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Za 250 ljudi je 
zmanjkalo dela

Ukinitev poslovne enote 
PAPIRLESA iz Ljubljane, ki 
je bila vključena v tovarno 
D JURO SALAJ je letos po
vzročila, da je  bilo v CELU
LOZI naenkrat 100 zaposle
nih preveč število zaposle
nih se je zmanjšalo še za 150 
tudi s prenehanjem  gradbe
ne operative pri podjetju 
SAVA Krško. Vsak tak ukrep 
torej prinaša s seboj niz 
nerešenih vprašanj v zvezi z 
zaposlovanjem.

Jutri o zaposlovanju
Občinska konferenca SZDL 

in občinski sindikalni svet 
K rško sklicujeta za ju tri, 
8. decem bra, ob 8. uri ple
narno sejo, na kateri bodo 
razpravljali o zaposlovanju. 
Udeleženci so dobili obširno 
gradivo, v katerem  so težave 
v zvezi z zaposlovanjem ob
delane z več p lati.

Kdo je zadel 
10 milijonov?!

Srečka Jugoslovanske lote
rije št. 0762198 je v ?: kolu 
zadela prem ijo 10 milijonov 
starih  dinarjev. Srečko je 
prodal v Novem mestu za
stopnik Jugoslovanske loteri
je Ivo Tratnik. Srečni dobit
nik (m orda sta tudi dva, če 
je bila srečka prodana po 
polovičkah) se doslej še ni 
javil. Kot vedno ob takšnih 
priložnostih je  med ljudm i 
mnogo ugibanj, kdo bi uteg
nil biti novi m ilijonar, in po 
Novem mestu gre vsake toli
ko časa novo ime srečnika, 
ki pa je seveda le pl^d do
m iš ljije . . .  Doslej se resni
čni lastnik srečke še ni javil!

Šahovsko prvenstvo 
v Čateških Toplicah

V dneh od 26. novembra do 4. 
decembra ]e bilo v Čateških Topli 
cah ekipno Šahovsko državno pr
venstvo. Udeležilo se ga je 8 ekip. 
Med tekmovalci so bili znani vele
mojstri JanoSevič, Trifunovič in 
Udovčić. svetovni mladinski prvak 
Kurajic« in mednarodni mojstri 
Bartok, Puc in drugi

Pokrovitelj prvenstva Je bilo 
zdravilišče CateSke Toplice, organi
zator pa šahovski klub iz Brožič.

Vse ekipe so v Toplicah zelo 
zadovoljne in hvalijo dobro orga 
nizacijo tekmovunja.

Končni vrstni red tekmovanja: 1. 
Crvena zvezda (Beograd) 43,5 točk, 
2. Partizan Beograd 42,5; 3. Min 
dost (Zagreb) 40,5; 4. PTT Zagreb 
35 točk; 5. Nikica Pavlič (Banja 
Luka) 32,5 točk; 6 Maribor 32 
točk; 7. Mladost (Smederevska Pa
lanka) 31 točk; 8. Slavlja (Beo
grad) 23 točk

Golob miru gre v svet
Za zaključek akcije miru bo v nedeljo na Vinici 

pomembna slovesnost

SLAVNOSTNI TRENUTEK — 28. novembra popoldne: podpredsednik skupščine 
SRS tovariš dr. Jože Brilej je v tej sekundi prerezal rdeči trak čez novi, 270 m dol- 
gi železobetonski most čez Savo — desetletja stara želja prebivalcev krške občine 
in sosednjih krajev je bila uresničena! Novi most je odprt za ves promet: Spod
nje Posavje, širše Dolenjsko in štajersko so še tesneje združeni in povezani z ve
likanom, ki je ponos naše pokrajine. (Foto: Tone Gošnik)

Veliko slavje na novem mostu
Več tisoč ljudi je počastilo letošnji praznik republike na otvori
tvi novega velikega železobetonskega mostu čez Savo v Krškem 
-  Največji gradbeni objekt v naši pokrajini je vreden milijardo 
in 30 milijonov Sdin, treba pa bo zgraditi še krak mostu čez že
lezniško progo na levem bregu Save -  Poslej hiter in varen 

promet čez Savo v Krškem

Akcija miru, ki so jo lani 
viniški pionirji začeli in tudi 
izpeljali, bo v nedeljo, 10. 
decembra, svečano zaključe
na. Ob tej priložnosti bodo 
najbolj pretresljiva otroška 
pisma proti vojni izšla v po
sebni knjigi »Poslušajte nas«.

V nedeljo dopoldne ob 10.30 
bo v prostorih  viniške osnov
ne šole slovesnost, na kateri 
bo govoril predsednik repub
liškega centra klubov OZN 
Ignac čm ič, v izbranem kul
turnem  program u pa bo po
leg domačih izvajalcev nasto
pil tudi kvartet »Beli črnci« 
iz M aribora. Viničani so na 
slovesnost povabili 28 pred
stavnikov raznih zveznih in 
republiških organov te r . 32 
predstavnikov družbeno-poli-

tičnega, javnega in kulturne
ga življenja iz domače obči
ne. Pričakujejo, da se bo pri
reditve polnoštevilno udeleži
lo tudi domače prebivalstvo.

REŠEVALCI
NAGRADNE
KRIŽANKE!

J u t r i  je zadnji dan, 
ko še sprejem amo rešit
ve nagradne križanke, ob
javljene 23. novembra 
1967! Preberite še poseb
no obvestilo na zadnji 
strani današnje številke!

UREDNIŠTVO

Desetletja stara želja prebivalcev Krškega in 
krške občine je bila za letošnji dan republike uresni
čena. V torek, 28. novembra popoldne, so novi most 
slovesno izročili v promet. Kljub slabemu vremenu 
se je zbrala na ploščadi novega mostu na desnem 
bregu Save množica domačinov in gostov z vseh stra. 
ni, domača godba na pihala pa je kljub prvemu 
sneg^i skrbela za dobro razpoloženje. Novi velikan, 
ki je upravičeno ponos Spodnjega Posavja in širše 
Dolenjske, je ta dan odprl zanesljivo in sodobno 
zvezo med obema bregovoma Save in s tem povečal 
zmožnosti za sodoben promet v naši pokrajini.

ljah, predstavnike projektan
tov, izvajalcev gradbenih del 
te r vse druge goste.

Tovariš Nunčič se je z 
uvodnimi besedami spomnil 
letošnjega 29. novembra in 
med drugim dejal, da sta go
spodarska in družbena refor
ma dve sestavini enotnega in 
globokega procesa, ki je pre-

(Nadaljevanje na 5. str.)

la  šolarje ali podjetja?
Predstavniki šol na po

deželju, kjer nimajo že
leznic, niso zadovoljni s 
sklepom republiških or
ganov, da bo dajala re
publika regres le za šolo
obvezne otroke, ki se vo
zijo v šolo z vlakom. Ta
ko so namreč prizadeti 
otroci, ki se vozijo v šolo 
z  avtobusi. Za prevoz z 
avtobusi je namreč treba 
plačati 100-odstotno ceno 
prevoza, če ne celo višjo 
(200-, 300- ali celo 500-od- 
stotno ceno). Ker se pre
voz otrok na krajših raz
daljah ne splača, avtobu
sna podjetja zaračunajo 
šoli 2, 3 ali celo 5-krat 
več prevoženih kilom et
rov, kot jih v resnici pre
vozijo.

Prosvetni delavci tudi

menijo, da sedanji repub
liški regres v resnici ni 
namenjen šolobveznim ot
rokom, ampak železnici. 
Prav zato nekateri tudi 
predlagajo, naj se sklep  
o regresu glasi kot »re
gres železnici« in ne »re
gres šoloobveznim otro
kom«. č e  bi namreč to 
bil res regres šolarjem, 
potem bi ga morali do
biti tudi šolarji, ki se vo
zijo z avtobusi.

Republiški sklep je naj
bolj prizadel prav učence 
in šole v nerazvitih ob
močjih, saj običajno prav 
tam ni železnic. Seveda 
pa bi prav učenci teh 
krajev regres najbolj po
trebovali.

JOŽE PRIMC

Ob navzočnosti zares šte
vilnih domačinov in predstav
nikov občinske skupščine je 
malo pred 15.30 začel pro
slavo * predsednik občinske 
skupščine Stane Nončič. Pri
srčno Je pozdravil zbrano 
množico ljudi, med gosti 
posebej še dr. Jožeta Brile-

28. NOVEMBER NA AVTOMOBILSKI CESTI

Črn dan na belem snegu
V enem dnevu enajst nesreč, ki so terjale za 

več kot 30.000 Ndin škode

ja, podpredsednika skupščine 
SRS, Alojza 2okalja, pred 
sednika cestnega sklada SRS, 
Leopolda K reseta ,. predsedni
ka gospodarske zbornice 
SRS, predsednike sosednjih 
občin, predstavnike številnih 
delovnih organizacij, polkov
nika Franca Jordana, koman
danta garnizije JLA v Cerk-

Kam s 100 delavci GRADBENIKA?
Ribniški GRADBENIK gre v likvidacijo, okoli 100 gradbincev pa bo na zimo, 

ob koncu sezone, kot vse kaže, ostalo brez zaposlitve

Posveta o problem atiki za
poslovanja so se 14/ novem

bra v Ribnici udeležili pred
stavniki zavoda za zaiposlova-

Zagrebčan Ljubom ir Mar
kovič je okoli 10. ure z oseb
nim avtom potoval proti Lju
bljani. Pri Ponikvah ga je za
neslo in zasukalo. Ko je za 
njim  pripeljal Franc Ovelbar 
Iz Brežic z avtobusom SAP, 
je zavrl, da ga je zaneslo na 
levo stran  ceste. Slavko Vra- 
naričlč iz Dubravice pri Za
grebu, ki se je z osebnim

avtom pripeljal naproti, se 
ni mogel ustaviti in se je za
letel v avtobus. Vranaričič in 
štiri sopotnice so bili ranje
ni. škodo so ocenili na 5000 
novih dinarjev.

Znatno se Je poškodoval 
tudi osebni avto Milana Ili
ča iz Lukovca, s katerim  je 
lastnik 28. novem bra zju traj 
(N a d a lje v a n je  n a  16. s t r .)

nje Novo mesto, podružnice 
iz Ribnice, predstavniki obč. 
SS, stanovanj sko-komunalne- 
ga podjetja, GRADBENIKA, 
INLESA ter načelnik za go
spodarstvo ObS Franc Lapaj
ne in predsednik ObS Ribni
ca Bogo Abrahamsberg. Pred
sednik občinske skupščine je 
uvodoma prikazal problem a
tiko posameznih podjetij, s 
katero se ubadajo. Govoril 
je tudi o vzrokih, ki so pri
vedli do tega, da gre GRAD
BENIK v likvidacijo. Prisil
na uprava, ki jo je imenova
la za omenjeno podjetje ObS 
Ribnica, ni mogla v pol leta 
(Nadaljevanje na 4. str.)

29.010 izvodov
DOLENJSKEGA LISTA smo tiskali danes -  
od tega so dobili stalni naročniki in kol- 
portaža 28.590 izvodov, 420 izvodov pa 
je namenjenih za novo naročniško akcijo 
-30.000*.

DOLENJSKI LIST

1. decembra dopoldne sta se Vera Kralj (32) in njena hči Sonja (10) z osebnim 
avtom vračali iz Ljubljane v Zagreb. Pri Otočcu je voznica prehitevala tovornjak 
v trentuku, ko je naproti prihitel tovornjak varaždinskega AUTOTRANSPORTA, 
ki ga je vozil Mijo Ostrički. Kraljeva je zavila na desno in zavrla, pri tem pa je 
osebni avto zaneslo v varaždinski tovornjak. Voznica in sopotnica sta bili takoj 
mrtvi. (Foto: Mirko Vesel)

OD 7. DO 17. DEC.

Nekako do 10. decem
bra suho, nato nestalno 
s pogostnimi manjšimi 
padavinami. Sredi de
cembra sprva otoplitev, 
nato okoli 17. decemb
ra močnejše padavine 
z ohladitvijo, sneg do 
nižin in po 17. decemb
ru razdobje mraza.

Dr. V. M.



tedenski
mozaik

Alkohol ni kriv
Orakelj de GauUe je spet 

spregovoril na svoji šestnaj
sti tiskovni konferenci, od
kar je  pred osm im i leti pri
šel na oblast. To pot so ga 
snemali za barvno televizijo.
Za Britance spet ni imel 
dobre besede, čeprav so raz
vrednotili fun t šterling. Spet 
poplava karikatur na račun 
de Gaulla in WUsona. Kari
katuristi vsega sveta bi res 
morali izvoliti francoskega 
predsednika za svojega čast
nega člana in m u podeliti 
kolajno, zakaj pri de Gaullu 
jim  nikoli ne zm anjka sno
vi De Gaulle v Parizu je 
sicer lahko govoril kot ora
kelj, toda britanski premier 
Wilson je dejal, da je bilo 
zadnjih štirinajst dni zanj in 
za njegovega finančnega m i
nistra »pekel«. Mislil je na 
razvrednotenje funta šterlin- 
ga Ameriški vojak Lee 
Pace, ki služi vojsko v Za
hodni Nemčiji, je dejal, da 
njegova nacistična organiza
cija dobro napreduje. Doslej 
je  organiziral že deset ese- 
sovcev. Morda ga je k  temu  
spodbudila zahodnonemška 
neonacistična stranka von 
Thadena, ki se priduša, da 
bo na prihodnjih volitvah 
postala tretja najmočnejša  
stranka v d rža v i. . .  Viet
nam ska vojna je stopila v 
novo obdobje — je  dejal 
am eriški poveljnik v Saigo- 
nu general Westmoreland — 
in konec je že na vidiku. 
Konec je  na vidiku že pet 
let . . Zaradi pogostih nere
dov po am eriških m estih je 
neki institu t v Ameriki pred
lagal policiji, da bi izstrelje
vala lepljive trakove, ki bi 
sprijeli demonstrante. Insti
tu t ima še druge ideje. Na 
dem onstrante bi Opuščali ve
like mreže (kakor nekoč v 
gladiatorskih spopadih), tr o  
sili plastične konfete, da bi 
ljudem  drselo, brizgali peno 
ali prašek, k i povzroča srbe
nje, ali celo streljali pušči
ce, k i bi uspavale demon
strante  . . .  Neki britanski 
bralec »Bristol Evening P o  
sta« pa ima drugačen pred 
log za boj proti pretepom  
na nogometnih igriščih. Ka
dar se začno igralci in gle
dalci m ed tekm o pretepati
— predlaga om enjeni bralec
— naj bi po zvočnikih za
igrali državno ftimno. Pre 
tepači bi se nehali pretepati 
te  bi obstali v pozoru. Bra
lec ne pove, ka j bo potem, 
to  bo him ne konec . . .

ampak človek, ki se ne zaveda, 
kaj je alkoholizem

Bolj tiho  k i neopazno Je 
minil novem ber, tradicional
ni mesec boja p ro ti alkoho
lizmu, gibanje, k i vodi boj 
proti termi družbenem u zlu, 
pa je prav zadnje dni novem
bra veliko pridobilo z jugo
slovansko konferenco v Ba
n ji Koviljači. Vidni strokov
njaki s področja medicine, 
prava, sociologije in ekonom
skih ved so z novim statu 
tom in novoizvoljenim orga 
nam  zveze zagotovili sodob
nejše m etode in oblike, ki 
naj bi prinesle večje uspehe, 
kot smo jih  lahko beležili 
doslej.

Navajeni sm o bili, da so 
kam pai\jske akcije sicer od
mevale z glasnim zvenom, 
potem pa je leto dni minilo, 
ne da b i se m iselnost ljudi 
kaj dosti preokreaiila v od
nosu do takega vprašanja, 
kot je alkoholizem. Prav na
potila vsejugoslovanske kon
ference v Banji Koviljači pa 
gradijo celotno zasnovo boja 
proti alkoholizmu na tem 
sprem injanju m iselnosti lju
di, na oblikovanju njihovega 
odnosa do alkoholizma in 
njegovih neianem o  kvarnih 
posledic.

Med dvema skrajnostim a 
je bilo treba iskati pot. No
bena skrajnost in prenaipe 
tost, ki ne sloni na realni 
oceni položaja, nam reč ni 
ljudem  privlačna in ne p ri
nese bistvenih uspehov. Prav 
tako je tudi z bojem proti 
alkoholizmu. Izpred mnogih 
let so znane trezvenjaške pa
role, abstinentska združenja, 
ki so razglašala popolno in 
absolutno odpoved alkoholu 
— pa pritegnila razm erom a 
m alo ljudi. 2e pred leti smo 
v Sloveniji, zlasti po zaslugi 
pokojnega dr. Jožeta Potrča, 
uvideli, da ne kaže graditi 
boja proti alkoholizmu na 
taki o2iki zasnovi. Temu se 
sedaj pridružujejo po konfe
renci v Banji Koviljači tudi 
druge republike, k jer so ab
stinentska združenja zadržala 
dalj časa svojo tradicijo. Ker 
pa različni podatki in analize 
kažejo, da je alkoholizem 
med našim i ljudm i zavzel 
širše obsege in pognal glob
lje korenine kot bd lahko 
presojali tako na splošno, ne 
da bi im eli pred seboj de
janske podatke, ni čudno, da

Je im ela sprva precej podpo
re  druga skrajnostna misel: 
da se bomo alkoholizmu in 
njegovim posledicam  najus
pešneje uprli z odločnimi, 
številnim i om ejitvenim i ukre
pi, prepovedm i in kaznimi 

N ekateri tak i ukrepi so res 
potrebni v prim erih, ko bi 
zaradi prem ajhne zavesti lju 
di sam ih alkoholizem priza
del širši krog občanov, na 
prim er pri nesrečah, ki jih 
lahko povzroči vinjen voznik 
m otornega vozila. Gibanje, 
ki bi v vsakem prim eru slo
nelo zgolj na represalijskih 
omejitvah, pa bi v celoti ne 
prineslo željenih uspehov, če 
odnos do alkohola, do zlih 
posledic alkoholizma, ne te
melji na osveščanju ljudi, na 
njihovi lastni zavzetosti, da 
om ejijo pojav in se uprejo 
njegovim posledicam, potem 
predpis in kazen ne m oreta 
biti učinkovita. Tisoč prilož
nosti je za kršenje predpisov 
in tisočkrat prem alo organov 
javne varnosti imamo, da bi 
lovili ‘ krivce in pisali kazni

P ri nas so razm ere take, 
da m oram o na prisotnost al
kohola vsekakor računati 
Vina in žganih pijač pride
lujemo veliko, cene pa so v 
prim erjavi s cenami v drugih 
državah nizke in če hočemo 
omejevati pojav alkoholizma 
ne gre, da s temi dejstvi ne 
bi računali. Izključiti alkohol 
z omejitvenim i ukrepi iz 
dnevnega življenja ne bi vo 
dilo nikam or, dalj pa lahko 
pripelje prizadevanje za to, 
da bi čim bolj osveščali na
šega človeka, da bi sam na
šel pravilno mero in se za 
vestno up iral tem u, da sode 
luje kot činitelj v širjenju 
alkoholizma. Tako Je stvar 
šole, da pri oblikovanju in 
vzgoji mladega človeka urav
nava svoje vzgojno delo tudi 
v tej sm eri, da izoblikuje

Gnusna zločina
28. nov. ponoči Je Benito Loggio, 

bolničar iz Trsta, g n u s n o  umori) 
petnajstletno Iris Semenič iz Anka 
rana. Ko se je vračala s plesa, ga 
je ustavila in prosila, da bi sr 
s njim peljala do Ankarana. Ko jo 
je hotel zlorabiti, sc mu je upi
rala, nakar jo je umoril in zlom 
bil mrtvo. Naša in italijanska po 
lici ja  sta kmalu izsledili morilca.

Zločin se je zgodil tudi v Štren- 
skem pri Rimskih Toplicah. Milan 
Selič je umoril svojo zaročenko ln 
njenega očeta. Morilca so le p ri
jeli. vendar Se niso mogli ugoto-

»MORILEC Z OTROŠKIH IGRIŠČ«, 21-letni mesar JURGEN BARTSCH (levo), proti kate
remu se bo začel v ponedeljek, 11. decembra sodni proces v VVUPPERTALU v Zahodni Nem
čiji. Obdolžen je umora 4 dečkov Iz seksualnih motivov. Telefoto: UPI

osebnost, ki bo pravilno oce
njevala odnos do alkoholiz
ma Več kot prepoved toče
nja alkoholnih pijač mladini 
bo prinesla zavest vsakega 
prodajalca alkohola, ki bo 
sam po sebi, iz človeškega 
čuta do sočloveka, odklonil 
prodajo alkoholnih pijač 
otrokom, mladini ali že vi
njenim osebam .

In prav za to gre, da se v 
gibanju za boj proti alkoho
lizmu združijo organizmi in 
institucije in da sleherni v 
svojem svojstvu deluje, da 
&i se postopoma spremenila 
miselnost ljudi, Če so na 
jugoslovanski konferenci ugo
tavljali. da so analize iz po 
sam eznih podjetij pokazale, 
da povzroči alkohol več kot 
40 odst. obratnih nesreč, da 
je alkohol eden od pogostnih 
vzrokov prom etnih nesreč 
itd., potem Je vzroka dovolj, 
da zlasti sindikati vključijo 
v prizadevanja za delovno 
disciplino tudi oblike in na 
čine delovanja za to, da pri
hajajo ljudje na delo trezni 

Republiški koordinacijski 
odbor gibanja za boj proti 
alkoholizmu pričakuje, da 
bodo občinski koordinacijski 
odbori v tem letu še okrepili 
svojo dejavnost, kajti na njih 
je odgovornost, kako bodo 
znali pritegniti vse družbene 
činitelje za  to, da bi nam 
stalna akcija boja proti alko
holizmu prinesla uspehe.

MARIJA NAMORS
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■  RAZPETI ŠOTORI V DEBRU. 
Katastrofa se je zgodila v četrtek 
Ob 8.15: hud potresni sunek je pre
tresel velik prostor — vso Make 
donijo, Kosovo in Metohijo, del 
Bosne in Hercegovine, Albanije in 
Grčije. Najhuje je bilo v Debru, 
mestecu ob albanski meji, 90 km 
jugozahodno od Skopja. Iz ruševin 
so izkopali osem trupel, več deset 
ljudi je bilo huje ali lažje ranjenih. 
Materialna škoda je ogromna, saj 
večina poslopij ni primerna za pre
bivanje. Ljudje so se naenkrat zna. 
Sli pod milim nebom, dokler niso 
razpeli Šotorov, kjer so našli prvo 
zavetje. Bilo bi več smrtnih žrtev, 
če ne bd bile hiše iz lahkega mate
riala.

Takoj, že nekaj ur po potresu, je 
začela prihajati pomoč. Prvi so bili 
vojaki. Približno 1000 mater, otrok 
In starčkov so evakuirali v Ohrid, 
Strugo in Gostivar. Posebne ekipe 
so hitele na pomoč tudi okoliškim  
vasem, ki jih Je potres prav tako 
hudo prizadel. Zvezni izvršni svet 
je odobril prvo pomoč Debru v 
znesku 150 milijonov S din za ure
ditev najbolj perečih težav. Tudi v 
Makedoniji in še zlasti v Debru se 
trudijo, da bi čim hitreje normali
zirali življenje in priskrbeli lju
dem streho nad glavo.

■  DEVETI KONGRES ZKJ BO 
DECEMBRA 1968. Na osmi seji 
CK ZKJ so sklenili, da bo IX. kon
gres ZKJ decemDra 1968. Na njem

bodo začrtali perspektive prihod
njega razvoja družbe. Plenum je 
Izvolil komisije za pripravo gradiva 
in dokumentov.

Na seji so razpravljali o aktual
nih idejnopolitičnih problemih re
forme. Sprejeli so obširne sklepe, 
ki so bili objavljeni tudi v sloven
skem dnevniku »Delo« 26. novem
bra.

■  TITOV INTERVJU UREDNI
ŠTVU »POLITIKE«. Ob prazniku 
dneva republike je predsednik Ti
to govoril predvsem o pomenu I. zâ

Potres v Debru
sedanja AVNOJ v Bihaću. Dejal je, 
da to zasedanje ni bilo nič manj 
pomembno kot ono v Jajcu, le da 
na njem iz zunanjepolitičnih razlo
gov še niso mogli izvoliti nacional
nega komiteja oziroma vlade. Do
taknil se je tudi reforme in pouda
ril, da ga ni strah, da se reforma 
ne bi posrečila. Zavzel se Je za to, 
da moramo biti v enakopravnem 
sodelovanju s tujino aktivnejši. Go
voril je tudi o vlogi tiska in obso
dil škodljivo plažo, nekritično po- 
natiskovanje senzacij iz tujega ti
ska.

■  PRAZNIK V ZNAMENJU NO

VIH USPEHOV. Po vsej državi so 
delovni ljudje počastili praznik z 
novimi delovnimi uspehi: odpirali 
so nove tovarniške obrate, šole, mo
stove, ceste, trgovine in spomeni
ke. V Ljubljani so postavili smre
čico na streho nove bolnišnice. V 
Zidani most je pripeljal električni 
vlak. V Veržeju so odprli most čez 
Muro. V Trbovljah je bila osrednja 
proslava, ki jo je prenašala tudi 
televizija: koncert mednarodnih re
volucionarnih in delavskih pesmi. 
Predsednik republike je zvečer pred 
praznikom priredil v Beogradu 
sprejem za domače in tuje goste. 
Na tisoče pionirjev je dalo sloves
no zaobljubo. Najzaslužnejši teles- 
nokulturni delavci in športniki so 
prejeli Bloudkova priznanja. V Bi
haću Je bila slovesna akademija v 
počastitev I. zasedanja AVNOJ; go. 
varil je predsednik zvezne skupšči
ne Milentije Popovič.

■  URADNO SPOROČILO O »PRI
MERU RAJ AKOWITSCH«. Zvezni 
sekretariat za notranje zadeve je 
obvestil javnost, da je šlo v tem 
primeru (pobeg vojnega zločinca) 
le za neodgovorno ravnanje nekate
rih odgovornih ljudi, nikakor pa ne 
za zlorabe. Proti nekaterim odgovor
nim delavcem v zveznem in repub. 
liškem sekretariatu, v upravi lavne 
varnosti v Kopru in na postaji mi
lice v Piranu bodo uvedli disciplin
ski postopek; nekatere bodo po po
trebi celo odstranili iz službe.

Odstop ameriškega obramb
nega ministra Roberta McNa- 
mare je vzbudil izredno po
zornost ne samo v ZDA, 
ampak po vsem svetu. Za to 
pozornost in vznemirjenje so 
utemeljeni razlogi. Z njego
vim odhodom se bo verjetno 
še bolj zaostril položaj v 
Vietnamu in nekateri komen
tatorji in poznavalci ameri
ških razmer napovedujejo ce
lo vdor ameriške armade v 
Severni Vietnam.

Ameriški in svetovni tisk 
že dolgo piše o »golobih« in 
»jastrebih« v ZDA. Prvi so 
vplivni ljudje, ki zagovarjajo 
pomirljivejšo politiko v Viet
namu, drugi pa ljudje, ki pri
tiskajo na vlado in predsed
nika Johnsona naj še stop
njuje vojno v Vietnamu. Ta 
»živalska« razdelitev politikov 
kakor v basni je seveda pre
več poenostavljena, da bi lah
ko izrazila vse dvome, zmedo 
ln negotovost, ki tarejo ZDA 
v teh dneh prav zaradi Viet
nama. McNamara ni bil »go 
lob«, ker je tudi sam podprl 
vietnamsko vojno in je bil na 
čelu organizacije — Pentago 
na, to je obrambnega mini
strstva, ki to vojno vodi.

Toda že pred poldrugim le
tom je začel McNamara ubi
rati nekoliko drugačne stru 
ne. Začel je s številkami trez
no dokazovati, da bombardi
ranje Severnega Vietnama ni 
bistveno vplivalo ne na mo
ralo ne na moč sovražnika 
To je povedal tako predsed
niku Johnsonu kakor senat
nemu odboru za vojaške za
deve letos poleti. Dejal je tu
di, da »vojn ne povzroča ko
munizem, ampak lakota in 
revščina po svetu«. To je bi
lo seveda v nasprotju z urad
nimi trditvami, da se Ameri
ka v Vietnamu bori za svo
bodo in demokracijo in da 
ščiti nebogljene azijske reži
me in narode pred totalitar
nim komunizmom.

Z McNamarovim odstopom 
— svoj položaj bo zapustil 
verjetno konec leta, ko bo 
prevzel predsedstvo svetovne

banke — se čedalje vztrajne
je širijo glasovi, da bodo Ame
ričani vdrli ne samo v Sever
ni Vietnam, ampak tudi v so
sednjo Kambodžo. Nekateri 
celo trdijo, da je sedanji ob
rambni minister odstopil, ker 
ni mogel soglašati s takim 
načrtom predsednika Johnso
na. Ta pa bi rad — če ima 
res tak namen — končal voj
no, ki so jo Američani do 
grla siti, čim hitreje, vseka
kor do prihodnjih predsedni- 
ških volitev, ki bodo prihod
nje leto novembra. Će ima

Nov sunek 
Vietnamu?

TELEGRAMI.
TORONTO -  Kirurg za srčne 

bolezni dr VVilliam Mustard Je 
Izrekel priznanje južnoafriškim 
kirurgom, ki so presadili srce 
mlado ionske na mnSkega. Dvomi 
pa, ali se bo to srce obdržalo 
dlje kot dva do tri mesečo zara 
dl odpora organizma proti tujim 
telesom.

RIO DE JANEIRO -  Več orga 
nizacij, v katerih je včlanjenih 
kaka dva milijona Portugalcev, ki 
živijo na ameriSki celini, Je po- 
Bvftlo varnostni svet, naj zahte
va takojšen umik portugalskih čet 
iz afriških kolonij

CANBERRA — Na nedavnih vo
litvah v avstralski senat je labu
ristična stranka dosegla zmoren 
uspeh, ko Je sicer obdržala prej
šnje število sedežev v senatu (28), 
a je zanjo glasovalo skoraj deset 
odstotkov več volllcev. Glavno 
vprašanje na volitvah Je blln 
vojna v Vietnamu.

res tak načrt, bo spravil sve
tovni mir v še hujšo nevar
nost, ne da bi si pri tem po
večal možnosti, da bi ga ame
riško ljudstvo spet izvolilo za 
Predsednika.

Neposredna nevarnost, da 
bi prišlo do spopada med 
Turčijo in Grčijo zaradi Ci
pra, je minila, toda krize še 
daleč niso prebrodili. Zdaj se 
je zataknilo pri ciprskem 
predsedniku nadškofu Maka- 
riosu. ki ni hotel sprejeti v 
celoti načrt grško-turškega 
sporazuma o Cipru. Ta med 
drugim določa, da se morajo 
v 45 dneh umakniti z otoka 
vse tuje čete, Grki jih imajo 
kakih 10.000, da je treba po
brati civilistom orožje, da je 
treba odstaviti generala Gri- 
vasa kot poveljnika grških 
enot na Cipru in da mora 
otok ostati neodvisen. S tem 
bi torej odpadla možnost pri
ključitve Cipra h Grčiji ozi
roma »enosis«.

Grki, ki sestavljajo 80 od
stotkov prebivalstva na oto
ku, so se dolgo borili pod 
tem geslom. Zanje bi bila ve
lika žrtev, če bi sc odpove
dali enosisu. Toda spričo se
danjega polkovniškega režima 
v Atenah, ki je pokopal de
mokracijo, se je tudi to na
vdušenje pri številnih cipr
skih Grkih ohladilo.

Kolikor je znano, Makarios 
vztraja predvsem pri tem, da 
morajo velesile zajamčiti ne
dotakljivost Cipra, ker se bo
ji, da ne bi Turki zasedli vsaj 
del otoka

U Tant je poslal že drugi 
poziv Grčiji, Turčiji in Cipru, 
naj se vzdržijo vseh akcij in 
ohranijo mir. Posebni odpo
slanec predsednika Johnsona 
pa še vedno skače iz Nikozije 
na Cipru v Atene in verjetno 
bo moral še nekajkrat tudi v 
turško glavno mesto Ankaro, 
preden se bo vihar polegel, 
te se bo polegel brez hujših 
posledic.

DOLENJSKI LIST * TEDNIK* VESTNIK• vsak četrtek 60000  izvodov!2



Katere ceste bodo uredili prihodnje ieto?
Iz programa republiškega cestnega sklada za 1968

Upravni odbor republiške
ga cestnega sklada se je le
tos potrudil ui pripravil fi
nančni načrt za prihodnje 
leto še pred novim letom, 
vtem ko ga je prejšnja leta

ZAGOTOVLJENE 
CENE ZA PŠENICO 

V 1968
Prejšnji mesec -o zvezni or

gani sprejeli odlok o zajam- 
čerrh cenah za pšenico in ko
ruzo, s čimer so prideloval
cem za letino 1968 zagotovili: 
za pšenico A in B kvalitete 
100 Sdin, za pšenico C kvali
tete 90 Sdin in za koruzo 63 
Sdin Po odloku bodo proiz
vajalci dobili povrnjene tudi 
stroške za shranjevanje žita:
1 Sdin za kg uskladiščenega 
blaga mesečno do nove žetve 

Vnaprej zajamčene cene so 
nova spodbuda, da bodo p ri
delovalci zasejali Kar največ 
zemljišč s pšenico in koruzo. 
Ce bodo segali pri tem pred
vsem po visokorodnih sortah, 
bo korist še večja — zanje in 
za skupnost, ki se želi do
končno osamosvojiti glede 
pridelovanja žitaric.

Oktobra malo višje 
cene na drobno

V Sloveniji so se po podat
kih Zavoda SRS za statistiko 
cene na drobno povečale za
0,4% v primerjavi s septem
brom. hkrati pa so bile za 
4,2°'» višje kot oktobra lani 
ter za 6,lu/o nad povprečjem 
cen v lanskem letu 

živila so se v preteklem 
mesecu podražila za 0,4°/o, 
tekstiln izdelki za 0,7u/o, obu
tev za l,7«/0. pohištvo za 
2,30», aparati za gospodinj
stvo za i°/o, umetna gnojila 
za 3,5%, poljedelsko orodje 
za 2,1'Vo. medtem ko so bile 
obrtne storitve za 0,2% višje 
kot prejšnji mesec Na po
dražitev ie vplivala višjg ce 
na sezonskih vrtnin — za 
4j6%. jajc za 18.4'Vo in ma
ščob za 5,1“» Druga živila so 
se pocenila ali pa so obdrža 
la septem brske cene. Kuri
vo se je pocenilo za 0,4"'o.

Cenejše kot lam v oktobru 
je bilo tokrat presno meso 
jabolka in izdelki iz vrtnin

Dekorativni laminati

M E L A PA N
za obloge sten, stro
pov, sobnega in ku
hinjskega pohištva, 
vrat in polic

MELAMIN Kočevje

po navadi predlagal republi
ški skupščini na soglasje šele 
spomladi. Poglaviten razlog 
za tako odločitev upravnega 
odbora je v tem, da bi lah
ko upravni odbor že zdaj 
sklepal pogodbe za dela v 
prihodnjem  letu. Ce je  finan
čni načrt in s tem tudi pro
pi rar. del sprejet šele spo
mladi, ko je treba začeti že 
delati, se začetek del za
vleče ali pa je treba impro
vizirati, kar se je poznalo 
potem pri ceni in kvaliteti 
cestnih del.

Težava je seveda v tem, 
da sklepnega računa sklada 
za letošnje leto še ni in se 
bo verjetno zgodilo, da bo 
treba sprejeti rebalans. Ko 
so poslanci razpravljali o 
tem, so dejali, da je bolje 
sprejeti rebalans, kot pa ča
kati z deli. Letos pa je še 
drug moment, ker je bil nam
reč načrt sestavljen, preden 
je bila znana podražitev ben
cina za 20 S din in bo tudi 
ta denar dobil cestni sklad.
V skupščini so se odločili, 
da bodo o teh sredstvih po
sebej razpravljali in sklepali, 
da ne bi sprejetja plana 
cestnih del zavlekli.

Dela, ki so predvidena za 
prihodnje leto, so vsa v

Naročite si svoj 
lokalni list 
na

DOMAČI 
NASLOV

I

ni Gorici, na odseku Bič— 
Otočec in Trebnje—Jezero, 
pri Otočcu bodo uredili od
stavne pasove za zimsko slu
žbo in tovornjake. Cez 730 
milijonov bodo porabili za 
popravila na cesti Šentilj— 
Ljubljana—Sežana, na cesti 
Dolga vas—Mursko Središče 
pa bodo rekonstruirali pet 
mostov. Predvideno je asfil- 
tiranje ceste od Črnomlja do 
Vinice in bo tako v tem de
lu Slovenija povezana s H r
vaško. Na cesti od Celja do 
Dmovega bodo modernizirali 
cesto Radeče—Vrhovo—Sev
nica, tam kajšnji poslanec pa 
je predlagal, naj bi asfaltira
li tudi cesto od Sevnice do 
Kostanjevice, o čemer bo 
razpravljal upravni odbor 
sklada naknadno. Predvidena 
je m odernizacija ceste Breži
ce—Bizeljsko in Arja vas—

Paka. Asfalt bi potegnili tudi 
do Logarske doline, in sicer 
od Ljubnega do Solčave. Na 
cesti Pesnica—Radgona—Len
dava bodo uredili cestne od
seke Hrastovec—Črni les m 
G ornja Radgona—Lendava, 
na cesti Ormož—Ljutom er— 
Slatina Radenci pa odsek 
med Pavlovci in Ivanjkovci 
ter med Križevci in Slatino 
Radenci. Asfaltirali bodo tu 
di cesto med Veržejem in 
mostom na Muri. Šentjur bo
do povezali v dveh smereh, 
in sicer proti Velikemu Ka
m nu in Cmolici. Razen tega 
je predvidena še rekonstruk
cija ceste Ivančna Gorica— 
Krka.

To so le nekatera dela, 
predvidena za prihodnje le
to, saj nismo omenili tistih 
na Prim orskem , Gorenjskem 
in Koroškem. Vsega skupaj 
je predvidenih za vsa dela 
dobrih 7 m ilijard starih  di
narjev. V. J.

ČEZ NORMO

— Tovariš šef, vsa čast vašim naporom, 
toda za vaše zarfuge vam vendarle ne 
moremo dovoliti, da nam uničite še tret

je podjetje!

Živinorejci niso kos dodatnim carinam
Hude ovire evropskega skupnega trga pri našem izvozu goveje živine in 

mesa je moči premostiti le z meddržavnimi trgovinskimi pogodbami

srednjeročnem  planu popra
vila in rekonstrukcije cest, 
razen treh mostov, ki jih je 
voda tako načela, da jih „e 
nujno takoj popraviti. Največ 
denarja je predvidenega za 
modernizacijo ceste od Litije 
do Zagorja. Iz Ljubljane do 
Litije je cesta že asfaltirana 
in bo tako prihodnje leto 
Zasavje povezano z Ljublja
no. Z gradnjo zasavske ceste 
še ne bo nič, ker m denarja 
in so se tako odločili za as 
faltiranje stare ceste To bo 
stalo 870 milijonov S din. In 
dustn ja  apna v Kresnica h pa 
predlaga, da bi zgradili most 
čez Savo v Kresnicah, ki da 
bi bil na trasi bodoče za 
savske ceste in so priprav
ljeni zbrati več kot polovico 
denarja. Zasavske občine pa 
se zavzem-j \  da bi u red i 
vsaj cesto ra  Trojane, ker 
so zdaj čisto odrezani od 
s ve-a. O tem bo upravni od
bor sklada posebej razprav
ljal.

Na dolenjski avtocesti bo
do okrepili asfalt na priklju
čkih v Grosupljem in Ivanč

Živinorejci iz vse Slovenije, 
ki so v začetku novembra na 
posvetovanju v Rodici menili, 
da se bodo z meddržavnimi 
pogodbami izvozni pogoji go
veje živine in mesa izboljšali, 
so bili pred dnevi hudo razo
čarani Uvedba superprelev- 
mana v Italiji je skoraj po 
polnoma preprečila izvoz v to 
državo Uvoz je sicer dovoljen
— toda kdo bo izvažal z iz
gubo? V Italijo pa smo doslej 
prodali štiti petine vse izvo 
f.ene živine in mesa. iz Slove
nije

Naši živinorejci se to ’ažijo 
z izjavo zveznega sek re ta rja  
za zunanjo trgovino, da naša 
:n italijanska vlada želita iz 
boljšati medsebojno trgovin 
sko menjavo in želita prebro
diti vse občasne motnje Po
dobno velja tudi za izvoz na 
še goveje živine m mesa, saj 
je Jugoslavija eden glavnih 
preskrbovalcev Itali;e s kako
vostnim mesom Nekoliko za
skrbljujoč pa je tisti del izja 
ve, ki pravi, da bo v oboje
stransko korist, če Itali'a  sto
ri potrebne ukrepe na evrop
skem skupnem trgu, da bi 
uredili to vprašanje med na
šima državama

Italija mora spoštovati ob
veznosti, ki jih je sprejela 
kot članica evropskega skup 
nega trga, v katerem  je šest 
zahodnoevropskih držav Te 
države pa vzdržujejo cene go 
veje živine na določeni višini 
z enotnimi predpisi. V posa 
meznih državah je uspelo ce 
ne že tako uskladiti, da v pro

metu med seboj uporabljajo 
le nizke carine. Pred zunanji
mi vplivi in konkurenčnimi 
cenami pri uvozu iz tretjih  
držav pa so se zavarovale s 
prelevmani. To je neka vrsta 
dodatne carine, ki se avtoma
tično zvišuje, kadar tuji po
nudniki znižujejo svoje cene 
živine in mesa 

Države evropskega skupne
ga trga sporazumno določijo 
orientacijske cene živine, ki 
veljajo eno leto. V posamez
nih državah se take cene ne
koliko razlikujejo, a so letos 
že zelo blizu druga drugi. Ka
dar prodajna cena živine v 
posamezni državi pade pod 
105 odstotkov orientacijske 
cene, začne v tisti državi av
tomatično delovati predpis o 
prelevmanih. S prelevmana 
želijo zavreti konkurenco iz 
držav, ki niso članice evrop 
skega skupnega trga, in nada 
ljnje zniževanje cen v svoji d r
žavi. Nadaljnja konkurenca 
namreč skokovito zvišuje da
jatve pri uvozu živine in me 
sa. Kadar je dejanska cena ži 
vine med 100 in 105 odstotki 
jo polprelevman, kar pomeni, 
da je pri uvozu treba plačati 
poleg carine vso razliko do 
105 odstotkov. To imenujejo 
prelevman. Ce se dejanska ce

na zniža pod 95 odstotki ori
entacijske cene, pa uporablja
jo superprelevman, kar pome
ni, da so dajatve od uvožene 
živine in mesa poleg carine 
še večje kot razlika do 105 od
stotkov orientacijske cene.

Preprost živinorejec je vpra
šal: »Zakaj pa znižujemo iz
vozno ceno, če nam potem za
računajo višjo carino?«

Izvozna cena ni odvisna le 
od nas, ampak od vseh tistih 
držav, ki izvažajo govejo živi
no in meso v Italijo. Ce oni 
ponujajo po nižji ceni, itali
janski trgovci nam ne bodo 
plačali višje. Izvozniki iz n e  
katerih držav pa lahko kon
kurirajo našim živinorejcem 
zato, ker njihove cene ne te
meljijo na gosjxxla rskem ra 
čunu kot pri nas.

»Zakaj pa ne izvažamo v 
druge države«, je še vprašal, 
»če nam Italijani tako slabo 
plačajo?«

V vseh državah evropskega 
skupnega trga je podobni uvo
zni režim kot v Italiji. V An
gliji, kam or smo pred leta ve
liko izvažali, pa so cene še 
nižje. Zato se naša država 
trudi, da bi uredila trgovin
ske odnose z Italijo. Živino
rejci sami namreč niso kos

prelevmanom in ne konkuren
ci iz tistih  držav, k jer gospo
darski račun ne igra tak* 
vloge kot pri nas.

J. PETEK

i

Velik uvoz 
kmetijskih strojev
V zadnjih dHreh letih so 

kmetje v naši državi kupili y 
tujini za 10 m ilijard in 600 
milijonov raznih sitrojev. Naj
več so uvozili kosilnic (nad
22.000 samo iz Avstrije, I t a r  

lije in Nemčije — za 4,5 mili
jarde Sdin!), nato pa trak to r
jev, okopalnikov, mlatilnic, 
škropilnic in drugih kmetij
skih strojev. Spoznanje, da z 
motiko in srpom ne bomo 
kos am eriškim in drugim far
m arjem  po svetu, je že zim- 
galo.

i

Večji dohodki 
v proračunu SRS

Proračunska sredstva v na 
ši republiki se bodo do kon
ca 1967 predvidoma povečala 
za 8,4 milijona Ndin. Od te
ga naj bi 5 .milijonov Ndin 
namenili za obratna sredstva 
(obve rezervni sklad), brea 
katerih ni mogoče zagotoviti 
normalnega poslovanja v p ro 
računu.

mrm RADENCE na SILVESTROVANJE
kavarna- bar, vikendjez, restavracija

LUDVIK REBEUŠEK: (3)

Naravna zdravilišča in zdraviliško 
zdravljenje v socialističnih državah

Zapis s konference v Vzhodni Nemčiji

Tako se naj v bo
doče obravnava tudi eko
nomska plat ob vseh novih 
investicijah v zdraviliških 
krajih, dalje ob uspehih me
dicinske rehabilitacije v ok
viru zdraviliškega zdravljenja 

posebej še ekonomske po
sledice prihoda inozemskih 
gostov v zdraviliške kraje.

Vsi referenti in diskutanti 
80 stalno iporabljali izraz 
»kurortologija« (Kurortwls- 
®enschaft) Ta Izraz se nam 
J® zdel od začetka precej ču- 
deh Potem pa so nam po
l n i l i ,  da obsega pojem 
hkum -tolog'ja« vse, kar Je v

zvezi z obstojem in poslova
njem naravnih zdravilišč in 
zdraviliških krajev in kar je 
potrebno strokovno in znan
stveno proučevati. To-ej naj 
obsega »kurortologija«; bal- 
neologijo, klimatologijo, fi
zioterapijo, ekonomiko zdra
viliških krajev itd.

Tudi v okviru te konferen
ce Je bil eden izmed glavnih 
referatov nam enjen proble
mom medicinske rehabilita
cije v naravnem zdravilišču. 
Vodilni balneološki strokov
njak prof. dr. Obrosov iz 
Moskve Je obravnaval me
sto in uspehe zdraviliškega

zdravljenja v borbi proti ar
teriosklerozi. Skupina stro 
kovnjakov iz Sovjetske zve
ze, Poljske in Madžarske pa 
je retorirala o konceptih raz
iskav slatin, zdravilnega bla
ta in klime. Po vseh refera
tih je bilo mnogo razprav. 
Dr. Danilov je še posebej po
ročal o nedavnem sestanku, 
ki so ga imeli v Moskvi z 
ameriškimi zdravniki o vpra
šanju medicinske rehabilita
cije.

Na posebnem sestanku vseh 
delegacij je bil sprejet pred
log, naj se v okviru te kon
ference osnuje še poseben

pododbor za pravno-ekonom- 
ska vprašanja. V prvi fazi si 
bodo posamezne države iz
menjale dosedanje predpise
o zaščiti in uporabi naravnih 
zdravilnih sredstev ter o sta
tusu naravnih zdravilišč in 
zdraviliških krajev. V Nem
ški dem okratični republiki 
so pravkar sprejeli nov za
kon o naravnih zdravilnih 
sredstvih, zdraviliških krajih 
in »krevališčih, ki na osmih 
straneh posebne številke nji
hovega uradnega lista po
drobneje določa vse potreb
no za nemoteno poslovanje 
naravnih zdravilišč, zdravili
ških krajev .in za zaščito na
ravnih zdravilnih sredstev. 
(Tudi v Sloveniji imamo ze
lo moderen zakon o naravnih 
zdravilnih sredstvih in narav
nih zdraviliščih, ki pa ga v 
glavnem skoraj nihče ne 
uporablja in upošteva . . . )

Ne samo v Nemški demo
kratični republiki, temveč tudi 
v drugih socialističnih drža
vah, udeleženkah te konferen
ce, je  zdraviliško zdravljenje

enakopraven del in pravica 
zavarovancev v okviru celot
nega zdravstvenega varstva.
V NDR so nam pokazali tudi 
sanatorije, ki se bavijo samo 
s »knajpanjem«, vendar pod 
nadzorstvom in vodstvom 
zdravstvenega osebja. Tudi te 
kure plačuje socialno zavaro
vanje. Glede na trenutni po
polnoma drugačni položaj v 
zdraviliškem zdravljenju pri 
nas smo morali poslušati 
m arsikatero pikro in odgo
voriti — ali pa vsaj poskušati 
odgovoriti — na mnoga vpra
šanja. Res pa je, da jem ljejo 
zdraviliško zdravljenje tudi 
pacienti precej resno. Tako 
smo v Bad E lstru  lahko ugo
tovili, da je bila mnogo bolj 
zasedana tista kavam a, v ka
teri je  bilo prepovedano ka
diti, ker so glavne indikacije 
tega zdravilišča za srčne bol
nike. Sicer pa smo tudi do
živeli, da v njihovih hotelih
— sanatorijih sploh ni bilo 
pepelnika. Delitev javnih lo
kalov na kadiloe in nekadilce 
nas je v tem  zdraviliškem 
kraju navdušilo. Sicer smo

pa opazili takšno delitev tudi 
še v m arsikaterem  drugem  
kraju. Preden se lahko uvrsti 
naravno zdravilišče v katego
rijo tistih  zdravilišč, ki so 
uradno priznana, m ora izpol
niti precej pogojev, predvsem 
s področja zdravstvene in  
splošne higienske ureditve.
V Bad E lstru  je določenih 
tudi nekaj hotelov — sanato
rijev in kopališč za goste iz 
Sovjetske zveze, predvsem za 
pripadnike Rdeče arm ade.

Na kratko smo si ogledali 
še bližnji Bad Brambach, od 
koder je samo 80 km do zna
nih Karlovih Varov v CSSR. 
Obmejne formalnosti med 
Nemško demokratično repu
bliko ln čehoslovaško so 
sprostili šele v letošnjem le
tu. Sedaj pa je mnogo izlet
nikov iz Cehoslovaške, ki 
obiskujejo Bad E lster in Bad 
Brambach ter klim atski zdra
viliški krao Klingenthal. Ta 
kraj pa je še bolj znan kot 
zimsko-športni center. Tako 
je na tem področju bilo kar 
precej izletniškega turizm a.

DOLENJSKI UST * TEDNIK* VESTNIK: vsak četrtek 60.000 avodqvi_ 3
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2. decembra okrog 21. 
ure zvečer smo se peljali 
po avtomobilski cesti pod 
Belo cerkvijo proti Breži
cam. Navzlic temu da 
smo vozili 100 km na uro, 
nas je dokaj naglo dohi
tel avtobus, ki niti tik 
za našimi hrbti ni skraj
šal dvojnih dolgih žaro
metov. Ker je bila cesta 
dokaj ravna, vidljivost pa 
normalna, smo skušali 
pobegniti zoprnemu osvet
ljevanju s hitrostjo 120 
km na uro! Vse zaman, 
rohneči pošasti za nami, 
polni potnikov, ni zmanj
kalo sape...

Ta trenutek je zaprl po
gled na cesto gost val 
megle. Videli smo komaj 
pet metrov pred nosovi. 
Zmanjšali smo hitrost in 
plin je popustil tudi šo
fer avtobusa, tako da ga 
je prehitel neki osebni 
avtomobil z zagrebško re
gistracijo, ki se je zdaj 
vrinil med nas in avto 
bus. Pa šofer avtobusa m 
dolgo zdržal — najprej je 
malo zaostal, najbrž da 
je vzel zalet, nato pa nas 
je v najgostejši megli pre
hitel ne počasneje kot 100 
km na uro! Naježili so se 
nam lasje, in preden so 
se nam polegli, je švignil 
naproti drug avtobus z 
nič manjšo hitrostjo! Ka
ko sta se ognila drug dru
gemu, nam še zdaj ni jas
no! če bi treščila, tudi ne 
bi imeli kaj več ugibati.. .

Avtobus pred nami je 
bil last prevozniškega 
podjetja iz Otočca v Liki 
(Hrvatska) z registrsko 
številko GS 23-82. šoferju 
tega avtobusa se zahva
ljujemo, da je rešil toliko 
življenj...

V e t e r i n a r  L O JZ E  Z U P A N Č IČ

Za letošnji občinski praznik so v Metliki svečano odprli dograjeno in preurejeno 
vinsko klet, v kateri bo lahko domača kmetijska zadruga s povsem mehaniziranim 
postopkom predelovala 100 vagonov vina. Ob otvoritvi je zbranim gostom govoril 
direktor kmetijske zadruge Metlika inž. Janez Gačnik. (Foto: Mirko Vesel)

K a m  s  1 0 0  d e l a v c i ?

JUTRI: p ro ra č u n , 
z d ra v s tv o , k u ltu ra
Občinska skupščina v No

vem mestu bo na jutrišnji 
seji, ki se bo pričela ob 8. 
uri v Domu kulture, obrav
navala med drugim kulturno 
in telesnovzgojno dejavnost 
v občini, cigansko problema
tiko in uvedbo prispevka za 
uporabo mestnih zemljišč, 
ustanovila regionalni zdrav
stveni center v Novem mestu 
in imenovale njegove organe. 
Gradivu so priložena zajetna 
poročila o dejavnostih, izčr
pna pa so zlasti poročila o 
kulturi, telesni vzgoji in or
ganizaciji zdravstvene službe.

(Nadaljevanje s 1. str.)
rešiti stvari, ki so se nabira
le več let in privedle podje
tje do likvidacije.

Pred udeležence posveta je 
bilo postavljeno vprašanje, 
kje zaposliti okrog sto de
lavcev in uslužbencev GRAD
BENIKA. V prvi polovici de
cembra bodo vsi GRADBE- 
NIKOVGI dobili odpoived de
lovnega razmerja. Težave so 
toliko večje, ker bodo odpo
vedi pred nastopam zime, ko 
se gradbena sezona neha.

Stanovanjsko komunalno 
podjetje Ribnica bi bilo pri
pravljeno prevzeti do 90 odst. 
vseh zaposlenih. Takoj bi za
poslili strokovno delovno si
lo, če bodo uspešno končani 
dogovori o gradnji ob morju.
Ostale bi zaposlili spomladi.
Predhodno pa želi imeti po
djetje jasno sliko o aktivih 
in pasivih podjetja v likvida
ciji. Stanovanj sko-komunalno 
podjetje, je poudaril direktor 
tega podjetja Stane Goršič, 
ne želi, da bi z eventualno 
priključitvijo GRADBENIKA 
samo zašlo v težave. Zato 
bodo o vseh teh stvareh te
meljito razmislili.

Tako ostaja vprašanje za
poslitve Gradbenikovih ljudi 
zaenkrat še nerešeno. Vse 
kaže, da jih bo vsaj začasno 
večje število na spisku neza
poslenih pri zavodu za zapo
slovanje in da bo moral za
vod krepko poseči v žep za 
izplačilo 50-odst. nadomestila 
vsem, ki so do tega upravi
čeni.  r

U s tre lil  j e  190 kg 
te ž k e g a  p r a š ič a

Mrcina kocinasta je mora
la marsikdaj obiskati kamni
te njivice suhokranjskih 
kmetičev, -da se je lahko zre
dila na 190 kilogramov! Ver
jetno prepričana, da ji nihče 
nič ne more, si je tistega tra
gičnega nedeljskega dne, 26. 
novembra, privoščila nedelj
ski odmor kar v grmovju 
blizu njive pri vasi Vrtače, ne 
meneč se za po naše prireje
ni pregovor: tudi dan ima 
svojo moč. Lovec Anton Zu
pančič iz Loga pri Selih-šum- 
berku se bo pač rad spomi
njal spodrsljaja starega sa
motarja, veliki čekani pa mu 
bodo še dolgo priča tega le
pega lovskega uspeha.

C  • • v v
o e j m i s c a

Na s e jm u  v B re ž ic a h
V soboto, 26. novembra, je 

bil v Brežicah običajni sejem, 
na katerem so kmeto
valci lahko izbirali med 
1040 prašički. Prodanih je bi
lo samo 505. Ker kupci od 
drugod sprašujejo v glavnem 
po beli pasmi, je precej 
pasastih pujskov ostalo. Manj
ši so šli v denar po 630 do 
650 Sdin, večji pa po 650 Sdin 
kilogram.

Na brežiškem sejmu je bilo
v soboto, 2. decembra, napro
daj 1325 pujskov, prodali pa 
so jih samo 506. Manjši so 
šli v denar po 600 do 650 S 
dhi kilogram, večji pa največ 
po 650 S din kilogram.

N ovo m e s to :  voli s o  
c e n e jš i

4. decembra je bil na novo
meškem sejmišču večji se
jem, na katerem je bilo na
prodaj 956 prašičkov in 378 
glav govedi. Prašiči so šli v 
denar po 10.000 do 27.000 S 
din (prodanih je bilo 524), 
medtem ko so pokupili le 83 
glav goveje živine. Vole so 
prodajali po 440 do 480 Sdin 
kilogram, krave po 200 do 
250 Sdin kilogram in mlado 
živino po 460 do 490 Sdin.

Pričakovali smo že nekaj 
časa in se bali najhujšega, 
ko smo videli, kako mu naj
bolj neizprosna in zahrbtna 
bolezen razjeda telo, sicer 
polno energije, vendar ne še 
tako zgodaj. Zato je vest o 
njegovi smrti toliko bolj bo
leče udarila med nas.

Pred 60 leti je v kmečki 
družini na Velikem Lipogla
vu pri Ljubljani steklo živ
ljenje veterinarju in uprav
niku veterinarske postaje v 
Trebnjem Lojzetu Zupančiču. 
Po končani klasični gimnaziji 
se je odločil za težaven po
klic veterinarja in njegova 
poznejša življenjska pot je 
pokazala, da je skrbno in pre
tehtano prisluhnil svojim pra
vim nagnjenjem, saj je v tem 
poklicu potem postavil celega 
človeka, pravega ljudskega 
inteligenta, ki je do kraja 
razdajal vse bogate strokov
ne in človeške zaklade svoje 
močne osebnosti.

Leta 1934 je diplomiral na 
veterinarski fakulteti univer
ze v Zagrebu. Po odsluženi 
vojaščini je dobil mesto 
okrajnega veterinarja v Ba- 
jini Bašti v Srbiji, od tam 
pa je 1936 prišel v Ljubljano 
kot mestni veterinar. Razvi- 
harjeni čas ob koncu zadnje 
vojne ga je vrgel v tujino, 
toda njegova patriotična za
vest je bila toliko živa in vez 
pripadnosti svojemu ljudstvu 
tako močna, da se je vrnil 
v domovino tedaj, ko so mu 
glasovi v tistem okolju priše- 
petavali o njej le najslabse.

Po enoletnem službovanju 
v veterinarski bolnišnici v 
Ljubljani je 1. septembra 1948 
prišel med nas v Trebnje kot 
okrajni veterinar. In sedaj 
lahko rečemo, da je bila to 
naša sreča. Našel je polje, 
dovolj neobdelano in zane
marjeno, potrebno več delav
cev. Pa je poprijel na njem 
z močjo velikana, z žarom in 
vnemo, ki smo jo pri njem 
vedno občudovali. Kmalu so 
se začeli vidno kazati plodo
vi njegovega dela, ki ga nik
dar ni pojmoval kot borbo 
za kruh, kot delo zase, tem
več kot svoj dolg človeku, 
skupnosti in ljudstvu, iz ka
terega je izšel. Kdo bi pre- 
štel, kolikokrat je prestopil

V »KEMOOPREMI« SMO ZVEDELI

R e š i t e v  j e  v  b o l j š i h  k a d r i h  i n  k o o p e r a c i j i !

ODDELEK ZA UPRAVNOPRAVNE 
ZADEVE 
NOVO M ESTO

o b v e šč a

la s tn ik e  in u p o ra b n ik e  m o to rn ih  
in  p rik lo p n ih  vozil
na območju občine Novo mesto, da bo

p o d a l j š a n j e  
p r o m e t n i h  d o v o l j e n j  
z a  l e t o  1 9 6 8
od 11. do 31. decembra 1967, vsak dan od 7. 
do 14. ure in o ponedeljkih od 7. do 15. ure, 
razen ob sobotah, v prostorih UJV — Novo 
mesto, Jerebova ulica 1.

Prijavi za podaljšanje letne registracije priložite 
čitljivo izpolnjen odrezek o plačani cestni pristoj
bini in državni kolek za 7,00 Ndin. Obvezno zavaro
vanje poravnajte pred podaljšanjem pri Medobčin
ski zavarovalnici Novo mesto.
Vse potrebne tiskovine dobite v Novem mestu, Je
rebova ul. 1., ali v sprejemni pisarni občinske skup
ščine, Ljubljanska cesta 2.
Lastniki, ki ne nameravajo podaljšati veljavnosti 
prometnega dovoljenja za tekoče leto, morajo vrniti 
evidenčne tablice tuk. oddelku, prometno dovoljenje 
pa obdržijo v dokaz lastništva.

Oddelek za upravnopravne zadeve 
Novo m esto

Kvalificirani delavec, tehnik in visoki ali višji strokovnjak se  izobražujejo 
do 4 leta -  Mar zato tako odlašamo s kadrovskimi zboljšavami, ker je 
cilj oddaljen? -  V KEMOOPREMI niso odlašali: pogovorili so  se  in takoj 

začeli -  Razumno sodelovanje zlahka odpravi težave

Trebanjska KEMOOPRE- 
MA je bila do konca lanske
ga leta v prisilni upravi. Hu
di časi so zdaj za njo in vse 
se že krepko obrača na bolj
še. Prav zdaj potekajo mon
tažna dela investicijske opre
me na 11 gradbiščih po Ju
goslaviji, in ko bo vse oprav
ljeno, se bo na račun podjet
ja steklo precej denarja. Se 
vedno imajo nekaj težav z 
reklamacijami izdelkov iz 
1965, ko je podjetje jadralo v 
viharne vode, toda tudi to 
bo kmalu za njimi.

Tržišče zahteva kvalitetne 
izdelke in takšne lahko na
redi samo strokovno podko
van kovinarski delavec. Tradi
cije še ni, v podjetju pa kva
lifikacijski sestav zaposlenih 
ni najboljši. Preveč je 
priučenih delavcev, ki posa
mezne delovne operacije si
cer obvladajo, ne ločujejo pa 
raznih vrst surovin in pre
malo vedo o njihovih lastno
stih. Kadrovsko vprašanje je 
vselej in povsod dolgoročno 
in morda ga prav zato nikjer 
ne rešujemo. Človeka, ki 
bo nekaj znal, je treba uči
ti več let, prav zato s tem 
tako radi odlašamo.

Upravni odbor v KEMO
OPREMI je večkrat razprav

ljal o tem. Ugotovili so, da Je 
treba začeti, ker odlašanje ne 
pomaga. Sklenili so, da bodo 
vsako leto jemali v uk po 15 
vajencev. Iz letošnjih 12 va
jencev bo v treh letih posta
lo 12 kvalificiranih delavcev, 
ki bodo ves čas rasli s pod
jetjem in dodobra poznali 
njegovo proizvodnjo. Z vajen
ci, ki jih bodo vzeli v uk 
prihodnje leto in morda še 
v bodoče, bo enako. Kot vse 
kaže, bodo v kratkem dpbili 
tudi dva inženirja, in kar se 
kadrov tiče, bodo na zele
ni veji. Samo za vajence bo
do dali letos več kot 1 mili
jon S din, toda izplačalo se 
bo!

S pametnim sodelovanjem 
se da marsikaj rešiti. V KE
MOOPREMI jim primanjku
je varilcev, pa tudi stroja za 
krivljenje debele pločevine ni
majo. V neposredni bližini je 
obrat LITOSTROJA, ki dela 
v glavnem enake izdelke kot 
KEMOOPREMA. Oni imajo 
stroj za krivljenje, pa Jim 
skrivijo vse, kar Je treba. Tudj 
varilce jim posodijo, kadar 
ima KEMOOPREMA premalo 
svojih in v obojestransko za
dovoljstvo se kljub konku
renci lepo odvija poslovno 
sodelovanje.

V KEMOOPREMI so zelo 
ponosni na svoj pravilnik o 
delovnih razmerjih. Razen 
drugih statutarnih aktov so 
ga sprejeli šele letos, ko je v 
podjetju prenehala prisilna 
uprava. Po široki razpravi so 
v njem natančno določili ne
posredno odgovornost pa tu
di kazenska določila, in od
tlej gre vse veliko laže. Pri
hodnje leto bo manj težav, 
saj bo interna zakonodaja s 
svojimi določili poenostavila 
delovanje samoupravnih orga
nov, ki so morali doslej o 
vsaki stvari odločati posebej.

2 5  l e t  Z v e z e  
p i o n i r j e v

V Brežicah bo 27. decem
bra, na obletnico ustivanovit- 
ve Zveze pionirjev Jugoslavi
je, občinska pionirska konfe
renca. Pionirski odiredi bodo 
dobili knjižne nagrade iz 
zbirke knjig za tekmovanje 
za Kajuhovo bralno značko.

Pionirske delegacije z vsoh 
šol bosta na dan konference 
sprejela predsednik občinske 
skupščine in komandant gar
nizije Cerklje.

njegov prag zaskrbljen kme
tovalec, ki mu je skrb padla 
z ramena že, ko ga je zagle
dal, ker je vedel, da bo Zu
pančič vse uredil. In je vstal 
iz gorke postelje, od večer
je, od prijetne družbe in brez 
oklevanja šel v noč, v mraz, 
v sneg, v hrib, v majhen ali 
velik hlev reševat premože
nje, mislil pa na človeka, ka
teremu njegova strokovnost, 
neprecenljiva vestnost, de
lovna vnemâ  in človečnost 
nikdar ni izneverila upanja. 
Občudujoče je bilo videti,

kako ga ni zaustavila niti 
težka bolezen, ki ga je pred 
dvema letoma napadla. V ne
deljo, 26. novembra, pa je za 
vselej zaustavila njegov ko
rak.

Prezgodaj, vse prezgodaj je 
bilo to. Prekratko je živel. 
Izgubili smo velikega vete
rinarja, dobrega človeka in 
plemenitega prijatelja. Da, 
pok. Lojze Zupančič ni bil 
le odličen strokovnjak, tisti, 
ki smo ga dobro poznali, ve
mo, kako nesebičen in zvest 
prijatelj je znal biti.

Množica ljudi od blizu in 
daleč, ki ga je prišla spremit 
na njegovi zadnji poti, je to 
v polni meri potrdila. Ni ga 
bilo med nami, ki ne bi še 
rad slišal njegove besede, 
včasih šegavo zasukane, ve
dno pa izžarevajoče razdaja
nje iz prepolnega srca. To 
srce sedaj miruje. Beseda je 
nema, nam pa •ostaja le spo
min na pravega ljudskega ve
terinarja in dobrega človeka.

STANE PRIJATELJ

Z a  s o d o b e n  

o k u s . . .
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Izključni proizvajalec 
v Jugoslaviji

Destilacija »DANA«
MIRNA na Dol



Veliko slavje na novem mostu
N adaljevanje s ^ s t r a n i

tresel našo družbo in bo 
imel pomembne posledice. 
Veličina trenutka., v katerem  
živimo, je v tem, da v vsa
kem dnevu in v vsaki odlo
čitvi odkrivam o zares in 
predvsem  revolucionarno in 
napredno misel, hkrati pa 
opuščam o preživelo. Tudi pri 
tem  je potrebna hrabrost, 
nič m anjša od tistih  zgodo
vinskih dni, ko je  začela na
sta ja ti naša republika. Potreb
na je odgovornost, da bomo 
ohranili in izboljšali vse ti
sto, kar pomeni njeno drago
ceno m aterialno in duhovno 
bogastvo.

Predsednik občinske skup
ščine je  nato na kratko ugo
tovil, da smo na doslej pre
hojeni poti prem agali že vr
sto težav in dosegli v priza
devanjih za višjo življenjsko 
raven in večjo dem okracijo 
pomembne uspehe. H krati pa 
je  spom nil navzoče tudi na 
zgodovino starega krškega 
mostu.

STOLETNI MOST JE  ŽE 
DAVNO ODSLUŽIL

Leseni m ost v K rškem  je 
bil zgrajen v letih 1865/1870. 
Od tak ra t pa vse do danes je 
bila na njem  opravljena le 
ena večja rekonstrukcija. Po
krajina je seveda potrebova
la  že davno nov, soliden 
m ost čez Savo. Prva razm iš
ljan ja  o novem m ostu so se 
rodila pred I. svetovno voj
no. Leta 1939 so začeli izde
lovati projekte in pripravljati 
prva dela za novi m ost, ven
dar je vse to preprečila II. 
svetovna vojna.

Po 1945 zaradi pom anjkanja 
denarja in zaradi drugih več
jih  investicij, ki jih  je takrat 
terjalo  gospodarstvo, spet ni 
bilo mogoče m isliti na grad
njo  novega m ostu. Ker v p r
vih povojnih letih tudi ni bi
lo večjega prom eta, s starim  
lesenim mostom  v Krškem 
ni bilo večjih težav. Prom et 
pa se je začel naglo razvijati 
in že 1960 je znašala obrem e
nitev starega m ostu več kot 
4000 ton, kasneje pa je na
rasla celo na 6000 ton. Zato 
je 1958 spet oživela misel na 
gradnjo novega mostu.

OBSEŽNE PRIPRAVE IN 
VELIKI STROŠKI ZA NOVI 
MOST

Leta 1962 je bila nosilnost 
starega m ostu om ejena na 2 
toni in pol. Most v tem  času 
dejansko tudi ni imel lastni
ka, ker ga je rekublika z no
vo kategorizacijo cest izločila 
kot objekt republiškega zna
čaja, tak ratn i novomeški 
o kraj pa ga ni razvrstil med 
svoje objekte II I . reda, s ka
terim i je gospodaril in uprav
ljal. Več kot leto dni je bil 
krški m ost brez lastnika, ves 
težji prom et pa se je odvijaj 
čez brežiški m ost. •

Občinska skupščina v K r
škem Je zato 1963 sklicala 
posvet s predstavniki delov
nih organizacij in se z njim i 
dogovorila, da bo občina pre
vzela skrb  za delno obnovo 
starega m ostu, hkrati pa za
čela s pripravam i za novi 
m ost čez Savo. Stekla so ob
sežna pripravljalna dela: do
ločitev lokacije, naročilo in
vesticijskega program a in teh
nične dokum entacije. Pobud
nica vseh priprav in dela je 
bila domača občinska skup
ščina, pomagali pa so ji tu 
di zunanji strokovnjaki.

