 na 
vasi. V vaškem okolju veči
noma nim ajo pogojev za ka-

K lju b  z a m u d i  

na j bo  re d
Prosvetni delavci osnovne 

šole v Dobovi z nejevoljo 
ugotavljajo, da noben mesec 
ne vedo, kdaj bodo dobili 
osebne dohodke. Včasih je 
to prvega v mesecu, včasih 
desetega ali petnajstega, zgo
dilo pa se je tudi, da so lah
ko dvignili denar šele tride 
setega. Vsi razum ejo, da je 
občina v težavah, vendar že
lijo kljub zamudam vnaprej 
vedeti, kdaj lahko računajo 
na prejem ke. Naj bo datum  
vedno isti, četudi ni to prvi 
ali deseti dan v mesecu.

ODLOČITE SE TUDI VI: 
naročite si Dolenjski Ust 

no svoj naslov!

■  NA PREDVEČER DNEVA 
REPUBLIKE bo v veliki dvorani 
prosvetnega dom a svečana akade
m ija. N astopili bodo d ijak i b re 
žiške gim nazije, učenci osnovne 
šole bratov  R ibarjev in  učenci 
glasbene šole. Posebno poeom ost 
vzbuja sodelovanje gim nazijskega 
pevskega zbora, ki se bo  pod 
vodstvom pro f. Klepca prvič p red 
stavil na  tako  pom em bni proslavi. 
Proslava se bo  pričela ob 18. u ri.

■  PREBIVALCI OBMOČJA 
BRE2ICE — OKOLICA bodo im e
li proslavo v počastitev dneva re 
publike že v nedeljo. M edtem ko 
v večini krajev  p rip rav ljajo  pro 
gram e šolski zavodi, je  tu  p re 
vzelo pobudo delavsko prosvetno 
društvo  bratov Milavcev. Na ak a 
dem iji se bosta  predstavila oba 
kvalitetna pevska zbora, ki delu 
je ta  pod okriljem  društva. Probi-

ko večjo aktivnost, saj jim  
skoraj povsod m anjka u stre 
znih prostorov, .ponekod pa 
tudi razum evanja drugih dru 
žbenopolitičnih organizacij 
in krajevnih skupnosti. Po
vsod tam , k jer so m ladi na
vezali stike z vodstvi KS ali 
SZDL in našli ugoden odziv, 
nim ajo težav za prostore, ra 
zen tega pa so se uspešno 
vključili v reševanje krajev
nih problemov. V tem  smislu 
im ajo vse možnosti za delo 
mladinci v Dobovi, Artičah, 
na Bizeljskem, v črešnjicah, 
Veliki Dolini, Globokem, Sko
picah in Pišecah.

Aktivi na vasi so svoje na
črte najuspešneje uresničili 
na podiročju kulture, zabavne 
in športne dejavnosti, manj 
zanimanja pa so poikazali za 
idejno izpopolnjevanje. Tu 
je treba pohvaliti aktiv ZMS 
na Bizeljskem, ki je na last
no pobudo organiziral ciklus 
predavamj v svojem kraju.

V mnogih aktivih so svoje 
udejstvovanje popestrili z de
lavnimi akcijam i, plesi in 
zabavami te r  drugimi p rire 
ditvami. Ponekod pa kljub 
ugodnim pogojem nim ajo ve
liko pokazati. To so aktivi v 
Artičah, Srom ljah, Mrzlavi 
vasi, Vrheh, Kapelah in Piše
cah. Nasprobno pa so mladi 
v Skopicah in Globokem sa
mi začutili potrebo po orga
niziranem delu in oktobra 
letos ustanovili organizacije 
ZMS. Nasploh so vaški ak
tivi kljub pom anjkanju de
narja  in kljub slabim m ate
rialnim  pogojem uspešno de
lali, čeravno so m arsikje 
ostali na razpotju, ker nim a
jo dovolj jasno začrtanega 
programa.

Dobro so se izkaaali tudi 
vsi šolski aktivi ZMS, za kar 
imajo precej zaslug m entorji 
iz v rs t prosvetnih delavcev. 
Ponekod so se mladii nanje 
celo preveč zanašali, šolski

valci Brezin, Sen tlenarta  ln  Crnca 
jih  bodo gotovo v navdušenjem  
pozdravili.

■  V NEDELJO ZJUTRAJ so se 
v m ali dvorani Narodnega dom a 
zbrali na rednem  občnem zboru 
tabornik i partizanskega odreda 
M atije Gubca iz Brežic. Ocenili so 
delo v obdobju m ed dvem a zbo
rom a ln Izvolili nov odbor, ki bo 
uspešno zastavil tudi delo za leto 
dni vnaprej. N ajzaslužnejšim  čla
nom so podelili pohvale ln nagra 
de.

■  V PETEK, 17. novem bra, se 
sc sestal sek re ta ria t občinskega 
združenja Zveze borcev NOV. 
Razprava se je  sukala predvsem  
okrog organizacije občnih zborov 
krajevnih združenj ZB NOV. Zbo
ri bodo opravljeni v decem bru. 
Na n jih  se bodo pogovorili o od 
nosih med m ladino in člani ZB, 
o m edsebojnem  tovarištvu, razen 
tega pa bodo podrobno preučili 
odprto  pism o občinskega kom ite
ja  ZK o nujn i sprem em bi s ta 
rostnega in socialnega sestava 
Zveze kom unistov. Ju tr i bodo z 
nalogam i na občnih zborih sezna
nili vse predsednike krajevnih 
organizacij ZB.

aktivi so svoje delo osredo
točili na športno in kulturno 
dejavnost.

V delovnih organizacijah 
dela pet m ladinskih aiktivov. 
Ti se niso znali uveljaviti in 
so bili precej pasivni. Kore
nine te pasivnosti izhaja
jo  iz pom anjkljive izobraz
be in pom anjkanja samoza
vesti. Mladi proizvajalci, žal, 
niso pokazali dovolj zanima
nja za izobraževan; e, čeravno 
jim  je  bil občinski komite 
pripravljen vsestransko po
magati.

25. avgusta lani so delavci 
gradbenega podjetja PIONIR 
prvič prestopili prag dobovske 
osnovne šole. Začetek je  ka
zal, da bo delo hitro  oprav
ljeno. Nihče od učiteljskega 
zbora ni pričakoval, da se 
bo zavleklo leto dni in še dalj. 
Ker pa občina ni do roka pla
čala svojih obveznosti, je P I
ONIR oktobra lani prekinil 
gradnjo. Tudi podjetje CEVO- 
MONTA2A je zadržalo delo, 
dokler skupščina ni poravna
la zapadlih računov.

Nemir z gradbišč se je v 
začetku letošnjega šolskega 
leta ponovno naselil na šol
ske hodnike. Delo močno m o
ti pouk, razbijanju pa ni ne 
konca ne kraja. Namesto da 
bi to opravili med počitni
cami, pridejo delavci v šolo 
vsakokrat na zimo. š t ir i učil
nice, ki so jih  dogradili in 
spojili s starim  šolskim pos
lopjem, so še vedno v suro 
vem stanju. Pred dnevi so 
napravili na tleh betonsko 
podlago in bodo kmalu po
lagali parket. Centralna kur
java je dokončana, vodovod 
prav tako, vendar se je zdaj 
pokazalo, da je  v vodnjaku 
prem alo vode.

Osnovno šolo v Dobovi 
obiskuje 400 do 470 otrok. Le
tos se jih  63 vozi k pouku 
z avtobusom na progi 2 upe- 
levec—Kapele—Dobova. Učen
ci vozači nim ajo čakalnice, 
zato se po končanem pouku 
potikajo po cesti. Prostega 
časa im ajo poldrugo uro: od 
enajstih  do pol enih. Ko bo 
šola dokončana, bodo imeli 
na razpolago prosto učilnico. 
Vodstvo šole bo poskrbelo za 
varstvo vseh vozačev.

Kljub pom anjkanju prosto
rov so svobodne dejavnosti 
učencev na šoli zelo razvite. 
P ionirji sodelujejo v dvanaj
stih krožkih. E najst jih  vo
dijo prosvetni delavoi, enega 
pa Društvo prijateljev mladi-

Castniki in podčastniki ga
silskih društev v brežiški ob
čini so na posvetu, ki ga je 
za starešine sklicala občin
ska gasilska zveza po zaključ
ku tedna varnosti, razprav
ljali o uspehih v akcijah tega 
tedna, o nadaljnjem  izobra
ževanju gasilcev, o najnovej
ših pripom očkih za gašenje 
in drugih vprašanjih. Slišati 
je  bilo precej pripom b na 
račun tehnične oprem e in fi-

Poleg trgovine s sadjem  in 
zelenjavo na tržnici je  kme
tijsko in trgovsko podjetje 
AGRARIA 17. novem bra od
prlo še dve poslovalnici: pro
dajalno svežega mesa, me
snih in mlečnih izdelkov ter 
ribarnico. Vse tr i lokale je 
podjetje zgradilo z lastnimi 
sredstvi. Naložbe v omenje
ne objekte, oprem o in uredi
tev okolice znašajo 40 m ili
jonov starih  din. Projekte 
je izdelal projektivni biro 
REGION, gradbena dela pa 
SGP Pionir s kooperanti. 
Vsem, ki so sodelovali pri 
izgradnji, se je  v imenu ko
lektiva AGRARIE zahvalil 
Alojz Rihter.

S preureditvijo prodajnih 
prostorov na tržnici zaklju-

ne. V krožkih se otroci ukvar
jajo z vrtnarstvom , kemijo in 
biologijo, s folkloro, športom  
in šahom, s prom etom , lu t
karstvom , literaturo  in foto
grafiranjem .

V šoli so preuredili tudi ku
hinjo. Otroci dobivajo trik ra t 
na teden enolončnico, dva
k ra t tedensko suho malico in ' 
enkrat malioo s pijačo. Dnev
ni obrok plačujejo po 30 sta
rih din. Za šolsko kuhinje 
prispevajo veliko živil tudi 
starši. Na jesen prineso o tro  
ci v šolo krom pirja, zelenja
ve, fižola in sadja. Brezplač
ne malice prejem a 14 otrok.

Z dograditvijo šole bodo

Gostinsko podjetje Brežice 
bo opustilo veliko dvorano, 
v kateri im a sedaj restavra
cijo. Polna je  le dvakrat na 
teden, to  pa je  prem alo, da 
bi bila donosna. Za ogreva
n je porabijo 1 vagon p re 
moga na mesec. Zdaj bodo 
imeli glasbo in ples tr ik ra t 
tedensko, in sicer ob če trt
kih, sobotah in nedeljah.

Gostinske prostore si bo
do uredili na levi strani vho
da, k je r je  bila kratek  čas 
že odprta kavarna. Tam bo
sta v enem prostoru  resta 
vracija, v drugem  pa kavar
na. Pri omizjih bo prostora 
za 150 ljudi.

nanciranja gasilstva s stra 
ni zavarovalnice te r občinske 
skupščine. Zbrani starešine 
so predlagali, naj bi občin
ska skupščina upoštevala po
trebe gasilcev v perspektiv
nem planu. Republiško gasil
sko zvezo so gasilci opozo
rili na nekatere pom anjklji
vosti p ri oznakah operativ
nih funkcij.

IVAN LESKOVEC

čuje AGRARIA planirani raz
voj lastne trgovske mreže do 
1970. leta. Dosegla je zado
voljiv napredek pri oskrbi 
mesta s sadjem, zelenjavo, 
svežim mesom, mlekom, me
snimi in mlečnimi izdelki, 
s sladkovodnimi in m orski
mi ribami.

Kupci, ki se bodo ustavili 
v poslovalnicah na tržnici, 
bodo tam  lahko kupili razen 
naštetih živil tudi kavo, pi
jače, vse delikatesne izdelke 
ter rezano cvetje iz v rtnari
je  na Čatežu. Z odličnimi 
mesnimi izdelki bo p ro d a ja 
no mesa v glavnem oskrbo
val domači obrat za prede
lavo. AGRARIA je doslej do
bivala zanje zelo dobre stro 
kovne ocene.

pridobili tudi prostor za o tro
ški vrtec. Učiteljski kolektiv 
pričakuje, da se bodo občani 
na zboru volivcev odločili za 
samoprispevek, s katerim  bi 
opremili učilnico za vrtec.

Za predšolske otroke letos 
že drugič prirejajo  v šoli ure 
cicibanov. Starši pripeljejo 
malčke enkrat tedensko, la
ni so prišli celo dvakrat — 
Ure za cicibane vodi tovariši
ca Anica Krivčeva brezplač
no. Približno 30 otrok pride 
Z velikim zanimanjem poslu
šajo pravljice, pojejo in riše
jo in se tako igraje vživijajo 
v organizirano delo.

J. TEPPEY

V prvem polletju so bili 
v gostinskem podjetju  neza
dovoljni s poslovanjem: za
beležili so dva m ilijona in 
pol izgube. Položaj se je  zdaj 
precej popravil: ne samo da 
nim ajo izgube, celo v skla
de so dali šest milijonov sta
rih  dinarjev.

Podjetje je bilo doslej brez 
razvojnega program a. Zdaj 
ga sestavljajo skupaj z Do
lenjsko turistično zvezo. Po
maga jim  tudi Zavod za na
predek gospodarstva iz Ce
lja. Prepričani so, da bodo 
laže gospodarili, ko bodo 
imeli v rokah srednjeročni 
načrt razvoja vseh obratov.

N O V O  V  B R E ŽIC A H

V B L IŽ IN I ŠOLE B I RADI ČIMPREJ D O B IL I IGRIŠČE

' na šolskih hodnikih moti pouk
Osnovna šola v Dobovi stoji od 1819 — Štiri dozidane učilnice bodo omi
lile stisko za prostor — Ena od njih je namenjena za otroški vrtec — 
Preuredili so tudi kuhinjo, na podstrešju pa dokončujejo delavnico za teh

nični pouk

»AGRARIA« R AZŠIR ILA  TRGOVSKO 
MREŽO

Ključi za dve novi prodajalni

Mesnica in trgovina z zelenjavo poslujeta nepre
kinjeno od 7. do 19. ure, ribarnica pa bo odprta 

vsak torek, petek in soboto od 7. do 10. ure

SREDNJEROČNI NACRT GOSTINCEV

V Narodnem domu spet kavarna

Sedanja restavracija je prevelika in njeno vzdr
ževanje je predrago -  Preselili jo bodo v manj
ši prostor, ki ga bodo začeli kmalu urejati —  
Dobovi si želijo, da bi bil bolj prijazen kot sedanji

BREŽIŠKE VESTI



Strokovnjaki za pomoč kmetom

Brod v B restan ici je  zadnje dni skrajšal pot m arsikaterem u avtom obilistu . Cesta 
K rško — B restanica je  bila vsak dan do šitrih  popoldne zaradi asfaltiranja zapr
ta. Obvoz na Sevnico je precej dolg, zato so  se m nogi raje od ločili za brod. — 
(Foto: J. T eppey)

ZAČELA SE JE AKCIJA ZA ZDRUŽEVANJE SREDSTEV

„CELULOZA" bo dala 20 milijonov
Gospodarske organizacije bodo pet let prispevale za izgradnjo komunalnih 
objektov v občini — Po zaključnih računih bo imela občinska skupščina 

v rokah vse pogodbe in bo lahko planirala vrstni red in obseg gradenj

Občina Krško si je zasta
vila trden program  za razvoj 
družbenega in predvsem za
sebnega km etijstva. Strokov
ne službe pri skupščini bodo 
v sodelovanju s strokovnja
ki AGROKOMBINATA posto
poma analizirale potrebe na 
tržišču in na podlagi teh raz
iskav usm erjale kmete v spe
cializirano proizvodnjo. Ta 
naj bi tem eljila na koopera
ciji, za kar pa je bistveno 
obojestransko spoštovanje 
pogodbenih določil.

Interese km etijstva bo upo
števal tudi urbanistični p ro 
gram. Na rodovitnih površi
nah ne bo dovoljeno graditi

Sindikalne podružnice letos 
ne bodo imele občnih zborov. 
Da pa bi kljub temu podale 
delovni obračun za minulo 
leto, je predsedstvo občinske
ga sindikalnega sveta skleni
lo, naj povsod od 25. no
vem bra skličejo delovne kon
ference.

Boj za kakovost
S km etijstvom  se preživlja 

v krški občini 38 odst. p re
bivalstva. Za sad jarje je bilo 
letos dobro leto, toda ker 
pridelek ni bil tak, kakršne
ga zahtevajo na tržišču, niso 
sadja prodali skoraj nič. Ce 
pa se je  km etom  le posreči
lo dobiti kupce, potem je 
bila cena dokaj nizka. Pri-’ 
hodnost im ata torej le mo
derno sadjarstvo in m oder
no vinogradništvo. Samo tako 
se bo povečala kupna moč 
kmečkega prebivalstva in 
davki bodo dotekali redneje 
kot sedaj.

tako na široko, kot so m arsi
kje delali doslej.

V občini bi nujno morali 
urediti trgovino s km etijski
mi pridelki in doseči, da Di 
bil organizator in  usm erj e ža
leč proizvodnje istočasno tu 
di odjemalec. Tako bi najlaže 
zagotovili prim ernejše odkup
ne cene.

Zanimanje za moderno 
km etijstvo bodo v občini 
spodbujali tudi s prirejanjem  
razstav in drugih propagand
nih prireditev. Večjo skrb pa 
zasluži ob vseh teh ukrepih 
še izobraževanje mladih kme
tovalcev, ki jim  je treba šo
lo približati.

Na konferencah bodo pod
ružnice na priporočilo pred
sedstva obravnavale dosedanje 
delo s poudarkom  na deležu 
sindikata pri uspehih in ne
uspehih gospodarske reform e
v občini oziroma v delovnih 
organizacijah.

Povsod tam, k je r še niso 
izvolili delegatov na občni 
zbor občinskega sindikalnega 
sveta, bodo to  napravili na 
konferencah.

Občni zbor občinskega sin
dikalnega sveta bo predvido
m a 17. decem bra. Obravna
val bo dobre in  slabe stra 
ni p ri izvajanju gospodarske 
reforme. Eno izmed središč
nih vprašanj bo tudi nadalj
nje utrjevanje sam oupravlja
n ja te r vloga sindikata pri 
krepitvi sam ouprave v delov
nih organizacijah. Konferen
ce podružnic naj bi vse te 
stvari že predhodno osvetli
le, da bodo na občnem zbo
ru  laže pripravili sklepe za 
delo v naslednjem  letu.

izmenjalo med seboj pogle
de na dogajanja v svetu. Sek
cija se bo pri svojem delu 
naslonila na republiške in 
zvezne poslance, ki so že ob
ljubili pomoč in sodelovanje. 
Ce bo potrebno, bo poklicala 
za tolmače tudi novinarje ozi
rom a predstavnike republi 
ških vodstev družbenih or
ganizacij.

Sekcija za km etijstvo in 
razvoj vasi bo vključevala stro 
kovnjake iz AGROKOMBINA
TA in gospodarstvenike. V 
zimskem času bo organizira
la razgovore po vaseh. Vlo
gi zasebnega km eta in napred
ku vasi bo nam enjen velik 
del teh srečanj. Km etje se 
bodo pogovorili tudi o davč
ni politiki, o predpisih s pod
ročja socialnega zavarovanja, 
novih zakonih in drugih stva
reh, ki jih  zanimajo. Ti raz
govori se bodo začeli decem-

bove. Zelja po novem poko
pališču se letos ni uresničila, 
ker za te načrte ni denarja. 
Ce bo tako ostalo, potem bo 
treba pokopališče vsaj ure
diti. Določiti je  treba prostor 
za sm eti in stare vence, ker 
jih zdaj ljudje odmetujejo 
kar čez mejo na zasebna 
zemljišča.

Pokopališče bi moralo do
biti urejeno ograjo, da se ne 
bodo kokoši sprehajale po 
njem  in brskale po grobovih. 
Ljudje so grobove za dan 
m rtvih lepo okrasili in jih 
posuli s peskom, toda kaj 
pomaga, če kokoši potem ves 
trud  uničijo. Lastniki kokoši 
ne bi smeli spuščati na p ro 
sto, če zaidejo na pokopali-

Delavski svet Tovarne ce
luloze in papirja je  na zad
n ji seji razpravljal o pripo
ročilu občinske skupščine, 
naj bi delovne organizacije 
prispevale del sredstev iz 
ostanka dohodka po zaključ
nih računih za gradnjo ko
munalnih in drugih objektov

bra. Nekaj podobnega so ime
li v občini že p rejšn ja  leta 
pod naslovom »Večeri na va
si«. Organizirala jih  je  delav
ska univerza v sodelova
nju z družbenimi organizaci
jami.

Sekcija za zaposlovanje je 
pripravila obširno gradivo za 
razširjeno sejo občinske kon
ference SZDL, ki bo v drugi 
polovici novembra.

Razen dela v sekcijah bo 
izvršni odbor občinske kon
ference organiziral tudi po
lemične razprave o posamez
nih vprašanjih, kot so na 
prim er odnosi obrti, trgovi
ne in gostinstva. Take raz
prave bodo zajemale tudi d ru 
ga delovna področja občanov. 
Na njih  se bodo izčistili po
gledi in  stališča, ki jih bo 
konferenca posredovala sve
toma ali občinski skupščini.

J t

šče in tam  povzročajo škodo.
Skrb za red in čistočo na 

pokopališču v Brestanici naj 
bi prevzela krajevna skup
nost ali komunalna uprava. 
Ko bo pokopališče primerno 
ograjeno, bo tudi vzdrževanje 
reda lažje. K.

Prevrnjen avto v potoku
14. novem bra ponoči Je Franc 

Levičar iz Straže p ri Raki vozil 
dostavni avtom obil iz Sevnice 
p ro ti Krškem u. Na ovinku pred 
m ostom  v Zg. P ijavskem  Je za
vozil naravnost v ograjo in se 
prevrnil v potok pod cesto. Voz
n ik  n i počakal kom isije na  k ra ju  
nesreče. Skoda Jo ocenjena na 
okrog 5000 Ndin.

te r za odplačevanje najetih 
posojil.

Člani delavskega sveta so 
z razum evanjem sprejeli p ri
poročilo in sprejeli sklep o 
podpisu pogodbe z občinsko 
skupščino. Z njo se podjetje 
obvezuje, da bo po zaključ
nem računu za leto 1967 od
delilo 200.000,00 novih dinar
jev kot prispevek 'v  združe
na sredstva za izgradnjo ko
munalnih objektov in vrača
nje posojil. O višini nadalj
njih prispevkov v ta  namen 
bo delavski svet odločal vsa
ko leto sproti. Tovarna se 
torej ne bo vezala za petlet
no višino prispevka. Osnova 
zanj bo višina ostanka do
hodka in pa povprečno iz
plačani osebni prejem ki za 
vsako leto.

Pogodba, ki jo bo CELU
LOZA podpisala z občinsko 
skupščino, torej ne zagotav
lja vnaprej predvidene vso
te, ki jo je planirala občin
ska skupščina. Delavski svet 
je  po daljšem  preučevanju 
navedenega predloga menil, 
da tega spričo ostrejših  po
gojev gospodarjenja ni mo
goče izpolniti. Prispevki, ki 
obrem enjujejo celotni doho
dek, so močno porasli (na 
prim er prispevek za upora
bo mestnega zem ljišča), v 
prihodnjem  letu pa je p ri
čakovati še nadaljnje pove
čanje. Sem sodi predvsem 
vodni prispevek.

Zanimivo bi bilo zdaj zve
deti, kaj sklepajo v drugih 
podjetjih. Večina bo verjet
no izpolnila pogodbe šele po 
zaključnih računih, ne bi pa

K R Š K E
■  BAZEN BI RADI POKRILI, 

šp o rtn i delavci se vedno bolj 
ogrevajo za zam isel, da  bi pokri
li plavalni bazen. Uresničitev te 
zam isli bi pripom ogla, da  bi po
daljšali plavalno sezono na celo 
leto. To bi ugodno vplivalo tudi 
na razvoj turizm a in gostinstva. 
Sedaj preučujejo  tehnično stran  
te zam isli. Za celotno investicijo 
bi najeli tu ristično  posojilo.

■  GOSTOVANJE FOLKLORNE 
SKUPINE. V petek, 24. novem bra, 
bo ob 19. u ri v dom u Svobode 
na Vidmu gostovala folklorna sku 
p ina »France Marolt« iz L jub lja 
ne. Predstavila se bo s pesmimi 
in plesi jugoslovanskih narodov. 
Ne zam udite lepe priložnosti in 
obiščite zanimivo prireditev!

■  UPRIZORITEV CANKARJE
VIH »HLAPCEV«. N am esto sve
čane akadem ije v počastitev dne
va republike bo v K rškem  v po 
nedeljek zvečer na  sporedu gle
dališka predstava. V goste so po 
vabili igralce Slovenskega lju d 
skega gledališča iz Celja. Uprizo
rili bodo dram o Ivana Cankarja 
»Hlapci«. Delo Je režiral Mile 
K orun kot gost. N astopajo: Stan-

smeli tega nikjer spregleda
ti. že  tako bo najbrž tre 
ba računati na nekoliko 
zm anjšano dejavnost in po 
podpisu vseh pogodb ponov
no pripraviti vrstni red naj
nujnejših gradenj. It.

DROBNE 
IZ SENOVEGA

■  NA SOBOTNIH SINDIKAL
NIH ZBORIH so se ru d arji jam 
skega obrata  polnoštevilno odzvali 
v razpravi. O stro so načeli vp ra 
šanje discipline in m edsebojnih 
odnosov. Zbore je  na zahtevo ru 
darjev sklical upravni odbor sin 
d ikata  rudarjev.

■  RUDARJI, KL. SO VČASIH 
dobivali p itno vodo na delovna 
m esta, so zadnja leta prejem ali 
nam esto vode črno kavo. V jam o 
so jo  nosili v čutaricah. Sedaj 
so jim  začeli kuhati čaj z lim o
novim ekstraktom  in s tem  so 
rudarji bolj zadovoljni.

■  ZARADI OBNAVLJANJA je 
cesta K rško—B restanica dnevno 
zaprta  od 7. do 16. ure. Prebival
ce Senovega to  precej m oti. K a
dar im ajo  opravke v K rškem , 
m orajo  na brod  in  nato po des
nem bregu Save pešačiti do m e
sta. Lahko p a  se odločijo tudi za 
obzvoz skozi Sevnico, k a r podra- 
žuje stroške. Upajo, da bo  cesta 
km alu asfaltirana, saj si to  že 
dolgo želijo vsi ki se vozijo po 
n jej. .

■  PRIHODNJE LETO bodo za
čeli graditi novo sam opostrežno 
trgovino na Senovem. S tala  bo 
ob cesti nasproti rudniškega les
nega p rostora , gradilo pa jo  bo 
trgovsko podjetje  PRESKBRA iz 
Krškega. L judje jo  že težko p ri
čakujejo.

■  PRVO CEPLJENJE PROTI 
GRIPI za delavce rudnika bo 23. 
novem bra. Sledilo bo še dvoje 
cepljenj, in sicer 7. in 21. de
cem bra. Cepljenje p ro ti gripi je 
za vse zaposlene obvezno. K dor 
se ne bo pustil cepiti, bo m oral 
cepivo p lačati in ob m orebitnem  
obolenju za gripo sam nositi 
stroške zdravljenja. Tako je  skle
nil upravni odbor pod jetja .

N O V I C E
ko Potisk, Janez Bermež, B ranko 
G rubar, Pavle Jeršin ,1 Sandi K rošl, 
M arjanca Krošlova, M arjan Doli
nar, Jože Pristov in drugi znan
ci celjskega odra.

■  TVD PARTIZAN BO PRIČEL 
Z VADBAMI. V kratkem  bodo 
sekcije telesnovzgojnega društva 
Partizan  začele redno vaditi. Da 
bi privabili v telovadnico čimveč 
članov, so se obrnili na  večje de
lovne organizacije. 2elijo , da bi 
v n jih  pridobili predvsem  več te 
lovadcev iz v rst delavcev.

■  V NADALJEVANJU OBČIN
SK IH  ŠPORTNIH IGER so bili 
v kegljanju doseženi tile rezulta
ti: CELULOZA 406, obrtn ik i 376, 
AGROKOMBINAT 346, ELEKTRO 
327, RUDNIK in občinska skup 
ščina 314, prosvetni delavci 304, 
LM 265 in KOVINARSKA 235.

Gostovanje 
Celjanov v Krškem
Namesto že tradicionalne 

akademije bodo praznik re 
publike počastili v Krškem 
z uprizoritvijo Cankarjevih 
»Hlapcev«. V goste so pova
bili igralce Slovenskega ljud
skega gledališča iz Celja. Ti 
so pred mesecem dni dožive
li z isto predstavo lep spre
jem  p ri brežiškem občinstvu. 
Gostovanje je  predvideno za 
27. november. Praznik repub
like bodo počastili Krčani tu 
di z drugim i prireditvam i, 
med katerim i bo gotovo naj
bolj slovesna otvoritev mo
stu čez Savo.

Verižne zadolžitve 
v gospodarstvu

V tovarni celuloze in papir
ja  so v zadregi za obratna 
sredstva. Konec meseca sep
tem bra je bilo podjetje dolž
no dobaviteljem nad trd m ili
jarde starih  dinarjev, dolgo
vi kupcev CELULOZI pa so 
znašali nekaj več kot 2 m ili
ja rd i 800 milijonov starih  di
narjev. Ko je  delavski svet 
razpravljal o teh dolgovih, je  
menil, da bo treba po spre
je tju  zaključnega računa po
množiti obratna sredstva. To 
bo omogočilo norm alnejše 
poslovanje.

Malo denarja za 
povečan trud

Pred dnevi je  upravni od
bor senovskega Rudnika raz
pravljal o uresničitvi količin
skega in finančnega plana za 
prvih devet mesecev. Rezul
ta te je prim erjal z istim  ob
dobjem  lanskega leta. Tako 
so proizvodnjo v prim erjavi 
z lanskim letom povečali za 
12,1 odst., v prim erjavi z na
črtom  za letos pa za 14,3 
odst. Letošnji finančni plan 
so presegli za 7,2 odst. če 
ravno so ustvarili več kot 
sta  določala količinski in fi
nančni plan, je za osebne 
dohodke ostalo le malo de
narja. Stroški so medtem 
občutno porasli, zato z do
seženimi rezultati še niso za
dovoljni. ITi

Magnetofoni 
po izbiri

V prodajalni ELEKTRO
TEHNE v K rškem  lahko ku
pite naslednje magnetofone: 
START, CALIPSO, SONET 
B-4, E l STANDARD II  in E l 
STANDARD 4:

V zalogi im ajo tudi m a
gnetofone japonske izdelave, 
ki jih  prodajajo  po zm ernih 
cenah. Prodajalna je  dobro 
založena tudi z raznovrstnim i 
gramofoni in drugimi muzi
kali jami.

