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Dokler bomo država, ki ima največ zaposlenih žensk in najmanj 
poskrbljeno za otroke, so vse čestitke samo čestitke. Zatorej iskreno 
želimo vsem našim ženam ob njihovem prazniku čim lažje delo v s lu 
žbi, čim manj skrbi doma, hkrati pa popolno ostvaritev njihovih pravic!

Srečanje lokalnih 
radijskih postaj

V torek dopoldne so se v 
uredništvu radia Brežice se- 
šli predstavniki lokalnih ra
dijskih postaj iz Ptuja, Ra
delj ob Dravi, Tržiča, Trbo
velj, Slovenj Gradca, Brežic 
in Šmarja pri Jelšah ter v ok
viru Poslovnega združenja po
krajinskih listov in lokalnih 
radijskih postaj SRS izmen
jali delovne izkušnje. Deset 
slovenskih lokalnih radijskih 
postaj bo imelo poslej samo
stojno sekcijo v okviru po
slovnega združenja, ki bo re
ševala predvsem vsa odprta 
vprašanja s področja obve
ščanja, ki ga opravljajo lo
kalne radijske postaje.

Frosvefarji na Otočcu
Občinski odbor sindikata 

družbenih dejavnosti, medob
činski zavod za prosvetno-pe- 
dagoško službo in temeljna 
izobraževalna skupnost iz 
Novega mesta so organizirali 
v soboto, 2. marca, na Otoč
cu zborovanje prosvetnih de
lavcev iz novomeške občine. 
Udeležilo se ga je več kot 
400 prosvetnih delavcev in 
gostov, med njimi član re
publiškega IS dr. Vladimir 
Bračič, namestnik republiške
ga sekretarja za prosveto in 
kulturo Boris Liipužič, pred
sednik republiškega odbora 
sindikata družbenih dejavno
sti Slavko Bohanec, direktor 
republiškega zavoda za šol
stvo Miro Lužnik, predsed
nik ObS Novo mesto Franci 
Kuhar in drugi predstavniki 
družbeno-politdčnega in kul- 
tumo-prosvetnega življenja 
iz novomeške občine. Refe
rat o vlogi prosvetnega de
lavca je imel direktor Miro 
Lužnik, Slavko Bohanec je 
govoril o nalogah sindikatov

Franc Popit v Sevnici
Včeraj dopoldne, 6. marca, 

je obiskal Sevnico sekretar 
izvršnega komiteja ZKS 
Franc Popit. Z zastopniki po
savskih občinskih komitejev 
se je pogovarjal o možnostih 
za ustanovitev regionalnega 
komiteja ter sodelovanja 
med občinskimi komiteja.

Na zadnji seji občinskega 
komiteja Novo mesto je med 
drugim tekla razprava o pred
kongresnih tezah ZK o kad
rovski politiki. Ugotovili so, 
da je ZK v kadrovski politiki 
zadnja leta nedejavna in da 
je bilo vse preveč prepušča
nja kadrovskih zadev pred
pisom, oziroma »državniške
mu« odločanju. Zategadelj je 
potrebno soočiti v predkongre
snem obdobju načelna stali
šča s prakso.

Člani komiteja so se naj
prej pogovorili o tem, kako 
oceniti dosedanjo kadrovsko 
politiko, nato pa o tem, kako 
uresničevati sprejeta stališča. 
Komunisti v delovnih orga
nizacijah naj pretehtajo, kako 
stoje stvari pri njih, od te 
ocene pa naj bo odvisno na
daljnje delo. Ce je razprava 
potrebna (strokovni sestav v 
podjetju ni primeren, do mla-

družbenih dejavnosti pri uve
ljavljanju družbenega dogovo
ra za izobraževanje, predsed
nik izvršnega odbora novo
meške TIS prof. Veljko Tro
ha pa je prikazal materialni 
položaj šolstva v občini.

Prva zvezna na
grada RK v Pašece

Predsednik RK Slovenije 
Ivo Majdič je 5- marca pode
lil v Pišecah prvo nagrado 
RK Jugoslavije šolski kuhinji, 
katero že 10 let prizadevno 
vodi Ivanka Ostreličeva. Na 
prisrčni slovesnosti so bili 
razen šolarjev prisotni še 
predstavniki občinskih vod
stev RK, DPM in SZDL. Šo
larji so pripravili kratek pro
gram, hkrati pa so poročali 
tudi o tem, kako sodelujejo 
pri delu šolske kuhinje.

KRKA februarja: 
nad milijardo 
proizvodnje1.

1. marca smo izvedeli, 
da je tovarna KRKA v 
Novem mestu pretekli me
sec dosegla doslej najviš
jo proizvodnjo, odkar iz
deluje zdravila, kozmetič
ne preparate in druge 
proizvode: v februarju so 
v podjetju dosegli nekaj 
več kot milijardo S din 
bruto proizvodnje. Tudi 
prodajni uspehi so bili 
minuli mesec izredno 
dobri.

dih strovn jakov ni pra
vega odnosa, pojavi obrtniške 
miselnosti, zaostajanje za raz
vojem v tehnologiji itd., itd.), 
bo najbrž tlreba pregledati 
statut, ki mora določati kad
rovsko politiko, če so dolo
čila presplošna in so kadrov
ske napake posledica tega, 
potem naj komunisti vztra
jajo v zahtevi, da morajo biti 
določila v statutu jasna in 
nedvoumna.

Za tako zastavljeno kadrov
sko politiko se mora v pod
jetju zavzemati celotna orga
nizacija ZK, torej vsi komu
nisti. Strah, da kadrovska po
litika ni več stvar ZK, je od
več. Tudi naš družbeni sistem 
je v prvi vrsti stvar komuni
stov, saj so oni zgradili nje
gove osnove, kadrovska po
litika pa je s tem sistemom 
v neposredni zvezi.

Pri določanju o tem, kdaj 
in kako začeti z akcijo, naj 
bo vodilo sprejemljivost sta
lišč, ki jih namerava zastopai- 
ti ZK- Odveč bti namreč bilo

Jakov BSažević 
v Metliki

Prejšnji teden je predsed
nik sabora SR Hrvatske Ja
kov Blaževic obiskal Metliko. 
S predstavniki občine se je 
pogovarjal o gradnji novega 
mostu čez Kolpo pri Jurov- 
skem brodu. Povedali so mu, 
da je cestni sklad SRS že za
gotovil celotni delež 70 mili
jonov S din za gradnjo s slo
venske strani, medtem ko de
nar za gradnjo s hrvaške stra
ni še ni zagotovljen. Ker bi 
to utegnilo gradnjo zavreti, 
so ga prosili, naj posreduje.

48 zvez z Ljubljano
V prvi polovici letošnjega 

leta bo novomeško Podjetje 
za PTT promet povečalo šte
vilo medkrajev. telefon, zvez 
z Ljubljano od 24 na 30. V za
četku prihodnjega leta pa bo 
med Novim mestom in Ljub
ljano že 48 telefonskih zvez. 
Ob koncu letošnjega leta bo
do povečali tudi število tele
fonskih zvez med Novim me
stom in Krškim od 12 na 24.

poizkušati uveljaviti nekaj, 
česar kolektiv ne bo sprejel.

Posebej pa so govorili o 
vlogi vodilnih delavcev komu
nistov v delovnih organizaci
jah. Resnici na ljubo je trebaj 
ba priznati, da se nemalokrat 
skrivajo za samoupravnimi 
organi, da uveljavljajo stali- 
šča, ki so v nasprotju z na
čelnimi izhodišči ZK v kad
rovski politiki, in da v posa
mičnih primerih tudi škod
ljivo vplivajo v delovni orga
nizaciji. Vodilni delavci ko
munisti so v delovni organi
zaciji v okviru organizacije 
ZK enaki med enakimi in ni
majo nobene pravice povzpe- 
njati se nad organizacijo, pač 
pa se morajo podrediti sta
liščem, ki jih je organizacija 
sprejela. O vodilnih delavcih 
komunistih naj razpravljajo 
organizacije kot o komuni
stih z večjimi dolžnostmi, nji
hove pravice pa so v organi
zaciji enake kot pravice vseh 
drugih komunistov.

Na seji so sprožili tudi 
vprašanje, kakšno vlogo naj 
v kadrovski politiki igra ko
mite. Ponovno je bilo pou
darjeno, da se mora komite 
pri uveljavljanju sprejetih 
stališč naslanjati na organi
zacije ZK. V začeti akciji pa 
bo sodeloval tudi komite edi
nole v primerih, ko komuni
sti z naprednimi stališči ne 
bi mogli uspeti zaradi razme
rja sil v podjetju. Takrat bo 
komate posegel v dogodke, 
vendar se bo tudi v takšnih 
primerih oslanjal na prizade
to osnovno organizacijo ZK 
in njene člane.

M. JAKOPEC

Srečanje Kozjancev 
v Brestanici

Program vseh praznovanj, 
ki se bodo letos zvrstila v 
krški občini, je podrobno 
pretresel izvršni odbor ob
činske konference na seji 5. 
marca. Predvideno je sreča
nje borcev Kozjanskega od
reda na brestaniškem gradu, 
srečanje borcev Gorjanskega 
bataljona v Kostanjevici in 
vrsta prireditev na čast 25. 
obletnice AVNOJ. Za pro
gram bodo poskrbele kultur- 
no-prosvetne in športne or
ganizacije.

Smrt z dirkalnim 
kolesom

V prometni nesreči, ki se 
j,3  zgodila v torek ob dveh 
popoldne pred Kriegerjevo 
gostilno v Krškem, je izgubil 
življenje 15-letni Feliks Arh 
iz Drnovega. Arh je na ne
preglednem ovinku Dalmati
nove ceste z dirkalnim ko
lesom prehiteval celjski to 
vornjak, ki ga je vozil Maks 
štiglec, nasproti pa je Franc 
Miler iz Mrtvic pri Leskovcu 
pripeljal avtobus, v katerega 
se je kolesar zaletel.

Udeleženci zborovanja prosvetnih delavcev iž novomeške občine poslušajo referat 
prof. Lužnika o vlogi prosvetnega delavca. (Foto: M. Vesel)

OD 7. DO 17. MARCA 
Nekako od 10. marca 

dalje nestalno s pogost
nimi padavinami in 
ohladitvami, zlasti med
12. in 14. marcem.

Dr. V. M.

Prepričljiv nastop in ugled!
ZK je dolžna skrbeti za kadrovsko politiko, sprejeta stališča pa uveljavljati 
s prepričljivostjo in ugledom —  Vodilni delavci komunisti nimajo nobenih 
predpravic —  Občinska konferenca ZK bo še v marcu razpravljala o ka

drovski politiki

N O V A  G O R I C A



tedenski
mozaik

Poslovna skrivnost
Solzne oči je imel bivši a- 

meriški minister Mc Namara, 
ko je poslušal poslovilni go
vor predsednika Johnsona, na
menjen njemu, ki je sedem let 
vztrajal na tem položaju. Sc 
bolj solzne oči imajo črnci n 
vsi tisti reveži v ZDA, ki jih 
je vietnamska vojna prikrajša
la za »novo veliko družbo«, o 
kateri je sanjal predsednik 
Kennedy, ko se spominjajo, 
kaj vse bi dobili, če ne bi mi
lijard požrlo nenasitno žrelo 
v Pentagonu . . .  Sovjetsko no
tranje ministrstvo je prepove
dalo tujim dopisnikom zbira
ti novice od »zasebnih oseb«
Ta prepoved spominja na sta
linistični dekret iz leta 1947, 
ki je veleval, da mora iti vsak 
stik med sovjetskimi funkcio
narji (novinarji so najbrž tu
di funkcionarji) in tujimi 
predstavniki skozi zunanje mi
nistrstvo. Izrecno pa je bilo 
rečeno, da funkcionarji lahko 
gredo ia pošto, se vozijo z 
avtobusom, gredo v kino, po
kličejo policijo ali zdravnika 
— brez posredovanja ministr
stva. Dopisnik »Monda« piše, 
da ima tisti, ki je obudil od 
mrtvih ta dekret velik smisel 
za humor . . . O b  posvetu par
tij v Budimpešti je kitajski ra
dio obtožil sovjetske voditelje, 
da so »sovražniki vseh revolu
cionarnih narodov, vštevši na
rode Sovjetske zveze«. Moskva 
se je »pridružila reakcioiar- 
nim silam v svetu, ki so an- 
tikomunistične, antirevolucio- 
name in protikitajske« . . .  Na 
pismih, ki jih te dni prejema
jo Američani, udarja poštna 
uprava žig »Molite za mir!« 
Ta poziv je nekoliko dvoumen, 
ker lahko pomeni, da naj 
ljudje z molitvijo izprosijo 
mir, ali naj molijo zanj, ker 
je m rtev. . .  Britanski parla
ment je zdaj naglo sprejel za
kon, s katerim je zaprl vrata 
priseljevanju azijskih družin 
iz Kenije, ki imajo britanski 
potni list in so britanski dr
žavljani. Ameriška vlada mi
sli uvesti nove carine, da bi 
»izravnala plačilno bilanco«. 
Držane Skupnega trga, poseb
no Francija in ZR Nemčija, 
ščitijo svoje kmetijstvo, ki 
drago proizvaja, pred tujo 
konkurenco z zapiranjem va
se in z visokimi carinami. Av
stralija ne dovoljuje nobene
mu nebelcu, da bi se naselil 
v deželi. Bogati se zapirajo va
se, varujejo sleherni privile
gij, če je le malo v nevarno
sti. Tričetrt človeštva naj si 
pomaga, kakor ve in zna. To
da to ni smešno. . .

Nujno je, da upravni or
gani in delavne organizacije 
temeljito pretehtajo in revi
dirajo predpise o službeni in 
poslovni skrivnosti. Takoj so 
nedavno poudarili na neki 
skupščinski sej.i. Ta precej 
zapozneli poziv, da se zau
stavi določeno podcenjevanje 
poslovne skrivnosti, so pod
prli s številnimi podabki o 
tem, kako se o delu mnogih 
naših podjetij lahko zve vse, 
kar kdo želi.

Vodstva nekaterih podjetij 
se pritožujejo, da so njihovi 
inozemski poslovni partnerji 
že naprej poznali vso proble
matiko njihove delovne orga
nizacije. Kako ti podatki uha
jajo iz podjetja?

BREZ »KITAJSKEGA ZIDU«

Ko naši državljani potujejo 
v inozemstvo, bodi službeno 
ali kot turisti, se marsikdaj 
vedejo tako, kakor bi ne ve
deli, kaj je poslovna skriv
nost. Tujim tjvirdkam in

TELEGRAMI
NEW YORK — V razgovoru z 

dopisnikom ameriške revije »Look« 
je predsednik ZAR Naser dejal, 
da je ZAR lani junija v vojni z 
Izraelom izgubila vse svoje letal
stvo in 80 odstotkov kopenskih 
sil. »Zato je naravno — je dejal 
Naser — da zdaj spet ustvarjamo 
kopenske sile.«

S Al GON — Osvobodilne sUe 
FNO so obsule z ognjem dvanajst 
večjih ameriških oporišč in štiri 
pokrajinska središča v Južnem Vi
etnamu. To je že tretji koordini
rani množični napad osvobodil

nih sil v enem mescu. 
WASHINGTON — Župani sed

mih ameriških mest, kjer so bili 
lani niuhujSi rasni neredi, so na 
televiziji zahtevali odločnejše ukre
pe za odpravo rasne diskrim i
nacije in več denarja za pomoč 
črnskim družinam, ki živijo v ne
zdravih stanovanjih v mestnih ge
tih.

TOKIO — Severnokorejska ča
sopisna agencija poroča, da je 
vsa posadka zaplenjene ladje 
»Puefolo« poslala odprto pismo 
predsedniku Johnsonu, v katerem 
zahteva, naj »odkrito prizna ame
riške zločine in se zanje iskreno 
opraviči«.

LONDON — Znani britanski 
zdravnik sir John McMichael je 
napadel južnoafriškega kirui-ga 
Bam arda zaradi njegove izjave, 
da je medicinska znanost že to 
liko napredovala v presajevanju 
tkiv, da so upravičene nadaljnje 
podobne operacije. Prav tako pa 
ni malo znanih zdravniških imen, 
ki menijo, da dr. Bam ard prav 
ravna, ko preš a j uje srca.

HAAG — V prostorih španskega 
in grškega veleposlaništva v Ha
agu sta hkrati eksplodirali dve 
bombi, škoda je precejšnja, ranje
nih je bilo šest oseb. Malo kas
neje je eksplodirala bomba tudi 
v portugalskem veleposlaništvu.

službam kar dobro ustreza 
zgovornost Jugoslovanov in 
gredo tudi tako daleč, d? 
iščejo za zaposiitev prav tiste 
naše strokovnjake, ki pozna
jo podatke s področja poslov
ne skrivnosti.

Naša država ima s tujino 
najrazličnejše stike, zato je 
povsem normalno, da v pod
jetja, zlasti večja in moder
nejša, prihajajo mnoge tuje 
delegacije. Nemara je razum
ljivo tudi to, da ti gosti, da 
bi čimbolj spoznali našo de
želo, naše gospodarstvo, vča
sih vprašujejo tudi stvari, ki 
po vsem svetu spadajo v po
dročje poslovne skrivnosti. V 
strahu, da ne bi zmanjšali 
svojega ugleda gostoljubno
sti, jim orgovarjamo tudi na 
taka vprašanja.

So primeri, ko se s tujimi 
tvrdkami sklepajo taki do, 
govori, ki domačo delovno 
organizacijo zadolžijo, da 
svojega partnerja seznani s 
lelotnim poslovanjem, mu da 
na razipolago poslovno doku
mentacijo, ijz  katere je lahko 
spoznati organizacijo dela, 
nahajališča surovin, asorti
man proizvodov in še mnoge 
druge podatke, ki so v dru
gih deželah ograjeni s »kitaj
skim zidom« poslovne skriv
nosti.

LONDON: Predsednik avtomobilske družbe NSU dr. Stieler von Heydekamph
(levo) sprejema iz rok predstavnika angleške revije »Auto« Marcusa Morrisa na
grado »AVTO LETA« za njihov avtomobil NSU RO 80 (v ospredju).

Telefoto: UPI — Herbert Ludford

DVOltEZNI MEC

Tuji partnerji zelo pozorno 
proučujejo naš tisk, zlasti to 
vamiške in lokalne časopise, 
v katerih iščejo lahko doseg 
ljiv vir poslovnih skrivnosti. 
Posamezni časnikarji in nji
hovi sogovorniki iz delovnih 
kolektivov večkrat nehote od
krijejo poslovno skrivnost. 
Včasih se brez potrebe objav * 
ljajo podatki o zalogah, su
rovinah, dokončnih proizvo
dih, o izboljšanju tehnološke
ga procesa, o negativnih fi- 
načnih bilancah in podobno, 
kar za delovno organizacijo 
pomeni poslovno skrivnost 
V več primerih je pisanje' 
časopisov vplivalo na cene 
nekaterih izvoznih proizvo
dov, otežkočalo sklepanje po
godb ali vplivajo, da je bil 
sporazum sklenjen pod manj 
ugodnimi pogoja. Tako se je ' 
to pokazalo kot dvorezen meč.

Veliko nejasnosti v tolmače
nju poslovne skrivnosti je 
tudi posledica enostranskih 
pojmovanj samoupravljanja. 
Ponekod menijo, da za samo 
upravljanje ne more biti

skrivnosti. Toda z ustavo je 
določeno, da je treba nekate
re podatke varovati kot 
skrivnost. To načelo ni do
volj obdelano niti v zakon
skih predpisih, ne v v nor
mativnih delovnih organizar 
cij.

NI VSE POSLOVNA 
SKRIVNOST!

Izdajanje službene ali po
slovne skrivnosti je v kazen
skem zakoniku precizirano 
kot kazensko dejanje, toda v 
drugih predpisih ni natančne
je določeno, kaj je treba ra
zumeti kot službeno ali po
slovno skrivnost. Vsekakor 
bodo potrebne tudi zakonske 
spremembe, toda največji del 
tega posla čaka delovne or
ganizacije, ki morajo v skla
du s svojimi lastnimi pogoji 
ugotoviti, kaj je njuhava po
slovna skrivnost.

Pri tem seveda ni mogoče 
upoštevati prizadevanja, r  da 
bi se vsi podatki o poslova
nju razglasili za poslovno 
skrivnost, ker bi to pomenilo, 
da se delovne organizacija, 
ki upravlja z družbenimi 
sredstvi, zapre vase. Bilo bi 
pa prav tako narobe in škod
ljivo, če bi trdili, da v našem 
demokratičnem sistemu za 
delovnega človeka, za samo
upravljavca, ne more biti ni
kakršnih poslovnih skrivno-

ŠIME VUČKOVIČ

tedenski zunanjepolitični pregled

tedenski notranjepolitični pregled - tedenski notranjepolitični pregled

Odhod
Romunov

svet. Predvsem pa sodi, da 
je na posvetu preveč čutiti 
vpliv nekaterih partij in da 
so se o pomembnih zadevah 
in taktiki te partije kljub ob
ljubam o nasprotnem že vna
prej dogovorile.

Prejšnji teden se je poslo
vil od svoje pisarne v Penta
gonu Robert McNamara. ki 
je bil sedem let ameriški ob
rambni minister*, izredno 
dolga doba. Na to mesto ga 
je bil poklical rajnki pred
sednik Kennedy. Zdaj ob slo
vesu mu je predsednik John
son dejal, da je v teh letih 
zgradil tako vojaško moč, 
kakršne ZDA še niso imele. 
Kljub temu odhaja McNama
ra zaradi nesoglasij s pred
sednikom ob — Vietnamu, 
obrambni minister, ki je 
omogočil in podpiral ameri
ško agresijo v Vietnamu, je 
v zadnjih mesecih prišel do 
zaključka, da se ta vojna za 
Ameriko ne splača več. To je 
bil začetek njegovega slovesa.

McNamara je vodil z ame
riškimi generali hude bitke 
vseh sedem let. Bil je prvi 
obrambni minister, ki je pri
nesel v Pentagon »računovod
sko« miselnost in »gospodar
ski račun«. Generali so bili 
brez sape. Dotlej so bili na
vajeni, da je vlada brez ugo
vora privolila v vsak njihov 
načrt, če je bil še tako drag 
in razsipen. Zato so širili o 
McNamari govorice, da je 
»hladen«, »preračunljiv« in 
čisto navaden »računski 
stroj«.

McNamara ni obsodil ame
riške agresije v Vietnamu,

■ saj je sam dolga leta sodelo
val pri njej. Izračunal je le, 
da se več ne splača. Zato od
haja drugam na položaj 
predsednika mednarodne ban
ke. Njegov naslednik Clark 
Clifford pa nima nobenih po
mislekov glede nadaljevanja 
vojne v Vietnamu. Predsed- 

! nik Johnson ne bo imel z 
njim nobenih težav

■  NA REDNI LETNI SKUPSCINI 
GOSPODARSKE ZBORNICE SRS so
razpravljavci predvsem izrazili skrb za 
nadaljnji razvoj slovenskega gospodar
stva. Podatki za lansko leto kažejo, da 
je gospodarstvo Slovenije ustvarilo za 
19 odstotkov manj skladov kot pred
lanskim, skupaj z amortizacijo pa za 
4 odstotke manj. Ob tem pa je treba 
upoštevati še to, da znaša izrabljenost 
osnovnih sredstev 45 odstotkov, vtem 
ko v vsej državi v poprečju le 35 od
stotkov. V naši republiki gre za inve- 
stićije le petina družbenega proizvoda, 
v vsej državi pa tri desetine, kar vse 
skupaj pomeni, da je razvoj slovenske 
industrije precej počasnejši kot v dru
gih republikah.

Razpravljavci so se predvsem zavze
li za to, da bi z ustrezno davčno politi
ko spodbujali gospodarska gibanja, da 
bi bile dajatve v »suhih časih« manjše 
kot v »debelih«, za kar pa je potreben 
seveda sposoben finančni aparat.

■  PO HITREM POSTOPKU so v 
zvezni skupščini sprejeli štiri zakone: 
prva je  zakon o posebnih deviznih kvo
tah za uvoz opreme, drugi je  zakon 
o dopolnitvah in spremembah zakona 
o carinskih tarifah, tretji je zakon o 
podaljšanju roka za vračilo posojila, ki 
ga federacija daje za izgradnjo proge 
Sarajevo—Ploče, in zadnji zakon, ki 
ureja dolžniško - upniške odnose med 
uporabniki družbenih sredstev. Prav o 
tem so poslanci veliko govorili. Po tem 
zakonu naj bi medsebojne terjatve ure
jali tudi s kliringom in jih tako med

sebojno poravnavali. Poslanci pa so 
menili, da velikih medsebojnih dolgo
vanj ni mogoče dokončno urediti z za
koni in predpisi, ampak samo s tem, 
da podjetja likvidirajo zaloge, sproste 
sredstva in jih vlože v novo rentabil- 
nejšo proizvodnjo. Le tako je moć 
ozdraviti gospodarstvo. Torej si od te
ga zakona ne kaže kaj prida obetati.

Zastarela
industrija

Posebej pa so grajali, ker so tudi to
krat predlagali zakone po hitrem  po
stopku. Tako je to v zvezni skupščini 
že kar v navadi, čeprav še ni dolgo 
tega, ko so sprejeli skupščinski po
slovnik, ki govori o sprejemanju za
konov v treh fazah. Poslanci imajo še 
močno v spominu zadnje zasedanje v 
lanskem letu, ko so tik pred sejo do
bili cele kilograme gradiva, o katerem 
so potem sklepali. Predstavnik ZIS pa 
je dejal, da je treba zakone hitro spre
jeti, ker bi sicer nastala velika gospo
darska škoda, kot da tega prej niso 
vedeli in bi zakone lahko tudi prej

pripravili. Iz takega ravnanja lahko 
sklepamo le to, da je zvezna admini
stracija globoko prepričana, da bo 
skupščina zakon sprejela, kakršnega 
Ji bodo pač poslali. Ali ni to omalova
ževanje skupščine?

■  TRGOVINA Z DEŽELAMI V RA
ZVOJU je bila tčma razprave komisije 
republiške skupščine za vprašanja med
narodnih odnosov. O tem je poročal 
zvezni sekretar za finance Janko Smo
le, ki je bil v delegaciji s predsednikom 
Titom v nekaterih azijskih in afriških 
deželah

■  POTNI LISTI SO DRAŽJI je po
jasnil republiški sekretariat za finance. 
Pojavil se je namreč dvom, da taksa 
na potni list ni spremenjena, če občin
ska skupščina ne sprejm e novega od
loka o tem. Zdaj so pojasnili, da to v 
tem prim eru ne velja, ampak da velja 
zvezni predpis, če občinska skupščina 
ne sklene drugače, za kar je v tem 
zakonu pooblaščena.

■  URE BOMO POLETI PREMAK
NILI — tak Je predlog republiškega 
izvršnega sveta zveznemu. Pomaknili 
naj bi jih za eno uro naprej, kot to 
delajo v nekaterih zahodnoevropskih 
državah. Tako bi morali poleti vstajati 
za eno uro prej

■  MARIBOR V AVTOMATSKEM 
TELEFONSKEM OMREŽJU — V so
boto, 9. marca, bodo tudi Maribor pri
ključili na avtomatsko telefonsko 
omrežje in bo tako tudi ta del Slove
nije dobil moderno povezavo.

Dogodki, ki so privedli do n 
presenetljivega — morda pa i 
tudi ne tako presenetljivega c 
— odhoda romunske partij- \ 

ske delegacije s posvetova- s 
nja partij v Budimpešti, sko- i 

raj spominjajo na scenarij, j 
Sreda: Sirski delegat Ka- i 

led Bagdaš nazove Romune s 
z »nacionalističnimi šovinisti.« ! 
Romunski delegat Mizil za- I 
hteva, naj Bagdaš prekliče i 
obtožbo. Ta privoli, da go- I 
vor črtajo iz zapisnika. To 
naj bi bilo hkrati opravičilo. 
Toda Bukarešti to »opraviči
lo« ne zadostuje. Konferenca 
mora dezavuirati Bagdaša in 
se odslej vzdržati slehernega 
napada na katero koli parti
jo (tudi na tiste, ki niso na
vzoče, kakor na primer kitaj
sko in albansko. Bagdaš se 
je že leta 1948 »proslavil« z 
napadi na Jugoslavijo.

Četrtek: Romunski delegat 
razloži stališče KP Romunije. 
Debata. Romuni v manjšini. 
Delegati izjavljajo, da je za
nje incident zaključen in da 
navsezadnje ni mogoče pre
prečiti posameznim partijam, 
da ne bi povedale, kar hoče
jo. Italijan Berlinguer sogla
ša s tem stališčem, a vendar 
obžaluje napad na Romune 
Popoldne se debata nadalju
je. Kaže. da je incident izgla- 
jen, ko se Romuni in Finci 
kot posredniki dogovorijo o 
»kompromisni fo-rmuli«. Toda 
na večernem zasedanju Ro
muni očitajo Fincem, da so 
podrejeni sovjetski delegaci
ji, češ da so na seji prišli na 
dan z drugačno »kompromis
no formulo«, kakor je bilo 
prvotno dogovorjeno. Romun
ska delegacija zapusti dvora
no in sporoči, da odhaja s 
posvetovanja.

Odhoda Romunov s posve
tovanja ne gre preveč drama
tizirati, ker so sami dejali, 
da upajo, da bodo ostali nji
hovi odnosi s Sovjetsko zve
zo in drugimi partijami do
bri. Romunija je še vedno 
članica SEV in varšavske ob
rambne pogodbe. Toda ro
munskega odhoda spet ne 
gre podcenjevati. Gre za po
membna nesoglasja. »Ni bi
lo izmenjave gledišč,« je de-

• jal romunski predstavnik. Na
padene so bile partije, mi pa 
nasprotujemo takim napa-

t dom. Naš sestanek je postal 
t drugačen. Datum in kraj kon

ference so že prej določili 
med seboj. Od leta 1957 se 
število partij, ki sodelujejo 

■ na teh sestankih, manjša « 
i In res ni bilo doslej v Bu- 
i dimpešti slišati jasno izreče*
)     _____
1 DJAKARTA — V indonezijsko 
i glavno mesto Je prispel na urad

ni obisk malezijski premier Tung- 
ku Abdul Rahman. To je po dol- 

1 gih letih prvi državniški obisk iz 
Malaje. Pod vladavino predsed
nika Sukam a je veljala politika

• konfrontacije, to je uničenja Ma- 
3 lezije kot »predstraže imperializ

ma«. Zdaj je govora o bratstvu 
in sodelovanju med malajskimi 
narodi.

ne kritike sklepov sestankov 
iz leta 1957 in 1961, ki med 
drugim govorijo o »jugoslo
vanskem revizionizmu«. Na
slednji pripravljalni sestanek 
za svetovno srečanje partij 
je tako> rekoč že določen za 
november, kakor želi Sovjet
ska zveza. Romunska partija 
sodi, da tako naglo ne gre. 
Potrebno bi bilo dosti več 
natančnih priprav, preden bi 
lahko mislili na svetovni po-
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Razvojne možnosti Slovenije
N avsezadnje — jeklo  je  mogoče uva
žati, m odernih  avtom obilskih cest in 
stanovanj pa ne!

Vse našte te  naloge in delo ter zla
sti razvoj, kakršen nas čaka, bodo 
zahtevali veliko več strokovnosti in 
poslovnosti, ki je, žal, v našem  eko
nom skem  p ro sto ru  še k ar precej 
m anjka. Zdi se mi, da im am o v Slo
veniji glede strokovnosti in poslov
nosti oprav iti s trem i težnjam i. Prvi 
s ta  tis ta  poslovnost in strokovnost, ki 
razum eta duha reform e, duha našega 
družbenega sistem a in sam ouprav lja 
n ja , pa se zato o tresa ta  svoje nekda
n je  pasivnosti ali celo opozicionalno- 
sti in se u stv a rja ln o  vk ljuču je ta  v na
še snovanje. Ta pozitivna sprem em ba 
je  vidna na  zelo širokem  področju ; 
ta  težn ja bolj in bolj prevladuje. V 
drugi tok poslovnosti in strokovnosti 
spadajo  nekateri teo retičn i in p rak tič 
nim  poskusi, da bi strokovnost in po 
slovnost obvladali sam oupravljan je , da 
bi posta li d ik ta tu ra  nad  p ro le ta ria to m  
To m oram o odločno zavrniti, vend 'ir 
tega ne gre napihovati. Mene npr. n a j
bolj sk rb i tis ta  tendenca, ki se že ka
že ko t sk lero tičnost sedan je poslovnosti 
in strokovnosti in to tudi je. Ta skle
ro tičn a  poslovnost in  strokovnost p rise 
gata na vsa naša tem eljna načela od 
sam ouprav ljan ja  do reform e, n ičesar 
pa ne s to rita . Sedita na  svojih  delov
nih m estih  in n ista  sposobni kakor 
koli p rem akn iti stvari. G re za b iro k ra 
cijo  in paro lars tvo ; to je  v b istvu  ne
o s o b n o s t  in p retek li čas, in to je 

tisto , k ar s to ji na poti sp rem in jan ju  
kadrovske s tru k tu re  v delovnih orga
n izacijah . Ta tok  in ta  nesposobna po
slovnost in strokovnost (in  ne delavci) 
zap irata  v- pod je tjih  v ra ta  m ladi s tro 
kovni inteligenci.

N aslednji družbeni elem ent, s ka
terim  m oram o računati pri našem  
p rog ram iran ju , je  in tegracija , in to 
in tegracija  na sam oupravni podlagi. 
Po m ojem  m nenju gre za in tegracijo  
v dveh sm ereh. Prvič, zno tra j sam ega 
gospodarstva, se pravi proizvodno. Ker 
so te s tv a ri bolj ali m anj jasne, o njih 
ne gre znova razprav lja ti Drugo pa 
je  družbena in tegracija , to  je poveza 
nost vseh dejavnosti delovnih ljudi 
v vsklajen, enoten tok družbene re 
produkcije. Prav tu  pa so procesi šele 
na svojem  začetku in bo treb a  obra
čunavati z zaostalim i, ozkimi razred 
nim i pojm ovanji. Tu bo najodločnej- 
ša avan tgardna vloga zveze kom uni
stov, ki bo m orala tudi v lastn ih  vr 
s tah  obračunavati s sek taško  razred 
nim i pojm ovanji, sicer bom o zašli v 
čedalje o stre jše  n o tran je  spopade.

V teh razm išljan jih  ne m orem o mi 
m o vprašan ja bolj funkcionalne in za
to  bolj učinkovite porazdelitve dolž
nosti in odgovornosti te r regulativov 
v okviru vse nacije. To je korak dalje 
v razv ijan ju  sam oupravne družbene 
skupnosti. Zdi se, da so sedaj nekate
re  funkcije še preveč razdrobljene in 
prem alo  povezane. Ne m orem o in ne 
sm em o v federacijo  kom un, am pak v 
m oderno racionalno organizirano slo

vensko m jugoslovansko družbo. V 
p retek losti sm o se n a jb rž  preveč p re
dali iluziji decentralizacije po vsi sili, 
iluziji, da je  m oč k o n stitu ira ti vse 
družbene funkcije v okviru' kom une. 
Rekel bi, da m oram o tu d i Slovenci 
m isliti na graditev  državnosti, seveda 
take državnosti, ki bo pom enila mo
derno in organizirano družbo, ne pa 
sinonim  za b irokracijo . G re v b istvu 
za spoznanje, da je  po trebno  nekatere 
stvari, ki se tičejo  cele nacije , u re ja ti 
skupno, da se je  treb a  b o riti p ro ti 
takem u lokalizm u in razdrob ljenosti, 
k i pom eni neracionalnost in škodo za 
tacijo ko t celoto, č e  sm o priznali 

nacije in če vem o, da bodo še dolgo 
ostale, potem  m oram o tud i p riznati, 
da države brez nacije ali nacij ni in da 
im ajo  te nacije neki odnos te r zahteve 
do lastnega presežnega dela. N acije 
ne m orem o zreducirati zgolj na  vpra
šan je ku lture , p rosvete ipd. O dtod pa 
nesporno izhaja naloga, da se da tudi 
vsaki republik i večje ekonom ske p ri
sto jnosti. H kra ti s tem  je treb a  obli
kovati nova spoznanja, zavest, pravni 
sistem  in zakonodajno prakso.

In  nazadnje naj om enim  še regio
nalni in u rban ističn i vidik našega ra 
zvoja. Vse kaže, da sm o šli v naši 
republik i v nesm otrnem  tro šen ju  pro 
s to ra  najd lje ; zato bo treb a  vsaj v 
p rihodn je  m isliti na  določeno u rb a 
n istično koncentracijo  ob osnovnih 
kom unikacijsk ih  zvezah. S tega vidika 
bo treb a  tud i znova p re tre s ti vp raša
n je  nerazvitih  v naši lastn i republiki. 
Tudi u rban ističn i vidik našega go
spodarskega in družbenega razvoja bo 
m oral b iti pom em ben fak to r p ri od
ločanjih, ki jih  bo te rja la  izdelava dol
goročnega program a našega razvoja.

In  kakšne so realne m ožnosti za 
uresničitev politike, o k a teri pišem o? 
T rdno sem prepričan , da vlada v m no
žicah, v delovnih organizacijah, pri 
strokovnih  kadrih  objektivno razpo
loženje za tak razvoj in da podpirajo  
zamisel o izdelavi dolgoročnega pro 
gram a. č u titi  je po trebno  po tem  in 
odzivi, ki smo jih  dobili na naše prve 
pobude, so zelo razveseljivi. S ubjek 
tivna p rip rav ljenost za izdelavo ta
kega n ačrta  je to rej tu. To pa pomeni, 
da se odpirajo  našem u delu ugodne 
perspektive U stvarjeno je zdravo in 
koristno  ozračje za sodelovanje med 
znanstveniki, oblastvenim i- politični
mi in družbenim i dejavniki, ki bodo 
nosili brem e začetnega dela. Računa
mo, da bo le tošn ji kongres Zveze ko
m unistov Slovenije pom em ben forum , 
ki bo -bogato prispeval k oblikovanju 
zrelih odločitev o tej naši skupni za
misli. p

N jena uresničitev je  prav gotovo v 
m arsičem  odvisna tudi od položaja in 
praktičnega uresničevanja sam ouprav
nih odnosov in pravic republike v ok
viru jugoslovanske skupnosti. V tem  
pogledu je nujno napre j razv ijati in 
dopolnjevati naš družbeni in zakono
dajn i sistem ; v ta  nam en pa je  po
trebna slej ko prej o d p rta  konfron 
tacija  pogledov, m nenj in akcij.

(KONEC)

Prekratka odeja -  ali kaj?
Velike težave ovirajo letošnje sklepanje sporazumov in pogodb -  Kako se 

bodo bolnišnice rešile izgub?

SODOBNEJE -  UČINKOVITEJE
Sekcije SZDL: posebno primerna oblika političnega dela

Družbeno politične organi
zacije si zadnje čase močno 
prizadevajo, da bi posodobi, 
le svoje delo in s tem doseg
le večjo učinkovitost. K te
mu jih silijo nove razmere, 
nastale po reformnem obdob
ju. čas je — vendarle že — 
začel postajati vsakomur bolj 
dragocen in večina ljudi se 
zdaj izogiba temu, da bi ga 
tratili t.ja v dan. Poleg te
ga pa se mora politično delo 
prilagoditi novemu, deljene
mu delovnemu času, ki ga 
pravkar uvajamo v nekaterih 
službah

Dolgoveznim sestankom, ki 
obravnavajo (površno) vse in 
(temeljito) nič. je odklenkalo 
Ljudje gredo le tja, kjer res 
kaj zvedo in lahko po jedr
nati razpravi tudi kaj kon
kretnejšega sklenejo oziroma 
vsaj povedo svoja stališča.

To pa nikakor ne pomeni, 
da bi politiko, sprejemanje 
odločitev o družbenih zade-

vah, smeli zapirati v forume, 
v politična vodstva. Naš raz
voj gre ravno v drugo smer: 
odločitve morajo čedalje bolj 
nastajati po samoupravni po
ti, to pa pomeni — v demo 
kratičnem soočanju in boju 
mnenj. Drugačne — sodob
nejše in učinkovitejše pa mo
rajo postati oblike politične
ga deia.

Med take oblike pa spada
jo — poleg tiska, radia in 
drugih množičnih komunika
cijskih sredstev, tribun itd. 
— zlasti tudi sekcije Sociali
stične zveze.

Te sekcije se zadnji čas do
kaj naglo uveljavljajo pri 
zvezni, republiški, mestni in 
(za zdaj v Sloveniji šele pri 
38) občinskih konferencah 
SZDL. Nnjihovo delo je za
mišljeno takole: kadar se po
javi žgoč problem, imenuje 
vodstvo SZDL jedro sekcije 
izmed ljudi, ki to problema

Pred nekaj dnevi so se 
zbrali na posvet v Ljubljani 
predstavniki območnih zdrav
stvenih centrov in komunal
nih zavodov za socialno zava
rovanje, da bi primerjali po
datke o pripravah na skleni
tev splošnih sporazumov med 
zdravstveno službo in social
nim zavarovanjem in o pri
pravah na. sklenitev pogodb 
z zdravstvenimi zavodi. Spo
razumi in pogodbe so izred
nega pomena za vsako ob
močje in za vsak zdravstveni 
kolektiv zato, ker so ti do
kumenti osnova za celoletno 
delo, v katerih je zajet pro
gram dejavnosti in njen ob
seg ter finančni proračun, da 
kolektivi vedo, s kakšnim de
narjem približno bodo razpo
lagali.

S sporazumi in sklepanjem 
pogodb smo vsa leta nazaj 
precej kasnili — pred arbitra
žo še vedno ni rešenih nekaj 
lanskoletnih sporov — kasni

mo pa tudi letos, saj teče že 
marec in veliko bo, če bodo 
sporazumi pripravljeni vsaj 
do sredine tega meseca, da 
bi lahko začeli nato sklepati 
posamezne pogodbe. Prav do
govori med centri in komu
nalnimi organi socialnega za
varovanja so domala v vsej 
Sloveniji odkrili vrsto nere
šenih vprašanj, kup težav, ki 
pritiskajo zdravstvo na vseh 
koncih in krajih.

V prvi vrsti se zdi, da je 
premalo dognano, kako naj 
bi porazdelili denar sklada za 
zdravstveno zavarovanje po
samezne komunalne skupno
sti med splošno zdravstveno 
službo in med bolnišnično. 
Pregled lanskoletnih bilanc 
je namreč pokazal, da so 
zdravstveni domovi, osnovna 
zdravstvena služba, zaključili 
svoje poslovanje bolj ali 
manj tekoče brez primanj
kljajev, bolnišnice pa so pad
le po vrsti v precej znatne

Kmetijski nasveti

Koliko gnojiti?
Kmetovalci so včasih razočarani, češ zakaj kmetijski 

strokovnjaki ne povedo natančno, koliko umetnega gnojila 
je treba trositi posameznim rastlinam, žal pa bo vedno 
treba govoriti le o približnih količinah, ker na potrebe 
vpliva veliko različnih činiteljev. Velikega pomena je za 
poljedelca, če ve, kakšna je kemična sestava njegovih polj. 
To preiskujejo Kmetijski inštitut v Ljubljani, Kmetijski za
vod v Mariboru in Hmeljarski inštitut v Žalcu. Tja je tre
ba poslati pravilno izbran vzorec zemlje, preiskava pa sta
ne okoli 2000 Sdm

|  KORLZA. Koruzi gnojimo s precejšnjimi količina
mi hlevskega gnoja, vendar ne toliko kot krompirju. Da bo 
dobro obrodila, je treba obilno gnojiti s fosfornimi gnojili 
(do 800 kg superfosfata) in kalijem (do 300 kg kalijeve 
soli). Veliko potrebuje tudi dušika in ji trosimo do 500 kg 
nitromonkala na hektar. Z dušikovimi gnojili ji dognojuje- 
mo, vendar ne prepozno, ker kasneje dozori.

■  KROMPIR. Dobrega pridelka krompirja ni mogoče 
pričakovati brez velikih količin hlevskega gnoja. Značilno 
za to kmetijsko rastlino pa je, da potrebuje za rast veliko 
kalija; najprimernejše gnojilo je kalijev sulfat. Semenske
mu krompirju je treba obilneje gnojiti tudi s fosfornimi 
gnojili.

■  PŠENICA. V jeseni je treba tej rastlini vreči vso 
količino fosforja in kalija, z dušikom dognojujemo zgo
daj spomladi Pridelek 40 centov zrnja odnese iz zemlje 
okoli 85 kg čistega dušika, 45 kg fosforja in blizu 80 kg 
kalija. Na vrečah gnojil so označeni odstotki in lahko izra
čunamo, koliko gnojila je treba trositi za dosego takega 
pridelka

■  DETELJE. Gnojimo jim le s fosfornimi in kalijevi 
gnojili, saj je znano, aa same vežejo dušik iz zraka in jim 
gnojenje z dušičnimi gnojili celo škodi. S fosforjem in kali
jem je mogoče gnojiti na zalogo

■  TRAVNIKI IN PAŠNIKI. Osnovno gnojenje na trav
natem svetu je posipanje fosfornih in kalijevih gnojil, saj 
teh snovi v zemlji zelo manjka. Ti dve gnojili izboljšujeta 
sestavo ruše in kakovost pridelka, dušik pa povečuje koli
čino pridelka. Pri gnojenju z njim moramo biti previdni, 
dodajamo ga ob začetku rasti in ob košnji. Inž. M. L.

tiko že sicer (bodisi na svo
jih delovnih mestih bodisi za
radi posebnega zanimanja) 
spremljajo in poznajo. Vrata 
v sekcijo pa so na stežaj od
prta prav vsem, ki jih pro
blem zanima, čeprav niso po
sebej povabljeni. Tak sestav 
omogoča sekciji, da lahko 
res kvalitetno prouči problem 
z vseh plati, zavzame stali
šča, pripravi ustrezne predlo
ge in jih posreduje vodstvu 
SZDL ali drugim organom. S 
tem sekcija pravzaprav svojo 
nalogo že tudi opravi in se 
lahko razide, če pa nanese po
treba, se lahko spet sestane, 
v dotedanjem, izpopolnjenem 
ali povsem drugačnem sesta
vu — to je pač odvisno od 
problema.

Prednost sekcij je v tem, 
da se vanje ljudje vključuje
jo po svojih interesih in za
nimanju za konkretna vpra
šanja Zato lahko zelo učin
kovito opravlja naloge, ki jih

ima Socialistična zveza: da se 
v njej soočajo najrazličnej
ša mnenja, predlogi, interesi, 
vsa protislovja razvoja in da 
se v boju stališč porajajo naj
naprednejše odločitve.

Da bi pa privabili v sekci
je čim več ljudi, morajo le-te 
res obravnavati vsa tista 
vprašanja, ki občana žulijo, 
pa čeprav so še tako deli
katna. Dandanes nobenega 
problema ne smemo in tudi 
ne moremo več spravljati v 
»hladilnik« in zapirati raz
pravo o njem.

To pa pomeni, da sekcije 
SZDL naravnost izzivajo zla
sti tudi komuniste, da upo
rabljajo te priložnosti ter v 
demokratičnem boju mnenj 
utirajo pot naprednim stali
ščem, za katera so se odlo
čili v svojih osnovnih organi
zacijah Seveda ne z avtorite
to Zveze komunistov, marveč 
7  veljavo prepričljivih argu
mentov.

komunisti namreč ne mo
rejo in ne smejo biti več »za
posleni le sami s seboj«, ne 
morejo več »razpravljati sa
mi s seboj«, marveč se mora
jo pojavljati v javnosti s svo
jimi stališči do vseh konkret
nih družbenih problemov- Bi

ti morajo prisotni s svojimi 
stališči povsod tam, »kjer se 
nekaj dogaja«. To je pravza
prav tisto bistveno, kar ho
čemo doseči z reorganizacijo 
ZK. Najširše možnosti za nji
hovo javno nastopanje pa jim 
nudi — poleg organov samo
upravljanja, družbenopolitič
nih organizacij, množičnih ko
munikacijskih sredstev — 
ravno Socialistična zveza, ta 
najširši, vseljudski parla
ment. Tako so poudarili tu- 
di na nedavni seji izvršnega 
komiteja CK ZKS. Ta pouda
rek je bil vsekakor umesten, 
kajti še so nekateri komu
nisti, ki delo v Socialistični 
zvezi podcenjujejo, ker še ni
so v celoti doumeli reorgani- 
zacije ZK. V splošnem vzeto 
pa se organizacije ZK že pre
usmerjajo s svojim delom 
navzven, zlasti v samouprav
ne organe in v Socialistično 
zvezo. Tem pozitivnim premi
kom pa morajo hitreje pri
hajati naproti tudi občinska 
in krajevna vodstva SZDL, z 
razvijanjem sodobnih organi
zacijskih oblik, ki jih dolo
ča statut SZDL. Med temi ob
likami pa so posebno po
membne sekcije.

MIRO ZAKRAJŠEK

deficite. Nekaj je na tem, da 
so se zdravstvena vodstva v 
republiki in v območjih lani 
zelo zavzela za to, da bi z 
reorganizacijo, ukrepi za ra
cionalno poslovanje in z iz
rednim prizadevanjem samih 
zdravstvenih kolektivov, u- 
skladili izdatke z dohodki, in 
to jim je razmeroma dobro' 
uspevalo. Za bolnišnice pa je 
bila glavna teža dela — p r i 
lagajanje finančnih instru
mentov, bolj smotrna delitev 
kapacitet in dela, uvajanje 
enotnejših normativov in 
standardov — odložena na le
tošnje leto. V tem je prav 
gotovo delen vzrok za nasta
janje deficitov, vendar pa je 
vprašljivo vedno bolj, ali ni • 
bila tudi porazdelitev sred
stev v lanskih splošnih spora
zumih med osnovno zdravst
veno službo in bolnišnicami 
v nepravem sorazmerju saj 
marsikaj kaže na to, da je bi
lo za bolnišnice odmerjene
ga premalo denarja. Skoraj 
gotovo bo letos laže sklepa
ti pogodbe z zdravstvenimi 
domovi, več težav in proble
mov pa bo pri bolnišnicah. 
To tembolj, ker še mnogi za
vodi za socialno zavarovanje 
vztrajajo na tem, da obraču
najo bolnišnično ’ dejavnost s 
pomočjo pavšala in se bojijo, 
da bi jim odločnejši korak 
k financiranju po storitvah 
prinesel večje obveznosti, več
je dajatve, ki jim skladi ne 
bi bili kos. Pavšal navidezno 
prikriva probleme, ustvarja 
pa tudi zelo nejasno sliko, ka
ko se troši denar. Vendar 
smo lani videli, da pogodbe 
na osnovi pavšala ne rešuje
jo finančnih problemov. Skla
di socialnega zavarovanja so 
se sicer rešili velikih defici
tov, namesto tega pa so de
ficiti nastajali neposredno v 
kolektivih bolnišnic. Nikamor 
naprej ne bi prišli, tako je 
bilo mnenje sekretariata za 
zdravstvo, če bi se tudi letos 
orientirali na tako poslova
nje, saj na koncu je treba po
kriti primanjkljaje tako v 
skladu kot v bolnišnici- In 
če bolnišnice dokažejo, da so 
opravile zaradi navala bolni
kov, težjih primerov in po
dobnega, več dela, je potreb
no take stroške pač plačati, 
ker tega kolektiv ne more 
vzeti na svoje breme.

MARIJA NAMORS

Televizorji na posoji
lo tudi za kmetovalce

Elektronska industrija v 
Nišu bo poslej tudi kmetom 
in obrtnikom prodajala te
levizijske sprejemnike na ob
ročno odplačevanje, kakor 
jih zdaj že lahko kupuje;o 
delavci iz družbenega sektor
ja. Velika trgovska podjetja 
in blagovne hiše po vsej dr
žavi se zdaj pogovarjajo s 
podjetjem El v Nišu o obliki 
te prodaje.

Združene 
ladjedelnice

Delavci 6  velikih jugoslo
vanskih ladjedelnic so se od
ločili z referendumom za 
združitev. Zdaj bodo torej 
vskladeni načrti jugoslovan
skih graditeljev ladij, s čimer 
bodo dosegli tudi enakomer
no zaposlenost vseh delavcev 
v tej panogi. Razen tega bo
do naše ladjedenice konku
renčne s cenami na svetov
nem trgu, samo s skupnimi 
službami pa bodo prihranile 
poslej na leto pribl. 40 mi
lijonov N din.

V republiški upravi 
že po novem

S 1. marcem so v republi
ških upravah in drugih or
ganih začeli poslovati po no
vem petdnevnem delovnem
času.



