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Zelena luč
V

na Čatežu
Pričelo se je  X X III. državno ša

hovsko prvenstvo za posam eznike, 
ki ga letos organizirajo v Cate- 
6kih Toplicah. Kljub tem u da nas  
od začetka tekm ovanja loč i le  n e
kaj ur, še ne vem o dokončno, kdo  
bo sploh sodeloval. Poizkušali b o . 
m o navesti nekatere najresnejše  
kandidate, izm ed katerih se jih  bo  
velika večina le  udeležila  državne
ga prvenstva. Med kandidati so: 
M atulović, Ivkov, Janošević, Par
m a, Pirc, B ertok, B ogdanovič, 
B ukič, K urajica, M eštrovič, Ma
rič, M usil, M inič, M ihaljčišin , N i. 
k olič , Puc, O stojič , K ržišnik, P la 
n inc, B u ljovčič, R ajkovič, Antu. 
nac, B ajovič, B ukal, B aretič, Cvet
k ovič, D espotovič, D im itrijevič, 
D jakovsk i, G rdinič, G liksm an, 
Ivanovič, Ivkovič, Leban, M ašič, 
M ejič, M esing, Om anovič, Stupica, 
S ušič, š ib arev ič , M ilonjič, Brad. 
varovič. I lijevsk i in  K elečevič.

N e zam udim o izredne priložno
s t i, oglejm o s i igro n ajboljših  ju . 
goslovanskih  šahistov!

Peš v Pišece 
in Sromlje?

V torek smo zvedeli, da 
morajo cesti iz Brežic v Pi
šece in Sromlje za nekaj ča
sa zapreti, ker sta neprevoz
ni. Zima ju je tako poškodo
vala, da je vožnja z avtobu
som postala nevarna. Pa tudi 
vozila se kvarijo. Občani te
ga ukrepa ne bodo z vese
ljem sprejeli, saj morajo 
kljub vsemu na delo in po 
drugih nujnih opravkih v 
mesto. Razen tega so od 13. 
februarja dalje ostali brez 
prevoza šolarji, ki se vozijo 
k pouku v Artiče. Brez po
vezave v Brežicami so osta
le Artiče, Sromlje in Pišece.

OD 14. DO 25. FEBR.
Padavine z ohladitvi

jo  okrog 18., 21. in  od 
24. februarja dalje. 
V m es izboljšanje oziro
m a lepo vrem e. Okrog 
18. februarja, najkas
neje okrog 25. februar
ja pričetek nove zim e.

Dr. V. M.

SE BODO O DLO ČILI ZA REFERENDUM?

Samoprispevek za novo cesto?
Predvidoma naj bi občani Kočevja na bližnjih zborih volivcev odločali o raz
pisu referenduma o samoprispevku za modernizacijo ceste Kočevje-Delnice 
-  Občinski predstavniki so se o gradnji ceste že dogovarjali s predstavniki 

republiškega cestnega sklada, ki bo glavni investitor

V kočevski občini je  vedno več razprav o m o
dernizaciji ceste Livold — Brod na Kolpi, se pravi 
o novi povezavi Ljubljane z m orjem . N a bližnjih  
zborih volivcev bodo občani razpravljali tudi o sa 
m oprispevku za m odernizacijo te  ceste. Seveda pa 
gradnje ceste  ne b i v celoti plačali s sam oprispev
kom , saj ne bo koristila  sam o občanom  kočevske  
občine. N ajveč denarja za m odernizacijo ceste bo  
prispeval republiški cestn i sklad.

Književnik Severin ša li je  v četrtek, 8. februarja, od
kril p loščo na hiši, kjer so novom eški rodoljubi 6. jan. 
1848 prvikrat zaigrali Linhartov VESELI DAN ALI 
MATIČEK SE ŽENI. Več o slavju berite na kulturni 

strani današnje številke. (Foto: Tone G ošnik)

Gradnja te ceste ni v krat
koročnem republiškem pro
gramu gradnje cest do le- 
;a 1970. Vendar pa so pred
stavniki občine v razgovoru 
i predstavniki republiškega 
cestnega sklada zvedeli, da 
;e bo modernizacija najver- 
etneje začela že leta 1970. 
idejni načrt za njeno grad
ijo je že izdelan, potrebno 
)a je izdelati še glavni načrt. 
3o sedanjih predvidevanjih 

bi modernizacija potekala v 
treh etapah in trajala tri le
ta. Na slovenski strani Kolpe 
bo treba modernizirati okoli 
22 km ceste, kar bi po seda

njih računih veljalo okoli 
dve miljardi S din.

Vse kaže, da bodo občin
ska skupščina in družbeno
politične organizacije že na 
bližnjih zborih volivcev pred
lagale občanom, naj bi v ob
čini uvedli samoprispevek za 
pomoč oziroma udeležbo pri 
financiranju modernizacije te

ceste, če  se bo večina zbo
rov volivcev izrekla za samo
prispevek, bo občinska skup- 
Soina razpisala referendum, 
na katerem se bo s ta j mm 
glasovanjem lahko vsak vo
livec odločil za uvedbo samo
prispevka za gradnjo te ceste 
ali proti njej. Po dosedanji 
zamisli, ki ni še niti predlog, 
naj bi bil samoprispevek (se
veda, če bo izglasovan), ki 
ga bodo plačevali občani ob 
že modernizirani cesti pr do 
Obkolpja, porabljen za mo
dernizacijo te ceste; samo
prispevek, ki bi ga plačevali 
občani Drage, Strug in Po
ljanske doline z okolico, pa 
za izboljševanje cest na teh 
območjih.

K O M U N IS TI BODO POMAGALI PRIPRAVLJATI REFERENDUM

„Podajmo roko borcem in mladini!"
Pomlajevanje Zveze komunistov -  trajna naloga organizacij ZK v občini — 
V odnosu do borcev NOV in njihove organizacije se bo marsikaj spreme

nilo — Konferenca se je opredelila za samoprispevek za gradnjo šol

V Brežicah je  bila 10. februarja druga seja ob
činske konference Zveze kom unistov. N anjo so bili 
tokrat vabljeni predstavniki ZMS in specializiranih  
m ladinskih organizacij ter predsedstvo Zveze zdru
ženj borcev NOV v Brežicah. S problem i m ladine 
in  nalogam i kom unistov pri pom lajevanju ZK je
seznanil prisotne referent Franc Skinder, o aktual
nih vprašanjih borcev NOV je govorila Minka Mi- 
šičeva, o pripravah na referendum  za sam oprispevek  
šo lstvu  pa prof. Stanko Skaler.

Razprava, v kateri je sode 
ovalo veliko mladincev, je 
iopolnila ugotovitev v refe-
'atu, da se je Zveza komuni-
»tov preveč zaprla vase, da 
organizacije ZK niso poka- 
lale razumevanja do proble- 
nov mladine, da so komuni
sti v praksi postopali druga
če, kot so obetali v besedah 
td. Naštevali so nepravilen 
>dnos do zaposlovanja stro
kovnjakov, do štipendiranja, 
io izobraževanja mladih na 
/asi in do uveljavljanja mla- 
iine v samoupravnih orga- 
lih. Istočasno pa so tudi pri

znali, da mladinci niso poka
zali dovolj pripravljenosti in 
zanimanja za usposabljanje 
in izobraževanje in da se ni
so posluževali vseh pravic in 
oblik za organizirano delo.

Sklepi, ki jih je sprejela 
konferenca, vsebujejo zahte
vo po prelomu dosedanjega 
odnosa do mladine in so ob
vezni za vsakega člana Zveze 
komunistov v občini. Kdor 
jih ne bo upošteval in bo s 
svojim vedenjem škodoval

(N adaljevanje na 5. str.)

Pred dnevom žena
10. februarja se je v Ko

čevju sestala sekcija za druž
beno aktivnost žensk pri ob
činski konferenci SZDL. Raz
pravljala je o pogojih pre
hoda na deljeni delovni čas 
in o pripravah za proslavlja
nje dneva žena. Več bomo o 
sestanku še poročali.

Kot direktorjeva slika. . .
Nešteto šal in resnih 

razprav je bilo ob lanski 
reelekciji, ko so časopisi 
objavljali razpise za vo
dilna mesta v delovnih or
ganizacijah, toda na di
rektorskih stolčkih so v 
glavnem ostali isti ljudje. 
Zakonu je bilo zadoščeno, 
časopisi pa smo na ta ra
čun nekaj zaslužili. Upali 
smo, da bo letošnja re
elekcija vsebinsko boljša, 
a že so se začeli znova 
pojavljati razpisi, v kate
rih lahko najdemo točno 
opisanega sedanjega di
rektorja, kot da bi obja
vili njegovo sliko.

Kako je to mogoče po 
vseh temeljitih političnih 
pripravah na reelekcijo, o 
kateri smo slišali in pisa
li iz vseh 9 občin Dolenj
ske, Spodnjega Posavja in 
Bele krajine?

Pred kratkim je bil .ob
javljen razpis za direktor
ja neke zadruge v novo
meški občini. Pogoji so 
bili naslednji: višja stro
kovna izobrazba kmetij
ske smeri in 10 let delov
nih izkušenj ali pa prizna
na srednja izobrazba z 
najmanj 6 leti delovnih iz
kušenj. Razen tega so zah
tevali še splošno družbe
no in politično razgleda
nost, pa morda še kaj.

Torej: delovna organiza
cija išče inženirja z 10-

letnimi izkušnjami — ali 
pa človeka z nekaj razre
di osnovne šole in prizna
no srednjo izobrazbo ter 
s a m o  6 leti prakse. Ta, 
drugi človek. je zelo kon
kretno opisan. Kakor da 
bi že stal za oglasom . . .

če  so se v zadrugi rav
nali po navodilih, kakršne 
so za ocenjevanje direk
torskega kandidata pripo
ročali v nekaterih občin
skih družb eno-političnih
vodstvih, se pravzaprav 
razpisu ne smemo čuditi 
Rečeno je bilo:

»Poleg splošnih pogojev 
je pri oceni direktor ja po
memben zlasti poslovni 
uspeh delovne organizaci
je in njen program za na
daljnji razvoj, odnos di
rektorja do samoupravlja
nja itd.«

V splošnih pogojih, ki 
so omenjeni le mimogre
de, pa je skrita najbolj 
pomembna lastnost direk
torja — izobrazba. Tako 
smo jo spet postavili na 
mesto, ki mu lahko pripi
šemo drugoten pomen.

Izobrazbena struktura 
vodilnih ljudi v mnogih 
gospodarskih organizaci
jah je zelo šibka. Tudi po 
reformi je nekaj podjetij 
že propadlo. Ali je res go
lo naključje, da v njih ni 
bilo strokovnjakov s fa
kultetno izobrazbo?!

Dve leti Dolenjske banke in hranilnice
Nad 145 milijonov Sdin bo Dolenjska banka in hranilnica v Novem mestu 
razdelila v obliki 7 odst. dividende delovnim organizacijam, ustanovite
ljicam DBH -  Na zboru so sprejeli priporočilo, da bodo delovne in druge 
organizacije ta sredstva oročila pri banki kot vezan depozit, da bo poslov
nost banke kar najboljša -  V lanskem letu: skoraj 800 milijonov Sdin novih 
hranilnih vlog in 2754 novih varčevalcev -  Število potrošniških kreditov 
se je zmanjšalo od 8.015 na 4.889, skupni znesek teh kreditov pa je zdaj 

manjši za 263 milijonov Sdin

v Novem mestu je bila lasni 
vseskozi likvidna; razen tega 
je med letom dopolnila svo-, 

(N adaljevanje na 5. str.)

VRTALNI STOLP so postavili na Marofu pri Smarjeti. 
Ljudje modrujejo: je spodaj nafta, plin, zlato ...?  Ne 
eno ne drugo — raziskovalna skupina Geološkega za
voda iz Ljubljane išče dobre vrelce termalne vode, ki 
bodo polnili bodoči olimpijski plavalni bazen na tem 

kraju, (Foto: S. Dokl)

V ponedeljek dopoldne je 
sil v Novem mestu četrhi 
•edni občni zbor Dolenjske 
janke in hranilnice, katere
ga se je udeležilo 56 izmed 
70 ustanovnih članov, ki so 
predstavljali 93 odst. vseh 
glasov v banki. Zbora so se 
udeležili tudi predstavniki 
NB, SGB, Združenja poslov.

nih bank in hranilnic SRS, 
SDK . ter zastopniki občin
skih skupščin, soustanovite
ljic banke.

Zbor je vodil Zdravko Pe
tan, predsednik izvršnega 
odbora DBH, medtem ko je 
zgoščeno ter pregledno po
ročilo o lanskem poslovnem 
uspehu banke, o  integracij

skih razmerah v slovenskem 
bančništvu lani ter o smer
nicah DBH v preteklem letu 
podal direktor banke Ivo 
Novšak. Posebej je opisal de
lo dveh lanskih zborov DBH, 
delo izvršilnega in kreditne
ga odbora banke ter sveta de
lovne skupnosti v DBH. Do- 
/emjska banka in hranilnica

I
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tedenski 
mozaik

V New Delhiju so zbrani 
predstavniki »lačnega« dela 
sveta in razglabljajo, kako bi 
prisilili »bogataše«, da bi bili 
manj sebični. Toda kljub 
vsem razglabljanjem je še ve
dno žalostna resnica, da so 
»bogati« prej pripravljeni dati 
orožje kot kruh. Morda zato, 
da bi se lačni pobijali med 
seboj in bi jih bilo m an j . . .  
»Sovražnik je na tem, da voj
no izgubi, medtem ko je bil 
leta 1965 na tem, da jo dobi,« 
je še pred kratkim govoril 
poveljnik ameriških čet v Vi' 
etnamu general Westmore- 
land. »Vojaki, vidim luč!« je  
vzkliknil. Po najnovejši ofen
zivi narodnoosvobodilnih sil 
je  tudi on najbrž ne vidi 
več . . .  Zamera zaradi dom
nevne izjave zahodnonemške- 
ga zunanjega ministra Brand
ta, da »je de Gaulle pohlepen 
na oblast« (neresnične), se 
je v Parizu nekoliko polegla. 
Na drugi strani pa se ni. »Dva 
zvezna ministra, zveznega po
slanca in državnega sekretar
ja kratko malo izključiti z 
banketa — potem ko so bili 
povabljeni — spominja že na 
cezarske podatke,« piše zaho- 
dnonemški tednik »Die Zeit« 
o de Gaullovi nevljudnosti. . .  
Zahodnonemški kancler Kie- 
singer je dejal, da bo vlada 
strogo ukrepala proti kršil
cem javnega reda. To opozo
rilo je prišlo v času, ko štu
dentje po vseh mestih upri■ 
zarjajo prave bitke s policijo.
V Bremenu so med drugim 
uničili 45 avtobusov. Del jav
nosti jih brani, večji del jih 
preklinja. Najhuje je tistim, 
ki ne dajejo ne enim ne dru
gim prav, oziroma vsakomur 
deloma prav. Taki, ki hočejo 
biti »objektivni«, jih dobiva
jo z obeh stran i. . .  Na Ki
tajskem skušajo zdaj spraviti 
pripadnike »Rdeče garde«, ki 
so skoraj dve leti uganjali ne
kulturno revolucijo po deželi, 
s pravimi kulturniki, to je 
2 učitelji, profesorji, vzgoji
telji in pisatelji in seveda tu
di s tehniki in inženirji. Toda 
ta sprava baje zelo slabo na
preduje, zakaj slednji še niso 
pozabili, koko so jih mladi 
»kulturniki« tolkli po glavi, da 
bi jim vcepili svoj nauk. . .  
Udeleženec znanega roparske
ga napada na vlak pred nekaj 
leti v Britaniji Charles Wil- 
son, ki ga je policija pred 
nekaj dnevi ujela v Kanadi, 
se gotovo sprašuje, zakaj mu 
je bilo treba napasti vlak, saj 
mu zdaj za spomine ponujajo 
časopisi 30.000 funtov. Toda 
ko ne bi bil napadel vlaka, 
mu ne bi nič ponujali.

PRED ŠESTIM KONGRESOM SINDIKATOV

Jugoslovanski sindikati 
in samoupravljanje

Kaže, da je odpravljen dvom 
oziroma vprašanje na plenu
mu Centralnega sveta sindi
katov Jugoslavije, ali je re
organizacija sindikatov po
trebna ali ne. Po večmeseč
nem delu je komisija pripra
vila prvo predkongresno gra
divo pod naslovom: »Nadalj
nji raavoj sindikatov«, v ka
terem se ne govori o reorga
nizaciji, pač pa se opozarja 
na osnovna vprašanja aktiv
nosti sindikatov v pogojih sa
moupravljanja, zlasti v ko
muni in delovni organizaciji.

Končne sklepe o tem bo do
ločil šele kongres ZSJ, ki naj 
bi bil junija letos. Ti sklepi 
bodo lahko resnični izraz de
lavskega razreda le v tem pri
meru, če bodo prej o tem 
razpravljali v vseh sindikal
nih organizacijah in podruž
nicah, če bodo delovni ljudje 
po vsej državi rekli svojo be
sedo o najvažnejših nalogah 
sindikatov v pogojih prizade
vanj za samoupravljanje, o 
vsebini dela in metodah ures
ničevanja ciljev sindikatov.

BESEDO DELAVCEM
Kot vse kaže, bo ena glav

nih odlik tega kongresa rav
no v tem, da bodo delavci 
lahko tako, kot še nikoli do
slej, povedali svoja mnenja o

vsem, kar še ovira uveljavi
tev in vpliv sindikatov, kot 
tudi o spremembah v delu 
sindikatov, katere terja seda
nji razvoj družbeno-ekonom- 
skih odnosov pri nas. Člani 
sindikatov so tudi doslej iz
ražali svoje nezadovoljstvo, 
ker je bil sindikat na robu 
boja za koristi delavskega 
razeda in je včasih tudi pre
malo ostro nasprotoval biro
kratskim in protisamouprav- 
nim silam.
■  Delavski razred danes čeda-
■  Ije bolj odloča o razširjeni
■  reprodukciji, njegov vpliv
■  raste tudi v razdelitvi do-
■  hodka. Zato že lahko govo-
■  rimo o novem razdobju bo-
■  ja za samoupravljanje. Eno
■  od osnovnih vprašanj tega
■  novega razdobja je, da mo-
■  rajo biti stvarne koristi de-
■  lavskega razreda še bolj
■  zagotovljene v sistemu sa-
■  moupravljanja.

Sestava samoupravljanja, kd 
je bila sprejeta takrat kot 
ideja o samoupravljanju, je 
danes postala preozka. Saj je 
težko govoriti o nadaljnjem 
razvoju neposrednega samo
upravljanja, če bo to samo
upravljanje še naprej zgolj v 
okvirih delavskega sveta in 
upravnega odbora.

POGOJI GOSPODARJENJA
Zahteve in potrebe za zdru

ževanjem in samoorganizira
njem širših množic proizva
jalcev ne spremljajo ustrezne 
oblike samoupravljanja. Ra
zen tega mora biti samo
upravni sistem  postavljen v 
vertikalni smeri tako, da de
lavskemu razredu omogoča 
odločujoči vpliv na družbeni 
razvoj in da ima neposredni

Možje Ljudskih varnostnih^ sil  ̂v Ha Giangu, ki budno stražijo svoje položaje, 
medtem tudi prizadevno uče člane pokrajinske milice in partizane uporabljati 
različne vrste orožja, da bi čimbolj usposobili obrambni in varnostni sistem teh 
področij. (Posnetek je v torek posredovala prek Varšave sevemovietnamska agen

cija VNA iz Hanoia za UPI)

TELEGRAMI
NEW  YORK — š e f  am eriškega  

generalštaba Earl W heeler je  p ri
poročil uporabo slehernega orožja, 
tudi taktičnega atom skega orožja, 
če b i b ila  na prim er nevarnost, da 
pade oporišče Khe Sanh v V iet
nam u.

TEL AVIV — Na izraelsko-jor- 
danski črti prem irja prihaja v zad
njih  dneh do obstreljevanja, ki je 
terja lo  tudi žrtve m ed civiln im  
prebivalstvom .

vpliv na sprejemanje sklepov.
V zadnjem času se čedalje 

bolj širi teorija o nekakšnih 
na videz različnih in naspro
tujočih si interesov posamez
nih delov delavskega razreda 
— delovnih enot, delovnih or
ganizacij, gospodarskih orga
nov, gospodarstva in družbe
ne dejavnosti. Med njimi vča
sih tu pa tam res pride do 
sporov, toda njihovi interesi 
v bistvu niso različni, ampak 
nastajajo spori le zaradi raz
ličnega ekonomskega položa
ja, neenakopravnih pogojev 
gospodarjenja in pridobivanja 
dohodka. Zato sindikati že 
dalj časa zahtevajo, da se 
vskladijo pogoji gospodarje
nja in pridobivanja.

Š. VUČKOVIČ

tedenski zunanjepolitični pregled

AMERIKANCI V EVROPI (iz časopisa Die Zeit)

I tedenski notranjepolitični pregled - tedenski notranjepolitični pregled
M KONGRES ZVEZE MLADINE 

JUGOSLAVIJE. Konec prejšnjega 
tedna ê bil v Beogradu kongres 
ZMJ, ki se ga je udeležilo 747 dele
gatov iz republik, predstavniki 46 
organizacij in gibanj iz tujine in 
Številni ugledni predstavniki našega 
Javnega življenja, med njimi tudi 
tovariš Tito. Za predsednika pred
sedstva, ki je zdaj najvišji organ 
ZMJ, so izvolili Slovenca Janeza 
Kocijančiča. Predsedstvo ima zača
sen značaj in mora v enem letu uve
ljaviti organizacijske in vsebinske 
sklepe, ki jih je sprejel kongres. 
Gre predvsem za to, da je nujno 
povečati viogo in odgovornost re
publiških vodstev, uveljaviti demo
kratičnost, opustiti oblike liderstva, 
karierizma, birokratizma itd.

Na kongresu je govoril tudi 
predsednik Tito. Med drugim je 
poudaril, da reforma ustreza strem
ljenjem mladine. Zavzel se je za 
več zaupanja do mladih, ki jim je 
treba privzgajati marksistični po
gled na svet. Obsodil je nekatere 
oblike škodljivega vplivanja na mla
de ljudi. Na koncu je dejal, da je 
nujno utrjevati bratstvo in enot
nost naših narodov, ki je mladim 
tako zelo pri srcu.

Kongres je dal načelno podporo 
samoupravljanju in reformi. Podprl 
Je tudi predlog za večje prostovolj
ne mladinske delovne akcije. Spre

jel je nova programska načela, sta
tut in resolucijo.

■  POGLAVITNE REZERVE: 
LASTNE SILE. V republiški skup
ščini so te dni zasedali vsi zbori. 
Obravnavali so oceno razvoja v le
tu 1968, predlog republiškega prora-

Več zaupanja 
do mladih

čuna in ustrezne predpise. Imeno
vali so skupno komisijo vseh zbo
rov za ustavna vprašanja, ki jo bo 
vodil predsednik skupščine Sergej 
Kraigher.

Referat o temeljih ekonomske 
politike v letošnjem letu je podal 
predsednik republiškega izvršnega 
sveta Stane Kavčič. Po njegovem 
sodijo v okvir neposrednega delo
vanja v tem letu naslednje naloge: 
izvoz, bolj ekonomska in racional
nejša delitev osebnih dohodkov, 
bolj premišljene in rentabilne inve
sticije ter integracija. Letos se bo 
realni družbeni proizvod povečal za 
5—6 odstotkov, vlaganja v osnovna 
sredstva od 7—8 odst., nominalni 
osebni dohodki za 8 odst., realni

osebni dohodki za 5 odst. in izvoz 
za 9—11 odstotkov.

Predsednik Kavčič je med dru
gim dejal, da se ne smemo zapirati 
V republiške meje, temveč se mora
mo vključevati v širše jugoslovan
ske in svetovne tokove. Poudaril je, 
da ne gre za to, da bi decentrali
zirali zvezni centralizem, kajti tu
di republiška etatistična smer raz
voja bi bila zelo nevarna. Poglavit
no je, da naredimo več prostora za 
samoupravo in v tem okviru tudi za 
občine. Ne smemo le kritizirati in
strumente, temveč tudi predlagati, 
kako stanje izboljšati. Predvsem pa 
ne bi smeli videti rešitve samo v 
spremembi predpisov, kajti naša 
poglavitna rezerva je v orientaciji 
na lastne sile.

■  VTI. OBČNI ZBOR SLOVEN
SKIH SINDIKATOV. Če na kratko 
povzamemo vsebino občnega zbo
ra, potem je moč izluščiti iz boga
te, žive in mestoma tudi kritične 
razprave tale sklep: sindikati se bo
do usmerili k članstvu in bolj po- 
do delovali v njihovem interesu. 
Opuščali bodo oblike forumskega 
dela in se bolj približevali nepo
srednim proizvajalcem.

Za novega predsednika republi
škega sveta sindikatov Slovenije so 
izvolili Toneta Kropuška, dsedanje- 
ga sekretarja mestnega komiteja 
ZK v Mariboru.

Prva vihra je minila. In pr
va bilanca je zdaj mogoča. 
Medtem ko predsednik John
son in njegov zunanji mini
ster Dean Rusk ugotavljata, 
da je ofenziva narodnoosvo
bodilnih sil v Južnem Vietna
mu spodletela, ker ni dosegla 
da bi se vse prebivalstvo dvi
gnilo v upor, dokazuje bilanca 
dva tedna po strahoviti ofen
zivi FNO, da je ta ofenziva 
dosegla namen.

Po podatkih hanoiskega ča
sopisa »Nan Dan« so osvobo
dilne sile onesposobile tretji
no južnovietnamske vojske in 
posejale vanjo zmedo. Pobitih 
je bilo 40.000 nasprotnikovih 
vojakov, ugotovili pa so tudi 
množično dezertiranje južno- 
vietnamskih vojakov. Ameri
čani se zdaj lahko še manj 
zanesejo nanje kot prej. Tudi 
saigopski upravni aparat je 
zdaj v razsulu. Podeželje j$ 
spet prišlo skoraj izključno 
pod nadzorstvo narodnoosvo
bodilnih sil in tako je propa
del veliki ameriški načrt o 
pacifikaciji oziroma pomiritvi 
vietnamskega podeželja.

Še hujši je bil moralni uda
rec, ki so ga doživeli Ameri
čani. Vseh njegovih posledic 
zdaj še ni mogoče izmeriti. 
Mogoče je reči to-le: ZDA lah
ko še nadaljujejo vojno, ker 
imajo skoraj neizčrpna sred
stva, toda kako dolgo bodo 
Američani še pripravljeni po
šiljati svoje sinove v smrt za 
stvar, ki jim je tuja in je ne 
razumejo, in kako dolgo bo
do še pripravljeni plačevati 
davke v brezdanji prepad vi
etnamske vojne?

Hkrati z dramatičnim zaple
tom v Vietnamu se je spet 
sprožila akcija, ki ima namen 
doseči mir v Vietnamu. Glav
ni nosilec te akcije je gene
ralni sekretar OZN U Tant, 
ki je že obiskal New Delhi, 
odondod pa je priletel v Mo
skvo. Ni naključje, da je dan 
prej generalni sekretar CK 
KP Sovjetske zveze Leonid 
Brežnjev sprejel na dolg raz
govor šesa južnovietnamske- 
ga predstavništva v Moskvi. 
Prav tako ni naključje, da je 
bil pred nekaj dnevi v Moskvi 
britanski premier Harold Wil- 
son, ki je potem obiskal še 
VVashington in Ottawo. Tudi 
on je iskal možnosti za po
sredovanje v Vietnamu. Upa
nja je malo, ker je bilo že 
toliko razočaranj, toda vedno* 
znova je treba poskušati.

Pravkar je minil v Parizu 
državniški obisk, ki sicer ni 
vzbudil posebno velike sploš-

WASHINGTON -  Predsednik  
ZDA Johnson Je izjavil, da pred
logi o  V ietnam u ki jih  Je Izrekel 
lani jesen i v  San A ntoniu v Te
ksasu, še  vedno veljajo . Takrat Je 
dejal, da b i ZDA prenehale bom 
bardirati Severni V ietnam , 6e bi 
ta nehal »infiltrirati« svoje čete na 
Jug.

ne pozornosti, a je kljub te
mu po svoje pomemben. Na 
povabilo predsednika de Gaul- 
la je obiskal Pariz iraški 
predsednik Aref. Sprejeli so 
ga z vsemi častmi. Na široko 
in na dolgo so mu pregrnili 
rdečo preprogo. Ob cesti z 
letališča so vihrale francoske

Bilanca 
ofenzive

in iraške zastave in uradni 
Pariz se je trudil, da izkaže 
Arefu reis vso prijaznost in 
gostoljubnost.

Po končanem obisku v Pa
rizu se je Aref ustavil v Ka
iru, kjer je zelo pohvalno go
voril o de Gaullu in njegovi 
politiki prijateljstva do arab
skih narodov. Znano je, da je 
de Gaulle obsodil Izrael kot 
napadalca v lanski junijski 
vojni in da je ustavil dobave 
orožja Tel Avivu, predvsem 
dobave lovskih letal mirage, 
ki so odigrala tako pomemb
no vlogo v spopadu.

Tudi poznejše izjave in de
janja francoskega predsedni
ka so pokazala, da se skuša 
Francija čim bolj priljubiti 
Arabcem. Določeni krediti, 
povečana trgovina, politična 
podpora, vse to naj Franciji 
vrne tisti ugled in vpliv na 
Srednjem vzhodu, ki ga je 
nekoč že imela, toda kot ko
lonialna sila. Komaj dobrih 
deset let je minilo od anglo- 
francoskega napada na Suez, 
ko je postala Francija skupaj 
z Britanci najbolj osovraže
na država y arabskih očeh. 
Toda takrat je bil francoski 
premier še Guy Mollet, ki 
zdaj zelo kritizira de Gaullo- 
vo politiko do Izraela, in v 
Alžiriji je še besnela vojna 
med Francozi in narodno
osvobodilno fronto.

Sodelovanje z Irakom tudi 
lepo napreduje in Francija 
je sklenila z Bagdadom po
membno petrolejsko pogodbo 
na veliko jezo ameriških in 
britanskih petrolejskih inte
resov. Baje je bilo zdaj v Pa
rizu govora tudi o prodaji 
orožja Iraku. Toda na to je 
iegla kurdska senca. Stari 
voditelj Kurdov, ki živijo na 
severu Iraka, je poslal de 
Gaullu pismo, v katerem ga 
roti, naj ne prodaja Bagdadu 
tankov in letal, ki bi jih Bag
dad prav lahko uporabil pro
ti svobodoljubnim in neukrot
ljivim kurdskim plemenom 
na severu.

DOLEI\IJSI<l UST * TEDNIK* VESTNIK• vsak četrtek 60.000 izvodov!2



Razvojne možnosti Slovenije
Ponatiskujem o uvodnik, ki ga je  za 2. številko revije TEORIJA IN  PRAK

SA napisal Stane Kavčič, predsednik izvršnega sveta S lovenije. (R evijo lahko  
naročite v Ljubljani, T itova c. 102; letna naročnina za zasebnike: 30 Ndin, 
polletna 15 Ndin, posam ezen izvod 3 N din).

Začeli sm o se pripravljali na izde
lavo program a dolgoročnega gospodar
skega in tudi družbenega razvoja S lo
venije. Za nam i so nekatere prve na
čelne razprave, dani so  nekateri naj
bolj sp lošni politični in gospodarski 
elem enti, prve konture, ki naj bi po
m agale pri izdelavi program a. Izvršni 
svet je  že im enoval kom isijo, ki naj 
to delo organizira, povezuje in vodi. 
Za zdaj še nism o daleč; v ekonom skem  
inštitutu  pa že snujejo izhodišča za 
delovno zasnovo, ki naj bi pom enila  
začetek te pom em bne naloge. Pogla
vitno delo je  pred nami; ne bo krat
koročno in lahko, v njem  pa bo potre
ben tem eljit delovni angažm a naših  
ekonom istov, gospodarstvenikov, po
litikov in vseh tistih  kvalificiranih ka
drov, ki bodo pripravljeni sodelovati 
pri snovanju in izdelavi zam išljenega  
projekta. Vrata so odprta; dobrodošli 
so  vsi, ki žele kaj prispevati.

ž e  precej na začetku se  srečujem o  
z vprašanjem , zakaj govorim o o pro
gramu, o konceptu razvoja in ne pre
prosto  o planu. Poudariti m oram , da 
ne gre zgolj za term inološko, ampak  
za vsebinsko razliko.

V se do danes je  im elo in še  im a 
naše planiranje nekatere prvine, ki 
zdaj n iso  več vzdržne in uporabljive. 
Planirali sm o naturalno, sprem ljali 
sam o naturalna gibanja, zanim ali so  
nas predvsem  indeksi sp lošne bilance  
in povečanje proizvodnje. Poglavitno  
m erilo nam  je bil indeks rasti. Prika

zovali in razdeljevali sm o na adm ini
strativni način ustvarjeno visoko aku
m ulacijo. N otranje ravnotežje sm o po
skušali ustvarjati na avtarktičnih te
m eljih. š e  do nedavnega sm o im eli 
za največji nacionalni uspeh to, da 
sm o dom a proizvajali čim več izdel
kov, to pa je  največja m anifestacija  
avtarktičnosti nekega nacionalnega go
spodarstva. D elom a sm o tako delali 
zaradi objektivnih razmer, v katerih  
nam je bilo naloženo graditi sociali
zem; delom a je  to .vp liv  in pom en  
tudi naših objektivnih spoznanj, bolje  
rečeno raznih vzorov in  izkušenj ad- 
m inistrativno-planskih m odelov. Če
prav sm o bili zelo zgodaj kritični do 
takih m odelov, pa je  vendar naše pla
niranje bilo (vštevši sedanji srednje
ročni plan) vse preveč pod vplivom  
subjektivnega odločanja in vm ešava
nja. Na tej podlagi je tudi nujna sa
m osvoja delitev akum ulacije, posledi
ce pa so danes na dlani. Reči pa je  
treba, da je, žal, še  danes delitev  
v subjektivni presoji in ni vedno naj
bolj racionalno usm erjena. Z izdelavo 
program a pa se hočem o odm akniti 
om enjenim  pom anjkljivostim  planira
nja in priti bliže in prodreti globlje  
v objektivno stanje, odnose in zakoni
tosti našega gospodarstva in  tudi vse 
družbe, č e  bom o s tem  dali nov pri
spevek teoretičnim  in tudi praktičnim  
izkušnjam  sistem a v Jugoslaviji — to
liko bolje, tudi ta cilj im am o pred  
očm i. Toliko o planu in program u.

(N adaljevanje prihodnjič)

Kje naj bi tekla nova hitra cesta 
Šentilj - Maribor - Ljubljana - Gorica ?

1. in 2. februarja j*e bilo
v Mariboru zanimivo in ko
ristno posvetovanje o »nacio
nalnem in mednarodnem po
menu hitre cesf3 Šentilj — 
Maribor — Ljubljana — Go
rica«, ki ga je pripravila 
Zveza gradbenih inženirjev 
in tehnikov Slovenije, Udele
žila se ga je vrsta znanih ar
hitektov, gradbenikov, urba
nistov in ekonomistov, ki so 
predvsem ugotovili nesporno 
resnico: Slovenija nujno po
trebuje sistem hitrih cest 
kakor tudi dejstvo, da mo-

Potrošniški krediti 
tudi za kmete

Z zadnjimi spremembami 
uredbe o splošnih pogojih za 
potrošniške kredite je dolo
čeno med drugim, da lahko 
dobijo potrošniški kredit tu
di zasebni kmetje, vendar sa
mo za nakup proizvodnih 
sredstev. Gospodarske in 
druge delovne organizacije, 
ki se ukvarjajo s proizvod
njo ali s prometom izdelkov, 
kot tudi banke, bodo lahko 
dajale zdaj potrošniške kre
dite tudi kmetom. Zasebni 
kmečki proizvajalec bo lah
ko dobil kredita največ do 
ene petine osnove, od kate
re mu odmerjajo prispevek 
iz osebnega dohodka od kme
tijske dejavnosti za prejšnje 
leto. Po domače: kredita bo 
lahko dobil največ '/s kata
strskega dohodka.

ramo zavarovati možnosti za 
njihovo graditev. Zlasti velja 
to za predvideno hitro cesto 
Šentilj—Gorica. Na tej med
narodno pomebni cesti je že 
zdaj dvoje tesnih grl, ki hro
mita ves promet: to sta od
seka sedanje ceste I. reda 
od Slivnice do Levca pri Ce
lju ter znani odsek Vrhnika 
—Postojna. S posveta bodo 
poslali sklepe izvršnemu sve
tu SRS.

|  Za naše bralce bo zani
mivo zlasti vprašanje, kje 
naj bi potekala nova hitra 
cesta. Načrt predvideva ta
kole pot:

Hod Šentilja gre trasa no
ve ceste proti jugu v smeri 
obstoječe ceste po dolini 
Cirknice, doseže Pesnico in 
poteka skopi Maribor do 
Hoč. Od tam zavije nova ce
sta mimo Spodnje Polskave, 
Križnega vrha, Spodnjih Laž 
in ob železniški progi Ljub
ljana—Maribor do Ponikve, 
od tam pa mimo Proseniške- 
ga, Hudinje in severno mi
mo Celja do Levca.

■  Levec—Ločica je odsek
v spodnjem delu Savinjske 
doline; od Ločice dalje sta 
predvideni dve možnosti; 
prek Trojan in skozi Motni- 
ško dolino ter prek Zlatega 
polja do Domžal.

■  Zveza Domžale—Ljublja
na je projektirana glede na 
rešitev ljubljanskega promet

nega vozla s priključkom hi
trih cest na ljubljansko ce
stno omrežje pri mostu čez 
Savo.

■  In od Ljubljane do Go
rice? Cesta naj bi tekla od 
Dolgega mostu preko ali 
pa mimo barja do Vrhnike, 
od tarna ped štampetovim  
mostom skozi kraške gozdo
ve mimo Logatca in Unca do 
Postojnskih vrat in Postojne. 
Od Postojne do Razdrtega 
naj bi nova cesta prečkala 
Pivško polje, šla mimo Hraš 
in Hruševja do Razdrtega. 
Tu bi se spustila proti Vipa
vi, obšla Ajdovščino, Sv. 
Križ in črniče ter dosegla 
državno mejo blizu Šempetra 
pri Gorici.

Vsi so poudarili, da je tre
ba to cesto zelo * itro zgra
diti, sicer nas bodo sosedi 
prehiteli in ostali bomo uje
ti — kakor v pajkovi mreži.

Ugodnost za vse tuje 
državljane

Od 1. januarja od 1. novem
bra letos lahko brez jugoslo
vanske vize prestopijo naše 
meje vsi tuji državljani, ki 
imajo veljavni potni list svo
je dežele, osebni, družinski 
ali skupni potni list. Te olaj
šave veljajo tudi za državlja
ne tistih držav, s katerimi 
Jugoslavija nima diplomat
skih ali konzulskih odnosov.

Res le tako kot sta delala oče in ded?
so mrtev kapital v skladiščih! Razprodajte 
jih in pomagajte si z denarjem, ki,ga boste 
dobili na ta način! Obvestite javnost in;, 
kupce, koliko odstotkov p o p u s t a  ste 
namenili za blago iz zalog! Pri tem Vam 
najbolj učinkovito pomaga oglas v lokal

nem tedniku!

Napredek slovenske telefonije

Ob novi slovenski strokovni reviji SODOBNO KMETIJSTVO

Letos bodo vključili v med
narodni promet koaksialni 
kabel Ljubljana—Maribor—
Avstrija, kar bo v znatni me
ri povečalo število mednarod
nih pogovorov in izboljšalo 
gospodarnost poslovanja PTT 
podjetij. Letos bodo tudi za
ključena dela na takem kablu 
med Ljubljano in Trstom, še 
bolj veseli pa smo lahko do
končne avtomatizacije telefo
nije na mariborskem in celj
skem področju. Zaradi vseh 
teh novih zmogljivosti raču
najo, da se bodo letos PTT

storitve v Sloveniji povečale 
za pribl. 12 odstotkov.

Nova revija: 
»MODERNA 

ORGANIZACIJA«
Višja šola za organizacijo 

dela v Kranju je začela izda
jati novo revijo »Moderna or
ganizacija«. To je zdaj edina 
revija te vrste na Slovenskem, 
ki se peča predvsem z orga
nizacijskimi vprašanji in ob
ravnava organizacijo kot so
dobno samostojno vedo.

še  vedno lahko govorimo o 
dveh vrstah kmetov na Slo
venskem: o tistih, ki gledajo 
z nezaupanjem na vse novo, 
in o drugih, ki se s pridom 
oklepajo novega, kar prina
šata tehnika in splošni na
predek tudi na vas, v kme
tijsko proizvodnjo. Zal ima
mo Slovenci v svojem jeziku 
le malo strokovnih knjig, ki 
obravnavajo kmetijska vpra
šanja. To je slabo, to nam 
škoduje! Nekateri pridelo
valci kmetijske znanosti 
sploh ne poznajo, hkrati pa 
se seveda zanimajo za napre
dek in pravijo: »Gospodaril 
bom tako, kot je gospodaril 
moj oče, moj ded . . .«

Mnogo več je k sreči takih, 
ki želijo spoznati naprednej
še načine gospodarjenja v 
kmetijstvu. Vedo, da garanje 
od zore do mraka ne koristi 
veliko. Zavedajo se, da je 
z n a n j e  osnovna moč za

naprednejšo in cenejšo pro
izvodnjo tudi v kmetijstvu.

Vsem kmetovalcem ni da
no, da bi se izšolali v kme
tijskih šolah. Tudi niso sez
nanjeni s tem, kaj je po sve
tu novega v kmetijski znano
sti. Maloštevilni kmetijski 
strokovnjaki, ki delajo na 
določenem območju, tudi ne 
morejo prenesti svojega zna
nja vsem kmetovalcem. Za 
uspešno kmetijstvo pa kme
tovalci morajo poznati nekaj 
osnovnih načel, oziroma pra
vil o pridelovanju in sprem
ljati, kaj je novega v kmetij
ski znanosti. To pa je najla
že prek strokovnega kmetij
skega časopisa.

Odslej bomo imeli v Slo
venija dva strokovna kmetij
ska časopisa. Kmečki glas 
vsi dobro poznamo. Razen 
tega pa bo namesto sedanje 
revije Socialistično kmetij
stvo izhajala revija Sodobno

kmetijstvo. Vsaka številka 
bo imela 64 strani in bo iz
hajala enkrat na mesec. Kot 
lahko beremo v prvi številki, 
bo revija obravnavala vsa 
najvažnejša vprašanja. Razen 
agrarno - političnih in agrar- 
noekonomskih sestavkov bo 
prinašala še članke o pripra
vi in obdelovanju zemlje, o 
gnojenju, varstvu rastlin, o 
strojih in drugem. Obravna
vala bo vprašanje iz vseh 
panog, tako poljedeljstva kot 
travništva, živinoreje, sadjar
stva, vinogradništva, vrtnar
stva in gozdarstva. Prinašala 
bo tudi nasvete o gradnjah, 
načrte za ureditev prostora,

hlevov in skladišč, silosov, 
gnojnih jam, okolice in pri- 
zidavo hiš. Nekaj pa bo tudi 
sestavkov o tem, kako se 
pridelki spravljajo, skladišči
jo, pakirajo in pripravljajo 
za porabnike.

Del prostora bo namenila 
še predelavi kmetijskih pri
delkov.

To pa pomeni, da bo revija 
Sodobno kmetijstvo obravna
vala vse probleme, ki danes 
rahljali vsi kmetijski proizva- 
ce. S pridom jo bodo uoo- 
rabljali vsi kmetijski pr izva
jalci, posebno pa kmetovalci, 
ki se zavzemajo za to, da bi 
proizvedli čim več blaga za 
prodajo.

Inž. TONE GUBENŠEK

Kmetijski nasveti

Prve zamisli statuta Zveze komunistov Slovenije
Šesti kongres bo sprejel statut Zveze komunistov Slovenije — O predlogu 

bodo pripravili širšo javno razpravo

Komisija CK ZKS za orga
nizacijo in razvoj Zveze ko
munistov Slovenije je imeno
vala posebno komisijo, ki bo 
pripravila gradivo za statut 
ZKS. 2e prve razprave so bile 
bogate misli in predlogov. Ze
lja je, naj bi statut odseval 
vlogo ZKS kot sodobno orga
nizirane idejnopolitične orga
nizacije, a da bi se pri tem 
izogibal krutim šablonam, ki 
bi dušile prožnost in mobil
nost akcije komunistov.

Prve razprave so poudarjale 
nujnost čimprejšnje vsebin
ske razmejitve odnosov ZKJ 
in ZKS. Prevladovalo je mne
nje, da '"KS sicer mora imeti 
nacionalno obeležje, vendar 
samo kot organski, ne mehan
ski sestavni del Zveze komu
nistov Jugoslavije.

Razmišljanja o načinu spre
jema novih članov so se do

taknila tudi načela prostega 
vpisa. Medtem ko so poudar
jali, da mora biti poudarek 
na osebni želji posameznika, 
so bili zvečine proti prostemu 
vpisu. Nasprotniki tega nače
la so menili, da je pred spre
jetjem v članstvo vendarle 
nujno preveriti, ali kandi
dat izpolnjuje potrebne pogo
je. Zagovorniki načela so, na
robe, poudarjali dosedanje iz
kušnje, ki kažejo na to, da 
»preverjanje« tudi doslej ni 
bilo kaj prida uspešno. Po 
njihovem je odločilno delova
nje — šele to lahko pokaže, 
ali kdo lahko izpolnjuje pogo
je za članstvo ald jih ne iz
polnjuje.

Vnovič »pogrevajo« staro 
temo: kako naj bodo organi
zirani komunisti? Medtem ko 
eni omenjajo obe, že doslej 
znani načeli — delovno in te

ritorialno, spet drugi zatrju
jejo, da gre v bistvu samo za 
eno, to je družbeno integraci
jo oziroma samoupravno na
čelo. DiLema je tudi v tem, 
ali izvirajo pravice in dolžno
sti iz članstva v ZK ali iz za
vesti in sposobnosti komu
nista.

Doslej je lahko postal član 
Zveze komunistov le občan, 
ki je izpolnil osemnajsto 
leto. Po novem, tako pre
dlagajo, naj statut ne bi dolo
čal starostne meje. To se pra
vi, da bo moč sprejeti v ZK 
tudi fanta in dekleta s se
demnajstimi leti ali celo 
šestnajstimi leti, odvisno pač 
od sposobnosti prevzemanja 
dolžnosti in pravic.

Tudi za organe ZK naj bi 
veljalo načelo rotacije oziro
ma reelekcije. Po dosedanjih

razmišljanjih nihče ne bi mo
gel biti član, na primer cen
tralnega komiteja, dvakrat 
zapovrstjo. Vsake toliko časa 
bi volilna telesa preverjala 
svoje naloge ali jih je treba 
zamenjati.

V razpravah o statutu smo 
sišali predlog, naj bi v pri
hodnje zadržali samo še ka
zen opomina in izključitve. 
Posebne vrste ukrep bi bila 
razrešitev funkcije zaradi ne
zadovoljivega opravljanja dol
žnosti. Kontrolna komisija 
naj bi bila v prihodnje organ 
komiteja; obravnavala bi 
predvsem vprašanja kazni in 
staža, komite pa bli jo lahko 
zadolžil tudi za druge posle.

O prvem osnutku statuta 
ZKS bodo razpravljali na 
enean izmed prihodnjih ple
numov CK ZKS. Predlog sta
tuta bodo dali nato v široko 
javno razpavo, v kateri naj 
bi sodeloval čimširši krog ko
munistov.

F. Šetinc

Lani se je močno zaredil kapar
Podoba je, da smo končno dvignili roke od boja s 

sadnimi škodljivci, še  pred petimi, šestimi leti smo v Slo
veniji računali, da pozimi poškropimo večino sadnega drev
ja. Kaj pa zdaj?

Brez zimskega škropljenja si sadjarstva ni mogoča 
predstavljati, ker le škropljenje lahko omeji propadanje. 
Na milijone sadnih dreves podleže škodljivcem, posebno 
ameriškemu kaparju,- mi pa — kot da ^mo samo trdosrčne 
priče tega smrtnega boja.

% Sadno drevje lahko škropimo od novembra do mar
ca, če le ni prehud mraz. Najbolje je škropiti tik pred 
napenjanjem brstov. Delo je treba temeljito opraviti, ker 
škropivo deluje le če se škodljivca dotakne, škropimo oct 
tankih vej proti debelejšim.

Katero škropivo je najcenejše in najboljše? 2e dolgo 
so v rabi rumeni pripravki, to so dinitrokrezolni prepara
ti, ki prihajajo na trg ped različnimi trgovskimi imeni: 
rumesan, kreozan, nitrozan itd. če  imajo pri imenu tudi 
besedo olje pomeni, da vsebuje tudi mineralno olje.

Velika hiba teh škropiv je, da so močno strupena. Po 
škropljenju je treba ostanke škropiva zakopati v zemljo, 
ne pa zliti v potok ali reko. Običajno uporabljamo dvood
stotno raztopino, ki jo pripravimo tako, da rumesan pasto 
stopimo v vroii vodi m vse skupaj vlijemo v pripravljeni 
čeber z vodo.

