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prvomajsko jutro 
z rdečimi zastavami 
in rdečim cvetjem 
v gumbnicah ni samo 
zgodovina, je pred
vsem večno snujoča 

bodočnost človeštva. Narava in 
človek sta se znašla pred novim, 
mnogo obetajočim naporom.

Je rdeča zastava res samo sim
bol puntarjev, nekdaj kmečkih, 
nato delavsko-kmečkih in zdaj že 
celih narodov in celin v boju zo
per nasilje, zatiranje, rasno za
postavljanje, izkoriščanje v vseh 
oblikah? Gotovo ni samo to.

Rdeča zastava je delovnim 
množicam tudi simbol ljubezni, 
enakopravnosti, bratstva, po
žrtvovalnosti, socializma, komu
nizma, sveta, ki šele nastaja in 
o katerem imamo vsak svoje iz
kušnje in neskončne vizije o tem, 
kaj naj bi postal. Vse je odvisno 
od ljudi, če so preudarni pozna
valci prirodnih in družbenih za
konov.

Prvi maj, praznik mednarodne 
solidarnosti, vsak po svoje obču
ti. Doseženo nas navdaja s pono
som, nam utrjuje zavest o tem, 
da je mogoče z združenim delom 
spreminjati svet in odnose 
v njem. Delovni človek ni več 
samo neznana in neizobražena 
množica, vse bolj postaja osve
ščena, v skupnost vezana oseb
nost. Če hočemo po samoupravni 
poti obvladati čedalje bolj za
htevne probleme razvijajoče se

France Kimovec: *

dem, potrebuje več sredstev. 
Sporno je, ker teh sredstev ni 
dovolj, a dovolj jih ne bo moglo 
biti, če bo naša proizvodnja za
ostajala za deželami, s katerimi 
se rado primerja raven šolstva, 
zdravstva, znanosti, kulture itd. 
Samo dejstvo, da smo sociali
stična skupnost, še ne daje do
volj sredstev, zlasti še, ker se
bičnosti še nismo izkoreninili.

Zato je 1. maj tudi čas raz
mišljanja. Vsak izmed nas naj 
samokritično oceni svoj enoletni 
doprinos v skupno zakladnico. 
Čeprav smo veliko naredili, si 
vsak glede na obseg svoje odgo
vornosti lahko očita, da marsiče
sa ni opravil, kot bi bilo treba. 
Sebičnost ni gradivo samouprav
nega socializma, ki . zahteva zna
nje, vzajemno spoznavanje dru
žbene strani raznih področij ter 
visoko in stalno obnavljajočo 
raven kulturnih, moralnih in 
etičnih vrednot človeka- V zre
lem kolektivu direktor ne more 
biti diktator, je le spoštovan di
rigent orkestra, ki v podrobno
stih pozna in spodbuja tvornost 
svojih sodelavcev.

žene imajo glede na položaj 
v proizvodnji, v družini in družbi 
še posebej mnogo eksplozivne 
snovi za razmišljanje. V čem in 
v koliko je samoupravni sociali
zem izpolnil njihova pričakova
nja. Ali so storile dovolj, da se 
npr. uredi varstvo otrok, bolni
kov, starejših oseb itd. če pri
čakujejo, da bodo za to našli

Pod rdečo zastavo 
prvomajske misli

socialistične družbe v mednarod
nem in domačem obsegu, se mo
ra vsak izmed nas zamisliti nad 
svojim delom in ravnanjem. Po
litika ni privilegij, je le naša 
skupna dolžnost.

Reforma nam je razkrila mno
ge slabosti, iz katerih so zrasle 
različne ideje za njihovo obvla
dovanje. Nekateri sodijo, da je 
težavam vzrok samoupravljanje, 
ki baje vnaša v sodobne, strogo 
urejene tehnološke postopke 
prvine neurejenosti in samovo
lje, a zato so drugi mišljenja, da 
je samoupravljanja še premalo, 
da delovni človek še vedno ne 
odloča ali tudi ne more odločati 
kot dober gospodar v sociali
stični družbi. To misel so delav
ci mnogih kolektivov podprli 
s tem, da so večji del prigospo
darjenih sredstev namenili raz
širjanju in modernizaciji pro
izvodnje. Kmetje so glede svo
jega doprinosa v proizvodnem 
sodelovanju prav tako jasno iz
razili svoje nazore o tem.

Tudi o tem ni dvoma, da je 
ob sodobnem razvoju znanosti 
treba — še posebej socialistični 
družbi — več in vedno boljših 
šol, da sodobna medicinska zna
nost, če naj služi delovnim lju

prostore, sredstva in strokovno 
usposobljene moči poslanci, od
borniki in direktorji raznih pod
jetij ter ustanov, se seveda pre
dajajo lepim sanjam. Le poli
tično prebujene ter kulturno in 
moralno-etično osveščene žene 
bodo kos problemom, ker bodo 
javnost sproti obveščale o stanju 
stvari in o možnih rešitvah. So
lidarnost in vztrajnost vseh, a 
zlasti žena pri tem, bo šele 
ustvarila široko, vsestransko na
vezanost ljudi določenega pod
ročja.

Mladina je bila vselej najprej 
pripravljena nekaj žrtvovati za 
dobrobit drugih. Kot sestavni del 
naprednega mednarodnega giba
nja bo v svojih razmišljanjih in 
akcijah osveževala in oživljala 
ideale socializma, misli in delo 
najboljših sinov raznih narodov 
ter s ponosom nosila ter se bo
rila pod rdečimi prvomajskimi 
zastavami za še boljši jutrišnji 
svet miru, vzajemnega spoštova
nja in solidarnosti vseh delovnih 
ljudi.

Naj ne bo nikogar med nami, 
ki bi 1. maja ne čutil, da nam je 
drag kot človek z vsem, kar je 
v njem neponovljivo, enkratno 
in vtkano v zgodovino človeštva!