Zaradi koša 
listja . . .

15. novembra sem odšel v 
gozd pri Velikem Podlogu z  
namenom, da bi z dovolje
n jem  lastnika Ivana Kranjca 
iz Jelše nagrabil koš listja 
za kokoši. Pri tem  sem  ne
vede zašel na parcelo Alojza 
Arha iz Jelše. Ko sem se že 
odpravljal domov, se je po
javil Arh in me vprašal, kdo 
m i je dovolil grabiti listje. 
Prepričan, da sem na pravi 
parceli, sem m u povedal, da 
m i je dovolil lastnik Ivan 
Kranjc. Takrat je Arh zamah
nil s koso proti meni, da 
sem  v zadnjem trenutku od
skočil. Nato je odvrgel koso 
in me s pestjo sunil v prsi 
ter m e zmerjal s tatinskim  
smrkavcem in preklinjal. 
Umaknil sem  se njegovi jezi, 
on pa je stresel listje iz ko 
ša in m i koš pohodil in zdro
bil. V košu je bilo za okoli 
8 kg listja. Obsojam Arhovo 
početje, saj je listje proiz
vod narave, in ne njegovega 
dela! JOŽE LEKŠE

NACRTI SOCIALISTIČNE ZVEZE V K R Š K I O B Č IN I

Čez zimo spet razgovori na vasi
Vaščani bodo na srečanjih s kmetijskimi strokovnjaki razpravljali o vlogi 
zasebnega kmeta in napredku podeželja — O zunanjepolitičnih dogodkih se 
bodo seznanjali na javnih tribunah — Sekcije pripravljajo zanimive programe

Pri občinski konferenci 
Socialistične zveze v Krškem 
so ustanovili tr i sekcije: sek
cijo za zaposlovanje, sekcijo 
za m ednarodne odnose in 
sekcijo za vprašanje km etij 
stva na vasi.

Vsaka sekcija si pripravlja 
delovni program  za daljše 
obdobje. Sekcija za medna 
rodne odnose si zam išlja de
lo vzporedno po dveh tirih  
Na vasi bo ljudi seznanjala 
s prirejanjem  javnih tribun 
o najaktualnejših  m ednarod
nih dogajanjih in vlogo Ju 
goslavije v svetovnih dogod
kih. Druga oblika, ki jo bo 
vpeljala ta  sekcija, bodo de
batni večeri. Tu bo krog lju 
di m anjši in lahko se bodo 
razvile tehtnejše razprave. Pri
bližno 30 do 40 občanov, ki 
jih zanimajo zunanjepolitični 
dogodki, se bo zbralo p ri oo 
ravnavi posamezne teme in

Na pokopališču ni pravega reda
O brestaniškem  pokopali

šču smo že večkrat slišali, 
da je pretesno in da skoraj 
ni več prostora za nove gro-

V svetih dela 
105 občanov

Na območju krške občine 
deluje osem krajevnih skup
nosti, ki jih  razm ejujejo m e
je krajevnih uradov. Mnoge 
lzmed njih im ajo zelo obsež
na področja, zato si poma
gajo z ustanavljanjem  vaških 
°dborov. Teh je 29, razen 
njih  pa delujejo še trije  od
bori za specializirane naloge.
Y svetih krajevnih skupnosti 
i e vključenih 105 občanov.

Sindikalne konference po občini

OB



V ponedeljek: 

skupščina o 

kmetijstvu
V ponedeljek, 27. novem

bra, se bosta sestala oba 
zbora j sevniške občinske 
skupščine, ki bosta razen ne
kaj občinskih odlokov in 
drugih zadev obravnavala iz
redno pomembno vprašanje 
prihodnjega razvoja km etij
stva v občini. V ta  nam en 
je bilo pripravljeno obsežno 
gradivo o km etijstvu v ob
čini te r poročilo o trenutnih 
razm erah in finančnem  sta
n ju  Km etijskega kom binata 
Zasavje. Danes bosta o tem  
razpravljala tudi svet za go
spodarstvo in finance ter 
svet za kmetijstvo.

Zbori volivcev 
v Šentjanžu

Prihodnjo nedeljo bodo v 
Šentjanžu in v okolici zbo
r i  volivcev. 26. novem bra ob 
8. u ri zju traj bo zbor v Šent
janžu, istega dne ob 14. uri 
p a  na Kalu in  Velikem Clr- 
niku. Na zborih bodo občane 
seznanili s stanjem  proraču
na občine Sevnica, razen te 
ga pa  bo na vseh zborih te 
kel pomenek o krajevnih za
devah in težavah. A. Povše

Obisk predsednika 
planinske zveze

13. novem bra sta obiskala 
planinsko postojanko na Lis
ci predsednik planinske zve
ze Slovenije dr. Miha Potoč
nik in ta jn ik  Rado Lavrič. 
Tega dne je  bilo zelo lepo 
vrem e in sta bila gosta nav
dušena nad postojanko. Ogle
dala sta si vse zgradbe in 
prostore v dom u te r se zani
m ala za obisk. K er je  bilo 
tak ra t na Lisci tudi več čla
nov upravnega odbora planin
skega društva, so se skupno 
pogovarjali tudi o zakupu do
ma, ki naj bi ga po pogodbi 
prevzela konfekcija Lisca iz 
Sevnice. P ri tem  je  bilo iz
rečenih več pripom b in bo 
potrebno še več razgovorov, 
preden bo postojanka dana 
v zakup.

Bučka: priprave na 
gradnjo vodovoda
V nedeljo, 19. novembra, 

je  bil na Bučki zbor voliv
cev. Glavna točka dnevnega 
reda so bile priprave za 
gradnjo vodovoda. Tam kajš
n ji vodovod bo zahteval ve
liko dela in denarja, zato 
bo potrebno družno prijeti, 
če ga bodo hoteli imeti.

Predavanje za žene
K om isija za aktivnost že

na p ri občinski konferenci 
SZDL je  16. novem bra zve
čer priredila v sevniški 
osnovni šoli predavanje o 
uporabi kozm etičnih sred
stev. Predavala je  strokov
njakinja Vedrogovega inšti
tu ta  iz Ljubljane.

V trgovski hiši tudi 
poslovalnica SAP

V novi trgovski hiši v Sev
nici bo dobila p rostor občin
ska knjižnica, ki je  nastala 
z združitvijo nekdanjih knjiž
nic. 2e ves čas se m ora 
stiskati v neprim ernih pro
sto rih  v Šm arju, zaradi po
m anjkanja denarja pa tudi 
ni najbolje založena s knji
gami novejših izdaj.

Kot je  bilo dogovorjeno, 
bo v novi trgovski hiši od
prlo  poslovalnico tudi tu r i
stično podjetje SAP iz Ljub
ljane. S tem bo kraj precej 
pridobil

Prav njih 
pa ni bilo . . .

Janez Škerjanc, predava
telj višje šole za politične 
vede iz Ljubljane, je imel 
15. novembra v dvorani 
Jugotanina zanimivo pre
davanje o družbenih od
nosih in oblikah stika s 
tu jim  kapitalom. Organi
zator predavanja občinski 
sindikalni svet in aktiv ko 
m unistov strokovnih de
lavcev sta povabila tudi 
predsednike sindikalnih 
podružnic.

Prav slednji pa so bili 
na predavanju zelo redki, 
čeravno je bila ta prilož
nost ko t nalašč, da se kaj 
bolj seznanijo z zelo važ
nim  ekonom skim  vpraša
njem , naložbami tujega 
kapitala v naša podjetja  
in modernizacijo tehnolo
gije. Brez poznavanja do
gajanj v našem gospodar
stvu bo sindikat res samo 
za tista opravila, ki se jih  
drugi v podjetjih  branijo: 
skrbi za ozimnico, malico 
in morda še za kak izlet.

Predvideno je , da bo do prvega m aja prihodnjega leta  
dokončana rekonstrukcija  sevn iške K opitarne. Tovarna  
bo dobila nove prostore za izdelavo k op it in  obrat za 
izdelavo pet ter še  nekatere druge p rostore. K olikšno  
je  gradbišče, pove podatek, da izvajalec del gradbeno  
p od jetje  iz Zagorja gradi in  obnavlja na okoli 3500 m 2 
zidanih površin . Na slik i je  del novega obrata za iz
delavo kopit. (F oto: M. Legan)

Gostincem v premislek
»Ko pridejo k  nam gost

je, jih  nimamo kam pe
ljati.«

i>V razvijajoči se kraj 
prihajajo vse bolj zahtev
ni poslovni ljudje, toda 
kateri lokal v Sevnici naj 
jim  svetujem , da bodo za
dovoljni?«

Obe tožbi sta bili re
snično izrečeni. Sevniška  
občina ima veliko gostišč, 
toda m ed njim i je redko, 
ki bi slovelo daleč na
okoli.

Občina je  na široko od
prla vrata turizm u in go
stinstvu. 32 zasebnih go
stiln je  že. Mnogi so pro
sili za olajšave, ker pro
store še preurejajo. Bili 
so tudi uslišani.

V zameno za razpravo o 
težavah in davkih naj to 
krat spregovorimo o ti

stem, česar ni mogoče 
spraviti v številke. Inšpek
cija lahko zahteva predpi
sano ureditev, marsikaj 
drugega, tudi zelo po
membnega, pa se ne da 
predpisati. Gostje si želijo 
reda, čistoče, posluha za 
osebne želje, domačnosti, 
za pošten denar dobro vi
no in jed. Za vse to ni 
nujen denar, izgovor nanj 
je nepotreben, č e  bo s to  
splošno sobdo katerem u  
storjena krivica, naj pri
zanese. želja  nas gostov 
je, da ne bodo nastale iz 
naših gostišč umazane 
pivnice, kjer ljudje v pi
jači utapljajo vsakodnev
ne skrbi.

Sicer pa: ali ne bi imeli 
sami gostinci največ kori
sti od tega, kar je  treba 
spremeniti in izboljšati?

Kakšna bo kmetijska šola?

Vedno boljša povezava med vasmi
Ponekod je vrednost opravljenih del celo nekajkrat večja, kot je bila

pomoč cestnega sklada

Nekateri kmečki fantje, ki so ali še bodo pre
vzeli domačije, že povprašujejo, kakšna bo šola, 

ki jo pripravlja sevniška delavska univerza

bi ga organizirali tudi drugje. 
Kmečki fantje, izkoristite zim
ske popoldneve za šolo, ki 
vam bo veliko koristila pri 
km etijskem  delu! To zahte
va veliko znanja, več kot 
mnogi drugi poklici. Prijavi
te se čimprej v pisarni de
lavske univerze v Sevnici, da 
se bo pouk lahko čimprej 
začel.

Žage ni bilo treba 
ustaviti

Sredi leta je bila zaradi 
m anjših možnosti prodaje 
rezanega lesa izrečena napo
ved, da bo m orala K opitar
na v Sevnici verjetno jeseni 
začasno ustaviti delo v ob
ratu  ,2aga’, če se razm ere 
ne bodo izboljšale. Do naj
hujšega pa vendarle ni p ri
šlo, prodaja se je na račun 
izvoza znova povečala, čerav
no cene niso najbolj spod
budne.

Prihodnje leto pa v jarke
K S Z ab u k o v je  je  lan i in  le to s  o b n av lja la  ceste  in  

po ti, za p r ih o d n je  le to  p a  je  p red v id en a  g ra d n ja  vo
dovoda-

V mladih vzbuditi veselje do čebel
Starejši čebelarji predlagajo ustanovitev šolskih čebelarskih društev

Zabukovje vendarle ni ta 
ko m ajhna im nepomembna 
vas, zato le ne bi bilo odveč 
postaviti kažipot na mestu, 
k jer je  s oeste, ki pelje 
proti Planini, treba zaviti na 
desno pro ti Zabukovju! K raj 
im a šolo, krajevni urad, lepo 
trgovino, pošto in dve gostil
ni. Nekdaj je bil v njem  tudi 
sedež krajevnega ljudskega 
odbora, zdaj pa je sedež k ra 
jevne skupnosti.

»Ceste in pokopališča, to 
je  bilo doslej najbolj potreb
no. Od občine smo za vse le
to dobili 340.000 Sdin pomo
či, vendar smo s prizadev
nostjo vaščanov veliko nare 
dili,« pravi predsednik kra

jevne skupnosti M artin Pajk.
Lani so bile preurejene ce

ste Pokojnik—Mrzla Planina, 
Zabukovje—Završe, Pokojnik 
—Podskalica, Zabukovje—La- 
še, letos p a  cesta od Jelovca 
do Vel. Podgorja. Velika le
tošnja pridobitev je tudi le
po urejeno pokopališče v 
Zabukovju.

Drugo leto se bodo lotili 
gradnje vodovoda. N ačrt je 
s ta r že 25 let. Vodovod Po
kojnik—Zabukovje je dolg 
1320 m  in bo imel naraven 
pad. Za pomoč bodo zapro
sili vse, ki bodo uporabljali 
vodo iz tega vodovoda, in 
upajo, da bodo staro  željo 
ljudi v tem delu občine tudi 
uresničili.

Čebelarjenje je  bilo nekdaj 
privlačna postranska dejav
nost slovenskega kmeta, ki 
je imel v tem  delu konjička, 
pa tudi precejšen zaslužek. 
Ni naključje, da je  prav iz 
naših vrst izšel svetovno zna
ni čebelar in pisec knjig Jan
ša, ki je dolgo časa deloval 
na cesarskem  dvoru na Du
naju.

O čebelarjih malokdaj za

ide kaj na stran i časnikov, 
čeravno bi to zaslužili. V sev 
niškem društvu čebelarjev, 
ki ga vodi Bogomir Milost, 
je včlanjenih 48 čebelarjev, 
ki prem orejo skupaj 1017 pa
njev. V okviru društva si po
magajo in izmenjavajo izkuš
nje, ki so potrebne za boljše 
delo.

2al je zunaj društva, ki je 
razdeljeno na posamezne 
družine, še vedno 80 čebelar
jev s 708 panji, kar pomeni, 
da im ajo ti čebelarji povpreč
no še enkrat m anjše število 
čebel. Tudi te čebelarje pa 
je treba pritegniti v društvo 
in jim  pomagati. Da bi v mia- 
dem rodu zbudili zanimanje 
za to lepo km etijsko opravi

lo, so predlagali ustanovitev 
čebelarskih krožkov v osnov
nih šolah.

Za prosvetni dom že 
2500 delovnih ur

Prebivalci Loke in Račiče 
so doslej opravili p ri obnovi 
prosvetnega doma v Loki že 
2500 prostovoljnih delovnih 
u r in veliko število voženj 
z vozovi. Kaj je mogoče na
rediti, so pokazali prvo no
vem brsko nedeljo, ko se je 
blizu 40 prostovoljcev lotilo 
betoniranja. P ri tem  težkem 
delu so pomagali vsi od kra
ja: tisti, ki jim  je  težaško 
delo vsakodnevno, in tisti, 
ki ji mni. V petih  urah so 
zabetonirali 90 m2, v znani 
Ježevi gostilni pa so jim  čla
nice prosvetnega društva Pri
mož T rubar pripravile toplo 
enolončnico.

Za te dni je dogovorjena
nova akcija: betoniranje p ri
tličja. Zaželeno je, da bi to
krat prišlo več mladine, kot 
je je bilo prvič.

S. Sk.

Prva lovska razstava 
v Sevnici

Devet lovskih družin, ko
likor jih  je v sevniški ob
čini, je v petek popoldne, 
17. novem bra, v dvorani ga
silskega doma odprlo prvo 
občinsko lovsko razstavo. 
Trajala je  dva dni. P ripra
ve je  vodil veterinar in lo
vec Alojz Mihev. V razstav
nem prostoru  so si obisko
valci lahko ogledali vrsto 
najlepših trofej sevniških 
lovcev, m ed njim i tudi zelo 
lepo rogovje jelena, ki ga 
je  uplenil dr. Pesjak.

Na sporedu pa so bile tu 
di filmske predstave. Na lov
ski zakuski, ki jo  je  p ri
pravil m ojster Jenčič, so se 
lovci pogostili s srno v oma
ki.

Tečaj o varstvu 
pri delu končan

Prejšnji teden je bil v Sev
nici končan sem inar varstva 
p ri delu za delavce Gostin
skega podjetja, Komunalno 
stanovanjskega podjetja in 
Komunalno obrtnega podjet
ja. Sem inar je  tra ja l skupno 
35 ur, udeležilo pa se ga je 
več kot 40 delavcev. Preda
vatelji oddelka za medicino 
dela pri celjskem zavodu za 
zdravstveno varstvo so govo
rili največ o ukrepih, ki so 
potrebni, da bi se zmanjšalo 
število nesreč. P ri tem ima 
veliko vlogo tudi izbira de
lavcev za posamezna delovna 
m esta in pravilna prehrana. 
Ob koncu tečaja so v razgo
voru udeleženci želeli, da bi 
v prihodnje organizirali še 
več podobnih tečajev. Zavod 
za zdravstveno varstvo bo v 
letošnji zimski sezoni orga
niziral tudi sem inar za direk 
to rje  in tehnične vodje go
spodarskih organizacij.

Blanca bo na vrsti 
do leta 1970

2e osem let govorimo o 
preureditvi trgovine na Blan
ci, pa vendar se ni še nič 
prem aknilo. Sevniško trgov
sko podjetje ne najde de
narja  za izpolnitev naših že
lja. č e  ne bo ono ničesar 
ukrenilo, bomo poiskali d ru 
ga podjetja, ki bodo to volj
na narediti. Tako nekako 
sto ji zapisano v sporočilu 
krajevne skupnosti z Blan
ce, ki je  sklenila javno za
htevati boljšo trgovino za 
svoj kraj.

Sevniško trgovsko pod
je tje  je  odgovorilo, da je 
preureditev trgovine na Bla- 
nici zajeta v njihovem na
črtu , po katerem  bo do leta 
1970 kraj dobil tako trgovino, 
da bodo ljudje gotovo zado
voljni. Torej: še dobri dve 
leti potrpljenja!

Nov votlak, ki 
vsebuje les

Sevniško komunalno obrt
no podjetje je  naredilo prvi 
poskus, ki je  v cementne 
votlake vgradilo koščke iz- 
luženega lesa, ki ga sevniški 
Jugotanin po zelo nizki ceni 
prodaja papirnicam . Tak vot- 
lak je občutno lažji, pred
vsem pa boljši toplotni izo
la tor in bil bi prim eren zla
sti za gradnjo sten, ki niso 
toliko obrem enjene. Zavod 
za raziskavo m ateriala na
mreč še ni preizkusil, ko
likšna bo trdnost novega vot- 
lnku.

Oglašujte 

v UL!SltVNISKI, VESTNIK
L _

Za popravilo vaških poti je 
v začetku leta sevniški cessni 
sklad namenil skupno le m i
lijon starih  dinarjev, hkrati 
pa je tudi določil, za katere 
poti naj bi denar porabili.

Upravni odbor je pred 
kratkim  razpravljal o uresni
čitvi predvidevanj in ob tem 
ugotovil, da so razen v vasi 
Rovišče in Zavratec gradbeni 
odbori denar porabili v skla
du z načrtom . Za pot Zavra
tec — Rovišče je odbor skle

nil, da je  treba najprej p re 
veriti, kako je  bil doslej do
deljeni denar porabljen, šeie 
nato pa govoriti o novi po
moči.

Razveseljivo je, da so ob
čani pri popravilih poti opra
vili tudi veliko prostovoljnih 
ur, pri čem er je treba poseb
no pohvaliti vaščane Arta, 
k jer je vrednost opravljenega 
dela celo nekajkrat večja kot 
dotacija cestnega sklada. Le 
tos je največ denarja šlo za

gradnjo ceste Laze—Konjsko 
in za u trjevanje poti v Pod
gorju.

K er je  v občini potrebnega 
še veliko dela na tem pod 
ročju, denarja pa m anjka, se 
je upravni odbor odločil 
izterjati dolgove od podjetij, 
ki so dolžna za asfaltiranje 
odseka od savskega mostu do 
železniške postaje. Ta dolg 
znaša 1,1 milijona Sdin in bi 
ga koristno porabili za po
pravilo vaških poti, na p ri
m er za gradnjo poti Mrtovec 
— Lisičje jam e, k jer so cesto 
že naredili, m anjka pa jim  
le denar za nakup cevi.

Upravni odbor je v tem ča
su dobil tudi precej prošenj 
za pomoč, vendar jih  ob tej 
priložnosti ni obravnaval, ker 
ni denarja.

K m etijska šola za kmeto
valce, ki naj bd začela delo
vati decem bra, bo tra jala  dve 
do tri zimske sezone in bo 
pod pokroviteljstvom  ene iz
med srednjih  km etijskih šol. 
Pouk bo vsak dan skozi tri 
zimske mesece, na koncu po
uka pa bodo slušatelji dobili 
spričevala. Praktični pouk bo 
v času, ko bodo to omogo
čale vremenske razmere.

Posebno zanimanje vzbuja 
traktorski tečaj, ki je tudi 
vključen v pouk. To znanje 
bo kmetovalcu prej ali slej 
potrebno, saj je gotovo, da 
bo mehanizacija prodrla na 
vas in zadržala mlade ljudi 
na zemlji te r sprem enila de
lo na kmetiji. Kdor bo tečaj 
uspešno končal, bo dobil se
veda tudi vozniško dovolje
nje.

Od števila prijavljencev je 
odvisno, kje bo pouk. V erjet
no bo v Boštanju; če bo še 
kje dovolj prijavljencev, pa



Razpored predavanj po vaseh
Dobrnič: 4. decembra, ob 18. uri v zadružnem domu 
Knežja vas: 4. decembra, ob 18. u ri v osnovni šoli 
Vel. Gaber: 5. decembra, ob 18. uri v osnovni šoli 
Sentlovrenc: 5. decembra, ob 18. uri v šoli 
Vel. Loka: 6. dec. ob 18. u ri v zadružnem domu 
Čatež: 6. decem bra, ob 18. uiri v šoli 
Dol. Nemška vas: 7. dec. ob 18. u ri v šoli 
Mirna: 7. decembra, ob 18. u ri v šoli 
Šentrupert: 8. decem bra ob 18. uri nad m lekarno 
Mokronog: 8. dec., ob 18. u ri v prosvetnem domu 
Trebelno: 10. dec., ob 8. u ri v zadružnem domu

Dobrnič: Svetinje so lahko zase
Odbor krajevne organizacije SZDL v Dobrniču: »V Svetinjah imajo lahko 
svojo krajevno organizacijo, če vaščani tako želijo.« —  Dobrniški televizor 

iz mladinske sobe bo naprodaj

V nedeljo, 19. novembra, je 
odbor krajevne organizacije 
SZDL v Dobrniču začel p ri
p ravljati letošnjo konferenco, 
ki bo 10. decembra. Doseda
njega odbora ne bodo m enja
li, po m nenju članov pa bo 
m orala konferenca izvoliti 
novega tajnika in člane 
ter nam estnike poravnalnega

sveta. Na bližnji konferenci 
bodo dokončno odločili, če 
se bodo Svetinje s še nekaj 
manjšim i vasmi ločile in ime
le svojo krajevno organizaci
jo. Največ časa nam eravajo 
na konferenci posvetiti k ra
jevni samoupravi. Letos so 
s pomočjo krajevne skupno
sti naredili dva m anjša mo-

VPRAŠANJE, K I S I GA ZASTAVLJAJO KM ETO VALCI

Kako dobiti več od živine in krompirja?
Narejen je osnutek srednjeročnega programa razvoja kooperacijske pro
izvodnje —  Te dni ga bodo obravnavali v vseh večjih krajih, kasneje pa še 

občinska skupščina, ki je zadnjega avgusta odklonila prvi osnutek

N ihče ne  p r ič a k u je , d a  b o  že sa m  d o b e r  n a č r t  razv o 
ja  z aseb n e  k m e tijsk e  p ro izv o d n je  T m e rilu  občine 
re š il sk rb i k m e to v a lce  in  jim  p o k aza l n a jb o ljš o  p o t. 
V n a š ih  n e u s ta lje n ih  tr ž n ih  ra z m e ra h  je  k a j težko  
reč i, k a j bo  n a jb o lje  s e ja ti  ju t r i  a li p o ju tr išn je m , č e  
p o en o stav im o : p re d v č e ra jšn jim  je  b il čas  p ra š ič e 
re je , v če ra j g ovedo re je , d an es  je  čas  r e je  k o n jev  
in  oslov. T ržn e  razm ere  se  n ag lo  sp re m in ja jo , tr e b a  
je  b it i  e la s tičen , p o z n a ti n a ra v n e  m o ž n o sti in  p re d 
n o s ti, za  n a p re j je  tr e b a  čim več v ed eti, k a j b i se  
la h k o  zgodilo . In  še  n e k a j: k m e to v a lc i m o ra jo  so 
d e lo v a ti, n e  p a  se  g le d a ti k o t p e s  in  m ačk a . P rib ito  
je , d a  im a  zaseb n a  k m e tija  p rav ico  do  ž iv lje n ja , d a  
z a d ru g a  k m e ta  p o tre b u je  in  k m e t n jo , sa j o b a  d ru ž i 
is ti  in te re s .

več razm išljati, saj vse to 
lahko poveča kmetovalčev 
dohodek.

Vse te  naloge zahtevajo vr
sto ukrepov in strokovnih po-

segov, od večjega gnojenja do 
dajanja posojil za obnovo 
gospodarskih poslopij, od 
boljše strokovne službe do 
boljšega sodelovanja. Ko bo
do te dni po vaseh razgovori 
in predavanja o prihodnjem  
razvoju zasebnega km etijstva 
te r o možnostih povečanja 
dohodka v živinoreji in po
ljedelstvu, pridite in sodeluj
te! M. L.

stova v Vrbovcu in Artmanji 
vasi, v prihodnje pa bo tre 
ba organizirati še več akcij, 
da bo občinska pomoč kar 
najbolje naložena.

Odbor je v nedeljo sklenil 
tudi, da bo prodal delno po
kvarjeni televizor z radioapa
ratom , ki že dve leti pokvar
jen  stoji v m ladinski sobi. 
Postalo je nam reč jasno, da 
kljub prizadevanju ne m ore
jo  obuditi klubskega življe
nja, ker mladine ni blizu. 
Denar od aparata bodo nalo
žili pri SZDL in ga kasneje 
porabili tako, kot bo najbolj 
koristno. Licitacija bo v ne
deljo, 3. decembra, v Dobrni
ču. Izklicna cena bo 150.000 
Sdin.

člani odbora so na nedelj
ski seji ostro zahtevali, naj 
pristojni občinski organi 
omogočijo žužemberški km e
tijski zadrugi, da bo v Dobr
niču odprla mesnico. Prej ali 
slej pa bo treba Dobrniču 
zagotoviti tudi preskrbo s 
kruhom .

Kakšne so možnosti za 
kmetijstvo na področju tre 
banjske občine? Dve tretjin i 
zemljišč je v valovitem gri
čevju, najprim ernejšem  za 
krom pir in krm ne rastline. 
13.500 ha zemlje je razdelje
nih med 3900 km etij, kar po
cen i, da je povprečno kme
tijsko posestvo veliko dobre 
3 ha. če trtin a  posestev je  ce
lo m anjša od enega hektarja.

če pogledamo podatke o 
starosti lastnikov kmetij, lah
ko ugotovimo, da je dve tre t
jini starejših  od 50 let, peti
na pa celo starejša od 65'let.
V celoti je približno le polo
vico ljudi norm alno sposob
nih za delo Vse to v glavnem 
že kaže, v kakšnih razm erah 
je zasebno km etijstvo v ob
čini.

Nujni so posebni šolski oddelki
Trebanjski svet za izobraževanje in kulturo predlaga temeljni izobraževalni 
skupnosti, naj prihodnje šolsko leto ustanovi posebne oddelke za duševno

manj razvite otroke
Naravne razm ere so naj

bolj ugodne za krom pir in 
govedorejo. Ker pa zdaj ne 
gre več vse za med, kot je 
šlo še pred nekaj leti, je  tre 
ba ukreniti vse in obdržati 
prodajo te r jo, kolikor je  mo
goče, tudi povečevati. Na tr 
gu je mogoče dobro prodati 
samo kakovostno živino, vzre
ja  take živine pa zahteva več 
znanja, več strokovnega de
la, boljšo krm o in  boljše ple- 
menice. Odkar sadijo v juž
nih republikah mnogo več 
krom pirja, s e 'je  pokazalo, da 
lahko ‘slovenski pridelovalci 
prodrejo z boljšo kakovostjo, 
hitrejšim  prilagajanjem  po
trebam  tržišča in z menjava
njem slabših sort krom pirja. 
Tudi o ajdi, fižolu, prosu in 
strniščnih posevkih bo treba

Za 198 otrok se trenutno v 
trebanjski občini ve, da po
trebujejo ali šele bodo potre
bovali posebno šolo, ker im a
jo  zaradi različnih vzrokov 
m anjše umske sposobnosti. 
Četrtina od teh že obiskuje 
navadno osnovno šolo, ven
dar zaostajajo v nižjih razre
dih, njihovo usposabljanje za 
življenje pa ne teče tako, kot 
bi moralo. V vsej občini zdaj 
ni niti enega oddelka poseb
ne šole, čeravno je tako 
usposabljanje teh otrok v bi
stvu najceriejše.

Zahteve in številke so že 
precej časa znane, vendar je 
doslej vse to iz različnih 
vzrokov ostalo le pri ugoto
vitvah. 17. novem bra je svet 
za izobraževanje in kulturo

sklenil, da bodo v decembru 
socialni delavci skupaj s psi
hologom obiskali vse osnov
ne šole v občini, da bi tako 
izpopolnili podatke o resnič
nih potrebah. Vse to bodo 
predložili tem eljni izobraže
valni skupnosti, da bo izdat
ke za posebno šolstvo vklju
čila v program  in stroške za 
prihodnje leto.

Po vsej verjetnosti bo Treb
nje že prihodnje leto dobilo

oddelek posebne šole, za 
področje Mirne, Šentruperta 
in Mokronoga pa bo treba še 
ugotoviti, kje so največje po
trebe in kje so možnosti za 
tak pouk. Ker prihajajo du
ševno manj razviti otroci po
gosto prav iz socialno šibkej
ših družin, je občina priprav
ljena zanje zagotoviti rejn i
ške družine, da bodo lažje 
izdelali šolo in se usposobili 
za življenje.

V času žetve-praznih rok

Spet delajo več po naročilih
Odkar so se šentlovrenški mizarji povezali s 
šentviškimi, so se začele razmere izboljševati

Mizarstvu Hrast iz Sent- 
tovrenca so se spomladi obe
tali kaj hudi časi. Tovarna 
šivalnih strojev, ki ni mogla 
Prodati izdelkov, je kasnila s 
Plačilom kabinetov, ki so jih 
zanjo delali šentlovrenški 
mizarji. Vse bolj je postaja- 
lo tudi očitno, da majhna 
Podjetja ne morejo tekmova- 
ti v serijski proizvodnji, za

to so znova začeli iskati več 
naročil in uslug.