#  Ker se škodljivci na stalno uporabo enega škropiva 
sčasoma privadijo, je dobro zimskim škropivom dodajati 
tudi paration, diazinon ali mineralna olja. Rumesan dobro 
nadomešča tudi parapin, ki je veliko manj strupen in ne 
obarva obleke ali kože, kot to dela rumesan. Parapin upo
rabljamo v 4 odst. raztopini.

Za vsa škropiva velja, da jih porabimo približno toliko 
litrov za eno drevo, kolikor je to drevo staro, škropiv no 
smemo hraniti na mrazu. Letos je na sadnem drevju veli
ko kaparjev, zato moramo škropiti, s tem pa uničujemo 
tudi listne uši, bolšice, mah in lišaje. Inž. M. L.
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S K R I V N I  P O H O D  Š T I R I N A J S T E

1. NADALJEVANJE

Tiste mule, ki so nosile 
težke topovske cevi, so več
krat obstale v blatu, da so 
jih morali izvleči, večkrat pa 
nositi težki tovor na rokah 
po več sto metrov daleč. Ve
dno bolj se je trgala obleka, 
blatna obutev pa je začela 
razpadati. Tovorna živina je 
izgubljala kovanje in kopita 
so se razmakala. Se huje je 
bilo, kadar je deževalo.

Ko Je blatna kolona utru
jena prispela do vasi Gornji 
in Dolnji Veleševac ter Gor
nja in Donja Ruča, je doži
vela veliko in prijetno pre
senečenje. Borce so namreč 
pričakovala dekleta v belih 
predpasnikih. Vsaka je imela 
velik s pisanim prtom pokrit 
jerbas. Vsak partizan je do
bil iz dekletovih rok kos be
lega kruha, sira in slanine.

Divizijo so domačini v dveh 
velikih čolnih kmalu prepe
ljali četz Savo. Prevoz so 
spremljale množice prebival
cev obsavskih vasi. Zadnje 
čete so se izkrcale 14. janu
arja ob sedmih in petinštiri
deset minut. Tomšičeva bri
gada se je nastanila v vasi 
Prečno, šercerjeva v Dubrov- 
čaku, Bračičeva in štab divi
zije pa sta se ustavila v Pre- 
rovcu.

Velika ovira — reka Sava 
Je bila tako srečno obvladana. 
Sedaj se je razkrilo, da Šti
rinajsta ne namerava v Bosno. 
Partizani in prebivalci so za 
čeli ugibati, kam je divizija 
namenjena. Mnogi so sumili, 
da gredo proti Štajerski. Pra
vi cilj in smer Štirinajste pa 
sta vendarle še naprej ostala 
zavita v kopreno tajnosti.

Sedaj je bila divizija na 
varnem področju med reko 
Savo in obema glavnima ko
munikacijama iz* Zagreba pro
ti Slavonskemu Brodu. Na 
vsaki strani so torej bile 
ovire in divizija bi se bila 
znašla v neugodnem položaju,

če bi jo napadli. Zato je zve
čer 14. jan. nameravala zapu
stiti prijazne gostitelje in 
nadaljevati pot. Zvečer se je 
zbrala v Dubrovčaku, vendar 
je odhod odložila, ker je zve 
dela za velike premike nem
ških čet in motorizacije po 
cesti m železnici od Beograda 
proti Zagrebu. Zato se je uta
borila v vaseh Dubrovčak in 
Topolje, naslednje jutro, t. j. 
15. januarja ob 5.30 pa je od
korakala skozi gozdove Žutice 
šume v vas Vezišče, kamor 
je prispela ob enih popoldne. 
Po kosilu je odšla naprej in 
je ob enajstih ponoči pri vasi 
Križ prečkala ceste in želez
niško progo Zagreb — Sla
vonski Brod. Zaseda Bračiče
ve brigade se je na zavarova
nju dlje tolkla z Nemci. 
Privozil je tudi oklopni vlak, 
pa je bil prepozen, ker je 
divizija že vsa bila čez progo. 
Pri zavarovanju je bdi hudo 
ranjen komandir čete Brači
čeve brigade in je naslednji 
dan podlegel ranam.

Tako je Štirinajsta sedaj 
imela za seboj vse največje 
ovire in se je 16. januarja 1944 
začela vzpenjati proti Mosla
vački gori, ki je kakih tristo 
metrov visoka in ugodna za 
obrambo. V njenem podnožju 
sta Tomšičeva in Bračičeva 
brigada zasedli vas Rečico, 
Šercerjeva brigada in štab 
divizije pa Kompator. Podne
vi so počivali, zvečer pa so 
nadaljevali pohod proti seve
ru skozi Moslavino, ki so jo 
enote II. operativne osvobo
dile in držale trdno v svo
jih rokah.

Medtem se Je v tem delu 
Hrvaške marsikaj spremenilo.
II. operativna cona Je bila 
prav takrat, ko je prihajala 
Štirinajsta, odpravljena. Na 
mesto nje so ustanovili de
seti korpus NOV in POJ »Za
grebški«, ki se je formiral
19. januarja 1944. Imel je
XXXII. in XXXIII. divizijo 
ter zahodno grupo odredov 
(Kalniški, Zagorski in Zagreb
ški). Moslavinski in Bjelo

Viktor Avbelj-Rudi, namestnik političnega komisarja 
glavnega štaba NOV in POS (spredaj na konju) na 
pohodu s Štirinajsto. (Iz arhiva Muzeja ljudske revo
lucije v Ljubljani, foto: J. Petek)

Med pohodom štirinajste je bil komandant glavnega 
štaba NOV in PO Slovenije Franc Rozman-Stane (v 
sredini), načelnik glavnega štaba NOV in POS Dušan 
Kveder-Tomaž (na levi), Peter Stante-Skala (na desni) 
pa je bil sekretar pokrajinskega komiteja KPS za 
severno Slovenijo (Iz arhiva Muzeja ljudske revolu
cije v Ljubljani)

varski partizanski odred 
sta sodila pod poveljstvo
XXXIII. divizije. Korpus je 
imel 8193 partizanov.

Divizija je 17. Januarja slo
vesno vkorakala v Cazmo in 
se razmestila: Tomšičeva v Če
rini, Bračičeva v Prokljuva- 
nih, Šercerjeva in štab divi
zije pa v Cazmi. Partizane so 
po hišah razmeščali narodno
osvobodilni odbori in dolo
čili, koliko borcev mora pre
hraniti vsak dom. Ljudje so 
kar tekmovali v gostoijbno- 
sti. »Naši intendantje in ko
mora«, piše Franc Sterle, »so 
takat preživljali rajske dni 
svojega poklica, pa tudi ostali 
smo takrat bili brez skrbd, 
saj so nas celo varovali in 
stražili prebivalci sami. Ni
kjer ni bilo sledu o takoime- 
novani NDH oblasti: Paveli- 
čevih kun nihče ni maral, 
ustaše in Nemce pa so.. 
imenovali . . .  banda.«

Hrvatsko ljudstvo je z na
vdušenjem pozdravljalo 'Šti
rinajsto in jo povsod gostilo 
z mastno hrano. Svinjskega 
mesa in prekajenih klobas je 
bilo na pretek. Žene in de
kleta so partizanom prale 
perilo, krpale obleko in no
gavice. Čeprav je bil pohod 
po mastnem blatu in v sla
bem vremenu naporen, ni 
bilo veliko bolnikov.

17. januarja zvečer je di
vizija priredila v Cazmi ob 
imenitnem razpoloženju ljud
stva velik miting. Bratenja 
med partizani in civilisti ni 
bilo ne konca ne kraje. 
»Bratstvo Hrvatov in Sloven
cev je triumfiralo«, je za
pisal kronist Štirinajste. Mi
ting Je bil v neki veliki 
okrašeni dvorani, polni vo
jakov in civilistov. Vzklikov 
naši diviziji, slovenskemu na
rodu, bratstvu obeh sosed
njih narodov ni hotelo biti 
ne konca na kraja. Množica 
Je hotela pesmi še in še.

Štirinajsti se Je v teh kra
jih kar dobro godilo, a mo
rala Je dalje. Za potovanje 
iz Vivodine Je porabila že 
deset dni, pot pa Je bila še 
dolga.

V D ubrav i 
s o  b o rc e  Š t ir in a js te  
p o zd rav ili z g o d b o
Po enodnevnem počitku Je 

divizija odšla proti severu. 
Ker je bilo vse ozemlje os
vobojeno in ker so civilni 
obveščevalci imeli pod kon
trolo vsa sovražnikova giba
nja, ni bilo nevarnosti za 
presenečenja. Tako je 19. Ja 
nuarja Štirinajsta ob osmih 
zjutraj že karakala skozi Du
bravo, kjer so jo navdušeno 
sprejeli z godbo. Tomšičeva 
in Bračičeva brigada sta na
daljevali pot in se ustavili v 
Srpski Kapeli. V Dubravi Je 
bil veki sprejem. Povsod so 
bili napisi: Živela braća Slo
venci! Živela slovenačka di

vizija! Prebivalstvo je prek 
mestnega poveljstva zahte
valo, naj divizija ostane pri 
njih en dan. V kino dvorani 
so zvečer zavrteli kulturni 
film, nakar so nastopili pevci 
in kulturniška skupina divi
zije. Potlej je bil miting. 
Med drugim je govoril tudi 
Lampret, a hrvaško ljudstvo 
mu je navdušeno vzklikalo.

Ob enajstih zvečer sta štab 
divizije in Šercerjeva brigada 
krenila v Srpsko Kapelo. Na 
poti ju je spremljala godba 
na pihala. Od tam je Štiri
najsta odšla na dolgo pot 
proti Kalniku. Ob 13. uri
20. januarja 1944 je zapustila 
vas Srpska Kapela in šla 
skozi Haganji. Pri kraju Sv 
Ivan-žabno je brez boja pre 
koračila cesto in progo Kri- 
ževci-Bjelovar in nadaljevala 
pot skozi vas Sv. Petar.

Tomšičeva se Je 21. Janu
arja ob desetih dopoldne 
ustavila v Raščanih, šercer
jeva v Sesvetih, Bračičeva pa 
v Busičih. Po kratkem po
čitku so šli naprej in ob 13. 
uri čez progo in cesto Kri- 
ževci-Koprivnica, nakar se je 
Tomšičeva ustavila v Donji 
Glogovnici, šercerjeva v Ivan
cu, Bračičeva pa v Gor. Glo
govnici in Marinovcu. šercer
jeva brigada, ki je prebila 
noč na 22. januar v Sesvetih, 
je odbila napad ustašev.

Ves dolgi pohod se je od
vijal v toplem sončnem vre
menu.

S tik i in s o d e lo v a n je  
s  p o v e ljs tv o m  

X .k o rp u s a
Tako je štirinajsta po trl- 

najstdnevnem pohodu dosegla 
podnožje Ka In iškega gorja 
in s tem široko gozdnato in 
nizkogorsko področje med 
Dravo in Zagrebom. Od tam 
sta komandant Štirinajste in 
Viktor Avbelj - Rudi obi
skala poveljstvo X. korpusa, 
ki je bilo v Rasinji, kakih 
8 km zahodno od Koprivnice. 
Tukaj so se dogovorili o na
daljnjem sodelovanju. Povelj
stvo korpusa je dalo diviziji 
za pomoč in spremstvo ko
mandanta zahodne grupe od
redov Radeta Bulata in se
kretarja varaždinskega komi
teja KPH Ivico Gretića. Di
vizijo sta spremljala do Za
gorja in Ji zagotavljala vso 
možno pomoč partizanskih 
enot in političnih organizacij-.

Sedaj so že skoraj vsi ve
deli, da gre divizija na Šta
jersko. Ker so na doseženih 
položajih enote štirinajste 
dlje ostale, so vsem borcem 
povedali smer in cilj pohoda. 
Začelo se je intenzivno po
litično delo v četah. Prane 
Sterle poroča o tem:

»... po enotah smo imeli 
sestanke, na katerih so nam 
povedali, da gremo na šta
jersko. Na sestanku partij

ske celice čete smo govorili 
o tem, kaj nam je storiti v 
zvezi z načrti, ki jih mora 
izvršiti divizija. Dvigniti Je 
bilo treba borbeno maralo, 
pripraviti borce na težave in 
skrbeti, da bosta v redu 
orožje in strelivo. Jaz (se
kretar skojevskega aktiva) 
sem moral sklicati sestanek 
aktiva, kajti skojevci in par
tijci smo morali biti tisti, 
ki smo venomer vse navdu
ševali za boj, ki smo hra
brili malodušneže in tiste, ki 
jih je bilo strah sovražnika... 
Popoldne smo imeli politično 
uro. Komisar nam je pripo
vedoval, kako trpi štajersko 
ljudstvo, in nas pozval, naj 
se junaško borimo za njego
vo osvoboditev. Tovariš Imre 
je dejal, kako so Nemci 
trmoglavi in predrzni. Zato 
jih moramo že takoj spočet
ka naklestiti, da Jim naže- 
nemo strah v kosti, potem 
se nam ne bo več treba bati 
njihove nadležnosti. Vsi smo 
mu navdušeno pritrjevali.«

N agel p o h o d  
za  180 km  

n a p o rn e  p o ti
Taka politična priprava na 

bližnje srečanje s štajersko 
je bila tudi v drugih bri
gadah.

V teh krajih je divizija 
shranila del rezervnega stre
liva in pustila za stražarje 
nekatere partizane.

Sklepi:
štirinajsta je 9. januarja 

1944 zapustila Vivodino, v 
noči na 14. januar šla čez

dobro organiziran in discipli
niran. Odlično in varno je 
bil s pomočjo prebivalstva 
izveden prehod čez Savo.

2. PROTI SOTLI
Najbolj naravno bi bilo, 

da bi štirinajsta z vznožja 
Kalnika tedaj po najkrajši 
poti udarila na štajersko — 
proti zahodu. Divizija je tudi 
zares nameravala nadaljevati 
pohod v smeri Huma. Ne
predvideni dogodki pa so jo 
prisilili, da se Je vzpela na 
Kalnik in se tam dolgo za 
drževala. Vzrok je namreč 
bila iznenadna zasedba ceste 
Zagreb — Varaždin. Tu so 
ustaši 22. januarja postavili 
vzdolž ceste zasede, ki bi 
na prvi pogled lahko pome
nile veliko grožnjo. Ali je 
bila na cesti postavljena za
pora naperjena proti sloven
ski diviziji, da bi ji zaprla 
pot proti zahodu? To bi po
menilo, da so Štirinajsto na
posled odkrili in ji postavili 
prvo oviro, nakar bi sledila 
resnejša akcija. Vendar na 
srečo ni bilo tako. V začet
ku januarja so bili namreč 
XXXII. divizija, Kalniški in 
Zagorski odred zelo aktivni, 
širokopotezno so začeli osvo
bajati Hrvaško Zagorje.

Ustaši so zato 21. januarja 
začeli akcijo s šifro »Du
brovnik«, katere smoter je 
bil uničiti enote NOV na 
območju Kalnika in spet 
vzpostaviti promet na cesti 
Zaigreb—Varaždin. Sodelovalo 
je 1700 ustašev. Osrednji na
pad se je začel iz Varaždin
skih Toplic. Ustaši so za-

Komandant XIV. divizije Jože Klanjšek-Vasja (na des
ni) in njegov namestnik Tone Vidmar-Luka (Arhiv 
Muzej ljudske revolucije v Ljubljani)

Savo in nato korakala skozi 
osvobojeno ozemlje Mosla
vine ter se že 21. januarja 
znašna na območju Kalnika. 
Do tu je iz Vivodine potre
bovala 13 dni. Pohod se je 
odvijal hitro, in disciplinira
no in ni preveč utrujal bor
cev. Le blatna turopoljska 
ravnina jim je prizadejala 
nekaj težav, ker sta se obu
tev in obl'* preveč trgali.

Spotoma Jo je prebivalstvo 
lepo spremljalo ln skrbelo 
za prehrano.

Divizija se na poti ni moč
no spopadla, kar Je bilo v 
skladu z njenimi načrti. So
vražnik Je ni napadal, iz česar 
bi bilo moči sklepati, da Je 
na svojem ozemlju še ni 
prav zasledil.

Z vznožja Kalnika ni bilo 
več daleč do štajerske meje 
in podoba Je bila, da Jo bo 
divizija s pohodom proti za
hodu kmalu dosegla: kos
poti okoli Zagreba je bil že 
za njo, saj Je prehodila do
brih 180 km poti.

Ves pohod doslej moramo 
označiti kot izredno nagel 
(povprečno 13 km na dan).

sedli Novi Marof in prodrli 
v Sudovec. Brigada bratov 
Radičev in Kalniški odred 
sta se močno spopadla zla
sti na zahodnem pobočju 
Kalnika pri Humu. Ustaška 
hajka se ni posrečila. Parti
zani so sovražnikove kolone 
pregnali v njihove garnizone. 
Divizija se ni, razen v manj
ših primerih, ko sta bila 
uporabljena 1. in 2. bataljon 
šercerjeve brigade, udeleže
vala teh bojev.

Divizija Je bila sedaj na 
pragu ozemlja, ki bi Ji, če 
bi bilo treba, bilo lahko za 
zaledje ln kamor bi se v 
sili zatekla. Njena zveza s 
štabom X. korpusa Je bila 
trdna, pa tudi s hrvaškimi 
partizanskimi enotami na te
renu se je sproti povezovala.

T a jn o s t p o h o d a  
d iv iz ije  je  p r iš la  

v n e v a rn o s t
Zasedba ceste Zagieb—Va

raždin na odseku Sv. Ivan 
Zelina—Varaždin Je Štirinaj
sti povzročila velike skrbi.

4 D O L E N JS K I U S T  * T E D N IK * V E S T N IK ■ v s a k  č e t r t e k  6 0 . 0 0 0  i z v o d o v !



FOTOGRAFIJA TEDNA

OD 7. DO 13. FEBRUARJA

1.868 novih!
KO NE BI BILO ODPOVEDI v de

cembru in januarju, bi danes tiskali vsak 
teden že nekaj nad 30.000 izvodov Dolenj
skega lista! Tako pa se tej številki le 
počasi približujemo: ta teden smo prido
bili 161 novih naročnikov; največ jih je 
iz Suhe krajine ter iz krške občine. — 
Stanje v torek opoldne:

B R E Z IC E :................................211
Č R N O M E L J:........................
K O Č E V JE:................................ 185
K R Š K O :.....................................150
M E TL IK A :..................................47
NOVO M E ST O :.......................275
R IB N IC A :............................
S E V N IC A :................................ 157
T R E B N JE :................................ 104
Razne p o š t e : ........................... 443
Inozemci:  82

»POET TVOJ NOV « Spominski dan smrti velikega slovenskega pesnika Prešerna, naš kulturni praznik, je 
2  m L g7 ? k o ra j »e ip a^ o  minil. Nemara so ga „ajprisrčneje proslavili učene, jna h: Na s ik|: v razredu 
osnovne šole Janeza Trdine v Stopičah. (Foto: Darko Pavlin — Agfa Isopan Ultra -7, sestdesetmka, zasio 
2,8 — prva nagrada za fotografijo tedna)

Dve leti Dolenjske banke in hranilnice
(N adaljevanje s 1. str.)

je poslovanje še z opravlja
njem devizno-valutmih poslov.

Banka je lani znatno pove
čala obseg svojih poslov, 
uspešno pa je povečala tudi 
lastna poslovna sredstva. Ker

Ijomo o njenem delu v krat
kem obširneje še posebej po
ročala, naj omenimo tu zlasti 
lepe uspehe, ki jih je DBH 
dosegla pri denarnem varče
vanju: število vlagateljev pri 
domači pokrajinski banki se 
je lani povečalo za 2754, hra
nilne vloge vseh vrst pa kar 
za 794 milijonov Sdin!

Zgoščena ocena poslovanja 
Dolenjske banke in hranilni
ce Je delegate — ustanovite
lje banke kot goste hkrati z 
že prej razdeljenimi obsežnej
šimi poročili prepričala, da 
je DBH lam aktivno sodelo
vala v gospodarski reformi 
na svojem področju. Njeno 
delo je, kot je to potrdila 
tudi razprava na zboru, se
stavni del napredka širše kot 
ožje družbene skupnosti. 
Zdaj, ko je omrežje poslov
nih bank v Sloveniji dokonč
no vzpostavljeno, pa bo Do
lenjska banka in hranilnica 
tako kot že doslej imela obi
lo priložnosti za še tesnejše 
poslovno sodelovanje z novo 
osrednjo slovensko banko,, ki 
bo nastala s pridružitvijo 
SGB ljubljanski Kreditni 
banki. Zbor ustanoviteljev 
DBH je dal za tako sodelova
nje vso podporo, saj se dob
ro zaveda, da smo sestavni 
in neločljivi del enotnega go
spodarskega koncepta Slove
nije.

Na zboru so potrdili za
ključni račun DBH za 1967, 
sklepali o njeni poslovni po
litiki za 1968, potrdili načrt 
dohodkov in izdatkov ter iz
volili polovico novih članov

v izvršilni odbor banke, ime
novali pa so tudi nov kre
ditni odbor DBH.

10.000 Sdin spet Pavlinu!
Ta teden smo prejeli za »Fotografijo tedna« samo 7 

posnetkov. Vsi, razen Goršetovega iz Dragatuša, so bili 
tehnično zadovoljivi; predvsem smo bili spet veseli Pavli
novega »POET TVOJ N O V ...« , premalo splošni in zani
mivi za vse naše bralce pa so Dimitričevi in Doklovi po
snetki. Tudi fotografija, ki obravnava zelo ozko, lokalno 
problematiko, se lahko poteguje za najvišji naslov, mora 
pa biti zato oblikovno (umetniško, če hočete) bolj dognana. 
Na razstavi novinarske fotografije v Mariboru je prejela 
nagrado fotografija neke prometne nesreče: zelo od blizu 
je bil posnet razbit avtomobil in roka žrtve! Fotoreporter 
je v zraku ujel kapljico krvi, ki Je spolzela z mrtve roke 
proti tlom. Taka fotografija je dovolj pretresljiva in ra
zumljiva, da pravzaprav podpisa sploh ne potrebuje!

Žirija uredništva je tokrat prisodila prvo nagrado za 
»Fotografijo tedna« (10.000 Sdin) Darku Pavlinu iz Novega 
mesta druge nagrade ni podelila, tretjo, 3.000 Sdin, pa 
je dobil Slavko Dokl iz Novega mesta za »Le ZA LAS . .«

Prosimo, da ne pošiljate fotografij, ki so manjše kot 
13 X 18 cm in nimajo primernega podpisa s podatki.

■  datum posnetka,
■  kraj posnetka,
■  kdo ali kaj je na sliki,
■  kako je bila posneta (film, osvetlitveni čas, zaslonka).

Na hrbtni strani fotografije naj bo samo ime in naslov 
avtorja, vse drugo pa napišite na poseben list papirja!

Do ponedeljka, 19. februarja, je naslednji rok za »Foto
grafijo tedna«! Vaši posnetki morajo biti v uredništvu 
»Dolenjskega lista« ta dan do 12. ure. Mnogo iznajdljivosti 
in ostro oko vam želi

UREDNIŠTVO DOLENJSKEGA LISTA

FOTOGRAFIJA TEDNA
„Podajmo roko borcem in mladini!"
(N adaljevanje s 1. str.)

ugledu ZK, b^ftioral zapu
stiti njene vrste.

Konferenca se je izrekla 
tudi za prelom v odnosu do 
Združenj borcev NOV. ZK je 
nekoliko zanemarila delo z 
organizacijo borcev, zato bo 
utrdila povezavo z njo in jo 
vključila v nadaljnji družbe

ni razvoj kot aktivno družbe
no silo. Sprejela je tudi 
sklep, naj se materialni po
ložaj borcev z zakonom enot
no uredi za vso Slovenijo, 
ker sedanje razlike med pri
znavalninami niso opravičlji 
ve.

Nazadnje so navzoči prev
zeli tudi obvezo za sodelova
nje pri pripravi akcije za re-

Komisija za razpis delovnega mesta direktorja

INDUSTRIJE OBUTVF 
NOVO MESTO

r a z p i s u j e  mesto

DIREKTORJA
POGOJI:
— visoka strokovna izobrazba ekonomske 

smeri in 4 leta delovnih izkušenj na Vo
dilnem delovnem mestu v industrijskem 
podjetju, ali

— višja strokovna izobrazba ekonomske sme
ri ter 8 let delovnih izkušenj na vodilnih 
delovnih mestih v industrijskem podjetju.

Razen navedenih pogojev morajo biti kan
didati splošno družbeno in politično razgleda
ni ter imeti organizacijske sposobnosti za vo
denje delovne organizacije.

Ponudbe s kratkim življenjepisom ter z doka
zili o strokovni izobrazbi in delovnih izkuš
njah je treba poslati razpisni komisiji pod
jetja v 15 dneh po objavi razpisa.

ZIMSKA ODJUGA: ekipe delavcev cestnega podjetja iz Novega mesta so imele te 
dni dovolj dela s čiščenjem cest. Med drugim so morali v nedeljo odstraniti tudi 
zemeljski plaz, ki je na avtomobilski cesti pri Medvedjeku zaprl pol cestisča. — 
(Foto: Vid Bauer)

K m e t i j s k a  z a d r u g a  
»KRKA« -  Novo mesto
r a z p i s u j e

J A V N O  D R A Ž B O
ZA PRODAJO OSNOVNIH SREDSTEV:

2 traktorja Ferguson 
2 traktorski prikolici 
4 kosilnice BCS 
2 Diesel motorja »Aran«
2 mlatilnici
in več drugih strojev in priključkov

LICITACIJA bo v soboto, 17. februarja 1968, na 
delovišču Draškovec pri Šentjerneju.
Za socialistični sektor bo licitacija od 8. do 9. ure, 
takoj nato pa za zasebne interesente.
Ostali pogoji bodo objavljeni pred začetkom lici
tacije.

ferendum. Vsi so se zavest
no opredelili za samoprispe
vek, ki bo omogočil mladim 
rodovom sodobno vzgojo in 
izobraževanje.

U id i ces ti 
sm o lju d je ...

totn iki na avtobusnem 
postajališču v Dolenji vasi 
so nestrpno čakali avtobus 
iz Kočevja in poskušali 
pregnati mraz, ki je skoz 
obleko neusmiljeno prodi
ral do teles. Ko so avto
bus le dočakali, je ta s 
precejšnjo hitrostjo odpe
ljal mimo postajališča in 
šele 10 do 20 metrov na
prej naglo zavrl, ne da bi 
nakazal smer. Blizu za 
njim je vozil kombi in le 
s skrajnim naporom je vo
zniku uspelo zavreti in se 
izogniti trčenju. Potniki, 
ki so pritekli do avtobusa, 
so še med vožnjo komen
tirali dogodek, češ da bi 
moral voznik nakazati 
smer, ko je ustavljal, in 
tako opozoriti voznika za 
seboj. Šofer avtobusa je 
nekaj časa poslušal, potem  
je potnikom pričel ugo 
varjati, nazadnje pa je be
sno zavpil: »Kaj se pa 
vmešavate, jaz že vem, ka
ko je prav! Smernik je 
treba spreminjati le pri 
spreminjanju smeri vož 
nje, tu pa sem ustavil na 
cesti in nisem spreminjal 
smeri!«

če  poklicni šoj er (avto
busa!) ne pozna promet 
nih predpisov, bi bil lahko 
vsaj vljudnejši. . .

(fg)

/ *  • • v v

Sejmišča

Precej prometa 
s prašički

Na novomeškem sejmišču 
je bilo v ponedeljek, 12. fe
bruarja, naprodaj 889 puj
skov, pokupili pa so jih 712. 
Kupci so bili pretežno iz so
sednjih občin, plačevali pa so 
manjše pujske od 13.000 do 
19.000 Sdin, večje pa 20.000 
do 29.000 Sdinarjev.



USPEL SEM INAR ZA OSNOVNOŠOLSKE UČITELJE

Koristno uporabljene počitnice
Med pravkar minulimi pol

letnimi počitnicami je Zavod 
za prosvetno-pedagoško služ
bo Novo mesto organiziral 
dvodnevni seminar za učite
lje, ki poučujejo slovenski je
zik v višjih razredih osnov
nih šol.

Prvi dan dopoldne (1. fe
bruarja) je predaval prof. 
Viktor Smolej, univ. preda
vatelj iz Ljubljane, o pouku 
slovenskega jezika na osnov
ni šoli. Omejil se je pred
vsem na vprašanje, kako bo
gatiti učencem besedni zaklad 
in kako jih je treba uvajati 
v osnove dobrega sloga. Po
udaril je pomen natančne raz
lage beril in pctrebo po slo
govni razčlembi prebranega 
literarnega dela. Svoje misel
no bogato in oblikovno dovr
šeno predavanje je prof. Smo
lej strnil v naslednjo misel: 
obravnava beril terja teme
ljito pripravo in načrtno de
lo, učitelj pa mora vrh tega 
neprestano spremljati nove 
izsledke literarne in jeziko
slovne vede, za to pa je- po
trebno veliko volje in truda.

Predmetna učiteljica Mari
ja Velikonja iz osnovne šo
le Trebnje je pripravila re
ferat o slovenskih šolskih na
logah. Obravnavala je pripra
vo na šolsko nalogo, temati
ko, pisanje, korekture in 
ocenjevanje nalog, popravo 
in obravnavo vsebinskih, je
zikovnih in slogovnih napak. 
Predavateljica se je pri svo
jih ugotovitvah večkrat opr
la na članke in razprave iz

revije Jezik in slovstvo, ki 
prinaša že vrsto let koristne 
napotke tudi za osnovnošol
ski jezik. 2al je na naših šo
lah ta časopis premalo raz
širjen, čeprav je naročnina 
razmeroma majhna (20 novih 
dinarjev).

V pouk moramo stalno 
vnašati nove oblike in tehni
ke. Za to je prof. Jožko Zu
pan z osnovne šole Šentru
pert govoril na seminarju o 
skupinskem pouku in o mož
nostih, ki jih za to obliko 
daje slovenski jezik v osnov
ni šoli. Obravnaval je psiho
loške osnove in organizacijo 
skupinskega pouka, oblikova
nje skupin po sociometrič- 
ni metodi, zgradbo učne ure 
pri skupinskem pouku in 
njegov vzgojni pomen.

Popoldne je predaval Ivan 
Bizjak, svetovalec Mladinske 
knjige iz Ljubljane, o upo
rabi mladinskega tiska v šo
li. Pokazal je, kako se da

Prešernov dan 
v Sodražici

V četrtek 8. februarja, so 
priredili pionirji osnovne šole
v Sodražici zelo uspelo pro
slavo v počastitev slovenske
ga kulturnega praznika. Reci
tacije odlomkov iz Prešerno
vega življenja so spremljali 
z glasbo, kar je obogatilo go
vorni prikaz. Dvorana je bala 
ozvočena, zato je bil užitek 
ob poslušanju še večji.

A. S.

Letošnji 
Prešernovi nagrajenci

V dvorani Slovenske filhar
monije v Ljubljani je 7. fe
bruarja predsednik upravne
ga odbora Prešernovega skla
da prof. Boris Ziherl podelil 
nagrade letošnjim Prešerno
vim nagrajencem. Prešernovo

Poslednji mož 
na Vinici

V nedeljo, 4. februarja, so 
Viničani spet napolnili dvora- 
v osnovni šoli, kjer je doma
ča igralska skupina KUD 
»Oton Zupančič« uprizorila 
»Poslednjega moža«. Ta sku
pina nastopa redno vsako le
to in je najbolj delavna v 
vsej občini. Z zadnjo pred
stavo na Vinici je bilo občin
stvo zadovoljno, in je nasto
pajočim močno ploskalo.

K. W.

Seja odbora 
za bralno značko
V sredo, 14. februarja, je 

bila v prostorih Medobčinske
ga zavoda za prosvetno-peda- 
goško službo druga seja od
bora za Zupančičevo bralno 
anačko. Na seji so govorili o 
poteku tekmovanja v posa
meznih šolah ter o izdelavi 
bralne značke.

nagrado so prejeli Janko 
Glazer za perniško esejistič
no in literamo-zgodovinsko 
delo, Janko Ravnik za skla
datelj s tvo, pianistično in pe
dagoško delo in inž. arh. Bo
jan Stupica za gledališko de
lo. Nagrade Prešernovega 
sklada pa so letos prejeli: 
Milka Badjura za ustvarjalno 
delo pri montaži slovenskih 
filmov, slikar Jože Ciuha, 
sopranistka ljubljanske ope
re Hilda Holzl, pisatelj Mar
jan Kolar za roman Išči pol
dan, inž. arh. Gregor Košak 
(za grafične opreme), Mirč 
Kragelj z RTV Ljubljana, 
inž. arh. Branko Kraševec za 
delo na področju oblikovanja
v industrijski estetiki, Jožko 
Lukež za vlogo v Pirandellovi 
komediji, »Saj ni zares«, 
inž. arh. Milan Mihelič za 
razstavne paviljone v Ljub
ljani, Dušan Moravec za knji
go Pričevanja o včerajšnjem 
gledališču, slikar Ive Šubic, 
Danilo Švara za suito iz ba
leta Nina, kipar Drago Tršar 
in Iva Zupančič za vlogo v 
Pintarjevi drami Vrnitev.

Prešernove nagrade, ki jih 
vsako leto podeljujejo na 
predvečer kulturnega prazni
ka slovenskega naroda, so 
naj večja slovenska priznanja 
za dosežke .na kulturnem po
lju.

pri različnih oblikah pouka 
s pridom uporabiti tudi pe
riodični mladinski tisk, v pr
vi vrsti Pionirski list in Pio
nir, ki postaja že prava po
ljudnoznanstvena revija. Se
stavke iz teh listov lahko upo
rabimo pri govornih vajah, 
pismenih sestavkih in jezi
kovnih vajah. Tudi to preda
vanje se je odlikovalo po iz
črpnosti in nazornosti.

Drugi dan nam je prof. 
Zupan prikazal smeri in glav
ne predstavnike slovenske po
ezije po 1. 1945. Izvajanja je 
ponazoril z branjem značil
ne j ših primerov, tako da je 
bilo predavanje res zanimivo 
in privlačno.

Končno je tov. Marta Alek
sič, ravn. osnovne šole Iva
na Cankarja na Vrhniki, ude
ležencem s sproščeno in te
kočo besedo spregovorila o 
tem, kako so pri njih orga
nizirali tekmovanje za bral
no značko in kako vsako le
to preverjajo znanje tekmo
valcev. Ker smo letos tudi 
pri nas uvedli tako tekmova
nje, so nas njena izvajanja 
še posebno zanimala. Ko je 
potem odgovarjala v razpra
vi na razna vprašanja in po
vedala, da pri njih s tekmo
vanjem nimajo gmotnih te
žav, saj jih močno podpira
jo i oblastveni organi i delov
ne organizacije, smo z gren
kobo ugotovili, da pri nas ni 
tako

Seminar je bil dobro pri
pravljen, program in vsebi
na predavanj bogata, zato 
upamo, da bodo nova spo
znanja obogatila tudi naše 
delo na osnovnih šolah.

,-^NICA SMOLIČ

Proslava 
v Prešernov

W erner Berg: ZIMSKI MESEC (lesorez — z lanske razstave v K ostanjevici)

Prešernova beseda in naš čas
Kdor izmed vas se bo prepojil s Prešernom, bo imel zanesljiv kompas, 
ki ga bo vodil proti jasnim ciljem, da bo sodoben, moderen, ne da bi letal 
za vsako najnovejšo modo, dejaven, ne da bi se silil za hipnim uspehom

(Oton Župančič)

spomin
Učenci osemletke v Dolenj

skih Toplicah so priredili 8. 
februarja, ob obletnic; Pre
šernove' smrti, akademijo, s 
katero so počastili slovenski 
kulturni praznik. Zapeli so 
nekaj pesmi, recitirali nekaj 
Prešernovih umetnin in po
slušali govor o življenju veli
kega pesnika. Proslava je bi
la v prosvetnem domu.

D. G.

Letos so v Novem mestu 
slovenski kulturni praznik
8. februar še posebno slove
sno proslavili. S Prešernovo 
besedo, ki po toliko letih še 
vedno tako živo sega v naš 
čas in življenje, smo se sre
čavali vsepovsod. Slovenska 
mesta so se' ovila v plašč 
slovestnosti. Igralci so zn"va 
posegli po drobni knjižici 
VrbLjanovih Poezij.

Novo mesto je v počastitev 
velikega umetnika pripravilo 
več slovesnih prireditev. V 
spodnjih prostorih Dolenjske 
galerije so v torek, 6. febru
arja, odprli razstavo »Julija 
Primic in njen rod.« Razsta
va, ki jo je Dolenjskemu mu
zeju v Novem mestu posre
doval kranjski Prešernov 
spominski muzej, je zanimi
va za vsakega Novomeščana. 
Julija Prižnic, ki je zadnja 
leta svojega življenja preži
vela v Novem mestu, se nam 
na razstavi odkriva v svoji 
podobi, v spremni besedi 
črtomira Zorca, kustosa Pre
šernovega spominskega mu
zeja iz Kranja, pa je bilo 
tej podobi dodano še nekaj 
več: dobrota in ljubeznivost 
6krbne matere ter razume
vanje pesnika, čigar pesmi je 
prebirala, nam kar rušita že

ustaljeno mnenje o visoki 
Juliji, ki je pesnika zavrnila. 
Spretno menjavanje doku
mentarnega in likovnega gra
diva daje razstavi poseben 
čar. Razstava v Dolenjski ga
leriji je nasledek plodnega 
sodelovanja dveh muzejev. 
Del razstavnega gradiva je pri
spevala novomeška študijska 
knjižnica Mirana Jarca.

Naslednjega dne je bila ob 
sedmih zvečer v Domu kul
ture Prešernova proslava, ki 
jo je pripravil Oder mladih.
V izbranem recitalu Prešer
novih pesmi je številno ob
činstvo (to so bili v pretežni 
meri dijaki novomeških šol) 
prisluhnilo pesnikovim moj
strovinam. žal pa je bila 
scena pomaknjena preveč v 
notranjost odra, da bi poslu
šalci lahko pesmim dobro 
sledili. Pred recitalom je go
voril literarni zgodovinar 
prof. Alfonz Gspan o Lin
hartu. ;

Slovenski kulturni praznik 
je bil v Novem mestu tudi 
dan slavnostnega odkritja 
spominske plošče Linharto
vemu delu Ta veseli dan ali 
Matiček se ženi. Revolucio
narna veseloigra je bila v 
Novem mestu uprizorjena 
prvič na Slovenskem. Novo

mesto se je s  to ploščo od
dolžilo rodoljubom, ki so
6. januarja 1848, se pravi 
pred 120 leti, postavili to de
lo na oder. Ploščo na cesti 
Komandanta Staneta 10 je 
odkril v imenu občinskega 
sveta za kulturo, občinske 
Zveze kulturno prosvetnih or
ganizacij ter Slavističnega 
društva književnik Severin 
šali. Spregovoril je še profe
sor Gspan, znani poznavalec 
Linharta, ki je v nekaj bese
dah poudaril pomembnost 
slovestnosti. Promet je za 
nekaj minut prenehal utri
pati, številni dijaki, njihovi 
vzgojitelji, predstavniki kul
turnega življenja ter občin
ske skupščine pa so kljub 
nalivu vztrajali pred hišo, 
kjer je bila plošča odkrita, 
do konca slovestnosti.

Prešernova beseda in naša 
hotenja se prepletajo.

PETER BREŠČAK

Pred vajo Odra mladih smo izvedeli
V prejšnji številki Dolenj

skega lista smo objavili krat
ko vest o programu Odra 
mladih, novomeške gledališke 
skupine, ki že dlje časa de
luje v okviru Zavoda za kul
turno dejavnost v Novem 
mestu. Njegov polletni delov
ni načrt je prav pester. V ne
vezanem pogovoru z režiser
ko novomeških gledaliških 
amaterjev smo prejšnji te
den pred vajo za uprizoritev 
satiričnega kabareta šviga 
švaga Čez. . .  izvedeli tudi 
tole:

Z AVDICIJO, ki jo Oder 
mladih razpisuje za vsak po
nedeljek in sredo od 19. fe

bruarja do 4. marca med 17. 
in 18. uro v garderobi Doma 
kulture, bo v svoje vrste 
sprejel še nekaj mladih igral
cev. Ob koncu tekočega šol
skega leta bodo namreč izgu
bili nekaj članov, ker odide
jo na študij v Ljubljano. Od 
avdicije si Oder mladih veli
ko obeta.

KLUB ODRA MLADIH Je 
želja novomeških gledališčni
kov že od dneva, ko so se 
zbrali k prvi vaji in razgovo
ru. Oder mladih si prizade
va priti do primernega pro
stora za vaje, razgovore, 
knjižnico, skratka, radi bi 
prišli pod »svojo streho«. V

prostoru, ki bi ga imenovali 
Klub Odra mladih, bi s te
levizijskega zaslona spremlja
li uprizoritve TV iger ter se 
tako izobraževali.

ODER MLADIH si želi čim 
tesnejših stikov s starejšimi 
novomeškimi igralci in da bi 
lahko kaj kmalu prisostvova
li uprizoritvi kakega klasič
nega gledališkega dela, kajti 
takih del sami le ne morejo 
naštudirati, saj so člani pre
mladi.

V POLETNIH MESECIH 
bodo, če bo le mogoče, po
slali na režiserski In igral
ski tečaj nekaj članov.

V VSAK
SLOVENSKI
DOM
KNJIGE
PREŠERNOVE
DRUŽBE!

Nori Pust ima svoj dan
(Odlomek iz romana Udari na gudalo, Jandre!)

(N adaljevanje)

Drugo jutro so hlapci in dečur- 
lija vodili medveda po mestu, ta
koj za njim pa je prišla gruča 
našemljenih oračev in koscev. Pe
sek in kamenje sta škrtala in od- 
letavala izpod rala in zarjavelih 
kos, toda ti, ki so jih držali v ro
kah, so bili neutrudni. Ko so bi
li preorali in pokosili Drage, Po
žeg in oba trga, so se ustavili 
pred mestno hišo, posedli kar na 
cesto in si iz čemerov in cajn 
privlekli obilo dopoldnevo. Na 
stavili so svoje čutare, pa tudi 
ljudje so jim prinesli pijače iz 
Kopiašičeve krčme. Kljub temu

pa so kosci na kraju pričeli vpiti 
in tolči ob kose, dokler nista pri
šla mestni sodnik in starešina in 
jim odrinila prisluženih novcev za 
dobro pokošene trge in ulice.

Glavno je bilo kajpak prihranje
no za pustni torek. To jutro so tu 
ki, ko pa je zazvonilo poldan, so 
Ln tam še delali nekateri obrtni- 
se delavnice za tisti dan zaprle. 
Vsak je urno zmetal jed vase in 
niti četrt ure ni minilo, ko so se 
na ulicah in zbirališčih že prika
zale prve mačkore. Zbirale so se 
doli pri Obrhu, na šrangi in Can- 
cenberku, od koder bo ves pust
ni sprevod krenil skozi mesto. 
Dudaši so že stali na cesti, ki se

je vzpenjala nad Metliko, in ko so 
zapiskali v lepi sončni popoldan, 
je tako veselo zapelo čez strehe, 
da je zadnje meščane kar dvignilo 
izza miz. Vsak je kar na hitro 
pogoltnil poslednje zalogaje, da bi 
bil čimprej zunaj sredi mačkor in 
pustnega veselja.

Res so vale nato pričele z vseh 
zbirališč hiteti mačkore na Po
žeg; jezdile so na konjih in oslih, 
se vozile ali hodile peš, za njimi 
pa so pritisnili stari in mladi, 
meščani, kmetje in tlačani. . .  Pi
skačem so se huje napela lica; po
prijeli so še drugi godci, in ko se 
je sredi črnih zamorcev pripeljal 
na Požeg sam nori Pust, je zava- 
lovalo med ljudmi in je dečurli- 
ja zavriskala od veselja.

Takoj nato se je vse skupaj raz
tegnilo v veseli sprevod.

Na čelo je zajezdil pustni ban- 
deraš z rdečo zastavo, okiteno »

pisanimi trakovi, za njim pa so se 
zvrstili našemljeni jezdeci, duda
ši, piskači, godci s flavtami, go
slimi in tolkali, štirje možaki so 
peljali na verigah medveda in opi
co, za katero so se podile in vre
ščale tenkonoge, krivonose in de- 
belobučne mačkore in se kriče za
letavale v druge. Za njimi so pri
šle bebaste, smešne, divje in hkra
ti strašljive; renčale so, zamaho
vale okoli sebe, se zaganjale med 
gledalce, pa spet urno odskočile, 
če je kdo katero hotel zgrabiti.

Stari Ipšič jq delal gaz med 
ljudmi in kar naprej vikal:

»Ajte, ajte! Prostora, ljudje bož
ji! Nori Pust je prišel med nas, 
da nas nasiti z mestnico in nali
je z vinom! Njegov in naš da je 
danes! Stran, dečurlija, stran!

Ljudje so se razmikali in hkrati 
ugibali, kdo je skrit za temi kr
pami in pisanimi naličnicami. ča 
sa za ugibanje pa ni bilo preveč,

kajti za hodečkimi mačkorami so 
vale pritisnili vozovi: tisti z mli
nom za stare babe pa drugi s so
dom za smolo in turškim topom, 
voz s špansko streljačo, vozilo s 
štorkljo, nojem in faraonom, z 
dvojčkoma v zibki, ki sta ju oče 
in mati nenehno napajala z vinom, 
voz z bolnikom, z apokaliptično 
zverino pa še novi vozovi z egip- 
tarskimi cigani, Kitajci in drugi
mi barvanimi ljudmi. Prišel je 
voz, na katerem je kazalo, kako 
hudič grajskega iz kože devlje, na
to zibajoči se voz z jajčastimi ko
lesi in junaškimi požeruhi, med 
katerimi je bilo po glasu takoj 
spoznati kovaškega mojstra Urha- 
ta. Ta se je, oblečen v kozla, drl 
še huje kot Ipšič, pa še meketal 
je zraven in razdiral krepke žalit
ve, da je gledalcem od smeha na
ganjalo solze v oči.

(K onec prihodnjič)



MEDOBČINSKO S IN D IKALN O  SMUČARSKO PRVENSTVO

Malo snega — veliko tekmovalcev
Pri posameznikih zmagala Ljudmila Erlah (Pionir) in Peter Henčič (INIS) 
-  Med ekipami za občinski pokal pa Krka (Marjan Šonc in Darko Blaže- 
kovic) -  Za medobčinski pokal zmagala ekipa Novega mesta -  V sledi za 
snegom -  Pomanjkanje snega pripeljalo smučarje na Gače -  Več kot 80 

tekmovalcev iz občin Črnomelj, Krško, Novo mesto in Trebnje

Dež in odjuga n ista prizanesla  
n iti snežni odeji v Crm ošnjicah. 
Zato so  se  organizatorji znašli 
pred vprašanjem , ali tekm ovanje  
odpovedati ali pa »zlesti« na Ga
če, kjer se je  sneg ubranil nepri
jetn ostim  zadnjih dni. Sprejeta  
je  b ila  druga od ločitev. Več kot 
80 sm učarjev iz štirih  dolenjskih

občin se je odpravilo za snegom  
in ga izsled ilo na Gačah. Priredi
telji so usposobili blizu 300 m dol
go tekm ovalno progo, po kateri 
so se m oški spustili dvakrat, de 
lezeta pa sam o enkrat.

Udeležba na tem  m edobčinskem  
tekm ovanju v veleslalom u je pre
segla pričakovanja. Razen iz Kr-

ZDRAVILIŠČE ČATEŠKE TOPLICE

p r i r e d i  v soboto, 24. februarja, ob 20. uri

VELIK PLES V MASKAH
Vice VukovOrkester »Combo 4«, poje

Najlepše maske bodo nagrajene. 
Rezervacije po 20 Ndin. Vljudno vabljeni!

škega so  b ili tekm ovalci od dru
god precoj številn i. Tekm ovanje je 
bilo zelo kvalitetno. Nekateri tek 
m ovalci so  presenetili z izrednimi 
vožnjam i. Zlasti m oram o pohva
liti Erlahovo, Bategelovo, Henčiča, 
Šonca in Rebernika.

Rezultati tekm ovanja:
Moški — posam ezno: 1. Henčič 

(IN IS ) 50,6; 2. Šonc (K rka) 51,0; 
3. Rebernik (N ovolas) 51,1; 4.
Rozman (K anižarica) 52,1; 5. Bru- 
dar (N ovotek s) 55,8; 6. 2ibret
(Prosveta-K rško) 57,0; 7. Mohorič 
(OŠ Žužem berk) 57,1; 8. Blažeko- 
vlč (Krka) 58,6; 3. Kos (Krka) 
58,7; 10. Knez (GO Crm ošnjice)
64,5; 11. Pretnar (K rka) 64,7; 12' 
Čelik (IM V) 67,1; 13. Vcrček (Pio  
nir) 68,8; 14. Vidmar (fCrka) 72,0; 
15. Japelj (GO Straža) 76,9. 2en  
ske — posam ezno; 1. Erlah (P io  
nir) 22,0; 2. Bategel (K rka) 25,0; 
3. Kuralt (Krka^ 36,4; 4. Sladit 
(P ionir) 50,0; 5. Koprivec (Pionir) 
53,2.