RAZVESELJIVA VEST IZ ŽABJE VASI

Končno osebni avtomobili 
tudi iz novomeške IMV

5000 austinov na leto —  Naprodaj za dinarje

V petek dopoldne je IMV iz Novega mesta na 
mednarodnem avtomobilskem sejm u v Beogradu, kjer 
letos razstavlja v najlepši dvorani, priredila pogovor 
z novinarji. Generalni direktor IMV Jurij Levičnik je 
dokončno potrdil vest o izdelavi osebnih avtomobilov 
BMC-IMV 1300 (Austin-Morris) v Novem mestu.

Nadaljevanje na 6. strani

OD 25. IV. DO 5. V.

Nekako od 25. do 29. 
aprila deževno in hlad
no. Od 30. aprila do 5. 
maja bo prevladovalo 
lepo vreme, vendar 
včasih krajevne nevih
te, zlasti okrog 3. in 5. 
maja.

Dr. V. M.

ZA PRVI MAJ, MEDNARODNI PRAZNIK DELAt

ISKRENO ČESTITAMO VSEM NAROČNIKOM, 

SODELAVCEM IN PRIJATELJEM 

NAŠEGA TEDNIKA, TER JIM ŽELIMO 

PRIJETEN ODDIH
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tedenski
mozaik Občina — vir 

samoupravljanja
Celotni skupščinski mehanizem republike in zve
ze je v bistvu naravno nadaljevanje njegovega 
vira v občini -  V delu svetov pri občinskih 
skupščinah bo treba tudi marsikaj spremeniti

V Londonu, Moskvi in Wa£hingtonu so predstavniki treh držav v ponedeljek  
podpisali sporazum o vzajemni pom oči pri reševanju vesoljcev in vračanju ve
soljskih ladij, če pristanejo na tujem  ozemlju. — Naša slika je iz Londona, kjer 
so si predstavniki po ceremoniji podpisovanja takole segli v roke. Telefoto: UPI

tedenski zunanjepolitični pregled

Znani ameriški tednik »Ti
me« poroča, da je neki po
slovni magnat iz Memphisa 
(ZDA) naročil umor črnskega 
voditelja dr. Martina Luthra 
Kinga. List piše, da je ma
gnat podkupil poklicnega rz- 
volveraša, da je za 5.000 do
larjev streljal na Kinga. Si
cer pa je znano, da je Ame
rika dežela, kjer so usluž- 
nosti najbolj razvite . . .  član 
kongresa ZDA Mendel Ri- 
vers je te dni prišel na dan 
z »originalnim« predlogom. 
Pravi, da je za pogajanja z 
DR Vietnamom, toda če se 
Vietnamci nočejo sprijazniti 
s takim načinom pogajanj 
kot to zahteva Washington, 
potem naj bi zadevo rešili 
zelo odločno — z atomskimi 
bombami, ki bi jih vrgli nad 
DR Vietnam. Norcev sicer 
nikjer ne manjka, nerodno 
in nevarno pa je, če zavzema
jo tak položaj kot Rivers, ki 
je predsednik kongresnega od
bora, ki se ukvarja s politiko 
ameriške armade . . .  Izrael
ska armada je pravkar kon
čala postavljanje prvega min
skega polja na jordansko-iz- 
raelski liniji prekinitve ognja. 
Svojevrsten prispevek k re
ševanju krize na Srednjem 
vzhodu . . .  V Baden-Badenu 
v Zahodni Nemčiji so v so
boto slavnostno proslavili Hi
tlerjev rojstni dan. Neonaci
stična stranka je povsem le
galno najela veliko dvorano 
v mestu in priredila v njej 
miting. Zanimivo je, da ob
lasti v mestu niso imele nič 
proti nacističnemu zborova
nju in obujanju spominov na 
Hitlerja na njegov rojstni 
dan, medtem ko nekaj mese
cev prej te iste dvorane ni
so hotele dati v najem so
cialističnim študentom, ki so 
želeli organizirati neko raz
pravo . . .  Vojaški oblastniki 
Grčije so znova dokazali svo
jo »skromnost«. Odrekli so 
se javnim proslavam ob ob
letnici prevzema oblasti in 
zrušenja zakonite vlade. To
da v tujini niso tako »skro
mni« ali pa pozabljivi. V šte
vilnih evropskih državah so 
bili tistega dne protestni mi
tingi in zborovanja, na kate
rih je velik del evropske jav
nosti obsojal diktatorski gr
ški režim . . .

V našem političnem življe
nju so trenutno zelo v os
predju pogovori o razvoju 
političnega in skupščinskega 
sistema. To je obenem tudi 
priložnost, da se do kraja 
prouči, kakšen političen in 
skupščinski mehanizem po
trebujemo v občini, ki je bi
la v dosedanjih razpravah 
precej zanemarjena, kar je 
vsakekor popolnoma napač
no, saj celotni skupščinski 
mehanizem pokrajine, repu
blike in zveze predstavlja v 
bistvu naravno nadaljevanje 
njegovega vira v komuni.

Položaj občinske uprave
Vsekakor je treba najprej 

odgovoriti na vprašanje, ka
kšen sestav občinske skup
ščine najbolj ustreza seda
njim pogojem. Kajti v usta
vi piše, da je »občinska 
skupščina ne samo oblastni 
organ, ampak tudi del meha
nizma družbenega samoup-

TELEGRAMI
PREDSEDNIK TITO V IRANU. 

Predsednik republike Josip Broz 
Tito je po obisku v Mongoliji 
prispel na nekajdnevni obisk v 
Iran, na pogovore z iranskim ša
hom Mohamedom Rezo Pahlevi- 
jem.