V sodelovanju s šentvi
škim Strojnim  mizarstvom, 
ki jim  je odstopilo del naro
čil, so izdelali večje število 
garsonjem ih om ar, bolj pa 
so se navezali tudi na trgov
sko podjetje Lesnina. To je 
skupno pripomoglo do iz
boljšanja razm er, ki so bile

včasih za 23-članski kolektiv 
že malone klavrne. Mizar
stvo H rast je bilo po zasluž
kih in skladih še nedavno na 
repu tovrstnih podjetij v ob
čini.

Letošnji tričetrtletn i obra
čun je pokazal, da so nare
dili že za 57 milijonov S din 
izdelkov in storitev, kar je 
toliko kot lani vse leto. Ok
tobrski povprečni osebni do
hodki so dosegli 65 tisoča
kov, kaže pa, da bodo tudi 
skladi še enkrat večji kot 
lani, čeravno bodo še vedno 
razm erom a skromni.

Pred dobrim a dvema me
secema smo v želji, da bi 
podprli spodbudo, pisali o 
dveh upokojenih oficirjih, ki 
sta v opuščenih prostorih 
nekdanje špančeve kmetije 
na Veliki Loki začela rediti 
piščance v kooperaciji z ljub
ljansko Emono, čeravno sta 
dosegla nadpovprečno p rire 
jo in izkoristek krm e, sta 
zdaj, ko je  treba požeti sa
dove truda, nemalo razoča
rana. V času pitanja je  ne
nadno občutno padla cena 
piščancev in pretresla že ta 
ko napeto bilanco stroškov, 
ki temelji na dragih močnih 
krmilih.

Nižja cena je trenutno v 
prid  kupcem, toda vpraša
n je  je, koliko časa bo taka, 
če rejci opuščajo rejo zaradi 
tega, ker ni rentabilna, ve
like farm e pa izgubo p ri pi
ščancih pokrivajo iz drugih 
dejavnosti. Teh rejcev ne bo

za to delo nihče več navdu
šil, saj gre še osel le enkrat 
na led.

Koliko bodo plače
vali etažni lastniki
Kdor je lastnik stanovanja 

ali poslovnega prostora v 
stavbi, ki jo upravlja stano
vanjsko podjetje, je prav ta 
ko dolžan prispevati za vzdr
ževanje celotne stavbe. Tako 
določajo predpisi, vendar ne 
povedo, koliko je treba v ta 
namen tudi prispevati. Na 
zadnji seji občinske skupšči
ne so na predlog stanovanj
skega podjetja sprejeli ob
činski odlok, ki pravi, da bo
do morali ti tako imenovani 
etažni lastniki v ta  namen 
plačevati 30 odst. polne stana
rine v stavbah, ki s»o bile 
zgrajene po letu 1950, v sta
rejših  stavbah pa po dejan
sko ugotovljenih stroških

Ustavilo se je malo pred koncem t r e b a n j s k e  i v e r i

Gradnja tretje etape trenutno stoji, ker je zmanjkalo denarja

Tudi drugo etapo mokro- 
n°Škega vodovoda naj p re 
je m e  komunalno podjetje 
"rebnje, ki je registrirano za 
°skrbovanje prebivalcev s 
Pitno vodo. Tako je pred 
^ a tk im  sklenila obCinska 
pupščina, ki je  bila investi- 
;° r prve in druge etape mo- 
*ronoškega vodovoda. Komu
nalnemu podjetju je  dode
ljena celotna vrednost obrat
uj*1 sredstev in obveznosti 
P je v a n ja  letnih obrokov 

Posojil. Z odlokom o na- 
gospodarjenja s komu- 

alnimi napravam i je  zago- 
0vljeno, da se bo zbrani de-

nar uporabljal samo za- vo
dovod.

Drugače pa je s tTetjo eta
po, podaljškom vodovoda do 
Bistrice in Prelesja, kar je 
začela graditi krajevna skup
nost. Ker skupščina ni inve
stitor, tudi ne m ore tega vo
dovoda dodeliti komunalne
mu podjetju, marveč o tem 
odloča sam a krajevna skup
nost. Bolj kot vse to pa je 
trenutno važno vprašanje 
kje dobiti še kaj denarja, da 
bi ta del vodovoda tudi do
končali, saj si ljudje močno 
želijo tekoče vode. Prispevki 
prebivalcev so v glavnem že

pobrani, zaenkrat pa ne ka
že, da bi še kje dobili kaj 
pomoči.

Tesno medobčinsko 
sodelovanje

Trebanjska in novomeška 
občina im ata trenutno 24 
skupnih služb. Tolikšna po
vezanost, ki je že redkost 
v medobčinskem sodelovanju, 
kaže na veliko sorodnost po
krajine in problemov, hkra
ti pa zm anjšuje izdatke za 
vzdrževanje različnih potreb
nih družbenih služb.

■  1’RVl TR IJE TEDNI MOTE
LA. V prvih treh  tednih poslova
n ja  novega Putnikovega m otela v 
Trebnjem  so bila prenočišča po
vprečno 60-odstotno zasedena, kar 
je precej dobro za začetek. Po na
rodnosti je  prenočevalo največ I ta 
lijanov, Turkov in Grkov, v tu ri
s tičn i sezoni p a  se bo  to  soraz
m erje  gotovo obrnilo  v p rid  so
sednjim  Avstrijcem In Nemcem, ki 
največ obiskujejo  našo deželo. Da 
bo m otel privabil še več gostov, 
bo potrebno polepšati okolico in 
postaviti reklam ne deske ob cesti.

■  PREDAVANJE NIKA TOSA. 
V torek popoldne, 21. novem bra, je 
v T rebnjem  govoril o raziskovanju 
javnega m nenja predavatalj visoke 
politične šole Niko Toš lz L jub
ljane. Predavanje je  organiziral ob 
činski kom ite ZK.

■  ZAKAJ TAKO ZGODAJ ZAD- 
NJI AVTOBUS ZA TREBNJE? Ve
likokrat je s liša ti T rebanjce, kako 
negodujejo, zakaj avtobusna pod
je tja  ne u s tav ljajo  v Trcfm jem  tu 
di kakšnega kasnejšega avtobusa. 
Zdaj Je tako, da m ora človek za

pu stiti L jubljano že ob 19. uri, 
če se hoče pe lja ti domov s  tem 
prevoznim  sredstvom , čeravno pe
lje  m im o Trebnjega kasneje še ve
liko avtobusov. Prav bi bilo, da  
bi p ris to jn i posredovali avtobusnim  
podjetjem  želje ljudi.

■  PRVI AVTOMATSKI PRODA 
JALEC. V prodajaln i Tobaka lahko 
sam i kupite žvečilne kroglice, po 
tr i za 20-dinarski kovanec. To je 
prv i avtom at za prodajo  žvečilne 
gume v k raju .

■  KONČNO JE  ZAPRTO sm eti 
šče pod gradom , ki še zdaleč ni 
sodilo v bližino tu rističn ih  objek 
tov in  zgodovinskega gradu. Novo 
sm etišče je  na  Cvibljah, k je r je 
treba  sm eti obvezno odlagati.

Drobne z 

Mirne
B  KAJ JE  Z GRADNJO SOLE.

Na seji občinske skupščine je  na 
vprašanje FTanja Bulca odgovoril 
predsednik skupščine in  utem eljil 
odločitev za gradnjo šole po vzor
cu črnom aljske. S tala  bo okoli 260 
m ilijonov Sdin in  im ela 12 učilnic, 
toliko, kot jih  je  potr<Ono. Rečeno 
je  bilo, da  bo  dodatna tehnična 
dokum entacija prip rav ljena do fe
b ru a rja  tako, da  bi spom ladi že 
lahko začeli g raditi, šo la  naj bi 
stala  nasproti sedanji na m estu, 
k je r je bilo  po urbanističnem  p ro 
gram u predvideno središče M im e. 
Ta odločitev je  zahtevala delno 
sprem em bo program a.

■  KANALIZACIJO POSTOPNO.
Nedavno so se v projektivnem

ate lje ju  v Ljubljani dogovorili, da 
bo zavod dokončno izdelal idejn i 
načrt za m irensko kanalizacijo. 
Po treba po  odvajanju  odpadnih vo
da je  vse večja, ker pa to zahteva 
veliko denarja, bodo kanalizacijo 
urejevali postopno, kakor bodo 
dovoljevale možnosti in  vzporedno 
z regulacijskim i deli v strugi 
M ime.

■  BO KDAJ OGLEDALO NA
KRIŽIŠČU? Vse dosedanje nesreče 
na križišču pred  Kolenčevo gostil
no, kot kaže, niso še prepričale 
cestarjev, da je  na  tem  nepregled
nem in  nevarnem  ovinku nu jno  
treba  postaviti prom etno ogledalo. 
M orda je  treba  čakati na nesrećo 
S sm rtn im  izidom, k a r pa  n i nič 
neverjetnega, saj je  asfaltna cesta 
povečala h itro st, s tem  pa tud i 
nevarnost nesreč.

■  PRODAJA MRLIŠKEGA VO
ZA. M irenska krajevna skupnost se 
je odločila, da  bo p rodala  s ta r i 
m rlišk i voz, ki ga že dolgo več ne 
uporablja.

Miro Lužnik 
v Trebnjem

22. novembra je  obiskal 
trebanjsko občino direktor 
republiškega zavoda za p ro 
svetno-pedagoško službo Miro 
Lužnik. V razgovoru s p ro 
svetnimi delavci, člani skup
ščine in izvršnega odbora 
temeljne izobraževalne skup
nosti te r zastopniki občinske 
skupščine in družbeno-politič- 
nih organizacij se je  seznanil 
s položajem šolstva in pro
svetnih delavcev v trebanjski 
občini. O razgovoru več p ri
hodnjič.

Jutri se bo zbral 
občinski odbor ZZB

Ju tri dopoldne se bodo ob 
9. uri zbrali člani občinske
ga odbora ZZB ter obravna
vali priprave na redne letne 
konference krajevnih organi
zacij. Pretresali bodo tudi 
predlog dohodkov in izdat
kov te r delovni program  za 
prihodnje leto.

Zaenkrat še nič 
z novo mesnico

Strokovna komisija, v ka
teri sta tudi veterinarski in 
sanitarni inšpektor, je p rejš
nji teden pregledala prosto
re  v Pavlinovi gostilni, k jer 
naj bi novomeško podjetje 
M esarija odprlo novo pro
dajalno mesa. K er se je  pred 
leti že trebanjska km etijska 
zadruga m orala um akniti iz 
omenjenih prostorov, je  b i
lo že vnaprej pričakovti, da 
bo kom isija ugotovila, da se
danja ureditev ne ustreza 
strogim določilom predpisov 
o prom etu s prehram benim i 
in pokvarljivimi proizvodi.

če  bo M esarija (ali pa 
KPD Dob, ki se je tudi za
nimal za prodajalno) hote
la odpreti novo prodajalno, 
bo m orala dobiti v najem  
še sosednjo sobo in del hod
nika, vse to  pa urediti tako, 
kot zahtevajo predpisi.

Sodnik za prekrške -  
samostojen organ

Doslej je  delal občinski 
sodnik za prekrške v sklo
pu občinske uprave, po no
vem zakonu pa m ora obsta
ja ti kot sam ostojen organ. 
Tudi občinska skupščina v 
Trebnjem  je  na zadnji seji 
sprejela odlok o ustanovitvi 
samostojnega organa za kaz
novanje prekrškov.
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Prireditve za 
praznik

V počastitev dneva republi
ke bo v Kočevju več p rire 
ditev. 25. novem bra bo v Se- 
škovem domu koncert Aka
dem skega pevskega zbora. V 
Likovnem salonu je  že od
p rta  razstava ob 50-letnici ok
tobrske revolucije. M ladinski 
klub bo organiziral 26. no
vem bra tekm ovanje električ
nih kitaristov. Razstavljali 
bodo' tudi filatelisti in  neka
te ri drugi. Razen tega bo več 
proslav po šolah in v delov
nih kolektivih.

Iz pisarne občinske 
skupščine Kočevje
Danes ob 8. u ri se bo za

čela seja sveta za družbeni 
plan in finance. Na dnevnem 
redu  bodo inform acija o re
zultatih  gospodarjenja delov
nih organizacij v letošnjih 
prvih devetih mesecih,

Ju tri bo seja sveta za urba 
nizem, gradbene in  kom unal
ne zadeve. Na dnevnem redu 
bo razprava o reorganizaciji 
cestno v drževalne službe v 
občini in o osnutku pravilni
ka  o oddajanju stanovanj, s 
katerim i razpolaga občinska 
skupščina.

R e s ta v ra c ija  (b iv ša  lju d sk a  re s ta v ra c i ja )  je  b ila  v rs to  
le t eno n a jb o lj  z a s ta re lih  g o stišč  v ob čin i. V zad n jih  
le tih , p o seb n o  le to s , p a  je  večino  sv o jih  p o slo v n ih  
p ro s to ro v  te m e ljito  o b n o v ila  in  se  u v rs tila  m ed  n a j
lep še  g o s tin sk e  o b ra te  v občin i. — (F o to : P rim c )

Kuželjski most je končno obnovljen
Porušen je bil še med vojno -  Zgrajen je tudi nov viseči most pri Srobotniku

V teh dneh so končno le 
popravili srednji lok m ostu 
čez Kolpo p ri Kužlju, ki je 
bil porušen še m ed vojno. 
Denar za popravilo sta p ri

spevali občinska skupščina 
Kočevje in krajevna skup
nost, vaščani pa les, razen te 
ga pa tudi prostovoljno delo. 
Pri obnovi m ostu so razen

V Kočevju obnovljen gostinski lokal
Restavracija je dobila nov notranji in zunanji videz, za dan republike pa bo 
odprla tudi novi bife — Kolektiv je vrsto let delal v slabih pogojih, po letu

1967 pa jim gre vedno bolje

vaščanov Kužlja prostovoljno 
delali še vaščani ostalih vasi, 
ki m ost uporabljajo.

Med vojno porušeni del so 
po vojni zasilno popravili. 
Zasilni leseni del pa je km a
lu preperel in zahteval celo 
nčkaj žrtev. Tako je  nekoč 
padel z m ostu v Kolpo in 
utonil neki otrok, ki se je na
slonil na trh lo  ograjo. Z m o
stu  pa sta padla tudi dva vo
la. H krati s popravilom mo
stu so zvišali tudi cestni p ri
ključek na most, češ, »da ne 
bo treba nositi občinskih 
mož na hrb tu , kadar bo Kol
pa poplavila, in da tudi si
cer ne bodo ob poplavi te va
si odrezane od sveta«.

V teh dneh so dogradili tu 
di viseči m ost čez Kolpo pri 
bližnjem Srobotniku, ki ga 
je uničila lanska poplava. Do 
njegove dograditve pa so ob
čani telovadili čez Kolpo na 
treh žicah: po dveh so hodi
li, za tre tjo  pa so se držali 
in lovili ravnotežje.

Do dneva republike bo v 
glavnem zaključena obno
va prostorov Restavracije Ko
čevje (bivše Ljudske restavra
cije), odprt pa bo tudi novi 
bife te restavracije. Z obnav
ljanjem  so začeli m aja letos.

Spomladi je  restavracija 
dobila v upravljanje še p ri
tličje sosedne stavbe (Trg 3. 
oktobra 13). V njem  ureja 
bife, ki bo prvič odprt 28. 
novembra letos. Razen bife
ja  z novo točilno mizo bo v 
pridobljenih prostorih  še no
va gostilniška soba s 24 se
deži in  nove sanitarije. Spo
mladi bodo pred bifejem  u re 
dili tudi gostilniški v rt s 40 
sedeži.

V starem  delu restavracije, 
ki so ga delno obnovili že 
1963, so zam enjali vsa okna 
m vrata, še letos bodo ure 
dili novo pomivalnico poso
de (oprem a zanjo je  že p ri
spela), postopom a pa bodo 
zamenjevali še ostalo kuhinj
sko opremo.

R estavracija in bife im ata 
že svetlobna napisa. Razen 
že om enjenih del pa so letos 
delno obnovili tudi obrat 
»Jelka« na Reški cesti.

Število zaposlenih se kljub 
obnovitvi starih  prostorov in 
odprtju  novega bifeja ne bo 
bistveno spremenilo. Čez zi
mo bo ostalo enako, spom la
di pa se bo predvidom a po
večalo.

R estavracija je za obnovo 
prostorov najela kredit pri 
občinski skupščini, delno bo 
plačala obnovo iz svojih skla
dov, del (za prenovitev fasa

de) pa je  prispevalo Stano
vanjsko podjetje.

R estavracija im a vedno več
ji prom et. Predvsem narašča 
število toplih malic, ki jih  
skuhajo dopoldne že nad 600, 
razen tega im ajo na hrani še 
okoli 300 rednih abonentov.

Gostinsko podjetje »Ljud
ska restavracija«, ki se bo z 
dnevom republike preim eno
valo v »Restavracija«, je bilo 
ustanovljeno leta 1954 z na
menom, da bo skrbelo pred
vsem za družbeno prehrano. 
Vendar podjetje ni bilo ni
koli pravi obrat družbene 
prehrane, saj ni dobilo zara

di tega nobenih davčnih olaj
šav. K ljub tem u pa je  resta
vracija v glavnem le skrbela 
za družbeno prehrano in bo 
tudi v bodoče, čeprav z abo
nenti in prodajo toplih m a
lic nim a nobenega zaslužka. 
Predvidevajo celo,da jim  bo 
novi bife kril del stroškov, 
ki jih  imajo s hrano.

V podjetju  pričakujejo, da 
se bodo zdaj, po obnovitvi, 
izboljšali delovni pogoji za
poslenih in povečal prom et 
te r da bo to vplivalo tudi 
na večje osebne dohodke za
poslenih in na zvišanje skla
dov.

GOSTINSKO PODJETJE

RESTAVRACIJA
KOČEVJE

s prenovljeno restavracijo, z novim bifejem 
in obratom  »JELKA«

ČESTITA SVOJIM GOSTOM IN OSTALIM 
OBČANOM
ZA DAN REPUBLIKE!

I  Bife bo odprt od 28. novem bra dalje vsak 
dan od 4.30 do 22. ure 

■  Restavracija je odprta od 5. do 22. ure 
I  Nudimo vse vrste toplih in mrzlih jedač 

te r pijač.

PRIPOROČAMO SE ZA OBISK!

„LIK“ je dogradil novo lakirnico
Delati bo začela na dan republike — Gradnja in oprema je veljala 60 mili

jonov Sdin — Zdaj boljši delovni in varnostni pogoji

N ova la ik im ica  p n  o b ra tu  m iz a rn a  L esne in d u s tr i je  
K očev je  b o  zače la  d e la ti za  d a n  rep u b lik e  29. n o v em 
b ra . L ak irn ica  je  v n o v ih  p ro s to r ih , k i j ih  je  zg rad il 
SG P »Zidar« iz K očev ja , p a  tu d i n je n a  o p re m a  je  
p o v sem  nova. L a k irn ica  je  v e lja la  oko li 60 m ilijonov  
S din .

S tara lakirnica je bila v 
obratu mizarna, vendar pa so 
bili njeni prostori neprim er
ni tako tehnološko kot iz po
žarnovarnostnih in higienskih 
vzrokov. Bila je tudi že ozko 
grlo proizvodnje.

K u že ljsk i m o s t, k i je  b il p o ru š e n  m ed  v o jn o , je  k o n č 
n o  le o b n o v ljen . V re d n o s t o p ra v lje n ih  del in  p o ra b 
ljen eg a  m a te r ia la  cen ijo  n a  več k o t t r i  m ilijo n e  s ta 
r ih  d in a rje v . T u d i opaže, k i j ih  je  v id e ti na  slik i, so  
že sneli in  m o s t p re d a li v u p o rab o .

D R O B N E  IZ  K O Č E V J A

Čakalnica za obkolpske šolarje
Med Banjo loko in Osilnico bodo zgradili tri ča
kalnice za otroke, ki se vozijo v šolo z avto
busom — Zdaj čakajo šolarji ob vsakem vreme

nu na avtobus kar pod milim nebom

Nova lakirna kabina, ki je 
uvožena, je  najsodobnejša in 
ima vodno zaveso te r boljše 
zračenje. Tako je  zdaj kon
centracija hlapov nitrolakov 
v lakirnici m alenkostna ozi
rom a v dovoljenih mejah. Mo
derno urejeno je  tudi ogre
vanje lakirnice. Po izjavah 
predstavnikov inšpekcijskih 
služb je nova lakirnica LIK 
med najboljšim i in najm o
dernejšim i v Sloveniji.

Vodilni delavci' v podjetju  
pričakujejo, da bodo dobri 
tehničnovarstveni pogoji v 
lakirnici vplivali tako, da bo 
m anj bolniških, razen tega 
pa je nova lakirnica tudi

bolj varna pred požari, kot 
je bila stara. Prav zato se 
podjetju investicija tudi spla
ča.

Ob dograditvi nove lakirni
ce pa so spraznili prostore 
stare lakirnice. V njih  bodo 
zdaj organizirali proizvodnjo, 
kar pomeni, da so pridobili 
nove proizvodne površine in 
bodo zato lahko bolje orga
nizirali proizvodnjo.

P ro s la v a  v  P o d p re s k i
Podružniška šola v Podpre

ski pripravlja proslavo d n e  
va republike, 29. novembra. 
Slovesnost bo združena s 
sprejem om  cicibanov v pio
nirsko organizacijo in pro
slavo oktobrske revolucije. V 
kulturnem  delu pro&lave bo
do nastopili učenci z recita
cijam i, petjem  in odlomki iz 
iger.

■  ■  ■  O MLADINSKIH PLESIH
v dom u telesne ku ltu re  je  bilo  že 
veliko povedanega In napisanega, 
vendar ne zam an, Izm enjava m enj 
je  b ila  koristna . M arsikaj se je 
razčistilo , m lad ina p a  je  uvidela, 
d a  ji stare jši želijo le pom agati. 
Plesi so vsako drugo soboto. Iz
padi, ki so b ili p re j v navadi, se 
ne ponav lja jo  več. Naval na  plese 
je  tud i nekoliko pojenjaj.
■  ■  ■  V POČASTITEV PRAZNI
KA 29. NOVEMBRA bo v soboto, 
25 novem bra, v Domu Jo&ota Se 
ftka koncert Akademskega pevskega 
zbora iz L jubljane. V pestrem  pro 
gram u lx) nastopilo  nad  60 pevcev.
V nedeljo , 26. novem bra, pa  bo 
priredil m ladinski klub tekm ovanje 
o lek trok itaristov . Nastopile bodo 
skupine iz občine Kočevje. P rire 
ditev organizira v počastitev dne
va republike p rip rav lja ln i odbor 
m ladinskega kluba.
■  ■  ■  P«KI> r c i  KLATEŽI Ul 
pai, ki jih  lastn ik i nam enom a pu 
ščajo  na potep , v Kočevju ponoči 
ni m iru  La.ianje in p retepan je  te 
pasje  nadlege se je tako razpaslo,

da vse noči n i m iru . Prav  bd bilo 
to  nadlego poloviti, lastn ike pote- 
penskih psov pa kaznovati, saj 
im am o odlok o javnem  redu in 
m iru .
■  ■  ■  PLANINCI SE VEDNO 
OBISKUJEJO kočo p ri Jelenovem 
studencu, k a r jim  omogoča lepo 
vrem e. M inuli teden so  prvič obi
skali to  posto janko  zastopniki 
p laninske zveze Slovenije. Gostje 
so b ili s kočo in okolico zelo za
dovoljni. Dom ačim  planincem  so 
svetovali, naj t>olj p riporočajo  iz
lete v ta  lepi predel, p ri tem  pa 
jim  bodo pom agali tudi oni. le p a  
nova cesta Je precej pripom ogla, 
da  sm o priSli sedaj v bližnje ljub 
ljansko p laninsko obm očje.
■  ■  ■  NOV U Č EN  KIOSK za 
p rodajo  časopisov in tobačnih iz
delkov so postavili v teh dneh na 
Trgu svobode. Paviljon je  nekoliko 
v<xiji kot p re jšn ji. S ta ri kloak 
»Goba« (kako r so m u rekli hudo- 
rnušrri občani, ker jim  je  srkal 
d enar za »dim«) bo p repeljan  v 
Gaj, k je r bo sta l kot b lagajna p ri 
vbodu na  stadion.

V šolo Vas-Fara se vozijo 
otroci od Banje loke do Osil
nice. K adar je  lepo vreme, že 
gre, težko pa je , če m orajo v 
slabem vrem enu in  snegu ča
kati na avtobus pod milim ne
bom.

Vse pa kaže, da bodo konč
no po večletnih prizadevanjih 
ob šolski avtobusni progi le 
postavili tri čakalnice. Stale 
bodo pri Osilnici (Potuhari- 
ca), na Čolnarjih in p ri Žab
jeku.

Občinska skupščina Kočevje 
bo prispevala za čakalnici pri 
Osilnici in na Čolnarjih po 
100.000 S din, km etijsko go
zdarsko posestvo Kočevje pa 
bo brezplačno odstopilo za 
čakalnico pri Osilnici 10 ku
bičnih metrov lesa na panju 
in za čolnarsko čakalnico 5 
kubičnih metrov.

Razen tega je  obljubil SAP, 
da bo na svoje stroške po
stavil eno čakalnico nekje 
med Banjo loko na Osilnico. 
Prostor zanjo še n i dokonč
no izbran, verjetno pa bo sta 

la p ri Žabjeku.
Cakalnioo pri Osilnici so že 

začeli delati in bo narejena 
verjetno še ta mesec. Tudi na 
Čolnarjih jo  bodo začeli po
stavljati, ko bo gozdna upra
va odkazala les. Ljudje pa so 
že sklenili, da bodo pomagala 
s prostovoljnim  delom Upa
jo, da bo tudi ta  čakalnica 
dograjena v novembru.

Vodovod za Dolgo 
vas

Trasa za polaganje vodo
vodnih cevi od Kočevja p ro ti 
Dolgi vasi in  Livoldu je  že 
zakoličena. Vodna skupnost 
Kočevje-Ribnica je  tud i že 
naročila p ro jek t za napelja
vo vodovoda. G raditi ga bo
do začeli predvidom a spo
mladi, ko bo lepo vrem e in 
ko bodo zbrali denar. Dolga 
vas in  Livold najbolj po tre 
buje ta vodovod, k er Je Rinža 
vedno bolj onesnažena in 
grozi, da bo onesnažila vod
njake v teh dveh vaseh.

N ova la k irn a  k a b in a  m iza rn e  LIK je  najsodobnejša. 
N a n a ša n je  la k a  je  p o v sem  d ru g ačn o  k o t d o sle j, ra z ©*1 
teg a  p a  im a tu d i vodno zaveso . — (F o to : V esel)
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Letos je IN LE S Ribnica odprl tudi prodajno sk ladišče stavbnega pohištva v S la 
vonskem  Brodu. Skupno pa so  doslej odprli na obm očju  Jugoslavije že pet pro
dajnih skladišč.

Program razvoja
Kom isija za pripravo sred

njeročnega program a razvoja 
občine Ribnica je  na zadnji 
seji sklenila, da m ora biti 
osnutek program a priprav
ljen do 10. decem bra letos.
V njem  naj bodo posebno 
podrobno obdelane razvojne 
možnosti gospodarstva do le
ta  1970 in vlaganje v ko
munalno urejanje naselij te r 
gradnja in obnova šol. O 
predlogu oziroma osnutku te
ga program a bodo v drugi 
polovici decem bra razprav
ljali še zbori volivcev.

Dohodek delijo na ravni delovnih enot
Tako bo investiranje smotrnejše, pa tudi samoupravljanje se krepi —  
Delovna enota ustvarjeni poslovni sklad lahko sama investira, lahko ga 
posodi drugi enoti ali investira v drugi enoti in je potem soudeležena pri 
delitvi njenega dohodka — Letošnje investicije v INLES — Nič več »črnega

snega« v Ribnici

Novi zdravnik v Loškem potoku
Prebivalci si želijo še stalnega zobozdravnika

V Loškem potoku so pred Draga in Loški potok živi na-

jonov. S to investicijo so do
segli, da bo enota preusm eri
la proizvodni program  in po
slovala donosno.

D e l o v n a  e n o t a  L o š k i  p o t o k  

(14 milijonov S din):
Zgradili so poslovno stav

bo, v kateri je  hk ra ti gasil
ski dom, kar je  veljalo 12 m i
lijonov S din, ostala dva m i
lijona pa so porabili za na
kup strojev in opreme.

V INLES so to rej ukrenili 
vse, da bodo investirali čim
bolj sm otrno. Seveda so po
trebe po investicijah večje, 
kot si jih  s svojim i ustvarje
nimi sredstvi lahko privošči
jo. Razen tega naše banke ni
majo na razpolago dovolj de
narja  za kredite, zato se 
INLES p ri vseh večjih inve
sticijah poslužuje inozemskih 
posojil. Seveda pa v podje
tju  ne porabijo vsega poslov-, 
nega sklada le za investicije, 
am pak hkrati povečujejo tu 
da lastna obratna sredstva.

»dež«, ker kotlovnica ribni
škega obrata ne bo več pre
obrem enjena.

— U rejena in oprem ljena 
so bila prodajna skladišča 
stavbnega pohištva v Slavon
skem brodu, Ribnici in Vin- 
kovcih (prejšn ja  leta pa še v 
Beogradu in N išu), kar je ve
ljalo 7 milijonov S din.

— Manjše investicije, na
kup stro jne oprem e in na
prav pa so enoto letos velja
le 5 milijonov S din.

D e l o v n a  e n o t a  S o d r a ž i c a  

(52 milijonov S din):
Nova lakirnica je  veljala 

38 milijonov S din, stro ji in 
oprem a pa nadaljnjih  14 mili-

dvema mesecma spet dobili 
zdravnika — dr. Teofila Lue- 
tiča. Prej so bili dva meseca 
brez stalnega zdravnika, zato 
je sem prihajal zdravnik iz 
Sodražice.

Prebivalci Loškega potoka 
pa si želijo tudi stalnega zo
bozdravnika. Zdaj p rihaja 
sem zobozdravnik iz Ribnice, 
vendar le tr ik ra t do štirik ra t 
na teden. Precej otrok  in  od
raslih  pa im a pokvarjene zo
be, zato pridejo p ri zobo
zdravniku težko na vrsto, po
pravilo zob pa dolgo tra ja .