M oški ekipno za m edobčinski 
pokal: 1. Novo m esto 152,7 (H en 
čič , Sonc, R ebernik), 2. Črnomelj 
202,6 (Rozm an, Knez, L ipar), 3. 
Trebnje 349,3 (B ukovec, Mlakar, 
Lazar).

M oški ekipno za pokal občinske
ga sindikalnega sveta N ovo m esto: 
1. Krka I. (Šonc, Blažekovič) 
109,6; 2. N ovoles I . (Rebernik, Go- 
le š) 135,9; 3. osnovna šola Žu
žem berk (M ohorčič, K astelic) 
138,2; 4. IMV I . (Čelik, Krštinc) 
160,2; 5. Pionir I. (Žnidaršič, La
pajne) 182,5; 6. Krka II (Vidm ar, 
Kozina) 186,6; 7. Pionir III (Zu
panc, S lapšek) 193,9; 8. Iskra- 
Š en tjem ej (Butara, M lekuš) 198,6; 
9. Iskra-Zužemberk (Bavdek, š to r )  
213,9; 10. N ovoles II (Aš, Glavan) 
230,3.

Za najboljše posam eznike in 
ekipe so organizatorji pripravili 
nagrade.

S. Dokl

MEDOBČINSKO 
ŠOLSKO SMUČAR
SKO PRVENSTVO

Pionir MARJAN ŠONC iz Novega m esta  je  na sm u
čarskih tekm ah zadnji dve nedelji dosegel pom em bne  
uspehe: najprej je  zm agal na conskem  pionirskem  
prvenstvu, to  nedeljo pa še na pionirskem  m edobčin

skem  šolskem  prvenstvu. (Foto: S. D okl)

Tekmovanje vajencev v Kočevju
Učenci kovinarske šole v K o

čevju, k) jo vodi tukajšnja delav
ska univerza, im a v učnem  načr
tu  tudi telesno vzgojo. Pred krat
kim  so im eli medrazredna tekm o-

Knjige za naše 
nove prijatelje
Spet se nam je pridružilo 

161 novih naročnikov, med 
katere je žreb v torek opol
dne razdelil 10 knjižnih da
rilc. Dobili jih bodo:

Karolina Jeršin, Čateška 
gora, p. Velika Loka; Marija 
Kolman, Zabukovje 7 nad 
Sevnico; Jože Repar, Anže 8, 
p. Brestanica; Maks Petkovič, 
Brezovica 8, p. Suhor pri 
Metliki; Julijana Šilc, Dole
nja vas 8 pri Ribnici; Marija 
Grahek, Kočevje, Črnomalj
ska c. 11; Franc Strekelj, Ko
čevje, Tomšičeva c. 3; Jožica 
Novak, Bruhanja vas, n. h., 
Videm-Dobrepolje; Anton Pra
znik, Grmovlje 13, p. Škocjan; 
Vinko Lapuh, Okljukova go
ra 8, p. Sromlje.

Vsem novim naročnikom 
hkrati sporočamo, da novo
letnega koledarja Žal nima
mo več. Vse lepo pocdravlja

UPRAVA DOL. LISTA

vanja v nam iznem  tenisu , košar
ki, streljanju ter v dviganju uteži.
Skupno je tekm ovalo nad 75 tek 
m ovalcev.

REZULTATI:
Nam izni tenis — posam ezno: 1. 

Oražem (II. c ) ,  2. Adlešič (I . d ), 
3. Jakovac (I . d); ekipno: 1. II. c, 
2. I. d, 3. III. a.

Košarka. 1. II. c , 2. I. d , 3. 
II. a.

Dviganje uteži — posam ezno: 1. 
V olf (II . a) 172,5 kg, 2. Ozanič 
(II . a) 160 kg, 3. Pirc (II. a) 160 
kilogram ov; ekipno; 1. II. a 492,5 
kilogram a, 2. II. c 345 kg.

Streljanje — posamezno: 1. H o
čevar (II . a) 109 krogov, 2. Ložar 
(II . a) 102 kroga, 3. Dular (II . c) 
95 krogov; ekipno: 1. II a 809 kro
gov, 2. II c  774 krogov, 3. I. d 
593 krogov.

Tekm ovanje je pokazalo, da se 
delavska m ladina zelo zanim a za 
šport. Težave so v tem , ker nim a
jo v domu telesne kulture več  
m ožnosti za vadbo (šo le  so  nam 
reč vse brez telovadnic, kljub te 
mu da im ajo  nad 2500 dijakov in 
učencev). Ozko in neobjektivno  
gledanje na potrebe prostorov za 
šolsko vadbo je začelo postajati 
resen problem , kajti posledice so  
očitne. V sem  potrebam  pri takem  
številu  učencev ln dijakov dom  
ne bo m ogel zadostiti.

A. Arko

Dva poraza 
za Ribničane

R okom etaši R ibnice, ki tekm u
jejo  v A skupini republiškega z im 
skega rokom etnega prvenstva v 
Ljubljani, so  si zadnjo nedeljo  
priigrali kar dva poraza: z ekipo  
Kranja so  izgubili 13:10, z n aj
boljšo ekipo na turnirju O lje m  
pa z rezultatom  25:12. Tokrat gre 
rokometaSem Ribnice izredno sla 
bo!

na smučeh
Kljub pom anjkanju snega so v 

Crmošnjicah ob koncu turistične  
proge z velik im i težavam i izvedli 
m edobčinsko osnovnošolsko prven
stvo v veleslalom u. Dijaki sred
njih šol in strokovnih šol pa so 
im eli tekm ovanje na vrhu Gač.

Udeležba je bila  zadovoljiva, saj 
se je na startu prijavilo 40 p io 
nirjev in 8 pionirk. Največ je  bilo  
tekm ovalcev iz Novega m esta, pri
šli pa so tudi iz Črnom lja, Treb
njega, Šm arjete, Otočca, Šentjer
neja, Dol. Toplic, Vavte vasi in 
dom ači pionirji.

Rezultati: veleslalom  (250 m , 20 
vratec) — pionirji: 1. Marjan
Šonc (N m ) 21,0, 2. Zdravko Jahn 
(Trebnje) 21,2, 3. Marko Švent 
(N . m .) 21,9, 4. Andrej Švent (N . 
m .) 23,0, 5. Sergij Thorževskij (N. 
m .) 24,9; sled ijo Alojz Fabjan (Čr
n om elj), Ivan Blažič (Sm arjeta), 
Viktor Tui;k (C rm ošljlce), Boris  
Ilovar (N . m .), Tone Avsec (N . 
m .) itd.

Pionirji — ekipno: 1. Katja Ru- 
pena I (N . m .) 2. Katja Rupena 
II (N . m ), 3. Trebnje, 4. Črno
m elj, 5. D ol. T oplicc, 6. Šentjer
nej itd.

Pionirke; 1. Vesna Saje (N . m .)  
24,0, 2. Maja Lavrič (N . m .) 48,9, 
3. Nevenka Lovka (N . m .) 54,3. 
Med ekipam i je zm agala OŠ Kat
ja Rupena, N ovo m esto.

Mladinci — posam ezno: 1. Janez 
Novinec (poklicna šola N ovo m e
sto ) 25,9, 2. Rudi Kušer (E S S )  
27,8, 3. Matjaž Verbič (g im n .)  
28,8; sled ijo  Bukovec (29,3), šp i-  
ler (29,8), S ila  (33,0), in M. Legan  
49,0 (vsi tekm ovalci so  iz gim na
zije).

Ekipno je zm agala gim nazija  
N ovo m esto. Sm učarsko prvenstvo  
v CrmoSnjicah in na Gačah je 
bilo v izvedbi Zavoda za prosvet- 
no-pedagoško službo v N ovem  m e
stu . ki bo zm agovalce tudi nagra
dil z diplom am i.

Prof. J. Glonar

Ribiči za tesnejše 
sodelovanje

V  nedeljo so  se  sestali v N ovem  
m estu predstavniki ribiških  dru
žin iz D olenjske. Shod je im el na. 
m en poiskati m ožnosti za tesnejše  
sodelovanje in koordinirano delo  
ribiških organizacij. Predstavniki 
RD Sotla , N ovo m esto, Brežice, 
Črnom elj, Brestanica, M etlika, K r
ško, Sevnica in Kostanjevica so  
izrazili željo , da bi b ilo  sodelo
vanje tesnejše in  da bi se  dejar- 
nost koordinirala v interesu več
jega razmaha ribiškega turizm a.

D ogovorili so  se , da b i bila  
skupščina zveze ribiških  družin  
D olenjske predvidom a v m aju.

sd

Obvestilo bralcem
V današnji številki ste pozorni bralci prav  

gotovo opazili, da sm o pri razporedu strani 
napravili m ajhno sprem em bo — zam enjali 
sm o ustaljeni m esti športne in bralne strani 
(s  podlistkom  SODNIKOVI). D elno sm o se za 
ta prem ik odločili zaradi lažjega urejevanja  
strani, na katerih sodelujem o s celjsk im  TED
NIKOM in pom urskim  VESTNIKOM, delno pa  
tudi zaradi tega, ker je  šport tako zanim ivo  
in pom em bno področje človekovega udejstvo
vanja, da spada v prvo polovico časnika, ki 
sm o jo  nam enili predvsem  aktualnim  in za 
vse bralce zanim ivim  prispevkom . V drugi po
lovici bodo na vedno istem  m estu  (takoj za  
sredino) kom unske strani po stalnem  vrstnem  
redu: v I. izdaji Brežice, Krško, Sevnica Ih 
Trebnje — v II. izdaji pa K očevje, Ribnica, 
Črnomelj in M etlika.

Prepričani sm o, da vam  bo tak razpored  
všeč in da b oste  še  lažje našli svoje priljublje
ne strani in rubrike.

UREDNIŠTVO

V zelo m očni konkuren
ci sm učarjev iz štirih  do
lenjskih  občin je PETER  
HENČIČ (IN IS  — N ovo  
m esto) zm agal pred tek 
m ovalcem  Krke MARJA
NOM ŠONCEM in DRA
GOM REBERNIKOM  (N o 
voles). (Foto: S. D okl).

VESTI

Gimnazija -  Partizan 
3:1

.Tudi odbojkarski tekm i med  
črnom aljskim i gim nazijci in  
odbojkarji Partizana so  zmagali 
gim nazijci s  3:1. Tekm a je  bila v 
telovadnici stare osnovne šo le  v 
Črnomlju. Za gim nazijo so igrali: 
Fortun, Glaser, T kalčič, S im on o 
vič, Gavrilovič, Jančar in Lazič. 
Za Partizana pa sam o štirje igral
ci: Žunič, Satošek, Logar in Cop.

— LAN -

Ulični tek v Sevnici
M ladinski aktiv Sevnica — te . 

ren, turistično društvo in  društvo  
TVD Partizan Sevnica priredijo v 
torek, 20. februarja, tek po u li
cah Sevnice. Za m ladinke bo start 
ob 17. uri izpred dom a TVD Par
tizan, za m ladince pa s  križišča  
v Šm arju. Vabljene so ekipe m la 
dinskih aktivov z obm očja občine  
Sevnice, sosednjih  občin , poleg t e 
ga pa sta povabljena tudi AK N o
vo m esto in Rudar (T rbovlje).

že lijo , da b i ta  prireditev posta, 
la tradicionalna, saj so  atletska  
tekm ovanja v Posavju zelo redka.

Pokrovitelj prireditve bo pred
sednik občinske skupščine Sevni
ca Franc M olan.

A. 2

Občina zmagovalec 
v odbojki

V telovadnici osnovne šole so  
bile odigrane odbojkarske tekm e v 
okviru delavskih športnih iger 
finalne borbe. V igri za peto m esto  
Je »Iskra« (starejši) prem agala 
»Iskro« (m lajši) s 3:0. »Zora« je  
odpravila »Elektro« s  3:0 in zased
la tretje m esto. V borbi za prvo 
m esto je Občina gladko premagala 
Rudnik s 3:0.

Zadnji dan so  bile na sporedu  
črnom aljske občine. Sodelovale so  
ekipe iz petih delovnih organiza
cij. Ekipe so bile razdeljene v dve 
skupini. V prvi skupini je  zmagala 
ekipa Občine, ki je  svoja  nasprot
n ika prem agala s  3:1, draga je 
b ila ekipa »Zore«, tretja pa sta 
rejša ekipa »Iskre« iz Sem iča.

D ruga skupina je bila po kvali
teti slabša. V tej skupini je zm a
gal »Rudnik« iz Kanižarice pred 
»Elektrom« in m lajšo ekipo »Iskre« 
iz Sem iča. V tej skupini bi .moral

nastopiti tudi »Kovinar«, vendar 
je  odstopil.

Končni vrstni red; 1. Občina, 2 , 
Rudnik. 3. Zora, 4 . E lektro, 5 . 
Iskra I. in 6. Iskra II.

Tekm e so  vodili W eiss, Fortun  
in  Glaser.

A. LATERNER

ŠŠD na osnovni šoli
N a osnovni šo li v  M etliki se J# 

letošnje šolsko leto razvilo živah
no športno delovanje. UČend so s l 
pridobili na različnih tekm ovanjih  
veliko priznanj. N a občinskem  p r 
venstvu so  osvojili tri pokale, n e
kaj plaket in d iplom . N a šo li je  
bilo tudi medrazredno šolarsko  
tekm ovanje. Zmagal je  8. a razred  
in prejel prehodni pokal.

Zaradi živahnosti na športnem  
področju je bilo ustanovljeno šo l
sko športno društvo.

N a ustanovnem  shodu so  učenci 
Izvolili svoje vodstvo, se  pogovorili 
o namenu in nalogah ŠŠD. Odlo
čili so se , da ustanovijo kolesar
ski krožek ter da bodo še naprej 
sodelovali v rokom etni, šahovski 
in nam iznoteniški sekciji.

N ovoustanovljenem u ŠŠD ter 
njegovem u m entorju tov. M ozetiču  
želim o veliko športnih uspehov!

SAH

Kmetec prvak Senovega
H itropoteznega šahovskega pr- 

venstva v počastitev krajevnega  
praznika se je udeležilo rekordno  
število  šahistov. N aslov h itropo
teznega prvaka je osvojil Branko  
K m etec, točko za n jim  Je zaostal 
Robert Ceglar, tretje m esto pa Je 
dosegel Janez Ceglar.

K ončni vrstni red: 1. K m etec 14 
točk, 2. R. Ceglar 13, 3. J. Ceglar 
12, 4. M. Jankovič 11, 5. Mirč 9,3, 
6. Kožar 8,5, 7. do 8. Fabjančič 
Strnad 8, 9. do 10. Brezovšek, J. 
Jankovič 7,5. 11. Avsenak 7 itd .

J. K.

Igrali vsi učenci
V drugem  letniku gim nazije v 

Črnomlju so  se v šahu pom erili 
vsi učenci tega razreda. V  konku- 
renči osm ih šahistov je  zm agal 
Latem er.

Vrstni red: 1. Latem er 5,5, 2 . 
do 3. m esto  M arinček in  H utar 5, 
4 Flek 4, 5. Krizm anič 3,5, 6. 
N em anič 2,5, 7. N . Skrbinšek 2 , 
8. Vardi jan 0,5.

— LAN —

LJUDMILA ERLAHOVA, 
članica Pionirja iz N ove
ga m esta, je s pogum no 
vožnjo na nedeljskih sm u
čarskih tekm ah v črm oš- 
njicah navdušila številne  

sm učarje in gledalce
(Foto: S. D okl)

KEGLJANJE

Sevnica -  Krško 
1216:1233

V Sevnici je b ilo  prijateljsko  
srečanje med kegljači KK Sevnica  
in KK Krško. Srečanje Je bilo  
dobro pripravljeno in  zelo borbe
n o. V zadnjih lučajih so  im eli 
gostje nekaj več sreče in so  za
služeno zm agali ter se tako od dol
žili za poraz v Krškem .

R ezultat 1233:1216 kaže, da je 
b ilo srečanje do konca zanim ivo  
in borbeno.

J. B las

Par Lutman • Gričar 
zmagal

N a tekm ovanju kegljaških  pa
rov v N ovem  m estu  Je v finalnem  
tekm ovanju zm agal par Lutman- 
Gričar (vseh  d ev et), pred parom  
M esarlč-Barbič (L uknja), Vesel- 
Hrastar (V seh devet) in  Kebe Av. 
bar (Luknja). N a tekm ovanju Je 
sodelovalo  34 parov.

Jm

KMETIJSKA ŠOLA GRM 
Novo mesto

r a z p i s u j e  po sklepu sveta šole

USTNO LICITACIJO
za prodajo naslednjih osnovnih sredstev 
in drobnega inventarja:

traktor Ferguson 35 s priključki,
en par vprežnih konj z opremo,
gumi voz, težke sani,
razni vprežni stroji (grablje, obračalnik,
plugi itd.),
selektor za žito,
razno orodje in priprave (škropilnice, živin
ska tehtnica, mlin za grozdje), 
razni inventar (klavir, hladilnik, televizor 
Orion in drugo),
več glav mlade plemenske živine (telice).

LICITACIJA bo 26. februarja ob 9. url na dvorišču 
šole. Interesenti morajo položiti pred začetkom 
licitacije 10-odst. kavcijo.

Kmetijska šola Grm prodaja tudi 1 ha vino* 
grada, 2 ha sadovnjaka in zidanico v Smo- 
lenji vasi.
Interesenti naj se pismeno prijavijo na upravi šole, 
kjer dobe tudi vse potrebne Informacije.



Novoletna okrasitev trgovine se je morala tudi pri 
novomeški MANUFAKTURI umakniti iz izložbe bolj 
aktualni spomladanski. Najprej pa je le treba pomiti 
šipe, je menila prodajalka in se opravila na delo.

(Foto: Milovan Dimitrić)

Ob reorganizaciji Zveze ko
munistov je bilo posebej po
udarjeno, da v procesu re
organizacije ne gre toliko za 
organizacijske, pač pa za vse
binske spremembe. Zveza 
komunistov mora preurediti 
svoje vrste tako, da bo delo
vala v središču najpomemb
nejših družbenih dogajanj, da 
bo nosilec zdravih pobud in 
da bo Zveza postala torišče 
boja za dobre samoupravne 
odnose v naši družbi.

Uresničenje naštetih nalog 
zahteva večjo javnost dela 
ZK. Javnost dela pa naj bo 
v tem, da ZK pove svoja sta
lišča in da zmaguje v idej
nem boju s prepričljivostjo 
svojih stališč. Organizacija se 
mora torej bolj odpreti na
vaden, s tem pa bo postala 
mikavnejša tudi za mlade 
ljudi. Čas, razvoj in vedno 
kvalitetnejši samoupravni od
nosi odklanjajo anonimnost in

zahtevajo javen, odkrit in 
prepričljiv nastop. Vse to pa 
morajo uresničevati komuni
sti, ki so člani zveze.

Vemo torej, da se moraZK 
uveljaviti kot vodilna, živa, 
ustvarjalna idejno - politična 
sila v občini. Vse to bomo 
dosegli samo, če bomo ko
munisti bolj razgledani iji 
bolje informirani. Eno izmed 
stališč, sprejetih na občinski 
konferenci ZK Novo mesto, 
je bilo, da Je družbenoeko
nomsko izobraževanje obvez
na metoda dela v ZK.

Poročali smo že o izobraže
valnem programu, ki ga je 
za komuniste v novomeški 
občini pripravila komisija za

družbeno-politične odnose in 
idejno-politične probleme. Iz
med 800 komunistov, ki žive 
v Novem mestu, pa se je pr
vega predavanja iz tega pro
grama (Bogdan Kavčič: »Sa
moupravljanje v naši druž
bi«) udeležilo le 107 komuni
stov, drugega predavanja 
(inž. Franc Razdevšek: »Go
spodarski razvoj SRS v letu 
1968)« pa okoli 130 komuni
stov.

Ob dejstvih, da je izobra
ževanje obvezno in da je brez 
znanja tn široke razgledano
sti nemogoč javen in učinko
vit nastop, se moramo pač 
vprašati, kako mislijo komu
nisti, ki se dosedanjih pre
davanj niso udeležili!

Šentjernejske borce zanimajo pravice
Predlagajo, naj bi v ZB včlanili tudi nekdanje borce za severno mejo

Te dni bo odprl „Obrtnik

V nedeljo, 4. februarja, je 
imela krajevna organizacija 
ZB v Šentjerneju občni zbor. 
Udeležilo se ga je 92 članov, 
občinsko organizacijo pa je 
zastopal Prane škof iz No
vega mesta. Med prebira
njem poročil o delu v mi
nulem obdobju so poudari
li, da je imela ZB dobre od
nose z vsemi družbeno-politič- 
nimi organizacijami in tovar
no ISKRO, v kateri je za
poslenih tudi nekaj nekda
njih borcev. Pohvalili so tu
di sodelovanje šole, ki nosi 
ime narodnega heroja Marti
na Kotarja.

Navzoče je v razpravi za
nimalo, ali še lahko uvelja
vijo dvojno delovno dobo. 
Spraševali so tudi, kaj je s 
pravicami do družbene po
moči (priznavalnin). Povedali 
so, da prejema priznavalni
ne le 13 članov od 229, koli
kor jih šteje organizacija. 
Mnogi priznavalnin niso do
bili, čeprav so v roku pred
ložili potrebne dokumente. 
Na taka vprašanja so priza

deti dobili odgovor, naj uve
ljavljajo pravice prek svoje 
krajevne organizacije.

Eden redkih še živečih ko
roških borcev in udeležencev 
NOV je predlagal, naj bi se 
koroški borci združili v ZB.

Franc škof je odvrnil, da bo
do o tem vprašanju razprav
ljali na občinski konferen
ci ZB.

šentjem ejski borci so skle
nili, da bodo letos popravi
li vse spomenike NOB.

Ob koncu tega ali v začet
ku prihodnjega tedna bodo 
pri lekarni ob Cesti koman
danta Staneta v Novem me
stu odprli poslovno hišo 
ljubljanskega podjetja OBRT
NIK. V tej sodobno zgraje
ni in opremljeni hiši, zrasli 
na prostoru, ki je bil dolgo 
po vojni ograjen s plotom in 
je kvaril mestno podobo, bo
do prodajali otroško kon
fekcij, moško in žensko pe
rilo, pletenine, vojaško opre
mo, usnjeno galanterijo in 
raznovrstno športno konfek
cijo z opremo za razne špor

te. Bogato bo založen odde
lek s posteljnino. Novo za 
kupce bo tudi to, da si bodo 
v konfekcijskem oddelku lah
ko naročili obleko ali plašč 
po meri. OBRTNIKOVI pro
dajalni v ulici na trg in ob 
Cesti komandanta Staneta 
(poleg VARTEKSA) bodo 
kasneje zaprli.

3. FEBRUARJA V  DO LEN JSKIH  TOPLICAH

Podporo reelekciji in integraciji
Družbena obrt še ne more zaposliti večjega števila novih delavcev

R eelekcijo vodilnih  kadrov je  treba dosledno iz
vajati, pri tem  pa upoštevati vsa m erila za pravilno  
kadrovsko politiko v  delovnih organizacijah. R eelek
cija daje pom em bne naloge tudi sindikatom . Taka 
sta lišča  so  sprejeli na občnem  zboru občinskega od
bora sindikata storitvenih  dejavnosti 3. februarja v 
D olenjskih Toplicah.

Navzoči predsedniki in taj
niki sindikalnih podružnic iz 
24 trgovsikih, komunalnih, 
obrtnih in gostinskih delov
nih organizacij so se na obč
nem zboru dogovorili za nov

način dela strokovnega sin
dikata — za delo v tistih de. 
lovnih organizacijah, ki jim  
težje gre.

Zatem so obravnavali pod
ročja, katerih predstavniki

ZB — levi breg pripravlja spomenico
Letošnje skrbi: prapor, pokojnine članov in šolanje otrok

Krajevna organizacija ZB 
Novo mesito — levi breg je 
imela občni zbor 8. februarja 
zvečer. Predsednik Jože Pla
več je poročal o delu odbora 
in komisij in posebej pod
črtal skrb organizacije za 
člane in njihove otroke. 
Omenil je, da prejema druž
beno pomoč okoli 160 borcev, 
precej pa je bilo narejenega 
tudi za njihova stanovanja. 
Zaskrbljivi so pojavi, da de
lovni kolektivi predčasno od
puščajo borce, medtem ko 
mnogi otroci borcev ne do
bijo službe, čeprav imajo 
enake pogoje kot dirugi otro
ci. V razpravi so povedali, da 
tudi pogrebi umrlih članov 
niso bili povsem v redu, da 
se spominskih svečanosti, 
proslav in drugih prireditev 
udeležuje premalo pionirjev 
In mladincev, kar je spričo 
tolikšnega števila šol v No
vem mestu precej nerazum
ljivo.

Novemu 13-članskemu od
boru Je občni zbor naložil 
veliko nalog. Tako bo moral 
poskrbeti za razvitje prapora 
ZB, sodelovati pri urejanju

pokojninskih zadev članstva 
in pomagati otrokom borcev, 
da se bodo lahko šolali na 
višjih in visokih šolah. Obda
ritve, socialne in druge po
moči, prireditve in podobno 
bo treba obravnavati v sode
lovanju z drugimi družbeno
političnimi organizacijami. S 
tem je soglašal tudi zastop
nik občinskega združenja 
ZZB Franc Škof in poudaril,

da bi tako prešli na skupno 
delo v skrbi za človeka. Obč
ni zbor je imenoval posebno 
komisijo in ji naročil, naj 
sestavi spomenico z navedbo 
perečih in neurejenih vpra
šanj borcev ter jo prek 
občinskega združenja pošlje 
republiškemu glavnemu od
boru ZZB.

MARJAN TRATAR

so se udeležili občnega zbora. 
Kakor je bilo slišati, naj bi 
sindikati poživili sodelovanje 
med trgovskimi hišami, se 
zavzemali za specializacijo 
prodajaln in odbirali integra
cijo, če bo potfebna. Občin
sko skupščino bodo opozo
rili, naj z večjim posluhom  
daje lokacije za nove proda
jalne različnim trgovskim 
podjetjem. S tem bi po 
mnenju udeležencev občin
ska skupščina zavrla, ne pa 
pospeševala nelojalno konku
renco med trgovskimi pod
jetji.

Enotno mnenje so navzoči 
oblikovali tudi glede potreb
ne integracije v gostinstvu 
in komunalni dejavnosti. 
Glede obrti so povedali, naj 
bi občinska skupščina opro
stila nekaterih dajatev zlasti 
tiste obrtne organizacije, ka
terih dejavnost še ni dovolj 
razvita, je pa za občino ne
izogibna. Taki obravnavi obr
ti bo potrebno prilagoditi tudi 
kreditno politiko do družbene 
obrti. Povedali so tudi, da 
družbena obrt še ni sposobna 
zaposliti večjega števila no
vih delavcev, čeprav od nje 
to pričakujemo.

Deset dni 
jamstva

»Nikoli ne vem, kakšno 
okvaro ima televizor, ki 
mi ga prinesejo popravit,« 
je povedal SLAVKO PET
RE v svoji pred meseci 
odprti delavnici na Parti
zanski cesti v Novem me
stu.

Petre dobi vsak dan po
prečno po deset televizor
jev v popravilo. Devetde
set odstotkov vseh televi
zorjev popravi na domu, 
v delavnici pa le televizor
je z večjimi napakami. 
»Najtežje je popraviti te
levizor, ki ga je imel v 
rokah šušmar,« je prista
vil.

Televizorjev popravi Pe
tre več kot radijskih spre
jemnikov. Delo pri popra
vilu radia je manj zamud
no, preprostejše. Televizor 
pa lahko popravi le stro
kovnjak.

Ni lahko biti strokov
njak za televizorje, in ven
dar se je Slavko Petre od
ločil dati za vsako popra
vilo desetdnevno jamstvo.

Obisk iz Milanovca
5. februarja je obiskala 

Novo mesto delegacija iz 
občine Gornji Milanovac 
v Srbiji. V delegaciji, ki 
se je zanimala predvsem  
za organizacijo uprave 
javne vm osti pri nas, so 
bili: predsednik in tajnik 
občinske skupščine, dva 
načelnika, javni tožilec in 
predsednik občinskega so
dišča. Predsednik ObS 
Novo mesto Franci Ku
har je povedal, da bo de
legacija novomeške obči
ne, sestavljena enako kot 
srbska delegacija, obiska
la Gornji Milanovac. Z iz
menjavo delegacij bosta 
občini še bolj utrdili so
delovanje in še bolj spoz
nali razmere druga druge.

»LE ZA LAS...«  Tako se je tokrat srečno končalo na novomeškem mostu v Kan* 
diji. Voznik kamiona iz Karlovca, ki ne pozna naše stiske, se je zagozdil na pre
ozkem mostu z avtobusom, ki je imel prednost. Novomeški most je vedno bolj 
pereče prometno grlo, za gradnjo novega pa ni nobenega upanja... (Foto: Slavko 

Dokl, tretja nagrada za fotografijo tedna)

Danes v Šentjerneju
Na današnjem zboru vo

livcev v Šentjerneju bodo 
med drugim razpravljali o 
davkih, socialnem zavarova
nju, krajevnem samoprispev
ku in drugih vprašanjih. Ob
čani bodo lahko povedali, 
kaj se jim zdi prav in kaj 
ne, predlagali, kako naj bi 
uredili posamezne zadeve itd. 
Vsekakor je bolje, da povedo 
danes kot pa kasneje občin
skim in drugim organom, ki 
jih bodo službeno obiskali.

P. MIKLIČ

Grmski osnovni 
organizaciji združeni

Ustanovne konference zdru
ženih osnovnih organizacij 
ZKS na Grmu 7. februarja 
se je udeležilo 87 članov. Iz
volili so novo vodstvo in or
ganizacijsko kadrovsko ko
misijo. Sekretar združene 
osnovne organizacije, ki šte
je okoli 140 članov in je naj
večja v Novem mestu, je po
stal Jože Suhadolnik. Na kon
ferenci so sklenili, da bodo 
v enem mesecu pripravili de
lovni program in uredili bla
gajniško poslovanje, od ob
činskega komiteja ZKS pa 
zahtevali, naj pokliče na od
govor krivce za zastoj v or
ganizaciji v letu 1967.

Še devet zborov 
kmečkih zavaro

vancev
Preteklo nedeljo je bilo v 

novomeški občini šest zborov 
kmečkih zavarovancev, na ka
terih so razpravljali o zdrav
stvenem zavarovanju kmetov 
oziroma volili nove člane 
skupščine,

To nedeljo pa jih bo še de- 
det in to na Dvoru, v Šmar- 
jeti, Beli cerkvi, Brusnicah, 
Gabrjp, Žužemberku, Mirni 
peči in Orehovici.

Šentjernej: 
že letos vodovod
Predsednik ObS Novo me

sto Franci Kuhar in svetova
lec ter analitik za urbanizem 
in gradbene zadeve pri ob
činski skupščini inž. Slobo
dan Novakovič sta prejšnji 
teden izročila članom kra
jevne skupnosti in odborni
kom v Šentjerneju prve na
črte za vodovod v naseljih 
Sela, Šmarje, Dol.Brezovica, 
Šentjernej in šm aičja vas. 
Zajetje za ta vodovod bo na 
Drči. Vodovod bodo začeli 
graditi, brž ko se bo vreme 
izboljšalo. Vsaka hiša v ome
njenih vaseh bo za vodovod 
prispevala 500 Ndin.

Najprej odborniki, 
potem volivci

V petek, 9. februarja, so 
v klubu odbornikov občinske 
skupščine v Novem mestu 
razpravljali o gradivu, ki ga 
te dni pretresajo tudi na 
zborih volivcev. Obravnavali 
so predlog odloka o prispev
ku za uporabo mestnega zem
ljišča, proračunsko proble
matiko z osnutkom odloka o 
prispevkih in davkih obča
nov, predlog za komunalno 
takso na motoma vozila in 
oceno gospodarskega razvoja 
občine v letu 1968.

V Kandiji: »METALKA«
Prejšnji teden smo poročali, 

da bo Kandija morebiti že le
tos dobila novo trgovsko po
slovalnico, vendar te ne na, 
merava odpreti mariborska 
tovarna METALCA, kot smo 
pomotoma objavili, marveč 
trgovsko podjetje METALKA 
lz Ljubljane. Resni pogovori 
o izgradnji te poslovalnice so 
se torej pričeli s predstavniki 
METALKE in ne METALNE, 
kot se je končala objavljena 
vest. Prosimo, da nam nelju
bo napako oprostite.

REFORMIRAJMO TU D I L IK  KO M UNISTA!

Zakaj ni bilo udeležbe ?

NOVOMEŠKA KOMUNif



Dvajset let 
zadružnik
10. februarja je praznoval 

50-letnico življenja Jože Pelko, 
upravnik ekonomske enote za 
kooperacijo in trgovino pri 
novomeški kmetijski zadrugi. 
Srečanje z Abrahamom je 
proslavil v družbi najožjih 
sodelavcev in prijateljev, de
lovna skupnost zadruge pa 
mu je izrekla iskrene čestitke 
z željo, da bi še dolgo delal 
v zadružništvu.

Poleg življenjskega obha
ja tovariš Pelko tudi de
lovni jubilej: 20 let dela v 
zadružništvu. Začel je v prvih 
povojnih letih, ko je postal 
upravnik kmetijske obdelo
valne zadruge v Topliški doli
ni. Kasneje jz  bil upravnik 
KZ Dolenjske Toplice do nje
ne združitve z novomeško 
zadrugo. V novi delovni orga
nizaciji se je Pelko predvsem  
posvetil kooperaciji na pod
ročju reje živali. Kot uprav
nik EE za kooperacijo in tr
govino pa je zgledno organi
ziral in razvil pogodbeno rejo 
živali tako, da je vključil v 
sodelovanje čimveč zasebnih 
rejcev.

Jubilant Pelko ima poleg 
omenjenega za seboj tudi 19 
let odbornilcovanja kot član 
KNGO, KLO, ObLO, OLO in 
ObS. Delal je tudi na drugih 
javnih področjih, v krajevnih 
in občinskih družb eno-politič- 
nih organizacjah, društvih itd. 
Kot aktivnega družbeno-poli- 
tičnega delavca ga poznamo 
tako v Novem mestu, kjer 
dela, kot v Dolenjskih Topli
cah, kjer je doma.

Letos prehoditi Trdinovo pot!
Dolgoletnega predsednika planinskega društva v Novem mestu Rudija Je

reba je zamenjal novoizvoljeni inž. Franc Moretti

V četrtek, 1. februarja zvečer, je  im elo novo
m eško planinsko društvo v dvorani zavoda za izo
braževanje kadrov redno letno skupščino, na kateri 
so  sklenili, da bodo vse letošnje delo posvetili 75-let- 
nici Slovenske planinske zveze. Predstavnik te zveze 
in urednik Planinskega vestnika prof. Tine Orel je  
izročil M ilošu K obetu in Lojzetu Zupančiču, zasluž
nim a članom a novom eškega društva, srebrno pla
ninsko odlikovanje. Za novega predsednika novom e
ških planincev je  bil izvoljen inž. Franc M oretti, 
ker je  bil dosedanji dolgoletn i predsednik Rudi Je
reb na lastno željo te dolžnosti razrešen.

Predsednikovo, tajnikovo in 
druga poročila, prebrana 
uvodoma na skupščini, so 
opisala bogato in pisano de
lo novomeškega Planinskega 
društva v preteklem letu. Po
sebej je bilo poudarjeno, kaj 
so planinci naredili v tem 
letu in kaj pridobili. V raz
pravi so znova omenili, da so 
lani uredili plitninski dom 
Vinka Paderšiča na Gorjan
cih, da so odprli Trdinovo,

pot, organizirali številne iz
lete v domače gore in po
dobno. Povedali so tudi, da 
so dolenjske planinske poti 
čedalje bolj privlačne tudi za 
planince iz drugih krajev do
movine. Na skupščini so skle
nili, da mora letos vsak član 
prehoditi 164 km dolgo Trdi
novo pot. V jubilejnem letu 
Slovenske planinske zveze pa 
bo društvo predvsem skrbelo 
za pridobivanje članov. Na

V torek, 20. februarja, ob 19.30, bo v novomeškem 
domu kulture redna predstava za abonente. Mestno 
gledališče ljubljansko bo tokrat uprizorilo komedijo 
»Bog je umrl zaman«, katere pisec je Radivoje Lola 
Djukić. »Bog je umrl zaman« je ocenjena kot ostra, 
grenka, aktualna satirična komedija, zgrajena na si
jajnem gledališko-literarnem domisleku. — Na sliki: 
prizor iz Djukičeve komedije.

skupščini so povedali, da bo 
treba nove člane poiskati 
predvsem med mladino v šo
lah in delovnih organizacijah.

Po skupščini so udeleženci 
videli okoli 150 barvnih di
apozitivov, ki so jih člani 
društva posneli na poti od 
Baltika mimo dolenjskih gri
čev do Jadrana.

Zbori volivcev 
o prispevkih

Do 18. februarja bodo na 
sedežih krajevnih skupnosti 
v novomeški občnini zbori vo
livcev. Obravnavali bodo 
predlog o prispevkih in dav
kih občanov in druge prora
čunske zadeve za leto 1968, 
razpravljali o uvedbi taks za 
motoma vozila in o predlogu 
odloka o prispevku za upora
bo mestnega zemljišča. Na 
zborih volivcev bodo navzoče 
občinske strokovne službe, da 
bodo na vprašanja občanov 
lahko takoj dajale odgovore.

Komunalna taksa za motor
na vozila bo pomemben pro
računski vir za modernizaci
jo cest v občini. Prispevek 
za uporabo mestnega zemlji
šča, o katerem bodo razprav
ljali v Novem mestu, Straži, 
Dolenjskih Toplicah, Žužem
berku in Šentjerneju, bi po
rabili namensko za ureditev 
ulic, kanalizacije, parkov, ze
lenic in otroških igrišč v teh 
krajih.

Jutri o žužember- 
škem Partizanu

Na jutrišnjem občnem zbo
ru bo TVD Partizan v Žužem
berku sprejemalo delovni pro
gram. Delo tega društva v 
prihodnje je predvideno po 
sekcijah. Pričakujejo, da bo
do na tem zboru spregovorili 
o poživitvi vseh dejavnosti v 
okviru TVD Partizan.

Predavanja na podeželju

Novomeška kronika
■  DOM JI.A JE KUPILO pred 

kratkim Podjetje za stanovanjsko  
izgradnjo in urejanje naselij za 
razm erom a m ajhno vsoto. Kupci 
so  povedali, da bodo stavbo obno
vili in  jo  usposobili za kulturne 
in druge prireditve m esta. M eni
jo, da bodo m orali im eti za ob 
novo vsaj 130 m ilijonov Sdin, ki 
bi jih  v stavbo vlagali p ostop o
ma.

■  ODBOR ZA UREDITEV K o
deljevega hriba je  naročil pri Pod
jetju za stanovanjsko izgradnjo in 
urejanje naselij načrte za kanali
zacijo in dohodne poti. Precej 
denarja za kanalizacijo bodo pri
spevali prebivalci.

■  20. FEBRUARJA BODO do
polnili zazidalni načrt za obm očje 
Ragovske ceste in naselja »Majda 
Sile«. Načrt je bil že razstavljen, 
ker pa je svet za urbanizem  in  
gradbene zadeve zavrnil obe pri
pravljeni varianti, bodo morali 
strokovnjaki vnesti sprem em be 
ozirom a dopolnitve. Zazidalni na
črt bo potem  znova razstavljen ob 
koncu februarja v Podjetju za 
s lanovanjsko izgradnjo in ureja
nje naselij

■  % ODSTOTKOV ANKETIRA 
NIII srednješolcev in m ladircer 
ter m ladink iz delovnih organiza 
clj je napisalo, da je  v Novem  
m estu m ladinski klub zelo potre
ben. Iz ankete je razvidno, da bi 
klub ob iskovalo 79 odstotkov m la
dine; vanj bi prihajali predvsem  
zato. da bi posl ušaJi p lošče, se 
pogovarjali o vprašanjih, ki jih 
zanim ajo, brali knjige, revije in 
časopise itd.

■  TRIDNEVNI IZLET V MILA
NO bo organiziral KOMPAS 1 
m arca. Za udeležence Je predvi
den skupen obisk v tam kajšnji 
»Scali«, kjer bodo 2. marca upri
zorili Puccinijevo opero »La bo- 
hi>me«. Cena potovanja je 340 
Ndin za osebo, vnaprel pa je tre
ba plačati akontacijo 150 Ndin in 
s prijavo pred’ožiti veljaven p ot
ni list. Prijave sprejem a do 20. 
februarja tudi KOMPASOVA po
slovalnica v Novem  m estu.

■  NA TRŽNICO PRODIRA po 
m lad, saj Je b ilo  v ponedeljek že 
m ogoče kupiti zvončke, teloh in

vresje. Jajca so že m nogo cenej
ša, tokrat so veljala 55 Sdin. R a
dič, m otovilec in regrat so  proda
jali po 100 Sdin m erico, jabolka  
po 130 Sdin kg, sm etano v skode
licah po 250 Sdin itd.

■  GIBANJE PREBIVALSTVA -  
rodile so: Marija Gazvoda s Can
karjeve, u lice 24 — Marijo; Mar
jeta Gričar iz Kastelčeve 3 — Va
lentina; Zlata K astelic, Nad m li
ni 19 — Tomaža in Anica Žni
daršič z Novega trga 9 , -  An- 
drejko.

GARAŽE NA MESTNIH NJIVAH 
ki jih  je lani izgradil PIONIR, ka. 
žejo te dni prav žalostno podobo. 
Voda od stopljenega snega ponoči 
zamrzne In okuje vrata, da jih  ni 
m ogoče ne odpirati, ne zapirati. 
N ič čudnega: žlebovja ni, zemlja 
pred zidom  nim a niti za prst b e
tona. Vse drugače je v garažah, ki 
jih je gradil zasebni podjetnik, če 
prav so  b ile le te precej cenej
š e . . .

»Ena gospa Je rekla, da kar 
privošči Urbanču železne kole tam  
doli za cesto — kdor drugemu ja 
mo koplje, sam  vanjo pade . . .«

»Pa tudi Zalokar se Je uštel! 
Pravijo, da bo m oral podreti dr
varnico na K oštialovi, za katero  
nim a gradbenega dovoljenja, če 
prav ima dobre zveze  . . .«

Z&vod za izobraževanje kad
rov in produktivnost dela bo 
v sodelovanju s krajevnimi 
konferencami SZDL v občini 
Novo mesto organizirala cik
lus predavanj za podeželske 
centre. V letošnji sezoni so se 
skupno z občani in družbeno 
političnimi organizacijami do 
govorili, da bodo predavanja 
v naslednjih središčih: Hi
njah, Otočcu, Orehovici, Ga 
berju, Brusnicah, Dol. T»pli

Taka gostilna 
ne pospešuje 

turizma!
Tovariš urednik!
Urejeno ali neurejeno, čisto 

ali nesnažno stranišče je člo
vekovo ogledalo. To velja tudi 
za gostilniško stranišče.

3. februarja sem prišel v 
gostilno Marije Novak ob 
Cesti Herojev v Novem me
stu. Ko sem vstopil, sem ko
maj presodil, da stojim res 
na parketnih tleh, tako so bi
la umazana. In kakšno je bilo 
šele stranišče! Umazanije ni 
najbrž po novem letu še ni
hče odstranil.

Gost, ki se napoti najprej 
v tako stranišče, tudi v go
stilni ne bo dolgo ostal. Ne
hote začne razmišljati o či
stoči v kuhinji, o pomivanju 
kozarcev in podobnem.

če bi to videl v ponedeljek 
zjutraj, bi še razumel: bila 
je nedelja in gostje so se za
držali pozno v noč, pa ni bilo 
časa pospraviti. 3. februarja 
je bila sobota . . .

Morda javnosti to niti ne 
zanima, toda kaj bodo rekli 
turisti? Vprašujem, ali ve za 
ta primer sanitarni inšpektor?

IVAN ODLAZEK

cah, Žužemberku, Straži in v 
Novem mestu. V teh sredi 
ščih bodo ciklusi predavano 
s področja kmetijstva, zdrav 
stva, vzgoje itd.

V tem tednu bodo nasled
nja predavanja: Hinje 18. 2.
— Cerkev v sodobnem svetu 
(Dušan Zupanc); Otočec 18. 
2. — Sadjarstvo in vinograd
ništvo (Tit Dobršek); Oreho
vica 21. 2. — Prehlad in po
sledice (dr. Božo Oblak); 
Gabrje 16. 2. — šola in dom 
(prof. inž. Ivo Zobec); Brus
nice 16. 2. — Sadjarstvo in 
vinogradništvo (Tit Dobršek).

Kmalu novo 
sejmišče

Živinski sejem v Šentjer
neju 8. februarja je bil kljub 
slabemu vremenu dobro obi
skan. Zadnji sejem na tem 
sejmišču bo aprila, kasneje 
pa bodo rejci sklepali kup
čije že na novem sejmišču, 
ki ga krajevna skupnost že 
nekaj časa ureja. Zemljišče 
sedanjega sejmišča bodo raz
kosali in ga prodali zasebni
kom za zidanje stanovanjskih 
hiš. Izkupiček za to zemlji
šče bodo porabili za uredi
tev šentjemejske kanalizaci
je. Kdor želi kupiti parcelo 
na sedanjem sejmišču, naj se 
prijavi pri krajevni skupno
sti v Šentjerneju!

P. MIKLIČ

Čebelarji so zborovali
21. januarja so zborovali 

čebelarji v Dolenjskih To
plicah. Med drugim so ugo
tovili, da je bilo preteklo 
leto za čebelarje ugodno, 
zlasti veliko medu so dobili 
čebelarji, ki so čebele od
peljali na pašo v medišča.

4

»V katerega psa krepelec prileti, tisti pa zacvili,« za
brusi vdova Banički v obraz, »najrajši vidim, mati, da 
kar greste.«

Samo Zameščan, ki »je požrl toliko naših ljudi,« kot 
so govorili v Zakrakovju, ni uganjal nobene hinavščine. 
če  je srečal vdove ali matere v črnih rutah, je potuhnje
no pogledal v tla in se brez pozdrava požuril dalje.

Zameščan je krenil sedaj na pot, na kateri se mu ni 
nikoli izpolnila goreča želja, da bi kdaj pasel in kosil 
po Fakinovi zemlji. S semeniščnikom in Baničem je 
slekel italijansko uniformo in z obema v nekaj dneh 
oblekel legistično. Dobili so čine, ki »so si jih zaslužili 
z zameškimi grobovi«, kot so jim očitali Zakrakovci. 
Zbrali so svoje pristaše, mnogo pa jih prisilili tudi 
z grožnjami, češ da imajo samo dve poti: v legijo ali 
internacijo. Pretili so tudi z novim streljanjem, če ne 
gredo z njimi, kot se je zgodilo tudi Jožetu Jarkoviču 
s Čistega brega št. 1. Zameščan jih je odpeljal v Gracar
jev tum pod Tolstim vrhom, kamor je dva dni prej, 
17. septembra, nasilno vdrl in se utrdil Kranjčev drugi 
bataljon tako imenovane Milizia volontaria anficommu- 
nista-prostovoljska protikomunistična milica. Ljudje niso 
tega italijanskega uradnega imena nikoli uporabljali. Po
znali so samo »belo gardo« s slabo obetajočim prizvokom 
iz ruske oktobrske revolucije. Zameščan je postal takoj 
desetar v drugi četi in dobival 65 italijanskih centezimov 
dnevne plače. V njegov oddelek je stopil tudi bogoslovec 
Rabzelj.3

Lenuhu Baniču je bilo v legiji prenaporno. Rajši so 
je vrnil zopet v staro službo k Italijanom v Zameško. 
Rojakom je prizadel še dosti gorja. Ko so na Štefanovo 
po božiču ponoči zgrabili Jožeta Jordana, begunca z Ma
lih Malene, mu Banič ni dovolil niti, da bi se oblekel.
V samih gatah in srajci ter bosega so v mrzli zimi izro
čili čez mejo Nemcem. Banič pa je pohitel k Jordano
vemu dekletu povedat, da fanta ne bo več videla. Selo 
v celjskem »piskru« je neznana jetnica, baje neka le* 
karnarica iz Mokronoga, ki so jo Nemci pozneje ustrelili, 
priskrbela Jordanu hlače in copate.

V Zakrakovju so si ljudje polagoma opomogli od 
prestanega strahu. Postreljenih očetov in bratov pa niso 
pozabili. Vdove so jim zložile žalostinko. Moški so vse 
glasneje godrnjali:

»Človeku se ne spodobi, da leži kakor pes v tistem 
močvirju.«

Zahtevali so, da jim dovolijo žrtve prepeljati k Mi
klavževi podružnici na samotnem Otoku na drugem bregu 
Krke pri Dobrovi. Italijani so se nazadnje vdali in 
naročili:

»V soboto, 7. novembra, naj bodo sorodniki s krstami 
v Zameškem!«

Prišli so s krstami, rjuhami in žalnimi venci. S seboj 
so pripeljali starega Božiča iz Dobrove in begunca Slo
venca s Skopic na Krškem polju, ki naj bi spoznala 
trupla. Italijani so obe priči in vence zavrnili. Zažu- 
gali so:

»Ce bo kdo poskusil fotografirati, se bo sam znašel 
med trupli.«

Ob odprtem grobu so pogrebci videli, da grozljive 
govorice o streljanju v Zameškem niso bile prazne. Mladi 
bosonogi Jože Jordan iz Koprivnika se je v grobu oklepal 
krepkega Levičarja. Hlačnico je imel vso zdrgnjeno nad 
koleno noge, s katero je še živ v zemlji grebel. Mlado 
življenje se je brezupno upiralo uničenju.