Ju lija  1965 je bila sklenje
na s SGP PIONIR iz Novega 
m esta pogodba za gradnjo mo
stu — v dobrih dveh letih pa 
je m ost tudi že zgrajen. Se
veda Je bilo treba v tem času 
Premagnti velike težave. Pre
cej jih je prinesla uveljavi
tev gospodarske reform e, kar 
Je te rjalo  predvsem  nove in 
občutno večjo gradbene stro 
ške. Med gradnjo je bilo bre
ka popolnom a sprem eniti na- 
Čin u trd itve temeljev na dnu 
Save in rešiti še vrsto drugih 
Pomembnih vprašanj.

NOVI MOST JE  VREDEN 
MILIJARDO SDINARJEV!

Vsa dela so ves čas sprem 
ljale tudi finančne težave, saj 
brez tega pri nas skoraj n i
k jer ne gre. Pa tudi to so 
občina in delovne organizaci- 
je uspešno prem agali, pom a
gal pa je  tudi republiški cest
ni sklad. Novi m ost, je dejal 
predsednik tov. Nunčič, bo 
stal nekaj nad m ilijardo 300 
milijonov sta rih  dinarjev. 
Tako močna obrem enitev je 
seveda finančno oslabila do
mače delovne organizacije, 
ki bi m orale prav v tem  ča
su vlagati vsa svoja sredstva 
za m odernizacijo proizvod
nje.

V novi m ost je  vgradilo 
SGP PIONIR 6500 kubikov 
betona, od tega 1200 kubikov 
v vodi. Za m ost so porabili 
2000 ton cem enta ali 200 va
gonov. v  njem  je vzidanih 
600 ton  železa, od tega 150 
ton varjenega; za opaže in 
odre so porabili 1100 kub. m 
lesa, izkopov pa je  bilo nad 
4000 kub. m , od tega 1200 
kub. m v vodi. Ob novem 
m ostu je  tudi za 6400 kub. m 
nasipov.

Novi m ost pa seveda ni 
sam o narjvečji gospodarsko- 
kom unalni objekt krške ob
čine, temveč pom em bna p ri
dobitev za celotno Posavje, 
zbliževal bo širša  območja 
Kozjanskega z avtomobilsko 
cesto L jubljana—Zagreb, po
vezoval bo tudi vso Dolenj
sko s Štajersko. Velik je po
men novega m ostu za hitrejši 
prom et, za ugodnejši gospo
darski razvoj področja in za 
nadaljnji procvit turizm a na 
tem območju

DELA
PA ŠE NISO KONČANA!

Ko je predsednik Stane 
Nunčič v imenu vseh obča
nov izrazil veselje in zado
voljstvo, ki nas navdaja ob 
pogledu na velikana čez Sa
vo, je med drugim  tudi pod
črtal, da novi m ost povezuje 
kraj v čvrsto celoto in si da
nes brez njega nadaljnjega 
razvoja m esta in občine 
sploh ne bi več mogli pred
stavljati. Čeprav je gradnja 
prve faze novega m ostu po
memben uspeh, pa naloga s 
tem še ni končana, čaka nas 
še veliko dela pri dokončni 
izgnadniji m ostu, saj ga je 
treba zgraditi še prek želez
niške proge do križišča pri 
škerbcu (njegov desni krak 
na levem bregu Save teče 
zdaj do stare  ceste pred to
varno pap irja), še le  tak ra t 
bo novi m ost v celoti opravil 
svoj nam en. N adaljnja grad
nja pa ne bo več samo nar 
loga občinske skupščine, 
temveč tudi železniškega pod
je tja  in republiškega cestne
ga sklada.

Novi m ost pa hkrati opo
zarja tudi na odprta vpraša
nja v povezavi Spodnjega Po
savja in Dolenjske s š ta je r 
sko. Predsednik Nunčič je 
pri tem  opozoril na lu jno 
potrebno m odernizacijo ceste 
Krško—Zidani m ost. Za go
spodarstvo in turizem  je ta  
cesta izrednega pomena, saj 
povezuje širša  obm očja š ta 
jerske z no tran jostjo  Slove
nije. Že dolgo so utem eljena 
dejstva, ki govore za m oder
nizacijo te ceste, zdaj pa bo 
prav gotovo ta dela treba 
kmalu začeti.

Predsednik občinske skup
ščine je s tem  v zavezi opisal 
tudi m odernizacijo ceste Se
novo—K ostanjevica. Del te 
ceste — od B restanice do 
Krškega — so letos že asfal
tirali, prihodnje leto pa jih 
čaka odsek Senovo—B restani
ca ter Veliki Podlog—K osta
njevica. V imenu vseh obča 
nov je tov. Nunčič izrazil 
upanje, da bodo tako kot 
doslej delovni kolektivi in re
publiški cestni sklad razu
meli načrte občinske skup
ščine in jih  glede nadaljnih 
del tudi finančno podprli.

NOVO PRIZNANJE ZA 
DELOVNI K O L E K T IV ...

Z zahvalo vsem delovnim 
kolektivom v občini in repu
bliškem u cestnem u skladu Je

predsednik občinske skupšči
ne zaključil svoj govor. Po
sebej se je zahvalil gradbe
nem u podjetju  PIONIR iz 
Novega m esta kot izvajalcu 
del. sai ie p ri gradnji tega

podjetja  PIONIR znova pa-
trd il svojo visoko tehnično 
sposobnost in kvaliteto. Za
hvalil se je tud i podjetju 
»Projekt — nizke zgradbe« iz 
L jubljane kot pro jek tan tu  
h k ra ti pa tud i vsem, ki so 
kakorkoli sodelovali in p ri
spevali, da je  bil novi most 
v K rškem  zgrajen tako kva
litetno in v tako kratkem

času.
Poslanec dir. Jože Brilej, 

podpredsednik skupščine SR 
Slovenije, je  nato prerezal 
trak  čez novi m ost in p risrč 
no čestital navzočim pred
stavnikom  občine, pro jek tan 
tov in graditeljev novega 
mostu. Ob zvokih godbe se 
je množica ljudstva prvikrat 
podala čez novi m ost, z vi

demske stran i pa so ur istem  
hipu pripeljali na  novi m ost 
prvi avtom obili in  (kamioni 
domačega AMD. Z desnega 
brega Save so se oglasili 
m ožnarji, rakete so švigale 
v zrak, sodobno razsvetljeni 
m ost pa je  povezal Videm in  
K rško v podobo, kakršne do 
slej to  m esto ob Savi ni po- 
znalo. Tg

M O S T  Č E Z  S A V O  V K R Š K E M  — 270 metrov betona in železa, trdne moči in volje, da bo kljuboval 
vsem vremenskim »težkim uram« in predvsem tudi »zobu časa«! Projektiralo ga je podjetje »Projekt — nizke 
gradnje« iz Ljubljane, zgradilo pa SGP PIONIR iz Novega mesta, pri čemer pa so sodelovali tudi številni dru
gi kolektivi in posamezniki. Da so ga veseli najbolj prebivalci Krškega, ni treba posebej praviti — posebej še 
spričo dejstva, da se staro ljudsko »prerokovanje« o tretji svetovni vojni, ki naj bi se bila začela ob izgradnji 
novega mostu, vendarle ni uresničilo! Prva in druga svetovna morija sta namreč res zavrli vse takratne načrte 
o novem mostu čez Savo v Krškem (Foto: Tone Gošnik)

prosim, pokažite mi 
oba električna brivnika 
braun-iskra!
Ce 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-Iskra.
Poizkusite se obriti z enim .ali drugim Braumtekra brivnikom in prepričani 
smo, da ne boste prvi, tki ‘se je odločil že po prvem preizkusu za nakup, 
ker Braun-Iskra brivniki brijejo res čudovito.

BRAUN-ISKRA S I X T A N T
z vgrajenimi škarjami za striženje žalizkov in brk, 
110/220 V izmen, napetosti, stikalo'za vklop in iz
klop, v elegantnem etuiju z zrcalom za ceno 
299,50 novih dinarjev.

BRAUN-ISKRA S PECI  AL
z vgrajenimi Škarjami za striženje zafizkov In brk, 
110/220 V izmen, napetosti, za ceno 185,00 novih 
dinarjev.

Brivnika sta tako dobra, da Braun-Iskra daje 3-letno mednarodno garancijo.
Izpolnite spodnji vprašalni odrezek. Nesite ga ik svojem .trgovcu In mu ga 
dajte potrditi z besedami: -PROSIM, POKAŽITE Ml OBA ELEKTflIČNA 
BRIVNIKA BRAUN-ISKRA!« Potrjen odrezek pošljite nalepljen na dopisnici 
na naš naslov. Lahko boste dobitnik ene izmed 30 praktičnih nagrad. Po- 
hitite, kajti pri žrebanju Jbomo upoštevali samo dopisnice, ki bodo. prispele 
na naš naslov do 15. .januarja .1968.

Danes sem se zanimal za brivnika Sixtant In Speclal z besedami: 
»Prosim, pokažite mi oba električna brivnika Braun-Iskra.«

Ime In priimek:
Starost:

Naslov:

S tem potrjujemo, da se je stranka oglasila pri na? z besedami: 
»Prosim, pokažite mi oba električna brivnika Braun-Iskra.« •

Potrdi prodajalna: .

POSLATI NALEPLJENO NA DOPISNICI NA NASLOV: 
ISKRA, PSO, LJUBLJ ANA, KOTNIKOVA ULICA 6.



P R O Š N JE  IN  P R IT O Ž B E  O B Č A N O V

PISMA UREDNIŠTVU
Gozdovi so naše 
skupno bogastvo

Tovariš urednik!
Nedavno sta na Priči pri 

Mokronogu na široko zapeli 
sekira in žaga, kar me je 
močno zaskrbelo. Zbal sem  
se, da se bo zgodilo tako, 
kot se je na Florjanskem gri
ču, kjer lahko po 25 letih, 
odkar so ga posekali Italija
ni, spet »občudujemo« veliko  
poseko. Mar nam hoče gozd
no gospodarstvo znova pred
staviti okolico Mokronoga ta
ko, kot je bila v tistih letih? 
Ne bo imelo sekanje tudi 
trajnejših, hujših posledic?

Kom aj je  zrasel sedanji 
gozd, že ga hočejo posekati, 
če  bo šlo tako naprej, kmalu  
ne bodo več veljale besede, 
da je »stvarnik naredil nebe
sa pod Triglavom«. Gotovo je, 
da ne bo nihče pazil na na
ravne lepote, če m i sami ne 
bomo, zato se čudim, da ni 
nikogar, ki bi se tem krutim  
posegom v naravo odločno 
uprl. Mar nam je vseeno, ka
ko gospodarijo z družbeno  
lastnino?

Vem, da bo kdo ugovarjal, 
češ da poseke tudi pogozdu
jejo. To m nenje pa se m i ne 
zdi dovolj utemeljeno, ker 
ne upošteva varstva gozdov 
in gozdne zemlje. Zakaj uni
čujejo kom aj zraslo gozdno 
odejo samo zato, ker ne vse
buje trenutno zaželene vrste 
gozdnega drevja. Zdi se, kot 
da sploh ne znamo ceniti na
ravnega bogastva, ki se nam  
ponuja. Evropske kapitalistič
ne dežele znajo drugače ce
niti naravo in jo na vse na
čine ščitijo.

Vedno več je skladovnic 
pred človeškimi bivališči in 
vedno večje so, zato se člo
veku kar srce stisne, ko po
misli, kolikšne vrzeli nasta
jajo zaradi tega vsako leto v 
naših gozdovih. Kar naredi 
narava v teku desetletij, lah
ko človek uniči v mnogo kraj
šem  času. Lep primer so opu
stošeni predeli v Dalmaciji, 
k i jih  ljudje le s težavo po
gozdujejo in kolnejo barbar
sko početje Benečanov. Varuj
m o se, da ne bodo naši za
namci prav tako mislili o 
nas. Za to sm o odgovorni 
vsi, ne samo gozdno gospodar
stvo, ki m u je  zaupano go
spodarjenje z gozdovi.

FRANC ZAJC, 
MOKRONOG 64

»Junaki« z mačji
mi repi

Tovariš urednik!
»V naši vasi se je pred ča

som udomačila grda navada, 
da streljajo mačke. Pred krat
k im  sta pri nas izginili dve 
in pri sosedovih dve; tako se 
pritožujejo skoro pri vsaki 
hiši,« beremo v pismu, ki so 
ga nam poslali in podpisali 
»prizadeti iz P r e č n e « .

»Mačke najdemo ustreljene 
in brez repa, čeprav je pre
povedano m učiti živali. Neki 
km et je našel mačko s pre
streljenim i nogami in odreza
nim  repom, in da bi jo odre- 
Hl muk,« pišejo prizadeti, 
mjo je pokončal z motiko. Ni 
mogel gledati, kako se je  
premetavala.«

»Komu je to v korist?« se 
sprašujejo v pism u iz Prečne. 
Se morda ob tem  vzgajajo 
otroci, ko vidijo to nečlove
ško početje z živalmi? Najbrž 
se, toda ne tako, kot si za- 
zamišljajo m učitelji * mačk; 
otroci se že v šoli naučijo, 
da je prepovedano m učiti ži
vali, mačka pa je poleg tega

MALI OGLAS,
U ga objavite * Dolenjskem 
listu -  zanesljiv uspeh! Pre 
»ere ga 130 tiso« gospodinj, 
vdovcev, Kmetovalcev dijakov 
uslužbenk in vojakov doma tn 
po svetuI — Poskus) tel

še koristna domača žival. 
Morda pa 'se okoriščajo posa
mezni lovci na mačje repe? 
Kaj je tista borna nagrada 
za mačji rep res več vredna 
kot sama žival? Kako je po
tem mogoče, da tako brezsrč
no uničujejo mačke, zlasti še, 
ker vemo, da mačka ne zra
ste v enem dnevu in ne sa
ma od sebe! Kdo bo poslej 
lovil m iši in podgane? Saj se 
tudi pri nas lahko zarede, 
kot so se v nekaterih repub
likah! Kakšne nagrade pa bo
do potem  za m išje in pod
ganje repe, če jih  bo sploh 
kdo delil?! Kajpak je laže 
ustreliti mačko na njivi, v 
sadovnjaku, ob cesti ali kje  
drugje, kot dobiti rep divje 
svinje, ki dela km etu škodo 
na njivi.
. Na koncu pisma je rečeno: 

»M enimo, da zasluži lovec 
na mačje repe kazen, ne pa 
nagrado!«

Kakšna čast —  
strel na mačko?!
Tov. urednik!
Ni še dolgo, kar so videm

ski lovci priredili lov na 
divjad v Sotelskem. Tam je 
dovolj fazanov, zajcev in tu 
di srne se pojavljajo. Razum 
ljivo je, če poči strel na zaj
ca, še bolj, če pade lisica. Ne 
vem pa, v kakšno čast si šte
je lovec, če ustreli mačko, ki 
beži pred psom?« Morda je 
ravnal po zakonski določbi, 
da je vsaka žival, ki je 200 
m od stavbišča, njegova? Ra
dovedna sem, če imajo lovci 
svoje mačke naučene, da se 
držijo doma in s tem ravna
jo po lovskem zakonu. Po
vem, da imam mačke zaradi 
živilske tovarne v bližini, da 
v tovarni lovijo m iši in pod
gane, ker teh ne sm ejo za
strupljati.

Javno kritiziram tako rav
nanje, zlasti ker je bil v »akci
ji« lovec, ki sem  m u že pred 
leti povedala, da mačke ne 
ogrožajo divjadi in da jih ima
mo zato, da preganjajo miši 
in podgane pri tovarni, če  
gre lovcu za trofejo, naj ustre
li fazana ali kaj drugega, sa
mo moje živali naj pusti pri 
miru! Opozorilo naj velja tu
di drugim lovcem, da bodo 
v prihodnje lovili divjad, in 
ne domačih živali.

Marijo Fabjančič 
K rško

Za praznike —  
razočarani 
upokojenci

Tov. urednik!/
Znano je, da imajo nekate

ri upokojenci tako majhne po
kojnine, da kljub skrom no
sti kom aj životarijo. Proti kon
cu tedna je treba redno sti
skati pas, ker zm anjkuje cven- 
ka.

Mnogi so zato komi;j ča
kali 28. novembra, da bodo 
dobili tiste tisočake, hkrati 
pa so se veselili, da si bodo 
za praznike lahko privoščili 
majhen priboljšek. Toda ko
likšno je bilo razočaranje, ko 
so prišli tega dne na pošto, 
kjer so jim  upravniki pošt 
pomolili pod nos okrožnico 
republiškega zavoda za soci
alno zavarovanje, v kateri je 
bilo zapisano, da pošte ne sm e
jo pokojnin izplačevati pred 
prvim decembrom. Doslej je 
bil namreč vedno običaj, da 
so pošte izplačevale pokojni
ne pred prazniki, da so si tu 
di upokojenci lahko kaj pri
voščili v prazničnih dneh.

Tokrat so sc morali mnogi 
zadovoljiti z zeljem  in fižo
lom, ker za kaj več ni bilo 
denarja. Nekateri so se jezili, 
drugi pa so bili žalostni, saj 
niso mogli niti obiskati svoj
ce ali prijatelje.

Mar je  to odnos do upo
kojencev, ki so že tako in ta
ko  prizadeti?

J. Šketa  
Podbočje

najprej v roke občinskim komisijami
Ali občani ne zaupajo občinskim komisijam? — Veliko prošenj in pritožb 
neutemeljenih in zavrnjenih — Komisije naj predlagajo spremembe pred

pisov! — Potreben poslovnik za delo komisij

T a jn ik  k o m is ije  za  p ro š n je  in  p r ito ž b e  p r i  re 
p u b lišk em  izv ršn em  sv e tu  R ih a rd  K nez je  sk lica l 
in  22. n o v e m b ra  v N ovem  m e s tu  vodil p o sv e t p re d 
sed n ik o v  in  ta jn ik o v  o b č in sk ih  k o m is ij za p ro š n je  in  
p r ito ž b e  iz občin : N ovo m esto , Sevnica, K ršk o , B re 
žice, M etlika , Č rn o m e lj, K očevje, R ibn ica , L itija  in  
L ju b lja n a -š išk a . N a  p o sv e tu , k i se g a  je  udelež il 
tu d i p re d se d n ik  k o m is ije  za  vloge in  p r ito ž b e  p r i  
re p u b lišk i sk u p šč in i M a rja n  Jen k o , so  ra z p ra v lja li  o 
ses tav i, d e lu  in  n a č r t ih  o b č in sk ih  o rg an o v  za p ro š n je  
in  p rito žb e .

Rihard Knez je uvodoma 
rekel, da se občinske komi
sije še m arsikje niso uvelja
vile kot organi, ki m orajo 
biti najbližji občanom in ka
terim  bi m orali ti predvsem 
pošiljati^prošnje in pritožbe. 
Tovariš Knez je ugotovil, da 
se občinske komisije niso 
uveljavile predvsem zavoljo 
tega, ker se člani komisij ni
so dovolj zanimali za svoje 
delo, ker niso bili vselej spo

sobni odločati in ker so v 
imenu komisij sprejem ali in 
reševali prošnje in pritožbe 
občanov odgovorni predstav
niki občinskih skupščin.

Udeleženci posveta so za
tem ugotovili, da so v obči
nah v glavnem reševali tiste 
zadeve občanov, ki so jih  
pristojni občini vrnili repub
liški ali zvezni organi. Da so 
občani »preskočili« občinsko 
komisijo in iskali zaščito,

pravico ali pomoč pri re
publiških in zveznih organih, 
je razlog v tem, ker so se 
bali, da bi bila občinska ko
misija p ristranska in nespo
sobna, da bi razum ela n ji
hov problem. Zadeve pa so 
mahnile mimo pristojnih ob
činskih organov tudi zato, 
ker občani niso vedeli ali za 
redno pot ali za občinske ko
misije.

V razpravi so sodelovali 
udeleženci iz vseh sklicanih 
občin. Poudarili so, da bo ob
čane treba navaditi na to, da 
je njihova prva pritožbena 
stopnja občinska komisija. 
Dodali pa so, naj bi občin
ske komisije dobile poslov
nik, po katerem  bi v prihod
nje delale.

Več udeležencev je opozo
rilo na prim ere, ko občin
ske komisije zaradi takih in 
drugačnih predpisov ne mo-

Slemena na Gregorju pri Ortneku so zasnežena in mladina se v prostem času 
dodobra nasmuča in nasanka po snežnih strminah. Lepa smučišča so le dobre 3 
kilometre oddaljena od avtobusne posla je Ortnek (Foto: France Modic)

ŽLO BU D RA  IN  G O S T IN S T V O  N E -G R E S T A  V K U P

Kaj pijemo v Beli krajini?
Vivodinsko vino se je v belokranjskih gostilnah 

izkazalo za najslabše

»Bela krajina nas je  razo
čarala kot že dolgo ne,« so 
dejali inšpektorji, ko so 
končali pregled vina v belo
kranjskih gostilnah. V nekaj 
dnevih so nam reč izločili iz 
prom eta 1.400 litrov in uni
čili 500 litrov vina. To je bila 
najslabša bilanca, kar so jo 
v Beli krajini doživeli zad
n ja leta.

Inšpekcija je  ugotovila tu 
di, da so bila vsa slaba vina 
izključno s področja Vivo- 
dine, k jer je  cena najnižja, 
gostilničarji pa iščejo le čim 
večji zaslužek. V Beli krajini 
so tudi pogostne vrtne ve
selice in zabave, ki jih  p rire 
jajo  organizacije ali društva. 
Na teh prireditvah točijo še 
slabše vino, toda inšpekcij
ske službe so obveščene na
vadno šele nekaj dni potem, 
ko so z veseličnega prostora 
že pospravild stole in mize.

Letos dobivajo inšpekoij- 
ske službe veliko anonimnih 
pisem, v katerih se potrošni
ki pritožujejo nad slabo kva

liteto in postrežbo v gostil
nah. Prepričali so se, da je 
v pismih precej resnice.

š e  med turistično sezono 
so inšpekcijske službe zaprle 
tr i gostilne v črnom aljski ob
čini, ker jih  lastniki niso 
uredili tako, kot zahtevajo 
predpisi. Kaže, da bo treba 
v tej občini še pred koncem

leta zapreti nadaljnji dve 
gostišči.

, Čeprav so bili pred začet
kom turistične sezone vsi 
gostinci opozorjeni na naloge 
in napake, pa je inšpekcija 
letos ugotovila še več nepra
vilnosti kot prejšn ja  leta. Ce 
bo šlo tako naprej, bomo za
man govorili o napredku tu 
rizma, saj s slabo pijačo ra
zočaramo še tiste, ki so do
slej radi obiskovali Belo kra 
jino. J. S.

rejo odločati. M arjan Jenko 
je pripomnil, da bodo m ora
le sčasoma tudi občinske ko
misije predlagati spremem be 
predpisov, zlasti tistih, ki jih  
pri delu ovirajo.

Od denarne pomoči do 
denacionalizacije

število prošenj in pritožb, 
ki so jih obravnavale občin
ske komisije, se od lani ni 
bistveno spremenilo. Velja 
opozoriti le na to, da se je 
spremenila vsebina zadev in 
da so občani letos poslali 
občinskim organom nepo
sredno več prošenj in p ri
tožb kot lani.

V novomeški občini so 
prevladovale prošnje za 
zm anjšanje oziroma odpis 
družbenih dajatev in zadeve 
gospodarsko pravne, stano
vanjske in socialne narave.
V sevniški občini so reševali 
predvsem prošnje in pritož
be v zvezi s proizvodnimi 
okoliši, davčnimi olajšavami 
in delovnimi razm erji. V krš
ki občini je komisija reševa
la davčne zadeve in prošnje 
za denarno pomoč, podobno 
pa tudi kom isija v brežiški 
občini. Občani črnom aljske 
občine so pisali prošnje in 
pritožbe predvsem zaradi 
priznavalnin, v metliški ob
čini pa zaradi socialnih pod
por. V trebanjski občini je 
komisija reševala prošnje za 
odpis bolniških stroškov, so
cialne podpore in denaciona
lizacijo družbene lastnine in 
neka zadev v zvezi s  prizna
valninami. Kot je bilo slišati 
v razpravi, je reševala še 
najm anj prošenj in pritožb 
komisija v kočevski občini, 
kar pa pripisujejo pravni 
službi, k jer dobe ljudje prav
ni pouk in nasvote.

Na posvetu so sklenili, da 
bodo občinske komisije po
slej sproti obveščale repub
liške komisije o reševanju 
raznih zadev občanov, repub
liške komisije pa bodo ob
činske komisije seznanjale o 
vsem, kar bodo prejele in 
rešile oziroma poslale za re
ševanje pristojnim  občinam.

Nov delavnik in 
otroško varstvo
Svet krajevne skupnosti v 

Novem m estu bo ,ia seji, ki 
bo predvidoma v prvi polo
vici decembra, razpravljal o 
otroškem varstvu glede na 
novi delovni čas. Na tej >eji 
se bodo pogovarjali tudi o 
kultum o-prosvetni dejavnosti 
na območju krajevne skup
nosti. Med drugim bo svet 
obravnaval tudi poročilo o 
delu novomeške glasbene 
šole.

Teze za delo sindikata
Odbor za industrijo  in ru 

darstvo p ri ObSS v Novem 
m estu je  pred kratkim  ob
ravnaval teze za nadaljnje de
lo. Te teze je pred tem spre
jel republiški sindikat za in
dustrijo  in rudarstvo. Z vse
bino tez so bile seznanjene 
tudi industrijske in rudarske 
delovne organizacije.

Razbij čašo, še preden 
si jo izpil!

Poznal sem  človeka, ki 
je trdil, da se za nič na 
svetu ne bi napil. Potem  
je  doživel razočaranje in 
postal kroničen pijanec.

Človek z  rdečim nosom.
Alkoholik.
Družbeni problem.

V novomeški občini so 
letos do 30. oktobra evi
dentirali 101 alkoholika, 
od teh 12 žensk. Med te
m i je  dekle, ki še ni iz
polnilo 18 let.

Po tej evidenci so naj
bolj podvrženi alkoholu 
ljudje srednjih let. Kar 
54 je takih, ki so stari 31 
do 40 let. V najlepših le
tih. Nadaljnja evidenca 
pa pravi, da je med alko
holiki 80 poročenih (od

tega 8 žensk), k i imajo 
201 otroka, da je med nji
m i 13 razvezanih, pet 
samcev in trije vdovci. 
Vsi skupaj imajo 243 
otrok.

Največ alkoholikov živi 
na vasi.

Kaj naredi iz človeka 
alkohol?

Skoraj preveč prepro
sto vprašanje za tistega, 
ki to pozna, boleče za ti
stega, ki ima alkoholika 
v družini.

Analize pravijo, da so 
ljubosum ni izpadi, pote
panje, zm erjanje in grož
nje z ubojem najznačil
nejše lastriosti alkoholi
kov.

Zaradi alkohola pišejo

v delovnih organizacijah 
vplave« dneve, zaradi al
kohola ostane prenekate- 
ra družina brez denarja 
za preživljanje.

Skrbstveni organi v no
vom eški občini so poslali 
na zdravljenje 23 alkoho
likov. Samo trije so ne
hali piti. Drugi so se vr
nili k  polni čaši.

Zakaj?
»Cesto srečamo usodo 

na poti, po kateri nikoli 
nismo hoteli iti,« je zapi
sal francoski basnopisec 
La Fontaine.

Kaže, da ne moreš od
ložiti čaše, v kateri iščeš 
pozabo, dokler iščeš re
snico v vinu. Zakaj poza
bo, zakaj resnico? Išči 
svoj obraz, in ko ga boš 
natel in spoznal. . .

Pomisli na otroke! Mi
sli na jutri! Razbij na
slednjo čašo, še preden 
si jo izpil.

Kam?
IVAN ZORAN



Z RAZŠIRJENE SEJE OBČINSKEGA KOMITEJA

11Nismo Belokranjci krivi, da imamo prav tukaj toliko borcev!"
V petek, 24.11. popoldne, so člani občinskega komiteja Zveze komunistov, 
člani občinskega odbora ZZB, spomeničarji ter predstavniki krajevnih orga
nizacij ZZB razpravljali o položaju borcev in skrbi družbe, da bi nerešena 

vprašan:a s tega področja čimprej uredili

R azširjena seja  občinskega 
kom iteja ZKS, k i jo  je  začel 
sek retar Franc V rviščar, je 
im ela to k ra t eno sam o točko

Kdor zdravje ljubi, 
ne pije veliko. 
Če pa pije, 
pije Hermeliko *
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dnevnega reda, zato je bila 
obravnava tem eljita.

V uvodnem  poročilu je  
predsednik občinskega odbo
ra  ZZB Franc Jakljevič nave
del nekaj podatkov, k i kaže
jo, da je  bilo doslej za reše
vanje borčevskih zadev p re 
cej razum evanja, vendar pa 
do pred štirim i leti teh za
dev ni bilo mogoče nagleje 
reševati, ker ni balo na raz
polago večjih sredstev.

V borčevski organizaciji je  
zdaj zajetih še 1810 članov, 
od tega je  živih še 10 nosil
cev spom enice iz le ta 1941. 
Posebna delovna doba je  p ri
znana 475 članom. Podatki 
kažejo, da je 171 borcev za
poslenih, 263 pa je  upokoje
nih. Občinsko priznavalnino 
dobiva 254 članov ZZB, po
sebni borčevski dodatek im a 
47 borcev, republiških p ri
znavalnin pa je na področju 
m etliške občine sam o 9.

Da se zadnja leta življenj
ske razm ere borcev izboljšu
jejo, je  razvidno tud i iz dej
stva, da  so borcd v novih blo
kih že dobili 12 stanovanj, 
116 pa jih  je  dobilo posojilo 
za popravila in dograditev 
stanovanjskih hiš. Navzlic te 
mu stanovanjska vprašanja 
še niso urejena, saj b i bilo 
potrebno zagotoviti še vsaj
10 stanovanj in odobriti p ro š
nje za posojilo 29 prosilcem , 
ki so že vložili dokum entaci
jo.

Tudi zdravstveno stanje, 
borcev se iz leta v leto slab 
ša. M alokateri m ed njim i je  
še zdrav. Večina im a revm a
tična obolenja, veliko pa se 
jih  zdravi zaradi razrahljanih 
živcev, obolenj srca, ožilja 
ali želodca, kar vse so posle
dice naporov, p restanih  m ed

NOV. M arsikom u bi koristilo  
zdravljenje v term alnih kopa
liščih ali klim atskih zdravi
liščih, zato so težave tem  
večje, odkar te  m ožnosti ni 
več.

V razpravi, k i je  sledila,

so poudarili, da bi m orali 
m ed borci doseči m alo več 
strpnosti p ri reševanju nere
šenih vprašanj, saj obstajajo  
m ožnosti, d a  b i v prihodnjih 
nekaj le tih  p rišli na vrsto  
tudi tisti, k i jim  doslej niso 
mogli pom agati.

B elokranjski borci pa se 
čutijo  prizadete, ker znašajo 
priznavalnine v m etliški ob
čini 6000 Sdin, m edtem  ko v 
razvitejših občinah doseže 
povprečje priznavalnin tud i
20.000 Sdin.

»Nismo B elokranjci krivi, 
če je  prav  na našem  področ
ju  toliko ljudi, k i so m ed 
vojno sodelovali v NOV. Ne 
zdi se nam  pravično, da im a
m o zdaj zaradi tega težave,« 
je bilo v razpravi večkrat re 
čeno.

Posam ezni nosilci spom eni
ce in drugi d isku tan ti iz v rst 
borcev so biM m nenja, da so 
tak i sestanki, ko t je  b il skli
can tok rat, nujno potrebni, 
čep rav  kaže sestav vodstev 
družbeno-političnih organiza

cij in sam oupravnih organov, 
da v n jih  še vedno prevladu
je jo  člani ZZB, pa se je  po
sam eznikom , posebno s ta re j
šim, včasih le zazdelo, da te
če življenje mim o njih. Prav 
razgovori z vodstvom  občin
skega kom iteja in  predstav
niki drugih družbeno-politič
nih organizacij pa  jim  vliva
jo  znova zavest, da so druž
b i še zm eraj po trebni in da 
ta  tud i računa na njihovo na
daljnjo pomoč p ri uresniče
vanju današnjih  nalog.

VODILNI ŠE ZMERAJ TRDIJO, DA JE PRAKSA ODLOČILNA

So Gorjanci neprehodni za strokovnjake ?
V podjetjih imajo kup prekrškov, v vsej Beli krajini pa sta na vodilnih 

mestih v industriji le dva s končano fakulteto

Inšpekcijske službe so le
tos bolj ko kdaj p rej nad
zorovale delo proizvajalnih 
delovnih organizaoij v Beli 
krajin i. R ezultati skoraj vseh 
pregledov pa so dokaj za
skrbljujoči. Med vsem i pre 
gledanimi gospodarskim i or
ganizacijam i n i bilo n iti ene, 
da ne b i im ela vsaj nekaj 
prestopkov, prekrškov ali 
hudih kršitev poslovne mo
rale.

Poglejmo nekaj najpogost- 
nejših: največkrat smo ugo
tovili, da delovnim organiza
cijam  sploh ni m ar predpi
sov, ka u rejajo  obseg poslo
vanja. Velika večina pregle
danih podjetij je  tudi kršila 
osnovna načela reform e s 
tem , da je  k ršila  cene, ni za
dostila tem eljnim  določilom 
predpisov za izvajanje gospo
darske reform e, m edtem  ko 
več podjetij za nekatere pred 
pise sploh ni vedelo.

NEKAJ VEĆ O VODILNIH

Tako so se v treh  kolekti
vih ‘»vodilni izgovarjali, da
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niso vedeli za predpis, ki 
uravnava režim  cen za o b rt
ne storitve. Delavski sveti 
včasih sprejem ajo sklepe, ki 
niso zakoniti ali vsebujejo 
celo vrsto elementov gospo
darskih  prestopkov in p re 
krškov. K aj bodo take go
spodarske organizacije ukre
nile drugo leto, ko bo inšpek
cija še poostrila  nadzor?

Zakaj je  v belokranjskih 
podjetjih  tako stanje, nam  
bo jasno, če povemo, da v 
vseh belokranjskih delovnih 
organizacijah n i n iti enega 
diplom iranega pravnika. Po
sle pravnikov opravljajo le 
taki, k i jim  to  delo ni po
klic. Glavno orožje, s kate 
rim  opletajo nekateri vodilni 
delavci v podjetjih , so p ri
bližno take izjave:

»To je  le čista form alnost. 
Inšpektorji so neživljenjski, 
pikolovci! To je  stvar delov
nega kolektiva in  sam ouprav
nih o rganov ...«

K valifikacijski sestav vodil
nih in  za proizvodnjo odgo
vornih ljudi pa je prav taiko

zaskrbljujoč. V Beli k rajin i 
sta v industriji na  vodilnih 
delovnih m estih le dva s fa
kultetno izobrazbo. Dokazani 
so celo prim eri, da dajejo 
nestrokovne osebe inženir
jem  pečat nestrokovnosti, če
prav jim  zakon tega izrecno 
ne dopušča.

NI ANALITSKE OCENE

N iti ena od delovnih orga
nizacij v Beli k ra jin i nim a 
potrebne analitske ocene de
lovnih m est, k i je  osnovna 
spodbuda za večjo strokov
nost in povečanje proizvod
nje. Temu se up irajo  najbolj 
v tistih  delovnih organizaci
jah, k je r zasedajo vodilna 
delovna m esta nestrokovnja
ki. Tudi glasovi o reelekciji 
še niso prodrli čez G orjan
ce.

Vodilni še zm eraj trd ijo , 
da je p raksa odločilna in da 
izobrazba n i tako pom em b
na. Pod krinko prakse pa se 
običajno skriva nestrokov
njak  in včasih tud i nesposo
ben človek.

Prakse nikakor ne gre pod
cenjevati, toda ne pozabljaj
mo, da gre za prakso stro 
kovnjakov! Ne bom  delal 
krivice političnim  organizaci
jam , če povem, da na pod
ročju  kadrovske politike ni
so odigrale svoje vloge. Taka 
politika kadrovanja, kakrš
no so im eli doslej, im a ne
dvomno trh la  tla , k i se bo
do prej ali slej sesula pod 
koraki gospodarske in druž
bene reform e.

Glede na vse, kar je  bilo 
že povedanega, še vprašanje, 
če so G orjanci in  Kolpa res 
neprehodni za strokovnjake? 
Vabimo jih , govorimo o od
p rtih  rokah, in vendar smo 
srečni, če jih  ni! Prav zaradi 
pom anjkanja strokovnjakov 
z visokošolsko izobrazbo na 
odgovornih delovnih m estih 
v proizvodnji pa je  zob go
spodarske reform e že načel 
m arsikatero delovno organi
zacijo in tud i tisto, o kate
rih  sm o vajeni govoriti vse 
najlepše. JOŽE SKOF

Ob vsaki spremembi na
slova nam sporočite svo) 

stari in novi naslov!

m o d e l e  p o h i š t v a
pralne stroje, hladilnike in 
štedilnike znamke IMAOEMIS
okna, vrata, rezan les, polizdelke, salonitne plošče 
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Na vratih pa je visel listek: „ZAPRTO"
Vse trgovske prodajalne v Novem mestu ustvarijo okoli 7 mili
jard Sdin prometa na leto. Pri tem je dosegla NOVOTEHNA letos 
količnik obračanja 4,20, DOLENJKA 4,21, MERCATOR pa 7,72. 
Količnik obračanja je merilo trgovčeve spretnosti: pokaže, koli
kokrat na leto je obrnil trgovec svoja obratna sredstva. Soraz
merno majhen količnik obračanja opozarja, da leži našim trgov
cem precej denarja v zalogah. MERCATORJEVA enota v Metliki 
na primer je dosegla letos količnik obračanja 11,12! Naša trgo
vina v celem torej prepočasi obrača denar, to pa pomeni, da ne 
vsrkuje dovolj hitro narodnega dohodka. Družba je na prometu 
trgovine zelo zainteresirana. 320 milijonov Sdin prometnega 
davka od prodaje na drobno bi se moralo steči letos iz trgovine 
v občinski proračun. V tričetrtletju 1967 pa je bila realizacija 
prometnega davka za 3 odst. manjša kot lani. Osebni dohodki 
so se povečali, to pa spet pomeni: ker nam naša trgovina ne nudi 
vedno tega, kar bi radi, kupujemo drugod in nosimo prometni 

davek, pa tudi zaslužek drugam!

Krepko je treba stiskati 
z denarjem, to ve vsak po
trošnik. Nič čudnega torej, 
če ste jezni, da bi se razpo
čili, ko ste zbrali denar za 
nakup, pa pridete pred trgo
vino in je ta zaprta . . .

Zamera gor ali dol: naštel 
bom nekaj napak, ki rajbur- 
jajo potrošnika in škodujejo 
trgovini ter preskrbi. Samo
o Novem mestu bo tekla be
seda, čeprav je najbrž tudi 
marsikje drugod enako, po
nekod pa gotovo tudi boljše.
V interesu preskrbovalnih 
podjetij in potrošnika bo, če 
bo ta zapis naletel pri priza
detih na razumevanje.

Ko smo letos že pisali o 
tem, nam je neki prodajalec 
prinesel odgovor, ki se je 
končal z globokoumno ugoto
vitvijo: »Le čevlje sodi naj 
kopitar, za trgovino pa poskr
bel bo trgove!« Upajmo, da 
tokrat ne bo tako . . .

Potrošnik, tri podjetja, 
modernizacija in . . .

Napačno bi bilo, če bi re
kli, da v novomeški trgovini 
ni napredka! Razprave o in
tegraciji, načete pred leti, res
da niso obrodile sadu. Se ve
dno imamo tri trgovska pod
jetja, pa še pekarijo, mesa
rijo in več tujih ter indu
strijskih projadaln.

Večina prodajaln je že ob
novljenih in moderniziranih, 
le prodajni prostor se je pre
malo povečal. Zaposlenih je 
dvanajstkrat več kot pred

vojno, prodajnega prostora 
pa je v Novem mestu le za 
30 odst. več kot pred vojno.

Obrobna naselja mesta so 
še vedno brez sodobnih pro
dajaln (naselje Majde Šilc, 
naselje na Grmu, naselje Nad 
mlini). Le trgovsko podjetje 
DOLENJKA kaže zanimanje 
za težave potrošnikov v no
vih obrobnih naseljih: zgra
dilo je sodoben preskrboval
ni center v Bršlinu, za nase
lje Mestne njive pa gradi so
dobno prodajalno na Cesti 
herojev. Sicer pa glede pre
skrbe za obrobna nova mest
na naselja še vedno velja na
čelo, da mora potrošnik so
razmerno daleč po nakupih.

Če se polž zaiiže 
v hišico . . .

Kar .slišim, kako trgovci 
odgovarjajo: »Denarja za in
vesticije ni, ker trgovina sa
ma premalo ustvarja! Vpra
šanje trgovine je sistemsko 
nerešeno!« To dvoje je sicer 
res, toda kot protiutež takš
nim izgovorom naj služi ugo
tovitev: pametni se združu
jejo in tako ustvarjajo večjo 
materialno osnovo, nekateri 
pa so se kakor polž zalizali 
v svojo hišico in vpijejo o 
sistemskih napakah ter le 
stežka odplačujejo kredite!

Za kanec hudobije poleg 
precejšnjega dela resnice) je 
v trditvi: v Novem mestu 
imamo stanovanjsko podjetje 
v veliki meri tudi zato, da 
obnavlja poslovne prostore 
trgovine z investicijskimi na
jemninami! Trgovci so, kot 
kaže, med seboj tako skre
gani, da se sami o združe
vanju ne morejo pogovoriti. 
Sicer pa je znano, da sta dve 
podjetji za eno samo medse
bojno pravdo porabili blizu
4 milijone S din!

Vrste pred mesnicami 
in slabo meso

Gospodinje mi bodo pritr
dile, da je v novomeških mes
nicah naprodaj bolj malo res 
lepega mesa — pa čeprav ni 
več izvoza mesa in čeprav je 
goveje živine preveč. Drobo
vino je na primer zelo težko 
dobiti.

Meso kupujemo sproti, to
da glej zlomka: ob 14. uri, 
ko. se največ zaposlenih go
spodinj vrača z dela, je v 
mestu odprta samo mesnica 
na tržnici. Ta so zapre ob 
15.30. V zadnjih 30 minutah 
(torej v času, ko kupuje naj
več zaposlenih gospodinj), 
preden se zapre, nima več 
najboljše izbire mesa. Pre
ostane samo dvoje: ali se po
staviti v vrsto in čakati, da 
ti bo mesar ddsekal to kar 
pač ima, ali pa oditi na Glav
ni trg in se tam pod arka
dami pridružiti kopici žena, 
ki čakajo, da se bo tamkajš
nja mesnica odprla ob 15.30. 
Kaj bodo doma mož in otro
ci, ki čakajo na kosilo, to 
ostaja samo bridka skrb za

poslene gospodinje. Kot je 
videti, mesarjev to ne briga.

Daj nam danes naš 
vsakdanji . . .

Tudi s kruhom so težave. 
Tudi tam je vrsta. Največkrat 
moraš vzeti to, kar ti odri-

Šampanjec po 
raznih cenah

V DOLENJKINIH in 
MERKATORJEVIH proda 
jalnah v Novem mestu je 
ruski šampanjec naprodaj 
po 4100 in 4140 S din bu
teljka, enak šampanjec pa 
dobite - v Ljubljani po 
2740 S din buteljko. Šam
panjec sicer ni izdelek 
najširše potrošnje, toda 
po izbiri v naših trgovi
nah sodeč in upoštevaje 
bližajoče se Novo leto, se 
ga nekaj le proda. Razlika 
v ceni med Novim me
stom in Ljubljano pa je 
1400 S din pri buteljki. 
Mar torej ni novomeški 
trg najdražji?

nejo, ker kruha ni na izbiro. 
Pečejo ga res ve vrst, toda 
tistega, ki bi ga rada, pa res 
ne dobiš. Pred večjimi praz 
niki ga rado zmanjka. Enako 
se dogaja ob sobotah. Čakati 
je treba, da ga napečejo.

Zlata resnica je, da kruha 
v Novem mestu ne preosta 
ja nikomur: ne potrošnikom 
(ker ga v pekariji rado 
zmanjka) in ne pekom (k’ 
zato predajo tuje drobtine, 
saj jim starega kruha ni tre 
ba predelovati v drobtine) . . .

Pomenek o vijakih in 
žebljih, ki jih ni dobiti

Direktorja NOVOTEHNE 
sem letos opozoril na proda 
jalno Železnina v Kandiji 
Omenil sem, da je delovni 
čas od 7. do 15. ure zelo ne
primeren za potrošnika (naj 
poudarim, da je ta prodajal
na s 1. decembrom le uvedla 
nov delavnik od 7. do 17. 
ure). Ce se človeku primeri, 
da potrebuje žebelj pri hiši 
ali pa preprost železen vijak, 
mora počakati do drugega 
dne, da bo prodajalna spet 
odprta.

Tov. direktor mi je takrat 
razložil, da lahko dobim žeb
lje, vijake in podobne drob
narije za vsakdanjo rabo tu
di v prodajalni NOVOTEH
NA na Glavnem trgu. Bil sem 
potolažen, pa ne za dolgo.

V prodajalni pa je bilo 
drugače

Kmalu nato se mi je popol
dne pri zapiranju garaže po
kvarila ključavnica — obe
šanka. Mirne duše sem od
hitel v prodajalno na Glavni 
trg in povprašal zanjo ter za 
nekaj žebljev, ker mi je tudi

teh zmanjkalo. Prodajalec mi 
je pojasnil, da tega »ne dr
žijo«, ker prodaja to Želez
nina v Kandiji.

Povedal sem mu, kaj mi je 
rekel o tem direktor. Dejal 
je: »Res je, po preureditvi 
prodajalne smo imeli nekaj 
te robe na zalogi še od prej, 
nato pa smo rekli, da je ne 
bomo več držali.« Moja ga
raža pa je ostala tisto popol
dne, čez noč in drugi dan, 
dokler nisem ob povratku z 
dela kupil nove ključavnice
— odprta!

Da pa ne bo zamera pre
velika, naj dodam, da v NO- 
VOTEHNI na Glavnem trgu 
morda *res ne boste dobili 
vložka ali žarnice za baterijo, 
žeblja ali vijaka, zato pa ima
jo tam čudovito izbiro copat 
in plastičnih izdelkov, zadnje 
čase pa lahko kupite tam ce
lo posteljo ali omaro . . .

Maratonski tek od 
dveh do pol treh in še 
čakanje za nameček

Zaposlene žene mi bodo 
pritrdile, da nakupi niso 
majhna stvar. Ko si se na
delala na delovnem mestu, te 
čaka na poti domov kup 
drobnih stvari. Treba je ku
piti mleko in kruh, sadje in 
zelenjavo, nato pa te čakajo 
doma kuha in vsakdanje go
spodinjsko delo.

Gospodinja z veččlansko 
družino si težko odtrga čas 
za povratek v mesto. Kar 
prav ji pride, če lahko domov 
grede nakupi kakšno drob- 
njarijo: elastiko, ki je je
zmanjkalo, kakšen gumb, svi
len trak, ki ga nosi hčerka v 
laseh, čevlje za otroka, no
gavice, ki jih potrebuje mož, 
leseno kuhalnico, obešalnik za 
v omaro, lonec, ki ga nujno 
potrebuje, itd. itd.

Toda s tem so v Novem 
mestu težave: živila in kakš
no tekstilno drobnjarijo še 
kupiš, ko se vračaš iz služ
be, ker so v tej branži non- 
stop prodajalne. Prodajalne 
ASTRA, ALPINA, SUHA RO
BA, DROGERIJA, USNJE. 
OKRAS, obe prodajalni po
hištva in stanovanjske opre
me, klobukov, NOVOTEHNA 
in ELEKTROTEHNA pa so 
od 14. do 15. ure zaprte. Celo 
reko kupcev puščajo, da jim 
uhajajo adi še bolje: s svo
jim delovnim časom jih sili
jo, da se vračajo nazaj z do
ma, če hočejo kaj kupiti.

Tradicionalni 
ponedeljek

Tradicija izpred vojne je 
ponedeljkov delovnik trgovin 
v Novem mestu. Zaradi po
nedeljkovega živinskega sej
ma, ki je nekdaj pomenil ve
lik vir kupne moči za novo
meško gostinstvo in trgovi
no, imamo še vedno ob po
nedeljkih v novomeški trgo
vini neprekinjen delovni čas.

Zaradi kupcev s podeželja 
se je ob ponedeljkih popol
noma odpovedala stalnemu, 
zaposlenemu potrošniku (te
mu, ki v Novem mestu dela) 
ALPINA, ki je odprta samo 
do 14. ure, pol ure pa mu 
dajejo na voljo za nakupe 
BOROVO, Barve-laki, PEKO, 
ASTRA in ELEKTROTEHNA, 
ki so ob ponedeljkih odprte 
do 14.30. Druge trgovine so 
ob ponedeljkih odprte do 15. 
ure, nonstop prodajalne pa 
tudi dlje.

Kdo da več -  to naj 
bo merilo!

Nihče ne nasprotuje temu, 
da se je trgovina z delovnim 
časom ob ponedeljkih prila
godila kupcu s podeželja, 
vendar na svojega glavnega 
potrošnika, zaposlenega de
lavca, ne bi smela pozabiti. 
Ne bi mu smela zapirati 
vrat!

Na ponedeljkovih živinskih 
sejmih se v Novem mestu 
kupi in proda čez vse leto 
za 600 milijonov S din živine.

Ce tretjino tega izkupička za
kupijo kmetovalci v trgovini, 
je to zanjo 200 milijonov
S din prometa na leto. Vsa 
novomeška trgovina pa ustva
ri v Novem mestu na leto za 
blizu 7 milijard in pol S din 
prometa. Je torej izključna 
usmeritev nekaterih trgovin 
na podeželske kupce ob po
nedeljkih razumna, gospodar-

Znižane cene
Letos poleti smo opozo

r i l i ,  da bi m o ra l i  v trgo
v in i  ob znižanju cen, če 
to znižanje že rek lam ira  
jo , navajati ob novih  ce
nah tud i stare cene. To 
bi po trošn ika  privabilo , 
razen tega pa razpršilo  
vse dvome o tem, da gre 
za rek lam ni t r ik .  V p ro 
da ja ln i TEKSTbL na Glav
nem trgu pa so v iz ložbi 
cb blagu še vedno l is tk i  
z napisom »Znižano« brez 
navedbe stare cene. K a j  
je  vmes: nevednost ali
trma?

na in utemeljena? Mar ne bi 
kazalo zjutraj odpreti malo 
pozneje in dati popoldanske
mu kupcu vsaj uro več časa?

In ob sobotah, če si 
dovolj urna!

Nič boljše ni z delavnim 
časom ob sobotah. Za pro
dajalni NOVOTEHNA na 
Glavnem trgu in za ALPINO 
ob sobotah zaposleni potroš
nik sploh ne obstaja, ker ju 
preprosto ob 14. uri zaprejo. 
Pol ure časa za nakupe (od
14. do 14.30 mu dajejo BO 
ROVO, ASTRA, PEKO, Bar
ve-laki in ELEKTROTEHNA. 
Te pol ure preostane potroš
niku pod pogojem, da za pot 
od tovarniških vrat do pro
dajalne ne porabi, prav nič 
časa. Druge trgovine so od
prte do 15. ure, nonstop pro
dajalne pa tudi dlje.

Ponedeljkov in sobotni de
lovni čas trgovine ni naklo
njen potrošniku. Nekatere 
specializirane prodajalne so 
edine svoje stroke in samo 
v njih lahko kupiš nekatere 
proizvode. Tako na primer 
NOVOTEHNA na Glavnem 
trgu edina prodaja razno 
opremo za izletnike, in ven
dar je ta oprema zaposlene
mu potrošniku ob sobotah 
nedosegljiva. Marsikdo pa za
radi delovnega časa trgovin 
ob ponedeljkih in ob sobo
tah ne more nakupiti tega, 
kar je morda opazil v izlož
bi in si zaželel.

Kako bo, ko bo
v ustanovah uveden 
deljen delovni čas?

Precej žena je zaposlenih v 
pisarnah. Obeta se nam de
ljen delovni čas v uradih. Ob 
tako slabem posluhu trgov
cev za potrebe potrošnika'

se s skrbjo vprašujemo, ka
ko se bo trgovina prilagodila 
temu.

Brez dvoma pa bo deljen 
delovni čas zahteval od trgo
vin precej več prilagodljivo
sti, kot je je pokazala do 
zdaj.

V napisanem je veliko res
nice, ki je bridka. Bridka je 
zlasti za zaposlene gospodi
nje, ki morajo po delu v to
varni ali pisarni s cekarji 
hiteti od prodajalne do pro
dajalne. Prve pol ure »pro
stega« časa jim mineva v 
večnem strahu, da bo zmanj
kalo mesa, mleka, kruha in 
zelenjave, preden ga bodo 
lahko kupile, v strahu, da se 
bo neka prodajalna zaprla, 
preden bodo upehane prite
kle do njenih vrat. In če se 
jim njihov maratonski tek 
od trgovine do trgovine po
sreči, se vračajo domov ob
ložene s cekarji, novemu de
lu naproti!

Tisoči drobnih korakov 
in vljudnnih vprašanj

Bridke besede, izrečene na 
rovaš trgovcev, pa seveda ne 
zanikajo prizadevnosti pro
dajalcev. Vsak dan morajo 
narediti pri strežbi tisoče 
drobnih korakov, odpreti na 
stotine predalov, sto in sto
krat vprašali z nasmehom na 
licu: »Želite, prosim? in reči 
»Najlepša hvala!« Kljub očit
nemu napredku trgovine v 
zadnjih letih pa bo treba 
marsikaj izpremeniti v misel
nosti trgovcev: v trgovini je 
še vse preveč distribucijske 
zavesti, vse preveč čakanja 
na kupca, ki je včasih sam 
od sebe prihajal v trgovino.

Družba je zaupala trgov
cem veliko in odgovorno na
logo: preskrbo občanov. To 
zaupanje temelji v prepriča
nju v njihovo samoupravno 
zavest in njihove samouprav
ne sposobnosti. Zavest, da je 
tudi jrgovina zelo pomemben 
sestavni del naše samoiiprav-

Zmanjkalo je 
kruha in kvasa
28. novembra, na dan 

pred praznikom republi
ke, je v novomeški peka
riji ob 17. uri zmanjkalo 
vsega krulm in peciva, ob 
istem času pa je v vseh 
špecerijskih trgovinah v 
mestu zmanjkalo tudi kva
sa. Marsikak potrošnik jc 
ostal čez praznik brez 

kruha, pa tudi brez mož
nosti, da si ga v hudi sili 
speče sam!

ne družbe, ki se trudi za ne
nehni napredek, naj jim bo 
glavna opora pri odpravlja
nju napak in pri tem, ko se 
bodo trudili narediti trgovino 
takšno, kakršno vsi želimo: 
odprto za potrošnika!

MILOŠ JAKOPEC

Objektivnosti 
na ljubo?

V zadnji številki smo 
objavili odgovor direktor
ja trg. pod. DOLENJKA 
tov. Loj za Urbanča na naš 
sestavek »Novo mesto — 
najdražje v Sloveniji?«. 
Ko je pisal odgovor, je 
očitno prezrl, da je v na
šem sestavku govor o ce
nah jabolk na novomeški 
in ljubljanski t r ž n i c i ,  
ne pa na trgu, kot trdi 
on. Med tržnico in trgom 
pa je velika pojmovna 
razlika! Razen tega je v 
svojem razmišljanju o 
raznih kvalitetah sadja 
tov. direktor očitno poza
bil, da je v novomeških 
trgovinah vselej na voljo 
ena sama kvaliteta sadja, 
čeprav je res, da obstaja 
na tržišču več kvalitet! 
Resnici na ljubo naj do
damo še: nihče ni očital 
novomeškim trgovcem za
služkarstva, našteli smo 
le dejstva! Glede razlike 
v ceni pa samo to: DO
LENJKA ne ustvarja 12,2- 
odst. razlike v ceni, pač 
pa 17,3-odst., ker je od 
razlike v ceni treba od
šteti prometni davek, ki 
ni dajatev trgovine, pač 
pa dajatev potrošnika!

INSTALATERSTVO
za vodovod, kanalizacijo in plinske 
naprave

„BOJOVIC JELENKO '
BEOGRAD -  Treća Nova 31 -  Jajinci

Opravljamo dela pri gradnji novih greznic (septičnih 
jam) iz specialnega materiala.
Naše storitve so za 30 odst. cenejše od klasične 
gradnje.

Z garancijo in z minimalnimi materialnimi stroški 
popravljamo greznice (septične jame).

Z vrtanjem mehaničnih vodnjakov (arteški vodnjaki 
itd.) vam najdemo in zagotovimo zdravo ali indu
strijsko vodo ter zajamčimo zahtevano količino!



vsak četrtek
DOLENJSKI PST

Zdaj pa zares 30 000 (trideset tisoč)!
»Zrno do zrna pogača« -  naročnik do naročnika 
pa taka redna naklada domačega pokrajinskega 
tednika, da bo z njo uresničeno naše dolgoletno 
geslo: V VSAKO HIŠO DOLENJSKI LIST! -  Kdo 
bo letos in januarja 1968 dohitel ali prehitel 
lanske zmagovalce: Rudija Amerška, Cveta Kri

ža, Štefko Breznikar, Jožeta Muhiča, Jožeta 
Auerspergerja, Romana Gorenca, Justina Kranj
čiča, Nado Žabčič, Ivana Roberja in številne dru
ge požrtvovalne sodelavce našega domačega 
tednika? -  Povečane denarne nagrade za sode

lavce in zbiralce novih naročnikov

M o rd a  ž e lite ,
da bi vaši prijatelji, znanci, sorodniki 
doma in na tujem ali pa vaši sosedje 
prejemali odslej

vo pomočjo je Dolenjski list 
povečal svojo naklado in jo 
dvignil nad 27.700 izvodov na 
teden, s čimer je dosegel naj
višjo naklado med vsemi po
krajinskimi (loikalnimi) ted
niki v državi.

Povečali smo 
denarne 
nagrade!

Za vsakega novega naroč
nika smo vam, dragi sode
lavci, iz srca hvaležni! Več 
ko nas bo naročnikov in bral
cev, boljši in obsežnejši bo 
lahko naš domači pokrajin
ski glasnik SZDL. Zato vas 
vabimo, da tudi letos poma
gate pridobivati nove naroč
nike! Sporočite nam svoj na
slov in takoj vam bomo po
slali vsa potrebna navodila. 
Da pa vaš trud ne bi bil za
man, smo za novo akcijo po
večali denarne nagrade. K 
zbiranju novih naročnikov 
vabimo tudi pismonoše iz 
vseh krajev, ki jih redno po
kriva Dolenjski list.
H Za zbiralce smo pripravili 
g  denarne nagrade, posebej 
B  pa še sedem posebnih na- 
g  grad za tiste sodelavce, ki 
d  bodo zbrali v e č  kot 100 
B  novih naročnikov:

Moped, 
* dve kolesi 
in 5 denarnih 

nagrad!
Razdelili jih bomo konec 

januarja 1968 po vrstnem re
du največjega števila novo 
pridobljenih naročnikov.

B  Sodelavci, ki bodo pri
dobivali nove naročnike, bo
do tudi letos vsak četrtek 
dobivali na svoj naslov brez
plačne izvode Dolenjskega 
lista, da jih bodo delili v 
družinah in pri posamezni
kih, ki Jih še nameravajo po
vabiti v vrste stalnih naroč
nikov našega lista.

g  Sodelavce prosimo, da 
bi pridobili kar največ novih 
naročnikov že ta mesec, da 
bodo novi bralci lahko delež
ni brezplačnih številk do kon
ca decembra 1967, in da bo
do lahko začeli čimprej brati 
zanimive sestavke in druge 
novice v domačem listu. Vsi 
stari in novi naročniki bodo 
dobil! tudi naše novoletno 
darilce: lep stenski koledar 
za 1968!

Knjižne 
nagrade

B  Kakor lani tako bomo 
tudi letos iz vrst novih na
ročnikov vsak teden izžrebali 
5—10 novih prijateljev naše
ga tednika: žreb jim  bo vsa
kič naklonil lepo knjižno da
rilo! Im ena 10 izžrebancev za 
pretekli teden bomo objavili 
prihodnji četrtek.
B SODELAVCE prosimo: 

pošljite nam kuverte z naro
čilnicami novih naročnikov 
vsak petek ali soboto, da bo
do novi bralci prihodnji če
trtek  že dobili domači list na 
svoj naslov!

Lepo vas pozdravlja vaš
DOLENJSKI LIST

$  Do konca decembra 1967 ga lahko
-  če nam takoj sporočite njihov 
točen naslov! Potem se bodo na 
naš list prav gotovo sami naročili 
za stalno, saj ne bodo mogli živeti 
brez novic in vesti iz znanih do
mačih krajev.

•  DOLENJSKI UST pošiljamo zdaj 
že v 29 držav, kjer žive naši rojaki 
več kot vaše pismo jim lahko vsak 
teden pove naš časnik! Zato jim 
ga naročite, hvaležni vam bodo za 
naklonjenost!

9  Imate sina, brata ali moža pri vo
jakih? -  Pošiljajte mu DOLENJSKI 
LIST -  prav tako ga bo vesel, kot 
je vašega pisma (ki pa ga, le pri
znajte, ne morete napisati vsak 
teden s toliko novicami in napol
niti z zanimivostmi iz vseh dolenj
skih kra jev!).

©  Ne jezite se več, če vam zdaj so
seda še kuka v vaš DOLENJSKI 
LIST -  pošljite nam njen naslov in 
že prihodnji četrtek bo dobila naš 
tednik na svoj dom!

•  DO KONCA DECEMBRA 1967:

DOLENJSKI LIST
brezplačno

za vse n o v e  naročnike! Poma
gajte nam pri širjenju socialistič
nega tiska in uresničevanje gesla:

v vsako hišo

»DIPLOM ATSKI S T IK I NA N A JV IŠ JI RAVNI« bi lah ko  zap isa l h u d om u šn ež , čc 
b i p re d  k ra tk im  p o slu ša l pogovor to v a riš ice  D rag ice R om etove, d ire k to r ic e  PTT 
p o d je tja  v N ovem  m e s tu , z g lavnim  u re d n ik o m  našeg a  te d n ik a  (n a  s lik i) . P rav  
ta  h ip , ko  ju  je  n a  po l n a sm e ja n a  u je l n a š  sodelavec  n a  zak lju čn i p ro s lav i re p u b 
liškega  te k m o v an ja  u sm erjev a lcev  p isem sk ih  p ošiljk , s ta  n am reč  re šev a la  v sak o 
dnevno  v p ra ša n je : »Ali bodo  le to s  sodelovali p r i  z b ira n ju  novih  n a ro čn ik o v  tu d i 
p ism o n o še  vseli p o š t n a  n ašem  p od ro č ju ?«  — »V erje tno  ne, d o k le r  ne bo  D olen jsk i 
lis t  uvedel la s tn e  do stav e  svo jega  časn ik a  v sa j v več jih  m e s tih  naše  p o k r a j in e . . .«  
— D olen jsk i lis t trd i  tu d i le tos , d a  d o s tav a  časo p iso v  ni n jegovo p o d ro č je , h k ra t i  
pa  upa, d a  p r i n a sk o k u  n ak lad e  s 30.000 izvodi »D olenjca« na  te d en  ne bodo  m a n j
k a li d o sed a n ji n a jza s lu žn e jš i sodelavci — n aši p ism onoše!

Spet fotografija tedna!
N a jb rž  se še sp o m in  j a te  lan sk eg a  n ag rad n eg a  razp i
sa  za n a jb o ljš e  fo to g ra f ije  tedn a , k i sm o  jih  red n o  
o b jav lja li v n a šem  tedn ik u . S odelavce sn lo  lepo n a 
g rad ili , sa j 3mo razdelili m ed  23 av to rje v  več k o t
200.000 S d in  m  38 zav itkov  fo to g ra fsk eg a  p a p ir ja  
13 k ra t  18 cm . M ed 134 p o slan im i fo to g ra f ija m i s ta  
bili n a jb o ljš i »M artinov piknik« (P o lde  M iklič) in  
»M ost sm rti«  (D rago  M o h ar).

T u d i le to s  hočem o  sp o d b u d iti  k so d e lo v an ju  v 
D O L E N JSK E M  L IST U  la s tn ik e  fo to a p a ra to v  n a  vsem  
n a šem  p o d ro č ju : ne  sk r iv a j te  lju b o su m n o  sv o jih  po 
sn e tk ov  n a  zap ra šen ih  film ih , ki k m a lu  u to n e jo  v 
pozabo! P riv o šč ite  n ek a j svo je  u m e tn išk e  u s tv a r ja l 
n o s ti in d u h o v ito s ti tu d i d rag im . V tem  razp isu  lah 
ko so d e lu je  vsakdo , razen  č lanov  ž irije , ki bodo  m ed 
po slan im i p o sn e tk i izb ra li » fo to g rafijo  tedna« , ž i r i jo  
se s ta v lja jo  člani u re d n išk e g a  o d b o ra  D O LEN JSK EG A  
LISTA.

K ak šn e  n a j bodo  po slan e  fo to g ra fi je , če hočete , 
d a  bodo  p riš le  v p oštev  za n aslov  » F o to g ra fija  te d 
na«? P red v sem  m o ra jo  b iti tr e n u tn o  zan im ive (a k tu 
a ln e ), se p rav i, d a  m o ra jo  p o k aza ti n e k a j, k a r  se je  
p r i  n a s  zgodilo  p re te k li ted en . Da m o ra jo  b iti izv ir
ne in teh n ičn o  zadovoljive, m e n d a  n i tr e b a  po nav 
lja ti , sa j že m ed  n ašim i la n sk im i tek m ov alc i z a rad i 
tega  (ra zen  red k ih  iz jem ) n i b ilo  težav.

F o to g ra f ije  m o ra jo  b iti n a re je n e  vsa j na  fo rm a tu  
13 k ra t  18 cm  (ali 230 k v a d ra tn ih  c en tim e tro v  p o v r 
šine  za d ru g e  fo rm a te ) ,  lah ko  so  p a  tu d i večje. V 
izb o ru  za tek očo  š tev ilko  DL bo d o  u p o števan e , če 
bodo  p riš le  v n aše  u red n iš tv o  do o po ld an  v ponede
ljek  p re d  iz idom  č e tr tk o v e  števiHke. P ošiljk e , ki bodo 
zam u d ile  ta  ro k , bo m o  u p o štev a li v iz b o ru  za p r i 
h o d n ji teden . S fo to g ra f ijo  je  tr e b a  p o s la ti  p r im e re n  
p o d p is  (sa j veste, d a  d u h o v ito  b esed ilo  lah k o  tud i 
p r i  s lab ši fo to g ra f iji  p rece j p r isp ev a  k  v red n o s ti in  
vsebina) te r  p o da tke :
O  k d a j je  b ila  p o sn e ta , v-
□  k je  je  b ila  p osn e ta ,
C] k d o  ali k a j je  n a  sflitai,
D  k ak o  je  b ila  p osn e ta : film  (F e r ra n ia  P  30, ORW O 
N P 18 ip d .) ; o sv e tlitv en i čas  (stotinlka, m in u ta  ipd.; 
zas lo n k a  (8, 11, 1, 1/4 ipd .)

N a g ra d e  so  le to s  m aloe d ru g ačn e :

H za  fo to g ra f i jo  te d n a  10.000 Sdin
■  d ru g e m u  n a jb o ljš e m u  a v to r ju  5000 S d in
■  t r e t je m u  a v to r ju  3000 Sdin.

V te j n a g ra d i je  u p o š tev a n  tu d i h o n o ra r  za  o b 
javo; vse o s ta le  fo to g ra fije , ki j ih  b o m o  ob jav ili, p a  
bo m o  h o n o rira li  k o t o b ič a jno . Za n a g ra d n i razp is  
P o slan ih  fo to g ra f ij  n e  bom o vračalii.

O d d an e s  do  p rv eg a  ro k a  im a te  k o m a j 4 dn i ča 
sa! P o h itite : ro k , ko  m o ra jo  b iti vašd p o sn e tk i v 
U redništvu  DL, je  p on ed e ljek , 11. d ecem b ra , do  12. 
u re! Ž elim o vam  m nogo  sreče  in  o s tro  oko!

U RED N IŠTV O  D O LEN JSK EG A  LISTA

30.000
Dolenjskih

listov
Tokrat smo se odločili prav 

hitro in na lahko: samo v 
zadnjih 14 dneh se je na Do
lenjski list na novo naročilo 
335 naročnikov! Brez poseb
ne akcije nam je zvesti so
delavcev C .eto Kr.ž »b razu
mevanju podjetja LIK v Ko
čevju sam pridobil kar 283 
novih naročnikov! Zato smo 
sklenili: 

pripravimo še eno akcijo 
za zbiranje novih naročnikov!
V njo vabimo vse nekdanje, 
lanske in nove sodelavce v 
različnih delovnih organiza
cijah, podjetjih in ustanovah. 
Spomnite se, da smo lani v 
dobrih treh  mesecih prav na 
tak način pridobili nič manj 
kot U698 novih naročnikov in 
dvignili naklado domačega 
pokrajinskega tednika na 
27.770 izvodov.
■  Danes smo tiskali 29.010
■  izvodov Dolenjskega lista,
■  od tega že 28.590 za stalne
■  naročnike in za kolporta-
■  žo. Vse pogoje imamo, da
■  v decembru in prihodnjem
■  januarju  dosežemo redno
■  tedensko naklado 30.000
■  Dolenjskih listov.