Zato so občani predlagali, 
da bi imeli stalnega zobo
zdravnika ali zobozdravnico, 
kar b i bilo po njihovem  m ne
n ju  lahko urediti. Pravijo, da 
bi osebne dohodke zanj ver
jetno lahko pokrili že s ho
norarjem , dnevnicami in  ki
lom etrino sedanjega zobo
zdravnika, ki se vozi iz R ib
nice. Razen tega bi b il stalni 
zobozdravnik na razpolago 
vsak dan.

Ko je bil članek že napi
san in pripravljen za tisk, 
smo zvedeli, da je na pobu
do d irek torja Zdravstvenega 
doma Ribnica Bogomirja Fe- 
gica Iniciativni odbor za 
združitev zdravstvenih domov 
KOčevje-Ribnica že sklenil, 
da bodo v Loškem potoku si
stem izirana tudi delovna me
sta  za zobozdravstveno eki
po. Iniciativni odbor bo ta  
svoj sklep zagovarjal tudi 
pred pristojnim i organi. Na 
območju krajevnih uradov

m reč 2600 občanov, zaradi če
sar je  zahteva po zobozdrav
stveni ekipi upravičena.

Cene v Kočevju 
in Ribnici

P retek li ponedeljek so veljale v 
trgovinah s  sadjem  in  zelenjavo 
v K očevju in R ibnici naslednje 
m aloprodajne cene:

Kočevje R ibnica 
(cene v N din za kg 

krom pir 0,84 1,20
sveže zelje 0,80 1,20
kislo  zelje 1,72 1,70

glave 1,95
k isla repa  1,72 1,70
fižol v zrn ju  4,60 4,50
čebula 1,83 1,90
česen 13 14
so lata  2,70 2,40
paradižnik  8,50 8,30
korenje 1,36 1,20
peteršilj 4,86 3,60
cvetača 2,90 2,60
špinača 2,90 3,50
jabo lka 1,10—1,30—2,80 1
hruške 3,16—3,75 2,90
pom aranče 5,40 5,53
m andarine 5,90 6
lim one 5,30 5,25
banane 5,50 5,60
grozdje 4,50 4,50
kostan j 5,08 5,50
ja jca  0,66—0,80 0,75

N i b ilo  re s
V našem  listu  smo pred 

nekaj tedni objavili sestavek, 
v katerem  je  bilo med d ru 
gim rečeno, da starešine rib 
niškega garnizona JLA ne pla
čujejo krajevnega sam opri
spevka za gradnjo nove šole 
v Ribnici. Naknadno se je
pokazalo, da plačujejo ta  p ri
spevek že dlje časa tako sta 
rešine JLA kot tudi pripad
niki LM. Vsem prizadetim  
se zaradi neljube pomote
oproščamo.

m ostojno razpolagajo s svo
jim  poslovnim skladom in 
am ortizacijskim i sredstvi, pa 
sprejem ajo odločitve o teko
čih (letnih) investicijskih pla
nih, ki pa m orajo bita uskla
đeni s perspektivnim  razvoj
nim program om  podjetja. 
Centralni delavski svet spre
jema le odločitve o investici
jah, za katere so potrebni 
bančni in drugi krediti.

Letos 143 milijonov Sdin 
investicij

Investicijski plan podjetja 
INLES za letos, ki je v glav
nem že izpolnjen, predvide
va 143 milijonov S din inve
sticij, od tega 30 milijonov s 
krediti, ostalo pa z lastnim  
denarjem . Glavne letošnje in
vesticije po delovnih enotah 
so:

D e lo v n a ,  e n o t a  R i b n i c a  (77 
milijonov S din investicij):

— Rekonstrukcija kotlovni
ce in transform atorske posta
je te r napeljave električnih 
kablov (skupaj 65 milijonov 
S din). Ta obnova je  bila po
trebna zato, ker se je proiz
vodnja v tej enoti v zadnjih 
letih močno povečala, obsto
ječa energetska vira (toplo
ta, elektrika) zato nista več 
zadoščala za urejeno proiz
vodnjo, razen tega pa sta 
onemogočala povečanje proiz
vodnih zmogljivosti delovne 
enote. Enoti bo ta investici
ja  omogočila nadaljnji raz
voj; hk ra ti pa v Ribnici ne 
bo več padal »črni sneg« in

Dajatve za les, ki ga je podrl vihar
Pojasnilo republiškega sekretariata za gospodarstvo o dajatvah za les, ki

ga je podrl vihar leta 1965

Zdaj pa vsaka delovna eno
ta prosto razpolaga s poslov
nim skladom, ki ga je ustva
rila: lahko po svoji presoji 
ustvarjeni denar investira v 
svoji enoti, lahko ga posodi 
Proti vračilu in določeni 
stopnji obresti drugi delovni 
enoti podjetja ali ga celo in
vestira v drugi delovni eno
ti podjetja in  je potem  do
ločeno obdobje soudeležena 
Pri delitvi dohodka v tisti 
delovni enoti.

Načelo ugotavljanja in de
litve dohodka na ravni delov
nih enot je že pokazalo več 
dobrih strani: kolektivi in
samoupravni organi delovnih 
enot zdaj dobro prem islijo, 
za kaj bodo denar, ki so ga 
težko ustvarili, porabili (gle
dajo, da bo vsak vloženi di
nar čimveč prinašal in zato 
sm otrneje investirajo); nič 
več ni no tran jih  prepirov, ka
tera delovna enota bo dobila 
iz centralnih skladov podje
tja čimveč; notran ja  kontro
la investicij je boljša; delav
ci-proizvajalci pa im ajo ve
dno večji interes za čim ko
ristnejšo porabo dohodka, s 
Čimer se hkrati krepi sam o
upravljanje.

Strokovni nosilec nalog iz 
Področja investicij je  razvoj- 
no-tehnična služba podjetja, 
ki je skupna za vse enote. 
Centralni delavski svet odlo
ga o perspektivnem  razvoj- 
nem program u podjetja in 
nastopa kot usklajevalec ,in 
Usmerjevalec investicijske po
etike. Delovne enote, ki sa

Republiški sekretariat za 
gospodarstvi je. pred  dnevi 
poslal občinski skupščini Rib
nica pojasnilo o dajatvah za 
les, ki ga je podrl vihar leta 
1965. Pojasnilo v celoti objav
ljamo, saj bo zanimivo za vse 
občane, ki jim  je vihar po
drl drevje.

»V zadevi gre za dajatev 
od lesa, ki je  bil v zasebnih 
gozdovih podrt zaradi vihar
jev, preden je bil uveljav
ljen (12. 11. 1965) zakon o 
gozdovih (Ur. 1. SRS. št 30/65) 
in ki zanj ni bil odmerjen 
prispevek za gozdni sklad 
po tak ra t veljavnih predpi
sih.

Ugotavljanje in odločanje c 
navedenih obveznostih sodi v 
pristo jnost rednih sodišč. 
Upoštevajoč zadevno sodne 
prakso v posameznih prime-

V Ribnici manjka prenočišč
30 turističnih ležišč je za Ribnico še premalo —  
Nekateri so že rezervirali sobe z 29. november

V Ribnici im ajo skupno 
30 ležišč za turiste. Polovi
co jih ima gostinsko podjet
je, preostale pa zasebniki. 
Vse kaže, da je  turističnih 
sob in postelj še prem alo, 
posebno pa prim anjkuje sob 
z eno posteljo.

Pri turističnem  društvu 
pričakujejo, da bo za 29. no
vember Ribnico spet obiska
lo precej turistov in da ne 
bo na razpolago dovolj le
žišč. Prav zato iščejo zaseb
ne sobe.

Letošnja jesen je razm e
rom a lepa, zato ni čudno, 
da m arsikdo preživi sobote 
in nedelje izven domačega 
kraja. Tako se je zgodilo, 
da je 4. novem bra v Ribnici 
zm anjkalo tu jskih  sob in so 
m orali goste poslati v d ru 
ge kraje. Precej takratn ih  
obiskovalcev pa je rezervi
ralo sobe tudi za 29. novem
ber.

stanovanj ozirom a preno
čišč, in se m orajo v Ribnico 
voziti.

etata po posameznih parce
lah.

K 3: Taki prim eri nam  ni
so znani iz sodne prakse Po 
osebnem m nenju nekaterih 
pravnikov bi zasebni lastnik, 
ki je  prodal les gozdnogospo
darski organizaciji, sm el za
htevati od nje vračilo preve
likega odtegljaja pri kupni
ni, t. j. razliko m ed prispev
kom za gozdni sklad in med 
biološko am ortizacijo te r še 
vračunano režijo, le takrat, 
če je ta  organizacija kot ku
pec specificirala kupnino, t. j. 
navedla posamezne postavke 
te kupnine. Ce pa je bila kup
nina sporazum no dogovorje
na počez, t. j. v enem zne
sku in brez specifikacije, bi 
tožba za omenjeno vračilo ne 
mogla b iti uspešna.

Obveščeni:
1. Naslov
2. KGP Kočevje

POMOČNIK
REPUBLIŠKEGA

SEKRETARJA
Lojze Komel, 1. r.

RIBNIŠKI ZOBOTREBCI
■  LUKNJE NA CESTAH

in pločnikih v Ribnici je te 
dni tem eljito zakrpala ribni
ška kom unala z asfaltom . Ta
ko je odstranjena z dnevnega 
reda pom anjkljivost, V’ je 
m arsikaterega Ribničana bo
dla v oči.

■  NOVO PRODAJALNO 
TOBAKA bo dobila Ribnica, 
tako da bi bili dve prodajal
ni. Delavci hite u re ja ti p ro 
store v zgradbi v bližini rib 
niške restavracije, k je r bodo 
odprli to novo prodajalno.

■  NA UREJENOST STA
NOVANJ dajo veliko prebi
valci vasi v Loškem potoku. 
Zato je precejšnje število sta
novanjskih h iš sprem enilo

svojo zunanjo in no tran jo  
podobo. Vse bolj prodirajo  
tudi gospodinjski stro ji, ko 
palnice, televizorji in drugi 
predm eti civilizacije.

B  300 VSTOPNIC so pro 
dali v Ribnici za obisk am e
riške drsalne verije, k i bo 
v času od 12. do 26. decem
bra  v L jubljani. Ljudje bi 
kupili še več vstopnic, ven
dar je  hala Tivoli razpro 
dana.

■  V RIBNIŠK I RESTA
VRACIJI im ajo delavci in 
uslužbenci, ki prihajajo  sem 
na malico, izbiro p ri hrani. 
Na razpolago im ajo več vrst 
jedil, cena p a  je  ista. E n ob
rok malice brez kruha stane 
230 Sdin, kar ni predrago,

Most v Goriči vasi, ki ga gradi SGP Zidar iz K očevja, bo končan predvidom a ue- 
cembra, nato pa bo cestno  podjetpe N o v o  m e s t o  začelo urejati prik ljučke nanj. 
Graditeljem  nagajata v isoka voda in deževje. — (Fotor Prim c)

v Ribnici pa prim anjkuje 
tudi sam skih sob oziroma 
stanovanj. Tako se pogosto 
zgodi, da delavci, k i pridejo 
v Ribnico na delo le za ne
kaj dni ali tednov, ne dobe

REŠETO

V IN L E S  R ib n ica  so  sp re je li  n ač e lo  u g o ta v lja n ja  in  
d e litv e  d o h o d k a  n a  ra v n i d e lo v n ih  en o t. S ta r i n ač in  
d e litv e  v  o k v iru  ce lo tn eg a  p o d je tja  je  n a m re č  p o kaza l 
več p o an an k ljiv o sti. K o lek tiv i in  sa m o u p ra v n i o rg an i 
delov n ih  en o t ( im a jo  tr i :  R ibn ico , S o d raž ico , L ošk i 
p o to k )  so  n a m re č  d o sle j ra z p ra v lja li p re d v se m  o d e 
litv i tis te g a  d e la  d o h o d k a , k i je  b il n a m e n je n  za oseb 
ne d o h o d k e ; i z  s re d s te v  sk u p n ih  sk lad o v  (p red v sem  
p o slo v n eg a) p a  s i je  v sa k a  ded ovna e n o ta  p riz ad ev a la  
d o b iti č im več  za  sv o je  in v e s tic ije , k i v časih  n iti n iso  
b ile  g o sp o d a rsk o  u p rav ičen e .

rih, bi bilo moč na vaša vpra
šanja pojasniti tole:

1: Podlaga za obračuna
vanje dajatev od omenjene
ga lesa je  uredba o prispev
kih za gozdne sklade (Ur. 1. 
LRS št. 31/62), ki je velja
la takrat, ko je bil les podrt, 
in ki je bila razveljavljena z 
določbo 7. točke 57. člena 
navedenega zakona o gozdo
vih. Ta uredba je  obravnava
la le prispevke za gozdne skla
de.

K 2: Omenjena uredba le

v 6. členu določala način od
m erjanja prispevkov in za to 
tudi predpisovala posebno ta
rifo. V zvezi s tem je še 
določala, da se takrat, kadar 
odm erjeni prispevek, nanaša
joč se na količino lesa, pred
pisano za eno gospodarsko 
leto (etat), presega znesek 
50.000 S din, ta  prispevek pro
gresivno poveča. Sodna prak 
sa je vzela kot e tat količino 
lesa, ki ga je bil posekal za
sebni lastnik v svojem go
spodarstvu, ni pa razločevala



Lepa akademija —  
slaba udeležba

V počastitev oktobrske re
volucije je  bila 15. novem
bra  zvečer v črnom aljskem  
Prosvetnem  dom u svečana 
akadem ija. V lepem progra
m u so sodelovali: m estna
godba, moški pevski zbor 
Dušan Jereb  iz Novega m e
sta  te r  recita to rji iz gimna
zije in JLA. Vstop je  bil 
brezplačen, vseeno pa je  bi
la udeležba porazna. K je so 
bili tisti, ki im ajo polna usta 
kritike, da v Črnom lju ni 
dobrih prireditev?

50 zasebnih hiš je 
v gradnji

Na pr' : čju črnom aljske 
občine je  bilo Jetos v gradnji 
50 zasebnih družinskih hiš, 
doslej pa je  od tega že 30 
h iš dograjenih. Družbeni sek
to r  gradi 31 stanovanj, od 
tega v Črnom lju 19 in v Se
m iču 12. V 5 stanovanj druž
benega lastništva so se le
tos stanovalci že vselili.

Še izvoljeni niso
prišli

V minuli dveletni m andat
ni dobi je  imel plenum  ob
činskega sindikalnega sveta 
v Črnom lju 6 rednih sej, na 
katerih  so razpravljali o go
spodarstvu in osebnih dohod
kih, o zdravstvenem zavaro
vanju delavcev, o vlogi in 
krepitvi delavskega sam o
upravljanja, o pripravah na 
zvezne, republiške in občin
ske volitve itd., toda sejam  
je  prisostvovalo povprečno 
le po 15 članov plenuma, kar 
pom eni 60-odstotno udeležbo. 
Ob ugotovitvi, da delo sin
d ikata v preteklem  obdob
ju  ni povsem izpolnilo p ri
čakovanj, pa gotovo del kriv
de odpade tudi na izvoljene 
člane plenuma, ki se niti 
rednih sej niso udeleževali. 
Kako naj bo potem takem  
članstvo v sindikalnih po
družnicah delavno?

Na Butoraju so za 
predavanja

Na nedavni krajevni konfe
renci SZDL v B utora ju  so 
ocenili delo organizacije za 
uspešno, zlasti p ri reševanju 
kom unalnih vprašanj. V k ra t
kem  bodo na željo občanov 
organizirali še predavanja o 
vrtnarstvu  in veterinarstvu, s 
sam oprispevkom  pa nam era
vajo dokončno popraviti ce
sto  B utoraj—Črnomelj.

Kritika na Tančem 
. vrhu

Občani s področja Talčje- 
ga vrha so na konferenci 
SZDL kritizirali počasno re 
ševanje krajevnih problemov, 
kot so napeljava električnega 
toka v Male Rodine, napelja
va vodovoda in popravilo ce
ste v Rodine. Precej pa so 
razpravljali tudi o novem za
konu o zdravstvenem zavaro
vanju kmetov, o davčni poli
tik i in o kulturni dejavnosti. 
Odbor SZDL bo poskrbel, da 
se bo dram ska skupina s te
ga področja udeležila tekm o
vanja za Zupančičevo nagra
do.

Brezplačni nasveti 
91 občanom

Lani je občinski sindikalni 
svet v Črnomlju organiziral 
za člane sindikata brezplač
no pravno pomoč. P ri prav
niku, ki uraduje ob določe 
nih dneh v p isarni ObSS, se 
je  lani zglasilo 91 strank. 
Podatek pove, kako je  bila 
pravna pomoč občanom po
trebna

S PONEDELJKOVE OBČINSKE SEJE V ČRNOMLJU

Ni dobro zajemati s preveliko žlico!
Razprava o šolstvu je izzvenela v večjo skrb za izvenšolske dejavnosti, 
medtem ko so pri obravnavi zdravstvene službe prisotni več pričakovali! 
— Odborniki so ob ugotavljanju gospodarskega stanja spoznali, da posa
mezne delovne organizacije preveč pojedo in premalo vlagajo na sklade —  
Ob koncu še prisilna uprava v Kemični čistilnici in pralnici!

Odborniki obeh občanskih 
zborov so imeli v ponedeljek 
naporen dan, saj so na več 
kot šestum i seji obravnavali 
šolstvo, zdravstvo, gospodar
stvo in še nekaj drobnejših 
zadev.

Z obširnim  poročilom o šol
stvu, navedenem napredku

Za praznik 
republike

Letošnji dan republike 
bodo v Črnom lju prosla
vili samo s kvalitetno aka
dem ijo, ki bo 27. novem
bra  ob 19. u ri v prosvet
nem  domu. Nastopili bo
do učenci osem letke, di
jaki gimnazije, m estna 
godba in  pripadniki JLA. 
Povabili so tudi udeležen
ca II . zasedanja AVNOJ 
v Jajcu , upokojenega ge
nerala Jako Avšiča, da bo 
pripovedoval svoje vtise s 
tega zgodovinskega sestan
ka. Po vseh večjih krajev
nih središčih bodo imeli 
za dan republike proslave, 
na katerih  bodo obenem 
počastili tudi 50-letnico 
Oktobra.

in težavah na  tem področju 
so se odborniki strinjala, mo
tilo jih  je le to, da so bile 
izvenšolske dejavnosti zajete 
v tako skopih besedah. Prav 
tako so na pobudo dveh 
prosvetnih delavcev iz vrst 
odbornikov ugotovili, da je  
družba v preteklih letih res 
dajala izkušenim in dolgolet
nim požrtvovalnim šolnikom 
prem alo priznanja za njiho
vo delo, saj so p ri delitvi raz
nih odlikovanj na  prosvetne 
delavce skoroda pozabili.

V drugi točki dnevnega re 
da smo pravzaprav pričako
vali jasnih in odločnih sta
lišč odbornikov in občinske 
skupščine do razm er v Zdrav- 
.stvenem domu, kar je  trenu t
no osrednji problem  v zdrav
stvu, toda o tem  so posamez
niki govorili tako previdno 
in od daleč, kot da se ni nič 
zgodilo. Slišali pa  sm o precej 
o uspehih zdravstvene službe 
nasploh in odpravi pom anj
kljivosti, česar n i mogoče za
nikati. Toda to  so znana dej
stva.

V razpravi o poročilu o
gospodarskih uspehih v 9

-mesecih letošnjega leta je  bi
lo ugotovljeno, da ukrepi re 
forme raso v črnom aljskem  
gospodarstvu povzročili ka
kih hujših  pretresov pač pa 
je  po m nenju sveta za gospo
darstvo na m estu zaskrblje

nost zaradi tega, ker delovne 
organizacije prem alo 'm islijo  
na dolgoročen razvoj. Ker 
podjetja nim ajo izdelanih 
dolgoročnih razvojnih planov, 
je  tudi politika delitve do
hodka in  delitve osebnih do
hodkov odvisna od trenutne
ga stan ja  na trgu. Izglasova
no je bilo stališče, da nim a 
sm isla zajem ati s preveliko 
žlioo, kar zadeva osebne do
hodke, saj je bodočnost kaj 
negotova. V kratkem  bo p ri
šlo do sestanka z d irektorji 
delovnih organizacij, k jer se 
bodo o tem  natančneje po
menili.

Na predlog sveta krajevne 
skupnosti Črnomelj so se  od
borniki odločili še za prisilno 
upravo v Kemični čistilnici in 
pralnici, k je r izguba naglo 
raste, kljub tem u da imajo 
dela dovolj. Organizacija de

la je v tem 4-članskem kolek
tivu zelo slaba, poslovanje 
neodgovorno, razen tega so 
med seboj sprti. Za prisilnega 
upravitelja je  bil imenovan 
Milan Bajc. K er je  kemična 
čistilnica in pralnica m estu 
potrebna, bo prisilna uprava 
proučila možnosti, da se ko
lektiv te uslužnostae dejavno
sti pripoji stanovanjskem u 
ali pa kom unalnem u podjet- 
ju.

Samoprispevek 
v Petrovi vasi

Občani Petrove vasi in oko
liških naselij so na nedav
nem sestanku SZDL govorili 
največ o prazni stari osnovni 
šoli. Bili so p ro ti odločitvi 
občinske skupščine, da stav
bo prodajo, zato so se odlo
čili, da jo  bodo popravili in 
vzdrževali sam i. Obenem so 
se izrekli za samoprispevek, 
s  katerim  bodo popravljali 
cesto skozi vas. Odlok o sa 
moprispevku je  bil na zadnji 
seji občinske skupščine že 
sprejet.

Če ne bo 
priznavalnin, 

bo vihar!
Na zadnji seji občinske 

skupščine so predstavniki 
občinskega odbora ZZB 
Črnomelj opozorili, da je 
za izplačilo rednih prizna
valnin borcem  za decem
ber zm anjkalo denarja in 
da bi m orala družba ta 
sredstva na kakršenkoli 
način zagotoviti. Poudarili 
so, da b i m orali vsaj polo
žaj borcev na področju Be
le k rajine enotno obravna
vati, ne pa, da obstajajo 
celo razlike med m etliški
m i in  črnom aljskim i bor
ci. S tanje je  nevzdržno, to 
so priznali vsi, vendar pa 
je  predsednik občinske 
skupščine Anton Dvojmoč 
(čeprav sam prvoborec in 
eden najzaslužnejših za re
ševanje borčevskih vpra
šanj) m oral izjaviti, d an e  
vidi možnosti za rešitev 
tega izredno težkega pro
blema, če vloga na repu
bliške organe ne bo re
šena.

Kdo bo plačal telefon na Preloki?
Če vaščani ne bodo kmalu našli plačnika za vzdrževalnino telefona, bo 

podjetje za PTT promet odstranilo napeljavo

Vas Preloka je  oddaljena 
od najbližje pošte na Vinici 
dobrih 9 kilometrov, zato so 
vaščani že leta 1954 začeli 
akcijo za postavitev telefona. 
Sami so prispevali za d r o-

Naravnemu vinu določimo pravo ceno!
Kaj bo s semiškimi vinogradi, je vprašanje, ki ne trpi več odlašanja

Pred nekaj leti so naenkrat 
ugotovili, da Semič ni p ri
m eren za vinogradništvo in 
da je  v Beli krajin i edino 
M etlika perspektiven vino
rodni okoliš. Ta ugotovitev 
pa je prišla v javnost takrat, 
ko so bili bogovi Semiču še 
nenaklonjeni. Res je  čudno, 
da naenkrat sem iški vinogra
di ne bi bili več donosni, 
ko pa je  bilo v prejšn jih  ča
sih sem iško vino zelo v či
stih  doma in v inozemstvu 
in  je  predstavljalo tukajš
njim  prebivalcem pomemben 
vir dohodka.

Toda tr ta  se je izčrpala, 
rodi vedno m an j, okus po
trošnika do naravnih vin se 
je  pokvaril, kar vse vpliva, 
da je  šel ugled semiškega 
vina v pozabo. Veliko so p ri
pomogli k tem u tudi brez
vestni prekupčevalci, ki so

v Semiču kupili m orda še 
dobro vino, ga med prevo
zom dotočili z vodo in pro
dajali v L jubljani ali K ranju 
kot pristno belokranjsko kap
ljico. Prav tako so k naza
dovanju ugleda pripomogli 
posamezniki, ki so s slad
korjem  hoteli nadom estiti 
količino pridelka.

Res pa je  tudi to, da ne 
znamo pravem u vinu sami 
postaviti prave cene. Nesmi
selno je, da dobi vinograd
nik za pošteno vino enako 
plačilo kot tisti, ki prodaja 
industrijsko šm arnico. Mar
sikdo bi ra jši plačal narav
no vino tudi po 800 Sdin, 
kakor vino negotovega izvo
ra  po 400 Sdin liter. P ri tem 
pa bi m orale pom agati tudi 
inšpekcijske službe. Ce bi do

ka in potrošnika bi zaščitili 
samo tako, da bi narejeno
vino zlili v kanale.

Razumljivo pa je , da je 
treba m isliti na obnovo vi
nogradov, sicer nas bosta 
prehitela grm ovje in gozd, 
ki pridno zaraščata semiško 
goro. Brez vinogradov pa je  
Semič tudi za turizem  brez 
pomena, zato ukrepajm o, do
kler je  čas.

FRANC DERGANC

gove za vod in  s prostovolj
nim  delom kopali jam e te r 
postavljali drogove. Telefon 
so dobili, toda plačilo pogo
vorov že od vsega začetka ni 
zadoščalo za k ritje  vzdrževal- 
nine voda. Razliko v stroških 
je prevzela občina Črnomelj. 
Ob sprejetju  proračuna za 
leto 1967 pa  je  občina’ za
radi pom anjkanja finančnih 
sredstev odklonila nadaljnje 
plačevanje te r  predlagala, naj 
poslej vzdrževanje telefona 
prevzame krajevna skupnost 
Vinica.

Svet krajevne skupnosti 
Vinica je  res odobril m e
sečni prispevek 5000 Sdin, 
razliko pa naj bi plačali Pre- 
ločani sami. K er posamezni 
vaščani niso bili za te p ri
spevek, je  krajevna skupnost 
m orala plačati celotno vzdr
ževalnino od 1. ju lija  do 
1. novem bra letos. Zaradi to 
likšnih stroškov pa je  1. no- 
vm bra svet krajevne skupno

sti razveljavil pogodbo s pod
je tjem  PTT in ustavil na
daljnje plačevanje.

Zdaj je  stanje tako, daPre- 
ločani nočejo plačati, ker 
m enijo, da bi to  lahko stori
la  krajevna skupnost Vinica* 
ta  pa je  dohodke porabila 
in  nim a več toliko denarja- 
Podjetje za p tt prom et No
vo m esto je sporočilo, da 
bo m oralo linijo od stran iti, 
če ne bodo km alu našli pla®‘ 
nika. Po vsem tem  pričaku; 
je jo  Preločani le še pom oči 
od  občinske skupščine Črno
m elj.

F. P.

MALI OGLAS,
ki ga jDjaviu * ooienjsJtem
listu -  ian esij‘V uspeh’ Pre 
»ere ga 130 tisoć gospodinj, 
vdovcev Kmetovalcev dijakov, 
uslužbenk in vojakov dotna to 
po svetu! Poskusi tel

NIKAR ZAPRAVITI SLOVESA O BELOKRANJSKI GOSTOLJUBNOSTI

Rad bi dobil turistični kredit../'71'

sledno izvajali zakon o vinu, y črnomaljski občini je bilo doslej dodeljenih okoli 160 turističnih kreditov 
bi bilo drugače, vinogradni- —  ^  njimi bi morali pridobiti 130 opremljenih sob pri zasebnikih, v resnici

pa jih je le 50 — Dokaz, da so nekateri turistične kredite uporabljali v

Ni denarja za pionirske kape?
druge namene!

25-letnico pionirske organi
zacije nam eravajo na črno
m aljski osnovni šoli lepo p ro 
slaviti. Vodstvo šole je že ok
tobra začelo pripravljati p ro 
gram  slovesnosti, k i bo 
29. novem bra, ko bodo cici
bani sprejeti med pionirje. 
Ob tej priložnosti bi rad i ci-

N E  H 0 0 I  D O M O V  B R E Z

cibanom podarili pionirske 
kape, rutice, značke in izka
znice, kakor jih  dobivaijo ot
roci po vseh drugih šolah. 
Ker je  na šoli okoli 140 cici
banov in bi m orali za vsake
ga im eti na razpolago 655 d i
narjev, je vprašanje, k je bo 
šola dobila 100.000 Sdin za to 
pionirsko slovesnost. Zaen
k ra t je  obljubljenih le 20 ti
sočakov, praznik pa se naglo 
b liž a . . .

N O V I C E  mi.
ČmcmdJjsfiJi komam.

Kolektiv

L E K A R N E

ČRNOMELJ

čestita za dan republike 
vsem občanom in poslov
nim  prijateljem !

Pred letom 1967 je  bilo 
potrebnih le nekaj besed, in 
že je  prosilec lahko dobil 
kredit p ri turističnem  dru 
štvu Cmom elj. L judje so na
valili iz vseh koncev Črno
maljske občine, saj je  bilo 
dobiti m ilijon dinarjev poso
jila za dobo petih let pri 
osem odstotnih obrestih  res 
ugodnost.

Izposojeni denar pa m no
gokrat ni bil uporabljen za 
gradnjo turističnih  sob, tem
več je  šel za nakup avtomo
bila itd. Na srečo se turistič 
ni krediti v letošnjem  letu 
dodeljujejo bolj prem išlje
no. S tem se p ri črnom alj
skem turističnem  društvu 
ukvarja posebna kom isija, ki 
odobri posojilo le na podla
gi dobro utem eljene proš
nje, in to samo prosilcem  iz 
Črnom lja te r z viniSkega 
konca, k je r im ajo za razvoj 
turizm a največ možnosti.

Med posojilojem alci je 
bržčas le m alokateri podro
bno prebral pogodbo, ki Jo 
je  sklenil s turističnim  dru 
štvom. Obveznosti, ki tih po

sam eznik z najetjem  posoji
la prevzame, so naslednje:

— v roku šestih mesecev 
od najetja  kredita p ri oanki 
m ora oskrbeti sobo z naj
m anj enim  ležiščem, sanita
rijam i in hrano;

— v času vračanja kredita 
m ora dati prenočišče in os
krbo najm anj 45-krat na 
leto;

— posojilojem alec m ora 
prenočiti vsakogar, ki Ima 
priporočilo turističnega dru 
štva Cmomelj;
• — če im a posojilojem alec 
slučajno svojega gosta v so 
bi, zgrajeni z izposojenim de
narjem , m ora to  sporočiti tu 
rističnem u društvu;

— prenočišče oziroma iu- 
ristično sobo ocenjuje po
sebna komisija.