VSE VEČ REKRUTOV. Ameriš
ko obrambno ministrstvo je spo
ročilo, da bodo prihodnji mesec 
vpoklicali v armado 45.900 rekru
tov. V letošnjem letu so ypokli- 
cali v armado že 146.300 ljudi.

SPOPAD MED DELAVCI IN PO
LICIJO V ČILU. V glavnem mestu 
Čila Santiagu so se delavci in 
uslužbenci, ki so stavkali, spopadli 
s  policijo. Med spopadom je bilo 
več ljudi ranjenih, okrog dvajest 
pa so jih zaprli. Več tisoč delav
cev in uslužbencev je stavkalo, 
ker zahtevajo višje plače.

»VAL TERORIZMA« v BRAZI
LIJI. V Sao Paolu v Braziliji je 
bilo v zadnjem mesecu že šest 
bombnih atentatov na poslopja 
armade, uredništva desničarskih 
listov ln ameriški konzulat. Bra
zilski predsednik je te dni izjavil, 
da gre za »val terorizma«, naperjen 
proti sedanji vladi’.

ravljanja«. Razprave o vo
lilnem sistemu, zlasti o tem, 
ali je sploh treba obdržati 
neposredne volitve ali pa 
preiti na čisto delegatski si
stem, bodo nedvomno vpli
vale tudi na konstituiranje 
same občinske skupščine.

Premalo je razloženo, ka
kšen je sedanji položaj iz
vršilnih organov oziroma ob
činske uprave, in če niso 
pri njih nemara potrebne 
spremembe, da bi se okre
pili samoupravni odnosi. 
Sveti so kot izvršilni organi 
uvedeni v naš občinski me
hanizem že leta 1952. Do da
nes se v njihovem delu ni 
ničesar spremenilo, čeprav 
so se med tem centri odlo
čanja v občini zelo razširili. 
Izhajajoč iz tega, da so se 
pogoji znatno spremenili, so 
zvezaia in republiške uprave 
doživele že pred nekaj leti 
korenito reformo.

Položaj predsednika 
občinske skupščine

Odnos občine in širših dru- 
žbeno-političnih skupnosti ni 
ustrezno rešen do kraja, ker 
ni mogoče vse rešitve tega 
občutljivega vprašanja iskati 
samo v razmejevanju funkcij 
in prenašanju poslov s fede
racije na republike, pokraji
ne in občine. Te odnose je 
treba gledati s širših druž- 
beno-političnih aspektov, iz
hajajoč iz tega, koliko ima 
delovni človek možnosti, da 
vpliva na širšo dejavnost, ne 
pa samo na tisto, ki se do
gaja v njegovi delovni orga
nizaciji.

Precej je tudi razlogov za 
to, da je treba obravnavati 
tudi sedanji položaj predsed
nika občine. Predsednik se 
sedaj pojavlja v dvojni vlogi 
— kot šef občinske uprave, 
obenem pa je tudi na čelu

najvišjega samoupravnega or
gana v občini. Ker vodi up
ravo, je tudi zastopnik in 
branilec predlogov občinske 
uprave. Hkrati pa je prema
lo povezan z vsemi samo
upravnimi organi v občini in 
zato nima možnosti, da bi 
ob njihovem polnem sodelo
vanju in konzultiranju pred
lagal in dajal določene skle
pe. D. R.

Prometa na mejah 
je čedalje več

Podatki povedo, da je fe
bruarja prešlo slovenske mej
ne prehode v eni smeri 
1,945.212 potnikov (od tega 
odpade na maloobmejni pro
met 826.262 potnikov). Na ce
stni promet odpade od prve 
številke 1,849.879 ljudi, med
tem ko so drugi prišli z že
leznico, po zraku ali po mor
ju. — Med potniki, ki so pri
šli v rednem prometu z av
tomobili, je bilo 788.011. tuj
cev. V januarju in februarju 
je prišlo skozi naše mejne 
prehode 35 odstotkov več pot
nikov z avtomobili kot lani 
v tem času, vozil pa je bilo 
37 odstotkov več kot pred le
tom dni.

Minilo je že kar precej ča
sa, kar je svet razveselila 
novica, da sta se Washin- 
gton in Hanoi načelno do
govorila za navezavo prvih 
neposrednih stikov. Na njih 
naj bi se dogovorili za čas 
in kraj poznejšega sestanka 
na višji ravni, ki naj bi za
čel resna pogajanja o koncu 
vojne v Vietnamu. Vsem je 
jasno, da niti teh predhod
nih stikov ne bo tako lahko 
uresničiti, ker je tudi v zve
zi z njimi še veliko nereše
nih in spornih vprašanj. Te
žave same po sebi torej ne 
bi smele zmanjševati upanja. 
Tisto, kar povzroča zaskrb
ljenost je to, da se množijo 
znamenja, ki dovoljujejo sum 
v ameriško iskrenost in do
bro voljo za začetek po^i^nj.

Slepomišenje okrog kraja, 
kjer naj bi oih prcua.mu 
stiki ne kaže na resno pri
pravljenost ZDA, da sedejo 
za konferenčno mizo. Po dru
gi strani so vojaške akcije v 
Južnem Vietnamu in bom
bardiranje Severnega resda 
popustile, vendar ne v taki 
meri, kot bi bilo želeti. Po
vrh pa prav zdaj prihajajo 
iz Južnega Vietnama novice, 
ki pravijo, da osvobodilna 
fronta pripravlja novo veliko 
ofenzivo na Saigon. V neki 
meri gotovo vse te akcije 
narekujejo želja obeh strani, 
da pred pogajanji ne bi poka
zali »slabosti« in da za ze
leno mizo ne bi sedli kot po
raženi ali vsaj utrujeni in na
veličani. Seveda pa to nika
kor ne olajšuje priprav za 
začetek pogovorov. Upati je 
le, da to — morda le zad
nje — tipanje moči in preiz
kušanje ne bo trajalo predol
go in da bo ameriška vlada 
le držala besedo, da je pri
pravljena na pogajanja »ka
darkoli in kjerkoli«.