Ali se še spomnite, kakšne 
uspehe so lani dosegli naši 
zvesti sodelavci: Rudi Amer- 
šek v Sevnici — zbral je 405 
novih naročnikov, pa Cveto 
Križ v Kočevju (166 naroč
nikov), Štefka Breznikar v 
Črnomlju, Jože Muhič in Jo
že Auersperger v Novem me
stu, Roman Gorenc v Šent
rupertu, Peter Jančan v Čr
nomlju, Justin  Kranjčič v 
Novem mestu, Ivan Robert v 
Ribnici, Nada Zabčič v Metli
ki, pa Anton Omerza v Do
lenji vasi, Ivan Merhar v 
Kočevju, kakor tudi številni 
drugi pismonoše, sodelavci In 
zbiralci novih naročnikov!

Rudi Ameršek je dobil le
tos februarja našo prvo na
grado: moped, Cveto Križ iz 
Kočevja kolo, vsi pa tudi le
pe denarne nagrade. Z njiho

FOTOGRAFIJA TEDNA



Ves razred je poskakal skozi okno...
Letos je bol v Dolenjskem listu objavljen zanimiv 
prispevek tov. J. Zupančiča o partizanskem šolstvu 
v Beli krajini in o zaslugah, ki jdh je imel pri tem 
pokojni pedagog in rodoluib Matko Ljubič. Omenje
ni prispevek mi je dal idejo, da bd za bralce Dolenj
skega lista zabeležil še nekaj podrobnosti o partizan
skem šolstvu, ki so širšemu krogu slovenske javnosti 
neznane. Te podrobnosti iz vojnih časov naj bi skro
mno dopolnile siiko o šolstvu na osvobojenem ozem
lju v Beli krajini, saj bo sicer kmalu vse pozabljeno.
Takoj po kapitulaciji Ita

lije, ko je italijanska voj
ska zapustila Belo kraji
no, oziroma ko so partiza- 
ry osvobodili in zasedli ce
lo področje od Gorjancev 
do Kolpe, so se v čm om . 
lju, tedanji partizanski pre
stolnici, začele priprave za 
novo šolsko leto. To šol
sko leto naj bi bilo prvo 
na osvobojenem ozemlju 
in prvo šolsko leto po no-, 
vem učnem načrtu.

Razen osnovnih šol, ka
terih delovanje je pripra
vil Matko Ljubič, pri tem  
so mu pomagali nekateri 
črnomaljski učitelji, npr. 
pok. upravitelj Strubelj, 
šolski nadzornik Vončina, 
učiteljica R. Turnšek, uči
teljski par Martelanc m 
mnogi drugi — je v Čr
nomlju začela s poukom 
tudi prva, splošno imeno
vana, partizanska gimna
zija

Ta prva partizanska 
gimnazija je bila, kolikor 
mi je znano, edina sred
nješolska ustanova ne sa
mo v Sloveniji, temveč v 
celi Jugoslaviji, ki je ra
zen kratkih prekinitev 
med dvema nemškima o- 
fenzivama delovala vse do 
osvoboditve, nato pa pre
rasla v sedanjo popolno 
gimnazijo v Črnomlju.

Partizanska gimnazija v 
Črnomlju je nastala iz biv
še meščanske šole in je 
štela med leti 1943—1945 
okrog 100 dijakinj in dija
kov, ki so obiskovali dru
gi, tretji, četrti in peti raz
red: iz  I . razreda bivše 
meščanske šole so  dijaki 
nadaljevali pouk v II. raz

redu gimnazije, iz II. raz
reda meščanske, šole v III. 
razredu gimnazije itd.

Redni pouk naj bi se 
začel nekje v dru0i polo
vici oktobra 1943. Učila je 
gimnazija prevzela od bivše 
meščanske šole, ki je bila 
z njimi obilno založena, 
tako da v tem pogledu ni 
bilo nobenih težav.

Pred začetkom pouka je 
bii po tedanjih običajih 
organiziran zbor vseh di
jakov in učencev osnovnih 
šol, in sicer pri cerkvici 
Sv. Sebastijana, v gozdu, 
dva kilometra od Črnom
lja. To mesto so organiza
torji izbrali zaradi nevar
nosti nemškega zračnega 
napada.

Prireditvi, s katero naj 
bi se začel pouk na vseh 
šolah v črnomaljskem o- 
kclišu, so prisostvovali tu
di pok. M. Ljubič pok. 
upravitelj osnovne šole 
Strubelj, pok. ravnatelj 
partizanske gimnazije pro
fesor K. Strbenk in dese
tine drugih učiteljev in 
profesorjev.

Na zboru sta govorila 
Ljubič in Strubelj, in ko
likor se še spominjam, 
poudarila pomen tistih 
dni, saj se je s tem za
čelo poleg vseh drugih vo
jaških in političnih napo
rov tudi redno prosvetno 
delo na osvobojenem o- 
zemlju.

Za konec prireditve je 
bila predvidena običajna 
šolska maša, ki naj bi jo 
bral tedanji edini preosta
li Črnomelj ski župnik g. 
2abkar. Toda še pred kon
cem prireditve so priletela

o d s to tn e  
LETNE OBRESTI
V A M  DAJE ZA 
navadne vloge
s a m o
IHEKJSKA BUKA 
IN HRANILNICA!

nad Črnomelj in okolico 
nemška izvidniška letala, 
iz semiške strani pa je 
bilo slišati zamolklo gr
menje topov. že  nekaj dni 
predtem se je slišalo, da 
se bliža nemška ofenziva. 
Zaradi varnosti in najbrž 
zato, da se množica dija
kov in učencev osnovnih 
šol lahko pravočasno raz
ide po okoliških vaseh, je 
bila prireditev na hitro 
končana.

In res, še isto popoldne 
so v Črnomelj vdrli Nem
ci v tako imenovani okto
brski ofenzivi in za nekaj 
časa zavrli začetek pouka. 
Prihod Nemcev je bil tako 
nenaden, čeprav je že cel 
dan pokalo iz semiške 
strani in so nemška letala 
obstreljevala s strojnica
mi Črnomelj in okolico, 
da so nemške motorizira
ne predhodnice na čmo- 
meljskih ulicah preseneti
le na stotine partizanov in 
prebivalcev.

Pri tem je bilo precej 
žrtev, saj Nemci, med ka
terimi je bilo veliko Koče
varjev iz bližnjih kočev
sk ih ‘vasi, niso hoteli ujet
nikov, temveč so pobili 
vse, katere so našli na 
prostem.

Med žrtvami nenadnega 
napada je bil tudi nekda
nji upravitelj osnovne šo
le Strubelj, ki so ga nem
ški vojaki ubili pred Sku
bičevo gostilno skupaj z 
njegovim prijateljem J. 
Skubicem ravno v trenut
ku, ko sta se hotela z 
orožjem in v partizanski 
uniformi prebiti iz obko
ljene hiše.

Kolikor mi je znano, je 
bila to edina žrtev med 
prosvetnimi delavci. Do
kler so Nemci in pozneje 
belogardisti , ostali v Čr
nomlju, ni bilo seveda s 
poukom nič, šele v začet
ku novembra, ko so se 
Nemci umaknili iz Bele 
krajine, se je na vseh šo
lah začel redni pouk.

Ker je skoraj nova 
zgradba bivše Črnomelj ske 
meščanske šole predstav
ljala za eventualne zračne 
napadalce naravnost raz
košen cilj, so bili posa
mezni razredi gimnazije in 
osnovne šole razmeščeni 
po Črnomelj sikih hišah in 
gostilnah.

Gimnazija je začela red
ni pouk v bivši Badovinče- 
vi gostilni pri Sokolskem  
domu, nato pa so bili raz
redi premeščeni v Mihe
ličevo gostilno, ki leži ob 
cesti proti Gradcu, in na
zadnje v orodno skladišče 
na novog ra j eni železniški

postaji v Črnomlju.
Na partizanski gimnazi

ji, ki se je lahko pohvalila 
z edinstvenim učnim se
stavom, so poučevale z 
manjšimi prekinitvami tu
di znane osebnosti iz  slo 
ven skeg a  kulturnega in 
umetniškega življenja: slo
venščino je nekaj časa po
učeval pisatelj France 
Bevk, glasbeni pouk je 
vodil znani komponist 
Pahor, akademski slikar 
E'. Mihelič je poučeval ri
sanje itd. Ravnatelj gim
nazije je bil profesor Kar 
rel Strbenk, nekdanji gra
ditelj in večletni ravna
telj meščanske šole v Čr
nomlju.

Od tujih jezikov smo se 
seveda učili ruščine, ki jo 
je poučeval prof. šafar. Te
mu je uspelo celo, da je v 
partizanskih tehnikah ti
skal pravi pravcati učbe
nik ruskega jezika, menda 
edini v celi Jugoslaviji.

Matematiko je poučeval 
pok. prof. Kolenc iz Čr
nomlja, kemijo in minera
logijo neki profesor iz 
Ljubljane, čigar imena, ce
lo smešnega pridevka, se 
žal več ne spominjam. Pri
rodopis je poučevala prof. 
Hudalesova, zgodovino pa 
neki znani štajerski profe
sor, menda iz Ptuja ali 
okolice; imena ne pomnim 
več, pač pa smešni vzde
vek, in sicer smo mu rekli 
Konjska zvezda, ker je 
imel na titovki neobičajno 
veliko, skoraj kot otroško 
dlan razsežno peterokrako 
svezdo. . .

Partizanska gimnazija je 
imela tudi harmonikarski 
zbor, ki ga je vodil znani 
skladatelj Janez Kuhar. 
Harmonikarsiu zbor je bil 
nepogrešljiv na številnih 
množičnih prireditvah, ki 
so jih prirejali partizani
v Črnomlju in okolici.

Poleg harmonikarskega 
zbora, kjer je sodelovalo 
menda okrog 15 dijakov, 
je imela partizanska gim
nazija tudi mogočen pev
ski zbor, ki ga je neutrud
no vodil znani glasbeni 
pedagog Korošec, danes 
pjrofesor na TSS v Ljub
ljani.

Razen na priložnostnih 
prireditvah smo dijaki gi
mnazije sodelovali v har
monikarskem in pevskem 
zboru tudi v rednih odda. 
j ah radia OF, kjer smo 
peli, igrali in recitirali par
tizanske, narodne in dru
ge pesmi.

Radio OF je imel takrat 
svoj »studio« v eni od ta
ko imenovanih »treh hiš« 
na Črnomelj ski železniški

postaji, oddajnik pa je bil 
postavljen v novi zgradbi 
vodnega rezervoarja nad 
postajo. Radijski tehnik, 
ki je oskrboval in uprav
ljal oddajno aparaturo, za
plenjeno italijansko voja
ško radijsko postajo, je 
bil nekdanji radiomehanik 
Ante Ribič.

Se dobro se spominjam, 
da sem dostikrat po po
uku pasel krave okrog 
skrivnostnega »oddajnika«, 
kjer me je tov. Ribič po
učeval matematiko med 
kratkimi oddajnimi pav
zami. Najbolj živo pom
nim, kako je tov. Ribič s 
preprostim pripomočkom 
motil oddajo radia Ljub
ljane. V žično kletko, ki 
je^na eni strani mejila na 
sprejemno membrano mi
krofona, je zaprl pobesne
lega čmrlja, ki je tako s 
svojim brenčanjem ure in 
ure nadomeščal odgovar
jajočo elektronsko napra
vo.

Električni tok so radij
ska postaja OF, gimnazija 
in druge partizanske usta
nove dobivale iz genera
torja in parnega stroja na 
bivši Jugolesovi žagi pri 
železniški postaji v Črnom
lju. Paro pa je dajala u. 
pokojena lokomotiva seri
je 17, ki so jo partizanski 
mehaniki, predvsem tova
riš Skubic iz Črnomlja, 
preuredili za ta namen.

Pouk v partizanski gim
naziji se je v glavnem od
vijal normalno kot na vsa
ki drugi šoli v mirnem ča
su. Profesorji so bili stro
gi in pri spraševanju niso 
niti najmanj upoštevali, da 
vsepovsod divja druga sve
tovna vojna. Da profesorji 
res niso prizanašali, lah
ko potrdim osebno, saj 
sem imel iz kemije in mi
neralogije popravni izpit 
in ni dosti manjkalo, da 
nisem ostal Še eno leto v 
tretjem razredu.

Partizanska gimnazija je 
bila dobro obiskovana, sa
mo belogardistične druži
ne in pa tisti, ki so se ba
li, da jim otrok ne bodo v 
tej »komunistični« šoli po
kvarili, niso pustili svojim  
obiskovati šolo. Večina ta
kih opreznežev tudi ni 
verjela, da bodo šolska le
ta, opravljena v partizan
ski gimnaziji, po vojni pri
znana. Pa so se hudo zmo
tili in svoje otroke s tem 
oškodovali za dve leti.

Poleg ostalih rednih 
predmetov je bil takrat 
obvezen še celo verouk, ki 
ga je poučeval nepozabni 
Črnomelj ski župnik Žab
kar, znani napredni duhov

nik in rodoljub.
Pri verouku smo bili pre

cej poredni, saj smo po ot
ročje slutili, da so minili 
tisti časi, ko so nas bivši 
črnomeljski kaplani in de
kan za vsako malenkost 
cukali za »ta sladke«, vle
kli za ušesa in pretepali 
s palicami. V primerjavi 
z njimi je bil g. župnik 
Žabkar poosebljena mi
lost, toda kljub temu smo 
si ga tu in tam privošči
l i . . .

Dobro se še spominjam, 
kako ga je nekega dne so
šolec Miloš Turnšek, sedaj 
že pokojni kapetan vojne
ga letalstva, med temo o 
»vsemogočnosti boga« 
vprašal, če je bog tako 
vsemogočen, da lahko na
pravi tako velik kamen, da 
ga sam ne more dvigniti. 
Vprašanje sicer morda ni 
bile originalno, vendar je 
župnika Žabkarja v naše 
splošno zadovoljstvo spra
vilo v zadrego, kajti odgo
vor je za boga v obeh pri
merih neugoden: če bi go
spod Žabkar odgovoril, da 
bog takšnega kamna ne 
more napraviti, ni vsemo
gočen; če ga lahko napra
vi ga ne more dvigniti, pa 
zopet ni vsemogočen . . .

V gimnaziji smo pouk 
v glavnem prekinjali sa
mo, če je bilo od Kod sli
šati brnenje letalskih mo
torjev, kar se je tu in tam 
dogajalo.

Nad osvobojeno Belo 
krajino so v tistih časih, 
posebno pa 1944, letale sto
tine zavezniških in nem
ških letal. Toda kmalu 
smo zlasti fantje postali 
izvedenci za identificiranje 
letal. Posebno sošolec, se
danji strojni inženir Vla
do Vardjan iz Črnomlja 
ki je imel kompleten ka
talog vojnih letal, nam je 
precej pomagal, da smo 
nepogrešljivo ločili nem
ške • štuke, Dornierje 
DO-17, Heinkela 111 (ki je 
bombardiral Črnomelj) in 
transporterje Junkers Ju-52 
od zavezniških Douglasov 
DC-3, ki so se množično 
spuščali na partizansko le
tališče v Gribljah, ali pa 
Liberatorjev oziroma Wei- 
lingtonov, ki so nad Belo 
Krajino odmetavali zavez
niške pošiljke.

Kadar smo zaslišali zvok 
letalskih motorjev, smo, 
posebno če je bil na vrsti 
kakšen nepriljubljen pred
met, poskakali kar skozi 
okna na prosto in se nato 
zunaj prerekali s predava
teljem, kakšnega porekla 
je letalo in če seveda pri 
tej »nevarnosti« lahko nar

Iskreno srečanje prijateljev
Komuni Brežice in Velika Plana 9ta ob lanskih občinskih praznikih navezali bratske odnose. 
Odborniki občinske skupščine Brežice so letos maja obiskali občino Velika Plana.

Občina Velika Plana leži v Sumadl- 
ji, približno 100 km jugovzhodno od 
Beograda. S pripojitvijo sosednje ko
mune Saraorci meri sedaj 364 kv. kilo
metrov in šteje 51.000 prebivalcev. Sko
zi to področje se vijeta Vel. Morava in 
modema avtomobilska cesta Beograd 
—Djevdjelija. V Veliki Plani so pred
vsem v razdobju 1962—1966 dosegli vr
sto vidnejših rezultatov; porasel je zla
sti obseg proizvodnje v kmetijstvu in 
industriji, na kar so vplivali reformni 
procesi. Družbeni brutoprodukt je bil 
lani 340,000.000 Ndin, letos pa predvi
devajo porast za nadaljnjih 15 odstot
kov. Nacionalni dohodek je sorazmer
no nizek, saj znaša na prebivalca le 
270.000 S din. V občini imajo 5 KZ, ki 
se ukvarjajo s pridelovanjem koruze, 
pšenice in sladkorne pese, izredno 
močna pa je živinoreja, kjer se Jim 
odpirajo velike možnosti nadaljnjega 
razvoja.

Od industrije naj omenim mesni 
kombinat s 4 močnimi oddelki, razvi
jajo pa se tudi gradbeništvo, trgovina 
in gostinstvo. Odlične pogoje imajo za 
razvoj turizma. V občini imajo 8 kul
turnih domov, amatersko gledališče, ki 
Je med najboljšimi v Srbiji in Je že

gostovalo v Brežicah. Mnogo dela pa 
jih čaka na področju zdravstva in so
cialnega varstva.

Krajevne skupnosti se pri njih ra
zvijajo samostojno, brez občinske do
tacije; s samoprispevki, ki ponekod 
znašajo tudi 10 odstotkov, so na pri
mer lani zbrali 220 milijonov starih 
dinarjev. Občina ne prejema dopolnil
nih sredstev od republike. V občinski 
upravi je zaposlenih 140 uslužbencev, 
vendar je čutiti težnjo po zmanjšanju. 
Za celotno šolstvo odvajajo letno 40 
odstotkov občinskega proračuna.

Nekatere od zgornjih podatkov smo 
poznali, ko smo se lepega sončnega 
jutra 7. maja z avtobusom odpeljali 
iz Brežic. Čakalo nas je nad 500 km 
asfaltne ceste, kljub temu dobre volje 
ni manjkalo. Do Zagreba je pot mimo
grede minila, od tod dalje pa se Je 
odprlo pred nami široko Turopoljsko 
in Lonsko polje. Zajtrkovali smo v 
Novski, kosili pa po nepredvidenem 
postanku v motelu Sid. V bližini smo 
ob cesti videli vrsto vencev: tu se Je 
po novem letu ubil tov. fioris Krai
gher. Po Cesti bratstva in enotnosti, 
ki so jo gradile mladinske brigade, 
smo kmalu zatem prispeli do naše pre

stolnice. V Novem Beogradu smo sl 
iz avtobusa ogledali palačo ZIS, CK 
ZKJ in se ustavili na Avali. Pred nami 
se je odprla bogata Sumadija.

Potovali smo dalje in okrog pol 
devete-zvečer smo bili na cilju. Avto
bus je ustavil, okrog njega se je zbrala 
množica prebivalcev Velike Plane, pri
žgali so reflektorje, zabrnele so tele
vizijske kamere, osvetlili so nas bleski 
fotografskih aparatov in mladi v na
rodnih nošah so nam pripeli nageljčke; 
težko je opisati veličino toplega, iskre
nega sprejema v bratski občini. Potr
dilo uspešnega sodelovanja med obema 
komunama so bile pozdrayne besede 
podpredsednika občinske skupščine Ve
lika Plana Budimira Tomiča in sekre
tarja občinskega komiteja ZK Brežice 
tov. Franca Buko vinskega. Prenočili 
smo v bližnjem motelu Pokajnica, v 
bližini katerega je lesena cerkvica, ki 
spominja na ubitega vodjo prvega srb
skega upora, Cmega Jurija.

Z naslednjim Jutrom nas je čakal 
delaven dan. V spremstvu številnih 
predstavnikov družbeno • političnih or
ganizacij Velike Plane, ki so nas po
vsod ljubeznivo sprejeli, je naš obisk 
najprej veljal veliki farmi prašičev, ki



d a lju je m o  p au k . To je t r a 
ja lo  d o s t ik ra t  ta k o  dolgo, 
d o k le r  le ta lo  ni izginilo 
na o b z o rju  ali p a  je  b ila 
u ra  ko n čan a . N a sp lo šn o  
pa  sm o  ta k ra t  d ijak i v 
sv o jih  o tro šk ih  d u šah  ob 
žalovali, d a  le ta lsk i p ro 
m e t n a d  B elo k ra jin o  ni 
bi! bo lj g o s t . . .

P ri p o u k u . sm o  doživeli 
tu d ; le ta lsk i n a p a d  na 
D ragat-uš in D obliče Do
b ro  se še sp o m in ja m , da  
sm o  im eli p o u k  v M iheli
čevi gostiln i, ko  so n em šk i 
D o rn ie r ji Do-217 v več n a 
le tih  n a p a d li D ra g a tu š  p r i 
Č rn o m lju . P ri te m  so  le
ta la , ki so  p r iš la  iz novo 
m ešk e  s tra n i, le te la  n a ra v 
n o s t čez Č rn o m e lj, in  ko 
sm o  iz b ližn jeg a  g rm o v ja , 
k a m o r  sm o se p o sk rili, 
zasliša li p rv e  ek sp lo z ije  le
ta lsk ih  bo m b , sm o  m islili, 
da  je  n a p a d e n  Č rn o m e lj, 
s a j so  se v isok i s te b r i  č r 
nega  d im a  dv iga li točno  
iz sm e ri m esta .

N ajveč  s t r a h u  p a  n am  
je  n ag n a l v k o s ti n e k d a n ji 
Č rnom elj sk i p ilo t-lovec in 
d a n a šn ji m a jo r  JR V  (im e  
sem  p o zab il), k i je  s tv o 
jim  H u rr ic a n o m  v višini 
n ek a j d e se t m e tro v  le te l 
nad  železn iško  p o s ta jo , 
k je r  so b iva li n jegov i s t a r 
ši, in  p r i  tem  seveda tu d i 
n ad  n ašo  »šolo«. To le ta 
lo je  p r i le te lo  ta k o  izne
n ad a , d a  sm o  k o m a j im eli 
č as  p o sk a k a ti iz ra z re d a . 
T ud i p re d a v a te lj za kem i 
jo , k i je  p o n av ad i ob  ta 
k ih  p ri lik a h  d o s to ja n s tv e 
no zap u stil ra z re d  skozi 
v ra ta , je  sed a j skočil sk u 
p a j z n am i skoz okno  in 
se n a to  b lisk o v ito  zarin il 
v n a jb o lj o d d a ljen  k o t g r 
m ovja!

D ijak i p a rt iz a n sk e  g im 
n az ije  sm o, k o t se to  sp o 
dob i za » rev o luc ionarn i 
podm ladek« , sodelovali tu 
di n a  vseh ja v n ih  p r ire d i t 
vah v Č rn o m lju  in okoli
Ci

T ako  je  b ila sk o ra j cela 
šo la . p red v sem  p a  pevski 
in h a rm o n ik a rsk i zbor, 
p r iso tn a  n a  velikem  p a r t i 
zan sk em  s lav ju  v Draši- 
čih  n ad  M etliko  p o le ti 1944. 
T am  so b ile  zb ran e  sk o ra j 
vse slovenske  p a rtiz a n sk e  
b rig ad e , m ed  n jim i Gan
ita rjev a . T om šičeva , G ub 
čeva itd .

D opo ldne is teg a  dne  je 
b ila v M etlik i p rv a  p a r t i 
z an sk a  v o ja šk a  p a ra d a . Di
jak- sm o  b ili p ri tem  zb ra 
na p u b lik a  in  d o b ro  se 
sp o m in ja m , kako  se je 
m eo p a ra d o  pod g en e ra 
lom  A všičem  vd rla  na hi
tro  n a re je n a  tr ib u n a  Po 
p a ra d i sm o  p re d  zb ran im i 
p a rtiz a n i in do m ač in i peii 
p a r t iz a n sk e  pesm i in  so d e 
lovali tu d i v razn ih  d ru 
gih to č k ah  p ro g ra m a . Po 
p ro g ra m u  sm o sm eli ogle

do v a ti p a r tiz a n s k o  o b o ro 
žitev in  o p rem o  in  tu  m  
ta m  n am  je  da l k ak šen  
p a r tiz a n  v roke  tu d i svo jo  
b ro z o s tre lk o  a li s tro jn ic o .

P opo ldne  sm o  m o ra li 
s lav je  n a  h it ro  z ap u stiti, 
k e r se je  iz h rv a šk e  s t r a n i 
b ližala  v eč ja  sk u p in a  u s ta 
šev P ri m ožnem  n a p a d u  
bi m i d ija k i n a jb rž  p o sk r 
beli za te m e ljito  p an iko , 
za to  so  b ili p a r t iz a n i vese
li. ko sm o  se n a  h itro  n a 
ložili na  dva  p a r tiz a n s k a  
k am io n a  in  jo  p o b risa li 
naza j v Č rnom elj.

G im n az ija  je  v ce lo ti so 
de lova la  tu d i n a  p o g reb u  
n esrečn o  p rem in u leg a  k o 
m a n d a n ta  g lavnega š tab a , 
g en e ra la  R ozm an a-S tan e ta .

V p ro s te m  času  sm o  d i
ja k i p a rt iz a n sk e  g im naz i
je  sodelovali p r i p rv ih  p ro 
s to v o ljn ih  delovn ih  ak c i
ja h ; m ed  d ru g im  sm o  po 
m agali p r i po g o zd o v an ju  
o p u s to šen ih  gozdnih  p o v r
šin  k i so  j ih  v čm o m elj- 
ski oko lic i z ap u stili I ta li 
ja n i P ogozdovalne ak c ije  
je  vodil te d a n ji gozdar, 
sed a j že p o k o jn i M aks P a 
vlin iz Č rn o m lja .

D ijak i V. ra z re d a , v k a 
te re m  so  b ili že o d ra s li 
fa n tje , p a  so  v sv o jem  
p ro s te m  času  služili k o t 
k u r i r j i  p r i  po sam ezn ih  za 
led n ih  p a rtiz a n sk ih  služ
bah . M ed n jim i so  b ili n a j 
bo lj znan i V lado V a rd jan , 
k i je  b il k u r i r  p r i gospo
d a rsk e m  odseku , p a  tu d i 
d ru g i; B eno  A m eršek, F re 
di P reze lj, Iz to k  T uso lin , 
F eri.D u šan  F u rla n  in  Iru- 
gi so  po m ag ali p a r tiz a n o m  
ir. so  sm eli celo ja v n o  no  
s iti p u ške , k a r  je  b ilo  za 
n as  o s ta le  d ijak e , ki sm o 
sice r im eli d o m a  sk r ite  
n a jm a n j po  dve p u šk i in 
cele zab o je  m u n ic ije , ro č 
n ih bo m b , m in  in  g ra n a t 
iz »vojnega p lena«, nedose- 
g liivo  in je  tu d i o s ta lo  n e 
iz p o ln jen a  želja!

Celo v p io n irsk e m  o d re 
du  g im naz ije  sm o  se m o 
ra li z ad o v o ljiti z lesen im i 
p u šk am i in  b la tn im i kepa 
m i . . .  Zato ' p a  sm o  5 tem  
večjim  vese ljem  s tre lja l i  
na  p aši v gozdovih , m e ta 
li ro čn e  b o m b e  in  se na 
vse n ač ine  zabavali z o ro ž 
jem . P ri te m  n a j om en im , 
da  ni b ilo  m ed  d ija k i gi
m n az ije  no b en e  žrtve, m ed 
tem  ko je  v oko lišk ih  va
seh  n a  dese tin e  o tro k  iz
gubilo  ž iv ljen je  p ri ig ra 
n ju  z o ro ž jem . E d in a  »žr 
tev«, k i se je  sp o m n im , je 
bil M iloš T u rn šek , m o j so
šolec, ki se m u  je  zah o te 
lo s t r e l ja t i  s red i belega 
dneva v n ep o sred n i bliž i
ni m e sta ; za to  je  p ri n as  
d o m a  zarin il p uško  v 
gnoj in  p r i tisn il  na  p e te 
lina P ri te m  je  pušk in o  
cev raz trg a lo , pok . M ilošu 
pa je  odneslo  zap irač  m ed

noge, ta k o  da  sm o  ga m o 
ra li n e s ti dom ov!

K o je  n ep o sred n o  p re d  
k oncem  v o jn e  a p rila  1945 
g roz ila  n ev a rn o s t, da  bodo 
Č rnom elj zased li u m ik a jo 
či se u s ta š i in  N em ci, se  
je  sk o ra j ce la  g im n az ija  
u m a k n ila  v • S ta r i trg  ob 
K clp i. S ta re jš i dijal-d iz 
č e tr te g a  in  p e tega  razre- 
red a  m ed  n jim i tu d i m o ja  
m a len k o st, sm o  sm eli ta 
k ra t  celo o p ra v lja ti  p a 
tru ljn o  službo.

V sakem u  s ta re jš e m u  za- 
š č ’tn ik u  iz Č rn o m lja  (sp o 
m in ja m  se  Š te fa n a  W eisa 
in  F ra n c a  S ta r ih a )  s ta  b ila  
d o d e ljen a  po dva d ijak a . 
P ri te m  sm o  sm eli n o s iti 
tu d i p uške , to d a  b rez  m u 
n ic ije! S ta re jš i  z a šč itn ik i 
in p a r tiz a n s k i »čm ovojn i- 
ki<’ so se n a jb rž  bali, d a  
se b o m o  o b  vse j n e ro d n o s ti 
m ed  sebo j p o s tre lili. K o 
bi vedeli, ko liko  s tre liv a  
sm o  že do te d a j p o s tre lili 
na n a š ih  ta jn ih  s tre lišč ih !

V S ta re m  trg u  sm o p re 
živeli tu d i p rv i m a j 1945 
m  sodelovali n a  p ro s lav ah . 
N ekaj d n i p o zn e je  sm o  se 
v rn ili v Č rn o m e lj in n a d a 
ljeva li pouk . N ekako  ob 
koncu  vo jne , po  8 . m a ju . 
sm o  s ta re jš i d ija k i p a r t i 
zanske  g im n az ije  sodelo 
vali v p rv i T itov i š ta fe ti.

D obro  se sp o m in jam , d a  
so n as  n em šk i vo jn i u je t
n ik i n a  zap len jen ih  to v o r
nih av to m o b ilih  p r ip e lja li 
iz Č rn o m lja  v okolico  N o
vega m e sta , ta m  pa so 
nas  p a rtiz a n i n a  cesti p ro 
ti K o stan jev ic i ra z p o re d i
li n a  v sak ih  n ek a j s to  
m e trov . P ri te m  sm o se 
m o ra li sk r iv a ti v g rm ov 
ju  in  žitu , k e r je  v 6 ko- 
lici še m rgo le lo  sk rivačev , 
b e logard is tov  in pobeg lih  
nem šk ih  vo jakov .

N a p a rtiz a n sk i g im naz iji 
je  b ila  d o b ro  o rg an iz iran a  
tud i te d a n ja  Zveza m lad i
ne S loven ije , v n iž jih  raz 
red ih  pa  p io n irsk a  o rg an i
zacija . O be o rg an izac iji s ta  
vodili ž ivopisno  p o litično  
in vzgojno  delo, o rg an iz i
ra li p rve  p ro s to v o ljn e  de
lovne ^.kcije, m itinge , oro- 
slave, zb ira ln e  ak c ije  itd., 
itd  N ek a te ri d ijak i iz pe 
tega ra z re d a  p a  so bili že 
ta k ra t  sp re je ti  v SKO J.

Po k o n čan i v o jn i je  p a r 
tizan sk a  g im naz ija , seda j 
že red n a  g im n az ija  Č rno 
m elj, delovala  n a p re j do 
konca  tek o čeg a  šo lskega 
le ta  v zg rad b i b ivše m e
ščan sk e  šele, in s ic e r v 
o h -an jen em  delu  zg radbe . 
V ečji del zg rad b e  so n a 
m reč  b e lo g a rd is ti d o m ač i
ni v n o v em b ru  1944 u n ič i
li, ko so m ed svo jim  ne 
n ad n im  n ap ad o m  vdrli v 
Č rnom elj in šo lo  zažgali. 
P ri tem  je  p ro p a d la  tu d i 
ce lo tn a  šo lsk a  zb irk a , del 
k n jižn ice  in c p rem a.

Za boljše gospodarjenje v kmetij* 
stvu, za vsako vaško gospodarstvo 
pomeni veiiko pridobitev

ENOFAZNI MOTOR  
ELEKTROKOVINE
tip EKSK 112 S 4

za dve konjski moči (1,5 kilovata) 
in s 1430 vrtljaji v minuti.

Olajšajte si delo! Z enim motorjem 
lahko poganjate več gospodarskih 
strojev: mlatilnico, cirkularno žago, 
slamoreznico, žrmlje, brus, sadni 
mlin itd.

ENOFAZNI MOTOR  
ELEKTROKOVINE
je zgrajen za potrebe vaških gospo
darstev, je enostaven in prenosljiv. 
Priključite ga na enofazno napelja
vo za luč, kakor druge gospodinj
ske aparate. Stroški za pogon elek
tromotorja so nizki. Poraba elektri
ke se obračunava po števcu in 
tarifi za gospodinjstvo.

Zahtevajte ponudbe v najbližji trgo
vini s tehniškim blagom, pri našem 
predstavništvu v Ljubljani, Titova 
28, tel. 315-824 ali v naši tovarni:

ELEKTROKOVINA 
MARIBOR, Tržaška 109 
telefon: 31-120

tv v
• - x  1

Tip EKSK 112

E L E K T R O K O V I N A

Po k o n čan i vo jn i se j e '  
večina učnega  o seb ja  ra z 
šla v vseh sm ereh , tak o  
da  je  bil pouk  že ju n ija  
m eseca  zak ljučen .

Mi d ijak i te  ed in s tv en e  
šc lsk e  u stan o v e , p a r t iz a n 
ske  g im nazije , m o rd a  ni- 
sm e  b ili za n a d a ljn je  šo 
la n je  ta k o  te m e ljito  ori- 
p rav ljen i k o t d ija k i p o 
d o b n ih  u s tan o v  v večjih  
slovensk ih  m estih , ki so 
pod  o k u p a to rsk o  u p rav o  
končali p o sam ezne  ra z re 
de, to d a  bili sm o  in  sm o 
še d an es  p o n o sn i n a  to, d a  
sm o  h o d ili v p rv o  p a r t i 
zan sk o  šolo, d a  sm o 
u tr je v a li svo je  zn an je  v 
n ep o sred n i b liž in i vo jn ih  
dogodkov  in sred i, n a j se 
ta k o  iz raz im , rev o lu c ije  in 
n ep ozabn ih  te r  n a jp o 
m e m b n e jš ih  dni v sloven 
sk i zgodovini!

F ra n c i S ta r ih a

zaposluje 48 delavcev, od tega v nepo
sredni proizvodnji 41. Upravnik farme 
Dobrivoje Pavlovič, ki polej’ tega oprav
lja še vsa druga dela, nam je povedal, 
da. 90 odstotkov šestinpolmesečnih pra 
šičev oddajo domačemu meso-kombina- 
tu, ostalo pa izvažajo.

Zatem smo si ogledali živinorejsko- 
veterinarski center, ki deluje za po
dročje ožje Srbije že od leta 1957. V 
tem času so umetno osemenili že 100 
tisoč krav, v centru pa imajo za to 
na voljo 50 bikov moravsko-simental- 
ske pasme V kratkem  nameravajo se
me bikov vskladiščiti z zmrzovanjem

Mesni kombinat Srbija 11. oktober 
—- im port-export — je največji indu
strijsk i objekt komune Velika Plana. 
Ima 4 obrate z moderno klavnico, 
ogromnimi hladilnimi prostori. Izdelu 
jejo tudi konzerve, v posebnem oddel 
ku pa predelujejo perje za blazine in 
okrasne izdelke; tudi do 10.000 naj
modernejših ženskih klobukov izvažajo 
izključno na zahodno tržišče. Tu so 
**as p0 ogledu obratov obdarili in pri
pravili prigrizek.

Po kosilu na Pokajnici nam je fol
klorna skupina tam kajšnje gimnazije 
Priredila svojevrsten kulturni užitek. 
Sledili smo tem peram entnim  šumadij- 
skim plesom v razkošnih narodnih no- 
^ h ,  po krajšem  počitku pa smo se 
°dpeljali do gradbišča najm odernejše
ga in najpopolnejšega motela H rast ob 
avtomobilski cesti; tu bo poskrbljeno 
tudi za najzahtevnejšega gosta; na vo- 
JJ° mu bodo prikupna prenočišča, par
kirni prostori, snack bar, kavarne, za
bavni prostori, lokali in servisi. Loče
no bodo prenočevali vozniki tovornih

in osebnih avtomobilov.
V večernih urah smo se zapeljali 

še do velike vinske kleti, obrata zemun
skega Navipa. V starejših  prostorih so 
ogromni sodi, v modernem delu kleti 
pa najsodobnejše cisterne, obložene s 
steklom. Tu izdelujejo znani vinjak, 
ostale žgane pijače kot Račke whisky 
in priznana šum adijska vina. Dobre 
volje seveda ni manjkalo, a začudo, 
naslednje ju tro  nikogar ni bolela gla
va. Privoščili smo si torej pristno kap
ljico.

No, in že je bil tu zadnji dan na
šega obiska. Z jutraj smo zapustili pre
bivalce Velike Plane, vendar smo bili 
še naprej njihovi gostje. Naš obisk je 
namreč veljal Kragujevcu, mestu po
pularnega fička, vendar še bolj zna 
nem po zločinu, ki ga je zagrešil nacl 
prebivalstvom nemški okupator 21. ok 
tobra 1941. Kustodinja muzeja nas je 
vodila okrog skoraj vseh skupinskih 
grobov, v katerih je pokopanih nad 
7.000 meščanov Nismo mogli skriti sol
za, ki so same polzele po naših obra
zih. Vpisali smo se v spominsko knji
go, kupili spominke, prospekte in gra
mofonske plošče s posnetki recitalov 
naših priznanih dram skih umetnikov

Zadnji naš obisk v Srbiji je veljal 
Oplencu, zadužbini in grobnici dinasti 
je Karadjordjevičev. Izredno veličast 
na zgradba je to in ima tre tji največji 
mozaik na svetu Tu so kopije fresk 
iz vseh samostanov Makedonije, Srbije 
in Crne gore. V letih 1920 do 1930, ko 
so Jb gradili, je stala preko 6 m ilijard 
dinarjev ali polovico letnega proračuna 
s tare  Jugoslavije. Dela je opravila ne
ka tovarna iz Berlina, mozaik je  na

steklenih ploščicah v preko 10.000 barv
nih niansah in zlatu. V kletnih prosto
rih je pokopana večina članov dinastije 
Karadjordjevičev; sem so jih prinesli 
iz drugih cerkva in samostanov.

V' rezidenci kraljev smo imeli še 
zadnje kosilo in slovo od predstavni
kov bratske občine je bilo tu. Tovariš 
Franc Bukovinsky se je gostiteljem za
hvalil za vso toplino in prisrčnost ne
pozabnega bivanja pri novih znancih 
in prijateljih, čestital za dan zmage in 
povabil odbornike skupščine Velika 
Plana na obisk v Brežice. Ob tem je ' 
izrazil dvom, da nam bo mogoče tako 
neposredno in prisrčno organizirati 
obisk Zatem je spregovoril še pred
sednik občinskega odbora SZDL tova
riš Mirko Hadžič. Poudaril je, da mo
ramo še naprej gojiti glavno pridobi
tev narodne revolucije, bratstvo in 
enotnost med vsemi jugoslovanskimi 
narodi. Slovo je izzvenelo resnično v 
m anifestacijah med dvema narodom a 
ki živita v veliki oddaljenosti, vendar 
sta si tako blizu.

Skupina gostiteljev nas je spremila 
vse do Beograda, kjer se zdravi pred
sednik njihove občinske skupščine. Po
slali smo mu pozdrave, zahvalni tele
gram v Veliko Piano ter si ogledali še 
center našega glavnega mesta. Med 
potjo smo vprašali odbornike o vtisih 
z obiska v Veliki Plani. Odgovori so 
bili enotni: prisrčen sprejem , izredna 
gostoljubnost in nova poznanstva, vse 
to je preseglo pričakovanja.

Resnično, nemogoče je z besedami 
orisati neposrednost srečanja. Vse to 
je treba doživeti!

VLADO PODGORŠEK

OSTANITE MLADI! 

VOZITE

COLIBRI T-12!
Izrabite kreditne ugodnosti za nakup mopeda v zim
ski sezoni v naših prodajalnah v Beogradu, Sara 
jevu, Ljubljani in Kopru te r v prodajalnah naših 
večjih trgovskih zastopnikov!

Pohitite! Ne zamudite ugodne priložnosti!

Tovarna motornih vozil TOMOS, Koper



ZADOVOLJEN POGLED NA DOLGO OZARO

VLAK JE PRIPISKAL DO KOPRA

PRAZNIK SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA

Slavnostna otvoritev
V soboto dopoldne, 2. decembra, je množica nekaj tisoč ljudi 

pozdravila v koprski luki prvi vlak, ki je pripeljal iz Ljubljane in 
Divače številne goste iz Slovenije, Jugoslavije in tujine. Slavje 
v Kopru je bilo prav na mestu, kjer se je pred desetimi leti bila 
začela izgradnja koprskega tovornega pristanišča in kjer je pred 
devetimi leti po zgraditvi prvega naveza pristala prvič velika čez
oceanska ladja »Gorica«.

Slavje je začel in pozdravil vse udeležence slavnostnega zboro
vanja predsednik koprske občinske skupščine Miro Kocjan. Med 
njimi je posebej navedel predsednika predsedstva CK ZKS Alberta 
Jakopiča-Kajtimira, podpredsednika zvezne skupščine dr. Marijana 
Breclja, podpredsednika skupščine SR Slovenije Janka Rudolfa in 
dr. Jožeta Brileja, podpredsednika republiškega izvršnega sveta 
dr. Franceta Hočevarja, predsednika zvezne in republiške gospo
darske zbornice Toneta Boleta in Leopolda Kreseta, hkrati pa je 
sporočil zborovalcem pozdrave in graditeljem luke ter železnice 
iskrene čestitke predsednika izvršnega sveta SR Slovenije Staneta 
Kavčiča, ki zaradi nujne zadržanosti pri drugem delu ni mogel pri
ti na slavje v Koper.

Po kratkem uvodu je o pomenu nove železnice in o mestu luke 
v slovenskem gospodarstvu in Jugoslaviji govoril Albert Jakopič, 
ki je nato tudi prerezal trak in simbolično predal novo železniško 
progo svojemu namenu. Ko je prvi vlak odpeljal iz luke, so si gost
je ogledali območje luke in njene naprave, nato pa jih je luški ko
lektiv povabil na kosilo.

Popoldne je luko obiskal tudi predsednik republike tovariir 
Tito. V Koper se je pripeljal po novi železnici v spremstvu tovari
šev Edvarda Kardelja, Mihe Marinka, Sergeja Kraigherja in dru
gih. Po ogledu luke, kjer je visoke goste sprejel koprski predsed
nik občine Kocjan, luko in njene naprave pa razkazal glavni direk
tor Danilo Petrinja, se je predsednik Tito s spremstvom na poti 
na Brione dalj časa zadržal v pogovoru z domačini in gosti »Luke 
Koper« v restavraciji hotela Žusterna pri Kopru. (RB)Zdaj Je pogled na koprsko luko popoln -  Ob ladjah in skladiščih železniški

tiri in tovorni v lak i . . .

sttrand, od koder jih ne bi ni
koli pričakovali.

No, pa to je  zdaj mimo — 
kdo bi ob velikem, dvojnem 
prazniku še pestoval zamero
V desetih letih obstoja je  lu
ka Koper iz neznatnega p ri
stanišča za potniški prom et 
prerasla v znano ime na oce 
anskih atlasih In prav za de 
seti ro jstn i dan je Slovenija 
po železnici segla v roke Kop
ru  in svoji m orski obali. Ures
ničen je dolgoletni sen obal 
nega prebivalstva in še pose
bej luških delavcev, izpolnile 
so se želje in dolgotrajno h o  
tenje vsega obalnega prebival
stva te r številnih ljudi, ki so 
se po svojih močeh v zaledju 
priključili boju za uresničitev 
načrtov o progi do Kopra.

Ti načrti pa so nastali na 
obsežnih geoloških, ekonom 
skih in eksploatacijskih razi 
skovanjih. Izdelal jih je Za 
vod za investicije Združenega 
2TP Ljubljana, pri tem pa se 
je oprl na sodelovanje in p o  
moč posameznih profesorjev 
ljubljanske univerze, Zavoda 
za raziskavo m ateriala in kon
strukcij SRS, Institu ta  za m a
tematiko, fiziko in mehaniko 
pri ljubljanski univerzi ter 
raznih železniških organizacij 
in posameznih strokovnjakov 
iz sektorjev in podjetij Zdru 
ženega 2TP Ljubljana. Pro 
jekte za progo je prav tako 
izdelalo Železniško projektiv
no podjetje v sklopu Združe 
nega 2TP Ljubljana, ki je 
hkrati projektiralo  tudi veči 
no objektov ob progi. Pri tem 
so sodelovali še Projekt niz 
ke gradnje Ljubljana, projek 
tivni biroji Metalne Maribor 
Gradisa Ljubljana in Vodne 
skupnosti Prim orske Koper 
ter Biro za študij in raziskavo 
tehničnih sredstev pri Zdru
ženem 2TP Ljubljana.

Med številnimi mačicami je 
Dila končno izbrana najugod 
nejša sm er iz Prešnice mimo 
Cmotičev, Zanigrada, Dola 
Hrastovelj m Rižane v Koper 
Enotirna proga je dolga 31,4 
kilometra z višinsko razliko 
493 m. Projektirana je za hit
rost 70 km /h in ima vse ele
mente glavne proge drugega 
reda z dovoljenim osnim p ri
tiskom 20 ton. N ajm anjši pol
m er v -ovinku je 250 m, naj
strm ejši nagib pa 25 tisočink 
Na progi sta dva predora, dol
ga 602 in 621 metrov, tri izogi- 
bališča — v Rižani, H rastov
ljah in Crnotičih — šest m o  
stov in kar 21 izven nivojskih 
križanj. Ob progi so telefon

Poslej nič več kamionskih odvozov blaga z ladij v koprski luki -  razen
lahko pokvarljivih tovorov . . .
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Ko smo se zadnjič pogovarjali o rojstvu in rasti 
koprske luke, smo že omenili tudi velike napore in 
prizadevanja za povezavo Kopra z jugoslovanskim 
in s tem evropskim železniškim-omrežjem. 2 e spo
četka je bilo nam reč jasno, da se bo moglo pristani
šče ob kam ionskem odvozu blaga po cesti do želez
nice v Kozini razviti le do določene meje, ki je bila 
sprva postavljena nekje okrog pol milijona ton blaga 
letno. Delovni kolektiv luke pa je posekal vse re 
korde in letos dosegel številko 800 tisoč ton, česar še 
p .red nekaj leti ne bi mogli verjeti tudi največji opti
misti. H krati pa je  kolektiv dosegel takšen rezultat 
samo na osnovi prepričanja, da bo letos speljal vlak, 
s čimer bo pri koncu leta odpravljena skrb o dosled
ni izpopolnitvi prevzetih obveznosti, škoda bi bilo 
namreč zavrniti ponujane ugodne možnosti, med ka
terim i je luka lahko izbirala in si že vnaprej zago
tavljala najbolje poslovne partnerje. Do te razvojne 
stopnje in doseženih rezultatov pa je bila dolga in 
trnova pot, po kateri smo se deloma sprehodili že 
zadnjič. Poglejmo zdaj samo še. kako je bilo z 
železnico.

ske govorilnice in je položen 
kabel za vpljučitev signalno 
varnostnih in telekomunika 
cijških naprav Odcep Prešni 
ca je  oprem ljen s svetlobnimi 
signali in relejno napravo

Tri kilom etre pred luko je 
tovorna postaja Koper, name 
njena sprejem u, odpravi m 
ranžiranju vlakov Tu je tudi 
upravno poslopje za opravlja 
nje prom etne, komercialne 
m vozovno tehnične službe 
Tovorna postaja je oprem lje 
na s svetlobnim uvoznim sig 
nalom ter povezana z naj nuj 
nejšimi telekomunikacijski 
mi zvezami v luki in z želez
niškim omrežjem.

V podaljšku tovorne posta 
je je glavna luška postaja, 
kjer opravljajo komercialno 
in tehnično prim opredajo vo? 
med železnico in luko. Od to 
naprej opravlja vse manipula 
tivne posle luka sama. V po 
daljšku luške postaje je ra 
jonska skupina tirov za raz
vrščanje voz po grupah nakla 
dalnih luških tirov. Med glav

no luško in rajonsko postajo 
leži remiza za dizel premikal- 
ne lokomotive z opremiščem. 
Od rajonske postaje se preko 
zveznega tira  odcepijo obalnj 
in skladiščni manipulativni ti
ri.

G radnja proge je razdeljena 
na dve etapi, katerih prva za 
jema graditev in osposobitev 
proge za prevoz do poldruge 
ga milijona ton blaga letno 
zgraditev tovorne postaje Ko 
per do polovične končne 
zmogljivosti ter postavitev 
najnujnejših varnostnih in ko 
munikacijskih zvez, v luki pa

vgraditev potrebnih tirov v 
skladu z razvojnimi načrti, 
oziroma predvideni dinamiki 
v razvoju prom eta v letoš
njem in prihodnjem  letu. Ra
zen tega bodo v letu 1968 d o  
končana še gradbena dela na 
izogibališču Hrastovlje, ure
jena pobočja in odvodnjava
nje, proga pa oprem ljena z 
relejnimi signalno varnostni
mi napravami.

V drugi etapi bo proga do
grajena, elektrificirana in bo 
tako zmogla prepeljati letno 
dva in pol m ilijona ton blaga
V kolikor bodo potrebe zahte
vale tudi uvedbo potniškega 
prom eta, bo seveda treba v 
skladu z urbanističnim  načr
tom v Kopru zgraditi tudi pot
niško železniško postajo.

Od 16. novembra letos je 
železnica že vpeljala poskus
no obratovanje na novi progi, 
v soboto, 2. decem bra pa je 
bila proga Koper—Prešnica 
tudi uradno predana svojemu 
namenu.

RASTKO BRADAŠKJA

od občine in bivšega okraja 
do republike s skupščino in 
njenim izvršnim svetom ter 
gospodarsko zbornico, kot tu 
di gospodarstva in posebej in 
dustrije  te r bančnih zavodov 
Slovenije. Brez takšnega razu 
mevanja, pomoči in skupnega 
dogovarjanja ne bi bilo mo
goče uresničiti načrtov o zgra 
ditvi železniške povezave Ko 
pra z zaledjem Seveda pa je 
k temu bistveno pripomoglo 
prepričanje, zasnovano na do 
seženem razvoju in stvarnih 
analizah perspektivne rasti, 
izdelanih v »Luki Koper« in 
v Združenem 2TP Ljubljana 
ob sodelovanju uglednih jugo 
slovanskih institutov in stro 
kovnjakov, da bo železnica 
skupaj z luko kmalu lahko 
povrnila vložena sredstva. V 
razm erah in pogojih reform 
nih gospodarskih posegov je 
seveda takšna odločitev še to  
liko tehtnejša in pomeni 
ustrezno • večje priznanje 
delovnemu kolektivu »Luke 
Koper« za trm asto vztrajanje 
pri uresničevanju zastavljenih 
nalog in načrtov.

Za to ugotovitvijo pa leži 
še veliko več. Le s težavo bi 
lahko danes nam reč ocenili in 
stehtali vse žrtve, ki jih  je  ko
lektiv doprinesel za čim hitrej 
šo rast luke in zgraditev že
leznice. Moral se je  odreči 
m arsikateri ugodnosti te r za  
dolgo časa podrediti svoje že 
lje in načrte o graditvi in raz 
voju družbenega in osebnega 
standarda zaposlenih uresni
čevanju gospodarskih razvoj
nih načrtov — se pravi, gra 
ditvi, razširjanju  in oprem lja
nju luke te r graditvi železni
ške proge. Za takšno odloči
tev je bila potrebna trdna vo 
lja in jasno hotenje, ki so ga 
vodstvo in sam oupravni orga
ni luke zagrizeno branili na 
vsakem koraku in proti vsem 
poskusom oviranja ali sprem i
njanja zasnovane poti. P n  
tem so se m orali spopadati 
z vrsto primerov nerazum e
vanja in odbijati napade — 
javne in p rikrite — tudi s

Misel o gradnji železniške 
proge do Kopra se je  v obliki 
prvih študij pojavila že leta 
1950, vendar pa je  postala 
oprijem ljiva šele z rojstvom 
in rastjo  koprske luke kot

njen m dustrijski tir. Misel so 
pestovali in delali različne na
črte za njeno uresničenje do  
kaj dolgo in v tem času pre 
rešetali vrsto inačic — toda 
m edtem  ko S9 po Jugoslaviji 
gradili proge in luke z zvezni
mi sredstvi tudi na manj p ri
m ernih lokacijah, je  bilo tre 
ba za končno odločitev o grad 
nji koprske železnice malone 
pričakati gospodarsko in druž 
beno reformo, da smo ob te
m eljiti oceni in tehtnem  preu 
darku končno z združenimi 
sredstvi vsega slovenskega go 
spodarstva kreditirali izgrad
njo proge in tako uspešno iz
peljali zastavljeni načrt.

Delovni kolektiv »Luke K o 
per« je  smelo vzel na svoja 
pleča hudo brem e velikanske 
investicije, zavedajoč se, da 
je le v tem  rešitev iz vedno 
hujše prom etne zadrege v bo
dočnosti. H krati pa je  investi- 
torske posle in nadzorstvo 
nad gradnjo zaupal Združe
nem u železniškemu transport
nem u podjetju  Ljubljana.

Treba je seveda reči, da je 
bila »Luka Koper« kljub iz
redno ostrim  kreditnim  pogo
jem spričo razm erom a viso
kih obresti in kraifckih vračil- 
nih rokov deležna velikega ra  
»umevanja in pomoči — tako 
družbeno političnih skupnosti

DOLENJSKI UST  *  TEDNIK* VESTNIK■  vsak četrtek 60.000 izvodov!12



ELIN PF.UN:

N E P O U Č E N A
Odmor. Zunaj tekajo otro

ci, ženo hrup in vpijejo. 
Ta živi in veseli otroški živ
žav sili skoz odprto okno v 
učiteljsko sobo hkrati z než
no in utrujeno svetlobo je
senskega sonca in jo dela 
živahno.

Mladi učitelji in učiteljice 
sede na raznih koncih sobe, 
vsak pri svojem delu. Upra
vitelj se sprehaja in kadi, 
poglobljen v globoke misli.

Nova učiteljica Pena Sto
janova, ki je prišla pred ka
kimi desetimi dnevi, niti še 
ne ve, kaj bi počela. Zdaj
sede za mizo, zdaj zopet
vstane in odpre omarico, 
zdaj se zopet ustavi pred
odprtim  oknom in gleda va
sico, ki se od tam skoraj
vsa vidi.

Po ulicah leno hodijo lju
dje, postarani, neobriti, do
brodušni, zagorelih obrazov 
in z rokami v žepih in ubo
gi kakor sužnji, potem pa 
se izgubljajo nekam za po
drte ograje umazanih dvo 
rišč. Iz dimnikov se m im o 
kadi in beli dim se dviguje 
v tankih oblačkih proti ne
bu. Po dvorišču hodijo žen-

LJUDSKA 
m o d r o s t

Zaradi ene m u h e  si pa- 
1ek ne pred e  m reže.

R ahla beseda srd  uto- 
laži

R a jši d o b r im  s lu ž im , ka  
kor slab im  za p o ve d u jem

R a jši grem  z m la d im  
p ra p ro t žet. k a k o r  s sta  
rim  cek in e  š te t

R ana ura — zla ta  ura.
R azva line  — ž iv lje m a  

novine.
R ec i, ka r hočeš, resnica  

se p rek lica ti ne da. ^
R ed ka  sreča b rez ne 

sreče.

R e d k o  um e  gospodariti, 
k d o r  se ni učil služiti.

L išpana deklica  — u m a 
zana ženica

L ju d s tv o  se po svo ji 
m lad in i vedn o  ponavlja .

L onec lončarja  hvali.
Lovec  m a sta n  — d o m  

razdejan .
Luč ta k o  gori, ka ko r  

bi u p a n je  pili.
L u k n ja  v  s treh i krovca  

prosi.

ske s prezgodaj ostarelim i 
obrabi.

Penko Stojanovo zanima 
vse. Pred podobo te tuje va- 
sioe stoji kakor pred nečim 
neznanim in si vse pozorno 
ogleduje.

»V kakšnem kraju delam 
prve korake v sam ostojno 
življenje,« si misli i n . se 
smehlja sama sebi. Zado
voljno se sm ehlja, zato ker 
je sedaj zares brez skrbi, 
ker se je postavila na last
ne noge po tolikem trp lje 
nju, po tolikem učenju, po 
tolikih težavah, ki so sedaj 
v kraju.

Prvič je v službi. Ko je 
končala učiteljišče, se je od
ločno zavzela in, hvala Bo 
gu, tudi dobila službo. V 
vasi sicer, toda nič ne de, 
tudi v vasi žive ljudje. Pre
prosti, in čeprav so prepro
sti. ljudje so.

Penka Stojanova se je 
zopet nasmehnila, nasmeh
nila se je; potem pa 
se je namrščila. Njen le
pi mladi obraz se je zvijač
no namrdil. Stegnila je ro
ko, vzela z mize ročno to r
bico, jo odprla m začela 
šteti denar. Dvesto levov, to 
je bilo vse, kar ji je ostalo. 
In bogve kdaj bo dobila 
plačo. Včeraj je dala pred
sedniku šolskega odbora, 
svojemu zagovorniku, dve
sto levov, da jih zapije s 
svojimi tovariši. Toliko je 
hotel človek, ona pa je bila 
obljubila. Samo teh dvesto 
levov ji je še ostalo. Var
čevala bo, pa bo že videla, do- 
klei ji bo zadostovalo.

Njen lepi obraz se je z 
va svijačno namrdnil in se 
namrščil.

Tisti trenutek je nekdo 
potrkal na vrata. Vstopil je 
otrok, zasopel in potan, ki 
ga ni poznala.

»Pismo za upravitelja.«
Upravitelj, ki je pisal za 

mizo, je vstal in vzel pis
mo.

»Od kod je?«
»Od upravitelja iz Coper- 

kova.«
Upravitelj je urno razre

za kuverto, odprl, prebral 
in poskočil.

»Gospoda nadzornik pri
haja.« se je ozr) po učite
ljih.

Učitelji so se nagloma 
zbrali okrog listka, ki ga je 
upravitelj držal v r kah.

»V Coperkovu je bil in 
se odpravil k nam. Bodite

pripravljeni, vsak trenutek 
nas lahko preseneti.«

»Slutil sem,« je dejal 
eden izmed starejših  učite
ljev. »Pred trem i, štirim i dnevi 
sem prejel zadnjo številko
njegovega mladinskega lista. 
Iz tega sem sklepal, da bo 
šel pregledovat šole.«

»V resnici gre pobirat na
ročnino,« je spregovorila 
ena izmed učiteljic. »Moj
bog, stežka se mi je posre- 
srečilo dva ot-roka naročiti
na list. Kdaj bom dobila de
nar, pa sama ne vem.«

»Kaj pa vi, gospodična
Stojanova, ste nabrali kaj 
naročnikov?«

»Na kaj?« vpraša Penka 
Stojanova.

»Na mladinski list ž iv 
žav', ki ga urejuje in izdaja 
šolski nadzornik.«

»Nisem Saj nisem
vedela!« je mirno odgovori
la Penka.

»Prav bi bilo, če bi prido
bili kakega otroka. Veste, 
ljudje gledajo na to. Nad
zornik se prav posebno za
nima. Na piko vas lahko 
vzeme. Potem se boste mo
ral: pa opravičevati.«

»Saj sem tako rekoč vče
raj prišla sem. Novega li
sta še nisem imela v ro
kah • .«

Zunaj se je oglasil šolski 
zvonec in naznanil začetek 
pouka Četrta ura Upravi
telj je stopil na hodnik in 
začel vpiti na otroke, naj 
bodo tiho. Vpitje je kmalu 
ponehalo, učitelji so odšli 
vsak v svoj razred in začeli 
s poukom.

Penka Stojanova je bila 
raztresena. Razmišljala je o 
nadzorniku m njegovem li
stu. Razlagala je novo beri
lo iz bolgarščine. Pa ni šlo 
Stopila je izza katedra, se 
začela sprehajati med klop
mi, potem je obstala pred 
tablo inf vzela v roko kredo.

Takrat so se vrata široko 
odprla in upravitelj je pri
peljal v sobo majhnega, za
valjenega gospoda z okro
glim, rdečim obrazom in z 
malce na stran potisnjenim 
ovratnikom in ovratnico.

»Gospod nadzornik, dovo 
lite. da vam predstavim go
spodično Stojanovo. Novin
ka je, prvič je učiteljica.«

»Zelo me veseli,« je dejal 
nadzornik in spoštljivo steg 
nil roko.

Upravitelj je odšel.
Penka Stojanova je vsa

zbegana, zardela in prepla
šena rekla otrokom, naj se
dejo, ponudila nadzorniku 
stol in poučevala naprej. 
Rada bi bila mirna, pa ni 
mogla najti moči v sebi. 
Čutila je, da se ji vse izmi
ka in da ne more obvladati 
tvarine, o kateri govori, in 
da*ne more zbuditi zanima
nja niti pri otrocih, ki so 
se jim  zaradi prisotnosti tu
jega človeka stiskala srca.

Od časa do časa se je uči
teljica obrnila proti nadzor
niku in takrat je opazila na 
njegovem obrazu nekaj po
smehljivega.

Vstal je, se ji približal in 
ji šepetaje dejal: 

»Gospodična, vi ste zme
dem ali pa se niste dobro 
pripravili. Ko ste pisali .«

Učiteljica se je še bolj 
zmedla. Nič m slišala, v 
ušesih ji je brnelo Zadnje 
besede pa je razumela po
polnoma narobe Zdelo se ji 
je, da nadzornik dejal nekaj o 
naročnini na list. , Kakor 
stroj je hitro odgovorila:

»S- n , sem . Nekaj sem 
jih dobila . . .«

»Kaj?« je spregovaril nad
zornik nekam začudeno.

»Nekaj naročnikov sem 
nabrala,« je šepetaje m vsa 
zasopla spregovorila učitelji
ca . . »Tudi naročnino sem
pobrala.« In s katedra je 
vzela svojo torbico, obrnila 
otrokom hrbet, stopila pred 
nadzornika m mu ponudila 
svojih zadnjih dvesto levov.

Ko je opazil denar, ga je 
nagloma vzel in ga potisnil 
v žep hkrati s svojo roko.

»Hvala! . . . Čeprav je vse 
nekam, pa vendar . . .Hva
la!« je dejal nadzornik ip 
obraz mu je zasijal. »Vidim, 
da ste sposobna učitelji
ca . . Mladi ste še, neiz
kušeni, toda sijajno pri
pravljeni. Pozdravljam vas.«

Nadzornik je segel učite
ljici v roko in odšel v drugi 
razred.

Penka Stojanova je zopet 
položila na kateder svojo

sedaj čisto prazno torbico, 
sedla na stol in rekla: 

»Otroci, odprite zvezke ia 
prepišite prvih pet stavko* 
iz čitanke.«

Otroci so se vznemirili, 
potem so zašumeli listi, za
škripala peresa.

Penka Stojanova si je  z ro 
ko podprla glavo in se za
mislila.

Prevedel 
TONE POTOKAR)

M isli o ljubezni
BATAILLE:

O lakota po drugih, čudna lakota, ki 
preži na nas kot volk na križpotju 
hrepenenja! Usodna lakota, lov ginje
nega ali divjega ljudožerca, ki pase 
pogled po divjačini, srep in sestra
dan pogled, ki ga zapiči v žrtev, kate
ro je izbral . .
O hrepenje po spoznanju, ti si na dnu
vse ljubezni -  mračen obraz lakote!

BALZAC:

Ljubezen ni morda nič drugega kakor 
spoznanje ugodja.

TINAYRE:
Ljubezen je sladkost življenja.

CHAMPFORT:
Ljubezen, kakor jo zapažaš v družbi, 
ni drugega kot izmena dveh domišljij 
in stik dveh kož-povrhnic

S đ đ n ik u  se je  začelo  n ek a j dozdevati; v en d a r ni 
n ič  rekel. Č ak a ti je  h o te l, da  se N o san  sam  izpove. 
Ali to  n i šlo  ta k o  h itro ; N đsan  n a re d i s ilno  p re b r is a n  
o b raz , p o m ežika  s svo jim i d ro b n im i m iš jim i očm i 
te r  začne:

»Vidiš. S đdn ik , trd i časi so  d a n d a n a šn ji; p reveč  
n a s  je  n a  sve tu ; b o r i t i  se m o ra m o  za svo j živež, k o 
lik o r n am  ga je  tre b a , d a  n am  sa p a  ne u ide , k ak o r 
se  k a te r i m o re . Z rezan ico  v glavi se ne  p rid e  daleč; 
p a m e ti je  tr e b a  in  p re b r isa n o s ti . Z velike ce s te  je  t r e 
b a  včasi k re n iti  n a  b ližn jico ; po  g rm o v ju  in  t r n ju  se 
je  tr e b a  p laz iti, č e tu d i si človek  m a lo  ra z p ra s k a  ro k e  
a li o b raz , d a  d ru g e  p re h iti . S am o  ved e ti se m o ra  za 
b ližn jice . Z aka j p a  im a  človek  p am e t, d a  b i je  ne  r a 
b il v sv o jo  k o ris t?  K d o r si m o re  z lah k a  s lu ž iti k ru h a , 
k a j b i se  u b ija l z veliko  d ru h a l jo  k a k o r  č rn a  živina! 
G lej, ja z  jih  n ek a j poznam , lah k o  b i ti  j ih  im enoval, 
p a  zd a j t i  j ih  še  nočem , k i so, n i še do lgo  tega, s line  
po ž ira li; zdaj žive k a k o r  v rab ec  v p ro su . S vo je  r a z t r 
gane  koče  so  p o d rli in  sez ida li so  si h iše  k a k o r  g ra 
dove. Pog le j, d a  ti  en eg a  im en u jem , B o ro vščakovega  
M artin a , k ak o  si je  h it ro  opom ogel. L ju d je  u g ib lje jo  
in  u g ib lje jo , n ih če  n ič  p rav eg a  n e  ve, on  se  jim  p a  
sm e je . P am e ten  je  b il, d ru g eg a  nič ; s re č a  m u  je  roko  
m olila , on  jo  je  p r i je l za roko , in  zdaj je  n a  trd n e m . 
V idiš, S đdn ik , ti b i lah k o  rav n o  ta k o , sam o  d a  b i h o 
te l. V idim , d a  že težko  čak aš , ne  b om  te  p redo lgo  
p reža l, to re j n a ra v n o s t: naše l se  je  m lad  človek, p re 
b r is a n a  g lava, d a  m a lo  ta k ih ; on  je  p ra v i d o b ro tn ik  
vseh , ki so  b rez  sv o je  k riv ice  zagazili v s iro m a štv o .
— B il je  že v sed m i la tin sk i šo li, a li vese lilo  ga n i če
p e ti za  p ra š n im i k n jig am i; p o p u s til je  šo lsk e  k lop i 
in  je  šel k v o jak o m . Ali tu d i tu  n i n aše l m iru , p re 
g rd o  tu  ra v n a jo  z lju d m i; m o lča ti je  tr e b a  in  trp e ti  
v sako  k riv ico . K o b i b il im el b it i k azn o v an  za rad i 
neke  n ep rem iš ljen e , a  re sn ičn e  in  p rav ičn e  besede, 
je  p o p u s til vo ja šk i s ta n  in pobegn il; zd a j se p o tik a  
Po deželi in  se sk r iv a  p ri u sm ilje n ih  lju d eh . V ečk ra t 
so  m u  b ili že n a  sled u , a li dob ili ga n iso  in  ga ne  
bodo. S rečen , p r i  k o m e r p o trk a  on n a  d u ri , d a  n a j ga

vzam e p o d  s tre h o . C esa r a li k ra l j  n e  vem  če p la ču je  
ta k o  k a k o r  o n  vse, k a r  se  m u  da; b o g astv o  p u šč a  p o 
v sod  z a  sabo.« 

»To je,« seže m u  S đ dn ik , k i m u  jfe to  b e sed o v an je  
že p red o lg o  trp e lo , v b esed o , » ta  človek  d e n a r  dela.« 

»Ne ta k o  g lasno , sa j n i t r e b a , d a  b i v sa k  sliša l, 
k a r  govoriva. T ak o  je , k a k o r  p ra v iš , S đdn ik ; b an k o v 
ce dela.«

»In  k a j to  m en i p rip o v ed u ješ?«  reče  S đ d n ik  te r  
v s tan e  n em iren .

»O stani, nu , o s tan i, k a m  se  t i  ta k o  m u d i?  R avno  
te b i to  p rip o v e d u je m  in  u p am , d a  m i b o š še  k d a j 
hvaležen , d a  sem  p riše l rav n o  k  tebi.«

»K aj h očeš od  m ene?«
»Ne b o d i k a k o r  v ih a r, če hočeš, d a  se  pogovoriva . 

M iren  b o d i in  p o s lu ša j, p o te m  s to r i, k a r  se t i  zdi.«
»Meni se zdi, d a  sem  te  že p red o lg o  poslušal.«
»K ako? S a j t i  n ise m  še povedal, p o  k a j sem  p r i 

šel p ra v z a p ra v  k teb i. L ahko  s i m isliš , d a  ta k  Človek 
ne m o re  p red o lg o  p reb iv a ti p o d  eno  s tre h o , ak o  noče, 
d a  ga zaslede. Z daj se m o ra  zo p e t p re s e li ti  in  ja z  sem  
ga p reg o v o ril, d a  p r id e  — k  tebi.«

»Z akaj rav n o  k  m eni?« reče  S đ d n ik  k a k o r  p re 
s tra še n .