Vseh okoliščin delavci niso utegnili preverjati. Na 
temne gozdove je legal mrak.

S talci so odkopali še dvoje trupel: Miho Fakina 
s Čistega brega in pa partizana Jožeta Jordana iz Ostro
ga, ki je 22. avgusta padel v napadu na Italijane v za- 
meški dolini.

Bila je že trdna noč, ko je vrsta voz s trinajstimi 
krstami priškripala v Dobrovo. Tja se Italijani in beli 
zaradi partizanskih patrulj niso več dosti upali. Most 
na Krki je bil zopet porušen. Iz vode so štrleli le še 
oporniki. Preko koz brez mostnic sta ležala dva trama, 
ki sta ljudem služila za brvi čez reko. Vozniki s krstami 
so spregli in na sebi vlekli vozove po majavih tramovih. 
Ob straneh so jim na kozah svetili z baklami iz slamna
tih otepov, da bi kateri od voz ne zgrmel v reko.

Krste so položili v otoški cerkvici na tla.
»So vse tu?« je vprašal župnik.
»Ena je zunaj, partizanova,« je nekdo odgovoril.
»Prinesite jo noter, mar partizan ni človek?« veli 

duhovnik.
Ob pokopališčem obzidju so v širokem loku stali tisti 

z baklami. V krvavo rdeči luči gorečih otepov so gro
barji hiteli. Do jutra, ki ni bilo več daleč, je moralo biti 
vse končano. Tako so jim ukazali.

3 Alojz Jordan — Zameščan, roj. 9. 6. 1917 v Zam eškem , Je 
prišel iz 2. čete km alu v bataljonski štab. V dec. 1912 in prve 
m esece v letu 1943 ga najdem o na italijanskih plačilnih se
znamih kot kom andirja bataljonskega kom andnega voda na 
B rezovici pri Šentjerneju. Dobival je že po 20 lir na dan, ki 
m u jih izplačuje italijanski podpolkovnik Ubaldi, načelnik od. 
delka MVAC pri diviziji Isonzo v N ovem  m estu. (Prostak je 
prejem al po 8 lir .)  N a dan napada na Pleterje, 18. februar
ja 1943, odpeljejo Zameščana v italijansko vojaško bolnišnico
O 54 (Ospedale 54) v N ovem  m estu . Ob koncu vojne je Za
m eščan z N em ci zapustil dom ovino in se pozneje izselil v Ar
gentino. — Pozneje je  odšel v belo gardo, m egoče v decem bru  
1942, in sicer v 2 četo  II. bat MVAC, tudi njegov brat Jože 
Jordan. V zadnjih bojih z N em ci pred kcncem  vojne je nek
je obkoljen padel — Tudi bogoslovec Janez Rabzej, roj. 14. 

.3 . 1919 na Pristavi pri Raki, je le ta -1943 zbežal s sovražnikom  
z rodne zem lje in  se  zatekel v Avstralijo.



Pri sedmi jami se je odprlo...
Če Tone Račič iz Drnovega 76 pri Krškem ne bi tako zelo ljubil sadjar
stva, bi slovenska arheologija ostala prikrajšana za dragoceno pridobitev: 
za rimski vodnjak v Neviodunumu, današnjem Drnovem -  Po prvih ocenah 
je vodnjak star kakih 2000 let -  Spomladi se bodo strokovnjaki iz Zavoda 
za spomeniško varstvo odločili za zaščito najdbe, ki spet razširja podobo 

nekdanje neviodunumske nekropole

elitni ples 
dolenjskih
študentov
brucovanjem  
17. feb. ob 20 h 

Otočec

R aziskovanje p retek losti vasi D r n o v o  sega še  
v 16. sto letje. K m alu zatem  poda takratni m eščan  
K rškega J. V. V alvasor utem eljeno lokacijo  Nevio- 
dunum a (»v okolici Krškega, in  sicer v vasi Dri- 
nouu«) in  om enja najdbo 4000 novcev ter vrsto spo
m enikov, m ed njim i take, k i jih  za njim  ni videl 
nihče. Sam  pravi:

»V vasi in  okolišk ih  poljanah izkopljejo ljudje  
ogrom no opeke. Pred tem  so  našli velike steklene  
posode, polne zem lje in  oglja; prav tako najdejo  še  
danes svinčene cevi in  zelo veliko spom enikov. Dan  
na dan se  v om enjeni ok olici v id ijo  ajdovski novci 
in  pod zem ljo  veliko starih  zfdov ter obokov. Iz tega  
sklepam o, da je  sta lo  tu  v davnini m e s to .. .«

(T. Knez, P. Petru in  S. škaler: MUNICI- 
PIUM FLAVIUM LATOBICORUM NEVIODU- 
NUM — op is antičnega m esta  in  njegove pred
zgodovine. Izdala D olenjska založba 1961)

STE V ZADREGI 
ZA DAIIILO?

Šopek nagelj ćkov je primemo darilo za vsako pri
ložnost! Naša dnevna proizvodnja je več tisoč cvetov 
v 6 barvah Zahtevajte v vaši najbližji cvetličarni

nageljčke iz vrtnarije Catez
KMETIJSKO IN TRGOVSKO PODJETJE

V A B / /4<^cu^ui
BREŽICE

Drobne zelene knjižice NE- 
VIODUNUM, ki so jo 1961 na
pisali za Dolenjsko založbo to
variš Knez, Petru in škaler, 
pri Račičeviih v Drnovem 76 
najbrž nimajo. Prav gotovo 
tudi niso brali »Poročila o 
raziskovanjih suburbanih pre
delov Neviodunuma v letih 
1960—1963«, ki so ga za Arheo
loški vestnik pri SAZU za 1960 
pripravila arheologi Peter Pet
ru, Tone Knez in Anja Uršič 
— pa vendar je TONE RACIC, 
delavec v tovarni čokolade 
IMPERIAL z ženo Maijijo in 
očetom Vinkom Račičem lani 
decembra dobro vedel, kaj je 
njegova dolžnost. Bilo je ta
kole:

»Novembra in decembra 
sem kopal jame ob novi hiši, 
kamor sva se z ženo lani vse
lila, da bom zasajal sadno 
drevje. Ne morem videti praz
ne gmajne: tu naj rastejo 
murve, slive in orehi. Senca

Izredna priložnost 
za ugoden nakup!
V vseh prodajalnah

NOVOTEHNE:

1 2
mesečni kredit

NOVO MESTO 
TREBNJE 
KRŠKO 
METLIKA

■  brez obresti
■  brez porokov
■  brez pologa

za superavtomatske 
pralne stroje

gjzrcL&n+e.
PS -  275 in PS -  652

6
mesečni kredit
pod enakimi pogoji za 
vse štedilnike

j

Tovarna 3 - m d J H J n L [ £ L i2 VELENJA daje 

12-mesečno garancijo in po želji kupca priključuje pralne stroje.

bo krog hiše, perutnina pa 
pod drevjem vedno kaj naj
d e . . .

No, decembra kopljem sed
mo jamo, lepo po vrsti. Kar 
na lepem opazim, da zemlja 
nekam uhaja. Siplje se in sip
lje. Nekaj sem zasumil. Oče 
mi je dal kol, malo smo luk
njo razširili in naleteli na 
kakih 300 kg težko skalo. Bi
la je prehuda za naju z oče
tom. Prišel je še brat Bojan 
iz Zadovinka — in ko smo jo 
z muko odvalili, da bi dobil 
prostor za novo drevesce je 
pred nami zazijala globoka 
luknja: bil je star vodnjak. 
En dan sem čistil vhod, čez 
teden dni smo se že spustili 
vanj. Tri in pol do 4 metre 
globoko je šla lestev — po
tem pa smo se odločili: oče 
je šel povedat v Krško k to
varišici Uršičevi v knjižnico, 
kaj smo n a šli...«

Potem je šlo hitro: okoli 10. 
januarja, sredi najhujšega 
mraza, so prišli k Račičevim 
dr. Peter Petru, Marjan Uršič 
in prof. Stanko Skalar iz Bre
žic. Strokovnjaki, naši znani 
arheologi in stari znanci Dr
novega, so bili kmalu enotni 
v oceni: — Rimski vodnjak. 
Starost okoli 2000 let. Izredno 
dobro ohranjen. Spomladi iz
vesti zaščitna dela, vnesti v 
kompleksen plan Neviodunu
ma in njegove okolice . . .

Zdaj je rimski vodnjak na 
vzhodnem koncu Drnovega — 
Račičeva domačija stoji v 
Grobljah — že malo globlji. 
Tone Račič ga je začel čistiti 
in je potegnil na svetlo precej 
vedric črne zemlje, pa tudi 
»kugel«, okroglega kamenja 
iz rečne struge. Lestev v vod
njak je dolga že dobrih 8 met
rov. Vodnjak je širok meter 
in 10 cm stene pa so iz lepe
ga lomljenega kamenja; so 
tako čvrste, kot da bi ga zi
dar obložil lani ali predlan
skim. Z deskami ga je zavaro
val, da ne pride do nesreče, 
lestev pa je ostala v vodnja
ku. Račičevi bodo počakali 
na pomlad in na drugi obisk 
strokovnjakov.

»Tudi kosti so bile med 
zemljo, ko je Tone čistil vod
njak,« je pristavil oče Račič 
in že odšel v svojo hišo. Vr
nil se je z zavitkom in ga po
ložil na tla: kaže, da gre za 
živalske kosti, ker so vmes 
prašičji okli. No, tudi o tem 
bodo povedali zadnjo besedo 
znanstveniki.

Pred vojno in štiri leta po 
vrnitvi iz pregnanstva v Sle- 
zijo so Račičevi na tem kosu 
zemlje tudi orali; kakšno ka
menje je vedno prišlo pri tem 
na dan, vendar na skalo, s 
katero je bil vhod v rimski 
vodnjak zadelan niso nikoli 
naleteli. Gledamo po njivah 
pa Račičeva spet pravita:

»V tem punklju je še mar
sikaj skritega.. .«  in namig
neta na malo vzdignjeno zem
ljo blizu njive, kjer stojimo.

»Kaj bi bilo pa tole?« še 
vpraša starejši Račič in odvi
je iz časopisnega papirja ko
šček bronaste glavice — mor
da je del okrasja, kakega ro

čaja? Odgovora ne vemo, toda 
tudi na Drnovem še vedno 
živi zgodba o . . .

» . . .  pravijo, da je bilo tu 
okoli včasih devet vodnjakov, 
v enem pa je zlato te le ...«  
doda nasmejani Vinko Račič, 
ko spet zavije oblikovani ko
šček brona in ga varno shra
ni v žepek.

»Tovariš Račič, treba vas je 
pohvaliti, da ste najdbo tako 
lepo očuvali in takoj prijavili 
na občini, tako bi moral vsak
do narediti!« pravim Tonetu, 
ko spravljam fotografski apa
rat.

»Ta vodnjak Je res nekaj 
finega kaj takega tod okoli 
še ni bilo!« doda oče, Tone pa 
pove:

»Vodo pri hiši potrebujemo 
in na pomlad sem hotel ko
pati jamo, da bomo vanjo za
bili štepih — toda tale rimski 
naj le ostane, vsak naj bi si 
ga ogledal...«

Po Račičevi zaslugi je Drno
vo pri Krškem bogatejše za 
nov spomenik davne pretek
losti. TONE GOŠNIK

Marjanca Uršič, arheologi
nja v Krškem: »Spomladi 
bo treba vodnjak komplet
no očistiti, zrisati in vri
sati v celotni plan Drnove
ga; verjetno bo treba raz
širiti tudi zaščitni pas 
naselja. Kaj vse bo treba 
narediti, o tem bomo še 

govorili. . .«

Kada
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Račičeva družina ob nepričakovano odkritem rimskem vodnj 
delavec v tovarni čokolade IMPERIAL v Krškem, z ženo Marijo J 
sinčkom Tonijem, na desni oče Račič iz Drnovega št. 76. Tonfl 
»Prav tu sem hotel vsaditi sedmo drevesce: raje vidim, da kaj * 
okrog hiše prazno in pusto...«  No, v sedmi jami ne bo raslo 

pripravljeni rimski vodnjak vsakomur pokazati. . .  (Foto: 1

P O L J E  »O M E G A «

24. Posebno letalo vesoljskega centra se  je  s tovo
rom  vrnilo v Evropo. Zgodba naših vesoljcev je  do
bivala svoj razplet za okni prostranih p oslop ij Baze. 
Tu so  stika li glave najsodobnejši znanstveniki centra. 
E lektronski računalniki so  prebavljali tisoče  in m ili
jone številk . V eso ljske ladje so  vzletale in se  vračale. 
Odhajale so  v področje Omega. Prinašale so  presenet
ljive podatke.

In na osnovi teh  je  rasel v dvoranah Baze nena
vaden stroj. Stroj, k i m u ni b ilo  para v svetu. Ko bi 
človek gledal vse to  vrvenje v Bazi, ko bi videl, kako

se — . 
m ogel 
cenih K 
njiju! 
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NA I JAROSLAV HASEK |

BAVARSKEM
Hašek, eden najboljših čeških humoristov in satirikov, se 

je rodil 1883 v Pragi, umrl pa 1923 v Lipnici pri Havl.Brodu. 
Bil je ena najoriginalnejših figur praške boheme, človek, ki 
je zaničeval urejeno življenje in se vse do smrti ni mogel 
nikjer usidrati. Miselno se je gibal med anarhizmom in ni
hilizmom. Pisal je drobne humoreske, v katerih se je norče
val iz malomeščanske družbe in ironiziral c. kr. oblast. Med 
vojno je bil ujetnik in nato legionar v Rusiji. Tam se mu 
je zasnoval njegov poglavitni spis »Prigode vrlega vojaka 
Švejka v svetovni vojni« (I. — IV., 1920—1923), eno največ
jih del svetovne satirične literature in nemara najčudovitejše 
slovstveno maščevanje Čehov nad političnim in vojaškim si
stemom habsburškega cesarstva. Hkrati je to naj/Originalnejši 
roman o vojni 1914—1918. Češki Švejk kot prototip priso- 
ljenega vojaka, neprepričanega državljana in zvitega uporni
ka, je postal nesmrtna figura kakor Sancho Pansa in drugi 
njemu sorodni literarni liki. Haskov humor je zajedljiv, veren 
izraz pisatelja, ki je sam doživel premnoge komične spo
prijeme z ljudmi in nravmi svojega okolja.

B avarski m esti T illingen in H ochstadt ob Donavi sta  
hudo sprti. V srednjem  veku so  odrinili T illinžani na svo
jih  ladjah s  posadko svojih  vojščakov in  obilno zalogo go- 
riva proti H ochstadtu, ki je po takšnih obisk ih  nekateri- 
krat pogorel. Seveda pa so H ochstadtčani kdaj pa kdaj 
zapodili T illinžane kakšnih štir ideset k ilom etrov nazaj in  
se  im enuje hrastov drevored, k i se  vleče svojih  d eset 
kilom etrov daleč od H ochstadta proti Tillingenu: »K obe
šen im  Tillinžanom .«

V tem  je b ilo m ed obem a m estom a nekaj razločka, 
kajti T illinžani so  utapljali svoje hochstadstke sosede v  
D onavi kakor m lade m ačke, in  ko je neki h ochstadtsk i 
m estn i svetovalec prišel T illinžanom  v p est, so ga razče
tverili. Četrtino so poslali po posebnem  odposlancu v 
H ochstadt, kjer so le-tega pripeli na grajska vrata, čeprav 
je  protestiral, češ da je kot odposlanec nedotakljiv.

Tako je to b ilo vse do tedaj, ko so  m estom  vzeli 
privilegije do takih in  podobnih iger in zabav, kajti nova  
doba je om ilila grozote ekspedicij in jih  om ejila na pre
tepe v krčm i »Pri angelu varuhu«., Ta krčm a je bila  
dvajset k ilom etrov daleč od H ochstadta in prav to lik o  
d o Tillingena. Tu je bila m eja med obem a sovražnim a  
področjem a.

Sem kaj so se hodili pretepat sleherno nedeljo in  
praznik. Fantje so prišli peš, odpeljali pa so jih  v  obe 
sm eri na lojtrskih  in gnojnih vozovih, z razbitim i glava
m i in polom ljenim i rebri, am pak navadno zadovoljne, ker 
je  spet enkrat vse tako lepo m inilo.

Obe stranki sta si prizadevali, da bi navdilj ohranili 
slo ves vodilnega m esta v teh sto letn ih  bojih  in zatorej 
pretepi »Pri angelu varuhu« n iso bili nič manj vroči kakor 
tačas, ko so T illinžani plezali po lestvah z gorečim i 
sm olnatim i plam enicam i na H ochstadtske okope, branilci 
teh  pa so jih  s stofuntn im i cepci zbijali v m estne jarke.

Prav tako vroč je b il boj. ko so T illinžani z ovnom  
razbijali m estna vrata in so jih  H ochstadčani ooMvali 
z vrelo sm olo .

N obena stranka n i m ogla n ikoli reči, da je bila p o 
polnom a prem agana, dokler ni naposled  delitev v okrožja  
spravila H ochstadtčane pod oblast Tillinžanov. Hoch- 
stad tsk o  okrožje so  torej odpravili in  H ochstadt dodelili 
tillinburškem u okrožju. V H ochstadtu  ie  b ilo  okrajno, 
v T illingenu pa okrožno sodišče. H ochstadtčani so sam o  
zasliševali svoje m eščane in jih  pošilja li z akti vred k 
okrožnem u sod išču  v T illingen, ki jim  je sodilo strogo in  
okrutno. H ochstadtčani so  m orali v Tillingen na nabore, 
v vseh  uradnih zadevah je  bil T illingen vedno na prvem  
m estu . H ochstadt pa za njim . Potem takem  so b ili H och
stadtčan i na celi črti prizadeti, ponižani in užaljeni. In  
ko so  neko nedeljo »Pri angelu varuhu« slavno pretepli 
Tillinžane, je  bilo naslednjo nedeljo toliko orožnikov iz 
tillinškega okrožja, da tega pri najboljši volji n iso  m ogli 
ponoviti.

Posihm al so le še  po naključju trčila skupaj 'in so  
H ochstadtčani podlegli prem oči, ker jih je  od vsepovsod  
obdajal sovražni val, in  tisti, ki so  prišli od vojakov, so  
rekli, da se v takih okoliščinah sp loh  n i več m ogoče p re
tepati, in so dom a ostale im eli za strahopetce. Kazalo je, 
da H ochstadt n ikoli več ne bo m ogel zasenčiti svojega  
tekm eca — tedaj pa je nova doba prinesla v južno N em 
č ijo  n o g o m e t .

Le kako b i se b il m ogel klub »Tillingen« izpočetka  
p ostaviti hochstadskem u m oštvu  po robu!

N apadalci »Hochstadta« so  b ili občudovanja vredni. 
N askakovali so žogo tako ostro, kakor so n jihovi predniki 
lov ili T illinžane pred m estnim i vrati. Tako neubranljivo so  
zabijali žogo v  vrata sovražnega kluba, kakor so svoje dni 
h ochstadtsk i kiji in  ovni razbijali vrata m esta Tillingen.

Složna igra vseh  igralcev kluba »Hochstadta«, napa
dalcev, branilcev in krilcev, je prebila živi zid pred sov
ražnim  golom  in nekoč se  je celo  zgodilo, da so  z žogo  
vred ustrelili v sovražna vrata »M annheimovcev« branilca  
lastnega m oštva, da še  danes ne ve živa duša, kako je 
ta prifrčal tja  noter.

N jihovi streli so b ili strahotni, žoga, ustreljena v sov
ražna vrata, je pahnila golm ana ob stran, pretrgala m re
žo, utrgala nekem u gledalcu za vrati uhelj, ubila nekega  
psa, ki je  tekel za igriščem , in odbila nekom u, ki je hotel 
žogo u staviti, obe nogi. To je en sam  prim er.

Drugi prim er: Frd tekm i »H ochstadta« z »Ingolstadtom «  
je  oster strel v  ingolstadtska vrata na m estu  ubil dve 
žrtvi. G olm an in žoga sta  izdihnila vsak  svojo dušo, tako  
da so  m orali igro za dve m inuti prekiniti, da je  prišel na
m estn ik  in  so p rin esli novo žogo.

v višino ogromno ogrodje aparature, bi ne 
da se dogaja vse to le zaradi dveh drob* 

. In res se ni dogajalo le zaradi

Pa, nihče še ni vedel, ali so bili računi raču- 
dovolj natančni. Nihče ni mogel prerokovati, 
misli znanstvenikov v pravo smer — dokler 

S&dnji vijak pritrjen v orjaški mehanizem, 
bila zadnja pajčevinasta žica v njem stak- 

"kor mora biti staknjena! 
je dan X. Pred srepim kovinskim očesom

stroja so v prozorni posodi brezskrbno tekale bele 
laboratorijske miške.

Komandant je zamahnil z roko. Ni mogel prikriti 
razburjenja — roka mu je drhtela.

Zaplesali so kazalci na instrumentih, signalne lučke 
so utripale. Miške v posodi so zastale; z njimi se je 
dogajalo nekaj nenavadnega, rasle so pred očmi str. 
mečih znanstvenikov. Iz srepega kovinskega očesa 
stroja je prvič v zgodovini steklo umetno polje Ome
ga! Polje, ki spreminja dimenzije, polje, ki bo spre
menilo s v e t ...
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Obsodili so ga 
zapora, pogojno

ZELENO CARSTVO NAZNANJA! Po trinajstih letih »kulturnega molka« so se spet 
zganili novomeški študentje in pripravili za soboto zabave željnemu dolenjskemu 
občinstvu elitni ples z brucovanjem na Otočcu. Preteklo soboto so to po mestu 
tudi javno razglasili, ko so se na častitljivih kočijah (bruci pa v gnojnem košu!) 

peljali skozi mesto. (Foto: Mirko Vesel)

Nedeljski izlet" se je končal z begom
6 »junakov« iz Brežic je v Sevnici pretepalo nič 
hudega sluteče domačine, nato pa pred milico 

bežalo več kilometrov daleč do Blance

Sest mladih objestnežev iz 
Brežic je prejšnjo nedeljo 
zvečer stopilo v kolodvorsko 
restavracijo v Sevnici. Pi
jača, to je hudičev dar! Ko
maj so se razgrele glave, 
že je bilo »treba ostriči« 
enega izmed treh domačih 
fantov, ki so sedeli v lokalu. 
Beseda je dala besedo, do 
pretepa pa je le še malo 
manjkalo.

Ko se je eden od doma
čih odpravil domov, je sko
čil Brežičan za njim na ce
sto in ga udaril s pištolo 
plašilko po glavi. Sevničanu

se je le posrečilo pobegniti 
do domače hiše, kjer pa so 
ga objestneži dohiteli in ga 
hudo pretepli. Po tako op
ravljenem delu so se vrnili 
proti restavraciji in premi
kastili še preostala dva, ki 
sta bila očitno bolj vajena 
knjig kot veščin s pestmi.

Objestneži niso prizanesli 
niti fantu, ki je šel slučajno 
mimo po cigarete v restav
racijo. Potegnili so mu z 
oči očala in ga pretepali ter 
zasmehovali.

Junaštva pa je bilo hitro 
konec, ko se je pojavila mi

lica. Tudi najbolj pogumni, 
Lado Špilar, Marko Fuks in 
Eda Črnec, so jo ucvrli v 
beg, ki se je končal šele 
na sosednji železniški posta
ji.

Prestopniki bodo za svoja 
dejanja odgovarjali pred sod
nikom ta  prekrške.

Udarec s palico stane precej
larija Jenič iz Podgrada obsojena zaradi tepe

Vidmar in njego
vani sta poročena 

imata dva otro- 
»dar je miren, dober 
1 družino, kadar je 
»gosto pa se opije. 
ia in otroci ne mo- 
;i z njim pod isto

Kadar se ženske tepejo, je 
pravzaprav težko ugotoviti 
vzrok, ker dejanje navadno 
spremlja plaz besedi, pome
šanih z žaljivkami. Tako je 
bilo tudi 25. maja lani v 
Podgradu. Najprej je bilo 
med Marijo Jenič in Ano 
Lufcšič nekaj jezikanja za
radi kleti in vina, nato sta 
jezo kuhali čez noč.

Drugo jutro je šla Jeni- 
čeva iz hleva, mimo pa je 
prišla Lukšičeva in spet 
bruhala »lažnivke« in še 
hujše besede. Pobrala je ce
lo poleno, Jeničeva pa je 
tedaj zgrabila palico in z 
njo udarila nasprotnico. Tr

čili sta še enkrat, ko je šla 
Jeničeva s košem na ramah 
in otrokom v naročju na nji
vo mimo LukšiČeve hiše, 
gospodinja pa jo je priča
kala s poleni in jih metala 
za njo.

Končno je zadevo obrav
navalo novomeško občinsko 
sodišče zaradi udarca z bu
kovo vejo, s katerim je Jeni
čeva Lukšičevi povzročila 
lažjo telesno poškodbo. Ma
rija Jenič je bila obsojena 
na 15.000 S din denarne kaz
ni, pogojno za 1 leto, plačati 
pa mora stroške postopka 
in oškodovanki 10.000 Sdin 
za bolečine.

Mali Johan iz Ponikev je 
star komaj 5 let, pa že 
igra na harmoniko. Tudi 
njegov oče je dober har- 
monikaš, a pravi, da ga 
bo sin lunalu prekosil.

(Foto: Cveto Križ)

Tone Račič, 
poldrugoletnim 

nam je povedal: 
kot pa da je 

nič: Račičevi so 
Gošnik)



OBČANI VO LIVCI, OD VAS PRIČAKUJEMO SAMO »DA«

Občani, volivci!
Referendum bo v nedeljo, 26. februarja,

pokazal našo skrb za šolsko mladino. Če
bo uspel,
— bomo omogočili šolski mladini boljši in 

ustreznejši pouk,
— bomo dosegli večji odstotek učencev, 

ki bodo v osmem razredu uspešno kon
čali osnovno šolo,

— bomo potrebnim učencem omogočili do
datno pomoč pri učenju,

— bomo posebno nadarjenim učencem-da
li možnost, da svoje sposobnosti še 
bolj razvijejo,

— bomo ustvarili pogoje za kulturno zaba
vo in razvedrilo otrok,

— bomo uredili otroško varstvo,
— bomo živeli v zavesti, da so naši otroci 

na varnem.

Tudi na Bizeljskem je šola premajhna
Čas beži, otroci pa bi čimprej potrebovali sodobnejšo šolo -  Učenci se 

z velikim uspehom udejstvujejo v organizacijah, društvih in krožkih

Milijon bo dobro 
naložen

Dom družbenih organizacij 
v Velikih Malencah cenijo 
domačini na 7 milijonov di
narjev. Samo 1 milijon bi še 
potrebovali, da bi poslopje 
dokončali. Vaščani, ki so do 
sedaj vse stroške krili sami, 
se obračajo za pomoč na ob
činsko skupščino. Menijo, da 
zahteva ni pretirana, saj je 
že zdaj dokazano, da bo de
nar dobro naložen.

Telovadba v razredih
Učenci nižjih oddelkov bre

žiške osnovne šole sploh ne 
vidijo telovadnice znotraj, če
prav imajo na teden tri ure 
telovadbe. Telovadnica je za
sedena od jutra do večera, 
zato jim ne preostane dru
gega, kot da se razgibljejo 
v šolskih klopeh. Temu pa 
bi komaj še lahko rekli te
lovadba. Ce so dnevi lepi, 
potem jih učitelji peljejo v 
naravo. Letošnja zima pa ni
ti za sprehode ni primerna, 
saj je zunaj samo blato.

RADIO BREŽICE
PETEK, 16. FEBRUARJA: 18.00 

do 18.35 — Reportaža z obiska v 

Dobovi — Nove p lošče RTB — 

PRAVLJICA ZA NAJMLAJ5E — 

Beno Zupančič: Deček Jarbol — 
Obvestila. 18.35— 19.30 — Glasbena  

oddaja — Izbrali ste  sam i.

NEDELJA, 1*. FEBRUARJA:
11.00 — D om ače zanim ivosti — 
M tane Skaler: Glasujem o za lepšo  
prihodnost naših otrok — Maks 
Toplišek: G ostinstvo in trgovina  
v turizmu — Za naše km etovalce:  
Jože Vovk — Krm ljenje krav po 
telitvi — Igra ansam bel Borisa  
Kovačiča — M agnetofonski zapis  
z obiska pri učencih v Artičah — 
Pozor, n im aš prednosti! — Po
govor s poslušalci — Obvestila, 
reklame ir. spored kinem atografov. 
12.45 Občani čestitajo  in pozdrav
ljajo.

TOREK, 20. FEBRUARJA: 18 00
do 19.00 — N ovo v knjižnici — 
Jugoton vam  predstavlja — R e
portaža z obiska na Veliki Dolini 
— Iz naše glasbene šo le — Lite
rarni utrinki: Karel Destovnik-Ka- 
juh — Obvestila in film ski pre
gled — Tedenski športni in šahov
ski pregled. 19.00—19.30 — MLA
DINSKA ODDAJA.

ŠPORT JE SESTAVNI DEL VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA

Ustni časopis za vojake v Cerkljah
Pogovor o pomenu športa za krepitev telesa in o dosežkih naših prvakov -

Vojaki so bili navdušeni

tev telesa tembolj pomem
ben. Slikovito sta opisala, da 
je nešteto ljudi utonilo, ker 
niso znali plavati, da so mno
gi ostali brez moči pri dalj
šem pohodu in da drugi spet 
niso bili kos premagati mraz 
ali vročino.

Potrebe po ukvarjanju s 
športom se večajo iz dneva 
v dan, zato je postal šport 
sestavni del vsakdanjega živ
ljenja. Gosta sta pozvala . vo
jake, naj se načrtno urijo v 
športu in si nabirajo moči, 
ki je tako potrebna za oprav
ljanje vojaškega poklica. Tu
di potem, ko bodo zapustili 
vojsko, naj bi te navade ohra
nili. M. JARANOVIĆ

Mopedist je zapeljal 
v jarek

Svetozar Stam atov iz Gornje 
Ribnice se je 5. februarja okrog 
polnoči vračal z m opedom  iz S a 
m obora proti dom u po cesti Nova  
vas — Gornja Ribnica. Na ovinku  
pod gradom Mokrice, kjer se ce 
sta  spušča. Je zapeljal na levo  
stran v jarek, kjer je  padel in se  
poSkodoval po glavi in vratu.

nico, jedilnico, pevsko sobo, 
risalnico, telovadnico, shram
bo za šolsko kuhinjo, garde
robo in vrsto učil. Zavedamo 
se, da vsega naenkrat ne bo
mo dosegli, vemo pa tudi, da 
čas beži in da otrok samo 
enkrat obiskuje osnovno šo
lo. Hvalevredna je zamisel o 
samoprispevku za šolstvo v 
naši občini. Vrsto pripomb 
lahko slišimo, toda šolstvo je 
družbeni interes, družba pa 
smo mi vsi.

Bizeljancem še posebej pri
poročamo, da se zamislijo v 
preteklost, ko so 1844 njiho
vi predniki gradili »staro« šo
lo, 1884 pa sedanje poslopje. 
Na dograditev so mislili že 
pred prvo svetovno vojno in 
imeli so tudi načrt. Vojna jim 
je to preprečila in stavba je 
ostala znotraj nedotaknjena 
do leta 1960. Takrat je dobi
la centralno gretje, vodo v 
učilnice, parket in 84 kvadr. 
metrov prizidane površine. 
Toda zahteve so vedno večje, 
število otrok raste in tako 
pride na enega učenca ko
maj 0,9 kvadr. metrov povr
šine v učilnici. Ponovno se 
obračamo na občane volivce, 
naj na referendumu glasuje
jo za prispevek šolstvu.

Rk

CELJANI SO POSLALI ODGOVOR

Manj administracije 
in več strokovnjakov

se bo število upravnih usluž
bencev do leta 1972 predvi
doma zmanjšalo od sedanjih 
200 na 144. (V .brežiškem 
zdravstvenem domu so po 
referendumu že ukinili devet 
delovnih mest.) število stro
kovnih zdravstvenih delavcev 
se bo celjskem zdravstvenem 
domu do leta 1972 povečalo 
od sedanjih 463 na 508. Pri
čakovati je torej predvsem 
premike v kadrovskem se
stavu.

Milka Babović, Mladen Delič in Milivoj Jovanovič v 
razgovoru z vojaki

Trikrat oplemeniteni dinar stare pravde — 100 Ndin in 
Irena Erpič, gostilničarka iz 
Šentlenarta — 10 Ndin.

Naštetih deset darovalcev 
je poklonilo za nakup nove
ga rešilnega avtomobila 2.100 
Ndin. če  prištejemo zraven 
še 400 Ndin, ki jih je kot po
budnik akcije poklonil Vlado 
Ceme. je to že četrt milijona 
starih dinarjev. Občani, po
snemajte dobre zglede! De
nar nakazujte na tek. račun 
512-9-478.

Obe. odbor RK Brežice

N O V O  V BREŽICAH
■  DANES SE V CATEšKIII

TOPLICAH začenja šahovsko pr
venstvo Jugoslavije za posam ezni
ke. Prijavilo se je 48 tekm oval
cev. Pričakujejo tudi precej pre 
hodnih gostov, zlasti ljubiteljev  
šaha. Tokrat bodo tudi šahisti iz 
Brežic prišli na svoj račun.

■  V PREDPUSTNEM CASU vsa 
gostišča vabijo na zabave in m a
škarade. Zdravilišče Cateške Topli
ce pripravlja veliko presenečenje: 
na pustni prireditvi 24. februarja 
bo pel Vice Vukov, sprem ljal ga 
bo orkester KONGO. N ajboljše  
m aske bodo nagrajene. Nagrade 
so: petdnevno bivanje v CateSkih 
Toplicah, potovanje z  GENERAL- 
TURISTOM v Benetke, potovanje  
s SAP v Trst, kolekcija p ijač pod 

jetja Slovenija vino in potovalna  
torba, darilo JAT.

■  GIMNAZIJA JE POVABILA 
na obisk pisatelja Ivana Potrča  
in ga prosila, da bi d ijakom  bral 
odlom ke iz svojih del. Rad se Je 
odzval povabilu. Dijaki se tako 
vsako leto za slovenski kulturni 
praznik seznanijo z novim i literar
nimi ustvarjalci.

Pl MLADINSKO GLEDALIŠČE  
lz Ljubljane je za osnovnošolsko  
m ladino uprizorilo Suhodolčanovo  
igro »Narobe stvari v m estu  Pet- 
pedl«. Gostje so odigrali za učen 
ce dve predstavi. Otroci so plačali 
vstopnino po 300 starih dinarjev. 
Vse stroške gostovanja je nosila  
šola. To se m alo čudno sliš i, saj 
so prav šolarji priredili za občin 
stvo toliko brezplačnih proslav.

b-0

Krajevna skupnost Globo
ko je lani vložila za ureditev 
cest in vaških poti 1,341.000 
starih dinarjev. Toliko je ve
ljal dovoz gramoza, denar za 
nakladanje pa so vaščani 
zbrali sami. Nekateri so se 
oddolžili z delom.

Vaščani iz Piršenbrega so 
lani veliko prispevali z \  ure
ditev ceste Globoko- IMS >n 
breg—Dednja vas. V denarju 
šteje njihov delež 250.000 S 
din. Ta denar se je torej v 
rokah občanov p trojil in je 
bil resnično koristno nalo
žen. Urejanje ce.s‘e je vodil 
pir.Jsednik vaške organizaci
je SZDL Piršenbreg Ivan 
Dirnbek skupaj s kmetom 
Francem Sulerjem. Vaščani 
se zahvaljujejo tudi občinski 
skupščini, ld je prav tako 
prispevala svoj delež pri na
vozu gramoza.

Na tem območju je še več 
poti, ki so potrebne popravi
la. Cesta, ki pelje iz Malega 
vrha proti rudniku ter aalje
v Blatno vas in Cumovec, je 
jeseni, pozimi in spomladi 
skoraj neprehodna. Ljudje so 
že začeli zbiralno \keljo . Do
slej so dobili blizu pol nrii- 
jona Sdin prispevkov. Na po-

Pri sprejem u v Zvezo pionirjev so nam otroci svečano obljubili, da se bodo 
pridno učili, da bodo postali dobri državljani socialistične Jugoslavije. In kdaj 
jim  bom o m i obljubili, da jim bomo nudili boljše pogoje za delo v šoli? (Foto:

Ivan T om še)

Osnovna šola na Bizelj
skem je centralna šola s 4 
nižjimi in 7 višjimi oddelki. 
Na njeni podružnični šoli v 
Stari vasi sta še dva kombi
nirana oddelka. Učiteljski ko
lektiv se trudi, da bi sleher
ni učenec lahko sledil pouku. 
Učenci imajo vse možnosti za 
vključevanje v razširjene de
javnosti. Na šoli imajo pio
nirsko, mladinsko in taborni
ško organizacijo, podmladek 
RK, šolsko zadrugo, športno 
društvo, foto krožek, dramat
ski, literarni in novinarski 
krožek, dva pevska zbora in

neobvezne ure iz gospodinj
stva.

Pionirska organizacija se 
zanima za dejavnost vseh raz
rednih skupnosti učencev in 
je bila pobudnica raznih 
akcij. Na temo pionirske
ga lista »Kaj lahko storiš 
lepšega in boljšega« se je 
odred FRANC GREGL 
vključil v tekmovanje. Tek
mujeta dve ekipi. Obe sta že 
izpolnili tretjo točko s pro
dajo 720 voščilnic. Izkupiček 
je namenjen za gradnjo on
kološkega inštituta. Napisane 
imajo tudi tri reportaže: raz

govor s prof. škalerjem o 
zgodovini Bizeljskega, novo
letni obisk pri najstarejših 
Bizeljancih in razgovor z di
rektorjem KZ Ferdom Šepe- 
tavcem o razvoju vinogradni
štva na Bizeljskem.

Šolska zadruga vključuje 
poljedelsko, vinogradniško in 
hortikulturno sekcijo, šport
no društvo je najbolj mno
žično. Člani sodelujejo v 6 
sekcijah. Pridno dela tudi fo
to krožek. Dramatski krožek 
pripravlja. pretežni del pro
grama za proslave. Literarni 
krožek obravnava dela sloven
skih pesnikov in pisateljev. 
Člani posredujejo svoje se
stavke tudi po šolskem ra
diu. Naloga novinarskega 
krožka je urejanje prispev
kov in izdajanje glasila ČRI
ČEK. Za referendum o sa
moprispevku so pripravili po
sebno izdajo.

Za vse naštete dejavnosti 
in še za vrsto drugih pa je 
na šoli potrebno več prosto
ra. Nujno bi potrebovali 
šest učilnic, tri kabinete, 
klubsko sobo, tehnično delav

Regionalni zdravstveni cen
ter v Celju je poslal občinski 
skupščini v Brežicah pojas
nilo na vprašanja, ki jih je 
zastavila ob združitvi breži
škega zdravstvenega doma s 
celjskim zdravstvenim do
mom.

Iz tega odgovora je razu
meti tole: prednost reorga
nizacije je postopno ukinja
nje administrativnih delovnih 
mest v korist medicinskega 
kadra. V celjskem območjuNa povabilo vojaškega klu 

ba sta 29. januarja gostova
la v cerkljanski garniziji 
športna novinarka ter komen
tatorka RTV v Zagrebu Mil
ka Babović in urednik šport
ne redakcije RTV Mladen 
Delič. Babovičeva je bila do 
nedavnega vrhunska športni
ca, Mladen Delič pa je pred 
kratkim slavil 20-letnico re
porterskega dela dela pri ra
diu in 10-letnico dela pri tele
viziji.

V razgovoru z vojaki sta 
odgovarjala na vprašanja o 
pojavih v našem vrhunskem 
športu in o pripravah naših 
športnikov na zimsko ter let
no olimpiado. Gosta sta pri
povedovala tudi o svojih do
življajih v poklicu. Posebno 
sta poudarila pomen telesne 
vzgoje za človekovo zdravje. 
Avtomatizacija in mehaniza

cija v sodobnem življenju 
osvobajata ljudi fizičnega na
pora, zato je šport za krepi-

Vaščani Piršcnbrega so s svojimi prispevki in s 
prostovoljnim delom potrojili denar, ki ga je dala 
krajevna skupnost za ureditev ceste Globoko- 

Piršenbreg-Dednja vas

moč jim bo gotovo prisko
čila krajevna skupnost Glo
boko, če ji bo občinska skup
ščina redno nakazovala svoj 
delež. fc

Za rešilni avto so darovali
Terezija Slivnik, lastnica 

pekarije v Brežicah — 300 N 
din; dr. Jože Zdolšek, odvet
nik iz Brežic — 300 N din; 
Jože I‘rah, gostilničar z Veli
kih Malec — 300 Ndin; Hen
rik Klabučar, klepar iz Bre
žic 200 Ndin; Cilka Lukež, 
gostilničarka iz Brežic — 300 
Ndin; Tinca Florjanič, go
stilničarka iz Šentlenarta — 
300 Ndin; Jože Budič, gostil
ničar na Čatežu — 100 Ndin; 
Terezija Les, gostilničarka na 
Čatežu — 100 Ndin; Ivan
Merslavič, gostilničar v Ulici



POTREBEN B I B IL  SPREMENJEN U R N IK  IZM ENSKEG A DELA

Priporočilo, ki ni za gluha ušesa
Tudi trgovina, zdravstvena služba, gostinska in obrtna podjetja naj se 

prilagodijo novemu delovnemu času

Delovne organizacije v kr
ški občini so prejele pripo
ročilo občinske skupščine za 
spremembo delovnega časa.
V bistvu gre za poenotenje 
delovnega umika po vzorcu 
javnih služb, ki so uveljavile 
novi začetek dela 15. febru
arja.

Kakšen naj bo ta pomak
njeni delovni čas? Od oktobra 
do konca aprila je jutranji za
četek pomaknjen na 8.30, od

maja do konca septembra pa 
na 7.30. Po štiriumem delu 
sledi odmor. Traja naj pol 
ure ali največ eno uro.

Obliinska skupščina želi, da 
bi delovne organizacije vpel
jale novi delovni čas najpo
zneje do 1. oktobra Letos. Po
skrbeti morajo za prehrano 
delavcev, kot nosilec te akci
je pa naj nastopd hotel Sremič.

Avtobusnima podjetjema 
IZLETNIK in SAP priporoča

skupščina, da v dogovoru z 
delovnimi organizacijami us
kladita prevoz zaposlenih.

Varstvo predšolskih otrok 
po mnenju občinske skupšči
ne ne predstavlja nobenih 
ovir, bolij problematično pa je 
varstvo šolarjev, ker zanje 
v šoli ni prostora. Postopo
ma bi to lahko uredili po vna
prej določenem programu ob 
finančni pomoči delovnih or
ganizacij, občinske skupščine 
in posameznikov. Jt

N O VI D ELO VN I ČAS ZAHTEVA SPREMEMBO VOZNEGA REDA

Za en opravek ves dan od doma?
Prebivalci Krškega polja, Kostanjevice in zaselkov v Gorjancih želijo ugod

nejše zveze z občinskim središčem

KOZMETIKA v Krškem je za ženski svet privlačna 
trgovina. Ima bogato izbiro najsodobnejših kozme
tičnih izdelkov. Dobro je založena tudi s fotomateria- 
lom in spominki, ki jih v sezoni turisti veliko pokupijo. 
Zlatnino dobivajo iz celjske ZLATARNE. Na sliki: 
ustrežljiva prodajalka Anica Dornik. (Foto: J. Teppey)

Občinska uprava bo 15. fe
bruarja začela poslovati po 
novem delovnem času. Prav 
je, da se uradovanje prila
godi republiškim in drugim 
ustanovam, toda ravno v

UPRAVE NE BODO R E Š IL I PRO DUKTIVNOSTI

Dvojni začetek - je to pravilno?
Prvemu koraku mora čimprej slediti drugi, da se bosta družba in posamez
nik izognila mnogim težavam — Zakaj ne bi spremenili tudi začetek izmen 

v industriji? — V zgodnjih jutranjih urah je delovni učinek najmanjši

Veliko je različnih in na
sprotujočih si mnenj, kadar 
steče beseda o petdnevnem 
delavnem tednu in pomak
njenem začetku delovnega ča
sa. v  Krškem je to postalo 
še zlasti pereče. V občinski 
upravi, na sodišču, na soci
alnem zavarovanju in na se
dežih družbenih organizacij 
so že začeli delati po novem, 
drugod pa se še držijo stare
ga urnika.

Precej uslužbencev je veza
nih na prevoze z avtobusi, 
zato pomeni prilagoditev voz
nih redov pomaknjenemu za
četku vpeljavo dvojnih prog. 
Transportna podjetja pa bo
do gotovo preračunala, če bo 
sprememba rentabilna. Veči
na zaposlenih se namreč še 
vedno vozi v zgodnjih jutra
njih urah in po drugi uri 
Popoldne.

Zanimiva je bila o tem tu
di razprava odbornikov. Za

stopali so različna stališča in 
zahtevali dokaze za to, da je 
delovni učinek v okviru no
vega urnika res boljši.. Direk
tor tovarne papirja, ki že več 
časa zagovarja spremenjen 
delovni čas, je dejal, da je 
seznanjanje s prednostmi po
maknjenega začetka pomanjk
ljivo. Opozoril je na posledi
ce dvojnega začetka v praksi 
in dejal, da bi to lahko od
pravili, če bi pomaknili za
četek tudi v industriji, ki za
posluje delavce v dveh ali 
treh izmenah. Uprave res ne 
bodo rešile produktivnosti v 
delovnih organizacijah, zato 
bi morali vsepovsod razmiš
ljati o spremembi delovnega 
časa. Zelo nerodno bo v ti
stih družinah, kjer žena de
la v upravi, mož pa v proiz
vodnji. Kako naj tam prila^ 
godijo in uskladijo družin
sko življenje?

In zdaj še nekaj dokazov 
za to, da pomaknjeni delov

ni čas bolj ustreza biološke
mu ritmu človeka. V napred
nih državah se tovrstnih ugo
tovitev že dolgo s pridom 
poslužujejo. Strokovnjaki so 
ugotovili, da je delovni uči
nek najmanjši v zgodnjih ju
tranjih urah, da proti pol
dnevu pojenjuje in da se do 
tretje ure spet veča. Tudi 
pri nas so že delali podobne 
raziskave in prišli do podob
nih rezultatov. Analizirali so 
učinke v tržiški tovarni PE
KO in v mariborski avtomo
bilski tovarni.

Prvi korak smo torej na
pravili. To pomeni začetek, 
vendar pri tem ne smemo 
ostati. V praksi bo to povzro
čilo nemalo težav, če ne bo
mo hkrati pripravljali spre
memb v tistih delovnih orga
nizacijah, kjer delajo od še
stih do dveh, od dveh do de
setih in od desetih do še
stih.

J. TEPPEY

ŠTEVILO  DOM AČIH GOSTOV JE LA N I ZELO PADLO

Po stari ceni na letovanje v Poreč
Proste sobe oddaja počitniški dom tujim turistom -  Na pogodbeno oddaja
l e  nezasedenih zmogljivosti ni pristal, sicer bi moral vnaprej omejiti

število domačinov

krška občini bo to zelo ne
rodno. Pretežni del prebival
stva živi na Krškem polju, 
v Kostanjevici, v Podbočju 
in zaselkih v Gorjancih. 2e 
nekoč prej sem napisal, ka
ko neugodne prometne zveze 
imajo občani iz južnega pre
dela občine, saj uporabljajo 
avtobus, ki vozi iz Krškega 
v Kostanjevico, prebivalci 
15 vasi. Nanj so vezani tudi 
prebivalci iz gorjanskih pre
delov.

Doslej, ko so na občini ura. 
davali od sedmih zjutraj na
prej, je večina ljudi končala 
svoje opravke do 8.30, ko 
odpelje avtobus podjetja Iz
letnik iz Krškega v Kostanje
vico in naprej. Sedaj pa bodo 
vsd ti ljudje prišli v Krško 
z avtobusom ob 6.45 ter uro 
in tri četrt čakali na začetek 
radnega časq. Zamudili se bo
do morda uro ali dve, potem 
pa bodo morali čakati na 
avtobus, ki odpelje v Kosta
njevico šele ob 17.30. Izgubili 
bodo 12 ur za en sam opra-

Za otroško varstvo 
skrbi TIS

Občinska skupščina je skle
nila, da v Krškem ne bodo 
ustanovili posebne skupnosti 
za urejanje otroškega var
stva. To nalogo je prevzela 
temeljna izobraževalna skup
nost, pri kateri že obstoji 
komisija za varstvo otrok.

Najnovejši 
podatek

V krški občini so prešteli 
vsa kmečka gospodarstva in 
kmečke zavarovance. Izključ
no kmečkih gospodarstev 
imajo 2570, zavarovancev pa 
7979. Posestev, kjer je gospo
dar zaposlen, niso upoštevali.

vek, če ne bo spremenjen 
sedanji voani red. Upoštevati 
bi morali, da so nekateri 
ljudje tudi po 10 km cida- 
ljeni od Križaja in Kostanje
vice in da jih čaka še dolgo 
pešačenje.