V Budimpešti se je v sredo 
začela konferenca komuni
stičnih partij v okviru pri
pravljalnega odbora za sve
tovno konferenco partij, ki 
bo pozimi v Moskvi. Trenut
no še nimamo popolnega spi
ska partij, ki se sestanka u* 
deležujejo. Vabila so poslali 
vsem partijam, tudi tistim, 
ki niso bile na februarskem 
posvetovalnem sestanku v 
Budimpešti, vendar od tistih, 
ki so že takrat zavrnile u- 
deležbo, ni nobena sprejela 
novega vabila, povrh pa so 
ostali doma še Romuni. Tudi 
ZKJ je bila povabljena na 
sedanji sestanek, vendar je v 
odgovoru navedla že znane 
razloge, zaradi katerih meni, 
da se tega sestanka ne more 
udeležiti. Ti razlogi so pred
vsem pomisleki, da taka po
svetovanja niso koristna, ker

ZAHTEVA PO ODSTOPU DEA
NA RUSKA. Demokratski senator 
Young je zahteval naj ameriški 
minister za zunanje zadeve Rusk 
odstopi. Obtožil ga je, da zavira 
rešitev vietnamskega problema.

ne upoštevajo dovolj novega 
položaja, ki je v zadnjih le
tih nastal v mednarodnem 
delavskem in komunističnem 
gibanju in ker še vedno te
meljijo na starem pojmova
nju enotnosti in vsiljevanju 
obvezne generalne linije vsem 
partijam.

Generalni sekretar OZN U 
Tant je te dni v Teheranu 
izjavil, da je optimist glede

Dvomi 
v dobro 

j voljo IM
razpleta krize na Srednjem 
vzhodu. Ker gre za človeka, 
ki seveda dobro ve, kaj se 
dogaja za diplomatskimi ku
lisami, je njegova izjava po
vzročila precej zanimanja, 
žal je premalo konkretnih 
dejstev na osnovi katerih bi 
lahko tudi »nepoučeni« delili 
njegov optimizem. V javnost 
sta v zadnjem času prodrla 
le dva načrta za rešitev kri
ze — ameriški in francoski. 
Prvi predvideva pogajanja 
med Izraelci in Arabci, ure
ditev meja, umik Izraelcev 
za nove meje in internacio
nalizacijo Jeruzalema. Drugi 
pa predvideva umik izrael
skih čet z arabskih ozemelj, 
rešitev problema palestinskih 
beguncev in konec vojnega 
stanja. Ameriški je za Arab
ce nesprejemljiv, saj že vna
prej priznava Izraelu pravico, 
da zadrži del okupiranih a- 
rabskih ozemelj, francoski pa 
v bistvu le ponavlja resolu
cijo varnostnega sveta OZN, 
ki pa že nekaj mesecev o- 
staja neizpolnjena. Menda si 
tudi predstavnik OZN na 
Srednjem vzhodu Jarring pri
zadeva, da bi prepričal pri
zadete, naj vendar izpolnijo 
resolucijo varnostnega sveta, 
hkrati pa poziva štiri velesi
le naj vnovič potrdijo to re
solucijo. Ni videti, da bi ob
stajale kakšne večje možnosti 
za uresničitev katerega koli 
navedenih načrtov. Toda o- 
čitno je, da prizadevanja za 
iskanje politične rešitve niso 
zamrla in to je pravzaprav 
edini žarek upanja v seda
njem položaju na Srednjem 
vzhodu. Dolgotrajno, napor
no in večkrat zelo drobnja
karsko prizadevanje utegne 
končno le roditi kakšne večje 
sadove, posebno ker je tudi 
vsem prizadetim stranem — 
Izraelcem in Arabcem — jas
no, da stvari ne morejo več
no ostati tam kjer so zdaj.

tedenski notranjepolitični pregled - tedenski notranjepolitični pregled
■  ZAPOSLOVANJE V TUJINI

— V centralnem komiteju ZKS je 
bilo posvetovanje o začasnem za
poslovanju v tujini. Poudarili so, 
da je odhajanje na začasno delo 
na tuje dandanes normalen pojav, 
saj se ljudje tudi iz razvitih držav 
(Zahodne Nemčije, Anglije) zapo
slujejo drugje.

Trenutno je zaposlenih v tujini 
kakih 320 tisoč Jugoslovanov, naj
več v Zahodni Nemčiji, nato Fran
ciji, Avstriji in tako dalje, škoda  
pa je, da se mnogi zaposlujejo  
na svojo roko, mimo zavodov za 
zaposlovanje. Tega tudi oblasti in 
sindikati v državah, kamor odha
jajo naši delavci, ne odobravajo. 
S takšnim »divjim« iskanjem služ
be škodijo naši delavci predvsem  
tudi sami sebi, ker se bolj izpo
stavljajo izkoriščanju, če jih ne 
ščitijo pogodbe-

■  S  TURIZMOM BI LAHKO 
VEČ ZASLUŽILI — V republiški 
skupščini so razpravljali o razvo
ju turizma v Sloveniji. To je pa
noga z. obetajočo prihodnostjo. — 
Izdelati pa je treba trdnejšo turi
stično politiko, doseči sodelovanje 
ter združevanje turističnih in go
stinskih organizacij ter pritegniti 
več tujega kapitala za gradnjo raz
nih objektov.