Doslej je  bilo razdeljenih 
okoli 160 turističnih kredi
tov. Po sklenjenih pogod
bah bi m orali imeti na raz
polago 130 oprem ljenih sob. 
v resnici jih  je  le 50, res za 
nesljlvih stanodajalcev pa ie 
med niimi samo J?5

Odkar sm o v Črnomlju v* 
čeli oddajati zasebne s0"~’ 
so nekateri gostje doživeli 
di vrsto neljubih razočaranj- 
Zgodilo se je, da je  gost 
trkal, a  ker lastniku sob 
bil všeč, mu je  pred n o S ,I 
zaloputnil vrata. V ojakov  
njihovih svojcev nekateri 
sebnl stanodajalci aploh 
če jo  in se izgovarjajo, d8 J 
soba zasedena itd. u

K er je  res žalostno, da 
tistih  redkih gostov, ki 
idejo v Črnomelj, ne m° b0 
mo prenočiti brez težav, 
poslej turistično društvo c 
ločno ukrepalo. Kdor J* 
bil kredit, pa n e bo 
prenočiti gosta s prfPjSj 
Čilom turističnega drU^rtKi 
bo m oral takoj vrniti ban 
celotno posojilo. _ j .

Ne moremo si nam reč P 
voščiti, da bi kar tako 
pravljali sloves o b e lo k r , .  
ska gostoljubnosti. Naši P 
dniki sd si ga z v e U k i m j .  t 
žavami pridobili, 
vseh nas pa je, da ga °

VA.RTA SKtfP*C



Prireditve za obč. praznik
V počastitev občinskega praznika Metlike, 26. no

vem bra, in  dneva republike je pripravljalni odbor 
organiziral več prireditev:

od 11. do 24. novem bra bodo športna tekmovanja;
24. novem bra bo ob 19. u ri v sejni sobi občinske 

skupščine sprejem  športnikov in podelitev nagrad;
25. novem bra ob 16. uri bo v Belokranjskem  m u

zeju otvoritev razstave »Metlika pred 50 leti«, ob 
19.30 bo v Domu partizana svečana akadem ija z iz
branim  program om .

26. novem bra ob 10. uri: slavnostna seja občinske 
skupščine in občinskega odbora ZZB. Ob 11. uri 
otvoritev vinske kleti.

27. novem bra ob 19.30: gostovanje novomeškega 
O dra mladih.

29. novem bra ob 10. uri: koncert metliške godbe 
na pihala.

V A B L J E N I !

:IIH!I

Za praznike zabava v hotelu

M etliški obrat NOVOTEKSA je  pred m eseci m atičnem u podjetju  v N ovem  m estu  
energično postav il svo je  zahteve za rekonstrukcijo  obrata in  zam enjavo zastarelega  
strojnega parka. Z od ločn im i sta lišč i so, k o t kaže, uspeli, s j  je  delavski svet N O V O  
TEKSA sp rejel zahteve M etličanov. Izdelava elaborata in  priprave za rekonstruk 
cijo so  v  teku, tako da bo v  le tu  1968 že p rišlo  do uresn ičitve zastavljen ih  načrtov. 
(Foto: M. M oškon)

Hotel Bela krajina je  za 
tridnevne praznike ob 29. no
vem bru pripravil vse potreb
no za obisk večjega števila 
gostov, ki te  dni navadno 
obiščejo Metliko. V hotelu 
bodo na razpolago domače 
specialitete, m ed katerim i 
bodo tudi purani, prav ta 
ko pa bo poskrbljeno za

Z A P IS  S  S E J E  O B Č IN S K E  S K U P Š Č IN E  V M E T L IK I

Skupščina morala ugrizniti v kislo jabolko
V petek, 17.11., je bila v Metliki skupna seja obeh občinskih zborov, na 
kateri so obravnavali tričetrtletne gospodarske uspehe in stanje v suhor- 
skem podjetju LEPIŠ — Ker znaša po nepopolnih podatkih v tem podjetju 
■zguba okoli 125 milijonov Sdin, so se odborniki odločili za prisilno upravo

Ob dejstvu, da so proizvod
ni načrti v m etliški občini ob 
tričetrtletju  za 2,7 odst. m anj
ši od planiranih, pa je  tudi 
res, da je  proizvodnja v p ri
merjavi z etnakim obdobjem 
la®i vseeno za 2 odst. nara 
sla Ln da je letos produktiv
nost za 3 odst. večja. Uspehi 
torej so, vendar so posamez
ni diskutanti na seji skušali 
razčlenili predvsem vzroke, 
zakaj ni šlo vse tako, kot je 
bilo predvideno.

Na stanje celotnega gospo
darstva precej vplivajo po
datki iz tovarne BETI, kjer 
Pa je za 8 mesecev zakasneli 
Uvoz oprem e povzročil v pro
izvodnji vrzel, ki jo bodo v 
celoti težko izpolnili do kon- 
°a leta. K er pa k razpravi

zabavo gostov. Na večer pred 
praznikom  bo ples že od po
poldneva dalje, glasba pa bo 
tudi vsak večer m ed prosti
m i dnevi.

Zadnje mesece je  kolektiv 
gostinskega podjetja dobil 
nekaj laskavih priznanj, ki 
so jih  gostje vpisali v knjigo 
vtisov. Tako so gostinci iz 
Rogaške Slatine pohvalili 
strokovno delo hotelskega 
osebja, z bivanjem v tem 
hotelu pa so bili zelo zado
voljni tudi člani kolektiva 
osnovne šole što re , m ladin
ski aktiv podjetja SLOVENI
JA CESTE in Zveze partizan 
skih borcev iz Opčin p ri T r
stu.

o teh vprašanjih večina od
bornikov ni prispevala, je bil 
predsednik občinske skupšči
ne Peter Vujčič nezadovoljen 
in je m ed drugim  dejal:

— K akor ugotavljam o m lač
nost tu  m ed nam i odborniki, 
jo .verjetno zasledim o tudi v 
kolektivih in sam oupravnih 
organih. Zato ni čudno, če 
pride k je do poloma. Potreb
na so odločna stališča in vse 
večja budnost nad uspehi v 
posameznih delovnih organi
zacijah sicer ni mogoče ukre 
pati, dokler je  še čas.

V LEPISU NE DENARJA
NE BLAGA

V drugi točki dnevnega re
da so obvestili odbornike, da

Ob praznovanju letošnjega občinskega prazni
ka Metlike, 26. novembra, kakor tudi za ob
letnico ustanovitve nove Jugoslavije

ČESTITAJO VSEM DELOVNIM LJUDEM:

OBČINSKA SKUPŠČINA METLIKA
Občinska konferenca SZDL — Občinski komite ZKS 
— Občinski odbor ZZB — Občinski komite ZMS — 
Občinski sindikalni svet

ter delovne organizacije:

b e l o k r a n j s k a  t r ik o t a ž n a
INDUSTRIJA »BETI« obrat NOVOTEKS 
KOFEKCIJSKO 
PODJETJE 
KOMET
k m e t ij s k a
ZADRUGA METLIKA 
TRGOVSKO 
PODJETJE 
Me r c a t o r  — 
e n o t a  m e t l ik a  
g o s t in s k o  
p o d j e t j e  
Me t l ik a  
Ko m u n a l n o  
p o d j e t j e  
b e l o k r a n j s k i  
Mu z e j
z d r a v s t v e n i  do m  
Le k a r n a  
° om  po č it k a  
po to  k i  n o  
M e t l i k a
PEKARIJA METLIKA 
KLAVNICA 
JN MESARIJA
Ko l e k t iv i
OSNOVNIH SOL

je posebna kom isija, ki jo  je 
v podje tju  LEPIŠ poslala ob
činska skupščina, ugotovila 
okoli 125 milijonov Sdin izgu
be. N jene ugotovitve pa niso 
odločilne, zato m orajo čakati 
Še poročila službe družbenega 
knjigovodstva in uprave jav
ne varnosti. K er pa je vseka- 
kor res, da v tem  lesnoprede
lovalnem podjetju  ni več de
n arja  n iti za osebne dohodke 
ne ogrom nih zalog blaga, ki 
so ga izkazali knjigovodski 
podatiki, so  vendarle potrebni 
ukrepi. Predsedstvo občinske 
skupščine je  predlagalo p ri
silno upravo in razrešitev 
dosedanjega direktorja.

Kakor so kasneje povedali 
v razpravi, v LEPISU menda 
ne gre za večje osebno okori
ščanje posameznikov, temveč 
za večletno slabo gospodarje
nje. Točno stanje in krivce 
pa bodo v kratkem« ugotovile 
komisije, k i na  Suharju še de
lajo.

Dosedanji d irektor LEPISA 
Zvone Jerm an in predsednik 
delavskega svaita tov. škof 
sta na seji povedala, da so 
bili tako uprava podjetja kot 
sam oupravni organi zaslep
ljeni z ugodnimi podatiki o 
poslovanju, ki jih  je izkazo
valo računovodstvo, ki so bili 
lažni!

Odborniki so bili s predsed
stvom skupščine vred mne
nja, da bi lahko vsakdo, tudi 
nestrokovnjak, na prvi po
gled opazil, da ni tolikšnih 
zalog, ko so jih  imeli napi
sane na papirju , niti ne 
ogrom nih kupov polic, ki bi 
m orale ležati v skladiščih. 
Predlog za uvedbo prisilne

Sodelovanje s hrvaškimi sosedi
Na pobudo hrvaških občin 

Karlovac, Jastrebarsko, Sa
mobor, in  Ozalj bodo usta 
novili medobčinski odbor za 
napredek in  razvoj žumber- 
ške regije. K sodelovanju pa 
so povabili tudi Metličane, 
ker je  dobršen del žumber- 
škega prebivalstva zaposlen 
na m etliškem  področju ali 
je sicer od njega odvisen.

Na zadnji seji občinske 
skupščine je bil imenovan 
odbor za medobčinsko sode
lovanje, v katerem  so: Jože 
Došen, Franc V rviščar in 
Franc Jakljevič, ki zastopa-

Vlom na Veselici
V noči od 18. na 19. no

vem ber je  bilo vlomljeno v 
gostišče na Veselici nad Me
tliko. Neznanec je  zlezel v 
lokal skozi kuhinjsko okno 
in vzel za 200 N din jestvin.

jo  družbeno-politične organi
zacije. Iz v rst odbornikov so 
bili izvoljeni Frenk Molek, 
Gabre Bogdanovič in Niko 
Zupanič, č lana  odbora p a s ta  
še predsednik ObS Peter 
Vujčič in poslanec Niko Be
lopavlovič.

Oglejte si raz
stavo v muzeju!

V počastitev občinskega 
praznika Metlike je Belo
kranjski muzej pripravil 
zanimivo razstavo »Metli
ka pred 50 leti«. Razstava 
bo odprta  na predvečer 
praznika, 25. novem bra, ob 
17. uri. Metličane in  d ru 
ge prebivalce Bele k ra ji
ne opozarjam o, naj ne za
m udijo ogleda!

SPREHOD PO M E T L I K I
■  ŠAHOVSKO TEKMOVANJE 

V PROSLAVO občinskega prazni
ka  je  bilo  pretekli četrtek . V ho
telu Bela k ra jina  so se pom erili 
člani petih  šahovskih ekip, in 
sicer šahisti občinske skupščine, 
osnovne šole, km etijske zadruge, 
tovarne B ETI in TV Partizan. P r
va tr i  m esta so zasedle ekipe 
km etijske zadruge, osnovne šole 
in tovarne B ETI.

Ta teden se bodo pom erili tudi 
tekmovalci v s tre ljan ju , in sicer 
posam ezniki te r  ekipe, nato  pa 
bo še tekm ovanje v nam iznem

■  PREJŠNJO SOBOTO s ta  na 
M urnovi hiši, k je r im a svojo no 
vo papirn ico  trgovsko podjetje  
M ercator, in n a  sosednjem  loka
lu, v katerem  poslu je  tu ristična  
pisarna, zagorela svetlobna napisa. 
Tako ljudem  ne bo treba  več

Tudi prijatelji,
delovni tovariši in znanci

bi radi izkazali poslednjo čast Vašemu um r
lemu svojcu. Ne pozabite zato, prosim o, 
obvestiti krog Vaših znancev z osm rtnico v

D O L E N J S K E M  L I S T U
Osm rtnice ln zahvale v obliki osm rtnic objavljam o 
po znižani ceni. O sm rtnica v tej velikosti stane

110.- Ndin.

spraševati, kaj p rodaja jo  in kak 
šne usluge jim  nudijo  v om enje
nih poslovnih p rostorih .

■  DO OBČINSKEGA PRAZNI
KA, to je še ta  teden, bodo kon
čno le asfaltira li del V inogradni 
ške ceste in vezno cesto na  Po 
žeg. Na p rv i cesti so m inuli te 
den še ublažili nekatere ovinke, 
na  drugi pa so položili cestno k a 
nalizacijo, na katero  bo tudi ime 
lo nekaj hiš svoje prik ljučke za 
odpadno vodo.

■  NA PREDVEČER OBČIN* 
SKEGA PRAZNIKA, 25. novem bra, 
bo ob pol osm ih zvečer v dom u 
P artizana svečana akadem ija v po 
častitev občinskega p raznika in 
dneva republike.

■  DNE 27. NOVEMBRA ob pol 
osm ih zvečer bo v M etliki gosto 
valo novom eško gledališče s Tav- 
čar-M arinčevo igro »Otok in S tru 
ga«. Igro je  M arjan M arinc d ra 
m atiziral po znani Tavčarjevi no 
veli, ka te re  dejan je  se razpleta 
n a  O toku in S trugi, dveh rom an
tičn ih  gradovih v dolini K rke. — 
Vstopnice se dobe v p redp rodaji 
v tu rističn i p isarn i na  Trgu svo
bode.

■  V PROSLAVO DNEVA R E
PUBLIKE bo 29. novem bra ob 
devetih dopoldne na Trgu svobo
de koncert m etliške godbe n a  p i
hala.

Na velesejmu za 700 
milijonov kupčij

Kakor že vrsto let je m et
liška tovarna BETI tudi le
tos razstavljala na zagreb
škem velesejmu. Predstavila 
je nove modele iz velurja, 
predvidene za proizvodnjo v 
jesensko-zimski sezoni, prav 
tako pa nove modele kombi- 
než v m odem i jan tar barvi. 
Obiskovalci velesejm a so z 
zanimanjem ogledovali BE- 
TIN E proizvode, predstavni
ki trgovskih podjetij pa so 
razstavni prostor tovarne 
BETI obiskali v rekordnem  
številu. Na velesejmu je  bi
lo sklenjenih 183 pogodb za 
okoli 700 milijonov Sdin b la
ga.

Boljši uspeh, kot so 
računali

Poslovna enota trgovskega 
podjetja MERCATOR V Me
tliki je  v letošnjih 9 m ^ ec ih  
zabeležila uspeh, ki je  nad 
pričakovanji. V prim erjavi z 
istim  obdobjem  lani so po 
plačani realizaciji dosegli za 
21 odst. večji uspeh, čisti 
dohodek je  za 39,8 odst. več
ji, m edtem  ko so osebni do
hodki narasli le za 11 odstot
kov. Podatki zgovorno kaže
jo, da so se vlaganja v mo
dernizacijo lokalov in spe
cializacijo trgovin izplačala, 
saj se zdaj vse m anj kupne 
moči odliva v druga mesta.

Spet nova trgovina!
V ponedeljek dopoldne je 

trgovsko podjetje KOKRA iz 
K ranja odprlo v Metliki svo
jo drugo trgovino. V prenov
ljenem lokalu v Bračikovi 
hiši je bila odprta posloval
nica, k jer prodajajo razno 
tekstilno blago, pletenine itd. 
K onkurenca med podjetji je 
v Metliki že precej močna. 
Potrošniki so veseli napred
ka na področju trgovine, ki 
je v zadnjem  letu tolikšen, 
kot ga p rej več let skupaj 
niso doživeli.

Prekupčevanje cveti
Znano je, da im ajo mno

ge tovarne velike zaloge bla
ga in da zato nekatere ob
čutno znižujejo cene svojim  
izdelkom, ki leže v skladi
ščih. N ekateri posam ezniki 
znajo to  dejstvo tem eljito iz
koristiti. P riskrbeli so si do
voljenje za prodajo konfek
cije, ki jo  ponujajo na sej
mih, vendar tega, kar pro
dajajo, niso naredili sam i, 
temveč so pokupili po nizkih 
cenah v tovarnah. M arsikje 
jim  občani nasedajo, tako tu 
di v Metliki, k je r se ob se- 
m anjih dneh pojavlja zme
raj več kram arjev. Občinska 
skupščina je sklenila zato 
poostriti kontrolo inšpekcij
skih službb.

Prosvetni delavci 
so cepljeni

Osnovna šola v Metliki je 
za učiteljski zbor organizirar 
la zaščitno cepljenje p ro ti 
gripi. Prijavil s6 je skoraj 
ves učiteljski kolektiv. P ro 
svetni delavci so bili prvič 
cepljeni 6. novembra, drugo 
cepljenje bo 20. novem bra, 
končno pa 4. decem bra. Prav 
bi bilo, če bi se za zaščitno 
cepljenje v tako velikem šte 
vilu odločali tudi drugi ko
lektivi.

Nova stalna komisija 
pri skupščini

Za člane nove stalne komi
sije za odškodnine pri razla
ščenih neprem ičninah so b i
li na nedavni seji občinske 
skupščine M etlika imenovani: 
inž. Ivan K astelic za pred 
sednika, Maks Koležnik in  
Alojz V raničar pa za člane.

uiprave je bil izglasovan, za 
prisilnega upravitelja pa ime
novan Franc Vrviščar.



Pogovor z zdravnikomIzberimo športnika!
Pred koncem leta bomo objavili tradicio
nalno anketo za izbor »športnika Dolenjske« 
v letu 1967. Dragi bralci, vsak teden vas 
bomo v našem listu spomnili na najpo
membnejše dosežke naših športnikov, da 
se boste laže odločili, ko boste izpolnili 
anketo. Tako vam želimo pomagati, nika
kor pa nimamo namena vplivati na vašo 

odločitev.

BOGDAN HREN
Bogdan H ren, geom eter iz 

Novega m esta, že dolga leta 
sodi m ed vidnejše športn ike

področjih . V preteklem  letu 
je  zlasti zablestel na šahov
skem  po lju . K ar čez noč se 
je  povzpel m ed najboljše ša 
h iste Slovenije. Letos m u je  
nekoliko zm anjkalo moči, pa 
je  k o t za opravičilo osvojil 
prvo m esto na  šahovskem  p r 
venstvu Dolenjske.

Pom em bne dosežke im a tudi 
v a tle tik i. S svojim i rezulta ti 
v disku  in  krogli še vedno so 
di v republiški vrh. Med le
tošnje večje uspehe šteje  os
vojitev prvega m esta v m etu 
krogle na  IX . Zletu b ratstva  
in enotnosti v B anjaluki te r 
uspešen nastop  na atletskem  
četveroboju v Linzu.

Svoje izkušnje prenaša tudi

na Dolenjskem . K ljub tem u 
da je  še vedno aktiven šp o rt
nik , posveča svoje moči tudi 
organiziranju  večjih športn ih  
p rireditev .

V tem  letu  je  dosegel nekaj 
pom em bnih uspehov. Med ve
č je  vsekakor lahko štejem o 
prvo m esto n a  balinarskem  
prvenstvu Dolenjske, dalje os
vojitev naslovov prvaka Do
lenjske v dvojicah in  četver
kah m ed kegljači. Med posa
m ezniki pa  deli 2.—3. m esto
V m erilu  Slovenije je  na  10. 
m estu med kegljači.

IGOR PENKO
Igor Penko, p rofesor teles 

ne vzgoje iz Novega m esta, 
je  znan po svojih športn ih  do 
sežkih k a r na  več športn ih

K■L
na m lajše. Poseben delež p ri
speva tud i v ŠŠD na novome
ški gim naziji. Mladi športn ik i 
ga im ajo  za m entorja.

SAH

labod
N O V O  M E S T O

Najkvalitetnejše moške in otroške 
srajce v modernih desenih in krojih!

Samo nekaj časa še lahko nabavite metr
sko blago, konfekcijo, preproge, posteljni
no in zavese na 8-mesečno brezobrestno 
odplačilo pri

O e le t e k s f i l «  ČRNOMELJ

KMETIJSKA ZADRUGA 
METLIKA

r a z p i s u j e

javno licitacijo
za prodajo osnovnih sredstev:

skedenj v Bereči vasi 

skedenj v Vidošičih 

2 žitna kombajna »Zmaj 630« 

več traktorskih priključnih strojev

Licitacija bo:
— 2. 12. 1967 ob 9. u ri za prodajo skednja 
v Bereči vasi na kraju  samem;
— 2. 12. 1967 ob 13. u ri za prodajo skednja v 
V idošičih na kraju  samem;
— 8. 12. 1967 ob 9. u ri za prodajo kombajnov 
in trak torsk ih  priključnih strojev — na obratu 
»Mestni log« v Metliki.
Prednost p ri licitaciji ima družbeni sektor. 
Vsa navedena osnovna sredstva so v uporab
nem stanju.
Skednja m orajo kupci podreti in gradbeni 
m aterial odpeljati.

Inform acije o cenilni in izklicni vrednosti te r 
o tehnični uporabnosti navedenih predm etov 
dobite na upravi zadruge v Metliki, Trg svo
bode 3 — tel. št. 77 105.

Revija šaha v Čateških Toplicah
V zdravilišču Ćateške Toplice bo 

od 28. novem bra do 4. decem bra 
ekipno šahovsko prvenstvo Jugosla
vije, na  katerem  bodo sodelovale 
ekipe Partizana, Crvene zvezde U l 

Slavi je iz Beograda, M ladosti in 
PTT iz Zagreba, M aribora, »Nikica 
Pavlič« iz B anjaluke te r M ladost 
iz Smederevske Palanke.

Pokroviteljstvo nad prvenstvom  
je prevzel delovni kolektiv  zdravi
lišča ćateške  Toplice. Igraln i čas 
bo vsak dan od 16. do 21. ure 
zvečer.

L jubitelje  šaha vabim o, da si 
ogledajo to  nevsakdanjo prireditev 
najbo ljših  šahistov Jugoslavije.

Jutri sindikalno 
prvenstvo *

Ju tri popoldne bo ob 15. uri v 
sejni dvorani občinske skupščne v 
Trebnjem  tradicionalno sindikalno 
šahovsko hitropotezno prvenstvo v 
čast dneva republike. Tekmovanje 
bo organiziral občinski sindikalni 
svet, nanj pa so vabljene ekipe 
vseh delovnih organizacij v občini. 
N ajboljša ekipa bo dobila prehodni 
pokal, ki ga je  lani osvojilo m o
štvo občinske uprave.

Plavalci v telovadnici
2e 14 dni tren ira jo  plavalci Ce- 

lu lozarja v telovadnici. Vadbo 
vodi glavni trener NIKO 2IBRET, 
kasneje pa m u bosta  pom agala 
še 2IVKO ŠEBEK in POLONA 
UREK-LILEGOVA. Treningi so
trik ra t tedensko v pretesni te 
lovadnici osnovne šole v Krškem , 
ker telovadnica v dom u TVD Par- 
tiizan ‘ nim a sredstev za vzdrževa
nje. V. H.

Za sodoben 
okus...

* * * * * * *

Izključni proizvajalec 
v Jugoslaviji

Oestilacija »DANA« 
MIRNA na Dol.

Trener Žibret v Beogradu
N a posebno povabilo p redsed

stva plavalne zveze Jugoslavije bo 
odpotoval tren e r plavalnega k luba 
Celulozar NIKO 2IBRE7T n a  dvo
dnevno posvetovanje plavalnih 
trenerjev  Jugoslavije v Beograd. 
Zanimivo je. da  bo plavalna zve
za Jugoslavije povrnila  vse s tro 
ške za udeležbo n a  tem  posveto
vanju, to  pa  zato, ker tren ira  d r 
žavne reprezentante — ČARGA, 
BIZJAKA, POTOČNIKA in ZLATI
CA. V. H .

Obisk v Ljubljani
Preteklo nedeljo so starešine 

garnizije Cerklje vrnile obisk 
športnem u društvu  »Invalid« iz 
L jubljane, ki ga sestavljajo  vojni 
invalidi. Pom erili so se v keg
ljan ju , šahu in  s tre ljan ju  z zrač
no puško. Ob te j p rilik i so so
delovali tud i predstavnik i borčev
skih organizacij iz Domžal, Ko
čevja in Zagorja. Brežičani so za 
osvojena druga m esta v treh  pa
nogah dobili pokal.

Vsi so bili navdušeni nad top 
lim  sprejem om , pogostitvijo  te r sa 
m im  športn im  srečanjem .

V. P.

Brežice v Ljubljani
Decembra letos se (x>do Breži

čani odzvali vabilu Slovana iz 
L jubljane, da  v hali Tivoli odigra
jo  p rija te ljske  rokom etne tekm e v 
petih  zasedbah. Brežičani so pova
b ilo  sprejeli. N astopili bodo s p io 
n irsk im a vrstam a, m ladinci, člani 
in  članicam i.

Brežičani so se prijavili tud i za 
zimsko prvenstvo SRS v rokom etu, 
ki bo feb rua rja  prihodnje  leto  v 
L jubljani. Nastopili bosta  ekipi 
članov in članic. V. P.

Revija kegljačev
Na tradicionalno revijo  keglja, 

čev, ki jo organizirajo v Novem 
m estu v počastitev praznika repu
blike, se je  prijavilo  rekordno šte 
vilo tekmovalcev, ki se bodo m e
rili za čim boljšo uvrstitev  in  za 
osvojitev pokala. 52 tekmovalcev 
bo tekm ovalo v disciplini 1x200 
lučajev.

Zim ska kegljaška liga, v kateri 
tekm uje 10 m oštev, razdeljenih v 
dve skupini, prične s tekm ovanjem  
že p rihodnji teden. V ligi fx> na 
stopil tud i novoustanovljeni KK 
»Dolenjski gozdar«. J . M.

Sindikalno srečanje
2e drugič s ta  se občinska sin 

d ikalna sveta iz Brežic in  Sam o
bora  srečala  na  športnem  področju  
v čast dneva republike. Tekm ova
n je  v šahu, m alem  nogolhetu, na- 
miznm tenisu, s tre ljan ju  z zrač
no puško tn v kegljanju so bila 
to k ra t v Brežicah. V narodnem  
dom u v Brežicah je  vse nastopa
joče pozdravil predsednik občin
skega sindikalnega sveta Franci 
Volčanjšek, p ion irji pa so ekipam  
podarili šopke rož.

R ezultati tekm ovanja — šah: 
Brežice — Sam obor 10:2; odbojka: 
Brežice — Sam obor 2:3; m ali no
gomet: Brežice — Sam obor 4:2; 
stre ljan je  z zračno puško: Breži
ce — Sam obor 1447:1217; kegljanje: 
Brežice — Sam obor 255:286 in 
nam izni tenis: Brežice — Sam o
bor 0:5.

R ezultat je  potem takem  neodlo
čen, vendar je  žreb odločil, da  bo 
prehodni pokal do prihodnjega te 
km ovanja ost ni v Brežicah.

V. P

O B V E S T I L O
TEHNIŠKA SREDNJA ŠOLA V KRŠKEM

o b v e š č a
interesente, da vpisuje kandidate

v dopisno šolo kovinarske stroke
POGOJI ZA VPIS:
— uspešno končana osnovna šola,
— kandidati že vsaj dve leti zaposleni v stroki, za 

katero se želijo izučiti

Ob vpisu m orajo kandidati predložiti:
1. izpolnjeno prijavnico
2. zadnje šolsko spričevalo
3. potrdilo podjetja o zaposlitvi
4. fotografijo 4X6.

Kandidati se lahko prijavijo osebno na TSŠ v 
Krškem ali pa na Dopisni delavski univerzi, L jub
ljana, Parm ova 39.

K andidati bodo opravljali vse izpite na šoli v 
Krškem, učno gradivo pa bodo dobili od Dopisne 
delavske univerze v Ljubljani.
Prijavite se takoj!

TSŠ KRŠKO

Tudi glasba je zdravilo

M orda se čudno sliši, da je glasba zdravilo, vendar so 
že zdravniki starih  ljudstev vedeli, da je glasba važen de
javnik v zdravilstvu. Brez dvoma je  vpliv glasbe na člove
ško duševnost znaten. Kdor je bil vojak, se bo spomnil, 
kako je  lažje korakal, če je igrala godba, harm onika ali 
pa če je  četa zapela koračnico. Ugotovljeno je, da reagirajo 
ljudje na Mozartovo glasbo z vedrino, na Beethovnovo z 
razdraženostjo in na Mahlerjevo s potrtostjo . Podobno lah
ko glasba vsakega avtorja sprosti določeno razpoloženje, 
seveda tudi način in vsebina glasbe.

V nekaterih  državah so vpliv glasbe že dolgo cenili, po 
drugi svetovni vojni pa so celo razvili znanost o tem. Tako 
imamo npr. samo v ZDA čez tisoč glasbeno izobraženih 
zdravnikov, ki zdravijo bolnike tudi z glasbo, se pravi, da 
kom binirajo ostalo zdravljenje še z določeno zvrstjo glas
be. Predvsem se tako zdravljenje uporablja v bolnišnicah 
za duševno bolne. Pa ne samo tam. Zdravljenje z glasbo 
je prešlo zidave bolnišnic in ga uporabljajo tudi v zunanjih 
ordinacijah.

Vsak človek glasbo po svoje sprejem a hi nanjo reagira. 
Is ta  muzika lahko pri nekem povzroči navdušenje, p ri 
drugem pa razbrzdanost. Lahko poboljša potrtost, lahko 
pa jo tudi poglobi. Pri nekaterih osebah celo izzove bož
jastn i napad.

Prav zaradi tega je treba, da tisti, ki zdravi z glasbo, 
tudi dobro ve, kakšno reakcijo naj pričakuje od osebe, ki 
jo zdravi. Izbrati m ora zanjo pravo glasbo.

Danes je  to zdravljenje že tako daleč, da z glasbo dose
žemo pri bolnikih, ki so duševno sprem enjeni, občutek 
zaupanja, potrebnosti in celo družbenih vezi, kar jim  po
maga, da obnove svojo razrahljano osebnost. Nekateri sa
mi vase zaverovani bolniki postanejo prav družabni, če 
nam  jih  uspe vključiti v kakšen pevski zbor ali orkester. 
Nekateri bolniki z navdušenjem sprem ljajo glasbo, ki jim  
prija , z bobnom, z udarjanjem  tak ta z nogo ali p rsti, pa 
tudi s plesom, čeprav je ta  včasih le samo nakazan z giba
njem  telesa v taktu.