PREDSTAVLJAMO VAM PRVO SLOVENSKO KADETNICO, OD KATERE VELIKO PRIČAKUJEMO

bodo po javnem razpisu koli dolgčas! Da bd zvedel prišel sem. Najraje

Pod Grmado ni nikomur dolgčas

DOLENJSKI UST * TEDNIK* VESTNIK i/sak četrtek 60.000 izvodov!

Dan, za katerega smo se dogovorili, je bil meglen in deževen. Dober 
streljaj od ceste, na koncu drevoreda pod strmim gozdnatim pobočjem 
Grmade, ki je izginjalo nekam v sivo in mokro zimsko nebo, stoji v parku, 
zasajenim s častitljivim redkim drevjem, nekaj širokih, čednih poslopij. 
Težko bi človek rekel ali je tu sanatorij ali inštitut ali hotel. Povzpel sem 

se čez travnato pobočje po stezici z lesenimi stopnicami. . .

kaj več o tem, sem se pogo
varjal s trem i mladinca, ki 
so prišli v Ljubljano z vseh 
vetrov Slovenije.

■  17-letni Marjan čem e iz 
šm arjete pri Celju pravi:

»Ta poklic me je že od 
nekdaj mikal, najbolj mo- 
toroznanstvo in radijske zve
ze. Najprej sem mislil, da 
bo bolj enostavno, potem 
pa sem videl, da se bo treba 
kar precej učiti. Veseli me 
tudi fototehnika, saj sem že 
doma delal v šolskem foto 
krožku. Sošolci me nagovar
jajo, naj se odločam za pro
metno smer, mene pa f'=>da-

nemščino in motoroznan- 
s tv o ...«

Jože je droban fant in za 
šolo sikoraj mlad, vendar mu 
iz živahnih črnih oči sijeta 
korajža in veselje do po
klica.

»Doma imam mlajšega 
brata, ki hoda še v osnovno 
šolo in prijatelje, ki bodo 
tudi šli v šole drugam. Do
ma je vse tako enostavno, tu 
pa se vsak dan kaj novega 
naučimo. Sicer pa gremo en
krat na mesec lahko domov.«

» Ne bo ta služba prena
porna za vas?«

»Disciplino in dolžnosti, ki 
md jih nalaga, bom že zdr

V svetlih, južnih sobah spijo po štirje kadeti, ž e  pročelje in okolica doma sta vse 
prej kot internatska.

lje bolj veseli kriminali
stika ...«

»In kaj vam gre najteže?«
»Italijanščina, ki sem se 

je najbolj želel, zdaj pa me 
najbolj m uči...«
■  18-letni Oto Hozjan iz Len
dave:

»Hodil sem v gimnazijo v 
Murski Soboti, ko sem v 
VESTNIKU prebral razpis 
za kadetsko šolo. Vedel cem, 
da se bom v tem poklicu 
najbolje počutil in takoj sem 
se prijavil. 2e doma sem 
bil radioamater tretje klase, 
tu pa sem naredil še drugo. 
Na šoli bomo odprli radio
klub. Že zdaj imamo 40 te
čajnikov. ki se pripravljajo 
za amatersko tretjo  klaso.«

»Kateri predmeti v ';oli 
vas najbolj vesele?«

»Matematika, fizika Ir se
veda radijske zveze!«
■  16-letni Jože Pezdirc iz 
Kočevja pri Črnomlju:

»Mislil sem iti v podofi
cirsko šolo, pa sem potem 
prišel sem. N ajraje ’ n

Pomočnik Vlado Gruden in ravnatelj Albert Topolšek morata nemalokrat takole 
sesti za mizo in pretehtavati različna vprašanja vsakodnevnega življenja v ka
detnici.

sprejemali v kadetsko šolo 
zdrave fente, ki niso starej
ši od 18 let in so uspešno 
končali osemletko. Sola tra 
ja tri leta, vsak kadet pa je 
potem dolžan ostati še šest 
let v službi javne varnosti.

šola v Tacnu daje poklic 
miličnika; tisti, ki so jo 
uspešno končali, se lahko za
posle v prometni milici, ob
mejni milici, milici za zašči- 
bo javnega reda in miru, v 
kriminalistični službi ali v 
adm inistraciji.

Učni načrt obsega tri sku
pine predmetov: splošne,
strokovno teoretične in stro
kovno praktične. Program 
splošnih predmetov ustreza 
zahtevam šol druge stopnje. 
Tu se razen slovenščine s 
književnostjo, matematike, 
fizike, kemije in drugih 
predmetov obvezno uče ita
lijanščine, nemščine in ne
obvezno angleščine. Posebno 
pozornost posvečajo splošni 
in strokovni telesni vzgoji, 
saj zahteva miličniška služba 
večkrat izredno telesno pri
pravljenost in vzdržljivost.

Pri teoretičnih strokovnih 
predmetih se uče o pravnih 
predpisih, kriminalistični 
taktiki in metodiki, psiholo
giji, sodni psihiatriji in sod
ni medici. Predavajo jim 
redni profesorji in hono
rarni predavatelji, ki priha
jajo z univerze in drugih 
strokovnih šol.

Seveda najbolj vlečejo 
praktični predmeti: radiote-

Vstopil sem skozi steklen vetrovnik v avlo glav
ne zgradbe. Vratar v sivo modri uniformi me je 
spremil v prvo nadstropje k ravnatelju šole, višjemu 
inšpektorju Albertu Topolšku, človeku s sršatimi 
brki in prijaznim nasmeškom ...

žal, nikjer pa ni rečeno, da 
pri taiko raznolikih nalogah 
ne bo tudi zame primernega 
mesta, kjer se bom lahko 
izkazal!«

Fant je trdno odločen in 
podobno je z vsemi kadeti. 
Zdaj jih je v prvem letniku 
145 in le trije so zaradi 
zdravja in drugih objektiv
nih razlogov ob polletju od
nehali. Vse stroške internata 
m šolanja plača šola. Spre
jemni izpit je precej zahte
ven in obsega poleg splošn" 
predmetov tudi štiri vrste 
psiholoških testov. Pogoj za 
sprejem je tudi končana 
osemletka.

»In kaj delate v prostem 
času?«

»Popoldne se zbiramo v 
krožkih in pri dejavnostih 
po svobodni izbiri. Pa tudi 
v Ljubljano gremo Za zdaj 
še v civilu, spomladi pa 
bomo šli lahko v unifor 
mah!«

Na uniforme so vsi zelo 
ponosni. Dobili so jih v šoli 
in ukrojene' so pr ni.ft. da 
jim stoje kot ulite Obleka 
dela človeka — iz otrok je 
naredila možate fante!

»Potem bomo lahko šli tu
di domov v njih, da se »red 
domačimi in sosesko malo 
postavimo!«

šola včkrat povabi priljub
ljene umetniške skupine: 
Slovenski oktet, Avsenike in 
druge, vsak četrtek pa imajo 
tudi kino predstavo v hiši. 
Kadetom sta na razpolago 
leposlovna in strokovna 
knjižnica, berejo lahko vse 
naše časopise in revije, po
slušajo radio in gledajo te
levizijo. V knjižnici lahko 
najdejo celo dela Karla Maya 
in dobre kriminalke, ki bo
gatijo razgledanost in ustvar. 
jalno sposobnost predstav
ljanja v policijskih veščinah.

Prirejajo tudi športna 
tekmovanja z drugimi red- 
njimi šolami, srečanje s šo
lo notranjih zadev iz Zagre
ba pa je prišlo že v navado.

Navzlic temu, da ima šola 
poseben značaj, posvečajo 
vso pozornost samouprav
ljanju. V šolskem svetu so

V Sloveniji upada število miličnikov. Več 
|  jih odide iz milice, kot je vanjo na novo spre-
i  jetih, Nasprotno pa naloge, ki jih opravlja mili-
|  ca, naraščajo in so tudi zahtevnejše, Zdaj se je
|  dogajalo, da je marsikdo, čeprav je že imel po-
|  klic, prišel v m ilico samo »vedrit«, takoj ko je
i  našel boljši zaslužek, pa je presedlal. Srednja
j  šola za delavce javne varnosti bo zagotavljala
§g stalen dotok novih in strokovno dobrih uspo-
1 sobljenih delavcev v vrste milice. Človek s po-
!  klicem miličnika se bo po dokončanem šolanju
g in obveznem stažu tudi teže odločil za službo
L izven javne varnosti, lahko pa bo seveda na*
E daljeval študij na višjih in visokih šolah.

tlllililS

zastopani učenci, javnost in 
strokovno osebje, v šolski 
skupnosti (in razrednih 
skupnostih) pa podrobno 
obravnavajo učenje, odnose 
med učenci in učitelji ter 
med učenci samimi. Febru
arja so imeli ustanovno mla
dinsko konferenco, ki je 
sprejela širok načrt za delo 
in življenje v domu Razšir
jeno samoupravo prevzema 
zdaj nase tuđj mladinska or
ganizacija.

F vsem tem pripovedo
vanju sem hotel videti tv 
praktično delo. Vsega v nem 
dopoldnevu in najbrž tuda v 
tednu dni ni mogoče videti. 
Odločil sem se za eno med 
najbolj priljubljenimi vešči
nami ..

Odlično opremljeni ',bi- 
net za zveze ima pri *x>ki 
vse, kar zahteva služba: od
dajnike, sprejemnike, lahke 
prenosne sprejemno oddajne 
postaje, walkie-talkie in 
drugo.

Fantje s postajami so se 
razkropili po parku in go
zdu. Pogovarjali so se »v pa
rih« in »v mreži«. Dež, ki je 
neusmiljeno lil, jih ni motil. 
če  so bili prej v pogovoru 
malce zadržani, so se zdaj 
razživeli in vsak je hotel biti 
spretnejši od drugega . . ,

Kadeti bodo prvič javno 
nastopili maja ob tednu var
nosti, ko bo v hali Tivoli v 
Ljubljani prireditev, kjer 
bodo pokazali pridobljeno 
znanje v spretnostni vožnji, 
jiu-jitsu in na drugih po
dročjih.

Dopoldne je minilo kot bi 
trenil. Kosilo v veliki svetli 
restavraciji spet bolj spomi
nja na hotel kot na internat 
in še bolj poudarja vtis spro- 
ščenosti in sodobnosti. O po
licijskem režimu in drilu v 
domu pod Grmado ni sledu. 
Tako vzgojeni »možje poštar 
ve« bodo pozneje na delov
nem mestu laže našli pri
srčen in naraven stik z ljud
mi. 2e zdaj se uče, kako mo
rajo biti miličniki poštenim 
državljanom v pomoč ter ne
pristransko uveljavljati zako
ne in varovati javni red. Tako 
si bodo tudi hitro pridobili 
ugled, zaupanje in spoštova 
nje, ki so za njihov poklic 
nujno potrebni!

MARJAN ČERNE

OTO HOZJAN

Pri vajah na terenu se kadeti šele zares razžive. To je tisto, kar jih je najprej 
navdušilo za poklic miličnika.

Ljudje v službi javne var
nosti so zelo ponosni na to 
svojo prvo kadetsko šolo te 
stroke v Jugoslaviji, ki je 
hkrati tudi prva častniška 
šola v zgodovini Slovencev. 
Za idejo so se navdušili tudi 
v Srbiji in kmalu za Ljublja
no so odprli sivojo redno 
srednjo strokovno šolo za 
poklic delavca v službi javne 
varnosti. Za ustanovitev po
dobnih šol pa se pripravljajo 
tudi v drugih republikah.

V razgovoru v ravnateljevi 
pisarni je  sodeloval še nje
gov pomočnik Vlado Gruden 
in podatki, ki sta nam jih 
posredovala, so prav gotovo 
zanimivi za vse tiste mladin
ce, ki jih  privlači poklic v 
službi javne varnosti.

Na vsakoletnem naboru 
bodo po javnem razpisu

legrafija in UKV zveee, mo- 
toroznanstvo, tehnično risa
nje, fotografiranje in krim i
nalistična tehnika.

To pa še adaleč ni vse, s 
čimer se kadeta ukvarjajo!

Ker jim ni treba služiti vo
jaščine, se uče tudi o oboro
žitvi, » S t r o j e v e m  pravilu«, 
»bojnem p r a v i l u « ,  topografi
ji in predpisih o Jugoslovan
ski ljudski armadi.

Na terenu imajo vaje iz 
policijske taktike, zasledova
nja, uporabe tehničnih pri
pomočkov, obravnavajo ne
sreče in kazniva dejanja, uči 
jo se smučati, plavati in re
ševati ponesrečence, po štiri 
tedne v enem šolskem letu 
pa imajo obvezne prakse na 
delovnem mestu.

V šoli pod Grmado ni ni
koli dolgčas! Da bd zvedel

Besedilo in slike: 
MARJAN MOŠKON JOŽE PEZDIRC



Odgovor uredništvu „Družine”
V er skl lis t D ružina je  18. fe b ru a rja  letos s član- predpisov in načel, ki veljajoV ersk i lis t D ružina je  18. fe b ru a rja  letos s član 

kom  »Anahronizem« v polem ični obliki pokazal na 
sestavek »Povečati ide jnost pouka na šolah«, ki sm o 
ga objavili 25. ja n u a rja  na novom eški s tran i D olenj
skega lista . N aše poročilo  je  govorilo o sestanku  
ak tiva učiteljev  kom unistov  novom eške občine in  
je  seveda le splošen povzetek srečan ja  šolnikov ko
m unistov, n ikako r pa ne p red stav lja  razčlen jen ih  
pogledov na to  vp rašan je . To ve vsaka redakcija  
in bi m oralo  vedeti tudi u redn ištvo  D ružine. Z aradi 
načina polem ike, kakor tu d i zarad i m etode izbora 
argum entov pa n as sestavek »Anahronizem« postav 
lja  p red  v rsto  načelnih vprašan j, glede k a te rih  naše 
uredn ištvo  ne m ore m olče m im o.

V prvem delu članka spra
šuje R. I. uredništvo Druži
ne, kaj misli o »krivem to
nu, kd ga je zaslišal te dni v 
Dolenjskem listu«. R. I. se 
je spotaknil ob sestanek ko
munistov šolnikov novome
ške občine in ob nekatere 
ugotovitve v razpravi na tem 
srečanju. R. I. se seveda ne 
strinja s pogovorom učite
ljev komunistov glede idej
nosti pouka in položaja ter 
dolžnosti vernih učiteljev. R. 
I. meni tudi, da je sklepa
nje novomeških šolnikov ko
munistov anahronistično, da 
td ničesar ne vedo o razvoju 
odnosov med Cerkvijo in dr
žavo, hkrati pa opozarja na 
ustavne določbe glede svo
bode vesti in veroizpovedi.

V drugem delu članka o 
vsem tem avtoritativno izra
zi svoje mnenje tudi uredni
štvo Družine. »Anahronizem« 
pogovora učiteljev komuni
stov »dokazuje« z določbami 
protokola in z namigova
njem na to, da imajo nekate
ri vodilni člani ZKJ o tem 
drugačno mnenje. Pri tem 
navaja Družina izjavo Zlrtka 
Prida, strokovnega sodelr /ca 
CK SKH v zagrebškem Gla
su Koncila, hkrati pa uredni
štvo Družine tudi grozi, da 
bi postopanju novomeških 
forumov lahko -sledila inter
vencija Sv. sedeža pri jugo
slovanski vladi.

Logika R. I., pa budi ure 
dništva Družine je, da naše 
uredništvo ni ravnalo prav, 
ker je objavilo poročilo o se
stanku komunistov šolnikov. 
Celo več: podrobnejša razla
ga smisla sestavka »Anahro- 

' nizem« nam pokaže, da bi 
poslej zaradi protokola in 
novih odnosov med Cerkvijo 
in državo komunisti s tem, 
ko bi razpravljaili o religiji, 
o raznih njenih vidikih ter o 
vernih ljudeh, že vnaprej kr
šili določbe ustave in še po
sebej protokola. Zato mora
mo najprej predvsem ugo
toviti:

Prav v imenu svobode ve
sti, pa tudi zaradi položaja 
ZK, kakor je le-ta določen v 
uvodu naše ustave, imajo ko

munisti vso pravico, da svo
bodno izrekajo svoja stališča 
in mnenje o vsem, pa tudi o 
obstoju in delu vernih učite
ljev v naših šolah, še več: 
razpravljati morajo o vsem 
tistem, kar naj bi zagotovilo, 
da bi bil učni in vzgojni si
stem socialistične šole ne le 
v teoriji, temveč tudi v prak
sa tak, kot je določeno z za
konitimi predpisi.

Nimamo razlogov dvomiti o 
tem, da so bralci Dolenjske
ga lista samo tako tudi razu
meli naše poročilo, ki, mi
mogrede povedano, niti ni pr
vo, najbrž pa tudi ne zadnje 
s tega področja. Ne moremo 
se otresti vtisa, da nekateri 
krogi v Cerkvi (v tem pri
meru štejemo sem tudi ure
dništvo Družine) še vedno 
mislijo, da je vsaka razprava 
o religiji pridržana zgolj Cer
kvi in da nihče drug o tem 
nima pravice povedati nobe
ne besede. To je značilnost 
preteklih klerikalnih časov 
Mar ni potemtakem v zapisu 
o »Anahronizmu« navzoč tu
di prav ta anahronizem?

Da bi okrepilo prepričlji
vost svojih stališč, navaja 
uredništvo Družine tudi Zlat
ka Frida. Najbrž ne bo na
ključje, da je v navedeni 
Fridovi izjavi Družina nekaj 
besed izpustila, ki pa kažejo 
izjavo Zlatka Frida v malce 
drugačni luči. V Glasu Kon
cila je Z. Frid 19.11.1967 
med drugim odgovoril ta
kole:

»Položaj vernika — pro
svetnega delavca je pravno in 
politično enak položaju vsa
kega drugega prosvetnega de
lavca, prav tako kakor je 
tudi položaj duhovnika prav
no in politično enak položa
ju vsakega drugega državlja
na SFRJ. To pomeni, da mo
ra vsak učitelj učno snov 
razlagati znanstveno. To so 
seveda dolžni tudi verni uči
telji. Tudi zanje veljajo na
čela, da je vera zasebna 
stvar, kar pomeni, da v svo
jem javnem učiteljskem de
lovanju zaradi svoje vere ozi
roma vzrokov, povezanih z 
vero, ne smejo odstopati od

predpisov in načel, ki veljajo 
v socialistični šoli. Verni uči
telji lahko izražajo svojo ver
nost izven šole, v okolišči
nah, v katerih nastopajo kot 
zasebniki.«

če Družina že navaja mne
nje Z. Frida, bi bilo njeno 
uredništvo dolžno povedati 
vse, kar navaja ta avtor o 
vernih učiteljih, oz. vsaj ti
ste odlomke v njegovih iz
javah, ki zadevajo navedbe 
o novomeških učiteljih. Zlat
ko Frid je namreč v Glasu 
Koncila takoj nato povedal 
budi tole:

»Po mojem mnenju v ju 
goslovanski socialistični šotLi 
ne sme biti noben učenec 
zaradi svojega verskega pre
pričanja podcenjevan, poniže
van, zapostavljen. Tako stali
šče izhaja iz splošnega nače
la o svobodi verskega prepri
čanja državljanov, predpisa
nega z ustavo in zakoni. To 
pa medtem nikakor ne pome
ni odstopanja od znanstvene 
razlage gradiva. Socialistična 
šola se torej ne ,bori’ proti 
veri, vendar je tudi ne pod
pira na škodo materialistič
nega nazora o svetu. Dejstva 
o veri in Cerkvi je treba 
razlagati pri pouku tako, ka
kor so jih ugotovile zgodo
vina, sociologija vere in 
druge znanosti. Napačno 
pa je to zvrstiti pod ime
novalec protiverske pro
pagande’. Potemtakem je 
ateizem v šoli navzoč to
liko, kolikor to zahteva zna
nost.«

Iz popolnejše predstavitve 
izjav Z. Frida (v Glasu Kon
cila jih najdemo še precej 
več) izhaja torej docela dru
gačen pogled na ta vpraša
nja, kakor pa nam jih pred 
stavija uredništvo Družine 
Lahko celo trdimo: njegov
nazor se v bistvu sklada z 
izjavami novomeških šolni
kov komunistov, o katerih 
smo poročali.

Potemtakem je vendarle 
mogoče potegniti iz zadeve 
tudi nekaj sklepov:

Težnja uredništva Družine, 
kd skuša razpravo o vernih 
učiteljih spraviti na raven 
političnega konflikta in se 
pri tem poslužuje »dokazov« 
in sredstev, ki verskemu li
stu najbrž niso v čast, je 
anahronistična. Prav s tem 
zapiskom vzbuja Družina no
ve dvome o tem, kaj razume 
pod dialogom Cerkve z ne
vernimi, kljub temu da se ta 
besedica na straneh Družine 
vedno znova ponavlja. Tako 
pisanje Družine preprečuje 
pogovor o stvareh vere in 
Cerikve v ozračju, ki bi bilo 
prosto vseh strasti in čeprav 
drobnih, v bistvu pa vendar
le politikantskih interesov. Če 
bi Družina poročala drugače 
in z vso vnemo kritizirala vse 
tisto, kar preprečuje polno 
uresničitev koncilskih skle
pov (tedaj torej tudi sklepov 
o strpnosti, dialogu in o svo
bodi vesti ter veroizpovedi), 
bd bil položaj na Slovenskem 
v tej točki drugačen. Zdaj 
nam glede tega ostaja samo 
upanje.

Da ne bo dvomov in neja
snosti, naj ponovimo: komu
nisti imajo pravico razprav
ljati o sestavu učiteljskih 
zborov, če hočejo ugotoviti,
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ali obstajajo možnosti oz. 
ovire za uresničitev učnih 
smotrov na šolah. Namigova
nje na zveze med učitelji 
komunisti in novomeško ob
činsko skupščino je tenden
ciozno in hoče na zelo svo
jevrsten način »prikazati« od
nose med ZK in oblastjo. Iz 
razlogov, ki so uredništvu 
Družine najbrž znani, pa tak 
ton pisanja verskemu listu v 
Sloveniji verjetno ustreza. — 
Ne da bi hoteli karkoli pod
tikati, pa se nam ob branju 
sestavka »Anahronizem« po
leg vsega drugega vsiljuje še 
misel, da je hotelo uredništvo 
Družine z njim  tudi diskri
minirati Dolenjski list, ki pa 
nima namena, da bi glede 
Družine kaj takega svetoval 
svojim bralcem.

Socialistična družbena skup
nost je odprta skupnost raz
ličnih narodov in ljudi različ
nih prepričanj, ki že deset
letja v medsebojnem sožit
ju in skupnem trudu gradi
jo to svojo družbo. Zato ne 
bi bilo prav dovoljevati ko
murkoli, da bi vse te različ
nosti zlorabljal ali uporabljal 
za vnašanje političnega raz
dora, sovraštva in mržnje.

Tako mi razumemo ustavo 
in njena načela ter na usta
vi temelječi protokol med ju
goslovansko vlado in Svetim 
sedežem.

TONE GOŠNIK

PISMA UREDNIŠTVU
Najprej

poštenosti
Uredništvu Dol. lista!

V zadnji številki Družine 
sem prebral sestavek »ANA
HRONIZEM«, v katerem ure
dništvo slovenskega verskega 
lista na svoj način obravna
va mnenja novomeških šolni
kov komunistov, objavljeno v 
DOLENJSKEM LISTU. Aktiv 
komunistov trdit da učitelj 
pri nas ne more biti veren, 
DRUŽINA pa se sklicuje na 
ustavo in intervju z Z. Fri
dam v zagrebškem GLASU 
KONCILA.

Mislim, da učitelj po ustavi 
SFRJ sme biti veren, 
prav tako pa sodim, da aktiv 
novomeških komunistov šol
nikov še vedno lahko trdi, 
da učitelj ne more biti veren. 
Zakaj?

Zakon o šolskem programu, 
ki je bil sprejet v skupščini 
in velja za vse naše šole, za
hteva pouk v skladu z dia
lektičnim materializmom in 
temeljnimi načeli naše socia
listične družbene ureditve.

Dvomiti o politični utemelje
nosti tega programa ni niti 
naloga Cerkve niti vernikov, 
če cerkveni krogi ta člen 
ustave priznavajo, potem za
htevajo od vernega učitelja, 
naj dela takot misU pa druga
če. Temu se mogoče reče ana
hronizem (zaostalost, časovna 
neskladnost), po domače pa 
— hinavščina• Nisem toliko 
učen, da bi si predstavljal, na 
kaj upajo cerkveni krogi s ta
kim anahronizmom, bojim se 
le, da kakšnih »boljših časov« 
ni pričakovati. Vseeno pa mi
slim, da te dvoličnosti (niti 
pod geslom »namen posveču
je sredstva«) Cerkev ne bi 
smela zahtevati.

Se nekaj: nekdo ne more 
na primer biti dober preda
vatelj verouka, če se ni za ta 
poklic odločil z vsem vese
ljem in prepričanjem. Podob
no ne more biti dober soci
alistični učitelj (ki ga za nje
govo poslanstvo plačuje soci
alistična družbena skupnost) 
nekdo, ki ne bo z vsem nav
dušenjem vzgajal im, z dob
rim zgledom znal prepričati 
svojih učencev. Ustava pa ve
lja za oba! F. R.

Kar se Janezek nauči, to Janez zna! 
Zato ne pozabite tudi vi:

hranilnik za vašega malčka lahko 
dobite vsak čas pri

DOLENJSKI BANKI 

IN HRANILNICI

ali

Delavski svet

Splošnega obrtnega podjetja KRŠKO

r a z p i s u j e  prosto delovno mesto

OBRATOVNEGA KNJIGOVODJE
Poleg splošnih pogojev mora kandidat izpolnjevati 
še naslednja pogoja:
— da je končal ekonomsko srednjo šolo,
— da ima najmanj 5 let prakse v svoji stroki.

Nastop službe takoj!
Kandidati naj pošljejo prijave v 15 dneh od dneva 
objave razpisa

SPLOŠNO OBRTNO PODJETJE KRŠKO

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

NAJNOVEJŠE

DBH v Novem mestu obrestuje 
hranilne vloge od 1. avg. 1967 
dalje po zvišani obrestni meri:

-  navadne po

-  vezane do

6,50%
8%
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Le enkrat na leto en nagelj rdeč?...
Letošnji 8. marec je malo drugačen od lanskega. Eno leto je mimo. V nekaterih 

naših družinah je v tem času prišlo do korenitih sprememb.
Letos smo na široko začeli govoriti o novem delavniku in vseh težavah, ki ga 

spremljajo. Nekateri ga zagovarjajo, drugi nergajo. Taki so tudi odgovori žena, ki smo 
jih pred praznikom obiskali. Nekatere žene ne marajo nič spreminjati v svojem dolgo
letnem družinskem vzdušju, nekatere pa so novi delavnik toplo pozdravile.

Pa vendar se bo treba prilagoditi novemu načinu življenja. Nekomu bo laže, dru
gemu težje. Sprijazniti se bo treba z eno samo mislijo, da bo treba težave postopoma, 
toda odločneje kot doslej odpravljati in skrbeti, da bodo družine še vedno ohranile 
domačo toplino. To pa seveda ne gre čez noč.

»Ko je zakričalo na postelji dete, 
se je nasmehnila prisrčno in veselo, 
kakor se je smehljala nekoč. Zatisni
la je oči, toda smehljaj na ustnicah 
ni zamrl . . .

Odprla se je vsa prihodnost, lepa 
in radosti polna, polna sladkih skrbi 
in sladkih žalosti. Breme, ki je leglo 
na njene rame tako težko in strašno, 
je bilo zdaj lahko, da bi ga nosila 
na dlani.«

Ivan Cankar: Na klancu

OLGA GOLOBJOŽICA KRESE

Otroci so največja skrb in največja radostNajprej 42 ur na teden!
Tekstilna inženirka Ru

žiča Škof je zaposlena v 
metliški tovarni BETI, 
mimo tega pa je tudi taj
nica sindikata, kjer se 
prav zdaj ukvarjajo z u- 
vedbo 42-urnega delovnega 
tedna in novega delovnega 
časa.

— Mnenja sem, da bi 
morali najprej uvesti 42- 
urni delovni teden, na ka
terega pri nas prehajamo 
postopoma, da bi čim 
manj trpela proizvodnja, 
šele nato bi lahko govorili 
o novem delovnem času v

INŽ. RUŽIČA ŠKOF

„Ko bi le dela
»V sortirnici tovarne pa

pirja v Krškem se število za
poslenih zmanjšuje,« je po
vedala delavka Jožica žafrano
va. Trenutno jih dela po osem 
ur še 18, 14 pa že po štiri 
ure. Dvajsetim so omogočili 
prekvalifikacijo za delo v se- 
novskem obratu konfekcije 
LISCA.

»Zase upam, da bom obdr-
• žala osemurno zaposlitev, ker 
vzdržujem dva otroka,« je 
dejala.

»Sta še majhna?«
»Starejšemu je deset let in 

obiskuje tretji razred osnov
ne šole, njegov mlajši bratec 
pa je sedaj zadnje leto v vrt
cu. Trenutno je večji fantek v 
ljubljanski bolnišnici. V skr
beh sem zanj, ker je bolan.«

»Ali sami gospodinjite in 
pripravljate kosilo?«

• »Seveda, drugače bi pre
jemki zadostovali komaj za

upravi. Zmenili smo se, 
da pri uvedbi delovnega 
časa ne bomo prednjačili, 
uvedli pa ga bomo takrat, 
ko druga podjetja in usta
nove, Jcer bo to nujno.

— S katerimi težavami 
računate.

— Družbeno prehrano 
imamo pri nas lepo ure
jeno, predvidevam pa, da 
bomo imele matere težave 
z varstvom otrok. Imam  
21-mesecev staro hčerkico, 
ki je zdaj v varstvu ene 
naših delavk. Ta dela v 
tovarni samo popoldne, 
tedaj, ko pridem jaz že 
domov. Na podoben način 
si pomaga precej naših 
uslužbenk, vendar bo taka 
oblika varstva otrok pro
padla z novim delovnim 
časom. Otroke bomo mo
rale voditi v vrtec, vendar 
je ta na drugem koncu 
mesta, razen tega pa naj
brž ne bo mogel sprejeti 
vseh otrok.

— Kaj si želite ob dne
vu žena?

— Nič posebnega. Da bi 
se naše tovarišice tudi le
tos prijetno zabavale na 
tovarniški prireditvi in 
vsaj enkrat v letu za ne
kaj ur pozabile na vsak
danje skrbi.

ne manjkalo!"
hrano. Ko pridem iz tovarne 
domov, se takoj lotim dela. 
Prostega časa skoraj nimam. 
Razen tega mi je žal vsake 
ure, ko nisem z otrokoma. 
Trudim se, da bi ju dobro 
vzgojila.« J. T.

»Garam, da moji 
otroci ne bi bili 

lačni«
Francka Fideršek, delavka 

v Novolesu in mati šestih 
otrok. Pet otrok hodi še v 
šolo, najmlajši, Darko, pa ča
ka v družbi svojih bratcev 
na mamo, ki se utrujena vra
ča iz Straže. Ves dan jo skr
bi t kaj počno otroci sami do
ma, s strahom misli nanje, 
saj jim z 62.000 S din, koli
kor zasluži na mssec, ne mo
re zagotoviti otroškega var
stva.

Ko se vrne dcmov, je vča
sih sitna in se jezi nad nji
mi, na tihem pa jih prosi, 
naj ji odpustijo. V mislih 
jim obljublja, da bo jutri, 
pojutrišnjem vse drugače. 
Mož je v tujini in ji ne piše 
in ne pošilja denarja.

Skrb za šest otrok je pre
puščena njej sami. Zdaj je 
gospodar, ki služi kruh, zdaj 
gospodinja, ki kuha, šiva in 
pere, zdaj oče, ki poučuje in 
vzgaja, in potem še mati, ki 
skrbi in neguje. Z novim de
lovnim časom Francka Fider
šek ne bi ničesar pridobila in 
ne izgubila. Tudi doslej je 
morala otroke prepuščati sa
mim sebi, saj nima denarja 
za varstvo.

FRANCKA FIDERŠEK

Za 8. marec si želi, utru
jena od življenja, le srečo in 
boljšega kruha za svoje otro
ke (slika zgoraj).

»Osebni dohodki so 
premajhni, varstvo 

pa je predrago«
Marija Plantan, delavka v 

Labodu, mati enega otroka, 
obiskuje večerno ekonomsko 
šolo.

MARIJA PLANTAN

Svojega otroka je morala 
dati v oskrbo, ker ni kazalo 
drugače. Ni imela stanova
nja, ekonomsko šolo pa bi

tudi rada dokončala. Je samo
hranilka in zasluži mesečno
48.000 din. Za otroka plačuje
40.000 din mesečno.

Marija je hotela doseči 
več, kot je že dosegla. Vpi
sala se je v večerno ekonom
sko šolo in zdaj obiskuje za
dnji letnik. Novi delavnik je 
po njenem prišel o pravem 
času. Ce si bo mati znala 
razporediti čas, bo po nje
nem še vedno našla malo ča
sa tudi za otroke. Otroci bo
do poslej vstajali kasneje, in 
če bodo varstvene ustanove 
poskrbele za celodnevno os
krbo, bo mati delavka vsaj

MIMI GABRIJEL, knjigo- 
vodkinja iz Gorenje vasi pri 
Ribnici. Zaposlena je pri De
lavski univerzi v Ribnici in 
je na de'ovnem mestu zelo 
zadovoljna. Prepričana je, d i 
je novi delovni čas prinesel 
nekatere korenite spremembe 
v naše družine. Na novi de
lavnik se po njenem nismo 
posebno dobro pripravili in 
bodo stare težave le še bolj 
udarile na dan. Marsikatera 
družina bo morala odslej od-

Jutri praznujejo žene svoj 
dan — 8. marec. Spet bodo 
za en sam dan deležne naj
večje pozornosti. Vesele in 
srečne bodo vsake tople be
sede, stiska roke, vsake ro
ž e . . .

Poiskala sem jih prej, te
daj, ko so se hudo utrujene 
vračale z dela, tedaj, ko so 
hrepenele po začasni, čeprav 
kratki razbremenitvi. V služ
bi jih je priganjalo delo, do
ma skrbi za otroke, družino, 
potem pa domače dolžnosti, 
ki jih ni ne konca ne kraja. 
Samo misel na malčke jih je 
razveselila. Materinstvo je za
nje pač največja radost.

nekoliko razbremenjena. Ma
rija je navajena odtegovati za 
otroka velike vsote in ji ne 
bo težko plačevati celodnev
no oskrbo v vrtcu.

Osebni dohodki v Labodu 
so premajhni. Premajhni so, 
da bi mata z otrokom lahko 
živela brez skrbi za jutrišnji 
dan.

Za 8. marec si je Marija 
zaželela, da bi že prišel tisti 
čas, ko bo imela otroka pri 
sebi. Dve leti se je prebijala 
sama, ko se je vpisala v šo
lo, zdaj pa ji šolnino in iz
pite plačuje podjetje. To ji je 
v veliko pomoč. Tudi za sta
novanje so ji poskrbeli. Zato 
bo njen 8. marec letos pri
jetnejši.

šteti več denarja za prehra
no. Prepričana je tudi, da bo 
treba v prihodnje v Ribnici

JOŽICA ŽAFRAN Delo z mladino ji daje moči

Možje bodo morali pomagati

Vprašanje: varstvo otrok
vlake. Upom, da sl bodo s 
tem tudi nekaj prislužili. De
nar jim bo prišel prav za iz
lete.

Radi bi sl ogledali »Bazo 
20« in še nekatere druge zna
ne kraje iz osvobodilne voj
ne. Zanimajo jih tudi dogod
ki iz partizanskega bojeva
nja, zato bodo prišli mednje 
predavatelji in jim sprego
vorili o takratnih časih. Za 
letos smo planirali, da se 
bodo Člani našega aktiva se
znanili z nekaterimi okoli
škimi organizacijami. Kot vi
dite, imamo veliko načrtov, 
za katere želim, da bi jih iz
polnili.«

J. T.

MIMI GABRIJEL

poskrbeti za urejeno varstvo, 
pa tudi za boljšo in cenejšo 
prehrano zaposlenih.

Novi delavnik in nova raz
poreditev časa doma bo sprva 
za žene najbrž malo težka. 
Pri domačih opravilih bodo 
morali pomagati tudi možje. 
Zaposleni ženi je namreč mož 
lahko v veliko pomoč.

Ob 8. marcu, prazniku že
na, Zeli Mimi vsem ženam, da 
bi praznik lepo preživele. Is
kreno si želi tudi miril v 
svetu. r—

Jožica Krese je uslužbenka 
ITAS že peto leto in ima 
enega otroka: — Kot mata 
sem proti deljenemu delov
nemu času. Po mojem bomo 
matere postale otrokom »te
te«, ker nas ves dan ne bo 
doma. Družine bodo prisilje
ne, da si doma nabavijo go
spodinjsko mehanizacijo. Veli
ko nerešeno vprašanje je še 
varstvo otrok. Mislim, da bo 
veliko lažje za tiste, ki ima
jo višji življenjski standard.

M. G.

Mladina na Čatežu ima 
plemenito prijateljico, ki obi
šče vsak sestanek aktiva 
ZMS. To je Olga Golobova. 
Čeravno ima že sedem križev 
in šest let, se vsa posveča 
delu z mladimi. Takole pri
poveduje o njih:

»Rada sem sredi mladih 
ljudi in pomagam jim, da bi 
njihova organizacija uspešno 
zaživela. Za sestajanje ima
mo lep prostor v šolskem 
poslopju. Lansko jesen so 
naši mladinci opravili veliko 
prostovoljnih ur pri ureja
nju vaške kanalizacije. Zdaj 
nameravajo počistiti hrib 
okoli motela, ki je poln na-



KONČANA JE AKCIJA ZA NOVE NAROČNIKE V ZIMI 1967-68

Moped gre v Kočevje!
Podaljšana akcija zbiranja 

novih naročnikov za naš do
mači pokrajinski list je bila 
29. februarja zaključena. De
lo, ki smo se ga lotili lani, 7. 
decembra, je rodilo dober 
sad:

2102 nova naročnika sta se 
nam v zadnjih treh mesecih 
pridružila in povečala veliko 
družino prijateljev Dolenjske
ga lista. Zahvalo zanje smo 
dolžni številnim požrtvoval
nim sodelavcem v mnogih 
podjetjih širom po 9 občinah 
in nekaterim pismonošem, ki 
so tudi to pot pridno sode
lovali.

Kdo je bil najboljši? 2e 
med akcijo smo nekajkrat 
posebej omenili tovariša Cve
ta Križa iz Kočevja, ki se je 
lani in letos najbolj postavil: 
v treh mesecih je pridobil

566 novih naročnikov
z njimi pa tudi prvo nagra
do naše akcije:

M O P E D
ki si ga bo te dni kupil v 
Kočevju na naše stroške. 
Iskreno čestitamo prizadev
nemu zmagovalcu in zveste
mu sodelavcu domačega po
krajinskega glasila SZDL, ki 
bo zdaj z novim »motornim 
konjičkom« še laže sodeloval 
in še naprej pridobival nove 
prijatelje Dolenjskemu listu!

Med najboljše sodelavce so 
se v letošnji akciji uvrstili 
še (poleg imena navajamo

Zadnjih 
10 nagrad
1. marca smo iz vrst uovih 

naročnikov izžrebali še enkrat 
10 knjižnih daril, ki jih bodo 
te dni dobili po pošti:

Anica Peček, Hrustovo 3, 
Velike Lašče; Jože Glavan, 
Replje 7, Žužemberk; Ignac 
Stupar, CBE 10, Metlika; Ste
fan Usenik, Krvava peč 17, 
Rob na Dol.; Jože Plut, Rožni 
dol 7, Semič; Vida Podlogar, 
Veliki Ločnik 9, Turjak; Jože 
šraj, Boštanj; Cilka Koneč- 
nik, Reška cesta 25, Kočevje; 
Albin Jamnik, Vrh 9, Škoflji
ca, in Janez štrukelj, U.^mani 
8, Rob na Dolenjskem.

Vsem novim naročnikom: 
lep pozdrav v krogu bralcev 
Dolenjskega lista!

UPRAVA LISTA

število pridobljenih naročni
kov):

Ivanka Zemljak, LI
SCA, Sevnica: 72
šola Brežice: 49
Marija Senica, obč. 
konferenca SZDL v 
Brežicah: 34
Šola Črnomelj: 22
Karel Geršak, pismo
noša, Krško: 21
Ivica Rajgelj, BETI, 
Črnomelj: 20
šola Ribnica: 19
Vinko Franko, pi
smonoša, Šentjernej: 19
Janez Haler, pismo
noša Tržišče: 17

Dolga je vrsta drugih sode
lavcev, ki so nam pomagala 
zbrati 2102 nova naročnika; 
vseh posamič ne moremo na
šteti, vendar pa se jim toplo 
zahvaljujemo za sodelovanje 
in pomoč pri širjenju soci
alističnega tiska!

H V torek smo vsem do
sedanjim sodelavcem poslali 
nagrade za pridobljene nove 
naročnike, hkrati pa smo jih 
prosili, da bi svoje sodelovanje 
razširili do konca 1968. Še 
vedno je pred nami neure
sničena naloga: 30.000 izvo
dov redne tedenske naklade 
nas še vedno čaka! Imeli bi 
jo že, če ne bi v zadnjih treh 
mesecih razen 2102 novih na 
ročnikov morali zapisati tudi 
1290 odpovedanih dosedanjih 
naročnikov! Tako znaša »čisti 
prirastek« 812 naročnikov, re
dna tedenska naklada našega 
lista pa se je zdaj povzpela na

29.600 DOLENJSKIH LISTOV

Seveda ne bomo odnehali in 
bomo nove naročnike pridobi
vali skozi vse leto. Na zimo 
1968-69 pa se bomo znova 
obrnili na stare in nove so
delavce ter prijatelje našega 
glasila — trdno smo namreč 
prepričani, da je naklada 
30.000 izvodov na teden ven
darle dosegljiva! Imeli bi jo 
že zdaj, če se ne bi ponovila 
nalezljiva »bolezen« nekaterih 
starih naročnikov, ki ob no
vem letu radi odpovejo svoj 
list (mnogi med njimi pa ga 
čez nekaj tednov ali mesecev 
spet naročijo, ker ne morejo 
shajati brez domačih novic!) 
a Vse sodelavce in prijate- 
gg lje Dolenjskega lista zate 
H vljudno vabimo, da tudi 
H vnaprej sodelujejo z upra- 
gg vo našega lista in nam 
Ej pomagajo uresničiti geslo: 
m V VSAKO HIŠO DO 
B LENJSKI LIST!

nova
V ZADNJIH TREH DNEH so nam 

sodelavci poslali še 31 naročilnic in s 
tem povečali število novih naročnikov 
zadnji htreh mesecev na 2.102; Akcija za 
posebne nagrade je končana, naročnike 
pa bomo zbirali še naprej do konca leta

— Stanje 29. 2. 1968 opoldne:

B R E Ž IC E :................................... 223
Č R N O M E L J:...............................123
KOČEVJE:   208
K R Š K O :........................................174
M E T L IK A :.....................................50
NOVO M E S T O :.......................... 327
R IB N IC A :................................... 106
S E V N IC A :................................... 178
T R E B N JE :................................... 106
Razne pošte :................................... 517
Inozcm ci:......................................... 90
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»Malo bom počival, kakih 
14 dni, potem pa se dela 
znova lotim: Dolenjskega 
lista v naših dveh občinah 
marsikje še ne poznajo, 
pa jim ga bom pokazal 
in ponudil...« tak je na
črt, ki ga ima tovariš 
Cveto Križ, naš sposobni 
in požrtvovalni sodelavec 
v kočevski in ribniški ob
čini.

Lep pozdrav vsem starim in 
novim naročnikom, bralcem 
in sodelavcem lista pošiljata 
uredništvo in uprava

DOLENJSKEGA LISTA

U id i n a  cesti 
sitt6’lju d je ..!

Prijatelj mi je pripove
doval: »Vozil sem od Ko
čevja proti Ribnici. Pri 
Stari cerkvi sem dohitel 
tovorni avto in nekaj kilo
metrov do Ložin vozil tik 
za njim. Večkrat sem ga 
poskusil prehiteti, pa mi 
ni uspelo. Vedno, kadar 
sem vljučil levi smernik 
in zapeljal na levo stran 
ceste, je tudi brezobzirni 
voznik tovornjaka zavozil 
na . sredino ceste ali pa 
kar močno na lsyo polo
vico. Nič ni pomagalo 
trobljenje, večkratni po
skusi, da bi ga prehitel; 
nedvomno je nesramnež 
pred menoj to videl, pa 
mi ni pustil naprej. Sele 
za Ložinami mi je uspelo 
švigniti naprej. Opazil 
sem, da je tr- tovarni avto 
mercedes, zelen, z visoki
mi stranicami, številke pa 
nisem mogel razbrati, ker 
je bila preveč zamazana. 
Zdi se mi, da sem razloč
no videl le štirico. ..«

V sredo okrog pol dva
najstih sem sam vozil od 
Kočevja proti Dolenji va
si. Pri Mrtvicah sem 200 
do 300 metrov pred seboj 
zagledal tovornjak. S hi
trostjo 90—100 km na uro 
sem vozil za njim, vendar 
ga zlepa nisem mogel uje
ti. »Dirka« je trajala pri
bližno tri kilometre in še
le na Jasnici sem bil tik 
za njim. Na zadnji strani 
sem opazil rdečo-rumeno 
tablico s številko »70«, 
kar pomeni njegovo naj
višjo dovoljeno hitrost, ki 
pa jo je prekoračil za naj
manj 20 kilometrov. Bil je 
zelen tovorni mercedes s 
številko LJ-476-95...

Bral sem, kako v Turči
ji kaznujejo podobne pre
krške. šoferja, ki je vozil 
prehitro, odpeljejo nekaj 
deset kilometrov iz mesta, 
od koder se mora vrniti 
domov peš! (}g)

Iščemo

K U H A R I C O
samostojno, kvalificirano 
ali priučeno (lahko mlaj
ša upokojenka), ki zna 
dobro kuhati, za počitni
ški dom na morju za 
poletno sezono — 3 me
sece. Plača po dogovoru. 
Pismene ponudbe na na
slov: Gozdno gospodarstvo 
Novo mesto.

IZBRANO DELO 
K A R L A MAYA 
V 30 KNJIGAH

2e desetletja so dela Karla Maya najbolj brana literatura na svetu. Milijone 
navdušenih mladih in starejših bralcev vedno znova sega po novih izdajali, 
katere izhajajo v velikanskih nakladah — v vseh jezikih.

Založba Mladinska knjiga bo v letih 1967—1969 izdala

IZBRANO DELO
KARLA MAYA V 30 KNJIGAH
Vsako leto po 10 knjig — v novem prevodu.

V SKUPNI NAKLADI 100.000 IZVODOV JE BILO V LETU 1967 
RAZPRODANIH PRVIH 10 KNJIG:

VINETOU, 1., 2. in 3. knjiga 
VINETOUJEVI DEDIČI 
ZAKLAD V SREBRNEM 

JEZERU

OLD SUREHAND,
1. in 2. knjiga 

NA RIO DE LA PLATI 
V KORDILJERAH 
PETROLEJSKI KRALJ

V LETU 1968 BO IZŠLO NOVIH 10 KNJIG V SKUPNI NAKLADI 
150.000 IZVODOV

Do m aja  bodo izšle knjige:

GRAD RODRIGANDA 
PIRAMIDA BOGA SONCA 
BENITO JUAREZ 
LOVEC JASTREBJI KLJUN 
SMRT CESARJA 

MAKSIMILJANA

Jeseni bodo izšle knjige:

MED JASTREBI 
MEŠANEC 
INKOVA OPOROKA 
KARAVANA SUŽNJEV 
STEZOSLEDEC

Tako kot knjige prvega letnika, bodo tudi te tiskane na izbranem, enotnem papirju 
in vezane v trpežno umetno usnje z barvnimi naslovnimi stranmi.

Naročniki si lahko zagotovijo zbirko po ugodni naročniški ceni. 10 knjig stane 
v prednaročilu 220 Ndin. Ta znesek lahko odplačajo v 10 zaporednih mesečnih 
obrokih po 22 Ndin. Po izidu bodo knjige dražje.

ZARADI VELIKEGA POVPRAŠEVANJA BO ZALOŽBA PONA
TISNILA PRVIH 10 KNJIG IZBRANEGA DELA

Vsem, ki se v letu 1967 na knjige niso naročili ali pa je bila zbirka že prej raz* 
prodana, sporočamo, da bo v jeseni 1968 izšel ponatis prvih 10 knjig.

Naročniška cena te knjige je 220 Ndin; odplačate jih lahko v 10 rednih mesečnih 
obrokih po 22 Ndin.

Nižjo ceno in možnost za mesečno odplačevanje bodo imeli naročniki tudi v pri
hodnjem letu, med dolgo vrsto knjig na polici pa bodo vedno našli pravo za raz
vedrilo in oddih.

Knjige lahko naročite v vseh knjigarnah, pri zastopnikih in poverjenikih založbe, 
pri prodajnem oddelku, Ljubljana. Titova 3 ali s priloženo naročilnico.

NAROCILNICA DL

Podpisani(a) 

p o k l i c __

točen naslov

nepreklicno naročam ZBRANO DELO KARLA MAYA — 10 knjig iz programa 1968. 
Naročam tudi IZBRANO DELO KARLA MAYA — 10 knjig iz programa 1967.

Subskripcijsko ceno kompleta 10 knjig (20 knjig) 220 Ndin (440 Ndin) bom plačal(a) 
v 10 zaporednih mesečnih obrokih po 22 Ndin (44 Ndin).

Obroke bom začel(a) nakazovati takoj po prejemu računa.

(Prosimo, neustrezno prečrtajte!)

Datum: Podpis:

ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA, LJUBLJANA, TITOVA 3
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Rudi Simčič: NAPAD (grafična kreda, 1963) — 
Ljubljanski slikar in grafik Rudi Simčič, bo 
v soboto, 16. marca, ob 18. uri odprl v Dolenj* *  
galeriji v Novem m estu zanimivo razstavo svo
jih grafik in olj. Vodstvo galerije vabi m ešča
ne in druge ljubitelje um etnosti na otvoritev 
razstave.

Jerebovci bodo zopet igrali

Pred razstavo del
T )  1  • • O  * • v  • vKudija bim cica

V Dolenjski galeriji v No
vem mestu bo razstavljal sli
kar in grafik Rudi Simčič. 
Simčiča poznajo obiskovalci 
kostanjeviške galerije z dveh 
razstav. Deset let je preteklo 
lani od njegove prve razsta
ve na Dolenjskem. Simčič je 
bil eden prvih slikarjev, ki 
se je odzval vabilu kostanje- 
viških kulturnikov, da bi raz
stavljal pri njih. Jesenska 
razstava v Lamutovem likov
nem salonu je vzbudila po
zornost zlasti z grafičnimi 
risbami. Te bo sedaj Simčič 
razstavil v zgornjih prostorih 
Dolenjske galerije, v spodnjih 
pa bo pripravil nekaj mono- 
tipij in olj. 53 grafičnih risb,

Ob novi številki arheološkega vestnika

kolikor jih je pripravil za no
vomeško razstavo, ni samo 
veliko: vpogled v poseben sli
karjev svet zemljekaljenja 
in rasti je. Slikar bo razsta
vil tudi 18 skulptur v lesu. 
Simčič ima za seboj vrsto 
razstav, njegovo ime pa dobi
va v zadnjih letih prizvok 
eruptivnega umetniškega ho
tenja.

Simčič je petkrat razstav
ljal v Ljubljani, večkrat v 
Kranju, na Bledu, v zagreb
ški galeriji Likum ter dva
krat v Kostanjevici (1957 in 
1967). Nekajkrat je razstav
ljal tudi na skupinskih raz
stavah (v Mali galeriji v Ljub
ljani ter v zagrebški galeri
ji ULUH).

Novomeška razstava bo za
nimiv likovni dogodek, saj 
menda slikar do sedaj še ni 
nikoli razstavil toliko del 
hkrati, kot jih bo tokrat. O 
razstavi in njeni otvoritvi bo
mo še poročali.