N ato  N đ san  nek o lik o  ča sa  m olči, k a k o r  d a  b i p ra v  
n e  vedel, k a j b i rek e l; ali se  p a  m o re b it i  n i u p a l p o 
ved a ti vsega, k a r  je  m islil, d a  b i S đ d n ik a  n e  op lašil. 
R eče m u  to re j:

»Zato, k e r  je  ta  k ra j  n a jb o lj p r ip ra v e n ; p r i  Sđdni- 
k u  ga n e  b o  n ih če  iskal. Veš, ta m  v tv o je m  sm re č ju , 
t i s ta  k o lib a  je  k a k o r  n a la šč  p r ip ra v lje n a  za to . T am  
ga nase lim o , t j a  m u  b om o  n o sili je d i in  p ija č e  in  če 
s a r  m u  bo  še  tre b a . Ti sam o  m olč i in  se  de la j, k a k o r  
d a  b i n ič  ne  vedel; za d ru g o  b o m  že ja z  skrbel.«

Z daj je  S đ d n ik  m olčal; n a  o b ra z u  se m u  je  v i
delo, d a  se  m u  je  vnel v p rs ih  h u d  b o j. Cez n ek a j 
č a sa  m u  reče  z re sn im  g lasom :

»N osan, a li veš, k a j m i sv e tu je š?  S ta r  si, m en im , 
dovo lj; te b i n i t r e b a  p rav iti , d a  je  to  veliko  h u d o d e l
s tvo  in  o s tro  p repovedano .«

»O stro  p rep o v ed an o  je  re s , in  to  tu d i m o ra  b iti; 
k a j b i b ilo , ko  b i v sak  sm el k a j tak eg a?  Ali je  p a  to  
tu d i h u d o d e ls tv o , p re g re h a , k riv ica , to  je  d ru g o  v p ra 
šan je . Ako g reš  v h u d i v roč in i la čen  in  že jen  in  sp e 
h a n  m im o  velikega v in o g rad a , k je r  visi tiso č  in  tiso č  
lep ih , z re lih  g rozdov; s line  se t i  cede, ako  se ti  n iso  
že p o p o ln o m a  p o su šile ; žive d u še  n i v ide ti blizu; p re 
po v ed an o  je  res , a li če sežeš po  g rozdu , če ga o d tr 
gaš in  p o zob lješ , d a  si d u šo  p rivežeš — p rep o v ed an o  
je  re s , k a k o r  p rav im , o s tro  p rep o v ed an o ; m ož s p u 
šk o  v ro k i h od i po  v in o g ra d u -— v en d a r te  v p ra šam : 
Ali s i s to r il  k a j hu d eg a?  Ali se bo  m ožu , k i im a  to li 
ko  g ro zd ja , k a j poznalo?  In  te b i je  v en d a r p om agano . 
D ržava, lepa  reč , a li p a  d ržav a  tu d i sk rb i za te?  V d rž a 
vi im a  v sak  človek p rav ico , m irn o , d a  ga n ihče  ne  
m o ti, u m re ti  od  glada! K o liko  s i s to r il  t i  zan jo , d o 
k le r s i m ogel! K o liko  si j i  p la ča l davkov! K a j je  o n a  
s to r ila  zate?  Ali b i ne b ila  n je n a  d o lžn o st p o m a 
ga ti t i  zd a j, ko  s i o slabel; in  če teg a  noče, k a k o r  je  
do lžna , a li n im a š  p rav ice  vzeti s i sam , k a r  je  ta k o  r e 
koč  tv o je  p o  b o ž ji in  č lovešk i p rav ic i?  č e  si p r isv o 
jiš  to lik o , d a  s i p o m a g a š  zo p e t n a  noge, v p ra ša m  te , 
k o m u  b o š  s to r il  k riv ico ?  Ali bo  to  tv o jeg a  so sed a  b o 
le lo? V em , k a j m i h o češ  n a  to  o d v rn iti: K aj b i p a  
b ilo , k o  b i v sak  to  s to r il?  P r i ja te lj ,  d a  se to  n e  zgodi, 
za to  je  že p o sk rb lje n o , n ič  se ne  b o j. V sak  te g a  ne  
m o re ; k d o r  p a  m o re , ta  je  n eu m en , ak o  tega  n e  s to r i.
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ODMEVI OKTOBRSKE. REVOLUCIJEODMEVI

IZ ZQODOVINSKIH DNI OKTOBRSKE REVOLUCIJE: Vladimir Iljič 
Lenin vodi nelegalni delavski krožek v Petrogradu (po delu slikarja 
A. Moravova) — Nenavadno temeljito poznavanje Marxa, sposobnost 
za uporabljanje marksizma v takratnih ekonomskih in političnih raz
merah carske Rusije, hkrati pa goreča in nezlomljiva vera v zmago 
delavske pravične stvari, ob vsem tem pa še izreden organizacijski 
talent — vse to je napravilo Lenina za priznanega voditelja množic.

Zavoljo surovega nastopa meščanske 
oblasti je v Sevnici in okolici zavladalo 
»silno razburjenje«. Krajevni narodni svet 
se je zavzel za preganjano delavstvo in bil 
zato razpuščen, njegove člane pa je okraj
no glavarstvo prav tako začelo preganjati. 
Ti so deželno vlado zaradi vsega tega opo
zorili, da je v Sevnici »vse zbegano« in 
»prav lahko se zgodi, da bi nadaljnja nasil- 
stva pod zastavo SHS rodila obupen od
por preganjanih«.

Odpor se je kazal v širjenju  revolucio
narnega gibanja, ki se je razvijalo v okviru 
socialnodemokratične stranke. Ta razmah 
je hudo skrbel civilne in vojaške oblasti, 
ki so Sevnico razglasile za boljševiško 
gnezdo.

Vojna policija je m aja 1919 po daljši 
preiskavi menila, »da je Sevnica odnosno 
Šm arje središče boljševiške organizacije«

Navedbe orožniške postaje v Dobovi je 
potrdilo okrajno orožniško poveljstvo v 
Brežicah in dodalo, da je zaradi težkih 
razm er orožniško postajo Dobovo že okre
pilo. š te je  »7 samih vrlih mož, kateri pa 
vseeno ne zadostujejo«. V občinah Loče 
in Mihalovec bi bila potrebna srbska po
sadka po 40 mož, »da bi to prebivalstvo 
zopet na pravo pot spravili. Brez tega bi 
bili težki krvavi upori p ro ti orožništvu in 
vladi pričakovati«.

Se podrobneje je razpoloženje okoli Do
bove 28. aprila 1919 opisalo orožniško po
veljstvo v Ptuju. Od januarja  1919 je bilo 
na področju orožniške postaje Dobova 47 
vojnih beguncev, v Brežicah 6, Kapelah 4, 
Stari vasi 34 itd. K ljub »marljivemu delo
vanju orožnikov« jih  ni bilo mogoče izsle
diti, ker »prebivalstvo ubežnike podpira«.

»V teh vaseh se čuti nekak 
uporni duh . . .«

»Na ž a lo s t. . .  ne pomaga ni poduk niti 
pogoni. Tako so dve vasi, Mihalovci in Lo
če, od koder še nobeden obvezanec prišel 
ni, čeprav jih  je v Mihalovcih 10, v Ločah
16. Ko je v Mihalovcih v priliki zasledo
vanja en ubežnik od orožnika ustreljen bil, 
so mu pripravili ostentativno svečan po
greb — celo godba ni manjkala. V omenje
nih dveh vaseh se čuti nekak uporni duh, 
ki ne pripoznava državne avtoritete in ni- 
kakih oblasti, ter je tozadevno poročala 
postaja Dobova okrajnem u glavarstvu v 
Brežicah z dopisom, katerega koncept leži 
v prilogi. Orožništvo samo, v katerem ve
lik del prebivalstva svoje zatiralce gleda, 
tega pasivnega upora zatreti ne more.«

Orožniško poveljstvo v Brežicah je 
27. aprila poročalo, da so se v rajonu Do
bove zelo pomnožili napadi, grožnje, stre 
ljanja itd. Ni pa mogoče dognati, kdo je 
storilec, ker nihče noče nič povedati. »Toti 
prebivalci kažejo s svojim obnašanjem, ka
kor da bi se hoteli sami med seboj soditi 
in s tem vsako oblast zanikati in sploh 
nobene oblasti ne več pripoznati.«

Tako so orožniki ostali brez moči. V 
občinah Mihalovec, Loče in Veliki Obrez, 
kjer je bilo največ vojnih ubežnikov, je 
imelo prebivalstvo »stražo proti orožni
kom tako organizirano, da sploh ne more 
orožnik v kako vas ali sploh kam priti, 
da ne bi že bili obvezanci ali zločinci ob
veščeni ...«

»Ako se kakšna patrola pokaže, vpije 
prebivalstvo takoj na vse pretege: Boljše
vizem je tukaj, auf biks in da bodo orožni
ke postrelili.« Nobeden pa ne izpove, kdo 
je to vpil.

Od otroka do starčka: vsi so 
ščitili vojne ubežnike

To uporno razpoloženje so razširili voj
ni ubežniki, ki jih je v teh občinah 46. »So 
boljševiškega duha popolnoma okuženi«, 
ki so se ga nalezli v ruskem  ujetništvu in 
na Hrvaškem, kam or se pred orožniki um i
kajo.

»Vse prebivalstvo, od otroka do starčka, 
obeh spolov, osobito pa ženske, vzamejo 
te obveznice z vsemi sredstvi in pri vsaki

in da je  prebivalstvo »naravnost protidr- 
žavno in komunistično razpoloženo«. »Me
rodajni krogi« v Sevnici se vsak dan boje 
plenjenja. Delavci in kmetje, ki imajo ne
kaj skritega orožja, računajo, da se jim  
bo pridružilo vojaštvo v Celju in delavci 
trboveljskih rudnikov.

Za vojno policijo je razmere v Sevnici 
in okolici raziskovala celjska policija, ki 
je  prav tako menila, da so krajevni social- 
nodem okratični voditelji širili boljševizem.

Po vsem tem je brežiški okrajni glavar 
Koropec ugotovil, da sicer vsestranske pre
iskave niso dale nikakih pozitivnih uspe
hov, ker so tam kajšnji agitatorji skrajno 
oprezni.

Kako je vrelo v vaseh okoli 
Dobove pri Brežicah

Se več preglavic so brežiškemu okrajne
m u glavarju in deželni vladi v Ljubljani 
povzročali uporni kmetje in delavci v va
seh okoli Dobove pri Brežicah.

Brežiški okrajni glavar Koropec je 24. 
m arca 1919 poslal dopis operativnemu od
seku narodne obram be v Zagrebu, v kate
rem  je  prosil, naj takoj pošlje vsaj 30 
srbskih vojakov, ki bodo pomagali obno
viti red in m ir. Svojo prošnjo je utemeljil 
takole:

»V občini Veliki Obrež, Sela, Gaberje, 
Mostec, Mihalovec, Loče in Rigonče v ne
posredni bližini Brežic se pojavljajo v zad
njih  časih izgredi, ki imajo izrečno boljše- 
viški značaj. Ljudstvo se ne zmeni več za 
uradne ukrepe in dela samovoljno popol
noma na lastno pest. Ne išče si več pravi
ce pri kompetentnih oblasteh, splošno vla
da samopomoč.«

Koropčevo prošnjo so iz Zagreba poslali 
deželni vladi v Ljubljano, ki je Koropca 
ukorila, ker se je mimo nje neposredno 
obračal na vojaško poveljstvo za pomoč. 
Deželna vlada je še mislila, da razm ere 
okoli Dobove niso tako hude, kot jih  je 
ocenil okrajni glavar.

Zatem Je orožniška postaja Dobova po
ročala, da je v Mihalovcu in Ločah veliko 
oboroženih vojaških beguncev. Proti njim  
so 16. in 17. februarja  izvedli pogon, ven
d a r je ostal brez uspeha, 20. m arca 1919 pa 
so ustrelili ubežnika Franca Gerjeviča iz 
Mihalovca.

L ___________________________

MIROSLAV KUGLER: Mostec pri Brežicah (1966)

upravitelj iz Brežic in domači župnik, go
vorili zelo patriotično in ljudem razlagali 
pomen narodne države in »narodne voj
ske«. Na koncu shoda pa je stopil na go
vorniški oder kmet Andrej Zupančič iz 
Loč, ki je »javno hujskal proti državi ka
kor: ne bodite neumni in ne hodite k voja
kom, zakaj se pa hočete vojskovati«.

Vpoklicani iz okolice Dobove se niso 
odzvali pozivom na orožne vaje. Tako se 
je  okoli 60 starim  vojnim ubežnikom pri
družilo na desetine novih. Ta množična

se je boljševizem že raztegnil na občino 
Kapele in se kažejo pravi znaki tudi že 
na mejah občine Bizeljsko. Orožništvo Je 
popolnoma nezmožno ukrotiti te ljudi. Od 
koncentracije orožništva ne pričakujem  
nikakšnih uspehov, ker Je orožništva po
vsod tako malo, da že itak ne more zma
govati svojih nalog. Pomagala bi samo 
koncentracija vojaštva, katero bi moralo 
ondi ostati najm anj nekaj tednov, da bi 
se ljudstvo na ta način zopet naučilo ubo
gati in da ne bi delal vsak, kar hoče.«

priliki v zaščito. Kdor pa ni z njimi, pa 
mora v strahu  živeti in molčati«.

Tako so 18. februarja 1919 streljali pri 
Požarjevi gostilni v Mihalovcu, 6. m arca je 
več fantov sreljalo po vasi Loče. Ko jih  je 
Jože Drugovič hotel pomiriti, so ga hudo 
ranili. 20. aprila so v Pavličevi gostilni ra 
nili trgovskega pomočnika Antona Vučanj- 
ka, pred Drugovičevo gostilno v Dobovi pa 
se je zbralo veliko fantov, ki so streljali.
V nobenem prim eru niso mogli orožniki 
odkriti storilcev, ker jih nihče ni hotel od
kriti.

Zavoljo takih razm er je brežiško orož
niško poveljstvo predlagalo, naj oblast za
pre vse gostilne in gostilničarjem odvzame 
obrtno dovoljenje, razoroži ljudi s pomoč
jo srbske vojske, zamenja župane z geren- 
ti, prepove hoditi v skupinah, orožniki pa 
naj dobe pooblastilo, da ljudi lahko areti
rajo  za najm anjšo nepokorščino.

3. m aja zvečer je orožniška patru lja pri
šla v Loče in ujela vojnega ubežnika Jožeta 
Volovca. Ko so ga uklenili, se je vrgel na 
cesto in obležal. Okoli orožnikov so se 
začeli zbirati vaščani. Mimo je prišel tudi 
župan Drugovič, ki so ga orožniki prosili, 
naj da voz, da bodo aretiranca odpeljali. 
Ljudje pa so kričali nad županom, da Vo
lovca ne sme pustiti odpeljati. Tedaj so 
se iz teme začuli pozivi, naj se vaščani 
umaknejo s ceste. Orožniki so se zbali na
pada in so Volovcu brž odklenili verige. 
Tedaj sta že padla na orožnike dva strela 
in patru lja se je brez uspeha hitro umak
nila iz vasi..

Take razmere okoli Dobove so zaskrbe
le poverjeništvo za notranje zadeve, ki je 
12. aprila poročalo predsedstvu deželne 
vlade, da »uporniško revolucionarno giba
nje v teh, ob hrvatski meji ležečih občinah 
tra ja  že dalj časa in se kljub tukajšnjim  
odredbam ni moglo iztrebiti«. Zato je pro
silo, naj izposluje oddelek 30 srbskih voja
kov, ki bi jih  dali na razpolago brežiške
m u okrajnem u glavarstvu.

Dravska divizijska oblast je na to proš
njo odgovorila, da nima dovolj srbskih 
vojakov in jih  zato ne more poslati v Bre
žice. Ko je poverjeništvo za notranje zade
ve 9. m aja to sporočilo okrajnem u glavar
stvu v Brežicah, je hkrati naročilo, naj 
okrajno glavarstvo poroča, če so se razme
re že kaj spremenile. Ce se niso spreme
nile, jja j z lokalno koncentracijo orožni
štva skrbi za m ir in red.

Medtem je bila v začetku m aja razpisa
na nova delna mobilizacija za koroško 
fronto. Orožniška postaja, v Dobovi je 9. 
m aja poročala, da se na pozive na orožne 
vaje ne bo nihče odzval. »Ljudje govore, 
da imajo sedaj preveč dela na polju in da 
so za rabo orožja itak že dobro izurjeni.«

Da bi pomirili ljudi, je klerikalna stran 
ka 9. maja sklicala shod v Dobovi. Na 
njem so razni govorniki, med njimi šolski

neposlušnost, ki jo je  podpiralo celotno 
tam kajšnje prebivalstvo, se je sprem enila 
v odkrit upor proti meščanski oblasti. 
Uporniško središče je postal Veliki Obrež.

Orožniška postaja v Dobovi je 11. m aja 
1919. leta takole poročala, kako se je  začel 
ta  upor.

Veliki Obrež postane 
središče upora

»V Velikem Obrežu so vaščani na 
9. t. m. zvečer v vasi postavili mlaj, na 
višek obesili rdečo zastavo te r na vznožju 
nabili na roko napisan poziv na ljudstvo, 
da se km et in proletariat m orata združiti 
v internacionalnem demokratizmu.«

Po kasnejši preiskavi vojne policije so 
bili »tajni« in »nevarni hujskači« Jožef 
Vučanjk, vodja železniških progovnih de
lavcev, in njegov sin iz Velikega Obreža 
št. 36. Oba sta bila po orožniških ugoto
vitvah člana socialnodemokratične organi
zacije.

H krati je bila za vojno policijo »zelo 
sumljiva oseba tudi Anton K ram ar, kro
jačev sin iz Velikega Obreža, ki potuje 
čestokrat v Gradec in nazaj«. K ram ar, ro 
jen 12. januarja  1891, je bil kot krojač 
zaposlen v Gradcu in je domov prihajal 
na obisk. Tako je bil doma tudi pred upo
rom  in zavoljo upora ostal kar doma. Bil 
je prav tako že dlje časa organiziran so
cialist.

Uporniško razpoloženje se je razširilo 
tudi na Kapele pri Brežicah. Tam kajšnja 
orožniška postaja je 14. maja poročala, 
da se vpoklicanci na vojaške pozive ne 
odzivajo, ker »prihajajo hujskači iz okraja 
Dobova, Brežice in s Hrvatskega, ki med 
ljudstvom boljševiško, anarhijsko in re
publikansko idejo razširjajo in jih  tudi 
nagovarjajo, da jim  ni treba vojaških na
logov izpolniti«.

»Zvedelo se je tudi od zanesljivih oseb, 
da fantje iz okraja Dobove, Brežice, Bi
zeljsko in Kapele nikakor ne mislijo vo
jaških pozivov ubogati in kadar pride vo
jaštvo ponie, bodo eden drugemu tajne 
signale oddali in bodejo vsi na hrvatsko 
pobegnili.«

Zaradi tega so orožniki prosili okrajno 
glavarstvo, naj izda ljudem osebne izkaz
nice in prepove vsako gibanje iz občine 
v občino. Izjemoma pa bi to dovoljevala 
orožniška postaja.

Brežiški okraj -  
»boljševiško gnezdo«

Brežiški okrajni glavar Koropec je
17. m aja ves zaskrbljen poročal deželni 
vladi, »da se je  boljševiško gibanje v tem 
boljševiškem gnezdu izdatno razširilo m 
da se tudi zločini vsak dan množijo. Tudi
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Obrnilo se je  desetletje, od
kar smo v našem tedniku pi
sali o življenjski poti Belo
kranjca, akademskega slikarja 
in profesorja Mihaela Kambi
ča. Ob njegovi sedemdesetlet
nici! Ko sm o m u letos čilemu 
in proznemu v im enu bralcev 
našega tednika zastavili nekaj 
vprašanj, je  kot v nekakšni 
zadregi dvignil dlani, se ne
kam  trpko nasmehnil in de
jal:

»Ne, o meni pa ne boste 
pisali! Saj nim ate kaj! Nič 
takega nisem  naredil v živ
ljenju, kar bi bilo omembe 
vredno.«

Govoril je resno, sam v se
bi skoraj prepričan, da je ti
sto res, kar pravi. Njegova 
prirojena skromnost, k i sodi 
že v pregovor in je  postala si
nonim zanj, m u narekuje ta
ke besede Da, prislovična 
skrom nost, gospod profesor! 
Ko da ne bi mnogi, premnogi 
vedeli za vaš risarski svinč
nik in čopič, ki sta iz barv 
čarala zarje, sence in svetlo
bo. Ko da ne bi vedeli, da še 
v teh zrelih letih razkrivate 
pred nami lepoto svoje pale
te in svojega srca.

Zato nam  oprostite, gospod 
profesor, da res ne moremo  
čisto tiho m im o vašega živ

ljenjskega jubileja. Saj ne bo
mo pripovedovali o vseh po
drobnostih vaše življenjske  
poti. To je  bilo že zapisano v 
časopisnih stolpcih in leksi
konih. ž e  to, če povemo, da 
vam je stekla zibel v  Drago
vanji vasi v Beli krajini, da 
vas je od tam zanesla pot v 
svet in da ste postali umet-

DOLENJSKI 
MUZEJ

vabi na ogled 
razstav in zbirk:

v stavbi Muzejska ulica 7:

□  Prazgodovinska ln rim 
ska arheološka zbirka

□  Iz zgodovine Novega 
mesta

□  Kulturno zgodovinska 
zbirka

□  Občasna razstava: Ok
tobrska revolucija 1917

in njeni odmevi pri
nas

Dolenjska galerija:

Q  razstava slikarja, gra
fika in kiparje Jožeta 
Gorjupa

0  Razstava o življenju m 
delu skladatelja M arja
na Kozine

v stavbi Ulica Mej vrti Z:
0  Stalna razstava osvo

bodilnega boja in re
volucije

Vstopnina: 
odrasli 1,00 N din 
dijaki in vojaki 0,50 Ndin 
skupinski šolski obiski

0,20 N din 
Odprto vsak dan razen 

ponedeljka od 9. do 13. 
ure.

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

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

Dolenjski muzej 
Muzejska 7 

Telefon 21-169

Kostanjevičani bodo 
uprizorili »Divjega 

lovca«
Tradicija je  že, da  Kosta- 

njevičani v m rtvi sezoni do
lenjskega kulturnega festiva
la naštudirajo igro in z njo 
gostujejo po bližnji oikolioi, 
pa tudi celo onstran meje. 
Tako je bilo pred časom z 
uprizoritvijo Miiklove Zale, s 
katero so gostovali celo na 
Koroškem, v bližnjem No
vem m estu pa jih  žal nismo 
videli. T okrat zavzeti K osta
njevičani pripravljajo Fin- 
žgarjevega Divjega lovca. 
Kulturno-prosvetno društvo 
Lojze Košak bo delo predsta
vilo v režiji Lada Sm rekarja.

P. B.

Profesor Mihael Kambič 
(ob razstavi v Črnomlju 
leta 1964)

nik in učenik lepote, je do
volj. Novo mesto, Praga, Kuf- 
stein in Ljubljana so bile va
še glavne življenjske postaje, 
kjer ste v gimnazijskih in 
akademskih klopeh zajemali 
lepoto um etnosti in jo  spet 
za katedrom  vneto razdajali 
mladim  ljudem. Vmes pa ste 
v srečnih urah navdiha in 
ustvarjanja lovili v barve cve
tenje pomladi, žarenje viso
kega poletja, zrelost jeseni, 
otožnost in trpki hlad zim 
skih dni. Lovili na platno ob
raze ljudi, njihovo notranjo  
uglajenost in raskavost, m ir 
in vznemirjenost, materinsko  
srečo, predanost in zasanja
nost, bolečino in grenak na
smeh.

Lejte, vse to in še mnogo 
več ste nam dali! Ustvarjali

ste v tišini, zaverovani v  svo
je delo. So namreč ljudje, ki 
so jim  trenutni dvomljivi us
pehi tuji, so ljudje, k i jim  je  
komolčarstvo zoprno in so 
zadovoljni, če jim  drugi ne 
hodijo na pot.

Skrom ni, vse preveč skrom 
ni ste bili, gospod profesor!

Prav zato smo morali tako  
dolgo čakati na vašo retro
spektivno razstavo, šele pred 
tremi leti ste se predstavili 
svojim  Belokranjcem v Me
tliki in potem  v Črnomlju, še
le naslednje leto so vašo tiho, 
zrelo ustvarjalnost spoznali 
tudi Dolenjci v  Novem  mestu. 
Vsem drugim pa ste še zm e
rom skorajda tujec.

Pa veste, da smo vas tedaj 
malodane prisilili, da ste pred 
ljudm i razkrili bogastvo svo
jih platen? Postavili sm o vas 
pred »gotovo dejstvo«, kakor 
bi se tem u reklo suhoparno, 
uradno, »čemu naj bi razstav
ljal, ko pa skoraj nim am  kaj 
pokazati,« ste rekli takrat. 
Pa so vendar vaša platna na 
razstavi navdušila Belokranj
ce, ki so bili ponosni na svo
jega rojaka, razgibala m  pri
jetno začudila so ljudi on
stran Gorjancev.

In  kot vemo, še zm erom  
ustvarjate v svojem ateljeju  
v Ljubljani. Vemo, da še zm e
rom drsi vaš čopič po nape
tem  platnu, privitem  na sli
karsko stojalo, in da še ved
no vre lepota izpod vaših pr
stov  . . .

Kaj naj vam potem  reče
mo, naj naj vam  zaželimo ob 
vašem visokem  jubileju, spo
štovani mojster?

Samo to!
Da oi se studenec ustvarjal

ne lepote še dolgo razlival čez 
vaša platna! Prav do konca 
do zadnjih m eja življenja! 
Prav zares, do zadnjih, go
spod profesor.

JOŽE DULAR

Novo darilo Prešerftove družbe
Pred dnevi je Prešernova družba 

poslala na knjižni trg nov zavoj 
knjig: šest knjižic; tri povsem
praktičnega značaja ter tri, ki pri- 
naša j o leposlovje, so za bralca, pa 
tudi za založbo, velik zalogaj. V 
Prešernovi družbi so izšle nasled
nje knjige: S pletilko in kvačko 
(Vlada Marcon), Kmetijski stroji 
(inž. Raoul Jenčič). Sodc(>no ku- 
hanje v družini (Andreja Grum) 
ter dela Na cesti prvega reda Ml 
ška Kranjca, Tisti iz zelene ulice 
Venceslava VVinklerja ter Sedem 
nas je Une Troy. Prve tri knjige 
so dodatne, izšle so poleg ostalih 
treh, ki so redne knjige za letoš
nje leto.

Ne da bi podrobneje poročali o 
posameznih knjigah, ki so prav 
zanimivo branje, saj prinašajo prve 
tri prav vsakdanje, bogato ilustri
rano gradivo za praktičnega člove
ka, druge tri pa prinašajo tekste, 
ki so se na slovenskem knjižnem 
trgu prvič pojavili, moramo ugoto
viti, da se Prešernova družba nad
vse trudi, da bi svojo knjižno zbir
ko približala slovenskemu bralcu 
tako. da bi Jo cenil in predvsem 
p o t r e b o v a l .  Pri svojem delu, 
kar se tiče izbora del, ki izidejo 
vsako letov tej založbi, sl priza
devajo, da bi zajeli tudi tisto naj- 
Eanimdvejše in lepo iz svetovne 
književnosti. Mik, ki Jih imajo to 
knjige, je preprosta vezava, lepa 
oprema in nizka cena. Le maloka-

»Šviga-švaga čez...«
Oder m ladih v Novem m e

stu  je začel te dni pod vod
stvom Alenke Bolk — Vrabec 
študirati besedilo satiričnega 
kabareta »švlga-švaga čez . . . « 
Računajo, da  bo prem iera 9. 
januarja  prihodnje leto. »Švi- 
ga-švaga čez . . . « je  skupek 
satir na družbene pojave ju 
goslovanskih in poljskih av
torjev. Uporabljena so dela 
naslednjih avtorjev: Slaivka 
Belaka, Ju re ta  Kislimgerja, 
Žarka Petana, K ajetana K o
viča, Vlada Bulatoviča — Vi
ba, U rha Trdoživa, Miloša 
Mikelna, Jerem yja Przybore, 
Jadvige Rutkowske, Joanne 
VVilinske, Mariusza Kwiat- 
kowskega, Krystyne Zywal- 
ske in drugih. Satirični kaba
re t bodo uprizorili v Domu 
kulture v Novem m estu.

tera slovenska Knjiga, ki pride na 
police knjigam, je tako pcceni, 
kot so knjige Prešernove druslJe. 
Naš kmečki bralec izdaje Prešer 
nove družbe že prav dobro pozna, 
saj mu prinašajo vsakdanje napot- 
ke za delo, hkrati pa še veliko 
ostalega zanimivega branja, ki 
krajša zimske večere. Vse, kar bi 
lahko zapisali o šopku knjig, ki 
nam jih ob obletnici Prešernove 
smrti ponuja založba, ki nosi nje. 
govo ime, je: toplo priporočamo! 
S knjigami Prešernove družbe si 
boste v letih ustvarili prileten 
knjižni kotiček, kamor se boste 
Inhko vsak hip zatekli po nasvet 
Bil razvedrilo. P. B.

Mihael Kambič: L J U B L J A N A  (olje — 1928)

Kako določati dohodke v zavodih?
Ravnatelji šol z 10 oddelki oproščeni poučevanja v razredih?

Predstavniki izobraževalnih 
skupnosti iz Črnomlja, Metli
ke, Trebnjega in Novega me
sta so se udeležili posvetova
n ja  o enotnejših m erilih za
financiranje izobraževalnih za
vodov. Teze za ta m erila je 
izdalala republiška izobraže
valna skupnost. Posvetovanje, 
ki je  bilo 8. novembra v No-^ 
vem mestu, sta vodila člana 
izvršnega odbora republiške
izobraževalne skupnosti Mile
na Borovec in Šivia

T.V razpravi so predstav
niki dolenjskih izobraže
valnih skupnosti predvsem pri
pomnili, da so teze premalo 
konkretne, na določenih me
stih pa celo tako splošne, da 
dopuščajo nasprotujoče si raz
lage. Ocenili pa so, da je p ra 
vilno zamišljen razpon v
osebnih dohodkih med uči
teljem, predm etnim učiteljem 
in profesorjem (npr. 100, 115 
in 130) in* menili, naj bi bil 
učitelj pred upokojitvijo za 
polovico bolje nagrajen kot 
začetnik, medtem ko je v te

zah predviden precej m anjši 
razpon. Glede obveznosti šol
skih ravnateljev so udeležen
ci posveta predlagali, naj bi 
bili oproščeni poučevanja rav
natelji vseh šol, ki imajo več 
kot devet oddelkov.

Navzoči predstavniki izobra
ževalnih skupnosti so meni

li, naj bi republiška izobra
ževalna skupnost pripravila 
boljša m erila za delitev sred
stev izobraževalnim zavodom. 
Predvsem so priporočili, naj 
bi v novih m erilih popravili 
prevelike razlike v vrednote
n ju  pedagoškega dela v raz
nih delih Slovenije.

Koncert pianistke Tatjane Bučar
24. 'novem bra je bil II. 

abonm ajski koncert v letošnji 
sezoni. Tokrat se je novome
ški publiki predstavila pia
nistka Tatjana Bučar. Koncert 
za mladino je bil popoldan 
ob 17. uri v Domu kulture, 
za odrasle pa ob 20. uri v 
dvorani Dolenjske galerije. 
Koncert je bil za novomeško 
publiko pravo doživetje. Tat
jana Bučar je s prefinjeno 
interpretacijo in strogostjo 
stila, združeno z izredno na
tančnostjo in virtuoznostjo iz
vajanih del, predstavila novo
meškim poslušalcem Partito 
v B-duru št. 1 Jochanna Seba- 
stiana Bacha, še s t etud za 
levo roko op. 135 C. Saint 
Saensa, Sest improvizacij Lu
cijana Marie Škerjanca in 
Sonato v h-mollu op. 58 Fre- 
dčrica Chopina.

Ko se je pianistka pojavila 
pred poslušalci, je dvorana v 
hipu utonila v atmosfero ve
likega umetniškega doživetja, 
ki se je stopnjevalo z vsakim

'izvajanim taktom  skladb, ki 
so v am bientu Dolenjske ga
lerije dobile še posebno 
umetniško vrednost. Njen sa
mostojni koncert nam bo 
ostal v spominu predvsem 
zaradi čudovito izvajanih 
etud za levo roko in improvi
zacij L. M. Škerjanca. Umet
nica je doživela tak aplavz, 
da je  m orala dodati še ne
kaj skladb.

Tudi mladina je na popol
danskem koncertu do zadnje
ga sedeža napolnila veliko 
dvorano Doma kulture. Kon
cert so prišli poslušat tudi 
učenci višjih razredov osnov
ne šole z Mirne, dijaki gim
nazije, šolskega centra za go
stinstvo, vajenske šole in 
osnovne šole iz Novega me
sta. Mladina je navdušeno 
spremljala izvajanje pianist
ke, z aplavzom pa Je tudi 
ona dosegla, da je umetnica 
dodala eno skladbo.

ERNEST JAZBEC

Na vrsti je „Švejk”

3. decembra 1800 se je v majhni gorenjski vasici ro 
dil dr. France Prešeren. Leta in desetletja minevajo, 
njegova beseda pa sega vse do nas, nas drami, opozar
ja, razveseljuje in nam svetuje. Listek, ki ga objavlja
mo, je izšel 1905 v zvezi z odkritjem Prešernovega 
spomenika v Ljubljani. Narisal ga je Maksim Gaspari, 
njegov izid pa je r ^ očil Sadnikar iz Kamnika. 
Predstavlja pesnika Slovenko, okoli njiju pa je 
magistrale Sonetnega venca.

12. decem bra bo v Novem 
m estu gostovalo Slovensko 
ljudsko gledališče iz Celja z 
Brechtovim delom »švejk v 
drugi svetovni vojni«, v ka
terem  je skrajno osmešen fa
natični militarizem. To bo 
tre tja  zaporedna abonm ajska 
predstava v Domu kulture, 
k jer smo že videli Mikelnov 
satirični kabaret »2x2=5« in 
Finžgarjevega »Divjega Lov
ca«. Zanimanje za abonm aj
ske predstave je v Novem 
m estu precejšnje, saj so že 
prodali 75 abonm ajskih 
vstopnic. Omenimo, naj, da 
je dijaški dom iz Šmihela 
kupil 10 abonm aj sikih sedežev 
za najiboljše dijalke. Okoli 100 
abonm ajskih sedežev je  še 
na voljo, od tega za predsta 
ve ljubljanskega Mestnega 
gledališča. Abonmajske vstop
nice prodajajo  v zavodu za 
kulturno dejavnost v Novem

m estu vsak dan. Za devet 
abonmaj sikih predstav je ce 
na sedežu I. reda 54, sedežu 
II. reda 45 in sedežu III . re 
da 36 Ndin.

Igrali bodo »Razvali
no življenja«

Delavsko prosvetno dirušivo 
bratov Milavcev (Brežice-ol ko
lica) se je v te j sezoni odlo
čilo za uprizoritev Finžgar j e- 
ve »Razvaline življanja«. Na 
odru  se bodo igralci verjetno 
predstavili že februarja. Dru
štvo je  izredno delavno in je 
pripravilo zelo lepo proslavo 
za dan republike. Nič kaj 
prijazna dvorana gasilskega 
doma v šen tlenartu  je  bila 
bogato okrašena in  je  p riča 
rala veselo vzdušje. Ljudi je 
privabil nastop ženskega in 
moškega pevskega zbora pri 
glasbeni šoli v  Brežicah.

Profesorju Mihaelu Kambiču 
za osemdesetletnico



POLJE »OMEGA«

da trojčkov ne bo zeblo, ker je njiho
va m am a rekla, da spijo vsi trije  v 
eni p o ste lji...«  — Lepa hvala, tov. 
Arhova — v soboto bodo trojčki že 
spali pod Vašo prelepo odejo, nesli 
pa jim bomo tudi perilo, jopice, ško
renjčke in še marsikaj toplega!

Z Vrhnike je prišla denarna nakaz
nica, na njej pa pripis: »Za dolenjske 
trojčke smo zbrale prispevek. Želimo 
jim  mnogo zdravja in veselja, da bi bi
li kmalu v toplem domu.« Avgust Ple
ničar iz črnega potoka 8 pri Kočevju 
nam piše: »Pošiljam skromen prispe
vek za trojčke, naj bodo zdravi in sreč
ni do konca življenja na našem pla
netu!« — Mija Kolenc, učenka 2 raz
reda osnovne šole na Mirni, pozdrav
lja trojčke in pošilja »hlkratd majhen 
prispevek ...« — Iz Hrastovice pri Mo
kronogu smo dobili spisek tov. Marije 
Tratar, ki je zbrala med znankami in 
sosedami za trojčke 13000 Sdin.

In  tako dalje — imena se vrstijo in 
z veseljem jih objavljamo — pa se
veda tuda s prošnjo: POSNEMAJTE 
DAROVALCE, DA BOMO TROJČKOM 
IN NJIHOVI SESTRICI LAHKO PO
MAGALI DOGRADITI TOPEL DO
MEK!

Prispevki za trojčke 
v zadnjih 14 dnevih

Od 22. XI. do 4. X II. 1967 so vplačali 
za trojčke pri blagajni Dolenjskega lista:

Vida in Rafael Zupančič iz  Slepška pri 
Mokronogu: prenos 1U.000 Sdin za tro jč
ke (iz svoje zbirke za TV sprejem nik).

Ani Lunder in dekleta iz Nemčije 53.125 
starih  din; Stanko in Kati S tariha iz Je
senic 10.000 Sdin; Angela Nosan iz Prigori
ce pri Dolenji vasi 2000 Sdin; Anton Bevc 
iz Lutrškega sela, Otočec, 5000 Sdin; Dra
go Rajsm an z Otočca 3000 Sdin. Neimeno
vana darovalka iz Šmihela p ri N. M. 2000 
Sdin; Žalika Makse m Pepica Kovač iz 
Zagreba 10.000 Sdin; Andrej Pelc iz Ribni
ce 1500 Sdin; K ristina Zobec iz Goriče 
vasi pri Ribnici 5000 Sdin; Stojan Gelze 
iz Gorenje vasi p ri Ribnici 2000 Sdin; ne
imenovani naročnik Dolenjskega lista i z , 
Kanade 2289 Sdin; Slovenke, uslužbenke 
»Gemeindestube« in gdč. Elsa Kunz iz Sto-' 
fa v Švici 8490 Sdin; Vida Telle iz H iit 
tlingena v Nemčiji 1547 Sdin.

Vera Korasa iz Žabje vasi pri N. m. 
2000 Sdin; Anica Kastelic, Pepca Radešček, 
Minka Pavlenč in Milena K irar iz N. me
sta 5000 Sdin; neimenovana darovalka iz 
Ljubljane 50.000 Sdin; Ana Petrič iz Ljub
ljane 2000 Sdin. — Skupaj vplačano v go
tovini: 174,951 Sdin.

Po banki pa so za naše trojčke poslali:
Jožefa B orštnar, K atarina Lukančič in 

Iva Vukelič iz Vrhnike 4000 Sdin; Novak 
in Vučemilovič iz Ribnice 7000 Sdin; Mar
jan Dolenc iz K ranja 2000 Sdin; Cirila Tra
ta r  iz Rakovnika 500 Sdin; denka in Pold
ka Jurglič iz Šentruperta 2000 Sdin; Josi- 
pina Gregorčič iz Pazina 1000 Sdin; Ivan
ka Kverh iz Kočevja 2000 Sdin; Olga Ur- 
šdč iz Leskovca pri Krškem 3000 Sdin; 
Ivan Grivec iz Dolenje vasi 2000 Sdin; Ma
rija T ratar in Anica Berk, Francka Jam 
nikar, Tina Majcen, Pepca Pungerčar, Iva
na Muren, Simona Papež, Franc Jakoš, 
Angelca Urana, Milan Magovec, Franc Ja 
nežič, Ivan Vovk ml., Mila Cvelbar in 
Drago Škarja iz Hrastovice pri Mokro- 
nogu 13.000 Sdin; Angelca štricelj iz Se
miča 1000 Sdin; Antonija Košiček iz Nove 
Gorice 2000 Sdin; Avgust Pleničar iz Čr
nega potoka pri Kočevju 3000 Sdin; Pav
la in Katica z Gabrijelskega hriba pri K r
melju 2000 Sdin; Ivica Papež iz N Mesta 
3000 Sdin.

Uslužbenci tovarne šivalmh strojev 
MIRNA iz Mirne na Dol. 4200 Sdin; Janez 
Ambrožič in Anica Pakiž iz Kočevja 3500 
Sdin; M artina Zvab iz Semiča 5000 Sdin; 
uslužbenci Agrokombinata v Kostanjevici 
8000 Sdin; Mija Kolenc z Mirne 2000 Sdin; 
Anica Golob in Betka Škarja z Mirne 2000 
starih  din; bralka Dol. lista 2000 Sdin; 
Mimi Bogovič iz Brežic 5000 Sdin; Lojzka 
Černe iz Ribnice 1000 Sdin; Tone Ilc iz 
Ribnice 1000 Sdin.

Skupaj poslano po banki: 81.200 Sdin.
SKUPAJ: do 21. novem bra opoldne

331.820 Sdin. — Korenetovi so dobili na 
dom 118.200 Sdin; od 22. novem bra do 4. 
decem bra smo za trojčke sprejeli na bla
gajni Dol. lista 174.951 Sdin, po banki pa 
smo dobili zanje 81.200 Sdin. S K U P A J  
ZBKANO DO 4. deccm bra: 70S.171 Sdin.

Zbirko seveda nadaljujem o, saj bo tre 
ba za dograditev hišice in oprem o še ve- 
liko denarja! Vsem darovalcem: ISKRE
NA HVALA!

SPET NA OBISKU PR I KORENETOVIH TROJČKIH

S K i ccsti srečala tudi tovor
njaka, ki sta  ju  upravljala Ja 
nez Potokar in Jože Rajer. 
Na zasneženi cesti je  Poto
karjevo vozilo zaneslo v Ra- 
jerjev tovornjak, škodo so 
ocenili na 900 Ndin.

Riko Urh se je tega dne 
peljal z osebnim avtom .v  
Ljubljano. Na Poljanah ga 
je  z nem škim avtom dohitel 
Božidar Stipčič in na zasne
ženi cesti vanj trčil. Urhov 
avto se je  znašel na levi stra 
ni ceste, tja  pa je  zaneslo 
tudi Stipčičevo vozilo. V Stiip-

Lojze Korene, oče trojčkov, je imel hudo zlatenico, tri tedne se ni premaknil 
iz postelje — Otroci letajo bosi po hiši — Obstaja upanje, da bo hišo 
pomagal popraviti kolektiv gradbenega podjetja PIONIR iz Novega mesta, 
krajevna skupnost Škocjan pa je pripravljena sodelovati — Kaže, da je 
skupna akcija naših bralcev prek patronata kolektiva Dolenjskega lista nad 

trojčki dobila širši obseg, kakršnega smo pravzaprav tudi želeli

Ura na roki Arthurja Pelltona je pokazala točno dve 
po polnoči, ko je vrgel zadnjo lopato p rsti iz jame, ki jo 
je  izkopal v zadnjem kotu svojega vrta. Bila je to velika 
jama, široka in globoka, izkopana p rst pa je v dveh kupih 
ležala na vsaki strani.

Pellton si je obrisal potno čelo, odložil lopato in pogle
dal proti hišam sosedov. Nihče ga ni videl. V nobenem sta 
novanju ni opazil luči- Zadovoljno se je nasmehnil, nato 
pa počasi odšel proti svoji hiši, ki je bila prav tako v po
polni temi.

Kmalu se je vrnil, toda sedaj je nesel na hrb tu  veliko 
vrečo. Prišel je do jame in vrgel vrečo vanjo. Vzel je lo
pato in začel s širokimi zamahi m etati v jam o prst. V ne
kaj m inutah je  delo opravil. Končno je vendar uresničil 
svoj davni načrt, si je rekel.

»Arthur, ali si res ti?«
Pellton se je obrnil in v temi skušal uganiti, od kod 

prihaja glas. Potem je spoznal svojega soseda Henryja 
Laugthona. Zaklel je sam pri sebi, na glas pa rekel:

»Seveda sem jaz, kdo pa naj bi bil?«
»Nekaj sem slišal, pa sem pomislil: kdo neki se motovili 

tod pozno v noč? Zdelo se mi je, kakor da nekdo koplje.«
Laugthonove oči so tipale po vrtu.
»Si m orda ti kopal, Arthur?«
Pellton si je  na hitro izmislil odgovor.
»No, če te ravno zanima: zakopal sem stare konzervne 

škatle,« je odgovoril potiho.
»Konzervne škatle? Ob tej uri?« Laugthonov glas je  bil 

poln dvoma.
»Da, zakopal sem prazne škatle. Je kaj čudnega v tem? 

živel sem od samih konzerv, kar mi je  žena odšla. V teh 
treh tednih se mi je nabralo kup praznih škatel.

Henry Laugthon je dvomljivo zmajal z glavo.
»Veš, ravno sem ti hotel reči, da že lep čas nisem videl 

gospe Pellton.«
»Seveda je nisi! š la  je obiskat neke prijateljice,« je 

jezno odgovoril Arthur.
»Seveda, meni to nič mar, ampak po mestu že vse sorte 

govorijo o tvoji ženi. Sicer pa je  splošno znano, da ni pre
več trpela, dokler si bil v vojski. Izbruhnil je tudi tisti 
škandal s štacunarjem. Ampak kaj ti bom pripovedoval, 
saj gotovo sam veš.«

Pellton je iz prsti potegnil lopato in brez besede odšel 
v hišo. Seveda je  vedel, da njegova žena ni samevala, ko 
je bil v vojski. Slišal je tudi o njenih »prijateljih«. Vsa 
ponižanja, ki jih je moral pretrpeti, ko se je bil vrnil, so 
ga sedaj spet razburila. Največ pa je seveda premišljeval 
o srečanju z Laugthonom. K ajti sosed je  precej videl in 
ima sedaj dovolj snovi, da bo prijateljem  povedal »zaup
no«, kaj se je ponoči dogajalo na Pelltonovem vrtu.

Drugi dan popoldne se je pred Pelltonovo hišo ustavil 
policijski avtomobil. Iz njega je izstopil inšpektor z dvema 
policajem in potrkal na vrata. . . .

Pellton je takoj odprl in ko je videl, kdo so nepovab
ljeni gostje, se je namrščil.

»Vi ste Arthur Pellton, n e ? ..  Jaz sem inšpektor Morelli. 
Upam, da ne boste hudi, če se malo pogovoriva. Rad bi 
vam zastavil nekaj vprašanj glede vaše žene.«

Pellton je samo prikimal in odpeljal inšpektorja v sobo.
»Kje imate ženo, gospod Pellton?« je inšpektor vprašal 

kar naravnost.
»Sla je obiskat neke prijateljice.«
»Katere in kam?«
»Ne vem. Mi ni povedala.«
»Bom povsem odkrit z vami, gospod Pellton. Po mestu 

m arsikaj govorijo. Vaše žene že tri tedne nihče ni v ide l...«
»Eh, saj veste, kakšni so sosedje! čvekajo vse mogoče.«
Inšpektor je vstal in stopil na drugi konec sobe.
»Ali vas smem vprašati, kaj ste minulo noč počeli 

na vrtu?«
»A, to vas m u č i. . .  No, če vas res zanima, bom pa po

vedal: zakopal sem prazne konzervne škatle. To menda ni 
prepovedano, a?« ^

»Ne, ni prepovedano. Seveda, če so bile dejansko škatle. 
Upam, da boste dovolili, da malo pogledamo te — konzerv
ne škatle!«

»Samo izvolite, inšpektor! Prav z veseljem bom gledal, 
ko boste kopali.«

Inšpektor je dejal policajema:
»No, fanta, lopate v roke in na delo!«
Četrt ure kasneje so inšpektor in policaja zapustili 

Pelltonovo hišo.. Inšpektor je klel od jeze.
»Ali je mogoče? Konzerve? Prazne konzerve? Sploh mi 

ne gre v glavo, kako more normalen človek zagrebsti praz
ne konzerve ob dveh ponoči.«

»Verjetno zato, da ne bi drugi videli, kako živi,« je 
skušal Pelltona zagovarjati eden od policajev. »Revež je 
prišel tako daleč, da m ora jesti samo konzerve.«

Pellton je skoz okno pozorno opazoval odhajajoče po
licaje. Eh, kakšni so, si je mislil zadovoljno. Jamo so od
kopali, zasuti se jim  je pa ni ljubilo.

Pozno ponoči je zaslišal v ključavnici ključ. Malo kas
neje je stopila v sobo njegova žena.

»Kod si se spet klatila? Koga si obiskala?« jo je  vprašal 
ogorčeno.

»Kaj te briga! To so moje stvari.«
Pellton je bil besen. Njegova žena je  res čisto brez 

vesti.
»Ali si kdaj pomislila, kako se bo to končalo?« jo je 

vprašal.
»Nikar si ne beli glave! Ko bom prihodnjič šla, me ne 

bo več nazaj. Sem že vse uredila. S tako mevžko, kot si ti, 
nočem več živeti.«

Stopila je k oknu in zagledala jamo na vrtu. čeprav 
je bil mrak, je videla kup izkopane prsti.

»Kaj pa ti je spet padlo v glavo? Zakaj si izkopal to 
jamo?«

Pellton se je samo smehljal. Ni odgovoril.
»Bolje bi naredil, da to jam o spet zasuješ.«
Pellton se je sklonil in pobral težko grebljo.
»Nič se ne srdi, draga moja! še  nocoj jo bom zasul,« 

je zamahnil z grebljo . . .  \
Potem je jamo zasul.

(Konec)

zorila, da se utegnejo malčki 
prehladiti in da naj jih  obu
je, jim  je le dala sicer za
krpane, a  bople volnene no
gavice. Planili so po njih  in 
jih  hiteli natikati, a je mo
rala m am a pomagati, ker so 
bile nogice trde in niso ho 
tele n o te r . . .

Potem so se otroci znova 
splazili na peč in začeli ru 
žiti koruzo. Tega dela so se 
že naučili in tako m ami po
magajo. S tovarišico Zinko 
sva se od n jih  poslovili in 
stali že na hišnem pragu, ko 
sva zaslišali enega od fanti
čev, ki je zaklical: »Teta, še 
pridite! . . .  «
■  V uredništvu smo sklenili
■  z denarjem , ki so ga pri-
■  spevali naši bralci, naj-
■  p rej nakupiti nekaj tople 
|  obleke in obutve za zimo:
■  za vsakega dvoje hlačk,
■  m ajic, srajčk, žabic itd.
■  K ar l  10 nakupili doslej,
■  jim  bomo v soboto peljali 
I  na dom, da bodo dedka 
|  Mraza pričakali vsaj to- 
|  plo oblečeni.

RIA BACER

nekaj prevozov gradbenega 
m ateriala v hrib. »Morda pa 
bi zbrali tudi pesek in ap
no,« sta dejala.

Tudi M arija Zupet, žena 
predsednika krajevne skup
nosti, je  dala spodbudno iz
javo: »Sami smo že razm iš
ljali o tem, da so trojčki tu 
di naši in da bi m orali še mi 
kaj narediti zanje. Ne dvo
mim, da bi naši ljudje ne 
hoteli pomagati. Morda bi 
lahko celo Rdeči križ organi
ziral nabiralno akcijo po 
bližnjih vaseh . . .«

Torej so tudi Škocjanci za
grabili! Vsa čast jim!

NAJPREJ BOMO OTROKE 
OBLEKLI IN OBULI

Ker sem videla rdeče no
žice Petroka, Pavleka in Ani
ce, ki so capljali po mrzlih 
tleh in jih  skušali ogreti na 
peči, k jer je navadno toplo, 
sem se zanimala, če res n i
majo kaj obuti.

— Im ajo tople nogavice, —• 
je povedala mama. — Dali so 
mi jih  sorodniki. Pa jih  h ra 
nim za bolj mrzle d n i . . .

Ko sem m ater dvakrat opo-

Minulih nekaj tednov je  bi
lo p ri Korenetovih res žalost
no: gospodar je dobil hudo 
zlatenico, da se tr i tedne ni 
mogel ganiti iz postelje, še  
zdaj, po več tednih bolezni, 
ima negotov korak. Velika 
sreča pa je, da se otroci za
h rbtne bolezni niso nalezli. 
Lahko pa si samo mislimo, 
kaj vse je m orala Jožefa Ko
rene med moževo boleznijo 
prestati: sam a je  bila za ži
vino, za strežbo bolniku in 
otrokom , za dela izven hiše 
in za gospodinjstvo.

Vse to  je  Korenetova v eni 
sapi razložila, vtem pa je v 
izbo prišel Lojze Korene, kot 
da bi bil potoglav. Trojčki 
so iz kota p ri mizi planili k 
očetu. Tedaj sem  videla, da 
so bosi. Zakurjeno tisti dan 
še ni bilo, ker je m am a mo
rala zarana v trgovino v 
škocj n .

Z menoj je  bila tajnica 
gradb. podjetja »Pionir« Zin
ka Grmek, zato smo opravili 
najprej služben pogovor; ka
ko bi s čim minijšimi stroški 
pokrpali hišo, da bi bila po
dobna pravem u človeškemu 
bivališču. Za pomoč smo na
m reč prosili podjetje PIO
NIR, in kot kaže po razgo
voru z d irektorjem  Ivanom 
Kočevarjem, lahko upamo, 
da bo podjetje s strokovnim i 
nasveti in delovno silo po
magalo Korenetovim hišo 
popraviti. O tem  pa kaj več 
prihodnjič, ko dobimo od 
Pionirja dokončen odgovor 
na našo prošnjo. H krati smo 
se obrnili tudi na  P IO N IR  
JEV sindikat.

TUDI KRAJEVNA 
SKUPNOST ŠKOCJAN 
BO POMAGALA

Msdtem ko sva medve s 
tovarišico Zinko obiskali Ko- 
renetove v Segonjah, je ko
lega Miloš Jakopec ostal v 
Škocjanu, da b i za našo ak
cijo Cgrel tudi domačo kra 
jevno skupnost.

Pri tem ni imel nobenih 
težav. Slavka Janežič, tajnica 
krajevne skupnosti, in Franc 
Gabrič na krajevnem  uradu 
sta bila takoj za to, da bi 
krajevna skupnost sodelova
la. Obljubila sta organizirati

OndaB jp n š io  v kuhinji Ivana Preseka v Ribnici do 
? r dotik ê* P°vzr°čilo ga je strelivo v polenu, ki 
je °SnJem eksplodiralo in pri tem naredilo
nai a - PreceJŠnje razdejanje. Strelivo je bilo 
v  - /pni12 ®asa zadnje svetovne vojne. Ranjen ni bil 
nihce-l^oto: Drago Mohar)

Smrt med lovskim 
počitkom

29. novem bra je bil 48-letni 
Anton Bajuk iz Drašičev pri 
Metliki na lovu. Okoli 10. ure 
so lovci p ri Trnovcu počivali. 
Anton Bajuk je nesrečno od
ložil nabito puško, da se Je 
sprožila in ga sm rtno ranila.

Vlom na Veselici
19. novem bra je  25-letni 

Ivan Pečaver, šofer brez stal
nega bivališča in zaposlitve, 
zlezel slkozi kuhinjsko okno 
v gostišče na Veselici pri Me
tliki. Odnesel je 60 Ndin in 
za okoli 140 Ndin jestvin in 
cigaret. Prijavili so ga jav
nemu tožilcu.

ZNOVA PR I NAJSTAREJŠI D O LEN ^

Prvi dan v 104. letu J^jenja
Frančiška Novak iz Vinje gorice pri Trebnjem je v s°^°' 2. decembra,

stopila v 104. leto življenja

skfbIi  .teŽavami ni bilo 
prizaIV  vse življenje. Ko 
smo J , . sjovesu stisnili ro 
ko, ? 5» iz srca želeli, da 
bi ^dno pri moči in 
z d r ^ ^ ^  m. L.

*1  kartanjem 
**b il nož

l9T '̂-oii'°ra se je zveče* 
Prl. >iqa }* Pavčku v Pod-

strStaška družba-
*af i 13-; i a tudi Jože 

Dr jji ^  et^ i Ludvik Bo-

b K # '^ i tSprla' Bobič j®
6 MrF̂ aTr*? nožem ranil 

ii i*%od d°> da so mo- 
raLcc ^ odpeljati v bol‘ 

50 priiavlli

29. novembra je pobrala krvni davek cesta pri Dol. Podborštu. Zagrebčan dr. Zvo
nimir Dražič se je z osebnim avtomobilom peljal v Ljubljano. Okoli 8.45 je prehi
teval kolono treh  vozil, ko se je naproti pripeljal v osebnem avtu 31-letni M aribor
čan Jože Kunšek. Pri hudem trčenju se je Kunšek ubil, njegova dva sopotnika 
pa sta se hudo ranila, škodo so ocenili na 12.000 Ndin. (Foto: Mirko Vesel)

Ve : Sc Je v zrak. Rakete so ga dvignile
1 *;V  j,0 nat* nJe- Obvisel je v zraku.

\ » e ” u . je  nudil, je bil vsekakor vreden 
ua-Je Pae krona vseh neštetih presenečenj, 

listin*8 Veso,i ca doživela na svoji poti.
\i»' x 1 Preprogi je vihral gigantski konj. Ko- 

ir %ai Cn° s*a vesoljca pravkar analizirala, so 
to’uv;1 t*° kolen v rastlinje. In na konju je 

* * pravcati človek. Velikanu

Bilo je skoraj presmešno, prenaivno, da bi Peter 
mogel verjeti lastnim očem. Velikan iz pravljic in 
kozmonavta enaindvajsetega stoletja!

Peter je strm el in strmel, dokler ni čudni jezdec 
izginil za obzorjem. Nato se je spustil k Jeanu. Sku
šal je čini manj razburjeno povedati, kaj je videl. Ni 
mu uspelo.

Pregledala sta ponovno sled kopita in se odpravila 
iskat naslednjo. Hodila sta najm anj deset minut, da 
sta  jo našla. Tako sta napredovala od sledi do sledi.

fc  ,4 i&^hl

Neimenovana iz Ljubljane 50.000 S din!
Mnogo lepega in prijetnega vam c 

moramo poročati za zadnjih 14 dni, \ 
kar se nismo videli. A namesto nas e 
naj govorijo raje besede spoštovanih 1 

bralcev in naročnic Dolenjskega lista, s 
ki so se v zadnjih dveh tednih spo- j 
mnili naših »dolenjskih trojčkov« na 1 

Segonjah. Medtem vam zgoraj še po
sebej pišemo, kako je bilo na zadnjem 1 
obisku pri Korenetovih, poročilo pa t 
sega nazaj do 23. novembra. ;

Kolektiv »LISCE« iz Sev- \ 
nice je zbral kar 117.200 j 

Sdin! 1

»Sporočamo vam, da smo prejeli ] 
od kolektiva konfekcije »LISCA« iz , 
Sevnice oz., da so nam osebno prine- j 
sli na dom zbirko 117.200 Sdin za na- ' 
še trojčke, za kar se jim  iz srca zahva- < 
limo in jih lepo pozdravljamo! — Po 
pošti nam je poslal za trojčke tudi 
Anton Janežič iz Škocjana 1000 Sdin. ' 
Vam kakor tudi vsem naročnikom in 
bralcem doma in na tujem, ki so ka
korkoli prispevali za naše malčke ali . 
pa še bodo, prisrčna hvala in iskrene , 
pozdrave!« — Tako nam je pisala dru- 1 
žina Korene sama — vsa čast pa Ko
lektivu LISCE v Sevnici za plemenito 
dejanje! Ko bi le našli sevniški kon- 
fe-Atcionarji mnogo dobrih posnemal- 
cev!

»Želim ostati neimeno
vana ...«

Presenečeni smo včeraj na pošti v 
Novem mestu prejeli denarno nakaz
nico, s katero je tovarišica — recimo 
ji kar N. N., čeprav vemo za njeno 
ime — poslala »Za trojčke 50.000 Sd:n, 
a v vaš list napišite kar neimenovani 
iz Ljubljane ..«. Iskrena hvala v ime
nu malčkov, na vašo željo, spoštovana 
tovarišica, pa vašega imena ne bomo 
objavili

se  nekaj drugih izjav: tuda neime 
novam »Naročnik Dolenjskega lista iz 
Kanade« je 24. novembra poslal v pis
mu 2 kanadska dolarja in pripisal: 
»Pridružujem se vaši človekoljubni ak
ciji .. •«; pismo je prišlo iz Toronta. — 
Vida Teller iz Huttlingena v Nemčiji 
je poslala 15 m ark za naročnino in 5 
m ark za trojčke, »ki so potrebni po
moči za mrzle zimske dni . •«

Slovenke — uslužbenke »Gemeinde- 
stube« in gdč. Elsa Kunz iz Stola v 
Švici so poslale za trojčke 30 švicar
skih frankov, vse pa lepo pozdravlja
jo. — Iz VVormsa v Nemčiji je Ani 
Lunder poslala lepo pismo in 17U nem
ških mark: »Neikaj deklet je doma v 
bližini Korenetovih in tudi po njiho
vem pripovedovanju vidimo, da je dru
žina potrebna pomoči. Zbrale smo 170 
m ark in jih pošiljamo ...« Prispevale 
so Rezaka Puc, Angelca Mrgole, Silva 
Razpotnik, Jelka Ribič, Stanka Povše, 
Branica Bon, Fanika Jeler, Zdenka Do
lenc, Vida Pfeifer, štefica Runtas, Zin
ka Klakučar, Lojzka Šalamon, Anica 
Jug, Cilka Povhe, Anica Matko, Tončka 
Lisec, Slavica Žnidaršič, Jožica Hoče
var, Pepca Kerin, Mili Pečnik, Marija 
Kunej, Štefka Golobič in Ani Lunder. 
— Vse naštete prisrčno pozdravljajo 
trojčke, Korenetove in voščijo vsem 
bralcem našega lista srečno novo leto 
1968! Hvala — in vsem: enako!

Ana Petrič iz Ljubljane je poslala 
2000 Sdin in pozdravlja akcijo, ki je 
vredna vse pohvale, pripisala pa je: 
»Pridružujem se zbirki, čeprav s 
sikromnim zneskom, ker sem sama z 
dvema otrokoma, sam ohranilka pa s 
tem večjo željo, da bi bili trojčki zdra
vi!«

»Vem, kako težko je z družino, saj 
sem bila stara šele 12 let, ko sem 
ostala brez mame v mladosti, a sem 
imela 7 bratov, pa sem morala skr
beti za vso družino sama . ..« nam je 
pisala Angela Nosan iz Prigorice pri 
Ribnici in nakazala 2000 Sdin; s tar
šem in otrokom želi vse dobro.

»Trojčkom sem naredila 
toplo odejo...«

Velik zavitek smo dobili pred dne
vom republike po pošti; poslala ga je 
na naš naslov Rozalija Arh iz škofje 
Loke, v pismu pa pravi: »2iivim že 
13 let na Gorenjskem,, a sem po duhu 
Še zmeraj Dolenjka. Zato toplo po
zdravljam pomoč za potrebne, a tudi 
sama bom prispevala svoj delež. Pre
življam se z zaslužkom v tovarni 
ODEJA in sem naredisla prešito odejo,

Kd0 je okradel 
‘INIS«?

26- novembra je  ne- 
znflne^i St v upravno stav
bo P °"Ja INIS v Bršlinu, 
p o ^ t  jo  nasilno
od2> ki ?̂dnesel nad 47.600 
Ndio- * *  jih imeli priprav 
lje n  , p ačilo  osebnih do- 
hod&J, ^klarjem . Storilec 
je Pr . /  stavbo skozi s tra 
n i š č  Kdo je odnesel 
d e n ^ v  vedo, vendar
poizv Nadaljujejo.

Črn dan na belem snegu
(Nadaljevanje s 1. str.)

z neprim erno h itrostjo  poto
val po avtomobilski cesti. 
Med vožnjo po klancu na
vzdol pri poljanah ga je za
našalo, ker pa je pritisnil na 
zavoro, se je  znašel v skal
nem vseku. Laže je  bila ra
njena voznikova žena.

Nedolgo zatem se je pri 
Poljanah pripetila še hujša 
nesreča. Iz Ljubljane so po
tovali v Zagreb trije  tovor
njaki s prikolicami. Marin 
Smoljan iz Pule je vozil prvi 
tovornjak. Ker zaradi snega 
ni speljal klanca, se je um a
knil na rob ceste. Petdeset 
metrov za njim  je vozil 
tovornjak Italijan Mauro 
Miglino, za njim  pa cister
no ilirskobistrišlkega podjetja 
TRANSPORT Ivan Bem etič 
iz Rupe pri Opatiji. Bem etič 
se je odločil, da bo prehitel 
tovornjak pred seboj, pa je 
obstal na klancu. Tedaj se 
je nasproti z osebnim avtom 
pripeljal Zagrebčan Danijel 
2 unec in se zaletel v itali
janski tovornjak. Dejan Ste- 
vič pa se je s kom bijem  iz Pu
le zaletel v cisterno. Kombi 
je  od cisterne odbilo po na
sipu na njivo. Voznik in n je
gova sopotnika so bili ranje
ni. Zagrebčanka Danica Mi
loševič, ki se je  na kraj ne
sreče pripeljala za kombijem 
z osebnim avtom, se je usta 
vila ob tovornjakih. N aproti 
je pripeljal avtobus CROA- 
TIA TRANSPORT, ki ga je 
upravljal Josip Jerbič. Avto
bus je najprej zadel kabino 
puljskega tovornjaka, potem 
pa še osebni avto Miloševi- 
čeve. škodo na vseh vozilih 
so ocenili na 13.400 N din.

To ju tro  sta se p ri nadvozu 
pri Trebnjem na avtomobil-

čičev avto se je zaletel Ita li
jan Giancarlo Lari, ki se je 
pripeljal naproti z osebnim 
avtom, škode je bilo za 950 
novih dinarjev.

Na zasneženi cesti pri Do- 
bruški vasi pa je zaneslo 
osebni avto Zagrebčana Mate 
Bitanga. Med vožnjo v Za
greb je zdrknil s ceste na 
nasip, k je r se je prevrnil, šk o 
de je  bilo za 900 Ndin.

Okoli 11. u re se je po avto
m obilski cesti do Ponikev 
pripeljal z osebnim avtom 
Franc Mihelčič iz črnuč. Ko 
je  opažal stoječo kolono vo
zil, je zavrl, pa ga je zaneslo 
na  levo v skalni vsek. škodo 
so ocenili na 800 Ndin.

• '  V  i otroška
konfekcija 

 ̂ športne
hlačke 

ženske kopalke

Jutranjka
KONFEKCIJA • SEVNICA

C. HILL
   >

Konzerve

Priznati moramo; ko smo 
jo pred trem i leti obiskali in 
ji čestitali za stoletnico ro j
stva, kljub njeni dobri volji 
in živahni radovednosti za 
svet okrog nje nismo mislili, 
da jo bomo lahko obiskali 
tudi za tako visok jubilej. Pa 
smo se zmotili: drobna ženi
ca je dočakala 101., 102, 103, 
in 104. leto, 5e več: v soboto 
je bila celo bolj razpoložena 
kot tak rat ob stoletnici.

»Joj, kako lepe rože!« se je 
razveselila cvetja in darila, ki 
ga ji je v imenu občinskega 
odbora RK Trebnje izročila 
socialna delavka Zalka M ajer
le. »Vi ste pa že bili pri nas,« 
se je  obrnila k meni, »imate 
samo tole punco? Mi bi tudi 
eno potrebovali?« »Samo to-

) le, pa še te je dovolj, saj ve- 
i ste, da je z ženskami križ,«
- sem odvrnil in zasmejali smo 
i se vsi skupaj, čeravno nas 
i je njena edina še živeča hči 
, 60-letna Pepca malo postrani 
i pogledala, češ saj skrbim  za- 
i njo, kolikor morem.

Zenica je bila nadvse vesela 
i, obiska. Sedela je na postelji 
) in klepetala, jedla čokolado, 
a za nameček pa poskusila tu 

di hermeliko. »Hm, to je pa 
e dobro, sladko!«
:i Frančiška je  brez napojev, 
a receptov in zdravnikov dose- 
a gla tako visoko starost. Na- 
•- rava je položila v njeno na 
« videz šibko telo neusahljivo 
e življenjsko moč. Poročila se 
[i je 1881. leta in rodila šest 
>- otrok. Kot kmečki ženi s

f M s m

Katero vino je 
boljše

Ob otvoritvi vinske kleti v 
Metliki so odborniki in gost
je poskušali zadružno črni
no. Ker je bil med odborni
ki tudi znani gostilničar Pe
pe Badovinac, smo ga vpra
šali:

— Kaj menite, katero vino 
je boljše — vaše ali zadruž-

■ no?
Gostilničar Pepe je zavrtel 

oči, kot ima navado, in di
plomatsko izjavil:

— Menim, da tole. Pa ve
ste zakaj? Ker je zastonj . .

Zasebni in družbe
ni privatniki

Na nedavni dolgi razpravi 
o zasebnem km etijstvu v sev- 
vniški občini so kar trije raz
pravljavci govorili o »zaseb
nih privatnikih«, ki jim  je 
treba pomagati, da se bodo 
opomogli. Nam »novinarskim  
časnikarjem«, ni bilo jasno, 
ali gre za nov izraz, ki se je ro
dil pod vplivom predlogov o 
uvedbi samoupravljanja v za
sebnem sektorju, ali je bil 
le navaden trikratni jezikov- 

| ni spodrsljaj.

14. Odkrhnil je drobec skale in ga vrgel v odprtino 
analizatorja. Namrščil je čelo. Snov pred njim ni bila 
organskega izvora. Nekaka roževina.

Nista utegnila pomisliti, odkod tu taka klada ro- 
ževine, ko se je nenavadna »skala« nepričakovano pre
maknila in zletela kvišku. I)a! Zletela v zrak skozi 
krošnje dreves! Za njo je ostal na tleh globok pol
krožen utor.