K irurgi so dognali, da lahko ustrezna glasba Skoraj 
uspava ali vsaj pom iri bolnika pred operacijo. Isto  velja, 
posebno če gre za glasbo po želji bolnika, tudi za druge 
posege, npr. v laboratorijih  in podobnem. Ameriški zobo
zdravniki pa im ajo poseben aparat, ki proizvaja močne 
šume, kakor npr. slap, ki ga bolnik sam naravnava. Bolj 
boli bolnika v zobovju pri vrtanju, glasneje uravnava na
pravo, bolj je  šum  močan. Bolniki pravijo, da jih  skoraj 
ne boli, ker ne slišijo svedra, ki ga je preglasil šum  slapa. 
Zobozdravniki so se pohvalili, da  je  učinek naprave včasih 
tako močan, da zamenja injekcijo proti bolečinam in da 
celo pulijo zobe ob šum ih te naprave.

Podobne uspehe z glasbo imajo porodničarji. Ob prim er
no izbrani glasbi je porod skoraj neboleč. Dosežke so ime
li tudi v zdravljenju hrom osti, ko so združili glasbo s 
fizioterapijo in  so bolniki lažje in prej začeli gibati s hro
m im i okončinami ali prsti.

Glasba postaja v medicini vedno bolj potrebna in važna. 
Ko bo mogoče natančneje oceniti in dognati njene posle
dice v možganih, bo postalo zdravljenje z glasbo znanost. 
2e sedaj daje mnoge praktične koristi, ki do nedavna še 
niso bile znane, čeprav se je glasba že od zdavnaj uporab
ljala v zdravilstvu.

NOGOMET

Belokranjci na varnem
V zadnjem  kolu druge slovenske nogom etne lige (zahod) sta 

naša predstavnika BELA KRAJINA in NOVO MESTO zabeležila polo 
vičen uspeh. Belokranjci so se »maščevali« Litiji za v i s o k  poraz rso- 
vomeščanov in dosegli pom em bno zmago na vročih litijsk ih  tleh. 
Uspeh je  veliko vreden in je nogom etaše BELE KRAJINE postavil 
na 8. mesto prvenstvene razpredelnice, 9 točk jim  zagotavlja p re 
cejšnjo zalogo pred spom ladanskim  delom  tekm ovanja.

Novoineščani so i ^ i  dom a z vodilnim  TABOROM iz Sežane 
in ponovno podpisali kapitu lacijo  z najm anjšim  možnim izidom. Ne 
ln se hoteli postaviti v vlogo zagovornika, drži pa. da ta  ekipa dejan- 
sko nim a športne sreče. P etk rat je bila na pragu zmage, pa je m 
okusila. . .  . . ,

Nogometni vrvež v drugih ligah se sc vedno nadalju je . Tekm ova
nje postaja  vse bolj zanimivo. Verjam em o, da bodo nogometaši 
CELULOZAIRJA osvojili jesensko lovoriko. Po prikazani igri bi to 
zaslužili.

Novo mesto : Tabor 0:1
V zadnjem  kolu Jesenskega de

la conske nogom etne lige sta  se 
v Novem m estu srečala vodeči 
Tabor iz Sežane in  zadnje uvr
ščeno Novo m esto. S to  zmago 
se Je enajsterica  T abora uvrstila  
na prvo m esto toga nogometnega 
tekm ovanja.

Obe m oštvi s ta  razočarali m alo
številne gledalce. S prikazano igro 
n ikakor ne m orem o biti zadovolj
ni. Zadnje m esto, ki so ga osvo
jili nogom etaši Novega m esta, 
po prikazani igri ni povsem re 
alno. Jm

Senovo : Laško 7:1
Sonovčani so preteklo  nedeljo 

ponovno prikazali lepo in učinko
vito igro. Prem agali so ekipo La
škega z visokim rezultatom . Vse 
vrste so uspešno delovale. N aj
boljši mož na igrišču Je bil kot 
ponavadi Gaser, ki je  dosegel 5 
zadetkov Uspešna p a  sta  bila tu 
di Kopina ln Šibila.

Senovčanl bodo igrali v nedeljo 
v Krškem . Ta m edsebojni obračun 
nogometašev Senovega in K rške
ga ho prav gotovo zanimiv.

J . ' KODELJA

Polzela : Celulozar 1:4
V nedeljo so gostovuli igralci 

Celulozarja v Polzeli Na blatnem  
igrišču ln ob hladnem  vremenu 
so nadigrali nasprotn ika šele v 
drugem  delu tekm e. Vse štiri za
detke za gosto Je tok ra t dosegel 
razpoloženi KI*AJIO.

Več kot sto navijačev iz Polze
le se |e  med tekm o vedlo zelo

neodgovorno. M aloštevilni gledal
ci ln funkcionarji iz K rškega se 
im ajo zahvaliti sam o sreči, da  so 
odnesli »zdravo kožo«. Nič boljše 
se ni godilo tudi Igralcem Celu
lozarja, ki so se m orali preobleči 
na poti domov in se um iti v ne
kem potoku.

Funkcionarji Iz I’olzclc so om o
gočili igralcem  C elulozarja vstop 
v avtobus. V nasprotnem  prim eru 
bi gledalci prav gotovo obraču
nali z »ekspedicijo« iz K rškega.

L. H.

Litija : Bela krajina 1:3
K ot sm o napovedali, so se no 

gom etaši BELE KRAJINE oddol
žili za neprije ten  poraz preteklo 
nedeljo v Č rnom lju: z vročega ig ri
šča v Litiji so odnesli dom ačinom  
obe točki. Za ta  uspeh je zaslu
žna vša ekipa, posebno b ra tje  
2UNIC in W EISS.

Zadetke so dosegli ŠVAJGER I., 
VIPAVEC in RALIC. Nogometaši 
Bele krajino  so s to  zmago p ri
je tno  presenetili in zasedli m esto 
v sredini razpredelnice.

Brežice : Rogatec 2:0
V nedeljo Je bila  v Brežicah 

prvenstvena nogom etna tekm a 
celjske podzveze. Domačini so go
ste podcenjevnli, Igrali so neres
no, prikazali so slabo igro in 
svojo prem oč realizirali sam o z 
dvoma zadetkom a. Oba zadetka 
za Brežice je  dosegel D JO K Ič, ki 
Je ob te j priliki tudi zastreljal 
enajstm etrovko.

V nedeljo bodo Brežičani gosto
vali v Poljčanah pri nogom etaših
lloča. V. P-



VELIKA NAGRADNA KRIŽANKA
V

Caka vas 
30 lepih nagrad

Po daljšem času spet enkrat nagrad
na križanka za ljubitelje ugank in trdih 
orehov! Tokrat smo Vam pripravili 30 
lepih daril:

1. NAGRADA — 15.000 Sdin
2. NAGRADA — 10.000 Sdin
3. NAGRADA — 8.000 Sdin
4. NAGRADA — 6.000 Sdin
5. NAGRADA — 4.000 Sdin
6.—30. NAGRADA — 25 lepih knjiž

nih daril

Izrezana križanka je kupon za udelež
bo pri žrebanju! Rešitve pošljite najkas
neje do petka, 8. decembra 1967 na na
slov: DOLENJSKI LIST, Novo mesto, p. 
p. 33. V spodnji levi kot kuverte posebej 
pripišite: KRIŽANKA.

Upoštevajte, prosimo: zamazanih, raz
trganih, nečitljivih ali sicer popackanih 
križank ne bomo upoštevali, prav tako 
pa ne bomo na pošti prevzemali premalo 
frankiranih kuvert. Ne pozabite na rob 
križanke napisati svoj točni n a s l o v !

Vsem reševalcem križank lep po
zdrav!

UREDNIŠTVO LISTA

VODORAVNO: 1. vodo
ravno in 22. navpično — 
velik družbeni preobrat 
pred pol sto le tja  (tri be
sede), 23. ladijsk i tovor. 
24 stavbarstvo, stavbarska  
um etnost, 25. d om ače ži
vali, 26. vojaška utrdba, 
23 slovensk i pesnik in pri
povednik (C vetko), 29 og. 
lasi, naznanila, 31. aa 
lost, 33. osebni zaim ek. 34. 
prebivalec Jamajke. 35. 
kraj na D olenjskem , znan 
po suhi robi; va>s na Po
horju, 37 kratica za glav
ni odbor 39. tukaj. 40. ze
lo jezen, 41. krajša oblika  
za njej, 42. rariteta, 45. 
okrajšava za evropski, 46. 
oznaka za vozila iz Valje
va, 48. ožji sorodnik, 50. 
okregati, 51. ostri grebeni. 
53. letenje, let, 55 kratica  
za K artonažna tovarna, 56. 
okrajšava za im enovalnik, 
57 opora za strešno ope
ko; podolžni drog v kozol
cu. 59. izvirniki izvirna  
dela;

62. žensko ime, 65. trži
šče za vrednostne papirje  
in blago, posredovalnica, 
68. pokrajina v zahodni 
Aziji, del tvori eno izmed  
sovjetsk ih  socia lističn ih  
republik, 71. ovčje  m eso. 
73. kraj v Zasavju, včasih  
znan pod im enom  Rajhen- 
burg, 76. vleči za lase. 78. 
vrsta sira, ki im a im e po 
beki cerkveni bratovščini 
(ta je im ela sam ostan  v 
kraju pod 73. vod.), 80. 
Prebivalec Malte, 81. hu
dobna, 82. Im e Jazonove  
ladje; D elam arisova juha, 
84. kratica znane am eriške  
obveščevalne službe * Cen
tral Intelligence Agency), 

žensko im e, 86. oznaka  
za vozila - Reke, 87 strel, 
po orožje, 89. severnoat
lantska vojaška organiza
cija; potem , 92. vprežna  
žival, 94. nasad v m estu; 
skupina m otornih  vozil, 95. 
kazalni zaim ek, 96. p: 'Mika* 
Vec; pripadnik pritlikavega  
^frišk. plem ena, 9b m eša
lec, stroj za m iksanje. ?9. 
cir karbunkel; zober, 101. 
znak za prvino astat. 102. 
kratica telesa, ki je zase
dalo 29. novem bra 1943 v 
Jajcu, 104. kraljevska pti
ca, 105 kratica zt Zveza
'm Op  < "Ipu infi

108 izvrševanje oblasti, 
upravljanje z ljudm i, 110. 
eden izm ed velikih otokov  
ta sestav lja jo  Indonezijo, 
112. veliko francosko me
sto, 113 žitarica rdečkaste  
barve, 114. nasprotno od 
grenak, 116. doba, obdob
je, 117. papeževa krona, 
120. postava. 121. naselje  
šotorov. 123. začetnici slo 

venskega p isatelja  (H lap
ci), 124. evropska država, 
126. znak za prvino tantal; 
kazalni zaim ek, 128. loje- 
vec, m agnezijeva spojina, 
134. predlog; znak za prvi
no natrij;

135. naprava za spreje
m anje in oddajanje elek t
rom agnetnih valov (RTV>, 
138. vrsta trte in  vina pri 
nas; pripadnica nekega ev 
ropskega naroda, 140. kra
tica  za izvršni svet, 143. ki
nem atograf, 144. m levski 
izdelek; hrana za d ojenč
ke, 146 tovarna sm uči v 
Sloveniji, 147. trištevilčno  
število , 149 organi vida. 
151. m utast, 152. naprava, 
stroj; m reža, 153. pomanj* 
ševalnica im ena Ana, 154. 
kratica za alp in ističn i od
sek. 155. gradbeni m aterial.

NAVPIČNO: 1. m esec v 
letu, 2. pustna prireditev, 
pustno veseljačenje, 3. ne
giben, neokreten, čvrst, 4. 
zagretost, živahnost, nav
dušenost, 5. m ejna reka 
m ed Jugoslavijo in Alba- 
nijo: žensko im e, 6. reka 
v S loveniji, 7 naselje; po
leg, 8. vzdih, 9. usedlina v 
podzem eljsk ih  jam ah, 10. 
im e pesnika Župančiča, 11. 
nerazbit, 12. bajeslovni l e  
talec, 13 ^ ed d ver i^  pred
dvor, notranji prostor pri 
tipu m oderne hiše, 14. krar 
tiča za Ljudska uprava, 15. 
drugo im e za Perzija. 16. 
ozdraviti, rešiti, urediti, 
popraviti, 17. nasprotno od 
izpod, 18. meri ga ura, 19. 
veliki črnogorski pesnik. 
20. znak za prvino aktinij, 
21 najp ogostejša  hrana v 
Aziji, 22. glej 1. vodorav
no, 27. okrajšava za am e
riški;

30. kis, 32 okrajšava za 
atom ski. 36 sveto  pism o, 
38 konice; priprave za 
lov 43 obrtnik kovinar. 
44. reka na- D olenjskem .

47. okov, 49. tekm a čolnov; 
tekm a jadrnic, 52. m aščo
ba za kuho, 54. očrtati, 55. 
lepenka, trd papir, 58. žila  
odvodnica, 60. kratica za  
N arodna banka, 61. im e  
p isatelja  Cankarja, 63. ug- 
netati, gnesti m išice, 64. 
obkladati, m etati v koga, 
66 netenje, požig, 67. žen
sko im e, 68. prva in tretja  
črka, 69. napeljati na več 
strani, 70. polet, zalet; isto  
kot 146. vod., 72 kratica za 
in podobno, 74. m esto  in  
občina na G orenjskem , 75. 
korist, zanim anje, povpra
ševanje, prid, 77 pripad
nica evropskega naroda, 
79. previdno ravnati, m e  
njavati taktiko, 83. prislov. 
88 del voza;

90. tem več, 91. okrajša, 
va za okoli, 93. kratica za 
Jugoslovanska loterija, 94. 
preoravati, 96. zastonj da
ti 97. svojiln i zaim ek, 100. 
doseči uspeh, 103. upanje, 
žensko im e, 105 p rivrže  
nost, 107. garje, 109. nikal
nica, 111. žensko im e, 115. 
kratica za Ljudska skup
ščina, 118. prizorišče v dr-

« 0

J0̂ Ć)C£> ^ ^

^  ~ r  ^

-  Spet je hud, najbrž je bil na roditeljskem 
sestanku . . .

kusu, 119. desn i p ritok  
V olge (prva črka O ), 122. 
osebni zaim ek, 125. pove
zano klasje, 127. 100 m J, 
128. križanec osla  in kobi
le, 129. turški naziv, voja
ški poveljnik janičarjev. 
130 afriška država, 131. 
oznaka za vozila iz N izo
zem ske, 132. besedica, s  
katero pozovem o, da izpi
jem o kozarce do dna; biv
ši, 133. zaradi tega, 136.

kratica za N ogom etn i klub  
M aribor, 137. kratica za  
veliko am eriško državo;

138. kratica za partizan
ski odred, 139. športna pa
noga; apetit, 141. tekočina  
v rastlini, 142. n ajp ogostej
ši veznik, 144. kratica za  
zvezna republika, 145. 
skrajni del kopnega, 148. 
okrajšava za opom ba, 150. 
oznaka za vozila  iz ča čk a .

R .G .

Nekaj drobnih okroglih
M e s t n i  o č e t j e  v  O r l e a n s u  s o  

i m e l i  s t a r o  p r a v i c o ,  d a  s o  

s m e h  p r e d  k r a l j e m  s e d e t i .  
T u d i  p r e d  H e n r i j e m  I V  n i s o  

h o t e l i  p o p u s t i t i .  K o  j e  k r a l j  

z v e d e l ,  d a  s e  n a m e r a v a j o  p r i  

n j e g o v e m  s p r e j e m u  u s e s t i ,  j e  

u k a z a l ,  n a j  i z  s p r e j e m n e  s o 
b e  o d s t r a n i j o  v s e  s e d e ž e

K o  o č e t j e  p r i d e j o  in  s p o 
z n a j o  p o l o ž a j ,  v l j u d n o  p o z 

d r a v i j o  k r a l j a  in  s e  z  n a j v e č  
jo  r e s n o s t j o  u s e d e  10 — n a  
tla .

V e č k r a t n i  z m a g o v a l e c  j e  b i l  
p r e m a g a n .

•

Z a č e t n i k  b o u r b o n s k e  d i n a 

s t i j e  H e f i r t  I V . .  k i  l e  S*s p r e t - '

n i m i  p r i j e m i  m  u k r e p i  p o m i 
r i l  r a z n a  v e r s k a  n a s p r o t j a  i n  
u t r d i l  d r ž a v o ,  j e  n e k e g a  d n e  

z m a g o s l a v n o  v k o r a k a l  v  m a j 

h n o  z a v z e t o  m e s t e c e  v  N o r 
m a n d i j i .  P r e s t r a š e n i  ž u p a n  j e  

s t o p i l  p r e d  k r a l j a ,  d a  b i  g a  

p o z d r a v i l ,  t o d a  k o m a j  j e  z a 
č e l  s v o j  g o v o r , s e  j e  n a  b l i ž 

n j e m  v r h u  o g l a s i l  o s e l  z  g l a s 

n i m  r i g a n j e m  N a s t a l  j e  n e 
p r i j e t e n  m o l k ,  t o d a  k r a l j ,  k i  
je  b i l  d o b r e  v o l j e ,  j e  p o m i r 

j e v a l n o  d e j a l :
» M ir ,  g o s p o d a !  P u s t i m o  ju ,  

d a  b o s t a  g o v o r i l a  d r u g  z a  
d r u g i m /«

«
E n a  nc ' i s t r e j š i h  g l a v  18. 

s t o l e t j d ; ‘V 6 l t t i . i ? e .  k i  n i u  n e - 4

k a t e r i  p r i z n a v a j o  n a s l o v  n a j 
d u h o v i t e j š e g a  F r a n c o z a  v s e h  

č a s o v ,  j e  n e u s m i l j e n o  n a p a 

d a l  t l a č a n s k i  r e d  in  k a t o l i 
š k o  c e r k e v .  Z a h t e v a l  j e  v e r - 
s k o  s t r p n o s t ,  s v o b o d o  g o v o 
ra ,  t i s k a  i n  n e d o t a k l j i v o s t  o -  
s e b n o s t i .

V o l t a i r e  j e  i m e l  v r s t o  »prija 
teljev«. ki so mu p r i n a š a l i  

m n e n j a  n j e g o v i h  s o v r a ž n i k o v  

š e  t o p l a  n a  u h o .  K o  g a  j e  l e 

p e g a  d n e  o b i s k a l  s p e t  t a k  

»p r i j a t e l j «, j e  V o l t a i r e  v z d i h 
n i l :

uL j u b i  b o g ,  r e š i  m e  p r i j a 

t e l j e v ,  s  s o v r a ž n i k i  b o m  ž e  

š a m  ć p r a i i l ! «  * "  '*
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VELETRGOVSKO PODJETJE

KOKRA
KRANJ

o b v e š č e cenjene potrošnike, da je od 

20. novembra 1967

ODPRTA V METLIKI

nova prodajalna KRANJC —  
METLIKA
(pri Bračiki)

NA ZALOGI VELIKA IZBIRA TEKSTILA, 
LAHKE IN TE2KE KONFEKCIJE, 
OTROŠKEGA, MOŠKEGA IN ZENSKEGA 
PERILA, PLETENIN, GALANTERIJE,
IGRAČ

IN VRSTA DRUGEGA BLAGA.

NOVA TRGOVINA — KVALITETEN 
IN POCENI NAKUPt

SE PRIPOROČA KOLEKTIV

KRANJC -  METLIKA

DVE LEPI
STARINSKI
KREDENCI

ugodno prodamo.
Primerni sta za večje sta
novanje, za ordinacije ali 
za zakristije.

Vse informacije dobite v 
TRGOVINI BOROVO, 
Brežice.

COMMERCE
ZASTOPSTVO 
INOZEMSKIH TVRDK 
LJUBLJANA,
TITOVA CESTA 81 
TELEFON: 310-024

Zastopamo renomirane inozemske tvrdke, 
ki dobavljajo surovine in stroje naši tek
stilni, gradbeni, papirni, kemični in drugi 
industriji ter umetna gnojila, rastlinska za
ščitna sredstva in mehanizacijo našemu 
kmetijstvu.

Od decembra dalje poslujemo v novih po
slovnih prostorih na

TITOVI CESTI ST. 81

(nasproti bežigrajske pošte).

KMETOVALCI IN REJCI PRAŠIČEV!

Podjetje KOTEKS - TOBUS
je za vse prinašalce svinjskih kož tudi v letošnji odkupni sezoni pripravilo

NAGRADNA ŽREBANJA
z nad 4.000 lepimi dobitki

Žrebanju bodo 20. januarja  in 20. aprila

KMETOVALCI IN IiEJCI PRAŠIČEV!
Pazljivo oderitc vsakega prašiča ln kože oddajte najbližji zbiralnici KOTEKS* 
TOBL:SA ali kmetijski zadrugi.
Prejeta potrdila, ki vam prinašajo pravico do udeležbe na DUcpisanili žreba
njih, pa skrbno hranite!
Izid nagradnega žrebanja bo objavljen v dnevnem tisku in po radiu.
OB TEJ PRILOŽNOSTI ČESTITAMO VSEM POSLOVNIM PRIJATELJEM — 
OB PRAZNIKU REPUBLIKE, 29. NOVEMBRU!

DOLENJSKI BANKI 

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

Hranilno knjižico DBH lahko dobite 
tudi pri vseh poštah v občinah No
vo mesto, Krško, Metlika in Treb
nje!

NAJNOVEJŠE! 6,50 %
DBH v Novem mestu obrestuje 
hranilne vloge od 1. avg. 1967 
dalje po zvišani obrestni meri:

—  navadne po

8%—  vezane do w  VU

N E G IB N O  J E  OBLEŽAL 25-letni Iv an  V olčanšek  iz V olčjega p r i  B rež icah  s re d i 
c es te  (p u šč ic a )  p r i  v asi Š e n tju r je  no d  K a rte lje v im , ko  ga je  po  s ilo v item  tr č e n ju  
s  S ap ov im  av to b u so m  v p o n e d e ljek  zvečer n e k a j p re d  še s to  u ro  v rg lo  iz k o m b ija  
VW z n em šk o  re g is tra c ijo . V oznika ivlilana R ih te r ja  (22) iz V olčjega so  p ra v  ta k o  
m rtv eg a  p o tegn ili n e k a j p o zn e je  iz p o p o ln o m a  zm aličenega  k o m b ija  (n a  slik i d e s 
n o ) . K o m bi je  že n e k a j p re d  to  n esrečo  op lazil to v o rn ja k , k i ga je  vozil V inko 
Ž a m  iz L ju b lja n e , n a to  p a  je  n a  levi s t r a n i  po ln e  č r te  tre šč il  n a ra v n o s t  v av to b u s . 
V a v to b u su  so b ili p o šk o d o v an i šo fe r  V inko M lakar in  t r i je  p o tn ik i. M ed tem  ko 
so delavci c es tn eg a  p o d je t ja  o č is tili ce s to  in  p o m e tli več d e se ttiso č  rek lam n ih  
listkov  za v ino »Žilavka«, k i so  se  raz su li iz k o m b ija , je  b il p ro m e t n a  te m  delu  
ceste  z a p r t  za d o b ro  u ro . Š ko d o  n a  vseh  tr e h  vozilih  so ocenili n a  50.000 N din .— 
(F o to : M. M o ško n )Tudi vi ste kovač!

Vsak je kovač svoje sreče! Zato 
mislite že danes na jutrišnji dan 
in ne pozabite? iz malega raste ve
liko! Vlagajte svoje prihranke 
na hranilno knjižico pri

odprt vsako noč, 
razen ponedeljka, 
od 22. do 4. ure.

Vstopnina 2500 Sdin, 
od tega 1000 Sdin 
konzumacija

mednarodni program 

STRIP-TEASE &

NE POZABITE! B>ISQ)£M



®  b o m b a ž n o  in  s i n t e t i č n o  p r e d i v o
•  b o m b a ž n e  in  s i n t e t i č n e  t k a n i n e
•  p o p e i i n ,  m e r c e r i z i r a n e  in  a p r e t i r a n e t k a n i n e

V S E  V M O D N IH  B A R V A H  IN V Z O R C IH !

Č E  H O Č E T E  BITI M O D E R N O  IN 
P O  Z M E R N I C E N I O B L E Č E N I, K U P U JT E  T K A N IN E  P K V !

T R A D E  M A R K
Z A  D A N  R E P U B L IK E  IS K R E N E  Č E S T IT K E !

m  m  m  t i  c  n  i  k  o  m  b  e  n  a t  v  r  a  n j e

L E S N A  I N D U S T R I J A

L I K -  K O Č E V J E

•  Ž a g a n  l e s  v s e h  v r s t
•  š o l s k o  p o h i š t v o
•  e m b a l a ž a

K O L E K T IV  Č E S T IT A  V S E M  O B Č A N O M , S O D E L A V C E M  

IN P O S L O V N IM  P R IJA T E L JE M  Z A  D A N  R E P U B L IK E !

vam zgradi 
ob uporabi 
sodobne tehnologije 
dom po vaših željah 
najkvalitetneje 
in najceneje.
Za 29. november 
čestitamo!

Kvalitetne, moderne in poceni šivalne stroje 
vam nudi

M IR N A
tovarna šivalnih strojev Mirna na Dolenjskem

avtomatskemu šivalnemu stroju »MIRNA VERITAS« 
so znižali ceno za 15 odstotkov.
Za dan republike pošilja kolektiv iskrene čestitke!

T E K S T IL N A  T O V A R N A

K R K A

T O V A R N A  Z D R A V IL  N O V O  M E S T O
N O V O  M E S T O ZA PRAZNIK REPUBLIKE POŠILJAMO 

PRISRČNE ČESTITKE VSEM DELOVNIM LJUDEM 
IN ŠE POSEBNO POSLOVNIM SODELAVCEM 
IN ZDRAVSTVENIM DELAVCEM!NASE KVALITETNO BLAGO DOBITE 

V NAJNOVEJŠIH VZORCIH IN DESENIH!
NAJ 2IVI PRAZNIK 29. NOVEMBER, 
OBLETNICA USTANOVITVE SFRJ!

L E S N I K O M B IN A T

N O V O  M E S T O

Vsem delovnim ljudem in poslovnim prijateljem pošilja 
kolektiv najprisrčnejše pozdrave ob dnevu reoublike!



E L E K T R A R N A  
B R E S T A N IC A
ZELI VSEM DELOVNIM LJUDEM POSAVJA 
ŠE MNOGO USPEHOV IN JIM  ČESTITA 
ZA 29. NOVEMBER

OB PRAZNOVANJU DNEVA REPUBLIKE 
POŠILJA PRISRČNE ČESTITKE

SPLOŠNA VODNA 
SKUPNOST DOLENJSKE 
NOVO MESTO

OBČINSKA SKUPŠČINA TREBNJE
OBČINSKA KONFERENCA SZDL — OBČINSKI KOMITE 
ZKS — OBČINSKI ODBOR ZZB — OBČINSKI KOMITE 
ZMS — OBČINSKI SINDIKALNI SVET

OB SLAVNI OBLETNICI USTANOVITVE SFRJ SI OB
LJUBIMO, DA BOMO SE NADALJE Z VSEMI SILAMI 
URESNIČEVALI REFORMO ZA NAS LEPŠI JUTRIŠNJI 
DAN!

R U D N I K  
R J A V E G A  
P R E M O G A  
S E N O V O
pozdravlja 29. novem ber
— dan republike 
in  praznik bratskih  
jugoslovanskih narodov.

■  R udarske pozdrave
■  vsem delovnim
■  organizacijam
■  v Spodnjem
■  Posavju
■  in
■  na Dolenjskem!

OBČINSKA SKUPŠČINA

R IB N IC A
VSEM DELOVNIM LJUDEM TER KOLEKTIVOM
V GOSPODARSTVU IN  NA PODROČJU DRUŽBENIH 
SLU2B ČESTITAMO ZA PRAZNIK REBUPLIKE!

OBČINSKA KONFERENCA SZDL — OBČINSKI KOMITE 
ZKS — OBČINSKI ODBOR ZZB — OBČINSKI KOMITE 
ZMS — OBČINSKI SINDIKALNI SVET

v  v

U

KOMBINAT LESNE INDUSTRIJE

IN L E S  -  R IB N IC A
Ce potrebujete stavbno pohištvo, ga kupite pri INLES, 
Ribnica, ali v prodajnih skladiščih podjetja v Beogradu, 
Nišu, Vinkovcih, Slavonskem Brodu in Ribnica.
Za praznik republike pozdravljam o vse odjemalce 
in poslovne prijatelje!

Z IC N IC A
LJUBLJANA — OBRAT

R IB N IC A
SE PRIDRUŽUJE 

ČESTITKAM 
DELOVNIH 

KOLEKTIVOV 
ZA 29 NOVEMBER!

2ICH1CA

KOVINAR ({ 
ČRNOMELJ

priporoča 
svoje izdelke:

ročne in ekscentrične 
stiskalnice, 

vzvodne škarje, 
kovačnice, 

podstavke vrtalnih 
in brusilnih strojev, 
škripce, vretena žag 

in nudi usluge.

Naj živi 
praznik republike!

Splošno trgovsko podjetje

POTROŠNIK - ČRNOMELJ
prisrčno čestita za praznik republike 
vsem svojim  strankam , 
kakor tudi poslovnim prijateljem , 
hk ra ti pa priporoča nakup 
v svojih dobro založenih prodajalnah!

PODJETJE 
STORITVENIH OBRTI

KOVINAR
KOČEVJE

se tudi v prihodnje 
priporoča 

svojim  strankam  
in jim  čestita 

za 29. novem ber 
obletnico ustanovitve 

nove Jugoslavije

MIZARSKO
PODJETJE

H R A S T
ŠENT-

LOVRENC

čestita vsem 
poslovnim  prijateljem  

in občanom 
dan republike 

in  se priporoča 
za naročila!

Delovni kolektiv podjetji

Avtopromet GORJANCI 
Novo mesto — Straža

se priporoča in iskreno vošči 
za letošnji 29. november!

PODJETJE 
ZA PTT 
PROMET ~ 
Novo mesto

čestita vsem delovnim ljudem, 
zlasti pa bivšim kurirjem  in vezistom NOV, 
za praznik republike!

E M I
M I R N A

Delovne organizacije!

Za novoletna darila 
naročite kemične 

in tehnične svinčnike, 
nalivna peresa 

in otroška računala.

O brnite se na podjetje 
EMI MIRNA

Nudimo iareden 
novoletni popust!