P. B-

gler vpraševal posamezne 
člane, so pritrdilni odgovori 
kar deževali. In čeprav je bila 
zvečer v garderobi zbrana 
samo polovica vabljenih čla
nov, je bila ugotovitev enot
na: »Se bomo igrali, našo
skupino pa bomo pomladili z 
najboljšimi in za prvo upri
zoritev najustreznejšimi igral
ci Odra mladih.«

Odločili so se, da posežejo 
najprej po delu, »ki bo vle
klo«. To bo dramatizacija 
Jurčievega Desetega brata. 
Režijo bo prevzel France 
Kralj. Seveda pa se delo 
dramske skupine s tem ne 
bo ustavilo. Tov. Urh obeta 
tudi ponovno uprizoritev uspe
le Plinske luči, skupina pa bo 
po Desetem bratu zaigrala še 
kaj drugega, člani dramske 
skupine so ugotavljali, da so 
se časi dokaj spremenili, da 
bo treba najti nove oblike, 
če si bodo hoteli pridobiti 
svoje nekdanje in novo ob
činstvo.

Prav razveseljivo je, da bo
do jerebovoi znova zaigrali. 
Kar pogrešali smo jih! Veli
ko uspeha pri delu!

P. BREŠČAK

Tri razstave
Studijska knjižnica Mirana 

Jarca pripravlja več razstav. 
Takoj ko bo avla v stari 
knjižnični stavbi obnovljena 
in pripravljena za razstave, 
bodo uredili spominsko raz
stavo knjižnih del v pretek
lem letu umrlih znanstvenih 
in kulturnih delavcev. Nas 
lednja razstava bo posve 
čena 90-letnici rojstva Otona 
Župančiča, posebna razstava 
pa bo prikazala delo Boža 
Račiča, ki je letos praznoval 
80 let življenja.

Ob koncu leta 1967 je izšla za
jetna Številka 17. letnika Arheo
loškega vestnika za leto 1966. To 
osrednjo arheološko revijo izdaja 
Slovenska akademija znanosti in 
um etnosti, uredniškemu odboru pa 
načeluje akademik prof. Srečko 
Brodar. Ta številka Vestnika Je 
posvečena prezgodaj umrlemu univ. 
profesorju Josipu Korošču, usta
novitelju in prvemu uredniku Ar
heološkega vestnika.

Najnovejša, 570 strani obsegajo
ča številka Vestnika je za Dolenj
sko in Belo Krajino še posebej 
mnimiva. saj prinaša več člankov

Kreftove drame
V zbirki Kondor Je kot 91. zve 

aek izšla knjiga Kreftovih dram. 
Spremno besedo je napisal Dušan 
Moravec. Knjiga prinaša naslednja 
Kreftova dela: Celjski grofje, Ve
lika puntarija ter Kranjski kome
dijanti. Knjižica, ki jo Je opremil 
Branko Simčič, ne bo v pomoč 
samo šolski mladini, v njej bo lah
ko našel vsak, kdor bo po njej 
posegel, lepo upodobljeno nekdanje 
življenje, upanja in boj preteklih 
rodov za napredek. Ker pa Je ta 
ves čas prisoten, je knjiga dram, 
ki nosijo patino preteklih stoletij 
živa in zanimiva.

in razprav, ki obravnavajo arheo
loško gradivo iz Dolenjske, pose
bej še iz Novega mesta, Trebnje
ga in Drnovega. Vsebinsko teži
šče je na vrsti prispevkov, ki ob
ravnavajo mlajšo železno dobo (la
tensko dobo), naselitev Keltov, 
širjenje njihovega vpliva in moči 
ter sistematičen pregled njihove za
puščine. To so v glavnem refe
rati, ki so bili prebrani oktobra 
1966 v Mariboru, na prvem simpo 
ziju slovenskih arheologov na te
mo: Kelti v Sloveniji. Med raz
pravami je gotovo najbolj tehtna 
Gabrovčeva členitev srednjelaten- 
skega obdobja in gradiva v Slo
veniji. V tej razpravi, ki bo ne
dvomno ostala temeljna razprava 
za slovensko prazgodovino, je av
tor še posebej poudaril keltske 
najdbe iz okolice Mokronoga, 
šm arjete in z Vinice. Sledijo tri 
razprave, ki obravnavajo arheolo
ške najdbe posameznih regij v 
določenem časovnem razdobju: S. 
Gabrovec, Latensko obdobje na 
Gorenjskem, S. Pahič. Keltske 
najdbe v Podravju in S. Pahič, 
Zeleznodobne najdbe v Slovenskih 
goricah.

Med prispevki, ki obravnavajo 
gradivo z Dolenjske naj omenimo 
najprej razpravo Toneta Kneza o 
žarnem grobišču v Novem mestu. 
To, za razvoj bogate halštatske 
kulture na Dolenjskem pomembno 
arheološko najdišče je bilo (še ne 
do kraja!) raziskano v letih 1959-60

ZNAMENITI DOLENJSKI TEHNIKI
Zveza inženirjev in tehnikov Slovenije je izdala in za 

ložila leksikon NASI ZNAMENITI TEHNIKI (Ljubljana 
1966, 228 strani). Knjigo je napisal kolektiv avtorjev, gra
divo je uredil rektor ljubljanske univerze profesor Albert 
Struna. Med tehnike je pritegnil najimenitnejše že umrle 
rojake ali tujce, ki so delovali pri nas, naravoslovce in dru
ge znanstvenike iz zadnjih dveh stoletij. Njihova dela, pio
nirski dosežki, izumi ter drugi tehnični m znanstveni iz
sledki predstavljajo del naše zgodovine, kulture in seveda 
tehničnega razvoja. Med 55 izbranci te elitne družbe je 
mnogo rojenih Dolenjcev ali pa takih, ki so del svojega 
življenja prebila na Dolenjskem. Dovolite, da jih predsta
vim s kratkim povzetkom njihovega dela in življenja (z 
navedbo avtorja in strani v knjigi).

Leopold Andree (1879—1952) se je rodi v Novem me
stu, kjer je tudi maturiral. Na Dunaju je študiral matema
tiko in fiziko; diplomiral je leta 1906. Bil je gimnazijski 
profesor na Poljanah v Ljubljani, Idriji in zadnjih 30 let 
na realki v Ljubljani. Vodil Je različne tečaje o fizikalnih 
osnovah radiotehnike in letalstva; iz tega področja je spisal 
devet pomembnejših knjig in razprav, ki so pripomogle k 
popularizaciji elektrifikacije in radiofonije. (L. Andrče jun. 
in R. Poniž, str. 7—8.)

Peter Pavel Glavar (1721—1784), narodni gospodar, če
belar, graščak in mecen, je bil po rodu Gorenjec iz Ko
mende, vendar je zadnjih 20 let življenja preživel na gradu 
Lanšprež pri Mimi. Bil Je med ustanovnimi člani kranjske
ga društva za kmetijstvo in lepe umetnosti v Ljubljani; 
širil je ideje francoskih fiziokratov in ekonomistov, da je 
kmetijstvo edini vir blaginje. Zato je uvajal modernejše 
načine v poljedelstvu in sadjarstvu, vodil prve poskuse z 
gnojili, kmetom dajal navodila, nasvete in tudi podpore ob 
slabih letinah, gojil in pisal o čebelah in žitni rji, prevedel 
je Janševo knjigo Pogovor od čebelnih rojou. (A. Struna in 
K. Kobe Arzenšek, str. 29—31)

(Nadaljevanje prihodnjič)

v im mestom. Tam so stari Iliri v 
izredno velikih žarah pokopavali 
pepel svojih rajnih v 9. stoletju 
pred našim štetjem. Drugi članek 
istega avtorja z naslovom Laten
ske najdbe iz Novega mesta nas 
seznanja z vsemi keltskimi najd
bami, ki so bile do leta 1967 iz
kopane v Novem mestu, raztrese
ne pa so po muzejih od Novega 
mesta do Dunaja. Trije pisci: P. 
Petru,- T. Knez in A. Uršičeva, 
dolgoletni sodelavci pri raziskova
nju rimskega mesta Neviodunum 
v Drnovem pri Krškem, so napi
sali poročilo o raziskovanju pred
mestnih predelov Neviodunuma: o 
rimski opekami v Veliki vasi na 
posestvu Franca Pirca, o lončar
ski peči ob cesti proti Veliki vasi, 
o delu zahodnega grobišča in o 
grobovih ob cerkvi. Vsa ta razi
skovanja so bila izvršena v letih
1960—1963.

Nove in dragocene podatke o 
staroslovenski naselitvi na Do
lenjskem pa prinaša poročilo To
neta Kneza o staroslovenskih gro
bovih v Trebnjem. Le-te so odkrili 
leta 1964 na prostoru med cerkvi
jo in prosvetnim domom. Bilo Je 
to le poskusno izkopavanje, ki pa 
je odkrilo deset staroslovenskih 
grobov iz X. stoletja našega štet
ja. Trebnje je bilo do leta 1964 
znano le kot bogato najdišče rim 
skih izkopanin, nove najdbe pa da
jejo že čisto drugačno sliko. Ka
zalo bi raziskovanje v Trebnjem 
nadaljevati.

Znanstveno sila pomembna pa je 
slučajna najdba kamnitega rezila 
iz starejše kamene dobe na Ru
perč vrhu pri Novem mestu. Najd
bo je objavil dr. Mitja Brodar, ki 
ji prisoja približno starost 25.000 
let. Ker so paleolitske najdbe še 
posebej na Dolenjskem tako zelo 
redke, je najdba z Ruperč vrha 
toliko pomembnejša, saj je daleč 
naokoli edina tovrstna najdba.

Vsem tistim , ki se zanimajo za 
staro zgodovino Dolenjske In Bele 
krajine, priporočam, naj sl pre
berejo naštete članke, saj prina
šajo vrsto novih dognanj in spo
znanj o minulih tisočletjih v juž
ni Sloveniji.

T. K.

Levstikovi predmeti 
v Študijski knjižnici

Magistra farmacije Emilija 
Ponova iz Novega mesta, ne
čakinja novomeškega tiskarja 
Krajca, je prinesla v Studij
sko knjižnico Mirana Jarca 
v Novem mestu v hrambo 
Levstikovo popotno palico 
(gorjačo) ter pisateljeve na
očnike (ščipalnik). Se prej 
pa je prinesla v varstvo Lev
stikova pisma Janezu Kraj
cu. Tov. Ponova je pred leti 
dala knjižnici v varstvo tudi 
redki novomeški časopis Re
sni glasovi (1885) in portret v 
olju Ladislava (Lacka) Hrova
ta. Knjižnica se ji za Levsti
kove predmete in pozornost 
prav lepo zahvaljuje.

Š o l s k i m  v o d s t v o m !
Danes smo začeli na novomeški strani našega 

tednika objavljati sestavek, ki ga je pod' naslovom 
»IZ NOVOMEŠKE PRADAVNINE« pripravil t&vanš 
Tone ijlnez. kustos Dolenjskega muzeja v'Novem me
stu. V spisu, ki ga bomo tiskali pribl. 12 tednov, bo 
tudi vrsta sila zanimivih ilustracij izkopanin in fo
tografij, ki imajo trajno vrednost. Imenitna arheo
loška preteklost dolenjske metropole je tokrat opisa
na s posebnim poudarkom na bogato in dolgo na
selitveno tradicijo starega Novega mesta, ki sodi s 
svojimi zasnovami med naša najstarejša mesta.

Vabimo vas, da na poučno razpravo »IZ NOVO
MEŠKE PRADAVNINE« opozorite svoje učence, da 
bi si to gradivo shranili. UREDNIŠTVO

M a li k u l t u r n i  

b a r o m e t e r
OBČNI ZBOR SLAVISTIČNEGA 

DRUŠTVA SLOVENIJE je bil sicer 
že pred časom (letošnji bo v je
seni v Novem mestu), vendar pri
našajo sklepi preteklega v delo po
sameznih podružnic dosti zahtevne
ga dela. Podružnica Slavističnega 
društva Slovenije mora med dru
gim skrbeti za to, da tovarne na 
njenem področju dosledno oprem
ljajo svoje izdelke z navodili, kon
trolnimi in garancijskimi listi ter 
podobnim v slovenskem jeziku. 
Naj navedem še enega izmed skle
pov: na prihodnje zborovanje Sla
vističnega društva Slovenije v No 
vem mestu bodo spet povabili za
stopnika iz Trsta in Celovca, da 
bo strokovno in nacionalno delo 
potekalo kar se da usklajeno.

V NOVEM MESTU SMO GLEDA
LI ZBIRALCE PERJA, zanimiv ju 
goslovanski film, ki je v tujini od
jeknil kot ened izrednih filmov 
naših ustvarjalcev. Elementarno 
življenje zbiralcev perja Je v barvah 
zaživelo realistično, simbolika fil
ma pa je med gledalci vzbudila ve
liko besed, ki so šle filmu »v 
dobro«.

KNJIGA 68, skupna publikacija 
slovenskih založb, prinaša v letoš
nji prvi številki lestvico najbolj 
iskanih knjig v decembru 1967. Te 
so: Srečko Kosovel: Integrali
(pesniška zbirka, Cankarjeva založ
ba), Fran Levstik: Martin Krpan 
(Mladinska knjiga). Jan os Bokay, 
Bohemi in metulji (biografski ro
man o Pucciniju, Državna založba 
Slovenije), Tone SveUna, Ukana, 
H. del (Borec), J. Koruza — F. 
Zadravec: Slovenska književnost
1945—65 (II. del: Dramatika, kriti
ka in esejistika, Slovenska m ati
ca), Guy de Maupassant: Njeno 
življenje (Pomurska založba), John 
Knittel: Via Mala (Založba Obzor
ja) ter A. in S. Golon: Angelika v 
Novem svetu (založba Lipa).

INGOLIČEV ROMAN GIMNAZIJ
KA, ki je izšel lani v dveh izda
jah, so že prevedli v slovenščino, 
prevajajo ga tudi v češčino, polj
ščino in srbohrvaščino, obetajo pa 
se mu prevodi v še nekatere je
zike.

RAZSTAVO JULIJA PRIMIC IN 
NJEN ROD so obiskali dijaki ne
katerih šol pod vodstvom učiteljev 
slovenskega jezika ter tako imeli 
šolske ure v Dolenjski galeriji.

P. B.

PREŠERNOVA 
DRUŽBA

B o g a t a
i z b i r a

P r e š e r n o v e
d r u ž b e

V letošnji zbirki Prešerno
ve družbe bo izšlo zanimivo 
delo dr. Avguština Laha: 
»Naše sosednje države.« Av
tor je delo namenil tistim , 
ki se zaradi turističnih po
tovanj, zaradi zgodovine, ge
ografskega okolja in druž
benih razmer zanimajo za 
naše sosednje države. Krji- 
ga bo vsebovala seznam po
membnejših krajev in mest, 
n j ih o v e  i>pis° j

bogato opremljena. Med be
sedilom bo imela na poseb
nih prilogah tiskanih še 16 
strani izbranih slik. Prilo
žen bo tudi zemljevid sosed
njih držav s podatki.

Naročniki in člani Prešer
nove družbe bodo za 20 TD 
prejela v letu 1969 naslednje 
knjige: Prešernov koledar za 
leto 1969, povest Karla Grar 
beljška - Gabra: »Ti drobni
otroški koraki«, roman Iva
na Olbrachta »Žalostna oči 
Hane Karadžičeve«, izbor 
najboljših Gregorčičevih pes
mi pod naslovom »Mojo srč
no kri škropite .. .« V veli
kem nagradnem žrebanju bo 
za člane in naročnike izžre
banih 10.000 nagrad.

Sevničanov i u  biio 
na sestanek

Pobuda občinskih svetov 
Zveze kulttumoprosvetnih or
ganizacij v Krškem in Breži
cah po enotni tovrstni dejav
nosti v Spodnjem Posavju 
dobiva jasnejše oblike. Na 
sestanku svetov v sredo, 28. 
februarja, v Brežicah, so, žal 
manjkali Sevničani. Prisotni 
kulturno-prosvetni delavci kr
ške in brežiške občine so obli
kovali program za revijo kul
turnih dejavnosti v Spod
njem Posavju. Revija bo tra
jala ves letošnji maj.

Na sporedu bodo v vseh 
treh občinah likovne razsta
ve, gostovanja dramskih sku
pin, koncerta šolskih in od
raslih pevskih zborov ter za
bavnih ansamblov.

\jeseninove pesmi
Za petdesetletnico oktobra je iz

šla v knjižni zbirki Kondor (iz
brana dela iz domače in svetovne 
književnosti) zbirka izbranih pesmi 
Sergeja Jesenina. »Noben ruski pe
snik ni tako globoko občutil in pe
sniško izoblikoval rustikalni svet 
kakor .državljan vasi’ Sergej Je- 
senin,« pravi o pesniku Bratko 
Kreft, ki je napisal spremno be
sedo. Jesenin je poleg Aleksandra 
Bloka (poema Dvanajst) in Vladi
mira Majakovskega najbolj ujel 
duha Rusije in ruskega človeka v 
času velikega preloma.

Pesmi je prevedel Tone Pavček.

VINOGRADNIKI!

Za obnovo vinogradov v 
vam nudimo prvorazredne

letošnji pomladi

TRSNE CEPLJENKE
Na zalogi imamo naslednje sorte: rizvanec, trami
nec, beli burgundec, renski rizling, rulandec, ža
metna črnina, modra portugalka, šentlorenka, kra
ljica vinogradov, biser iz Cabe, kardinal, muškat 
Hamburg.

Jamčimo za kvaliteto in sortno čistost.

Cepljenke lahko kupite v naši trsnici v Vrhpolju 
pri Vipavi. Pošiljamo jih tudi po pošti in železnici.

Kmetijska vinarska zadruga 
VIPAVA

29. februarja so- se v Do
mu kulture zbrali člani 
dramske sekcije delavskega 
prosvetnega društva »Dušan 
Jereb«. Sestavek je bil skli
can zato, da bi se člani nek
daj tako žive igralske skupi
ne pogovorili o delu v pri
hodnje. Prav zanimivo je bi
lo srečanje igralcev, ki ima
jo za seboj vrsto uspešnih 
predstav, igralcev, ki so svoj

čas v slovenskem merilu bili 
pojem amaterske igre. Bese
da je seveda nanesla na go
stovanja v preteklih letih, na 
vesela in nepozabna doživet
ja, ko so zaigrali na Hvaru in 
dosegli največ. Vprašanje, ki 
se je kar samo postavljalo 
pred igralce, je bilo: »Bomo 
še zaigrali?«

Ko je tajnik delavskega 
prosvetnega društva tov. Ci-



ŠAHOVSKO PRVENSTVO JUGOSLAVIJE
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Seja stalnega 
sekretariata

V soboto dopoldne bo v Bi
haću seja ̂ talnega sekretariata 
Zleta bratstva in enotnosti. S 
predstavniki lokalnih časnikov 
bodo razpravljali člani sekreta
riata Govorili bodo o nasled
njih vprašanjih: 1. pohod po 
poteh tovarištva in spominov; 
2. sreč anje mladih likovnikov v 
Sisku: 3. sodelovanje v med
narodnem taboru »Bratstva m 
enotnosti« v Karlovcu in poho
du na Triglav.

Ostojič - pa še kdo?

Predavanje o X. olim
pijskih igrah

V petek popoldne je mladini v 
Novem mestu govoril o X. olim
pijskih igrah Niko Belopavlovič, 
vodja iugoslovanske smučarske 
odprave Zbrana mladina je pozor
no poslušala zanimivo podajanje 
o vtisih z zimskih olimpijskih iger.

Predsednik smučarske zveze Slo
venije Niko Belopavlovič je na 
koncu predavanja odgovarjal na 
vprašanja mladih poslušalcev.

CATEŠKE TOPLICE, 6. marca — 
Zadnje kolo 23. državnega šahov
skega prvenstva v Cateških Topli
cah je bilo borbeno in napeto. V 
zadnjem kolu se je krojila usoda 
državnega prvaka in nasploh plas. 
man za najboljša mesta. Kljub te
mu. da še niso končane vse parti
je zadnjega kola. je jasno, da je 
državni prvak mednarodni mojster 
Ostojič, vprašanje pa je, če se mu 
bo še kdo pridružil. Možnosti za 
to imata še dva slovenska pred
stavnika — prof. Stupica in Par
ma. Nekoliko več prednosti ima 
novi slovenski mojster Stupica, ki 
bo verjetno premagal Nikoliča. 
Parma, ki igra z lenskim državnim 
prvakom Matulovičem, se bori za 
remi. edino zmaga bi ga pripeljala 
do delitve prvega mesta. V naj
boljšem slučaju bo vrstni red na
ših predstavnikov tak: 1,—2. me
sto: prof. Stupica, 3. mesto: Par
ma, 6.—10. mesto: Puc, 12.—13.: 
Planinc, 14.—-21.: Pirc itd.

SLEPA SIMULTANKA Z MLADIMI ŠAHISTI

Dijaki v boju z velemojstrom

Šahovski velemojster Janošević je sprejel igro 
z dijaki -  Skoraj šest ur je na pamet nare
koval poteze na desetih šahovnicah za svojim 

hrbtom

Velemojstra Dragana Janoševi- 
ča. udeleženca šahovskega prven
stva SFRJ v Cateških Toplicah, so 
povabili medse dijaki brežiške gi
mnazije. Velemojster je napravil 
sila simpatično potezo s tem, da 
je žrtvoval prosto petkovo popol
dne za šahiranje z gimnazijci. Na 
desetih deskah je z njimi zaigral 
slepo simultanko Skoraj šest ur 
je trajal boj na šahovskih poljih 
Dobil Je sedem partij, trikrat pa 
je končal igro z remijem. Remi
zirali so Jožica Butara, Milan Zor 
ko in Dušan Kaplan.

Med igro na eni izmed šahovnic 
se niso prav razumeli in velemoj 
ster Janošević je nato takoj ugo 
tovil, ds je prišlo po pomoti do 
nemogoče situacije Na pamet je 
obnovil 20 svojih in 20 soigralče 
vih potez, kakor bi jih stresel iz 
rokava Dijaki so ponosni na to 
igro z njim in so mu hvaležni za 
odziv. J T

KEGLJANJE

M. Kugler: JA NOŠE V K:

Prvenstvo Dolenjske
Na 16 kegljaškem prvenstvu Do

lenjske za posameznike tekmuje 25 
članov ter 6 mladincev in članic. 
Med člani je trenutno v vodstvu 
Boris Rožič (Krka) s 1462 točkami, 
pred Janezom Rustjo (Dol. gozdar> 
— 1434 točk, Dominikom Brato
žem (2elezn:čar> — 1431 itd. Zna
čilno ie, da so rezultati zelo 
skromrii in da nihče ni podrl nad 
800 kegljev.

Članice in mlvdinci tekmujejo na 
2 x 100 lučajev. V vodstvu je Mile- 
na Klančar 'K rkal s 322 točkami, 
pred Tratarjpvo z 296 točkami. Pri 
mladincih vodi Robert Romih (Pio
nir) s 378 točkami.

JOŽE MRZLAK

Zimska kegljaška liga
V tem tednu se pričnejo tekmo

vanja v drugem delu zimske keg
ljaške lige Novega mesta. Sodeč 
po dosedanjih rezultatih, bo glavna 
borba za prvo mesto med Železni
čarjem in Pionirjem. V drugi ligi 
pa pričakujemo zanesljivo zmago 
Dol. gozdarja, ki po prvem delu 
premočno vedi.

JOŽE MRZLAK

Republiško žensko 
prvenstvo

Na kegljišču Slovana v Ljubljani 
se je začelo letošnje republiško 
prvenstvo za ženske. Med ekipami 
nastopa tudi ženska vrsta iz Ko
čevja, kj je trenutno na sedmem 
mestu.

Kegljalke iz Kočevja so v prvem 
nastopu podrle 4297 kegljev. Med 
najboljšimi je bila Sercerjevn z le
pim rezultatom — 383 in 397 keg
ljev.

Bruno Parma, znani slo
venski velemojster, se po
teguje za naslov državne
ga šahovskega prvaka. Ta
ko ga je upodabil' prof. 
Miro Kugler.

Šah v Kočevju
Na hitropoteznem pionirskem p r

venstvu Kočevja za marec je zma
gal in osvojil prehodni pokal Lju
bo Trobentar. Tekmovanja se je 
udeležilo 32 igralcev. Vrstni red: 
Ljubo Trobentar 11 točk. Stane 
Podkoritnik 10, Janez Trobentar 
6,5, Marko Vizjak 6,5. Dušan Abra
movič 6, Jože Zupančič 5,5 itd.

Na turnirju kočevskih četrtokate- 
gornikov je po 11. kolu v vodstvu 
Ljubo Trobentar z 9 točkami, pred 
Zupančičem in Marinci jem. ki ima- 
‘a po 8 točk; Edi Osterman ima 7 
■očk itd.

Na turnirju brezkategomikov vo
di po 4. kolu Tone Kravanja s 4 
točkami pred Andrejo Dejak. Milo 
šein Stanetičem in Borisom Vov
kom. ki imajo po 3 točke.

Na turnirju najmlajših kočevskih 
Sahistov vodi Mirko Skof, ki ima
4.5 točke: Ljubo Kravanja ima 4
točke itd.

x
Na medrazrednem prvenstvu ko

čevske šole vodi po 13. kolu 6 e s
40.5 točke; 8 b ima 40 točk. 6. c 
37 itd.

- -  - t,-STANIČ

Prvenstvo šole
Na šahovskem prvenstvu osnovne 

šole v Vavti vasi sodeluje 32 ša- 
histov. Učenci so biil razdeljeni v 
tri skupine. V prvi skupini so
največji uspeh dosetfi J. Virant. 
M. Darovec in J. D^rovec. V sku
pini petega' in šestega razreda so 
bili najboljši M. Berkopec, M.
M Ravbar, pri dekletih pa Branka 
Hrovat. V skupini višjih razredov 
sta zmagala Rozalija Saje in Bran
ko Virant J. PEČNIK

SAH

Penko v vodstvu
Po 4. kolu šahovskega prvenstva 

Novega mesta je v vodstvu mojstr
ski kandidat prof. Igor Penko s 3 
točkami, sledijo Sitar in Istenič 
'2.5), Adamič. Škerlj in Jenko (2 
tečki in 1 prekinjena partija). Ti
su in Sunjić 2 točki itd.

Plavalci „Celulozarja" v Kranju

Tekmovanje trojk in 
posameznikov

V četrtfinalu tekmovanja trojk v 
borbenih igrah so v glavnem do 
s.eženi pričakovani rezultati: Luk
nja I : Pionir 1 2:3, Luknja II : 
Pionir II 3:0. Starih devet : Pio
nir III 3:0. Dol. gozdar : Bolnica 
3:2, Starih devet II : Železničar 
3:0 in Vseh devet : Krka 1:3.

Med posamezniki je ostalo še 13 
tekmovalcev, ki bedo v nasled
njem kolu odigrali četrtfinale, v 
katerega se je plasiralo 12 igralcev 
lz klubov Železničar. Krka, Luknja. 
Dol. gozilar. Starih devet in Pionir.

J. MRZLAK

Šest najboljših plavalcev Celulo- 
zarja je preteklo nedeljo nastopilo 
na odprtem plavalnem mitingu v 
Kranju. Rezultati, ki so jih dosegli 
Celulozarjevi plavalci, so dobri in 
potrjujejo dobro pripravljenost na 
letošnjo sezono. Uspehi pa so tem 
bolj zadovoljivi glede na pogoje, v 
katerih Krčani trenirajo.

REZULTATI: 100 m — prosto
(moški): 3. Bizjak 1:00.8, 4. Čargo 
1:02.1, 5. Potočnik 1:03,9; 100 m
prosto (ženske): 3. Mojca Novak 
1:19.9. 100 m prsno (moški): 1. 
Zlatic 1:16.6, nov slovenski član
ski rekord. 4. 2ibcrna 1:20.2. 100 
metrov delfin (moški): 3. Čargo 
1:13.0.

Hkrati z mitingom je bilo v 
Ljubljani testiranje slovenske pio
nirske reprezentance, katerega sta 
se udeležila Nevenka Jenkole in 
Igor Turk. K. PAVLIHA

Crvena zvezda (Laduč) : 
Celulozar 0:4

Preteklo nedeljo so nogometaši 
Celulozarja gostovali v Laduču in 
premagali tamkašnje moštvo s 4:0.

Dve zmagi PIONIRJA v Celju
V republiški kegljaški ligi je 

imel novomeški Pionir svoj drugi 
nastop v Celju. Nasprotnik na ste
zi je bila Lokomotiva (Maribor) ki 
pa ni nudila posebnega odpora raz
igranim Novomeščanom.

V sobotnem srečanju je ekipa 
Pionirja premagala Mariborčane 
z rezultatom 6625:6515 kegljev (re
zultati kegljačev Pionirja: Hr^n 
873, Legiša 818. Romih 753. Rodič 
822. Turk 855. Mrzlak 812. Knišič 
840 in Barliif 822 kegljev.

Rezultat nedeljskega srečanja je 
bil 6648:6391 za Pionirja. Za Pio
nirja so nastopili: Barbič 853. Turk 
842, Krušič 840, Ilren 892, Mrzlak 
818, Rodič 790, Romih 773 in Le- 
giša 840.

Najboljši rezultat na dvodnevnem 
tekmovanju je dosegel Bogdan 
Hren, ki je dosegel dva izredno vi
soka rezultata.

Prihodnji nastop Pionirja bo 23. 
in 24. marca na Jesenicah.

B. HREN

Moštvo Celulozarja je igralo to 
tekmo dobro, izredno se je izka
zala obrambna vrsta, ki ni dovolila 
domačinom, da bi dosegli častni 
zadetek. Izredne sposobnosti je 
ponovno pokazal napadalec Klajič, 
ki je dosegel kar tri zadetke.

Igralci Celulozarja zaslužijo vso 
pohvalo, saj so se tokrat potru
dili in se oddolžili Crveni zvezdi za 
poraz preteklo nedeljo.

L. HARTMAN

Dve srečanji 
v Vavti vasi

V nedeljo sta se v prijateljskem 
košarkarskem srečanju pomerili 
ekipi ŠŠD »Srobotnik« in ŠŠD 
»Žužemberka. Pri fantih so zma
gali domačini z rezultatom 52:53, 
pri dekletih pa je bil rezultat ne
odločen (18:18).

Za Vavto vas so najbolje igrali 
Slavko Špelko, Ciril Kav.šček ln 
Ivica Jakše, pri Žužemberku pa 
lahko pohvalimo igro celotne eki
pe. J. PEČNIK

Namiznoteniško pr
venstvo SRS-ženske

V Trbovljah je bilo v nedeljo 
namiznoteniško republiško prven
stvo druge skupine. Velik uspeh so 
dosegle igralke iz Kočevja, ki so 
zasedle prvo mesto. Sicer jih je 
premagala pionirska ekipa Olimpi- 
je. toda to ne zmanjšuje pomemb
nega uspeha.

Rezultati tekmovanja: Olimpija : 
Kočevje 3:0, Trbovlje : Kočevje 
3:2, Kočevje : Vrhnika 3:0, Ko- 
čevje : Šmartno 3:0, Kočevje : Lo
gatec 3:0 in Kočevje : Lendava 3:0.

Končni vrstni red: 1. Olimpija II 
(izven konkurence). 2. Kočevje. 3. 
Trbovlje. 4. Lendava, 5. Šmartno, 
6. Vrhnika in 7. Logatec.

POIZKUSITE NAŠE MESNE 
PROIZVODE

in ostanite tudi njihov potrošnik!
POSEBNO VAM PRIPOROČAMO:

•  kranjske klobase 
O lovsko salamo 
%  šunkarico
^  vse ostale vrste klobas in salam 
Za hrenovke, pečenice in safalade sprejemamo 
posebna naročila.

OBRAT

KLAVNICA
tel. 72-231

Razpisna komisija

DIJAŠKEGA DOMA ČRNOMELJ

r a z p i s u j e  mesto

DIREKTORJA
Dijaškega doma Črnomelj

P o g o j i :  visoka ali višja izobrazba pedagoške
smeri in vsaj 5 let vzgojno-izobraževalne prakse.

Prošnje z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju 
pogojev je vložiti v roku 15 dni po objavi razpisa 

-razpisni komisiji Dijaškega doma Črnomelj.

z c Ic n ik L

in mnogog  

rož po zcnJv

Hcrmclik?
najimcnitftfp

Komisija za nabavo in odtujitev pri

Cestnem podjetju v Novem mestu

r a z p i s u j e

LICITACIJSKO PRODAJO 

motornega kolesa TOMOS-PUCH
250 ccm, letnik 1955, v voznem stanju, 
izklicna cena 1.500,00 Ndin.

Prodaja bo 11. marca 1968 ob 9. uri v prostorih 
stranskih obratov podjetja v Bučni vasi. Pred pri
četkom prodaje morajo interesenti položiti kavcijo 
150 Ndin. Na kupnino mora kupec plačati 20 odst. 
prometnega davka. Ogled je mogoč vsak dan od 
8. do 12 ure, razen sobote in nedelje, v stranskih 
obratih podjetja v Bučni vasi. Informacije dobite 
po telefonu: Novo mesto 21-571 ali 21-085.

Danes o atletiki
Danes popoldne se bo v No

vem mestu sestal iniciativni 
odbor atletskega kluba Novo 
mesto, v katerem so naslednji 
telesnovzgojni delavcj — ne
kdanji aktivni športniki: Mar
jan špilar, inž. Janez Penca, 
inž. Mirko Pečar, Franc- Mikec, 
inž. Lado Kotnik, Marinka Hu- 
mer, prof. Jože Glonar, inž. 
Avgust Fajfar, in Slavko Dokl.

Iniciativni odbor bo začrtal 
nadaljnje smernice za delo 
kluba in-se pogovoril o bližnjih 
pripravah na občni zbor AK 
Novo mesto.

Kdor zdravje ljubi, 
ne pije veliko.
Če pa pije, 
pije Hermeliko {

IU I

I

Vsi tisti, ki uporabljate našo go
spodinjsko opremo, se prav go
tovo veselite velikega uspeha 
naše tovarne: NA TRŽIŠČU JE 
MILIJONTI IZDELEK »GORENJE«!

Ob tem jubileju smo za vas pri
pravili lepe nagrade iz širokega 
izbora naših kakovostnih izdel
kov. Zato posebej opozarjamo 
na dopisnico, ki jo ob nakupu 
našega izdelka dobite pri svo
jem trgovcu.



Sinovi materam
Mladinci v Stranski vasi so 

se odločili, da bodo tudi za 
letošnji dan žena pogostili 
svoje m atere. Pogostitev bo 
v dvorani gasilskega doma, 
ki so jo uredili lani. Ob tej 
priložnosti bodo uprizorili 
ljudsko igro »Glavni dobitek«, 
ki jo je naštudirala dramska 
sekcija p ri mladinskem ak
tivu. To bo hkrati prva upri
zoritev v Stranski vasi, kar 
imatfo dvorano. Z »Glavnim 
dobitkom« nameravajo gosto
vati po okoliških vaseh.

Vse žene nad 
60 let

Na pobudo krajevne orga
nizacije Socialistične zveze 
bodo vse družbeno -poli tične 
organizacije na Malem Slat- 
niku 10. marca pripravile po
gostitev vseh žena, ki so sta
rejše od 60 let. Kultumo- 
umetniško društvo, mladinski 
aktiv in šola pa bodo organi
zirali prireditev, posvečeno 
dnevu žena.

Teleprinterji tudi 
v podjetjih

Na avtomatsko telefonsko 
centralo v Novem mestu, ki 
so jo dali v promet, lani, se 
je takoj priključilo 6 poštnih 
teleprinterjev in trije tele
printerji gospodarskih orga
nizacij. Za vključitev so se 
zanimala tudi podjetja v 
Spodnjem Posavju in Beli 
krajani. Predvidevajo, da bo
do ta  podjetja lahko priklju
čila svoje teleprinterje v 
omrežje ob koncu leta, ko 
bo Podjetje za PTT promet 
pripravilo ustrezno omrežje. 
Za vključitev teleprinterjev 
pa se zanima že toliko podje
tij, da bo treba razširiti tele
grafsko centralo še za 20 .pri
ključkov. Podjetje za PTT 
promet meni, da bo to lahko 
opravilo le, če mu bodo riali 
bodoči naročniki posojilo.

Strah pred divjimi 
lovci

3. m arca so na sestanku 
lovske družine GORJANCI 
posebej obravnavali pojav 
divjad. Pravijo, da divji lov- 
ža. Tamkajšnji lovci( člani 
lovske družine, imajo’ velike 
divjad. Pravijo, da divji lov
cev, ki nezakonito streljajo 
divjad. Pravijo, da divji sov
ci groze z obračunom vsako
mur, M bd se jih  upal p rija
viti- Na sestanku so potrdili 
izključitev nekega člana, ki 
se je pritožil zaradi izključi
tve. Obravnavali so tudi ures
ničevanje programa v minu
lem lovskem letu in se pogo
vorili o občnem zboru, ki bo 
zadnjega marca.

Transformator 
v Drašči vasi

Leta 1940 so v Drašči vasi 
napeljali električno omrežje 
nizke napetosti. Ker je iz sla
bega materiala, ne ustreza 
več. Tok ni dober n iti za raz
svetljavo. Zato so se Drašča- 
ni zavzeli za postavitev tran 
sform atorske postaje in pre
ureditev omrežja. Zbrali so 
že precej denarja, še naj
manj toliko pa ga bodo mo
rali zbrati, razen tega bodo 
pomagali s prostovoljnim de
lam in prevozi. Na sestanku, 
ki so ga sklicali na pobudo 
krajevne skupnosti, so se po
govorili o celotni akciji. K ra
jevna skupnost je sklenila po
godbo z Elektro Ljubljana — 
okolica. Tudi načrti so odo
breni in izdano gradbeno do
voljenje.

M. S.

REELEKCIJA V NOVOMEŠKI OBČINI SE JE PRIČELA

Stališče eno, praksa pa drugo?
Bomo s takimi razpisi izmaličili družbeni pomen reelekcije?

V novomeški občini mora opraviti obvezno re
elekcijo 45 delovnih organizacij: 25 s področja go
spodarstva in 20 s področja družbenih služb. V teh 
delovnih organizacijah imajo direktorji takole izo
brazbo: 10direktorjev (ali 22,2 odst.) visoko, 4 (ali 
8,9 odst.) višjo, 16 (ali 35,5 odst.) srednjo in 5 (ali 
11,2 odst.) nižjo izobrazbo. Nepopolno osnovno šolo 
ima 1 (ali 2,2 odst.), poklicno šolo pa 9 (ali 20 odst.) 
direktorjev.

Reelekcija mora biti odsev 
pripravljenosti političnih or
ganizacij in samoupravnih or
ganov za dosledno izvajanje 
kadrovske politike v delov
nih organizacijah.

To je osrednje stališče ob
činskega sindikalnega sveta 
do pomembnega vprašanja, 
ki ga je letos treba reševati 
v 45 delovnih organizacijah. 
O stališčih so kasneje raz
pravljali na občinskih posve
tih in seminarju sindikalnih 
vodstev in v sindikalnih po
družnicah tastih delovnih or
ganizacij, ki morajo opraviti 
reelekcijo.

Druga stališča občinskega

sindikalnega sveta pravijo, naj 
reelekcija temelji na preso
ji delovnih uspehov ali ne
uspehov vodilnih ljudi, da 
pa se je treba ogniti obraču
nu med direktorjem  in samo
upravnim organom in druž- 
beno-politično organizacijo. 
Glavno merilo za določanje 
uspešnosti ali neuspešnosti 
vodilnih je treba vzeti iz eko
nomskih računov, če bi de
lavski svet negativno ocenil 
direktorjevo delo pri gospo
darjenju, bi mu v isti sapi 
dal tudi nezaupnico. Preden 
bi bila izrečena nezaupnica, 
bi bilo potrebno presoditi di
rektorjevo krivdo za stanje

v delovni organizaciji. Važno 
je tudi, kdo bo zamenjal di
rektorja, ki mu bo dana ne
zaupnica. Ne bi bilo prav, 
da bi »stolček zasedel« člo
vek, ki hi samo formalno 
ustrezal razpisnim pogojem, 
ker je prav tako ali celo bolj 
pomembno, koliko bi ta po
znal delovno organizacijo, nje
ne težave itd. Izobrazbe to
rej ne bi smeli v vsakem pri
meru postavljati za prvi po
goj; »novi« človek naj bi bil 
predvsem dober gospodar in 
organizator z velikim smislom 
za pametno poslovno politi
ko, šele potem bi pregledali 
njegova spričevala.

Zdaj, ko imamo stališča 
(bistvene misli) občinskega 
sindikalnega sveta pred seboj, 
lahko ugotovimo, kako so bi
la upoštevana v dosedanjih 
razpisih za delovna mesta di
rektorjev. Kakor ob prejšnji 
reelekciji so tudi nekateri se
danji razpisi taki, da že 
vnaprej izključujejo uspeš-

PUST V VRTCU V KANDIJI: Najmlajši občani so se s  pomočjo staršev domisel
no opravili v pustna oblačila; videli smo Kitajčka, Belokranjico, dimnikarčka, pa
jaca, kuharčka, palčka in seveda kavboje. Tudi tovarišice vzgojiteljice so vrtec 
za to priložnost lepo okrasile (Foto: Polde Grahek — druga nagrada za fotografijo  
tedna).

Letovanje otrok naj bo naša skrb
Zbiralna akcija za letovanje socialno in zdrav
stveno šibkih otrok je v teku -  V novomeški 
občini je 600 takih otrok, ki so potrebni letova
nja na morju ali v hribih -  Naša dolžnost je, 

da jim pomagamo

| KRI, KI REŠUJE ŽIVLJENJA |

Občinski odbor RK v No
vem mestu je v dogovoru s
svetom za zdravstvo in soci
alno varstvo in občinskim 
sindikalnim sivetom tudi le
tos začel z zbiralno akcijo 
za letovanje socialno in zdrav
stveno šibkih otrok.

V lanskem letu so denar 
zbirali po sindikalnih podruž
nicah, krajevnih odborih RK, 
šolah in delovnih organiza
cijah. ZbraJi so 3.262.351 S 
din, občinska skupščina pa 
je prispevala iz proračuna 
2,000.000 S din. Na m orju in 
v hribih je letovalo 374 otrok 
iz novomeške občine.

. Letošnje akcije so se loti
li že v januarju. Prav tako 
kot lani so zaprosili za de
narno pomoč delovne orga
nizacije, sindikalne podružni

Pretekli teden so darovali kri na novomeški transfuzijski 
postaji: Viktor Bartolj, 61an kolektiva Center za socialno delo 
Novo mesto; Viktor Vovko in Anton Petje, člana kolektiva 
Krka, Novo mesto; Mihael Gril, šofer iz Regerče vasi; Marjan 
Kacin, delavec iz Regerče vasi; Anton Kastelic, Martin Avbar 
in Alojz Fink, člani kolektiva INIS, Novo mesto; Stanko Vire 
in Anton Prus, člana kolektiva Pionir, Novo mesto; Janja 
Kobler, delavka iz Jedlnščice; Marija Štih, članica kolektiva 
osnovne šole Stopiče; Francka Mihelčič, gospodinja iz Reger
če vasi; Štefka Kocjan, članica kolektiva Novoteks, Novo me
sto; Ana Staniša, gospodinja iz Gotne vasi; Sonja Hirm, di
jakinja novomeške gimnazije; Sonja Mešič, gospodinja iz Got
ne vasi; Tone Polc, član kolektiva Meteorološka postaja Novo 
mesto; Franci Maccle, mesar iz Novega mesta; Jože Cimprič, 
član kolektiva IMV Novo mesto; Jože Brulc, mlinar iz Gotne 
vasi; Francka Boltez, gospodinja iz črmošnjic; Mihaela Kozo- 
glav, gospodinja iz Šentjošta; Angela Može, delavka iz Stopič; 
Stane Cesar, član kolektiva G G Novo mesto; Ana Bartolj, 
delavka z Gornje Težke vode; Amalija Božič, gospodinja z 
Dolnje Težke vode; Ivan Ambrožič, kmet iz Šentjošta; Stane 
Klobučar, delavec iz Velikega Orehka; Anton Strumbelj, član 
kolektiva kmetijska šola Grm; Janez Judež, delavec iz Veli
kega Orehka; Terezija Modic, delavka iz Črmošnjic.

I

nost kandidature vseh dru
gih kandidatov, raken kandi
dature dosedanjega direktor
ja. Tako je iz razpisov že raz
vidno izenačevanje nižje izo
brazbe in daljše prakse z vi
soko izobrazbo in nekoliko 
krajšo prakso (ali obratno), 
predpisovanje zelo dolge 
prakse na vodilnem mestu v 
specializirani stroki, poudar
janje, da podjetje nima sta
novanj, podčrtovanje nedolo
čenih (abstraktnih) moralnih 
in političnih kvalifikacij itd. 
Taki pogoji pa morebitnega 
kandidata že v razpisu pou
čijo, da ne more računati na 
direktorsko mesto.

Občinski sindikalni svet 
meni, da razpisne komisije 
ne opravljajo nalog v duhu 
stališč, ki jih je sam sprejel, 
in stališč občanskega komite
ja Zveze komunistov, ki je 
v bistvu sprejel stališča sin
dikata.

Ni izobčenec!
čeprav slišimo, o Ciga

nih predvsem stabo, so 
med njimi tudi dobri in 
pošteni ljudje. Eden takih 
je 17-letni Marko Hudo- 
rovac iz Stranske vasi, ki 
ima tudi že dve leti izkaz
nico tamkajšnjega mladin
skega aktiva. Tovariši iz 
aktiva vedo povedati, da 
je Marko med najbolj red
nimi obiskovalci mladin
skih sestankov v Stranski 
vasi, da je sicer navadno 
tih, vendar pa vselej pri
pravljen iti na prostovolj. 
no delo, kakršnih mladin
ski aktiv vsako leto veliko 
organizira. Mladinci so 
Marka povabili v organi
zacijo in je z veseljem pri
šel. Pravi le, da bi rad 
dobil stalno zaposlitev, 
ker v številni družini, iz 
katere je, dela samo oče. 
Mladinski aktiv v Stran
ski vasi je nedvomno edi
ni v občini, ki je sprejel 
medse tudi Cigana.

Kakšna bo mirnopeška šola?
Prva etapa bo veljala 170 milijonov Sdin

Novomeški Pionir je že 1965 pripravil načrte za 
novo šolo v Mimi peči. S podrobnostmi predvidene 
gradnje se je na zadnji seji seznanila tudi občinska 
skupščina. ObS je prevzela tudi ustanoviteljske pra
vice za to šolo, hkrati pa se je odločila najeti 70 mili
jonov Sdin posojila, da bo lahko stavba zgrajena do 
konca prve faze.

Pionirjev načrt predvideva 
v novi mimopeški šoli 
osem matičnih in tri speci
alne učilnice s kabineti, ku
hinjo z jedilnico, pionirsko 
knjižnico in čitalnico ter 
zbornico z upravnimi prosto
ri. šola bo imela sodobne gar
derobe, sanitarije in napra
ve za centralno kurjavo. Ker 
Mirna peč še nima vodovo
da in kanalizacije, bodo ob 
šoli izkopali vodnjak in ure
dili greznico.

Ce bi šolo gradili leta 1965, 
oi veljala (brez vodnjaka in 
greznice) okoli 152 milijonov 
S din. Računajo, da so se 
gradbena dela toliko podra
žila, da bi morali zdaj od
šteti za postavitev enake šo
le več kot 200 milijonov S 
din. Teh denarjev pa letos, 
ko naj bi šolo pričeli gradi
ti, ne bo možno zbrati.

Investitorji so se medtem 
že odločili, da bodo mirno- 
peško šolo gradili po etapah. 
Prva etapa bo obsegala vse, 
razen specialnih učilnic s ka
bineti, upravnih prostorov in 
pionirske knjižnice. Za vse

to bodo morali izvajalcu 
del odšteti 150 milijonov S 
din, dejansko pa bo treba 
zagotoviti 170 milijonov S 
din. 100 milijonov S din bo
do predvidoma, dobili iz med
občinskega sklada za investi
cije v šolstvu, 70 milijonov 
S din pa bo zagotovila ob
čanska skupščina z uvodoma 
omenjenim posojilom.

Poljudna predavanja
V tem tednu bodo nasled

nja predavanja na podeželju: 
Otočec, 10. marca ob 7.30 uri 
— Gnojenje s hlevskim gno
jem in umetnimi gnojili (inž. 
Fani Lekše); Gaber je, 7. mar
ca, ob 19. uri. Cerkev v so
dobnem svetu (Dušan Zu
panc); Hinje, 10. marca 
ob 14. uri . . .  — Reja' krav 
molznic, pitanje govedi in re
ja prašičev (veterinar Tone 
Krt); Škocjan, 9. marca, cb 
19. uri — Mehanizacija kmetij
skega dela (Miha Žmavc).

Člani SZDL, udeležite se za
nimivih predavanj!

228 povabljenih v sindikat
Pismo ObSS delavcem pri zasebnih delodajalcih

Občinski sindikalni svet v 
Novem mestu je pred krat
kim povabil 228 delavcev pri 
zasebnih delodajalcih, naj po
stanejo člani sindikata in si 
s tem pridobe vse pravice in 
ugodnosti, ki jih imajo čla
ni te organizacije. V poseb 
nem pismu, ki so ga preje
li, je navedeno, da imajo čla
ni sindikata med drugim pra
vico do brezplačne pravne po
moči s področja delovnega 
razmerja, socialnega zavaro
vanja, stanovanjskih zadev 
itd., da jim  v času brezpo
selnosti pripada redna in iz
redna pomoč (dvakratna let
na članarina) in v prim eru

hude socialne ogroženosti 
tudi enkratna izredna pomoč 

ObSS in občinski odbor sin
dikata storitvenih dejavnosti 
sta o vprašanju zaposlenih 
pri zasebnih delodajalcih po
novno razpravljala in ugoto
vila, da ti delavci večkrat išče
jo zaščito svojih pravic prav 
pri sindikatu. Ugotovljeno 
je tudi, da je pri zasebnikih 
okoli 420 delavcev, ki niso 
člani sindikata. Glede na šte
vilne želje delavcev iz zaseb
nega sektorja, da bi postali 
člani sindikata, pripravlja 
ObSS ustanovni občni zbor 
sindikalne organizacije za te 
delavce.

>O BRTNIK< N O V O  M E S T O

V prodajalni NOVA MODA in poslovalnici 
rta Glavnem trgu lahko dobite moške srajce 
po cenah znižanih za 30 do 40 odstotkov. 

Izkoristite ugoden nakup!NOVOMEŠKA JC0MOTUT

ce, krajevne organizacije in 
šole. V novomeški občini je 
letos 600 takih otrok, ki jim 
je treba zagotoviti letovanje

na morju, v srednjevišin- 
skih in višinskih predelih. 
Občinski sindikalni svet je 
pri tej humani akciji z ra
zumevanjem priskočil na po
moč občinskemu odboru RK.

Posamezne krajevne orga
nizacije so že pričele z zbi
ranjem denarja, mestna or
ganizacija pa bo zbirala de
nar v tednu RK v maju. Pri
čakujejo, da bo akcija zaje
la širok krog ljudi.



Danes o alkoho
lizmu

Novomeški svet za zdrav
stvo, socialno varstvo in 
delo bo na današnji seji 
obravnaval problematiko 
alkoholizma v občani in po
ročalo prvostopenjske ko
misije za prekinitev noseč
nosti. Razpravfljal bo tudi 
o lanskem delu Centra za 
socialno delo in svojem 
delovnem programu za le
to 1968.

V VINOGRADIH ŽE KOLIJO! Zgodnja pomlad je spodbudila vinogradnike, da so 
že začeli delati tudi po pobočjih pod Gorjanci. Mar ne bo malo prezgodaj? Starejši 
ljudje namreč pravijo: »Le počakajte, zima bo še pokazala zobe!« (Foto: S. Dokl)

Naša kri rešuje življenja p,,5 S e f 'k0
Vsak zdrav človek bi moral vsaj enkrat v živ
ljenju darovati kri -  Letos je treba v novomeški 

občini zbrati 600 I krvi

V sodobni zdravstveni služ
ba je potreba po krvi ved
no večja. V letu 1968 potre
buje novomeška bolnica 600 
litrov krvi, kd naj bi jo da
rovalo 3000 ljudi. Krvodajal
ski plan je pripravila poseb
na krvodajalska komisija, 
sprejel ga je izvršni odbor 
RK, obravnavale pa ga bo
do tudi drutžbeno-poMbične or
ganizacije.

V zimskih mesecih bodo 
darovali kri prebivalci kimeč-

V nedeljo 
skupščina LT

V prostorih stare novo
meške pošte bo v nedeljo, 
10. marca, ob 9. uri skup
ščina Ljudske tehnike. Po 
poročilih bodo podelili pla
kete zaslužnim članom LT 
in izvolili nov svet in ob
činski odbor LT.

kih predelav, paleti pa de
lavci v delovnih organizaci
jah. Krvodajalska akcija bo 
zajela tudi prebivalce treba
njske, črnomaljske in metli
ške občine.