Nujno je torej potrebna 
nova avtobusna zveza z odho
dom iz Krškega ob 10. ali 
10.30. Pričakujemo, da bo ob
činska skupščina ukrenila vse 
potrebno, da bo naš predel 
dobil boljše zveze.

JOŽE ŠKETA

Novo vodstvo mladih
Na skupni seji sekretariata 

ZK, izvršnega odbora sindi
kalne podružnice in mladin
ske organizacije so v tovarni 
papirja izvolili nov sekreta
riat ZMS. Dosedanje delo 
mladinske organizacije ni bi
lo zadovoljivo, zato so na 
skupni seji sklenili, da Ji 
bosta pomagala sekretariat 
ZK, izvršnega odbora sandi- 
ca. Za predsednika mladin
ske organizacije je bil izvo
ljen Milan Malner.

PAVK

Konec meseca 
zbori občanov

Zadnje dni februarja se bo- 
bo v krški občini začeli zbo
ri volivcev. Do takrat bo pri
pravljen predlog proračuna 
za tekoče leto. Na zborih 
bodo pretresali tudi odloke 
o prispevkih in davkih.

V internatu 169 
dijakov

V dijaškem domu v Kr
škem je 169 dijakov. Leta 
1963 jih je bilo komaj 80, z 
razvojem tehniške srednjo šo
le pa se je povečala tudi ta 
ustanova. Za internat so pri
dobili prostore nekdanjega 
zdravstvenega doma in ga 
tako razširili.

K R Š K E  N O V I C E

Pred volitvami 
v skupščino SZ
Izvršni odbor občinske kon

ference Socialistične zveze v 
Krškem se je 5. februarja se
stal s šestimi člani komunal
ne skupnosti socialnega za
varovanja Novo mesto. Raz
pravljali so o novih predpi
sih za zavarovanje kmetov 
in o pripravah na volitve v 
skupščino SZ tam, kjer se 
dosedanjim članom izteka 
mandat. Volitve bodo imeli v 
Podbočju, v Kostanjevici in 
na Raki.

Analiza 
učnih uspehov

Za danes je v Krškem na
povedana seja odbora temelj
ne izobraževalne skupnosti. 
Razpravljali bodo o učnih 
uspehih v prvem polletju, 
potrdili bodo zaključni ra
čun TIS za leto 1967 in skle
pali o začasnem financiranju 
v prvih mesecih letos. Ra
zen tega bodo obravnavali 
merila za delitev sredstev v 
letu 1968 in pravilnik o Šti
pendiranju in kreditiranju 
študentov.

Vodovod 
na Drnovem?

Občani z Dmovega se mo
čno zavzemajo za vodovod. 
Načrte zanj bo pripravil za
vod za komunalno dejavnost, 
kajti ta vodovod naj bi po
zneje napajal tudi Kostanje
vico. Vaščani torej ne mo
rejo začeti na svojo roko, če
ravno stoji vas komaj kilo
meter od črpališča. Nekoliko 
bodo morali še počakati, da 
se bo oskrba z vodo načrtno 
uredila za vse območje.

Devet turističnih 
območij

V urbanističnem programu 
za občino Krško so začrtane 
meje devetih turističnih ob
močij. Sem sodi ožje območje 
kostanj e viškega in brestani
škega gradu, okolica gradu v 
Leskovcu, arheološko - zgodo
vinsko področje Dmovega, 
okolica starega gradu v Pod
bočju, razvaline gradu v Kr
škem, področje na priključ
kih lokalnih cest na cesto 
Ljubljana—Zagreb pri Drno
vem in pri Smledniku ter 
ožji okoliš planinskega doma 
in Srebrnega parka na Bo
horju.

Nerešeno cigan
sko vprašanje

Komisija, ki jo je občinska 
skupščina imenovala za re
ševanje ciganskega vprašanja, 
še vedno dela. Ponovno pre
učuje, kako bi nastanili ci
ganske družine, ker je med 
ljudmi velik odpor do nase
ljevanja po vaseh. Sklep skup
ščine je bil, da je treba Ciga
ne vključiti v družbeno skup
nost, pri tem pa upoštevati 
pravice in dolžnosti, ki jih 
imajo kot občani Zagotoviti 
bi jim morali najosnovnejše 
življenjske pogoje. Dodelitev 
zemljišča in zasilnega prosto
ra za bivanje še ni dovolj. 
Odraslim za delo sposobnim 
Ciganom naj bi omogočili za
poslitev, otrokom pa šolanje.

■  VOZNIŠKA DOVOLJENJA 
BODO ZAMENJALI. Občinska  
skupščina bo s 15. februarjem  za
če la  p odaljševati vozniška dovo
ljenja . H krati bo Izdajala nova d o
voljenja  vsem  tistim , ki jim  je ve
ljavn ost dosedanjih  dovoljenj p o 
tekla: vozačem  traktorjev in  vsem  
am aterjem , ki im ajo dovoljenja za  
p oklicn e vožnje. Zam enjavanjo in  
p odaljševanje dovoljenj bo trajalo  
do 15. m arca, vendar sam o pri ob 
č insk i skupščini v K rškem . N a  
Senovem  bodo urejali vozniško d o 
kum entacijo 15 februarja, v  B re
stan ici 19. februarja, v K ostanje
vici in  Podbočju 21. februarja, v 
tovarni papirja pa 22. februarja.

■  C ENE V POČITNIŠKEM DO
MU N ESPREM ENJEN E. U pravni 
odbor počitn išk e skupnosti je ana
liziral finančno stanje p očitn iške
ga dom a v Poreču. Lanskoletni u s
pehi so  zadovoljivi, zato so sk le 
n ili, da letos cene penziona ne b o 
do sprem injali. Cena za enodnevno  
letovanje v M ateradi bo 2.200 S

din . V to  ceno je vključena že tu 
d i turistična taksa. O stanek lan 
skoletnega dohodka, ki so  ga u st
varili z  inozem skim  turizm om , b o
do porabili za povečanje k opali
šča, za ureditev športnih  naprav 
in  nakup športnih rekvizitov.

■  PODRUŽNICA UPOKOJEN
CEV bo organizirala v m arcu zim 
ski iz let v P lanioo. U deleženci si 
bodo tam  lahko ogledali sm učar
ske skakalne tekm e. V sak upoko
jenec bo sam  prispeval 25 Ndin, 
razliko pa bo prispevalo društvo  
Izlet bo trajal en dan.

Zabavne prireditve 
upokojencev

Na željo upokojencev iz 
Zdol in Dolenje vasi priprav
lja krška podružnica dve 
družabni prireditvi. Vsak član 
bo prispeval po deset novih 
dinarjev. Upokojenci iz me
sta Krškega pa so se odločili 
za družabno srečanje v juni
ju, ko bodo imeli občni zbor.

v. n.

Marsikoga, ki je poslušal 
jr1 bral poročilo počitniškega 
«oma v Poreču, je presene- 

Podatek o zmanjšanju noč- 
jr? domačih gostov, članov 

tih delavnih kolektivov, ki 
s in  V̂ Jučeni v počitniško 
lu^Pnost. v  lanski sezoni je 

vilo domačih nočnin upa
jmo skoraj za 5.000. Predvsem 
li fi i6 ^ ^ J S a l obisk nekva- 
‘jiciranih in polkvallflcira- 
/jV  delavcev, čeravno bi bil 

^ im  najbolj potreben. 
lla.fi '8 lx>do morali ugotav- 
šobitV VSaltem kolektivu po-

Opust S a P™6*0«1 cel°  
d u- Mnogi delavci pa so
aen°r. ki so Ra prejeli na.

mensko za dopust, izkoristili 
za druge, po njihovem pre
pričanju koristnejše namene.

Počitniška skupnost bo 
ostala pri sedanji urbanistič
ni ureditvi letovišča v Pore
ču in novih objektov ne bo 
več p o sta ja la . Nujno pa Je, 
da čim bolje vzdržuje seda
nja poslopja in kopališke na
prave. Pred nastopom sezono 
bodo investirali za vzdrže
valna dela v jedilnici in ku
hinji, za ureditev sanitarij, 
za ureditev in razširitev ko
pališča 31.458 Ndin.

Penzionske cene se tudi le
tos ne bodo spremenile. Z 
oddajanjem sob tujim turi
stom in n vsemi drugimi

uslugami vred je počitniški 
dom toliko zaslužil, da Je v 
celoti pokril razliko penziona 
za domačine in ustvaril celo 
nekaj dohodka. Čeravno so se 
tuje turistične agencije zani
male za pogodbeno oddaja
nje prostih sob, dom na to 
ni pristal. Prednost imajo 
člani počitniške skupnosti, 
njihovega števila pa vnaprej 
ne morejo omejiti. Zato bodo 
tudi letos oddajali proste so
be le prehodnim gostom. Da 
bi jih pridobili čimveč, bo
do vpeljali v kuhinji dvoiz
mensko delo. Strokovno po
moč pričakujejo od šolske
ga centra za gostinstvo v No
vem mestu.



Veterinarska 
predavanja 
po vaseh

Veterinar Alojz Mihev bo 
imel v kratkem po vaseh vr
sto predavanj o prvi pomoči 
živini. V Drožanju je bilo pr
vo predavanje že včeraj, jutri 
bo v Gabrijelah, 20. februar
ja bo na Bučki, 23. na Pri
možu, 29. na Studencu, 1. 
marca v Šentjanžu in 4. mar
ca v Zabukovju. Občinska 
konferenca SZDL je poverila 
predsednike in tajnike kra
jevnih organizacij, da poskr
bijo za dovolj velik obisk.

Vabilo staršem
TVD Partizan iz Sevnice va

bi starše, naj pošiljajo svoje 
otroke vseh starosti k izven- 
šolski telovadbi, ki se vrši v 
novi, modemi telovadnici 
»Partizana« po objavljenem 
urniku in pod vodstvom stro
kovno usposobljenih vodni
kov. Otroci bodo pod stalnim 
zdravstvenim nadzorstvom.

TVD »Partizan« bo poleg 
telovadbe organiziral tudi 
igre, izlete, kulturno zabavo 
in nekatere športne dejavno
sti.

UPRAVA

Breg: Največ o 
vaških poteh

Na zboru občanov na Bre
gu v soboto, 6. januarja, so 
po poročilu predsednika kra
jevne skupnosti Leopolda Ve
bra prisotni največ govorili 
o nujnosti popravila vaških 
poti. Ljudje zanje ne zmorejo 
vseh stroškov, zato bi bilo 
prav, da bi več pomagali tu
di gozdarji, ki gospodarijo z 
gozdovi na tem območju.

Na Bregu imajo tudi že 
ustanovljen gradbeni odbor 
za vodovod. Dovolj močan iz
vir je v neposredni bližini 
kraja, predračun stroškov pa 
je razmeroma visok. Ker bo 
tudi železniška postaja po
trebovala vodo, bi bilo mogo
če skupno z njo in s sodelo
vanjem občanov delno zmanj
šati stroške. S. Sk.

Pred občnimi zbori RK
Na občinskem odboru 

Rdečega križa je bilo sklenje
no, naj bi imele osnovne or
ganizacije občne zbore v fe
bruarju. Na njih bodo obrav
navali predvsem letošnjo kr
vodajalsko akcijo in predava
nja Sole za življenje. Občni 
zbori bodo potekali po na
slednjem redu: 11. februarja 
v Boštanju, 18. v Loki in 
predvidoma tudi v Sevnici,
25. februarja na Studencu in 
28. februarja na Blanci. Datu
me občnih zborov v Krme
lju, Šentjanžu in Tržišču bo
do določili tamkajšnji aktivi
sti RK.

Letos bo urejena 
Klavniška ulica

V začetku februarja je bi
la sklen^ana pogodba, po ka
teri bo Splošna vodna skup
nost Dolenjske uredila stru
go Drožanjskega potoka v 
Klavniški ulici. V ta namen 
je bilo predhodno izdelanih 
več različnih rešitev, od ka
terih bi najcenejša veljala 27 
milijonov starih dinarjev. 
Del denarja je že zagotovlje
nega v cestnem skladu in ob
činskem proračunu, večino 
pa ga bo prispevala repub
liška vodna skupnost, ki do
biva od zemljišč enoodstotni 
prispevek od katastrskega 
dohodka. Prihodnje leto bo 
pri regulaciji na vrsti Blan- 
ščica.
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Matijev sejem
Letošnji Matijev sejem
bo na Bučki 24. febru
arja 1968.

Cesto Primštal — Kal 
je treba dograditi

Del Sevnice, zgrajen v zadnjem času. — (Foto: Legan)

Sevnica—dolga vas ali mesto?
Zasebno gradnjo je treba spraviti v razumne meje, več denarja pa usmeriti

v vrstno in blokovno gradnjo

Priznamo ali ne: nov sistem stanovanjske izgradnje 
pospešuje gradnjo zasebnih hišic, zapostavlja pa grad
njo večjih stanovanjskih zgradb. Na hitro je kazalo, 
da je zasebna stanovanjska gradnja cenejša iz več 
znanih vzrokov in težko je bilo po podjetjih prepri
čati samoupravne organe, ko so odločali o denarju. 
Ce so ga oročili pri banki, so namreč z razmeroma 
malo denarja prišli do precej stanovanj.

V dveh letih, odkar so bili 
ukinjeni stanovanjski skladi 
pri občinah, so v sevniški 
občini zgradili razmeroma 
malo družbenih stanovanj, ki 
so ponavadi v blokih. Sčaso
ma so odgovorni spoznali, da 
je »sprostitev« dvorezen nož. 
Največje naselje v občini — 
Sevnica se je raztegnilo v

dolgo naselbino, ki ima raz
meroma majhno gostoto pre
bivalstva.

Računi so hitro pokazali, 
da možno razvejane ‘komu
nalne naprave, na katere gra
ditelj sprva niti dosti ne 
misli, močno podražijo sta
novanja, komunalcem pa po
vzročajo obilo preglavic. Zna-

Zbori kmečkih zavarovancev
V teh dneh so v glavnem 

že bili v sevniški občini 
zbori kmečkih zavarovancev. 
Te zbore je sklical komunal
ni zavod za socialno zavaro
vanje Celje z namenom, da 
bi na njih razpravljali o 
vseh aktih, ki urejajo pra
vice in obveznosti kmečkih 
zavarovancev.

Po predvidevanjih naj bi 
se v letošnjem letu stopnje 
oziroma prispevki za zdrav
stveno zavarovanje kmetov 
nekoliko zvišali, in sicer je 
predvidevno, da bi pavšalni 
znesek na posameznega kme
ta zvišali od 130 na 200 no
vih din, medtem ko se pri
spevek, ki Je predpisan v 
odstotku od katastrskega do-

Šentjanška šola 
je dobila 

kinoaparaturo
Pred kratkim je sevniška 

delavska univerza prepustila 
osnovni šoli v Šentjanžu apa
raturo za vrtenje ozkotračne- 
ga filma, šola jo bo uporab
ljala za pouk, organizirala pa 
pa bo tudi celovečerne ki
no predstave v Šentjanžu in 
Tržišču. Ljudje iz sosednjih 
večjih krajev želijo, da bi po
tujoči kino kdaj pa kdaj 
obiskal tudi nje.

hodka, ne bi bistveno spre
menil. Da ne bi bila taka 
nesorazmerja med prispevki 
kmetov in tistimi, ki so po
leg obdelovanja zemljišča še 
v delovnem razmerju, je 
predvideno, naj bi tudi sled
nji plačevali določen odsto
tek od katastrskega dohod
ka za zdravstveno zavarova
nje kmetov. Sklad za zdrav
stveno zavarovanje kmetov 
pri celjskem komunalnem 
zavodu je deficiten, zato je 
nujno najti še dodaten vir 
tega sklada.

Blanca: bo blok pra
vočasno zgrajen?

Odkar so na zadnjem se
stanku investitorjev predlaga
li, naj bi imel stanovanjski 
blok v Blanci eno stanova
nje več, bo stavba stala 24 
milijonov starih dinarjev. Zdaj 
je zagotovljenih dobrih 12 
milijonov, občinska skupšči
na pa je na zadnji seji v 
ta namen določila tudi kup
nino stanovanja zdravstvene
ga doma. Kljub temu bo še 
vedno manjkalo nekaj mili-
jonov za udeležbo pri poso
jilu banke. Upajo, da bodo 
ta znesek pravočasno dobili, 
da bo blok lahko dokončan 
še pred začetkom novega šol
skega leta.

SEVNIŠKI PABERKI
01 NOBEN POZIV NI ZALKCEL. 

Na sevniški km etijski Soli ,je tudi 
v februarju osta la  većina klopi 
praznih. Delavska univerza je bila  
zaradi slabega ob iska p risiljena So
lo zapreti, kar je gotovo korak n a
zaj. V odja DU Miha T om šič pravi, 
da bo delavska univerza s Solo 
spet poskusila  proti koncu letoSnje  
Jeseni,

■  PREŠERNOVA PROSLAVA.
SevniSka Svoboda Je v petek  zve
čer, 9. februarjia, v dom u Partiza
na priredila proslavo s lovenskega  
kulturnega praznika. Poleg učencev  
osnovne šo le  so  nastop ili tudi p ev 
ci dom ačega pevskega zbora, k nji
ževnika Jože Sm it in  Milan Guček  
pa s ta  zbranim brala svoja  dela.

■  VLOMILCU SO NA SLEDI. 
Zadnje dni januarja Je neznanec 
vlom il v stanovanjski b lok in tov. 
Završniku odnesel m asti, s lan ine in  
m esa v vrednosti čez 150.000 starih  
dinarjev. Se prej je vlomi! v dve

no je, da je vrstna in blo
kovna gradnja občutno cenej
ša povsod v svetu, zato tudi 
mi ne moremo biti izjema.
V mestnih središčih pa bi 
bilo konec koncev treba gra
diti večje zgradbe, četudi bi 
bile dražje, ker so to zahteve 
urbanističnega načrtovanja.

In še nekaj je treba opo
zoriti: občina mora še vedno 
skrbeti za stanovanja obča
nov, toda kje naj vzame de
nar, če stanovanjskih skladov 
ni več?

Pojavile so se zahteve, da 
je treba zajeziti podivjano 
»sprostitev«, če hočemo imeti 
smotrno urejena naselja. Po 
vrsti posvetovanj je bil pred 
kratkim v Sevnici ustanov. 
Ijen koordinacijski odbor, ki 
bo načrtno usmerjal stano
vanjsko izgradnjo. Po pripo
ročilih tega odbora naj bi 
se ravnala podjetja, ki naj bi 
denar oročala pri bankah in 
ga usmerjala v gradnjo blo
kov in vrstnih hiš. M. L.

Tovariš urednik!
že  desetletja si prizadeva

mo. da bi zgradili primerne 
poti do naših naselij, ki so 
zdaj odrezana od sveta. Ven
dar vedno zmanjka denarja. 
Tako je tudi s cesto Prim
štal—Kladje—Kal.

Leta 1959 se nam je delno 
posrečilo pridobiti takratno 
gozdarsko poslovno zvezo, ki 
je pričela graditi to cesto, ki 
olajšuje dostop do 1500 lia 
družbenih gozdov. V času 
reorganizacij kmetijstva in 
gozdarstva smo z gradnjo ce
ste nekaj časa še nadaljevali, 
ko pa je gozdove prevzelo GG 
Brežice, se je ustavilo. Spre
menjene terase so povzroči
le, da je bil del že zgrajene 
ceste celo uničen. Iz gozdne
ga sklada je bilo za omenje
no cesto porabljenih 13 mili
jonov Sdin, zdaj pa vse sku- 
paj stoji. •

Maja 1964 je posebna ko
misija pregledala stanje in 
ugotovila, da je treba grad
njo nujno nadaljevati, vendar 
naj bi zaradi pomanjkanja 
denarja eno leto počakali. Ob 
tej priložnosti je bila nalože- 
na skrb gozdnemu obratu za 
finančna sredstva, GG Bre
žice pa naj bi preskrbelo 
predračun za dograditev ce
ste. Dogovorjeno je bilo. naj 
bi cesto gradili v dveh eta
pah: v letu 1965 zemeljska de
la, leto kasneje pa še drugo.

Znano m m  je, da se je 
sevniška občinska skupščina 
zanimala za uresničitev na
črta, vendar je že predvide
ni denar ob ukinitvi okrajev 
nenadoma izginil.

Tako je ostalo pri starem. 
Kmetje, ki s tega območja

sodelujejo z GG Brežice, 
sprašujejo, zakaj dogovori ne 
veljajo za obe strani. Ker je 
cesta velikega pomena, so 
prebivalci tega dela občine 
prispevali za cesto čez 800.000 
Sdin, razen tega pa opravili 
čez 4000 ur prostovoljnega de
la. 2e pred začetkom del je 
bilo zbranega nad 200 kub. m 
lesa. Pripominjamo tudi, da 
bi se dal predračun, ki ga je 
predložilo GG Brežice, pre
cej znižati, če upoštevamo 
pripravljenost vaščanov. Na
mesto 35 milijonov bi po na
šem zadostovalo za dogradi
tev ceste do Kladja še dva 
milijona, za gradnjo odcepa 
proti Kalu pa tri.

Še enkrat poudarjamo, da 
cesta ni pomembna samo za 
naše vaščane in šolarje, mar
več tudi za povezavo Miren
ske doline z Radečami, Za
gorjem in Litijo.

VINKO ZUPAN, 
predsednik 

gradbenega odbora

Nova dimnikarska 
tarifa

Danes je v Skupščinskem 
Dolenjskem listu, ki je po
sebna priloga našega tedni
ka, objavljen novi cenik o 
najvišjih tarifah za dimnikar
ske storitve, ki velja za ob
čino Sevnica od dneva, ko je 
dala občinska skupščina Sev
nica nanj svoje soglasje, to 
je od 1. februarja letos.

Občani naj bi se z novimi 
cenami podrobno seznanili, 
da ne bi bilo ved nesporazu
mov z dimnikarji.

Šola za starše in šola za življenje
Vrsta kvalitetnih predavanj v okviru šole za starše in šole za življenje 

bo obogatila vaše poznavanje življenjskih vprašanj

Zelo prizadevna komisija 
za družbeno aktivnost žena 
pri občinski konferenci SZDL 
v Sevnici bo v februarju pri
pravila vrsto poučnih preda
vanj v sevniški osnovni šoli. 
Prvo predavanje je bilo že 
včeraj, druga pa bodo po na
slednjem vrstnem redu: 19. 
februarja bo ob 17.30 v os
novni šoli govoril prof. Jože 
Valentinčič o vzgoji otrok v 
šolski dobi, 26. februarja bo 
prof. Franc Demšar predaval 
v razvoju otroka in spolni

vzgoji, 29. februarja bo Jože 
Petanoič govoril o tem, ka
ko naj se otrok uči.

SIIVNISKL VESTNIK

kleti v Istom bloku, vendar je tam  
revnejSi plen p ustil in odšel z 
bogatejšim . M ilica že im a slodl, 
Išče pa Se več dokazov.

■  ZAKAJ ŽELEZNIČARJI NO
ČEJO KAZNOVATI? 5 lanskih žr
tev na železniških prelazih, od teh  
večina v Sevnici, Je krut opom in, 
da Je treba nekaj ukreniti. Opaziti 
je , da posebno delavci sevniSkih  
p odjetij velikokrat v naglici preč
kajo železniške prelaze, čeprav so  
zapornice spuščene, železn ičarji 
Lmajo bloke za m andatno kaznova
nje, vendar Jih iz nerazum ljivih  
razlogov prem alo uporabljajo.

■  ZBORI VOLIVCEV V SEVN I- 
CI IN K RM EIJU. Jutri zvečor ob  
18. uri b osta  zbora volivcev v 
Sevnici in Krm elju. Na obeh zb o
rih bodo razpravljali o  od loku  o 
uvedbi prispevka za uporabo m est
nega zem ljišča  in odloku o  pri
spevkih in dnvkih občanov. V S ev 
nici bo zbor volivcev tudi za na
se lje  Šm arje. k ( tvori s  Sevn ico  
zaključeno celoto .

■  PODRAŽITEV KRUHA V KR
M EIJU . Pek Martin Kočevar v Kr
m elju  so je od ločil, da bo staro  
peč predelal na parno ogrevanje. 
Zaradi teh del bodo  kruh vozili iz 
M okronoga. Cena kruha se  bo 
zvišata; K ilogram  črnega kruha bo 
stal 1,45 din, beiega pa 2,05 d in .

Seminar za predsednike 
SP in DS

V petek in soboto, 9. in 10. 
februarja, je občinski sindi
kalni svet v gasilskem domu 
v Sevnici priredil seminar 
za predsednike sindikalnih 
podružnic in delavskih sve
tov. Program je obsegal več 
področij: vlogo in mesto sin
dikata v samoupravljanju, 
presojo zaključnega računa z 
družbenoekonomskih vidikov, 
reelekcijo in zakonodajo s 
področja delovnih odnosov in 
poslovanja podjetij.

Načrtnost pri var
stvu pred nesrečami

Občinski štab za varstvo 
pred nesrečami je na drugi 
seji sklenil, da je treba v Ja
nuarju in februarju sestaviti 
strokovni program službe, 
delavska univerza pa je dol
žna prevzeti organizacijo te
čaja. Pri obravnavanju pred
računa za leto 1968, ki je pre
cej večji kot lani, so zbrani 
menili, da je potrebno naba
viti enotno opremo ter zago
toviti odplačevanje po obro
kih. Svetu za gospodarstvo in 
finanoe Je bilo sporočeno, 
naj predloženi proračun v ce
loti sprejme, ker je delovanje 
štaba pomembno za varnost 
ljudi in premoženja. T. K.

Razpaslo se je 
hazarderstvo

V sevniški občini ugo
tavljajo, da se je zadnje 
čase močno razširilo ha
zarderstvo, predvsem igra
nje kart za denar. Število 
primerov se je občutno 
povečalo, posebno znana 
pa je po tem postala ma
lo odmaknjena gostilna 
Karla Aliča z Brezovega. 
Znan je primer, ko je ne
dolgo tega železničar še 
isti dan, ko je prejel pla
čo, zaslužek do zadnjega 
dinarja zapravil pri kar
tah. Kazni so verjetno 
prenizke, saj je ugotovlje
no, da se s hazarderstvom 
ukvarjajo vedno isti ljud
je, ki si obetajo od tega 
lahek zaslužek. Za to pa 
je posebno primerna igra 
»ferbel«.

Ob istem času bo delovala 
tudi šola za življenje, ki je 
namenjena predvsem mladi
ni. 19. februarja bo ob 15.30 
v osnovni šoli prof. Jože Va
lentinčič govoril o vzgoji zna
čaja in osebnosti, 21. febr. 
bo ob istem času mladim de
kletom predavala o zdrav
stveni vzgoji dr. Pesjakova,
26. febr. pa bo mladini obeh 
spolov govoril o odnosih 
med spoloma prof. Franc 
Demšar.

Kam na pustovanje?
Na pustno soboto zvečer bo 

priredil »Partizan« v Sevnici 
maškarado. V lepo okrašeni 
dvorani bo na programu ra
zen drugega tudi nagrajeva
nje najboljših mask, za ples 
bo igral orkester, na voljo 
vam bo bogato založen bife, 
kupili boste lahko konfete in 
koriandolc m še mnogo pre
senečenj vas čaka. Ne raz* 
mišljajte torej, ampak se od
ločite: na pustno soboto na 
»Partizanovo« prireditev v 
Sevnico!

DROBNE IZ TRŽIŠČA
■  ZBOROVANJE VSEH KMEČ

KIH ZAVAROVANCEV je sklical 
kom unalni zavod za socialno za- 
varovanjo Celjo za obm očje kra- 
Jovnega urada TržiSčc v petek , 9. 
februarja ob 15 30 v Soli v Trži- 
Sču. K m etovalci iz Trži&ča in Telč 
naj so udeležil jo tega zborovanja, 
da se seznanijo s s topnjo  prispev
ka za zdravstveno zavarovanje 
km etov.

■  LOVSKA DRUŽINA TR2ISCE  
Je ocenila  in  povrnila Škodo vsem  
k m etovalcem , katerim  Je divjad  
napravilo Škodo in so  im eli p o lj
ske pridelke zavarovane. Med n ji
m i jo bil tudd V inko Virant iz 
Polja pri TržlSču, kateremu sm o  
vsako loto uničijo ajdo. Virant se 
Je članom  lovske d m iln e  zahvalil 
za povračilo Škode.

■  Z OBNOVO VINOGRADOV 
so  začeli intenzivno na obm očju

vsega M alkovca. Lotos Je bilo 
ugodno vreone, km etovalci — v}: 
nog radnik 1 pa so  dobro prodap 
svoje pridelke. Trsnih ceplje«*  
le tos baje ne bo zm anjkalo,
Jih im a obrat H m eljn ik  na M®!" 
kovcu dovolj v zalogi iz domač**1 
sort čopičev

■  DOBREGA IN PRISTNEGA 
CVICKA MANJKA tudi v 
gostilnah . Vsi gostiln ičarji po v®' 
čin i nabavljajo vino v Bell kr&J*] 
ni, V ivodinl ali pa V ipavi, donu»' 
če  vino pa odvažajo drugam-

■  DOBRE PITNE VODE I’Rl' 
MANJKUJE vaščanom  Slančjofi** 
vrha in M alkovca. D om ačijo  
tem  obm očju im ajo le za je t je  . 
kapnloo. V odovod bodo P pco  
graditi, brž ko b o sanltarm  
Apektor povedal, da Je voda 
bra. u t



Zadrugo bolj približati kmetu
Občinski komite ZK: »Pripraviti je treba izčrpno 

poročilo o stanju zadruge!«

Prejšnji teden je občinski 
komite Zveze komunistov v 
Trebnjem na razširjeni seji 
med drugim obravnaval tudi 
trenutno stanje v Kmetijski 
zadrugi Trebnje. Direktor za
druge je zbranim razložil te
žave, v katerih se je znašla 
ta gospodarska organizacija 
zaradi padca cen živine, ne- 
prilik pri odkupu krompirja 
ter velikih letnih odplačil in 
obresti od naložb v kmetij
stvu. V zaključnem računu za 
let 1967 je pričakovati slab 
finančni obračun.

Odbornikom so 
naročili »Občana«
V Trebnjem so odborni

kom in svetom krajevnih 
skupnosti naročili glasilo »Ob
čan«, ki obširno obravnava 
področje krajevne samoupra
ve. Za ta način izobraževa
nja bo občina kot članica po- 
godtoane skupnosti »Občana« 
porabila pol milijona starih 
dinarjev na leto. Redakcija 
obljublja večji obseg glasila, 
za katerega se bo letna na
ročnina povečala od sedanjih 
5000 Sdin na 8500 Sdin.

Obisk člana CK ZKS
7. februarja je obiskal ob

činski komite ZK v Trebnjem 
član centralnega komiteja 
ZK Slovenije Anton Prelož- 
nik. Skupaj z nekaterimi čla
ni občinskega komiteja je 
obiskal tudi krajevni organi
zaciji na Mirni in v Šentru
pertu ter se z vodstvi pogo
varjal o delu v krajevnih or
ganizacijah.

Drugi člani komiteja so 
menili, da se zadruga pre
malo zanima za pospeševa
nje celotnega kmetijstva v 
občini. To so zatrjevali na 
podlagi ugotovitev z različ
nih sestankov po vaseh. Bilo 
je tudi rečeno, da je treba 
zadrugo bolj približati kme
tovalcem, ker bi s tem naj
bolj pobijali govorice, češ da 
naj bi kmetje sami ustanav
ljali zadruge.

Komite je na koncu skle
nil, da je treba pripraviti iz
črpno poročilo o trenutnem 
stanju. Glede letošnjih davč
nih obveznosti kmetovalcev 
so člani komiteja menili, da 
jih zaradi znanih vzrokov 
letos ne bi smeli povečati.

Pogovor na dvorišču DANE na Mirni. Direktor Alojz Krhin razlaga podpredsed
niku izvršnega sveta dr. Francu H očevarju (tretji z leve) razvoj podjetja. (Foto:

M. Legan)

Dr. Hočevar obiskal Trebnje in Mirno
Sobotni pogovor se je sukal največ okoli šolstva in projekta tovarne za

predelavo krompirja

V sprem stvu poslancev Francija K olarja in Mar
jana Jenka, je  v soboto , 10. februarja, podpredsed
nik izvršnega sveta S lovenije dr. France Hočevar 
obiskal Trebnje in Mirno. Razgovora so  se udeležili 
tudi predsednik ObS Ciril Pevec, tajnik občinske  
uprave Jože Godnjavec, sekretar občinskega kom i
teja ZK Rom an Ogrin, predsednik občinske konfe
rence SZDL Slavko Kržan, predsednik občinskega  
sindikalnega sveta Tone Gole in načelnik za gospo
darstvo Jože Kastelic.

Ciril Pevec je podpredsed
niku IS razložil trenutno go
spodarsko stanje v občini in 
se še posebej zadržal pri pro
gramu izgradnje obrata za 
predelavo krompirja v krom
pirjevo moko in kosmiče. Dr.

Hočevar je pozdravil zamisel, 
ki je po njegovem eden naj
pomembnejših projektov Do
lenjske, hkrati pa primer, 
kako je treba organsko po
vezovati kmetijstvo in indu
strijo. Menil je, da je treba

Udeležite se zborov volivcev!
V nedeljo in ponedeljek Mirna ob 18. uri v,domu Svo- Velika Loka ob 18. uri v za-V nedeljo in ponedeljek 

bodo v 14 krajih občine zbo
ri volivcev, na katerih bodo 
obravnavali odlok o prispev
kih in davkih, proračun ob
čine za letošnje leto ter raz
voj občine za leto 1968. Pri
sotnim bo predložen tudi za
ključni račun krajevnega sa
moprispevka za šolstvo, zad
nja točka pa bodo vprašanja 
in odgovori. Zbori bodo za 

' območja krajevnih skupnosti 
po naslednjem vrstnem redu: 

Nedelja, 18. februarja: 
Veliki Gaber ob 7.30 v osnov

ni šoli
Sela-Sumberk ob 7.30 v osno

vni šoli 
Sentlovrenc ob 7.30 v osnovni 

šoli
Dobrnič, Svetinje ob 7.30 v 

zadružnem domu v Dobr
niču

Šentrupert ob 7.30 na mle
karno

Trebelno ob 7.30 v zadružnem 
domu

Čatež ob 7.30 v osnovni šoli 
Ponedeljek, 19. februarja: 

Trebnje, Stefan ob 18. uri v 
kino dvorani v Trebnjem

Mirna ob 18. uri v .domu Svo
bode

Dol. Nemška vas ob 18. uri 
v osnovni šoli 

Mokronog ob 18. uri v domu 
Svobode

Velika Loka ob 18. uri v za
družnem domu 

Knežja vas ob 18. uri v os
novni šoli 

Račje selo ob 18. uri v ga
silskem domu.

stvari raziskovati še naprej 
in iskati primernega investi
torja. Sporočil je, da bo v 
kratkem Dolenjsko obiskal 
predsednik IS Stane Kavčič, 
katerega naj bi seznanili z 
zamislijo, ki je pomembna za 
vso ožjo Dolenjsko.

V nadaljevanju je podpred
sednik IS razložil nekatere 
osnove politike izvršnega sve
ta Slovenije, ki je zaradi do
slednosti in trdnosti žela 
odobravanje med ljudmi. 
Dalj časa je tekla razprava
o davčni politiki in občin
skem proračunu. Predstavni
ki občine so podpredsednika 
seznanili s težavami, ki nasta
jajo zaradi različnih davčnih 
obremenitev med občinami, 
in so pri tem opozorili na 
potrebo po večji vlogi repu
bliških organov.

Po obisku v KEMOOPRE- 
MI, Modnih oblačilih in To
varni rastlinskih specialitet 
DANI na Mirni, kjer se je 
dr. Hočevar živo zanimal za 
proizvodnjo, načrte in težave,

Še enkrat: s prstom kažejo nanje...
Odgovor predsednika krajevne skupnosti Velika Loka

2elim, da je javnost o pro
blemu, ki ga je opisala ne
kdanja tajnica mladinskega 
aktiva z Velike Loke, pravil
no seznanjena.

Nedolgo tega sem bil tudi 
sam Član tega aktiva, zato 
so še sveže primerjave o ne
kdanjem in sedanjem delo
vanju aktiva. Mlajši so od 
nas podedovali inventar, še 
zdaleč pa niso prevzeli naše
ga vedenja na mladinskih se
stankih. Prav to pa je bilo 
jabolko spora, o katerem 
smo govorili tudi na letni 
konferenci SZDL 15. decem-

Koliko bo denarja za 
organizacije in društva
v  nedeljo, 11. februarja, je 

llo v Trebnjem posvetova
nje s predstavniki družbeno
kritičnih organizacij, občin- 
Kih zvez in društev o letoš- 
Ji dotaciji iz občinskega pro- 
acuna. Ker je proračun le- 

, s dobil nove odjemalce, Se 
p j primanjkuje denarja, 

redsedstvo ObS meni, da 
treba v prihodnje občin- 

°  Pomoč porabiti zgolj za 
ja v n o s t  in ne za druge 
bf*r« P°^rebne izdatke. Druž- 

0 ■ Politične organizacije

bodo po osnutku dobile sko
raj toliko kot lani, nekatere 
občinske zveze pa kljub sti
ski nekoliko več kot prej. 
Več bosta dobili občinska 
zveza za telesno kulturo in 
občinska zveza prosvetno- 
kulturnih organizacij, vendar 
jima bo pomoč med letom 
zmanjšana, če ne bosta imeli 
predvidene dejavnosti. V pro
računu bo spet taborniška 
organizacija Sive jelše, ki 
ima za letos v načrtu lep pro
gram.

bra. Konferenci je prisostvo
val tudi sedanji predsednik 
mladinskega aktiva.

Mladinski aktiv ne more 
trditi, da mu nismo nudili 
pomoči. Predstavniki drugih 
družbenopolitičnih organi
zacij so večkrat želeli 
prisostvovati sestankom, ven
dar se je mladina zbirala le 
bolj »interno« in za zatem
njenimi okni. Mladinski ak
tiv išče pravico in mesto 
med družbeno-političnimi or
ganizacijami, toda vprašanje 
je, kdo ji to pravico krati in 
in kdo ji odreka mesto. Za
vedati se je treba, da ni pra
vic brez dolžnosti in obvez
nosti.

Na očitke o dvorani je tre
ba povedati, da jo upravlja 
prosvetno društvo, višino od
škodnine pa je določil občni 
zbor društva 31. januarja 
1965. Plačilo 5000 starih di
narjev od veselične priredi
tve ni prevelika, marveč prej 
premajhna odškodnina, saj 
mora društvo velikokrat Iz
gubo doplačati iz društvene
ga denarja.

Soba, ki je namenjena tu
di za osebno garderobo igral
cev, se je res nekdaj imeno
vala mladinska soba. Pred 
vsako uporabo pa je bilo tre
ba iskati mladinca, ki je no
sil ključ s seboj. Prosvetno 
društvo je naredilo red tako, 
da je sobo, ki je dovolj veli

ka, namenilo tudi drugim 
organizacijam, ključ pa je 
dostopen vsaki organizaciji 
in ob vsakem času. Kraj ni
ma toliko organizacij, da se 
ne bi mogel narediti pame
ten razpored.

Ne nameravam blatiti mla
dinske organizacije, marveč 
jo želim podpirati pri njeni 
dejavnosti, seveda taki, ki bo 
na pravi poti. Tedaj bo od
več tudi bojazen, da se bo 
mladina »pohujšala«.

J02E KLEMENČIČ

Šentrupert: 
ključ delitve 

ni najbolj primeren
Te dni so imeli sestanke 

vsi sveti krajevnih skupno
sti. Na njih so obravnavali 
letošnje potrebe po občinski 
pomoči. V Šentrupertu so 
poudarjali, da dosedanji 
ključ delitve, ki upošteva ra
zen števila prebivalcev in šte
vila vasi tudi javno razsvet
ljavo, ni najbolj primeren. 
Kraji, kjer nimajo javne raz
svetljave, dobijo precej manj 
denara. Po nihovem bi bi
lo treba bolj upoštevati po
trebe in pripravljenost ljudi, 
ki so voljni pomagati s pro
stovoljnim delom in pri
spevki.

se je nadaljeval pogovor o 
družbenih službah.

»V veliko dobro vam je 
treba šteti zbiranje krajevne
ga samoprispevka za šolstvo. 
To vam bo omogočilo, da bo
ste lažje dobili denar, ki za 
mirensko šolo še manjka,« je 
dejal po tem, ko je bil se
znanjen, da za mirensko šolo, 
ki bo veljala 285 milijonov 
S din, manjka še vedno 90 
milijonov. Opozoril je na pri
tisk tudi iz drugih krajev 
Slovenije ter priporočal po
trkati na vrata republiške izo
braževalne skupnosti. Ob tej 
priložnosti je bil dogovorjen 
sestanek pri zastopnikih re
publiške izobraževalne skup
nosti, kjer bodo poskušali re
šiti to zadevo, tako da bodo 
z gradnjo mirenske šole lah
ko čimprej začeli. Dr. Hoče
var se je zanimal tudi za de
javnost družbeno - političnih 
organizacij v občini.

HRAST bo uredil 
lakirnico

Sedanja lakirnica Mizarstva 
»Hrast« iz Sentlovrenca ne 
ustreza sanitarno-tehničnim 
predpisom. Urediti jo name
ravajo letos, za to pa bo šlo 
2 do 3 milijone starih di
narjev. V podjetju ugotavlja
jo, da je treba obnoviti tudi 
precejšen del strojev, za kar 
bi bilo potrebno dodatnih 5 
do 6 milijonov. Za letos na
črtujejo v podjetju tolikšno 
vrednost proizvodnje, kot so 
jo imeli lani.

Letos dva nova 
ribnika

Lani je ribiška družina 
MIRNA uredila v Prelesju 
skoraj en hektar velik rib
nik, za letos pa ima v načr
tu še dva. Eden bo v Hrasto- 
vici, drugi pa v Bruni vasi, 
kjer ribnik že obstaja, ven
dar zanj nihče ne skrbi in je 
zanemarjen ter zapuščen.

enan
SPREJEMA 

IN ODDAJA 
VAŠE ŽELJE

V soboto 
o idejnosti pouka

V soboto, 17. februarja, bo 
prosvetnim delavcem iz vse 
občine v trebanjski osnovni 
šoli predaval o idejnosti po
uka Slavko Podmenik, preda
vatelj visoke šole za politične 
vede. Predavanje šteje v 
sklop prizadevanj za dosega
nje večje idejnosti pouka, ki 
je po mnenju vodstev družbe- 
no-političnih organizacij zad
nja leta precej popustila.

Bo godba ostala 
brez kapelnika?
Malokateri kraj tako velik 

kot Trebnje se lahko ponaša 
s tako godbo na pihala, kot 
jo imajo Trebanjci. Veliko 
zaslug za to ima vodja god
be Jože Tršar, ki je zadnja 
leta pritegnil veliko mladih 
godbenikov, kupljenih pa je 
bilo precej novih inštrumen
tov in nove uniforme. Zal pa 
se je pred kratkim odločil, 
da bo zapustil Trebnje in v 
Kidričevem prevzel tovarni
ško godbo. Svet Svobod in 
kulturnih društev je trenutno 
v veliki stiski, kaj naj ukre
ne, da se bo godba obdržala.

Nekajkrat 
bi povečali 

proizvodnjo, če. . .
Tovarna nalivnih peres, pa

tentnih svinčnikov in plastič
ne embalaže EMI na Mimi 
se je lani preusmerila pred
vsem na izdelovanje plastič
ne embalaže, ker je na trži
šču nalivnih peres prehuda 
konkurenca. Podjetje ima 
prav ta čas priložnost, da 
proizvodnjo močno poveča, 
celo na vrednost pol milijar
de. To je precej več kot do 
sedaj, vendar bi podjetje po
trebovalo okoli 50 milijonov 
starih dinarjev za nakup stro
jev. Zal podjetje tega denar
ja nima, posojilo pa je težko 
dobiti.

Povezavo proti 
Karteljevemu želijo
»Radi bi boljšo povezavo 

proti Karteljevemu in Nove
mu mestu. Cesta Ornuška 
vas—Karteljevo je bila tra
sirana že pred vojno, pa je 
še sedaj ni,« je sporočil že
lje ljudi s Trebelnega in oko
lice odbornik Karel Ribič. 
Dobil je odgovor, da je treba 
pozabiti na stare obljube in 
da naj ljudje ne gledajo v 
predsedstvu občinske skup
ščine nekoga, ki po potrebi 
deli skupen denar. Trebia se 
bo povezati s sosednjo kra
jevno skupnostjo v novome
ški občini, če bodo ljudje ho
teli, da bodo želje uresniče
ne. Brez lastnega prispevka 
ne bo nič, taka so zdaj na
čela.

»Pokaži, kaj znaš« 
v Veliki Loki

V nedeljo so mladinci iz 
Velike Loke organizirali v 
dvorani Zadružnega doma le
po uspelo prireditev »Pokaži, 
kaj znaš«. Nastopili so na
rodni ansambli, pevci narod
ne glasbe, pevci popevk, reci
tatorji in beat ansambli. Za 
to prireditev je bilo mnogo 
zanimanja posebno med mlaj
šimi, saj so nastopili pred
vsem mladi tekmovalci. Prvo 
nagrado je komisija dodeli
la recitatorjem Zupančičeve 
»Dume« iz Trebnjega, občin
stvo v dvorani pa je bilo naj
bolj navdušeno nad ansam
blom »Fantje iz Podbrneka«. 
Tudi mlajši tekmovalci so na
vdušili občinstvo.

Prireditev je lepo uspela. 
Trebanjski mladinci so z do
bro organizacijo ponovili svoj 
uspeh. m. š.



Borci Rudnika- 
Šalke vasi pred 
novimi nalogami
Na nedavni letni konferen

ci krajevne organizacije ZZB 
NOV, ZVVI in ZROP Rud
nik—šalka vas, ki vključuje 
člane Rudnika, šalke vasi, 
Klinje vasi, 2eljn, Cvišlarjev 
in Oneka in šteje 255 članov, 
so kritično obravnavali do
sedanje delo in govorili o pri
hodnjih nalogah. Zavzemali 
so se za obujanje tradicije 
NOV, organizacijo raznih pri
reditev, vprašanje splošne na
rodne obrambe. Zavzemali so 
se tudi za ureditev odcepa na 
Roški cesti v bližini Rudar
skega doma proti novemu ko
čevskemu pokopališču, saj bi 
se pot tako skrajšala in ne 
bd uporabljali več poti skozi 
Kočevje. Na konferenci so 
izvolili nov odbor: za pred
sednika je bil izvoljen Nace 
Kamšek, za tajnika Justina 
Sovre, za blagajnika pa Jan
ko Vidič. D. V.

Letna konferenca 
ZZB v Livoldu

Pred dnevi je bila v Livol
du letna konferenca krajev
ne organizacije ZZB NOV. 
člani so obravnavali delo or
ganizacije v preteklem letu, 
ki je bilo zlasti pri reševanju 
nekaterih nalog dokaj uspeš
no. Sklenili so, da bodo tu
di v prihodnje gojili tovari
štvo in skrbeli za družabnost 
svojih članov. Za predsedni
ka je bdi izvoljen Niko Grab
rijan, rojak iz Bele krajine.

D. V.

60 turističnih 
kreditov

Lani je zaprosilo za turi
stični kredit, ki ga porabijo 
lahko le za urejevanje in 
opremljanje tujskih sob, oko
li 60 občanov, v prvem mese
cu letos pa š^ nadaljnji trije. 
Največ prosilcev je iz Kočev
ja, nekaj pa tudi iz okoliških 
vasi in Obkolpja. Velika ve
čina jih bo uredila turistične 
sobe že letos. Pristojni orga
ni pa bodo morali urediti 
tudi evidenco o zasebnih turi
stičnih sobah, predvsem ti
stih, za katere so dobili ob
čani turistični kredit.

Turistično društvo 
KOČEVJE
v a b i

NA R E D N I  
O B Č N I  Z B O R

ki bo 17. februarja 1968 
ob 19. uri v gornjih pro
storih hotela Pugled v 
Kočevju.
Na občni zbor so vabljeni 
vsi člani društva in ostali 
občani, ki se zanimajo za 
turistično dejavnost.

Upravni odbor

Cene v Kočevju 
in Ribnici

(cena v Ndin za kg) 
Kočevje Ribnica

krompir 1,08 1
sveže zelje 2,60 2,70
kislo zelje 1,96 1,90
kisla repa 1,96 1,90
fižol v zrnju 4,84 4

In 5,43 in 4,50
čebula 2,30 2,50
česen 13 14
solata 4,40 4,60

in 7,70
korenje 1,95 2,20
peteršilj 6,14 —
ohrovt 2,60 —
radič 11,10 12
cvetača 4,30 4,50
jabolka 1,40 1

in 3,18
hružke 4,35 4,50
pom aranče 4,20 4,60

ln  4,80
lim one 4,85 5
banane 5.50 5,10
grozdje 5,40 5,50
ribe 6,15 —
jajca
(cena za koa) 0,62 0,60

in 0,68 do 0,90

Novo pokopališče padlih borcev
Za njegovo ureditev bodo prispevale delovne organizacije — Slavnostno 

ga bodo odprli za letošnji občinski praznik

Občinska skupščina Kočevje, občinska konferen
ca SZDL, občinska zveza združenja borcev NOV, ob
činski sindikalni svet in občinski kom ite ZKS so  
s  posebno okrožnico zaprosile vse delovne organi
zacije v občini, naj bi prispevale denar za ureditev  
lovega  partizanskega grobišča na novem  pokopa
lišču. Za prispevek so  zaprosili še občinsko skupšči
no in zvezo združenj borcev NOV Slovenije v Ljub
ljani. Stroški za ureditev novega partizanskega po
kopališča bodo znašali 15 do 17 m ilijonov Sdin.