■  LJUBLJANSKA KLINIKA V 
TEŽAVAH — Prejšnji četrtek — 
18. aprila — je zdravstveno in dru
go osebje ljubljanskih kliničnih 
bolnišnic protestiralo na Zaloški 
cesti, ker tudi ta mesec dotlej še 
niso dobili plač. Vendar je bil de
nar ta dan že v podjetju in so ga 
nato tudi izplačali. Naslednji dan 
je republiška sekretarka za zdrav

stvo Majda Gaspari seznanila no
vinarje s predlogi za ureditev go
spodarskega položaja kliničnih 
bolnišnic. Lanski primanjkljaj 13 
milijonov dinarjev je nastal delo
ma zaradi neurejenega sistem a fi
nanciranja, deloma pa zaradi ne 
dovolj ustreznega gospodarjenja 
v bolnišnici.

■  KONGRES SLOVENSKIH 
ZDRAVNIKOV — V Ljubljani j e  
je bil prejšnji teden II. k o n g r e^  
slovenskih zdravnikov. — V svoji

Zakaj sebi 
v škodo?

kongresni resoluciji so zdravniki 
opozorili, da razvoj zdravstvene 
službe in obseg pravic zavarovan
cev ne gresta vštric s količino 
sredstev, ki jih daje družba zdrav
stveni službi. Na kongresu so go
vorili o splavih in ugotovili, da je 
v Sloveniji letno ob 30.000 porodih 
kakih 15.000 splavov, od tega 5000 
nedovoljenih.

■  SKUPNA INVESTICIJA NDR 
IN SFRJ — V soboto so v Celju 
svečano podpisali pogodbo, po ka
teri bosta Jugoslavija in Nemška 
demokratična republika skupno 
zgradili veliko tovarno titanove
ga belila v Celju. Pogodbo sta

podpisala direktor Cinkarne inž. 
Drago Čeh in direktor firme Lacke 
und Farben iz Berlina. Po nedavni 
pogodbi med Crveno zastavo iz 
Kragujevca in Fiatom iz Torina 
je to zdaj druga pogodba, skle
njena na podlagi zakona o vlaga
nju tujega kapitala v naše gospo
darstvo.

■  SAMOPRISPEVEK ZA ŠOLE 
— V kamniški, trboveljski in škof
jeloški občini so se volivci na ne
deljskem referendumu z veliko ve
čino odločili za uvedbo samopri
spevka, s katerim bodo zgradili 
nekatere šole in druge prepotreb
ne objekte.

■  LAŽE DO KREDITA — Zvez
ni izvršni svet bo v kratkem pred
lagal dodatne ukrepe, ki naj bi 
pomagali povečati izvoz, pa tudi 
prodajo doma, da bi bolj oživeli 
naraščanje proizvodnje. Med dru
gim naj bi bolj sprostili tudi po
trošniške kredite.

■  HITREJŠI VLAKI — Novi 
vozni red na železnici, ki bo začel 
veljati 26. maja, predvideva neka
tere hitrejše vlake. Med Zagre
bom in Beogradom naj bi vlak, 
namenjen zlasti poslovnim  lju
dem, vozil brez prestanka s 120 
km na uro.

■  VEČ SLOVENSKIH OFICIR
JEV — Po predlogu republiškega 
izvršnega sveta naj bi zagotovili 
več sredstev za štipendiranje slo
venskih gimnazijcev, ki bi se ob
vezali, da bodo po končani gim
naziji odšli v vojaško akademijo. 
Ti dijaki bi prejemali od 400 do 
500 dinarjev mesečne štipendije, 
želja  je namreč, da bi JLA dobila 
več oficirjev slovenskega rodu.

2 DOLENJSKI UST* TEDNIK * VESTNIK; vsak četrtek 60000 izvodov!



VAS NA ROBU VELIKEGA MESTA

M isiik občine pred „poroto" kmetov
Kaj je povedalo 300 kmetov iz vasi Cenej predsedniku občine Novi Sad 
na sestanku, ki je trajal nad pet ur — Kaj se vrača iz prispevkov kmetov 

nazaj na vas? — Pameten pogovor in dobri sklepi za nadaljnje delo

Predsednik novosadske ob
čine, največje • v Vojvodini, 
inž. Dušan Ilijević je nadavno 
odgovarjal več kot pet ur na 
vprašanja »porote« salašarjev 
iz baške vasi Cenej. To »po
roto« je sestavljalo okrog 300 
poljedelcev Predsednik je na 
to vaško zborovanje pripeljal 
tudi predstavnike skoraj vseh 
občinskih služb, ker se je po
kazalo, da je med mestnimi 
in vaškimi deli novosadske 
komune vse premalo stikov. 
Vasi v neposredni bližini se
deža komune so pravzaprav 
na robu mesta in njegovega 
dinamičnega razvoja, toda 
zaradi svojega podrejenega 
položaja tako rekoč životari
jo.

Vzroki nesporazuma
Vas Cenej predstavlja pose

ben primer. To je vas kla
sičnega vojvodinskega tipa. V 
obmestnem območju Novega 
Sada, ob cesti Beograd — Su
botica, je zraslo zaselje, ki 
samo administrativno pomeni 
središče Ceneja. Dvajset ki
lometrov daleč naokrog je 
več kot 400 salašev (pristav), 
ki bi jih lahko združili v 15 
majhnih naselij in ki samo 
na videz sestavljajo posebne 
zaselke, obdane z več kot 19 
tisoč njiv.

Zaradi tega pomeni Cenej 
prav posebno lokalno skup
nost v okviru novosadske ob
čine in iz objektivnih vzro
kov tukaj ni bdlo mogoče 
uresničiti vseh ukrepov kot v 
drugih obmestnih naseljih.

Namero izobraževalne skup
nosti, da zapre v Cejenu šti- 
riletke — pet osnovnih šol z 
nekaj desetinami učencev, v 
katerih po en učitelj poučuje 
v kombiniranih oddelkih — 
so utemeljevali s tem, da je 
cena šolanja predraga in da 
tudi pouk ne ustreza. Salašar- 
ji so se seveda temu ogorče
no uprli, saj njihovi otroci 
zaradi oddaljenosti in več kot 
pol leta neprehodnih poti ne 
morejo obiskovati šol v No
vem Sadu.