Lani je darovalo kri 1998 
ljudi. Med darovalci je naj
več delavcev, precejšnje pa 
je tudi število kmetov in go
spodinj. Akcije se je udele
žilo 200 mladincev iz sred
njih in strokovnih šol.

Podatki kažejo, da je šte
vilo krvodajalcev v novome
ški občina nad republiškim 
povprečjem. Posebno prizna- 
devni so bili pri zbiranju kr
vodajalcev člani nekaterih 
krajevnih organizacij (zlasti 
člani krajevne organizacije v 
Smarjeti), ki so se zaveda
li, da bi moral vsak zdrav 
človek vsaj enkrat v življe 
nju darovati kri. To še po
sebej velja za voznike motor
nih vozil, ki so nemalokrat 
povzročitelji prometnih ne
sreč. n

Odkar je za staro novo
meško pošto že nekaj let 
»začasna« odkupna postaja 
za mleko, bližnji park nri 
več park, marveč zvožena in 
pomendrana ter nastlana nji
va, še najbolj podobna razri
temu svinjskemu dvorišču. 
Vožnje s kombiji, tovornja
ki in osebnimi avtomobili 
okoli stare stavbe so zelo 
pogostne, v zadnjem času pa 
ob poti, ki se vsak dan ši
ri na škodo parka, parkira
jo tudi motoma vozila. Z 
druge strani marljivo stegu
jejo v park avtobusi, ki jim, 
kot kaže, na postajališču 
zmanjkuje prostora. Mimo
grede bodi povedano, da se 
dela tolikšna škoda na edi
nem novomeškem parku. 
Mestni čuvaj, ki skrbi za 
red tudi v parkih, si ne zna 
pomagati, vozniki motornih 
vozil pa se njihovim posre
dovanjem celo rogajo, name
sto, da bi ga ubogali. Doklej 
tako?

Rožič o VI. kon
gresu ZSJ

Sekretar sveta Zveze sindi
katov Jugoslavije Miarjan Ro
žič je 4. marca govoril čla
nom občinskega sindikal
nega sveta v Novem me
stu o aktualnih nalogah 
sindikata pred VI. kon
gresom ZSJ. Rožič je pove
dal, da bo VI. kongres vse
binsko neprimerno boljši od 
prejšnjega. Med drugim bodo 
na tem kongresu razpravljali 
o zaposlovanju, delitvi dohod
ka, integracijskih procesih, 
stanovanjskem vprašanju, izo
braževanju in drugih vpraša- 
njih. Stališča kongresa do teh 
vprašanj bodo vsebovale šte
vilne resolucije. Rožič je re
kel, da bo sprejet tudi nov 
statut sindikata. Kongresno 
gradivo bo šlo skozi sita na 
vseh ravneh sindikalnih or- 
ranizacij.

' zadeve -  3 porav
nave

Novomeški poravnalni svet 
3 21. februarja sklical tr i  
obravnave: eno zaradi sporne 
Doti v Irči vasi in  dve za
kadi obrekovanja. Sprte 
'itranke so se sporazumele za 
>o ravna vo-

'iOVOST NA NOVEM TRGU

Bife za f otujoče goste
Dva razloga sta  vplivala na to, da se je  novom e

ški hotel M etropol odločil v podaljšku  kavarne na 
Novem trgu  postav iti ekspresn i bife: da b i zadovo
ljil številne goste, ki se p ripelje jo  z avtobusi in  oseb
nim i avtom obili, in da bi povečal gostinske p ro sto re  
te r izboljšal postrežbo in izbiro.

Novomeška kronika
■  PODJETJE ZA PTT promet je 

napovedalo, da bo na Glavnem tr 
gu uredilo kanal za telefonski ka
bel, brž ko bo imelo za to potreb
ne denarje. To bo glavna kabelska 
žila proti desnemu bregu Krke.

■  TE DNI SO ZACELI oprem 
ljati novo trgovino ELEKTROTEH
NE na Glavnem trgu. Hkrati so 
umaknili leseno ograjo, ki je va
rovala gradbišče. Kaže, da bodo 
trgovino kmalu odprli.

■  NA MATURANTSKI PLES 13. 
aprila se pripravljajo učenci III. 
letnika novomeške gostinske šole. 
Denarno in materialno jim poma
gajo nekatere gospodarske organi
zacije iz novomeške občine in so
sednjih občin.

■  DREVI BO »ODER MLADIH«
ponovil Tavčar-Marinčevo igro 
»Otrok in Struga«. Predstava, po
svečena jutrišnjemu dnevu žena, 
bo ob 19. uri v Domu kulture. 
Krajevne konference Socialistične 
zveze so pismeno povabile žene na 
to osrednjo proslavo v čast 8. m ar
ca.

■  UVOŽENIH PRALNIH PRA
ŠKOV za strojno pranje že več dni 
nimajo v novomeških trgovinah, 
kjer pa je na zalogi dovolj doma
čih pralnih praškov.

■  KOŠTIALOVA ULICA je za
sprehajalce ena najlepfiih v mestu, 
posebno spomladi. 2e zdaj lahko 
opazujemo prebujajoče se cvetje 
na Zenovem, Budnovem in drugih 
vrtovih, v nasprotju s tem pa je 
na drugi ■strani cestišča pravi smet
njak. Razen cigaretnih škatel ln 
papirjev vseh vrst je videti tudi 
odpadke, ki bi jih morali še na 
javnem smetišču zavijati v papir.

■  Z NOVO TRGOVINO MESARI
JE pod Kolonijo so ljudje zelo za
dovoljni, posebno pa jim ugaja de
lovni čas. Ko je drugje v mestu 
že povsod zaprto, lahko tu gospo
dinje še vedno dobe najnujnejše.

■  TRŽNICA JE BILA v ponede
ljek prav HoVirn naložena. Jajc jeM

bilo dovolj po 45 din, dajali pa so 
jih tudi ceneje. Razen tega je bilo 
dovolj tudi motovilca, regrata in 
radiča. To so prodajali na merice 
po 80 do 100 Sdin kg. Jabolka so 
veljala 120 Sdin. fižol 350 Sdin kg, 
suhe slive 320 Sdin kg. Prav tako 
ni manjkalo kramarije.

■  GIBANJE PREBIVALSTVA — 
rodila je Ivanka Murn iz Adamiče
ve ulice — Mate j ko.

»Ena gospa mi je rekla, da bo
do eni gospodje zdaj razprodali 
svoje nobel avtomobile, ko občin
ski možje grozijo s tako visokimi 
davki na kompleks manjvrednosti!«

»Drugi pa bodo nehali spravljati 
milijone v nočne omarice, ker se 
boje, da bi se jim  zgodilo kot ti
stemu, ki mu je lastna žena od
nesla cel milijon iz dobro zakle
njenega skrivališča . ..«

>G A L  E B<
ANTON OBERČ

V treh dneh očisti oblačila nepre
kinjeno odprta kemična čistilnica 
nasproti prodajalne BOROVO.

Ekspresni bife bi stal tam, 
kjer je zdaj zasebna hiša. 
Načrt predvideva sodoben 
lokai, v katerem bi spodaj 
stregli s pijačami, prigrizki, 
slaščicami in toplimi jedili, 
na terasi s 120 do 130 sedeži 
in plesiščem pa z jedili, pri
pravljenimi na žaru. Ta 
gradnja bi zahtevala tu
di preureditev drugih hotel
skih prostorov, med drugim 
tudi preureditev kavarne, ki 
poslej ne bi imela samostoj
ne kuhanje.

Na zadnji seji občinske 
skupščine so ugotovili, da je 
predvidena gradnja splošnega 
pomena, zlasti še, ker na av
tobusni postaji ni lokala za 
hitro postrežbo potujočih 
oziroma prehodnih gostov. Za-

Že štirikrat »Habakuk«
V nedeljo, 3. marca, je šent- 

jem ejska dramska skupina 
že četrtič zaigrala svojemu 
občinstvu veseloigro »Haba
kuk«. Dvorana je bila tudi 
tokrat polna, pravijo pa, da 
bi si take predstave lahko 
ogledalo več mladine.

P. MIKLIČ

to je skupščina tudi z razu
mevanjem vzela na znanje 
Metropolovo zahtevo po raz
lastitvi hiše, na mestu kate
re bd stal nov objekt. Metro
pol je dal zadevo pred občin
sko skupščino zato, ker se 
z lastniki zasebne hiše ni 
mogel pogoditi za odkupno 
ceno.

Za novo gradnjo se je že 
sredi lanskega novembra od
ločil delavski svet hotela Me
tropol. Zelja po razširitvi pro
storov in izboljšavi gostin
skih storitev pa je stara vsaj 
dve leti in so jo predstavni
ki hotela večkrat tudi javno 
povedali. Ves ta čas so tudi- 
dajali denar na sklad, čeprav 
precej na škodo osebnih do
hodkov zaposlenih. To samo- 
odpovedovanje osebnim do
hodkom je biilo zavestno in 
potrebno, saj se v hotelu za 
vedajo, da bodo dobili in
vesticijsko posojilo le tedaj, 
če bodo imeli svojo osnovo

*  
* 
* 
# LOVEC-i

Potok so očistili

J  LOVSKA ZADRUG*  

Novo mesto,

Pred dnevi je kostanjevi- 
ška ribiška družina s pomoč
jo novomeških ribičev teme
ljito očistila potok med Pre
kopo in Dol. Staro vasjo pri 
Šentjerneju. V potok bodo 
dali ribji zarod. Ribiči so se 
jezili na race in gosi, da uni
čujejo ribe, divjih ribičev, kd 
napravijo tudi veliko škodo, 
pa ni nihče omenil.

P. MIKLIČ

|  Cesta herojev b

Lovci, ribiči, taborniki 

in športniki, obiščite 

našo NOVO  

poslovalnico, kjer 

si boste lahko izbrati 
opremo po želji, okusu 

in initernih cenah!

m
WM■

Lani poleti, v začetku avgusta, so gradbeni de
lavci pričeli z zem eljskimi deli za izkop prvih dveh 
stanovanjskih stolpičev bodoče stanovanjske sose
ske na Znančevih njivah v Novem mestu. Vzporedno 
s tem i gradbenimi deli se je pričelo tudi obsežno 
arheološko izkopavanje, ki ga vodi podpisani za 
račun Dolenjskega muzeja, ob denarni pom oči občin
ske skupščine Novo m esto, gradbenega podjetja  
»Pionir«, Sklada za pospeševanje kulturnih dejav
nosti SRS in Sklada Borisa Kidriča. Izkopavanje bo 
trajalo več let, kajti novo stanovanjsko naselje bo 
stalo sredi največjega prazgodovinskega pokopališča 
v Kandiji, ki krije več sto ilirskih in keltskih grobov. 
Dober m esec trajajoče izkopavanje, ki je imelo lani 
le zaščitni značaj, je dalo zelo lepe in celo prese
netljive arheološke^ najdbe, ki so pomembne za vso 
Slovenijo. V tem času smo izkopali le majhen del 
keltskih grobov iz obsežnega grobišča in polovico 
ene ilirske gomile, na kateri bo že prihodnje leto  
stal prvi po vrsti stanovanjski stolpič novega stano
vanjskega naselja. Spričo bogatih letošnjih in prej
šnjih arheoloških najdb, po katerih slovi Novo m esto, 
je prav, da opišemo to bogato in pestro zgodovino 
Novega m esta v arheoloških obdobjih.

Zaradi nadvse ugodne zemljepisne lege in narav
ne oblikovanosti tal na strmem, skalnatem pomolu  
ob vijugavi, počasi tekoči Krki, s prirodno utrjenimi 
vzpetinami na Kapiteljskem hribu in na Marofu so  
se prazgodovinski ljudje že zelo zgodaj naselili na 
bregovih Krke, ki pri Novem m estu opiše pravcati 
meander. Ribolov v Krki, lov na divjad in nabiranje 
sadežev po širnih, še ne izkrčenih gozdovih so v iz
datni meri dopolnjevali prehrano prazgodovinskega 
človeka, takrat še preprostega poljedelca in skrom
nega živinorejca.

Najstarejša najdba 
iz ledene dobe

Absolutno naj starejša ar
heološka najdba ne izvira si
cer iz Novega mesta, pač pa 
iz njegove bližnje okolice. To 
je 10 cm dolgo in 3 cm širo  
ko koničasto rezilo, narejeno 
iz sivega kresilnika. Našli so 
ga delavci podjetja »Kremen« 
na RUPERČ VRHU 1962. Od
krili so ga na robu peskoko-

Kamnito rezilo, izdelano iz 
obstoječega kresilnika, ki so 
ga našli v peskokopu na Ru
perč vrhu 1962. — Tako orod
je je človek v ledeni dobi 
uporabljal kot nož in strgalo. 
To je nastarejša najdba iz 
novomeške okolice, ki potr
juje, da je človek že v sta
rejši kameni dobi lovil div
jad na tem območju. Stro
kovnjaki cenijo, da je najdba 
stara pribl. 25.000 let! (Ris
ba: Šibila Knez) .

pa kremenovega peska, tik 
pod cesto, ki se odcepi od 
Ruperč vrha proti Stranski 
vasi. Delavci so postali pozor
ni n a  to neobičajno kamnito 
obliko, jo pokazali vodji 
obrata inž. Korenčanu, ki je 
najdbo takoj spoznal, jo pra
vilno ocenil in oddal katedri 
za kvartarologijo na ljubljan
ski univerzi. Poudariti in po
hvaliti velja tako razumno 
ravnanje delavcev in vodje 
obrata, kajti le na ta način 
se nam je ohranila prva pa
leolitska najdba iz širšega no
vomeškega prostora. To kam
nito rezilo predstavlja orodje 
ledenodobnega človeka iz sta
rejše kamene dobe, ki ga

stroko vojaki uvrščajo v čas 
poznega aurignaciena, kar po
meni, da je rezilo staro pri
bližno 25.000 let! Opisana 
najdba kaže, da lahko na 
področju med Novim me
stom in Gorjanci pričakuje
mo novih paleolitskih najdb, 
ki bodo dokazale mnogo star 
rejšo človekovo prisotnost na 
Dolenjskem, kot pa smo bili 
spričo redkih najdb vajeni 
doslej.

Najdbe bronastega orodja 
in orožja v ožji okolici No
vega mesta, na primer znani 
večji zakladni najdbi brona
stih predmetov v Crmošnji- 
3ah in pri Jurki vasi, ter bro
nasta tulasta sekira iz Ver
duna in dve tordirani ovrat
nici, dva obroča in del fibu
le (?) iz Prečne, dokazujejo, 
da so v teh krajih bivali ali 
vsaj skoznje potovali ljudje 
že v času pozne bronaste do
be, to je ob koncu drugega 
tisočletja pred našim štetjem- 
Posamezne najdbe kamnitih 
sekir in kladiv iz širše okoli
ce Novega mesta pa dajejo 
slutiti, da so ob Krki živeli 
ljudje še nekoliko prej, v 
mlajši kameni dobi, vendar 
za to še nimamo povsem trd 
nih dokazov, ker so enako 
kamnito orodje uporabljali 
še dolgo pozneje v bronasti 
dobi. Za tako trditev nam 
manjkajo sledovi naselbin 
ali vsaj posameznih koč ta 
kratnih prebivalcev. Od kon
ca bronaste dobe naprej pa 
so najdbe vse bolj številne in 
dragocene, tako da štejemo 
danes Novo mesto po količi
ni in kakovosti najdb med 
najvažnejša slovenska arheo^ 
loška najdišča.

Raziskovalci 
novomeških starin 
in prva arheološka 

razstava
Arheološke najdbe iz Nove

ga mesta so pravzaprav zelo 
pozno vzbudile pozornost lju
biteljev domače zgodovine in 
raziskovalcev arheološke pre
teklosti m so le počasi našle 
pot v strokovno literaturo in 
poljudno časopisje. Vzrok je 
jasen: Novo mesto ne premo
re rimskih napisnih kamnov 
niti antičnih plastik in relief
nih upodobitev, ki so s svo
jo strogo lepoto vedno naj
prej pritegnili pozornost naj
različnejših raziskovalcev in 
opisovalcev od renesanse na
prej, prek prosvetljenega 18. 
stolebja, do romantičnih na- 
ziranj prve polovice 19. sto- 
letja in burile njihovo domiš
ljijo. (Nadaljevanje sledi)



Valvasor 6 naših trgih in gradovih

FOTOGRAFIJA TEDNA

TRIKOTAŽA IN KONFEKCIJA 

•  K O Č E V J E «

VINICA V AKCIJI ZA MEDNARODNO NASELJE MIRU

jo, da bi za letošnji dan 
OZN, oktobra, začeli graditi.

Tretji del akcije za mir na 
svetu: pa predvideva gradnjo 
taborišča mladih ob Kolpi, 
kjer bi lahko izmenoma ta
borili mladi iz vsega sveta 
ter si,ustvarili svet v malem, 
kakršaega si sanmi želijo. Ta
borišči nameravajo graditi s 
pomočjo mednarodnih delov
nih britad.

Načrt’ mladih Viničanov je 
res lep, a zaradi zahtevnosti 
in velikopoteznosti komajda 
izvedljiv. Lotili pa so se ga 
z enakim poletom kot izdaje 
knjige, zato jim iz vsega srca 
želimo, da bi tudi tokrat 
uspeli. z  razumevanjem 
vseh, ki jim mir ne pomeni 
prazne besede, pa bodo mor
da v l©tu 1968, ko praznuje
mo obletnico sprejetja člove
kovih pravic, tudi v svetu le 
naletel na ugoden odmev.

Dve na Mižkov 
račun

Priljubljeni inž. Ciril 

Mravlja, z n a n i  šef investi

cijske g r u p e  n a  a v t o m o 

bilski cesti L j u b l j a n a—Z a 

greb, je til prejšnji p e t e k  

n a  O t o č c u  n a  seji p r i p r a v 

ljalnega o d b o r a ,  ki b o  p o 

skrbel z a  tovariško sreča

nje o b  deseti obletnici z a 

č e t k a  del n a  a v t o m o b i l s k i  

cesti. Z a r a d i  z a m u d e  vla

k a  Z a g r e b — L j u b l j a n a  (tov. 

M r a v l j a  je zdaj direktor 

Z d r u ž e n e g a  železniškega 

t r a n s p o r t n e g a  p o d j e t j a  v  

Ljubljani!) s o  g a  n a  O t o č 

c u  n e s t r p n o  pričakovali. 

Prišel je precej bled, t a k o  

d a  je n e k d o  povprašal, če 

ni bolan.

» K j e  neki, le žile si je 

po r e z a l !« je pribil e d e n  iz

m e d  n a v z o č i h  šaljivcev. 

Vsi so d e b e l o  pogledali, 

d o k l e r  ni G u s t a v  A v b a r ,  

p o d p r e d s e d n i k  O b S  N o v o  

m e s t o ,  m i m o g r e d e  p o v e 

dal: »Seve d a ,  s k o r a j  vse 

s t r a n s k e  p r o g e  je ukinil!«

M a l o  k a s n e j e  p a  je e d e n  

i z m e d  u d e l e ž e n c e v  r a z p r a 

v e  v  šali predlagal, d a  bi 

p o  v z o r u  M D B  p r e d  10 le

ti sestavili » b r i g a d o  z a  r u 

šenje prog«.

Okrajev že dolgo ni več 
in tudi marsikatere občine 
ne, po naših krajih pa še 
vedno straše takile napisi.

4 NOGOMET
N A  I J A R O S L A V  H A S E K  |

BAVARSKEM
»Ni dvoma, da  bom o »Hochstadt« premagali,« je slo

vesno izjavil kapetan  m oštva, »zmagali bom o z našo izvrst
no kom binacijo. N asprotnikov napad  nam  nič ni m ar. 
K rilca b osta  podala sredini, cen ter bo oddal levemu krilcu, 
stekel napre j, p redrib la l branilca, s tre l in gol. Igračev nam  
ne bo treb a  kriti, k er z n jim i sploh ne bom o prišli v stike. 
Ti naj begajo sem  in  t j a  po  praznem  prosto ru , žoga m ora  
b iti zanje nedosegljiva. Sam o m i bom o podili žogo z glavo 
in  nogo. Zanje p a  m ora  b iti zgolj ab s tra k tn a  m elona, p rav 
ljica, nič drugega. Hip, hip, hura!«

Tajn ik  »Hochstadta« se je  prišel naslednji teden po
godit o vsem, k a r je  bilo pravzaprav že sklenjeno in tedaj 
je  tillinška »Morgenpost« poročala, da razprav lja jo  o ko
likor le mogoče bližnji p rija te ljsk i tekm i m ed »Tillinge- 
nom« in »Hochstadtom «, k je r  bodo Tillinžani b ranili barve 
svojega m esta  in čast svojega kluba. Ne bodo igrali za 
pokal, m arveč za zmago nad  »starim  znancem«, za zmago 
m esta  Tillingena nad  m estom  H ochstad tom  ob Donavi. 
Vlaki bodo b ruhali trum e Tillinžanov na hochstadsko po
sta jo , da bo im elo m oštvo, ki bo branilo  rumeno-bele 
barve, p rim erno  častno sprem stvo in  da  bo lahko kdo 
objel zm agovalce iz Tillingena.

Izvzemši nekatere sovražne poglede, s katerim i so 
ošinili ta jn ik a  »Hochstadta«, se m u ni zgodilo nič hudega 
in je  vse gladko opravil. Dogovorili so se, da bo p rija te lj
ska tekm a obeh klubov naslednjo  nedeljo na  igrišču »Hoch
stadta«. Čisti dobiček si b osta  kluba delila na polovico.

Potem  so šli po s ta ri k lubski šegi v krčm o, k je r so 
do zore pili na stroške društva. K ju tru  so se dogovorili 
še naslednje: 1. sodnik naj bo nepristransk i, iz N iirnberga; 
voznino in tro šek  m u p lača ta  oba kluba; 2. p rap raded  ka
petan  »Hochstadta« je  p ri nekem  napadu na m esto Til- 
lingen presekal p rapradeda kapetana »Tillingena« z mečem 
na dvoje, od tem ena do podplata, zato ga je  nek p rapraded  
klubskega ta jn ik a  »Hochstadta« pričvrstil na  konico svoje 
ostre  sulice.

P ri tej točki je  zabava nekoliko zastala in je  k lubske
m u ta jn iku  »Hochstadta« tako kazalo, da  bo bolje, če 
zgine, ker je  opazil, da ga klubski kapetan  nekam  čudno 
pogleduje, kakor da bi rad  na n jem  povrnil ugled svojim  
davnim  p re d n ik o m . . .

In  je  prišel preslavni dan, ko so Tillinžani po tolikih 
sto le tjih  spet odrinili p ro ti H ochstadtu , k je r je -b i lo  za 
obram bo vse pokonci.

V Tillingenu kakor v H ochstad tu  so bili razprodali vse 
bikovke, železne obroče, h rastove gorjače in revolverje. 
Ročni kovčki Tillinžanov so bili nenavadno težki, v n jih  
so nesli kam enje s seboj. H ochstad tčan i pa so si s kam e
njem  nabasali žepe. Tekm a se je  pričela natanko  ob pol 
š tirih  in po treh  m inutah  je  boj že m ogočno vršal.

Prvi je  obležal »nepristranski«. P ripadniki obeh klubov 
so ga oplazili z bikovkam i po glavi. Lobanjo so m u u trli 
na dveh krajih . P reden je  izdihnil, je  še zavpil »offside«, 
ker ni mogel več žvižgati, k a jti še en udarec z bikovko 
m u je  zdrobil piščalko v ustih-

Tillinžani so bili v prem oči, ker jih  je prišlo  deset 
tisoč, H ochstad t pa  im a vsega skupaj le devet tisoč preb i
valcev. H ochstadčani so se obupno branili in se jim  je  
v splošnem  m etežu posrečilo, da so obesili kapetana »Til
lingena« na prečko hochstadtskega gola.

Srednji napadalec »Tillingena« je  obem a branilcem a 
»Hochstadta« pregriznil golt, zato ga je  sredn ji napadalec 
tega kluba pobil.

Vsi dnevniki Nem čije so naslednje ju tro  objavili 
v športn i rubrik i jed rna to  brzojavko: _

»Zanimiva prijateljska tekma Tillingen — Hochstadt 
ni bila odigrana do konca. Na igrišču je obležalo tisoč 
dve sto gostov in osem sto petdeset domačih gledalcev. 
Oba kluba likvidirana. Mesto gori.«

Če pri tem  pom islim  na tekm e p raške »Sparte« 
s »Slavijo«, tedaj pač sprevidim , da je  nogom etni špo rt 
p ri n as  šele v povojih.

PREBIRANJE, ŠTETJE IN PAKIRANJE FORMATNEGA papirja je primerno delo 
za žene, vendar so jih zaradi zmanjšane proizvodnje takega papirja v Krški CE
LULOZI morali nekaj premestiti v drugo podjetje. Ob prazniku žena bi bila zanje 
najlepša čestitka, če bi jim zagotovili stalno delo (Foto: Tone Zalokar)

ŠE EN POSNETEK IZ PREDPUSTNIH DNI. Po slo
venskih vaseh se je še vedno ohranila navada »šra«- 
ganje«. Tako je bilo v Tržišču 18. februarja, ko so 
domači fantje zaprli pot ženinu iz okolice Trebnjega. 
Blažičev Rafael je pred »šrango« zatrjeval, da za ne
vesto Plantaričevo Mileno ni nobena cena previsoka. 
Svatje so se dolgo pogajali, dvigali in zbijali ceno, 
na koncu pa so se vendarle pogodili za 20 tisočakov. 
Na sliki so denarci na mizi pred »šrango«. (Foto: 

Loko Kovačič) „

PRED OKROŽNIM SODIŠČEM V NOVEM MESTU

no razumela, zato je bil ta 
večinoma zdoma in se je pri 
ženi le poredkoma oglašal.

Lenart je nekega dne prišel 
k Hočevarjevim in od Fani
ke zahteval plačilo( ona pa 
mu je odvrnila, naj se zmeni 
z možem. Drugi dan je spet 
prišel terjat in dobil isti od
govor, obakrat pa so ga go
stoljubno postregli.

Obtoženec je na Vinjem vr
hu bival pri sosednjih Jože
fovih ter kar ni hotel domov. 
Ker so Jožefovi in Hočevar
jevi sprti, so ga verjetno tam 
še podpihovali. Dan pred ubo
jem je Martin Jenič prišel 
domov. Na ženino prigovarja^ 
nje se je oglasil pri Lenartu. 
Denarja, da bi mu plačal, ni 
imel, pač pa sta se zmenila, 
da gresta skupaj v Novo me
sto zadevo uredit.

Alojz Lenart iz Tomažje vasi pri Beli cerkvi je bil obsojen na 15 let stro
gega zapora zaradi uboja Fanike Jenič, matere dveh majhnih otrok, in 

poskusa uboja njene 20 mesecev stare hčerkice

Na kratko smo že poročali, Vse se je zgodilo zaradi vrh, kjer je Jeničeva živela 
da je bil 30-letni Alojz Le- 150 N din( ki bi jih moral pri družini Hočevar. Ti so 
nart obsojen zaradi uboja, ki mož pokojne Jeničeve plačati jo leta 1942 vzeli za svojo, 
je močno razburil Dolenjsko, Alojzu Lenartu za pomoč pri ko je Fanikin oče padel kot 
tokrat pa še nekaj več o pro- odpremi lesa. Ker ta denarja partizan. Z možem Martinom, 
cesu pred novomeškim okrož- ni dobil, se je kakih 10 dni ki je precej kupčeval in imel 
nim sodiščem. pred ubojem napotil na Vinji dolgove, se Fanika ni poseb-

Toplo pismo 
našega vojaka

pisanja in m n o g o  novih 

naročnikov.

Želim, si, d a  bi »Dolenj

ski list« v e d n o  bral s ta

k i m  veseljem kot zdaj. P o 

slali ste m i  položnico za 

poravnavo naročnine. P o 

slal s e m  jo d o m o v ,  kajti 

d o m a č i  b o d o  radi porav

nali naročnino zame, saj 

vedo, k a k o  rad b e r e m  

»Dolenjski list«.

Prejmite lep pozdrav od 

vašega zvestega bralca 

Milana.«

Iz D u b r o v n i k a  s m o  te 

dni dobili pismo: poslal 

n a m  ga je Milan Marušič, 

ki služi t a m  vojaški rok. 

Takole n a m  je napisal: 

» M o r a m  v a m  reči, da 

ved n o  z veseljem pričaku

j e m  vaš list, saj prinaša 

novice iz m o j e g a  d o m a č e 

ga kraja. Tudi m n o g o  dru

gega branja n a j d e m  v 

njem. Prav lepo se v a m  

zahvaljujem za obširne 

novice, želim v a m  še m n o 

go uspehov pri delu, m n o 

go novega in prijetnega

Verjetno čakajo novih »re
organizacij«, ki pri nas 
niso redke, da bi morda 
spet postale aktualne

(Foto: Cveto Križ)

POMLAD PRIHAJA! Čeprav še ne vlada po koledarju, jo otroci že čutijo in jim  
ni mar nobena mrzla sapa, saj se med norenjem po t r a v n i k i h  in parkih dobro se
grejejo. Na sliki: v šentjernejskem parku pretekli teden ( F o t a :  p. Miklič — tretja 
nagrada za fotografijo tedna) .

»DENAR ALI SMRT!«

Usodnega dne, 26. oktobra 
1967, Lenart ni šel v' Novo 
mesto Okoli 9. ure sta se Fa
nika Jenič in Hočevarjeva na
potili na njivo pulit korenje, 
z njim pa je bila mala Mar
tinca, ki še ni znala hoditi. 
Na poti se jima je Lenart 
približal in znova ostro ter
jal denar, Fanika pa mu je 
spet zatrdila, da cd nje pla
čila ne bo dobil. Tedaj pa 
je Lenart potegnil iz žepa nož 
in zavpil:

— Denar ali smrt!
Hočevarjeva je utegnila le

zbežati, napadalec pa-je v hi
pu skočil k Faniki ter jo dva
krat zabodel. Bila je takoj 
mrtva. Ko je videl zraven 
nje na tleh še njeno hčerkico, 
je tudi proti njej zamahnil 
z nožem, vendar jo je samo 
ranil. Ker je Hočevarjeva na 
ves glas kričala, se je ustra
šil in zbežal. Tri dni se je 
skrival, nato so ga našli na 
nekem seniku v vasi.

Na zaslišanju je kmalu po 
storjenem dejanju priznal na
klepen uboj in celo izjavil:

— Dvakrat sem jo zaštihal 
z nožem in z enako strastjo 
zamahnil proti otroku, ki je 
kobacal po štirih poleg ma
me . . .

Na razpravi pa je govoril 
drugače> češ da je hotel žen
ske samo prestrašiti in da 
je punčko zadel po nesreči. 
Senat okrožnega sodišča pod 
predsedstvom sodnika Stane
ta Prijatelja je, upoštevajoč 
vse okoliščine in tudi to, da 
je bdi Lenart že dvakrat kaz
novan zaradi poskusa posil
stva, prisodil morilcu 15 let 
strogega zapora. Poleg tega 
mora plačati Janezu in Ma
riji Hočevar, pri katerih je 
pokojnica z dvema majhnima 
otrokoma živela vsakemu po 
400.000 S din odškodnine-

dali n* dražbi, katere pa 
dali v > emisijsko trgovino. 
Ure -n podobne reii 
pošlje komisija v komisij
sko trKOvino, kjer jim do
ločijo ceno in čakajo na 
kupoa. Denar od tam pro
danih Premetov dobi naš 
oddelek, ta pa da ustre
zen odstotek denarja (naj- 
denino) najditelju. Noben 
najditt’U ne dobi tega od
stotka prej, preden v tr 
govini ne prodajo pred
meta, £i ga je našel. Tako 
tudi i r a, ki jo je našel 
Resnik- še vedno čaka na 
kupca v komisijski trgovi
ni na Glavnem trgu. Pri
pomnijo naj še to, da 
Resnik ni zahteval najdeni- 
ne, ko je uro oddal.«

hranijo najdene predmete, 
vendar zaželenega pojas
nila o uri nisem dob il.. .«

V oddelku za upravno- 
pravne zadeve pri občin
ski skupščini v Novem 
mestu, ki skrbi tudi za 
najdene predmete, so 
nam povedali naslednje: 
»Najdene predmete, ki se 
naberejo pri nas, lahko 
dobijo lastniki v letu dni. 
če se v tem času ne ogla
sijo, odloča o najdenih 
predmetih posebna komi
sija. Komisija odloči, ka
tere predmete bodo pro-

V prvih dneh letošnjega 
februarja nam je Franc 
Resnik iz Berčne vasi po 
slal pismo, v katerem 
med drugim pravi: »12. 
februarja 1965 sem našel 
na železniški postaji na 
Uršlih selih zapestno uro 
Darwill. Čez štiri dni sem 
jo nesel na postajo milice 
v Novo mesto pod pogo
jem, da dobim najdenino. 
Od takrat so minila že tri 
leta, pa ni no naj dnine 
ne obvestila, ali je oško
dovanec uro dobil. Sam 
sem se hotel prepričati 
na pristojnem mestu, kjer

LITIJA
Trg in grad Litija. Čemu trgu  tako ime. Lega trga. Požar, 

Živinski sem enj v Litiji. Sedanji lastn ik  trga. P re jšn ji last
niki gradu. Njegov sedanji lastnik. Dvorec v trgu. SUHA ROBA NE BO IZUMRLA! V vasi Sv. Gregor v Slemenih pozimi še vedno 

delajo obode in tako zaslužijo za davke. Primernega lesa za cepljenje tod okoli že 
zmanjkuje, zato ga dobivajo z državnega gozdnega posestva v Grčaricah. Na sliki: 
slemenski obodarji na domačiji pri Jernejevem Francetu (Foto: Franc Modic)

du ležečim lepim  hrastov im  nasa 
dom  in gozdom, da so iz njegovega 
žrela kom aj iztrgali cerkev sv. Miklav
ža, vse drugo pa je  ogenj požrl.

Trg L itija im a poleg drugih svoboš
čin tudi pravico im eti živinske se j
me, ki so prvič v letu  na  nedeljo  »La- 
etare«, drugič na praznik  sv. F lorijana, 
ki ga 4. m a ja  p raznu jejo  s slovesnost
mi, tre tjič  v nedeljo po prazn iku  Reš- 
njega telesa in četrtič  v nedeljo po 
prazniku svetega nadangela Mihaela.

Trg spada danes pod gospostvo viš- 
n jegorsko in je last gospoda F ranca 
F erdinanda kneza Turjaškega.

V trgu  s to ji tud i g rad  »Litijski 
turn« im enovan, ki ga je v letu 1587., 
20. aprila, gospod F ranc Wagen z go
spodom  Ju rijem  B altazarjem  Verne- 
škim  zam enjal za grad  Poganek 
(Skrajšano).

V trgu  L itija je  tudi dvorec, ki je  
bil p re j last pokojne Ivane Cordula, 
grofice Barby, ro jene baronice Apfal- 
tre r . Danes je  lastn ik  dvorca gospod 
B ernhard in  A pfaltrer, ki si ga je  p r i 
dobil z dedovanjem .

Trg in grad  Litei (ali L ittei) se po 
k ran jsko  im enu je ta  Litija, p rištevam o 
pa ju  k Dolenjski.

K ar zadeva ime, zanj ne m orem  
n a jti nem škega izvora, am pak sem, 
ker tega ni, p risiljen  izvajati im e od 
latinske besede »litus«, k ar pom eni 
breg ali p ristan . Trg Litija leži nam reč 
ob reki Savi in zaradi tega tu  p r i 
s ta ja jo  ladje, ki plovejo navzgor in 
navzdol in jim  tako trg  služi kot p r i 
stan. K ran jsko  ime pa je  sčasom a na
stalo  iz latinsko-nem ške besede. Sm eš
no bi se nam reč slišalo, ko bi ime Li
tija  hoteli izvajati iz k ran jske  besede 
»litija«, kar pom eni človeško m ast.

L itijo obliva reka Sava in leži spo
daj ob hribu , k ljub  tem u pa im a na 
eni s tran i ravna polja, in še danes bi 
se tržanom  dobro godilo, ko bi leta 
1636, 11. aprila, m a lom arna Pieuniger- 
jeva služinčad (Adam Pleuniger je  im el 
tisti čas prvo hišo p ri gradu) ne rav 
nala brezskrbno  z ognjem  in s tem  ne 
povzročila nesrečnega požara, ki je 
s tako nenasitno  togoto požiral ves 
trg  obenem  z gradom  in s tik  ob gra-

Pušeljc 
za magistrat

Pretekli teden smo dobili za fotografijo tedna 18 po
snetkov. Med njimi ni bilo nobenega takega, ki bi vse
stransko ustrezal našim pogojem za dosego prve nagrade. 
Precej je bilo slik o pustovanju, ki so bile vse enako do
bre. Zato smo se odločili podeliti tri druge nagrade po 
5000 Sdin in eno tretjo nagrado o pomladi. Večino po
slanih slik objavljamo v današnji številki.

Nagrade so dobili:
5000 Sdin Jože Oberster iz Ljubljane za »NACE, 

NACE . ..«,
5000 Sdin Polde Grahek iz Novega mesta za »PUST 

V VRTCU«,
5000 Sdin Franc Pavkovič iz Sevnice za »SKOZI SEV

NICO .. .« in
3000 Sdin Polde Miklič iz Šentjerneja za »POMLAD 

PRIHAJA!«
Fotografije za nagrado tedna z naslovom avtorja na 

hrbtni strani in podatki na posebnem listu papirja poš
ljite do ponedeljka, 11. marca, do 12. ure uredništvu 
Dolenjskega listal UREDNIŠTVO DOL. LISTA

Pred kratkim je ribni
ška prodajalna spomin
kov dobila naročilo, naj 
priskrbi poseben ribniški 
pušeljc, ki bo stal v po
ročni dvorani na ljubljan
skem magistratu. Dopol
nilne predloge, kako naj 
bo ta pušeljc izdelan, je 
dal inž. arh. in akadem
ski slikar Boiris Kobe. Pu
šeljc so že izdelali in ga 
pred nekaj dnevi odnesli 
v Ljubljano.

ČEPRAV NEKATERI TRDIJO, da se dr. Podobnik nerad odzove nočnemu klicu, 
to ne bo držalo. Brez kakršnegakoli ugovarjanja je  v č e t r t e k  pol ure pred polnoč
jo odšel v 6 km oddaljeni Cerovi log, čeprav je komaj dobre pol ure prej prišel 
od bolnika v Dol. Stari vasi! Na sliki: dr. Podobnik pri bolniku v Cerovem logu 
(Foto: Polde Miklič)

Kolikor je držav članic OZN, toliko malih hišic z značilnostmi posameznega 
ljudstva nameravajo postaviti na Vinici, v bližini šole —  Tamkajšnji klub 
OZN, pobudnik že izdane knjige »Poslušajte nas!«, se v prizadevanju za 

mir na svetu loteva drugega dela svojega načrta

Da se viniški šolarji uspeš
no lotevajo velikopoteznih 
akcij, so dokazali že z izdajo 
knjige »Poslušajte nas!«, ki 
je pri nas naletela na velik 
odmev, prevajajo pa jo tudi 
že v druge jezike. S tem pri
zadevanje viniškega kluba 
OZN za mir na svetu še ni 
končano, saj so se pred krat
kim lotili še bolj zahtevne 
akcije.

Na lepem prostoru za mo
derno šolo bi radi postavili 
naselje miru, v katerem bi

stale hišice, velike 4x5 me
trov. Hišic bi bilo toliko, ko
likor je držav, članic OZN, 
njih gradnjo im opremo v na
rodnem slogu pa naj bi fi
nancirala vsaka država zase.

Zgraditi nameravajo svet 
brez sovraštva v malem, ki 
bi predstvljal hkrati edin
stveno svetovno zanimivost. 
Prav gotovo bi si ga ogledo
vale šolske ekskurzije iz vse 
naše države, najbrž pa tudi 
tujih gostov ne bi manjkalo.

Viniški šolarji imajo še ob
sežnejši načrt, kako bd pote
kalo življenje v naselju mi
ru, kjer bi praznovali držav
ne praznike vseh držav. Ven

dar bomo o tem obširneje 
poročali tedaj, ko bo znano, ■ 
če bo do gradnje sploh pri
šlo. Postaviti naselje miru ] 
ni tako lahka stvar, ker so 
potrebni dogovori z našimi 
in tujimi predstavništvi. 
Prav te dni navezujejo Vini- i 
čarni pismene stike s številni- : 
mi našimi poznavalci svetov- : 
nih razmer in jih prosijo na
sveta, kako bi se akcije loti- : 
li in kam v posameznih drža
vah nasloviti prošnjo, da bo 
uslišana.

člani viniškega kluba OZN 1 
si z mentorjem in duhovnim 
vodjo celotne akcije, ravna
teljem Antonom Troho, želi-

Zaradi 150 N din dolga takojšna smrt



K m a l u  

K u r i r č k o v a  

p o š t a
Občinska Zveza prijateljev 

mladine v Brežicah se že pri
pravlja na organizacijo kurir
čkove pošte- Pionirji iz breži
ške občine bodo dočakali po
što pri Vrhovi vasi 24. aprila.

. V naslednjih dveh dneh bo 
kurirska torba obšla vse ku
rirske poti znotraj občinskih 
meja.

Med prvomajskimi prazniki 
bo republiška Kuričkova po. 
šta počivala v Artičah, tret
jega maja pa jo bodo pni 
Dolenji vasi sprejeli pionirji 
krške občine. Učenci osnov
nih šol iz brežiške občine bo
do letos že šestič na ta način 
ponesli pozdrave tovarišu Ti
tu za njegov rojstni dan, obe
nem pa obudili borbene tra
dicije iz osvobodilne vojne. 
Minulo leto je v kurirčkovi 
pošti sodelovalo 1050 odredov 
z več kot 180.000 pionirji.

V. P.

D o h o d e k  in  n j e g o 
v a  d e l i t e v

V predavalnici delavske uni
verze v Brežicah je 4. marca 
predaval prof. Janez Škerjanc
o dohodku in njegovi delitvi. 
Predavanje so na povabilo 
občinskega komiteja ZK po
slušali člani komisije za druž
benoekonomske odnose, člani 
komiteja, sekretarji krajev
nih organizacij ZK, sekretarji 
aktivov ZK, vodje in člani 
krožkov za gospodarska vpra
šanja in direktorji nekaterih 
gospodarskih organizacij.

B o r c i  n e  s t o j e  
o b  s t r a n i

v združenjih borcev je v 
brežiški občini včlanjenih 
1235 občanov, od tega 936 mo
ških in 299 žensk. Delavcev 
je 133, kmetov 287, uslužben
cev 30, upokojencev 133, go
spodinj 255 in 10 drugih po
klicev.

Člani ZZB NOV se aktivno 
vključujejo v gospodarsko in 
politično življenje. V obeh 
zborih občinske skupščine 
jih je 16, v svetih in komi
sijah 57, v občinskem sindi
kalnem svetu 1, T občinskem 
komiteju ZK 2 in štirje v iz
vršnem odboru konference 
SZDL. Precej več jih je se
veda v občinski konferenci 
ZK in SZDL.

R a z v e s e ljiv a  n o v ic a
Od 28. februarja dalje spet 

vozi avtobus na progi Breži
ce—Globoko, od 5. marca da
lje pa tudi na progah Breži
ce—Pišece in Brežice—Srom
lje. Vse te ceste pa so do na
daljnjega še vedno zaprte za 
ves tovorni promet.

R A D IO  B R E Ž IC E
PETEK, 8. MARCA: 18.00—18.20— Nove ploSCe RTB, obvestila. 18.20—19.30 — Glasbena oddaja: 

Izbrali ste sami.
NEDELJA, 10. MARCA: ;1.00 — 

Domače zanimivosti — Mimica Avsec: Iz odloka o prispevkih in dav
kih občanov občine Brežice — Prof. France Vardjan: Cvetje in ze
lenje v naSem domu — Za naše kmetovalce — inž. Lojze Pirc: Ob valjenju in vzreji piščancev — Igra vam ansambel Milana Vitka — Magnetofonski zapis: Pred skupSči- no sveta ZK POS Brežice — Pozor, nimaš prednosti! — Obvestila, reklame in spored kinomatografov. 12.30 — Občani čestitajo in pozdravljajo.

TOREK, 12. MARCA: 18.00-19.00— Svetujemo vam — Nove plošče Jugotona — Literarni utrinki: Ivan Minatti — Iz naše glasbene šole— Športni in šahovski komentar — Obvestila in filmski pregled. 19.00 —19.30 — Mladinska oddaja.

SAMO OBRAT PLASTIKE JE  IMEL POGOJE ZA USPEŠNO DELO

P r e m o ž e n j e  K o v i n e  j e  n a p r o d a j

Izgubo cenijo na 75 milijonov starih dinarjev -  Mesečni stroški stečajnega 
postopka znašajo okoli 700.000 starih dinarjev -  V podjetju je trenutno 
zaposlenih sedem  ljudi -  Dražba premoženja bo marca -  Očitki trgovskim

in kovinarskim podjetjem

Odbornike občinske skup
ščine v Brežicah je 26. febru
arja seznanil s potekom lik
vidacije stečajni upravitelj 
Maks Toplišek v podrobnem 
poročilu.

Izguba, ki so jo sprva ce
nili na 53 milijonov, bo do 
konca stečajnega postopka 
narasla na 70 do 75 milijo
nov starih dinarjev. Dražba 
premoženja KOVINE je na
povedana v marcu. To pre

moženje je vredno okoli 46 
milijonov dinarjev.

Stečajni upravitelj navaja v 
svojem sporočilu, da je pod
jetje poslovalo nerentabilno 
in neresno, kar dokazujejo 
številne reklamacije in mili
jonski zneski penalov.

Obrat za izdelovanje pla
stičnih izdelkov je edini imel 
možnost za rentabilno poslo
vanje. Ker pa v času prisil
ne uprave niso nadaljevali

poslovnih odnosov z naročni
ki, so izgubili naročila in so
delavce.

V poročilu je nadalje zapi
sano, da domača kovinska in 
trgovska podjetja ne kažejo 
razumevanja za težke razme
re v KOVINI in ne sodeluje
jo pri prodaji njenih izdel
kov oziroma reprodukcijske
ga materiala, čeprav je cena 
zelo ugodna. S tem škoduje
jo sebi, občini in upnikom.

Z a  d a v e k  b i v a l i š č e  n i  o d l o č i l n o

Občinski prispevek od kmetijstva se je zvišal za približno 2 odstotka

Zadovoljni obrazi govore, da so na Obrežju uspešno 
preskusili vodovod. Ljudi je delo združilo in zbližalo 
med seboj. Voda bo kmalu pritekla (Foto: J. Teppev)

V brežiškem območju so 
katastralke razdeljene na 
drugi in tretji davčni okoliš, 
vsak od teh pa se deli še v 
a in b skupino. V drugem 
okolišu sta lanski prvi in dru
gi okoliš, v tretjem pa lan
ski tretji in četrti okoliš.

Obdavčitev je predvidena 
po kraju, kjer ima kmet

VSAKA VAS IMA PRIZADEVEN VODOVODNI ODBOR

V o d o v o d ,  v r e d e n  4 6  m i l i j o n o v  S  d i n

Prebivalci štirih vasi so se složni našli pri delu -  Na svoj vodovod so zelo 
ponosni, saj je plod njihovih žuljev -  Predsednik vodovodnega odbora za 

Jesenice in Obrežje ima za seboj že nad tisoč delovnih ur

Z izgradnjo vodovoda za 
štiri vasi jeseniškega okoliša 
so se prebivalci lotili velike 
akcije. Posamezniki so se 
podredila skupnim željam in 
enotnim načrtom, ki jih 
zdaj tesno povezujejo med 
seboj. Vasi Obrežje in Jese
nice sta doslej prispevali za 
vodovod 11,5 milijona S din 
v gotovini, vrednost opravlje
nega dela pa cenijo na 15 
milijonov dinarjev. Za mate
rial jim manjka še 5,5 mili
jona S din, v delu pa bodo 
morali prispevati 8 milijonov. 
Na ta vodovod se bo priklju
čilo 90 gospodarstev, tudi 
METAL in KOVINOPLAST. 
Le malo hiš je odklonilo no
vi vodovod. Vsako gospodar
stvo obrežja in Jesenic, je 
prispevalo 130.000 S din v de
narju in povprečno 200 de
lovnih ur.

P r e d  k u l t u r n o  
r e v i j o

Občinski svet kulturno-pro- 
svetnih organizacij v Brežicah 
Je 21. februarja odločal o 
pripravah na kultumo-pro- 
svetno revijo, ki je v Spod
njem Posavju postala že tra
dicionalna prireditev. Olani 
sveta so v razpravi ponovno 
oživili misel na poglobljeno 
sodelovanje s krško in sev- 
niško občino.

Nova vas je prispevala v 
denarju 2 milijona S din in 
2,5 milijona S din v delu. 
Za dograditev bodo potrebo
vali v vasi še 300.000 S din 
in 200 delovnih ur. V tej va
si se je odločilo za izgrad
njo vodovoda 19 gospodarstev, 
vsaka hiša pa je prispevala 
105.000 S din in delo.

Vaščani Bregamskega sela 
so akcijo šele začeli. Na zbo-

N a  J e s e n i c a h  
v e č i n a  » Z A «

Prebivalcem jeseniškega 
okoliša se opravičujemo.
V poročilu o izidu re
ferenduma smo jih po 
prvih informacijah prišteli 
med tiste, kjer je manj kot 
polovico vseh volilnih upra
vičencev pozitivno glasovalo 
za izgradnjo šol v brežiški 
občini. Pomota je nastala za- 
radi tega, ker je bila vas iz 
dolinskega okoliša prišteta k 
Jesenicam.

Dolincem smo na ta račun 
odstotek pozitivnih glasov po
pravili na 45,9 odstotka, na
mesto da bi zapisali 43,46 od
stotka. Območje Jesenic je 
izglasovalo samoprispevek s 
53, 31 odstotka glasov vseh 
volilnih upravičencev, in ne 
z 49,5 odstotka, kot je bilo 
navedeno v zadnji številki 
našega lista.

ru volivcev so imenovali 
gradbeni odbor, ki je že 
predvidel, da bo vsaka hiša 
morala odšteti okrog 80.000 
S din/ Delati bodo začeli ta
koj. Ce bodo priključili še 
zaselek Zapodje, se bo obre
menitev’ na gospodarstvo po
večala, vendar končnega so
glasja še niso dosegli.

Prebivalci delajo v jarkih 
največ ob sobotah in nede
ljah. Mnogi uporabijo za to 
vsako prosto uro. Opravili so 
jih več, kot je njihova dolž
nost. Vodovod resnično zbli
žuje ljudi. »Kar dolgčas nam 
bo, ko ne bomo prišli vsak 
teden skupaj,« pravijo neka
teri najbolj prizadevni. Zdaj 
priznajo, da pred leti niso 
mislili, da bo prinesel vodo
vod toliko razumevanja med 
vasmi in vaščani.

Jt

zemljo, in ne po bivališču, 
kot določa republiški pred
pis. Občinski prispevek je v 
drugi a skupini 18 odst. od 
katastrskega dohodka, v dru
gi b skupini 14 odst., v tret
ji skupini 11 odst. in v tret
ji b skupini 7 odst. Lanske 
stopnje so bile 15, 12, 9 in 5 
odstotkov. V četrtem okolišu 
so plačevali samoprispevek v 
okviru krajevne skupnosti in 
občina ni ničesar zahtevala 
zase. Referendum je letos 
uzakonil še 2 odst. samopri
spevka za vse kmečke proiz
vajalce. Začasno so oproščeni 
davka tisti kmetje, ki na no
vo zasajajo vinograde in sa
dovnjake, in tisti, ki doslej 
neuporabna zemljišča spremi
njajo v plodne površine- Za 
kine te borce in njihove vdo
ve so predvidene olajšave 60, 
50 in 40 odstotkov, odvisno 
od datuma vstopa v NOV.
  --------------

» N a r o č n i n e  p a  * 
n e  p l a č a m ! «

Tovarišico O. B. iz Bre
žic je hčerka šolarka pri
dobila za naročnico Do
lenjskega lista. Ko je pri
šel pismonoša izterjevat 
naročnino za prvo pollet
je, ga je grdo odpravila, 
češ da lista ni naročila. In 
vendar ga prejema in še 
podpisala se je na naro
čilnico na prošnjo svojega 
stroka. Zakaj potem stre- 
^  nevoljo na pismonošo, 
ki opravlja samo svojo 
dolžnost?