Zdaj je bil Peter tisti, ki je pozabil na vsako pre*



»Kočevski tisk«: 
proslava in ure

25. novembra so v CZP Ko
čevski tisk v Kočevju pro
slavljali dan republike in 50- 
letnico oktobrske revolucije. 
Na slavnosti so hkrati pre
gledali tudi svoje poslovne 
uspehe in nagradili z ročni
mi urami 5 članov kolektiva, 
ki 'so zaposleni v podjetju 
nad 10 let. Nagrajenci so: 
Darinka Medic, Marija Crn
kovič, Lojzka Lesar, Milena 
čoklec in Karel Koleto. Pro
slave se je udeležil tudi se
kretar občinskega sindikal
nega sveta Božo Resinovič.

Boljši učni pogoji
V Vasi-Fari bo v prosto

rih, ki jih je izpraznil »Tr- 
gopromet«, uredila šola en 
razred, kabinete in zbornico, 
v zgornjem delu stavbe, kjer 
so bili zdaj kabineti, pa dru
žinsko stanovanje, če bo šlo 
vse po načrtih, bodo prosto
ri urejeni že do začetka dru
gega šolskega polletja. Pre
ureditev bo financirana s kre
ditom in z lastnimi sredstvi 
šole. Po preureditvi bodo 
imeli vsi višji razredi osem
letke pouk v Fari, zaradi če
sar se bodo zboljšali učni 
in delovni pogoji; nižji razre
di pa bodo imeli še naprej 
pouk v Vasi.

O nalogah 
komunistov

Danes bo v Kočevju sesta
nek članov sekretariatov or
ganizacij in aktivov ZK iz 
področja gospodarstva, jutri 
pa bo enak sestanek članov 
sekretariatov iz negospodar
skih področij. Na obeh se
stankih se bodo udeleženci 
pogovorili o neposrednih na
logah komunistov na področ
ju gospodarstva in družbenih 
služb ter o izboljšanju svoje
ga dela.

Nejasna usoda 
prevoza

Kakšna bo po Novem letu 
usoda avtobusne proge za 
šolarje Banja loka—Fara in 
Osilnica—Fara ter redne av
tobusne proge Petrina—Ko
čevje, na kateri tudi vozi av
tobus, ki ga plačuje šola v 
Vasi—Fari, se še ne ve. Pri 
SAP namreč dokazujejo, da 
zaslužijo na nje premalo ozi
roma imajo celo izgubo, šola 
plačuje za prevoz otrok letno
10 milijonov Sdin, razen tega 
pa SAP zasluži še z avtobus
nim prevozom od Petrine 
prek Vasi do Kočevja, če
prav na tej progi vozi avto
bus, ki ga plačuje že Sola. 
SAP bo šob. do 15. decembra 
sporočil, če bo ceno za pre- 
voee v prihodnjem letu spre
menil.

Cene v Kočevju 
in Ribnici

Protekli ponedeljek so veljale v 
trgovinah s sadjem in zelenjavo v 
Kočevju in Ribnici naslednje ma- 
lopradjne cene:

krompir
sveže želje
kislo zelje
kisla repa
fiiol v am ju
čebula
časen
solata
paprika
paradižnik
koron je
peteršilj
ohrovt
radlč
cvetača
špinača
jabolka
hruške
pomaranče
mandarine
limone
banane
grozdje
ribe
Jajca C cena

za kos

Kočevje Ribnica 
0^4 0.80
1,12 1,20
1,72—1,96 1,80 
1,72 1,80
4.60 4
1,83 1,90

13 14
4.50 3
— 3

6.50 8.30
1,36 1,20
2,68 3,60
1.60 1,20
3,05 —
— 3
— 3,60
1,30—2,80 1 
3,03 3,20
4,90 4,90
5,40 —
4,86 5,25
5.50 5,10
4,70 4,50
7,35 -

0,80 0,81

Z DRUGE SEJE OBČINSKE KONFERENCE SZDL KOČEVJE

Prekinitev dela ni pravilna rešitev
Največ je bilo govora o težavah v šolstvu in zdravstvu —  Privoščimo si 
lahko le toliko, kolikor imamo denarja —  Novi predsednik je Janez Merhar,

sekretar pa Nace Karničnik

Na drugi seji konference Socialistične zveze občine 
Kočevje, ki je bila v sredo, 22. novembra, so raz
pravljali o delovanju družbenih služb, predvsem šol
stva in zdravstva. V razpravi so razen predstavnika 
republiške konference SZDL Nika Lukeža in ostalih 
članov konference sodelovali še štirje republiški po
slanci. Na seji so izvolili za novega predsednika ob
činske konference SZDL Janeza Merharja, za sekre
tarja pa Naceta Karničnika.

V občini Kočevje gre oko
li 20 odstotkov narodnega 
dohodka za šolstvo, pokojni
ne, zdravstvo, otroški doda
tek in oskrbnine. Ta vsota 
predstavlja dobrih 47 odstot
kov čistih osebnih dohodkov 
vseh zaposlenih v gospodar
stvu. Bazen tega so zaposleni 
v občini prispevali v zadnjih 
štirih letih v obliki samopri
spevka skoraj 600 milijonov 
starih dinarjev za gradnjo 
zdravstvenega doma in šole, 
kar pomeni, da je vsak zapo
sleni prispeval v tem obdob
ju več kot 90.000 Sdin. Iz 
občinskega proračuna gre 
nad polovico denarja samo 
za šolstvo.

Kljub temu sta se prav 
zdravstvo, posebno pa šol
stvo, znašla v zelo težkem 
položaju. Zdravstveni delavci 
dobivajo že štiri mesece 90- 
odstobne osebne dohodke, 
prosvetni delavci pa so prav 
v teh dneh zagrozili s preki
nitvijo dela, če se materialni 
položaj šolstva ne bo izbolj
šal.

Te težave je nedvomno za
krivil dosedanji ekstenzivna 
razvoj teh služb, ki pa ni bil 
značilen le za kočevsko ob
čino, ampak za vso državo. 
Na to nepravilnost je poka

zala prav gospodarska in 
družbena reforma. Razen te
ga reforma zahteva še, da 
vse oblasti potrošnje raciona
lizirajo izdatke in da ne pre
hajajo iz okvirov materialnih 
možnosti.

V razpravi je bilo posebno 
poudarjeno, da bi morala 
imeti vsaka družbena služba 
(šolstvo, zdravstvo itd.) iz
delan svoj delovni program 
za nekaj let naprej, v njem 
pa bi moralo biti prikazano, 
koliko denarja je potrebnega 
za njegovo izvedbo. O tem 
programu naj bi ne razprav
ljali* le Socialistična zveza, 
občinska skupščina, razni re
publiški organi itd., ampak 
tudi občani. Ali bodo progra
mi v celoti osvojeni ali bo 
morda treba nekatere po
stavke črtati, bodo odločali 
listi, ki bodo dajali denar za 
izvedbo programov. Privošči
li si -bomo lahko le toliko, 
kolikor bomo imeli denarja 
oziroma, kolikor smo priprav
ljeni prispevati.

člani konference so ugoto
vili, da le tako reševanje te
žav lahko privede do uspe
hov (ne pa razne prekinitve 
dela).

Na seji konference so tudi

sklenili, da bodo o vseh te
žavah družbenih služb sezna
nili občane na javni tribuni, 
ki bo decembra. Tedaj bodo 
na vprašanja občanov odgo
varjali tudi poslanci republi
ške skupščine.

Bo pozimi pošta?
Dostava pošte za Poljansko 

dolino (Fredgjrad in okolico) 
pozimi sploh ni urejena. Se 
Predgrad, ki dobiva v letnem 
obdobju pošto vsak dan, jo 
začne dobivati pozimi le vsa
ke dva dneva. Ljudje okoliš
kih vasi pa se boje, da pozimi 
sploh ne bodo dobivali pošte. 
Za vsa območja od Radenc 
do Vrta in Nemške loke je 
namreč le en poštar, kar je 
po mnenju občanov premalo.

Zakaj v cirilici?
15. in 16. novembra so 

v kinu Jadran v Kočevju 
'predvajali m ehiški film  
»En dan življenja«, ki je 
bil podnaslovljen v ciri
lici. Vrhu vsega je bil 
film ski trak zelo zdrsan 
in obrabljen, predvajanje 
pa tem u prim em o. Neve
šči branja cirilice, so se 
gledalci dodobra namuči
li, nekateri pa so iz pro
testa zapuščali dvorano. 
Zakaj ni uprava kina Ja
dran ob tej priložnosti 
znižala cene vstopnic, saj 
so bili gledalci prikrajša
ni? V vseh slovenskih k i
nematografih bi morali 
bolj paziti tudi na čistost 
jezika v podnaslovih, saj 
so prevodi navadno zelo 
slabi in tudi netočni. Za
kaj v hlastanju za zasluž
kom  zapostavljamo svoj 
jezik in pisavo?

Sestanki in seje 
ob jubileju

V občini Kočevje bo v tem 
mesecu več sej in sestankov 
organizacij in aktivov ZK, de
lovnih organizacij in šol, ki 
bodo posvečene predvsem 
30-letnici izvolitve Tita za ge
neralnega sekretarja KPJ. Na 
njih bodo predvojni in med
vojni revolucionarji in ko
munisti seznanjali poslušal
ce o takratni vlogi in delu 
partije; gospodarski in poli
tični delavci pa bodo govorili
o naših povojnih dosežkih. 
Sestanki bodo zaključeni 
predvidoma do 22. decem
bra. V tem mesecu bo še 
razširjena seja občinskega ko
miteja ZK, ki bo tudi posve
čena 30-letnici izvolitve Tita 
za generalnega sekretarja 
KPJ.

Prevoz otrok urejen
Prevoz učencev iz Obkolpja 

pri Predgradu je zdaj na za
dovoljstvo staršev in učencev 
urejen. Otroke vozi v šolo 
posebni avtobus. Skupaj se 
vozi 9 otrok v šolo v Stari 
trg, 9 pa v predgrajsko šolo. 
Razen slovenskih otrok se vo
zi zdaj v slovenske šole tudi 
5 otrok s hrvaške strani 
Kolpe.

Včeraj se je začela šola za življenje
Pri kočevski delavski uni

verzi so se odločili, da bodo 
letos organizirali »šolo za 
življenje« in »šolo za star
še«. Prva je namenjena mla
dini med 15. in 20. letom sta
rosti, druga pa staršem, ki 
imajo otroke. Obe sta se pri
čeli včeraj, 6. decembra: šola 
za življenje ob 16. uri in šola 
za starše ob 19. uri. Obe bo
sta v prostorih gimnazije, 
šola za življenje bo trajala 
tri mesece in bo vsak četr
tek.

V »šoli za življenje« bodo

imeli 12 zelo zanimivih pre
davanj. Naj jih naštejemo sa
mo nekaj: Mladostna doba
in njene značilnosti, O obli
kovanju osebnosti, O skrbi 
za zdravje in dolgo življe
nje, dve o telesnem in spol
nem dozorevanju, nadalje o 
odnosih med spoloma itd.

Vsa predavanja bodo spre
mljana z zanimivimi filmi, 
med njimi tudi s celovečerni
mi. Glavni namen šole je da
ti doraščajoči mladini po
trebno znanje in vzgojo v

Urbanistični pro
gram občine

O bS Kočevje je zaprosila 
pristojne republiške organe 
za pomoč pri izdelavi urba
nističnega programa celotne
ga občinskega območja. 7. 
novembra je republiški se
kretariat za urbanizem skli
cal v Kočevju posvet. Ugoto
vili so, da bo treba upošte
vati vodnogospodarske razme
re na področju od Stare cer
kve do Kočevja, ker so tam 
pogostne poplave. Glede cest 
so menili, da je potrebno re
zervirati v Kočevju pas za 
obvozno cesto, ki bi potekala 
od naselja Breg, po delu 
Podgorske ulice prota Dolgi 
vasi. O tem, kdaj se bo zače
la gradnja te ceste, niso go
vorili, pač pa so sklenili re
zervirati prostor zanjo.

S SEJE OBČINSKE SKUPŠČINE V KOČEVJU

Pred združitvijo zdravstvenih domov
Potrebna je tudi reorganizacija socialnega zavarovanja — Večjih odpustov 
z dela ne bo — Zdravniki naj bi imeli več časa za pregledovanje bolnikov 

in za strokovno izpopolnjevanje

Občinska skupščina Kočevje je dala na zadnji 
seji, ki je bila 27. novembra, soglasje k nameravani 
združitvi zdravstvenih domov Kočevje in Ribnica. Po
sebni iniciativni odbor že pripravlja vse potrebno za 
združitev. Hkrati se bosta združili tudi lekarna Rib
nica in lekarna Kočevje.
Poročilo o združitvi zdrav

stvene službe na območju 
občin Kočevje in Ribnica je 
ugotavljalo, da zahteva nova, 
boljša organizacija zdravstve
ne službe tudi spremembo 
osnov, na katerih je zgraje
na, hkrati pe tudi reorgani-

DROBNE IZ KO ČEVJA
■  ■  ■  PRVI SNEG NA» J K ZO

PET IZNENAD1L, čeprav samo po
vsem lahko pričakovali, da bo za
padel. Vse kanalske mreže so bile 
takoj zamašene, površinska voda se 
m imela kam odtekati, zato je bilo 
brozge precej tudi na pločnikih. 
Cijčani so mešali brozgo in premo
čeni premišljevali, zakaj se ime
nuje najnovejša komunalna pristoj
bina — kanalščina?

■  ■ ■  KOMISIJA ZA VOZNI
ŠKE IZPITE bo pričela poslovaU v
domu telesne kulture. Avto-mato 
druStvo Ima tu  že svojo pisarno, 
zato je prlkladneje, da bo poslo
vala tu tudi komisija. V domu so 
tudi primerne dvorane aa teoretič
no Izpite. Komisija bo postavala 
do nadaljnjega kot dosloj, se pravi 
vsak četrtek.

■  ■  ■  SVETLOBNIM NAPISOM
V SREDIŠČU MESTA so se pri
družili še novi. Na novo urejena 
Restavracija ima žive in okusne 
svetlobne napise, tako da je ta  del
mest# zdaj lepo razsvetljen.

■  ■  ■  NEKATERE TRGOVINE 
PREVEC VARČUJEJO z razsvetlja
vo izložb. Vsaj prve uro v mraku

zaedjo zdravstvenega in so
cialnega zavarovanja. Dej
stvo, da imamo zdaj kar šest 
različnih načinov uveljavlja
nja zdravstvenega zavarova
nja, precej ovira smotrnost 
v tej službi.

Zaradi združitve ne bo pri
šlo do večjega odpuščanja 
zaposlenih v obeh zdravstve
nih domovih. Po predlogu 
komisije za pripravo organi

zacijske sheme novega zdrav
stvenega doma bo združeni 
dom potreboval 92 strokov
nih delavcev, 12 naj bi jih 
ostalo v upravi, 4 pa na re
ševalni postaji. Po tem pred
logu je sporna le nadaljnja 
zaposlitev treh administra
tork in treh babic na terenu.

V razpravi na seji skupšči
ne je sodeloval le republiški 
poslanec socdaOno-zdravstve- 
nega zbora dr. Miha Petrovič, 
ki je med ostalim poudaril, 
da bi bilo v zdravstvu treba 
norme sprostiti, ker bi po
tem imeli zdravniki več časa 
za pregledovanje bolnikov in 
za strokovno izpopolnjevanje.

pripravi na samostojno živ
ljenje.

S šolo za starše pa hočejo 
pomagati staršem pri vzgojd 
otrok. Zelo pogosto slišimo, 
da starši premalo pomagajo 
otrokom pri vzgoji in izobra
ževanju. Zato so učni uspehi 
slabši in vedno več je vzgoj
nih težav z mladino. Dosti
krat valimo krivdo na star
še, premalokrat pa se vpra
šamo, ali nismo dolžni tudi 
staršem pomagati in jim da
ti več znanja o vzgoji mla
dine.

V šoli za starše bodo obi
skovalce seznanili z značil
nostmi telesnega in spolnega 
dozorevanja mladine, z vzgo
jo pdnosov med spoloma, s 
tem, kako pomagamo otroku 
pri učenju itd. šola bo traja
la tri mesece in bo vsak dru
gi četrtek.

V obeh šolah bodo preda
vali in odgovarjali na vpra
šanja poslušalcev znani psi
hologi, pedagogi, zdravniki in 
drugi predavatelji iz Ljublja
ne.

Šoli sta brezplačni. V »šoli 
za starše« bodo pobirali sim
bolično vpisnino v znesku 10 
Ndin in jo bodo starši plače
vali šele na koncu, če jim bo 
šola všeč in če bodo od nje 
imeli korist. Mc

O glašujte  
v DL!

liri bile izložbe lahko razsvetljene, 
saj je to za trgovine naj cenejša re
klama. Z razsvetljavo izložb po 
obratovalnem času najbolj varču
jejo trgovne velikih tovarn obutve.

■  ■  ■  POTNIKI AVTOBUSOV
SAP na progi Kočevje—Ljubljana 
so zadovoljni sedaj, ko je urejena 
cesta proti avtobusni postaji pri 
zadružni hiši na Turjaku. Cesta in 
predprostor s ta  asfaltirana, hkrati 
pa so odstranjeni ostri ovinki, pre
kop in ozko mostišče.

■  ■  ■  PRED POBALINSTVI 
SMO IMELI V KOČEVJU NEKAJ 
CASA MIR; sedaj pa kaže, da se 
je začela uveljavljati nova skupina 
nočnih razgrajačev. Zopet so po
lomljene in razmetane klopi na 
Trgu 3 oktobra (proti Soli) in pre
vrnjeni koški zo smeti. V mraku 
jemljejo izpred gostiln in trgovin 
tudi kolesa, se z njim i vozijo po 
sprehajališčih, potem pa Jih pu
ščajo kjerkoli, ker se Jih fx>jijo 
peljati nazaj, kjer so si jih  — iz. 
posodili. Nekdo pa Je zadnjič v 
Gaju kolo preprosto vrgel z lesene
ga mostu v Rinžo.

■  ■  ■  VELIKO RAZBITIH SIP
g  na Trgu 3. oktobra na stavbi, ki 

Je izpraznil »Trikon«. Tu gre 
mimo največ tujcev, Id ob pogledu 
na zanemarjena okna verjetno ne 
dobijo najlepšega vtisa. Tujec 
namreč ne ve, da so to izpraznjeni 
prostori in da čakajo na prenovi
tev. Zato bi bdlo nujno potrebno 
nam estiti šipe, saj gre za lepši vi
dez tega dela mesta

Ceste na Kočevskem protestirajo
Tudi sodelovanje med republikama je na področju cest slabo — Ceste 

kažejo rebra — Smešno urejeno pluženje snega in barvanje mostov

Vse ceste na Kočevskem so slabe, potrebne te
meljitega vzdrževanja ali celo modernizacije. Izjema 
je seveda le cesta Škofljica—Kočevje. Tega dejstva 
ne ugotavljajo samo občani, ampak tudi občinska 
skupščina.

Temelji cest proti Brodu 
na Kolpi, Osilnici, Novemu 
mestu, Črnomlju in Predgra
du so načeti. Vozila uničujejo 
ceste — ceste uničujejo vo
zila-

Ob oesti Moejelj—Brezovica 
so sicer kupi gramoza, a ga 
morajo cestarji — kot smo 
zvedeli od občanov — varče
vati. V Predgradu pa so nam 
zatrdili, da menda ni slabše 
ceste, kot je od Brezovice 
proti Predgradu.

Ce narasla Kolpa odnese 
del ceste od Vasi—Fare proti

Osilnici, včasih otroci kar te
den dni ne morejo v šolo, 
ker ne morejo voziti šolski 
avtobusi; potem pa morajo 
učitelji imeti zanje pouk še 
med počitnicami.

Smešno in hkrati žalostno 
Je urejeno pluženje snega na 
tej cesti, ki teče nekaj po 
slovenski, nekaj po hrvatski 
strani Kolpe. Plug cestnega 
podjetja Novo mesto pluži 
sneg proti Petrini, na polo
vici mostu med Petrino in 
Brodom na Kolpi kamion 
plug dvigne in pelje po hr

vatski strani po celem snegu 
do sredine mostu pri Ga- 
šparcih, tam plug spet spu
sti in pluži naprej proti 
Osilnici.

Podobno je tudi pri barva
nju mostov. Letos Je bil na 
slovenski strani pobarvan, na 
hrvatski pa ne.

Naše država, naša republi
ka, naša mesta se bratijo z 
drugimi državami in mesrti, 
doma, v Jugoslaviji, pa si 
uredimo delo tako, kot da 
smo si sovražniki. Odprli 
smo državne meje, sodeluje
mo z vsemi državami, doma 
pa so meje med republikami 
zaradi slabega sodelovanja 
na nekaterih področjih kar 
preveč vidne Pa vendar bi 
se dalo to urediti.
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Največ so govorili o kmetijstvu
Razprava o težavah v kmetijstvu, ki se vrti kot v začaranem krogu — Slišati 
je bilo tudi predloge, ki bi jih bilo vredno upoštevati — Dotaknili so se 

KOVINSKEGA PODJETJA, obrti in krajevnih skupnosti

V Ribnici je bilo 27. no
vem bra prvo zasedanje ob
činske konference Zveze ko
munistov. Poleg članov kon
ference — le-ta ima 37 članov
— je prisostvoval zasedanju 
in sodeloval v razpravi tudi 
član CK ZKS Boris Mikoš. 
Prvo zasedanje je  potekalo 
v znam enju živahne in plod
ne razprave o raznoterih go
spodarskih vprašanjih v ob
čini in vlogi ZK v reševanju 
družbenih protislovij. Izvoli
li so šest stalnih komisij ter
9-članski občinski komite 
ZKS. Za sekretarja je  bil iz
voljen Danilo M ohar iz Rib
nice.

Referat o nalogah komuni
stov je  dal dovolj snovi za 
razpravo. Ni naključje, da 
se je razprava začela s kme
tijsko problem atiko ali bolje 
s problematiko, s katero se 
ukvarja ribniška km etijska 
zadruga. Le-ta stoji pred 
vprašanjem , kako gospodari
ti, da bodo km etijski obrati 
rentabilni. Lastna cena za ki-

logram žive teže živine je 
840 Sdin, prodajna cena pa 
620 do 630 Sdin. Izguba je na 
dlani; letos bo znašala pred
vidoma 20 milijonov Sdin. 
Razmere so fcaike, da bodo 
tudi za naprej delali izgubo 
kljub prizadevnosti zaposle
nih, kljub -razmeroma nizkim 
osebnim dohodkom v zadrugi 
(letošnje poprečje je  okrog
67.000 Sdin). Ali bi zadevo 
rešili, če bi odprodali iz h le 
vov vso živino? Verjetno ne. 
Tu je tudi še vprašanje pla
čevanja am ortizacije za hleve 
in ostale naprave, ki znaša 
15 milijonov Sdin. Ali naj bi 
zadruga plačevala am ortiza
cijo zato, da se bodo v praz
nih hlevih podile podgane. 
Začarani vozel, k i ga tudi 
na konferenci niso mogli raz 
vozlati, čeprav smo slišali 
precej misli, ki bi jih  bilo 
vredno upoštevati p ri reše
vanju km etijske problem ati
ke nasploh.

člani konference pa so go
vorili tudi o drugih vpraša
njih. Seznanili so se s sta
njem  v kovinskem podjetju, 
kjer si organi delavskega sa
m oupravljanja na vso moč 
prizadevajo, da  bi kolektiv 
prebrodil trenutne težave. 
Prepričani so, da bodo p ri

hodnje leto težave odstran je 
ne. Slišali smo tudi proble
matiko v zvezi z zaposlova
njem  nove delovne sile in 
odpiranju novih delovnih 
mest. Ugotovili so, da so še 
neizkoriščene možnosti za za
poslovanje v obrti. Odprto je 
bilo tudi vprašanje financira
n ja krajevnih skupnosti ter 
druga vprašanja. Zasedanje 
je osvetlilo niz vprašanj, ki 
čakajo na rešitev. Pri tem 
bodo m orali močno sodelo
vati prav komunisti. Reorga
nizacija krajevnih organizacij 
v občini — sedaj je samo 
pet organizacij ZK — daje 
vse možnosti za čim večjo 
uveljavitev komunistov. —r
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V nove prostore se je te dni preselila uprava obrata 
INLES »Smreka« v Loškem potoku. Gradnja upravne 
stavbe, v kateri je tudi gasilski dom tega obrata, je 
veljala 12 milijonov starih dinarjev. Stavbo je v pri
bližno letu dni zgradila gradbena skupnost INLES. 
(Foto: Vesel)

Vsak dinar za šolo pretehtati?
Izobraževalna skupnost Ribnica bo morala zelo skrbno gospodariti, ker je 
premalo denarja za šolstvo — Razprava o enotnih merilih za financiranje 
izobraževanja — Stroški za šolanje enega učenca so v ribniški občini nižji, 

kot znaša republiško poprečje

V Ribnici je  bila 3. no
vem bra seja izvršnega od
bora izobraževalne skupno
sti občine Ribnice. Ker je 
dal dosedanji predsednik iz
obraževalne skupnosti tov.

Pred volilnimi konferencami

Tale električni drog v va
si Ret je \ Loškem potoku 
je pri tleli popolnoma se- 
gnil in se je zato prelo
mil. Pokoncu ga drže te še 
električne žice. Ce se bo
do še te pretrgale, bo drog 
padel in bo elektrika ali 
drog kog” poškodoval *i!i 
ubii. Vaščani pravijo, da 
je drog segnil pred dve
ma mesecema, nekateri pa 
trdijo, da pred dvema le
toma. Vsekakor pa prosi
jo že precej časa, da bi 
tisti, ki odgovarjajo za 
vzdrževanje zunanje elek
trične napeljave, postavili 
nov drog. — Na sliki je 
desno dr'ig, ki visi le na 
električni!, žicah, levo od 
njega pa gleda iz zemlje 
segniti sp dnji del, od ka
terega se je drog odlomil

(Foto: Vesel).

Nedavno je  bil v Ribnici 
posvet predsednikov krajev
nih organizacij SŽfc>L. Na 
njem  so razpravljali o dose
danjem  delu organizaj SZDL 
in o pripravah na letne kon
ference. Te bodo predvidoma 
v januarju  in februarju  pri
hodnje leto in ne bodo volil
ne. Ob tej priložnosti bodo 
pregledali tudi delo članov 
občinske konference in imeli 
možnost, dfe j nedelavnega čla
na zamenjajo z drugim.

V občini je okrog 8000 vo
lilnih upravičencev, članov 
SZDL pa je okrog 5400. Zato 
bodo v teh dneh organizacije 
SZDL skušale vključiti še 
nove člane, predvsem iz vrst 
mladine.

Obširno so razpravljali o 
vlogi SZDL v odnosu do kra
jevnih skupnosti in ugotovili, 
naj bi bila Socialistična zve
za koordinator dela na svo
jem območju, od krajevne 
skupnosti do gasilskega dru 
štva.

Ugotovili so, da je potreb
no čimprej ustanoviti d ru 
štvo prijateljev mladine v 
Sodraž'ci in Loškem potoku.
V Ribnici tako društvo uspe
šno deluje.

Beseda je tekla tudi o 
kadrovskih pripravah na vo
litve novih članov svetov k ra 
jevnih skupnosti (polovico 
članov). Volitve bodo predvi
doma v februarju  in marcu.

O glašujte  
v UL!

JA G E R  PA  JAGA

Predsedniki so bili m išlje
nja, naj hi prihodnje leto 
plačevali krajevni sam opri
spevek za gradnjo šol vsi 
občani, č im prej je treba p ri
praviti vse potrebno za iz
vedbo referendum a v zvezi 
z uvedbo krajevnega samo
prispevka v prihodnjem  letu.

Evgen Ivanc ostavko na ta 
položaj, je  odbor imenoval 
za začasnega predsednika 
tov. Mileno Borovac, ravna
teljico osnovne šole Ribnica, 
ki bo opravljala posle do 
izvolitve novega predsed
nika

Poročilo o realizaciji pro
računskih dohodkov in iz
datkov za šolstvo v času od
1. januarja  do konca sep-, 
tem bra letos je  pokazalo, 
da m orajo šole v občini 
skrbno gospodariti, če ho
čejo shajati s sredstvi, ki 
jih  prejem ajo iz občinskega 
proračuna. V devetih mese
cih letos so prejele vse tri 
šole, to je v Ribnici, So- 
dražiti in Loškem potoku,

skupno 118,710.000 S din ter 
OŠ Ribnica še 450.000 S din 
ea telovadnico.

Tov- Borovčeva je med 
drugim poročala o stanju  
šol v Sloveniji v prim er
javi s šolami v ribniški 
občini. Tako znašajo stroški 
na enega učenca v naši ob
čini nekaj nad 96.000 starih  
din republiško poprečje pa 
znaša 115.000 S d in . Po šte
vilu učencev na tisoč pre
bivalcev je ribniška občina 
s 144 učenci med sloven
skimi občinami na 13. me
stu, po višini osebnih do
hodkov učnega osebja pa 
je med 60 občinami na 46- 
mestu.

Občinska skupščina si p ri
zadeva, da bi v m ejah svo
jih  možnosti zagotovila 
sredstva za šolstvo. Ven
dar so potrebe eno, dejan
ske možnosti pa drugo. Ob
čina ima na skrbi tudi stro 
kovno šolstvo, ki prav tako 
terja  sredstva.

Nadalje so obravnavali te 
ze za osnovna m erila za fi
nanciranje dejavnosti vzgoj
no - izobraževalnih zavodov. 
Vendar bodo o tej važni no
vosti izobraževalnih zavo
dov konkretneje razpravljali 
še na prihodnji seji- -r

Zadrževalci 
nameščeni

Vse hiše v Ribnici imajo 
na strehah že nameščene ža
ri rževalce snega. Nekateri 
lastniki hiš so jih  nam estili 
sami, drugim pa stanovanj
sko podjetje. Tako so Ribni- 
čanje ugodili občinskemu od
loku in ne bo treba nikom ur 
pred sodnika za prekrške. Za- 

FrančLška Košir iz Retij v Loškem potoku je speljala drževalce snega nameščajo
letos s psom Medom in vozičkom iz  gozda skoraj deset ^ 4  ^
kubičnih metrov drv, ki jo bodo grela vso zimo. Medo, ^  naselja v občini oziroma
ki je star dve leti, z lahkoto pelje sto in tudi več kilo- ^  vse ob javnih cestah

gramov težak tovor. (Foto: Cveto Križ). in poteh.

Naši lovci so spet nekaj uplenili
Padla je le srna, ki jo je povozil avto

8 zlatih in 5 srebrnih značk

Ono nedeljo (5. novembra) 
so se člani lovske družine 
Loški potok odpravili na lov 
in sklenili, da bodo imeli po 
lovu skupno kosilo oziroma 
večerjo Jagali so vse dopol
dne, nekateri trdijo, da ves 
dan, a niso nič uplenili.

Na srečo pa jih  je po lo
vu čakala v gostilni »Pri To- 
*nu« v Travniku okusna jed, 
Pripravljena iz sm e mladice.

Ostali gostje, ki niso bili lov
ci, so z zavistjo gledali lovce 
pri jedi in ugotavljali:

— Lovci Jedo, so spet ne
kaj uplenili.

V resnici pa so lovci jedli 
tisto srnico, ki jo  je  dan prej 
do sm rti — povozil avto.

— Pa tega ne dajte v časo
pis, me je prosil neki lovec. 
Bodo ljudje misMli, da jemo

divjačino vsako nedeljo (v re
snici pa jo menda le takrat, 
če kakšno sm o povozi avto).

Ko so loški lovci dobre vo
lje, razderejo še m arsikatero 
bolj ali manj lovsko na svoj 
račun. Tako je neki lovec oni 
dan priznal:

— Saj ne moremo nič uple
niti, ko na stojiščih čakata le 
dva terierja, ostali pa gremo 
po svojih poteh, jem o sadje, 
plezamo na jablane ali pa si 
kaj obiramo.

V S tan  cerkvi pri Kočevju 
je bila 12. novem bra prisrčna 
slovesnost, ki jo je  organizi
rala krajevna organizacija 
Rdečega križa S tara cerkev. 
Ob tej priložnosti so izročili 
najzaslužnejšim  krvodajalcem 
značke. Zlate značke so pre
jeli: Frančiška Vodičar iz
Kobilarjev, Frančiška Petek 
iz Mrtvic, Peter G abrijan iz 
Slovenske vasi, Franc Kram- 
žar in Zvonko Dragoš iz Mla
ke, Ceslav Kosman in Ivan 
Novak iz Konca vasi te r Jo 
že Vavtar iz S tare cerkve. 
Srebrne značke pa so prejeli: 
Ruža Skvarč in Jože Klim iz 
Mlake, Ana čm kovič iz Slo

venske vasi, F ridrik  Mlakar 
iz Koblarjev in Rudolf Ficko 
iz Stare cerkve.

V krvodajalskih akoijah, ki 
so jih imeli letos v m aju in 
avgustu, je oddalo kri 120 
krvodajalk in krvodajalcev. 
To je za organizacijo RK Sta
ra cerkev lep uspeh pri tej 
humani akciji v korist člove
kovega zdravja. -r

Proslava o Bihaću
šolska mladina v Velikih 

Poljanah je imela pred dne
vom republike proslavo, na 
kateri so se spominjali pred
vsem I. zasedanja AVNOJ 
pred 25 leti v Bihaću. Spo
minsko ploščo na šoli so ob
novili in jo okrasili z zasta
vami. Proslave so se udeleži
li številni odrasli.

Lepo kulturno 
doživetje

V počastitev dneva republi
ke so bile po vseh šolah p ri
ložnostne proslave z govori o 
pomenu 29. novembra, .pev
skimi točkami, recitacijami. 
Prireditve po šolah so ustva
rile slavnostno vzdušje med 
šolsko mladino in ostalimi 
udeleženimi.

V Ribnici je  bil 25. novem
bra lep kulturni dogodek. V 
počastitev 50. obletnice okto
brske revolucije in dneva re 
publike je gostoval v dom u 
Partizana v Ribnici Invalid
ski pevski zbor Ljubljana, ki 
je  s svojim petjem  navdušil 
vse udeležence koncerta.

-r

KS predlaga: bliže 
ljudem

K rajevna skupnost Sušje bo 
predlagala veterinarski posta
ji, da bd bilo osemenjevanje 
živine za vasi Gorenje Laze, 
Žlebič in Slatnik v Žlebiču, 
k jer bi bilo za tam kajšnje ži
vinorejce bolj prikladno kot 
pa sedaj v Sušjah. Izvolild so 
tudi sadjarsko sekcijo, ki b o : 
za sadjarje na področju KS 
nabavljala sadna drevesca. 
Člani sekcije so: Jože Rigler 
iz Gor. Lazov, Nande Šilc ,iz. 
Slatnika in Janez Prijatelj dz 
Vinice.

KS Sušje pred zimo
Na nedavni seji sveta k ra

jevne skupnosti Sušje so raz
pravljali o komunalni proble
m atiki in urejevanju potov, 
zimskem pluženju in drugem. 
Za ureditev poti v Gorenjih 
Lazih so namenili 100.000 sta
rih din, poleg tega pa 20.000 
Sdin za zimsko pluženje po
ti. Ta vas leži na pobočju 
Slemen in je odm aknjena od 
ceste. Zato jim  bo denar za 
popravilo poti zelo prav p ri
šel. Seveda pa bodo tudi sa
mi prispevala s prostovoljnim  
delom. Svet KS je odobril tu 
di Zapotku in Vinicam sred
stva za zimsko pluženje sne
ga in sicer Zapotočanom za 
oba dela vasi skupno 30.000 
Sdin, Viničanom pa 20.000 sta 
rih dinarjev.

Kaj je domača 
obrt?

Izdelovalci suhe robe in 
izdelkov domače obrti iz 
Ribniške doline ugotavljajo, 
da bi bilo treba čim prej z 
ustreznim  predpisom  določi
ti, katere dejavnosti so do
mača obrt. Takšnega predpi
sa zaenkrat ni, med izdelo
valci suhe robe ozir. med 
tistim i, ki se ukvarjajo z do
mačo obrtjo, in davčnimi o r
gani pa p rihaja do sporov. 
Suhorobarjem  nam reč nem a
lokrat oporekajo njihovo de
javnost v domači obrti.

Še naročajo spominke.
Letos se je  prvič zgodilo, 

da ima ribniška prodajalna 
turističnih spominkov tud i v 
pozni jeseni precej naročil. 
Kljub m rtvi (turistični) sezo
ni prihajajo naročila ražnjih 
trgovskih, gostinskih in tu 
rističnih delovnih organiza
cij. Razveseljivo je, da jepo- 
vpraševanje po ribniških spo
minkih vedno večje, saj to 
dokazuje, da so kvalitetni in 
da si vedno bolj u tirajo  pot 
v svet.

REŠETO



V Stari Lipi so se 
odrezali

V naspro tju  s staro  prakso 
na sestankih v S tari Lipi je 
bila nedavna krajevna konfe
renca SZDL tako uspešna kot 
še nikoli doslej. Največ za
s lug  za razm erom a dobro 
/udeležbo in plodno razpravo 
im a novi odbor s predsedni
kom M atijo Kobe tičem iz 
Drežnika. Razpravljali so o 
davčni politiki, o prom etu z 
lesom v bodoče te r se dogo
vorili za popravilo poti, ki 
so bile poškodovane ob voja
ških vajah. Zastavili so si lep 
delovni načrt, ki predvideva 
občutno poživitev dela v o r
ganizaciji, razen tega pa p ri
dobivanje novih članov.

Razveseljivo: šolarji 
več berejo

Zadnja leta im ajo šole na 
črnom aljskem  področju nekaj 
več sredstev za nabavo knjig, 
potrebnih šolskim  knjižni
cam. Tako im a osnovna šola 
Adlešičd že 830 knjig, Črno
m elj 5023, D ragatuš 810, Se
m ič 800, S tari trg  886 in Vini
ca 1512 knjig. Vsak učenec si 
jo ▼  lanskem  šolskem letu iz
posodil povpr '  X) 9 knjig, 
k a r pomeni, da šolarji več 
berejo, kot so p red  leti.

Pridite na matu
rantski ples!

V soboto, 9. decem bra, 
p rired ijo  m aturan ti črnom alj
ske gim nazije v hotelu Lahi
n ja  tradicionalni m aturantski 
ples s  program om . Poleg 
staršev dijakov so vabljeni 
tud i drugi občani. Priporoča
m o jim , naj si pravočasno 
nabavijo vstopnice.

Lani 119 
splavov?

Nezaželene nosečnosti 
so problem  v vsej državi, 
zaskrbljujoče pa postaja
jo  tud i na  področju črno
m aljske občine. V letu 
1966 je  bilo na območju 
celotne občine registrira
nih 119 splavov, v resnici 
pa jih  je  bilo najbrž do
s ti več, opravljenih v d ru 
gih bolnišnicah ali s po
m očjo nestrokovnih oseb. 
Ugotovljeno je, da skoro 
polovica žena, ki um re 
zaradi m aterinstva, um re 
zaradi posledic splavov, 
k i so bili nestrokovno 
opravljeni. Spričo teh  po
datkov bi bilo nujno v 
bodoče več zdravstveno- 
vzgojnega dela, vzgoje 
m ladih, priprav na zakon
sko življenje in načrtova
n ja  družin.

ZAKAJ KM ETIJSTVO ŠE ZMERAJ N I RENTABILNO?

KZ Črnomelj: brez krivde krivi
Veliko več dela, dobri uspehi, a brez finančnega učinka — to so značilnosti, 
s katerimi je črnomaljska zadruga zaključila tričetrtletje 1967 — Že dva 

meseca je izvoz živine v Italijo ustavljen

Ko so v črnom aljski zadru
gi po 9 mesecih letošnjega 
poslovanja ugotavljali uspehe, 
se je izkazalo, da je ta  delov
na organizacija dosegla okoli
1 m ilijardo 600 milijonov rea
lizacije s 170 zaposlenimi, le
ta  1965 pa v enakem času z 
230 ljudm i 880 milijonov. To 
pomeni, da si je kolektiv s 
26 odst. m anj zaposlenih ob 
80 odst. povečanem obsegu 
dela m oral mnogo več priza
devati, a se to pri finančnem 
uspehu ni pokazalo.

Konec septem bra lani je 
imela zadruga okoli 35 m ili
jonov Sdin izgube. Letos je 
izguba v istem času znašala

samo 10 milijonov Sdin, ven
dar pa nanjo niso več raču
nali. Racionalizacija poslova
n ja je očitna, in če bi se po
slovanje odvijalo po lansko
letnih pokazovalcih, bi morali 
izkazovati rentabilnost, toda 
medtem se je m arsikaj spre
menilo.

Pri stroških, ki brem enijo 
dohodek, je močno porasel 
prom etni davek, v pretežni 
meri pa je na slab finančni 
uspeh vplivala živinoreja. Ce
ne krmilom so mnogo višje, 
prodajna cena živine pa je 
ostala ista, včasih je celo niž
ja, kot je  bila lani.

Zadnji, najhujši udarec je

zadrugo doletel v začetku 
oktobra in v novembru, ko 
je Italija  uvedla dodatne ca
rine na uvoz živine. S tem je 
bila našim izvoznikom pot na 
njihovo tržišče zaprta. Naj
boljšo živino, kakršne v za
sebnih hlevih sploh ni, bi mo
rali prodajati Italijanom  po 
600 Sdin kilogram, po tej ce
ni pa živine ne m ore vzrediti 
nobeno pitališče.

če  se položaj na zunanjem 
trgu v najkrajšem  času ne bo 
uredil, kakor si prizadevajo 
vsi izvozniki živine, tudi ni 
nobenih možnosti, da bi do 
konca leta izpad nadoknadili.

Daleč od nevoščljivosti, vendar...
Ne da bi kdo zaposlenim v 

obrtn ih  delavnicah družbene
ga sektorja zavidal razm ero
m a visoke osebne dohodke, 
pa je vendarle treba o tem 
spregovoriti, dokler je še čas.
V poročilu, ki so ga dobili 
odborniki na zadnji seji ob
činske skupščine Črnomelj, je

zapisano, da so v O brtnem  
servisu Semič za 22,1 odstot
ka povečali sredstva za oseb
ne dohodke, v podjetju  M ar
m or Gradac za 41,7, v Valjč
nem mlinu v Črnomelj za 
75,6, v Pekariji za 23,2 odstot
ka in v Mesnici in klavnici za 
37,5 odstotka. Izstopajo pred-

V 9 mesecih 78.000 ton 
premoga

Vest za Starotržce
V nedeljo, 10. decembra, 

dopoldne, bo ob 11. u ri v 
p rostorih  osnovne šole v S ta
rem  trgu  krajevna konferen
ca SZDL, na kateri bodo ob
ravnavali predvsem  km etij
sko politiko te r  kulturno de
javnost kraja, prav tako pa 
bodo pretresali možnosti za 
aktivnejše delo mladinske or
ganizacije.

Jože Kolenc ponovno 
izvoljen

V predsedstvo občinskega 
sindikalnega sveta v Črnom
lju so bili izvoljeni: Vinko 
Babič, Vera Jukič, Janez K ra
m arič, Rade Vrlinič, M arjan 
Polovič, Franc Kure, Tone Re- 
polusk in Jože Kolenc. Za 
predsednika ObSS je  bil po
novno izvoljen Jože Kolenc, za 
podpredsednika Rade Vrlinič 
in za ta jn ika M arjan Polovič.

Znano je, da se je rudnik 
Kanižarica letos znašel v te 
žavah kot vsi jugoslovanski 
premogovnika, zato niti ni 
tako čudno, če so ob analizi 
gospodarskega stan ja  po 9 
mesecih poslovanja ugotovili 
124.718 Ndin izgube. Rudarji 
so letos nakopali že 78.800 
ton prem oga (14 odstotkov 
več kot v tem  obdobju lani), 
zaradi slabih plačnikov pa 
plačana realizacija ni dosegla 
lanskoletne ravni. Podjetju 
povzročajo težave zlasti cene 
premoga, ki so jih m orali 
včasih naglo znižati, če so ho
teli pre _ 'prodati, med
tem ko m aterialni stroški ra 
stejo.

čeprav je res, da glede na 
težke delovne pogoje povpreč
ni letošnji zaslužek 78.200 sta
rih din še vedno ni zadovo
ljiv, pa po drugi stran i po
rast osebnih odhodkov od la
ni ni na m estu, če upošteva
mo, da je dohodek podjetja 
mnogo manjši. Prav nesklad
je med rastjo  m aterialnih 
stroškov in osebnimi dohod
ki je nam reč pripomoglo, da 
je v rudniku prišlo do izgu
be, čeprav zaenkrat še ni za
skrbljujoča. Misliti pa je tre 
ba tudi na ju trišn ji dan in na 
težke čase, ki z a ( rudnike še 
niso mimo, zato b'i m orali o r
gani upravljanja sedanji po
ložaj kar najresneje obravna
vati.

I t A Z P I S  N A G  It A D
Na pobudo občinske konference SZDL Črnomelj, 
Zveze kulturno-prosvetnih organizacij Črnomelj te r 
z namenom, da bi pospešili kulturnoprosvetne de
javnosti v občini Črnomelj, razpisuje občinska skup
ščina Črnomelj po sklepu seje z dne 20. novem bra 
1967

NATEČAJ ZA 

ŽUPANČIČEVO  

N AC! RADO
1. Natečaja se lahko udeležijo kulturno-prosvetne 

skupine iz območja občine Črnomelj, in sicer:
.a) dram ske skupine,
b) pevski zbori,
c) instrum entalni ansambli,
ki bodo svojo udeležbo (dram ske skupine p rija 
vijo tudi naslov dela) prijavile Zavodu za kultur- 
no-prosvetno dejavnost Črnomelj do 20. decem
bra 1967.

2. Poseben pogoj za udeležbo v natečaju so nastopi 
skupin, ki m orajo biti opravljeni do 15. aprila 
1968 sam ostojno, instrum entalni ansam bli in pev
ski zbori lahko tudi v sodelovanju z drugimi 
skupinam i. O vsakem nastopu je  predhodno 
obvestiti Zavod za kultum o-prosvetno dejavnost 
Črnomelj.

3. Zveza kulturno-prosvetnih organizacij Črnomelj 
bo dala m aterialno priznanje za udeležbo v na
tečaju vsaki skupini, ki bo izvedla do 15. aprila 
1968 najm anj dva nastopa na domačem ali tu 
jem odru.

M aterialno priznanje bo znašalo:
□  za dram ske skupine: 500 Ndin,
□  za pevske zbore: 400 Ndin,
Q  za instrum entalne ansamble: 300 Ndin.

4. Za občinsko revijo, ki bo v mesecu m aju 1968, bo
žirija izbrala po 5 najboljših dram skih skupin, 
5 najboljših  pevskih zborov in 5 najboljših instru 
m entalnih ansamblov

Skupine, ki bodo sodelovale na občinski reviji, bo 
ocenjevala posebna žirija. Glede na uspeh na občin
ski reviji bodo podeljene denarne nagrade, in sicer:

dram ske pevski instrum ental- 
j'cupine: zbori: ni ansam bli:

— za prvo m esto 2.000' 1.500 1.000 Ndin
— za drugo mesto 1.500 1.000 750 Ndin
— za tre tje  mesto 1.000 750 500 Ndin
— za četrto  mesto 500 400 300 Ndin
— za peto mesto 500 400 300 Ndin

Predsednik občinske skupščine Črnomelj: 
Anton Dvojmoč, 1. r.

Še zdravila dajejo na kredit
Medtem ko je skoro vsem 

lekarnam , tudi črnom aljski, 
leta 1965 in v prvi polovici 
1966 prim anjkovalo zdravil, 
ker je bil uvoz močno zm anj
šan, jih  je  bilo konec 1966 in 
letos spet dovodj. Zdaj so v 
lekarni založeni skoro z vse
mi zdravili, ki so registrirana 
v naši državi, pojavila pa se 
je nova težava.

Črnom aljska lekarna ima 
stalno za okoli 10 milijonov 
Sdin dolžnikov, včasih pa tu 
di več. Zdravila, izdana na 
recepte za km ete borce in iz 
pravic osnovnega kmečkega

zavarovanja, kreditirajo  tudi 
po 8 mesecev, seveda brez 
obresti. Zadnje čase pa zao
stajajo  tudi plačila za zdravi
la, ki jih jem ljejo delavci in 
uslužbenci, čeprav dolžnike 
stalno te rja jo  — včasih celo 
tožijo — m alo opravijo.

K ljub om enjenim težavam 
in dejstvu, da pride na enega 
zdravstvenega delavca v tej 
lekarni 4.264 prebivalcev (12- 
k rat m anj, kot znaša m edob
činsko poprečje), pa kolek
tiv dobro-gospodari in je do
segel velik napredek tudi v 
strokovnem pogledu.

V mesecu decembru nudimo pri nakupu 

vsega blaga 10-odstotni novoletni popust

Oelctehsfil. ČRNOMELJ

ČRNOMALJSKI DROBIR
■  MESTNO GLEDALIŠČE lz 

Ljvnljane jo prod prazniki gosto
valo v Črnomlju s parodijo »Veter 
v vejah Sasafrasa«. 2. decembra pa 
je ljubljansko mladinsko gledali
šče uprizorilo »Pustolovščine Tama 
Sawyerja«. Obe kvalitetni prireditvi 
sta bili kljub dobri reklami slabo 
obiskani. Spet stara pesem!

■  NAD 400 OBČANOV se je 27. 
novembra udeležilo svečane akade
mije, ki je obsegala dva dela. Naj
prej so pripadniki JLA in gimnazij
ci izvedli recital, otroci osnovne 
Sole pa so lepo zapeli tri pesmi. 
Drugi del proslave sta izpolnila za
bavni ansambel JLA ln mladinski 
ansambel »Pusike«,

■  DVA DNI, 28. in 29. novem
bra, Je gostinsko podjetje priredilo 
ples v restavraciji Grad Plesni 
ansambel pod vodstvom Silva Mi-

helčiča Je zadovoljil goste, ki so 
obakrat do zadnjega kotička na
polnili lokal.

■  PRED PRAZNIKI je bila od 
p rta tudi obnovljena zasebna go
stilna Janka Mllllerja v Loki, znana 
pod imenom »Albanija«. Občani 
želijo, da obnova lokala ne bi vpli
vala na cene, ki so bile doslej zelo 
solidne.

■  POKLICNI ŠOFERJI so V so
boto, 2. decembra, organizirali ve
selico v »Gradu«, vendar jih ni 
bilo blizu, razen tistega, ki je po
biral vstopnino. Šoferja skoroda m 
bilo videti . . .

■  KLJUB VEČKRATNIM opozo
rilom Se vedno ležijo posode za 
smeti odtrgane in prevrnjene po 
tleh. Po cestah, zlasti na avtobusni 
postaji pred Gradom, Je včasih 
pravo smetlSče. Naj velja to kot 
ponovno opozorilo, da se ne bi kak 
kondukter zmotil in iz avtobusa tu 
odvrgel odtrgane listke.

■  JAGNEDI ob cestah v Črnom
lju, ki jih je pozeba tako priza
dela, da so se posušile, te pni po
dirajo. Posebna komisija pri kra
jevni skupnosU je določila, katera 
drevesa je treba pod roti, ker pred
stavljajo nevarnost za mimoidoče.

vsem: Valjčni m lin s povpreč
nimi osebnimi dohodki 110.900 
Sdin, Pekarija s 108.100 Sdin 
in M esarija s 94.700 S din.

H krati s tako dobrim i za
služki, neprim erno večjimi, 
kot jih  izkazuje industrija, pa 
nastaja v nekaterih delovnih 
organizacijah obrtnega sek
to rja  vprašanje, če bodo še 
lahko dve leti poslovale s 
tako zastarelim i stro ji in 
sredstvi za delo. če  pa to 
ugotovitev upoševamo, potem 
kratkovidna politika narašča
nja osebnih dohodkov nima 
opravičila. A

Televizor v Vranovičih
Pred kratkim  so prebivalci 

Vranovičev dobili v dar nov te
levizijski sprejem nik, ki so 
ga nam estili v gasilskem do
mu Poklonil ga je »boter« 
gasilskega doma Stanko Cuz
nar iz Ljubljane V vsej vasi 
doslej ni bilo nobenega tele
vizorja, zato se gasilci upra
vičeno nadejajo, da £§ bo ob 
zimskih večerih zbralo okoli 
televizorja dovolj gledalcev.

Nova gostilna 
v Semiču

, Za novem brske praznike je 
v Semiču odprl gostilno Ivan 
Stricelj s Sel. Ker je njegova 
žena Marica znana kot do
bra kuharica, verjetno gostje 
nad hrano ne bodo razočara
ni Pričakujem o pa, da bodo 
štric ljevi točili tudi pristno 
domače vino. Četudi bo malo 
dražje, ne bomo godrnjali, 
samo da ne bo narejeno.

F. D.

Najprej idejno usmerjanje mladine
Predstavljamo novega sekretarja občinskega komiteja ZK v Črnomlju 

Jožeta Vajsa in njegove načrte za bodoče delo

35-letni črnom aljčan , go- ' vprašanje družbenoekonom-
zdarski tehnik, zaposlen na ske problem atike v občini,
obratu gozdnega gospodarstva razpravljali pa bodo UH’ o
v Črnomlju, je na nedavni '' delovanju komunistov na
občinski konferenci Zveze ■ S M H H H h v  področju kulture, prosvete
komunistov postal sekretar in šolstva,
novega občinskega kom iteja. 1  Predvidevamo, da bi na
Tovariš Vajs je  član ZK od , < eni od naslednjih konferenc
leta 1957, bil je član komi- splIBjK. 1 P  ' S l ' obravnavali še notranje odno-
teja že v prejšnji m andatni se v Zvezi komunistov, govo-
dobi, je predsednik delavske- f rili bomo o sprejem anju no
ga sveta gozdnega gospodar- '£ |h 1 vih članov *n zavzeli stališča
stva v Novem m estu in vsa l l l f l  § ^ » 1  r*v ■ V* > do kaznovalne politike in
leta tudi v Črnomlju aktiven j | | j |  drugih notranjih  vprašanj v

občinskega komiteja^ ^bo ^od DO ^  dni,

O bodočem delu Zveze ko- zadevah iz delovnih orgamza-
munistov je povedal: cij, kot je na prim er zdrav-

— Predlog kratkoročnega stveni dom v Črnomelj Delo
program a dela je bil sprejet komunistov v tej ustanovi
na konferenci. Ravnali se bo- bomo kritično ocenili, verjet-
mo po njem  in pa po nalo- no pa nekatere tudi poklica-
gah, ki nam jih bo zastavil 11 na odKovor' kor svoi ih na'
9. plenum CK ZKS. Naš ko- log niso opravili. Poleg teb
m ite se bo najprej lotil pro- '  vprašanj pa bodo na dnev-
blemov mladih ln organizaci- politično življenje. Obenem nem redu še priprave zs
je ZMS. Moralo najti način, bomo razpravljali tudi o za- praznovanje 50-letnice oktobr-
da bi kar največ mladine poslovanju mladih. ske revolucije, 29. novembra
vključili v splošno družbeno- Obravnavati nam eravam o in 22. decem bra

Najprej idejno usmerjanje mladine
Predstavljamo novega sekretarja občinskega komiteja ZK v Črnomlju 

Jožeta Vajsa in njegove načrte za bodoče delo

35-letni črnom aljčan , go
zdarski tehnik, zaposlen na 
obratu gozdnega gospodarstva 
v Črnomlju, je na nedavni 
občinski konferenci Zveze 
komunistov postal sekretar 
novega občinskega kom iteja. 
Tovariš Vajs je  61an ZK od 
leta 1957, bil je član komi
te ja že v p rejšn ji m andatni 
dobi, je predsednik delavske
ga sveta gozdnega gospodar
stva v Novem m estu in vsa 
leta tudi v Črnomlju aktiven 
član vseh družbeno-političnih 
organizacij. Posle sekretarja 
občinskega kom iteja bo od 
1. decem bra opravljal kot 
profesionalec.

O bodočem delu Zveze ko
munistov je povedal:

— Predlog kratkoročnega 
program a dela je bil sprejet 
na konferenci. Ravnali se bo
mo po njem  in pa po nalo
gah, ki nam jih  bo zastavil 
9. plenum CK ZKS. Naš ko
m ite se bo najprej lotil pro
blemov mladih in organizaci
je ZMS Moralo najti način, 
da bi kar največ mladine 
vključili v splošno družbeno

politično življenje. Obenem 
bomo razpravljali tudi o za
poslovanju mladih.

Obravnavati nam eravamo

vprašanje družbenoekonom
ske problem atike v občini, 
razpravljali pa bodo tudi o 
delovanju komunistov na 
področju kulture, prosvete 
in šolstva.

Predvidevamo, da bi na 
eni od naslednjih konferenc 
obravnavali še notranje odno
se v Zvezi komunistov, govo
rili bomo o sprejem anju no
vih članov in zavzeli stališča 
do kaznovalne politike in 
drugih notranjih  vprašanj v 
ZK.

Na prvi seji komiteja, ki 
bo te dni, pa bomo določili 
naloge komisij ter razprav
ljali o nekaterih konkretnih 
zadevah iz delovnih organiza
cij, kot Je na prim er zdrav
stveni dom v Črnomelj Delo 
komunistov v tej ustanovi 
bomo kritično ocenili, verjet
no pa nekatere tudi poklica
li na odgovor, ker svojih na
log niso opravili. Poleg teh 

' vprašanj pa bodo na dnev
nem redu še priprave za 
praznovanje 50-letnice oktobr
ske revolucije, 29. novembra 
in 22. decem bra



Dogodek v metliškem kinu
V nedeljo, 12. novem b

ra popoldne, so v m e tlic  
kem  kinu pedvajali ame
riški zgodovinski film  
#Spartak«, katerega si je 
nameraval ogledati m oj 
mlajši brat, učenec 5. raz
reda osnovne šole. Fant 
se je nekaj pred 17. uro 
napotil od doma, toda ni 
minilo pol ure, ko je pri
šel ves razburjen in objo
kan nazaj.

N ekaj m inut je  hlipal, 
preden nam  je lahko po
vedal, kaj se m u  je zgo
dilo:

»V vrsti, k jer sem  se
del jaz, so se fantje sm e
jali in šalili. Moj sosed 
m e je vprašal, koliko je  
ura, jaz pa sem m u res 
malo glasneje odgovoril. 
Tisti trenutek pa je k  
meni prišel kinooperater 
in m e začel tepsti po gla
vi, misleč, da sem se tu 
di jaz smejal m  kalil ti

šino. Nato m e je napodil 
v e n . . .«

Prijel sem  otroka za ro
ko in ga peljal k  tov. Mi
helčiču, da bi dogodek 
pojasnil. On pa je dejal: 
»Med vzpostavljanjem m i
ru v dvorani se m i je 
fant smejal v obraz!«

— In  zato ste ga tepli 
po glavi? sem  vprašal.

— Da — je m im o  od
govoril.

Verjemite, hudo me je 
pogrelo! Zagrozil sem  m u  
s sodnikom za prekrške, 
pa se m i je  začel celo 
rogati: »Kaj misliš, da 
me zaradi tega obeaiio?«
— je dejal.

Otroka sem odpeljal 
nazaj v kino dvorano in 
odšel domov, trdno odlo
čen, da bom zadevo pri
javil sodniku za prekrške. 
Mislim, da tak izpad od
raslega moža nad otro
kom  zasluži kazen.

BOGDAN KONČAR

Metličani so lepo praznovali
Za občinski praznik slavnostna seja občinske skupščine, nato pa otvoritev 
vinske kleti — Ob 25-letnici uničenja sovražne postojanke na Suhorju so 

na tamkajšnjem prosvetnem domu odkrili tudi spominsko ploščo

Na praznični dan, 26. n o  
vembra, so se v sejni sobi 
občinske skupščine Metlika 
zbrali poleg odbornikov, 
predstavnikov občinskega od
bora ZZB in družbenopoliti
čnih organizacij še številni 
gostje: generalpolkovnik Ra
de Bulat, republiški poslanci 
Niko Belopavlovič, dr. Albin 
Pečaver in Ivan žele ter 
predsedniki občinskih sk u p  
ščdn Novo mesto, Črnomelj, 
Samobor in Ozalj.

O dogodkih na Suhorju le
ta  1942, ki so ostali nepozab 
ni ob vsakoletnem občinskem 
prazniku, kakor tudi o vse
stranskem  napredku metliške 
občine je govoril predsednik 
Obs Peter Vujčič.

Na seji sta  bili izvoljeni 
dve delegaciji, ki sta odnesli 
vence k  spom eniku v Metliki 
te r pred suhorski spomenik, 
nato pa so se gostje in od

borniki odpravili na slavnost 
v vinsko klet.

Velika množica domačinov 
je bila pred kletjo že zbra
na, ko je začela igrati doma
ča godba na pihala. V p ro 
storih  predelovalnice vina je 
bila nato otvoritev dograjene 
vinske kleti. O pomembnosti 
tega objekta za vso Belo k ra 
jino, prav tako pa za širše 
področje je govoril direktor 
kmetijske zadruge Metlika 
inž. Janez Gačnik. Sledil je 
ogled celotne kleti, nato pa 
so za pokušnjo točili metli
ško črnino kar iz m ajhnih 
sodčkov. Vsi so jo hvalili.

Popoldne istega dne je bila 
slovesnost še na Suhorju, 
kjer so ob 25-letnici uničenja 
belogardistične postojanke 
odkrili na prosvetnem  domu 
spominsko ploščo. Ob tej 
priložnosti je zbrani množici 
govoril generalpolkovnik in

Zmeraj več pro
šenj za zaposlitev

Metliška tovarna BETI je  z 
obrati vred vedno bolj privla
čna za ljudi, ki iščejo zaposli
tev. V metliškem obratu  im a
jo že 371 prošenj, v obratih  
Črnomelj, M irna peč in Do
bova pa nadaljnjih 79 vlog. 
Sčasoma bo tovarna ustvarila 
pogoje za nove zaposlitve, 
vendar je  jasno, da toliko de
lovnih mest, kolikor je  p ro 
šenj, ne bo. Ob tem pa je tre 
ba povedati še, da niso vsi 
prosilci za službe v tovarni 
BETI brezposelni, ki so n u j
no potrebni dela, pač pa si 
poizkušajo zagotovita delo 
tam, k jer jim  najbolj ugaja, 
medtem ko druge zaposlitve 
odklanjajo.

Po 25 letih spet na Suhorju
Razgovor s partizanskim komandantom, ki je vodil slavno suhorsko bitko

Generalpolkovnik in narod
ni heroj Rade Bulat, k i je 
vodil v noči od 26. na  27. no
vember 1942 partizanske eno
te k slavni suhorski zmagi, 
je po 25 letih obiskal Suhor 
ter govoril na  odkritju  spo
minske plošče.

Im a izreden spomin. Če
prav je kot kom andant 13. 
proletarske brigade med 
NOV vodil mnoge bitke in 
da je danes na odgovornem 
položaju kom andanta zagreb
škega vojnega .področja, se še 
prav natanko spom inja tiste, 
noči, bo so slovenski in h r
vaški partizani v skupni ak

ciji napadli in pregnali be
logardiste s Suhorja.

— Akcija, ki smo jo izvedli 
na Suhorju, mi je tako do
bro ostala v spom inu zato, 
ker je  bila zelo pomembna, 
številni belogardisti in okoli 
30 Italijanov so bili dobro 
u trjeni v župnišču. Ker tedaj 
še nism o imeli težkega orož
ja, je  bilo težko napasti 
mnogo močnejšega sovražni
ka. M inirali pa smo stavbo, 
nanesli vanjo slame in sena 
te r zažgali. Sovražnika smo 
uničili! Spominjam se, da sta 
se v tisti borbi posebno iz
kazala Josip ču lja t, ki je

NAJPREJ SI PRIZADEVAJO ZA MODERNIZACIJO PROIZVODNJE

MARMOR ob koncu največje sezone
Pred 1. novembrom so morali pri gradaškem podjetju MARMOR zavihati 
rokave -  Na pokopališčih po vsej Beli krajini, pa tudi na Hrvaškem so 
postavljali nagrobnike. Naredili so tudi nekaj večjih spomenikov po naročilu

Zveze borcev

Letošnja delovna sezona je 
bila za kolektiv gradaškega 
podjetja MARMOR precej us
pešna, vsekakor pa bistveno 
drugačna kot takrat, ko je šlo 
podjetju za nohte. Naredili 
so 67 zasebnih nagrobnikov, 
največ na pokopališčih v Sta
rem  trgu, Vidmu, Semiču 
Gradcu, Metliki, Črnomlju 
Adlešicih, na Preloki pa tudi 
v hrvaškem  Lipniku in v Vi- 
vodini.

Razen tega so po naročilu 
ZZB izdelali nekaj večjih spo
menikov, ki so jih  odkrili na 
Vrhpolju, v Bušinji vasi m ne 
Brezovi rebri. Kolektiv šteje
10 ljudi: 2 teracerja, 3 kam 
noseke, 2 priučena kamnose
ka, im ajo tudi kovača vajen
ca ter direktorja. Računovod

ja  je honorarni uslužbenec, ki 
opravlja tudi vse adm inistra
tivne posle. Zadnje čase se 
uveljavlja tudi teracerska sku
pina, ki ima vse več naročil 
za postavljanje teraco tlaka 
pri zasebnikih, trenutno pa 
dela v metliški vinski kleti.

Ob tričetrtle tju  1967 so ust
varili za dobrih 13 milijonov
S din plačane realizacije, od 
tega okoli 1 milijon čistega 
dohodka Osebni dohodki v 
podjetju " niso stalni, pozi
mi so dosti m anjši kot v let
nem času, vendar je letoš
nje letno povprečje zadovo
ljivo: 85.000 S din. Z lastni
mi sredstvi, ki jih  je kolek
tiv vlagal na sklade, so letos 
kupili stroj za obžagovanje 
kamna; zanj so odšteli 3.5

lilijona S din. Ker pa stroj 
potrebuje precej vode, so sa
mi zgradili še vodovod in ku
pili hidrofor.

D irektor podjetja Rudi Dim 
je letošnje poslovno leto oce
nil za približno enako, kot je 
bilo lansko, in je  z uspehi 
zadovoljen. Omenil pa je te
žave pri nabavi' kamna, ker 
je m aterial vedno dražji. Za 
večje spomenike nabavljajo 
m aterial v Sežani, za nagrob
ne spomenike pa dobivajo 
kamen iz Bosne, Makedoni
je in Srbije.

S solidnim delom se je pod 
je tje  v zadnjem času posta
vilo na noge in z lastnimi 
sredstvi skrbi za moderniza
cijo proizvodnje, kar pa lah
ko štejem o za uspeh.

mM
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narodni heroj Rade Bulat, 
kom andant 13. proletarske 
brigade, ki je tedaj pregnala 
in uničila mnogo močnejšega 
sovražnika.

Del Vinogradniške 
asfaltiran

Zadnje dni pred prazniki je 
bil v Metliki asfaltiran odsek 
Vinogradniške ceste do Stezi- 
narjeve hiše. Seveda so obča
ni tega zelo veseli, upajo pa, 
da bo prihodnje leto mogoče 
nadaljevati z modernizacijo 
cestišča vsaj do vrha klanca. 
Pot na veselico je  že zdaj 
precej pridobila, če pa bi bil 
asfalt vse do odcepa, bi gost
je <?otovo še raie zahaiali v

župnišče m iniral, te r Bogdan 
Mamula, kom andant II I  .ba
taljona ter današnji general
m ajor in narodni heroj. So
vražnik je nato še enkrat po
skušal p riti na Suhor, a smo 
ga pričakali že pri Bušinji 
vasi in krepko nagnali.

Akcija je bila pomembna 
zlasti zaradi sodelovanja slo
venskih in hrvaških partiza
nov, pa tudi zato, ker smo za 
vselej uničili belo gardo v 
Beli krajini. Tedaj se je za
čel tudi proces likvidacije 
bele garde v vsej Sloveniji. 
Po napadu na Suhor se so
vražnik tod ni nikdar več na
selil. Opustili so celo posto
janko v Radatovičih. Tako je 
nastalo večje osvobojeno 
ozemlje na področju Žum- 
berka in Bele krajine.

— Omenili ste, da ste po 
vojni prvič nam enjeni na Su
hor. Ali vas ni nikoli mikalo 
obiskati teh krajev?

— Velikokrat sem nam era
val priti, a je  vselej prišlo 
kaj vmes. Resnično sem ve
sel, da sem danes vendarle 
tu, med belokranjskim i so
borci! R. B.

Izgubila in našla 
celo plačo

Čistilka Filomena Per- 
moser, zaposlena v m etli
ški tovarni BETI, sicer 
pa doma iz Gradca, je 
septem bra letos izgubila 
kuverto s celotnimi oseb
nimi dohodki. Bila je  vsa 
obupana, kako bosta z 
m aterjo živeli do konca 
meseca, kar se je žalost 
sprevrgla v veselje: dol
goletna snovalka v tem 
obratu, Zora Ladika iz 
Kamanja, je v sanitarnih 
prostorih  našla kuverto 
in takoj sporočila pred
stojnikom, da je našla 
denar. Perm oserjeva je 
dobila nazaj nedotaknje
no kuverto, in ko je ho
tela pošteno kolegico na
graditi, je ta  nagrado od
klonila z besedami: »Sto
rila sem le svojo dolž
nost!«. Vsekakor se je 
Ladikova s poštenostjo iz
kazala in zasluži javno 
pohvalo.

S P R E H O D  P 0  M E T L I K I

Delavnica gradaškega M arm o ra  ie tesna, zato poteka večina del na p ro s te m . Na 
sliki: sestavili so nov nagrobnik, direktor in delavec pa ugotavljata, če je vse v redu.

■  TEKMOVANJE V ZADNJIH 
DVEH Športnih panogah, ki je bilo 
izvedeno v počastitev občinskega 
praznika, je dalo kar lepe rezul
tate. V streljanju z zračno puško 
je tekmovalo 8 ekip, od katerih Je 
cV>segla najboljši rezultat ekipa 
osnovne šole, druga je bila kmetij, 
ska zadruga, tretje mesto pa sta si 
razdelili ekipi ljudske milice in 
občinske skupščine. Pri tekmovanju 
posameznikov so zasedli prva tari 
mesta Ivan Štraus, Prane StrucelJ 
ln Gabrijel Bogdanovič.