Na seznamu problemov in 
nesporazumov je tudi podra
žitev voznih kart v obmest
nem prometu, zvišanje različ
nih komunalnih uslug, pri
spevkov za socialno zavarova
nje in drugo. Prvo točkovanje 
vaških hiš je prav tako ogor
čilo čenejske salašarje, ki od
klanjajo enako obračunavanje 
najemnine za stanovanje v sa- 
leših in v mestu.

Sredstva iz dohodka teh 
kmetov se stekajo v fonde 
mestnih ustanov, vasi pa se 
vrača samo simbolična vsota,

ki ne zadostuje niti za naj
nujnejše potrebe prebivalcev 
v majhnih krajih. Ko so as
faltirali prve kilometre edine 
ceste v Cenej, so zaradi po
manjkanja sredstev delo u- 
stavili. Zastareli odvodni pre
kopi in porast gladine pod
zemskih vod uničujejo posev
ke na čenejskem območju in 
ogrožajo hiše, zgrajene na 
nizkih poplavnih zemljiščih. 
Čeprav so Cenej ci tako re
koč pred pragom Novega Sa

da, veliko kmetov še ni dobi
lo elektrike in si svetijo s pe
trolejkami.

Dogovor in aplavz
Predstavniki občinske skup

ščine, komunalnih ustanov in 
»porota« kmetov so se na tem 
zborovanju domenili za skup
no ukrepanje na vseh pod
ročjih in določili posamično 
tudi naloge vseh udeležencev. 
Veliko si obetajo od izdelave 
študije o preselitvi salešev in

njihovo združitev v urbano 
celoto, potem v zgraditev si
stema za odtok površinskih 
in podzemskih vod in za na
makanje čenejskih polj. Re
šeno bo tudi vprašanje na
daljnjega obstoja osnovnih šol 
in kmalu bodo dobili tudi 
zdravstveno postajo.

Na koncu zborovanja so bili 
vsi zadovoljni. Salašarji so z 
burnim aplavzom pospremili 
predsednika komune in nje
gove sodelavce, saj so, kot 
pravijo, prvič po uvedbi no
vega komunalnega sistema 
našli skupni jezik z organi 
občine in komunalnih usta
nov.

PETAR DAVIDOVIC

NAJVEČ JIH DELA V INDUSTRIJI

Kje so Jugoslovani zaposleni?
Lani je bilo v naši državi zaposlenih 3,561.000 oseb, od tega v zasebnem 
sektorju 95.000 — Katere industrijske panoge povečujejo število zaposle
nih? —  Lansko povprečje osebnih dohodkov v gospodarstvu: 759 din,

izven gospodarstva: 925 din

Do leta 1970 naj bi zaposle
nost v naši državi narasla 
letno za dva do tri odstotke, 
kar pomeni, da bomo morali 
letos in dve prihodnji leti za
posliti v družbenem sektorju 
še 265.000 aktivnih prebival
cev. Obenem je predvidena še 
zaposlitev na osnovi osebne
ga dela — okrog 150.000 oseb, 
v inozemstvu 180.000 in v 
kmetijskih gospodarstvih 120 
tisoč državljanov. Se pravi, 
da bo skupno število zapo
slenih naraslo nad 700.000 
ljudi.

V tem času bodo razne šo
le dale okrog pol milijona šo
lanih strokovnjakov, katerim 
bo treba — po nedavnem 
sklepu zveznega izvršnega 
sveta — dati prednost pri za
poslovanju.

Kje delajo in koliko zaslu
žijo Jugoslovani in koliko nji
hova strokovnost vpliva na 
produktivnost v pogojih re
forme?

Industrija
Največ zaposlenih Jugoslo

vanov (okrog 47 odst.) dela v 
industriji, kjer je število za
poslenih v zadnjih letih osta
lo v glavnem nespremenjeno. 
V letu 1967 je bilo zaposlenih 
3 milijone 561 tisoč oseb, ozi
roma 20 tisoč manj kot v le
tu 1966 Od tega je delalo v 
privatnem sektorju 95.000 ali 
4000 več kot v prejšnjem le
tu.

Presežki delovnih moči so 
torej za industrijo še naprej 
značilen pojav. To velja zla
sti za tiste panoge, kjer se je 
navzlic stagnaciji proizvodnje

povečalo število zaposlenih 
(edektroindustrija, tekstilna 
in gumarska industrija).

Po rasti proizvodnje, pro
duktivnosti in zaposlenosti se 
že precej jasno očrtavajo pa
noge, v katerih se ta proces 
odvija povsem zadovoljivo. 
To velja za elektrogospodar
stvo, za pridobivanje in pre
delavo nafte, za industrijo pa
pirja ter za živilsko in gra
fično industrijo, ki zavzemajo 
v celotni industrijski proiz
vodnji 25 odstotkov.

Povprečni prejemki za vso 
državo so znašali 787 novih 
dinarjev. Povprečje v gospo
darstvu je bilo 759, zunaj go
spodarstva pa 925. Prejemki 
so bili za 12 procentov višji 
kot v letu 1966.

Delo je v letu 1967 iskalo

Padec cen 
na drobno

Marca so cene na drobno 
v primerjavi s februarjem 
padle za 0,2 odst., glede na 
lansko povprečje pa so bile 
višje za 2,6 odst. Storitve so 
bile marca letos take kot 
februarja, blagovni indeks pa 
je padel na 99,8 in indeks 
cen industrijskih izdelkov na 
99,5. Pocenile so se testeni
ne, maščobe in jajca, podra
žile pa vrtnine, jabolka in 
za malenkost presno meso. 
Cm kruh in mleko sta osta
la na februarski višini. Po
dražile so se tudi volnene 
tkanine, alkoholne pijače v 
trgovinah, pohištvo, aparati 
za gospodinjstvo in kmetij
sko orodje.