N O V O  v  B R E Ž I C A H
■ MESTO BO LETOS DOBILO sodoben trgovski lokal na Cesti 21. maja. To bo samopostrežnica, ki 
Jo je že začelo graditi trgovsko podjetje KRKA. Trgovina bo imela tudi bife in razgledno teraso. V bodoči samopostrežnici bodo na
prodaj vse vrste živil: sveže in suho meso, sadje, zelenjava, kruh, mleko, mlečni in mesni izdelki ter gospodinjske potrebščine.■ V NEPOSREDNI BLIZINI TRŽNICE Je kmetijsko podjetje KOKA iz Varaždina postavilo ličen kiosk.V njem je uredilo prodajalno perutnine. Gospodinje zdaj lahko kupijo kokoši po kosih, kakršne si izberejo. V kiosku prodajajo tudi

B R E Ž I Š K E  V E S T I ? 5 ”

drobovino, s čimer so gospodinjam 
zelo ustregli. Na razpolago imajo vedno dovolj jajc, to pa bo potovo vplivalo na njihovo ceno na tržnici.
■ POTOVANJE NA DUNAJ IN V MtfNCHEN. V drugi polovici mar- ca bo v MUnchnu odprt mednarodni obrtniški sejem. Za to priložnost prireja poslovalnica SAP petdnevni izlet, na katerega vabi predvsem obrtnike. V potovanje Je vključen ogled Dunaja, Mtlnchna ln Salzburga. Zanimanje za ogled obrtniškega sejma v MUnchnu Je 
zelo ustregli. Na razpolago imajo bila že precej prijav.
■ DANES TEDEN SO IMELI ftA- HISTI v CatcSkih Toplicah spet 
prost dan. Vodstvo doma JLA je povabilo na simultanko lanskega državnega prvaka Matulovića. Na Šahovskih deskah se Je z velemojstrom pomerilo 38 starefiln in vojakov cerkljanske garnizije. Po nekajurnem boju Je velemojster Ma- tulovič slavil visoko snago: remizirati Je uspelo le petim igralcem

Na pustni torek so stregle v poslovalnici »Krke« 
v Brežicah prodajalke v domiselnih pustnih krojili. 
Trgovina je bila ves dan polna obiskovalcev, ki so 
bili deležni tudi skodelice Merksove kave zastonj. 

(Foto: J.Teppey)

Sprejetih je bilo še nekaj 
oprostitev, in sicer za tiste s 
katastrskim dohodkom od 
200 do 500 Ndin letno in za 
kmete višinskih krajev, kjer 
dohodek od zemljišč brez 
gozda ne presega 1000 Ndin.

S a m o p r i s p e v e k  

o d  1 . m a r c a  

d a l j e
Odlok o krajevnem samo

prispevku, ki ga bodo plače
vali vsi zaposleni občani, vsi 
kmetje, obrtniki in upokojen-
oi s pokojninami nad 50.000 
S din, je začel veljati 1. mar
ca. Delavcem bodo vodstva 
delovnih organizacij začela 
odtegovati po 1 odst. od me
sečnih čistih prejemkov 1. 
aprila, ko bodo prejeli plačo 
za marec.
K lo p č ič e v a  »M ati«  

n a  Č a te ž u
Mladinska organizacija na 

Čatežu vabi žene iz vsega 
okoliša k uprizoritvi Klopči
čeve igre »Mati«. Predstava 
bo v soboto popoldne. 9. mar
ca, v šoli. To je letošnje da
rilo mladih za praznik žena. 
Mladina upa, da bodo gledal
ke z igro zadovoljne.

P r e d  v o l i t v a m i
Ta teden so se v brežiški 

občini začele priprave na vo
litve treh novih predstavnikov 
v komunalno skupnost kmeč
kih zavarovancev v Celju. Po 
enega predstavnika bodo iz
volili na območju Bizeljske
ga in Pišec, na območju Cer
kelj, Kršjce vasi in Skopic 
ter na območju Jesenic in 
Velike Doline.

V priprave se bo priključi
la komunalnemu zavodu za 
socialno zavarovanje tudi ob
činska konferenca SZDL.

V k l u b u  n i č  v e č  
a l k o h o l a !

Komunisti dveh krajevnih 
organizacij mesta Brežic so 
23. februarja sklenili, daj bi 
v mladinskem klubu v pro
svetnem domu ukinili bife, 
češ da je dosti gostiln v bli
žini. Tako bi mladina zares 
imela svoj prostor za shaja
nje, za spremljanje televizij
skega programa, za šah in 
razne krožke. Mladi se nam
reč pritožujejo, da ne morejo 
delati, če jih motijo drugi 
obiskovalci in če v istem 
prostoru točijo alkoholne pi
jače.
Za pravičen vrstni red

Občinska skupščina v Breži
cah bo na prvi naslednji seji 
imenovala po dva predstav
nika vsakega krajevnega ob
močja v upravni odbor, ki 
bo odločal o vrstnem redu 
gradnje in obnove Sol. Pr* 
tem bodo upoštevali odsto
tek pozitivnih glasov na re
ferendumu.



Opozorilo pred reelekcijo se zborov volivcev!
Za reelekcijo direktorjev 

pride v kriški občini letos v 
poštev 26 delovnih organiza
cij. Predsedstvo občanskega 
sindikalnega sveta je na seji
1. marca temeljito obravna
valo to vprašanje in dalo na
potke podružnicam, da bo
do ustvarile v podjetjih ugo
dno ozračje za realno oceno 
dela dosedanjih direktorjev.

Istočasno so člani pred
sedstva opozorili na to, da 
so sindikalne podružnice

Strokovnjaki
Društvo kmetijskih inženir

jev in tehnikov za Posavje je 
4. marca priredilo sestanek 
za vse svoje člane. Obravna
vali so problematiko zasebne
ga in družbenega kmetijstva 
v občinah Sevnica, Krško in 
Brežice. Občinske skupščine 
pripravljajo srednjeročne pla
ne razvoj a( v katerih je vklju
čeno tudi kmetijstvo. Poraja 
Pa se bojazen, da bi ti pro
grami le formalno osvetlili 
probleme in da ne bi naka
zali realnih poti za njihovo 
reševanje.

»Zakaj ni članstvo v zbor
nici prostovoljno?« se špra
n je  kolektiv hotela SREMIČ 
v. Krškem. To vprašanje ni 
Postavljeno prvič in tudi ne 
sarno v Krškem. Za redno 
članarino mora SREMIČ vsa
ko leto odšteti okrog 100.000 
štorih dinarjev, za propagan
do pa bi morali letos prima
kniti še blizu 400.000 starih

PUSTNIH NOVIC je letos 
amaajkalo. Najprej so iih na
g n ili 5000, naknadno pa še 
2000 izvodov. V ofc^h občinah. 
v brežiški in krški, so radi 
®eoli po njih in bi jih odslej 
težko pogrešili, čeravno ima
jo mnogi nanje kopico umest- 

Pripomb. Ljudje so se 
Ovadili, da dobijo za pusta 
v roke šegav list, ki se po- 
n°d,ouje iz njihovih napak.

Na pustni torek so prire
di Krčani otroško maškara 

karnevalski sprevod od- 
jaslih pa je obiskal Senovo, 

restainioo, Videm, Krško in 
Kostanjevico. V koloni je bi

dolžne vplivati na oblikova
nje zahtev, ki jih bodo mo
rali vsebovati razpisi za no
ve direktorje. Reelekcije to
rej ne smejo obravnavati v 
kolektivih samo kot formal
nost. Pomembnejša od tega 
je temeljita in nepristran
ska ocena dosedanjega dela 
vodilnih kadrov in ocena te
ga, kar zahteva od ljudi na 
teh delovnih mestih nadalj
nji razvoj gospodarskih in 
drugih delovnih organizacij.

J t

o kmetijstvu
Ponedeljkov sestanek kme

tijskih strokovnjakov je obli
koval nekatera stališča, ki jih 
bodo posredovali sestavljav
cem srednješolskih planov v 
posavskih občinah. Za ta 
mesec je sklican tudi republi
ški plenum Društva kmetij
skih inženirjev in tehnikov. 
O vseh pomembnejših vpra
šanjih kmetijstva bodo ude
leženci lahko spregovorili tu 
di tam. Delegate za Spodnje 
Posavje so že izvolili.

V. P.

dinarjev. Zbornica jim pošilja 
opomine, ker so plačali'samo 
članarino. Sklicuje se na zve
zni sekretariat zia finance, da 
lahko zaračunava izdatke za 
propagando.

V SREMIČU se plačila ne 
bi branili, če bi bilo njihovo 
območje upoštevano v turi
stični propagandi. Toda plan 
je že napravljen, in to za

lo 14 avtomobilov. Najugled
nejša oseba je predstavljala 
Janeza Vajkarda Valvasorja, 
ki se je po 274 letih vrnil v 
svoje mesto. Zanimal se je 
za njegov napredek in pose
bej. še za hišo, v kateri je 
živel. Nekoč je bila najlepša 
v Krškem, zdaj pa jo zob 
časa nemoteno načenja.

Karnevalski obhod je doži
vel pri gledalcih veliko odo
bravanja. Ljudje so pozdravili 
domislico z Valvasorjem in se 
nasmejali v pikrost in humor 
odeti resnici današnjih dni. 
Po dolgih letih je bilo pusto
vanje spet organizirano. Po-

Udeležimo
UDELE2INMO se zborov vol

Prihodnje dni bodo po 
krški občini zbori volivcev, 
na katerih bomo razpravljali 
o gospodarskem razvoju naše 
občine ter o dohodkih in iz
datkih občinskega proračuna 
za 1968. Občinska skupščina 
in vodstva množičnih organi
zacij vabijo občane na zani
mive zbore volivcev z željo, 
da bi tam vsi sodelovali in 
pomagali s svojim deležem 
in z nasveti! — Zbori volivcev 
bodo:

9. marca ob 19. uri v gasil
skem domu na Prekopi: ?&
obe Prekopi in Dobravo.

9. marca ob 19. uri v sobi 
družbenih organizacij na Pi
javskem: za 'Gornje, Srednje 
in Dolnje Pijavsko.

10. marca ob 7. uri v kra
jevnem uradu Raka; za Rako, 
Ardro, Zabukovje, Brezje, Po
vršje, Jelenk, Celine, Dolenjo 
vas, Koritnico, Poduljce, P ia  
nino, Cirje, Gradišče, Vrh, 
Videm in Sela.

10. marca ob 7. uri v pro
svetni dvorani na Velikem 
Trnu: za vse vasi celotnega 
območja krajevnega urada.

10. marca ob 7. uri v zadru-

Koprsko, Gorenjsko in Poso
čje. V Spodnjem Posavju mo
rajo gostinci in turistični de
lavci sami poskrbeti za pro
spekte, zbornica pa ni pri
pravljena prispevati. Zakaj bi 
ji torej oni plačevali za ne
kaj, česar ne bodo nikoli nič 
deležni? »Opomini naj kar 
prihajajo!« menijo v SREMI
ČU. Odgovarjali ne bodo.

kazalo se je, da je vzbudilo 
zanimanje med prebivalstvom 
in da se je povsod zbralo 
okrog duhovitežev v maskah 
po nekaj sto do tisoč ljudi.

Sprejem za borke
Občinska konferenca SZDL 

v Krškem bo ob dnevu žena 
priredila svečan sprejem za 
udeleženke narodnosvobodil- 
nega boc>a v sodelovanju z 
občinsko zvezo združenj bor
cev NOV. Srečanje nekdanjih 
bork bo 7. marca ob 15. uri 
v hotelu SREMIČ.

žnem domu v Podbočju: za
Podbočje, Selo, Stari grad, 
Slivje, Žabjek, Dobravo, Pri
stavo, Malo Mraševo,- Brod, 
Kalce-Naklo in Veliko Mra
ševo.

10. marca ob 7^0 v zadruž
nem domu v Kostanjevici: za
Kostanjevico, Dobe, Globoči
ce, Jablanice, Kariče, Sajevce, 
Slinovoe, Zaboršt, Malence in 
Koprivnik.

10. marca ob 7.30 v šoli na 
Zdolah: za Zdole, Anovec,
Pleterje, Ravne in Ko stan jek.

10. marca ob 14. uri v bivši 
šoli na Senušah: za Senuše, 
Brezje, Brezovsko goro, Li- 
belj, Dolenje, Drenovec, S tra
žo, DecLnji vrh, Kobile, Ivan- 
dol in Nemško goro.

10. marca ob 14. uri. pri Jo
žetu Gričarju na Smedniku: 
za Smednik, Gmajno, Dobra
vo, Goli vrh, Kržišče, Dolgo 
Rako, Pristavo, Podlipo, Za
loke, Mikote, Ravno, Mali in 
Veliki Koren.

10. marca ob 14. uri pri 
Antonu Sintiču na Oštrcu: za 
Oštrc, Avguštine in Dolšce.

10. marca ob 14. uri pri 
Janezu Petretiču v Prušnji 
vasi: za Prušnjo vas, Frlugo, 
Gradnje in Mladje.

10. marca ob 14. uri pri 
Martinu Mavsarju na Gori: 
za Goro, Cesto, Gunte, Cretež, 
Dunaj, S en ožete, Stražo in 
Strmo rebro.

10. marca ob 14. uri v šoli 
na Brezju: za Brezje, Plani
no, Gradec, Brezovico in Pre- 
maovoe. „

10. marca ob 14. uri pri 
Ludviku Mirtu v Dobrovi: za 
Dobrovo pri Senovem.

10. marca ob 14.30 v šoli 
v Črneči vasi: za črnečo vas, 
Črešnjevec, Vrbje in Vrtačo.

11. marca ob 19. uri v domu 
Svobode na Vidmu: za Krško 
— levi del mesta, Vrbino, 
Kremen, Bučerco, Sotelsko, 
Sremič, Libno in Spodnjo 
Libno.

12. marca ob 19. uri v rde
čem kotičku obč. skupščine 
v Krškem: za Krško — desni 
del mesta in za Trško goro.

13. marca ob 19. uri pri 
Janezu Cešku v Lokvah: za 
Lokve.

13. marca ob 19. uri pri 
Sinkoviču, Dovško: za Dov- 
ško.

14. marca ob 17. uri v kino 
dvorani na Senovem: za Se
novo in Reštanj.

14. marcu ob 19. ur! v ga
silskem domu v Vihrah: za 
Vihre in Mrtvice.

14. marca ob 19. uri v ga
silskem domu v Veliki vasi: 
za Veliko vas,- Gorenjo vas 
in Veniše.

14. marca ob 19. uri pri 
Čepinu: za šedem.

15. marca ob 19. uri v kino 
dvorani v Brestanici: za Bre 
stanico, Armeško, Dol. Le 
skovec in Stolovnik.

16. marca ob 19. uri pri 
Jožetu Urbancu, Drnovo 33: 
za Drnovo in Brege.

16. marca ob 19. uri v za
družnem domu v Velikem 
Podlogu: za Vel. Podlog, Go
rico, Jelše, Pristavo, Mali Po 
dlog in Gržečo vas.

■  ZAPOSLENE MATEKE v Kr- 
Skem in na Vidmu pogrešajo var
stveno ustanovo take vrste, ki bi 
sprejemala tudi otroke, mlajSe od 
treh let. Zanje morajo starSi zdaj 
tskati zasebno varstvo, to pa je ze
lo drago. Ce se bo uresničil načrt 
za gradnjo otroškega vrtca, potem  
bo že leta 1970 za velik del otrok 
urejen dnevni nadzor pod pedago
škim vodstvom.
■  POSEBNA SOLA ima tri oddel- 
ko in dela v okviru redne osnovne 
Sole. Pouk v teh oddelkih je prila
gojen dufievno prizadetim otrokom, 
ki ne bi mogli slediti součencem  
pri normalnem delu v razredu. V 
posebni Soli se učenci učijo po pri- 
stopnejSih metodah in kljub zao
stanku v razvoju lahko dokončajo 
osem letko. Sedanji oddelki so le 
zametek bodoče samostojne poseb
ne Sole.

■  PLAVALNI KLUB CELLIA>ZAR
bo lotos slavil petnajstletnico ob
stoja. V tem obdobju so plavalci

16. marca ob 19. uri v za
družnem domu v Leskovcu: 
za Leskovec, 2adovinek, Sel
ce, Loke in Volovnik.

16. marca ob 19. uri v šoli 
v Dolenji vasi: za Dolenjo 
vas, Pesje, Stari grad in 
Spodnji Stari grad.

16. marca ob 19. uri pri 
Žugiču: za Dobravo pri Pod
bočju.

16. marca ob 19. uri v go
stilni Kozole: za Mali Kamen.

17. marca ob 7.30 v šoli v 
Koprivnici: za Koprivnico in 
Veliki dol.

17. marca ob 8. uri pri Ja
lovcu v šutni: za šutno, Hna 
stek, Brlog in Dol .

17. marca ob 9. uri v ga- 
silskem domu na Velikem 
Kamnu: za Veliki kamen in 
Mrčna sela.

17. marca ob 10. uri v šoli 
v Gor. Leskovcu: za Gornja 
Leskovec in Stranje.

17. marca ob 14. uri pri Ja
nezu Štokarju v Orehovcu: 
za Orehovec in Grič.

17. marca ob 14. uri pri
Mariji Avguštin, Golek: za
Golek, Spodnje Dule in Os
redek.

17. marca, ob 14.30 pri
Francu Penca, Velike Vode
nice: za Velike in Male Vo
denice, Kočarijo, Ivanjše, 
Podstrm in Ržišče.

17. marca ob 15. uri pri
Jožetu Reparju v Anžah: za 
Anže, Gorico in Raztez.

17. marca ob 15. uri pri
Kristlu Kranjcu v Presladolu: 
za Presladol in Rožno.

17. marca ob 15. uri pri
Mariji Šk obrne, Brezje: za 
Brezje pri Senovem in Kali- 
ševec.

UDELEŽIMO SE ZBOROV 
VOLIVCEV! URESNIČUJMO 
NAŠE SAMOUPRAVLJALSKE 
PRAVICE!

Svečan osmi 
marec v Krškem

Za ju tri pripravljajo v 
domu Svobode akademijo 
v počastitev dneva žena. 
To bo osrednja proslava 

, v občini, vsak kraj zase 
pa prav tako pripravlja 
kulturni spored v počasti
tev 8. marca. Po pros'avi 
v Krškem so udeleženke 
vabljene na družabni ve-

Urejeno poslovanje
Predsedstvo občinskega sin

dikalnega sveta v Krškem je 
na seji 1- marca obravnavalo 
in sprejelo zaključni račun 
za leto 1967. Vsi prisotni so 
menili, da je bilo poslovanje 
v redu, zato so ga soglasno 
potrdili.

Večji dohodki —  
večji prispevek
Od dopolnilnih dohodkov 

bodo zavarovanci odslej pla
čevali dodatni prispevek za 
socialno zavarovanje. Občin
ska skupščina v Krškem je 
21. februarja ta sklep komu
nalne skupnosti v Novem me
stu soglasno potrdila.

zabeležili lep napredek, saj imajo 
v svojih vrstah odlične Športnike. 
Osvojili so nekaj uglednih naslovov 
na plavalni lestvici. Ko bodo krški 
plavalci dobili streho nad bazenom, 
se bo ta zvrst Sporta Se bolj raz
mahnila med mladino.
■  TOVARNA PAPIIUA pripravlja 
za praznik žena pogostitev v hote
lu SREMIČ za vse zaposlene tova- 
riSioe. V podjetju Jih trenutno de
la okrog 170. Pozornosti, ki je 
bodo jutri deležne na pobudo sin
dikalne podružnice, so  delavke iz 
CELULOZE zelo vesele. Za mnoge 
od njih je to edini praznik v letu.

Skupen večer 
treh šol

V soboto, 16. marca, bo 'v 
Krškem občni zbor občinske
ga sveta kultumo-prosvetnih 
organizacij. Razpravljali bo
do o podrobnem programvi 
za letos in o sodelovanju ni' 
majski reviji za Spodnje Po
savje. Vse tri glasbene šole 
s tega področja pripravljajo 
v tem okviru skupen glasbe 
no-literami večer.

Bife pred otvo
ritvijo

V poslopju, kjer si je 
AGROKOMBINAT uredil koffj 
signacijsko skladišče za tomir 
tajske stroje, bodo v krat
kem odprli priročni bife. V 
mestu zelo pogrešajo lokal, 
kjer bd si domačini in ljus*1 
je, ki pridejo v mesto iii 
opravkih, lahko na hitro p ri
voščili malico ali pa samo 
kavo.

Bife ureja hotel SREMIČ 
Oprema je napravljena, sui 
mo postaviti jo še morajo. 
Gostje si bodo v novem bife
ju lahko izbirali že priprav
ljene tople in hladne jed!, 
alkoholne in brezalkoholne 
pijače, sproti pa jim  bodo 
kuhali kavo. Novi lokal stoji 
v neposredni bližini bencip- 
ske črpalke, zato bo dobui 
došel tudi avtomobilistom.

Kaj bo s šolo 
v Gornjem 
Leskovcu

V občini je še vedno nekaj 
otrok, ki se šolajo v kombi
niranih oddelkih. To sta oko
liša Gornjega Leskovca in 
Velikega Trna. Nadaljnji raz
voj šolske mreže bo prej ali 
slej zahteval, da se bo šola 
v Gornjem Leskovcu priklju
čila bodisi matični šoli na 
Blanci, bodisi da se bo osa
mosvojila v popolno osem
letko. V primeru, da bi otro
ke prešolali na Blanco, bi jim 
morali zagotoviti tudi prevoz 
z avtobusom.

Premalo otrok letuje
Letovanje otrok morajo 

društva prijateljev mladine 
skupaj s šolskimi vodstvi 
čimprej predvideti. Ko se 
pouk konča, je že marsikaj 
zamujeno. Starši imajo za po
čitnice svoje načrte in učite
lji jih ne utegnejo več pre
pričati, kaj je za otroke naj
koristnejše. Otroci iz krške 
občine letujejo na morju in 
v Podbočju. Povprečno jih 
preživi deset počitniških dni 
na organiziranem letovanju 
okrog 400. Zveza prijateljev 
mladine se trudi, da bi letos 
povečala to število vsaj na 
765. Za toliko otrok namreč 
računajo, da so tega nujno 
potrebni.

Gostovanje Celjanov
Minuli petek je gostovalo v 

Krškem Slovensko ljudsko 
gledališče iz Celja. Gostje so 
se predstavili z Brechtovim 
švejkom v drugi svetovni voj
ni. Uprizoritev je bila v dvo
rani Svobode na Vidmu. Ob
činstvo jo je navdušeno spre
jelo in si želi, da bi celjske 
gledališčnike še večkrat po
vabili v Krško.

Vseljudska obramba
Na seji izvršnega odbora 

občinske konference SZDL v 
Krškem so 5. marca ustano
vili koordinacijski odbor za 
vseljudsko obrambo in ob
rambno vzgojo prebivalstva 
pred naravnimi in drugimi 
nesrečami. Vanj so bili izvo
ljeni predstavniki družbeno
političnih organizacij, delov
nih organizacij in športnih 
društev.

bn!*0 *n s« Je veselilo v pustnih dneh. Otroška maškarada v Krškem je
a letos zelo dobro obiskana. Najmlajši so za kratek čas zaživeli kot pravi

birr°  *n s« K veselilo v pustnih dneh. Otroška maškarada v Krškem je
a Jetos zelo dobro obiskana. Najmlajši so za kratek čas zaživeli kot pravi 

junaki iz pravljic. (Foto: J.Teppey)

Odgovor Sremiča na opomine je „ne“
Zbornica zahteva razen članarine velik prispevek za propagandno dejavnost, 

v kateri pa Spodnje Posavje ni nič upoštevano

DOMISELNI KARNEVALSKI OBISKI V KRŠKI OBČINI

5 p; kr osi in humor odeta resnica
°  krinko na obrazu je laže šibati napake kot brez nje -  Ljudje so povsod 

z navdušenjem sprejeli prihod mask v pustnem sprevodu

KRŠKE N O V I C E



Uničeno cestišče 
pri Boštanju

Lani asfaltirana cesta je na 
odseku od boštanjskih hle
vov do konca asfalta v rade- 
ški smeri že skoraj uničena. 
Asfalt je ves razpokan, velike 
kotanje pa dodobra pretre
sejo vsako vozilo, ki pelje po 
njem. Pri gradnji so cestišče 
verjetno premalo utrdili, svoj> 
delež pa so prispevala tudi 
težka vozila. Občinska upra
va je zahtevala od cestne in
špekcije, naj omeji nosilnost, 
vendar je velik del razdiral
nega dela že opravljen.

Nekateri ne ceni
jo sloge

Prebivalci Okiča in Lipo
glava so izkoristili lepe fe
bruarske dni za popravilo 
ceste Grehovica—Okič. Oči
stili bodo jarke, zakopali le
sene kanale in cesto posuli s 
peskom. Vsa dela bodo opra
vili prostovoljno, z denarjem 
pa jim bosta pomagala kra
jevna skupnost Boštanj in 
občinski cestni sklad. Vašča
ni se zavedajo, kako pomem
bna je zanje popravljena ce
sta, zato ne morejo razumeti 
tistih sovaščanov, ki se pro
stovoljnega dela, čeprav je 
tudi zanje koristno, ne ma
rajo udeležiti. Nekateri ne 
cenijo niti dela sovaščanov, 
saj prevažajo težke tovore po 
mokri, mehki cesti in uni
čujejo njihov trud.

Ledina: složno do 
boljših poti

Na sestanku krajevne orga
nizacije SZDL Ledina, ki je 
bil 25. februarja, so sprejeli 
letošnji program dela, ki ra
zen družbenc-političn^ga dela 
predvideva predvsem pomoč 
pri popravilu vaških poti in 
preskrbo z vodo. Zbora se 
je udeležilo okoli 30 ljudi, kar 
je za bo območje, ki ima ze
lo raztresene vasi in zaselke, 
lepa udeležba.

Vel. Cirnik: mla
dina za dan žena
V letošnjem januarju je tu

di mladina na Velikem Cir- 
niku ustanovila mladinski ak
tiv. Čeravno je aktiv z de
lom Sele začel, je za osmi 
marec že pripravil slovesnost 
s kulturnim programom. Pri 
tem je mladini pomagala uči
teljica Antonija KarliČ. Ob
činski komite ZMS je posku
šal pri prosvetnem servisu 
dobiti narodne noše, žal pa 
kaže, da te stvari najbolj 
nujno »potrebujejo« v Ljub
ljani. Mladina je za kostu
me pravočasno zaprosila, 
hkrati pa so tudi drugi po
vedali, da servis ne posluje 
najbolje.

Komisija za zade
ve borcev usta

novljena
V Sevnici so ustanovili 

stalno komisijo občinske 
skupščine, ki bo pomagala 
urejevati zadeve borcev. Za 
predsednika te komisije je 
bil izbran Rudi Malešič.

Za cesto Konjsko- 
Laze 3.000 Ndin

Ljudje z območja, ki ga bo 
povezovala cesta Konjsko— 
Laze pogosto sprašujejo, kaki
je z denarjem za gradnjo te 
ceste. Sporočamo, da je ob
činski cestni sklad v svojem 
finančnem načrtu za to ce
sto predvidel 3000 novih di
narjev.

M i i

SKOZI SEVNICO JE PELJALA PUSTNA LADJA (Foto: Franc Pavkovič — dru
ga nagrada za fotografijo tedna)

Spoznali, da nesoglasja 
ne pripeljejo nikamor

V Šentjanžu so se sporazumeli za gradnjo te
lovadnice, ki bo uporabna tudi za prireditve

2800 prebivalcev na ob- so bili za popravilo starega 
močju Šentjanža zdaj nima prosvetnega doma, drugi pa 
nobenega prostora, kjer bi za gradnjo novega, 
se zbirali na prireditvah in Zdaj je to mimo; vendar 
proslavah. Stari prosvetni je zmagalo zdravo mišljenje, 
dom je doslužil, prostori v da je le s slogo mogoče na- 
stavbi kmetijskega kombina- predovati. Na zadnjem razšir- 
ta pa ne ustrezajo. Kako ure- jenem sestanku sveta krajev- 
diti, da bi z malo denarja ne skupnosti je bilo sk le n je -  
čimveč naredili? no, da bodo pri šoli začeli

že drugo leto teče, odkar graditi telovadnico, ki bo ure- 
so se ljudje z referendumom jena tako, da bodo v njej 
odločili, da bodo prispevali možne tudi prireditve, gasil- 
za gradnjo primernih prosto- ci pa bedo v novem gasil- 
rov. Toda nepredvideno je na- skem domu uredili sobo za 
stopilo tisto najhujše: med potrebe krajevnih organizacij, 
ljudmi in organizacijami so Nova telovadnica bo stala 
nastali nesporazumi. Gasilci 20 milijonov starih dinarjev; 
so začeli na svojo roko gra- kot je predvideno, bo zgra
diti gasilski dom, eni ljudje jena na zgornji strani šole.

V kratkem bodo pripravili

Odborniki: 
»Kazni so 
premile!«

Zadnjega januarja so v 
Sevnici sprejeli odlok o 
javnem redu in miru. V 
njem je nadrobno določe
no, kaj se ne sme in kaj 
je kaznivo. Čeprav so bi
le v odloku določene naj- 
večje dopustne kazni za 
kršitelje javnega reda in 
mini, so odborniki na se
ji menili, da so povečini 
premile.

HUDA VSAKOLETNA MUKA OBČINSKIH MOŽ

Težave pri sestavljanju proračuna
odločbe, po katerih bodo za
čeli zbirati krajevni s a m o p r i 
spevek, na katerega so pre
bivalci že pristali.

Tudi letos ne bo mogoče zadostiti vsem zahtevkom in prošnjam Danes cepljenje 
otrok

I>ane3, 7. marca, bo v 
S vnui cep'jciije otrok 
pr ti davici, oslovskemu 
kavlju in otroški parali
zi. Na to cepljenje naj 
starši nriijpljejo otrole k; 
so bili rrjeni v Isnsksm 
letu.

Prispevki od kmetijstva se 
v sevniški občini letos ne bo
do povečali, računajo pa, da 
bodo zaslužki zaposlenih za 
8 odst. večji, če upoštevamo 
razen teh dveh še druge vi
re občinskega proračuna, 
lahko izračunamo, da se bo
do dohodki proračuna pove
čali ls za 1,59 cdst. nasproti 
lanskemu letu. Denar za fi
nanciranje šolstva je pri tem 
odštet v lanskem in letoš
njem znesku, da je mogoče 
obe leti med seboj primer
jati, Po novem bo namreč 
občina dobivala republiško 
pomoč prek temeljne izobra
ževalne skupnosti.

Osnutek izdatkov predvide
va za osnovno šolstvo 122 mi
lijonov. glede srednjega šol
stva pa sestavljavci menijo, 
da občina ne more prispeva
ti več kot lani. Več bo letos 
porabila tudi občinska upra
va, saj bo skupščina prisilje
na za nekaj povečati zasluž
ke, da ne bi uprava zgubila 
sposobnejših delavcev.

Letos so še močno poveča
le zahteve po izdatkih za so
cialno varstvo. Krajevne 
skupnosti bodo dobile polo
vico več kot lani, 5 do 6 mi
lijonov S din pa se bo abra- 
lo tudi iz komunalnih taks 
od zasebnih motornih vozil.

Nalašč za vodovode bo v pro
računu zagotovljenih 3 mili
jone S din.

Družbeno-politič.ie organiza
cije bodo letos dobile pri
bližno toliko kot lani. Izje
ma je ZZB, ki bo dobilo več
jo občinsko pomoč. Društva 
bodo dobila toliko kot lani, 
za gasilce pa je določen še 
enkrat večji znesek, ker le
tos ne dobivajo več deleža 
od zavarovalnih premij.

Sestavljavci osnutka po
udarjajo, da je vse to šele 
zamisel, ki jo bodo še tehta
li in pretresali. Osnutek pro
računa bodo obravnavali tu
di na zborih volivcev, konč
no besedo pa bo proti kon
cu marca izrekla občinska 
skupščina.

M. L.

V petek, 1. marca, je bila 
v Sevnici tretja seja občin
skega komiteja ZMS, na ka
terem so sprejeli proračun 
za leto 1968. V razpravi so 
govorili tudi o pripravah za 
8. kongres Zveze mladine Slo
venije. Občinski komite se je 
odločil, da bo pred kongre
som priredil konferenco, ki 
bo obravnavala le eno po
membno vprašanje. Delovni 
naslov konference še ni iz- 
brajn, imela pa bo delovni 
značaj in se ne bo togo na
slanjala na številčni ključ 
pri izbiri delegatov- Petkovo 
sejo je vodil novi predsednik 
občinskega komiteja ZMS Al
fred Železnik iz Boštanj a 
(na sliki).

Letos več družbene pomoči borcem
V Sevnici pripravljajo nov osnutek odloka o družbeni pomoči borcem, 

o tem pa se posvetujejo še s sosednjimi občinami

Svet ni bil sklepčen
Zadnje seje sveta za pro

sveto in kulturo, ki je bila 
sklicana za prejšnji teden, 
sploh ni bilo, ker ni bilo do
volj udeležbe. Ob napoveda
ni uri sta manjkala celo za
stopnika delavske univerze 
in knjižnice, čeprav je imel 
svet namen razpravljati prav 
o njunih zadevah. Disciplino 
pri sodelovanju v svetih bo 
treba okrepiti, zakaj kdor 
sprejme naloge, jih mora tu
di izvrševati.

Zveza združenj borcev je 
z 800 borci in čez 1100 pri
padniki organizacij ZZB ze
lo velika organizacija v obči
ni. Pred dnevi so minili let
ni občni zbori krajevnih or
ganizacij. Na kratko si oglej' 
mo, kaj so na njih obravna
vali.

Na vseh 10 krajevnih orga
nizacijah so borci obsojali 
ameriško početje v Južnem 
Vietnamu in boj Vietnamcev 
primerjali z našo ljudsko 
vstajo. Razprave o material
nem stanju borcev so poka
zale, da jih še preoej potre
buje družbeno pomoč, ob 
tem pa so obsojali še vedno

Kandidirata Murn in Radišek

občin in se pogovarjali o no
vem odloku, ki bi priližno 
enako urejeval te stvari v 
vseh teh občinah. Podpred
sednik ObS Jože Knez nam 
je povedal, da bodo borci do
bili letos več pomoči kot la
ni, odlok pa bodo sprejeli 
kasneje.

O vodovodu v Loki 
še enkrat

Pred kratkim so v Sevnici 
sklenili, da se bodo pristoj
ni znova sestali in pregleda
li načrte za vodovod v Loki. 
Rešitev bodo predlagali sve
tu za finance, ki bo posku
šal najti možnosti za financi
ranje tega objekta. Kot smo 
že poročali, je na zadnji se
ji občinske skupščine odbor
nik Leopold Veber i« Loke 
ostro zahteval pomoč občine 
in to zahtevo utemeljeval tu
di s podatki o pripravljeno
sti prebivalcev za gradnjo.

V nedeljo, 10. marca, bodo 
v Tržišču, na Telčah, v Sev
nici, Blanci, Loki, Zabukovju 
in Razboru zbori kmetov — 
zdravstvenih zavarovancev. Z 
izjemo Blance, kjer bo zbor 
ob 15. uri, in Telč, kjer bo 
ob 16. uri, bodo vsi zbori ob 
osmih. Kmetovalci bodo ob 
tej priložnosti izvolili dva 
nova zastopnika v skupščino 
zdravstvenega zavarovanja. V 
volilni enoti Tržišča in Telč 
je kandidat 2an Murn iz Mal- 
kovca, v volilni enoti, ki za-

SIS VNISKI, VESTNIK
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jema vse druge kraje, pa 
kandidira Franc Radišek z 
Orehovega.

Na nedeljskih zborih bodo 
zastopniki komunalnega za
voda iz Celja razlagali letoš
nje novosti zdravstvenega za
varovanja, pravice in obvez
nosti zavarovancev, zato se 
zborov udeležite v čim več
jem številu.

Občni zbor RK Studenec
V nedeljo je bil v prostorih 

osnovne šole na Studencu ob
čni zbor RK. Udeleženci so 
obravnavali dosedanje delo 
in sklenili, da bodo v bodoče 
še več skrbi posvetili tistim, 
ki so socialno ogroženi. Iz
volili so tudi nov odbor.

žj

Najbolj sta nav
dušila harem in 

ladja
Na pustni torek je bil 

v Sevnici zdaj že kar tra
dicionalni pustni sprevod, 
ki bi lehko postal turisti
čna zanimivost tudi 
širšo okolico, predvsem 
zaradi tega, ker so se v 
nekaterih »karnevalskih« 
krajih na Dolenjskem i° 
Spod. Posavju letos s la b 
še odrezali kot prejšnja 
leta. V Sevnici je v spre
vodu sodelovalo več sto 
otrok in kamela z Jutro- 
vega, posebno pa sta uga
jala prispevka LISCE in 
mizarske z a d r u g e .  Voz LI
SCE se je imenoval ha
rem, mizarji MPZ pa s0 
nalašč z a  to  p r i lo ž n o s t  

stesali veliko ledjo. S o d e 

lovala je tudi Jutran jk a .  
Zamisel za letošnji spre
vod je prispevala dr. Pu*1’ 
geršičeva.

Povsod prireditve za dan žena
8. marec bodo letos počastili v vseh 

večjih krajih v sevniški občini. Proslave, 
v katerih sodelujejo osnovne šole, so po
magale piipraviti komisija za aktivnost 
žena in krajevne organizacije SZDL 

V Sevnici je bila proslava že sinoči. 
Zbranim ženam so se s pesmijo predsta
vili člani moškega pevskega zbora, zabav
ni del pa je pripravila sevniška Svoboda.

Po proslavi je bila zabava in  p r ig r iz ek  
v Domu Partizana. Podobno bodo p o č a s t i l i  
praznik žena tudi v drugih kr a jih

Jutri bo v gasilskem domu s p r e j e m  za 
50 najbolj aktivnih žena iz vse občine- 
Komisija za družbeno aktivnost žena J( 
razen tega zbrala tudi 200.000 Sdin in 
praznik obdarila žene, stare nad HO 1‘- 
ter bolne in socialno ogrožene.

»Kakorkoli obračam o številke, vedno čutimo, da 
nam  p rim an jku je  10 do 15 m ilijonov sta rih  dinarjev. 
Z n jim i bi vsaj za silo zadovoljili porabnike p ro ra 
čuna,« je  1. m arca takoj po seji izjavil podpredsednik  
občinske skupščine Jože Knez.

nespremenjene majhne dru
žinske invalidnine, ki jih ma
tere dobivajo za padlimi si
novi.

V Šentjanžu so menili, da 
je potrebno urediti lepo spo
minsko obeležje Milanu 
Majcnu in Jančetu Mevži ju. 
Na Blanci so med drugim 
dejali, da so bili lanski 
zdravniški pregledi borcev 
površno opravljeni. V Bošta- 
nju so sklenili, da ne bodo 
v organizacijo sprejeli nobe
nega člana več, češ kdor ni 
doslej našel priložnosti, da 
bi se pridružil, naj tudi vna
prej več tega ne poskuša na
rediti.

Ponekod so povpraševali o 
novem odloku, ki bi načrtne
je urejal probleme borcev. 
Kot je znano, je bil odlok že 
pripravljen, vendar so ga za
radi pomanjkanja denarja 
umaknili. Pred nekaj dnevi 
so se v Rogaški Slatini sesta
li zastopniki borčevskih or
ganizacij iz vseh kozjanskih
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Odločilne so osebne vrline komunista
Za Pričo iščejo I Pro«**ve dneva

Danes ima lahko vpliv le komunist z osebnim ugledom, jasnimi stališči,
znanjem in prizadevnostjo

Komunisti pogosto ne najdemo časa, da bd po
slušali in ze zanimali za težave sočloveka iz svoje 
okolice, mu skušali pomagati in si pridobiti njegovo 
naklonjenost tudi takrat, ko se borimo za svoja 
stališča. To zmorejo tudi tisti komunisti, ki morda 
v tem trenutku niti sami ne vedo, kaj bi kot člani 
ZK počeli, če  bodo krajevne organizacije tem ko
munistom znale dati napotke, bo vsakega komunista 
čutiti, nas člane bodo ljudje poznali po delu in 
ne po članskih izkaznicah. (Misli iz referata Janeza 
Gartnarja)

Razprava je bila živahna 
in plodna kot le redkokdaj. 
Prvi je govoril Roman Ogrin. 
Dejal je, da je nov odnos 
vodstev do članov ZK vnesel 
v delo več svežine, človečno
sti in pozornosti. Predlagal 
je, da so taki razgovori in 
odnosi stalna oblika dela.

Jože Godnjavec je opozoril 
na kratkovidnost pri kadro
vanju ljudi za različne druž
bene organe. Inž. Slavko Ne
manič je k dejstvu, da je v 
vrstah ZK le sedem kmetov 
v vsej občini, dejal, da je 
dve tretjini kmetov starejših 
od 50 let in da je treba pri
tegniti predvsem mlade 
kmečke fante in dekleta.

Slavko Kržan je v svojem 
razmišljanju menil, da je 
treba kmetovalce pritegniti s 
pomočjo drugih družbeno-po-

Utičnih organizacij, predvsem 
pa je treba začeti izobraže
vati kmečke ljudi. Janez Mi
hevc je opozoril na slabo iz
vrševanje priporočil družbe
nih organov v podjetjih in 
slabe odnose v obratih s se
deži zunaj občine. Po njego
vem se morajo komunisti 
bolj izkazati v upravnih od
borih in delavskih svetih.

K podatku, da je v Tovar
ni šivalnih strojev na Mimi 
med skoraj 300 zaposlenimi 
le peščica komunistov, je Av
gust Gregorčič menil, da bi 
morale v takih primerih bolj 
vplivati krajevne organizacije 
ZK. Ivanka Pavlin je obšir
no govorila o delovanju ko
munistov javnega mnenja. Za
vzemala se je tudi za večjo 
aktivnost žensk, ki sestavlja
jo četrtino vsega članstva ZK.

Pomembne misli je pove
dal Franci Kolar: »Boj za
humano družbo ne bo ru
koli prenehal. Odločilen za 
ugled Zveze komunistov in 
nadaljnji napredek je človek, 
pripadnik organizacije, z ve
likimi človeškimi vrednotami. 
Mlačnost in neprizadetost ne 
vodita nikamor.« To so samo 
nekatere misli iz njegove raz
prave, ki jo bodo prebrali 
na sestankih krajevnih orga
nizacij skupaj z referatom 
Janeza Gartnarja.

Ljuba Renko je govorila o 
novih vidikih združevanja in

delovanja mladine in pri 
tem menila, da je treba že v 
osnovni šoli vzbuditi veselje 
do mladinskega dela. Tone 
2ibert je med drugim dejal, 
da je 56 komunistov, ki de
lujejo v krajevnih organiza
cijah, občutno premalo. Na
ce Dežman in Janko Oven 
sta menila, da se je preko 
krajevnih skupnosti najlaže 
približati ljudem in da je te 
skupnosti treba moralno in 
materialno podpirati.

V smislu te razprave so 
bili sprejeti sklepi, komisije 
občinske konference pa so 
zatem poročale o svojem de
lu v času od prve do druge 
seje konference.

M. L.

najboljšega 
ponudnika

Na zboru volivcev v Mo
kronogu so ljudje spraševa
li, kako je z obnovo zelo le
pe turistične točke Priče nad 
Mokronogom. Na občini v 
Trebnjem se je že zglasilo ne
kaj ponudnikov, predvsem 
delovnih kolektivov, ki bd bi
li voljni urediti Pričo kot za
prt tip turistične postojanke, 
kar pa ne ustreza načelom o 
razširitvi splošne turistične 
dejavnosti. Nekaj ponudb je 
bilo tudi za odprti top, ven
dar s pridržkom, da z obno
vo ne bd začeli talko j. Po 
vsej verjetnosti bi bilo naj
bolje, če bi Pričo uredilo 
zdravilišče šmarješke Topli
ce kot postojanko odprtega 
tipa.

Manj razvita občina 
ni le vir pooeni delavcev
Tudi v interesu posameznih obratov je, da se 

letos izboljšajo odnosi matičnih podjetij

ZA RAZMIŠLJANJE PRED BLIŽNJO SEJO KONFERENCE SZDL

Kako do boljših učnih uspehov?
V občini niti polovica otrok ne konča osemletke v osmih letih

Občinsko vodstvo Socialistične zveze je nasled
njo sejo konference, ki bo v začetku aprila, namenilo 
šolstvu. V ta namen je bila imenovana komisija, 
ki je pripravila gradivo in predloge za odpravljanje 
pomanjkljivosti pri šolanju in vzgoji otrok. Mate
rialne možnosti šol so znane, vendar je pri izobra
ževanju in vzgoji še veliko dejavnikov, ki niso 
odvisni zgolj od denarja. Prav v spodbujanju le-teh 
pa je pomembna dejavnost Socialistične zveze.

cev je med njimi občutno 
več kot med drugimi.
V prihodnje je kljub težavam 
potrebno več otrokom zagoto
viti topel obrok v šoli. Zanj 
bodo morali več prispevati 
starši, šolarji pa sami zbrati 
več živeža in dobro obdelati 
šolske vrtove.

Roditeljski sestanki so že 
deležni večjega zanimanja 
staršev, vendar je značilno, da 
premalo prihajajo prav tisti 
starši, katerih otroci so naj
slabši. V prihodnje bo treba 
stike s starši še povečati.

Za slabe učne uspehe je kriv 
tudi premalo sodoben šolski 
pouk, tega pa ni mogoče ved
no opravičevati s pomanjka
njem denarja. Prosvetnim de
lavcem bo treba omogočati še 
več dodatnega izobraževanja. 
Odveč tudi niso prizadevanja 
za ustrezno nagrajevanje bolj 
prizadevnih, poklicu predanih 
prosvetnih delavcev; v učitelj
skih kolektivih je potrebno 
krepiti samoupravo.

M. L.

Za primerjavo naj vseeno na
vedemo nekaj podatkov o sta
nju šol. Kot je znano, bo Mir
na dobila novo šolo, v Mokro
nogu je treba popraviti šolsko 
poslopje, v Velikem Gabru bi 
bilo najbolje nadzidati šolo, 
na Jelševcu je potrebno ure
diti še eno učilnico. Druge šo
le nekako zadovoljujejo. 9,8 
odstotkov otrok se uči še ved 
nO v kombiniranih oddelkih, 
za učila pa je šlo lani zaradi 
pomanjkanja denarja le 786 
Sdin na učenca, šole bi potre
bovale 52 predmetnih učite
ljev, imajč pa jih samo 13. 
Večina ! prosvetnih delavcev 
poučuje več kot je učna ob
veznost.

Res bi-večino teh težav lah
ko odpravili, če bi imeli na 
voljo dovolj denarja. Ker pa 
so možnosti omejene, je po
trebno vplivati na vse, kar

prispeva k boljšim vzgojnim 
in učnim rezultatom. Lam je 
bilo le 42,7 odst. otrok, ki so 
pred osmimi leti stopili v prvi 
razred, v osmem razredu! To 
je številka, ki zbuja skrb.

Učenci, ki prihajajo iz kom
biniranih oddelkov, dosegajo 
slabše učne uspehe v višjih 
razredih. Dodatni pouk prispe
va k temu, da okoli dve tret
jini šolarjev popravi slabo o- 
ceno. Ugotovljeno pa je, da 
starši pogosto neradi pošilja
jo otroke k dodatnemu pouku. 
Vozači dosegajo za nekaj od
stotkov slabše rezultate kot 
nevozači. V občini je še vedno 
več kot desetina otrok, ki 
hodi v šolo več kot 4 kilo
metre.

šolski obisk se je zboljšal, 
vendar še vedno ostaja dama 
pri kmetijskih delih precej 
kmečkih otrok. Ponavljav-

Z OBČNEGA ZBORA TREBANJSKEGA TURISTIČNEGA DRUŠTVA

Najvažnejše je: vsi sodelovati!
Uspeh v turizmu je veliko odvisen od volje in prizadevnosti ljudi

Koliko štipendij je 
po poHietf»k?

V kratkem bodo dobile 
vse delavne organizacije do
pise, v katerih jih bo občin
ska organizacija SZDL za
prosila za podatke o štipen
diranju. Odkar je štipendi
ranje v celoti prešlo na po
djetja in ustanove, v občin
skem merilu siploh ni po
datkov o štipendistih. Ob
čanski komite ZK je že 
zbral podatke o štipendira
nju v šolstvu, kjer je bilo 
med drugim ugotovljeno, da 
šole štipendirajo celo učen
ce iz Ljubljane, čeravno je 
dama veliko zanimanje za 
šolanje. Podatki so potrebni 
kadrovski komisiji, da ’ do 
družbenopolitične organizaci
je lahko vplivale na doga
janje.

Nova gozdna cesta 
pri Šentrunertu

GG Brežice je te dni zače- 
1° graditi novo gozdno cesto, 
ki bo peljala od mlina v D ra 
Ri do meje z litijsko občino. 
Dolga bo kilometer in četrt, 
uporabljali pa Jo bodo tudi 
Osebni lastniki gozdov. H

»Spoštovanja vredna 
vlačuga« na Mirni
Dramska sekcija mirenske

ga prosvetnega društva Svo
boda je ena redkih še delav- 
n*h amaterskih skupin v ob
lini. V letošnji zimski sezo- 
ni Je pripravila uprizoritev 
dela j. p . Sartra: Spoštova 
•̂ia vredna vlačuga. Prva 

Predstava je bila v soboto, 
*• marca, rimen pa v nedeljo.

ne, saj bo po novem turi
stična komisija dodeljevala 
turistično takso posamez
nim društvom v občini.

Turistično društvo bo 
uspešneje delovalo, če bo 
imelo več članov in naklonje
nih prijateljev, na prizadeva
nja pa bi ugodno vplivala 
tudi večja odločnost inšpek
cij in upravnih organov, saj 
je treba tudi s prisilo spa
metovati tiste, ki jim je vse
eno, kakšno je okolje, v ka
terem živijo.

Na koncu Je bil izvoljenn 
nov upravni odbor, ki ga bo

Seminar za člane 
poravnalnih svetov
Za torek, 19. marca, je v 

Trebnjem napovedan semi
nar za člane poravnalnih sve
tov in njihove namestnike.
V trebanjski občini obstaja 
8 poravnalnih svetov, njiho
vo delo pa je treba izboljše
vati, saj opravljajo koristno 
družbeno vlogo. V nekaterih 
krajih, kjer ti sveti še ne 
delajo, jih je potrebno osi
veti

TREBANJSKE IVERI

zena
Letos bodo proslave 8. mar

ca v večini večjih krajev v 
občini. O pripravah poroča
jo z Mirne, iz Velikega Gab. 
ra, šentlovrenca, Velike Lo
ke in Doba. Letos bo prosla
va tudi v Trebnjem, saj so 
bile lani žene užaljene, ker 
je ni bilo. V Šentrupertu pra
vijo, da ni zanimanja za pri
reditev, pred dnevi je slabo 
kazalo tudi v Dobrniču in na 
Trebelnem. Kjer bodo prosla
ve, bodo program povečini 
pripravili učenci osnovnih 
šol.

Razgrnjen zazidalni 
načrt Roj

Na krajevnem uradu na 
Mimi je razgrnjen zazidalni 
načrt Roj. Tam bo ljudem na 
vpogled 30 dni od dneva ob
jave. V tem času lahko daste 
pripombe k predlogu zazida
ve tega novega zaselka, ki bo 
štel okoli 60 zasebnih hiš.

23. marca bo 
skupščina ZZB

Občanski odbor ZZB v 
Trebnjem je sklenil, da bo 
v soboto, 23. marca. Skupšči- 
redna skupščina organizacije 
na se sestane vsaki dve leti.

Nova člana 
iz Šentruperta 

in Šentlovrenca
Na zadnjih volitvah skup

ščine komunalne skupnosti 
za zdravstveno zavarovanje 
kmetov je bil v Šentrupertu 
za novega člana izvoljen Jože 
Jaki, na volitvah v šentlov- 
rencu pa Ignac Jarm. Kmeč
ki zavarovanci so se ob tej 
priložnosti zelo zanimali za 
novosti pri plačevanju pris
pevkov in za razširitev pra
vice zavarovancev

Obisk Tereziji Novak
Kot je bilo sklenjeno prej

šnji teden, bosta dva za
stopnika občiipske organiza
cije SZDL te dni obiskala 
Terezijo Novak iz Račjega 
sela, ki leži težko bolna v 
ljubljanski bolnišnici, ter ji 
izročila skromno darilo. Te
rezija je bila dolga leta pri
zadevna družbena delavka v 
domači vasi.