Zaradi neprimerne lokacije 
in drugih neurejenih zadev bo 
namreč treba letos prekopati 
posmrtne ostanke padlih bor
cev s pokopališča na Trati na 
novo pokopališče v Mestnem

logu. Načrte za novo partizan
sko pokopališče že izdeluje 
projektni atelje »Zidarja«. 
Predvidoma naj bi stal na no
vem pokopališču primeren 
spomenik s kostnico ali pa

grobiščem. To pokopališče 
naj bi bilo slavnostno odpr
to na letošnji občinski praz
nik.

Na novo pokopališče bi pre
kopali 170 padlih boroev, ki 
so zdaj pokopani na Trati. Tu 
bi bil tudi spomenik oziroma 
obeležje 1800 padlim borcem 
in aktivistom ter drugim žrt
vam, ki se jim do danes še 
nismo primemo oddolžili. Z 
ureditvijo novega pokopališča 
padlih borcev pa bo tudi traj
nejše rešen problem partizan
skega grobišča v Kočevju

Vsak dan šahovsko tekmovanje
Vrsta tekmovanja za mlade in stare -  Klub bo izdelal za vsak mesec

urnik tekmovanj

Januarja manj nočnin v hotelu
Domačih nočnin 61 manj, tujih pa 20 več -  Med 
turisti precej lovcev, ki so prišli na lov divjih 

prašičev

Kočevski šahovski klub or
ganizira za mlade in odra
sle vrsto tekmovanj. Svojo 
delavnost je še posebno raz
vil v zadnjem času, ko je 
dobil še dva vodja za razne 
prireditve (Zgonca in Oster
mana). Vodstvo je izdelalo 
kar urnik šahovskih tekmo
vanj in krožkov. Udeležujejo 
se jih lahko vsi občani od 
najmlajših do naj starejših, ki 
se zanimajo za šah.

Urnik šahovskih tekmo
vanj za drugo polovico fe
bruarja je naslednji:
15. II.: od 18.30 do 19.30 — 

turnir četrtokategornikov;
16. II.: od 18.30 do 19.30 — 

kvalifikacije starejših in 
mlajših pionirjev in pio
nirk za sestavo ekip;

17. II.: od 14.00 do 14.30 — 
medrazredno prvenstvo 
šole.
ob 15.00 ekipno tekmova
nje med dopoldanci in po- 
poldanci (na 10 deskah);

19. II.: od 17.00 do 18.00 — 
krožek najmlajših,
od 18.30 do 19.30 — turnir 
četr toka tegorniko v;

20. II.: od 18.30 do 19.30 — 
brezkategomiški turnir;

21. II.: od 18.30 do 19.00 — 
medrazredno nrvenstvo 
šole;

22. II.: od 18.30 do 19.30 — 
turnir četrtokategornikov;

23. II.: od 18.30 do 19.30 — 
kvalifikacije pionirjev;

24. II.: od 14.00 do 14.30 — 
medrazredno prvenstvo 
šole,
ob 15.00 — ekipno tekmo
vanje med najmlajšimi in

8 mesecev borb
V ekipnem medrazrednem 

šahovskem prvenstvu kočev
ske osemletke sodeluje 24 
ekip (razredov). Vsaka ekipa 
šteje 4 člane, se pravi, da 
tekmuje skupno 96 mladih 
šahistov. Prvenstvo se je za
čelo novembra lani, konča
no pa bo v začetku junija. 
Po sedmem kolu vodi 8. b z 
21 točkami, 2. do 4. mesto si 
dele 6. c, 6. e in 7. b z 20,5, 
5. mesto 6. b 20, 6. mesto 5. f 
18,5 itd.

starejšimi pionirji (na 10 
deskah;

25. II.: ob 9.00 — tekmova
nje za pokal (starejši pio
nirji),
ob 9.00 tekmovanje za po
kal (mlajši pionirji);

26. II.: od 17.00 do 18.00 —
krožek najmlajših,
od 18.30 do 19.30 turnir 
četrtokategornikov;

27. II.: od 18.30 do 19.30 —
turnir brezkategornikov;

28. II.: od 18.30 do 19.00 —
medrazredno prvenstvo 
šole;

29. II.: od 18.30 do 19.30 —
turnir četrtokategornikov.

Vsa tekmovanja bodo v

Matični urad poroča
V januarju sta se v Kočevju p o 

ročila dva para. Rodilo se je 8 
otrok: 4 deklice in 4 dečki. — 
Umrli so: Marija Patafta, gospo
dinja iz Dolge vasi, stara 77 let; 
Jakob Cetinski iz Kočevja, upoko
jenec, 55 let: Marija Debeljak, 
upokojenka, Mahovnik 8, 76 let; 
Marija Kobola, druž. upokojenka  
iz Šalke vasi 93, 84 let; Franc 
Trebitšak, upokojenec iz Kočevja, 
65 let; Martin Kotar, upokojenec  
iz Koblarjev 23, 69 let.

šahovskem klubu v Domu te
lesne kulture, le medrazred
no prvenstvo bo v novi šoli.

Januarja so zabeležili v ho
telu Pugled v Kočevju 723 
nočnim, istega meseca lani 
pa 764 nočnin. Na znižanje 
so vplivali le domači gostje, 
ki so letos prenočevali v ho
telu samo 590-krat, medtem 
ko so v istem mesecu lani 
651-krat. število tujih nočnin 
v januarju pa je poraslo od 
lanskih 113 na letošnjih 133 
(oboje za januar).

Med tujci so januarja le
tos v hotelu Pugled prenočili 
največkrat Italijani (67 noč
nin), Avstrijci (36 nočnin) in 
zahodni Nemci (27 nočnin).
V istem mesecu lani pa so v 
hotelu prenočili največkrat 
Avstrijci (65 nočnin), Italija
ni (29), zahodni Nsmci (16).

Med domačimi in tujimi 
turisti je precej lovcev, ki 
so prišli na Kočevsko lovit 
predvsem divje prašiče.

Zaradi slabšega obiska tu
ristov je imela v januarju 
tudi prodajalna spominkov 
zelo majhen promet: v me

secu dni so iztržili le 91.000 
starih dinarjev. 2e v prvih 
dneh februarja je bil promet 
nekoliko boljši. ,

Borci se zavzema
jo za mir v svetu

Pred kratkim so se zbrali 
člani krajevne organizacije 
ZZB NOV črni potok pri Ko
čevju na svoji sedmi letni 
konferenci. Pogovarjali so se 
o delu v preteklem letu in 
o nalogah, ki jih čakajo v 
prihodnje.

Krajevna organizacija ZZB 
NOV v črnem potoku je tes
no povezana z delom drugih 
družbeno-političnih organiza
cij, s katerimi sodeluje v 
vseh večjih akcijah.

Na letni konferenci so se 
člani ZZB NOV pogovarjali 
tudi o perečih problemih v 
svetu in se zavzemali za mi
roljubno reševanje medna
rodnih sporov.

A. P.

Letošnji načrti naših trgovcev
Letos bo uredil »Trgopromet« v Kočevju še dve trgovini s sadjem in zele

njavo ter trgovino s pohištvom

K očevsko podjetje »Trgopromet« je za letos že 
v grobem  izdelalo plan investicij. Po tem planu bodo 
le tos dogradili garaže, uredili še dve trgovini s sa 
djem  in zelenjavo, uredili trgovino s pohištvom , do
končali obnovo trgovine »Potrošnik« (vse v Ko
čevju) in zgradili novo trgovino v Livoldu.

Garaže za tovorne avtomo
bile grade pri svojem skladi
šču ob Roški cesti. Dograje
ne bodo maja, veljale pa bo
do okoli 200.000 N din. Do
slej garaž niso imeli, zato so 
imeli precej več stroškov za 
vzdrževanje vozil.

Trgovino s sadjem in zele
njavo bodo uredili pri kinu 
»Jadran« (v bivših pisarnah 
»Trikona«), Načrti zanjo so 
narejeni, denar je zagotovljen,

urejati pa jo bodo' začeli ta
koj spomladi. Ureditev bo ve
ljala 50 do 60.000 N din.

Trgovino s  pohištvom in 
drugo trgovino s sadjem in 
zelenjavo nameravajo urediti 
na Ljubljanski cesti nasproti 
Državne založbe, če bo stav
ba (bivši zapori) primerna za 
te namene. Načrti za preure
ditev bodo izdelani do 15. 
julija.

Novo trgovino v Livoldu

Prijeli sposojevalca avtov
Samo na enem avtu sta povzročila za 6000 Ndin škode -  kradla sta tudi

orodje iz šolskih delavnic

Kočevski miličniki so konč
no prijeli dva mlada zmikav
ta oziroma »sposojevalca« 
avtomobilov in raznih drugih 
predmetov. To sta 15-letni 
T. D. in 18-letni M. K., oba, 
čeprav mlada, že stara znanca 
miličnikov. Odkrili so ju, ko 
sta v noči med 24. in 25. ja
nuarjem vžigala avto v Rusovi 
garaži na Ljubljanski cesti.

Pri izpraševanju sta nato 
miličnikom priznala, da sta 
si 18. januarja ponoči »sposo
dila« iz garaže avto Marjana 
Bastarja, se z njim peljala v 
Novo mesto, Dolenjske To
plice in nazaj proti Kočevju.

skalo nekaj nad 50 obiskovalcev iz 
Kočevja.
■  STROKOVNA PRKDAVANJA in
predavanje strokovnih film ov im a
jo redno vsak četrtek rezervni o f i 
cirji in podoficirji v Domu Jožeta 
Seška. Zanimanje za predavanje Je 
precejšnje, saj bodo veliko pripo
mogla k izpolnjevanju članov  
Z ROP
■  REDNI LETNI OBČNI /B O R
bo im elo Turistično društvo 17. 
februarja. Glavna točka dnevnega 
reda bo predlog in razprava o 
programu za leto 1968. Prizadev
nost in delavnost društva ne bosta  
kos sodobnem u turizmu, če mu ne 
bodo priskočile na pom eč tudi ti
ste  organizacije, ki imajo od turiz
ma koristi. Društvo z dotacijo  
500.000 Sdin iz občinskega proraču
na ne bo m ogio izvršiti svojega 
letnega programa. Na občnem  zbo
ru bodo govorili o tem, predlagali 
pa bodo tudi nekaj sprem em b pra
vil društva.

Ker nista znala voziti — upo
rabljala sta le- prvo in četrto 
hitrost — sta avto tako po
kvarila, da je na njem za 
okoli 6000 Ndin škode.

Novembra lani sta namera
vala vzeti avto iz nezaklenje
ne Deržkove garaže. Avto sta 
odklenila s šopom ključev, ki 
sta jih imela kot kaka izku
šena vlomilca s seboj. S po
močjo žice sta ga skušala 
spraviti v pogon, vendar jima 
ni uspelo. Iz avta sta vzela 
očala, vredna 250 Ndin, in jih 
razdrla.

15. decembra ponoči sta 
vlomila v tehnično delavnico 
gimnazije in odnesla razno 
orodje v skupni vrednosti 
okoli 400 Ndin. 22. ali 23. de
cembra ponoči sta »obiskala« 
tehnično delavnico nove os
novne šole in odnesla za okoli 
500 Ndin raznega orodja. Sola 
tatvine ni prijavila.

Neugotovljenega dne sta 
odnesla iz šahovske sobe

v Domu telesne kulture ša
hovsko uro, vredno okoli 300 
novih dinarjev. Uro sta raz
drla.

2. januarja je T. D. vzel 
ključe iz avtomobila, ki je 
bil parkiran v Cankarjevi 
ulici. Neugotovljenega dne 
pa sta vzela tudi ključe iz 
nezaklenjenega avta, parkira
nega pri železniški postaji.

Na zaslišanju sta se izgo
varjala, da sta vlamljala v 
garaže in avtomobile zato, 
ker bi se rada naučila šofi
rati; z ukradenim orodjem pa 
sta menda izdelovala razne 
tehnične predmete. Vendar 
pa taki izgovori ne morejo 
biti opravičljivi, saj bi po
tem lahko vsi vlamljali in si 
sposojali ali kradli tuja vo
zila in druge predmete.

bedo zgradili še letos, če bo
do dobili kredit. Načrti za
njo bodo narejeni do 10. mar
ca.

Trgovino »Potrošnik na Re
ški cesti že obnavljajo in raz
širjajo. Ni še znano, kdaj bo
do dela končana.

Vabilo v podporno 
članstvo RK

Občinski odbor Rdečega 
križa Kočevje je v začetku 
februarja s posebno okrožni
co povabil 27 podjetij in 90 
zasebnih obrtnikov v občini, 
naj postanejo podporni čla
ni Jugoslovanskega Rdečega 
križa. Najmanjši prispevek 
za sprejem v podporno član
stvo RK znaša za pravne ose
be 100 Ndin, za fizične pa 10 
Ndin. Te prispevke bi RK 
porabil predvsem za zdrav
stveno prosvetljevanje obča
nov in za podpore socialno 
šibkim. Posebni pravilnik o 
podpornih članih RK tudi do
loča, da mora RK enkrat na 
leto objaviti seznam podpor
nih članov, njihove prispevke 
in za kaj je bil zbrani denar 
porabljen.

Gnojnica 
ni za na cesto

V Stari cerkvi so si občani 
že marsikaj lepo uredili, 
vendar pa vas kazijo pone
kod še gnojnica in druge od
plake, ki tečejo po površju 
zemlje ali celo po cesti. Ob
cestni kanali so namreč za
mašeni. Vaščani se zavedajo, 
da bodo v svojem naselju 
morali urediti še primemo 
kanalizacijo. Vas je namreč 
drugače lepa pa tudi v turiz
mu bo v okviru občine ved
no bolj pomembna.

Avto na svoji strehi
Andrej Merhar iz Prigorice 

se je 9. februarja ob 5.30 pre
vrnil z avtom na cesti pri 
Jasnici. Ko je peljal z okoli 
80 km na uro proti Kočevju, 
ga je začelo na poledeneli ce
sti zanašati, zapeljal Je na 
desno v sneg, se nato prevr
nil in obstal na strehi. Na 
avtu je za okoli 10.000 Ndin 
škode. Poškodovan ni bil nih
če.

Pred nekaj dnevi se je pri
čel pouk v poklicni šoli za 
gostinske delavce, ki jo je 
v sodelovanju s podobno šolo 
iz Ljubljane organizirala ko
čevska delavska univerza. 
Predavanja obiskuje petnajst 
slušateljic, zaposlenih v ob
ratih domačega gostinskega 
podjetja Pugled ali v zaseb
nih gostilnah. V dveh seme
strih, od februarja do junija 
in od jeseni dalje, bodo slu- 
šateljice pridobile kvalifika
cijo natakarja.

Prihodnji mesec bo končan 
pouk v poklicni gradbeni šo
li, ki jo obiskuje trinajst fan
tov iz kočevskega Zidarja in 
likvidiranega Gradbenika iz 
Ribnice. Letos se je pričel 
tudi pouk v 1. letniku sred
nje ekonomske šole in šole 
za organizatorje proizivodnje. 
Razen tega obiskuje precej 
slušateljev različne druge te
čaje, pripravljajo pa tudi te
čaj za polkvalifikacljo v go
stinski in kovinski stroki in 
posebno pletilsko šolo:

DROBNE IZ KOČEVJA
■  TRGOVINO V KOČEVJU bo 
odprla Jugoplastika iz Splita, ki v 
ta namen preureja pr»;tor bivše 
steklarne na T igu  svobode. Dela 
bodo kmalu končana. Nova trgovi
na bo za potrošnike velika prido
bitev, saj bodo potrošniki v K očev
ju odslej lahko nabavili tudi izdel
ke splitske Jugoplastike doma.
■  DRSALNA REVIJA v Celovcu je 
vzbudila tudi le tos veliko zanim a
nje med občani. Za obisk se niso  
m nogoštevilno prijavili, saj s indi
kati n iso podprli svojih  članov, pa 
tudi takse za potne liste so previ
soke. Doslej <e celovško revijo obi-

V

Sola za gostinske delavce



Nič več dopolnilne obrti?

Pred kratkim  so  v ribniškem  podjetju  »INLES« na pobudo občinskega kom iteja  
ZM in nekaterih članov kolektiva ustanovili m ladinski aktiv. Ustanovnega občnega  
zbora se  je  udeležilo 40 m ladink in m ladincev, nekateri člani občinskega kom i
teja ZM R ibnica in  sekretar občinskega kom iteja ZKS. Izvolili so predstavnike  
sekretariata in sprejeli okvirni delovni program . — (Foto: Drago M ohar)

Težave so okrepile samoupravljanje
Ribniško gospodarstvo ima premalo strokovnih delavcev in drugih stro
kovnjakov — Pri bližnji reelekciji bo treba še skrbneje izbirati direktorje

in vodilne delavce

N a zadnji se ji občinske skupščine R ibnice 26. de
cem bra je  bdla dana tudi inform acija o  gospodarje
nju  gospodarskih organizacij v  prvih devetih  m ese
cih  1967. Že poročilo  je  pokazalo ,da p oslu jejo  ne
katere gospodarske organizacije uspešno, druga na 
m eji rentabilnosti in tretje z izgubo. Gospodarske  
organizacije, k i so  zašle v težave, pa se  spet delijo na 
tiste, ki so  v  težkem  položaju zaradi opravičljivih  
razlogov (k m etijsk e), in druge, pri katerih je  glavni 
vzrok neustrezen kader (predvsem  vodilni ter po
m anjkljivo delo sam oupravnih organov.

Pogosto govorimo o brez
poselnosti mladine, lahko pa 
na drugi strani ugotovimo, 
da je v dopolnilni obrti do
volj dela.

Kovinsko podjetje je bilo 
lani v težavah zaradi pomanj
kanja dela, sodelavci podjet
ja, ki imajo dopolnilno delo 
doma, pa so imeli polne ro
ke dela. Podobno je bilo tudi 
v nekdanjem Gradbeniku in 
drugje.

V marsikaterem podjetju 
so premalo mislila na posledi
ce, ko so dajali soglasje za 
dopolnilno obrt. V prihodnje 
bo treba vsakemu zaposlene
mu v dopolnilni obrti dati na

»Kamenje pada«
Zaradi spomladanske odju

ge so v tem času še posebno 
nevarni zemljski plazovi. Na 
nepreglednem ovinku ceste 
Ortnek—Velike Poljane se je 
pred kratkim zvalila na cesto 
velika skala, ki tehta najmanj 
150 ali 200 kg. Prebivalci so 
opozorili Komunalno podjet
je, vendar to doselej še ni 
ukrepalo. Sprašujejo se, če 
bo potrebna prej nesreča, 
preden se bo našel kdo, ki 
bo na tem ovinku postavil 
opozorilno tablo »Kamenje 
pada!« V. P.

Vsa reševanja 
niso pravilna

Krajevna organizacija ZB 
Loški potok je precej storila 
za svoje člane na področju 
varstva. Nekateri borci čaka
jo na rešitev posebne delov
ne dobe. Člani krajevne or
ganizacije iz Loškega potoka 
so dali tudi nekatere kritične 
pripombe komisiji za prizna
vanje posebne dobe pri OO 
ZZB NOV, saj bi morala upo
števati mnenje krajevne or
ganizacije, če gre za reševa
nje problemov bivših borcev 
iz njihovega območja. r —

Letovanje v Banjolah 
ne bo predrago

Pred kratkim je bila v Lju
bljani letna skupščina Počit
niške skupnosti Zveze borcev 
Banjole pri Puli. V to skup
nost so vključene tudi do
lenjske občine Novo mesto, 
Črnomelj, Metlika, Trebnje, 
Kočevje in Ribnica. Na skup  
ščim so razpravljali o poslo
vanju in o letošnjih načrtih.

Člani ZB in njihovi svojci, 
ki bodo prišli v Banjole z 
nakaznico domačega odbora 
ZB, bodo imeli poceni leto
vanje. Dnevni penzion bo stal 
od 14.50 Ndin do 21.50 Ndin. 
Vsaka občina ima le omeje
no število postelj. Največji 
naval je v juliju in avgustu, 
zato priporočajo, naj se in
validi in upokojenci prijav
ljajo za letovanje v maju, ju
niju in septembru. r —

Za temeljitejšo pripravo 
pustnega karnevala imajo v 
Ribnici letos verjetno prema
lo časa, prav pa bi bilo, da 
bi organizirali vsaj nekatere 
prireditve.

Tako nekateri predlagajo, 
naj bi letos v dneh pred Pu
stom organiziralo Turistično 
društvo vsaj tekmovanje v po
kanju s pustnimi biči oziro
ma vrvmi, ki je tudi ena iz
med ribniških značilnosti. 
Tekmovalec, ki bi najdlje 
zdržal, naj bi dobil nagrado. 
Za »pokanje« je bilo vedno 
veliko zanimanja med mladi
mi in starimi.

Kazalo pa bi obnoviti tudi 
sprevode pustnih maškar, ki 
so bili značilnost starih rib
niških pustnih karnevalov. V

izbiro: ali vzame obtrt in za- 
pusti svoje mesto v podjetju 
drugemu ali pa dopolnilno 
delo opusti. Prav iz teh raz
logov so v ribniški občini iz
vedli revizijo vseh izdanih 
dovoljenj za dopolnilno obrt.

r-

Kaditi 
prepovedano!

Taka opozorila manjkajo v 
nekaterih naših avtobusih. 
Posebno na krajših progah 
bi bila potrebna. Tudi strast
ni kadilci bi se lahko te raz
vade vzdržali dve ali tri ure, 
zlasti še, če bi vedeli, kako 
težko prenašajo dim nekateri 
potniki, ki jih muči potoval
na slabost in jim jo vdihava
nje dima še stopnjuje. To 
vedo tudi sprevodniki, zato 
običajno prosijo kadilce, naj 
se kajenja vzdržujejo. Najbrž 
se ne bi nihče protivil taki 
prepovedi, saj moramo biti 
tudi do sopotnikov uvidevni.

V. P.

Pomoč za 
nezaposlene

Občinski sindikalni svet 
Ribnica je v lanskem letu od
meril sredstva v sklad za po
moč nezaposlenim. Zato je le
tos nakazal zavodu za zapo
slovanje — podružnica v Rib
nici 10.000 Ndin kot pomoč 
za člane sindikata, ki so za
časno brez dela in so prijav
ljeni pri navedenem zavodu. 
S tem je bilo vsem, ki preje
majo denarno nadomestilo 
pri zavodu, zelo ustreženo, -r

Akcija RK v Sodražici
Pomladkarji RK v Sodraži

ci so začeli zelo humano in 
posnemanja vredno akcijo: 
neki ženici, ki nima svojcev 
in tudi ne dovolj sredstev za 
življenje, nosijo vsak dan iz 
šolske kuhinje kosilo. Poleg 
tega ji prinašajo tudi drva in 
vodo. Pionirji zaslužijo javno 
pohvalo. A. š .

sprevodu so se zvrstile: zna
ne ribniške kamele, prašiči, 
maškare z velikimi glavami, 
konjeniki, kmečki vozovi s 
šemami itd. Ribničani še 
danes ne morejo pozabiti 
»ženina in neveste« iz karne
valskega sprevoda. Nevesta Je 
bila menda visoka 198 cm, 
ženin le 155 cm, na roki pa 
je imel privezano staro budil
ko. V sprevodu je Igrala mu
zika s petelini na glavah, ki 
pa je danes žal ni več. Prav 
bi bilo, da bi to godbo — bi
la Je gasilska — z združeni
mi močmi spet obnovili.

Pred leti so se fantje iz 
Ribnice in okoliških vasi že 
mesece prej pripravljali na 
karneval. Udeležili so se ga 
predvsem Dolenjevaščani, Jur- 
jevčani, Goričevaščani, Nem-

če  podrobneje pregledamo 
analizo kadrov, zaposlenih v 
gospodarstvu, ugotovimo, da 
manjka strokovnih delavcev 
in drugih strokovnjakov. Ta
ko je na delovnih mestih, za 
katere se zahteva priučitev, 
zaposlenih kar 1163 ljudi na
mesto 757; na delovnih me
stih. kjer je potrebna poklic
na šola, pa le 375 ljudi na-

škovaščani in še nekateri.
Letos bi kazalo vsaj nekaj 

izmed naštetega spet obno
viti. Prav gotovo pa bi mo
rali stari ribniški pustni kar
nevali zaživeti, ko bo ta del 
Dolenjske še bolj odprt turi
stom, se pravi, ko bo moder
niziran še del ceste od Kočev
ja do Delnic in ko bodo v 
Ribnico prihajale množice tu
ristov.

Takrat bo seveda treba pre
misliti, če naj bo karneval 
še na pustni torek ali morda 
na soboto ali nedeljo pred 
Pustom da bi si ga lahko 
ogledalo’ kar največ ljudi. Za
radi Ribničanov, pravijo, je 
vseeno, ker pustni torek že 
tako vedno praznujejo po
dobno kot kakšen državni 
praznik.

mesto 679. Na delovnih me
stih, kjer je potrebna sred
nja izobrazba, je zaposlenih 
73 ljudi namesto 153; kjer je 
potrebna visoka izobrazba, pa 
le 15 namesto 37 ljudi. Iz teh 
številk so odborniki sklepali, 
da bo potrebno šolanju kad
rov posvetiti posebno pozor
nost, razen tega pa pri bliž
nji reelekciji skrbno izbira-

je le nekatere kmetijske pro
izvode (mleko, živino), pre
malo pa krompirja, zelja, re
pe in nekaterih drugih pri
delkov. Svet bo skušal ugoto
viti, če' te pripombe drže. 
Proučili bodo tudi lanski od
kup in višino kmetijskih 
dajatev, da bo letos občinska 
skupščina sprejela čimbolj 
poštene stopnje prispevkov 
na dohodek iz kmetijstva.

Nadalje bodo razpravljali o 
zaposlovanju in še posebej o 
zaposlovanju upokojencev, o 
davčni politiki do zasebne 
obrti in o reviziji dovoljenj 
za dopolnilno delo.

Meso se je pocenilo
Končno je tudi v ribniški 

občini prišlo do pocenitve 
govejega in svinjskega mesa. 
Kilogram govejega mesa sta
ne sedaj 11 Ndin, 6 kg svinji
ne pa 13 Ndin. Pocenili so 
tudi goveje meso brez kosti. 
Prav bi bilo, da bi pocenili 
še druge vrste mesa. r-

Luknje v asfaltu
Čeprav še ni konec zime, 

sta že dosedanji mraz in od
juga povzročila pravo razde
janje na asfaltirani cesti med 
žlebičem in Dolenjo vasjo. 
Pokazale so se velike luknje, 
kjer se je asfalt dobesedno 
zdrobil. Navedeni del ceste 
je bil asfaltiran še pred re
konstrukcijo ceste Ljubljana
— Kočevje in je bil slabo na
rejen. Vsakoletna popravila 
povzročajo velike izdatke, le
tos pa bodo še posebno ve
liki. -r

ti nove direktorje in druge 
vodilne uslužbence.

Poudarjeno je tudi bilo, 
naj propade vse tisto, (pod
jetja, obrati, dejavnosti), kar 
dela z izgubo ali pa ne 
ustvarja dovolj skladov za 
modernizacijo in razširjeno 
reprodukcijo. Vendar je prej 
potrebno poizkusiti vse, da 
sedaj nedonosne dejavnosti 
postanejo rentabilne. V obči
ni je namreč v zadnjih le
tih, posebno pa še z likvida
cijo »Gradbenika«, število ne
zaposlenih občutno naraslo. 
Potrebno bo torej predvsem 
dobro gospodariti, saj bi no
ve likvidacije porajale nove 
nezaposlene in hkrati še veli
ko drugih težav.

Odborniki so nadalje ugo
tovili, da so gospodarske te
žave imele tudi dobro stran. 
Samoupravni organi in delov
ni ljudje so se namreč zave
deli, da sami odločajo o uso
di svojega kolektiva in svoji 
usedi, vedno bolj so delavni 
in vedno bolj preudarno od
ločajo o vseh pomembnih za
devah, kar so prej vse pre
pogosto prepuščali raznim 
posameznim strokovnjakom 
ali »strokovnjakom« oziroma 
skupini teh strokovnjakov ali 
»strokovnjakov«.

Milanu Lužniku 
v slovo

Odšel je tako nenadoma, 
da smo vsi onemeli. Mnogi še 
danes ne moremo verjeti tej 
bridki resnici.

Poznal sem ga, ko je bil 
še otrok. Bil je v veselje in 
v ponos svojim staršem. Po
slali so ga v šolo, da bi mu 
bilo nekoč lepše kot je bilo 
njim. Postal je kremenit mož, 
ki je imel toliko načrtov pred 
seboj. Tik pred uresničitvijo 
svojega življenjskega cilja je 
omahnil v smrt.

Kaj je v domači okolici po
menil, kaj je pomenil drž- 
benim organizacijam, katerih 
aktiven član je bil, kaj je 
pomenil svojim stanovskim  
tovarišem, znancem in prija
teljem, je pokazala njegova 
pot iz domače hiše k zadnje
mu počitku.

Družinica je ostala brez red
nika in skrbnega gospodarja. 
Vsi ga bomo pogrešali, vsi se 
ga bomo še dolgo dolgo spo
minjali z žalostjo v srcu. Naj 
mu bo lahka domača zemlja!

Vladimir Prezelj

Plan razvoja 
turizma

Predstavniki Dolenjske tu
ristične zveze iz Novega me
sta so se pred kratkim v 
Ribnici pogovarjali s pred
stavniki občinske skupščine 
in turističnih društev o izde
lavi regionalnega plana raz
voja turizma za Dolenjsko In 
za vsako občino posebej. Plan 
bo predvideval, za kakšne vr
ste turizma so možnosti na 
posameznih območjih, kakš
ne objekte bo treba postaviti 
in podobno. Izdelan bo za 
obdobje 30 let. Dolenjska bo

i za turiste in izletnike vedno 
bolj privlačna, ker bo jadran
ska obala kmalu prezasičena 
s turisti.

Pred občinsko 
sejo bo živahno
Prihodnja seja občinske 

skupščine Ribnica bo pred
vidoma 29. februarja. Zato še 
obeta v teh dneh veliko sej 
in sestankov: 15. februarja je 
predvidena razširjena seja 
sveta za družbeni plan in fi
nance, na katero bodo pova
bili tudi predstavnike gospo
darskih organizacij. V pone
deljek, 19. februarja, so pred
videna v večjih krajih obči
ne sektorska posvetovanja 
odbornikov in predstavnikov 
javnega življenja zadevnega 
območja, na katerem bodo 
razpravljali o osnovah za let
ni proračun občine, od 20. do 
24. februarja pa bodo zbori 
volivcev. Na teh zborih bodo 
volilci seznanjeni z delom 
krajevne skupnosti, izvolili 
pa bodo tudi polovico novih 
članov v svete krajevnih 
skupnosti. r-

Novo vodstvo in 
boljši odnosi

Na letnem občnem zboru 
krajevne organizacije ZB v 
Loškem potoku so članom 
pojasnili nekatere novosti, ki 
jih je prinesel zakon o voja
ških vojnih invalidih.

Na zboru so sklenili, da 
bodo med letom organizirali 
več srečanj borcev in da bo
do v prihodnje še bolj skr
beli za medsebojne odnose 
in za pravilno vzgojo mladi
ne. Izvolili so novo vodstvo 
in delegate za občinsko kon
ferenco. r —

Ohraniti je treba 
spomine iz NOV

Letni občni zbor organiza
cije ZB v Loškem potoku je 
bil dobro obiskan, razprava 
pa živa in koristna. Odbor je 
bil v preteklem letu delaven, 
naj je na 13 sejah obravna
val 32 vlog članov ZB za pri
znanje posebne dobe.

Na občnem zboru so se 
predvsem zavzemali za zbi
ranje zgodovinskega materia
la in spominov iz NOB. Ini
ciativnemu odboru, ki je po
verjen za pisanje zgodovin
ske kronike Loškega potoka, 
naj bi pomagalo čimveč čla
nov ZB. r-

Lesar spet vzei 
avto

Preteklo soboto je izpred 
stolpičev v Ribnici zmanjkal 
osebni avto Dragoljuba Cvet
koviča, na istem mestu pa se 
je spet pojavil naslednje ju
tro. Miličniki so ugotovili, da 
si je avto »sposodil« Franc 
Lesar, ki je bil doslej že 
štirikrat kaznovan zaradi od
vzema motornega vozila, z 
njim pa je bil še neki mlado
letnik. Lesar je bil zaradi od- 
vzetna vozila nazadnje obso
jen 24. januarja letos na 10 
mesecev zapora. Javni tožilec 
se je zaradi mile kazni prito
žil. Medtem ko zadnja sodba 
še ni postala pravnomočna, 
pa je Lesar spet vzel tuje vo
zilo.

R E Š E T O  i f

Kmetje menijo: KZ slabo odkupujeta
Nekateri kmetje trdijo, da ne morejo plačati davkov, ker jim KZ ne odkupi 

pridelkov -  Dopolnilno delo je tudi v Ribnici problem

Danes, 15. februarja, bo v R ibnici razširjena se 
ja  sveta  za gospodarstvo in  finance, ki se  je  bodo  
udeležili tudi predstavniki delovnih skupnosti in  ob
činskih konferenc ZK in SZDL. N a njej bodo ocenili 
značilnosti gospodarskega razvoja v lanskem  letu  
in ocenili razvojne m ožnosti za letos. V okviru te  
analize pa bodo p osvetili posebno pozornost km e
tijstvu. «

Ocenili bodo, ali sta kme- presežkov. Kmetje namreč tr
ti j ski zadrugi izkoristili vse dijo, da ne morejo plačati 
možnosti za odkup tržnih davkov, ker jim KZ odkupu-

Še vedno zatišje pred pustom
Nekateri predlagajo, naj bi letos organizirali vsaj tekmovanje v pokanju 
s pustnimi biči -  Večina pa jih je prepričana, da bo ribniške pustne kar

nevale treba obnoviti, vendar v stari obliki
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Prireditve napo
vejte pravočasno!

Komisija za ocenjevanje v 
razpisanem Zupančičevem na
tečaju bo imela v naslednjih 
mesecih obilo dela. će  ne 
bodo tekmovalne ekipe vsaj 
teden dni prej javile pred
stave Zavodu za kulturno 
prosvetno dejavnost v Čr
nomlju, se utegne zgoditi, da 
člani komisije ne bodo mogli 
priti na prireditev. V tem 
primeru bodo nastopajoči 
ostali neocenjeni in tudi ne 
bodo mogli tekmovati.

K. W.

18. in 19. febr. bodo zbori volivcev

V baru bo 
ciganska godba

Na velikem plesu v ma
skah, ki bo v soboto, 17. 
februarja, v organizaciji 
nogometnega kluba Bela 
krajina v prostorih gosti
šča Grad v Črnomlju, bo 
po naj'novejših vesteh 
igrala v baru ciganska 
godba. Peli bosta Marica 
in Vida. Organizatorji so 
sklenili dostojnim ma
skam omogočiti prost 
vstop, ostali pa si lahko 
rezervirajo sedeže po 5 
N din v knjigami. Na raz
polago bodo predpustne 
specialitete.

J. V.

Prihodnji teden se začno 
v črnomaljski občini zbori 
volivcev, na katerih bodo ob
ravnavali poročilo o delu ob
činske skupščine in izvaja
nju programa javnih del v 
lanskem letu, kakor tudi 
predlog proračuna za leto 
1968, predlog odloka o dav
kih in prispevkih občanov 
ter program javnih del v le
tošnjem. letu. Na teh zborih

bodo razpravljali tudi o 
zdravstvenem zavarovanju 
kmetov, razen tega bodo ob
čani dobili informacijo o 
mednarodnem političnem po
ložaju.

Letošnji zbori volivcev bo
do za celotna območja kra
jevnih uradov, in sicer:

V Semiču 18. februarja ob
9. uri v prosvetnem domu;

Zatišje v osemletki

na Vinici 18. februarja ob 
10. uri v osnovni šoli;

v Dragatušu 18. februarja 
ob 10. uri v zadružnem do
mu;

v Adlešičih 18. februarja ob
10. uri v zadružnem domu;

v Starem trgu 18. februar
ja ob 11. uri v osnovni šoli;

v Gribljah 18. februarja ob 
14. uri v gasilskem domu;

v Črnomlju (za vse volilne 
enote) 19. februarja, ob 19. 
uri v Domu ljudske prosvete.

Občani, pridite in sodelujte 
v razpravah!

V Kotu niso in ne bodo spali
V Kotu pri Semiču so na 

nedavni krajevni konferenci 
Socialistične zveze dajali ob
račun za minulo obdobje, 
ki je bilo zelo delavno, ob
enem pa razpravljali o de
lovnem programu za letoš
nje leto. Predlagali so, naj 
bi se SZDL zavzemala za po
pravilo vaških poti, za čisto
čo in red po vaseh ter za 
popravilo in ureditev poko
pališča pri Nestoplji vasi. 
Ker bo delo na pokopališču 
zahtevalo precej sredstev, bo
do s pomočjo tovarne ISKRA 
kupili vrtalni stroj, kamenje

pa bodo pripravili z lastnim 
drobilcem. Predvidevajo, da 
bo potrebna še zbiralna ak
cija, h kateri naj bi prispe
vali vsi občani, pa tudi do
mača podjetja.

Na vprašanja občanov, ki 
so zadevala kmečko zavaro
vanje, je dajal pojasnila 
predstavnik komunalnega za
voda za socialno zavarovanje 
Leopold Kolbezen.

Na konferenci so sklenili, 
da se bodo popravil vaških 
potov lotili čimprej, zato so 
takoj izvolili krajevni odbor, 
ki bo dela vodil.

Črnomaljsko osnov o šolo 
obiskuje 1178 učencev , od te
ga kar 305 vozačev, če  ob za
ključku prvega polletja po
gledamo uspeh šole, je izde
lalo 66,7 odst. dijakov. V pri
merjavi z lanskim letom se je 
uspeh izboljšal za 1,3 odst. 
Uspehi do 5. razreda so zelo 
dobri, v višjih razredih pa so 
malo slabši. Glavni vzrok za 
slatS uspeh je veliko število 
vozačev. Na šoli so izvedli an
keto o učenju dijakov na do
mu: v višjih razredih se lah
ko otrooi uče le proti večeru, 
ker morajo takoj, ko pride
jo iz šole, doma pomagati.

Problem vozačev imajo v 
Črnomlju idealno rešen: ko 
dijaki končajo pouk, imajo na

razpolago 9 učilnic. V vsakem 
prostoru so do prihoda avto
busa pod nadzorstvom.

Na šoli imajo močno raz
vite izvenšolske dejavnosti. 
Naj večje zanimanje je za ko
šarko, ki jo vodi znani košar
kar ljubljanske Olimpije — 
Tinček Logar. Veliko zanima
nje je tudi za folkloro, na
mizni tenis, za fotografski, bi
ološki in kemijski krožek ter 
za pevski zbor.

MIHA GOSNIK

Razpisanih bo 16 direktorskih mest
Občinska volilna komisija ni povsem zadovoljna s pripravami na reelekcijo

v delovnih organizacijah

Adlešiči pred 
občnim zborom RK
V nedeljo, 18. februarja, bo 

v adlešiški osnovni šoli občni 
zbor krajevne organizacije 
Rdečega križa. Za delo v tej 
organizaciji v Adlešičih ni do
sti zanimanja, zato lani zara
di premajhne udeležbe še obč
nega zbora ni bilo. Upajo, da 
bo letošnji sestanek le uspel 
in da se bodo pomenili o pre
teklem in bodočem delu. Za
želeno je, da bi se v RK udej
stvovala tudi mladina.

V. P.

Vabljeni niso 
prišli

Občinski odbor RK Črno
melj je v zimskih šolskih po
čitnicah organiziral enodnev
ni seminar za mentorje pod
mladka RK na osnovnih 
šolah. Vabili so tudi ravnate
lje šol, a prišel ni nobeden, 
iz 18 šol pa je prišlo na se
minar 9 mentorjev. Razprav
ljali so o organizaciji pod
mladka v osnovni šoli, ki 
ima pomembno vlogo pri ob
likovanju zdravstveno-social- 
ne zavesti, in o utrjevanju 
higienskih navad prek pod
mladka in rednega učnega 
programa.

Premislite, 
preden odrečete

Te dni so prejele delov
ne organizacije v črno
maljski občini okrožnico, 
s katero občinska gasilska 
zveza in občinska skup
ščina prosita za prispev
ke. Zbiralna akcija je na
menjena izključno naba
vi gasilskega avtomobila 
in potrebne opreme, brez 
katerih se nikakor ni mo
goče postaviti v bran mo
rebitnemu požaru. Pri 
odločanju o prispevkih 
naj kolektivi in delavski 
sveti z vso resnostjo in 
odgovornostjo obravnava
jo zadevo. Upati je, da 
ne bo veliko takih, ki bi 
pomoč odrekli! L. G.

V črnomaljski občini pride 
za reelekcijo v poštev 16 di
rektorjev delovnih organiza
cij. Kljub pravočasnim vse
binskim pripravam, o kate
rih so razpravljali v sindika
tu, SZDL in v delovnih orga
nizacijah pa volilna komisija 
ugotavlja, da razpisne komi
sije v delovnih organizacijah 
zahtevajo za novega direktor
ja predolgo prakso (po 15 
let), marsikje pa so pogoji 
sestavljeni tako, da je v njih 
lahko najti sedanjega direk
torja.

Ugotovili so tudi, da so v 
nekaterih statutih delovnih 
organizacij določila glede di
rektorja protizakonita; za
kon namreč določa, da vsi,

ki so bili na direktorskem 
mestu 16. aprila 1964, zapa
dejo reelekciji.

Ker je v kolektivih v zvezi

Motorista so odpeljali 
v bolnišnico

11. februarja o o  2. uri je iz  sm e
ri D m ovega proti Krškem  pripeljal 
z osebnim  avtom  Jože Preskar iz 
Krškega. B lizu odcepa proti S ta 
dionu M atije Gubca je opazil na
proti vozečega m otorista Alojza 
Peršuja iz Drage, ki je  po izjavi 
avtom obilista vozil sem  in tja po  
cesti. Da bi preprečil trčenje, je  
Preskar zapeljal na levo, toda m o
torist se je  kljub tem u zaletel v 
avto in hudo poškodovan obležal 
na cesti. O dpeljali so  ga v novo
m eško boln išn ico . Na m otornem  
kolesu in osebnem  avtom obilu  je 
za okrog 6500 Ndin škode. M otori
stu  so  v b oln išn ici vzeli kri za 
preiskavo.

z reelekcijo še nekaj nejas
nosti, bo občinsko sindikal
no vodstvo razposlalo pisme
na podrobna navodila, razen 
tega bodo sklicali posvetova
nje s predsedniki sindikalnih 
podružnic, delavskih svetov 
in članov razpisnih komisij.

Letošnja reelekcija bo zaje
la naslednje delovne organi
zacije: osnovne šole Draga- 
tuš, Adlešiči, Črnomelj, gi
mnazijo in dijaški dom Črno
melj, tovarno BELSAD, vete
rinarsko postajo, BELT, 
ISKRO v Semiču, opekarno 
Kanižarica, Rudnik, podjetje 
ZORO, Valjčni mlin, Gostin
sko podjetje, Brivsko-frizer- 
sko podjetje ter Tapetništvo 

’ in dekoraterstvo.

Dva meseca predavanj iz kmetijstva
Sekcija za kmetijstvo pri občinski konferenci SZDL v Črnomlju je razprav
ljala o spremembah v zdravstvenem zavarovanju kmetov in izobraževanju

kmetijskih proizvajalcev

Stiska za prostor odpravljena
V črnomaljskem obratu tovarne BETI so po lanski rekonstrukciji pridobili 
precej proizvodnega prostora, veliko pridobitev pa pomeni tudi lasten obrat

družbene prehrane

Medtem ko se je do lanske
ga leta proizvodnja v črno
maljskem obratu trikotažne 
industrije BETI stiskala v 
mnogo pretesnih prostorih, 
kjer niso imeli ne skladišč 
ne prostorov za družbeno pre
hrano, je po lanski rekonstruk
cija obrata vse drugače.

Preuredili in dozidali so 
proizvodne prostore za pletil- 
nico in šivalnico, napeljali so 
po stavbi centralno ogreva
nje, zgradili skladišča, sanita-

Plesni tečaji 
v Črnomlju

Ker je med črnomaljsko 
mladino veliko zanimanja za 
tečaj družabnih plesov, je 
Zavod za kulturno dejavnost 
navezal stike s strokovnja
kom za družabne plese iz 
Ljubljane. Obstaja možnost, 
da bi v Črnomlju organizira
li plesni tečaj dvakrat na te
den v popoldanskih ali večer
nih urah. Vanj se lahko pri
javi do 100 interesentov, če 
jih bo več, bodo organizirali 
dva tečaja istočasno. Predvi
deli so, da bi znašali stroški 
za vsakega udeleženca 50 N 
din, če bo vpisanih 100 tečaj
nikov. Prijavi se lahko vsa 
mladina, tudi učenci 8. razre
da osnovne šole. Občinski 
komite ZMS naj bi čimprej 
zbral prijave.

K. W.

rije ter kuhinjo in jedilnico. 
Delovni pogoji so se s tem 
bistveno izboljšali, tovarna pa 
je tudi na zunaj dobila lepšo 
podobo.

V črnomaljskem obratu BE
TI je zaposlenih povprečno 
180 ljudi, pretežno delavk. Za
enkrat delajo še pletenine, 
kakor vsa leta doslej, ven
dar je trenutna proizvodnja 
namenjena predvsem domače
mu trgu, kar se v preteklosti 
ni dogajalo. Izvozna naročila 
za letos bodo začeli izpolnjeva
ti šele prihodnji mesec.

Delo je januarja potekalo s 
pospešenim tempom, kajti na
ročil je bilo veliko in skušali 
so kupcem ustreči. Po sred
njeročnem načrtu razvoja pod
jetja pa je v letošnjem letu 
v tem obratu predvidena pre
usmeritev proizvodnje v kon
fekcijo ■ spodnjega perila, iz
delavo pletenin pa namerava
jo opustiti. Elaborati za to 
so že v izdelavi, toda preusme
ritev proizvodnje je vezana 
tudi na nove stroje, ti pa bo
do najbrž šele spomladi pri
hajali iz tujine. Za specializi
rano proizvodnjo spodnjega 
perila bodo potrebovali okoli 
50 do 60 novih strojev. Ko bo
do nameščeni, bodo postopo
ma izdelovali nove izdelke, 
kajti ob preusmeritvi proiz
vodnje bo potrebno hkrati pri- 
učevati delavke na nov delov
ni postopek.

Družbeni standard zaposle

nih je v tem kolektivu z re
konstrukcijo precej napredo
val. Delavke imajo topel obrok 
hrane v lastnem obratu druž
bene prehrane, velika jedilni
ca pa služi tudi kot prostor 
za sestanke in prireditve

Prvega fetrruarja so na seji 
sekcije za kmetijstvo podprli 
predlog skupščine kmečkega 
zavarovanja, naj bi v latu 1968 
plačevali kmečki zavarovan
ci 6 odst. katastrskega do
hodka in 20.000 S din prispev
ka na gospodarstvo poleg 8 
odstotnega republiškega pri
spevka. S tem predlogom bo
do šli v javne razprave po 
krajevnih središčih, kjer bodo 
obenem volili nove člane ko
munalne skupnosti.

Volitve bodo imeli v Semi
ču, Črnomlju, Starem trgu in 
Dragatušu. Sekcija je bila 
mnenja, da je treba letos ze
lo varčevati s sredstvi sklada

kmečkega zavarovanja, da ob 
koncu leta ne bo ponovne iz
gube in da bi si zavarovanci 
V letu 1969 lahko pridobili 
nove pravicej 

Po razpravi o izobraževanju 
kmetijskih proizvajalcev so 
sklenili, da bodo februarja in 
marca organizirali po več kra
jevnih središčih predavanja 
o živinoreji, gnojenju travni

kov in uporabi kmetijske me
hanizacije. Spomladi in poleti 
pa namerava sekcija za kme
tijstvo organizirati nekaj obi
skov kooperantov po bolj ra
zvitih predelih Slovenije.

Ko so obravnavali občinsko 
davčno politiko za letošnje 
leto, so zavzeli stališče, naj 
ostanejo davčne obremenitve 
enake, kot so bile lani.

Pomladne novosti vseh jugoslovanskih tekstilnih 
tovarn ter blago iz uvoza prodaja

O e le ie k s t i l«  ČRNOMELJ

„Mama, kaj pa je to krušna peč?“
Ljubezen do rodne grude, predvsem pa spoštovanje materinega 
jezika, to dvoje je v vseh naših izseljencih veliko močnejše kot 
v nas! — Kaj nam piše rojakinja iz Svržakov nad Metliko, ki že 
16 let živi v Clevelandu in se tam tudi požrtvovalno udejstvuje 

v Belokranjskem klubu

Cleveland, Ohio, USA 
23. I. 1968

Spoštovano uredništvo Dolenjskega 
lista!