MIRO KUGLER: KMETICE

KREDITNA BANKA IN HRANILNICA LJUBLJANA
KB
LJUBLJANA

čestita vsem svojim  poslovnim prijateljem  in občanom  za dan — 
republike! —
Zaupajte nam  svoje denarne posle, opravim o jih  h itro , natančno — 
in zaupno po najugodnejših pogojih:

Vlagatelji vezanih, stanovanjskih in km etijskih hranilni!) vlog, 
ki ste že ali boste do 31. decem bra 1968 vložili najm anj 2000 Ndin 
na odpovedni rok nad 1 leto, ste vključeni v veliko 
nagradno žrebanje.

zbiramo hranilne vloge
zbiram o sredstva občanov in delovnih organizacij za stanovanjsko graditev 
dajem o posojila za nakup, graditev in dograditev
te r obnovo stanovanjskih, kom unalnih naprav, garaž in počitniških hišic 
dajem o posojila kmetajskdm varčevalcem 
dajem o posojila občanom
odkupujem o tu ja  plačilna sredstva in prodajam o tu je valute, čeke in kreditna piam 
za službena, zasebna im tu ristična potovanja
odpiram o zasebne devizne tek. račune in jih  obrestujem o po 6,25 odst. do 8. odst. 
odpiram o osebne žiiro račune

Vsem kmetovalcem na področju zadruge čestitam o 
za naš največji praznik, želeč jim  v bodoče 
še več uspehov!

KMETIJSKA 
ZADRUGA 
TREBNJE



VSEM DELOVNIM LJUDEM NA PODROČJU DO
MAČE IN SOSEDNJIH OBČIN ČESTITAMO ZA 
29. NOVEMBER — PRAZNIK REPUBLIKE!

OBČINSKA SKUPŠČINA

SEVNICA
OBČINSKA KONFERENCA SZDL
— OBČINSKI KOMITE ZKS
— OBČINSKI ODBOR ZZB
— OBČINSKI KOMITE ZMS
— OBČINSKI SINDIKALNI SVET

OBČINSKA SKUPŠČINA 
BREŽICE
OBČINSKA KONFERENCA SZDL
— OBČINSKI KOMITE ZKS
— OBČINSKI ODBOR ZZB
— OBČINSKI KOMITE ZMS
— OBČINSKI SINDIKALNI SVET

OB LETOŠNJEM PRAZNOVANJU OBLETNICE 
USTANOVITVE SFRJ POZDRAVLJAMO OBČANE 
PO VSEJ DOMOVINI, KAKOR TUDI DELOVNE 
ORGANIZACIJE, IN JIM  ŽELIMO NADALJNJIH 
USPEHOV PRI DELU!

ISKRENE POZDRAVE IN ČESTITKE POŠILJA ZA 
PRAZNIK REPUBLIKE DELOVNI KOLEKTIV

KOVINSKEGA PODJETJA 

SEVNICA

VSEM SVOJIM STRANKAM
KAKOR TUDI PREBIVALCEM VSEGA POSAVJA
ČESTITA ZA DAN REPUBLIKE

KOMUNALNO OBRTNO 
PODJETJE SEVNICA

TOVARNA ČOKOLADE IN  PECIVA

IMPERIAL -  KRŠKO
PRIPOROČA SVOJE KVALITETNE IZDELKE, 
HKRATI PA VOŠČI ZA NAŠ NAJVEČJI PRAZNIK
— DAN REPUBLIKE!

GOZDNO 
GOSPODARSTVO 
BREŽICE
PRIPOROČA PROIZVODE VSEH SVOJIH ENOT 
TER ČESTITA DELOVNIM LJUDEM,
POSEBNO PA POSLOVNIM PRIJATELJEM,
ZA LETOŠNJI 29. NOVEMBER!

TRGOVSKO PODJETJE

KRKA -  BREŽICE
ČESTITA V IMENU SVOJIH PRODAJALN 
VSEM ODJEMALCEM IN SE JIM  TUDI
V PRIHODNJE PRIPOROČA ZA NAKUP.
ZA PRAZNIK REPUBLIKE PRISRČNE POZDRAVE!

ZDRAVILIŠČE 
ČATEŠKE TOPLICE

POZDRAVLJA CENJENE GOSTE IN JIM  2ELI 
PRIJETNO PRAZNOVANJE 29. NOVEMBRA!

OBIŠČITE NAS V PRAZNIČNIH DNEH,
DORBO VAS BOMO POSTREGLI!

SLOVENIJA VINO
LJUBLJANA
— POSLOVNA ENOTA

BREŽICE
nudi kupcem 
najboljša sortna vina! 
Ob praznovanju 
29. novembra 
želimo vse najlepše 
in se priporočamo!

PRESKRBA
trgovsko podjetje,

KRŠKO
ČESTITA ZA DAN REPUBLIKE 
TER SE SVOJIM ODJEMALCEM 
NAJTOPLEJE PRIPOROČA 
ZA NADALJNJE ZAUPANJE!

ZA 29. NOVEMBER, DAN REPUBLIKE, 
POŠILJAMO SVOJIM POSLOVNIM PRIJATELJEM 
IN STRANKAM PRISRČNA VOŠČILA 
TER JIM  ŠE NADALJE 
PRIPOROČAMO SVOJE USLUGE!

AVTOTRAN ŠPORTNO
SERVISNO
PODJETJE

PREVOZ -  BREŽICE

Delovna skupnost 
GOSTINSKEGA PODJETJA

GRAD
MOKRICE
vabi svoje stalne goste in izletnike na 
obisk med prazniki te r jim  iskreno 
čestita za 29 november!

Za
praznik republike 
čestita in pozdravlja 
tudi

PODJETJE

ZA
POPRAVILO

VOZ
DOBOVA

TOVARNA ZA INVESTICIJSKO OPREMO 
IN IZVAJANJE INŽENIRINGA

METALNA
MARIBOR -  obrat

KRMEU

želi ob prazniku republike vsem delovnim ljudem, 
podjetjem  in ustanovam  še več delovnih uspehov 
v prihodnjem  obdobju!

Franjo S tip lovšek: 6  proge ša m a c—Sarajevo

RESTAVRACIJA NA GRIČKU -  BREŽICE
se tudi nadalje priporoča svojim gostom in jih  vabi 
na ogled presnovljenih prostorov!

Vedno nudimo priznana jedila in najboljše pijače!



Vse občane m  delovne ljudi na področju do
mače občine pozdravljam o z željo, da bi si 
še v prihodnje složno prizadevali za splošen 
napredek pokrajine! Naj živi 29. november!

Občinska skupščina 
ČRNOMELJ
Občinska konferenca SZDL — občinski komi
te ZKS — Občinski odbor ZZB — Občinski 
komite ZMS — Občinski sindikalni svet

TRIKON
trikotaža in konfekcija

KOČEVJE
nudi vse vrste in modele 
m oških hlač in suknjičev, 
dam skih krril, 
posteljno perilo 
in pletenine.
Naše geslo:
SODOBNI MODELI -  
ELEGANCA — ŠPORT 
Za praznik 29, november 
iskrene čestitke!

KMETIJSKA ZADRUGA

LOŠKI POTOK
čestita vsem kmetovalcem 
na svojem področju in  jih  vabi 

•k še tesnejšem u sodelovanju!

VODNA
SKUPNOST
ZA VODNO PRESKRBO

KOČEVJA

IN
RIBNICE

ČESTITA 
ZA PRAZNIK 
VSEM DELOVNIM 
ORGANIZACIJAM 
REPUBLIKE IN  2ELI 
ŠE MNOGO USPEHOV!

h  '
*r  v

fes ' -

■ P i k

fci

Ob obletnici ustanovitve SFRJ prisrčno čestitamo 
vsem delovnim ljudem, želeč jim  nadaljnjih uspe
hov p ri uresničevanju gospodarske in družbene 
reforme!

OBČINSKA SKUPŠČINA 

KOČEVJE ^
Občinska 
konserenca SZDL
— Občinski 
kom ite ZKS
— občinski odbor ZZB
— občinski kom ite ZZB
— Občinski 
sindikalni svet

KMETIJSKO GOZDARSKO 
POSESTVO KOČEVJE

s svojimi km etijskim i obrati:

Cvišlerji, Koprivnik, Iiivod, Mlaka, S tari Log, 
Draga, ob ra t M lekarna, Mešalni ca močnih k r
mil, O brat za km etijsko kooperacijo, Agro- 
servis, M esarija in  klavnica, Upirava delovne 
organizacije te r gozdnimi obrati: Kočevje, 
Mozelj, S tara cerkev, Grčarice, Podpreska, 
Ribnica, Velike Lašče, špedicija Kočevje in 
Ribnica, O brat gozdne mehanizacije in  lo
višče ROG

prisrčno čestitajo za 29. november!

OPREMA -  KOČEVJE
obrtno podjetje, 
ki nudi tapetniške 
in m izarske izdelke, 
opremo za lokale 
te r avtomobilske ponjave.

Cenjenim strankam
ter vsem delovnim ljudem
najlepša voščila!

KOVINARSKA KRŠKO
čestita za praznik republike! 
Izdelujem o rezervoarje za različ
no uporabo, naš proizvodni pro
gram  pa obsega še proizvodnjo 
in montažo jeklenih konstrukcij 
te r industrijske oprem e, posebno 
za kemično, papirno in industri
jo nafte!

VSA GRADBENA DELA OPRAVI HITRO, SOLIDNO 
IN POCENI

NAŠE ČESTITKE 
IN POZDRAVI 
VELJAJO VSEM 
BELOKRANJCEM, 
KAKOR TUDI 
INVESTITORJEM 
OD DRUGOD!

•HO JETJf

AGROKOMBINAT KRŠKO

želi
vsem kmetovalcem 
in občanom 
nadaljnjih uspehov, 
obenem pa jim  
prisrčno vošči 
za 29. november!

ČESTITKAM 
ZA DAN REPUBLIKE 
29. NOVEMBER 
SE PRIDRUŽUJE 
TUDI KOLEKTIV

KONFEK
CIJE 

JUTRANJKA 

SEVNICA

CENJENIM 
POTROŠNIKOM 
SE PRIPOROČAMO 
ZA NAKUP
NAŠIH KVALITETNIH 
IZDELKOV!

OBČINSKA

SKUPŠČINA

KRŠKO
Občinska 
konferenca SZDL
— Občinski komite ZKS
— Občinski odbor ZZB
— Občinski komite ZMS
— Občinski 
sindikalni svet

najtopleje pozdravljajo 
občane za naš 
največjd praznik
— 29. november 
in jim čestitajo!

PRI MIKLAVŽU 
VLADO LAMUT:

Industrija  za predelavo papirja, kartona in lepenke

PAPIRKONFEKCIJA 

KRŠKO
se priporoča svojim odjemalcem,

hkrati pa vošči vsem delovnim ljudem  v domovini 
za praznik republike!

K upujte v naših prodajalnah,
k jer vas vselej postrežem o z dobrim  blagom
po konkurenčnih cenah!

Delovni kolektiv podjetja

TRGOPROMET 
KOČEVJE
čestita svojim strankam in poslovnim prijateljem 
za 29. november!

SVOJE USLUGE 
PRIPOROČA 
TER ČESTITA

TRANSPORT 

KRŠKO

OB LETOŠNJEM 
PRAZNOVANJU 
DNEVA REPUBLIKE!

VSEM POTROŠNIKOM 
ELEKTRIČNE 
ENERGIJE ČESTITA

ELEKTRO
LJUBLJANA — ENOTA

KOČEVJE

G ostinsko podjetje

HOTEL 
PUGLED 
KOČEVJE
■  obrati:

HOTEL PUGLED, KAVARNA 
ZVEZDA, RESTAVRACIJA 
»PRI KOLODVORU«,
GOSTU.NAMI »PRI KMETU«, 
»PRI ROGU«, »PUGLED« in 
BIFE SALKA VAS te r B IF 2  
m i  AVTOBUSNI POSTAJI

se gostom  p riporočajo  ln  Jim 
te lijo  p rije tne  prazniko!

OPEKARNA 

KANIŽARICA

nudi betonske votlake 
in razne opečne izdelke 
ter se pridružuje 
čestitkam
delovnih kolektivov 
za praznik republike!



TELEVIZIJSKI
SPOREDV NEDELJO, 26. in V PONEDELJEK,

27. NOVEMBRA

LICITACIJA
PRI CARINARNICI 
LJUBLJANA

Carinarnica L jubljana bo prodala  na licitaciji 26. in  2T?. .
bra  1967 od 8 do 13. ure v p rosto rih  carinarnice L jubljana, Sm artin-
ska 152 a — Javna skladišča

motorna vozila 
in ostali material
Ogled vsega blaga za p roaa jo  bo v petek 24. novem bra od  8 do 12 
ure in  v soboto, 25. novem bra od 8. do 12. ure in od 14. do 17. ure, 
v p rosto rih  carinarnice

Veletrgovina

MOTORNA VOZILA

1. osebni avto Moskvič, letnik 1965, v nevoznem stan ju
2. osebni avto BMW 1800, letnik 1966, karam boli ran
3. osebni avto Peugeot, letnik 1963, tip  404, karam boliran
4. osebni avto BMW 1600, letnik 1966, karam boliran
5. tovorni avto Mercedes Benz-Furgon, le tn ik  1958, 

v nevoznem stan ju
6. oseb. avto Ford Taunus 17 M, letnik 1962, karam boliran
7. oseb. avto C itroen ID 19, žaba, letnik 1959, karam boliran
8. oseb. avto Ford  Taunus 17 M, letnik 1962, karam boliran
9. osebni avto VW 1500, le tn ik  1963, karam boliran

10. osebni avto Goliath H ansa 1100. letnik 1960 
y nevoznem stanju

11. tovorni avto Hanomag, le tnik 1956, ltaram boliran
12. osebni avto Opel Rekord, le tnik 1958, v nevoz. s tan ju
13 tovorni avto VW Combi, letnik 1959 v nevoz. s tan ju
14 osebni avto Fiat 2300, letnik 1958, karam boliran
15. osebni avto Opel Rekord, letnik 1958, karam boliran
16. oseb. avto Opel Rekord, letnik 1963, karam boliran  (razd rt)
17. osebni avto Opel Caravan, letnik 1958, v nevoz. s tan ju
18. oseb. avto Opel K adett Coupe, letnik 1963, karam boliran
19. osebni avto Moskvič 407, letnik 1959, v nevoz. s tan ju
20. osebni avto Opei Rekord, letnik 1958, v nevoz. s tan ju
21. oseb. avto Fort1 Taunus 17 m , letnik 1965, karam boliran
22. osebni avto Skoda MB 1000. letnik 1964, karam boliran
23. tovorni avto VW Combi, letnik 1958, v nevoz. stanju
24. osebni avto VW Combi. letnik 1958, v nevoz. stan ju
25. oseb avto Ford Taunus 12 M, letnik 1959, karam boliran
26. oseb avto Ford Taunus 17 M, le tnik 1959, v nevoz- s tan ju
27. oseb. avto Mercedes 300 B, le tnik 1955, v nevoz. stan ju  
28- osebni avto VW, letnik 1956, v nevoznem stan ju
29. osebni avto Renault-Florida, letnik 1961, nekom pleten
30. oseb. avto R enault Dauphen, letnik 1958, v nevoz. s tan ju
31. osebni avto VW. letnik 1961, karamboliran
32. osebni avto Opel Rekord, letnik 1959, karam boliran
33. osebni avto F iat 500, letnik 1960, v nevoznem stanju
34. osebni avto Opel Rekord, letnik 1955, karam boliran
35. dostavni avto Ford Combi, letnik 1960, karam boliran
36. osebni avto Mercedes, le tnik 1955, brez m otorja
37. osebni avto M oris 1100, letnik 1965, karam boliran
38. osebni avto VW, le tn ik  1953, karam boliran
39. osebni avto VW, letnik 1958, popolnom a karam boliran
40. osebni avto Austin, letnik 1956. v nevoz. stan ju
41. osebni avto W auxhall-caravan, letnik 1958, nekom pleten
42. osebni avto Schevrolet, le tnik 1956, karam boliran
43. osebni avto Citroen-spačak, le tnik 1959, karam boliran  
M. osebni avto H ilm an, letnik 1953, karam boliran
45. osebni avto R enault Dauphen, letnik 1958, nekom pleten
46. m otorno kolo NZ 56. letnik 1958, v nevoznem stan ju  

s prikolico
47. m otorno kolo m oped Union, letnik 1965, v nevoz. s tan ju
48. m otorno kolo Danuvia, le tn ik  1960, v nevoz. Ftanju
49. m otorno kolo L am bretta, letnik 1957, v nevoz. stan ju
50. m otorno kolo NSU -  Lam bretta, letnik 1962, 

v nevoznem stanju
51. m otorno kolo CZ, letnik 1955, v nevoznem stan ju
52. m otorno kolo ZUndapp, letnik 1953. v razdrtem  stan ju

Začetna 
cena 
N din

14.000,-
12.600.-
9.900,-
9.800,-

8.700.-
7.800.—
7.200.-
6.900.—
6.800.—

6.700.—
6.700.—
6.700.— 
6.700 —
6 .200.—  
6 .200 ,—

5.900.-
5.900.- 
5 .9 0 0 -
5.600,-
5.600,—
9.700.— 
5.400,—
5.300,—
5.200,-
5.200,-
4.800.-
4.800.-
4.200,-
3.800.-
3.600,-
3.300.-
3.200,-
3.200,-
3.100.-
2.900.-
2.600,-
1.900.- 
1.800 -  
1.800.- 
1.600,- 
1.400.-
1.300.-
1. 100, -  

1.000, -
900,-

1.300,- 
850,- 
800 - 
800.-

700.-
500.-
350.-

PONOVNO NA LICITACIJI:

53. osebni avto 220 Mercedes, letnik 1956* v voznem stan ju
54. osebni avto VW Combi, letnik 1959, v nevoz. s tan ju
55. osebni avto Alfa Romeo, letnik 1964, karam boliran
56. osebni avto Opel R ekord, le tnik 1956, karam boliran
57. osebni avto Ford Anglia, letnik 1957, karam boliran
58. osebni avto Opei 01ym pla, letnik 1953, karam boliran
59. oseb. avto Citroen LD 19, žaba, letnik 1960, karam boliran
60. osebni avto Opel Rekord, letnik 1965, karam boliran
61. osebni avto W artburg 311, letnik 1964, karam boliran
62. osebni avto W auxhall, letnik 1954, karam boliran
63. osebni avto F ia t 1400-A, letnik 1955. nekom pleten

9.500.-
5.800.-
4.200.-
3.800.-
3.500.- 
2.900.-
2.500.-
2.500.-
2 .200.- 
1.600.- 
1.300.-

°STALO BLAGO:

®4. kabina za tovorni avto Mercedes 4 tone 450.
65. stružnica Helnem ann 600 MM, polavtom atična MOO^-

In ostalo blago (m o to rji za avtom obile, avtom obilski deli, kolesa, 
tehnični prodm eti, deli pohištva ln tekstil).

Motoma vozila bomo prodajali 26. novembra, a ostalo blago 27. no
vembra.

Pravico do sodelovanja imajo vse pravne ln * ^ e ^ b ^ j ^ l e 2 e n c l  
^citacije morajo v dneh, ki so določeni za ogled vozil, polaMti kav 
cijo — jo odstotkov od začetne cene — v carinarnici Ljubljana, 
•totopnlkl podjetij pa tudi pooblastilo.

Vsa pojasnila o licitaciji dobite po telet, od 20. novembra dalje 
114 St. 310-672 — carinarnica Ljubljana.

Seznam ostaloga blaga za prodajo bo na oglasni de6ki carinarnice 
Mubljana.

IZ CARINARNICE LJUBLJANA

mercator
vam nudi v času reklamne prodaje od 11. novembra 
do 5. decem bra po izrednih cenah:

j  namizno vino TALIS-VINAG — 1 liter 4 Ndin 

□  čokoladni desert ZVEČEVO — 200 g 2,5 Ndin 

Q  »Opatija-keks« — SOKO — 500 g 6,4 Ndin

v vseh prodajalnah

mercator
TRGOVSKO PODJETJE

DOLENJKA
NOVO MESTO

n u d i

v svojih prodajalnah širom po Dolenjski 
veliko izbiro vsakovrstnega blaga po kon
kurenčnih cenah.

POTROŠNIKI, obiščite naše prodajalne in 
prepričajte se!

Za dan republike pošiljamo iskrene čestitke 
vsem našim strankam in poslovnim prija
teljem!

K1K »Pomurka« Murska Sobota, OBRAT ZA 
KMETIJSTVO RAKIČAN bo na

JAVNI LICITACIJI

V NEDELJO,
26. NOVEMBRA 
1967

PRODAL NASLEDNJA OSNOVNA SREDSTVA:

% 4 trak torje  PE-35 
0  5 traktorjev FE 65 
% več traktorskih prikolic 
% krožne in klinaste brane 
O dva kombajna TARUP 

0  kultivator 
% škropilnico 
% grudar 
0  okopalnik itd.

LICITACIJA BO NA EKONOMSKI ENOTI 
RAKIČAN (pri Murski Soboti) OB 10. URI.

NEDELJA, 26. NOVEMBRA

9.25 Poročila (L jubljana)
9.30 Poljudno znanstveni film  — 

(L jubljana)
10.00 K m etijska oddaja (Beograd) 
10.45 V ija-vaja ringa-raja — 7. od

d aja  (L jubljana)
11.30 Film  za otroke (L jubljana)
13.80 Nogometna tekm a Bolgarija

: Portugalska — prenos iz 
Sofije (Beograd)

15.20 Športna reportaža (Beograd)
16.20 Ljubezen, oh ljubezen! — po

novitev (Beograd)
18.30 K aravana — reportaža — 

(Beograd)
19.00 Cik cak (L jubljana)
19.10 Zabavno glasbena oddaja  — 

(L jubljana)
20.00 TV dnevnik (Beograd)
20.15 G. Bizet: »CARMEN« — pre 

nos iz beograjske Opere — 
(Beograd)

23.05 R eportaža o nogom etni tekmi 
M aribor : O lim pija (L jub
ljana)

23.20 H okejska tekm a CSSR :
Švedska (Zagreb)

PONEDELJEK, 27. NOVEMB.

9.40 TV v šoli (Zagreb)
10.35 Ruščina (Zagreb)
11.00 Osnove splošne izobrazbe — 

(Beograd)
11.40 TV v šoli: N ajstarejše življe

n je na zemlji (L jubljana)
14.50 TV v šoli — ponovitev —

(Zagreo)
15.45 Ruščina — ponovitev -  

(Zagreb)
16.10 Osnove splošne izobrazbe — 

ponovitev (Beograd)
16.55 Poročila (Zagreb)
17.00 Mali svet — oddaja za otroke

(Zagreb)
17.25 Risanke (Zagreb)
17.40 K je je, kaj je? (Beograd)
17.55 TV obzornik (L jubljana)
18.25 Slogovna rast slovenskega Je

zika — 5. oddaja (L jubljana)
18.40 Sodobna m edicina — uvodna 

oddaja (L jubljana)
19.00 Znanost in tehnika (L jub

ljana)
19.15 Tedenski športni pregled -  

(Beograd)
19.40 Pravljičarji: Gustelj Fišer-

G rabrarjev (L jubljana)
20.00 TV dnevnik (Beograd)
20.30 Cik cak {L jubljana)
20.40 TV dram a (Beograd)
21.40 P redstavljajte  si (Beograd)
22.10 TV dnevnik II. (Beograd)

TORE, 28. NOVEMBRA
9.40 TV v šoli (Zagreb)

10.30 Angleščina (Zagreb)
11.00 Osnove splošne izobrazbe —

(Beograd)
14.50 TV v šoli -  ponovitev -  

(Zagren)
10.05 Angleščina — ponovitev -  

(Zagreb)
15.35 Tečaj madžarskega jezika -  

(Beograd)
18.40 Film za otroke (L jubljana)
18.50 Rezerviran čas (L jubljana)
19.30 TV obzornik (L jubljana)
2C.00 Cik cak (L jubljana)
20.10 NOB in današnji čas — 0 

delu kom isije za ohranjeva 
nje trad ic ij NOB (L jubljana)

20.40 Koncert delavskih in revolu 
c ionam ih pesmi (L jubljana)

21.30 Pogled v zenico sonca — Ju
goslovanski čelov, film — 
(L jubljana)

23.00 Zadnja poročila (L jubljana)
23.30 H okejska tekma: CSSR 

švedska (Zagreb)

SREDA. 29. NOVEMBRA

9.50 Poročila in čestitke (Beograd)
10.00 Festival narodnih pesmi —

prenos (Beograd)
12.00 Dežela petih kontinentov -  

jugoslovanski film (Zagreb)
13.45 Poročila (Beograd)
13.55 Praga: Sparta  : Anderlecht — 

prenos ( In tervizija)
14.45 TV prospekt (Zagreb)
15.00 N adaljevanje prenosa iz P ra 

ge (Intervizija)
16.00Tekmovanje v boksu za zlato 

rokavico — prenos (Beograd)
17.00 Ne črno, ne belo — oddajo 

za otroke (Beograd)
17.46 TV obzornik (L jubljana) 
18.05 Podelitev nagrad AVNOJ -

(Beograd)

18.35 Partizanske m editacije pio
nirjev (L jubljana)

18.55 20 m ilijonov — reportaža — 
(Beograd)

19.25 Bosa pojdiva, dekle, obsorej 
— balet (L jubljana)

19.55 Rezerviran čas (L jubljana)
20.00 TV dnevnik (Beograd)
20.30 Cik cak (L jubljana)
20.40 E kran  na ekranu (Zagreb)
22.00 TV dnevnik (Beograd)
22.20 Boks za zlato rokavico — 

(Beograd)

ČETRTEK, 30. NOVEMBRA

16.25 Poročila (L jcnljana)
16.30 T iktak: Rožni pogovori -

(L jubljana)
16.45 Slike sveta (Beograd)
17.15 Samac—Sarajevo — reporta  

ža (Sarajevo)
17.45 Letos nove šole (L jubljana)
18.00 R. Sim oniti: »Partizanka 

Anka« — opera (L jubljana)
19.00 Dežurna ulica — hum oristič

na oddaja (Beograd)
19.40 Cik cak (L jubljana)
19.54 Propagandna m edigra (L jub

ljana)
20.00 TV dnevnik (Beograd)
20.30 Podelitev plaket Branka Zi 

herla — reportaža (Ljub 
ljana)

20.40 Saša Vuga: »Balada o temi«
— TV dram a (L jubljana)

22.10 Resna glasba (Zagreb)
22.40 TV dnevnik (Beograd)
23.00 H okejski tu rn ir v Ljubljani

— dve tre tjin i (L jubljana)

PETEK, 1. DECEMBRA
9.40 TV v šoli (Zagreb)

11.00 Osnove splošne izobrazbe — 
(Beograd)

14.50 TV v šoli -  ponovitev -  
(Zagreo)

16.10 Osnove splošne izobra:l>e — 
ponovitev .— (Beograd)

17.05 Poročila (Skopje)
17.10 Vaša križanka — oddaja za 

otroke (Skopje)
17.55 TV obzornik (L jubljana) 
18.15 M ladinski koncert (Beograd)
19.05 Tiskovna konferenca (L ju b

ljana)
19.35 Cik cak (L jubljana)
19.40 Potujem , potuješ Firenze 

po poplavi (L jubljana)
20.00 TV dnevnik (Beograd)
20.30 Cik cak (L jubljana)
20.40 Važno je  imenovati se Ernest

— angleški celovečerni film 
(L jubljana)

22.10 Zadnja poročila (L jubljana)

SOBOTA, 2. DECEMBRA

9.40 TV v šoli (Zagreb)
14.50 TV v šoli — ponovitev — 

(Zagreto)
17.00 Dežurna ulica — ponovitev 

(Zagreb)
17.40 Vsako soboto (LjuDljana)
17.55 TV obzornik (L jubljana)
18.15 M ladinska oddaja (Zagreb)
19.15 V besedi in sliki -  reportaža

(Beograd)
19.40 Cik cak (L jubljanb
20.00 TV dnevnik (Beograd)
20.30 Cik cak (L jubljana)
20.40 Ljubezen, oh. ljubezen — 

hum oreska (Beograd)
21.30 Junaki cirkuške arene — se

rijsk i film (L jubljana)
22.00 Gideon — serijski film — 

(L jubljana)
22.50 Zadnja poročila -  (L jub 

ljana)

Trgovsko podjetje

D O L E N J K A
NOVO MESTO

o b v e š č a ,  
da prodaja na kredit

brez porokov in brez 
obresti

tudi v prodajah.

GRIČ na Mirni

RADIO LJUBLJANA
goslovanski zbori pojo pred praz
nikom . . .  18.45 Družba in čas. 
19.00 Lahko noč, otroci! 20.00 Ra 
d ijska igra — Ciril Kosmač: Sm rt 
nedolžnega velikana

VSAK DAN: poročila ob 5.15, 
6.00 , 7.00, 8.00. 12.00, 15.00, 17.00, 
19.30 in 22.00. Pisan glasbeni spo
red od 4.30 -  8.00 

PETEK. 24. NOVEMBRA: 8.08 
K oncertna m atineja . 9.25 Narodne 
v priredbi za trio  in vokalni te r
cet 10.15 Pri vas dom a. 11.00 Po
ročila — T uristični napotk i za 
tu je  goste. 11.15 Tisoč pisanih tak 
tov. 12.30 K m etijski nasveti — Tit 
Doberšek- Kakšne so perspektive 
dolenjskega vinogradništva. 12.40 
Cez h rib  in dol. 14.05 Veliki valč
k i ln uverture. 14.35 Naši poslu
šalci čestita jo  in pozdravljajo . 15.25 
Glartoenl intermezzo. 17.05 Človek 
ln dzravje. 18.45 Na m ednarodnih 
križpotjih . 19.15 Plesni zvoki. 20.00 
K oncert Slovenskega okteta. 21,15 
O ddaja o m orju  ln pom orščakih. 
SOBOTA. 25. NOVEMBRA: 8.08
Glasbena m atineja. 9.45 Iz  album a 
skladb za m ladino. 11.00 Poročila 
— Turistični napotk i za tu je  go
ste. 11.15 K ar po dom ače. 12.30 
K m etijski nasveti — inž. Vilko 
Štern: Zaposlitev sezonoev zunaj 
sezone poljedelskih del. 13.30 P ri
poročajo vam 14.05 Od m elo

d ije  d omelodije. 15.20 Glasbeni 
intermezzo. 15.45 Naš podlistek — 
J. S tem : Prvo srečanje z M. Lo 
wyjem II. 17.05 Gremo v kino 
17.35 Igram o beat! 18.50 S knjižne
ga trga. 19.00 Lahko noč, otrocil 
19.25 Pet m inu t za EP. 20.00 Spo
znavajm o svet in domovino. 21.30 
Iz fonoteke rad ia  Koper 22.10 O d
da ja  za naše izseljence.