Dol. Ponikve: 
pogorelcu bodo 

pomagali
Kot smo poročali takoj po 

nesreči, je 6- februarja v Dol. 
Ponikvah pri Trebnjem do tal 
pogorela hiša Karla Poglavca. 
Od tega še ni minil mesec 
dni in že bo prizadeti, ki mo
ra skrbeti aa otroke, začel 
graditi novo hišo. Pohvalno 
je predvsem to, da so mu 
vaščani pripravljeni dati les 
za hišo, SGP Pionir iz Nove
ga mesta, kjer je bil Karel 
Poglavec 18 let zaposlen kot 
zidar, pa mu bo zastonj pre
skrbelo načrt. Kot kaže, bo 
kmalu zaceljena rana, ki jo 
je verjetno povzročila žerja
vica v pepelu

Laže do razširjenih 
pokopališč

Na' več krajih v občini: v 
Ponikvah, Vel. Gabru, na 
Mimi Itd. je že dalj časa 
potrebno razširiti pokopali
šča. Precejšnja ovira "rt 
temu pa je zasebno lastništ
vo zemlje, kjer naj bi balo 
urejeno pokopališče. Da bi 
to lažje uredili, so na zadnji 
seji občanske skupščine 
sklenili, da bodo stroške za 
odkup zemlje pokrivali iz 
občinskega zemljiškega skla
da. Iz tega vira bodo po
ravnali tudi stroške za ze
mljišče, kjer so javna sme
tišča.

TEEBANJSKEiOVICE

Tehtni razlogi govorijo tej 
trditvi v prid.

Doslej matična podjetja še 
niso ustregla želji trebamj- 

občinske 'skupščine r da 
^  ji pošiljala podatke o go
spodarjenju obratov v obči
ni- Govoriti o načrtih, rezul
tatih in težavah gospodarst
va občine, pri tem pa skoraj 
nič vedeti za polovico obra
tov, je kaj nepopolno delo.

Drugi razlog so potrebe ob
čine. Zaposleni v obrat ih s i 
sedeži zunaj občine živijo po
večini znotraj občinskih me
ja. Od občine zahtevajo de
nar za popravilo ceste, poti, 
Sole, njihov obrat pa k temu 
Prispeva malo ali skoraj nič.

Tretji razlog je razvoj sa
moupravnih odnosov. Ce na 
primer v obratu Modnih ob
lačil, v mokronoški Iskri ali 
trebanjskem Litostroju vpra
šate, kako gospodarijo, ka- 

je s stroški, kaj zasluži
jo, dobite zanesljiv odgovor: 
»Vprašajte v Ljubljani, tam 
vedo« Ko pa zaškriplje, se 
stvari zaostrijo, kot je poka
zal zadnji primer v Modnih
oblačilih.

Zato ni čudno, da je tre
ba te neurejene zadeve ved
no znova pogrevati. Na zad
njem posvetovanju direktor
ov podjetij in zastopnikov

občine so sklenili, da je po
trebno letos odnose z matič
nimi podjetji razčistiti in iz
boljšati, ker tako ne gre več. 
Obveščati o gospodarske^ sta
nju je najmanj, kar mora
jo matična podjetja narediti. 
Konec kancev je tQ tudi in- 
.teres zaposlenih v teh -obra
tih, ki se doslej, v strahu 
za zaposlitev, malo vtikajo v 
poslovne zadev- »delodajal
cev«. M. LEGAN

i1’ * -  •

»Se na misel mi ne pride, da bi iskal lepote 
drugod. Naša dežela je tako lepa, pisana, skratka 
čudovita. To moramo varovati in ljubiti, pravim 
predvsem vam, mladim poslušalcem,« je po občnem 
zboru na predavanju priporočal prof. Šime Letinid 
iz Ljubljane.

Po dobrem pol letu obsto
ja društva je bil 1. marca v 
Trebnjem spet občni zbor. 
Predsednik upravnega odbo
ra inž. Damjan Mlakar je 
poročal o delu v tem času, ki 
je kljub začetnim težavam 
pokazalo, da ima Trebnje bu
di prijatelje turizma.

Tajnik Dolenjske turistične 
zveze Niko Pavlič Je v spod
budni besedi znova pouda
ril, da bo uspeh dosežen le 
takrat, če bomo vsi začutili, 
kaj vse nam prinaša turistič
na dejavnost. Na zboru je 
pogrešal trebanjske gostince 
tn zastopnike motela in tr
dil, da lahko uspehe priča
kujemo le od sodelovanja 
vseh činiteljev. Sola lahko z 
vzgojo pri tem veliko poma
ga. Stane Hribar je ob tem 
opozoril na sodelovanje dru
štva s krajevnimi organiza
cijami.

Poročilo o poslovnem dru
štvu je pokazalo, da si je or
ganizacija tudi sama ustvari
la del dohodkov s prodajo 
čestitk s turističnim moti
vom. V prihodnie bo dru- 
*+vo dobilo tudi nr*rn<">*

tudi v prihodnje vodil dose
danji predsednik. Člani 
upravnega odbora so še Be
na Glogovšek, Mihelca Pe
skar, Peter Hercog, Ignac 
škoda, Darko Novak, enega 
zastopnika pa bo dala še 
osnovna šola. V nadzorni od
bor so bili izvoljeni Franc 
Polanko, Amalija Gašperšič in 
Marjan Legan.

■  GOSTOVANJE ANSAMBLA Bo
risa Franka. V nedeljo, 10. marca, 
bo ob 20. url. v kino dvorani go
stoval ansambel Borisa Franka s 
svojimi Kranjci. Predprodaja vstop
nic Je pri kino dvorani.

■  PREDAVANJE O LEPOTAH 
JUGOSLAVIJE. V petek, 1. marca, 
je na povabilo turističnega društva 
30 poslušalcem govoril prot. Sime 
Letinid o lepotah Jugoslavije. Pre
davanje je spremljal z več 100 zelo 
lepimi barvnimi diapozitivi, ki Jih 
je znal povezati z duhovitimi bese
dami. Skoda, da ni prišlo na ta 
lepi večer več ljudi.

■  OBČNI ZBOR STRELCEV 
PRESTAVLJEN. Za nedeljo Je bil 
sklican občni zbor strelske družine 
Franca Kreseta-Čobana. Ker je pri- 
Slo premalo članov družine, so 
sklenili občni zbor prestaviti na 
prihodnjo sredo.

■  POPRA VIJENA TELOVADNI
CA. Ta teden Je po večtedenskem 
premoru spet začela vadba v šolski 
telovadnici. Graditelj telovadnice 
SGP PIONIR lz Novega mesta Je 
moral preložiti parket, ker ni ustre
zal in je povzročal že oelo nekaj 
"^irod. Skoda, da ob tej priložno-

ii«o b'l» nrnnrnvl lene *Se luči.

■  ŽELITE ZABOJČKE ZA RO
ZE? Turistično društvo je naročilo 
pri mizarski delavnici večje število 
zabojčkov za rože, ki Jih lahko 
kupite po razmeroma nizki ceni. 
Naročila zbira Peter Hercog v pro
dajalni Tobak. Društvo posreduje 
tudi nakup rož trajnic po nižjih 
cenah.

■  KAPELNIK BO OSTAL. Jože
Tršar se je dokončno odločil, da 
bo 0 6 tal v Trebnjem in tako še 
naprej vodil trebanjsko godbo, ki 
je zadnja leta lepo napredovala. 
Poučeval bo tudi na glasbenem od
delku osnovne šole.

■  ZBOROVANJE ČEBELARJEV. 
V nedeljo so se t  gostišču Grma
da zbrali člani čebelarskega dru
štva iz širše okolice. Pogovarjali 
so se o strokovnih zadevah :n delu 
organizacije v letošnjem letu.



Obdarili SVETU BI SE LAHKO ODPRLA TUDI ZAHODNA DOLENJSKA Dr. Pavlič v Kočevju

tovarišice
Tudi letos bodo člani ko

lektiva »Tekstilane« za dan 
žena obdarili svoje delovne 
tovarišice. Posebne proslave 
ob tem prazniku v kolektivu 
ne bodo imeli, pač pa so se 
ženske udeležile proslave, ki 
jo je organizirala sekcija za 
družbeno aktivnost žensk pri 
občinski konferenci SZDL. V 
Tekstilani je med 355 zapo
slenimi kar 254 žensk.

Odlikovani oficirji
Za zasluge pri delu za stTO- 

kovno usposabljanje članov 
ZROP Kočevj; so bili z uka
zom predsednika SRFJ Josi
pa Broza—Tita 22. 12. 1967 
odlikovani naslednji rezervni 
oficirji iz Kočevja:
— z odlikovanjem za voja
ške zasluge z zlatimi meči: 
rezervni podpolkovnik Jože 
Boldan—Silni:
— z odlikovanjem za voja
ške zasluge z srebrnimi meči: 
rezervni kapetan I. klase 
Ivan Zgonc, rezervna kapeta
na Drago Gril in Drago Lin
dič ter rezervni poročnik Ru
di Pirc:
— z medaljo za vojaške za
sluge: rezervni podporočnik 
Drago Popit

Vsem odlikovancem iskre
no ČecHt.'-mo —ko.

Komite o reelekciji
Na zadnji seji komiteja ob

činske konference ZK v Ko
čevju so svečano sprejeli v 
ZK devet mladincev iz gim
nazije in kovinske šole, raz
pravljali o reelekciji v občini, 
o trgovini, o nalogah in pro
gramu dela kadrovske komi
sije ter o oceni izvajanja go
spodarske in družbene refor
me v občini. Podrobneje 
bomo ^eji poročali v na
slednji številki.

Nočnine do februarja
Februar ;a letos je hotel 

»Pugled« nadoknadil zmanj
šanje nočnin v januarju in si 
v primerjavi z istim lanskim 
obdobjem ustvaril celo ma
lenkosten presežek. Turisti so 
v prvih dveh mesecih letos 
prenočili v hotelu 1434-krat, 
v istem obdobju lani 1374- 
krat, leta 1966 pa le 1040-krat. 
Domači gosti so letos preno
čili 1204 krat (lani 1152-krat), 
tuji pa 230-krat (lani 222-krat, 
predlanskim 202-krat). Saimo 
v februarju letos je hotel za
beležil 101 nočnino več kot v 
istem obdobiu lani.

Motorist je padel
1. marca ob 7. uri se je v 

Maziju zadel m otorist Dimi
trij Svenšek v blagem ovinku 
v zadnje desno kolo tovor
njaka, ki ga je vozil Vinko 
Farkaš. M otorist je padel in 
si poškodoval levo ramo in 
nogo. Na motornem kolesu je 
za 300 Ndin škode. Noben 
voznik ni bril vinjen.

Vsi enotni: cesto čimprej modernizirati!
O modernizaciji ceste Kočevje-Delnice je prvič obširneje razpravljala tudi 

občinska skupščina -  Denar še ni zagotovljen

Na zadnji seji občinske skupščine Kočevje so 
odborniki in poslanci zelo zavzeto razpravljali o pri
pravah za modernizacijo ceste Kočevje—Delnice. Vsi 
so se strinjali, da je modernizacija te ceste potrebna 
in koristna. Poudarili so tudi, da mora glavno breme 
modernizacije slovenskega dela ceste nositi repub
lika, manjši delež pa razen občine Kočevje še občini 
Ribnica in L j ubij ana-V ič-Rudnik.

Seveda pa bi se morali o 
uskladitvi financiranja teh 
del, ki niso v planu izgrad
nje cest do leta 1970, do
govoriti še odgovorni republi
ški organa Slovenije in Hr
vatske. Kočevska občina pa

bi morala začeti še pogovo
re z delniško občino.

Odbornik Viktor Dragoš je 
poudaril, da je še pred raz
pisom referenduma o uvedbi 
samoprispevka za izgradnjo 
te ceste treba razčistiti: kdaj

Burno o taksi na vozila
Pred sprejemom odloka o 

komunalna taksa za cestna 
motoma vozila v zasebni last
nim so odborniki občinske 
skupščine Kočevje zelo živah
no razpravljali. Predvsem se 
niso strinjali z utemeljitvijo, 
»da so v inozemstvu takse za 
osebne avtomobile višje« 
Menili so, da to ne drži, saj 
je že carina tako visoka, da 
bi bila z njo ta taksa plača
na za 60 let naprej. Nekdo je 
tudi omenil, zakaj je ta tak
sa sprejeta šele sedaj, »ko 
so tudd revnejši občani prišli 
do avtov, in zakaj ni taks na

vikende.« Pripombe so bile 
še, da bi po podobni logiki 
lahko uvedli tudi takso na 
televizorje in fotoaparate; 
zakaj je lestvica progresivna 
le do srednjih kubatur oseb
nih avtomobilov, • nato pa 
spet pada; zakaj ne gre de
nar naravnost v cestni sklad, 
saj so na Kočevskem ceste 
zelo slabe, in zakaj je toliko 
prispevkov ter taks na avto
mobile, ko bi bilo manj de
la, če bd uvedla le eno, pa ti
sto višjo. Odlok je bil spre
jet-

se bo gradnja začela (da bo 
cesta v republiškem planu), 
kakšen prispevek bo za ce
sto dala republika in kakšne
ga kočevska občana ter ka
ko bo ukrepala delniška ob
čina.

Odbornik inž. Dušan Ora- 
žem pa je dejal, da ga pri 
vsej tej zadevi moti, ker še 
ni izdelanih nobenih zane
sljivih računov, koliko bo ce
sta veljala in kaj bo pome
nila za kočevsko občino. »Naj
prej račun, potem šele pred 
volivce!« je poudaril.

Poslanca inž. Savo Vovk in 
Drago Benčina pa sta meni
la, da od modernizacije ce
ste ne bodo imeli koristi le 
republika, turisti in moder
nizirani občani kočevske ob
čine, ampak bo ugodno vpli-

Več za ureditev Rinže
»Kočevsko gospodarstvo 

plačuje na leto 41 milijonov 
S din republiškega vodnega 
prispevka,« je na zadnji seji 
občinske skupščine Kočevje 
opozoril odbornik Viktor Dra
goš. Poudaril je, da bi m ora
li republiški poslanci iz ko
čevske občine zahtevati, da bi 
se ta denar občutneje vračal 
za urejanje voda v občini, se 
pravi predvsem Rinže.

vala na nadaljnji razvoj go
spodarstva, turizma, gostin
stva, trgovine, prometa in 
ostalih terciarnih dejavno
sti. Ko bo cesta zgrajena, bo 
precej ljudi dobilo delo, kar 
je zelo pomembno, saj je v 
industriji razmeroma malo 
možnosti za zaposlovanje. 
Nova cesta pa bo prinesla 
budi take razvojne možnosti, 
ki se jih zdaj niti ne zave
damo.

wcwz.rui četrtek je v seš- 
kovem domu v Kočevju pre
daval dr. Stane Pavlič, pred
sednik komiteja izvršnega 
sveta SR Slovenije za eko
nomsko sodelovanje z ino- 
zemstvomj o nekaterih aktu
alnih ekonomskih in politi
čnih dogodkih v svetu. Pre
davanje je organiziral komite 
občinske konference ZK. Ude
ležilo se ga je okoli 280 ko
munistov iz mesta in bližnje 
okolice, ki so ocenili, da so 
taka predavanja koristna, in 
predlagali naj bi jih komite 
organiziral tudi v bodoče.

S SEJE  OBČINSKE SKUPŠČINE V KOČEVJU

Sprejete so gospodarske smernice
Družbeni proizvod bo letos za 4 odstotke večji, osebni dohodek za 8 odst., 

izvoz pa za 20 odst. -  Za zaposlitev bo več možnosti

Na zadnji seji občinske skupščine Kočevje, ki je 
bila 27. februarja, so razpravljali o osnovnih smerni
cah gospodarskega razvoja letos, sprejet pa je bil 
tudi občinski proračun in v zvezi z njim več od
lokov. Precejšen del razprave je bil posvečen mo
dernizaciji ceste Kočevje—Delnice. Seje so se ude
ležili tudi vsi republiški poslanci in predstavniki 
oomembneiših družbeno-političnih organizacij.

PRED DELJENIM  DELOVNIM ČASOM

Mnenje štirih mater
V Kočevju smo obiskali nekaj žena, da bi 
nam povedale svoje mnenje o tej »veliki 

nadlogi«, ki se nam hitro bliža

■  Marija Tanko je v 
ITAS že deseto leto in 
ima enega otroka: — No
beni materi ne ustreza 
sprememba. 2e sedaj ni 
preveč časa za otroke, po
tem pa ga bo še manj.. 
V Ribnico se vozim ter 
mislim, da bo začetek ze
lo težak.

■  Pavla Briški dela v 
ljudski restavraciji. Je 
mati dveh otrok in tudi 
mož je v službi: — Var
stvo otrok imam urejeno. 
Ker pa hodijo v restavra
cijo na malico delavci iz 
ITAS ,smo glede deljene
ga časa močno odvisni od 
njih. Sam prehod bo naj
težji; osebno mi spremem
ba niti ni po volji.

■  Slavka Krkovič je pri 
TRIKONU že šesto leto 
ter je mati enega otroka: 
— V našem podjetju so 
hoteli takoj po novem 
letu preiti na deljen čas, 
toda vse žene smo prote

stirale. Nimamo še ure
jenega otroškega varstva. 
Ker je delo v likalnici ze
lo naporno, moramo vse 
delavke imeti izdatne ma
lice. Izdatki bodo v bodo
če še večji, predvsem za
radi kosila. Ostale delav
ke so se pritožile, da jim 
podjetje nič ne prispeva 
za toplo malico, kakor 
imajo to urejeno drugod.

■  Lucija Gruber je že 
enajst let v TRIKONU, ;e 
poročena in ima enega 
otroka: — Deljen čas bo 
v začetku nadloga, saj še 
niso delavkam na razpola
go varstvene ustanove za 
otroke. Le-te pa so nujne, 
saj otroci ne smejo biti 
sami. Opoldne bi morali 
imeti dve uri prosti, da 
bi se nam izplačalo do
mov na kosilo. Tudi glede 
nakupa v trgovinah bodo 
težave, če ne bodo pred 
nami prešle na deljeni 
čas. M. G.

Ocena gospodarstva za lan
sko leto je pokazala, da se 
je družbeni proizvod povečal 
za dva odstotka (namesto 
planiranih 7 odstotkov), da 
je ostalo število zaposlenih 
približno enako in da so osta
li realni osebni dohodki v 
glavnem enaki (povečali so 
se le za 0,1 odstotka). V druž
benem sektorju je bilo izvr
šenih za 27 milijonov N din 
investicij. Izvoz je bil večji 
za 26 odstotkov. Zaloge konč
nih izdelkov in trgovskega 
blaga so bile tudi konec le
ta kar precejšnje.

Letošnje možnosti gospo
darskega razvoja, ki so jiih 
odborniki ocenili v glavnem 
kot realne, predvidevajo, da 
bo družbeni proizvod pora
sel za 4 odstotke, osebni do
hodki za 8 odstotkov, izvoz

za 20 odstotkov, razen te
ga pa bo več možnosti za za
poslovanje. Investicij bo iz
vršenih za okoli 25 milijo
nov N din, največ v indu
striji.

Glavni investiciji sta: grad
nja žage LIK in dograditev 
tovarne ivemih plošč. Občut- 
nejše gospodarske investicije 
bodo še v Melaminu, Teksti- 
lani, KGP, Avtu in LIK. Se
veda pa je predvidenih še 
več investicij v trgovini, go
stinstvu, obrti, komunali, šol
stvu, stanovanjski izgradnji 
in drugod.

* V  '

Ostali so brez konference
Kočevska mladina je v zadnjem času aktivna

Žalostno pustovanje

DROBNE IZ KOČEVJA
■  ■  ■  SMRT MLADEGA DEC 

KA, ki je minuli teden utonil v 
Rinži. je sprožila v mestu precej 
različnih besedičenj in sklepanj. 
Največ govoric je bilo o tem, da 
so morali priti na pomoč pri reše
vanju celo poklicni gasilci iz Ljub
ljane. Ob tej smrti otroka pa se 
nam vsili še vrsta vprašanj, naj
pomembnejše je: zakaj na nevarnih 
mestih ob Rinži ni ograj?

Na obeh straneh reke Je nare
jenih več sto metrov novih navpič
nih škarp, ob katerih je struga glo
boka tudi do dva metra. Vse te 
škarpe so enako visoke kot obrež
na zemljišča, so pa brez zaščitnih 
ograj. Bomo čakali novih nesreč? 
Res bi bili z ograjami precej&oji 
stroški, vendar je človeško življe
nje vredno več. Posebno nevarno 
je  za stolpnicami v Kidričevi uillci 
In za novo osnovno Solo, kjer se 
igra ob Rinži največ otrok.

■  ■  ■  SEBIČNOST NE POZNA 
MEJA, posebno če je v zvezi z 
motorizacijo. Pri vseh šolah so za
radi varstva otrok svarilne pro
metne table Povsod jih upošteva

jo, samo v Kočevju ne. če  že kdo 
misli, da je izjema in da se mora 
pripeljati v službo prav do vhod
nih vrat in mimo vseh prometnih 
znakov, naj potem tudi predlaga, 
da bodo cesto uredili za avtomo
bilski promet in ukinili sedanje 
sprehajališče, škoda je vseh stoti- 
s očakov za ureditev šolske okolice, 
če potem zanjo kljub občinskim 
odlokom ne skrbimo. K uničevanju 
sprehajališč veliko pripomorejo tu 
di nočne avtomobilske vožnje go
stov v bife »Gaj«. Je res udob
nost prva, potem pa šele varnost 
otrok?

■  ■  ■  PRVE JATE ŠKORCEV 
so se že vrnile; prvič smo jih opa
zili 25. februarja. Ponovni mraz pa 
jih je presenetil, vendar vztrajajo 
v mestu. Te dni se bojujejo med 
seboj za maloštevilne valilnice- 
škorčnice. Na drevje v Gaju bodo 
otroci in odrasli razobesili še nove 
valilnice za razne vrste ptičev-du- 
plaric, predvsem za sinice in 
škorce. Tako bo Jutranji sprehod 
ob žgolenju in petju ptic še prije t
nejši.

naredila — imeli so mladin
sko politično šolo, sodelova
li so pri sprejemu borcev 
Tomšičeve brigade, prireja
jo razne kulturne prireditve 
v gimnaziji ter sodelujejo pri 
sprejemu pionirjev v mladin
sko organizacijo.

M. G.

Anonimno pismo 
o vodi

Iz Livolda smo prejeli ne
podpisano pismo naslednje 
vsebine:

»V jutranjih in večernih 
urah, ko najbolj potrebujemo 
vodo, je ni. Zato opozarjamo 
Vodovodno skupnost iz Ko
čevja in za odpiranje vode za
dolžene osebe iz Livolda, 
naj bolj vestno opravljata 
svojo dolžnost.«

Na upravi Vodovodne skup 
nosti pa smo zvedeli> da za 
pomanjkanje vode ni kriva 
Vodovodna skupnost ali kdo 
drug, ampak okvara na vodo
vodu, ki je še niso odkrili 
(do 2. marca). Da gre za 
okvaro, so odkrili 22. febru
arja. Do takrat so namreč 
črpali vodo le 8 u r na dan 
pa je je bilo dovolj, medtem 
ko jo črpajo od 22. februarja 
p>o 12 ur na dan, a je je 
kljub temu za Livold pre
malo.

pustni čas je minil v Ko
čevju skoraj brez veseljaških 
dogodkov. Organizirana ni 
bila nobena prireditev druž- 
beno-turističnega pomena, če 
odštejemo že običajne pustne 
plese v gostiščih. Vse je bilo 
precej klavrno. Po ulicah ni 
bilo mask, razen nekaj otrok. 
Kakor vse, tako je bil tudi 
pokop Kurenta klavrn. Bilo 
je žalostno, res žalostno!

Edina prireditev je bila za 
cicibane TVD Partizan v do
mu telesne kulture. Malih 
mask je bilo precej. Na pri
reditev so prišle v spremstvu 
staršev. T ri naj lepše so na
gradili. Po igranju in rajanju 
je društvo vse maske pogo
stilo s čajem in sladkarija
mi. Tako prireditev ima TVD 
Partizan Kočevje vsako leto.

—ko.

Andreja Pogačarja — seda
njega predsednika občinske
ga komiteja mladine, smo 
naprošala, da bi nam kaj po
vedal o delovanju kočevske 
mladine.

Priprave na redno konferen- 
oo so imeli že pred kongre
som. Vabil takrat niso posla
li, temveč so jih po konča
nem zasedanju v Beogradu. 
Zaradi bolezni v sekretaria
tu, pa so konferenco pre
ložila za nedoločen čas.

Kočevska mladina je bila 
prepričana, da občinski ko
mite ni sledili njihovim že
ljam. Toda ugotovila so, da 
mladina ni sledite zahtevam 
komiteja.

Mladinski klub organizira 
plesne prireditve, pred krat
kim so organizirala koncert 
električnih ansamblov. Mladi
na je zraven tega še precej

Veliko pristojnosti — malo denarja
Za izobraževalno skupnost premalo denarja, zato bo skupščina prisiljena 

najeti posojilo -  Šolstvo ne bi smelo biti le skrb občin

Na zadnji seji občinske skupščine Kočevje so 
sprejeli tudi proračun, ki predvideva za 1,2 odstotka 
večje dohodke in izdatke kot lanski, medtem ko naj 
bi dobila temeljna izobraževalna skupnost iz prora
čuna 1,9 odstotka več denarja. Po burni razpravi 
je bilo ugotovljeno, da bo za temeljno izobraževalno 
skupnost letos kljub temu premalo denarja, zato bo 
za njene potrebe najela občinska skupščina še 15 mi
lijonov S din kredita.

polovica občinskega proraču
na za šolstvo, kljub temu de
narja za temeljne izobraževal
ne skupnosti še nd dovolj.

Menili so, da ni prav, ker 
dobivajo občine v pristojnost 
vse več služb (sodišče, tožil
stvo, milico, obrambo), denar
ja  za njihovo financiranje pa 
ne. Kritizirali so tudi dejstvo, 
da si zveza in republika naj
prej zagotovita denar za svo
je proračune, ostanek pa pre
puste občinam.

Ne pozabite: vaš pismo
noša ima še tisoč potov, 
zato mu pripravite denar 
za naročnino domačeqa 

lista!

Večina odbornikov in po
slancev je v razpravi pouda
rila, da financiranje šolstva 
ne bd smelo biti preneseno 
v pristojnost občine, ampak

bi se z njim morala ukvarja
ti republika. Tako imajo 
zdaj otroci v bogatih obči
nah dobre pogoje za šolanje, 
v revnih občinah pa gre kar



Dan žena v INLES
V podjetju INLES bodo 

tudi letos v vseh delovnih 
enotah svečano proslavili dan 
žena. Delovna enota Ribnica, 
v kateri je zaposlenih okoli 
170 žensk, bo imela proslavo 
v soboto, 9. marca, v domu 
TVD Partizan. Na programu 
je svečani govor, nastop 
ribniških pevcev in vojaške 
godbe. Seveda bo kolektiv 
ženske za njihov praznih tu
di pogostil in poskrbel za 
razvedrilo. Dvorano bo okra
sila mladina.

Akademija za 
dan žena

V Ribnici bo v počastitev 
dneva žena v petek zvečer, 8. 
marca, slavnostna akademija, 
in sicer v dvorani Partizana. 
Sodelovali bodo učenci ribni
ške osnovne glasbene šole. 
Pričakujejo, da se bodo aka
demije udeležile Ribničanke 
in okoličanke.

Pokojnine vojnih 
vdov so pre

majhne
Na nedavni letni konferen

ci krajevne organizacije Zve • 
ze vojaških invalidov v Rib
nici so razpravljali o teža
vah, na katere naletijo pri 
svojem delu. V organizaciji 
Z W I sta 102 člana. Največ 
je starih ljudi, ki imajo 
majhne pokojnine ali osebne 
dohodke. Predvsem težko je 
vojnim vdovam, ki prejema
jo 12 ND družinske pokojni
ne. O vsem tem so razprav
ljali na konferenci in tudi 
predlagali zvečanje pokojnin 
vojnim vdovam in materam, 
ki so izgubile med NOB svo
je otroke. Pokojnine naij bi 
se zvečale vsaj toliko, da bi 
bile vredne svojega imena.

V petih mesecih najmanj štirje nastopi
Ribniški moški pevski zbor bo imel letos več samostojnih koncertov -  
Povabljen je tudi v Arcevio -  Zbor ni »zaprta kasta« -  Lepo sodelujejo tudi 

z JLA in posameznimi člani Slovenskega okteta

R ibniški m oški pevski zbor je  m ed najbo lj de
lavnim i ku ltu rn im i skupinam i v občini, nekateri pa 
trd ijo , da  je  celo najbo lj delavna. P rav zato smo 
obiskali vodjo zbora F erija  P irca, ki nam  je  o delu 
zbora in  n ač rtih  za letos povedal naslednje:

»Za konec februarja nas je 
povabil Radio Ljubljana na 
snemanje. Vendar ne vem še 
gotovo, če se ga bomo sploh 
lahko udeležili, ker imamo 
zelo natrpan program nasto
pov.

Prvi samostojni, zdaj že tra
dicionalni koncert bomo ime
li 25. marca, se pravi na 
predvečer občinskega prazni
ka. Zanj že vadimo naše na
rodne in umetne pesmi ter 
ruske narodne.

V začetku aprila bomo na
stopili na republiškem radij-

Ohranimo ribniške 
pesmi in povesti

V Slemenih okoli sv. Gre
gorja je še mnogo starih 
ljudi, ki marsikaj vedo o 
»dobrih starih časih«. Od 
svojih prednikov so so se na
učili starih pesmi in pripo
vedk in jih še niso pozabili. 
Prav bi bilo, če bi jih tudi mi 
slišali. Poskrbeti bo treba, da 
se to »narodno blago« ohra
ni tudi našim zanamcem. 
Prav bo, če bomo pomagali 
prof. Zmagi Kumerjevi, ki 
se zanima tudi za ta ribni
ški kot, da bo lahko obiskala 
pripovednike in da jih bo po 
radiu predstavila širši sloven
ski javnosti. v  p.

»NACE, NACE, kaj si storil?« vzdihujejo žalujoči osta
li za pokojnim Kurentom, ki so ga prejšnjo sredo kot 
v mnogih naših krajih pokopali tudi v Ribnici (Foto: 
Janez Oberster — druga nagrada za fotografijo tedna)

KRATKE IZ DOLENJE VASI
ELEKTRO KOČEVJE obnavlja 

in preureja zadnje mesece električ
no omrežje po Dolenji vasi. Možje 
v modrih delovnih oblekah dan za 
dnem napeljujejo žice. kopljejo 
jame za drogove, se plazijo po 
strehah in montirajo konzole, 
skratka, dela je čez glavo. Golnik, 
del vasi pri Soli, so priključili na 
rakitniški transformator, saj je 
bila luč tukaj najslabša. Pričako 
vali bi, da bo tok močnejši, ven
dar ponekod opažajo, da se je 
napetost poslabšala. Posebno ob 
večerih je luč slaba. Da ni to 
morda v zvezi z novo napeljavo?

Z VODOVODOM Dolenjevaščani 
niso posebno zadovoljni. Kočevsko- 
ribniški vodovod Je prav tu »do
ma« in je brnenje črpalk pri za
jetju slišati do vasi. Pogosto se 
dogaja, da iz vodovodnih pip na
mesto vode prihaja le sikanje in 
slabotno brbotanje, o vodi pa ni 
ne duha ne sluha. Posebno so pri
zadeti vaščani Hriba in Golnika,

kjer vedo za vodovod samo zaradi 
inkasanta, kot pravijo. Nekoč, ko 
ni bilo vode, je šel nekdo k rezer
voarju poslušat, če voda priteka. 
Nič ni slišati, tudi črpalk iz Obrh- 
ka ne. Ljudje že mislijo, da je pri
tisk v ceveh odvisen od človeka 
pri črpalkah; če se mu zdi primer
no, osreči ljudi z vodo, sicer pa 
ne . . .

CESTA NA HRIB je močno ne
urejena. Pozimi je nihče ne pluži 
in nihče ne skrbi zanjo. Tudi tu 
živijo ljudje. Tudi tu imajo avto
mobile, pa jih pozimi skoraj ne 
morejo voziti. V snegu ne more 
tja niti rešilni avto, naj Je še tako 
potreben. V prihodnje bo treba 
poskrbeti tudi za teh nekaj sto 
metrov vaške poti. -

»MALA ŠOLA« za otroke se bo 
začela v dolnjevaški šoli v marcu. 
Obiskovali Jo bodo otroci, ki bodo 
jeseni začeli hoditi v šolo. Obisko

valo jo bo okrog 30 otrok. .

skem tekmovanju v Ljublja
ni. Konec junija bomo prire
dili na izseljenski dan kon-

Največ bralcev je 
med mladino

Delavska univerza v Ribnici 
ima knjižnico s 7708 knjigami 
in 502 stalnima obiskovalce
ma. Lani so si bralci izposo
jali predvsem leposlovne mla
dinske knjige. Prebrali so 
6766 knjig. Med bralci je naj
več mladine^ manj pa je sta
rejših, čeprav ima knjižnica 
bogat izbor knjig. Delavska 
univerza daje precej sredstev 
za stalno izpopolnjevanje 
knjižnih izdaj. Lani so dali v 
ta namen 690.000 Sdin, kar je 
za ribniško delavsko univer
zo, ki ima pičla finančna 
sredstva, precejšen izdatek.

Knjižnica je odprta vsak 
dan, razen ob nedeljah in 
praznikih, od 14 do 18. ure. 
Izposoj evalnina za 14 dni je 
od 10 do 80 Sdin. r-

cert za izseljence. Takrat bo 
nastopila tudi folklorna sku
pina iz Predgrada. V začetku 
julija pa bomo imeli koncert 
v Arcevii, italijanskem me
stecu, ki se bo predvidoma 
pobratilo z Ribnico.

V Ribnici je pogosto sli
šati, da smo pevoi »zaprta ka
sta«, kar pa ne drži. V svoje 
vrste smo povabili mlade in 
jih še vabimo, a ne pridejo. 
Res je sicer, da smo odklo
nili nekaj ponudb za petje 
prvih basov, ker jih imamo 
dovolj in jih ne moremo več 
sprejeti, manjka pa nam zla
sti tenorjev.

V zboru je 16 pevcev. Vaje 
imamo redno trikrat na te
den, pred koncerti pa še po
gosteje. Prostore za vaje nam 
daje v brezplačno uporabo 
osnovna šola Ribnica.

S petjem smo dali spodbu
do tudi ostalim krajem v ob
čini: v Dolenji vasi že redno 
vadi skupina pevcev, v So
dražici pripravljajo ustanovi
tev zbora, zanimanje za usta
navljanje zborov pa je tu
di v nekaterih drugih krajih.

Vedno bolje sodelujemo tu
di z našo vojaško enoto. Na
stopali bomo na njenih pri
reditvah, ta pa nam bo po-

*-r; ....... •........

Feri Pirc, vodja ribniškega
moškega pevskega zbora

magala s prevozi, godbo in 
drugim.

Na naših pevskih priredit
vah rad nastopa tudi ribniški 
častni občan in član Sloven
skega okteta Tone Kozlevčar. 
Sodelovanje pa je obljubil tu
di drugi član okteta Božo Gro
šelj.«

Povabila ribniškega pevske
ga zbora na razne prireditve 
in tekmovanja ter sodelova
nje priznanih pevcev okteta 
z zborom dokazujejo, da je 
ribniški pevski zbor res kva
liteten.

Volivci so na zborih imeli pripombe
Na zadnji seji občinske 

skupščine so odborniki po
slušali tudi poročilo o pri
pombah in željah nekaterih 
volivcev na nedavnih zborih.

V Dolenjih Lazih so voliv
ci zahtevah, da je treba v 
prihodnje dokončno urediti 
vprašanje zaposlenih upoko
jencev, saj na drugi strani 
vse prepogosto govorimo o 
nezaposlenosti.

V Sušjah so se volivci pri
toževali, da je cena lesa pre
nizka, pri sv. Gregoriju pa so 
se zavzemali za to, da bi dav
čno stopnjo za kmetijstvo zni
žali od predvidenih 20 od
stotkov na 10 odstotkov.

Tudd v Laškem potoku so 
imeli volivci nekaj pripomb. 
Najprej so govorili o slabo 
vzdrževanih cestah, potem pa 
so izrazili željo, da bi se zbo
ra voflivcev v prihodnje ude
ležil tudi republiški poslanec, 
s katerim bd se pogovorili o 
svojih težavah. Ponovili so 
zahtevo, da v prihodnje pri
dejo gozdovi, ki so bili ne
koč last vaške skupnosti v 
upravljanje KS.

V Nemški vasi so volivci 
zahtevali, da se del plodnih 
zemljišč prekvalificira v niž
ji razred, saj zemlja ni pov
sod enako rodovitna.

V Velikih Poljanah so skle- 
ruM, da bo KS prevzela v

Denar za urejanje 
gozdov ni zaman

Kmetje, pa tudi ostali ob
čani ne vedo, kako se troši 
denar, ki ga plačujejo za bio
loško obrabo in režijo. Vsa 
zbrana sredstva se vračajo 
nazaj v gozdove. Lansko leto 
je bilo na območju ribniške
ga gozdnega obrata zbranih
72.000.000 Sdin za obrabo go
zdov. Ta sredstva so upora
bili za gozdna gojitvena dela, 
za nego m čiščenje gozdov
25.000.000 Sdin, za urejevanje 
gozdnih zvez 7,500.000 Sdin, 
aa urejanje gozdov 23 milijo
nov Sdin, za dokončanje 
gozdne ceste v Mali gori
14.000.000 Sdin in še nekatera 
druga dela.

Ne smemo pozabiti tudi na 
prispevek, ki ga je lani da
lo KGP Kočevje krajevnim 
skupnostim v ribniški občini.
4.000.000 Sdin, kolikor je pri
spevalo, so krajevne skupno
sti porabile za komunalno de
javnost. r-

oskrbovanje ceste na svojem 
območju, seveda, če bodo 
imeli na razpolago denarna 
sredstva. Sodražiški volivci 
so se pritoževali nad preve
likimi stroški za občinsko ad
ministracijo in so zahtevali, 
da se dajatve za izdelovalce 
suhe robe znižajo. Prispevki 
komunalnih taks pa naj se 
uporabljajo le za vzdrževa
nje občinskih cest. Tudi sred
stva za delo KS naj bi se 
v prihodnje delila samo po

prizadevnosti in uspehih po
samezne KS.

Na zboru volivcev v Juri- 
jevci so volivci predlagali, da 
bi kazalo v prihodnje pod 
pokroviteljstvom KZ organizi
rati živinske sejme. Pritože
vali so se zaradi prenizkih 
odkupnih cen živine in se 
hudovali zaradi divjadi, ki 
jim v zimskim mesecih pri
zadene veliko gospodarsko 
škodo.

Usoda KZ še nejasna
Na zadnji seji občinske 

skupščine Ribnica so govorili 
tudi o delu ribniške kmetij
ske zadruge Zadruga ima 
namreč izgubo zaradi nedo
nosne živinoreje. V zadrugi 
zdaj že dolgo govorijo o tem, 
kaj je treba storiti, da se 
stanje izboljša. Na skupščini 
so govorili o dveh predlogih.

Slaba pot do 
Sodražice

Cesta Zapo tok—Sodražica, 
ki je dolga komaj 4 km, je 
skoraj neprevozna. Razmoče
na je tako, da je še najbolj 
podobna testu. Preostali 4 km 
ceste od Zapotoka do Žle
biča so že drugo leto asfal
tirani. Slabo vreme tega dela 
ceste še ni poškodovalo. V 
načrtu so imeli tudi moder
nizacijo ceste od Zapotka do 
Sodražice, vendar je zmanj
kalo denarja.

VVeekend naselje 
okoli Grmade

Turistični delavci že dolgo 
razmišljajo, da bi okoli Grma
de postavili weekend naselje. 
Tudi posamezniki so navdu
šeni nad lepimi smučarskimi 
tereni in sprehodi v tem ri
bniškem kotu. Rešitev ne bi 
bila nemogoča: blizu je elek
trika, pa tudi kapnice je na 
pretek. Vsi, ki si želijo miru 
in počitka, bi lahko preživeli 
lepe počitnice na grebenu 
med Ribniško In Dobrepolj
sko dolino. Z novimi nase
ljenci pa bi zaživela tudi Gr
mada.

V. P.

<0

Prvi predlog je bil, da bi 
Kmetijsko gozdarsko pose
stvo Kočevje prevzelo pose
stvo Ugar, drugi predlog pa 
je bil, da bi živino prodali in 
zadružno zemljo oddali v na
jem zasebnim kmetovalcem. 
Ce bi upoštevali drugi pred
log, bo ostalo odprto vpraša 
nje hlevov: ti bodo ostali 
prazni, amortizacijo zanje pa 
bo treba redno plačevati. Po
misleki so tudi zaradi druge
ga predloga, o dajanju za
družne zemlje v najem. Poleg 
vsega ni urejena tudi pravna 
plat lastništva zemlje ki jo 
je dobila zadruga z arondaci
jo zemlje, ki je bila zasebna 
last.

Najvažnejše: 
preusmeritev 
proizvodnje

V »Galanteriji« v Sodražici 
so pred dnevi zmanjšali števi
lo zaposlenih od 94 na 74. Ko 
so odločali, kdo bo ostal in 
kdo ne, so upoštevali pred
vsem objektivne in material
ne razmere posameznikov. 
»Galanterija« se bo preusme
rila na iadelavo vhodnih in 
garažnih vrat- Z dobro orga
nizacijo dela, zmanjšanjem 
delovne sile in nabavo stro
jev nameravajo proizvodnjo 
spraviti na »zeleno vejo«. V 
prihodnje naj bi ustvarili več 
denarja za'osebne prejemke 
in za razširjeno reproduk
cijo. r-

Ribniška gimnazij
ka na 8. kongresu

Ribničanka Lidija Mohar je 
bila v Beogradu na VIII. 
kongresu ZMJ. Je učenka 2. 
razreda gimnazije, v šoli se 
pridno uči, ob novici, da po
tuje v Beograd, pa je bila pri
jetno presenečena. Obiskali 
smo jo na domu, da nam bd 
povedala nekaj svojih misli 
o delu kongresa.

Lidija je prepričana, da 
je delo z mladino odvisno 
od aktivov samih, ne pa od 
kongresa. To je zaradi tega, 
ker prav aktivi poznajo raz
mere v posameznih krajih in 
tako lažje dajejo smernice za 
nadaljnje delo. V Beogradu 
so bila na glasovanju tri 
mnenja. Kongres je izvolil 
tretjega: da pride na 30.000 
mladincev en poslanec v kon
gres. Lidija pa je mnenja, da 
bi se moral uveljaviti prvi 
predlog: iz vsake republike 
naj bi bilo točno določeno 
število delegatov, po vseh 
republikah pa isto.

V Ribnici so se glede odho
da Lidije v Beograd vsi stri
njali. Tudi na šoli je bilo ve
liko zanimanje, saj je Lidija 
morala imeti referat o delu 
in sklepih na VIII. kongresu.

M. G.

Cene v Kočevju 
in Ribnici

Pretekli ponedeljek so veljale v 
trgovinah s sadjem in zelenjavo v 
Kočevju in Ribnici naslednje malo
prodajne cene:

Kočevje Ribnica 
(cena v Ndin za kg)

krompir 1,06 1
sveže zelje 2,60 2,50
kislo zelje 1,96 1,90
kisla repa 1,96 1,90
fižol v zrnju 4,40 4

do 5,11 do 4,50
čebula 2,43 2,50
česen 14,60 14 '
solata 8,20 5,20

m 8,20
korenje 1,95 2,20

in 4,20
peteršilj 5,10 4,50
ohrovt 2,90 —
radič 7 12
cvetača 2,70 «
špinača 6,50 8,50
jabolka 1,40 1,30

in 3,43 m 3,90
pomaranče 4,20 5,20
limone 4,85 4,90
banane 5,80 5,70

in 7,40
ribe 2,70 —

in 9.20
jajca
(cene za kos) 0,60 0,60

in 0,82

RIBNIŠKI  ZOBOTREBCI
ZA ODKUP STAREGA SOLSKE- 

GA POSLOPJA na Gori pri Sodra
žici so se zanimali predstavniki 
nekega večjega turističnega pod
jetja iz Zagreba. To poslopje že 
več let ne služi svojemu namenu, 
saj je bila zgrajena nova šola. Sta
ro poslopje bi lahko preuredili v 
sodoben turistično-gostinski objekt. 
Zagrebčani so pokazali veliko za
nimanja za odkup poslopja, doma
čini pa so se ponudbe razveselili, 
saj bi tako morda le dobili gosUl, 
no, ki bi nedvomno imela vpliv tu
di na razvoj turizma v tem kraju.

STALNEGA ZOBOZDRAVNIKA si 
želijo prebivalci Loškega potoka, 
saj imajo prostore na razpolago, 
pa tudi pacientov najbrž ne' bo 
manjkalo.

RIBNICA JE ŠE VEDNO DOLGA 
VAS, saj sklep občinske skupščine 
o imenovanju ulic in trgov še ni

uresničen. Nove zgradbe, pa tudi 
število prebivalcev rastejo iz leta 
v leto. Skrajni čas je že, da do
bijo ribniške ulice in trgi nova 
imena po sprejetem predlogu ob
činske skupščine.

PREDAVANJA O KMETIJSTVU 
in o nekaterih drugih stvareh, ki 
zanimajo našega kmeta, je orga
nizirala kmetijska zadruga v Rib
nici. Predavali so priznani kmetij
ski strokovnjaki. Kmetje so se pre
davanj radi udeleževali.

DESTILARNA ELEKTRIČNIH 
OLJ v Travniku že dalj časa ne 
dela in verjetno ne bo več. Zgrad
ba je last KZ Loški potok in Je 
bila le začasna rešitev. Ker stoji 
v neposredni bližini lesnega skla
dišča obrata »Smreka« je pogosto 
napoti pri transportu lesa, bi bilo 
prav, da bi zadruga to zgradbo 
odstranila.

S REŠETO



Nevesten šofer 
in slaba cesta

Tovariš urednik!

V ponedeljek, 26. febru
arja sem potovala v Črno
melj z avtobusom, ki vozi 
ob 12.30. Sojer Marjan šo- 

. bar, ki je ta dan vozil na 
progi Črnomelj—Adlešiči, 
pa je bil pijan. Vozil je z 
neprimerno hitrostjo, če
prav je cesta zelo slaba.
V vasi Tribuče je celo za• 

. dremal za volanom in av- 
, tobus je zapeljal na rob 
ceste, od koder ga je za
radi vinjenosti le s težavo 
spravil na cestišče. Od 

. tam dalje je vozil tako hi- 

. tro, da smo potniki na se
dežih kar odskakovali.

Želja vseh potnikov je, 
da bi šoferja posvarili in 
ga primemo kaznovali. 
Razen tega prosimo, 
da bi cesto popravili, saj 
smo sicer tudi zaradi nje 
ogroženi. Pripravljeni smo 
'pri popravilu pomagati 
' bodisi s samoprispevkom  
ali z delom.

NEŽKA RAZTRESEN, 
Jankoviči 2, 

p. Adlešiči

Novost v P-marketu
Velikokrat se zgodi, da pri

demo v kakšno trgovino z 
železnimi predmeti nakupo
vat. Vemo, kaj bi radi kupi
li, za razne izdelke pa veli
kokrat ne vemo pravega iz
raza. Zaradi tega so v črno
maljskem P—marketu posta
vili tri stojala, na katerih 
lahko izberemo vrsto prak
tičnih stvari.

Vsi artikli so lično paki
rani. pa tudi cene so zmerne. 
Na stojalih lahko dobimo 
razne kovinske in plastične 
izdelke, žeblje vseh velikosti, 
barvaste risalne žebljičke, 
lesne vijake, medeninaste vi
jake, obešalnike (enojne in 
dvojne), tečaje za vrata, več
barvne ščitnike ter obročke 
za zavese.

Kupci, predvsem gospodi
nje. so novost zelo pohvalili.

M. G.

Letos še brez 
naročnika

Na črnomaljski pošti imajo 
sedaj 170 telefonskih naroč
nikov. 30 številk imajo še pro
stih, od tega jih bodo oddali 
le 15; 15 jih morajo imeti za 
rezervo, kadar bo linija v ce
loti zavzeta. Letos se ni pri
javil še noben nov naročnik, 
lani pa 15.

Iz Črnomlja dobijo telefon
sko zvezo takoj le z Novim 
mestom. Za zvezo z Ljubljano 
pa je precej težje, ker je med 
obema krajema premalo med
krajevnih zvez. Stanje se bo 
izboljšalo z novim delovnim 
časom, ker se bo čas telefon
skih pogovorov precej razteg
nil. M. G.

Pot je začrtana, vztrajno naprej!
Novoizvoljeni občinski komite mladine v Črnomlju je na prvi seji sprejel 

program dela za letošnje leto -  Delali bodo v komisijah

Konec februarja so se se- 
šli novo izvoljeni člani občin
skega komiteja ZMS v Čr
nomlju ter izvolili za pred
sednika Borisa škedlja, za se
kretarko Vando Milek in za 
člane sekretariata Antona La- 
tem erja, Petra Vipavca in 
Alekso Pančenka.

Komite je nato razpravljal 
o programu dela za leto 
1968 ter se odločil, da se bo 
delo odvijalo v štirih komi

sijah. Komisijo za idejnovz- 
gojno dejavnost bo vodil Ja
nez Stariha, dijak gimnazije, 
mentorja pa bosta Vera Ju
kič in Djordje Vujovič. Ta 
komisija bo skušala poveča
ti število marksističnih krož
kov, organizirali pa bodo tu
di več predavanj.

Komisija za kultumo-pro- 
svetno dejavnost, katero vo
di Vanda Milek, bo imela 
nalogo organizirati proslave

Za delo na polju, v tovarni ali pisarni se najbolje 
in najceneje oblečete pri

O e le te k s fil«  ČRNOMELJ

Lani kar 221 krvodajalcev
V nedeljo, 25. februarja, je bil na Vinici občni 

zbor krajevne organizacije Rdečega križa

za državne praznike, mladin
ske javne oddaje, dan mla
dosti, sodelovala pa bo tu- 
ti pri organizaciji pohoda po 
poteh Belokranjskega odreda. 
Razen tega bo komisija spod
bujala mladino k sodelova
nju v Zupančičevem nateča
ju, na skrbi pa ima tudi or
ganizacijo poljudnoznanstve
nih predavanj. Za mentorja 
so predlagali Kamila Weissa.

Komisija za telesno kultu
ro namerava predvsem poži
viti delo športnega društva 
v Črnomlju, kjer je dejav
nost zamrla, organizirala, pa 
bo tudi športna tekmovanja.
V mladinskem komiteju vo
di komisijo Peter Vipavec s 
pomočjo mentorja tov. Vido
viča.

Ker so se tehnične dejav
nosti v nekaterih krajih ze
lo uveljavile, so imenovali tu
di komisijo za tehnično de
lo z mladino. Zanjo odgovar
ja Pavel Strugar, mentor pa 
je Anton Troha z Vinice. Ko
misija bo najprej pomagala 
pri ustanovitvi radiokluba v 
Črnomlju, nato pa bo tehnič
ne dejavnosti razvijala tudi 
v drugih krajih občine.

Še enkrat o 
pustni prireditvi

K sestavku, objavljenem 
v Dolenjskem listu 22. fe
bruarja pod naslovom 
»Narobe so razumeli le
pak« želim pojasniti, da 
na plesu v Gradu niso Ci
gani povzročili nobenih 
izgredov. Menim, da je ci
ganski kvartet poleg glav
ne godbe poživil priredi
tev. Razumljivo pa je, da 
je kvartet privabil na pri
reditev nekaj svojcev, ven
dar so se ti zadrževali v 
tako imenovanem »cigan
skem cimru« in nobeden 
ni sedel v prostorih, kjer 
so bili sedeži rezervirani. 
Tja tudi niso silili in so 
se prav dostojno obnašali. 
Na prireditvi sem bila z 
večjo družbo prav do ju 
tra in vsi smo bili mne
nja, da je bila zabava _na 
dostojni višini. Gostje, v 
katere se je pisec prejš
njega članka spotikal, ni
so nikogar motili. Sicer 
pa: zakaj tudi zanje ne bi 
bila odprta vrata na taki* 
zabavi, saj večina njih de
la z nami na delovnih me
stih. Ali se ne bi smeli 
med nami tudi zabavati?