291.000 oseb — 34.000 več kot 
prejšnje leto. Prostih delov
nih mest je bilo nad 400.000 
oziroma 125.000 manj kot v 
letu 1966.

Republike
Protislovna gibanja v za

poslovanju v posameznih de
lih države so vplivala na to, 
da so se še povečale razlike 
v stopnji aktivnosti med re
publikami. V Sloveniji na pri
mer je 488.000 zaposlenih, v 
Bosni in Hercegovini, ki ima 
dvakrat več prebivalcev, pa 
je zaposlenih samo 471.000.

Splošno vzeto, se je v vsei 
državi število zaposlenih od 
leta 1964 do sredine 1967
zmanjšalo letno za ok
rog 3,7 procenta. Ta
ko je število zapo
slenih na tisoč Jugoslovanov
zmanjšano od 183 na 172, s 
čimer močno zaostajamo za 
razvitimi deželami.

Čeprav gibanja proizvod
nje, zaposlenosti in produktiv 
nosti še niso taka, da bi v 
sedanjih pogojih omogočila 
popolnejše reševanje vpraša 
nja zaposlenosti, nam gibanja 
v posameznih gospodarskih 
panogah in na mnogih pod 
ročjih države vzbujajo upanje 
na skorajšnje »boljše dni«.

Morda je največje opravi 
čilo tega optimizma zasnova
no na tem, da tako v admini
straciji kot v sami proizvod
nji vse bolj zmaguje edino 
pravilno prepričanje, da je 
tudi število delovnih mest ne
posredno odvisno od narašča
nja proizvodnje in produktiv 
nosti dela.

S. T.

JUGOSLAVIJA IN SVET

Svet brez atomskega orožja

„Vodstva brez nog“
V pripravah na sindikalni kongres razmišljamo 

o tem, kako naj bi delale 
sindikalne podružnice

Junij- bo kongres jugoslo. 
vanskih sindikatov. Morda bo 
prav, če priprave nanj izkori
stimo za to, da se nekoliko 
pogovorimo o naših sindikal
nih podružnicah.

Razen v redkih izjemah ne
kako nismo zadovoljni z nji
mi. Tu in tam, če smo odkri
ti, celo vprašujemo: »Ali nam 
je sindikat sploh še potre
ben?« Potreben je seveda že, 
vprašanje pa je, kako naj de. 
la, zlasti tudi sindikalna pod
ružnica, v današnjih družbe
nih razmerah, ki so bistveno 
drugačne kot tiste, v katerih 
so delovali nekdanji, klasični 
sindikati.

Zaradi ozimnice sindikata 
seveda ne potrebujemo več,

ker zdaj že imamo razvito 
trgovino in v njej vse blago, 
kj ga želimo. Prireditve, iz
leti — to ja, te naj sindikal
ne podružnice tudi dandanes 
še prirejajo! Kaj pa množič
ni sindikalni sestanki? Zakaj 
pa ne, kadar gre za stvar, ki 
sindikalne člane resnično za
nima? Pogosto pa seveda lju
dje ne hodijo več radi na se
stanke. Stvar, ki je na dnev
nem redu, jih mora res zani
mati. Socialistična zveza se 
je zato vrgla na razvijanje 
sekcij, v katerih se zbirajo 
ljudje, ki jih pač tisti prob
lem interesira. Ali ne bi ka
zalo tudi v sindikalnih po
družnicah bolj razmišljati o 
kakih novih, privlačnejših, so.

dobnejših oblikah dela?
Vendar ne gre za oblike. 

Sindikat si mora bolj izobli
kovati tudi svojo vsebino, 
svoj lastni »obraz«. Ni v re
du, če se sindikalna podružni
ca loteva istih problemov in 
na enak način kot delavski 
svet, ker bi bilo to nepotreb
no dupliranje. Prav tako pa 
se ne more izdvajati iz samo. 
upravnega delovanja kot ne
kakšna opozicija. Prvenstvena 
naloga sindikalne podružnice 
je, da se bori proti vsemu, 
kar ovira člane kolektiva, da 
bi lahko dejansko opravljali 
naloge in dobro gospodarili. 
Zato je sindikat dolžan pod
pirati vse tisto, kar vleče na
šo družbo naprej, hkrati pa 
premagovati, spreminjati za
starele poglede, se zavzemati 
za pravilno delitev po dejan
skem delu, se boriti proti sa
movolji, šikaniranju, zatira
nju sproščene izmenjave 
mnenj, pa tudi proti lumpen- 
proletarskim željam in proti 
tistim posameznikom, ki po
znajo podjetje samo takrat, 
kadar je treba kaj dobiti. Ta.

Jugoslovanska vlada je ne
davno objavila poročilo gle
de načrta sporazuma o nešir
jenju jedrskega orožja, ki sta 
ga Sovjetska zveza in ZDA 
marca letos predložili gene
ralni skupščini OZN. Poročilo 
vlade SFRJ je deležno v sve
tu različnih tolmačenj, osnov
no vprašanje, ki ga postav
ljajo v tej zvezi pa je, ali bo 
Jugoslavija podpisala omenje
ni sporazum o neširjenju je
drskega orožja ali ne.