Preteklo je že mesec dni, odkar sem  
vam poslala ček za deset dolarjev za 
dolenjske trojčke, darilo članov Belo
kranjskega kluba iz Clevelanda. — 
Moje ime je Olga Mauser, rojena Rus, 
doma pa sem iz Svržakov 11, p. Met
lika; zdaj že 16 let živim v Ameriki. 
Sem članica našega Belokranjskega 
kluba, ki je zelo aktiven.

Dobivam Dolenjski list, a zdaj ga 
že več kakor mesec dni ni bilo in ga 
zelo pogrešam. Kar vsak dan tečem, 
ko pride poštar, če ga je že prinesel, 
toda ni nič. Upam, da list kmalu pride. 
S časopisom sem zadovoljna; seveda 
pogledam najprej, kaj je pisano o Met
liki in okolioi, ki mi je znana. Ker je 
to kmečki list, se mi včasih zdi, da je 
v njem preveč politike in ogromno pi
sanih besed tujk. Jaz in drugi Slovenca 
tukaj ne moremo razumeti, zakaj ven
dar uporabljate pri pisanju tujke, ko

pa je slovenski jezik tako lepi Saj ima
mo vendar za vsako tujko slovenski 
izraz, in to še lep, ki ga bo vsak slo
venski človek, pa naj bo kmet ali izo
braženec, z lahkoto razumel. List bo 
samo še bolj priljubljen med ljudmi.

Mi v tujini učimo naše otroke in jim 
vcepljamo v njihova mlada srca ljube
zen do naših krajev, učimo jih sloven
ske govorice. To je težko delo: ko 
pride otrok v šolo, je tam sama an
gleščina, doma pa mora govoriti slo
vensko. Imamo tudi sobotne slovenske 
šole. Tam se otroci učijo pisati in 
brati, učijo se lepih pesmi naših starih 
pisateljev in pesnikov. To vse je težko 
delo, ker moraš otroku vsaditi v srce 
ljubezen do krajev njegovih staršev. 
Ko razlagam svojim punčkam (imam 
tri deklice, stare 9, 6 in 3 leta) o kra
jih, kjer sem doma jaz, in od kod je 
njihov oče — on je Gorenjec, doma 
z Bleda — jim moram povedati vse 
tako, da si v svoji domišljiji lahko 
ustvarijo sliko teh krajev. In ne mo
rete si misliti, kako vse z zanimanjem

poslušajo, ko jim pripovedujem o nji
vah, kako sem hodila na pašo, kako 
smo pekli koruzo, krompir ali kostanj 
na paši. Nikakor pa si ne morejo pred
stavljati, kaj je krušna peč. Velikokrat 
je treba stvari tudi narisati, da sl 
otrok lahko vsaj nekoliko predstavlja, 
kako je videti stvar, o kateri govorim. 
Vse to ni lahko delo, toda ker obču
timo veliko ljubezen do naših krajev 
in domovine ter do vseh naših ljudi, 
delamo to z veseljem in z zavestjo, 
da bodo tudi naši otroci, rojeni v novi 
domovini, ponosni na Slovenijo.

Dragi rojaki, boli nas, ko prejemamo 
razne revije in časopise od vas in je 
notri toliko tujk! Resno se vprašuje
mo, kam bo prišla lepa slovenščina ob 
tolikšnem navalu popačenk in tujk. 
Ce ne bi znala angleško, bi skoraj lah
ko rekla, da včasih ne morem razu
meti kakšnega spisa, posebno politič
nega ali strokovnega. Ali se kdaj kak
šen političen ali strokovni predavatelj 
pri vas vpraša, Če je preprosto kmečko 
ljudstvo razumelo njegov govor?

Ne uporabljajte tujk, ko je pa 
slovenščina tako lepa!

Včasih se sprašujem, če morda po
samezni govorniki želijo, da ljudje ne 
bd razumeli njihovih besed. Prosimo, 
lepo prosimo, ne uporabljajte tujk, ko

n o v i c e  mm
ČmcrnaJjsfvi komam



Pred tovarno ob dveh popoldne, ko se menja izmena. Večina delavk-gospodinj 
se spotoma ustavi še v tovarniški trgovini, nato pa s polnimi cekarji hite domov. 
(Foto: R. Bačer)

V tovarni BETI pravočasno ukrepajo
Decembra lani so v metliški tovarni BETI prvič izplačali zmanjšane osebne 
dohodke, kaj naglo pa so se nato razširile govorice, da se tovarna maje — 
Še več: šušljali so, da je direktor dal ostavko — Po informacijah, ki smo 

jih dobili v tovarni, je resnica daleč od tega!

Zaključni račun za leto 1967 
sicer še ni narejen, vseeno 
pa v tovarni zagotavljajo, da 
je bilo lansko poslovno leto 
dokaj ugodno in da bodo 
skladom lahko odmerili pre
cejšen del dohodka.

Res pa je, da se je de
cembra prodaja blaga začas
no ustavila, zato so se sa
moupravni organi skupno s 
celotnim kolektivom odločili 
za zmanjšane osebne dohod
ke. Ta ukrep v bistvu ni 
nikodar prizadel, kajti skoraj 
po vseh enotah je bila ust
varjena proizvodnja večja od 
100 odstotkov, zato so zapo
sleni kljub zmanjšanju do
bili običajne dohodke.

Celotno proizvodnja je bi
la vredna okoli 570 milijonov 
starih dinarjev, toda v skla
dišču je ostalo za 170 mili
jonov Sdin neprodanega bla
ga, zato so se odločili izpla
čati osebne dohodke v skla
du s poslovnim uspehom, da 
ne bi »pojedli« preveč. Tak 
ukrep je vsekakor pameten 
in kaže na dobro gospodar
jenje v tem kolektivu, saj 
izgubljenega ni nič. Takoj ko 
bodo iz skladišč blago pro
dali (nekaj so ga že), bodo 
zaposlenim izplačali razliko 
za nazaj.

V tovarni skušajo na vsak 
način obdržati razmerje med 
skladi (30 odst.) in osebni
mi dohodki (70 odst.),-• ker 
mislijo tudi na jutrišnji dan

in nadaljnje načrte v zvezi 
z razvojem tovarne.

Ni izključeno, da bi do po
dobnih ukrepov tudi letos 
kdaj prišlo, toda zaenkrat je 
bojazen odveč. Prodaja bla
ga se je že odprla na doma
čem trgu, medtem ko izvoz 
sploh ni problematičen, saj 
številna naročila komaj, zma
gujejo.

O številkah iz zaključnega 
računa bomo naknadno, po
ročali, zdaj pa še besedo o 
direktorjevi ostavki. Kot je 
znano, pride tovarna BETI 
letos v redno reelekcijo — 
to pomeni, da bodo morali

javno razpisati mesto direk
torja kot v nekaterih drugih 
metliških kolektivih. Govo
rice o ostavki so sploh ne
utemeljene, verjetno pa so 
zrasle iz mimogrede izrečene 
pripombe direktorja tovarne 
Petra Vujčiča na delavskem 
svetu, da ne namerava več 
kandidirati. Povedal je tudi, 
zakaj: predvsem, ker je bole
hen in ker po toliko letih 
vodenja tovarne smatra, da 
bi bila umestna zamenjava. 
Zadeva pa ni bila uradno re
gistrirana in tudi še ni ni
kjer rečeno, da si ne bo pre
mislil.

Metliški gadje bodo 
presadili človeške možgane

Vesoljna zalega metli
ških gadov in beloušk, ki 
je v petek zvečer napolni
la metliško kino dvorano, 
je z odprtimi usti in glas
nim odobravanjem spreje
la dokončno in nepreklic
no odločitev glavnega gad
jega gnezda, da bodo na 
pustno nedeljo, 25. febru
arja popoldne, spoštovani 
veleučeni gadji kirurgi pr
vič v zgodovini človeštva 
javno presadili človeške 
možgane. Ta epohalni 
znanstveni podvig bo imel 
še nesluten vpliv na raz
voj človeške rase, zlasti 
na možgane metliške gad
je zalege. Že dosedanji 
prvi tipajoči poskusi gad
jih kirurgov so dali ne
pričakovane in zavidanja 
vredne rezultate: možgani 
so postali še bolj zaple
teni in videti je, da bodo 
letošnje godje pogrunta- 
cije in neumnosti še več
je, kot so bile prejšnja 
leta.

Zanimivo operacijo si

bo lahko po velikem pust
nem sprevodu vsakdo og
ledal z lastnimi- očmi. 
Operacija bo namreč po
tekala na odru sredi ve
like trate pred vinsko 
kletjo. Vsekakor je pro
stor posrečeno izbran, saj 
bodo tistim, ki so potreb
ni, da jim gadji kirurgi 
presadijo možgane, za 
transfuzijo na razpolago 
neusahljive količine izvrst
ne metliške črnine.

Isti dan se bodo ob 11. 
uri na metliških trgih in 
ulicah prikazali pustni 
orači, kosci in mlatiči ter 
tako oživili stare navade 
svojih prednikov.

Če ste v zadnjih letih 
s svojim obiskom poča
stili pustni praznik metli
ških gadov in beloušk, ve
mo, da tudi letos ne bo
ste manjkali. Pripeljite še 
svoje prijatelje in znance!

Metliški gadje in belo
uške vas vabijo in priča
kujejo!

Dobrim kmetom gnojila na kredit
Zgodi se, da kak dan v 

poslovalnicah Kmetijske za
druge Metlika zmanjka duši
kovih gnojil, vendar v sploš
nem gnojil ne primanjkuje. 
Zadruga je doslej prodala 
precejšnjo zalogo žlindre, ka
lijeve soli, nitrofoskala itd., 
nove pošiljke pa postopoma 
dotekajo. Tudi v prihodnje 
bo zaloga gnojil za spomla
dansko setev pestra, manj

kalo bo samo nitromonkala. 
Namesto tega pa bo mogoče 
dobiti gnojilo UREA, ki je si
cer še enkrat dražje, je pa 
tudi še enkrat bolj učinkovi
to. Letos zadruga precej kre
ditira nakup umetnih gnojil., 
toda na up daje le čistim 
kmetom, ki potrebujejo večje 
količine gnojil in za katere 
vedo, da bodo dolg jeseni go 
tovo vrnili.

PRIPOMBE K  OSNUTKU ZAKONA O H R A N ILN O -K R E D ITN I SLUŽBI

Zadruge se ne strinjajo z vsemi novostmi
Predstavniki kmetijskih zadrug Novo mesto, Metlika in .Črnomelj šo na 
nedavnem posvetu v Metliki menili, da bi moral novi zakon tudi v bodoče 
dovoljevati sedanji način organizacije hranilno-kreditnih služb -  Kdo bo 

sicer kmetovalcem dajal posojila?

Maturantski ples 
v Metliki

Maturanti čmomeljske gim
nazije so minulo soboto pri
redili v hotelu Bela krajina 
tradicionalni ples, ki je zelo 
uspel. Gostje so se prijetno 
zabavali ob glasbi ansambfla 
»Fantje treh dolin«, organizi
rali pa so tudi bogato tombo
lo, za katero so prispevala 
dobitke razna podjetja. Po
krovitelj plesa tovariš Fux je 
govoril o pomenu belokranj
ske gimnazije in njenih teža
vah. Ples je minil v zadovolj- 
sivo organizatorjev, uprave 
hotela in občinstva, ki je za
sedlo vse razpoložljive pro
store. DARKO ŠTRAJN

Na občnem zboru 
tudi filmi

Belokranjsko Muzejsko dru
štvo v Metliki je imelo v to
rek, 13. februarja, v sejni sobi 
občinske skupščine redni ob
čni zbor. Po poročilih in iz
volitvi novega upravnega od
bora so si navzoči ogledali 
ozke barvne fiLme iz življenja 
Metlike in domačinov, ki jih 
je posnel študent Janez Dular. 
Filmi so stari šele nekaj let, 
vendar imajo že zdaj doku
mentarno vrednost. Med raz
nimi načrti, ki jih je društvo 
sklenilo izvesti letos, je tudi 
odkritje spominske plošče po
kojnemu skladatelju Antonu 
Lavrinu na Vin jem vrhu pri 
Semiču.

Ponoven zbor 
gadje zalege

V četrtek, 15. februar
ja, bo v kino dvorani po
novno sestanek vseh me
tliških gadov in beloušk, 
da se podrobneje pogovo
re o velikem pustnem 
sprevodu, ki bo v nede
ljo, 25. februarja, popol
dne.

H ranilno-kreditne službe pri zadrugah, ki so se  
pri nas bolj razvile pred nekaj leti, so  doslej poslo 
vale več ali manj ilegalno ozirom a so tem eljile  na 
določilih  zastarelega zakona iz leta 1949. N ovo za
konodajo sm o težko pričakovali, vendar pa je pred
log zakona o ustanavljanju in  poslovanju  hranilno- 
kreditnih služb km etijsk ih  in gozdarskih delovnih  
organizacij naletel na več utem eljenih  pripom b.

Novi zakon o hranilno-kre- mostojno poslovanje hranil- 
ditmi službi predvideva sa- nic in posojilnic pri zadru

gah, to pa pomeni najmanj 
dva ali tri uslužbence več, 
ločeno blagajno in obračun. 
Kritje tako velike režije bi 
se obneslo le pri okoli 3 mili
jone Ndin hranilnih vlog, to
liko kapitala pa obrača le 
malo zadrug v Sloveniji, zato 
bi taka organizacija za naše 
zadruge pomenila prenehanje 
poslovanja sedanjih hranilno-

pa je slovenski jezik tako lep! Včasih 
se mi dozdeva, da smo mi tukaj v 
Ameriki in drugje po svetu bolj po
nosni na Slovenijo, na njene običaje 
in govorico kakor pa vi doma. Naj bo
do lepote tujine še tako bleščeče, pa 
le ne morejo nikoli in nikdar uničiti 
v naših srcih velike ljubezni do sloven
skih gričev, vinskih goric, lepih rek, 
prostranih polj, mogočnih gora in pre
lepega Jadrana!

Ko vam to pišem, si tako živo pred
stavljam, kakor da se peljem z vlakom 
iz Ljubljane proti Dolenjski. Kar vidim 
ljudi vstopati in izstopati, vlak pa poje 
svojo enakomerno pesem . . .  Pred oč
mi bežijo lepa zelena polja dolenjskih 
kmetov, tu pa tam se zasveti potoček, 
v Novem mestu pa nas pozdravi zelena 
Krka. Meni pa se mudi naprej v sonč
no Belo krajino! Kar dih mi zastaja, 
ko se bližamo semiškemu predoru. 2e 
smo v njem in že se skozi temo svet
lika: vlak prihaja iz predora in odpre 
se mi pogled na mojo tako ljubljeno 
Belo krajino. Vlak se ustavlja, postaje 
beže: Semič, Črnomelj, Gradac, Do- 
bravice, Metlika. Tu izstopim, tu so 
vsi lepi in grenki mladostni spomini. 
Tu je kraj, kjre sem preživela otroška 
leta in mladost. Mislim, da Metlike po 
toliko letih ne bi več spoznala. Vem, 
veliko se je spremenilo in mnogih mo
jih sošolcev in znancev ni več tam. 
Sli so za kruhom. Vseeno pa si neiz
merno želim videti ljudi in kraje, ki 
so mi tako dragi. Seveda najprej želim 
k mami, ki živi na Svržakih. Moja 
sestra živi vsa povojna leta v Ljub

ljani, toda z družino vedno obiskuje 
Belo krajino. Tako topla družinska vez 
je med nami. Ko bom obiskala domo
vino, bom prišla tudi v vaše ured
ništvo.

Kaj delamo v Belokranjskem 
klubu?

Mislim, da vas bo zanimalo, če vam 
opišem naš tukajšnji Belokranjski 
klub. Samih Belokranjcev v Clevelandu 
ni veliko. Zato imamo v klubu tak 
predpis, da je družina lahko včlanjena 
v klubu že, če sta oče ali mati ali pa 
žena ali mož iz Bele krajine. Tako 
imamo v klubu Gorenjce, Ribničane, 
Dolenjce, Notranjce, Primorce in Šta
jerce, toda vsi od naštetih imajo v 
družini pristne Belokranjce ali pa že 
tukaj rojene potomce Belokranjcev. 
Klub smo ustanovili pred dvema leto
ma in pol in je kar delaven. Vsako je
sen priredimo v dvoranah znano belo
kranjsko »martinovanje«, ko po doma
čih obredih krstimo vino. Skoda le, 
da nimamo naše dobre belokranjske 
Portugalke!

Vsako poletje priredimo v naravi 
belokranjski piknik, pravilno slovensko 
bi rekli »nedeljsko veselico«. Vsi člani 
kluba imamo lepe belokranjske narod
ne noše; nekaj je bilo napravljenih 
tukaj, največ pa smo jih dobili od 
doma. Prvo leto smo priredili-, seveda 
vsi v narodnih nošah, semiško ohcet. 
Imeli smo krasen uspeh. Vsi člani klu
ba smo žrtvovali ogromno ur, da smo 
se naučili pesmi in plese za ohcet. La

ni smo priredili ljudem novo veselje: 
v nošah smo tolkli lan in plesali kolo 
»Lepa Anka«. Dobili smo laneno seme, 
pri vrtnarju smo ga posejali, nato smo 
lan populili, otepli seme in ga položili 
na travo. Z velikim veseljem in pono
som oživljamo obrede, zgodovino in 
lepoto Bele krajine. Toplo se zahvalju
jem svoji sestri Zorki Roterjevi, ki je 
toliko napravila na zaš klub. Pošilja 
nam literaturo, za nas je dobila po
snetke pesmi in melodije belokranjskih 
kol. V Metliki ji je pomagala družina 
Zupanič in gospa Nada Kopinič, za 
kar gre vsem naša topla zahvala! Vse, 
kar se bomo naučili v bodoče, bo na
rejeno s ponosom in z ljubeznijo do 
lepih belokranjskih krajev.

(Naša zvesta bralka nato opisuje 
zbirko za dolenjske trojčke, za katere 
so belokranjski rojaki v Clevelandu 
zbrali 60 dolarjev, o čemer smo pisali 
pretekli četrtek. Nato pa zaključi pis
mo takole:)

Tako, dragi rojaki, moram končati, 
ker se boste že naveličali Čitati. Toplo 
pa sem želela, da vam vsaj malo po
vem o nas, ki smo tako daleč od rojst
ne domovine, in kako mi tukaj čutimo 
do naših starih krajev. Dragi rojaki, 
osebje pri Dolenjskem listu in vsa 
draga Bela krajina: prejmite tople 
pozdrave od Belokranjcev onkraj At
lantika!

Clamca Belokranjskega 
kluba v Clevelandu, Ohio 
— ZDA:

OLGA MAUSER-RUSS

kreditnih odsekov. V tem pri
meru bi hranilno-kreditne 
službo prevzele banke.

Na posvetu so izoblikovali 
stališča in pripombe k čle
nom 2, 6, 7, 11, 12 in 15 
osnutka zakona in jih posre
dovali službi za kmetijstvo 
in gozdarstvo pri Gospodar
ski zbornici SRS.

Obenem so opozorili na po
sledice, ki bi nastale, če bi 
bil osnutek zakona sprejet 
tako, kot je zamišljen sedaj.

Zbrana sredstva iz hranil
nih vlog so doslej zadruge 
namenjale samo za kreditira
nje zasebne kmetijske proiz
vodnje, menijo pa, da način 
namenskega varčevanja, ki so 
ga vpeljale poslovne banke, 
še dolgo ne bo prodrl na vas. 
Kmetovalci so namreč vajeni 
v sili zatekati se k domači 
zadrugi in ne iščejo pomoči 
pri odročnih bankah.

Sedanji način organizacije 
varčevanja pri zadrugah zaje
ma prek poslovnih enot vsa
ko vas, zato je sodelovanje s 
kmetijskimi proizvajalci pre
cej dobro. Vsekakor pa mno
go boljše, kot če bi bila hra- 
nilno-kreditna služba pri za
drugah ukinjena in bi to 
delo prevzele banke, če  bi se 
to res zgodilo, bi zadrugam 
odvzeli tudi poglavitno obli
ko izvajanja njihovega po
slanstva pri pospeševanju za
sebne kmetijske proizvodnje.

Zanimivo je, da so podob
na stališča in pripombe k 
predlogu novega zakona že 
sprejele tudi številne zadru
ge na Gorenjskem in štajer
skem.

Tečaji prve pomoči
Občinski odbor Rdečega 

križa pripravlja v sodelova
nju s oivilno zaščito 80-umi 
tečaj prve pomoči ter tri 
tečaje po 20 ur. Tečaje bodo 
vodili zdravniki zdravstvene
ga doma Metlika. Z 20-urnimi 
tečaji nameravajo obiskati 
bližnje vasi ter učiti ljudi 
prve pomoči. V načrtu imajo 
predavanja v okviru šole za 
zdravje, po krajevnih orga
nizacijah Rdečega križa po 
bodo letne konference. V 
glavnem bo naačrt uresničen 
že v februrju.

Rdeči križ vabi občane, da 
bi se predavanj, udeležili v 
čim večjem številu. M. G.

Ob nedeljah 
kmetijski razgovori
Kmetijska Zadruga Metli

ka organizira ob nedeljah 
po krajevnih središčih razgo
vore o kmetijski problemati
ki, obenem pa prireja preda
vanja o gnojenju, zaščiti, 
sadjarstvu, vinogradništvu 
itd., odvisno od področja in 
zanimanja kmetovalcev.

V Metliki in na Krasincu 
so se že sestalf. Udeležba ni 
bila ravno množična, prišli 
pa so tisti kmetovalci, ki si 
res prizadevajo pri delu. Za
druga je na sestankih obenem 
zbirala naročila za semenski 
krompir, pšenico, sadike, se
mena in gnojila nudila pa je 
tudi strokovna navodila za 
spomladansko setev.

Na Radoviči 
pripravljajo kolje
Gospodarji na Radoviči te 

dni pridno pripravljajo kolje 
za vinograde. Lani se je nam
reč precej vinogradnikov, zla
sti močnejših gospodarjev, 
odločilo za obnovo vinogra
dov. Doslej je zrigolanih že 
okoli 10 hektarov površin.
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Ko bo večji, bi utegnil ob 
takem pouku sklepata, da so 
tudi naloge, katerim ti deli 
služijo, grde . . .

— Pa saj taki® otročiček 
govorjene besede še ne ra
zume! — se je posmehnila 
stara mati.

— Iz tega bi sledilo, da 
so tudi vse besede zgražanja 
brez pomena, zakaj pa jih 
potem predlagaš? — se je 
hitro znašel Matjažev oče. 
— Jaz pa mislim, da to v 
celoti ne drži. Seveda je 
otroku, kot je naš Matjaž, 
sam govor še nerazumljiv. 
Toda po mojem mnenju 
kljub temu že prav kmalu 
lahko ugotovi, če nam je 
njegovo ravnanje všeč ali ne. 
To spozna že po izrazu ob
raza, tonu glasu (»fuj, pa
cek« ne moreš reči ljubezni
vo!) in zo naših kretnjah, 
po tem, če naše besede 
spremlja ljubeznivo smehlja
nje ali pa nezadovoljstvo. Iz 
zvena našega glasu ugotovi, 
katero njegovo početje nam 
je všeč in katero ne. Saj 
sama veš, da občuti, če 
smo z njim aodovoljni ali 
ne. Kadar opazi, da nismo, 
je vznemirjen, v zadregi, vča
sih celo prestrašen, če  pa 
opazi, da smo zadovoljni, je 
navdušen, vesel, zadovoljen. 
Glavno pa je po mojem mne
nju: Ce se bomo mi odlo
čili za takšen način »boja« 
proti tej njegovi razvadi, ga 
bomo uporabljali ne le da
nes, ko je Matjaž še maj
hen, marveč tudi jutri in 
pojutrišnjem. Denimo, da se 
Matjaž sprva ne bo zavedel, 
da se ne strinjamo s tem, 
da prijemlje spolovilo. To
da Matjaž bo rasel in bo 
spričo našega ponovnega ta
kega ravnanja to počasi do
jel. Naše ravnanje in zgra
žanje bo ostalo v njem kot 
neko doživetje in to doži
vetje bo vezano na predsta
vo in mnenje, da je spolovilo 
»grdo«. To pa ne more biti 
koristno, — se je docela od
ločil oče in prepričal tudi 
ženo ter celo omajal trdnost 
stare matere.

— Jaz mislim, da se bo 
treba z Matjažem čedalje 
bolj ukvarjati kadar je bu
den, — je menila mati. — 
Ko je buden in sam, mu 
postane dolgčas, pa stika 
po svojem telesu. Zdi se 
mi, da sem nekoč brala, da 
se takim igram vdajajo otro
ci, kadar nimajo kaj druge
ga početi.

— To bi utegnilo biti res,
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— je pritrdila že tudi stara 
mama.

— Pametno bi bilo kupiti 
mu nekaj igrač in tudi sta
jico. Ko bo bolj zaposlen 
in bo imel več tega okoli 
sebe, kar bo lahko prijemal 
in ogledoval, bo gotovo vse 
manj iskal užitkov na sa
mem sebi.

Matjaž dobi 
prve igračke

Tako je Matjaž dobil pr
vo ropotuljnico, nekaj živo 
pisanih gumijevih živali in 
tudi stajico. Sedel je v njej, 
zadovoljno brundal predse, 
ogledoval zdaj tega zdaj one
ga, ki je karkoli delal v ku
hinji, ta mu je odgovarjal, 
se mu nasmihal ter mu zdaj 
ponudil eno, zdaj drugo nje
govo igračo. Igrače so ob 
dotikih Matjaževih mehkih 
rok cvilile in mijavkale in 
Matjaž je užival ob njih po 
mili volji. Pri tem pa je vse 
bolj pozabljal na otipavanje 
svojih udov in na te vrste 
užitkov. Igre s spolovilom so 
postajale manj pogostne in 
so nazadnje sploh prenehale.

Roditelja in stara mama 
pa so ga večkrat vzeli tudi

v naročje, se pomenkovali 
z njim in se mu smehljali. 
Tako se je počutil med nji
mi varnega in ljubljenega. 
Tako tudi ni čutil potrebe, 
da bi segal po nadomestilih 
za ljubezen in varnost: se
sanju prstov, monotonem po
zibavanju in igram s spo
lovilom.

Ce se je kdaj kljub temu 
še zgodilo, da se je posku
šal zabavati in tolažiti na 
samem sebi, ni nikomur več 
prišlo na misel, da bi ga 
zato udaril po rokah in 
mu govoril: — Kak Matjaž, 
fuj, to ni lepo . . . !  — mar
več mu je hitro pobral kakš
no pozabljeno igračko, mu 
z njo poropotal in že so se 
Matjaževe ročice same po 
sebi stegnile po njej. V hipu 
je bilo pozabljeno zabavanje 
na samem sebi.

Tako so se roditelji in sta
ra mama sporazumeli, da 
se v zvezi s spolnimi organi 
nikoli ne bodo zgražali nad 
njim, kaj šele, da bi mu go
vorili, da so grdi. Kljub te
mu je stara mama ob nava
janju Matjaža na snago pri 
odvajanju spet govorila o 
teh delih telesa kot o grdih. 
To pa je hitro opustila, ko

r
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Kratek oris zgodovine psihiatrije
N adaljevanje in konec Takratni
psih iatri so  sm atrali duševne bolezni 
za posled ico  okvar m ožganov. N eka
ko v tem  času pa so  se  začeli zanim a
ti tudi za duševne pojave sam e po se 
bi. Naenkrat so  postale zanim ive tudi 
tiste  duševne m otnje, ki jih  do tedaj 
n iso  obravnavali, se pravi nevroze 
(živčn ost). Na veliko se  je  ukvarjal z 
eno izm ed nevroz, h isterijo , francoski 
zdravnik Charcot. Pri njem  je  delal 
tudi Dunajčan Sigm und Freud, ki je  
bil začetnik revolucije v psih iatriji. V 
človeškem  duševnem  življenju je  od
kril zavestni in podzavestni del; pod
zavestni naj bi im el važnejšo vlogo ter 
bi določal človekovo m išljenje in rav
nanje. Izvor duševnim  boleznim  je  
Freud iskal v psiholoških  dogajanjih, 
se pravi ne v okvarah m ožganov, in 
tudi zdraviti je  poskušal s pom očjo  
psihološkega vplivanja — tako im eno
vane psihoanalize. Vendar so  še  vedno  
poskušali razlagati duševne bolezni s 
sprem em bam i v m ožganih in zato tudi 
zdraviti s kem ičnim  in fizikalnim  
učinkovanjem  nanje. Tako je prišlo 
do novega revolucionarnega odkritja

— zdravljenja duševnih bolnikov s po
m očjo inzulina in elektro šoka.

Psih iatrija  je  dobila prvo m očno  
orožje v roke in podoba boln išn ic za 
duševno bolne se  je  sprem enila. Ko
maj p ičlih  15 let je  m inilo in leta 1952 
se  je  pojavilo  novo zdravilo, ki ima 
tudi odločujoč vpliv na psih iatrijo , to  
so  preparati tako im enovanih fenotia- 
zinov (znani largactil, m elleril). Pod  
vplivom  teh novih zdravil je  surovost 
iz duševnih bolnic izginila, psihoanali
tične teorije, ki so  se  razvile iz Freu
dovega nauka, pa so  se  vnesle v člo 
veške odnose v psih iatrijo kot eno iz
med važnih zdravilnih pom agal. In ta
ko je  danes bolnica za duševne bolne  
hiša, kjer vlada m ir in red, kjer se  
pridno dela, po delu zabava in počiva. 
Skratka, v boln ici sk ušajo  bolnika čim- 
prej pripeljati na stari način  življenja. 
Psihiatrična znanost pa pospešeno iš 
če novih  p oti iz duševnih bolezni. Pri 
tem si prizadeva prav tako na polju  
psihoanalize kot na področju psiho- 
farmakologije (vede o  vplivu kem ičnih  
zdravil na duševnost oz. na duševna  
obolenja).

jo je oče opozoril, da so deli 
telesa, ki služijo odvajanju, 
in pa spolni, tako povezani 
med seboj — ali so celo 
isti — da ne kaže na tak 
način govoriti o njih. Otrok 
utegne tudi takšno mnenje 
kaj hitro prenesti na spol
nost.

Stara mama se je 
spet prenaglila

Nekaj podobnega je bilo 
s slačenjem in oblačenjem. 
Kakor vsi otroci, je tudi 
Matjaž -dolgo z užitkom ogle
doval svoje telo. Stara mama 
tega ni mogla prav razumeti 
u  že ji je ušlo:

— Matjaž, ali te ni sram?
Ni še utegnila nadaljevati,

ko sta jo Matjaževa rodite
lja opozorila, da take pri
pombe niso umestne. Sra
mežljivosti človek ne prine
se kot dediščino s seboj na 
svet, marveč jo počasi po
vzame po odraslih.

— Mi se ne bomo pred 
njim vedli enako, kot se on. 
Ne bomo se mu razkazovali 
goli, toda ne bilo bi prav, 
če bi mu govorili, da je go
lo telo grdo. To v otroku 
ostane in kaj lahko smatra 
nekatere dele telesa za grde. 
Ko bo dovolj star, bo že 
sam od sebe po nas posnel, 
kako se odrasli pri odkri
vanju in zakrivanju določe
nih delov telesa vedemo — 
je menila Matjaževa mama.

In res je ob takem ravna
nju domačih Matjaž kmalu 
spoznal, za kaj gre. Kadar 
se je preoblačil, je hitreje 
menjal hlačke. Tedaj je ka
zalo, da je stara mama na
enkrat postala najbolj »na
predna«.

— Neumne*, kaj pa se ta
ko skrivaš? — se mu je ra
da smejala.

Roditelja pa sta menila, 
da tudi to ni primerno, Mat
jaž je pač že opazil, kako 
se drugi vedemo in hoče 
ravnati podobno. V tem ga 
ne kaže ovirati, saj vendar 
želimo, da bi se tako vedel 
tudi sam, ker velja takšno 
vedenje v naši družbi na 
splošno za primerno.

Pustimo mu torej, da rav
na svoji starosti in zrelosti 
primerno.

Ljudje smo različni
Matjaž je rasel in dobil 

tudi sestrico Alenko. Rodite
ljem se je kmalu posrečilo 
dobiti stanovanje in se od
seliti od stare mame. Nase
lili so se bliže v mesto in 
tu je bilo vse polno stvari, 
ki so vzbudile Matjaževo po
zornost. Večni »zakaj« so se 
vrstili drug za drugim, da 
sta roditelja komaj še ute
gnila odgovarjati.

Pogovor z zdravnikom

Vrednost in uporaba 
fizikalne terapije
Ultravijolični žarki povzročajo, da se v koži napravi 

vitamin D (pravimo mu tudi kalciferol ali protirahitični 
vitamin), ki preprečuje rahitis. Pod vplivom teh žarkov 
tudi počrnimo. Isti žarki povzročajo rdečino in toploto 
kože, pa tudi luščenje.

Koliko časa smemo sedeti pred to svetilko ali pa se 
izpostavljati soncui je odvisno od posameznika. Od za
četka obsevanja ne’ smemo pretiravati, sicer se bomo ope
kli. Zelo važno je, da pri sončenju s kremenčevo živosre- 
brno lučjo dobro zaslonimo oči, najbolje s čim tanjšimi 
in primemo debelimi poklopci, ki jih pritrdimo s kako 
kremo na zaprte veke, sicer se nam bodo oči močno 
vnele, kar je zelo neprijetno in skeleče.

Sončenje z ultravijoličnimi žarki močno pomaga pri 
rahitisu, splošni oslabelosti, otroških krčih ter izvenpljuč- 
ni jetiki, posebno pa je koristno pri nekaterih kožnih bo
leznih (mozoljavost, posebno mladostna psoriaza, navadni 
lupus pa še nekatera omenjena gnojna kožna vnetja).

5. Zdravljenje z ultrazvokom
Posebni aparati, ki povzročajo ultra zvok, imajo le 

zdravstveni zavodi. Ultra zvok je v bistvu zvok s toliko 
tresljaji, da ga ne moremo z našimi ušesi slišati. Množina 
tresljajev mora biti seveda tolika, da ne povzroča bolečin, 
pa tudi prodreti mora dovolj globoko v tkivo. Navadno 
uporabljamo frekvenco 1000 kilociklov na sekundo, pri 
čemer prodre polovica energije 5 cm, četrtina pa 10 cm 
globoko v človeško telo. Na zaželenem mestu dobimo-to
ploto, neki mehanični pritisk in kemične spremembe.

Trgovsko podjetje 
»HMELJNIK«, Novo mesto
r a z g l a š a
PROSTA DELOVNA MESTA za:

1. KLJUČAVNIČARJA
za vzdrževalna dela in

2. SKLADIŠČNIKA trgovskega blaga

POSEBNI POGOJI:
pod 1.: kvalificiran ključavničar,
pod 2.: srednja šolska izobrazba ali KV trgovski
delavec.
Poizkusno delo traja 60 dni.
Razpis velja do zasedbe delovnih mest. 
Kandidati naj pošljejo pismene prijave upravi pod
jetja.

Komisija za sprejem in razporejanje delavcev 
pri

PE »STANDARD«, Novo mesto
o b j a v l j a  na podlagi 11., 14. in 38. člena 
pravilnika o delovnih razmerjih veletrgovine 
»MERCATOR«, Ljubljana, 
izpraznjeno delovno mesto

POSLOVODJE
prodajalne »Radulja« v Škocjanu

POGOJ:
1. visoko kvalificirani delavec trgovske stroke s pra

kso v splošni trgovini,
2. kvalificirani delavec trgovske stroke z najmanj 

6 let poklicne prakse ali 3 leta poslovodske 
prakse v splošni trgovini.

Nastop službe takoj ali po dogovoru.
Pismene ponudbe pošljite na upravo PE »Standard«, 
Novo mesto, Glavni trg št. 3, do vključno 25. 2. 1968.

Tudi bolničarji Vera, Jože in drugi v kirurgičnem oddelku novomeške bolnišnice 
požrtvovalno skrbe za svoje paciente in so jim na razpolago vsak trenutek, čeprav 
je njihovo delo naporno, so vedrega obraza, saj tudi tako lahko bolniku veliko 

pomagajo. (Foto: Albin Božič, Črnomelj)



Taniog Mani še ni konec 
sveta. Toda tukaj, kamor 
prihajajo ladje z vseh celin, 
ni drugega kot vodovje in z 
džunglo pokrita obrežja. To 
je Bomeo, ob čigar obrežja 
butajo valovi Pacifika.

Zelena so obrežja tega dalj
nega otoka, kjer živijo ple
mena, ki prišleku ne sežejo 
v roko in o katerih pripove
dujejo mračne zgodbe, kakor 
so tiste o glavorezcih Dajakih

Pomorščaki neradi usidrajo 
svoje iadje v vodah Tanioga 
Mani, široki delti reke, ki pri
teka iz džungel Bornea, pol
nih vreščanja divjih ptic, vpi
tja opic, pošastno lepih me
tuljev in pisanih kolibrijev. 

»Crni, draga, so zdaj moji 
dnevi, ker pripluli smo 
v Taniog M ani...«

Tako pojo mladi pomorščaki, 
napol v šali, napol zares.

Ladjo privežejo za velike 
boje in tukaj ostanejo dneve 
in dneve, obkoljena od vseh 
strani s splavi. Spretni plava
joči dokerji, kot imenujejo to 
vrsto obrežnih delavcev, dan 
in noč vlačijo iz vode velika 
debla, jih povezujejo z liana
mi v splav. To so debla, ki 
prihajajo po reki iz mračnih 
gozdov Bornea v ocean.

Debla so gladka, kot da jih 
je kipar obtesal s posebno 
pozornostjo in ljubeznijo; pri
našajo vonjave iz osrčja pra
starih gozdov, pozdrave ne
znanih drvarjev, katerih ob
razov in oči ne bo videl noben 
od teh belih pomorščakov. Na 
vsakem deblu drevesa, ki ra
ste ponosno in ravno kot no
beno drugo drevo na svetu, 
je vsekano znamenje s sekiro 
in pobarvano. Črka ali črka 
in številka. Deblo je dolgo 
plavalo po vodi, skorja mu je 
postala gladka in spolzka od 
alg in diši po ribah.

»O, Taniog Mani, kjer raste 
drevo večnosti.. .«  poje dr
var na Borneu, ko podira ti
kovo drvo, najtrši les na sve
tu, o katerem pravijo, da ga 
niti ogenj ne more uničiti.

»O, reka Taniog Mani, ki

Ljudska 
m odrost

Vsak berač svojo mal
ho hvali.

Vsak človek ima svoj 
prav.

Vsakemu se svoje naj
lepše zdi.

Vsak je sebe vreden.
Vsak je svojega imena 

vreden.

Na pot! k taborišču v osrčju džungle na Borneu

skrivaš najponosnejše drevo 
na svetu . . .« poje ploveči do- 
kerpo kitajsko ali malajsko ali 
japonsko, ko na pol sit, bolan 
za rumeno mrzlico, hrepeni 
po svoji družini in svojem 
domu, ki je tako neznansko 
daleč od zelenega, divjega 
Bornea.

Pacifik ziblje težke ladje, 
zasidrane nekaj sto metrov 
od zelenih bregov Tanioga 
Mani, v ustju, ki živi kroko
dile in vrešče opice. Opice ob 
svitu plezajo po vejah prele
pih palm, kraljic džungle, in 
cvilijo od objestnosti, ko se 
brizgajo z vodo iz oceana. 
Mornarji so otožni in je.TZii. 
Molčijo, ko se naveličajo sa
mote in gluhe džungle, odko-. 
der iz mraku prihajajo opoj
ne -vonjave, posebno kadar 
cvete cdnvst.

»O, reka Taniog Mani, da bi 
te ne bilo . . .« pojo plavajoči 
dokerji, brezdomci, čeprav 
imajo dom, čeprav imajo dru
žino in rodni kraj. Na svojih 
džunkah kurijo velik ogenj, 
utrujeni, otožni in revni.

Ladje odhajajo, odnašajo s 
seboj najtrši les, ki ga niti 
ogenj ne more uničiti, les, od 
katerega bodo bogati še bolj 
obogateli. V daljave potuje 
drevo tik, ki mu pravijo »dre
vo večnosti«.

Blaženka Stejič

MELIORACIJE V MAKEDONIJI

Dve žetvi na leto
Kot predvidevajo, bo kme

tijsko gospodarstvo v Make
doniji imelo do konca leta 
1972 že okrog 138 tisoč hek 
tarov rodovitnih njivskih po
vršin. Melioracijski sistemi, 
ki jih z zvezno pomočjo že 
nekaj let izvajajo na pod
ročju republike Makedonije, 
bodo pomenili velik korak v 
razvoju tamkajšnjega polje
delstva.

Koliko bodo novi sistemi 
namakanja pripomogli k več
jim pridelkom, priča dejstvo, 
da bo kmetijska proizvodnja 
na melioriranih; področjih 
skoraj petkrat večja kot prej 
na istih parcelah. To bo 
omogočilo, da se bo tudi 
letna bruto proizvodnja vse
ga makedonskega kmetijstva 
povečala za okrog 40 odstot
kov v primerjavi sedanjo.

Doslej so za zgradnjo si
stemov za namakanje in iz
suševanje porabili okrog 500 
milijonov novih dinarjev, do 
konca leta 1972 pa bo treba 
vložiti za melioracijo še 
okrog 1 milijardo 390 tisoč 
dinarjev.

Makedonija ima že sedaj

večje število manjših siste
mov, ki namakajo kakih 45 
tisoč hektarov. Te površine 
so že pokazale svoje velike 
prednosti. V stanju izgrad
nje melioracijskih naprav so 
sedaj sistemi »Bregalnica« — 
27.00 hektarov, »Strumica« — 
22.150 hektarov in »Tikveš« — 
20.110 hektarov, kar je sku
paj 72.000 hektarov obdelo
valnih površin. Razen tega se 
pospešeno dela še na drugih 
manjših melioracijskih siste
mih.

Skupaj s sistemi na zama
kanje, ki so bili zgrajeni 
prejšnja leta, bo nova izbolj
šava obdelovalnih površin v 
Makedoniji omogočila, da bo. 
do imeli po dve žetvi na leto. 
Namakalni in izsuševalni si
stemi bodo omogočili, kot 
pravijo strokovnjaki, skrajni) 
izkoriščenje zelo ugodnih 
podnebnih pogojev v Make
doniji in pospeševanju in
dustrijskih kultur, kot so 
tobak, bombaž, afion (mak) 
in riž. Prav tem kulturam 
makedonsko sredozemsko 
podnebje zelo bstreza.

A. DIMITROVSKl

Ari Buchtvald:

Dekle? Kaj pa je to?
Prejšnji teden je prišla 

iz Da Nanga v Vietnamu 
žalostna novica, da mor
nariški korpus Združenih 
držav Amerike poskuša 
odstraniti vse slike lepotic 
iz svojih kasarn. Ta kam
panja se je začela, ko so 
generali v Da Nangu ob
vestili sm je oficirje, da 
štab mornariškega korpu
sa ni nič kaj navdušen 
nad temi lepoticami. Nato 
je sledila kaplanova pridi
ga, v kateri je svaril fante 
pred pokvarjenostjo in 
škodljivostjo teh deklet, 
posebej še tistih mladih 
dam, ki razkazujejo svoje 
čare v reviji »Playboy«.

Ker sem sam nekdaj bil 
marinec, me je odnos 
mornariškega korpusa do 
lepotic nemalo prizadel in 
osupnil. Skozi leta in leta, 
od Montezume pa do Tri- 
polija, so mlade marince 
navdihovale slike lepotic, 
ki so jih nosili s seboj, 
in jih spominjale, za kaj 
se borijo.

Marince navadno poši
ljajo v take kraje, kjer 
so edina ženska bitja, ki 
jih lahko vidijo od enega 
do drugega leta, dekleta, 
katerih slike pripenjajo 
na stene svojih šotorov. 
Če ne bi bilo teh deklet, 
je vprašanje, kako bi se 
marinci spet lahko vrnili 
v normalno družbo ter se. 
obnašali kot človeška 
bitja.

Spominjam se, kako 
sem med drugo svetovno 
vojno v Eniivetoku na 
Marshallskih otokih šel k 
nekemu prijatelju v šotor 
in videl, da ima v svoji 
omarici nalepljeno neko 
fotografijo. Na tem otoku 
sem bil že 14 mesecev, 
vendar sem tedaj prvič vi
del to sliko.

»Kaj pa imaš tukaj?« 
sem vprašal prijatelja.

»Neko dekle,« je odgo
voril.

»Dekle? Kaj pa je to?« 
sem vprašal.

»No, to je stvar, ki je 
podobna moškemu, samo 
da ie malo drugačna.«

»Bedak, to tudi sam vi
dim,« sem dejal. »Kaj pa 
počne?«

»Precej govori, ima 
otroke in nosi mnogo tra
pastih oblek.«

»Toda tale nima na sebi 
ničesar,« sem pokazal.

»Vem. Saj ravno zato je 
vredna, da jo kam nale
piš. če  bi imela na sebi 
kaj dosti obleke, je že ne 
bi hotel gledati.«

»Zakaj pa ne?«
»Ker ne bi mogel niče

sar videti.«
»Kaj pa bi rad videl?«
»No, če bi bila oblečena, 

ne bi vedel, da je drugač
na, kot smo mi. če  pa ne 
bi imel zavesti, da so v 
Združenih državah tudi 
bitja, ki so drugačna od 
nas, bi se na mestu ustre
lil.«

»To se mi zdi smešno,« 
sem dejal.

»To je zato, ker si tu
kaj že preveč dolgo. Kaj 
nisi še nikoli ničesar sli
šal o dekletih?«

»Zdi se mi, da so se 
zadnjič zvečer fantje po
govarjali o njih. Toda ni
sem dobro slišal, kaj so 
govorili. Eden od njih je 
rekel, da jih moraš objeti 
in nekdo drug je dejal, da 
jih moraš poljubiti. Ali ni 
to malo prehudo?«

»Da, ravno to moraš 
storiti, če ne, se strašno 
razjezijo.«

»Naj me vrag vzame,« 
sem dejal, »jaz sem pa 
mislil, da se samo šalijo.«

»Pa saj še nisi tukaj 
tako dolgo,« je dejal pri
jatelj. »Prav gotovo se še 
spominjaš naših deklet.«

»Mislim, da se jih, a 
precej nejasno. Mehkejša 
so, kajne?«

»Veliko mehkejša.«
»Daj, da še enkrat po

gledam sliko,« sem dejal, 
»morda se bom vsega 
spomnil.«

Proučeval sem sliko 
mesece in mesece in te
daj, ko sem se vrnil do
mov v Združene države, 
sem natančno vedel, kakš
no naj bi bilo dekle. To 
mi je vsekakor veliko po
magalo, ko sem se spet 
vrnil v normalno življe
nje.

V Da Nangu je verjetno 
na tisoče fantov, ki so na 
istem, kot sem bil jaz v 
Eniwetoku, in nerad po
mislim na to, kako se bo
do obnašali, ko se bodo 
vrnili domov brez slik le- 
potic, ki bi jim edine lah
ko pokazale, kakšno je 
sploh dekle.

Tam, k jer raste drevo večnosti...

Kaj sem temu človeku jaz, kaj mu je Sod
nik? Zakaj bi ne govoril, ako si s tem olajša svoje 
stenje? In ko bi tudi to ne bilo, taki ljudje nima
jo srca, še veseli jih, če morejo koga spraviti v ne
srečo. Uboga Jerica, ubogi Matija! Stari Seljan vama 
ne more pomagati, ako se Bog vaju kako ne 
usmili!«

Take misli so rojile ubogemu starcu po glavi.
Drugi dan je bilo pri okrajni gosposki veliko 

slovesno zasliševanje in izpraševanje. Zaplotnik ni 
tajil, da je vojaški begun in da je delal denar; ali 
pri kom je prebival, kdo so bili njegovi tovariši in 
pomočniki, tega ni bilo spraviti iz trdovratnega jet
nika kakor so ga vili ie  pestili. Poskusilo se je, ali ga 
morebiti omeči post. In tako je šel zopet v zapor; 
morebiti bo popoldne voljnejši.

Seljanu ni dala skrb miru, četudi je vedel, da ne 
more pomagati. Napoti se, sam ni vedel prav zakaj, 
proti Sđdnifcovemu domu: kaj Sddnik, ali mimo 
čaka doma ali je morebiti pobegnil? Na dvorišču mu 
pride Liza naproti:

»Kako pa Andrej?«
»Nič prav zdranr ni; bojimo se, da bi ne prišla 

kaka bolezen. Včeraj ni ves dan nič jedel.«
»Kje pa je?«
»Menim, da gori! Ali bi radi ž njim govorili?«
Preden je Seljan na to kaj rekel, pristopi k nji

ma Andrej ček, ki je slišal materine besede, ter 
pravi:

»Ne, mata, očeta ni gori, kakor pravite; jaz sem 
jih iskal, hotel sem jih nekaj prositi, pa jih ni. 
Nato mi je dejal sosedov Luka, da jih je videl, ko 
bo š li zgodaj po stezi proti gozdu. Jaz mislim, da 
Jim je že bolje, ker so tako zgodaj vstali, kaj pra
vite, mati?«

»Bog daj, da bd bilo tako, kakor praviš,« pri
stavi žena.

Seljan je edini vedel, kako je možu, a on ni 
smel govoriti.