ANGELCA KVAS

Pust v Semiču 

in Adlešičih
Semiške maškare so preko

sile metliško gadjo zalego, 
saj so kar tri dni hodile na
okrog Na pustno nedeljo so 
na ozvočenem trgu že zgodaj 
zjutraj napovedovali program 
in vrteli plošče. Okoli 10 ure 
se je prikazal sprevod: ka
mion, konjska, volovska ter 
pasja vprega, na kateri je bil 
grafikon s prikazanim razvo
jem semiškega turizma- Do
miselna je bila tudi žaga in 
maškare, ki so delile stare 
gume za traktorje, ter bencin
ska črpalka. Po ceremonialu 
se je sprevod ustvil v gostilni 
štricelj.

V Dolenjcih pa so organizi
rali pokop pusta. Sprevod je 
najprej obšel domačo vas, 
nato pa krenil še naokrog. 
Maškarado so imeli tudi v 
Gorenjcih, prav tako zabavo 
v Vrliničevi gostilni v Adle
šičih. Tu so se zbrale vse pu
stne skupine iz okoliških va
si in bilo je vso noč’prav ve
selo.

R. V.

Oglašujte  
v DL!

V letu 1967 je RK zbral
249 prostovoljnih krvodajal- 
cev. Kri je bila vzeta 221 lju
dem in tako se je »nateklo« 
59,860 cm3 krvi. Nekateri iz
med njih so dali kri že de
setkrat in več. Vsi taki bodo 
letos prejeli zlate in srebrne 
značke. Za socialno ogrožene 
prebivalce je bilo razdeljenih 
tudi veliko paketov hrane in 
obleke.

Odbor je organiziral v letu 
1967 več strokovnih preda
vanj; za tako aktivno delo
vanje odbora RK Vinica gre 
posebna zasluga predsednici 
tov. Marici Hudelja. Na obč
nem zboru ji je bila podelje

na zlata medalja, ki jo je po
slal zvezni odbro RK Jugo
slavije.

Tudi podmladkarji RK na 
osnovni šoli Vinica niso spa
li; zbrali so veliko zdravilnih 
zelišč, zlasti cvetja domačega 
bezga. Večje težave so nasta
le pri oskrbovanju šolske 
mlečne kuhinje, ki je zad
nje čase odvisna le od pri
spevkov staršev. Tople mali
ce so dobrodošle posebno od
daljenim šolarjem.

Novemu odboru — pred
seduje mu Fanika Špehar — 
želimo, da bi imej 'še  več 
uspehov.

Viničani se čutijo prikrajšane
Na viniškem zboru volivcev 

so razpravljali največ o turiz
mu. Občani bi ga radi pri
čakali pripravljeni, ugotav
ljajo pa, da bi morali razen 
ceste še marsikaj narediti, 
za kar ni sredstev. Pritože
vali so se, ker njihova kra
jevna skupnost, čeprav je ze
lo delavna, ne dobiva od ob  
čine pomoči, medtem ko jo 
druge vaške krajevne skup
nosti dobivajo. Menili so, da 
bi morali v kraju razviti še 
kup obrtnih dejavnosti. Potre
bujejo frizerja, trgovino z ze
lenjavo, mehanično delavnico 
in radiiotehnično delavnico. 
To vse bi bilo v prid vašča
nom in turizmu. Predlagali 
so tudi, da bi zbrali intere-

Februar -  mrtva sezona
V črnomaljskem biroju so 

v zadnjih dveh mesecih zelo 
malo prodali, vendar je dnev
ni iztržek enak kot prejšnja 
leta v istem obdobju.

V januarju so imeli od spo
minkov 70 000 S din prometa, 
v februarju pa 80.000 S din.

sente za gradnjo poslovno 
stanovanjske hiše, ki naj bi 
stala na prostoru župnijskih 
hlevov. Črnomaljska mesa
rija, PTT podjetje in podjet
je TOBAK bi bili priprav
ljeni na Vinici graditi lokale, 
toda občina predlaga gradnjo 
mesnice posebej, v bližini 
spomenika, s čimer pa se 
Viničani ne strinjajo.

m

\  Ulici 21. oktobra v Črnomlju so že lani začeli graditi 19-stanovanjski blok. Dela 
investira stanovanjsko podjetje, večino stanovanj pa so pokupila podjetja. Po po

godbi mora podjetje »Begrad« do jeseni gradnjo končati. (Foto: Ria Bačer)

Obsojamo tak odnos do spomenikov!
Borci zahtevamo, da se nemudoma in z vsemi razpoložljivimi sredstvi 

prepreči onečaščenje najlepšega spomenika na Gričku

Pust je uresničil mnoge želje
Na pustni torek so se Vi- 

ničanom uresničile nekatere 
dolgoletne želje, žal samo v 
karnevalskem sprevodu. Ta 
dan je bilo na Vinici okoli 
380 maskiranih ljudi, med 
katerimi so bili otroci in od
rasli. V sprevodu so peljali 
staro brizgalno, ki je pona
zarjala viniški vodovod, za 
njim so delavci gradbenega 
podjetja na kamionu ter sta
rem valjarju, ki ga je vlekla 
koza, asfaltirali cesto do 
Drenovca. Ta dan so imeli

na Vinici tudi frizerski salon, 
parno pekarno, telefonsko 
centralo, novo mesarijo in še 
marsikaj, o čemer sicer samo 
sanjajo. Sprevod je šel do 
Pribanjcev, vrnil se je na vi
niški trg, kjer je Frane pre
rezal trak nove ceste. Dobre 
ideje posameznikov so bile 
deležne splošne pohvale. Na 
pepelnično sredo pa so p o  
poldne ob 17. uri položili pu
sta na mrtvaški oder pred 
Skolnikovo gostilno, po go 
vorancah pa so ga zažgali in 
vrgli v Kolpo.

Pred dnevi sva s tovarišem 
iz partizanov spet obiskala 
spomenik na Gričku v Črnom
lju. Zaprepadena pa sva pred 
njim obstala! Ugotovila sva, 
da je bila tudi letošnja zima 
na njem opravila svoje uniče
valno delo. Velik relief zara
di zamakanja vode razpada in 
obstaja celo nevarnost, da se 
poruši, še bolj pa sva bila o  
gorčena ob ugotovitvi, da so 
plastike pomazane z ilovakom 
in nečednimi risbami puber
tetne mladine. Poleg tega se 
na tlaku iz brušenega m ar
morja poznajo zareze, kar pri
ča, da se na njem vadijo dr
salci in kotalkarji.

Ta spomenik je bil postav
ljen žrtvam, s pomočjo kate
rih je zrasel tudi naš razvoj 
Po osvoboditvi in katerega u- 
živa zlasti mlajša generacija, 
zato je prava sramota, da z 
njim tako ravnajo. Lahko si 
mislimo, kako ocenjujejo ta
ko početje tuji obiskovalci 
spomenika in kaj si mislijo o 
našem vandalizmu.

Napak pa bi bilo valiti kriv
do samo na mladino, ki se 
morda niti ne zaveda svojega 
početja, pač pa so zato odgo
vorni starši, vzgojitelji v šo
lah, mladinska in druge druž- 
beno-politične organizacije. Ti 
bi morali mladim predočiti, 
kaj pomeni veličina narodno 
osvobodilne borbe in kakšna

je cena, ki smo jo za svobodo 
plačali.

Borci NOV tak odnos do 
spomenika našim padlim ost
ro obsojamo in zahtevamo, da 
se v bodoče onečaščanje z vse
mi razpoložljivimi sredstvi 
prepreči. Mnenja smo, da bi

se morali za red pri spomeni
ku zavzeti tudi krajevna skup 
nost in organi, ki so v mestu 
dolžni skrbeti za izvajanje 
predpisov o javnem redu in 
miru, saj je spomenik vrh 
vsega tudi umetniško delo.

JANEZ ZUNIC

Tovarišice, 
vabljene na 
akademijo!

Danes, 7. marca, bo v 
črnomaljskem Kulturnem 
domu svečana akademija v 
počastitev dneva žena. V 
culturnem programu bodo 
sodelovali ženski pevski 
?bor ter učenci gimnazije 
in osnovne šole. Na prire- 
litev, ki bo brezplačna, so 
rabljene vse tovarišice iz 
mesta in bližnje okolice.

Vse teže je bežati pred dolžnostmi
Očetje nezakonskih otrok, ki so odšli v tujino, se ne bodo mogli več temT-

kati plačilu preživnine

V črnomaljski občini se je' 
socialna služba pogosto sre
čevala s primeri, ko so ne
zakonski očetje odšli na de
lo v tujino in se tako skušali 
izogniti dolžnostim do o tro  
ka. Prav tako je nekaj zakon
skih mož zapustilo dom in 
družino ter odšlo v inozem
stvo, vendar svojim niso po
šiljali nič sredstev za preživ
ljanje.

Doslej je bilo v takih pri
merih v tujini težko uveljav
ljati preživnino, od lanskega 
decembra dalje pa je po med
narodni konvenciji to urejeno.
V več kot 30 državah, med 
katerimi so tudi naše sose
de, kjer Belokranjci največ

delajo, je odslej možno uve
ljavljati preživninske zahtev
ke. Te lahko vložijo mlado
letni otroci po svojem zako
nitem zastopniku, polnoletni 
otroci, nepreskrbljeni ali bol
ni zakonci ter starši zaposle
nega v tujini.

Kdor pa hoče iztožiti pre
živnino, mora predložiti ne
katere listine. Vsa pojasnila 
o tem daje socialna služba 
občinske skupščine.

Pred kratkim je bil že re
šen najbolj kritičen primer 
na področju črnomaljske ob
čine. Družina Bulič iz Sred
nje vasi, kjer je osem otrok, 
od teh dva duševno prizade
ta, je od svojega pobeglega

očeta v Nemčiji sodno izto
žila, kar ji gre.

Vsak dan topli obroki
V gostilni »Pri Švajgerju« 

imajo za dopoldansko malico 
vsak dan 40 — 50 stalnih go
stov. Ti so predvsem iz Cest
nega podjetja, BELTA ter raz
ni mehaniki. Vsak dan kuha
jo različno hrano: segedin go
laž, vampe, pasulj, jatrca v 
omaki. fižol( makarone ter 
navaden golaž. Obrok stane
250 starih din. Gosti so s hra
no zelo zadovoljni. Na malico 
hodijo od 9 do pol 11 ure, 
na razpolago pa je posebna 
soba s šetimi mizami

M. G.

NOVICE <nffe
amrnndJjsku komam



Pust na suhorski šoli
Na pustni torek popoldne 

so učenci osnovne šole Su
hor praznovali pusta. V šolski 
telovadnici so imeli glasbo, 
ob kateri so se sicer plašno, 
vendar prijetno zabavali. Pre
cej šolarjev je bilo maskira
nih, tri najboljše skupine pa 
so prejele za nagrade okusne 
slaščice. Prve nagrade je bila 
deležna skupina dimnikarjev 
z Indijancem, drugo nagrado 
so dobile dvome dame, tretjo 
pa kavboji in Indijanci. Zve
čer so maškare hodile tudi 
po vasi.

Nove davčne olajšave za kmete -  borce
Z velikim veseljem so borci in aktivisti metliškega področja pozdravili 
odločitev občinske skupščine, ki pomeni korak naprej v izboljšanju nji

hovih življenjskih razmer

Občinska skupščina Metli, 
ka je na zadnji seji sprejela 
odlok, po katerem so pri
znane nove davčne olajšave 
kmetom — borcem in akti
vistom NOV, ki se preživlja
jo samo s kmetijstvom in 
nimajo drugih virov dohoi-

aktivistom od 1.1.1942 do 
8.9.1943; polovica davkov je 
črtana tistim , kd so stopili v 
NOV med 9. 9. 1943 in 31. de
cembrom 1943; 25 odstotkov 
davkov pa bodo odpisali 
borcem in aktivistom od 
1. 1.1944 do 15. 5.1945.

Po tem odloku bodo delež
ni olajšav tudi tisti borci 
ali aktivisti, ki še niso last
niki posestev, vendar se pre
življajo samo z delom na 
kmetiji. Isto velja za vojne 
vdove, če se niso vnovič po
ročile, ter za starše padlih.

Prav tako je bilo po po
sebni lestvici sprejetih ne
kaj davčnih olajšav za vojne 
in delovne invalide. Stopnja 
davčne olajšave pa je pri 
njih odvisna od stopnje in
validnosti.

Odborniki občinske skup
ščine so se za odlok odločali 
na predlog občinske zveze 
združenj borcev, podprli pa 
so ga tudi na skupni seji 
občinsikga komiteja ZKS in 
občinske zveze ZB. Ko so o 
odloku razpravljali tudi vo
livci na nedavnih zborih ob
čanov, so ga z veseljem po
zdravili ter izražali hvalež
nost za veliko razumevanje, 
ki ga kaže občina z druž-

Boljšega poslovnega uspeha, 
kakršnega so lani dosegli v 
kmetijski zadrugi Metlika, ni
ti niso pričakovali, saj je pre- 
nekatera zadruga še v mno
go slabšem stanju. Pri ne
kaj več kot 1 m ilijardi do
sežene fakturirane realizaci
je je ob koncu leta ostalo či
stega komaj 3,800.000 S din, 
to pa je poslovanje na meji 
rentabilnosti in v bistvu sa
mo životarjenje za 74-članski 
kolektiv.

Zaključna račun kaže, da je 
bilo v Mestnem logu okoli 
3,5 m ilijom  S din izgube, 
v vinski kleti pa za 2,7 mi
lijona, medtem ko sta ime
la trgovina in odkup po pri
bližno 4 milijone dobička.

Zadružni svet je zaključni 
račun potrdil, obenem pe 
sprejel nekaj sklepov za bo
doče poslovanje. Uvideli so, 
da je iz sedanjega životar
jenja edini izhod sodobno vi
nogradništvo, zato bodo ne
donosno pitanje živine pov
sem opustili, živino so že 
odprodali, hleve pa namera
vajo uporabita v druge name
ne.

Tudi delo strojnem par
ku bodo spremenili. Naloge 
bodo opravljali z manj de
lovne sile, traktoristom  pa 
bodo v času mrtve sezone 
dajali tudi druga dela.

Ker je odkup živine dono
sen, so sklenili sodelovanje 
z zasebnimi proizvajalci na 
tem področju še povečati. 
Zadruga pa bo letos začela 
tudi z modernizacijo svojih

Ob sejmih velik naval
Gostilna »Pri Mežnaršiču« je 

v Metliki ter bližnji in daljni 
okolici zelo znana. Stalnih go
stov nimajo, zato pa imajo 
precej prehodnih. Najraje je
do vampe, juhe z mesom in 
pečenko. Pozimi imajo na je
dilniku domače kranjske klo
base ter tlačenko. V glavnem

' v -.

DOSEČI CENENO PROIZVODNJO VINA IN ODLIČNO KAKOVOST

Za zadrugo rešitev vinogradništvo
Izgube v zadrugi tudi lani ni bilo, pač pa so poslovali spet na meji renta
bilnosti -  Zadružni svet je sklenil, da mora biti životarjenja konec -  

Ukvarjali se bodo predvsem z vinogradništvom

Lokalov. Najprej pride na vr
sto preureditev metliške trgo
vine, v letu 1969 bodo pre
novili poslovalnico v Gradcu, 
kasneje pa še v Podzemlju.

Kot že rečeno, bo vinograd
ništvo poslej predstavljalo 
osrednjo dejavnost zadruge, 
če pa bodo hoteli z vinom 
na trgu uspeti ob hudi kon
kurenci, bodo morali doseči 
cenejše pridelovanje vina, ob 
tem pa obdržati kvaliteto. 
Vinogradniška dela bodo sku
šali mehanizirati, vinska klet 
pa bo morala poslovati vsaj 
z dvakrat tolikšnim prome
tom kot doslej. Ugotovili so, 
da se je prodaja vin na drob

no do zdaj obnesla, zato bo
do odprli nekaj novih vino
točev v raznih krajih Slove
nije.

Zasebnim kmetovalcem bo 
zadruga še nadalje pomaga
la s posojili, prizadevali pa 
sa bodo hranilno kreditno 
službo bolj okrepiti.

Poudarili so, da je celot
na poslovni uspeh zadruge od
visen od slehernega zaposle
nega in njegovega dela, zato 
bodo v kratkem spremenili 
tudi način nagrajevanja. Ti
stim, ki so bolj prizadevni 
in ki dosegajo boljše uspehe, 
bodo odmerjali večje osebne 
dohodke.

benopoUtičnimi organizacija
mi vred do reševanja bor
čevskih zadev.

V Metliki seminar 
za vodilne

Delavska univerza je  v dneh 
od 29. februarja do 1. marca 
organizirala seminar za se
kretarje osnovnih organizacij 
ZK, predsednike Socialistične 
zveze, predsednike ZZB, pred
sednike aktivov in člane 
sekretariatov mladine ter pre
dsednike sindikatov iz celot
ne občine.

Predsednik ObS Slavo Pre- 
valšek je predaval o proble
matiki občine v luči reforme, 
sekretar komiteja Franc Vr- 
viščar o samoupravljanju in 
vlogi družbeno-političnih or
ganizacij, politični sekretar 
Jože Došen o odnosih Jugo
slavije z nekaterimi drugimi 
državami poslanec Ivan žele 
pa o metodah dela in kadro
vanju v posameznih organi
zacijah. Skoda le, da se vab
ljeni zanimivih predavanj 
niso polnoštevilno udeležili.

Karamboliral in zbežal
3. m arca zjutraj so obvestili no

vomeško postajo milice, da je na 
Gorjancih prazen karamboliran av
to. Ugotovili so, da je imel voznik 
prometno nesrečo, po nesreči pa je 
snel z vozila registrske tablice in 
odšel v neznano. Karamboli rani 
avto so odpeljali novomeški gasil
ci. Škode je za 950 Ndin.

Delali pri 10° pod ničlo
Metliški servis »SGP Pio

nir« je obratoval celo zimo, 
čeprav so nekaj časa delali 
v zelo težkih delovnih pogo
jih. Prostore, v katerih po
pravljajo avtomobile, imajo 
pod streho, na prostem pa 
imajo pralnico, avtomobilov. 
Največ odjemalcev v pralni- 
oi je iz Metlike in okolice 
ter iz sosednje Hrvaške, iz 
Karlovca.

V januarju so delavci ne
kaj dni prali ' avtomobile tu 
di pri —10 C;' toda kljub 
težkim pogojem niso nobene 
ga odslovili. Dnevno operejo 
okoli deset avtomobilov. Za 
fička je treba odšteti 1000 
S din (notranje in zunanje 
pranje), za ostala osebna vo
zila pa 1200 S din.

Poseben problem predstav
ljajo kmetijski stroji, ker ni
majo za nekatere specialne 
poljedelske stroje rezervnih 
delov. Za vozila Fiat, Renault 
in TAM pa imajo kompletne 
rezervne dele.

V delavnici so pričeli 1. 
januarja s popolnoma no
vim poslovanjem. Imajo na

tančno ceno vseh delov in 
odmerjeno, koliko časa se bo 
delavec zamudil s popravilom, 
tako da lastnik že pred od
dajo avtomobila v servis ve, 
koliko bo plačal.

M. G.

Gadje na pust
nem seminarju
Nekaj predstavnikov me

tliške gadje zalege je na 
pmstni torek sprejelo od
ločitev, da gredo na pust 
ni seminar. Z večjim ose
bnim avtomobilom so se 
odpeljali na strokovno iz
popolnjevanje v Kostanje
vico, Brežice in Novo me
sto, kjer so si ogledali 
tamkajšnje prireditve. Do
mov so se vračali zado
voljni, ž mnogimi novimi 
idejami in v prepričanju, 
da Metličani zmorejo več. 
Tako lahko upamo, da bo 
prihodnji pustni karneval 
v Metliki — bleščeč.

Pozornost ob 
dnevu žena

Učiteljski kolektiv os
novne šole Suhor priprav
lja s pomočjo družbeno
političnih organizacij pri
jetno popoldne za matere 
in vdove padlih partiza
nov. 8. marca bodo popol
dne slavljenke prišle v šo
lo, kjer jih bodo člani 
podmladka sprejeli s cvet
jem, nato pa jim  predva
jali kulturni program. Or
ganizatorji pripravljajo 
tudi posebno preseneče
nje, vendar ga nočejo iz
dati.

V soboto, 9. marca, zve
čer pa bo v suhorskem 
prosvetnem domu akade
mija, prav tako posvečena 
dnevu žena.

Tovarišicam iz 
tovarne BETI

Dan žena v metliška tovarni 
BETI vsako leto proslavljajo, 
zato so se tudi letos odločili 
za prireditev. S prispevki to
varne in sindikalne podružni
ce bodo organizirali za zapo
slene tovarišice 9. marca po
poldne sprejem. V dvorani bo
do nato prisostvovale kultur
nemu programu, ki ga bo iz
vedla dramska skupina pok
licne šole, sledila pa bo pogo
stitev z zabavo.

Na metliškem sejmišču imajo tudi stranišče, vendar 
se nad tem »objektom« pritožujejo domači sejmarji, 
še bolj pa Italijani in drugi, ki pridejo v Metliko ku
povat živino. Ker bodo sejmišče prestavili, se sedanje 
stranišče ne izplača več popravljati; upati pa je, da 
bodo na novem sejmišču sanitarije dostojnejše.

ODGOVOR NA K RITIK O  GLEDE METLIŠKEGA PUSTOVANJA

Rinimo turizem s skupnimi močmi ali pa nič!
V imenu glavnega gadjega gnezda metliškega pojasnuje Kopaševič vzroke, 

ki so privedli do razočaranja množice na pustno nedeljo

so gostje mirni in si v gostil
ni žele odpočiti ter najesti. 
(Na sliki: Gostilničar žarko 
Mežnaršič).

Spomladi bodo gostilno ob
novili, na vrtu postavili ogra
jo; na terasi pa že imajo n e  
kaj mizic ter zasajeno trto, 
da gostje lahko sedijo v senci.

M. G.

Ljudje, ki so na pustno 
nedeljo prišli v Metliko, so 
bili res lahko razočarani, za 
kar nam je žal, toda to se 
ni zgodilo po naši krivdi, saj 
nismo letos nikjer z lepaki 
vabili na pustno prireditev 
kot prejšnja leta.

Ob dejstvu, da je šlo le za 
množično zamero, bi si mo
ral pogledati resnici v oči, 
in prav to hočem storiti. Ze 
leta 1965 sem na množičnem 
zboru metliških gadov in be
loušk poudaril, da pustovanje, 
ki je zadnja leta dobilo šir
šo obliko, ni stvar posamez
nikov ali razvedrilo za neka
tere, pač pa bi ga morali 
organizirati skupno, vsi od
rasli občani, od intelektual
cev do delavcev v tovarnah.

Pri talko obširnih maška
radah, kot smo jih imeli prej

šnja leta, je izredno veliko 
dela, slonelo pa je v glav
nem na nekaj ljudeh. Ti so 
se večer za večerom shaja
li po kuhinjah ali sobah, se
stavljali program in zbirali 
domislice, kar je dostikrat 
trajalo tudi do dveh ali treh 
po polnoči. M arsikateri drug 
Metličan pa je medtem v 
družba kvartal ali pa si pri
voščil prijeten izlet na Oto
čec . . .

Tudi gospodinje, žene glav
nih gadov, so imele dosti de
la, prav tako tisti člani gad
je zalege, ki so obrtniki. Ti 
so pri delu za maškarado 
za več dni zaposlili svoje po
močnike in vajence, za kar 
pa nikdar niso dobili pla
čila, razen simboličnega znes
ka za material. Navadno 
smo za ves trud dobili pla

čilo le v govoricah, da je glav
no gadje gnezdo pobralo iz
kupiček in si privoščilo go
stijo, kar pa je grda laž!

Res pa je to, da smo mno
gi, tako člani gadje zalege 
kot funkcionarji v nekaterih 
društvih, ko smo pred 20 le
ti odložili puške prijeli za 
delo brezplačno in na plači
lo nismo niti pomislili. Ved
no smo želeli le to, da bd 
v naše vrste vstopali tudi 
mlajši, a se nam doslej 
ni posrečilo pritegnita mladi
ne, razen nekaj redkih izjem. 
Naj omenim, da je bil do 
nedavnega pri gasilskem dru
štvu samo en član neporo
čen, vsi drugi pa stari od 
40 let naprej. In ti ljudje, lah
ko bi rekel starčki, naj da
nes predstavljajo udarno moč 
v primeru požara? Ista pesem

je pri pevskem društvu, pa 
tudi folklorna skopana je in 
ni, da o igralski sploh ne go
vorimo. Telovadno društvo ži
votari kot nedonošenček v in
kubatorju in tako dalje. Me
sto Metlika šteje danes več 
kot 2.000 prebivalcev, za ob
stoj društev pa ne more v 
nedogled skrbeti le peščica 
ljudi.

Na ta  način ne bomo pri
šli daleč! Voz, na katerem ri
nemo naš turizem naprej, bd 
morali z malo več dobre vo
lje in skupnimi močmi po
tiskati, sicer naj ostane na 
sredi pota.

Za glavno gadje gnezno: 
KOPAŠEVIČ 1. r.

Jutri bo klub 
odprt

8. marca bodo odprli 
mladinske klubske prosto
re v BETI. Dva prostora 
bosta stalno na razpolago 
mladini, v tretjem , seda- 

: nji jedilnici, pa bo pro
stor za plese in kakšne 
večje prireditve.

Ker je sredstva za pre
ureditev in opremo pro 
storov prispevala BETI, 
bodo prostori na razpo
lago tudi mladinkam in 
mladincem iz tovarne. V 
klubu že imajo televizor, 
ko pa bo kaj več denarja, 
bodo nabavili še ostalo: 
gramofon, plošče itd.

Zaradi mraza 
manj pije jo

V metliškem vinotoču ima
jo kar precejšnjo zalogo al
koholnih in brezalkoholnih 
pijač. Tovarišica Ivanka Hor
vat prodaja metliško črnino 
po 450 Sdin, belo vino pa po 
350 Sdin. Potrošniki so z 
vinom zelo zadovoljni, kupu
jejo pa tudi slivovko, kokto 
in pivo. V zadnjem času so 
prodali malo manj pijač, ker 
zaradi mraza ljudje ne pije
jo toliko mrzlih tekočin.

Rekordno prodajo v vino
toču so imeli nekaj, dni pred 
novim letom, ko so v treh 
dneh prodali okoli 1200 1 vi
na. Vinotoč so odprli 1. map 
ja 1967, do konca decembra 
pa so prodali 300 hektolitrov 
vina. M. G.

METLIŠKI 
PRESTOPKI

■  Pretekli teden sta v Lahinji 
dva divja ribiča nastavila mreže. 
Ker je bilo vreme slabo, sta ulo- 
vila samo 6 rib. Prekršila sta za
kone zato so jim a miličniki zaple
nili Plen ter ribiški pribor.

■  Na pustno nedeljo je nekdo 
na ekspres ploščo postavil pečenko, 
sam pa odšel spat. Pečenka se Je 
prismodila, po stanovanju se je 
pričel valiti gost dim, možak pa je 
trdno spal. Miličniki so v njegovo 
stanovanje vlomili ter ga rešili go
tove sm rti.

■  25. februarja je bil v Gradcu 
izpred pošte ukraden moped. Sto
rilca še iščejo.

■  Pred leti je bilo v Metliki ve
liko kvartopircev, ki so igrali za 
velike denarje. Sedaj igranja v ja 
vnih lokalih ni, igrajo pa v zaseb
nih prostorih, kamor milica nima 
doGtopa. V zadnjem času se je 
razširilo še kegljanje za denar —

zlasti v Gradcu.

kov. Morajo pa se izkazati 
s priznano dvojno delovno 
dobo.

Borci in aktivisti od leta 
1941 ne bodo plačevali nobe
nih občinskih davkov od ze
mlje; 70 odst. davčnega od
pisa je priznanih borcem in



— Jaz sem pa zrasla v te
bi, kajne?

— Seveda, ti si pa zrasla 
v meni. In Matjaž tudi. Vsak 
otrok zraste v svoji mami. 
In mama skrbi zanj in ga 
varuje. Zato se pa imata 
mama in otrok tako rada.

Muce so rasle in vpraša
n ja »od kod« so prenehala. 
Tako sta otroka spoznala, da 
vse živo zraste in da ima 
svojo mamo. Tudi človek.

OTROKOV IZVOR
Matjaž in Alenka sta seve

da imela v soseščini tudi 
prijatelje in prijateljice. Ne
koč je  prišel Matjaž domov 
z novico:

— Tomaž je rekel, da bo
do dobili p ri njih doma še 
enega otroka, da pa še ne 
ve, ali bo punčka ali fant.

— Seveda ne ve, to ni znar 
no, dokler se otrok ne rodi. 
Ali je Tomaž zelo vesel? — 
se je zanimala mama. — O, 
majhen otročiček je tako 
ljubek . . .

— Tudi Tomaž je rekel, 
kako bo fleten, — je pripo
mnil Matjaž.

— Gotovo bo. Majhni otro
ci so vsi srčkani. Kdaj ga 
bodo pa dobili? — se je za
nimala mama, ker je slutila, 
da bo fant morda še kaj več 
vprašal.

— Tomaž je rekel, da že 
kmalu. Morda še ta mesec.

— Lepo, lepo, — je vztra
jala mama, ki ni hotela sa
m a načenjati novih vpra
šanj. — Vem, da bo vesel, 
ko bo imel bratca ali sestri- 
oo.

Potem so nekaj časa vsi 
molčali. Naenkrat pa je Mat
jaž dejal:

— Jaz sem pa Tomaža 
vprašal, kje ga bodo 
dobili. Pa je rekel, da ga bo 
mama kupila. Saj se otrok 
ne kupi, a ne? Otrok vendar 
zrase v svoji mami . . .

— Seveda. Nekateri le pra
vijo, da so kupili novega 
otroka.

— Tudi jaz sem mu rekel, 
pa ni hotel verjeti. Potem 
sem mu še rekel, da vendar 
vem, da so zrasle naše muce 
v telesu stare, da zrastejo 
fcudd druge živali v starejših. 
Tomaž pa me je vprašal: 
— Le kje v mami bi lahko 
zrastel kar cel otrok! — Te
ga mu pa nisem vedel pove
dati. Le kje res zraste?

Kako lepo po domače 
jima je mama 
vse razložila!

Mama si je brez najmanj-
Mama si je brez najmanj

še zadrege položila roko na 
trebuh, rekoč:

— Tukaj v trebušni votlini 
ima vsaka ženska poleg dru
gih organov telesa tudi pro
stor, v katerem lahko zra
ste otrok. Imenuje se ma
ternica. Samo ženska ima 
ta del telesa, zato samo žen. 
ska lahko postane mama. 
To je čisto majhen prostor, 
podoben votli hruški, če pa 
raste otrok v njem, se pa 
razširi.

Potem sta bila otroka pre
cej časa s pojasnili povsem 
zadovoljna. Ko pa so pri 
Tomaževih dobili otroka, so 
se vprašanja ponovila. Pred
vsem Matjaž jih je imel več.

— Ampak iz česa pravza
prav zraste? Saj mora iz ne
česa zrasti? — je vpraševal 
nestrpno.

— To se razume, da mora 
iz nečesa zrasti. Kaj pa ti 
misliš, iz česa zraste?

Matjaž je premišljal, na
zadnje pa se je vdal:

— Tega pa ne vem.
Zdaj mu je z dodatnim 

vprašanjem priskočila na po
moč mama:

— Ali se spomniš piščan
cev, ki smo jih videli pri 
stricu Tomažu? No, iz česa 
pa zrastejo piščančki?

— Piščanec se zvali iz ja j
ca, — je rekel Matjaž skoraj 
užaljen, da mora odgovarja
ti na stvari, ki jih ve vsak . 
otrok.

Mama pa je imela posebne 
načrte:

— Vidiš, tako je. Piščanec 
zraste, se razvije iz jajčka. 
Ravno tako pa tudi otrok zra
ste, se razvije iz prav majh
nega jajčka. To je veliko 
manjše kot kokošje, kcmaj 
tako kot glava bucike. ‘Vsa 
razlika je samo v tem, da ko
koš jajce najprej znese in se 
potem piščanec izvali, razvi
je zunaj, človek pa začne kar 
znotraj mame rasti v otroka. 
Ko je dovolj velik, se pa 
rodi.

Matjaž Je poslušal in str
mel. Sam ni vedel, kaj naj 
bi rekel na to, pa je prilož
nost spet izkoristila mama:

Otrok ne prinaša 
štorklja!

— Vidita, vsi starši ne po
vedo otrokom tega kar tako 
naravnost. Nekateri mislijo, 
da ste otroci premajhni, da 
bi to razumeli. Zato jim pri
povedujejo podobno, kot so 
Tomažu, da otroka kupijo, 
da ga prinese babica v torbi-

A li želite zgraditi 
svoj lastni vodovod?

Preskrba pitne in potrošne vode v redko naseljenih krajih, kjer ni 
vodovoda, je rešena z majhnimi elektročrpalnimi napravami.

Uporabite elektročrpalni agregat (črpalko) ELEKTROKOVINE in 
odpadlo vam bo težko in dolgotrajno delo s prenašanjem vode v škafu 
ali vedru potrošnikom v hišo, v hlev, na dvorišče ali na vrt!

Naš novi elektročrpalni agregat (črpalka) EvCkt 65 načrpa že v 
eni uri 1500 litrov vode ob pritisku 1,4 atm osfere oziroma 14 metrov 
visoko. Za to delo potrebuje le 550 vatov električne energije.

Naši črpalni agregati so opremljeni z enofaznim m otorjem, ki ga 
lahko priključite na instalacijo za luč (slika zgoraj).

Zahtevajte prospekte in ponudbe z najbližji trgovini s tehniškim  
materialom ali v našem predstavništvu ELEKTROKOVINE v LJUB
LJANI, Titova 38, telefon 315-824.
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ci ali pa štorklja v svojem 
kljunu. Jaz sem pa prepriča
na, da sta vidva tako pamet
na, da to že lahko razumeta, 
zato sem vama vse po pravi
ci povedala. Drugim otrokom 
pa tega ne pripovedujta. Mor
da pa ta ali oni res še ni 
dovolj pameten, da bi to ra
zumel. Njegovi starši bodo 
že vedeli, kdaj se jim bo zdel 
dovolj pameten, da mu bodo 
povedali. Naj vsak izve to od 
svoje mame ali očeta. Se va
ma ne zdi tako najbolj prav? 
Če bi to pripovedovala otro
ku, o katerem domači misli
jo, da še ni dovolj pameten, 
bi se lahko še na vaju jezili, 
in morda tudi name. Tega pa 
ne želimo, ali ne?

— Seveda ne, — je rekel 
Matjaž, Alenka pa je kar 
molčala.

Potem so vprašanja za dalj 
časa prenehala. Vsaj Matjaž 
ni več spraševal- Nekega dne 
pa je bila Alenka pri Toma
ževih na obisku in je videla, 
da je mama malega dojila. 
Ko je prišla domov, je vpra
šala:

— Kaj pa je otrok( ko je 
še v mami?

— Takrat dobiva hrano iz 
mamine krvi, — ji je pojas
nila mama kot nekaj samo 
po sebi umevnega.

Ampak ne skozi usta. Ot
rok ne more jesti ne piti 
skozi usta, dokler ni rojen. 
Pred rojstvom se hrani sko
zi majhno oprtino, ki jo ima 
v svojem trebuščku. Od te 
odprtine drže žile, imenova
ne popkovnica, in po njih mu 
priteka hrana. Popkovnica ob 
rojstvu odpade, odprtina na 
trebušču pa se zapre. Tako 
se zaraste kot rana> če se 
udariš. To se pozna vse živ
ljenje. Odprtina je bila tam, 
kjer imamo popek.

Mama odgovori na 
vsako vprašanje

Alenka je poslušala, šarila 
sem in tja po kuhinji, se ma
lo igrala in malo pomagala 
mami. Mama je že mislila, 
da je otroku povedala vse, 
kar ga je trenutno zanimalo- 
Toda ne, Alenka je naenkrat 
vprašala:

— Kako pride otrok iz ma
terinega telesa?

— No, tega ni tako težko 
razumeti, Alenka. Ti veš, da 
si drugačna kakor Matjaž. 
Vsaka ženska se nekoliko raz
likuje od moškega. Ko si ba
la še manjša — najbrž se te
ga ne spominjaš več — te je 
zelo zanimalo, zakaj ni Mat
jaž ravno tak_ kot si ti, za
kaj drugače opravlja malo 
potrebo. Vidiš, tako je zato, 
da se lahko rode otroci. Na
mesto spolnega uda, kot ga 
ima Matjaž, ima ženska po
sebno odprtino, ki je poveza-

Ančka Gošnik-Godec: ilustracija k zgodbi Ele 
Peroci »Jaz imam — ti pa nimaš!«

na z maternico. Kadar je ot
rok tako velik, da ne more 
več naprej rasti v materni
ci, ga slednja potisne ven, in 
po odprtini, ki drži od ma
ternice navzdol, pride iz ma
terinega telesa. Ker moški ni
ma maternice ne odprtine, ki 
ji pravimo nožnica,, moški ne 
rode otrok. Taka je ta stvar. 
To ni prav nič čudno. Tako 
je od zmeraj bilo in bo.

Alenka je bila s temi po
jasnili zadovoljna. Kasneje se 
je ob neki priložnosti le še 
čudila, kako more priti otrok 
skozi tako majhno odprtino 
iz materinega telesa. Mama 
ji je seveda pojasnila, da je 
ta odprtina zelo prožna in se 
ob otrokovem rojstvu zelo 
razširi, potem pa spet skrči- 
Podobno, kot se lahko razši
ri in skrči tudi maternica.

Alenko je še zanimalo, če 
to zelo boli. Mama ji je od
govorila, da malo že, pa ne 
preveč hudo. Razen tega pa 
mama na te bolečine takoj 
pozabi, ko zagleda otročička-

ki je tako dolgo rasel v njej, 
pa ga ni mogla videti. Po 
rojstvu ga prvič vidi. Tega je 
tako vesela, da na vse bole
čine hitro pozabi.

Matjaž je še nekoč vprašal, 
kako otrok ve, kdaj se mora 
roditi. Mama mu je pojasni
la, da otrok tega ne ve, 
kakor tudi jabolko ne ve, 
kdaj dozori. Ko dozori in če 
ga nismo prej utrgali, pade z 
drevesa Nekako tako je tu li 
z otrokom. Toliko zraste, da 
ne more več rasti v m ater
nici. Zato začne slednja pri
tiskati nanj in pri tem ga po
rine ven. Tedaj pravimo, da 
se je otrok rodil.

Matjaž je še vprašal, če 
mama ve, kdaj se bo to zgo
dilo- Mama mu je pojasnila, 
da občuti, kdaj začne m ater
nica pritiskati na otročička.

Potem je tudi Matjaževa in 
Alenkina teta pričakovala ot
roka. Ko sta se čudila, kako 
je obilna, je mama rekla:

— Seveda, ko pa raste o t
rok v njej.

Nov zakon o prekinitvi nosečnosti
Namesto dosedanje uredbe, 

bo zvezna skupščina nemara 
že letos izdala nov zakon o 
prekinitvi nosečnosti. Po tem 
zakonu, bi se ta oblika zdrav
niške pomoči izvajala enot
no v vsej držaivi. Vsekakor 
je to zadeva, ki zanima vso 
skupnost, zlasti glede na mno
žičnost in škodljive posledi
ce splava za zdravje. Po urad
nih podatkih je v Jugoslavi
ji okrog 200 tisoč splavov 
letno, v zadnjih letih celo 
85 splavov na 100 rojstev.

PREPOVED

Prvi načrt pripravljenega 
osnovnega zakona že v nače
lu prepoveduje umetno pre
kinitev nosečnosti, ker je to 
pravi napad na ženino zdrav
je in ji pusti brez izjeme fi
zične, biološke in psihične

posledice. Podatki pričajo, da 
je smrtnost žensk zaradi spla
vov (in to v zdravstvenih uta- 
novah) trikrat večja, kot za
radi rojstev. Razen tega izgu
bi okrog 5 žensk od 100 ro
dovitnost zaradi umetne pre
kinitve nosečnosti.

IZJEME

Po načrtu novega zakona 
bi smel biti splav opravičen 
le v tem primeru, če zdrav
niki ugotovijo, da drugače že
ni ni mogoče rešiti življenja 
ali preprečiti hudih posledic 
za njeno zdravje med noseč
nostjo, ob porodu ali po po
rodu. To bo veljalo tudi v 
primerih, če bi znanstvena 
dognanja ugotovila, da se bo 
otrok zaradi bolezni staršev 
rodil s težkimi duševnimi ali 
telesnimi hibami. Splav bo

dovoljen tudi tedaj, če je spo
četje posledica - posiljevanja, 
telesnega občevanja s slabot
no osebo in če je prišlo do 
zanositve zaradi zlorabe po
ložaja ali krvoskrunstva.

Predloženi načrt dovoljuje 
prekinitev nosečnosti tudi pri 
tistih ženskah, ki bi z roj
stvom otroka prišle v težke 
osebne, družinske ali gmot
ne težave, pod pogojem, da 
od zanositve še ni minilo 
več kot tri misece. Natančne
jše pogoje za take primere 
bi predpisale republike v 
skladu s svojimi posebnimi 
pogoji, možnostmi in sploš
nim presojanjem tega proble
ma. Zakon tudi predvideva, 
da bo splav lahko opravil sa
mo zdravnik specialist, vse, 
kar je v zvezi s splavom, pa 
bo spadalo v uradno tajnost.

R. G.



Zbiralci
V tihih malajskih nočeh 

je nebo nad Singapurom 
težko od zvezd, velikih in 
bleščečih kot na tisoče sve
tilk na ladjah v pristanišču. 
In ko utihnejo tovorna dvi
gala, je s kake ladje slišati 
pesem in celo čirikanje črič
kov, ki so skrita v travi na 
poljanah še nedograjenega 
dela pristanišča, tam, kjer 
je pokopališče razbitih, osta
relih ladij.

To je čas, ko se pojavijo 
zbiralci starega železa.

Seveda jih je videti tudi 
podnevi, toda s svojimi raz- 
hrebanimi vozički motijo 
vsakega. Zato gredo na po
hod po staro železje šele v 
mraku, ko niso nikomur na 
poti.

Mehka noč, sapica z ocea
na, črički — vse to utrujene 
ljudi zazibava v spanje. To
da zbiralci starega železa ne 
gledajo zvezde in sijoči Juž
ni križ, tudi čričkov ne po
slušajo. Sklonjeni pobirajo

Partizanski
anekdoti

Takoj ko je prišel na osvo
bojeno ozemlje, je pesnik 
Vladimir Nazor prosil, da bi 
dobil partizansko uniformo 
in pištolo. Ko so mu tovariši 
rekli, da to zaradi njegovih 
let ni potrebno, je bil hud: 
»če ima lahko čika Janko 
(Moša Pijade), ki je manjši 
od mene, pištolo in puško, 
zakaj potem jaz ne bi mogel 
imeti vsaj ■pištole?«

»Prav ima stan bard/« je 
prigovarjal neki partizan in 
tako je Nazor združil Muzo 
in Marsa

X X X

starega
zarjavele železne drogove, 
kose ladijskih razbitin, za
vržene lonce in ponve iz 
dijskih kuhinj. Kdaj pa ’-daj 
odjekne ponoči ropot želez ja.

V'- noč pretikajo po tem 
delu pristanišča ti pridni de
lavci. Ob prvem svitu se raz
gubijo in odvažajo svoje za
rjavele zaklade na skladišča 
odpada. Tam že stojijo prav
cate piramide in posebni 
stroji stiskajo to zarjavelo 
železo v obliko paketov, ki 
gredo potem v železarne.

Delovni dan (pravzaprav 
noč) zbiralcev je končan.

Ljudska
modrost

Sebe spoštuje, kdor da 
drugemu poštenje.

Sebi seješ, sebi žanješ.
Pameten gospodar čuva 

tudi sosedovo hišo pred 
ognjem.

Pamet je boljša kot ža
met.

Par para išče.
Peči se od daleč ne po

zna, če je vroča.
Peč je pozimi potrebna 

reč.

MARMOR.
GRADAC
tel. 76-177, tok 8

Po konkurenčnih cenah 
izdelujemo v s e  v r s t e  
nagrobnikov, spomenikov 
spominskih obeležij in vsa 
teracerska dela hitro in 
kvalitetno

železa
Utrujeni niso samo njihovi 
obrazi, ampak tudi kretnje 
in glas. Skoraj sploh ne [ 
vorijo. Ko so zmetali na pi
ramido rje svojo zadnjo ro
potijo, se umaknejo pod 
streho starega skladišča. Tu 
se okrepčajo s kruhom, mor
da s skodelo čorbe iz prista
niške kantine. Zavijejo ■«* v 
svoje cape, da bodo zaspali 
kako uro, dokler jih ne bo 
sonce pregnalo v gostejši 
hlad.

To so dečki. Ne pripadajo 
nikomur, nihče ne skrbi za
nje, vsak jih lahko ozmerja 
in prepodi. Bog ve, kje so 
se rodili, kje imajo, ali so 
imeli svoj dom, če so ga 
sploh imeli.

»šklepetalcd« — jim pravi
jo žaljivo. Njihove dlani ima
jo barve rje, obrazi prav ta
ko. Ko kašljajo, je njihov iz
pljunek rjast. Po telesu, 
zlasti pK) nogah, imajo braz
gotino zraven brazgotine, 
marsikateri hodi s svežimi 
ranami. Pravijo, da se od 
zbiranja starega železa ne 
umre. Nihče sploh ne ve, 
kdaj kateri izmed njih izgi
ne. Zanje ni inekcij proti te
tanusu, še takrat ne, če gre
do k zdravniku.

»šklepetalci« so vojska ot
rok, ki se sarpi preživljajo. 
Vendar so bo hrabri majhni 
ljudje in zato jih morajo na 
skrivaj spoštovati tudi ti- 
siti, katere moti njihovo »za
rjavelo« delo. Mornarji vča 
sih katerega pokličejo, ga 
pogostijo s sokovi in slašči 
carai. Dečki pa so najbolj 
srečni, če jim kdo podari 
kos kruha ali kak novčič.

V tihih malajskih nočeh, 
ko pojo črički, odhajajc tro
pi »šklepetalcev« v napad na 
zarjavelo železje in pločevi
no. BLAŽENKA STEJIĆ

ČEŠK I HUMOR: televizija pom aga ž e n a m ...

MLADEN BAŠIČ: S A M O M O R
Bil sem sit življenja, zato 

sem iz več razlogov sklenil 
storiti samomor. Povzpel sem 
se na streho naše šestnad- 
stropne hiše. V sporočilu, ki 
sem ga pustil ženi sem napi 
sal, da se ne bova nikoli več 
videla Tovarišem iz podjetja 
sem natipkal obširnejši ref e 
rat, ki sem ga jim bil še dol 
žan. Uradnim organom sem 
pustil podatke o vplačilu dav
ka, o dolgovih, odplačilih in 
podobnem.

Zamižal sem in se hip nato 
vrgel v gobino.

Ko sem letel mimo šestega 
nadstropja, me je že čakalo 
presenečenje. Sosed iz tega 
nadstropja ie šepetal svoji 
ženi, da ji odpušča ker ga 
Je varala z menoj Zdaj m 
imel nikakršnega vzroka več. 
da bi se bal mojih zapeljiv- 
skih sposobnosti. Ona pa mu 
je s smehljajem priznala, da 
niti sama ne ve, kaj sploh je 
našla na meni.

V petem nadstropju sem 
videl stanovalce, ki so na
zdravljali moji smrt* Konč
no bodo živeli v miru

četrto nadstropje me je 
pričakalo v veselem razpolo
ženju. Mahali so mi za sreč
no pot.

V tretjem nadstropju sem 
ugledal lastno ženo v naročju

soseda Mike. Zamašil sem si 
ušesa da bi ne slišal njenega 
šepetanja, ki bi mi še bolj 
zagrenilo smrt.

V drugem nadstropju so 
moji sinovi s škarjami pre- 
krojevali moje najnovejše 
obleke

»Končno bomo tudi nu ime 
li kaj novega!« so vzklikali.

Ko sem letel mimo prvega 
nadstropja, sem se spomnil, 
da za ta mesec nisem plačal 
sindikalne članarine. Urno 
sem se vrnil v stanovanje m 
se odločil, da odložim samo
mor za kdaj drugič Kajti, 
življenje je tako lepo

(Prevedla: 
Alenka Bole-Vrabčeva)

Misli o ljubezni
STENDHAL:

Ljubezen je edina strast, plačljiva z 
denarjem, ki ga kuje sama.

D’ALEMBERT:
Ljubezen je izmed vseh strasti najbolj na

ravna. najbolj oprostljiva in najbolj splošna.
LA FONTAINE:

Ljubezen, ljubezen, kadar nas imaš v 
svoji oblasti, lahko z gotovostjo rečemo: 
Zbogom razsodnost!

MUSSET:
Ni dvoma, da je ljubezen nerazložljiva 

skrivnost
R. DE GOURMONT:

Ali ni sreča za moške, da lepota ni edini 
vzrok njihove ljubezni in da je za mnoge 
ženske tudi tako?

SINGAPUR — sta ro  se um ika novem u

Mnogo partizanskih enot je J 
imelo svoje vojne dopisnike 
Med njimi so bili tudi taki, 
ki so znali stenografirati. Ta
koj po osvoboditvi je neki 
četni komisar govoril borcem 
o nalogah, ki jih čakajo pri 
obnovi domovine. Posebno je ; 
poudarjal, kako je treba va
rovati v boju utrjeno brat
stvo in enotnost naših naro- [ 
dov. Nedaleč od komisarja je 
stal stenograf in začel pisati

— Kajne, tovariš, ti name
ravaš stenografirati, kar go 
vorim? je vprašal komisar.

— Da, tovariš poročnik.
še vedno zanesen od brat- j! 

stva in enotnosti, ga je komi- , 
sar opozoril:

— Glej, da boš pazil in po- I 
lovico stenografiral v cirilici, I 
polovico pa v latinici!

Okrajni sodnik je bil silno slabe volje, da mu 
je Zaplotnik tako ubežal. Lahko si je torej misliti 
njegovo veselje, ko mu sluga naznani, da bi Seljan 
rad nekaj ž njim govoril o Zaplotniku. Takoj ga po
kliče predse. Ko je bil Seljan vstopil, zasuče svoj 
stol proti njemu, vtakne pero za uho ter mu reče 
prijazno:

»To je lepo, oče Seljan, da ste se spametovali; 
kaj nam torej veste povedati o Zaplotniku?«

»Vsak čas ga lahko imate, gospod, samo ponj 
pošljite.«

»Tako? Res? Vi ste ga zasledili? Kje pa je?«
»Pri meni doma.«
»Pri vas, v vaši hiši? Kako ste ga vendar dobili 

vanjo?«
»Sam je prišel.«
»Ali bo pa še čakal?«
»Nič se ne bojte, gospod; ne gane se vam iz 

hiše.«
»Zdaj pa le hitro!«
Mož vstane vesel, da bi šel slugi pozvonit.
Ko Seljan to vidi, ustavi ga rekoč:
»Čakajte, gospod, da se sporazumeva. Ne mudi 

se tako.«
»Kako to pravite?«
»Gospod, mrliča imam v hiši.«
»Zaplotnik mrtev?«
»V moji hiši leži, na moji postelji.«
Nato mu pove vse. kako je bilo.
»Tako, tako!« govori gospod sam zase, ko je bil 

Seljan končal svojo povest. Potem hodi nekaj časa 
molče po sobi. Videti je bilo, da nekaj premišljuje 
in ukreplje. Seljanu se je mudilo.

»Ne zamerite, gospod, jaz moram iti,« reče ter 
prime za kljuko.

Cesarski uradnik ga prestreže rekoč:
»Potrpite malo mož; vse ni še prav jasno. To, 

kar ste zdaj meni samemu povedali, boste o svojem 
času potrdili pred pričami, da se vse zapiše, kakor 
ste govorili.«

»Tudi prisežem lahko na vsako besedo.«
»Do tega časa morate tu ostati.«
»Ne, zamerite, gospod: meni se nekam mudi. 