NEDELJA, 26. NOVEMBRA: 6.00 
—8.00 Dobro ju tro! 8.05 Radijska 
igra za o troke — Nace Sim ončič: 
rZm aj čarovnik«. 9.05 Naši poslu
šalci čestita jo  in pozdravljajo  — 
I. 10.00 Se pom nite, tovariši . 
Lenart Baloh: Ml gradim o progo
— proga gradi nas. 11.00 Poročila
— T uristični napotki za tu je  go
ste 11.50 Pogovor s poslušalci. 
12.io Naši poslušalci čestita jo  ui 
pozdravljajo — II. 13.40 N edelj
ska reportaža. 15.05 Nedeljsko 
športno  popoldne. 17.30 R adijska 
Igra — Zvonimir Bajsić: »Golju
fa«. 19.00 Lahko noč, otroci! 20.00 
V nedeljo zvečer 22.15 Serenad- 
nl večer.

PONEDELJEK, 27. NOVEMBRA: 
8 08 Glasbena m atineja 9 10 Iz

Jugoslovanskih studiov 9.45 Mla
dinski pevski festival 1967. 11.00 
Poročila — Turistični napotki za 
tu je go6te. 12.10 Južna glasba lz 
Španije. 12.30 Km etijski nasveti 
— inž. Jaka Ferjan: Tip prašičev 
sa nove zahteve trga 12.40 N arod
ne za glas in klavir 13.30 Pripo 
ročajo vam . 14.35 Naši poslu
šalci čestita jo  in pozdravljajo 
15.40 Zbor Slovenske filharm onije 
poje slovenske narodne pesmi 
17.05 K oncert slavnih opernih so 
listov. 18.15 »Signali«. 19.00 Lahko 
noč otroci! 19.25 Pet m inut za EP
20.00 Skupni program  JRT — stu 
dlo Zagreb 22.10 Radi ste Jih po 
slušali.

TOREK, 28. NOVEMBRA: 8.08 
Iz domače operne tvornosti. 9.25 
Narodne z Borutom  Lesjakom
11.00 Poročila — Turistični napot 
ki za tu je  goste. 12.30 K m etijski 
nasveti — dr. Milan Dolenc: K rm 
ljenje in p itan je  žrebet. 12.40 Ig
rajo  dom ači pihalni ansam bli. 13.30 
Priporočajo vam . 14.25 Pol 
u re  ob lahko glasbi. 15.40 v torek 
na  svidenje! 17.05 Ig ra  Sim fonični 
OTkester RTV L jubljana 18.15 Ju

SREDA, 29. NOVEMBRA: 6.00 
—8.00 Dobro jutro! 9.05 Lahka 
glasba s Sim foničnim  orkestrom  
RTV Ljubljana 10.25 Z domačim: 
ansam bli ln pevci po Sloveniji.
11.00 Poročila — Turistični napot
ki za tu je goste. 13.30 Drago 
Košm ri Za m ir ln sodelovanje.
14.00 »Opatija 67« 15.05. M arjan
Kozina: Sim fonija. 16.00 Šport na 
praznik. 17.05 Ples ob petih. 18.30 
K ulturna oddaja — Branko Š6- 
men: Človek in svoboda 19 00 Lah
ko noč, otroci! 20.00 »Sest slavno
stnih vabil«. 22.10 Zaplešite z na 
mi. 23.15 Popevke in plesni zvoki

ČETRTEK, 30. NOVEMBRV 6.00 
—8.00 Dobro jutro! 9.05 Revija 
jugoslovanskih pevcev in ansam b
lov zabavne glasbe. 10.00 Silvo M a
telič- Človek in stro ji 11 00 Poro
čila — Turistični napotki za tu je 
goste. 12.10 Igrajo za razvedrilo
14.00 Milenko Šober: Slovenija med 
Dctjelim rtičem  in Sečo. 15.05 Kon
cert lahke glasbe. 17.05 Ples ob 
petih 19 00 Lahko noč, otroci!
20.00 Četrtkov večer dom ačih pe
smi ln napevov 21 30 Praznični 
poktum o
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V TEM TEDNU VAS ZANIMA
u m a n

Petek, 24 novem bra — Janez 
Sobota, 25 novem ura — K atarina 
Nedelja, 26 novem bra — Konrad 
Ponedeljek. 27. nov — Bernard 
Torek. 28 novem bra — Jakob 
Sreda, 29 nov — Dan republike 
Četrtek novem bra — Andrej

M E S T O M -
Ljubljeni mami Ivani Pungeršič 

lz Dolnjih Radulj za življenjski 
praznik želimo še m nogo srečnih 
in  zdravih let, a ta  pa lepo po  
zdravi jam o otroci z družinam i.

Alenkj in Mirku Veselu ob ro j
stvu  prve hčerkice iskreno čestitajo  
p rija te lji iz kluba In sodelavci 12 
sliu lie

L p p m i e r - ^
Zofija Černe, Koširnikova 17 a. 

Zagreb, opozarjam , da Ivan Spi- 
ler. Bučerca 12, Krško posebno 
pa  Olga Jesih, n ista upravičena 
p rodajati posestva

Viktor Fink, Meniška vas 30, 
Dol. Toplice, prepovedujem  M ariji 
K rakar iz Meniške vasi, Dol. To
plice, vožnjo in povzročanje škode 
po m oji njivi na G om ivnid. Is to 
časno jo  opozarjani, da naj obžaga 
vse drevje, ki visi na m oje zem 
ljišče. Če tega -Y»e bo upoštevala, 
jo 'x>m sodno preganjal.

' K I H

Črnomelj: 24. in 26. II . am en  
ški barv. film  »Rio Konchos«. 28. 
in 29 11. am er. barv. film  »Lju
bezen v Las Vegasu«.

Kočevja »Jadran«: 24. — 26. 11. 
am er. barv. film  »Sinovi K ati El- 
der«. 27. in 28. 11 nem. film
»Skrivnostna grobnica«. 28. in 29. 
11. jugoslov film  »Breza«. 30. 11. 
am er film »Jezdeci ob m eji ran 
ča«

Prepovedujem  vsako hojo, prevoz 
ln pašo po najinem  posestvu, ne 
glede na to, kje se nahaja  in s 
čim je  posejano. Prepoved velja 
za  vse tis te  ki naju  ne bodo oseb
no zaprosili za dovoljenje. K ršil
ci, ki te prepovedi ne bodo upo
števali, bodo predani sodišču v 
nadaljn ji postopek. Tilka Zupančič, 
Češnjevek 7, in Jože Smole, Gor. 
Dobrava fi. Trebnje.

Kuitolt m M arija tlo tu jec . Be
denj 8, Adlešiči, prepovedujem
V iktorju  č rn iču  iz Bednja št. 7 
njegovi družini odm etavanje kakr
šnihkoli sm eti ali odpadkov za naš 
skedenj ali na vrt, ali pa odpušča
n je  vode te r odm etavanje snega aa 
naše zemljišče. Če tega ne bo 
upošteval, bova m orala sodnijsko 
postopati

SUPERAVTOMATIČNI 
PRALNI STROJI
vseh znamk in

KMETIJSKI 
STROJI 

CANDY 75 
samo 

68.000 lir!
V SE  INFORM ACIJE  
DOBITE:

NOVO MESTO: MOČNIK, 
Sokolska 3, št. telefona 
068-21—639

SEVNICA: TOTER,
Heroja Maroka 3

PEROTTI-EKSPORT
S. FRANCESCO 41. TRST

Kostanjevica. 26. 11. fran  film 
»Noro morje«. 29. 11. am er. film 
»Človek iz prerije«

M e t l ik a :  25 in 26. 11. jugoslov 
film »Lucija« 28 in 29. 11. meh 
aarv. film »Trije neusmiljeni« 28 
in 29 11 am er barv. film »Sladka 
Irma«

Mokronog: 25. in 26. 11 am er 
barv film »Polnočne čipke«

Novo m rsto — »Krka«; 24 —
27. 11. am er barv film  »Vse o 
Daisy Clover« 28. do 30 11 jug
barv film »Bomba« ob 10.10 

Ribnica: 25 m 26. 11. ita l,—fran 
—Špan barv film  »Madame Sans 
G6ne« 29 m 30. 11. jugolov re
portaža v barvah »Tito v Ameri
ki«

Sevnica: 25. in 26. 11. fran. film 
»Gangsterska peterka«. 29 11. sov 
film »Hamlet«

Šentjernej: 25. in 26. 11. am er. 
barv. film  »Dva tedna v drugem  
mestu«. 29 in 30 11 jugoslov.
film  »človek žival«.

Trebnje: 25 in 26. 11. ital. barv 
zgodovinski film »Mongoli — 
Džingis Kan« 29. 11. jugoslov 
vojni film »Konjuh planina«

Ob izgm : naše drage mam e m 
stare mame

IVANKE CVET, 
roj. Slapšak

se vsem zahvaljujem o za izkazano 
pomoč in sprem stvo na zadnji poti.

Žalujoči: vsi otroci 
Križ pri Tržišču, 14. novem bra 1967

Ob težki izgubi mam e, s tare  mame. 
sestre in tete

TEREZIJE LUZAR
Iz Dol. S tare vasi pri Šentjerneju 
se iskreno zahvaljujem o dr Po
dobniku in zdravstvenem u osebju 
novemeške bolnišnice za vso skrb 
Posebno zahvalo smo dolžni kolek 
rivu ISKRA, Šentjernej. Prav lepa 
hvala tudi gospodu kaplanu za 
sprem stvo in vsem, ki so nam stali 

ob strani.
Sin Jože in sorodstvo

I ̂ OBVESTILA I

SLUŽBO DOBI
SPREJMEM starejšo  žensko za 

varstvo enega o troka Nudim Ji 
hrano in stanovanje, ostalo po 
dogovora Naslov v upravi lista 
(170! 'R7>

IŠČEM /IONSKO za varstvo
ortroka za 8 ur. Naslov v upravi 
Usta (1707 67)

P O Š T E ' »* u k k i .e  ali s tarejšo  žen
sko za gospodinjstvo pn
S-član^k’ družini Plača po d o g a  
voru Promk. Ragovska 7/1, No
vo m esto od 16 ure dalje. 

IščE M  DEKLE za varstvo o troka 
Naslov v upravi lista (1718/67) 

TAKOJ SPREJMEM pekovskega 
pom očnika H rana in stanovanje 
preskrbljena Pekarija Dol To
pilce

SLUŽBO IŠČE
NA SVOJEM DOMU pazim na

o troka , starega 2—3 leta. Naslov 
v upravi lista (1704/67V

STANOVANJA
ODDAM oprem ljeno stlx> dvema 

dekletom a. B ršlin 39, N oro
m esto.

UPOKOJEN zakonski par lahko 
kupi enosobno stanovanje za 10 
do 15 iet blizu Krškega Naslov 
v upravi lista (1700/67).

BREZPLAČNO oddam  sobo ženski, 
ki bi mi delala družbo. Naslov
v upravi lis ta  (1706/67)

V NOVEM MESTU iščem oprem  
ljeno sobo M arija Božič, Dol 
Suhadol 14. Brusnice.

VDOVEC z dvema otrokom a išče 
enosobno stanovanje v Novem 
m estu ali bližnji okolici. Plačam 
za najem nino vnaprej 1.000.00 
Ndin. Naslov v upravi lista 
(1713/67)

PRODAM dvostanovanjsko hišo, na 
novo urejeno, blizu zdravilišča 
Šm arješke Toplioe. H iša le takoj 
vseljiva, lepa, sončna lega, ugod
na cena Ivan Globevnik. škoo 
jan  2, na Dol

IŠČEM ODremljeno sobo v Novem 
m estu Ponudbe pod »Inženir« na 
upravo lista

nik na 3 plošče. Ragovska 1, No
vo m esto.

POLAVTOMATSKI PRALNI STROJ 
AM>a cygnus z odlično cen trifu 
go, brezhiben, poceni prodam  
Prim eren zlasti za gospodinjstva 
brez tekoče vode Naslov v upra
vi lista .

UGODNO PRODAM 12-, 14- in 16- 
colski gumi v o k  Bulc, L jubljana, 
Jurčkova pot 73

PRODAM dobro ohranjeno poste 
ljo z vzmetno žimnico H ladni
kova 3. Novo m esto.

PRODAM skoraj nov superavtom a- 
tični praln i s tro j Zoppas D M . 
Ljubi |ana. Sketova 4.

PRODAM stro j za izdelavo oement 
ne streSne opeke folc s 300 je
klenimi vložki po zelo ugodni 
ceni. Feliks Mihovec. Sp. Semiča 
štev. 2. p. Medvode.

UGODNO PRODAM 1 leto s ta r te 
levizor znam ke RR 863. Ponudbe 
pod naslov: M iro H orvat. Krško, 
K olodvorska 3, I I  '8

PRODAM otroško postelj ioo * 
vložkom. Naslov v upravi lista 
(1223/67)

MOTORNA VOZILA

PRODAM avto DKW — F  H , Od 
lično ohranjen  Naslov v upravi 
lista (1708/67)

PRODAM dobro  ohranjen  moped 
»T-12« V prašajte ▼  gostilni Per 
r  Novem mestu.

MIZARJI -  SODARJI! Vse
s tro je  za vašo ob rt vam. izdelam 
m oderno ln poceni Med drugim  
izdelujem  m izarske univerzalne 
kom binirane stro je , poravnalne 
kom binirane stro je, skobelne gredi 
Sodarske kom binirane stro je  za 
obdelavo dog, ročne rezkalne stro je 
(gargl) Zahtevajte ponudbe! Inž 
Pavel Ledinek, izdelava lesnih 
stroiev. M aribor, Pajkova 6

Perilo opere, oblačila očisti — 
Pralnica in kem ična čistilnca. 
Novo m esto. Germova 5.

Gostilna Roman Zorko v Di užiii- 
ski vasi vabi na ples, ki ga p ri
re ja  v nedeljo, 26. novem bra
Igrali bnrfo F an tje  treh  vasi

Pretekli teden so v novomeški 
porodnišnici rodile: Ivanka Lenič 
iz Šentjerneja  — Andreja, M arija 
Ovniček lz Črnom lja — B oštjana, 
Terezija Gorenc iz Got ne vasi -  
Ireno, Angela Zupančič iz Lašč -  
Bojana, Marij«. Prašiček iz Otočca
— Danico, M arija P lankar iz Ve
niš -* Rom ana. M arjeta M ervar iz 
Boričevega — Andrej ko, Slavica
čehajič  iz M etlike -  M ajdo, Ma
rija  Didovič lz Soteske — Ivana, 
Jožefa Sonc lz Poljan — S to jana 
M arija Bevc Iz O točca — Evo.

M arija Zaman iz H lastnega — Ma
rinko, M arija Kmet iz Repč — 
B ranka, Slavka K irar s S tare  Buč
ke — R oberta, Danijela Novak iz 
B lata — Jerneja , Sonja Štravs iz 
Sela — M arka, Alojzija Pirc iz M a 
lega O rehka — deklico, Fani Mo
st rovič iz Tom ažje vasi — dečka. 
Bariča Erpe iz Laz — dečka, Ma 
n ja  Pajk  iz B lata — dečka, K atica 
Kajin iz Podklanca — dečka, Ci
rila  Šurla iz S transke vasi — de
klico, Ana Vrisk iz Raven — de
klico, Ana Avsec z Rateža — de- 
klioo, Alojzija R atajc iz Lukovka
— dečka, Anica Zupančič z Broda
— dečka, M arija Anžlovar iz Go
renjega K am enja — deklico, Ana 
Tomažin iz Podulc — dečka. Vera 
V idm ar iz Sadinje vasi — dečka in 
Ana Pavšič iz Žalovič — deklico, 
M arija S intič iz G rađenja — dečka.

MOPEDIST 
PODLEGEL

POŠKODBAM
15. novembra ob 5.50 

se je  pri 744 km na cesti 
med Mirno pečjo, in No
vim mestom, ko se je z 
mopedom peljal na delo 
v IN IS, sm rtno ponesre
čil 28-letni Jože Kastelic 
iz Gor. Podboršta pri Mir
ni peči. Zaletel se je v 
vprežni yoz brez luči br- 
šlinskega lastnika, padel, 
si nalomil hrbtenico, pri 
tem pa mu je počila tudi 
lobanja. Nezavestnega so 
odpeljali v novomeško bol
nišnico, k jer je naslednje 
ju tro  um rl.

Mopedist Kastelic je pre
pozno opazil vprežni voz, 
ker ta ni bil oprem ljen 
z lučjo in odbojnimi ste
kli. 63. člen temeljnega za
kona o varnosti prometa 
na javnih cestah pravi: 
Kadar je vprežno vozilo 
na cesti, mora imeti na 
zadnji strani dve rdeči re- 
rieksni stekli, ki sta vid
ni z razdalje 100 m, če ju 
osvetli vozilo z bleščeči
mi lučmi. Ponoči ali OB 
ZMANJŠANI VIDLJIVO
STI m ora imeti vprežno 
vozilo na sprednji strani 
luč bele barve, na zadnji 
strani pa luč svetlo rdeče 
barve.

Avto v jarku ob cesti
Drago Urek iz Mihalovca je  18 

novem bra dopoldne vozil dostav
ni avtom obil iz O rešja proti B re
žicam Na Bizeljskem ga je  na 
ovinku začelo zanašati, da je za
peljal s prvim , kolesi v obcestni 
jarek. Na avtom obilu Je škode za 
okrog 400 Ndin Voznik se ni 
ooškodoval

Avto se je prevrnil 
po nasipu

Aleksander Valič iz L jubljane 
se J« 13. novem bra popoldne pe
ljal z osebnim  avtom obilom  iz 
Trebnjega p ro ti Sevnici. V Lazah 
pri B oštanju  mu je  na ovinku 
blokiralo p rean je  levo kolo. Za
radi tega ga je  zaneslo na desno 
stran  ceste, nato pa v loku na 
levo stran , k jer Je zavozil s  ce
ste in se prevrnil po š tir i m etre 
visokem nasipu. Pri tem sta  se 
lažje poškodovala voznik ln n je 
gova žena Na avtom obilu Je za 
okrog 3000 Ndin škode.

KUPIM
I 132 novih naročnikovi |

3 DEBELA PRAŠIČA kupim  ali
nam enjam  za gumi voz. Bulc, 
Ljubljana. Jurčkova pot 73.

RAZNO

PRODAM
UGODNO PRODAM električno vod- 

no črpalko, kom pletno, z olek- 
trom otorjem  ln o ljnim  stikalom  
V prašajte  pri inž. Bojanu Brat
koviču, Krško, Aškerčeva 6 

PRODAM rabljen  vzidljiv štedilnik 
(dušni) te r nov električni kuhal-

V POPOLDANSKEM ČASU po
pravljam  ali form iram  akum u
la torje . Novo m esto. Sm ihelska 
štev. 34.

POROČNE PRSTANE izdeluje po 
najnovejši m odi ln vsa z la ta r
ska dela opravlja zla tar. Gospo 
ska 5 Ljubljana (poleg uni 
verze).

ZAPRTJE je  zelo zopm a nadloga, 
ki vam povzroča l>olečine, hkrati 
pa tudi oelo vrsto  nevarnih bo
lezni. N ajučinkovitejše prirodno 
zdravilo je voda DONAT vrelca. 
Zahtevajte jo  v svoji trgovini, te 
pa jo  dobe v Novem m ostu pri 
HMELJNTKU — tel. 21-129 ln 
STANDARDU (MERCATORJU) -  
tel 21-158

IZGUBIL SEM registrsko tablico 
LJ 20-363 na poti Novo m esto— 
Dol. M aharovec—Šentjernej. P ro 
sim na jd ite lja , da jo  vrne na 
PLM Šentjernej p ro ti nagradi
20,00 Ndin.

■  Od 14. do 21. novem bra se je na DOLENJSKI 
LIST naročilo 132 novih naročnikov. Nič manj kot 
69 jih je pridobil naš zvesti sodelavec tovariš Cve
to Križ v občinah Kočevje in Ribnica. V istem času 
smo dobili tudi 15 odpovedi, tako da znaša »čisti 
prirastek« v zadnjem tednu 117 novih naročnikov.

■  DANES SMO TISKALI 28.850 izvodov našega 
tednika na 32 straneh in posebej 4 stran i za drugo 
naklado, skupaj torej 36 strani. Prihodnja številka 
DOLENJSKEGA LISTA bo izšla v četrtek. 7. de
cem bra, spet na 3? straneh.

■  PRIPRAVLJAMO VAM nov in zanimiv zdrav
niški podlistek o obolenjih želodca in o želodčnem 
raku. V kratkem  spet- Valvasor o dolenjskih me
stih in trgih s podobami naših krajev pred stoletji. 
V novoletni številki: doslej naj večja nagradna k ri
žanka!

M NOVE NAROČNIKE še sprejem am o: do kon
ca decem bra 1967 pošiljam o Dolenjski list brezplač
no vsakemu novemu naročniku! Pošljite nam na
slove sorodnikov doma in po svetu, prijateljev in 
znancev — razveselite jih s »tedenskim pismom od 
doma« — z DOLENJSKIM LISTOM!

UREDNIŠTVO IN UPRAVA LISTA

Mopedista sta trčila
18. novem bra zvečer se Je lz 

Kapel proti Dobovi peljal m ope
d ist Stane Savrič iz Sel pri Dobo
vi. Na mopedu Je peljal tudi 
Jožico Volčanjšek. V vasi Podvi- 
n je  m u je pripeljal naproti mope- 
d iist F rajo  S o tlar iz Vrhov Za
radi izredo goste megle sta  trč i
la Savriča so odpeljali v breži
ško bolnišnico, na m opedih pa je 
za okrog 1400 Ndin škode.

S »škodo« zadel 
gospodinjo

10. novem bra Je Albin Vranešič 
na cesti med Podzemljem ln G rad
cem m ed po tjo  v Č rnom elj z oseb
nim avtom  škoda podrl Stanko 
Starešinič, gospodinjo iz G radca 
Nesreča se je  zgodila, ko se je na
proti Vranešičevem u avtu pripeljal 
? osebnim  avtom Božidar C im er
m an. Starešiničevo je vrglo v ja
rek in se je poškodovala

V megli prehiteval 
in se prevrnil

10. novem bra Je Valentin Ein
spieler vozil tovornjak  — cisterno 
po avtom obilski cesti lz Čateža 
p ro ti Ljubljani Pri Skopicah ga 
je kljub gosti megli prehiteval 
Zagrebčan Milenko Ajdukovič s 
škodo N aproti je prišel s volks- 
wagnom Zvonko Vahčič iz Polja 
pri L jubljani AJdukovičev in Vah 
čičev avto sta se oplazila, nakar 
je Ajdukovič zavil s ceste in se 
pod nasipom  prevrnil, Vahčičevo 
vozilo pa je obrnilo  za 360 stopinj

Po nesreči konj v dir
11 novem bra ob 9 uri je v 

Bistrici kom bi, ki ga je  vozil Mo- 
kronožan Prane Lavrinšek. jadei 
voz, s katerim  je Vinko Zupančič 
prišel z neprednostne ceste na 
prednostno Po trčenju  se je Konj. 
vprežen o Zupančičev voz splašil 
'n  naglo zavil na levo, da je voz
nik padel z voza Na srečo se ni 
nikom ur nič zgodilo, škodo pa so 
ocenili na 500 Ndin

Nesreče v megli 
pri Skopicah

19. novem bra okoli 18 ure se 
je pripetila  huda prom etna nesre
ča pri Skopicah Po avtom obilski 
cesti iz Zagreba v Ljubljano se 
je z osebnim avtom peljal Trža 
čan Tom až Boris K ram aršič. Ko 
je dohitel nekega m otorista, je 
naglo zavil na levo, tedaj pa se 
je naproti pripeljal z osebnim  av 
tom Zagrebčan Josip Čadej Vozili 
sta se trčili čadejevo vozilo je 
odbilo na travnik, voznika in Ca- 
dejeva sopotnica pa so se poško
dovali. Škodo so ocenili na 5500 
Ndin

Okoli 21. ure so pri Skopicah 
nalagali Čadejev avto na tovor
njak  Na cesti so u tripale  luči, 
prom et pa Je usm erjal m iličnik Iz 
goste megle pa se je nenadom a 
prikazal osebni avto, ki ga je 
vozil Zagrebčan Nikola Vučetič 
Zagrebčan je naglo zavil na levo, 
nato soet na desno, zatem pa se 
Je tr ik ra t prekucnil na travniku 
Voznik in trije  sopotniki so se 
laže poškodovali. Škodo so oce 
nili na 10.000 Ndin

Avtobus zadel osebni 
avto

19. novem bra popoldne Je v Do
lenjskih Toplicah ustavil avtobus, 
da so potniki izstopili Avtobus 
je  počasi prehiteval z osebnim 
avtom  K ostja V irant iz Straže. 
K er Je pripelja l naproti neki m o
to rist. Je V irant avto ustavil. Vo
znik avtobusa Rudi Vlasič iz 
Mlake pri S ta ri cerkvi Je hotel 
odpeljati in Je zadel Virantovo 
vozilo Škode Je bilo  za 800 Ndin.

Nesrečno prehiteval 
na klancu

18. novem bra popoldne se “je  z 
osebnim  avtom  po avtom obilski 
cesti vračal v L jubljano Ignac Do
lenc Na karteljevskem  klancu je 
dohitel ljubljanski tovornjak  in 
ga pričel prehitevati, tedaj pa se 
je naproti pripeljal z osebnim  av
tom  Bogom ir Zajko, ki živi za
časno v Avstriji. Dolenčevo in 
Zajkovo vozilo s ta  se zaleteli Do
lenčev avto Je odbilo na levo

stran , nakar se je zapeljal na 
bankino, podrl tro je  sm ernikov 
ln se ustavil. Dolenc se je  laže 
poškodoval. Škodo so ocenili ria
17.000 Ndin.

Avto odbilo v drevored
Novomeščan Jernej B ratkovič se 

je  19. novem bra peljal z oseb
nim  avtom  po Cesti kom andanta 
S taneta  v Novem m estu. Pred 
Novim trgom  je  opazil, da s tega 
trga vozi osebni avto Franc Go
renc iz Ločne. Bratkovič je na 
križišču počakal, Gorenc pa je 
zavil na Cesto kom andanta S ta 
neta, p ri čem er ga je zaneslo v 
Bratkovičevo vozilo. Gorenčevo 
vozilo se je  po trčen ju  znašlo v 
drevoredu. Škode je za 5000 Ndin.

Zaradi megle pri 
Ponikvah

18. novem bra je  Zagrebčan Jo 
sip T uta  s počivališča p ri Ponik
vah z osebnim avtom  spet zavil 
na avtom obilsko cesto. Za njim  
se je  precej h itro  pripeljal z 
osebnim avtom Ivan Petrov iz 
Slunja. Petrov se je zaletel v 
Tutovo vozilo. T uta  in njegovi so
potniki so bili ranjeni. Škodo so 
ocenili na 3500 Ndin. Nesreča se 
je p ripetila  zaradi goste megle.

40 m od karteljevskega 
klanca

Dušan Grošelj iz L jubljane se 
je peljal 15 novem bra zvečer z 
osebnim avtom NSU v koloni še
stih enakih vozil p ro ti Ljubljani. 
Na karteljevskem  klancu je G roš
ljev avto zanes'o s ceste, kjer 
se je na strm ini dvakrat prekuc
nil. Ranjenega vozika so odpe
ljali v novomeško bolnišnico 
Škodo so ocenili nn 9000 Ndin ■

Prednostna cesta ni bila 
prosta

Janez Mihevc iz Trebnjega se 
)e 14 novem bra z ju tra j z oseb 
nim avtom pripeljal s stranske 
ceste v S tarem  trgu na drugo 
razredno cesto in zavil proti 
Trebnjem u, ne da bi se prepričal, 
če je  cesta prosta Tedaj se je 
mimo pripeljal z osebnim avtom 
M arjan Tomažin iz Novega m e
sta. Vozili sta trčili. Mihevc pa 
se je laže ranil Škodo so ocenili 
na 7000,rNdin

S tovorniakom v mejo
je 13. novembra peljal s tovor
njakom  z Mirne v Slovensko vas 
Na cesti je prehitel trak to r K7. 
Trebnje, ki ga le vozil Karel Os
tanek iz Dol T rebnjega. Zorman 
je med prehitevanjem  zapeljal 
preveč na levo. se znašel na ban 
kini. zapeljal čez potok in zašel 
v mejo. T rak toris t je zavil na 
njivo. Škodo so ocenili na 10.000 
Ndin

Tovornjak se je skotalil 
40 metrov po strmini
M artin Glavači iz Loga pri 

H rastniku je  18 novem bra zvečer 
vozil tovorni avtomobil z Blance 
proti H rastn iku  (Po potnem  na
logu Je voznik tega avtvomobila 
Franc Kraševec lz H rastn ika, ki 
pa je  prepustil vozilo v upravlja 
nje Glavaču, ki je  tudi poklicni 
voznik.) V B oštanju  Je-zavozil na 
sk rajn i desni rob cestišča, ki se je 
udrl. Tovornjak se je naslonil na 
orehovo drevo, ki pa se je pod 
težo Izruvalo, in tovornjak se je 
skotalil 40 m etrov po strm ini 
Med prevračanjem  vozila Je voz
nik padel iz avtom obila in ostal 
nepoškodovan, m edtem  ko so 
Kraševca iz zmečkane kabine rešili 
vaščani. Kraševca so takoj odpe 
Gljall r  celjsko bolnišnico. Obe
ma so odvzeli kri.

Neprimerna hitrost
Peter P a jtle r iz Krškega se Je 

17. novem bra ponoči peljal iz 
Čateža p ro ti Cateškim  Toplicam. 
Na ostrem  ovinku ga je  zaradi 
neprim erne h itrosti začelo zana
šati, da je  zapeljal s ceste na 
njivo, k jer se je  prevrnil na 
streho. Voznik se ni poškodoval 
Na avtom obilu je za okrog 3500 
Ndin škode

DOLENJSKI LIST
LASTNIKI IN IZDAJATELJI občinske Konleren 

ce SZDL Brežice Črnomelj, Kočevje. Krško. Metlika 
Novo mesto Ribnica Sevnica in Trebnje

UREJUJE UREDNIŠKI ODBOR Tone Gošmk 
(glavni m odgovorni urednik) Ria Bačer Miloš Ja 
kopec Marjan Legan Jože Primc, Jo*,ica Teppey tn 
Ivan Zoran Tehnični urpdnik Marjan Moškon

IZHAJA; vsak četrtek -  Posamezna številka 70 
par (70 starih din) -  Letna naročnina za 1067 24,50 
novih dinarjev (2450 starih d ir); plačljiva ie vna
prej -  Za inozemstvo 37,50 novih dinariev (3750 
starih din) oz 3 am eriške dolarje — Tekoči račun 
pri podružnici SDK v Novem mestu 521-8-9 -  NA 
SLOV UREDNIŠTVA IN UPRAVE Novo mesto, 
Glavni trg 3 -  Poštni predal 33 -  Telefon 21-227
— Nenaročenih rokopisov in fotografij ne vračamo
— Tiska: Časopisno podjetje »Delo« v Ljubljani