■  V NAMIZNEM TENISU, V ka. 
terem je tekmovalo pet skupin, se 
je najbolje odrezala ekipa občinske 
skupščine, drugo mesto je zasedla 
BETI, tretje pa trgovina PEKO. 
Pri posameznikih je obveljal na
slednji vrstni red: M arjan Jakša, 
Slavko Prervalšek in Zvone Haupt
man.

■  PO KONČANEM TEKMOVA 
NJU v proslavo občinskega praz
nika so bile prvim trem v posa- 
mesnih panogah podeljene diplo
me. Zmagovalci so prejeli še po 
kal, drugoplasirani pa plakete. 
Ekipni zmagovalec je postala os
novna šola, ki je prejela prehodni 
pokal občinske skupščine.

2. seja občinske 
konference SZDL
V torek, 12. decembra, bo 

ob 8.30 v sejni sobi občinske 
skupščine Črnomelj 2 . sej\ 
občinske konference SZDL. 
Obravnavali bodo poročilo c 
delu izvršnega odbora ten 
krajevnih organizacij SZDL 
razpravljali bodo o zaposlo
vanju v pogojih gospodarskfl 
reforme, o finančnem načrta 
te r program u dela občinske' 
konference in njenih sekcij.

Narodni heroj in general
polkovnik Rade Bulat, ne
kdanji komandant 13. pro 

letarske brigade

Le kje je čut za 
knjižni jezik?

Pred kra tk im . je pod
je tje »Kokra« odprlo no
vo trgovino v Bračikovi 
hiši na Majerju v Metliki. 
Ljudje, ki hodijo tam  
mimo, se sprašujejo, 
kaj pomeni spakedranka  
KRANJC nad vhodom v 
trgovino. Pa menda ne 
bodo v prihodnje zrasle 
v Metliki še trgovine BE- 
LOKRANJC, DOLENJO, 
KITAJO, JAPONC, BRA- 
ZILC itd., kjer boš lah
ko za papirnat in kovan 
nove dobil sukane, lonc, 
kravji zvone in druge po
dobne predmete.

Le kje imajo ljudje  
kaj jezikovnega čuta in 
odgovornosti? če  so nam
reč lastniki trgovine m i
slili na prebivalca bivše 
Kranjske, je  to edinole 
KRANJEC, če pa jim  je 
bil v mislih prebivalec 
Kranja, od koder je to 
podjetje, potem naj bi 
nad vrati trgovine zapi
sali KRANJČAN.

Tako pa niso napisali 
ne enega ne drugega, le. 
sramoto in posmeh sa
m im  sebi.

■  NA AKADEMIJI V PROSLA
VO občinskega in državnega pra
znika je letos nastopil pevski zbor 
osnovne šole, učenke tekstilne šole 
tovarne BETI, člani garnizona JLA 
iz Črnomlja in metliška godba na 
pihala. Zlasti učenke tovarne BETI 
so se izkazale z zbornimi recita
cijami in lepim veznim tekstom.

■  MLADINA TOVARNE BETI
bo verjetno kmalu nastopila na 
odrskih deskah. Tokrat priprav
ljajo pod vodstvom tov. Dragice 
Nenadideve Borove »Raztrgance«.

■  PRODAJALNA BETI JE OB 
CUTNfi znižala cene volnenim iz
delkom, in sicer jih prodaja z 20 
do 50 odstotnim popustom. Delav
cem je za nakup odobrila kredit do
60.000 Sdin s trimesečnim odplačil
nim rokom.

Valjar je zdrsel 
pod cesto

V torek, 28. novembra do
poldne, je cestni valjar, ki je 
utrjeval cestišče nad novo- 
asfaltirano Vinogradniško ce
sto, zdrsnil po bregu proti 
Navratilovi poti. Ko se je va
ljar že vračal, mu je na 
asfaltirani nagnjeni cesti, ki 
je bila pokrita s sveže zapad
lim m okrim  snegom, začelo 
drseti in ga zanašati. Voznik 
valjarja P. C. je še utegnil 
skočiti z vozila, valjar sam  
pa se je prevrnil kakih 20 
metrov daleč po bregu in se 
na majhni ravnici zaril v 
zemljo. Vsa sreča, da se ni 
zaletel v malo niže ležečo hi
šo, ker bi ji lahko prizadejal 
dokajšnjo škodo.

Veselica v Gradcu
Pred novembrskimi prazni

ki so v Gradcu, okoliških va
seh in v Metliki številni le
paki vabili na veselico, ki jo 
je v Gradcu organizirala tam 
kajšnja m ladinska organiza
cija. V dvorani prosvetnega 
doma je bilo bojda veselo, k  
čem ur je precej pripomogla 
glasba.

Že priprave na 
silvestrovanje

Gostinsko podjetje hotel 
»Bela krajina« v Metliki je  
že sredi priprav na silvestro
vanje. Sprejem ajo rezervacije 
tako v hotelu kot za zabave 
na Veselici, Vinomeru in v 
gostišču »Kolpa«. Podjetje bo 
skušalo z nizkimi cenami p ri
dobiti k ar največ gostov, obe
nem pa obljubljajo, da jim  
bo nudilo take specialitete, 
da bodo z njim i zadovoljni 
ljudje raznih okusov. Pa še 
to: pravijo, da ne bodo niko
gar pustili domov nerazpolo
ženega ___

e riis k rn it



Amaterji 
razstavljajo

Na predvečer dneva repub
like so v mali dvorani p ro 
svetnega doma v Brežicah 
odprli likovno razstavo sli
karjev am aterjev iz Posavja. 
Pobudo zanjo je dal domači 
likovni klub. Deset likovni
kov razstavlja 21 del. Zasto
pani so tov. Jesenkova, Lenart 
Polšak, Josip Tavčar, Krešo 
Tomin, Bojan Horvatič, Anton 
Miklavžin, Viktor Zemljak, Ru
di Stopar, Anton Valant te r 
Raiko Stupar. Obiskovalce naj- 
boij navdušujejo krajine Le
narta  Polšaka iz Sromelj, ki 
slika motive iz bližnje oko
lice.

Gostinsko podjetje 
ponuja storitve

Pričakovati je, da bo z no
vim letom tudi v brežiški 
občini obveljal predlog zvez
nega izvršnega sveta za spre
menjen delovni čas. Vzpored
no z uveljavitvijo tega pred
loga se bodo pojavila različ
na vprašanja, med njim i zla
sti skrb  za prehrano zaposle
nih. Gostinsko podjetje iz 
Brežic je nekaterim  delovnim 
organizacijam že ponudilo 
pripravo opoldanskega obro
ka. Gostinski prostori so do
volj veliki in kuhinja ima 
prav tako vse možnosti, da 
zagotovi tovrstne storitve. 
Podjetje je pripravljeno do
stavljati hrano na delovna 
mesta.

Ogenj v Tovarni 
pohištva

Gasilska sirena je 5. de
cem bra okoli 18. ure nazna
nila požar. Gorelo je v brežišiki 
tovarni pohištva. Ogenj je  
nastal v ventilacijskih ceveh 
in se ni razširil. Gasilci so 
prispeli takoj in so dežurali 
vso noč. škode ni, pač pa so 
m orali delo za nekaj časa 
prekiniti.

Tričetrtletje brez 
izgube

Z dnem, ko so v jeseniški 
železarni zaradi velikih zalog 
zmanjšali obratovanje, so tu 
di v rudniku Globoko obču
tili težave. Železarna omeju
je naročila za glino: namesto 
11.000 ton je bodo v rudniku 
prodali le 8.000 ton. Izpad je 
precejšen. K ljub temu so v 
kolektivu zadovoljni. Da vsaj 
ni izgube! Tričetrtletje se je 
kar dobro izteklo.

Matični urad Artiče
Novembra ni bilo rojstev izven 

porodnišnice. Umrl je: Anton Va- 
lenčak, kmetovalec iz Arnovih sil, 
84 let. Poročili so se: Karel Švaj
ger, pismonoša iz Zg. Obreža, in 
Renata Volčanšek, poljedelka iz 
Zg. Obreža; Ivan Umek, rudar iz 
Brezja, in Marija Hervol, delavka 
iz Artič; Mihael Vrstovšek, delavec 
iz Blatnega, in Mira Moškon, po
ljedelka iz Pečic.

Radio Brežice
PETEK, 8. DECEMBRA: 18.00—

19.30 — Obvestila — Nove plošče 
RTB — Pravljica za najmlajše; 
Fran Levstik — Kdo Je napravil 
Vidku srajčico — Glasbena odda
ja; Izbrali ste sami.

NEDELJA, 10.DECEMRRA: 11.00 
— Poročila — Mimica Avsec: Giba 
nje gospodarstva v tem letu — 
Ta teden v Delavski enotnosti — 
Odlok o javnem redu In miru — 
kazenske določbe — Danilo Korit
nik; Iz dela delavske univerze Bre
žice — Za naše kmetovalce: inž. 
Anton Lipej — Topolove kulture 
na Krškem polju v Vrbini pri Bre
žicah — Dve melodiji v različnih 
izvedbnh — Magnetofonski zapis: 
Občni zbor brežiških sindikatov — 
Pozor, nimaš prednosti! — Obve
stila, reklame in spored kinema
tografov. 12.45 — Občani čestitajo 
in pozdravljajo.

TOREK, 12. DECEMBRA: 18.00 
—19.00 — Svetujemo vam — Nove 
ploSče Jugotona — Tedenski šport
ni pregled — Iz naše glasbene So
le — Obvestila in filmski pregled. 
19.00--19.30 — Mladinska oddaja.

Otvoritev vodovoda na Žejnem
V vasici Žejno na obron

kih Gorjancev je bila 18. no
vembra prijetna svečanost: 
dokončali so prvo fazo pri 
izgradnji vodovoda. To akcijo 
so opravili vaščani z izredno 
enotnostjo, prizadevnostjo in 
premagovanjem številnih te
žav. Položili so 1200 metrov 
cevi in napravili tri javne 
pipe: dve na žejnem  in eno
v Sobenji vasi. Ljudem se je 
uresničila 50-letna želja, že 
nam in dekletom ne bo treba

več nositi vode na glavah in 
možem ne v brentah.

Z otvoritvijo vodovoda so 
opravili vaščani šele težji del 
akcije. V drugi fazi bodo na
pravili zbiralnik nad žejnim  
in speljali vodo v hiše. Slo
vesnosti v soboto so se ude
ležili tudi predstavniki občin
ske skupščine Brežice, ki jih 
je  prisrčno pozdravil pred
sednik gradbenega odbora in 
najbolj prizadevni vaščan 
Ivan Baškovič.

Takole dolga vrsta je pred Slivnikovo pekarno v Brežicah malone vsako sobotno 
dopoldne. V mesto pride tudi veliko okoličanov in ker je Slivnikov kruh zelo do
ber, vsak rad zavije sem, četudi se mora postaviti v vrsto. (Foto: Mirko Vesel).

O B Č IN S K I K O M IT E  Z K  O  R E E L E K C I J I  D IR E K T O R JE V

Odgovornost na ramah kolektivov
Za vse delovne organizacije, ki pridejo v poštev za reelekcijo, bo občinska 
skupščina pripravila oceno gospodarjenja, oceno dosedanjega napredka

Pred vrati je  druga reelek
cija direktorjev delovnih o r
ganizacij. V uveljavljanju sa
moupravljanja pomeni to 
korak naprej, pomeni nepo
sredno odgovornost delovnih 
ljudi pri usm erjanju kadrov
ske politike, pri vrednotenju 
človeka po opravljenem delu.

Reelekcija je  del gospodar
ske in družbene reforme. O 
družbenem vplivu na njen 
potek je razpravljal občinski 
komite ZKS na zadnji seji. 
Izrečenih je bilo več mnenj 
o tem, kdo naj da oceno 
dosedanjega dela, da bo ta 
najbolj nepristranska, na j
bolj realna. V prvi vrsti je 
to gotovo kolektiv, veliko pa 
mu lahko pomaga tudi ob
činska skupščina s širšo oce
no gospodarjenja.

Takšna ocena bo vsebova
la podatke o poslovnem 
uspehu, napredku proizvod
nje, načrte za nadaljnji raz
voj delovne organizacije, raz
vitost sam oupravljanja in 
urejenost notranjih  odnosov, 
nagrajevanje, delitev razm er
ja ipd. Ob merilih, kot sta 
izobrazba in praksa, bo vse
kakor v ospredju program 
razvoja in napredka delovne 
organizacije.

Občinski komite Zveze ko
munistov je sklenil, da se 
bodo člani ZK zavzemali zla
sti za javnost in dem okratič
nost reelekcije. Občinski 
skupščini je  predlagal, naj 
čimprej pripravi oceno go
spodarjenja v tistih delovnih 
organizacijah,, ki so v letu 
1968 na vrsti, da zamenjajo 
oz. ponovno izvolijo direk

torja. Ta ocena bo pomagala 
kolektivom, da se bodo laže 
odločili za tak- ali drugačen 
korak v kadrovski politiki 
podjetja.

Komunisti so sprejeli tudi 
dolžnost za pravilno poja
snjevanje namena reelekci
je. To je preverjanje dela 
vodilnih ljudi s čimbolj ob
jektivnimi merili, preverja
nje na demokratičen, human 
in pravičen način. Zavest 
proizvajalcev naj bi odprla 
pot dolgoročnim interesom 
delovnih kolektivov.

V brežiški občini pridejo v

Prebivalci majhne kraške 
vasi Kamence so počastili 
praznik republike s po 
membno delovno zmago, z 
utrditvijo cestišča od Izvira 
do Kamene. Odbornik Ivan 
Gramc je na slovesni otvorit
vi omenil, da so štiri gospo
darstva, kolikor jih je na 
Kamencah, izredno veliko 
prispevala za ureditev te ce* 
ste. Njihovi člani so opravili 
2750 prostovoljnih delovnih 
ur in razen tega še 121 vo
ženj. Iz kolovozne poti je ta-

N O V O  V  BREŽICAH
bodo morale še bolj 2avzelo sode
lovati sindikalne podružnice in 
druge družbene organizacije, da bo. 
do uspehi boljši. V sosednji krški 
občini je tako sodelovanje imelo 
zelo dober odziv.

■  PREDSTAVNIKI PIONIRSKIH 
ODREDOV s petnajstih osnovnih 
šol se bodo 27. decembra srečali 
na občinski pionirski konferenci, ki 
bo združena s kulturnim progra
mom. Pri organizaciji konference 
sodeluje inčinska Zveza prijateljev 
mladine.

■  ZA VSEBINO MLADINSKIH 
ODDAJ pri lokalni radijski postaji 
bo odslej skrbel uredniški odbor, 
ki ga je izvolil občinski komite 
Zveze mladine. Novi predsednik je 
Jožo Bukoir, sekretar pa Milan 
Lokar.

■  SAHOVSKO PRVENSTVO v 
čateških Toplicah je privabilo vsak 
dan v zdravilišče veliko ljubiteljev 
šaha. Domačini so radi aaha' li tja. 
še več pa je bilo Zagrebčanov. 
Med prazniki je bilo v odprtem 
olimpijskem buzenu nad 900 ko
palcev. Z vstopnino so zaslužili 
skoraj pol milijona starih dinarjev.

Dvoboj z miroljubnim koncem

BREŽIŠKE VESTI- sa

poštev za reelekcijo tele de
lovne organizacije: OPEKAR
NA Brežice, Podjetje za po
pravljanje voz Dobova, AG- 
ROSERVIS Brežice, Splošno 
livarstvo Dobova, Obrtno ko
vinarsko podjetje Dobova, 
KRKA Brežice, Restavracija 
na Griču, Gostišče pri gra
du, Kmetijska zadruga Bi
zeljsko in Kmetijska zadruga 
Brežice, PREVOZ Brežice, 
Osnovna šola Cerklje, Posav
ski muzej, Zdravstveni dom 
Brežice in Center za blagov
ni prom et Brežice.

J .T .

Na vrsti vsak mesec enkrat
V osnovnih šolah veliko go

vorimo o negi zob in nevar
nostih, ki so jim  izpostav
ljeni. In kaj, če moramo 
kljub pozornosti, ki jo po
svečamo zobem, le k zobo
zdravniku? Popravil nam jih 
bodo, čimprej, tem bolje.

V Brežicah pa so očitno 
drugačnega mnenja. Ce v zob
ni am bulanti vprašaš, ali te 
lahko naroče za redno po
pravljanje zob, te bo že pri 
vratih prestregla ženska v be
li halji in ti prijazno pove
dala, da boš prišel na vrsto 
vsak mesec enkrat. Seveda je 
najbolje, da čimprej kloneš 
prijaznem u sm ehljaju in za
pustiš ambulanto. Cas je dra
gocen ali pa tudi ne, mislijo 
nekateri. Kolekšen odstotek 
zob propade v enem mesecu!

Kdo je kriv? Spet tisto vpra
šanje, ki se pojavlja povsod, 
kjer je kaj narobe?

M. M. BREŽICE

Obračun po dveh letih
V soboto 9. decembra, bo 

v dvorani doma JLA občni 
zbor občinskega sindikalne
ga sveta Brežice. Poročilo, ki 
so ga prejeli delegati, vsebuje 
pregled dela za dve leti na
zaj. Obravnava torej obdobje, 
ko so se povsod čutili vplivi 
gospodarske reforme in je 
sindikalna organizacija pod
pirala predvsem napore de
lovnih kolektivov za sm otr
nejše gospodarjenje. Občni 
zbor bo v soboto ocenil 
uspešnost teh prizadevanj in 
sprejel delovni program za 
naprej.

Široko cestišče iz kolovoza
ko nastalo široko cestišče, ki 
bo omogočilo tudi Vožnjo s 
tovornjaki. Do vasi bo lahko 
pripeljal rešilni avtomobil, če 
bo potrebno. Nova cesta je 
dolga več kot dva kilometra.

Pred dvema letoma so na 
Kamencah dobili elektriko, 
letos cesto in zdaj jih čaka 
še napeljava vodovoda. Pre
pričani so, da jim bo tudi ta 
akcija uspela, ker ljudem ne 
m anjka dobre volje.

Zakaj ni asfalta 
do konca vasi?
TOVARIŠ UREDNIK!
V eni prejšnjih številk Do

lenjskega lista ie pisec član
ka  »Nepozaben praznik v 
Skopicah« opisal, kako so 
se Skopičani veselili ccste 
skozi vas Vendar ne vsi. Ce
sto so res asfaltirali, za kar 
so lani zbrali prostovoljne 
prispevke vaščanov Vsakdo 
je prispeval po svojih mož
nostih, še več pa je dodala 
zraven občinska skupščina.

Obljubo so letos res izpol
nili, vendar ne tako, kot je 
bilo rečeno. Premislili so se 
in ceste niso asfaltirali do 
konca vasi. Dve hiši na za
četku sta jim bili odveč.

Ko smo se pozanimali, za
kaj so ju izpustili, je pristoj
ni izjavil, da za 5000 Sdin pri- 
spevlca ne bi mogli napraviti 
asfalta do kraja. Vprašujemo 
se, če je občina dala denar 
za vso vas ali samo za del 
ceste od postavljenega slavo
loka naprej. Zanima nas, če 
ti dve hiši ne spadata k Sko
picam. Verjetno se bosta se
daj pridružili novemu nase
lju, po domače »Johanovi ja
mi«.

Ali je bil asfalt res bolj 
potreben šolskemu dvorišču? 
Ce tega ne bi asfaltirali, bi 
lahko prišli do konca vasi.

Prizadeti so sicer dobili de
nar nazaj, ker so ga zahteva
li, vendar niso zadovoljni, 
ker se po njihovih domovih 
še vedno dvigajo oblaki 
prahu. D. P.

1670 žensk v delov
nem razmerju

Konec letošnjega oktobra je 
bilo v brežiški občini zapo
slenih 5.710 ljudi. Med njimi 
so našteli 1.670 žensk. Prevla
duje torej moška delovna si
la • v razm erju 71 proti 29 
odst. Večina je zaposlenih v 
družbenem sektorju, pri za
sebnikih pa jih dela 283.

D E C E M B E R , M E S E C  O B Č N IH  Z B O R O V  P R IJ A T E L J E V  M L A D IN E

V Pišecah hočejo imeti malo šolo
Enako željo so izrazili tudi v Globokem — Upajo, da bo občinska skupščina 
prisluhnila njihovim načrtom in jih pomagala izpeljati — Na Čatežu in 

v Skopicah bodo ustanovili dvoje novih društev prijateljev mladine

V nedeljo, 26. novembra, 
so zborovali člani društva 
prijateljev mladine v Piše 
cah. Obisk je bil dober in 
domačini so z veseljem po
zdravili v svoji sredi sekre
tarko republiške zveze prija
teljev mladine Marto Vizja
kovo in predsednika občin
ske zveze Ludvika Metelka.

V razpravi so Pišečani iz
razili željo po ustanovitvi 
male šole. Tovarišica Vizja
kova je bila zelo preseneče
na nad bogato zalogo v šol
ski kuhinji. Lani je  bilo v

shram bi polovico manj, pa 
še vedno toliko, kolikor na 
vseh drugih šolah skupaj. 
Prizadevanja za boljšo pre
hrano učencev v Pišecah 
vsako leto znova žanjejo po
hvale z vseh strani.

V Globokem je bil občni 
zbor 27. novembra. Povabilu 
se je odzvalo okrog 80 čla
nov. Sprejeli so poročilo in 
delovni program in se prav 
tako kot v Pišecah priporo
čili za pomoč pri ustanovit
vi male šole. Tudi varstve
no ustanovo bi radi imeli.

V decembru bodo sklica
la občne zbore vsa društva 
iz brežiške občine. Za sedaj 
jih je deset, na ustanovitev 
novih društev pa se trenu t
no pripravljajo na Čatežu in

v Skopicah. Pogoji za delo 
društev so še v Mrzlavi va
si, Bušeči vasi in Sromljah.

Delovni polet daje društ
vom prijateljev mladine že 
nekaj časa tekmovalni pro 
gram, ki obsega prav vse ob
like dela z mladino in za 
mladino. Občinska zveza na
grajuje najbolj prizadevna 
društva in jih tako spodbuja 
k še večjim uspehom. Med
sebojno tekmovanje društev 
vključuje vse prireditve, od 
pustnega karnevala do obi
skov dedka Mraza, dneva 
mladosti, jurjevanja in spre
jemov cicibanov v Zvezo pio
nirjev, pripravo mitingov pri 
obhodu kurirčkove pošte, or
ganizacijo letovanj in zimo- 
vanj.■  ZA DRSALNO REVIJO »IIOLI 

DAY ON ICE« je v poslovalnici 
SAP hitro zmanjkalo kart. Zani
manje aanjo je bilo izredno veliko. 
Tisti, ki so zamudili, poskušajo 
priti do vstopnic po drugih poteh.

■  V KNJIGARNI JE KONČANA 
razprodaja knjig s popustom. Cene 
so spet colčajne. V novembru sl je 
marsikdo obogatil svojo knjižnico, 
saj so bile nekatere knjige napro
daj celo za polovično vrednost. Ta 
mesec Ima veliko prometa tudi pa
pirnica. Založena je že z okras
jem za novoletno jelko, po katerem 
je vedno zaiova veliko povpraše
vanje.

■  PRI OBČINSKEM ODBORU 
Rdečega križa se je sestala komi- 
sija, ki je pripravila program za 
krvodajalske akcije v prihodnjem 
letu. Pri pridobivanju krvodajalcev

Zbor volivcev v Mrzlavi 
vasi je bil silno buren. Več 
kot tri ure so vaščani pre
pričevali svojega odbornika, 
da ni ravnal prav, ker si je 
lastil več pravic, kot jih ima 
krajevna skupnost. Spor je 
nastal zaradi samovolje pri 
razporejanju denarja krajev
ne skupnosti. Za svoj zase
lek je odbornik porabil več, 
kot je odločil svet krajevne 
skupnosti.

Odbornik si je torej lastil 
dokončno pravico nad razde
litvijo skupnih sredstev. Bil 
je prepričan, da je ravnal 
prav, in šele po večurnem

dokazovanju je spremenil 
mnenje. Vaščani so mu do
kazali, da samo svet krajevne 
skupnosti lahko določi, koli
ko denarja bo ta ali ona vas 
dobila. Odbornik torej nima 
večjih pravic kot drugi va
ščani, četudi je še tako pri
zadeven in delaven.

Zbor volivcev v Mrzlavi 
vasi se je končal s sporazu
mom. Člani krajevne skup
nosti so obljubili svojemu 
odborniku, da ga bodo spet 
vabili na seje in poslej skup
no z njim odločali o tem, 
kako bodo porabili denar za 
svoj okoliš. J. T.



Do novega leta imajo dovolj dela
Nasadi hrušk in jabolk so na začetku rodnosti -  Že zdaj obetajo bogate 

pridelke -  Prazna mesta zasajajo z novimi sadikami

Nova trgovina 
v Starem gradu
V Starem  gradu je km etij

sko podjetje AGROKOMBI
NAT iz Krškega odprlo novo 
prodajalno z mešanim bla
gom. Poslopje traktorske po
staje je  preuredilo v lep lo
kal s skladiščem. Prebivalci 
so bili tega zelo veseli in si 
želijo, da bi v tej trgovini 
lahko kupovali tudi kruh in 
mesne izdelke. Solarjem pa 
bi zelo ustregli, če bi v tej 
prodajalni imeli na zalogi 
šolske potrebščine.

Prevozništvo cvete
Kovaštvo, sodarstvo, kolar

stvo in čevljarstvo so odmi
rajoče obrti, zelo pa se je 
v krški občini razmahnilo go
stinstvo in prevozništvo. 
Družbenih obrtnih podjetij 
je šest; skupaj zaposlujejo 
349 ljudi. Rednih zasebnih 
obrtnikov je 278, od tega 59 
avtoprevoznikov in gostincev. 
Obrtno dejavnost kot po
stranski poklic opravlja 69 
občanov. Zasebni obrtniki 
imajo zaposlenih 72 ljudi in 
povprečno 122 vajencev v 
uku.

Piscu članka »Težave z vo
do v Krškem«, ki je bil ob
javljen 16. novembra, bomo 
skušali pojasniti vzroke stal
nih okvar na omrežju.

Vodovod Krško je bil na 
levem bregu Save dimenzio
niran z različnimi profili. In 
vestitor ni upošteval bodoče
ga razvoja m esta in tako 
ima cevovod v Reso, ki v 
celoti napaja videmsko pod
ročje, profil 80 mm. V skla
du z urbanističnim  načrtom  
se je gradnja v družbenem 
sektorju močno razširila, 
zadnji dve leti pa tudi grad
nja zasebnih stanovanjskih 
hiš.

Sele potem  smo se začeli 
zavedati nezadostne komu
nalne oprem ljenosti zem
ljišč. Komunalni zavod je ob 
Pomoči občinske skupščine 
in CELULOZE začel obnav
ljati vodovod. - V prvi etapi 
je bil zgrajen vodnjak na Dr
novem s priključkom  na 
omrežje. Nerešena je ostala 
°skrba z vodo v višjih p re
delih Vidma. Ker zavod za- 
radi pom anjkanja denarja ni 
niogel nadaljevati rekonstruk
cije vodovoda, je naročil le 
Projekte.

Gradnja m ostu je vso stvar 
P°spešila. Lotili smo se po
j a v e  vodovoda od mostu 
do rezervoarja na Simičko-

V nezasajenih nasadih sad
jarskega posestva AGROKOM
BINATA v S tari vasi so po
spravili koruzo in posejali 
pšenico na 39 hektarih. Ko
ruze so pridelali okoli 55 
centov na hektar. Pričakova
li so več, a  ker je zemljišče 
peščeno, ga je  suša toliko 
bolj prizadela.

V sadovnjakih končujejo

Večerna politična 
šola

Politično izobraževanje ima 
v Krškem že nekajletno tra 
dicijo. Delavska univerza or
ganizira vsako leto strnjen 
tečaj za skupine slušateljev 
iz delovnih organizacij.
V podjetjih ni ovir za obisko
vanje takšne šole in do se
daj še niso bili nikoli v za
dregi za prijavljence. Letos 
se bodo pričela predavanja v 
politični šoli 11. decem bra in 
bodo trajala 14 delovnih dni.

vem hribu. S tem bo ureje
na oskrba Vidma, izognili pa 
se bomo tudi prečrpavanju 
v vodnjaku na Vidmu in si 
zm anjšali stroške za najm anj
12 milijonov Sdin letno. Vo
dovod povezujemo s cevmi 
profila 200, 150 in 125 ter ra 
čunamo s 25-odstotno rezer
vo, ki bo napajala rezervoar 
pri minim alni uporabi vode. 
Ob konicah bomo torej upo
rabljali rezervoar, vendar je 
ta rešitev le začasna. Zaradi 
povečane gradnje bo poraba 
vode na Vidmu še večja in 
zgraditi bomo m orali dodat
ni rezervoar z zmogljivostjo 
90 kubikov.

Program letošnje rekon
strukcije vodovoda obsega 
povezavo na Vidmu, poveza
vo čez železniško progo, čez 
novi m ost in avtomatizacijo. 
To bo veljalo 415.500 Ndin. 
Kredita imamo zagotovljene
ga za 290.000 Ndin, razliko 
pa bomo financirali sami. V 
rekonstrukcijo vodovoda bo 
skupaj vloženih 1,145.500 ND 
Glavni delež nosita CELULO
ZA in občinska skupščina.

V zadnji fazi predvideva
mo poleg dodatnega rezervo
arja  na Vidmu še izgradnjo 
vodne celice na Trški gori z 
zmogljivostjo 250 kubikov.

šele ko bo uresničen celot-

škropljenje proti voluharju m 
opravljajo razna druga teko
ča opravila. Prazna m esta iz
polnjujejo z novimi sadika
mi. Na vrsti je  tudi zimska 
kop in jesensko gnojenje z 
osnovnimi gnojili.

V nasadu hrušk je  dela do 
novega leta, če bo le vreme 
tako dolgo lepo. Namesto žič
ne arm ature bodo v nasadih 
s hruškam i postavili kmeljev- 
ke kot oporo etažnih vej. Ko 
bodo vsi nasadi v rodnosti, 
bodo delavci zaposleni v njih 
tudi čez zimo.

ni program  rekonstrukcije, 
bomo prebivalcem lahko za
gotovili stalno oskrbo z vo
do. Motnje, ki jih  je  navajal 
pisec članka, priznavamo in 
se vsem porabnikom vode 
opravičujemo. Največ jih  po
vzroča direktno črpanje v 
omrežje. Zaradi nestalnega 
tlaka prihaja večkrat do Oz
kih grl in okvar. V večini 
primerov je treba voclo takoj 
zapreti in okvare popraviti, 
tedaj pa ljudi ni mogoče ob
vestiti. Zadnje čase se po
javljajo okvare na desnem 
bregu Save zaradi povezave 
vodovoda preko mostu. Te
mu se nismo mogli izogniti.

Tlak v omrežju nastaja za
radi prečrpavanja vode na 
Vidmu, če  sta v videmskem 
črpališču v pogonu dva 
agregata, potem ostanejo brez 
vode stanovalci v stolpičih in 
drugih stanovanjskih blokih 
više od drugega nadstropja. 
Tudi v višjih predelih Rese 
ne dobijo dovolj vode. Ce pa 
vključimo še tre tji agregat, 
se dvigne tlak na 9 atmosfer, 
to pa povzroča okvare na 
vodovodnih inštalacijah, ka
kršne navaja pisec članka. 
Vse porabnike vode prosimo 
za razumevanje vse dotlej, 
dokler rekonstrukcija vodo
voda ne bo končana.

SREČKO LETONJA

Zdaj pogrešajo večjo cen
tralno delavnico, da bi v 
dneh, ko zunaj ni dela, v 
njej zaposlili ljudi. Marsikaj 
je treba do spomladi popra
viti, saj tedaj, ko se začne 
spet lepo vreme, za takšna 
opravila zm anjka časa.

Nasadi v S tari vasi so zelo 
lepo negovani in so na začet
ku rodnosti. Prvi pridelek je 
bil zelo razveseljiv, zato si 
od njih še veliko obetajo. 
Strokovnjaki, ki obiščejo to 
posestvo, ne skoparijo s po
hvalami.

Tovarna industrije opreme 
in konstrukcij KOVINARSKA 
iz Krškega je stoodstotno iz
polnila tričetrtletn i plan. 
Vrednost ustvarjenih izdel
kov naj bi do konca leta do
segla dve m ilijardi in pol 
stairjh dinarjev ali 300.000 
starih  dinarjev več kot lani.

V podjetju so leios bolj 
kot kdaj prej prisluhnili po
trebam  tržišča. Razvojna 
služba postopoma obdeluje 
republiko za republiko, da 
bo proizvodnjo v naslednjih 
letih pravilno usm erjala. V 
podjetju  pravijo, da bi čim
bolj modernizirali tehnološke 
procese, ka jti samo s sodob
no tehnologijo je možno zma
govati v konkurenčnem boju 
na tržišču. Nič m anj pomem
bni niso roki, ki jih  postav
ljajo naročniki. Dosledno 
jih  m orajo izpolnjevati, da 
si ne pokvarijo imena in ne 
škodujejo ugledu podjetja.

Dela im ajo v tovarni do
volj. Vse zmogljivosti so v 
pogonu. Tovarna obratuje de
loma v dveh in deloma v treh 
izmenah. V četrtek, 16. no
vembra se je iztekel rok za 
postavitev ograje na novem 
krškem  mostu. To delo so 
z veseljem opravljali, saj si 
tudi ta  kolektiv želi, da bi 
most čez Savo izročili pro
m etu do dogovorjenega roka, 
to je  do praznika republike.

Pred meseci smo že ome
nili proizvodnjo podmic za 
rezervoarje. To je veliko 
obetajoča specializacija, s 
katero si tovarna odpira vra
ta  na celotno jugoslovansko 
tržišče. Bombirane podnice 
za cisterne izdelujejo v vseh 
dimenzijah od prem era 500 
milimetrov do 4000 milime
trov. Vgrajujejo jih  v rezer
voarje za pline in tekočine 
pod pritiskom  ter v rezer
voarje za tekočine brez pri
tiska. Naročnikom ustrežejo
v kratkem  roku in jim  nudi
jo izdelke po ugodnih cenah. 
Podnice izdelujejo v treh de-

RAZVESELJ1V PODATEK. Letoft- 
nje investicije v negospodarske ob
jekte (most, trgovine, cesta) so v 
Krškem presegle 1 milijardo 350 
milijonov Sdin. Ta številka je raz
veseljiva, saj so bila dosedanja 
vlaganja namenjena predvsem za 
reprodukcijo, manj pa za nepo
sredne potrebe občanov. Potreb je 
seveda še veliko tako v gospodar
stvu kot v drugih dejavnostih.

UPOKOJENCE BORCE SO PO
ČASTILI. V tovarni papirja so za 
dan republike povabili na tovari
ško srečanje nekdanje člane kolek
tiva In borce NOV. Predstavniki 
podjetja so jih seznanili z doseda
njimi dosežki podjetja in z načrti 
za prihodnost. Povabljenci so bili 
srečanja v tovarni zelo veseli in 
hvaležni za lepa knjižna darila.

NOVO GOSTIŠČE. Na odcepu z 
avtomobilske ceste proti Krškem

Le dvoje stanovanj
skih podjetij?

K omisija občinske skupšči
ne preučuje možnosti za 
združitev devetih stanovanj
skih podjetij. Po sedanjem 
predlogu naj bi za področje 
Senovega ostala sam ostojna 
enota pri Rudniku, vse d ru 
ge delovne organizacije, ki 
razpolagajo s svojimi stano
vanjskimi zgradbami, pa naj 
bi sredstva za stanovanjsko 
izgradnjo in vzdrževanje sta
novanj vložila v enotno sta
novanjsko podjetje.

Svet za urbanizem in svet 
za gospodarstvo in finance 
s ta  že dala načelno soglasje,
o združitvi pa bo razprav
ljala še občinska skupščina. 
Združeno podjetje naj bi p ri
čelo poslovati 1. januarja 
1968. PAVK

lovnih izmenah, proizvodni 
postopek pa sproti izpopol
njujejo.

Tovarna se že nekaj časa 
uveljavlja s proiavodnjo in
dustrijske oprem e in jeklenih 
konstrukcij. Opremo izdeluje 
za papirno, kemično in naft
no industrijo. Sprejem a tudi 
naročila za bakrenje valjev 
To delo opravlja KOVINAR
SKA za potrebe papirne in 
tekstilne industrije in za ti
skarne. Bakrenje teče v breh 
izmenah.

Odjemalci KOVINARSKE 
so predvsem velika podjetja, 
na prim er METALNA,- SKIP, 
ENERGOINVEST, IMV, lad
jedelnice itd. Tovarna sodelu- 
ju  z uglednimi projektantski
mi organizacijami za metalne 
konstrukcije, kar ji deloma 
že zagotavlja uspehe v p ro 
izvodnji. Sicer pa je  KOVI
NARSKA tovarna v razvoju, 
ki se ji odpirajo široka ob
zorja, če bo znala svojo pro
izvodnjo pra/vilno usm eriti, 
si ustvariti dobro ime in pri
boriti p rostor na tržišču.

J. TEPPEY

Hvala graditeljem 
in plačnikom

Skozi Dolenjo vas je novem
bra stekel potok Sečnik že po 
novi strugi. Delavci Vod
ne skupnosti Novo mesto 
opravljajo še zadnja regula
cijska opravila. Denar za no
vi m ost čez potok v Pesjem 
je prispevala občinska skup
ščina Krško. Betonske pre 
grade blizu izvira je zgradilo 
Podjetje za urejanje hudour
nikov iz Ljubljane letos po
leti. Polja so končno le zava
rovana pred poplavami. Va
ščani so graditeljem  in plač
nikom za vse iz srca hva
ležni.

J. V.

Je bilo po praznikih odprto novo 
gostišče. Gostje, ki so ga obiskali
v nedeljo, so bili povabljeni na 
brezplačno poskušnjo kave. Gosti
šče Kovačič je zelo lepo urejeno.

POLNA DVORANA. Za gostova
nje celjskega gledališča so poka
zali Krčani izredno veliko zanima
nje: vse vstopnice so bile razpro
dane. Predstavo je občinstvo ugod
no sprejelo. Ljudje bi bili veseli, 
če bi v svoji sredini lahko več
krat pozdravili celjske gledališč
nike.

Jutri srečanje 
na seji

Ju tri, 8. decembra, se Dodo 
na razširjeni seji občinske 
konference SZDL v Krškem 
sestali razen članov še pred
stavniki občinskega sindikal
nega sveta, občinske skupšči
ne, zastopniki delovnih kolek
tivov in službe za zaposlova
nje. Na dnevnem redu so 
vprašanja zaposlovanja. Gra
divo za konferenco vsebuje v 
zvezi s tem  precej zanimivih 
podatkov in predloge za na
daljnjo politiko pri spreje
m anju nove delovne sile in  
odpiranju prostih delovnih 
mest.

Ugoden nakup
V prodajalni ELEKTRO

TEHNE v Krškem  prodajajo 
pralne stroje CASTOR — RA
DE KONČAR na dvanajst
mesečno odplačevanje in brez 
pologa.

Te dni so dobili že dolgo 
pričakovane enofazne elektro
m otorje 2,2 KW (3 konjske 
moči), prim erne za pogon, 
km etijskih strojev.

Sedaj je  čas za nakup peči!
V krški Elektrotehni lahko 
dobite italijansko peč na olje 
GIBO (6.000 in 8.000 cal.).

Začeli so se zbori 
volivcev

Od 9 novembra do 15. de 
cembra se bodo po vsej ob
čini zvrstili zbori volivcev. 
Tokrat bodo temeljito p re tre 
sali program  občinske skup
ščine in nove njene delovne 
metode: Krajevne skupnosti 
bodo poročale o dosedanjem 
delu in nakazale naloge za 
prihodnje obdobje. Povsod 
tam, kjer se je iztekel man
dat članom svetov krajevnih 
skupnosti, bodo v te  organe 
izvolili nove ljudi.

»Za asfalt bomo radi 
prispevali!«

Prebivalci iz Dolenje vasi. 
Starega grada in Spodnjega 
Starega grada komaj čakajo 
na začetek modernizacije ce
ste Krško — Dolenja vas. 
Pripravljeni so odšteti nekaj 
denarja za asfalt in o tem se 
bodo pogovorili na zboru vo
livcev. Tudi vsi tisti, ki se po 
tej cesti vozijo v službo, bo
do rade volje prispevali. delež 
za asfaltiranje tega cestnega 
odseka.

DROBNE 
S SENOVEGA

■  KRAJEVNA SKUPNOST SE
NOVO bo začela graditi hišioo za 
TV  pretvornik na Senovem Hišica 
bo veljala okoli 10.000 Ndin. Ker 
krajevna skupnost zanjo nima do
volj denarja, bo djirala prostovolj
ne prispevke pri gospodarskih or
ganizacijah in prebivalstvu. Uprav, 
ni odbor rudnika Je v ta namen na 
zadnji seji odobril 1.000 Ndin. Do
bremu zgledu naj bi se uri družili 
tudi drugi.

■  STANOVANJSKI STOLPIC na 
Senovem so že dozidali in pokrili. 
Sedaj opravljajo notranja dela in 
to bo trajalo vso zimo. Spomladi 
bo stolpič dograjen in pripravljen 
za vselitev.

■  BORCEM NOV, ki so zapo
sleni v senovskem rudniku, so dali 
za letos 1 dan dodatnega plačanega 
dopusta. To bo obveljalo tudi V 
prihodnje.

■  ZADNJI TEDEN pred pra» 
nikt so rudarji nakopali malo por®, 
moga. Kupci so čakali nanj. Kadar 
so prišli vagoni, so ustavili izdajo 
deputata domačinom, že čez nekaj 
dni so odkope znova načeli in ko. 
ličina premoga je bila spet nor
malna. Rudarji hite, da bi čimprej 
nadoknadili izgubo, saj je zbm  
že tu.

■  V RUDNIKU so organizirali 
tečaj za prvo pomoč ponesrečen, 
cem. Obiskuje ga 65 rudarjev in 
tehnično osebje. Tečaj vodi dr. 
Anton Sikošek. Snov podaja zelo 
poljudno, da hi ga slušatelji lafa 
razumeli. Tečaj bo trajal tr t tedne, 
nato pa ga bo obiskovala še druga 
skupina.

»K O V IN A R SK A « V K R Š K E M  J E  O B E T A JO Č A  TOVARNA *

Na pohodu za prostor na tržišču
Podnice za cisterne imajo prihodnost — Izdelujejo jih po najsodobnejšem 
postopku — Te dni so delavci KOVINARSKE končali pomembno naročilo 
za domačo občino — Postavili so ograjo na mostu čez Savo — Letos imajo

polne roke dela

Kovinarsko je letos poleti obiskal poslanec republiškega zbora skupščine SRS 
dr. Jože Brilej in ob tej priložnosti pohvalil pobudo kolektiva za specializirano 
proizvodnjo, kot je na primer izdelava podnic za rezervoarje.

K O M U N A L N I ZAVOD P R O S I O B Č A N E  ZA R A Z U M E V A N JE

Še enkrat: „Težave z vodo v Krškem 4
Rekonstrukcija vodovoda bo veljala 1,145.500 Ndin — Glavni delež stroškov 
nosita tovarna celuloze in občinska skupščina —  Previsok tlak v omrežju 

nastaja zaradi prečrpavanja vode na Vidmu

KRŠKE N O V I C E



Prošnji LISCE je 
ugodeno

Konfekcija LISCA je zapro
sila sevniško občinsko skup
ščino, naj ji dodeli v gospo
darjenje poslovne prostore v 
krm eljskem  gradu, s kateri
mi zdaj gospodari Komunal
no stanovanjsko podjetje iz 
Sevnice. Prošnjo je utemelje
vala s tem, da m ora po po
godbi plačevati stanovanjske
m u podjetju  tako veliko na
jemnino, da to ogroža renta
bilnost km etijskega obrata, 
razen tega pa je pokazala še 
na dogovore pred stanovanj
sko reform o. Skupščina je  na 
zadnji seji prista la na proš
njo, ker meni, da je proiz
vodnja prva in ji je treba 
olajšati razširitev. Komunal
no stanovanjskemu podjetju  
je  bilo priporočeno, naj ne 
pogreva spora še pred sodi
ščem.

Imenovanje javnega 
pravobranilca

Sevniška občinska skupšči
na je na zadnji seji obeh zbo
rov imenovala za medobčin
skega javnega pravobranilca 
Draga Gregorina, za njegovo 
nam estnico pa Tatjano Per
čič. Isto so naredile že neka
tere druge občinske skupšči
ne. Sedež pravobranilstva je 
v Celju.

Na proslavi tudi 
pevski zbor

Na letošnji proslavi dneva 
republike se je na odru Sev- 
ničanom prvič predstavil do
mači pevski zbor. Poslušalci 
so bili navdušeni nad pesmi
jo  domačih pevcev, ki so po 
večletnem prem oru znova za
čeli delovati. Zdaj bi bilo 
treba oživiti še godbo. Zanjo 
pa bi bilo prav, če bi na 
glasbeni šoli ustanovili tudi 
oddelek za pihala.

Slabo vzdrževana 
cesta proti Sevnici
2 e nekajkrat smo pisali, v 

kako slabem stanju  je  cesta 
od Loke proti Sevnici. Videti 
je , da cestarji nim ajo niti 
gramoza za posipavanje cest. 
Cestišče je čedalje bolj raz
rito  in kotanjasto. Ali še ne 
bo prišel plug in izravnal 
ceste, da bo potovanje var
nejše in udobnejše?

Rok: vse za cesto 
proti Sevnici

Vaščani Roka pri Sevnici so 
se 26. novem bra dogovorili, 
da bodo delno popravili, del
no pa zgradili novo cesto 
p roti Sevnici. 2e na tem se
stanku, na katerem  so izvoli
li gradbeni odbor, so se po
samezniki obvezali, da bodo 
skupno prispevali v denarju, 
prevozih in gradivu dva m ili
jona starih  dinarjev. N ekate
r i so tudi p rista li na to, da 
bodo brezplačno odstopili 
zemljišče, po katerem  bo vo
dila nova cesta.

Novice iz Loke
■  PD PRIMOŽ TRUBAR IZ LO

KE je zaprosilo Konfekcijo Lisoa 
za denarno pomoč, ker se je lotilo 
obnove prosvetnega doma. Podjetje 
je  prožnjo razumelo in poklonilo
30.000 Sdhi, odbor druStva pa se 
mu za to pomoč Javno zahvaljuje.

■  TUDI CEMENTARNA iz Zida
nega mostu je na prošnjo druStva 
darovala 20 vreč cementa. Njen 
upravni odbor je treba Javno po
hvaliti , ker podpira prosvetna in 
športi*a druStva v kraju in okolici.

■  GASILSKO DRUŠTVO je po
pravilo žlebovje pri prosvotnem 
domu, ki Je bilo dosluženo. Gasilci 
imajo v načrtu tudi zazidavo se
danjih vhodnih vrat, ki Jih bodo 
nadomestili s stranskimi, da vhod 
ne bo več naravnost s ceste.

■  PROTI KONCU MESECA Jo v 
kraju prenehala delovati mesnica 
kmetijskega kombinata Zasavje iz 
Sevnice. Mesnico in klavnico je 
sprejel zasebni mesar Franc St raj- 
nar is Bačiče.

IZ RAZPRAVE O K M ETIJ ST VU NA SKUPŠČINSKI SEJI 27. NOV.

„Kar lahko, bomo morali sami ukreniti”
Treba je narediti perspektivni načrt razvoja in pospeševalnih ukrepov v

kmetijstvu sevniške občine

Z daj, k o  iščem o  vse  m ogoče reze rv e  v g o sp o d a r 
stvu , je  p o m e m b n o  sp o zn an je , d a  je  le -teh  n a jv eč  
v k m e tijs tv u . Z nane so  ra z m e re  zaseb n eg a  k m e tij 
s tv a , k i o b d e lu je  95 o d s to tk o v  zem lje , p a  tu d i t r e n u t 
no s ta n je  k m e tijsk e g a  k o m b in a ta , k i se je  sp ec ia li
z ira l za  h m e lja rs tv o  in  s a d ja rs tv o . K aj je  z z a d ru ž 
n iš tvom , k i je  m a lo n e  zvodenelo , sa j se  velike k m e 
tijsk e  de lovne o rg an izac ije  u b a d a jo  p re d v se m  s svo 
jim i težavam i?  K a j m e n ijo  o v sem  te m  o d b o rn ik i, 
km e tje , od g o v o rn i č lan i ko lek tiv o v  in  o b č in sk e  sk u p 
ščine?

Karel Kolman: »Prizadev- kombinat mora imeti take
nejšim  kmetom je treba obrate, da bodo rentabilni, 
omogočiti, da bodo Zaokroži- Kako je pri tem z zakono-
li in povečali kmetije. Tudi dajo?«

« 1

Velik obisk na prikazih delovanja kmetijskih strojev 
kaže, da se kmetovalci zelo zanimajo za stroje, ki bi 
jim olajšali delo na kmetijah. — Na sliki je kosilnica 
z obračalnikom in zgrabljalnikom znamke »reform«, 
ki se je obnesla v hribovitem svetu. (Foto: Legan)

Inž, Dobršek, referent za 
kmetijstvo p ri ObS: »Temelj
ni zakon še naprej dopušča 
arondacijo, vendar gre v 
Kompolju in v Loki le za ko
operacijsko proizvodnjo, kjer 
bi km etje ostali lastniki zem
lje.«

Odbornik Zalašček: »Zakaj 
sili kom binat v hmelj, čeprav 
so že ustanovitelji hm eljar
stva trdili, da je hmelj lote
rija?«

Maks Zemljak. sekretar 
kombinata: »Vsako gospodar
stvo je v določeni meri lote
rija, tveganje. Resnica pa je, 
da je  prodaja hmelja zago
tovljena za nekaj let naprej, 
svetovne cene pa ustaljene.«

Inž. Albin Ješelnik, agronom, 
vodja obrata v Loki: »Postav
ljene imamo tolikšne zmoglji
vosti sušenja in skladiščenja, 
proizvodnja pa je prem ajhna 
in naprave niso dovolj izko
riščene. V Loki imamo zmog
ljivosti za 50 ha; trenutno 
imamo 32 ha nasadov, v 
Kompolju pa 19 ha, sušilnico 
pa 5 km daleč. Ta dva obrata 
je potrebno kompletirati«.

ZAKAJ JE TOLIKO 
NEJEVOLJE MED 
KMETI?

Več kmetov odbornikov ne
goduje zaradi letošnjega s ta 
nja na tržišču sadja.

Maks Zemljak: »Prva zahte
va za odkup je resnična ka
kovost in sortnost. Poglejte 
Slapšaka iz Boštanja! Ta ni 
imel težav s prodajo. Kombi
nat naleti pri odkupu sadja 
na neprem ostljive ovire: po
m anjkanje skladišč. Ni pa

Druga plat pritožb nad dimnikarji
Po višini zavarovanja ter številu zavarovanih stavb j?

zadnjimi
sevniška občina med

Č iščen je  d im n ik o v  in  d im n ih  n a p ra v  je  p o tre b n o , 
d im n ik a rsk i p o k lic  p a  je  n eu p rav ičen o  p o d cen jev an  
K ak o  b i d ru g ače  m og li ra zu m e ti, d a  se k lju b  veli
kem u  p o m a n jk a n ju  u čn ih  m e s t v sevn išk i obč in i v 
tr e h  le tih  n i p o ja v il n o b e n  m lad  človek  z že ljo , d a  
b i se šel u č it za  d im n ik a r ja !

Pred meseci smo pisali o na 27. novembra menila, da 
številnih pritožbah lastnikov je treba odlok dosledno izva- 
hiš v sevniški občini nad do
mačimi dim nikarji. Največ 
so se pritoževali zaradi pre 
pogostega čiščenja, zaradi 
plačevanja storitev, ki jih 
dim nikarji niso opravili, za
radi neurejenega časa priho
da dim nikarjev te r zaradi 
njihove nevljudnosti.

Vendar je prav, če prisluh
nemo tudi glasu dim nikarjev.

»Naše delo je  podcenjeva
no, zato mladih ne moremo 
pritegniti v uk. Kdo bo cele 
dneve hodil odet v saje, iz
postavljen prehladu in po
klicnim boleznim, za 50 do 60 
tisočakov na mesec, zraven 
pa se še boril s strankam i, 
ali naj čisti ali ne, čeravno 
zakon in občinski odlok te 
stvari jasno urejata?«

Občinska uprava je skupaj 
z dim nikarji ugotovila, da 
258 lastnikov odklanja dim 
nikarsko službo. Ugotovljeno 
je bilo tudi, da precej več 
kot polovica dim nih na/prav 
ne ustreza gradbenim zahte
vam. Sevniška občina je na 
repu slovenskih občin po šte
vilu zavarovanih poslopij. Na 
to že dolgo opozarjajo doma
či gasilci.

Na podlagi teh ugotovitev 
je sevniška občinska skupščl-

jati, ker je to zaradi požarne 
varnosti nujno potrebno. 
Dimnikarsko službo bo treba 
celo razširiti in ji pomagati, 
da se bo sodobneje oprem i
la. H krati pa je opozorila, 
naj bo delo dim nikarjev vest
no, njihov odnos do hišnih 
lastnikov pa pravilen.

res, da smo kogarkoli ovirali, 
če je prišel na vas odkupo
vat sadje.«

Franc Molan, predsednik 
skupščine: »V km etijstvu so 
naj večje rezerve. Ne smemo 
se zanašati na koga zunaj 
nas, da bo reševal naše pro
bleme. Velik del rešitve je v 
naših rokah. Drobno lastni
ško miselnost je treba od
pravljati, zakaj samopreskr- 
bovalno kmetijstvo nima 
prihodnosti. V najkrajšem  ča
su moramo narediti načrt 
razvoja kmetijstva. Podpirati 
je treba tržnega proizvajalca. 
Rešitev ni v zmanjševanju 
davkov, marveč v povečanju 
pridelkov in dohodkov kme
tov.«

Franc Puhner: »Ugotovlje
no je, da se Je zadruga od
maknila od kmeta. Ali ne bi 
bilo mogoče, da bi se kme
tovalci sami združevali in si 
v vaški skupnosti posojali 
km etijske stroje?«

še  so govorili možje, zavze
to, prizadeto, z vero, da se 
je mogoče izkopati iz zaosta
losti na vasi. To pa je zdaj 
pomembna naloga ne samo 
sevniške, marveč še m arsika
tere druge občine.

M. L.

Za gospodinjske po
močnice se malo ve

Medtem ko so delovne po
godbe delavcev, ki so zapo
sleni pri zasebnikih, poveči
ni urejene, za gospodinjske 
pomočnice nim a nihče vpo
gleda, kako je z njimi. Komu
nalni zavod za socialno zava
rovanje je zato pismeno obve
stil delodajalce, naj sklenejo 
pismene pogodbe s pomočni
cami. Nič bolje ni z delavci, 
ki so zaposleni pri zasebnih 
kmetih, saj njihov položaj 
sploh ni pravno urejen.

Sprejem cicibanov 
med pionirje

V torek popoldne, 28. no
vembra, je bil v domu TVD 
Partizan v Sevnici sprejem  
150 cicibanov v pionirsko 
organizacijo. Na slovesno
sti so mladi izvedli bogat kul
turni program, zatem pa ^so 
imeli v gasilskem domu po
gostitev. Vsako leto pogosti 
novosprejete pionirje eno iz
med sevniških podjetij. Le
tos je bil na vrsti km etijski 
kombinat Zasavje.

Nov izvir bo zadostoval za 15 let
toda, kako vzdrževati in počasi zamenjavati dosluženo vodovodno omrežje 

Sevnice, ki je zaradi večjega pritiska že začelo pokati?

25. novem bra so poskusno 
priključili novo črpalko, ki je 
iz zajetja pri železniški po
staji začela poganjati vodo v 
novi vodohram. Meritve so 
pokazale, da je  izvir zelo mo
čan in da zato v bližnji pri-

Gradiii bi dvorano, 
če bo pomoč

Novembra je bil v Šentjan
žu posvet predstavnikov d ru 
štev in organizacij iz Šentjan
ža te r »predstavnikov iz Sev
nice. Kot gostje so bili navzo
či predsednik ObS Franc Mo
lan, predsednik občinske kon
ference SZDL Jelko Štojs ln 
predsednik občinske gasilske 
zveze Jože Smodej. Razprav
ljali so o  tem, da je v Šent
janžu zelo potrebna dvorana, 
ki bi se m orda dala zgraditi 
v novem gasilskem domu. Ga
silski dom pa je nujno po tre 
bno dograditi. Do stvarnega 
dogovora na posvetu ni prišlo, 
šentjanščani pa upamo, da 
bodo občinski predstavniki 
pomagali in nam  s tem pove
čali veselje za gradnjo v sku
pno korist. ap

hodnosti v Sevnici ne bo sti
ske z vodo, če se bo mesto 
razvijalo po predvidenem u r 
banističnem program u. Bak
teriološka raziskava vode je 
pokazala, da je  izvir neopore
čen.

Koliko negodovanja je zbu
dilo dosedanje pom anjkanje 
vode, pa vendar vse težave še 
niso odstranjene! Zdaj, ko se 
je povečal p ritisk  v ceveh, je 
začelo odpovedovati vodovod
no omrežje: cevi so začele 
pokati, saj so desetletja nare
dila svoje.

Prihodnje leto bo treba za
menjati del starega vodovod
nega om režja med črpali
ščem pri mizarski zadrugi ter 
izvesti še več m anjših po
pravil in izboljšav. Do konca 
leta 1970 bo treba zam enjati 
celotno staro  omrežje, ki
ima 2600 m cevi. Po sedanjih 
cenah bo ta preureditev velja
la 36 milijonov starih  dinar
jev.

V daljni prihodnosti pa se 
Sevnica ne bo mogla več 
oskrbovati z vodo iz bližnje 
okolice. Treba jo  bo nape
ljati iz bolj oddaljene Rajg- 
love jam e izpod Lisce. Ust

rezna študija, ki jo že p ri
pravljajo, bo dala o tem na
tančnejša odgovor.

S 1. januarjem 
prispevek od

zemljišč?
Račun je pokazal, da bi bi

lo mogoče zbrati v Sevnici 
na leto 28 milijonov Sdin 
prispevkov od mestnih zem
ljišč, ne da bi bili posamez
niki ali delovne organizaci
je prehudo obrem enjeni. V 
prim eru, da bo skupščina, 
ki bo to pretresala decem
bra, sprejela odlok o višini 
prispevka, bodo m orali z no
vim letom plačevati vsi, ki 
so znotraj ureditvenega na
črta, določenega z urbanistič
nim programom . Tako na
m reč pravi republiški zakon.

Dosedanje počasno ureje
vanje komunalnih zadev v 
m estu je pokazalo, da je edi
na trezna pot, kako priti do 
denarja, zbirati prispevke od 
uporabnikov, saj je v občin
skem proračunu vse manj 
za komunalne izdatke.

Krvodajalska pro
slava v Loki

V prisotnosti zastopnikov 
društev in družbeno-politič- 
nih organizacij iz Loke ter 
drugih domačinov je bila v 
nedeljo, 19. novembra, v Lo
ki krvodajalska proslava, na 
kateri so bile najboljšim  k r
vodajalcem razdeljene diplo
me in značke. Ivan Dokler 
je  dobil diplomo, srebrne 
značke pa so dobili: Janez 
Baum gartner, Slavka Jenčič, 
Anton Koritnik, Ana K ranj
čevič, M arija Kolarič, K risti
na Kovač, Amalija Kukec, 
Dušan Kuleto, Vlado Simon
čič, Jožefa šeško, Karl To
mažin, Terezija Ur gl, Ela 
Zemljak, Ivanka Zelič in Da
nijel Zupančič.

Mokronog: šolski 
hodnik kot rudar

ski rov
če  niste še nikoli stopi

li v vlažen in zatohel rov 
kakega premogovnika, da 
bi videli, kako se rudarji 
zavarujejo pred zasutjem, 
si oglejte spodnji hodnik 
v mokronoški osnovni šo
li. Resnica je pravzaprav 
žalostna in zbuja skrb. S 
podporniki so hodnik res
da za silo zavarovali, to 
da razpoke kažejo, da se 
podaja tudi na drugi stra 
ni. Obstaja nevarnost, da 
se zruši, zakaj otrok ni 
mogoče držati le v raz
redih Sola je stara 60 
let in je bila pred k ra t
kim delno preurejena.

Na Primožu tudi 
vodovod

H krati z novo šolo so va
ščani Primoža zgradili tudi 
vodovod, ki je vreden 4,5 m i
lijona Sdin. Ko se je pred 
dnevi sestal odbor krajevne 
organizacije SZDL, so go
vorili tudi o vodovodu v Ro- 
gačicah, kjer je gradnja sta 
la zaradi tega, ker ni bilo 
dokončno odločeno, od kod 
bo črpalka dobivala elek
trični tok. Domačini so za
htevali, naj bi ga dobivala 
iz 150 m oddaljene vasi, elek
tričarji pa so menili, naj bi 
črpalko priključili na 600 m 
oddaljeno električno omrež
je na Primožu. O vodovodu 
razm išljajo tudi v drugih 
krajih: v Znojilah in v Hu- 
bajnici, prebivalci Gor. in 
Dol. Im polja pa so že nare
dili zajetje.

Veliko prijavljenih, 
malo kaznovanih

V letošnji gradbeni sezoni 
je bilo v sevniški občini p ri
javljenih sodniku za prekr
ške 17 izdelovalcev opeke, češ 
da so brez dovoljenja dela
li po naročilu drugim  gra
diteljem. Pri raziskavi pa se 
je pokazalo, da je prestopek 
zelo težko dokazati, ker je 
težko dobiti priče, zato več
jega kaznovanja ni bilo.

Obrtno podjetje, ki izde
luje opeko, meni, da je p ri
zadeto, ker m ora ono izde
lovati opeko po strogih teh
ničnih zahtevah in izdelke 
redno pošiljati na trdnostne 
preiskave. To pa opeko pre
cej podraži.

Šole morajo razpise 
ponavljati

Inšpekcija za delo poroča, 
da je  v sevniški občini še 
precej delovnih mest na 
osnovnih šolah, ki so zase
dena z ljudmi brez ustrezne 
izobrazbe. Po zakonu bi mo
rale šole ta m esta vsako 
leto ponovno razpisati, to po 
delati tako dolgo, dokler se 
ne javijo učitelji z ustrezno 
izobrazbo. Precej Šol namreč 
tega ni naredilo. Inšpekcija 
je ugotovila še vrsto vsebin
skih pom anjkljivosti splošnih 
aktov osnovnih Sol, izvršni 
odbor temeljne izobraževalne 
skupnosti pa je sklenil skli
cati ravnatelje osnovnih šol, 
da bi jih  opozoril na to.

SliVNISKL VESTNIK



Z ZBORA PROSVETNIH DELAVCEV 22. NOVEMBRA

Na katero kljuko je treba pritisniti?
Ob materialni stiski šolstva v občini je treba iskati resnične vzroke

V u v o d n em  p re d a v a n ju  o  vlogi p ro sv e tn eg a  de 
lav ca  v d ru ž b i je  n a  zb o ru  d ir e k to r  rep u b lišk eg a  za 
voda  za šo ls tvo  p ro f . M iro  L užn ik  p o seb e j p o u d a ril, 
d a  je  delo  u č ite ljev  več odv isno  o d  lju d i sam ih  k o t 
o b ič a jn o  m islim o . N oben  te h n ičn i p rip o m o ček  ne 
m o re  n a d o m e s titi  živega človeka, n jeg o v eg a  m o ra l
nega  vp liva  in  č loveškega o d n o sa  d o  učencev . Za 
u č ite ljsk i pok lic  n i dovo lj le  zn an je , tr e b a  je  p re 
cej več.

Občni zbor sindikata 
bo 22. decembra

Na zadnjem sestanku občin
skega sindikalnega sveta so 
se dogovorili, da bo občni 
zbor sindikata v petek, 22. 
decembra, v Trebnjem. Dnev- 

*ni red obsega najaktualnejše 
zadeve iz dela sindikata v tre 
banjski občini.

Pred konferencami 
borčevskih organi* 

zacij
Kot je bilo 24. novembra 

sklenjeno na seji občinskega 
odbora ZZB v Trebnjem, bo
do imele ta mesec letne kon
ference invalidske krajevne- 
organizacije, januarja  in fe
bruarja 1968 pa krajevne or
ganizacije ZB in ZROP. V k ra t
kem bo sklican sestanek 
predsednikov krajevnih orga
nizacij, da se bodo o p rip ra 
vah nadrobneje pogovorili.

Na petkovi seji je odbor 
sprejel tudi delovni program  
za prihodnje leto. Pomembna 
naloga bo skrb za obeležja 
NOB, sodelovanje na tradici
onalnih prireditvah, skrb za 
borce in njihove otroke itd. 
Prihodnje leto bo največja 
manifestacija na področju ob
čine proslava 25-letnice p r
vega kongresa AF2, ki bo v 
Dobrniču.

Na nedavni prvi seji nove
ga občinskega komiteja ZM, 
ki je ponovno izvolil za pred
sednico Ljubo Renko, za se
kretarja pa Petra Podobnika, 
so sprejeli sklepe občinske 
konference ter delovni pro
gram za prihodnje leto. Zno
va so člani komiteja potrdili, 
da je  skrb za zaposlovanje 
mladih ljudi ena najvažnej
ših sedanjih nalog.

Mladina se zaveda, da ne
zaposlenosti ne more sama 
odpraviti, meni pa, da mora 
na te probleme nenehno 
opozarjati tiste, ki lahko po
magajo. Ugotovljeno je, da je 
velik odstotek nezaposle
nih mladih ljudi, ki so naj-

j ČE ŽELITE 1
t odgovor ali naslov iz ma

lih oglasov, priložite vaše 
mu vprašanju dopisnico 
ali znamko za HU din.

UPRAVA LISTA

Vladimir Silvester je  z 
mnogimi številkami prikazal 
m aterialni položaj šol v ob
čini. Podatki sicer kažejo 
ugodnejšo podobo kot pred 
nekaj leti, vendar gre to iz
boljšanje na račun nove šole 
v Trebnjem, na drugih šolah 
pa so se razm ere poslabšale. 
Delež, ki gre za m aterialne 
izdatke šol, je  v nekaj letih 
padel za polovico.

Adolf Grum, tajnik izvršne
ga odbora temeljne izobraže
valne skupnosti, je pripom 
nil, da je dotok dohodkov ta 
ko slab, da je  temeljna iz
obraževalna skupnost že mo
rala najeti posojilo, nič bolj 
spodbudno pa ne kaže za 
naprej. Dodal je, da bo za

večkrat brez strokovnih kva
lifikacij in ki jim  je treba 
pomagati tudi po tej plati. S 
pomočjo delavske univerze in 
gospodarskih organizacij bi 
jih m orali strokovno usposo
biti in zaposliti.

Komite je sklenil, da bo 
pripravil natančnejši pregled 
nezaposlenosti ter skušal p re
učiti tudi »možnosti zaposlo
vanja in dodatnega izobraže
vanja v zimskem času. Na 
bližnjem širšem  posvetu z 
vodstvi družbenopolitičnih 
organizacij in delovnih orga
nizacij pa želi pristojne se
znaniti s svojimi pogledi in 
predlogi.

Na prvi seji je bilo tudi 
sklenjeno, da bo trebanjska 
mladina enkrat na teden so
delovala v mladinskih odda
jah brežiškega radia in s tem 
bolje seznanila starejše s 
problemi mladih. Novi komi
te išče tudi možnosti, da bi 
navezal tesnejše stike z mla
dino sosednjih občin, z 

J  mladino iz Brežic, Samobora,

prihodnje leto nujno potreb
no k deležu za prispevke da
ti še kakšne vire dohodkov.

Po prispevku Jožeta Zupa
na, ki je  prim erjal osebne 
dohodke prosvetnih delavcev 
z osebnimi dohodki delavcev 
na občinski upravi in sodi
šču, se je ves tok razprave 
obrnil v to saner.

RES ZAPOSTAVLJANJE 
PROSVETNIH 
DELAVCEV?

Kdorkoli je  sprem ljal delo 
občinske skupščine, m ora 
pritrd iti, da je vseskozi sm a
trala šolstvo za najpom em b
nejšega porabnika proračun
skega denarja. Delež za šol-

zaposlitev!

Obrenovca ter celo z mladi
mi komunisti iz Rima.

A. KOMAR

Sobotne slovesnosti so se 
razen domačih predstavnikov 
družbeno-političnih organiza
cij in skupščine udeležili tu 
di nekateri poslanci s pod
ročja trebanjske občine ter 
mnogi borci. Pavle Miklič, ki 
je veliko pripomogel, da je 
bila razstava odprta, je v ne
kaj besedah nakazal, kako je 
nastajalo zahtevno delo, Franc 
Krese pa je govoril o pomenu 
razstave, ki bo prispevala k

Na občinskem sodišču v 
Trebnjem ugotavljajo letos 
precejšen porast sporov, ki 
jih  rešuje sodišče. Do konca 
septem bra so reševali toliko 
sporov kot lani vse leto. Tudi 
poravnav pred sodiščem in 
pred poravnalnimi sveti je v

Obč&nski zvezi za telesno 
kulturo je za letos trebanjska 
skupščina dodelila milijon 
starih  dinarjev. Pred nekaj 
dnevi se je  sestal odbor zve
ze, da bi dokončno odločil, 
koliko naj posamezna društva 
dobijo, pri tem pa je upošte
val kot najvažnejše merilo 
dejavnost v tem  letu. TVD 
Partizan Trebnje je dobilo
580.000 Sdin, za TVD Partizan 
Mirna je razen 140.000 Sdin 
še iz lanske dotacije letos do-

stvo je  v proračunu stalno 
naraščal in letos dosegel 43 
odstotkov, to pa pomeni, da 
se je  zmanjševal delež za 
druge družbene službe. Za
služki upravnih delavcev so 
se resda povečali, toda sko
raj izključno na račun zm anj
šanega števila zaposlenih, če
ravno se pristojnosti občin
ske uprave niso zmanjšale. 
Trenutna stiska, ki je nasta
la tudi zaradi slabega dotoka 
dohodkov temeljne izobraže
valne skupnosti, je  pokaza
la, da bi občinska skupščina 
naredila prav, če bi tako sta
nje vnaprej predvidela in že 
prej sprejela sklep, da bi sla
bo dotekanje dohodkov v 
enaki m eri trpele vse druž
bene službe.