Prosil bi vas, da me. ako mogoče, takoj zaslišite in 
potem izpustite.«

»Pozneje, pozneje! Prej je še nekaj drugega 
treba.«

»Dovolite torej, gospod, da odidem. Samo neko 
pot še imam, potem grem domov, tam me lahko 
najdete, kadar vam je volja; kar pošljite pome «

»Ne tako, mož,« reče mu gospod krepko in od
ločno; »ne smete se geniti odtod, dokler se nekaj 
ne pojasni. Jaz moram ravnati po svoji dolžnosti.«

V drugič poseže gospod z roko, da bi slugu po  
zvonil. Seljan je hitro ugenil, kaj to pomeni. Mo
žato stopi pred gospoda, rekoč:

»Kaj mislite, gospod okrajni sodnik? Menda 
vendar ne. da sem kaj napačnega storil?«

»Jaz ne pravim ne tako, ne tako. še vedno upam, 
da ste poštenjak, gotovega nič ne vem; to se mora 
vse še le pokazati, če imate čisto vest, tem bolje; 
mirni torej bodite in čakajte, da se vse razjasni in 
pravica izkaže.«

Seljana je vendar malo groza obhajala; kaj ta
kega se ni nadejal. Poskušal je vsaj zvedeti, kam 
meri sodnikov sum;

»Ali morda menite, gospod, da sem kako v kaki 
zvezi s tem Zaplotnikom?«

»Čudno bi ne bilo, ko bi res kaj takega mislil. 
Spomnite se, kako ste govorili on dan pri Korenu, 
ko smo vam prigovarjali, da nam pomagajte iskati 
Zaplotnika. Vaše vedenje se nam je vsem zdeio 
čudno. 2e takrat bi bil človek lahko kaj napačnega 
mislil. Takrat niste hoteli čisto nič vedeti o tem 
človeku; prav nespodobno, da vam naravnost re
čem, ste se branili iskati ga z nami. Ali zdaj veste 
kje je imel Zaplotnik svoje pribežališče?«

Seljan je že hotel reči: Ne! Ali ta kratka bese
dica mu ni hotela iz grla.

»Vidite, mož, kaj molčite? Tajiti ne morete, la 
gati nočete; to vendar še priča, da niste star, trdo
vraten grešnik. Znani ste bili torej s tem človekom?«

»Gospod, kako gotovo je Bog v nebesih; jaz ni
sem bil znan ž njim, nikoli ga nisem videl, predno 
je prišel, kakor sem vam pravil, v mojo hišo «

»To pa zopet ni pametno. Vidite, to se ne veže 
Vprašam vas, kako pa to, da je prišel ravno v vašo 
hišo?«

»Moja hiša je na samoči bila mu je pač naj
bližja, to ni nič čudnega, gospod!«

»Vam se tako zdi, drugi sodijo drugače.«
»To menda tudi ne bo nič napačnega, da sem ga 

vzel pod svojo streho, to je bila moja krščanska
dolžnost. Ali naj bi ga bil ven pahnil, da na.i pogine
kakor pes na cesti?«

»Tega ne! Ali zakaj nam niste prišli takoj oo- 
vedat?«

Na to vprašanje Seljan nekoliko casa molči, 
potem pa krepko reče:

»Gospod! Lahko bi vam odgovoril, da je bilo ze 
prepozno; videl sem, da človek skoraj zatisne oči, 
še predno bi bil jaz prišel k vam. Toda izgovarjal 
se ne bom, raje rečem, kakor je bilo; tega nisem 
mogel. In še to vam rečem: Ko bi se mi še kedaj 
kaj enakega pripetilo ravnal bi ravno tako Jaz ne 
vem, ali je tako prav ali ne; ravnal sem, kakor mi
je moja slaba pamet, ali pravzaprav, kakor mi ie
velelo srce.

DOLENJSKI UST * TEDNIK* VESTNIK ■■ vsak četrtek 60000  izvodov! 21



LABOD
TOVARNA PERILA —  NOVO MESTO

I. ponovno r a z p i s u j e  

prosto delovno mesto

VODJE OBRATA 
KOSTANJEVICA

Poleg splošnih mora kandidat izpolnjevati tudi na
slednje posebne pogoje:

a) visoka ali višja šolska izobrazba tekstilno-konfek- 
cijske smeri in vsaj eno leto prakse na delovnih 
mestih v industriji lahke konfekcije, na katerih 
pride do izraza sposobnost organizacije, vodenja 
in nadzora proizvodnje;

b) srednja šolska izobrazba (tekstilno-konfekcijske 
ali strojne smeri) in vsaj tri leta prakse na de
lovnih mestih v industriji lahke konfekcije, na 
katerih pride do izraza sposobnost organiziranja, 
vodenja in nadzorovanja proizvodnje;

c) VK ali KV delavec šiviljske ali krojaške stroke 
in vsaj pet let prakse na delovnih mestih v 
industriji lahke konfekcije, na katerih pride do 
izraza sposobnost organiziranja, vodenja in nad
zora proizvodnje;

d) sposobnost hitrega zaznavanja in odločanja v 
zadevah organizacije in vodenja obrata.

Izpolnjevanje pogojev bo ugotovljeno:

1. za točke a), b) in c) z ustreznim spričevalom 
in prepisom delavske knjižice,

2. za točko d) s psihološkim testom.

Rok za vlaganje ponudb je 15 dni od dneva objave.

Ponudbi je treba razen gornjih dokazil priložiti 
tudi kratek življenjepis.

Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 
3 dni po odločitvi pristojnega organa. Ponudbe je 
treba nasloviti na LABOD, tovarna perila, Novo 
mesto — splošni sektor, z oznako: razpis obrato- 
vodje.

Na voljo je družinsko stanovanje.

II. r a z g 1 a š a 
prosto delovno mesto

MEHANIKA
za vzdrževanje šivalnih strojev v obratu 
Kostanjevica.

P o g o j i :  VK ali KV mehanik z vsaj enim letom 
prakse pri vzdrževanju šivalnih strojev v industriji 
konfekcije.

Prednost imajo kandidati, ki so kvalificirani ali 
usposobljeni tudi za izvajanje električarskih del. 
Poseben pogoj je poskusno delo, ki traja 4 mesece. 
Rok za sprejemanje ponudb je 15 dni od objave. 
Ponudbi je treba priložiti tudi kratek življenjepis 
z opisom dosedanjega dela. Ponudbe sprejema splo
šni sektor podjetja.

Na voljo je družinsko stanovanje.

Kmetijska zadruga »Krka«, Novo mesto

r a z p i s u j e

JAVNO DRAŽBO
za prodajo osnovnih sredstev:

a) več traktorjev, prikolic in drugih kmetijskih 
strojev ter traktorskih priključkov

b) kombajn Zmaj 630
c) zidano zgradbo v Straži poleg Zdravstvenega 

doma s pripadajočim zemljiščem.

Licitacija pod točko a) in b) bo v Žabji vasi pri 
Novem mestu (poleg Agroservisa), 11. 3. 1968 ob 
8. uri za družbeni in ob 9. uri za zasebni sektor. 
Licitacija pod točko c) bo ob 12. uri v Straži pri 
Novem mestu.
Podrobni pogoji bodo objavljeni pred začetkom 
licitacije.

Ob prerani izgubi ljubega moža, ata in starega ata

LOJZETA JERELETA
iz Orešja št. 12 pri šmarjeti

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so nam izrazili 
sožalje in darovali vence ter s poslednjim sprem
stvom počastili njegov spomin. Posebno hvalo smo 
dolžni gospodu župniku iz šmarjete in Stopič ter 
gospodu Marjanu za spremstvo in tolažilne besede. 
Najlepša hvala tudi kolektivu Kolodvorske resta
vracije Novo mesto, Podjetju za avtomatizacijo 
prometa v Ljubljani in KZ »Krka«, Novo mesto,, 
ter sorodnikom in vaščanom za podarjene vence 

in izraženo sožalje.

Ž a l u j o č i :  
žena Tončka, otroci in vnuki.

Novo! Novol 
O

OD DANES 
DALJE VSAK 

ČETRTEK

v ZVITOREPCU

II

Razpisna komisija

VETERINARSKE
POSTAJE
ČRNOMELJ

r a z p i s u j e  mesto

DIREKTORJA

P o g o j i :  diplomirani ve
terinar z opravljenim stro
kovnim izpitom, z naj
manj desetletno prakso, 
od tega pet let na vodil
nem položaju.

Kandidati naj pošljejo 
prošnje z dokazali o izpol
njevanju pogojev razpisni 
komisiji v roku 15 dni po 
objavi razpisa.

VELIKO
NAGRADNO
ŽREBANJE

Sodelujete vsi vlagatelji 
vseh vrst vezanih hranil
nih vlcg, torej tudi stano
vanjski in kmetijski varče
valci ter lastniki vezanih 
deviznih računov, ki ste že 
ali boste do 30. aprila 1968 
vložili najmanj 2.000 Ndin 
na odpovedni rok nad eno 
leto

Žrebanje bo 
maja 1968.

Zaupajte svoje prihranke poslovni enoti Kreditne banke in 
hranilnice Ljubljana -  ekspozituri ČRNOMELJ. Prejeli boste 
visoke obresti -  za vloge na vpogled 6,25 %, za vezane vloge 
z odpovednim rokom nad eno leto 7 %, za vezane vloge z dve
letnim odpovednim rokom celo 8 %.

K B
LJUBLJANA

KREDITNA BANKA IN 
HRANILNICA LJUBLJANA

EKSPOZITURA ČRNOMELJ
     .......
 ............................   aaaaaaaaaaaaaaaaaa

Komisija za razpis direktorja

OBRTNO KOVINARSKEGA 
PODJETJA DOBOVA

r a z p i s u j e

delovno mesto

D I R E K T O R J A
Obrtno kovinarskega podjetja Dobova

POGOJI:

1. višja šolska izobrazba tehnične ali ekonomske 
smeri s triletno prakso na vodilnem delovnem 
mestu,

2. srednja šolska izobrazba tehnične ali ekonom
ske smeri s šestletno prakso na vodilnem delov
nem mestu,

3. nepopolna srednja šolska izobrazba in deset let 
prakse v kovinski stroki, od tega šest let na 
vodilnem delovnem mestu.

Kandidati morajo predložiti dokazila o strokovni
izobrazbi s kratkim življenjepisom o dosedanjem
službovanju.

Razpis bo zaključen 15 dni po objavi tega razpisa.

ZAVAROVALNICA »SAVA« —  
POSLOVNA ENOTA NOVO MESTO

p o s r e d u j  e

JAVNO LICITACIJO za prodajo 

karamboliranega vozila

OSEBNI AVTO ZASTAVA 750,
letnik 1968, prevoženih 632 km 
izklicna cena 9.000,00 Ndin

Licitacija bo 9. marca 1968 ob 10. uri v prostorih 
poslovne enote Novo mesto.

Ogled poškodovanega vozila je možen vsak dan 
pri Servisu podjetja »PIONIR«, Novo mesto.

Pred pričetkom licitacije morajo interesenti položiti 
10-odst. kavcijo od izklicne cene.

’ /ton*ov »n obresti/
Trgovsko podjetje

DOLENJKA, Novo mesto
n u d i  v svojih prodajalnah

»BRŠLIN« -  nasproti žel. postaje 
in 
»OPREMA« -  Kidričev trg 1 
(pri Turku)

na 12-mesečni kredit
#  brez porokov
#  brez obresti
#  brez pologa

□  superavtomatske pralne stroje

□  im pri|p

□  šivalne stroje BAGAT

na 6-mesečni kredit 
pod enakimi pogoji

□  preproge*
□  štedilnike na elektriko, plin in trda 

goriva

0 preproge prodajajo samo v »OPREMI« — 
Kidričev trg 1



veliki spomladanski

REGRES

Regres velja od 26. februarji do zgodnje spomladi. 
Kdor kupi premog sedaj, si zagotovi naslednje ugoife 

• ridStf: Tnižjo ceno, zanesljivo in takojšnjo dobavo, boljšo 
kvaliteto <tr višjo kalorično vrednost zaradi osušitve.

RUDNIK LIGNITA VELENJE

R A D IO  L JU B L JA N A
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. Pisani glasbe
ni spored od 4.30 do 8.00.

PETEK, 8. MARCA: 8.08 Glasbe
na matineja 9.25 Pet pesmic za 
»Dan žena«. 10.15 Pri vas doma
11.00 Poročila — Turistični napot 
ki za tuje goste. 12.10 Tri domače 
pianistke. 12.30 Kmetijski nasveti
— inž. Gvido Fajdiga: Priprave za 
pravilno čredenje. 13.30 Priporočajo 
vam . . 14.35 Naši poslušalci če
stitajo in pozdravljajo. 15.20 Tu
ristični napotki. 17.05 Človek in 
zdravje. 17.15 Koncert po željah 
poslušalcev. 18.45 Na mednarodnih 
križpotjih. 19.00 Lahko noč, otroci! 
19.15 Minute s pevcem Dušanom 
Jakšičem. 20.30 Slovenska zemlja 
v pesmi in besedi. 21.15 Oddaja o 
morju in pomorščakih.

SOBOTA, 9. MARCA: 8.08 Glasbena 
matineja. 10.15 Pri vas doma. 11 00 
Poročila — Turistični napotki za 
tuje goste. 11.15 Kar po domače. 
12.10 Sergej Prokofjev: »PuSkinia- 
na«. 12.30 Kmetijski nasveti — dr 
inž. Vilko Masten: Mešanje pestici
dov 13.30 Priporočajo vam . 
15.20 Glasbeni intermezzo. 15.45 NaS 
podlistek — Andrej Platonov: Ro 
za 17.05 Gremo v kino. 17.35 Ig
ramo beat! 18.50 S knjižnega trga
19.00 Lahko noč, otroci! 20.00 Z 
revijskim orkestrom RTV Ljublja
na. 20.30 Zabavna radijska igra — 
Wolfgang Ecke: Detektivi — na 
plan! 22.00 Oddaja za naše Izseljen
ce

NEDELJA, 10. MARCA: 6.00—8.00 
DOBRO JUTRO! 8.05 Radijska ig
ra za otroke — Milan Sega: »Zgo
de in nezgode kraljevskega dvora«.
9.05 Naši poslušalci čestitajo in 
pozdravljajo — I. 10.00 Se pomnite 
tovariši . a) Drago Suhi: Pod 
Čatežem, b) Rado Pintar-Milan: 
Kaznoval Je svojega morilca. 11.00 
—11.15 Poročila — Turistični na
potki za tuje goste. 12.10 Nafii po
slušalci čestitajo in pozdravljajo
— II. 13.40 Nedeljska reportaža 
14.30—14.45 Humoreska tega tedna
— Miroslav Dolenec: Stanovanje
15.05 Nedeljsko športno popoldne.
17.05 Pojo znameniti operni pevci. 
17.30 Radijska igra — Nikolaj V. 
Gogolj: »Ženitev«. 19.00 Lahko noC 
otroci! 19.15 Glasbene razglednice.
20.00 V nedeljo zvečer. 22.15 Sere- 
nadnl večer.

PONEDELJEK, 11. MARCA: 8.08 
Glasbena matineja. 9.10 Iz jugoslo
vanskih studiov. 10.15 Pri vas do 
ma. 11.00 Poročila — Turistični 
napotki za tuje goste. 12.30 Kmetij
ski nasveti — inž. Slavko Cepin: 
Povprečni prirastek teže na dan in 
gospodarnost pitanja mlade gove
di 12.40 Slovenske narodne pesmi 
13.30 Priporočajo vam . . 14 35 
Naši poslušalci čestitajo in pozdrav 
Ijajo. 15.20 Glasbeni intermezzo. 
15.40 Poje zbor »Svoboda-Center* 
iz Trbovelj. 17.05 Pojeta sopranist
ka Zlata Ognjanovič in basist Dra. 
giša Ognjanovič. 18.15 »Signali«. 
18.35 Mladinska oddaja »Interna 
469«. 19.00 Lahko noč, otroci! 19.15 
Minute s pevko Lidijo Kodrič. 20.00 
Simfonični koncert orkestra RTV 
— Ljubljana. 22.10 Radi ste jih 
poslušali

TOREK, 12. MARCA: 8.08 Oper
na matineja. 9.25 Petnajst minut 
z »Vaškim kvintetom« 10.15 Pn 
vas doma. 11.00 Poročila — Turi
stični napotki za tuj® goste. 12.10 
Med domačimi uverturami. 12.30 
Kmetijski nasveti — inž. Slavko 
Gerjovič: Pomen ampelografskega 
vrte za razvoj vinogradništva. 13.30 
Priporočajo vam . . .  15.40 V to
rek na svidenje! 17.05 Igra s mfo- 
nični orkester RTV — Ljubljana. 
18.45 Narava in človek — dr. Mat
jaž Gogola: Kako se živali orien
tirajo. 19.00 Lahko noč, oitrocil
19.15 Minute s pevcem Vicem Vu
kovim. 20.00 Radijska igra — liso 
Aicinger: »Gumbi« (prva zvedba).
21.15 Deset pevcev — deset melo
dij.

SREDA, 13. MARCA: 8.08 Glasbe- 
na matineja s severnoameriškimi 
skladbami. 9.45 Glasbena pravlji
ca 11.00 Poročila — Turistični na
potki za tuje goste. 12.30 Kmetijski 
nasveti — dr. Franc Sunčič: Kako 
gospodarimo s teleti. 13.30 Pri
poročajo vam . . .  14.05 Igramo za 
razvedrilo. 14.35 Naši poslušalci če
stitajo in pozdravljajo. 15.20 Glas
beni intermezzo. 15.45 Naš podli
stek — Eyvind Johnson: Zimski 
dan I. 17.05 Mladina sebi in vam.
18.15 Naši umetniki igrajo . . . 19.00 
Lahko noč, otroci! 19.15 Glasbene 
razglednice. 22.10 Za ljubitelje jaz
za.

ČETRTEK, 14. MARCA: 8.08 O- 
pema matineja. 9.25 Dalmatinske

S P O R E D 9.40
11.00

14.50

16.10

pesmi. 11.00 Poročila — Turistični 
napotki za tuje goste. 11.15 Revija 
jugoslovanskih pevcev zabavne glas
be. 12.30 Kmetijski nasveti — dr. 
Tatjana Stupica: Minimalne obde
lave tal. 12.40 Igrajo domači pihal
ni ansambli. 13.30 Priporočajo 
vam . . . 15.40 Mali recitali — Vio
linistka Nevenka Rovan. 17.05 Če
trtkov simfonični koncert. 18.15 
Turistična oddaja. 18.45 Jezikovni 
pogovori. 19.00 Lahko noč, otroci! 
19.15 Minute s pevko Ireno Kohont 
20.00 Četrtkov večer domačih pes
mi in napevov. 21.40 Glasbeni nok
turno.

NEDELJA, 10. MARCA

9.10 MADŽARSKI TV PREGLED 
(Pohorje, Plešivec) (Beograd)

9.25 POROČILA (Ljubljana)
9.30 DOBRO NEDELJO VOŠČIMO 

Z VESELIMI PLANŠARJI — 
(Ljubljana)

10.00 KMETIJSKA ODDAJA (Za
greb)

10.45 MOKEDAJEVA MATINEJA — 
(Ljubljana)

12.00 NEDELJSKA TV KONFE
RENCA (Zagreb)

15.05 TV KA2IPOT — ponovitev — 
(Ljubljana)

15.30 ODMEVI Z GORA — posne
tek prireditve (Ljubljana)

16.30 Madrid: ATLETIKA V DVO
RANI — prenos (EVR)

19.10 TUJEK — film iz serije Gora 
skrivnosti (Ljubljana)

19.40 KLATEŽ — filmska burleska 
(Ljubljana)

20.00 TV DNEVNIK (Beograd)
20.50 QUIZ (Beograd)
21.50 ŠPORTNI PREGLED (JRT)
22.20 TV DNEVNIK (Beograd)

PONEDELJEK, 11. MARCA

9.40 TV V SOLI (Zagreb)
10.35 RUŠČINA (Zagreb)
11.00 OSNOVE SPLOŠNE IZO

BRAZBE (Beograd)
14.50 TV V SOLI — ponovitev — 

(Zagreb)
15.45 RUŠČINA — ponovitev (Za

greb)
16.10 ANGLEŠČINA (Beograd)
16.45 MAD2ARSKI TV PREGLED 

(Pohorje, Plešivec) (Beograd)
17.00 POROČILA (Zagreb)
17.05 MALI SVET -  oddaja za 

otroke (Zagreb)
17.30 OD ZORE DO MRAKA — 

(Ljubljana)
18.00 TV OBZORNIK (Ljubljana)
18.30 ZDRAVSTVENA ODDAJA: Tu

berkuloza (Ljubljana)
18.50 CRNO IN BELO -  kulturni 

film (Ljubljana)
19.20 PROSTOR IN HIGIJENA — 

turistična oddaja (Ljubljana)
19.40 THE MONTOWNS — oddaja 

iz cikla Vokalno instrumen
talni solisti (Ljubljana)

20.00 TV DNEVNIK (Beograd)
20.30 CIKCAK (Ljubljana)
20.35 TV DRAMA (Zagreb)
22.15 PO IZBIRI — glasbena od

daja (Zagreb)
22.45 TV DNEVNIK (Beograd)

TOREK, 12. MARCA

9.40 TV V SOLI (Zagreb)
10.35 ANGLEŠČINA (Zagreb)
11.00 OSNOVE SPLOŠNE IZO

BRAZBE (Beograd)
14.50 TV V SOLI — ponovitev 

(Zagreb)
15.45 ANGLEŠČINA — ponovitev — 

(Zagreb)
16.10 OSNOVE SPLOŠNE IZO

BRAZBE (Beograd)
17.40 POROČILA (Ljubljana)
17.45 RISANKE (Beograd)
18.00 OBREŽJE — oddaja za ita

lijansko narodnostno skupi
no v Jugoslaviji (Ljubljana)

18.25 TORKOV VEČER -  narodni 
(Ljubljana)

18.50 SVET NA ZASLONU — Svet 
danes (Ljubljana)

19.30 TV OBZORNIK (Liubljana)
20.10 FOMA GARDJEJEV — sov

jetski celovečerni film (Lju
bljana)

21.40 KULTURNA PANORAMA — 
(Ljubljana)

22.10 ZADNJA POROČILA (Ljub
ljana)

SREDA, 13. MARCA

16.55 MADŽARSKI TV PREGLED 
(Pohorje/Plešivec) (Beograd)

17.08 KLJUKEC TABORI — lut
kovna zgodba iz serije Kljuk- 
čeve dogodivščine (Ljublja
na)

17.45 KJE JE, KAJ JE  (Beograd)

18.00 TV OBZORNIK (Ljubljana)
18.20 ZDRUŽENJE RADOVEDNE

ŽEV — oddaja za otroke — 
(Zagreb)

19.05 BALETNA LEPLJENKA — 
(Ljubljana)

19.45 TV PROSPEKT (Zagreb)
20.00 TV DNEVNIK (Beograd)
20.30 (NE)ZNANA TALIJA — gle

dališki quiz (Ljubljana)
21.45 OBISK STARE GOSPE — 

serijski film Cirkus v hiši 
(Ljubljana)

22.30 ZADNJA POROČILA (Ljub
ljana)

ČETRTEK, 14. MARCA

9.40
10.35 
11.00 
14.50

15.45

16.10

17.10
17,15

18.00
18.20

18.45 

19.05

20.00
20.35

TV V SOLI (Zagreb) 
NEMŠČINA (Zagreb) 
ANGLEŠČINA (Beograd)
TV V ŠOLI — ponovitev — 
(Zagreb)

NEMŠČINA — ponovitev — 
(Zagreb)
OSNOVE SPLOŠNE IZO
BRAZBE (Beograd) 
POROČILA (Ljubljana) 
VUAVAJA — RINGARAJA: 
Fran Levstik (Ljubljana)
TV OBZORNIK (Ljubljana) 
NARODNA GLASBA (Beo
grad)
PO SLEDEH NAPREDKA — 
(Ljubljana)
HUMORISTIČNA ODDAJA — 
(Beograd)

TV DNEVNIK (Beograd) 
NOVA POTA SLOVENSKE
GA ŽELEZARSTVA — pre
nos (Ljubljana)

21.40 ZA LAHKO NOČ: pevec Chri-
stopher (Ljubljana)

22.00 ZADNJA POROČILA (Ljub
ljana)

PETEK, 15. MARCA

TV V SOLI (Zagreb) 
OSNOVE SPLOŠNE IZO
BRAZBE (Beograd)
TV V ŠOLI — ponovitev — 
(Zagreb)
OSNOVE SPLOŠNE IZO
BRAZBE (Beograd)

17.25 POROČILA (Ljubljana)
17.30 MOJ PRIJATELJ FLICKA — 

serijski film (Ljubljana)
18.00 TV OBZORNIK (Ljubljana) 
18.20 MLADINSKI KONCERT —

(Ljubljana)
19.05 GRENOBLE IN MI (Ljub

ljana)
20.00 TV DNEVNIK (Beograd) 
20.35 DVA — jugoslovanski celo

večerni film (Ljubljana)
22.05 ZADNJA POROČILA Ljub

ljana)
22.40 ZAGREB 68 — posnetek — 

(Zagreb)

SOBOTA, 16. MARCA

9.40 TV V ŠOLI (Zagreb)
14.50 TV V ŠOLI — ponovitev — 

(Zagreb)
17.35 TV KAŽIPOT (Ljubljana)
18.00 TV OBZORNIK (Ljubljana)
18.20 MLADINSKA IGRA (Eeo- 

grad)
19.20 SPREHOD SKOZI ČAS — 

(Ljubljana)
20.00 TV DNEVNIK (Beograd)
20.30 CIKCAK (Ljubljana)
20.35 ZAGREB 68 — prenos (Za

greb)
22.00 HUMORISTIČNA ODDAJA — 

(Beograd)
22.50 PROPAGANDNA ODDAJA — 

(Zagreb)
23.10 NADALJEVANJE PRENOSA 

ZAGREB 68 (Zagreb)
24.00 TV DNEVNIK (Beograd)

Trgovsko in proizvodno podjetje

»PETROL« -  Ljubljana 

poslovna enota KOČEVJE

r a z p i s u j e  prosto delovno mesto

POSLOVODJE SERVISA 
ŽLEBIČ PRI RIBNICI

P o g o j i :  visoko kvalificiran delavec v trgovini 
ali kvalificiran delavec v trgovini s prakso.

Poskusno delo velja šest mesecev.

Pismene ponudbe s kratkim življenjepisom je treba 
vložiti v roku 14 dni od dneva objave tega razpisa 
pri navedeni poslovni enoti.

Razpisna komisija 

OSNOVNE ŠOLE ADLEŠIČI
r a z p i s u j e  mesto

RAVNATELJA
osnovne šole Adlešiči

P o g o j i :  učitelj, predmetni učitelj ali profesor 
z opravljenim strokovnim izpitom in najmanj 5-let- 
no vzgojno-izobraževalno prakso.
Kandidati naj pošljejo prijave po 15 dneh po obja
vi s priloženimi dokazi o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev razpisni komisiji osnovne šole Adlešiči.

NIŽJE CENE!
Pridite po 
superavtomatskl 
pralni stroj ZOPPAS

k JUGOTEHNIKI, Ljubljana
POD TRANCO 2 — pri čevljarskem mostu 
Telefon: 23-881 do 23-884

CENEJE ga ne dobite nikjer!

Prejšnja cena Sedaj LIT 68.000
in 960 Ndin za carino.

Dobava takoj! Jamstvo e n o  leto! Nadomestni deli zagotovljeni!
Po konkurenčnih cenah dobite pri nas tudi HLADILNIKE ZOPPAS.
Obrnite se na JUGOTEHNIKO, Ljubljana, Pod Trančo 2.
Generalni zastopnik za Jugoslavijo: »MERKUR«, Zagreb, Martičeva ul. 14.

Zahtevajte pojasnila! 

Obiščite nas!

DOLENJSKI UST * TEDNIK * VESTNIK: vsak četrtek 60.000 izvodov !



rišče ob moji stanovanjski hiši. 
Kdor te prepovedi ne bo upošteval, 
ga bom sodno preganjala.

Petek, 8. marca — Dan žena 
Sobota, 9. marca — Frančiška 
Nedelja, 10. marca — Viktor 
Ponedeljek, 11. marca — Krištof 
Torek, 12. marca — Gregor 
Sreda, 13. marca — Kristina 
Četrtek, 14. marca — Matilda

Dragi mami in stari mami Ani 
šlajkovec iz Žihovcga sela za njen 
praznik želijo vse najboljše hčerka 
Fepca z možem Lojzetom in otroci.

Dragemu sinu in bratu Dragu 
Valentincu, ki služi vojaški rok v 
Vipavi, iskreno čestitajo za 20. 
rojstni dan ata, mama, bratec in 
sestrica.

Ana in Jože Zagorc, Mokronog 
23, dokončno opozarjava soseda 
Petra Deua iz Mokronoga, naj ure
di v roku 14 dni delo, ki mu ga je 
odločila komisija pri ogledu, sicei 
ga bova sodno preganjala.

Avgust Pavšelj, Družinska vas
41, prepovedujem pašo živine in 
kokoši po travniku pri tov. Grud
nu. Kdor tega ne bo upošteval, ga 
bom sodno preganjal.

Franc Kos ml.. Cnnošnjice 19, p. 
Stopiče, preklicujem in obžalujem, 
kar sem neresničnega trdil o Olgi 
Gimpelj iz Črmošnjic 10, p. Sto
piče, in se ji zahvaljujem, da je 
odstopila od tožbe.

to/ESTILA I
Gostilna v Beli cerkvi vabi k 

dnevu žena na pogostitev v nede
ljo, 10. 3. 1968. Zabaval vas bo ve
seli muzikant Mlakar. Vabljeni!

Splošna bolnišnica Novo mesto 
bo za leto 1968 oddajala košnjo 
trave v parkih v ponedeljek, 11. 3. 
1968, ob 9. uri.

Jožefa Vovk, Jama 10, Dvor, opo
zarjam sosede, naj ne puščajo svo
jih kokoši na moj vrt. Če tega ne 
bodo upoštevali, jih bom sodno 
preganjala.

Janez Štrajnar iz Lcdeče vasi 12 
p Šentjernej, prepovedujem pašo 
kokoši po moji parceli v Zavrteh. 
Kdor tega ne bo upošteval, ga 
bom sodno preganjal.

Jožefa Kužnik, Trebnje IG, pre
povedujem prehod če mojo par
celo št. 11/1 del, ki ga tvori dvo-

Občinski odbor Zveze prostovolj- 
cev-borcev za severno mejo 1918 
do 1919 v Novem mestu vabi člane, 
da poravnajo članarino za leto 1968 
v znesku 500 starih dinarjev, č la 
narino lahko plačate pri blagajniku 
tov. Matiji Wachterju, urarju  v No
vem mestu, Glavni trg, lahko pa 
jo plačate tudi po pošti ali ob 
ponedeljkih v društveni pisarni, 
Novi trg 8/1. ODBOR

Črnomelj: 8. in 10. 3. italijan
ski barvni film »Gepard«. 10. 3. 
ameriški barvni film »Skrivnosti 
življenja«. 12. in 13. 3. japonski 
film »Onibaba«. 13. in 14. 3. fran-

MOTORNA VOZILA
FIAT <30, dcbro ohranjen, in eno

osno prikolico zanj prodam. Bo
žo Klepec, Kočevje, Ljubljanska 
štev. 7.

TOVARNIŠKO NOV vclksvvagen 
1200, letnik 1968, prodam. Peter 
Rems. Novo mesto, Karlovška 
cesta 2.

PRODAM dcbro ohranjen avto 
volkswagen, liferwagen, (sceltno) 
in ncv betonski mešalec, 1C0- 
litrski, z elektromotorjem. — 
Ogled vsako nedeljo pri Martinu 
Arhu, Velika vas 24, Leskovec 
pri Krškem.

PRODAM

PRODAM STROJ za izdelavo streš
ne cementne opeke in 100 do 400 
jeklenoželeznih mcdelov 23 x 39 
dva folca. Vse informacije lahko 
dobite v trgovini »železnina« 
poleg železniške postaje Bršlin — 
Novo mesto, Kolodvorska 2, tel. 
21-235, ali pri Adolfu Nahtigalu, 
Mokronog 34.

UGODNO PRODAM skoraj novo 
kuhinjsko kredenco. Franc Bla
žič, Volčičsva 36, Novo mesto.

PRODAM kompletno moderno spal
nico, vložke, žimnice, plimo pre
grinjalo, 3 preproge in tekač. 
Lahko tudi kosovno. Vse je od
lično ohranjeno. Ivanka Povh, 
Nad mlini 8, Novo mesto.

PRODAM zelo dobro ohranjen me
sarski voz (fleišvagen) in skoraj 
nov 3-tonski voz (16 col gumi 
voz). Cena po dogovoru. Martin 
Bočko, Hudence 43, Hrastnik.

ŽAGO VENECIJANKO na turbino 
v obratu z lepo dvostanovanjsko 
hišo- blizu železniške postaje 
ugodno prodam. Naslov v upravi 
lista (335/68).

PRODAM HIŠO z 120 ari zemlje. 
Smolenja vas 27, Novo mesto.

IŠČEM neopremljeno večjo sobo 
ali sobo in kuhinjo v Novem 
mestu ali Bršlinu. Naslov v 
upravi lista (355/68).

PRODAM težko tračno žago. Anton 
Kczmus, Lončarjev dol 2, Sev
nica.

PRODAM dobro, ohranjeno lovsko 
puško znamke »Hamarles«. Ve
har, žabja vas 27.

PRODAM kombiniran otroški vozi
ček. Ogled vsak dan popoldne. 
Mehle, Sokolska 2, Novo mesto.

UGODNO PRODAM moški šivalni 
stroj znamke »Nechi«. Krojaštvo 
Janez Medle, Šentjernej.

ZAZIDLJIVO gradbeno parcelo 
1000 m2 v bližini vodovoda, elek
tričnega voda in ceste na Pristavi 
pri Trebnjem ugodno prodam. 
Naslov v upravi lista (312/68).

UGODNO PRODAM parcelo v veli
kosti 1.091 m2 pri Zdravilišču 
šm arješke Toplice. Naslov v 
upravi lista (336/68).

PRODAM dva voza slame. Prečna 
30, Novo mesto.

PRODAM STROJ za izdelovanje 
cementne strešne oneke. Naslov 
v upravi lista (325/68).

PRODAM PRALNI STROJ v do
brem stanju znamke A-04, za
800,00 Ndin. Naslov v upravi li
sta (326/68).

PRODAM dve posteljni mreži in 
dva žimnata vložka. Smola, žab
ja vas 22, Novo mesto.

PRODAM nov 14- in 16-colski gumi 
voz. Bulc, Ljubljana, Jurčkova 
P0t 73.

VINOGRAD, primeren tudi za wce- 
kend, 15 minut od železniške po
staje Krško, ugodno prodam. 
Nande Mlžigoj, Krško, Ul. 4. 
julija 131.

PRODAM VINOGRAD z zidanico v 
Soteski. Dovoz možon z avtomo
bilom. Naslov v upravi lista 
(320/68).

PRODAM 3.500 kosov strešne ope
ke »bobrovec«. Kirar, Dobruška 
vas 20, Škocjan.

KUPIM
KUPIM mladega psa pasme (ber

nardinec). Martin Bočko, Huden
ce 43, Hrastnik.

RAZNO

coskj barvni film »Dama iz Bej
ruta«.

Kočevje — »Jadran«: 8. do 10. 3. 
ameriški barvni film »Dvoboj pri 
Diablu«. 11. in 12. 3. ameriški 
film »Operacija opium«. 13. 3.
nemški film »Živo blago«. 14. in 
15. 3. ameriški film »Igra brez pra
vila«.

Kostanjevica: 10. 3. ameriški
barvni film »Garsonjera za štiri«. 
13. 3. jugoslovanski film »Pred
vojno«.

Metlika: 8. do 10. 3. francoski 
barvni film »Človek iz Hong Kon
ga«. in nemško-italijansko-jugoslo- 
vanski barvni film »V krempljih 
zlatega zmaja«. 13. in 14. 3. jugo
slovanski film »Šli bomo v mesto«.

Novo mesto — »Krka«: 8. do 11. 
3. angleški barvni film »Ligejin 
grob«. 10. do 14. 3. francoski
barvni film »Svet brez sonca«. 13. 
in 14. 3. italijanski barvni film 
»Brankaelonova vojska«.

Ribnica: 8. do 10. 3. zahcdno- 
nemški barvni film »Winnetou in 
Old Firehand«. 13. in 14. 3. ame
riški barvni film »Koloradska kra
ljica«.

Sevnica: 9. in 10. 3. amenški 
film »Topkapi«. 13. 3. italijanski 
film »Casanova 70«.

Sodražica: 9. in 10. 3. sovjetski 
film »Korakaj ali umri«.

Trebnje: 9. in 10. 3. francoski 
barvni kriminalni film »Obračun v 
Bangkoku«.

s a a ro n ia
Ob prerani in bridki izgubi našega 
dragega moža, očeta, brata in 

dedka

SLAVKA BOŽIČA
čebelarja

se iskreno zahvaljujemo vsem so
rodnikom*, prijateljem in znancem, 
kj ste počastili njegov spomin in 
ga v tako velikem številu spremili 
na zadnji poti, mu prinesli toliko 
lepih vencev in cvetja. Hvala go
vornikom za tople besede slovesa 
ob grobu, častiti duhovščini za 
spremstvo in godbi za žalostinke. 
Hvala vsem, ki ste z nami soču
stvovali, nam izrekli ustno ali pis
meno sožalje. Hvala zdravnikom in 
bolniškemu osebju interne in oče
sne klinike v Ljubljani za nego in 
skrb, da bi nam našega dragega 
očeta ohranili pri življenju, še. 
enkrat prisrčna hvala vsem, ki ste 
nam v teh težkih dneh stali ob 

strani!
Globoko žalujoči: žena Ljubica, 
sinova Tone in Mišo z ženo, 
hčerki Nada in Sonja z može
ma, sestre Vida, Minka in Lju
bica, vnuki Andrejka, Damjan 
in Irenca
Jurovski Brod pri Metliki,

16. februarja 1968

Ob bridki izgubi moža

ALOJZA ŠTANFLJA
iz češče vasi 

se najtopleje zahvaljujem vsem 
sosedom, ki so mi kakorkoli poma
gali. Posebno se zahvaljujem 
gasilcem iz Prečne in vsem sorod
nikom za pomoč, cvetje in vence. 

Žalujoči: žena Meri, Rozi in 
Lojze

Ob nenadni izgubi naše drage 
mame in stare mame

MARIJE KLEMENČIČ
iz Gor. Suhorja pri Metliki

se iz srca zahvaljujemo vsem, ki 
so jo spremili na zadnji poti in jo

obdarovali z venci in cvetjem. 
Iskrena hvala želkovi teti za govor 
pred domačo hišo in tov. Jožetu 
Gorniku za tople besede izrečene, 
pri odprtem grobu v imenu ZB. 
Posebno zahvalo smo dolžni tudi 
gospodu župniku in vsem sosedom, 
ki so nam nudili vsestransko po

moč v teh težkih urah.
Žalujoči: žena Micka z druži, 

no, sinova Jože in Tone z 
družinama

Ob prerani izgubi dobrega meža in 
skrbnega očeta

JOŽETA BERKA
iz Straže pri Šentrupertu

se zahvaljujemo vsem, ki so ga 
spremili na zadnji poti v tako ve
likem številu. Zahvaljujemo se tu
di podjetju KEMO-OPREMA za 
denarno pomoč, vsem sodelavcem, 
sosedom in sorodnikom, ki so ga 
spremili na zadnji poti, mu daro
vali cvetje in vence, ter za 

poslovilne besede.
Žalujoča žena Lojzka in hčerke

Ob prerani izgubi našega dobrega 
moža, očeta, starega očeta, strica, 

ujca, svaka in bratranca

ANTONA ČRNUGLJA
iz Grabrovca pri Metliki

se iskreno zahvaljujemo: Gasilske
mu društvu, Zvezi borcev' in . kra 
jevni skupnosti Grabrovec, Kmetij 
ski zadrugi, občinski gasilski zvezi, 
Komunalnemu podjetju. Domu po
čitka v Metliki ter vsem prijate
ljem, znancem in sorodnikom, ki 
so nam v težkih trenutkih stali ob 
strani, ga spremili na zadnji poti, 
mu darovali cvetje in vence. Za
hvaljujemo se tudi za ganljive po 
slovilne besede gospodu župniku in 
za poslovilne besede vaškemu od
borniku Martinu Dragovanu in 
zdravniškemu osebju Splošne bol
nišnice v Novem mestu, ki je 
lajšalo bolečine. Vsem še enkrat 

najlepša hvala!
Žalujoči domači

Ob bridki izgubi dragega moža, 
očeta, starega očeta

JAKOBA TOMŠIČA
iz Žvirč

se iskreno zahvaljujemo sosedom, 
prijateljem in znancem, gospodu 
župniku, pevcem, gospodu Pograj
cu iz Ambrusa za poslovilni govor. 
Iskrena zahvala sorodnikom za 
vence in cvetje ter vsem, ki so ga 

spremili na zadnji poti.
Žalujoči domači

Ob bridki izgubi skrbne, dobre 
žene in mame, sestre, tete in 

stare mame

TEREZIJE KLEMENČIČ
iz Ždinje vasi 26

se iskreno zahvaljujemo zdravniko
ma dr. Špilerju in dr. Vodniku za 
pomoč pri lajšanju bolezni, kot 
tudi zdravstvenemu in strežnemu 
osebju internega oddelka splošne 
bolnišnice Novo mesto, sindikalni 
podružnici in sodelavcem občinske 
skupščine Novo mesto in delovne
mu kolektivu »Litostroj« Ljub
ljana za podarjene vence in cvetje, 
gospodu župniku za spremstvo in 
poslovilni govor ter vsem sorodni
kom, prijateljem in sovaščanom za 
izrežano sožalje, pomoč in sprem

stvo na zadnji poti.
Žalujoči mož in otroci

FANT, star 30 let, s službo, želi 
spoznati preprosto kmečko dekle. 
Otrok ni ovira. Ponudbe pod 
»Dolenjka«.

STE BOLNI? Vas bolijo ledvice, 
žolčni kamni, želodec, bolehate 
na jetrih, zlatenici, imate slad
korno, ulkus, črevesni katar? 
Ste bolni na srcu, na cžilju, se 
morda preveč debelite? Pri teh 
boleznih je najvažnejša prehrana! 
Katera živila in kako pripravlje
na smete uživati, da boste ozdra
veli, boste izvedeli iz knjige 
»Praktična kuharica« — poglavja 
o prehrani bolnikov, ki jih je na
pisal priznani zdravnik — inter
nist na podlagi najnovejših do
gnanj sodobne medicine. Knjiga 
»Praktična kuharica« ima nad 
1000 receptov, 352 stran, stane pa 
samo 24 Ndin! Naročite jo na 
naslov: PRAKTIČNA KUHARICA, 
Ljubljana, poštni predal 302.

TUDI VI LAHKO postanete hipno
tizer. če kupite knjigo TAJNA 
HIPNOTIZMA I—II pri IAN- 
IAN, Ljubljana 1, poštni predal 
22. Povzetje 15 Ndin.

IŠČEM POSOJILO 2 do 3 milijone. 
Dajem 10-odst. obresti in mož
nost zaposlitve šoferju z avtomo
bilom. Ponudbe pod »Garancija«.

V NAJEM ali zakup vzamem go
stilno. Ponudbe ped »Odkup in- 
ventarja«.

ŽELITE trajen in lep spomin? 
Prstane in druge zlate izdelke do
bite pri Otmarju Zidariču, zla
tarju  v Gosposki 5, Ljubljana, 
(poleg univerze).

ŽELODČNI KATAR, čir na želodcu 
in dvanajsterniku ter trakt debe
lega črevesa zdravite z uspehom 
s prirodnim zdravilom — z roga
škim DONAT vrelcem. Zahtevajte 
ga v svoji trgovini, te pa ga do
be v Novem mestu pri HMELJ- 
NIKU in STANDARDU (MER
CATORJU).

Prav je, da zveste:
Vsak četrtek: 29.600 DL!
■  »PA BOSTE DOSEGLI 30.000?« — tako nas v 
upravi lista vpraša prenekateri naročnik ali gost, 
ko se pozanima za število bralcev našega domače
ga tednika. Danes posebej poročamo, da smo v zad
njih treh mesecih zbrali po zaslugi zvestih sodelav
cev in prijateljev lista 2.102 nova naročnika. Vsak 
četrtek bi že nekaj tednov lahko tiskali 30.000 izvo
dov radne naklade, toda v treh mesecih smo morali 
odpisati žal tudi 1.290 starih naročnikov, tako, da 
znaša »čisti dobiček« samo 812 stalnih naročnikov. 
To pa je za 400 naslovov premalo, da bi se lahko 
postavili že z redno naklado 30.000 izvodov na teden. 
Seveda smo tudi sedanjih 29.600 Dolenjskih listov 
zares veseli, saj je to daleč najvišja naklada med 
vsemi pokrajinskimi (medobčinskimi, lokalnimi) te
dniki v Jugoslaviji. Vse kaže, da bo treba še nekaj 
dela, pa bo tudi ta »magična« številka dosežena — 
In presežena!

B NOVE NAROČNIKE seveda še z veseljem 
sprejemamo! Toliko v pojasnilo šaljivcem, ki nas 
včasih po telefonu dražijo, če bi si lahko naš list 
Se naročili. Lahko, samo plačati ga je treba vsaj 
za pol leta vnaprej, pa bomo vsak četrtek prijatelji!

■  SOFINANCIRANJE KOMUNSKIH PRILOG
letos kar ne more zaživeti; za februar še pet ob
činskih skupščin ni poravnalo svojih obveznosti do 
uprave našega lista. Priporočamo se jim za uresni
čitev pogodbenih obveznosti!

štirje ranjeni, 15.000 
Ndin škode

3. marca popoldne so ob avto
mobilski cesti stali dva osebna 
avtomobila in avtobus. Za njimi se 
je z osebnim avtom pripeljal Ja
kob štajdohar iz Ljubljane. £taj- 
dohar je že prehiteval avtobus, ko 
se je naproti z opel-karavanom pri
peljal Ljubljančan Karel Trefalt. 
Avtomobila sta se zaletela, pri tem 
so se v štajdoharjevem vozilu po
škodovali trije, v Trefaltovem pa 
en potnik, škodo so ocenili na
15.000 Ndin.

Opel-rekord zadel fiat
Jože Knafeljc iz Novega mesta 

se je 1. marca peljal z opel-rekor- 
dom z Drske v Kandijo. Na ovinku 
je srečal fiat 750, ki ga je vozil 
Prane Furlan iz Kronovega. Kna
feljc je vozil precej hitro, ko pa 
se je hotel umakniti Furlanu, je 
trčil v njegov avto. škode je bilo 
za okoli 900 Ndin.

Mopedist v bolnišnici
3. marca zvečer se je Mihael Pa

pež s Potovega vrha peljal z oseb
nim avtom s Težke vode proti No
vemu mestu. V Jedinščici se mu 
je naproti pripeljal mopedist An
ton Banič z Zajčjega vrha. Banič 
se je peljal ob desnem robu ceste, 
20 metrov pred srečanjem pa je 
zavil na levo stran ceste, treščil 
v osebni avto in obležal. Mopedist 
se je tako hudo poškodoval, da so 
ga takoj odpeljali v novomeško 
bolnišnico, škodo so ocenili na
150.000 Ndin.

Trčila v Rumanji vasi
škofjeločan Franc Oblak se je 

3. marca popoldne peljal z osebnim 
avtom iz Novega mesta v Polenj-
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Na sejmišču 
v Brežicah

V soboto, 2. marca, so pri
peljali kmetovalci na brežiški 
sejem 830 pujskov, prodali pa 
so jih 486., Manjši so šli v 
denar po 750 do 800 Sdin kg, 
večji pa po 550 do 600 Sdm 
kg žive teže.

Živahen sejem 
na Vinici

V ponedeljek je bil na Vini
ci velik sejem. Prignali so 
okoli 400 glav goveje živine, 
80 telet in 315 pujskov. Kupci 
iz Reke, pa tudi domačini so 
pokupili 180 glav govedi po 
350 do 480 Sdin kg, 76 telet 
po 650 do 850 Sdin kg ter 120 
pujskov po 10.000 do 20.000 
Sdin, medtem ko so za pitane 
prašiče zahtevali po 480 Sdin 
za kg. Na sejmu je bilo tudi 
precej stojnic, kjer so proda
jali pletenine, konfekcijo, na
kit in semena.

Novomeško 
sejmišče

4. marca je bil v Novem 
mestu sejem, kjer je bilo 
naprodaj 725 pujskov in 205 
glav goveje živine. Prašičke 
so prodajali po 12.000 do 29 
tisoč starih dinarjev, vole od 
430 do 460 Sdin kg, krave ort 
200 do 260 Sdin kg, medtem 
ko juncev ni bilo. Goveja ži
vina je bila tokrat cenejša, 
pujski pa so obdržali dose
danjo ceno.

ske Toplice. Na ovinku v Rumanji 
vasi je srečal Ljubljančana Rudija 
Petka, ki se je z osebnim avtom 
peljal po sredi ceste. Vozili sta 
trčili, škodo pa so ocenili na 800 
Ndin.

Otrok pritekel pred avto
2. marca dopoldne se je Metličan 

Niko Badovinac peljal z osebnim 
avtom iz Novega mesta v Metliko. 
Izza vogala neke hiše na Težki vo
di je pred avto pritekel 4-letni 
Martin Može iz Jurije vasi. Bado
vinac je zavrl, vendar je bilo že 
prepozno; dečka so zadela desna 
vrata avtomobila, od tam pa ga je 
odbilo na pot, ki drži v Jum o 
vas. Mali Martin se je pri nesreči 
hudo poškodoval in so ga odpelja
li v novomeško bolnišnico.

Tovornjak na boku
Vidoslav Valjarevid je 28. febru

arja ponoči ustavil tovornjak pod
jetja RAKETA iz Titovega Užica v 
Skopicah, ker mu je zmanjkalo 
goriva. Ko je napolnil rezervoar, 
je hotel nadaljevati vožnjo, pa ni 
šlo. Zaprosil je voznika nekega to
vornjaka, da bi mu pomagal od
peljati. Ko je ta vpregel, se je 
Valjarevičevo vozilo, katerega ko
lesa so se pogreznila v bankino, 
nagnilo na bok. škodo so ocenili 
na 4.000 Ndin.

Trčila pred »KRKO« 
v Ločni

26. februarja zjutraj sta pred 
tovarno »Krka« v Ločni pri Novem 
mestu trčila osebna avtomobila, ki 
sta ju vozila Jože Gregorčič iz 
Dol. vasi pri šm arjeti in Anton 
Krese iz Podgore. Gregorčič se je 
pripeljal od Mačkovca, pri tovarni 
pa je avto ustavil, da je sopotnik 
izstopil. Ko se je 'odpeljal, je pri
vozil naproti Krese in zavil na par
kirišče pred tovarno. Tedaj pa sta 
vozili trčili, škodo so ocenili na 
900 Ndin.

Ni pogledal, če je cesta 
prosta

27. februarja dopoldne se je Ve
ra Drnač iz Breznice peljala z 
osebnim avtom po Cerneličevi ulici 
v Brežicah. Pri skladišču podjetja 
»Krka« je z dvorišča pripeljal to
vornjak Avgust Berlan iz šentle- 
narta, ne da bi se prepričal, ali je 
cesta prosta, trčil v osebni avto 
Drnačeve. Pri tem je bil poškodo
van osebni avto; na njem je za 
okrog 900 Ndin škode.

Nesreča na železniški 
postaji

1. marca popoldne se je Jože 
Kranjc iz Vrhka pripeljal s potni
škim vlakom iz Sevnice v Tržišče. 
Ko je prometnik dal vlaku znak 
za odhod in so bila vrata vagonov 
že zaprta, je Kranjc hotel izstopiti. 
Pri tem je padel pod kolesa, tako 
da so mu odrezala desno nogo nad 
stopalom. Takoj so ga odpeljali v 
novomeško bolnišnico.

Pri obračanju je zadela 
motorista

Anica Tičar iz Sentlenarta je 1. 
marca popoldne parkirala svuj 
osebni avto na Cesti prvih borcev 
v Brežicah. Ko je hotela vozilo 
obrniti in je bila s prednjim de
lom že na sredini ceste, je za njo 
pripeljal motorist Jože Tomše iz 
Brežic. Tičarjeva se je vanj zale
tela, tako da je padel po cesti in 
se lažje poškodoval. Na vozilih je 
za okrog 350 Ndin škode.

V Reštanju in Vel. Trnu 
je gorelo

3. marca zjutraj je začela goreti 
stanovanjska hiša Ivana Ciglarja v 
Reštanju pri Senovem. Požar so po
gasili gasilci PGD in IGD s Seno
vega. škode je za okrog 10.000 
Ndin.

Isti dan popoldne je začel gore
ti kozolec Franca Kilerja z Vel. 
Trna. Čeprav so domači in sosedje 
takoj začeli gasiti, se je ogenj na
glo razširil na ves kozolec, gospo
darsko poslopje in svinjske hleve, 
tako da znaša škoda okrog 20.000 
Ndin. Vzroke še raziskujejo.

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 
1 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: ČP »Delo« 
v Ljubljani