»Nič posebnega; kar imam, povem mu lahko dru
gikrat; morda ga še danes kje srečam. Bog vas 
obvaruj.«

Tako se je Seljan poslovil in odšel na svoje delo.
S postom se ni dalo pri Zaplotniku nič opraviti. 

Trdovratno je molčal zopet pri drugem in tretjem  
zasliševanju. Treba ga je bilo torej poslati naravnost 
v mesto, naj tam store ž njim, kar veleva zakon. 
Drugo jutro sta ga gnala žandarja dobro vklenje
nega po cesti proti mestu. Kako so gledali tržani ta 
novi prizor! Mnoga ženska je dejala sama pri sebi: 
»Skoda tako lepega človeka!« Zaplotnik je mimo sto
pal pred čuvajema, ozrl se ni ne na desno ne na 
levo a glaive tudi ni povešal, čez nekaj časa zavi
jejo po cesti v gozd — nekaj otrok je šlo še za 
njimi — gošča je bila ob obeh straneh. Ko so tako 
molče stopali nekaj časa, kar pogleda Zaplotnik 
zdaj na desno, zdaj na levo v goščo, potem se zdrzne 
in kakor strela šine na levo v grmovje!. Eden žan- 
darjev hitro pomeri za njim in izproži. Zdelo se mu 
je, da je zadel, ali ko sta planila potem oba za njim, 
ni bilo od Zaplotnika ne duha ne sluha. Iskala sta 
ga, kakor išče lovec obstreljene divjačine; steknila 
sta vse grmovje daleč naokrog, zastonj. Zaplotnik 
je bil izginil; naposled sta mislila sama, da mora 
biti ta Človek res s samim hudobnim duhom v zvezi.

Otroci, ki so videli ta prizor, so prinesli hitro 
z velikim krikom in vpitjem to novico v trg.

XX.

črni oblaki so bili zagrnili večerno nebo. Kakor 
čreda gladnih volkov je tulil veter okoli vogalov. 
Bliski so švigali kakor goreče kače po nebu in straš
no so razsvetljevali nočno temo. Treskalo je in  
grmelo da se je zemlja tresla. Ljudje so trepetali po 
hišah, križali se in molili, kakor da bi se jim bližal 
sodnji dan. živina je tulila po hlevih in zver se je 
plašna skrivala ter po jazbinah in grmovju iskala 
zavetja pred grozno nevihto. Strašno hreščanje in  
pokanje se je razlegalo po gozdu. Visoka drevesa so 
se zibala in skoraj do tal pripogibala svoje vršiče. 
Vihar jih je šibil in lomil kakor suhe treske. Gorje 
človeku kateri se je zakasnil in hodi o tem času 
po gozdu.

Seljan je bil star mož, ali take nevihte ni pom
nil. Počival je že v svoji samotni koči poleg gozda. 
Luč upihne; skoraj strah ga je bilo v postelji, ko je 
vilhar tako grozno razgrajal in mikastil njegovo sta
ro poslopje; bal se je, da bi mu ne odnesel slamnate 
strehe znad glavo. Silil se je mižati, ali ognjeviti 
bliski so mu šiloma odpirali oči. Bogu je priporočil 
svojo dušo in svojo kočo, obrnil se v steno in kakor 
otrok potegnil odejo čez glavo.

Ko je tako ždel, se mu zazdi, da je nekdo po
trkal na duri, toda tolaži se: nič ne bo, vihar bije na 
vrata. Vendar nehotoma posluša; veter je bil nato 
malo potihnil; vdrugič se mu zdi, da nekdo trka; 
zdaj celo čuje prav razločno človeški glas: »Odprite!«

Brž ko je to slišal, vstane brez pomisleka, prižge 
luč ter gre odpirat: ko bi bil razbojnik, v taki nevih
ti ga kristjan ne sme pustiti brez zavetja. Toliko da 
ga ni vihar znak vrgel, ko je odprl vrata. Vse črno, 
nič ne vidi.

»Kdo je?« vpraša.
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Tema ni treba namensko varčevati
-  hišo že imata! Toda ljudje ne 
nosijo hiš na hrbtu -  in če si jo 
boste hoteli postaviti, 
začnite namensko varčevati 
pri

DOLENJSKI BANKI 

IN HRANILNICI

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

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

NAJNOVEJŠE!

DBH v Novem mestu obrestuje 
hranilne vloge od 1. avg. 1967 
dalje po zvišani obrestni meri:

-  navadne po

-  vezane do

6,50 % 
8%

Na podlagi 97. člena statuta podjetja in sklepa 
sveta poslovne enote

ELEKTRO LJUBLJANA
POSLOVNA ENOTA KOČEVJE

r a z g l a š a m o  
prosto delovno mesto

VODJE FINANČNE SLUŽBE
pod naslednjimi pogoji:

1. diplomirani ekonomist ali ekonomist s pet
letno prakso,

2. ekonomski tehnik z desetletno prakso.

V primeru pod 1. in 2. mora imeti kandidat 
odslužen redni kadrovski rok.

Rok za sprejem prijav po razpisu je 30 dni 
od dneva objave v časopisu.

Prijave naj kandidati vlože pismeno na naslov

ELEKTRO LJUBLJANA, 
PE KOČEVJE, TRATA 6

Komisija za sprejem in odpust delavcev 
pri obratu

»METALNE« V KRMELJU
r a z p i s u j e  
prosti delovni mesti

KNJIGOVODJE
osnovnih sredstev in evidence

in

MATERIALNEGA KNJIGOVODJE
POGOJI: ekonomska srednja šola (lahko brez 
prakse), obvezna enomesečna poizkusna doba 
s testom.

Prijave z življenjepisom, s podatki o šolski 
izobrazbi ter o eventualnih dosedanjih zapo
slitvah sprejema komisija do 25. D. 1968 oziro
ma do zasedbe delovnega mesta.
Osebni dohodek po pravilniku, stanovanje ni 
priskrbljeno.

J:

radio 
televizija  

film  
beat

REVIJA

VSAKO SOBOTO!

G R A D B E N O  P O D J E T J E

»OBNOVA«, Ljubljana
Titova c. 39

s p r e j m e  za območje LJUBLJANE, kakor 
tudi za dela v DEMOKRATIČNI REPUBLIKI 
NEMČIJI, ZVEZNI REPUBLIKI NEMČIJI in 
AVSTRIJI

KV TESARJE 

KV ZIDARJE 

KV ŽELEZOKRIVCE 

in NEKVALIFICIRANE DELAVCE

Za vsa razglašena delovna mesta je zaželeno, da 
imajo odslužen vojaški rok.

Delovna mesta so vezana na obvezno dvomesečno 
preizkusno dobo. — Plača je urejena s posebnim 
pravilnikom podjetja.

Samska stanovanja so na razpolago. Hrano pod
jetje kreditira in se obračunava mesečno pri plači.

Kandidati se lahko zaposle za določen ali nedolo
čen čas.

Nastop je možen takoj ali po dogovoru.
Razglas velja do zasedbe prostih delovnih mest.

Pismene oz. ustne ponudbe sprejema kadrovska 
služba podjetja »OBNOVA«, Ljubljana, Titova c. 39, 
I. nadstropje, soba št. 12.

Obveščamo interesente, da bo letos

VELIKA PRODAJA 
AVTOMOBILOV 
IN PRODAJNI SEJEM 
KMETIJSKE 
MEHANIZACIJE

v času od 9. do 31. marca 1968 na Go
spodarskem razstavišču.
Podrobna obvestila prihodnji teden!

GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE 
LJUBLJANA

REZULTATI ŽREBANJA 
NAGRADNIH KUPONOV 

»JUTRANJKE«, SEVNICA:

izžrebane so bile naslednje številke v vseh 
serijah, ki se končujejo:

760, 655, 998, 8312, 7180, 
9125, 10132

Izžrebanci naj v 60 dneh po objavi pošljejo pripo
ročeno kupon in svoj točen naslov na upravo »JU
TRANJKE« z navedbo poslovalnice, kjer so dobili 
kupon.

Nagrada električni gramofon bo dostavljen na dom. 
»JUTRANJKA« čestita vsem izžrebancem in se pri
poroča za nakup svojih izdelkov!

Avtopromet GORJANCI 
Novo mesto 

S P R E M E M B A  
V O Z N E G A  R E D A

Cenjenim potnikom sporočamo, da bo od 20. febru
arja 1968 ukinjen avtobusni promet na relaciji 
Dolenjske Toplice—Žužemberk—Radohova vas—Ljub
ljana (dosedanja avtobusna linija Črnomelj—Semič— 
Dolenjske Toplice—Žužemberk—Radohova vas—Ljub
ljana).
Avtobus bo od 20. februarja v Dolenjskih Toplicah, 
namesto da bi peljal kot doslej proti Žužemberku, 
nadaljeval pot proti Novemu mestu. Promet na 
tako spremenjeni liniji se bo odvijal po naslednjem 
voznem redu:

4.45 Črnomelj 17.25
4.54 Gradac 17.15
5.10 Semič 16.59
5.50 Podturn 16.19
5.55 Dolenjske Toplice 16.15
6.25 Novo mesto 15.50

VOZI SAMO OB DELAVNIKIH!
Avtobus ima v Podturnu zvezo z avtobusom, ki pelje 
čez Žužemberk v Ljubljano in iz Ljubljane, v No
vem mestu pa ima zvezo za Zagreb in Ljubljano.
časi prihodov in odhodov na postajališčih od Do
lenjskih Toplic do Novega mesta so objavljeni na 
običajen način.
Razen tega obveščamo potnike, da smo razširili 
lokalni promet od Novega mesta do grada Otočec 
in od Gotne vasi do Težke vode ter iz Novega 
mesta v Stražo čez Prečno, po naslednjih voznih 
redih:
Proga Novo meslo—grad Otočec: odhod iz Novega 
mesta ob 7.30, 9.45 in 13.30, povratek iz gradu 
Otočec ob 8.30, 10.10 in 13.50.
Proga Novo mesto—Kotna vas—Težka voda: odhod 
iz Novega mesta ob 17.00, povratek s Težke vode 
ob 5.00 in ob 17.20.
Proga Novo mesto—Straža čez Prečno: odhod iz 
Novega mesta ob 18.20, povratek iz Straže ob 18.55. 
Vsi trije avtobusi vozijo SAMO OB DELAVNIKIH! 
Hkrati obveščamo potnike, da je spremenjen lokalni 
promet na vseh progah iz Novega mesta, o čemer 
so potniki že obveščeni na običajen način.

AVTOPROMET GORJANCI 
NOVO MESTO



RADIO LJUBLJANA
VSAK DAN: poročila ob 5.15,

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00, 19.30 in 22.00. Pisan glas 
beni spored od 4.30 do 8.00.

PETEK, 16. FBRUARJA: 8.08
Glasbena m atineja. 9.25 Darinka 
Režek poje narodne ob sprem lja, 
vi Avgusta Stanka. 10.15 Pri vas 
dom a. 11.00 Poročila — Tudistič- 
ni napotki za tuje goste. 12.30 
K m etijski nasveti — inž. Jože 
Sile: R ezultati poskusov s krm ni
m i rastlinam i v prejšnjem  letu. 
12.40 N a km ečki peči. 13.10 Obve. 
stila  in  zabavna glasba. 14.05 Valč- 
ki in  uverture. 14.35 NaSi p oslu 
šalci čestitajo  in pozdravljajjo. 
15.25 G lasbeni interm ezzo. 15.45 
Kulturni globus. 16.00 Vsak dan  
za vas. 17.05 Človek in zdravje. 
17.15 G lasbene uganke. 18.45 Na 
m ednarodnih križpotjih. 19.00 La
hko noč, otroci! 19.15 »Olimpijske 
igre Grenoble 1968«. 20.00 Poje  
zbor RT Beograd p. v. Borivoja  
Sim iča. 21.15 Oddaja o m orju in 
pom orščakih.

SOBOTA, 17. FEBRUARJA: 8.08 
Glasbena m atineja. 9.25 Dvajset 
m inut z našim i ansam bli. 10.15 
Pri vas dom a. 11.00 Poročila -  
Turistični napotki za tuje goste  

12.30 K m etijski nasveti — inž. 
Vukadin šišakov ič: Za obnovo vi
nogradov uporabljajm o zdrave cep 

ljenke. 12-40 Popevke iz studia  
14. 13.30 Priporočajo vam  . .
15.20 Glasbeni interm ezzo. 15.45 
N aš podlistek  — Shiga Naoya: 
Hanov zločin. 17.05 Gremo v kino 
15.35 Igram o beat! 18.50 S knjiž
nega trga. 19.00 Lahko noč, otro  
ci! 19,15 »Olim pijske igre Greno
ble 1968«. 20.00 Spoznavajm o svet 
in  dom ovino. 21.30 Iz fonoteke  
radia Koper. 22.10 Oddaja za naše 
izseljence.

NEDELJA, 18. FEBRUARJA: 
6.00—8.00 DOBRO JUTRO! 8.05 
Radijska igra za otroke — Sveti- 
slav Ruškuc: »Štirje E skim i po
tu jejo v beli svet«. 9.05 N aši p o 
slušalci čestitajo  in  pozdravljajo  
— I. del. 10.00 Se pom nite, tova
riši . . .  M ilivoje Perovič: »Vas
Bojn ik  je  um rla«. 11.00— 11.15 Po
ročila — Turistični napotki za tu 
je goste. 12.10 N aši poslušalci če 
stitajo in pozdravljajo — II. 13.15 
Iz operetnih partitur. 15.05 N e
deljsko športno popoldne. 17.05 
Pojo slavni operni pevci. 17.30 Ra
d ijska igra — Marjan Marinc: 
»Most«. 19.00 Lahko noč, otroci!.
19.15 »Olim pijske igre Grenoble 
1968«. 20.00 V nedeljo zvečer
22.15 Serenadni večer.

PONEDELJEK, 19. FEBRUAR
JA: 8.08 Glasbena m atineja. 9.10 
Iz jugoslovanskih  studiov. 10.15 
Pri vas dom a. 11.00 Poročila —

TELEVIZIJSKI
SPORED

NEDELJA, 18. 2.

9.10 KMETIJSKA ODDAJA V 
MADŽARŠČINI (za Pohorje. 
Plešivec) Beograd

9.25 POROČILA (L jubljana)
9.30 DOBRO NEDELJO VOŠČI

MO Z ZADOVOLJNIMI 
KRANJCI (Ljubljana)

10.00 KMETIJSKA ODDAJA (Be- 
ograd)

10.45 VUAVAJA—RINGARAJA — 
ponovitev (Ljubljana)

11.30 NJEGOVA EKSELENCA — 
jugoslovanski kratki film  
(Ljubljana)

12.45 Grenoble: SMUČARSKI 
SKOKI NA 90 M — prenos  
(do 15.00) EVR

17.25 TV KAŽIPOT -  ponovitev  
(Ljubljana)

17.45 ČLOVEK S FILMSKO KA
MERO »PARIZ 1900« (Ljub
ljana)

19.05 CIKCAK (Ljubljana)

19.10 SREČANJE — film  iz serije 
Bela in Sebastian (Ljublja
na)

20.00 TV D NEVNIK (B eograd)
20.45 CIKCAK (Ljubljana)
20.50 TV MAGAZIN (Zagreb)
21.50 TV D NEVNIK (B eograd)

22.05 SLOVESNI ZAKLJUČEK 
OLIMPIADE V GRENOBLU  
— posnetek (Zagreb)

PONEDELJEK, 19. 2.

9.40 TV V SOLI (Zagreb)
10.35 RUŠČINA (Zagreb)
14.50 TV V SOLI -  ponovitev  

(Zagreb)
15.45 RUŠČINA — ponovitev (Za

greb)
16.10 ANGLEŠČINA -  ponovitev  

(B eograd)
16.45 KULTURNA PANORAMA V 

MADŽARŠČINI (za Fohorje, 
Plešivec) (B eograd)

17.00 POROČILA (Zagreb)
17.05 MALI SVET -  oddaja za 

otroke (Zagreb)
17.30 ARHITEKTURA LENINGRA

DA — sovjetski dokum . film  
(Ljubljana)

18.00 TV OBZORNIK (Ljubljana)
18.30 DOMAČI ANTIBIOTIK -  

oddaja iz cikla Znanost in  
m i (Ljubljana)

18.50 REPORTAŽA (Zagreb)
19.20 POKLICI V GOZDARSTVU 

(Ljubljana)
19.45 VOKALNO INSTRUM EN

TALNI SOLISTI (Ljubljana)
20.00 TV D NEVNIK (B eograd)
20.30 CIKCAK (Ljubljana)
20.35 TV DRAMA (B eograd)
21.35 RESNA GLASBA -  Saraje

vo (Zagreb)

TOREK, 20. 2.

9.40 TV V SOLI (Zagreb)
10.35 ANGLEŠČINA (Zagreb)
14.50 TV V SOLI — ' ponovitev  

(Zagreb) •
15.45 ANGLEŠČINA -  ponovitev  

(Zagreb)
18.05 POROČILA (L jubljana)
18.10 ROKE PROG OD PRINCE

SKE — čeSkl lutkovni film  
(Ljubljana)

18.25 POMEN LEKTORSKEGA 
DELA (L jubljana)

18.50 SVET NA ZASLONU (Ljub
ljana)

19.30 TV OBZORNIK (Ljubljana)
20.00 CIKCAK (Ljubljana )
20.10 CEZ NOC ROJENA — am e

riški celovečerni film  (Ljub
ljana)

21.40 KULTURNA PANORAMA 
(L jubljana)

22.20 ZADNJA POROČILA (Ljub  
ljana )

SREDA, 21. 2.

16.55 TV KRONIKA V MADŽAR 
SCINI (za  Pohorje, P lešivec) 
(B eograd)

17.10 POROČILA (Ljubljana)

17.15 KLJUKEC KOT INDIJANEC  
— zgodba iz serije Kljukče- 
ve dogodivščine (Ljubljana)

17.45 KJE JE, KAJ JE (Beograd)

18.00 TV OBZORNIK (Ljubljana)
18.20 ODDAJA ZA OTROKE (B eo 

grad)
19.05 POPULARNA GLASBA (Sko- 

pje)
19.45 CIKCAK (Ljubljana)
20.00 TV D NEV N IK  (B eograd)
20.30 CIKCAK (L jubljana)
20.35 EKRAN NA EKRANU (Za

greb)
21.35 CIRKUS V H ISI -  serijski 

film  (Ljubljana)
22.05 KOŠARKA OLIMPIJA : SLA- 

VIJA (Praga) — posnetek
23.30 ZADNJA POROČILA (Ljub

ljana)

ČETRTEK, 22. 2.

9.40 TV V SOLI (Zagreb)
10.35 NEMŠČINA (Zagreb)
11.00 ANGLEŠČINA (Beograd)
14.50 TV V ŠOLI -  ponovitev  

(Zagreb)
15.45 NEMŠČINA -  PONOVITEV 

(Zagreb)
17.10 POROČILA (Ljubljana)
17.15 TIKTAK: Karneval (Ljublja

na)
47.30 ODDAJA ZA OTROKE (B e 

ograd)
18.00 TV OBZORNIK (L jubljana)

18.20 KOMORNI ZBOR RTV LJU
BLJANA — oddaja iz cikla  
N aši zbori (Ljubljana)

18.45 KALEJDOSKOP (Ljubljana)
19.05 PRAVDARJI — hum oristična  

oddaja (B eograd)

19.45 CIKCAK (Ljubljana)
20.00 TV D NEVNIK (Beograd)
20.30 CIKCAK (Ljubljana)
20.35 L. Pirandello: SAJ NI ZA 

RES — TV dram a (Ljublja
na)

22.20 ZADNJA POROČILA (Ljub
ljana)

PETEK, 23. 2.

9.40 TV V ŠOLI (Zagreb)
14.50 TV V ŠOLI — ponovitev  

(B eograd)
17.25 POROČILA (Ljubljana)
17.30 MOJ PRIJATELJ FLICKA -  

serijski film  (Ljubljana)
18.00 TV OBZORNIK (L jubljana)
18.20 GLASBENI ZASLON (B eo  

grad)
19.05 BALETKA MAJA PLISET-" 

SKAJA (Ljubljana)
19.35 NISO SAMO ROŽE RDEČE 

— glasbena oddaja (Ljublja
na)

19.55 CIKCAK (Ljubljana)

20.00 TV DNEVNIK (Beograd)
20.30 CIKCAK (Ljubljana)

20.35 OBTOŽENI -  češki celove
černi film  (Ljubljana)

22.05 ZADNJA POROČILA (Ljub
ljana)

SOBOTA, 24. 2.

9.40 TV V SOLI (Zagreb)
14.50 TV V SOLI -  ponovitev  

(Zagreb)
17.35 TV KAŽIPOT (Ljubljana)
18.00 TV OBZORNIK (Ljubljana)
18.20 MLADINSKA IGRA (B eog  

rad)
19.20 UMETNIK IN RESNICA -  

oddaja iz cikla č lo v ek  in 
kultura (Ljubljana)

19.45 CIKCAK (Ljubljana)
20.00 TV DNEVNIK (Beograd)
20.30 CIKCAK (L jubljana)
20.35 POKLICI — hum oreska (Be  

ograd)
21.35 DVORJENJE -  film  iz seri 

je  Bonanza (Zagreb)
22.25 ZGODOVINA FRIVOLNOST1 

— Špansko zabavno glasbena 
oddala (L jublana)

23.25 ZADNJA POROČILA (Ljub  
ljana)

Turistični napotki za tuje goste
12.30 K m etijski nasveti — vet 
Ivan Mrzel: N ajnovejši pogledi na 
vzroke in preprečevanje kronične 
respiratorne bolezni pri perutnini 
12.40 Petar K ostič: Izbor melo. 
dl j iz »Koštane«. 13.30 Priporoča 
jo  vam  . . . 14.35 N aši poslušalci 
čestitajo  in pozdravljajo. 15.20 
Glasbeni interm ezzo. 16.00 Vsak 
dan za vas. 18.15 »Signali«. 18.35 
M ladinska oddaja: »Interna 469«. 
19.00 Lahko noč, otroci! 19.15 Mi
nute s pevko Ireno K ohont. 20.00 
Koncert S im foničnega orkestra  
RTV-Ljubljana. 22.10 Radi ste  Jih 
poslušali.

TOREK, 20. FEBRUARJA: 8.08 
Operna m atineja. 9.25 Slovenske  
narodne v priredbi B orisa K ova
čiča. 9.40 »Cicibanov svet« in  »Pe 
srnica za najm lajše« — Otroški 
vrtec »Tugo Vidmar« iz Kranja
10.15 Pri vas dom a. 11.00 Poročila
— Turistični napotki za tu je go. 
ste. 12.30 K m etijski nasveti — inž 
Marko Bertoncelj: Strojna molža  
v km ečkih rejah krav. 12-40 Maj
hen koncert p ihalnih orkestrov
13.30 Priporočajo vam  . . . 14.05 
Pet m inut za novo p esm ico. 14.25 
Lepe m elodije. 15.20 Glasbeni in. 
termezzo. 15.40 V torek na svide
nje! 17.05 Igra Sim fonični orke 
ster RTV-Ljubljana. 18.45 Svet 
tehnike — inž. Vlado Zupan: Pri 
hodnost um etnih m as. 19.00 Lah- 
ko noč, otroci( 19.15 M inute s 
pevko Lidijo Kodrič. 20.00 Od 
prem iere do prem iere. 21.15 De
set pevcev — deset m elodij.

SREDA, 21. FEBRUARJA: 8.08 
Glasbena m atineja. 9.10 S lovenski 
pevca in ansam bli zabavne glas. 
be. 10.15 Pri vas dom a. 11.00 Po
ročila  — Turistični napotki za tu 
je  goste. 12.30 K m etijski nasveti
— inž. Jelka Hočevar: Uporaba 
herbicidov v žitih . 13.30 Priporo
čajo vam  . . .  14.05 Igram o za ra 
zvedrilo. 14.35 N aši p oslušalci če 
stitajo  in pozdravljajo. 15.45 Naš 
podlistek  — ž ik a  Lazič: Hromi 
Dragom ir. 16.00 Vsak dan za vas 
17.05 M ladina sebi in  vam . 18.40 
N aš razgovor. 19.00 Lahko noč 
otroci! 20.00 Vrhovi operne po 
ustvarjalnosti

ČETRTEK, 22. FEBRUARJA: 
8.08 Operna m atineja. 9.25 Šest 
slov. narodnih pesm i v priredbi 
L. M. Škerjanca. 10.15 Pri vas do 
m a. 11.00 Poročila — Turistični 
napotki za tuje goste. 12.30 Kme. 
tijsk i nasveti — inž. H elena Vo
dovnik: K akovost lanskih nabav  
pivovarskega ječm ena. 13.30 Pri 
poročajo vam  . . . 14.45 Lirika za 
otroke — »Mehurčki«. 15.20 Glas 
beni interm ezzo. 17.05 Četrtkov 
sim foničn i, koncert. 18.15 T uristič
na oddaja. 18.45 Jezikovni pogo. 
vori. 19.00 Lahko noč, otroci!
19.15 Minute s pevko Majdo Se 
pe. 20.00 če trtkov  večer dom ačih  
pesm i in napevov. 22.10 Kom or 
ni glasbeni večeri

GRADAC
tel. 76117. lok. 8

Po konkurenčnih cenah 
izdelujemo v s e  v r s t e  
nagrobnikov, spomenikov, 
spominskih obeležij in vsa 
teracerska dela hitro in 
kvalitetno.

GRADBENO
PODJETJE

TEHNIKA
LJUBLJANA

s p r e j m e  na delo:

I. ZA GRADBIŠČE V JUGOSLAVIJI:

60 KV IN VKV TESARJEV 

50 KV IN VKV ZIDARJEV

Delovno razmerje je možno skleniti takoj! Kandidat, ki sutreza vsem  
splošnim pogojem, lahko nastopi delovno razmerje za nedoločen čas 
takoj brez predhodne pismene ponudbe. Javiti se mora v personalnem 
oddelku direkcije podjetja v Ljubljani, Vošnjakova 8. Uradne ure vsak 
dan razen sobote od 6. do 14. ure. Podjetje nudi samska stanovanja in 
kreditira svojim delavcem hrano.

Sprejem brjz predhodnih pismenih dogovorov bo potekal od dneva raz
pisa dalje do 29.2.1968. Vsi kandidati, ki do tega dne ne morejo na
stopiti dela, morajo dostaviti pismene ponudbe in bodo prejeli odgovor 
z vsemi ostalimi pojasnili.

II. ZA GRADBIŠČE V INOZEMSTVU:

V BELGIJI:

5 ŽELEZOKRIVCEV 

10 ZIDARJEV 

40 TESARJEV
V ZVEZNI REPUBLIKI NEMČIJI:

45 TESARJEV 

10 ZIDARJEV

V DEMOKRATIČNI REPUBLIKI NEMČIJI:

20 TESARJEV 

30 ZIDARJEV 

3 ŽELEZOKRIVCE 

65 PK DELAVCEV

Pismene ponudbe z navedbo dosedanjih zaposlitev in s kratkim življe
njepisom dostavite splošnemu sektorju podjetja najkasneje do 20. febru
arja 1968.

Kandidat bo sprejet na delo za določen čas od enega do poldrugega 
leta. Odhod na delo v inozemstvo je predviden v drugi polovici marca 
oziroma prvi polovici aprila 1968.

KMETIJSKA ZADRUGA METLIKA
ima na zalogi večjo količino

TRSNIH CEPLJENK
naslednjih sort:

žametna črnina, modra frankinja, 
Portugalka, kraljevina in namizne 
sorte

Cepljenke so prvovrstne kakovosti, cene pa 
so zmerne.
Cepljenke lahko dobite vsak dan na obratu 
Vinomer.

UPRAVNI ODBOR

»NOVOTEHNE«, Novo mesto

r a z p i s u j e

učni mesti
2 TRGOVSKIH VAJENCEV

a) 1 za prodajalno Barve ~ Laki
b) 1 za prodajalno Avtomotodeli

Prošnje sprejema splošni sektor podjetja do 26. 
2. 1968.

tovarna šivalnih strojev na MIRNI, Mmirna
PRIREJA vsak mesec za svoje kupce bogato

nagradno žrebanje,
v katerem sodelujejo vsi, ki kupijo šivalni stroj v času od 10. februarja 
do 31. decembra 1968.

Pogoj za sodelovanje v nagradnem žrebanju je odrezek garancijskega lista, ki ga poš
ljete v tovarno In na podlagi katerega vas bo »MIRNA« redno uvrščala v žrebanje. 
Cenjeni potrošniki, ne zamudite izredne priložnosti! Med 31 bogatimi nagradami je 
tudi avtomobil »ZASTAVA« 750.

DOLENJSKI UST * TEDNIK* VESTNIK•• vsak četrtek 60.000 izvodov! 23



VTEM  TEDNU VAS ZANIMA
Petek, 16. februarja — D anilo  
Sobota , 17. februarja — S ilv in  
N ed elja , 18. feruarja — D ragoslava 
Ponedeljek , 19. feb . — Konrad  
Torek, 20. februarja — Leon  
Sreda, 21. februarja — Irena  
Četrtek, 22. februarja — Marjeta

OPOZARJAM sosede, naj ne pu 
ščajo  k okoši na m oj vrt, ker ga 
bom  obsejal s  pšenico in  jo  za 

strupil. Petrovič, Paderšičeva, n . 
h., N ovo m esto .

x
Jožefi V ovk iz ,J am e 10, Dvor pri 

Žužem berku, prepovedujem  pašo  
kokoši in  obračanje vozov p o  m o 
jem  vrtu ter jo  opozarjam , naj 
pusti m o jo  družino in  m oje  starše  
pri m iru. Ce tega  n e b o  upošteva
la, jo  bom  sodno preganjal. Karel 
G lavič, Jam a 9, Dvor pri Žužem 
berku.

r
Alojz R ihl iz Dednje vasi pri 

Pišecah prepovedujem  h ojo  in  vož
njo p o  m oji parceli š t .  425 in op o 
zarjam  Jožeta in  Franca H otka, 
Franca V erstovška in  Antona Zor
ka, naj odstranijo  svo je  barake do  
20. februarja, sioer jih  b om  predal 
sodišču.

EŠfilAl

SLUŽBO DOBI
DIMNIKARSKEGA POMOČNIKA

sprejm em  takoj. Ivan R ober, 
dim nikarstvo , R ibnica n a D ol.

MLADO DEKLE (nad 18 le t ) ,  za
četnica , ki im a v eselje  za  delo  v  
g ostiln i, dobi takoj službo pri 
M ariji Černe, gostilna , B režice, 
Zakot 35. Predstavite se  v  B reži
cah  ali p ism ene ponudbe.

GOSTILNA G erm ovšek, Trebnje, 
sprejm e km ečko dekle, staro  nad  
18 let, za p om oč v gospodinjstvu. 
Lahko tudi kvalificirana kuhari
ca . V sa oskrba v  h iš i.

GOSPODINJSKO POMOĆ NICO, p o 
šteno, ki zna kuhati in  opravljati 
druga h išna dela, išče  družina z 
odraslim i otrok i v  Zagrebu. P la
ča  po dogovoru. Ponudbe: Peru- 
novič, Zagreb, K lajičeva 44, tele 
fo n  571-526, ali: B ožovič, N ova  
R esa 12, K rško.

STANOVANJA
PRODAM H IŠO v četrti fazi grad

n je, 1 km  od centra N ovega m e
sta . P lačljiva lahko v nekaj le 
tih . Inform acije: Lavrič, Volčiče- 
va 20, N ovo m esto .

H IŠO, takoj vseljivo , s  sadnim  
vrtom , ki je  oddaljena 10 m inut 
od  železniške p ostaje Polževo, 
prodam . Cena 25.000 N din. Si- 
njar, Zgornja Draga 23, V išnja  
gora.

ZIDANICO ALI HIŠICO, prim erno 
za vikend, m ed Stražo in Za
gradcem  kupim . Ponudbe z n a 
vedbo kraja in  cene n a upravo 
D olenjskega lista pod »Dostopno 
z avtom «.

PRODAM HIŠO v B eli krajini, go
spodarsko poslopje, vinograd in 
zem ljo  po že lji. H iša je 5 m inut 
oddaljena od avtobusne postaje  
na cesti M etlika — N ovo m esto . 
N aslov v upravi lista  (182/68).

PRODAM ALI ODDAM v najem  p o 
sestv o  oseb i, k i b i m e preživlja
la  do  sm rti. N aslov v upravi li
s ta  (181/68).

PRODAM vseljivo  enostanovanjsko  
h išo . V prašajte na Partizanski 23, 
N ovo m esto .

TRGOVCI, OBRTNIKI, pozor! Ta
k oj dam v  najem  idealen  pro
stor  7 x  3,5 m 2 za sk lad išče ali 
obrtno delavnico v  centru N ovega  
m esta . Prostor Je suh  in sv e 
te l. N aslov  v oglasnem  oddelku  
(186/68).

MOTORNA VOZILA

PRODAM AVTO »Škoda 1000 MB«. 
H orjak, H eroja M aroka 1, Sev 
n ica .

MOPED COLIBRI, dobro ohranjen, 
d ve brzini, prodam . S ilv o  Jarc, 
Trebnje 72.

UGODNO PRODAM traktor znam 
ke »Dojc« z vsem i prik ljučk i. Jo
že Rupar, Goriška vas 7, Š k o c
jan.

PRODAM m otor »DKW« 1959 v  
d obrem  stanju. N aslov v upravi 
lista  (179/68).

PRODAM m otorno kolo  »Puch R o
ler« 125 cm  za 100.000 Sdin in  
traktor »Lanz« 25 km , po d ogo 
voru tudi m enjam . Grabrijan, 
D ragoši 4, p . 'A d le š ič i ,  Črno
m elj.

PRODAM
PRODAM VINOGRAD n a Golušni- 

ku v skupni izm eri s  pašnikom  
40 arov. M atija B ojane, Mala 
B učna vas 15.

PRODAM večjo  količ ino  vloženih  
Jurčkov in  srbske so late. Ignac 
Povše, Birčna vas 15.

PRODAM VINOGRAD in zidanioo  
z 2 prostorom a v Sm avru. Infor
m acije: Alojz Zupančič, Dobr
n ič 28.

OBVEŠČAM V SE IN TER ESENT E, 
d a b om  prodal 18. februarja ob  
9. uri km ečke stroje, ž ivino, vo- 
eove, nekaj pohištva; dam  v n a
jem  tudi h išo  ter gospodarsko  
poalopjo. Jože Zupančič, V elik i 
G aber 36.

POCENI PRODAM 80 a zem lja t

?e llk i B učni vasi. M artin Cesar, 
• lik a  B učna vas 18.

MODAM kombi oirtm otroSkt vozi

ček, sta jico  in košek. Kandijska  
13 (b lok  IM V), stanovanje 15.

PRODAM DVE NJIVI v  izm eri 18 
in  20 arov. Stefan  M avsar, Sela  
4, Črnom elj.

ODDAM ALI PRODAM garažo na 
obroke. N aslov  v  upravi lista  
(180/68).

PRODAM zazidljivo parcelo n a le 
pem  kraju  v  Šm ihelu . N aslov v 
upravi lista  (176/68).

PRODAM 2 voza lepega sm rekove
ga kolja. N aslov  v upravi lista  
(175/68).

PRODAM stroj za izdelavo cem ent
ne strešne opeke z 200 do 400 
kosi jeklenoželeznih m odelov. 
Adolf N ahtigal, M okronog 34.

BILJARD, avtom atičen , renoviran, 
ugodno prodam . N a zalogi im am  
vedno pribor za vse vrste b iljar
dov. Poceni prodam  3-tonsko p ri
kolico  za traktor. Ivan Zupančič, 
K rško, Cesta krških žrtev 139.

SPALNICO z vložki ugodno pro
dam . Ogled vsak dan od 16. ure 
dalje. Cesta herojev 14, N ovo  
m esto .

POCENI PRODAM kuhinjsko opre 
m o, novo pom ivalno m izo in  
spalnico . N aslov v upravi lista  
(184/68).

PO UGODNI CENI prodam  dobro  
ohranjen ženski šivalni stroj 
»Gritzner«. N aslov v  upravi lista  
(185/68).

UGODNO PRODAM krom pir sorte: 
igor, urgenta, cvetnik, sirtem a, 
m erkur in kifeljčar; debelina 2,8 
d o 4 cm . prim eren za saditev. N a  
željo kupca preskrbim  tudi pre
voz. Interesenti, javite se  na n a
slov: inž. Franc K uralt, žab n ica  
45, p. Zabnica pri Kranju.

PRODAM ČEBELNJAK in 10 AZ 
panjev 1000 din. B ožič (T erkaj), 
Birčna vas.

PRODAM skedenj v dobrem  stanju. 
N aslov v upravi lista  (187/68).

KOTLE za žganjekuho vseh vrst 
izdeluje kvalitetno V. K apelj, ba- 
krokotlarstvo, Ljubljana, A ljaževa 
c. 4, š išk a .

CEMENTNO strešno opeko po  
1 N din, dostavljeno na dom , d o b i
te v  L jubljani, M ilana M ajcna 47.

HITRO IN  SOLIDNO izvajam  in 
šta lacije  centralnega ogrevanja  
in  vodovodne napeljave z  vsem i 
potrebnim i načrti. Ponudbe pod  
»Garancija 2 leti«.

OBVEŠČAMO cenjene goste, da  
zaradi bolezni v  ansam blu n i b ilo  
v nedeljo v B eli cerkvi Planšarjev. 
Sporočam o, da bodo igrali prihod
njo nedeljo , 18. 2., ob  16. uri v  
prosvetnem  dom u.

Vabljeni!
‘ * J

H / A l !  V/ft H Dl
Ob prerani izgubi našega drage

ga m oža, očeta  in starega očeta

MATIJE FLAJNIKA
se iskreno zahvaljujem o vsem , ki 
so  ga sprem ili na zadnji p oti. P o 

sebna hvala g. župniku, pevcem , 
tov. Cestniku za  poslovilne besede, 
kolektivu ELEKTRO iz Črnom lja, 
vsem  sosedom  ter drugim , ki so  
nam  kakorkoli pom agali, š e  en 
krat hvala za vse!

Žalujoči dom ači

Ob izgubi dobrega m oža

SLAVKA SATOŠKA
u pokojenca iz Črnom lja

se iskreno zahvaljujem  dr. Marini, 
dr. S lam aju, dr. M iheliču iz Čr
n om lja, prim ariju  dr. K oscu, dr. 
Prim ožičevi in  drugem u zdravstve
nem u osebju  boln išn ice v  N ovem  
m estu  za zdravljenje in vso  nego. 
N adalje se  zahvaljujem  družbeno
političn im  organizacijam , predstav
n ikom  JLA, p rijateljem  in  znan
cem , ki so  ga sprem ili na zadnji 
poti in  m u n a prerani grob p o lo 
žili vence in  cvetje . Posebna za 
hvala sosedom , ki so  m i v tem  
težkem  času sta li ob strani. 
Žalujoča žena Marija in  sorodniki

Zahvaljujem  se  črnom eljskim  
zdravnikom , v  n ovom eški b o ln išn i
c i osebju  internega in kirurškega  
oddelka, dr. K oscu, dr. Prim ožiče
v i, za  uspešno operacijo  dr. šav-  
lju  in  dr. M oreli.

Fotograf Albin B ožič, Črnom elj.

KUPIM
TAKOJ KUPIM zazid ljivo gradbeno  

parcelo. N aslov  v  upravi lista  
(177/68).

RAZNO
ŽELIM spoznati žensko, staro do 

38 let, p o  m ožnosti s  pokojnino  
ali da je šiv ilja . N aslov  v upravi 
lista  (178/68).

PRED JEDJO in p o  njej m orda  
m orate m islit i n a  svoj želodec, 
če  ga zdravite brezuspešno z raz
n im i zdravili. S te že poskusili z 
preizkušenim  in učinkovitim  na
ravnim  zdravilom  — z rogaškim  
DONAT vrelcem ? Zahtevajte ga v 
trgovini, te  p a  ga dobe v N ovem  
m estu  pri trgovskem  p odjetju  

HM ELJNIK in  STANDARD (M ER
CATOR).

POROČNE PRSTANE izdeluje po  
n ajnovejši m odi in  vsa zlatarska  
d ela  opravlja zlatar, G osposka 5, 
Ljubljana (p o leg  univerze).

ZAČETNI in nadaljevalni krojno- 
š ivaln i tečaj se  prične 26. febru
arja 1968 v  N ovem  m estu . Infor
m acije  in vpis pri: Š tukelj, Par
tizanska 5.

POZOR! Pom lad se  prib ližuje. Ce 
še  n im ate vrtnega palčka, p oh iti
te  z  naročilom ! Z velik im  p opu 
s to m  vam  v  zim skem  času nu 
d im  sim patičnega p alčka v v e li
k osti 60 om iz n ajodpom ejših  
m aterialov. Pošiljam  po povzetju. 
N aročila  sprejem a Aleksander 
Leskovec, Mirna na D olenjskem .

Prav je, da zveste;

Joliko lepega branja'
■  »KAJ LETOS n e  BOSTE NIC POBIRALI 

NAROČNINE?« so spraševali te dni mnogi naroč
niki, ki so prišli v upravo našega lista od blizu 
in daleč in plačali polletno ali tudi kar celoletno 
naročnino. »Bomo, bomo« — smo jim hiteli zatr
jevati, »a počakati smo morali zaradi velikega šte
vila novih naročnikov v januarju, da steče vsa iz
terjava hkrati.« »Pa le glejte, da se obseg lista do 
poletja ne bo nič znižal!« so nam zabičevali ljudje 
in dodali, da je prav zdaj na vasi največ časa za 
branje. Veseli smo, ko mnogi bralci povedo_ kako 
jim je v listu všeč to in ono, zlasti pa so tudi 
starejši ljudje veseli, da » . . .  je v Dolenjcu toliko 
lepega branja«. Verjemite nam, zadovoljstvo naroč
nikov je za nas v uredništvu in upravi lista naj
lepše plačilo!

■  IZTERJAVA NAROČNINE pa se je medtem 
že začela: te dni smo poslali poštam na Dolenjskem 
položnice za plačilo naročnine za prvo polletje. 
Prosimo, olajšajte vašemu pismonoši naporno in 
odgovorno delo: plačajte mu naročnino takoj ob 
prvem obisku! Saj vas tudi Vaš list obišče redno 
vsak četrtek — in nič ga ni treba »dvakrat prositi«, 
kakor moramo mi prenekaterega slabega plačnika! 
Ogenj pa je v strehi, če takemu »pozabljivemu« na
ročniku list ustavimo . . .

■  ZADNJI ČETRTEK TISKARNA v Ljubljani ni 
mogla pravočasno dobiti boljšega roto papirja iz 
tovarne v Krškem, zato smo morali Dolenjski list 
tiskati na navadnem časniškem papirju. Zamer je 
bilo nič koliko, pa neljubega slučaja res nismo bili 
krivi! Prosimo za vaše razumevanje in potrpljenje, 
saj bo danes (tako upamo v torek opoldne) na vo
ljo spet boljši_ beli papir.

■  NEPRIJETNO NOVICO nam je sporočila pro
dajna služba časnika DELO, ki odpremlja iz tiskar
ne v Ljubljani tudi naš tednik: uro dela v ekspeditu 
in adremoteki nam bo poslej zaračunavala po 1200 
starih dinarjev in ne več po 900 Sdin kot zadnjih 
5 let. Podražitev pa je upravičena, ker so se vsi 
stroški medtem občutno povečali. Na leto bo treba 
odšteti CP Delu nekaj nad 2,750.000 Sdin več kot do
slej, a verjemite nam: zaradi tega naročnine zares 
ne bomo povišali! Razliko bomo pokrili iz razšir
jene oglasne službe v našem listu.

■  SOFINANCIRANJE OBČINSKIH STRANI le
tos še ni zaživelo tako kot bi bilo treba: mesečne 
obroke za januar smo dobili od ObS v Sevnici, Ko
čevju, Novem mestu, Metliki, Ribnici in Krškem, 
medtem ko smo preostale tri občinske skupščine 
spet prosili za nakazilo. — Ce vas za konec še za
nima: podjetja, ustanove in ObS nam dolgujejo tre
nutno nad 11 milijonov Sdin neplačanih računov. 
Suh je februar> zelo stih . . .

Vsem naročnikom in bralcem lista: lep pozdrav!

DOLENJSKI LIST

Dotrpeli so naša ljuba mama

FRANČIŠKA PRIJATELJ
roj. JENC iz Vinic

Pokopali smo jih 12. februarja 1968 v Ljubljani 
Vsem, ki ste jim poklonili vence in cvetje, jih spremili na zadnji poti 

ter sočustvovali z nami, iskrena hvala!

ž a l u j o č i :
hčere Angela, Francka, Ela, sin Ivan, sestra Marjetka ter vnuki In pravnuki 

Vinice, Novo mesto, Ljutomer, Vancouver, Ljubljana

MIN3SKI UST
umi«

Res je: dvakrat na leto
nam »suša« pobere zadnje dinarje iz pli
tkega žepa: pozimi in poleti, obakrat 
pred redno izterjavo polletne naročnine. 
Tiskarna, tovarna papirja, pošta in dru
gi dobavitelji pa že terjajo plačilo raču
nov za januar in februar. Zato prihajamo 
te dni k vsem naročnikom:

prosimo, pripravite takoj denar za 
polletno naročnino — vaš pismonoša 
vas bo obiskal že prihodnje dni! Ni
kar mu ne odrecite plačila, saj vas 
bo moral potem še enkrat obiskati; 
sebi in nam boste naprtili samo ne
potrebne stroške, vsem pa še veliko 
nepotrebnega dela!

Naročnino za DOLENJSKI LIST je tre
ba plačevati vsaj za pol leta vnaprej. 
Zato vas, dragi naročniki, (trenutno 
s prazno blagajno) lepo pozdravlja

UPRAVA DOLENJSKEGA LISTA

' K U J

Brežice: 16. in  17. 2. angleški 
film  »Rafali ob  zori«. 18. in 19. 2. 
francoski barvni film  »Krogla v 
srcu«. 20. in  21. 2. italijanski 
barvni film  »Tri ljubezenske  
noči«.

Črnomelj: 16. in  18. 2. ita lijan 
ski barvni film  »Preluknjani do
lar«. 20. in  21. 2. am eriški barvni 
film  »Zenska iz slam e«.

K očevje: 16. do 18. 2. am eriški 
barvni film  »Arabeska«. 18. in  19. 
2. am eriški barvni film  »San Fer- 
nando«. 20. 2. am eriški film  »Gra
ničarska pravda«. 21. 2. ita lijan 
ska film  »Gospe in  gospodje«. 22. 
2. francoski film  »Maščevalec z 
m ečem «.

Kostanjevica: 18. 2. am eriški
barvni film  »Propad rim skega ce 
sarstva«.

Metlika: 16. do 18. 2. am eriški 
barvni film  »Vesela dekleta«. 19. 
in  20. 2. nem ško-jugoslovanski
barvni film  »Pesem prerije«. 21.

in 22. 2. jugoslovanski film  »Gren
ka trava«.

N ovo m esto — »Kika«: 15. in  
16. 2. jugoslovanski barvni film  
»Čudne ženske«. 17. d o  19. 2. fran
cosk i barvni film  »Topli plen«. 
18. 2. ob 10. uri m atineja sloven 
skega film a »Nevidni bataljon«. 
20. 2. gostovanje MG ljubljanske
ga — abonm a. 21. in 22. 2. am e
riški film  »Tarzan v N ew  Yorku«.

Ribnica: 17. in 18. 2. francoski 
barvni film  »Bojevnikov počitek«.

Sevnica: 17. in  18. 2. am eriški 
film  »Ljubezen v Las Vegasu«. 21. 
2. am eriški film  »Pregon iz p e 
kla«.

Sodražica: 17. m  18. 2. am eriški 
barvni film  »Popoldanski strel«.

Trebnje: 17. in  18. 2. francoski 
barvni avanturistični film  »Člo
vek iz H ong Konga«.

Jožetu Šinkovcu iz Ločne želijo  
za 40-letnico še m nogo zdravih let 
sinova Joži in Darko, žena in  
m am a.

DOLENJSKI UST
LASTNIKI IN IZDAJATELJI: občinske konferen 

ce SZDL Brežice, Črnomelj, Kočevje, Krško, Metlika, 
Novo mesto, Ribnica, Sevnica in Trebnje.

UREJUJE UREDNIŠKI ODBOR: Tone Gošnik
(glavni in odgovorni urednik), Ria Bačer, Miloš Ja- 
kopec, Marjan Legan, Jože Primc, Jožica Teppey in 
Ivan Zoran. Tehnični urednik: Marjan Moškon.

IZHAJA: vsak četrtek — Posamezna številka 70 
par (70 starih din) — Letna naročnina: 32 novih 
dinarjev (3200 Sdin), polletna naročnina: 16 novih 
dinarjev (1600 Sdin); plačljiva je vnaprej — Za ino
zemstvo: 50 novih dinarjev (5000 Sdin) oz. 4 ameri
ške dolarje ali ustrezna druga valuta v vrednosti 
4 amer. dolarjev — Tekoči račun pri podr. SDK v 
Novem mestu: 521-8-9 -  NASLOV UREDNIŠTVA IN 
UPRAVE: Novo mesto, Glavni trg 3 — Poštni pre
dal: 33 — Telefon: (068)-21-227 — Nenaročenih roko
pisov in fotografij ne vračamo — Tiska: CP »Delo# 
v Ljubljani.