To pa je tudi vse, kar bi 
lahko naredila. Gole prim er
jave in protest, naperjen pro 
ti neki drugi družbeni služ
bi znotraj občine, lahko pri
pelje kvečjemu do medseboj
nega nerazpoložen ja, ne mo
re pa pripeljati do bistvene
ga izboljšala. Globlji vzrok 
je pač v tem, da je  občina 
gospodarsko m anj razvita in 
da ni dovolj denarja. Prizna
ti je treba, da se razen pro 
svetnih delavcev tudi delavci 
drugih družbenih služb s 
prejemki ne m orejo kosati z 
zaslužki v bogatejših občinah.

Zato je zadel Franc Režun, 
ki je pokazal na enotnejše 
urejevanje šolstva v sloven
skem merilu. Ker pa ne mo
remo živeti in upati od stal
nih reorganizacij, je v danem 
trenutku verjetno najprim er-

temu, da bodo pomembni 
dokumenti dostopni seda
njim in prihodnjim  rodovom.

Zgodovinar dr. Tone Ferenc, 
sodelavec Muzeja ljudske re
volucije v Ljubljani, je zbra
nim razložil vrsto zgodovin
skih nadrobnosti narodno
osvobodilnega boja na pod
ročju sedanje občine, kar 
zbirka prikazuje po kronolo
škem redu. Del fotografskega 
gradiva, ki ni bil še nikjer

prim erih, ko so poravnave 
možne, manj. P rejšnja leta so 
dosegli tudi do 80 odst. po
ravnav, letos pa jih  je maanj 
kot 50 odst.

Nemalokrat prihajajo obča
ni pred sodišče z nepomemb
nimi zadevami, ki so njim

deljeno še 150.000 Sdin, za 
šolska športna društva je  do
ločeno 200.000 Sdin, 70.000 S 
din pa je zvezi ostalo za raz
ne druge nujne izdatke. V no
vem finančnem program u, ki 
ga zveza pripravlja te dni, bo 
treba upoštevati tudi nogo
metno sekcijo na M imi, ki 
je že letos sodelovala v ligi, 
uresničiti pa bi bilo treba 
tudi zamisel ligaškega tekmo
vanja med osnovnimi šolami.

neje pokazati na pomemb
nost izravnalnih skladov v 
merilu republike, torej na 
vlogo republiške izobraževal
ne skupnosti.

Kot je  v razpravi dejal 
Slavko Vute, direktor med
občinskega zavoda za pro- 
svetno-pedagoško službo, mo
rajo zdaj pristojni reči, kaj 
je minimum, in tega zagoto
viti tudi revnejšim. Protest 
v tej sm eri bo prej prinesel 
čas, ko prosvetnim delavcem 
na stanovskih shodih ne 
bo treba govoriti zgolj o pla
čah in zelo slabih m aterial
nih razm erah v šolah.

M. LEGAN

Mirna pričakuje več 
tisoč gostov

Kot je že znano, bo drugo 
srečanje dolenjskih izseljen
cev 13. in 14. julija prihod
njega leta na Mimi. Pred 
dnevi se je odbor, ki ga vo
di Tone 2ibert, zbral ria prvo 
sejo, da bi določil okvirni 
program  praznovanja. Ker bo 
potrebno poseben prospekt, 
ki bo hkrati dobra turistična 
propaganda za to področje 
Dolenjske, izdelati precej 
prej, je bilo dogovorjeno, naj 
posebna skupina preuči mož
nosti in načine zbiranja po
trebnega gradiva. Odbor ima 
namen v sodelovanju s Slo
vensko izseljensko matico po
rab iti na prireditev Slovenski 
ali Koroški oktet, folklorno 
skupino »Tine Rožanc«, am a
tersko gledališče iz Kostanje
vice in mogoče celo slovenski 
pevski zbor iz Clevelanda, ki 
se bo prihodnje leto mudil 
na Mirni.

Premišljenost 
pri reelekciji 

direktorjev
člani občinskega komiteja 

ZK v Trebnjem  so sklenili, 
da se bodo sestajali vsak po
nedeljek popoldne in tako 
sproti obravnavali najvažnej
še probleme. Tak način delo
vanja narekuje tudi organi
zacijska spremem ba v delo
vanju ZK.

25. novembra je  bila na 
dnevnem redu reelekcija di
rektorjev. Ob tej priložnosti 
so člani kom iteja sklenili p ri
poročiti organom samouprav
ljanja v podjetjih in ustano
vah, naj dobro preučijo 
uspešnost delovanja direktor
jev. Kot je znano, je predla
gano, naj se čas reelekcije 
potegne na vse leto, da bodo 
stvari temeljito pripravljene 
in dobro izpeljane.

Vse bi bile rade 
frizerke in pletilje
Zasebni obrtniki v trebanj

ski občini so v zadnjih treh  
letih sklenili učne pogodbe s 
45 vajenci; podatki po letih 
pa kažejo, da se število vsako 
leto povečuje, čeravno je 
zadnje leto opazen napredek, 
je število še vedno prenizko, 
nič m anj pa ni zaskrbljujoča 
usmeritev v nekatere modne 
poklice. K ar 25 pogodb, ali 
več kot polovica se nanaša na 
frizersko ali pletilsko obrt, ni 
pa zanim anja za celo vrsto 
obrti: kolarstvo, čevljarstvo, 
sodarsfcvo, soboslikarstvo, mi
zarstvo in kovaštvo. V času 
pom anjkanja vajenskih m est 
bi bilo um estno razm išljati o 
uvedbi olajšav za tiste ob rt
nike, ki im ajo vajence.

Da ne bo tako 
kot lani!

Te dni je Društvo prijate
ljev mladine razposlalo po 
delovnih organizacijah proš
nje za prispevke za novolet
no obdaritev otrok. Prijatelji 
mladine želijo, da se letos ne 
bi ponovil lanski prim er, ko 
so delovne organizacije kar 
po vrsti odklanjale prispev
ke, češ da bodo za svoje 
otroke že same poskrbele. Ta
krat je šele odločnejši poseg 
vodstev družbeno - političnih 
organizacij pripomogel, da 
so se stvari na koncu vendar
le uredile.

Mokronog: popraviti 
staro ali čakati na 

novo
Po predračunu bi stala 

preureditev nekdanjega so 
kolskega doma v Mokronogi 
kjer želi tam kajšnja osnovna 
šola pridobiti telovadnico, 
skupno 24 milijonov Sdin. 
Prva etapa, v kateri bi ure 
dili najnujnejše, bi veljala 14 
milijonov, druga pa 10. Tre
nutno je na voljo šest milijo
nov in šola stoji pred odlo
čitvijo, ali ne bi kazalo še 
malo dlje časa počakati na 
gradnjo nove telovadnice, ki 
bi stala dvakrat toliko kot 
preureditev, vendar bi popol
noma ustrezala sodobnim 
zahtevam.

Veseli planšarji v 
Mirenski dolini

V drugi polovici novembra 
je v Krmelju, Mokronogu, 
Šentrupertu in na M im i go
stoval 9-članski ansambel 
,Veseli p lanšarji’. Zelo velika 
udeležba je pokazala, da se 
ljudje živo zanimajo za na
rodno glasbo in im ajo radi 
vmesne hum oristične točke. 
Nastopi podobnih skupin so 
sorazmerno redki, zato jih 
ljudje želijo več.

Oddelek za skupne in družbene 
službe 
občinske skupščine Trebnje

o b v e š č a  vse lastnike m otornih in priklop
nih vozil, da bo

podaljševal veljavnosti 
prometnih dovoljenj 
za leto 1968
decem bra 1967 in januarja  1968 v Trebnjem 
po naslednjem vrstnem  redu:

Za lastnike m otornih in priklopnih vozil iz območij 
krajevnih uradov:

Trebnje od 15. 12. do 20. 12. 1967
Mirna od 21 .12. do 26. 12. 1967
Mokronog od 27, 12. do 30. 12. 1967
Šentrupert od 3.1. do 6.1. 1968
Velika Loka od 8 .1. do 11.1. 1968
Veliki Gaber od 12. 1. do 16.1.1968
Dobrnič od 17.1. do 20.1. 1968
Trebelno od 22. 1. do 25. 1. 1968

Za zamudnike, ki iz upravičenih razlogov ne bodo 
mogli podaljšati prom etnih dovoljenj v določenih 
dneh, bo podaljšanje dne 26., 27., 29. in 30.1.1968.

Odprta razstava dokumentov NOB
V soboto popoldne, 2. decembra, je podpredsednik glavnega odbora ZZB 
Slovenije Franc Krese-Čoban odprl v domu družbenih organizacij v Treb
njem stalno razstavo dokumentov narodnoosvobodilnega boja na področju

trebanjske občine

OBČINSKO SODIŠČE V TREBNJEM

Letos je več tožb
Z nepotrebnimi tožbami si mnogi občani povzro
čajo odvečna pota in stroške ter obremenjujejo 

sodišče

objavljen, je prispeval tudi 
Vane Juvane iz Trebnjega.

Stalna zbirka, ki domuje v 
sicer skromnem prostoru, je 
lepo urejena in zelo bogata, 
saj prem ore vrsto zelo red
kih fotografij in dokumentov 
narodnoosvobodilnega giba
nja. Učencem osnovnih šol 
bo lahko veliko pomagala pri 
spoznavanju bližnje zgodovi
ne, vredna pa je, da si jo 
ogleda tudi vsak drug občan.

kot lani
sam im v škodo, sodišče pa 
obrem enjujejo z nepotrebnim  
delom. Nemalo je sporov, v 
katerih gre za 10.000 Sdin 
vrednosti, stroški sodnega po
stopka in odvetnikov pa zne
sejo 60 in več tisočakov!

Pri odškodninah zaradi te
lesnih poškodb so zahtevki 
precej večji, kot so bili vča
sih. Prizadeti se vedno bolj 
sklicujejo na ustavna določila
o nedotakljivosti, res je pa 
tu d i 'to , da so bile dosedanje 
odškodnine samo simbolične.

Prizadete m atere so začele 
odločno in sproti uveljavljati 
preživninske zahtevke in 
sproti te rjajo  tudi uskladitev 
preživnin z možnostmi zave
zancev. Nekdanjih sramot
no nizkih preživnin ni več, 
kljub tem u pa so sedanje še 
vedno sorazmerno majhne, 
kar je  posledica nizkih oseb
nih dohodkov v občini.

Za mlade moramo najti
Na trebanjski izpostavi zavoda za zaposlovanje je trenutno prijavljenih 70 
mladih ljudi, ki nimajo zaposlitve — Občinski komite ZMS je sklenil skli

cati širše posvetovanje

Razdeljena dotacija obt. zveze



Šola pripravila 
občanom proslavo

Na Dvoru so im eli 26. no
vem bra proslavo v čast dnevu 
republike. Po slavnostnem go
voru je bil kulturni spored, 
ki ga je pripravila osnovna 
sola. Učenci so nastopili z re 
citacijam i, petjem , dram ski
m i prizori in simboličnimi 
vajami.

Opremili so 
3 učilnice

Osnovna šola na Prevolah 
je  dobila pred  kratk im  opre
m o za tr i  učilnice, šolske 
klopi in stole ji je  podaril 
ljubljanski vzgojni zavod Ja 
neza Levca. Oprema ni nova, 
vendar boljša od tiste, ki jo 
je  imela šola do zdaj.

V kratkem razprava 
o reelekciji

Predsedstvo občinskega sin 
dikalnega sveta v Novem m e
stu  je 22. novem bra obravna
valo gradivo za plenarno sejo, 
ki bo v prvi polovici decem
bra. Na bej seji se bodo pogo
varjali o reelekciji d irektorjev 
in in tern i zakonodaji v delov
nih organizacjah. Predsedstvo 
je  sprejelo tudi predlog za 
komisije, ki bodo delale pri 
občinskem sindikalneem sve
tu. Novi bosta kom isija za 
gospodarstvo in kom isija za 
sam oupravljanje. Sklenjeno je 
bilo tudi, da bodo v januarju  
sem inarji vodstva sindikalnih 
podružnic, od januarja  do 
m arca pa bodo delovne kon
ference sindikalnih podružnic.

Kmalu živo srebro?
Pred kratk im  so se začeli 

predstavniki krajevne skup
nosti v Straži resneje dogo
varja ti z uporabo novomeške 
poslovne enote ELEKTRO o 
razširitvi javne razsvetljave 
v Straži. Postavili bodo več 
novih drogov z živosrebm im i 
lučmi. Kaže, da se bo dolgo
le tna želja Stražanov po p ri
m erni javni razsvetljavi km a
lu uresničila.

Cesta
opekarna-Zalog

Lepo cesto so naredili p re 
bivalci Zaloga od opekarne 
do konca vasi. G radbena de
la  sta  vodila V iktor Staniša 
in  Franc Plut. Pomagala je 
tudd krajevna skupnost.

Iz cicibanov pionirji
V počastitev dneva republi

ke so imeli mnogi pionirski 
odreda v osnovnih šolah v no
vomeški občini, prireditve. Ob 
ted priložnosti je  bilo v pio
nirsko organizacijo sprejetih  
tudi precej cicibanov.

Hinje: samo enkrat 
pred sodišče

Poravnalni svet v H injah je 
do zdaj obravnaval okoli 100 
zadev. N ajvečkrat so bile po
ravnave sklicane zaradi obre
kovanja in spornega lastni
štva. Samo v enem prim eru 
se ljudje niso poravnali in so 
iskali pravico pred sodiščem.

Jelen uničil borov 
nasad

V Goricah p ri H injah je je 
len uničil tretjino  5-letnega 
borovega nasada, ki se raz
p rostira  na površini 1 ha. 
K er nasad ni bil zavarovan, 
škode ne bodo povrnili. Letos 
je divjad uničila tudi veliko 
poljskih pridelkov. V H injah 
so povedali, da se okoli vasi 
k latijo  medvedi. K er so se 
ljudje bali divjih prašičev, 
nekaterih n jih  blizu gozda n i
so obdelali. Menijo, da b i m o
rala občinska skupščina p ri 
odm eri dajatev upoštevati 
škodo, ki jo povzročita div
jad  in suša.

Boljša preventiva, manj črnih točk
Prometnovzgojne akcije v novomeški občini se bodo nadaljevale tudi pri

hodnje leto —  Bo za to dejavnost kaj več denarja?

K o m is ija  z a  vzgojo  in  v a rn o s t v p ro m e tu  p r i  
o b č in sk i sk u p šč in i v N ovem  m e s tu  je  p re d  k ra tk im  
p rv ič  z a se d a la  z no v o izv o ljen im i č lan i in  že n a  p rv i 
se ji  ra z p ra v lja la  o  v p ra š a n jih  p ro m e ta  in  v a rn o s ti 
občanov .

Do zdaj je  (stara) kom isi
ja  dobila prem alo denarja, 
da bi uresničila vse naloge, 
ki jih  je  sprejela s progra
mom. čeprav  je  zaradi po
m anjkanja denarja m arsikaj 
ostalo na papirju  kot suh 
sklep ali priporočilo, je  bilo 
ob danih možnostih več na 
rejenega. V poročilu je zapi
sano, da je kom isija v vseh 
šolah organizirala o prom etu 
predavanja s  filmi, da je p ri
redila kolesarsko tekmova
nje, ki se ga je udeležilo 138 
pionirjev, da je poskrbela za 
stalno razstavo fotografij o

Prijatelji mladine 
zborovali

Na občnem zboru DPM v 
Dolenjskih Toplicah, ki je  bil 
24. novem bra, so pregledali 
in ocenili društveno delo v 
m inulem  obdobju. Predsed
nik občinske zveze prijateljev 
mladine Ivan Grašič je rekel, 
da m ora b iti DPM stalno v 
zvezi s šok), da  ga m orajo 
zanimati uspehi učencev in 
da je  dobro, če im a tudi 
stik s starši. Priporočil je 
društvu, naj p rire ja  izlete za 
obroke, sicer pa organizira 
podobne reči kot do zdaj. 
Občnega zbora se je udeleži
lo manj članov kot navadno.

D. G.

Za dan republike 
v Straži

V ponedeljek, 27. novembra 
zvečer, je bila v dvorani za
družnega doma v Straži p ro 
slava v čast dnevu republike, 
kulturni spored so izjvedli 
učenci osnovne šole iz Vavte

nesrečah, da so v kino dvo
ranah predvajali filme s p ro 
metno problem atiko itd. Vse
kakor je to njeno preventiv
no delo vredno česa več kot 
omembe. Omeniti velja še, 
da se je  po spodbudah komi
sije m arsikaj izboljšalo v 
prom etu, da je izginilo p re 
cej »črnih točk«, med d ru 
gim tudi naj večja med njim i 
— karteljevska »mišelovka«.

Da bi nova kom isija stala 
na finančno trdnejših  tleh, je 
že spočetka vložila p ri ob
činski skupščini zahtevek za 
večje denarje in predlagala, 
naj bi za prom etno vzgojo 
porabili tudi sredstva, ki se 
dobijo za preizkusnt taSlice, 
za uk kandidatov z m otor
nim vozilom in druga. Več 
denarja je kom isija zahteva
la predvsem za uresničitev 
program a v letu 1968. Prihod
nje leto nam erava komisija 
pomagati pri prom etni vzgoji 
tudi predšolskim  ustanovam, 
pomagati organizirati druži
ne prom etnikov — pionirjev, 
p rireja ti sem inarje za vzgo 
jitelje in sodelovati p ri p ro 
metni vzgoji v srednjih  in 
strokovnih šolah. Tudi p ri
hodnje leto je predvideno 
pionirsko kolesarsko tekm o
vanje, oddaja »Kaj veš o var
nosti v prometu?«, razen te 
ga pa še razpis za pismene 
in likovne izdelke s področja 
prom eta in podrobno.

Na seji so predlagali, naj 
bi uvedli natančen register 
prom etnih znakov in sploh 
signalizacije pa tudi to, da 
bi odpravili ozko prom etno 
grlo ob izteku Ceste koman
danta Staneta na novomeški 
Glavni trg. Povedali so, naj 
bi arkadni hodnik od proda

jalne ASTRA podaljšali do 
zelenice vzdolž Ceste koman
danta Staneta .in omogočili 
pešcem varnejšo hojo. Pred
lagali so še, naj bi zaradi 
prom etne varnosti prem estili 
nekatera avtobusna postajali
šča, kakršno je npr. v Vavti 
vasi.

M. TRATAR

Samo eden ne dobiva malice
Štirirazrednico na Dvoru 

obiskuje letos 88 učencev in 
samo eden ne dobiva malice, 
ki jo pripravijo  vsak dan v 
šolski kuhinji. Ta se je v je
senskih dneh dobro preskrbe
la s pridelki: v nabiralni ak
ciji je 'k u h in ja  dobila 1305 kg 
krom pirja, 251 zeljnatih glav, 
100 kg suhega sadja, 80 1 fi
žola in 200 jajc, razen tega pa 
pripravila 13 1 vloženih gob 
in več kot 80 1 kislih kum a
ric. Vse to je vredno več kot 
250.000 Sdin. Učenci prineso

vsak mesec še po 650 Sdin za 
meso in druga živila, ki jih 
potrebuje kuhinja za priprav
ljanje malic. Učenci im ajo šti
rik rat na teden enolončnice. 
Te so okusne in precej obilne 
ter potrebne predvsem odda
ljenim učencem. Učenci iz Li
pja, ki je od Dvora oddaljeno 
okoli 7 km, m orajo včasih 
vstati že ob pol petih in pri' 
dejo v šolo uro  in pol pred 
pričetkom  pouka. Domov se 
odpeljejo z avtobusom in so 
skoraj devet u r in pol zdoma.

SS:.::’ -::

M alčki v žu žem b e ršk em  o tro šk e m  v r tc u  p re d  m alico . M ed tem  k o  n eg o v a lk a  M arija  
P ucelj p o ln i k ro ž n ik e  z o k u sn o  eno lončn ico , u g o ta v lja  v zg o jite ljica  F an i L ongar, 
a li im a jo  vsi o tro c i p re d  se b o j k ro žn ik , žlico in  k o s  k ru h a . O tro k o m  je  to  prvi 
o b ro k  o d  z a j trk a , k i ga im a jo  več in o m a  p re d  še s to  u ro  z ju tra j ,  p re d e n  g red o  n ji 
hovi s ta r š i  n a  delo . (F o to : Iv a n  Z o ran )

Spomladi se bo začela mala šola
V žužemberškem vrtcu je en topli obrok premalo

Spomladi nam eravajo v žu
žemberškem otroškem  vrtcu 
odpreti malo šolo. To je pred 
kratkim  povedala vzgojitelji
ca Fani Longar, ki skupaj z 
negovalko M arijo Pucelj ne
nehno skrbi za varstvo in 
dobro počutje štirinajstih  
malčkov, kolikor jih  je tre-

V Prečni niso za združen razred
Predviden sestanek s starši iz Zaloga, katerih otroci obiskujejo osnovno

šolo v Vavti vasi

V p re č e n sk i š t ir ira z re d n ic i so  ob zače tk u  s e d a n je 
ga  šo lsk eg a  le ta  združila p rv i in  d ru g i ra z re d  v en  
o d de lek , k e r  s ta  imeda v sak  zase  p re m a lo  učencev  za 
sa m o s to je n  p o u k . L ju d je  so  sp rv a  m islili, d a  je  to  
z ačasen  u k re p , k e r  p a  je  p r i  z d ru ž itv i tudd o s ta lo , so 
začeli negodovati.

Pred dnevi je krajevna or- V razpravi so povedali, da 
ganizacija SZDL sklicala v šo- je prečenska šola, čeprav je 
li sestanek predstavnikov stara  sto let, dovolj prostor- 
vseh krajevnih organizacij, na na in dobro oprem ljena. Pred- 
katerem  so razpravljali samo lagali so, naj bi pouk tako 
o šolstvu. Predsednik SZDL uredili, da bi se v razredu 
V iktor Staniša je povedal, da najprej zvrstil prvi (ali dru- 
starši niso zadovoljni s seda- gi) razred, takoj za n jim  pa 
njo organizacijo pouka, zla- drugi (ali prvi) razred. Oba 
sti še, ker menijo, da je  z razreda bi lahko pouče- 
združitvijo 1. in 2 . razreda val učitelj, ki zdaj poučuje 
nakazana pot k postopni uki
nitvi prečenske šole. Dodal 
je, da so starši zaskrbljeni, 
ker otroci v združenem raz
redu prav gotovo nim ajo do
brega pouka in dobrih uspe
hov.

v združenem razredu, če pa 
bi bilo to prenaporno, bi lah
ko nastavili še enega učitelja, 
ki ga je prebivalstvo priprav
ljeno plačevati s sam oprispev
ki.

Navzoči so ugotavljali, da 
obiskuje vavtovaško šolo tudi 
42 otrok iz Zaloga, čeprav 
spada ta  kraj v prečenski šol
ska okoliš. Pripomnili so, da 
bi lahko vsaj nekaj teh otrok 
prešolali v Prečno.

Predstavniki družbeno-poli- 
tičnih organizacij iz Prečne 
so sklenili, da bodo podo
ben sestanek organizirali tu 
di s prizadetim i starši v Za
logu.

nutno v vrtcu. Večina so to 
otrooi delavcev in uslužben
cev iz ISKRINEGA obrata. 
S tarši prineso otroke v vr
tec že ob šestih zjutraj in j ih 
puste v njem  do 14. ure, ko 
se vračajo z dela. Tako je 
vsak dan, razen ob nedeljah 
in praznikih.

Mesečna oskrbnina za otro
ka je  4000 Sdin. Za ta denar 
dobijo otroci prim em o var
stvo, vzgojo in po en topel 
obrok vsak dan. Malice so 
okusno pripravljene, vendar 
v vodstvu vrtca pripom inja
jo, da otroci prem alokrat je 
do. V varstvu imajo nam reč 
tudi po dve leti in pol stare  
malčke, ki bi m orali v osmih

urah vsaj dvakrat jesti. Vzgo
jiteljica Fani Longar je  po
vedala, da bi vrtec potrebo
val vsaj še eno sobo, kamor 
bi dajali spat najm lajše.

V vrtcu je  vsak dan zani
miv in poln pisanih igric. 
Vsak dan im ajo otrooi kaj 
drugega, vedno se kaj nove
ga naučijo, slišijo nove prav
ljice in spoznavajo nove igre- 
Vzgoja teče po urniku, ki 
velja za več mesecev. Pre
cejšnjo pozornost posvečajo 
telovadbi, saj se otroci tako 
še bolj razvijajo in krepijo. 
Ko bodo uvedli še malo šo
lo, bo to  velika priprava 
otrok na šoloobvezni čas mla
dosti.

Dedek Mraz in škratje
Enajst dni na podeželju s filmom »Na ščukino 

zapoved«

Potujoči kino iz Novega 
m esta bo začel 19. decem bra 
predvajati na podeželju za 
šolsko mladino sovjetski 
pravljični film  »Na ščukino 
zapoved«. S tem  se bodo za
čele prednovoletne p rired it
ve v novomeški občini. Film

Akademija za praznik
Mladina osnovne šole v 

Dolenjskih Toplicah je na 
dan republike prired ila  slav
nostno akadem ijo. O pom e
nu praznika je govoril rav 
natelj šole prof. Cimslki. Pro
slave so se udeležili številni 
Topličani in  prebivalci oko
liških vasi.

& A

Š tu d e n ti, č lan i k lu b a  v isokošo lcev  iz o b č in  N ovo m e s to  in  T re b n je , so  p re d  dnev i 
b ili v N ovem  m e s tu . O b te j  p r i lik i so  o b isk a li D o len jsk i m u z e j te r  to v a rn o  av to 
m ob ilov  IM V  in  to v a rn o  z d rav il »K rka«. Z n o v o m e šk im i s re d n je šo lc i p a  so  im eli 
š p o r tn a  s re č a n ja . — N a  slik i j ih  v id im o  v  n o v o o d p rte m  o b ra tu  a n tib io tik o v  v Loč
ni, k je r  so  j im  fa rm a c e v tsk i s tro k o v n ja k i raz lo ž ili d e lo v n i p o s to p ek .

(F o to : S. D ok l)

bodo predvajali do 29. de
cembra, po možnosti tudi y 
nekaterih k rajih  v Beli kraji
ni.

20. decem bra bo v Domu 
kulture nastopil lju b ljan sk i 
simfonični orkester s pev
skim zborom. Predvideni sta 
dve prestavi: popoldne za 
mladino, zvečer za odrasle.

21. decem bra bo Oder mla
dih gostoval v Črnomlju s 
Tavčar-Marinčevo igro »Ot
rok in Struga«; prireditev bo 
v čast dnevu JLA.

Oder mladih p r i p r a v l j a  pod 
vodstvom Alenke Bole-Vra- 
bec pravljično igro »Dedek 
Mraz in škratje«. U prizarjal1 
jo bodo od 24. do 29. de
cem bra v Domu kulture, 
vsak dan ob 15. uri. P ri pri' 
pravah sodelujejo DPM, sin' 
dikatl, zavod za kulturno de
javnost in šole. Predstave 
bodo za Novo m esto. Po do
govoru bodo »Dedka Mraza 
in škrate« uprizorili tudi # ' 
ven Novega m esta.

Zavod za kulturno dejaV' 
nost bo tudi letos organih ' 
ral silvestrovanje v Do«111 
kulture. Ob tej priložnost 
bo srečolov, odprt bife ^  
spored zabavnih filmov. Re' 
zervacije za silvestrovanj? 
bodo začeli sprejem ati 
decembra.

20 .
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S KONFERENCE RK V NOVEM MESTU

Večjo skrb krvodajalstvu!
Zaskrbljivo je zmanjševanje števila članov v organizacijah RK

V n ed e ljo , 26. n o v em b ra , je  b ila  v N ovem  m e s tu  
d ru g a  le to šn ja  k o n fe re n c a  p red sed n ik o v  in  ta jn ik o v  
k ra je v n ih  o d b o ro v  R K  iz n o vom eške  občine. P ogo 
v a r ja li  so  se p red v sem  o o rg an izac iji šo le  za z d ra v 
je , k rv o d a ja ls tv u , le to v a n ju  o tro k , šolsikih k u h in ja h  
in o ra z m e rj ih  m ed  R K  in  d ru g im i d ružbeno-po litič - 
n im i o rg an izac ijam i. N a  k o n fe ren c i so iz m en ja li iz 
k u šn je  o d e lu  in  se  p o g o v o rili o u re sn ič e v a n ju  n a 
č rto v  RK.

šola za zdravje bo pozimi, 
ta kot je  bilo na konferenci 
spet poudarjeno, bo to ci
klus zdravstvenovzgojnih pre 
davanj za občane. Krajevni 
odbori RK bodo morali s 
prim ernim  obveščanjem pri-

13 nedelj na delu
Po 15 do 20 ljudi je p rosto 

voljno delalo zapovrstjo tr i
najst nedelj pri urejevanju 
kulturne dvorane, prizidane 
gasilskemu domu v Hinjah, 
popravilu pokopališča, poti in 
urejanju šolskega igrišča na 
Prevolah. Na poti so nasuli 
okoli 1000 kubič. metrov gra
moza in plačali za drobilec
680.000 Sdin. K rajevna skup
nost je za ta  dela porabila 
vsa sredstva iz krajevnega sa
moprispevka. Menijo, da so 
občani opravili delo, vredno 
okoli 6 milijonov Sdin. Delov
ne akcije je organizirala k ra 
jevna skupnost s pomočjo 
družbeno-političnih organiza
cij. Rezultate akcije je 14. no
vembra obravnaval tudi svet 
krajevne skupnosti.

tegniti čimveč poslušalcev za 
predavanja v šoli za zdravje.

Na konferenci so poudari
li, da so organizacije RK so
odgovorne za krvodajalske 
akcije. Letos bo krvodajalski 
načrt v novomeški občini iz- 
poljnjen, prihodnje leto pa bo 
treba dobiti kvodajalce za 
100 litrov krvi več. Predstav
niki krajevnih odborov RK 
so obljubili, da bodo v akciji 
pomagali. Menili pa so, da 
bo teže dobiti krvodajalce iz 
proizvodnje, ker da je »vo
dilne težko prepričati« o tem, 
da m ora krvodajalec takrat, 
ko da kri, »izgubiti« tudi 
kakšno uro delovnega časa.

Predstavniki krajevnih or
ganizacij RK so povedali, da 
so podmladki RK preveč za
prti v okvire šol. Rekli so, 
da bo treba podm ladkarje 
vključiti v dejavnost krajev
nih skupnosti, ker bi lahko 
otroci veliko naredili (npr. 
pri organiziranju pomoči 
ostarelim  ljudem, pri u reja
nju krajev itd.). Podmladki 
RK bi morali m arsikje res
neje obravnavati nabiralne 
akcije za šolske kuhinje, vpli-

Sklepi ne smejo v koš
Dogovor družbeno-političnih organizacij iz dveh 
ISKRINIH obratov s skupnim upraviteljem o do

slednem izvajanju sklepov in ukrepov

2. decem bra je bil v novo
meški sindikalni dvorani se
stanek predstavnikov družbe
nopolitičnih organizacij in 
uprav žužemberškega in šent- 
jernejskega obrata ISKRE z 
njihovim začasnim skupnim 
upraviteljem inž. Prežljsm. 
O govorili so se, da bodo 
poskrbeli za dosledno izvaja
nje sklepov in ukrepov, spre
jetih za izboljšanje stanja v 
obeh ISKRINIH obratih.

V pogovoru, ki so se ga 
udeležili tudi člani občinske
ga sindikalnega sveta, so 
Ugotovili, da so v šentjernej- 
skem obratu premalo kritič
no obravnavali letošnje od
puste delavcev. Navedli so, 
da je bilo delovno razm erje 
Prekinjeno tudi večjemu šte
vilu delavcev, ki so potem 
ostali brez vsakršnih dohod-

Proslava na Ma
lem Slatniku

25. novembra zvečer je p re 
bivalstvo Malega Slatnika in 
okoliških vasi počastilo okto
brsko revolucijo in dan repu
blike s proslavo, ki so jo 
priredile krajevne organizaci
je Predsednik KO SZDL 
Prane Avsec je govoril o po
menu oktobrske revolucije in 
Ustanovnem dnevu nove Jugo
slavije — 29. novembru; mla
dinci so nastopili z recitacija
mi pesm i o revoluciji, učenci 
osnovne šole pa so uprizorili 
lutkovno igro. Prireditev je 
bila dobro obiskana. Večer se 
je nadaljeval s plesom.

Spomladi rekon
strukcija ceste 

Brusnice— Gabrje
Pripravljalna dela za re

konstrukcijo ceste Brusnice— 
Gabrje so se nekoliko zavle
kla. Odgovorni činitelji so 
mnenja, da bi delo izvedli 
sPoimladi, ker sedanje vre
menske razm ere niso zanes
ljive. Delo v sedanjem 6a.su 
bi terjalo večje stroške.

S d

vati pa bi bilo treba tudi na 
ljudi, da bi z večjim razu
mevanjem pomagali tem  ku
hinjam  in tako omogočili 
otrokom, da bi dobili bogate 
malice.

Na konferenci so ugodno 
ocenili nabiralno akcijo za 
počitniško okrevanje otrok v 
letu 1967. Sklenili so, da bo
do za prihodnje leto še vest- 
neje nabirali sredstva, p ri
prave pa naj se prično takoj.

Udeležence konference je 
najbolj skrbelo zmanjševa
nje števila članov RK. Pove- / 
dali so, da se je število čla
nov povečalo le v nekaterih 
organizacijah. Zaskrbljiv pa 
je podatek, da je članstvo 
plačalo šele 50 odstotkov čla'- 
narine za leto 1967. Pripom 
nili so, da je  to odvisno 
predvsem od marljivosti po
verjenikov RK.

V ^r'

Prvi sneg jih je našel nepripravljene. Malo po blatu, 
malo po snegu, pa je š l o . . .  Takole smo zalotili prve 
»uporabnike« belega elementa pri delu, kmalu ko je 
padla zadnja snežinka. — Na sliki mladi sankači z Za
grebške ceste. (Foto: S. Dokl)

Honorarne ure po izobrazbi!
Izobraževalna skupnost bo plačala le toliko honorarnih ur in nadur, kolikor

jih dovoljujejo predpisi

Izv ršn i o d b o r te m e ljn e  izob raževa lne  sk u p n o s ti 
v N ovem  m e s tu  je  p re d  dnevi p o d  p re d se d s tv o m  
p ro f. V eljk a  T ro h e  ra z p ra v lja l o n e k a te r ih  m e rilih  
za f in a n c ira n je  s re d n jih  šo l in  d ija šk ih  dom ov  v no 
vom ešk i občin i.

kov in sredstev za preživlja
nje. Tovarna elementov je ob
ljubila, da bo prispevala ne
kaj sredstev za prekvalifika
cijo teh delavcev, če bodo 
zanje lahko našli nova delov
na mesta. Dogovorili so se, 
da bodo nova delovna mesta 
isliali predvsem za tis-te od 
puščene de lcvce , ki se, odkar 
so bili odpuščeni, nimajo s 
čim preživljati. Socialno 
manj ogroženim, zlasti tistim, 
ki im ajo kaj zemlje ali bi se 
lahko preživljali z obdelova
njem zemlje, pa bodo pripo
ročili, naj začno obdelovati 
zemljo.

Z dosedanjim i ukrepi in ti
stim i, ki jih bo potrebno še 
sprejeti, s sklepi in priporo
čili, predvsem pa s številni
mi razpravami na vseh rav
neh, z iskanjem  najboljših 
rešitev in s podobnim želijo 
obratom a predvsem zagoto
viti nadaljnji obstoj, urediti 
proizvodnjo in prodajo izdel
kov na domačih in tujih trži
ščih. Na kratko: zagotoviti
hočejo stanovitno proizvod
njo in stanovitno prodajo.

Izvršni odbor je  to
k rat predvsem pretresal po
datke o opravljenih honorar
nih urah in nadurah v novo- 
meškJh srednjih šolah in na 
podlagi tega odločil način 
plačevanja za opravljeno pe
dagoško delo stalnih in ho
norarnih predavateljev. Pove
dano je bilo, da je .preveč pe
dagoških ur (pri praktičnem  
pouku) v šoli za zdravstvene 
delavce in na gostninski šoli,

ki jih  izvršni odbor ne bo 
priznal. Temeljna izobraževal
na skupnost bo nam reč pla
čala samo toliko ur, kolikor 
jih je dovoljeno opraviti po 
predpisih.

Po predlogu izvršnega od
bora bo temeljna izobraže
valna skupnost plačala hono
rarno uro (ali naduro) učite
lju z visoko izobrazbo po 
1.300, z višjo izobrazbo po

Pred novoletnim 
praznovanjem

P re d se d s tv o  ob č in sk e  
zveze p r i ja te lje v  m lad in e  
v N ovem  m e s tu  je  ned av 
no sk lica lo  p o sv e t č lanov  
in  delegatov  iz podežel
sk ih  d ru š te v  p r i ja te lje v  
m lad in e . D ogovorili so  se, 
d a  bo d o  vsa D PM  v no
v em b ru  in  d e c e m b ru  im e 
la občne zbore, k je r  p a  ta 
k ih  d ru š te v  še ni, j ih  b o 
do  p o sk u ša li u s tan o v iti. 
M enili so, d a  b i b ilo  po 
tre b n o  v N ovem  m e s tu  
u s ta n o v iti c e n tra ln o  d r u 
štvo , k e r  ra z c e p lje n o s t 
b o lj šk o d u je , k o t k o ris ti . 
K o o rd in ac ijsk i o d b o r za 
novo le tne  p r ire d itv e  b o d o  
u s tan o v ili tu d i le to s . S po 
ro č ili so, d a  bo  p r i  n a s to 
p ih  d ed k a  M raza  v šo lah  
p o m ag a l zavod  za k u ltu r 
no  d e jav n o st. N a  občane

pa bo  n a s lo v ljen a  p ro š n ja , 
n a j v m e s tu  p o s tav ijo  n o . 
v o le tne  je lk e , o k ra s ijo  t r 
govine in  d ruge  loka le , d a  
n a j tu d i n a  podeže lju , 
p red v sem , k je r  so  šo le  p r i 
m e rn o  o k ra s ijo  k ra je . N a 
se j: so  p rip o ro č ili, n a j b i 
se le to s  o tro c i m ed  sebo j 
ne ob d aro v a li, k o t je  b ilo  
v navad i. To n a j b o  zan je  
p razn ik , ne  p a  d a  b i m o 
ra li sam i zase z b ira ti  p r i 
spevke! M. TRATAR

1.150 in s srednjo izobrazbo 
po 1.000 S din.

Izvršni odbor je  določil tu 
di vsoto, ki jo bo dala te
m eljna izobraževalna skup
nost posameznim srednjim  šo
lam za materialne stroške. 
Za te potrebe bodo dobile 
šole do konca leta 1967 oko
li 1,8 milijona S din.

Merila, po katerih je izvrš
ni odbor v omenjenih prim e
rih določil delitev sredstev, 
bodo upoštevana tudi v po
godbah o financiranju sred
njih šol. Take pogodbe še 
vedno pripravljajo.

Tehtnice in 
televizorji

V novomeški prodajalni 
ELEKTROTEHNE si lahko 
nabavite lično tehtnico za 
osebno tehtanje, za gospo
dinjske namene pa imajo 
tehtnice: LIBELA de lux, lu- 
xus in prima.

Pri ELEKTROTEHNI im a
jo tudi veliko izbiro televi
zorjev: OTELO, DIPLOMAT, 
ATLAS z UHF in brez njih, 
ČAJAVEC 471 z malini ekra
nom, CAJAVEC 522 in novi 
Cajavec AVTOMATIK. Slednji 
imajo dveletno garancijo. 
Prodajalna je dobro založena 
z radijskim i sprejemniki, 
gramofoni, magnetofoni in 
tranzistorji.

Akademija za dan republike
Novomeška kronika

V torek, 28. novembra, je 
bila v Domu kulture akade
mija, posvečena dnevu re
publike. Udeležilo se je je 
kakih šestdeset Novomešča- 
nov, med njim i zastopnik 
občinske skupščine (tov. Ku
har, Dokl in Zupanc). Po go
voru tov. Romiha je gledali
ška skupina Oder mladih 
predstavila recital šel je  po
potnik skozi atom ski vek. To 
delo so mladi gledališčniki 
pripravljali z veliko zavze
tostjo. Poskrbeli so tudi za 
odlično sceno. To so pripra
vili iz odpadlega železja, ta 
ko da so že vnaprej opozo
rili na nevarnost atomske 
vojne in na njeno grozotno 
uničenje. Borove pesmi so 
prav učinkovite in pretreslji
ve. Vizija govori o pesniko
vem popotovanju skozi atom 
ski vek in o grozi, ki jo do
življa na poti v uničenje, v 
sm rt. Delo je  p ro test p ro ti

vsakršni vojni, ne samo 
atomski.

Oder mladih je pripravil 
tokrat že drugi recital, pred 
dnevi je nastopil v Dolenjski 
galeriji s Portugiškimi sone
ti. Recital Sel je popotnik 
skozi atomski vek nam erava
jo ponoviti za posamezne šo
le, saj se bodo dijaki lahko 
na ta  način spoznali z um et
niško interpretacijo teksta, 
ki ga v šolah obravnavajo.

Naslednjega dne smo zve
čer v televizijskem obzorni
ku videli posnetek s proslave 
v Idriji. Ob nabito polni dvo
rani te r zavzetem sprem lja
nju program a smo se zami
slili. Postaja Novo mesto res 
nekaj izjemnega? Bo treba 
najti nov način kulturnega 
dela?

Kakorkoli že, približati ga 
bo treba našemu človeku. 
Na ta  ali oni način.

P. B.

D IGRO »ŠVKJK V DRUGI SVE
TOVNI VOJNI«, v kateri se pisec 
B. Brecht norčuje iz fanatičnega 
militarizma, bo v torek, 12. de
cembra, uprizorilo Slovensko ljud
sko gledaliSče iz Celja v dvorani 
Doma kulture na Prešernovem tr
gu. popoldne ob 16, uri bo pred
stava za šolsko mladino, zvečer ob 
19.30 pa abonmajska predstava za 
odrasle. Vstopnice za večerno pred
stavo bodo tudi v prosti prodaji.

■  ZA DAN REPUBLIKE SO MNO-
Gl spet »pozabili« izobesiti zastave 
in okrasiti izložbena okna trgovin. 
Na Rotovžu tokrat nismo videli za
stav na drogovih, pa tudi mnogi 
zavodi, ustanove, delovne organi
zacije in drugi niso izkazali poseb
ne časti rojstnemu dnevu nove dr
žave. Se nam Je tudi tokrat spet 
bolj mudilo v gostilne in kavarne?

■  ŠE SODOBNE NAPISE BOSTA 
DOBILI, potem pa bosta urarska 
delavnica Matije Wahterja in Foto- 
tehnika res dokončno obnovljeni. 
Odprli so ju že pred dnevi. Na 
Glavnem trgu je še nekaj lokalov, 
ki čakajo na obnovo.

■  NA GLAVNEM TRGU IN DRU
GIH parkiriščih Je tu ln tam še 
videti avto brez parkirne ure. sicer 
pa so se vodniki že privadili na 
novi red. Kaže, da so zalegle tudi 
prve kazni.

■  PRED »NOVOTEHNO« PRI 
KANDIJSKEM mostu na pločniku 
je skoraj vedno parkiran kakšen 
avto: včasih osebno vozilo, včasih 
kombi. Ker je na tem kraju že 
tako in tako nepregleden prehod, 
je res čudno, da je na tem ploč
niku dovoljeno parkirati. Včasih 
je tam stal prometni znak.
■  POLEG TRAFIKE NA GLAV
NEM TRGU so novembra odprli 
nove prostore podružnice časopis
nega podjetja DELO. V njem de
lajo tudi dopisniki osrednjega slo
venskega dnevnika. Prejšnje pro
store DET.A je najel odvetnik Slav
ko Sitar.
■  NA TRŽNICI NI BILO v pone
deljek nobenih posebnih spre
memb. Prodajali so kislo repo in 
zelje po 200 Sdin kg, česen po 
1.200 Sdin, grozdje po 450 Sdin, 
paradižnike po 650 Sdin kg, čebulo 
po 190 Sdin, fižol po 500 Sdin, so
lato po 450 Sdin kg ter špinačo, 
motovilec in radič po 100 Sdin 
merico.
■  GIBANJE PREBIVALSTVA —
rodile so: Amalija Robek iz Vol- 
čičeve 32 — Renato, Darinka For- 
šek iz Ljubljanske 17 — deklico, 
Marinka 2gajnar iz Kastelčeve 1 — 
Janeza, Milena Berus s Trdinove 
43 — deklico, Klara Žnidaršič iz 
Jenkove 1 — Emi!a, Marija Koče
var s ICandljske 13 — Alenko in 
Ana Kobe lz Ko&tialove 14 — 
dedka.

Stalna konferenca 
KS je zasedala

V torek dopoldne se je  v 
Novem m estu sestala stalna 
kcnf&renca krajevnih skupno
sti občine Novo mesto. Na 
konferenci so razpravljali o 
bližnji akciji »leto krajevnih 
skupnosti«, pogram iranju de
javnosti za leto 1968 in fi
nanciranju dejavnosti v pri- 
hoidnjem letu.

Razprava je bila zelo plod
na, sklepi pa obetajo še bolj 
razgibano dejavnost krajev
nih skupnosti. O delu kon
ference bomo nekoliko obšir
neje poročali v prihodnji šte
vilki. Sd

Področno posvetova
nje SZDL

V teku so področna posve
tovanja krajevnih konferenc 
SZDL v dvanajstih občin
skih središčih. Na ta  posve
tovanja je  vodstvo občinske 
konference SZDL Novo me
sto povabilo predsednike ozi
rom a tajnike organizacij in 
vse člane občinske konferen
ce SZDL.

Na teh posvetovanjih ima
jo takšen dnevni red: 1. re 
alizacije delovnega program a 
v letu 1967 in priprave 
program a za prihodnje leto,
2. razprava o program u izo
braževanja občanov, 3. p rip ra 
va program a proslav v čast 
22. decem bra — dneva JLA,
4. organizacijska vprašanja 
(članstva, sprejem  v organi
zacijo, sodelovanje z drugi
mi organizacijami itd.).

Kulturni večer 
z volitvami

V torek, 21. novem bra 
zvečer, so v Novem m estu 
izvolili nov odbor DPD 
Svoboda »Dušan Jereb«. 
Predsednik je postal Peter 
Breščak. V odbor je bilo 
izvoljenih precej m lajših 
kultum o-prosvetnih delav
cev. Volitve so izvedli v 
odm oru med kulturnim  
sporedom  ob navzočnosti 
(spet m aloštevilnih) obi
skovalcev. V kulturnem  
večeru, ki so ga p rip ra 
vile društvene skupine, so 
nastopili: moški pevski 
zbor pod vodstvom Tone
ta M arklja, salonski o rke
ster pod tak tirko  Draga 
šproca, dram ska skupina 
s prizorom  iz »Desetega 
brata« te r Oder m ladih z 
recitalom  iz M enartovih 
»časopisnih stihov«. Vezni 
tekst v verzih je napisal 
Severin šali, b rala pa ga 
je Alenka Bole-Vrabec.

Nagrade za urejene 
hiše

Glede na priprave za 
prihodnjo turistično sezo
no je  turistično društvo v 
Dolenjskih Toplicah na ne
davni seji sprejelo več 
važnih sklepov. Med d ru 
gim so sklenili, da bodo 
bolj skrbeli za čistočo 
kraja, okolice in posamez
nih hiš. Lastnike, ki od
dajajo  sobe gostom, bodo 
poklicali na posvet, na ka
terem  jih  bodo seznanili 
s tem, kako m orajo uredi
ti sobe in kakšen red mo
rajo imeti. Turistično d ru 
štvo je sklenilo tudi, da 
bo nagradilo lastnike, ki 
bodo najlepše uredili svo
je domove. V k raju  je  še 
več reči, ki jih  bo treba 
po m nenju turističnega 
društva izboljšati: slej ko 
prej bo treba regulirati 
potok Sušico, v katerem  
se zdaj nabira sam a ne
snaga, popraviti in posuti 
s peskom  poti v parku, 
postaviti še nekaj klopi 
itd. Poskušali bodo tudi 
izboljšati po t ob Sušici 
proti K rki do gostišča, ki 
ga gostje radi obiskujejo.

D. G.

Prvi »Vršiček«
Literarni krožek v os

novni šoli na Prevolah se 
je odločil, da bo izdajal 
glasilo. Vanj bodo pisali 
učenci o svojih doživetjih 
in delu. List bo dobil ime 
po bližnjem hribu, ki mu 
pravijo Vršiček. Te dni 
pripravljajo  prvo številko 
»Vršička«.



Izberimo športnika!

ŠPORTNA TRIBUNA

Za prioriteto športov
Čas obračunov v športnih orga

nizacijah je pred vrati. Občni zbo
ri bodo ponovno osvetlili športne 

' dosežke, težave in nerešena vpra
šanja, ki jih ni malo.

Telesnovzgojna dejavnost v obči
ni Novo mesto životari. So dolo
čene športne panoge, ki kažejo 
znake oživljanja, so pa spet druge, 
ki životarijo, nekatere pa celo od
mirajo. Na drugi strani pa smo 
priče rasti telesnovzgojne dejavno
sti v šolskih športnih društvih, ki

zaslužijo vso poeomost.
Namen tega sestavka je, ustaviti 

se pri izredno težkem problemu, 
to je problemu nadaljnjega finan
ciranja telesnovzgojne dejavnosti 
in določitvi prioritete športov v 
občini. Moje mnenje je, da v 
športni dejavnosti toliko časa ne 
bomo zabeležili napredka, dokler 
se zavestno ne odločimo za krep
kejše financiranje nekaterih šport
nih panog. Ni važno, katera pano
ga je to, važno je le, da na osno-

dejavnost v razmahu

Pred koncem leta bomo objavili tradi
cionalno anketo za izbor »športnika Do
lenjske« v letu 1967. Dragi bralci, vsak 
teden vas bomo v našem listu spomnili 
na najpomembnejše dosežke naših športni
kov, da se boste lažje odločili, ko boste 
izpolnjevali anketo. Tako vam želimo po
magati, nikakor pa nimamo namena vplivati 
na vašo odločitev.

TONE BIZJAK
Med mlade talentirane pla

valce iz Krškega sodi gotovo 
tudi dijak STS iz Krškega 
Tone B i z j a k .  Kot otrok, star 
pet let, je že našel svojega 
»konjička«. Marljivo delo in 
vadba pod strokovnim vod 
stvom trenerja Nika 2ibreta 
sta se Tonetu letos bogato

obrestovala. Uspelo mu je za
sesti mesto v samem vrhu slo
venskega plavanja. Pomembne 
dosežke je zabeležil tudi na 
državnem' prvenstvu v Dubrov
niku, kjer je postal državni 
prvak na 200 prosto, bil drugi 
na 15C0 m prosto, in tretji v di
sciplini 400 m prosto.

FRANC ČARGO
Petnajstletni dijak brežiške 

gimnazije Franc Čargo ima v 
»mokrem elementu« že pet let 
svojo zabavo. Od prvih začet 
kov pred leti pa do danes je 
tekmovalna pot tega mladeniča 
strm a. Kot pionir je s svojimi 
nastopi vzbudil pri strokovnja
kih zanimanje. Od večkratnega 
pionirskega prvaka se je razvil 
v mladinskega in celo državne
ga članskega prvaka. Na držav, 
nem članskem prvenstvu je 
zmagal na 1500 m prosto, med 
mladinci pa ima v posesti dva 
državna naslova, in to na 400 m 
in 1500 m presto. Njegovi do-

VESTI

Košarka: Gimnazija -  
Študent 114:168

V telovadnici novomeške gimna
zije sta  se pred kratkim  pomerili 
košarkarski ekipi gimnazije in štu 
dentov. Tekma je bila zelo zani
miva. Gimnazijci so se študentom 
upirali samo v prvem delu tekme, 
nato so popustili. Tako visok re 
zultat je bil dosežen zaradi poseb
nih pogojev gimnazijske telovad
nice.

Za gimnazijo so nastopili: Kopač 
44, Verbič 26, Kovačič 32, Uhan 
16; za študente: Splihal 48, Pirc 
40, Počrvina 16, Gunde 38 in še- 
tina 26.

Strelci za 
dan republike

V počastitev dneva republike je 
občinski strelski odbor Novo me
sto  izvedel pod pokroviteljstvom 
tovarne zdravil »Krka« tekmovanje 
v streljanju z zračno puško. Na 
tekmovanje je prišlo kar 13 štiri
članskih strelskih ekip, ki so do
segle sledeče rezultate: Ekipno tek
movanje — člani: 1. Pionir I. 953 
krogov; članice: 1. Pionir, 830 kro
gov; pionirji: 1. Janez Trdina I.,
388 krogov, člani posamezno: 1. 
M. Kos (Pionir), 2. Z. Ličina 
(K rka), 3. M. Okroglic (Novoles). 
članice posamezno: 1. M. Bračko 
(Pionir), 2. J. Bratoš (Pionir), 3. 
M. Florjančič (Pionir). Pionirji po
samezno: 1. S. Damjanovič (J. Tr
dina m.), 2. M. Okroglic (J. T r
dina I.), 3. Tilka Golob (J. Trdina- 
pdonirke).

Zmagovita ekipa je prejela pre
hodni pokal, posamezniki pa diplo
me. Z. L.

Šahovska
V zadnjem času opažamo na Dolenjskem izredno razgibano ša

hovsko dejavnost. V preteklem tednu smo imeli na našem območju 
pomembno srečanje najboljših šahistov Jugoslavije. V Cateških To
plicah so se namreč srečali jugoslovanski mojstri »lesenih figur« in 
s tem potrdili sodelovanje tudi na posamičnem šahovskem prvenstvu 
Jugoslavije.

Najmlajši šahisti so tekmovali v Kočevju. Domačini so bili le 
nekoliko prekratki, da bi segli po najvišjem naslovu. Tudi v Zasavju 
je šahovska dejavnost živahna, posebno v Krmelju in Sevnici. Kot, 
so tudi Belokranjci postali delavni in vzgajajo mlad rod šahistov.

Šah v Kočevju
šahovski klub Kočevje je prire

dil za dan republike prvo neurad
no ekipno šahovsko prvenstvo pio
nirjev Jugoslavije. Vsaka ekipa Je 
bila sestavljena iz 4 pionirjev, 
dveh pionirk in dveh mlajših pio
nirjev.

NOGOMET

S štirim i točkami prednosti je 
prepričljivo dosegla prvo mesto 
ekipa iz Niša. To ni nikakršno 
presenečenje, saj je znano, da ima
jo v Nišu že več let šahovsko šo
lo za pionirje. Drugo mesto je 
dosegla domača ekipa, ki je bila 
edini nevarni tekmec pionirjem iz 
Niša. Na tretje mesto so se uvr-

C E LU LOZAR zasluženo prvi
Nogometaši Cclulozarja iz Krškega so zasluženo osvojili prvo 

mesto v celjski nogometni pod/vezi. S svojo igro so opravičili vsa 
pričakovanja. V zadnje srečanje s simpatično nogometno ekipo s 
Senovega so vložili ves trud, da so izbojevali še zadnjo potrebno 
smago. Srečanje, ki smo ga ocenili kot tekmo zamujenih priložnosti, 
je opravičilo igro prvaka. Ravno tako smo bili presenečeni nad lepo 
in borbeno igro nogometašev s Senovega, ki imajo vse možnosti, da 
v drugem delu tekmovanja marsikomu pripravijo grenke trenutke.

Ekipi iz Krškega želimo tudi v drugimi delu tekmovanja enake 
uspehe. S tem bi si priborila mesto v višjem tekmovanju, kar tudi 
zasluži.

Celulozar : Senovo 3:1
Zadnja tekma jesenskega dela 

nogometnega prvenstva celjske no-

Smetne podzveze med Celulozar- 
n  in Senovim je  končno odlo
čila prvaka Nekateri klubi, ki 

sodelujejo v tej skupini, imajo še 
zaostale tekme, vendar Celulozar- 
ja nobeno moštvo ne more dohi
teti ter so tako prvaki Jesenskega 
dela. Svojo premoč so pokazali s 
tem, da so 11-krat zmagali, eno 
tekmo izgubili in eno igrali neod
ločeno.

Srečanje z nogometaši s  Senove
ga Je potekalo v znaku prave pr
venstvene tekme, ki je bila za 
Številne gledalce pravi užitek. V 
prvem delu tekme sta bili obe 
enajsterici izenačeni, v drugem pa 
so nekoliko iznajdljivejši domačini 
trikrat premagali vratarja gostov.

Vsi igralci obeh enajsteric zaslu
žijo vso pohvalo za lepo ln borbe
no igro.

L. H.

Boč : Brežice 3:3
Zadnjo nedeljo so brežiški nogo

metaši gostovali v Poljčanah, Tek
mo s tam kajšnjim  Bočem so igra
li 3:3. Brežičani so igrali oslab
ljeni, vendar bi tudi pomlajena 
sestava lahko z nekoliko več sreče 
dosegla boljši rezultat

V nedeljo, 3 decembra, bi mo
rali Brežičani Igrati doma z ekipo 
Vranskega. Gostje niso prispeli ta 
so tekmo izeubiH •» 3:0

To nedeljo bodo Brežičani igrali 
v Laškem.

V. P.

Polzela : Senovo 3:3
V zaostali prvenstveni nogometni 

tekmi sta nogometni ekipi Polzele 
in Senovega igrali neodločeno. Re
zultat 3:3 Je presenečenje, kajti 
Senovčanl so bili favoriti. Prvi del 
tekme Je pripadal v celoti gostom, 
saj se je končal z rezultatom 2:0 
za Senovo. V nadaljevanju so bili 
gostje očitno zadovoljni z rezulta
tom in se niso več trudili. To so 
s pridom uporabili domačini in 
znižali na 3:2, v zadnji minuti pa 
so enajstmetrovko pretvorili v gol 
in tako dosegli rezultat 3:3. Za 
Senovo sta  bila uspešna Gaser 2 
ln Jevšnik 1.

J. KODELJA

Srednješolci najboljši
29. novembra je bil na rokomet

nem igrišču pred gimnazijo v Čr
nomlju odigran turnir v malem 
nogometu. Zasluženo so zmagali 
srednješolci. Njihova ekipa je bila 
sestavljena iz učencev gimnazije in 
poklicne kovinarske šole.

Rezultati: srednješolci — Kani
žarica 4:1, CmomelJ — Kanižarica 
2:2 in srednješolci — Črnomelj 4:3. 
Vrstni red: 1. srednješolci (4 to 
čke), 2. Črnomelj (1) in 3. Kani
žarica (1).

stili pionirji iz Hoč pri Mariboru, 
četrti so bili Ljubljančani, peti 
Novomeščani ta šesti pionirji iz 
Ribnice. IVIC

Občinsko hitropotezno 
prvenstvo

Na hitropoteznem šahovskem pr
venstvu za prvenstvo trebanjske 
občine so nastopile štiri ekipe. 
Zmagala je z minimalno razliko 
ekipa osnovne šole Mokronog (Ho
čevar, žutič, Videčnik) in prejela 
prehodni pokal občinskega sindi
kalnega sveta Trebnje. Drugo me
sto je zasedla ekipa občinske skup
ščine Trebnje, tretje Mercator ta 
četrto EMI — Mirna.

B. D.

Tomič zasluženo prvi
Novembrskega šahovskega hitro

poteznega turnirja za mladince v 
Črnomlju se je udeležilo 12 šahi
stov. Zmagal je Tomič pred La
zičem ta P. Skrbinškom. Vrstni 
red: 1. Tomič 9,5, 2.—3. Lazič in 
P. Skrbinšek 9 točk, 4. Šimec 8 
točk, 5 .-6 . Bedič ta  Vračaj 7 točk, 
7. Laterner 5 točk, 8. Kure i  to 
čke, 9. Kočevar 3 točke itd.

—Lan—

Šahisti KOPITARNE 
uspešni!

V mesecu novembru so šahisti 
»Kopitamec iz Sevnice sodelovali 
na jubilejnem hitropoteznem ša
hovskem turnirju  v čast dneva re
publike ta 60-letnice hrastniške 
steklarne. Med dvanajstimi sode
lujočimi ekipami so sevniški ša
histi zasedli 4. mesto s 35 točka
mi. Za Kopitarno so igrali: Janko 
Blas, Franc Drstvenšek, inž. Mar
tin Novak, Martin Pfeifer ta Jože 
Timcr.

J. B.

Delavni Krmeljčani
Šahisti »Svobode« iz Krmelja so 

med prazniki imeli več šahovskih 
prireditev. Dvoboj s šahisti Metal
ne so odločili v svojo korist z 
rezultatom 4:2. Rezultati dvoboja: 
Debelak : Sribar remi; 2var s
Prosenik 1:0; 2itn!k : Vitman 1:0; 
Perhaj : Zaman remi; Koprivc : 
Kaše 0:1; Hočevar : Okoren 1:0. 
Po dvoboju je bil odigran hitropo
tezni turnir. Zmagal je Sribar pred 
Perhajem, Zvarom, Debelakom, 
Prosenikom itd

Šahovski dvoboj s sindikalno po
družnico Kopitarne iz Sevnice so 
šahisti Krmelja izgubili z rezulta
tom 6 ta pol : 3 ta pol. Rezultati: 
Blas : Sribar 1:0, Timer : Debelak 
remi, Novak : 2var 1:0, Ffaifer : 
Papež 1:0, Drstvenšek : Stangl 0:1, 
Kozamernik : Perhaj 1:0, Horvat : 
Žitnik 0:1, Štrukelj : Zaman 0:1, 
S tem  : Kos 1:0, Robek : Prosenik 
1:0.

Na hitropoteznem turnirju  po 
končanem dvoboju pa Je zmagal 
Bla<» pred Debelakom, Sribarjem,
TimerV**« in  n  D.

sežki so vsega spoštovanja vre
dni ta  kažejo, da njegova »zve
zda« komaj vzhaja.

LJUBO POTOČNIK
Dijak I. letnika TSS v Kr

škem petnajstletni Ljubo Po
točnik plava komaj tri leta. V 
relativno kratki športni karieri 
je zabeležil že nekatere po
membne uspehe. Med take mo
ramo šteti dve drugi mesti na 
državnem mladinskem ta

bliškem članskem prvenstvu na 
100 m  prosto. Ravno tako kot 
so tekmovalci Dušan Zlatic, 
Franc Čargo ta Tone Bizjak je 
prispeval svoj delež; da je bila 
štafeta 4 x 100 m mešano prva 
v državi.

Bloudkovi plaketi za Kovačiča in Bižala
Priznana telesnovzgojna delavca, profesor Saša Bi- 
žal iz Kočevja in Danilo Kovačič iz Novega mesta, 
sta prejela visoki priznanji za svoje delo. Podeljeni 
sta jima hili Bloudkovi plaketi za njuno nesebično 
in požrtvovalno delo in udejstvovanje na tem druž
benem področju.

Danilo Kovačič
Partizan Slovenije je predlagal 

za Bloudkovo plaketo znanega te- 
lesnovzgojnega delavca DANILA

lesne vzgoje: v gimnastiki ta re
kreativnem športu. S soprogo Ru
žo sta namreč precejšnji del svoje
ga življenja in prostega časa po
svetila telesni vzgoji ta  mladim.

Čestitkam, ki jih je prejel Dani
lo Kovačič, se pridružujemo tudi 
mi.

Saša Bižal

KOVAČIČA iz Novega mesta. Viso
ko priznanje je pred dnevi dobil 
v Ljubljani. To je prejel za plod
no delo na področju temeljne te-

Saša Bižal Je bil kot dijak aktiv
ni športnik in tajnik društva 
»Elan« v Novem mestu. Po študiju 
se je vrnil v rojstni kraj ta se 
takoj vključil v TVD Partizan Ko
čevje. Bil je vodnik, trener in 
tekmovalec. Ni bilo atletskega na
stopa, v katerem ne bi sodeloval 
ta  dosegal dobrih rezultatov. Od 
1954 do danes še vedno aktivno 
dela. Pod njegovim vodstvom je 
imel kočevski Partizan najboljše 
atlete, ki so dosegli vidne rezul
tate v republiškem in državnem 
merilu. Trenutno vodi odbojkarje 
(tudi on je član ekipe), ki tekmu
jejo v II. republiški ligi. V letih 
1962—1963 je bil predsednik občin
ske zveze za telesno kulturo, od 
1963 pa je predsednik TVD Par
tizan Kočevje. Leta 1956 je bil 
deležen posebnega priznanja: m ar

šalu Titu je kot predstavnik Slo
venije izročil v Beogradu štafetno 
palico.

Sodeloval je tudi pri izgradnji 
športnih objektov v Kočevju, po
sebno pri izgradnji novega doma 
telesne kulture. S požrtvovalnostjo 
in skromnostjo ter z nesebičnim 
delom z mladino je dokazal, da je 
bila Bloudkova plaketa podeljena 
pravemu športniku ta organiza
torju.

A. ARKO

Priznanje zaslužnim športnikom
Znanim športnikom, državnim prvakom iz Krške 

občine, Francu Babiču, Tonetu Bizjaku, Francu Čar
gu, Dušanu Zlatiču in Ljubu Potočniku so v Kostanje
vici podelili priznanja. Sprejem, ki sta ga pripravila 
občinska skupščina Krško in AMD Krško, je bil nad
vse prisrčen. Na sprejemu je bila prisotna vrsta mar
ljivih telesnovzgojnih delavcev in vidnejših družbe
nih delavcev Na tej slovesni prireditvi smo videli: 
Alojza Žokalja, predsednika AMZ Slovenije; Staneta 
Nunčiča, predsednika ObS Krško; Petra Markoviča, 
sekretarja občinske konference SZDL; Vlada Žagarja, 
predsednika AMD Krško; Staneta Krapeša, predsed
nika športne komisije AMZ Slovenije; Marjana Pre- 
skarja, predsednika plavalnega kluba »Celulozar«; 
Branka Satlerja, predsednika AMZ Hrvatske; Fran
cija Novaka, predsednika tekmovalne komisije za 
1speedway Jugoslavije, in druge.

Na tej slavnostni prireditvi, s 
katero so se oddolžili športnikom 
za pomembne dosežke v pretekli

Jesenski kros 
v Sodražici

V počastitev dneva republiko Je 
občinski komite ZMS Ribnica pri
redil tekmovanje v krosu za učen
ce osnovnih šol. Na tekmovanje 
je prišlo 60 tekmovalcev iz ribni
ške, sodraške ta  loškopotoške 
osnovne šole. 2al se tekmovanja 
niso udeležili učenci iz Kočevja in 
Velikih Lašč.

Mladinci so tekali na 1500 m ta 
zasedli naslednja mesta: 1. Franc 
Vidervol (Ribnica), 2. Alojz Miha
lič (Sodražica), 3. Janci Krie (Lo
ški potok). Dekleta so se pomerila 
na 1000 m ta so se razvrstila tako
le: 1.Anica Gregorič (Sodražica), 2. 
Olga Henigman (Ribnica) 3. Albi
na Gornik (Sodražica).

V ekipnem tekmovanju so pri 
mladincih bili najboljši tekmovalci 
lz Ribnice, pri dekletih pa učenke 
iz Sodražice.

Na koncu tekmovanja sc Je 
predsednik občinskega komiteja 
ZMS Ribnica BOŽO BREGAR za
hvalil vsem nastopajočim. Za 
uspešno tekmovanje gre zasluga 
domačim mladincem ln mladinki 
ANDREJI MIKULIC.

MATE

sezoni, je najprej spregovoril S ta
ne Nunčič, predsednik občinske 
skupščine Krško. Iz njegovih izva
janj povzemamo, da vodilni ljudje 
v občini cenijo dosežke svojih 
športnikov, ravno tako pa tudi vsa

prizadevanja marljivih vaditeljev 
ta sodelavcev. Zato nas ni prese
netil prisrčen ta svečan sprejem, 
ki so ga pripravili štirikratnemu 
državnemu prvaku v speedwayu 
Francu Babiču, štirim  mladim 
obetajočim plavalcem, državnim 
prvakom Tonetu Bizjaku, Francu ' 
Čargu, Ljubu Potočniku ta Dušanu 
Zlatiču, ter plavalnemu trenerju 
Niku žibretu. Vsi so prejeli od 
predsednika Nunčiča praktična da
rila.

Predsednik AMD Krško Vlado 
žagar Je izročil svojemu tekmoval
cu Babiču lep pokal za štirikrat 
osvojeno državno prvenstvo. Pri
znanja je prejel popularni tekmo
valec tudi od predstavnikov iz so
sednje Hrvatske ta Francija Nova
ka, predsednika zveznega odbora 
za speedway Jugoslavije, ter če
stitke vseh prisotnih

Ne moremo mimo tega, ne da 
bi pohvalili organizatorje, Id so 
se na takšen način oddolžili svo
jim športnikom za njihovo prizna
nje. i

S. DOKL

STANE NUNĆIC, p re d se d n ik  o b č in sk e  sk u p šč . KršK°» 
je  n a  s la v n o s tn e m  sp re je m u  za  šp o r tn ik e  v K o s tan je ' 
v ici po d e lil n a jz a s lu ž n e jš im  le p a  p ra k t ič n a  d a rila . N® 
s lik i iz ro č a  p r iz n a n je  p la v a lcu  TONETU BIZJAKU«

(F o to : S. D okl)

ali proti
vi analize ugotovimo, v katero 
športno panogo se splača investi
rati. Za tisto, ki bi dobila mesto 
na prioritetni lestvici, bi se našla 
finančna sredstva, ki so, kot trd i
mo, eden osnovnih vzrokov, da ni 
dejavnosti!

Mislim, da imamo v občini take 
športne panoge, ki bi lahko vklju
čile v dejavnost večje število mla
dine, razen tega imamo za to de
javnost tudi objekte, strokovnih 
kadrov pa tudi ne manjka. Torej 
se odločimo in razčistimo med se
boj to vprašanje! Ce bomo to sto 
rili, se upam trditi, da bo šport 
v občini dosegel mesto, kot bi ga 
dejansko lahko imel glede na da
ne pogoje.

Namen tega sestavka je  začeti 
javno razpravo o tem vprašanju, 
da bi na ta način športu v novo
meški občini začrtali jasnejšo pot. 
Vsak prispevek in dobronameren 
napotek bo dobrodošel. Vabimo 
vse, ki želijo prispevati svoje rni- 
sU k rešitvi tega vprašanja, da 
javno spregovorijo.

SLAVKO DOKL

D O L E N J S K I  L I S T St. 49 (924)



Pogovor z zdravnikom.
KRI. KI REŠUJE ŽIVLJENJA

Zadnje tr i tedne so darovali Kri na novomeški transfu
zijski postaji: Marta Dule, Majda Janežič, Franc Petelin, Du
šan Mežnarič, Marija Bon, Ljuba Pirc, Vida Redek, Jožefa 
Tomše, Zdenka Logar, Irena Novak, Ismetka Alijevič, Janez 
Pavlin, Iztok Peroci, Bojan Bele, Ignac Sila, Stanislav H ri
bar Boris Pelko, Marija Matekovič, Vojko Oklešen, Bork 
Petančič, Jože Novine, Milena Dular, Fani Vidmar, Senja 
Barbo in Vera Hrovatič, dijaki novomeške gimnazije; Ana 
Bartolj, Nada Kostič, Marija Slak, Albina Irt, Rozi Sitar. 
Marija Draginc in Jože Ferbežar, člani kolektiva Novoteks, 
Novo mesto; Ana Pezdirc, dijakinja ekonomske srednje šole, 
Novo mesto; Ana Plut, gospodinja iz Črnomlja; Veljko Trolia 
in Janez Kolenc, člana kolektiva gimnazije Novo mesto; 
Avgust Bobič, član kolektiva Krka — tovarna zdravil, Novo 
mesto: Štefka Simič, članica kolektiva Dolenjka, Novo me
sto- Mihaela Smolič, članica kolektiva KZSZ Novo mesto; 
Janez Judež, član kolektiva Remont, Straža; Franc Zorc, 
član kolektiva osnovna šola Dolž; Marija Hočevar, gospodinja 
z Vrha- Florjan Kastelic, član kolektiva Gozdni obrat Novo 
mesto; 'Anica Kobe, gospodinja z Dolža; Marija Sasek, go
spodinja z Dolža; Terezija Ovniček, gospodinja z Dolža; M anja 
Berkopec, gospodinja z Vrha; Franc Saksida, kmečki ddavec 
z Dolža: Franc Gredenc, kmet z Dolza; Stane Kotar, kmet iz

Iglenka. ^  ^  2upevec, Draga Kamenarič, V i k t o r  Avsec, Joža 
Slak, Marija Pucelj, Alojz Zoran, M anja Slak 
Vida šenica, Anton Cešar, Marjana Kostrevc, Jože Bratkovič 
in Alojz Zupančič, člani kolektiva Novoteks, Novo mesto; 
Majda Šuln, članica kolektiva osnovne šole Novo mesto, 
Antonija D v o r a č e k ,  Marija Tisovec, Tončka G orjancin  Martin 
tern e , člani kolektiva Krka -  tovarna zdravil, Novo mesto, 
Martina Kapušin in Anton Nemanič, člana kolektiva Komu
nalno podjetje Metlika; Jože Kapusin, član kolektiva S O 
čm om elr Pavla Bajuk, članica kolektiva KZ Metlika, Jurij 
Malešič! član kolektiva S O Metlika; Jože Bizjak, delavec iz 
Drašičev; Jurij Nemanič, upokojenec iz Metlike; Karolina 
Škrinjar, gospodinja iz Drašičev; Jože Videtič, delavec iz Be- 
reče vasi; Jože Kraševec, delavec iz Drašičev; Anton Nemanič, 
kmet iz Zelebeja; Jožica Nemanič, Marija Nemanič članici 
kolektiva Beti, Metlika; Martin Nemanič, kmet iz Zelebe^, 
Anton Kočevar, kmet iz Božakovega; Jakob Stariha, kmet iz 
Sela pri Jugorju; Marija Nemanič, delavka iz Božakovega; 
Karolina Matkovič, gospodinja z Radoviče; Karolina Kraševec, 
gospodinja iz Drašičev; Zofka Matkovič, gospodinja iz Ger- 
šičev; Franc Zepalier, kmet iz Sela pri Jugorju; Frančiška 
Petrovič gospodinja iz Bereče vasi; Bara Rajk, gospodinja 
iz Bojanje vasi; Ivana Bučar, gospodinja iz Drašičev; Jože 
Leščanec kmet iz Božakovega: Ivana Režek, gospodinja iz 
Bojanje vasi;Anton Cmugelj, kmet iz Božakovega; Jože Vovk, 
kmet z Radoviče; Nada Nemanič, gospodinja iz Božakovega; 
Anton Kozjan, kmet iz Božakovega; Jože Režek, delavec z 
Radoviče; Marija Matjašič, gospodinja iz Božakovega; Anton 
Klemenčič, kmet iz Sela pri Jugorju; Julijana Lovšin, gospo
dinja iz Križevskc vasi; Franci Macele, mesar iz Novega 
mesta; Rozalija Marinčič, gospodinja iz Škemljevca; Marija 
Plut, šivilja z Jugorja; Ivana Krštinc, gospodinja z Božič 
vrha; Anica Mohar, gospodinja z Jugorja; Danica Belopavlo- 
vič, gospodinja iz Škemljevca; Angela Nemanič, gospodinja iz 
Božakovega; Ana Simonič, gospodinja iz Drašičev; Karolina 
Mavretič, gospodinja iz Svržakov; Angela Pečarič, gospodinja 
iz čuril; Ivan Dragovan, delavec iz Gornje Lokvice; Zofija 
Šuklje, gospodinja iz Bereče vasi; Ana šuklje, gospodinja iz 
Dolnje Lokvice; Ana Plut. gospodinja iz Gornje Lokvice; 
Nada Muc, gospodinja iz Dolnje Lokvice; Vida Križan, go- 
spodinja iz Primostka

Marija Gorše, Julijana Movern. Marija Kocjan, Zvon
ka Frankovič, Erna Kavšček, Tatjana Osterlič, Špela Fister, 
Mira Kmetič, Reli Bevc, Olga Jakelj in Jelka Jam i, dijakinje 
šole za zdravstvene delavce Novo mesto; Jože Progar in Alojz 
Zupančič, člana kolektiva Krka — tovarna zdravil, Novo 
mesto; Angela Tisu in Olga Golob, članici kolektiva osnovne 
šole Katja Rupena, Novo mesto; Marija Slak, gospodinja iz 
Prečne; Jože Pečjak, član kolektiva Novoles, Straža; Neža 
Rodič, gospodinja iz Plana, Štefka Grum, Marija Koželj, Janez 
Suhadolnik, Leopold Suhorepec in Anton Špec, člani kolek
tiva Iskra, 2užemberk; Jože IUfelj, član kolektiva Ribogojnica, 
Dvor; Jože Kastelic, kmet iz Brezove rebri; Miha S o m r a k ,  

kmet s Kala; Bogdan Zupančič, član kolektiva G G Novo 
mesto; Martin Zupančič, kmet iz Gornjega Ajdoyca; Edvard 
Gnidovec, kmet iz Velikega Lipovca, Feliks Rogelj, delavec iz 
Velikega Lipovca; Terezija Zale tel j ,  gospodinja iz Boršta; 
Marjan Mrvar, kmet iz Brezove rebri; Jože Gnidovec, kmet z 
Gornjega Ajdovca; Marija Zaletelj, gospodinja iz Boršta; rc- 
rezija Pečjak, gospodinja iz Malega Lipovca; Jože Kastelic, 
kmet iz Brezove rebri; Marija Jarc, gospodinja iz Brezove 
rebri; Jože Primc, kmet iz Podiipe; Janez štupar, kmet iz 
Velikega Lipovca; Ana Rižnar, gospodinja iz Srednjega Li
povca; Marija Lavrič, gospodinja iz Podlipe; Zofija Vidmar, 
članica kolektiva G O Straža; Marija Zaletelj, gospodinja iz 
Velikega Lipovca; Frane Zupančič, član kolektiva Bor, Do
lenjske Toplioe; Ana Iskra, gospodinja iz Dolnjega Ajdovca; 
Franc Zupančič, član kolektiva komunalno podjetje Novo 
mesto; Ana Zupančič, gospodinja iz Stavče vasi; Janez Lovše, 
Jože Legan in Franc Kmet, člani kolektiva splošno mizar
stvo Dvor.

Poslovno sodelovanje 
veletrgovine

MERCATOR
in perutninarstva

»KRAS« -  Pivka,
vam odslej omogoča 
sveže piščance po 
9 Ndin KILOGRAM
v prodajalnah

m erca to r
Kuharske bukvice

HRANA ZA TEŽKE 
DELAVCE

Ljudje, ki težko delajo, 
m orajo im eti izdatno hrano, 
da lahko vzdržijo napore. 
Zato naj bo hrana dobro 
zabeljena, da bo imela do
volj kalorij, ki jih  potrebu
je telo. Razen m esa naj bo
do še stročnice (fižol, grah, 
bob, leča) in testenine v 
mešani hrani. Zelo hranilni 
so orehi, sir in suho sadje. 
Tudi sladke močnate jedi 
dajejo neprim erno več ka
lorij kakor nesladkane (sa
harin nim a hranilne snovi!).

Poleti so zelo prim erne os
vežujoče solate iz paprike, 
paradižnikov, kum ar in bele 
čebule, ker imajo precej vi
taminov. Za žejo je  dobra 
sladkana žitna kava in krh- 
ljevka. Hranilno in osvežu
joče je tudi kislo mleko, ki 
ga je treba dobro prem e
šati.

Pozimi, ko ni svežega sad
ja  in sveže zelenjave, je do
bro tudi surovo kislo zelje, 
zabeljeno z oljem, z dodat
kom česna in kumine. Tako 
dobiš tudi pozimi s hrano 
vitamine, ki jih  nujno p o  
trebuješ.

Združeno podjetje ISKRA, Kranj, orga
nizacija: Tovarna elementov za elek
troniko -  odbor za začasno upravo 
Ljubljana, Linhartova 35

r a z g l a š a  
prosto delovno mesto

v tovarni -  obratu Upori -  Šentjernej:

1. VODJE SERVISNE SLUŽBE

P o g o j i :  stro jn i inženir II . stopnje s 4-letno
prakso v proizvodnji ali stro jn i inženir I. stopnje 
z najm anj 7-letno prakso v proizvodnji ali tehnik 
stro jne stroke z najm anj 10-letno prakso v p ro 
izvodnji.

Za razglašeno delovno mesto je stanovanje na raz
polago.
Razglas velja do zasedbe delovnega mesta.
Osebni dohodek je  zagotovljen po pravilniku o de
litvi osebnih dohodkov tovarne.

Ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev spreje
ma Kadrovsko socialni oddelek tovarne, Ljubljana, 
do 31. 12. 1967.

Ali je kakšna nevarnost 
od dodatkov v hrani?

V sodobnem življenju uporabljam o vedno več konzer
virane hrane, bodisi da je  nam en konzerviranja kratko tra 
jen ali pa je določen za dalj časa. Da bi konzerviranje do
segli, dodajamo hrani različne dodatke, ki naj bi prepre
čili, da bi se hrana pokvarila. Prav bo pa marsikoga skrbi 
ali pa m u vzbuja dvome o vrednosti take hrane. Nekateri 
jo kar odklanjajo in zahtevajo v vsakem prim eru  svežo 
hrano. To pa v sodobnem življenju ni mogoče vedno ures
ničiti, posebno pa ne v m estih oziroma tam, k jer je  na 
sorazmerno m ajhni površini zbrano veliko prebivalstva.

Najprej si poglejmo tabeli dodatkov in onesnaženj h ra 
ne. V obeh opazimo, da je mogoče raznih dodatkov sicer 
precej, da pa je vendar med njim i tudi veliko takih, ki 
so koristni že sami po sebi (vitam ini), nenevarni (maščo
be). Med njim i pa so seveda tudi taki, ki bi seveda lahko 
škodovali našem u zdravju, posebno če bi jih  uživali v več
jih  količinah in kar naprej.

Zato je prav, če se zavedamo še tega, da je tudi sam a 
hrana sestavljena iz kemičnih sestavin, ki so lahko v po
sebnih pogojih nevarne, npr. kuhinjska sol, povrtnina, ki 
je prebogata z oksalati, nekatere aminokisline in celo vita
mini. Zaradi tega hrano preiskujejo in ugotavljajo obsto
ječe nevarnosti. Kontrola je celo strožja kot kontrola zdra
vil, ker zdravila uporablja le malo ljudi, in še to za krajši 
čas, medtem ko hrano uživajo vsi in stalno. Temu prim er
ni so tudi predpisi, ki so v teh stvareh izredno strogi.

Razumljivo pa je, da pride zaradi hrane lahko do pre- 
občutljivostnih reakcij in podobnih pojavov, kar se ne da 
preprečiti. Ti pojavi pa so vezani le na posamezne osebe.
V kolikšni m eri vplivajo živila na nastajanje raka, še ni 
znano.
PREGLED 1; PRED ŽETVIJO ALI KLANJEM

um etna gnojila
goveja živina
perutnina
ribe
rastline

antiencimi
sredstva za sterilizacijo 
razna sevanja

Dodatki: 
hormoni 
antibiotiki
antitireoidna sredstva 
pomirjevalna 
Onesnaženja: 
razkužila 
insekticidi 
encimi

PREGLED II: PO ŽETVI ALI KLANJU 
Dodatki:
a) sredstva za konzerviranje:
oksidativna sredstva antioksidativna sredstva
antibiotiki protiglivična sredstva
razkužila sredstva proti ferm entaciji
b) sredstva za spremembo videza, trdnosti in okusa: 
barvila em ulgatorji
površinska sredstva kisline in baze
zasladila sredstva za dozorevanje

sredstva za shranjevanje 
sredstva za povečanje prostornine

c) dodatki hrani:
vitamini 
rudninske soli 
maščobe 

Onesnaženja: 
z dodatki (npr. arzenom, svincem, itd.), 
v času izdelave (um azana voda, stro jno olje, saje), 
v času pakiranja,
zaradi predolge dobe v nekaterih posodah, 
s pripravo v kuhinji. *

Najbrž pa ta  vpliv ni večji kot vplivi vsega drugega 
okolja, v katerem  živi sodobni človek.

Iz vsega tega bi lahko izluščili, da konzervirana hrana, 
ki smo jo prisiljeni uživati, v splošnem ni nevarna in  Je 
celo zaradi nekaterih varnostnih in hranilnih dodatkov tudi 
priporočljiva. Brez dvoma pa je za sodobnega zaposlenega 
in v pom anjkanju časa živečega človeka celo potrebna.

DR. BOŽO OBLAK

Docent dr. Herbert Zaveršnik: (D

Želodčna obolenja
želodčna obolenja sicer ne 

predstavljajo neposredne ne
varnosti za življenje, če niso 
rakasta, vendar prizadenejo 
človeka v njegovih najboljših 
letih, takrat, ko je najproduk
tivnejši in ko bi družbi lahko 
največ koristil, to je med 20. in 
50. letom starosti. Dandanes ni 
nikaka redkost, da zbolevajo 
ljudje za težjimi želodčnimi bo
leznimi tudi že pred 20. letom. 
Število ljudi z želodčnimi teža
vami se nenehno veča in tudi 
pri nas lahko računamo, da je 
vsak šesti odrasli moški že 
imel ali pa da ima razjedo na 
dvanajsterniku ozir. želodcu. 
Sicer pa menda ni odraslega 
čloVeka, ki ne bi imel v teku 
svojega življenja motenj s pre
bavo ozir. želodcem. Obolenja 
želodca in dvanajstnika so raz
notera. prevladujejo pa funk
cionalne motnje, to so tiste, ki 
imajo svojo osnovo v prenape
tosti ali neuravnovešenosti na
šega živčevja. Tem slede prave 
razjede ali čiri na želodcu in

dvanajstniku; na srečo je od 
vseh želodčnih obolenj najmanj 
rakastih, čeprav so tudi ta ne
nehno v porastu. Svoje čase je 
bila prava redkost, če je kdo 
obolel na raku želodca pred 40. 
letom, danes se ne čudimo, če 
dobimo rakaste bolnike mlajše 
od 30 let.

Slovenci pravimo, da nam 
gre ta ali oni »na jetra«. Pra
vilneje bi bilo, če bi rekli, da 
nam gre »na želodec«. Ta or
gan, ki pravzaprav sprejema 
našo hrano in jo pripravlja za 
prebavo, zelo često odraža do
gajanja v naši duševnosti oz. 
možganih. Dolgotrajna ali po
novna jeza, strah, živčna nape
tost, čezmerno delo, spori na 
delovnem mestu ali v družini, 
sovražna okolica, nepremostlji
ve težave, borba za obstanek — 
vse to nam ne uničuje samo 
živcev, ampak lahko povzroča 
tudi funkcionalne motnje naše
ga želodca. Kakšne so pravza
prav te motnje, ki zavzemajo 
največji del želodčnih bolnikov?

Niti rentgenolog niti zdravnik, 
ki je oborožen z napravami, s 
katerimi lahko pogleda v želo
dec in s katerimi lahko tudi 
brez nevarnosti za bolnika od- 
ščipne košček želodčne sluzni
ce, ne bosta našla bolezenskih 
sprememb na želodcu. Bolnik 
pa vsekakor ima težave, in to 
še precejšnje. Zelo često čuje
mo, nekako takole: »Tovariš 
doktor, zadnje čase imam ne
prijetne, tope bolečine v zgor
njem delu trebuha, niso strogo 
vezane za uživanje hrane, vča
sih me začne boleti kar iznena
da. drugič, če sem lačen, potem 
pa spet, ko se najem. Enkrat 
me boli po tej, drugič po oni 
hrani in prav res ne vem, kaj 
mi škoduje in kakšne diete naj 
bi se držal.« Ti ljudje imajo 
navadno dober tek, imajo pa 
težave z odvajanjem, občutek, 
da se jim zapirajo vetrovi, čez 
dan jih včasih neznosno tišči, 
medtem ko ponoči kar dobro 
spijo. Take bolnike često moč
no nadleguje spahovanje, ki ni

kakor ne olajša stanja, pa če
prav imajo bolniki občutek, da 
jim bo, če pošteno spahnejo, 
bolje.

Kaj je »požiranje zraka«?
Ena najčešćih funkcionalnih 

motenj je požiranje zraka ali 
kakor temu strokovno pravimo 
— aerofagija. Te motnje zelo 
često najdemo združene s pre
bavnimi motnjami, nerednim 
odvajanjem, oziroma nervoz
nim črevesom. Seveda sprem
ljajo požiranje zraka tudi težja 
obolenja, kakor so razjede, 
žolčni kamni, naduha in celo 
srčna obolenja. Plini našega 
črevesja so sestavljeni iz 70 od- 
stot. zraka, ki ga pogoltamo, 20 
odst. plinov, ki pridejo v črevo 
iz krvotoka, in le 7—10 odst. 
plinov, ki nastajajo kot posle
dica dejavnosti bakterij v na
šem črevesju. Ti plini gredo 
skozi črevo zelo hitro. V 10 mi
nutah lahko dosežejo široko 
črevo, v 30 minutah pa že lah
ko pridejo do zaključnega čre
vesa. če  teh plinov ne izločimo, 
nam lahko povzročijo precejš
nje težave. Tudi popolnoma 
zdrav človek golta med jedjo 
zrak, ki se nabere na vrhu že
lodca in celo pomaga pri pre
bavi. Požiranje zraka pa je čez
merno, kadar se močno slini

mo, npr. pri kajenju in uporabi 
žvečilnega gumija.

Veliko vlogo igrajo pn  čez
mernem goltanju zraka živčne 
motnje. Zelo nervozni ljudje 
pogoltnejo trikrat večje količi
ne zraka. Neverjetno veliko 
zraka se nabere na ta način v 
našem želodcu, kadar smo pre
napeti, razdraženi, kadar živi
mo v bojazni, če smo žalostni, 
kadar pri jedi hitimo, med je
djo pijemo večje količine teko
čine, zlasti mineralnih vod, si
fona, piva in seveda če preko
merno kadimo, neprestano žve
čimo gumo ali če imamo slabo 
sedeče zobne proteze. Taki lju
dje tožijo, da jih začne nepo
sredno po jedi ali pa že med 
jedjo močno tiščati v zgornjem 
delu trebuha. Te bolečine se 
proti večeru še povečajo, ker 
je pač količina pogoltnjenega 
zraka proti večeru vse večja. 
Nekaj zraka se nam posreči 
spahniti, večji del pa le potuje 
skozi črevo in povzroča lahko 
v višini levega rebrnega loka 
precej močne tiščoče bolečine.

O pirozi ali zgagi
Druga želodčna motnja, ki 

lahko človeku zagreni življenje, 
je piroza ali zgaga; to je nepri
jeten občutek vročine ali peko
če bolečine za prsnico. Do ne-



9. GOSTOVANJE DUNAJSKE REVIJE NA LEDU 
Z NAŠTUDIRANIMI EPIZODAMI OD 8. DO 18. FEBRUARJA m i  
SAMO V SEJEM SK I DVORANI V CELOVCU ( KLAGENFURTU)

DUNAJSKI ŠARM — DUNAJSKA GLASBA!

STE V ZA DltEG l  
ZA  DAIULO?

šopek nageljčkov je prim erno darilo za vsako p ri
ložnost! Naša dnevna proizvodnja je več tisoč cvetov 
v 6 barvah. Zahtevajte v vaši najbližji cvetličarni

nugeljčke iz vrtnarije 

(atež
KMKTI.IŠKO IN TRGOVSKO PODJETJE

U B J  A g m s u i
BREZICE

O B V E S T I L O

Cenjene potrošnike obveščamo, da posluje 

prodajalna »NOVOTEHNA« št. 1
na Partizanski cesti 2 (pri kandijskem  mostu) 
od 1. i2. 1967 dalje

n e p r e k i n j e n o :
— ob ponedeljkih od 7. do 14. ure,
— ob sobotah od 7. do 15. ure,
— druge dni v tednu: od 7. do 17. ure.

Za obisk se priporočamo!

Kmetijsko in trgovsko podjetje

»AGRARIA« -  Brežice

r a z p i s u j e

LICITACIJO za prodajo naslednjih

rabljenih osnovnih sredstev:

1 trak tor Zetor 
1 trak to r Ferguson 65
6 traktorjev Ferguson 35 
1 trak to r Steyer
1 prikolica, 2-osna
2 prikolici 1-osni
1 prikolica za hlodovino 
1 PP 5 s priključki 
1 plug, 3-brazdni 
1 plug, 2-brazdni 
1 razsipalnik za umetni gnoj
1 ogrodnik
2 grablje — konjska vprega
1 kosilnica — trak torska
1 puhalnik z elektrom otorjem  
4 valilnike
1 škropilnica »Biserka«

• 1 škropilnica »Morana«
1 škropilnica »Rosenbauer«
1 škropilnica, nahrbtna
1 elektrom otor 16 KS
1 elektrom otor 5 KS
1 nagibna .tehtnica (1.000 kg)
3 pisalne mize

Ogled osnovnih sredstev je mogoč vsak dan od 4. 
decem bra dalje od 8. do 12. ure  na dvorišču podjetja 
Brežice, Sentlenart 72 — kolodvor.

Licitacija bo v petek, 8. decem bra 1967, na dvorišču 
podjetja v Brežicah — Šentlenart 72 — kolodvor

— za družbeni sektor ob 8. uri
— za druge interesente ob 9. uri.

Interesenti m orajo predložiti licitacijski komisiji 
pooblastila in garancijo o razpoložljivih sredstvih, 
zasebnemu sektorju pa bomo prodali osnovna sred 
stva za gotovino.

DOLENJCI!

kadar 

pridete 

v Ljubljane 

obiščite 

obrate

HOTELA SLON:

hotel -  restavracijo -  

kavarno -  slaščičarno 

-  bar -  bife

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

Prepričajte se o naših p r
vovrstnih specialitetah in 
solidni postrežbi!

m

TRGOVSKO IZVOZNO IN UVOZNO PODJETJE, 

LJUBLJANA, Dalmatinova 2

o g l a š a  prosto delovno mesto

DIREKTORJA
SEKTORJA DETAJLNIH TRGOVIN 
V LJUBLJANI

POGOJI: Visoka ali višja šolska izobrazba in najmanj 5 let komercialne prak 
se ali popolna srednja šola in 10 let komercialne prakse. Prednost imajo kan
didati, ki so že delali v železninarsko-tehnični stroki.

POSEBEN POGOJ: 3-mesečno poskusno delo.

Osebni dohodek po dogovoru.
O bstaja možnost, da kandidatom izven Ljubljane preskrbim o družinsko sta
novanje.
Prošnje s kratkim  življenjepisom in opisom dosedanjega dela je treba dosta
viti kadrovski službi METALKE, Ljubljana, Dalmatinova 2, do 12. decem. 1967.

AUDI _  vozilo leta

AUDI — 100.000 zapustil tovarno AUTO UNIONA

AUDI — proizvod kooperacije AUTO UNIONA in 
DAIMLER-BENZA; štiritaktn i m otor 
MERCEDES-BENZA

AUDI -  v svoji kategoriji najcenejše in najekono- 
mičnejšo vozilo

I n f o r m a c i j e :

AUTOCOMMERCE, Ljubljana -  Trdinova 4

O B V E S T I L O

ZDRUŽENJE ŠOFERJEV 
IN AVTOMEHANIKOV, 

p o d r u ž n i c a  K O Č E V J E

obvešča vse voznike motornih vozil, ki še 
nim ajo izpita za poklicnega voznika, da bo 
organizirala

TEČAJ 
za pridobitev 
strokovnega izpita

Prijave sprejem ajo vsak delavnik od 10. do 16. ure 
v pisarni gasilskega doma v Kočevju do vključno 
14. decem bra 1967.

Prijavi je potrebno priložiti:
1. potrdilo o dokončani osemletki ali vajenski šoli,
2. potrdilo o dvoletnem delOATiem stažu voznika 

motornih vozil
3. vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil 

»B«, »C« in »F« kategorije.

SVET ZA DRUŽBENI PLAN IN FINANCE 
OBČINSKE SKUPŠČINE TREBNJE

r a z p i s u j e  na podlagi sklepa seje z dne 
14. 9. 1967 in določil zakona o prom etu z
zemljišči in stavbami ponovno

JAVNO DRAŽBO
7.a prodajo družinske stanovanjske hiše št. 5 
v šentlovrencu (bivša Bregarjeva hiša) z 
dvoriščem z izklicno ceno 50.320 Ndin.

Javna dražba bo 25. 12. 1967 ob 9. uri v Šentlovrencu. 
Vsak dražitelj mora pred pričetkom dražbe položiti
10-odstotno varščino v gotovini.

Obširnejši podatki o javni dražbi so razvidni na 
oglasni deski občine in KU Velika Loka, podrob
nejši podatki o nepremičnini pa so na razpolago 
pri oddelku za gospodarstvo in finance.

Ob nenadni in nenadomestljivi, nadvse boleči izgubi

JOŽETA FORTUNA
zidarskega m ojstra z Žužemberka

se iz srca zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem 
in prijateljem , govorniku, delovnim kolektivom 
osnovne šole Žužemberk, Prevole, obratu ISKRE 
Žužemberk, km etijski zadrugi Žužemberk, zdrav
stvenemu domu Novo mesto, zdravstveni postaji 
Žužemberk in krajevni organizaciji SZDL Žužem
berk za izraze sožalja, poklonjene vence in cvetje 
ter spremstvo na njegovi zadnji poti. Vsem naša 

topla zahvala!

Žalujoči: žena, sin, mati, bratje in sestre 
te r drugo sorodstvo

ELEKTROTEHNA
LJUBLJANA

Nudimo vam bogato izbiro: D gospodinjskih aparatov
D akustičnih aparatov 
D elektroinstalacijskega materiala

Kupujte v naših trgovinah v Krškem in Novem mestu!

odprt vsako noč, 
razen ponedeljka, 
od 22. do 4. ure.
Vstopnina 2500 Sdin, 
od tega 1000 Sdin 
konzumacija

mednarodni program

STRIP-TEASE 0
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ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA

Umor v Dallasu je razburil ves svet, resnica o njem  pa je še vedno zavita 
v meglo.
Znam am eriški publicist in osebni prijatelj tragično prem inulega Johna 
P. Kennedyja

WILLIAM MANCHESTER
je dve leti proučeval gradivo Warrenove komisije in am eriške nacionalne 
arhive, zbiral pričevanja najrazličnejših ljudi te r na podlagi svojih ugotovitev 
napisal knjigo

PREDSEDNIKOVA
SMRT
Knjiga obsega 800 strani, slovenski prevod bo izšel, v enakem  obsegu. Bralec 
se bo v knjigi lahko podrobneje seznanil s potekom tragičnih dogodkov. 
V ZDA, k jer je  knjiga pred kratkim  izšla, je  bila razprodana v 600.000 izvodih. 
Slovenski prevod (oskrbela ga je Seta Oblak) bo izšel v februarju 1968. Cena 
knjigi bo 70 Ndin.
Vabimo vas, da si knjigo, ki bo nedvomno zbudila tudi pri nas veliko pozor
nost, zagotovite s prednaročilom , kajti naklada bo omejena.
Prednaročila sprejem ajo vse knjigarne, knjigo pa lahko naročite tudi p ri 
prodajnem  oddelku založbe Mladinska knjiga v Ljubljani, Titova 3, ali s 
priloženo naročilnico.

NAROČILNICA VDC

Podpisani(a)

natančen naslov

nepreklicno naročam knjigo Williama M anchestra:

PREDSEDNIKOVA SMRT
Ceno 70 Ndin Dom poravnali a) po prejem u računa — naenkrat — v 3 meseč
nih obrokih (dva po 20 Ndin in enega po 30 Ndin).*

Prosimo, neustrezno prečrtajte ' 

Datum: Podpis:

VISOKI

NOV
VRHUNSKI
DOSEŽEK
BONBONI, POLNJENI Z NA
RAVNIMI SADNIMI SOKO 
IN DODATKOM

VITAMINA Q

Nič krivega je mahnil

17. novem bra sta  se v go
stilni Pugelj sprli skupini go
stov. Zunaj se je spor spre
menil v pretep, v katerem  je 
bil poškodovan Alojz štan- 
gel*j. Stangelj je  potem  s 
ključem  za nam eščanje gum 
udaril po glavi Pramca Ljubi
ja, ki je pravkar prišel iz 
gostilne, ne da bi sodeloval 
pri pretepu. Alojz Stangelj, 
Milan Terotpčič iz črešnjic, 
Alojz Blažič iz Kota, Franc 
Bever iz K arteljevega in 
Alojz Zarabec iz Ždinje vasi 
so bili prijavljeni občinske
m u javnem u tožilcu.

Izdihnil v tovornjaku
Janko čulig iz Podbrežja 

pri Ozlju se je  25. novem bra 
zjutraj peljal s tovornjakom  
karlovškega GG po avtomo
bilski cesti. Pri Družinski va
si je zapeljal na bankino, 
vozil nekaj m etrov po njej, 
nakar se je tovornjak pre 
vrnil po nasipu na četrtoraz- 
redno cesto. 37-letni vozniik 
čulig je um rl na kraju  ne
sreče. škodo so ocenili na 
60.000 Ndin.

Superavtomatske pralne stroje, hladilnike 
in peči na olje

dobite po konkurenčnih cenah pri

JUGOTEHNIKI, Ljubljana
Pod Trančo 2 — pri Čevljarskem mostu 
telefon: 23-881 do 23-884

as
■  ZOPPAS pralni stroj model 570: 75.000 LIT in 940 Ndin
■  ZOPPAS hladilnik 130 litrov: 30.500 UT in 460 Ndin
■  ZOPPAS hladilnik 160 litrov: 42.200 UT in 570 Ndin
■  ZOPPAS peči na olje 8000 Kcal. 29.500 UT in 354 Ndin

5400 Kcal. 26.800 UT in 326 Ndin

Skrbim o za servisno vzdrževanje v in po izteku garancijskega roka.

Servisne delavnice za Slovenijo v Ljubljani — JUGOTEHNIKA, Mačkova 5, 
telefon 23-329, M ariboru, Ajdovščini, Velenju in Portorožu.

Generalni zastopnik za Jugoslavijo »Merkur«, Zagreb, M artičeva 14, prodaja 
za Slovenijo:

Zahtevajte pojasnila! 

Obiščite nas!

RADIO LJUBLJANA
-VSAK DAN: poročila ob 5.15, 

7.00, 8.00 12.00 15.00, 17.00, 
*“•30 in 22.00. Pisan glasbeni spo- 

od 4.30-8.00.
PRETEK. 8. DECEMBRA: 8.06
ri&sbema matineja. 9.25 Narodne v 
pOfcdbl Tončke Maroltove. 11.00 
{■oročila _  Turistični napotki za 

goste. 12.30 Kmetijski nasveti 
inž. Aleksander Hržlč: Vzorče- 

ln analiza zemlje glede na 
L^mplrjovo nematodo. 12.40 Na 

pečj i3.3o priporočajo 
•’ . . 14.05 Veliki valčki ln uver. 
14.35 Nafti poslušalci čestitajo 

£  Pozdravljajo. 15.25 Glasbeni in- 
j^mezzo 17.05 Človek In zdravje. 
J  Zvočni razgledi po zabavni 
Sr^bi. 19.00 Lahko noč, otroci! 
£-°0 Glasbeni recital. 20.30 Dobimo 
i. °b isti url. 21.15 Oddaja o mor 

pomorščakih.
ROBOTA, 9. DECEMBRA: 8.08 
. asbetia matineja. 9.45 Iz ainuna 

2jfb zn mladino 11.00 Poročila 
li .Veristični napotki za tuje goste.

Kar po domače. 12.30 Kme 
» nasvotl — inž. Zvone Miklič: 

aJPogostejfte okvare na poljedel

skih strojih. 13.30 Priporočajo 
vam . . .  14.05 Od melodije do me
lodije. 15.45 Nafl podlistek — B 
Trotzig: Iz dnevnika. 17.05 Gremo 
v kino. 17.35 Igramo beat! 18.50 S 
knjižnega trga. 19.00 Lahko noč, 
otroci! 19.15 Minute s pevko Mar- 
Jano Deržaj. 20.00 Spoznavajmo 
svet ln domovino. 22.10 Oddaja za 
nafte izseljence.

NEDELJA, 10. DECEMBRA: 6.00 
do 8.00 Dobro jutro! 8.05 Radijska 
igra za otroke — Ela Peroci-Mirče 
Sušmel: »Tacek« 9.05 Nafti poslu 
Salci čestitajo in pozdravljajo — I.
10.00 Se pomnite, tovariši . a) 
Vid Jerič: Reševali smo ranjenca
11.00 Poročila — Turistični napot
ki za tuje goste. 11.15 Pogovor s 
posluftald. 13.40 Nedeljska repor 
taža. 15.05 Nedeljsko športno po- 
poldne. 17.30 Radijski Igra — Ciril 
Kosmač-Mitja Mejak: Smrt nodol 
Snega velikana. 19.00 Lahko noč, 
otroci! 20.00 V nedeljo zvečer. 22 15 
Serenodni večer

PONEDELJEK, 11. DECEMBRA: 
8.06 Glasbena matineja. 9.10 Iz

Jugoslovanskih studiov 9.45 Mla
dinski pevski festival 1967. 11.00 
Poročila — Turistični napotki za 
tuje goste. 12.10 Narodni motivi z 
raznimi instrumenti 12.30 Kmetij
ski nasveti — inž. Dolfe Cizelj: 
Stroji za pridelovanje krme m reje 
živine. 12.40 Kvintet »Niko Štritof« 
ob spremljavi »Štirih fantov«. 13.30 
Priporočajo vam . . .  14.36 Naši po- 
slušald čestitajo ln pozdravljajo. 
15.20 Glasbeni lntermezzo. 17.05 
Operni koncert slavnih solistov 
18.15 »Signali«. 19.00 Lahko noč, 
otroci! 20.00 Simfonični koncert or- 
kestra Slovenske filharmonije.

TOREK, 12. DECEMBRA: 8.08 Z 
nafti mi solisti v slovanskih operah. 
9.40 »Cicibanov svet«. 11.00 Poro
čila — Turistični napotki za tuje 
goste. 12.30 Kmetijski nasveti — 
dr. France Adamič: Organizacija 
sadjarjev ln posvetovalne službe. 
13.30 Priporočajo vam . . . 14.35 V 
tričetrtinskem taktu. 15.40 V torek 
na svidenje! 17.05 Igra simfonični 
orkester RTV Ljubljana. 18.15 Lepe 
slovenske narodno pesmi. 18.45 
Družba ln čas. 19.00 Lahko noč,

T E L E V IZ IJS K I
SPORED

NEDELJA, 10. 12.
9.25 POROČILA (Ljubljana)
9.30 KRATEK FILM (Ljubljana)

10.00 KMETIJSKA ODDAJA 
(Beograd)

10.45 POPEVKA, BEAT JAZZ -  
ponovitev (Ljubljana)

11.30 JUNAKI CIRKUŠKE ARENE 
serijski fiim (Ljubljana) 
NEDELJSKO POPOLDNE

18.25 KARAVANA -  reportaža -  
(Beograd)

18.55 CIKCAK (Ljubljana)
19.10 DOLGO. VROČE POLETJE 

serijski film (Ljubljana)
20.00 TV DNEVNIK (Beograd)
20.45 CIKCAK (Ljubljana)
20.50 TV MAGAZIN (Zagreb)
21.50 TV DNEVNIK II (Beograd) 
Drugi spored:

do 21.00 tudi na Kanalu 9
21.00 SPORED ITALIJANSKE TV

otroci! 20.00 Radijska igra — F611- 
clen Marceau: Cast mi je. 21.15 
Deset pevcev — deset melodij.

SREDA, 13. DECEMBRA: 8.08 
Glasbena matineja. 9.10 Slovenski 
pevci in ansambli zabavne glasbe. 
11.00 Poročila — Turistični napotki 
za tuje goste. 11.15 Slovenske na
rodne za sredo dopoldne. 12.30 
Kmetijski nasveU — Dr. Franc 
Sunčič: Ocenjevanje kakovosti klav
ne živine. 13.30 Priporočajo vam . . .  
14.05 Igramo za razvedrilo. 15.45 
Naft podlistek — Stendhal: Prva 
doživetja — I. 17.06 Mladina sebi 
in vam . . .  19.00 Lahko noč, otro
ci! 20.00 Vrhovi operne poustvar
jalnosti.

ČETRTEK, 14. DECEMBRA: 8.08 
Iz oper italijanskih veristov. 9.25 
LKZ poje tri skladbe Vinka Vodo
pivca. 11.00 Poročila — Turistični 
napotki za tuje goste. 11.15 Revija 
Jugoslovanskih pevcev zabavne glas. 
ne glasbe. 12.30 Kmetijski nasveti 
— dr. Andrej Hočevar: Agrome 
teološka ocena vremena letofinje 
sezone. 13.30 Priporočajo vam 
14.50 Mali recitali 17.05 Četrtkov 
simfonični koncert. 17J5 Turistič 
na oddaja. 18.45 Jezikovni pogovo 
rt. 19.00 Lahko noč, otroci! 30.00 
Četrtkov večer domačih pesmi ln 
napevov. 31.40 Glasbeni lntermezzo

PONEDELJEK, 11. 12.
9.40 TV V SOLI — ponovitev ob 

14.50 iZagreb)
10.40 RUŠČINA — ponovitev 

ob 15.50 (Zagreb)
11.00 OSNOVE SPLOŠNE IZO

BRAZBE (Beograd)
11.40 TV V ŠOLI -  KULTURNI 

SPOMENIKI (Ljubljana)
16.10 ANGLEŠČINA — ponovitev 

(Beograd)
16.35 POROČILA (Zagreb)
17.00 MALI SVET (Zagreb)
17.25 RISANKE (Zagreb)
17.40 KJE JE, KAJ JE? (Beograd)
17.55 TV OBZORNIK (Ljubljana)
18.20 SLOVENSKA DIALEKTOLO

GIJA PO I. svetovni vojni 
(Ljubljana)

18.45 ZDRAVSTVENA ODDAJA -  
(Ljubljana)

19.00 ZIMSKO ŠPORTNI CENTRI 
PRED SEZONO (Ljubljana)

19.15 TEDENSKI ŠPORTNI PRE
GLED (Beograd)

19.40 DAN ČLOVEČANSKIH PRA 
VIC (Ljubljana)

20.00 TV DNEVNIK (Beograd)
20.30 CIKCAK (Ljubljana)
20.40 TV DRAMA (Beograd)
11.40 TEME Z VARIACIJAMI — 

(Beograd)
22.10 TV DNEVNIK II. (Beograd)

TOREK, 12. 12.
9.40 TV V SOLI — ponovitev 

ob 14.50 (Zagreb)
10.35 ANGLEŠČINA — ponovitev 

ob 15.45 (Zagreb)
11.00 OSNOVE SPLOŠNE IZO 

BRAZBE — ponovitev ob 
16.10 (Beograd)

18.35 FILM ZA OTROKE (Ljublja
na)

18.50 SVET NA ZASLONU: Grčija 
— vest človeštva (Ljubljana)

19.30 TV OBZORNIK (Ljubljana)
20.00 CIKCAK (Ljubljana)
20.10 SMRKLJA — poljski celove

černi film (Ljubljana)
21.40 KULTURNA PANORAMA -  

(Ljubljana)
22.20 ZADNJA POROČILA (Ljub 

Uana)

SREDA, 13. 12.
17.00 POROČILA (Skopje)
17.05 LUTKOVNA IGRA (Skopje)
17.25 POLJUDNO ZNANSTVENI 

FILM (Ljubljana)
17.55 TV OBZORNIK (Ljubljana)
18.15 NE ČRNO, NE BELO -  

oddaja za otroke (Beograd)
19.00 REPORTAŽA (Ljubljana)
19.30 MOZAIK KRATKEGA FILMA: 

MILJENKO ŠTRBAC (Ljub
ljana)

20.00 TV DNEVNIK (Beograd)
20.30 CIKCAK (Ljubljana)
20.40 ANTON FINTEK. »TEKMA«

— TV igra (Ljubljana)
21.30 KONCERT TROBENTARJA 

D. GOJKOVIČA z orkestrom 
(Ljubljana)

22.10 ZADNJA POROČILA (Ljub
ljana)

ČETRTEK, 14. 12.

9.40 TV v SOLi -  ponovitev 
ob 14.50 (Zagreb)

10.35 ANGLEŠČINA ponovitev 
ob 14.50 (Zagreb/

11.00 ANGLEŠČINA 'Beograd)
16.10 TV V ŠOLI KULTURNI 

SPOMENIKI - oonovitev — 
(Ljubljana

17.05 POROČILA (Ljubljana)
17.10 TIKTAK: DEKLICA IN SON

ČEK (Ljubljana)
17.25 SLIKE SVETA (Beograd)
17.55 TV OBZORNIK (Ljubljana).
18.15 KALEJDOSKOP (Ljubljana)
18.35 GOST V STUDIU (Beograd)
19.00 DEŽURNA ULICA ( Beograd)
19.40 CIKCAK (Ljubljana)
20.00 TV DNEVNIK (Beograd)
20.30 AKTUALNI RAZGOVORI — 

(Beograd)
21.30 REZKRVIRAN CAi> (Ljub

ljana)
21.40 TV DRAMA (Beograd)
22.40 TV DNEVNIK Tl Beograd*

PETEK, 15. 12.

9.40 TV v SOLi — ponovitev 
ob 14.50 Zagreb)

11.00 OSNOVE SPLOŠNE IZO- 
BRAZBE — ponovitev ob 
16.10 (Beograd)

17.05 POROČILA (Skopje)
17.10 ODDAJA ZA OTROKE — 

(Skopje j
17.55 TV OBZORNIK i Ljubljana)
18.15 MLADINSKI KONCERT — 

(Beograd)
19.05 SVETLOBNI ZAREK ve

liki dosežek znanosti v JLA 
(Ljubljana)

19.35 CIKCAK (Ljubljana)
19.40 AKTUALNA TEMA: organiza

cija zdravstvene službe — 
(Ljubljana)

20.00 TV DNEVNIK (Beograd)
20.30 CIKCAK (Ljubljana)
20.40 DOTIK ZLA — ameriški ce

lovečerni film (Ljubljana)
22.10 ZADNJA ?ORr><̂ TT A (Ljub

ljana'

SOBOTA, 1J. iz.

9.40 TV V . -U  — ponovitev 
ob 14.sc ( ?*eb)

17.00 DEŽL*:.0 . * LiCA — ponovi
tev (Beograd)

17.40 VSAKO SOBOTO (Ljublja
na)

17.55 TV OBZORNIK (Ljubljana)
18.15 MARJAN BELINA: UŽALJE

NI MEDVEDEK -  mladin
ska igra (Ljubljana)

19.15 02IV U EN E FRESKE 
(Ljubljana)

19.40 CIKCAK Ljubljana)
20.00 TV DNEVNIK (Beograd)
20.30 CIKCAK (Ljubljana)
20.40 LJUBEZEN, OH LJUBEZENI 

(Beograd)
21.30 JUNAKI CIRKUSKE ARENE

— serijski film (Ljubljana)
22.00 GIDEON -  serijski film — 

(Ljubljana)
22.50 ZADNJA POROČILA (Ljub

ljana)

labod
N O V O  M E S T O

Najkvalitetnejše moške in otroške 
srajce v modernih desenih in krojih!

31DOLENJSKI UST * TEDNIK* VESTNIK : vsak četrtek 60.000 izvodov!



VTEM TEDNU VAS ZANIMA
Po’*'k, 8. decembra — Marija 
S -lo ta . 9. decembra — Valerija 
Ner' /  ja, 10. decembra — Smiljan 
Ponedeljek. 11. decembra —

Danijel
To'ek, 12. decembra — Aljoša 
Sroda 13. decembra — Lucija 
Četrtek, 14 decembra — Dušan

Brežice: 8. in 9. 12. francoski 
barvni film »Izlet na Tahiti«. 10. 
in 11. 12. jugoslovanski barvni film 
»Zbiralci perja«. 12. in 13. 12. 6e- 
ški barvni film »Dama na kolesh«.

čm om elj: 8. in 10. 12. italijan
ski barvni film »Velikan z otoka 
Rodosa«. 10. 12. sovjetski barvni 
film »Dedek Mraz«. 12. in 13. 12. 
francoski film »Nevarne zveze«.

Kočevje — »Jadran«: 7. in 8. 12. 
poljski barvni film »Krepka klo

futa«. 9. in 10. 12. nemški film 
»Morilci s Temze«. 11. in 12. 12. 
ameriški barvni film »Harlov«. 13. 
in 14. 12. francoski rjarvnd film 
»Luksuzna restavracija«.

Kostanjevica: 10. 12. ameriški
barvni film »Robin Hood«. Od 1. 
12. 1967 dalje se začno večerne 
predstave ob 18.30.

Metlika: 8. do 10. 12. francosko- 
italijanski barvni film »Fantom«. 
9. in 10. 12. nemško-jugoslovanski 
barvni film »Labirint smrti«. 13. in 
14. 12. jugoslovanski film »Pogled 
v zenico sonca«.

Mokronog: 9. in 10. 12. ameriški 
film »Maščevalec«.

Novo mesto — »Krka«: 8. do 10. 
12. ameriški barvni film »Tom in 
Jesry v vesolju«. 13. in 14. 12. če
ški barvni film »Hajduk Janošdk«.

Ribnica: 9. in 10. 12. japonski 
film  »Onibaba«. 13. in 14. 12. ame
riški barvni film »Tolpa angelov«.

Sevnica: 9. in 10. 12. nemški 
film »Razpotje ljubezni«. 13. 12. 
italijanski film »Poročna postelja«.

Sodražica: 9. in 10. 12. italijan
ski film »Štirje neapeljski dnevi«.

Šentjernej: 9. in 10. 12 jugoslo
vanski barvni film »Amandus«.

SLUŽBO DOBI
ISCEM ŽENSKO za varstvo otro

ka na domu. Olga Simič, Ljub
ljanska 15, Novo mesto.

PEKARNA HOČEVAR, Krmelj, 
sprejme v službo priučenega de
lavca ali fanta, ki ima veselje 
do pekovskega poklica. Pogoji 
ugodni.

ISCEM VARSTVO dvema otroko
ma na domu. Oglasite se pri: 
Omerzel, Majde Sile 6, Novo 
mesto, vsak dan od 16. ure na
prej.

ISCEM gospodinjsko pomočnico k 
štiričlanski družini. Lahko za
četnica. Nastop službe takoj. 
Marija P u š ,' Ljubljana, Kočen- 
skci 9.

GOSTINSKI OBRAT na Dolenj
skem sprejme pomožno — pri
učeno kuharico, ki bi delno 
pomagala tudi pri strežbi. Na
slov^ v upravi lista.

ISCEM KUHARICO za gostilno. 
Hrana in stanovanje zagotovlje
na. Nastop možen takoj. Ciril 
Kavčič, Drenov grič 9. Vrhnika.

SLUŽBO ISCE
OTROKE BI PAZILA tistemu, ki 

mi oskrbi opremljeno ®obo v 
Novem mestu Naslov v upravi 
lista (1737/67).

STANOVANJA
ODDAM opremljeno sobo v No

vem mestu. Naslov v upravi li
sta (1743/67).

ISCEM neopremljeno sobo v No
vem mestu. Naslov v upravi li
sta (1748/67).

OPREMLJENO stanovanje v No
vem mestu, centralno ogrevano, 
oddam takoj. Naslov v upravi 
lista (1755/67).

SAMSKIM OSEBAM oddam sobo 
in kuhinjo v bližini Novega 
mesta in prodam kultivator za 
okopavanje vinogradov; ima tu 
di priključke — kosilnico. Škro
pilnico, plug «a jarke in rezerv
na kolesa. Naslov v upravi lista 
(1759/67).

ODDAM dve prazni sobi najbolj
šemu ponudniku. Naslov v upra
vi Usta (1762/67).

MOTORNA VOZILA
UGODNO PRODAM prikolico za 

osebni avtomobil. Tone Kore- 
nič, Gomila, Bela cerkev na 
Dolonjskoir..

PRODAM

KUPIM

RAZNO

V NOVEM MESTU prodam pral
ni stroj »castorrex«, uvožen, in 
TV aparat »atlas-RR«. Naslov v 
upravi lista (1755/67).

DVE na novo protektirani gumd 
»Flrelli« (6.00—12) prodam. Mo- 
rela, Novo mesto, Prešernov trg 
16.

PRODAM več garnitur za gumi 
vozove nosilnosti 1,5 t—4 t. Jo
že Račič, Gorica 11, p. Lesko
vec pri KrSkem.

PRODAM voč garnitur az gumi 
vozove nosilnosti od 1,51 do 
3 ,5 1. Prane Glavan, Jama 27 
pri Dvoru, p Žužemberk.

PRODAM nov električni Šivalni 
stroj v kovčku, ki Siva ln entla, 
ln 2 pletilna stroja St. 7, dolž. 
100 cm in št. 8, dolž. 60 cm. 
Ogled pri Mici Fabijan, šeško- 
va 18, Kočevje.

UGODNO PRODAM skoraj novo 
spalnico in samsko sobo. 
Premk, Ragovska 7, Novo me
sto.

PRODAM kompletno dnevno sobo 
x dvoma kavčema. Naslov v 

■upravi Usta.
POCENI PRODAM peč na drva 

in đva fikusa 2ibert, Zagreb- 
ftka 23, Novo mesto.

PRODAM zapit motorni tricikel 
'i, nosilnost 600 kg, aU

Trebnje: 9. in 10. 12. italijanski 
barvni zgodovinski film »Z ognjem 
in mečem«.

Nadvse dobremu možu ter skrb
nemu očetu ALOJZU TEKSTORJU 
čestitajo za rojstni dan žena Ani
ca in sinovi, posebno pa mala 
Lilijanca.

Dragi mami in atu POTOČAR- 
JEVIMA iz Dol. Kamenic želijo 
za 21. obletnico skupnega življe
nja še veliko zdravja in zadovolj
stva sin Lojze, hčerke Ani, Justi, 
Joži in Erni.

zamenjam tudi za vola. Anton 
H utar, Rožni dol 8, Semič.

PRODAM zazidljivo gradbeno par
celo v Šmihelu. Vodovod in 
elektrika v bližini. Jakše, Ce
sta herojev 43, Novo mesto.

ZARADI SELITVE ugodno pro
dam štiridelno omaro tovarne 
»Meblo«« iz Nove Gorice, alu
m inijasto akmiso 2 m, radijski 
sprejemnik — transistor za av
tomobil z anteno ln televizij
sko anteno Naslov v upravi 
lista.

3-TONSKO HARMONIKO, navad
no. skoraj novo, ugodno pro
dam. Kandijska 2, Novo mesto.

POCENI PRODAM celotno po
sestvo. Janez Avbar, Dalnji vrh 
8, Novo mesto.

SKORAJ NOV magnetofon sonet- 
B 3 z rezervnimi deli ln 700 m 
magnetofonskega traku zelo 
ugodno prodam. Dragica Papež, 
Črnomelj, Pod gozdom 6.

PRODAM gumi voz (3 tone) in 
težke sani. Cesar, Orkljevec 5, 
Mirna peč.

POCENI PRODAM italijanski 
kombiniran kotel za centralno 
kurjavo. Stane Tutin, Slakova
1, Novo mesto.

PRODAM lahek gumi voz. Stanl- 
ša, Šmihel 19, Novo mesto.

PRODAM navaden vprežni voz v 
dobrem stanju. Lado Primc, Ir- 
ča vas 41, Novo mesto.

PRODAM gumi voz, voz zaprav
ljivček in mlatilnico (tudi za 
čiščenje žita). Franc Kastelic, 
Vrh pri Pahi 5, Otočec.

PRODAM rabljene dele za fiat 
750. Franc Cekuta, Bršlin 29, 
Novo mesto.

PRODAM dva obračalnika Sonce 
4. po 300.000 Sdin. Franc Jor
dan, Kostanjevica na Krki, 
Oražnova 15.

DOBRO OHRANJEN KAVC z žim
nico ln predalom ugodno pro
dam v Novem mestu. Naslov v 
upravi lista.

UGODNO PRODAM pralni stroj 
candy, superavtomatik 75. Zora 
Kolar, Novo mesto, Kosova 4.

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki 
so našo ljubo mamo in bako

ELZO HADL
spremili do groba, ji darovali ven
ce in cvetje ter nam pismeno ali 
ustno izrazili sožalje. Hvala tudi 
zdravnikom ZD Novo mesto ter 
zdravniKom in osebju internega 

oddelka bolnišnice.
Žalujoči družini Iladl in Bezenšek

Po dolgi ln mučni bolezni nas je 
za vedno zapustil naš dragi mož 

in oče

FRANC GUŠTIN
iz Trnovca 

Iskreno se zahvaljujemo vsem so
sedom, znancem in prijateljem, 
ki so ga obiskali v času bolezni, 
ob smrti pa nam izrekli sožalje 
in sočustvovali z nami, mu da
rovali vence in cvetje, ter vsem, 
ki so ga spremili na zadnji poti. 
I^pa hvala metliškemu gospodu 
kaplanu za trud in poslovilne be
sede. Posebna zahvala kolektivu 
pljučnega oddelka splošne bolniš
nice Novo mesto za trud v času 

zdravi ienja pokojnika. 
Ž a l u j o č i :  žena. trije sinovi

in drugo sorodstvo

Ob prerani in bridki izgubi naše
ga dobrega moža in očeta

AVGUSTA KOČMANA
iz Družinske vasi 

se zahvaljujemo vsem, ki so ga 
spremili na zadnji poti, mu da
rovali vence in cvetje ter nam 
izrekli sožalje. Posebno se zahva
ljujemo kolektivu IMV iz Novega 
mesta, I. razredu osnovne Sole iz 
Bele cerkve za podarjeni venec 
in tov. Pipanu za govor. Vsem še 

enkrat: iskrena hvala! 
Žalujoči: žena Antonija, sinovi
Avgust, Alojz in Andrej, mama, 
oče, sestre, brat in drugo sorodstvo

Ob nenadni izgubi naSe drage že
ne, mame, stare mame, sestre 

in tete

URŠULE KAŠČEK
se iskrene zahvaljujemo vsem, ki 
ste nas ob tej hudi izgubi tola
žili, nam izrekli sožalje, darovali 
vence in cvetje ter jo  v tako ve
likem številu spremili na zadnji 
poti. Posebej smo dolžni zahvalo 
podjetju GORJANCI. Zdravilišču 
Dol. Toplice, NOVOTEKSU, od
delku aperature, krajevni organi
zaciji Zveze borcev Straža, sose
dom za nesebično pomoč, prav 
tako tudi gospođu župniku iz 
Vavte vasi. Vsem skupaj in vsa

fo P /E S T IL A l

KUPIM Stlrižllnl gumi električni 
kabel, dimenzije 2,5 do 3 mm*, 
dolžina 30 do 40 m. Karel Tram
puš, Zadovlnek 18, Leskovec.

KUPIM elektromotor 3—5 KS.
Bogdan Sitar, Šmihel 69, Novo 
mesto.

MANJŠO ZIDANICO, lahko opu
ščeno, brez vinograda ali z ne
kaj trtam i, kupim v Beli kraji
ni za vikend. Pogoj: cesta ln 
voda v bližini. Ponudbe s ceno 
na upravo Dol. lista.

2. decembra 1967 sem izgubila 
ključ od stanovanja. Najditelja 
prosim, naj ga prinese na upra
vo Dolenjskega Usta.

INSTRUIRAM angleščino in ma
tematiko za osemletko. Naslov 
v upravi lista (1740/67).

4. decembra 1967 sem od Košako
ve gostilne do Metropola Izgu
bil denarnico. PoStenega najdi
telja prosim, da Jo vrne na 
naslov v dokumentih — proti 
nagradi

PREJŠNJI TEDEN sem od Mač
kovca do Nove gore izgubil 
vrata od nove enodelne omare. 
Prosim poštenega najditelja, da 
jih proti nagradi vrne na na
slov: Viktor Medved, Mačkovec. 
Otočec

PRI ZDRAVLJENJU hemoroidov 
(zlate žlic) Je prvi pogoj redno 
iztrebljanje S tem ublažite bo
lečine ln 1'rče Prijetno učinko
vito sredstvo za to Je rogaški 
DONAT vrelec. Zahtevajte ga v 
svoji trgovini, ta  pa ga dobi v 
Novem mestu pri H MELJ NIKU 
in STANDARDU (MERCATOR
JU).

POROČNE PRSTANE po najno- 
vejSi modi izdeluje in vsa zla
tarska dela opravlja zlatar. Go
sposka S, Ljubljana (poleg uni
verze).

Prav je, da zveste:
Še 335 novih naročnikov!
, ■  OD 22. NOVEMBRA DO 5. DECEMBRA

smo povečali naše vrste za 335 novih naročni
kov, v istem  času pa se je listu odpovedalo 12 
naročnikov; »čisti prirastek« zanaša torej kar 
323 novih prijateljev domačega pokrajinskega 
lista! Današnja naklada: 29.010 izvodov, od če
sar gre 420 izvodov za novo akcijo razširjanja 
naročniških vrst, kar 28.590 izvodov pa znaša 
zdaj redna tedenska naklada našega lista.

■N A JL E PŠE  USPEHE PRI ZBIRANJU no
vih naročnikov je imel od 6. novem bra do 2. 
decem bra naš zvesti sodelavec tov. Cvetko 
Križ iz Kočevja: po kočevski in ribniški občini 
je v tem  mesecu nabral kar 283 novih naročni
kov, seveda pa z deloon še ni prenehal.

B SPODBUJENI PO TAKO RAZVESEUI- 
VEM USPEHU smo se včeraj odločili za novo 
akcijo: radi bi dosegli 30.000 izv. redne teden
ske naklade! Vse naročnike in bralce lista va
bimo k sodelovanju: do konca decem bra 1967 
ima vsak novi naročnik Dol. list brezplačno, za 
vsakega novega naročnika pa bomo izplačali 
tudi lepo nagrado.

■  MNOGI NAROČNIKI želijo, da bi Do
lenjski list stalno tiskali na tako lepem papir
ju, kot smo ga 23. novembra. Tak papir je si
cer za 20 Sdin pri kilogramu dražji od navad
nega rotacijskega papirja  (na kakršnem  je ti
skana današnja številka), vendar bomo o že
lji bralcev še razpravljali.

KR<
NE

kemu posebej naša prisrčna za
hvala!

Žalujoči mož Jakob, sin Ljubo 
in hčerki Martina in Nada 

z družinama

Ob prerani izgubi našega ljublje
nega moža, očeta, starega očeta 

in brata

JANEZA ŠPELKA
iz Vavte vasi 33 

se prav lepo zahvaljujemo zdrav
stvenemu osebju, sosedom, vsem 
Drijateljem in znancem, kolekti
vom in vsem darovalcem vencev 
ln cvetja Obenem se zahvaljuje
mo vsem za izrečena sožalja in 
tistim, ki so ga spremili na zadnji 

poti.
Žalujoči domači

Ob prezgodnji Izgubi ljubega moža 
m očeta

MARTINA JERINA
•z Novega mesta

se zahvaljujemo vsem, ki so mu 
darovali vence in cvetje ter ga 
spremili na zadnji poti Posebno 
se zahvaljujemo sdravnikom in 
strežnemu osebju splošne bolniš
nice — Interni oddelek, kolektivu 
službe družbenega knjigovodstva 
iz Novega mesta za vso skrb in 
pomoč v času bolezni, organiza
ciji ZB Iz Novega mesta In 
šm arjete ter govornikoma za po
slovilne besede. Vsem še enkrat 

prisrčna hvala!
Žalujoči: žena Marija, otroci Tine, 

Bernard, Srečko in Mirko

JOŽE TRATNIK, Irca vas 42, 
Novo mesto, prepovedujem vožnjo 
po svojem dvorišču in hojo po 
košenicah v Šmihelu. Kdor pre
povedi ne bo upošteval, ga bom 
sodno preganjal.

VSAKO NEDELJO ples v gostil
ni Romana Zorka v Družinski 
vasi. Igrajo Fantje treh vasi. 
Vabljeni!

•
Izdelujem vprežne gumi vozove 

vseh velikosti. JANEZ RIHAR, 
strojno ključavničarstvo. Dobrova 
109 pri Ljubljani.

•
CEMENTNO strešno opeko do- 

;>ite najkasneje v 5 dneh po 1 Ndin 
dostavljeno na dom. Ljubljana, 
Milana Majcna 47.

•
SENOVCANI, POZOR! Dnevno 
sveža jajca lahko dobite vsako 
popoldne na zasebni kokošji far
mi. Tonija Grilc, Senovo.

*

PERU/) opere, oblačila očisti 
— pralnica in kemična čistilnica. 
Novo mesto, Germova 5.

Na mostu sta trčila
Vlado Skamlec lz Maribora se 

Je 1. decembra dopoldne peljal 
z osebnim avtom iz Radeč proti 
Sevnici. Ker ni upošteval pred
nostnega znaka za vozila, kt pri
hajajo Iz nasprotne smeri. Je na 
mostu trčil z osebnim avtom 
Oskarja Kozoroga lz Praprotnega. 
Pri tem sta se voznika lažje po
škodovala ln nista iskala zdravni
ške pomoči. Na avtomobilih je za 
okrog 3500 Ndin škode

Z avtomobilom v vogal 
hiše

24. novembra popoldne se je 
voznik osebnega avtomobila Niko 
Marn iz Brezovega peljal skozi 
Brestanico. Med vožnjo mu je 
postalo slabo in se je zaletel v 
vogal hiše štev. 42. V avtomobilu 
sta se peljala še dva potnika, 
vendar ni bil nihče poškodovan. 
Na avtomobilu je za okrog 5C00 
Ndin škode.

Tovornjak brez šoferja 
je trčil v bencinsko 

črpalko
24. novembra dopoldne je voz

nik tovornega avtomobila s prl- 
Kolico Djafir Hamtdovič iz Nove
ga Pazarja pripeljal na parkirni 
prostor pri bencinski črpalki na 
Čatežu. Tovornjak je parkiral ta
ko, da je bil motor v prostem 
teku, In odšel v restavracijo. Med 
tem časom je popustila ročna za
vora, tovornjak pa se je pričel 
pomikati naprej ter trčil v ben
cinsko črpalko, škode je za okrog 
1000 Ndin.

Nerazsvetljena vprega 
in žrebe na cesti

Jože Stokar iz Podloga je 25. 
novembra zvečer vozil steljo pro
ti domu. Na vozu ni imel luči, 
pred konji pa je prosto tekalo 
žrebe. V GržtVH vasi mu je na
proti pripeijf.l mopedist Jože Vol- 
gar iz Leskovca pri Krškem, ki 
se Je izogibal trčenju z žrebetom 
in še zaletel v oje nerazsvetljene
ga voza Na mopedu je za okoli 
40 Ndin škode

Z mopedom v avto
24. novembra popoldne Je pri

šlo do prometne nesreče na kri
žišču cest pri mostu čez Krko v 
Brežicah Voznik osebnega avto
mobila Ernest Ferk lz Brežic je 
pripeljal ir Cerkelj v križišče. 
Da bi da; prednost vozniku, ki 
je pripeljal z desne, je vozilo 
ustavil. Pri tem se je mopedist 
Franc Les iz Čateža ■ zaletel v 
prednji dei osebnega avtomobila. 
Mopedist se ni poškodoval, na 
vozilih pa je ca okrog 150 Ndin 
škode.

Mopedist ni nakazal 
spremembe smeri 

vožnje
Jože Stanič lz župelevca se je

29. novembra popoldne peljal z 
mopedom lz Brežic proti domu. 
Pri odcepu ceste v vasi Bojsno, 
je hotel zaviti na levo na ome
njeno cesto Pri zavijanju ni na
kazal spremembe smeri vožnje. 
Tedaj je za njim pripeljal voznik 
osebnega avtomobila Anton Pos- 
pišl Iz Zagreba in ga zbil po ce
sti. Nato je voznik osebnega av
tomobila zadel v obcestni kamen; 
tam ga je odbilo v obcestni ja

rek, kjer se Je avto prevrnil. Mo
pedist je dobil manjše poškodbe, 
prav tako tudi voznik osebnega 
avtomobila in njegovi trije so
potniki. Na vozilih je za okrog 
4200 Ndir. škode Voznika sta bil» 
trezna.

Taunus obvisel nad Krko
30. novembra ponoči se je L jub 

ljančan Branko Lukman pedjal * 
taunusom od gradu Otočec po le
senem mostu čez Krko. Na mo
stu ga je zaneslo v ograjo, da 
jo je podrl, vozilo pa je obviselo 
nad Krko. Potnikom ni bilo niS. 
škodo pa so ocenili na 5000 Ndin-

SUPERAVTOMATIČNI 
PRALNI STROJI
vseh znamk in

KMETIJSKI 
STROJI

CANDY 75 
samo 

68.000 lir!
VSE INFORMACIJE 
DOBITE:
NOVO MESTO: MOČNIK, 
Sokolska 3. št. telefona 
068-21—639

SEVNICA: TOTER,
Heroja Maroka 3

PEROTTI-EKSPORT
S. FRANCESCO 41. TRST

O b v e š č a m o  starše, da 
bomo

cepili proti 
ošpicam
vse otroke, ki ošpic še ni
so preboleli, in sicer otro
ke v starosti 8 mesecev do
6 letr — Cepili bomo ob 
ponedeljkih in sredah od ' 
7. do 18. ure v zdravstve
nem domu Novo mesto, 
Jenkova 5.

ZDRAVSTVENI DOM 
NOVO MESTO 
OTROŠKI DISPANZER

5 c

Reševalcem križanke!
m

V  naglici pred prazniki nam jo je »stroje- 
1 pisni škrat« tokrat žal malo zagodel: većina
|  reševalcev je že sam a ugotovila, da je vpraša.
1 nje pod 93. NAVPIČNO napačno: kratica za
jg »Jugoslovanska loterija« seveda ni JT, temveč
j j  JL — vendar pa bi se pravilno vprašanje mo-
i  ralo glasiti: 93. kratica imena in priim ka znar
|  nega umrlega slovenskega pisatelja (rešitev:
§j Janez Trdina). Rešitev »JT« daje nam reč pravi
li len odgovor na vprašanje 99. vodoravno: čir,
g karbunkel, zober = t u r .

Da ne bo zmede, sporočamo vsem reševal- 
I  cem križanke: upoštevali smo oz. bomo posla-
S ne rešitve, ki so imele vpisano rešitev pod 99.
jg vodoravno »tur« in vse tiste, ki so morali po
|  naši krivdi vpisati »lur«.

Prosimo, oprostite neljubi zamudi: žrebali 
I  bomo torej v s e  posdane rešitve, ki so imele
i  pod 99. vodoravno vpisano bodisi pravilno, bo
li disi napačno rešitev!

UREDNIŠTVO

*1

DOLENJSKI UST
LASTNIKI IN IZDAJATELJI: občinske Konleren--! 

ce SZDL Brežice. Črnomelj, Kočevje, Krško, Metlika,!: 
Novo mesto, Ribnica. Sevnica ln Trebnje

UREJUJE UREDNIŠKI ODBOR: Tone Gošnl*
(glavni in odgovorni urednik), Ria Bačer, Miloš Jar 
kopec, Marjan Legan, Jože Primc, Joftica Teppey in 
Ivan Zoran. Tehnični urednik: Marjan Moškon

IZHAJA: vsak četrtek — Posamezna številka 70 
par (70 starih  din) — Letna naročnina za 1967: 24,50 
novih dinarjev (2450 starih d ir); plačljiva Je vna
prej — Za inozemstvo 37,50 aovih dinarjev (3750 
starih  din) oz 3 ameriške dolarje — Tekoča račun 
pri podružnici SDK v Novem mestu 521-8-9 — NA
SLOV UREDNIŠTVA IN UPRAVE: Novo mesto, 
Glavni trg 3 — Poštni predal 33 — Telefon 21-237
— Nenaročenih rokopisov In fotografij ne vračamo
— Tiska: Časopisno podjetje »Delo« v Ljubljani.