Jugoslavija je za podpis ta
kega sporazuma vsekakor za
interesirana. Vendar naša vla
da sodi, da sedanji načrt, ki 
sta ga predložili dve super- 
sili, ne zadovoljuje pričako
vanj večine nejedrskih dežel. 
Zato bi sedaj bilo treba ta 
načrt korigirati, da bi res 
lahko postal pomemben do
kument, ki bi odprl vrata za 
dokončno rešitev vprašanja 
atomske oborožitve. Nedvom
no je, da sedanji načrt spo
razuma ne ustreza tej bistve
ni zahtevi — ne pomeni za
četek procesa za uspe
šno in učinkovito rešitev pro
blema oboroževanja. Zato ju
goslovanska vlada tudi meni, 
da je izboljšanje sedanjega 
teksta sporazuma bistveno 
vprašanje, če hočemo, da bo 
sporazum za vse sprejemljiv.

Brezatomska območja
Glavna pripomba večine ne

jedrskih držav, tudi Jugosla
vije, je predvsem ta, da pred
lagani načrt ne vzpostavlja 
pričakovanega ravnotežja pra
vic in dolžnosti jedrskih in 
nejedrskih držav. To pa je 
zelo bistveno. Za kaj gre? De
žele brez jedrskega orožja 
so poklicane, da se s svojim 
podpisom odpovedo suvereni 
pravici za proizvodnjo jedr
skega orožja, v zameno pa 
dobijo samo zagotovilo jedr
skih držav (sil), da ne bodo 
drugim dajale jedrskega oro
žja. Očitno je razhajanje v 
obveznost’h nejedrskih dežel 
in jedrskih sil. Države, ki 
imajo jedrsko orožje, v seda
njem trenutku niso dale■ do

volj jamstva, da bodo res za
čele z učinkovitim razorože- 
vanjem.

Dežele brez atomskega oro
žja so zelo zainteresirane za 
ustvarjanje brezatomslcih zon, 
v katerih ne bi smelo biti tu
jih baz z jedrskimi bombami. 
Jugoslavija je še posebno za
interesirana za takšno brez- 
atomsko zono na svojem ob
močju — v širši zoni Sredo
zemlja. Saj je znano, da je 
bilo Sredozemlje dolga deset
letja vznemirjajoče področje 
svetovne poUtike. Posledice 
tujih vmešavanj so občutne 
še danes in spopad na Bliž
njem vhodu je izraz prav ta
ke politike.

Ni dvoma, da bi skoraj vse 
sredozemske države z vese
ljem sprejele idejo za ostvari- 
tev zone miru in mednarod
nega sodelovanja v tem delu 
sveta. To bi zelo pozitivno 
vplivalo tudi na širši svetovni 
prostor, saj področje Sredo
zemlja oklepajo obrežja treh 
celin: Evrope, Azije in Afrike.

Neenake obveznosti
Brezatomska zona je nov 

korak k uresničitvi sedanjega 
načrta sporazuma, saj se po
stavlja vprašnje likvidiranja 
tujih baz, kar zadeva korist 
ene od super sil, točneje po
vedano ZDA.

V tem trenutku se nam zdi, 
da bi sporazum lahko odpra
vil sedanji neenakopravni po
ložaj glede obveznosti jedr
skih in nejedrskih držav. 
Prav tako bi se morala uve
ljaviti tudi jamstva, da je
drskega orožja tisti, ki ga 
imajo, ne bodo uporabili.

Samo na ta način bi lahko 
dosegli zaželeni cilj — zače
tek splošne razorožitve, tako 
klasične, kot (in predvsem) 
jedrske. Zasedanje generalne 
skupščine OZN, ki bo konec 
aprila, kakor tudi konferenca 
nejedrskih držav, ki bo av
gusta v Ženevi, bo morda da
lo določnejše odgovore na ta 
odločujoča vprašanja glede za
ustavitve atomskega oboro
ževanja. M. G.

PRori
ATOMSKI

— Še vedno dvomim, profesor, ee živijo tam le čez 
res inteligentna bitja! (Evening Standard)

ko razumemo zaščitno vlogo 
sindikata v samoupravni dru
žbi.

Delavska solidarnost je ple. 
menita stvar, ki smo jo v sin
dikatih dolžni skrbno negova
ti, a hkrati izpopolnjevati s 
sodobno vsebino. Tu in tam 
jo namreč narobe razumemo. 
Prav je, da smo solidarni s 
tovarišem, ki je zaradi bolez
ni ali drugih podobnih vzro
kov zabredel v težave in da 
mu pomagamo. Nujno je, da 
smo solidarni v boju proti 
kakršnim koli šikanam in 
drugim birokratskim poja
vom. V delovni organizaciji 
in občini pokažimo solidar
nost tudi na ta način, da se 
skupno lotimo urejanja otro
škega varstva, šolstva in dru
gih prepotrebnih dejavnosti. 
Izmaličili pa bi smisel delav. 
ske solidarnosti, če bi družno 
nastopali proti ukrepom, ki 
so, recimo, uperjeni proti ne
disciplini, izkoriščanju kolek
tiva, ali pa če bi se potegova
li za to, da naj podjetje ozi
roma občina še naprej, za 
vsako ceno vzdržuje pri živo

tarjenju obrat, ki ni sposoben 
življenja.

Velika hiba mnogih sindi
kalnih podružnic je ta, da de
lujejo samo »forumsko«, se 
pravi, da so njihova vodstva 
odtrgana od članstva. Takšno 
vodstvo se ne ukvarja z za
devami, ki žulijo delavce, za
to tudi nima za seboj član
stva, je torej »vodstvo brez 
rok in nog«. Seveda je potem 
na najboljši poti, da se sle
po vpreže v voljo in težnje 
skupine vodilnih ljudi, ki 
imajo sicer lahko tudi naj
boljše namene, a se kaj hitro 
utegnejo zbirokratizirati, če 
svojih idej, predlogov, teženj 
nenehno ne soočajo z intere. 
si in mnenji kolektiva.

Sindikalne podružnice pa 
bodo lahko zaživele le, če se 
bodo v njihovo delo bolj 
vključevali komunisti. Le-ti 
so zadnja leta začeli precej 
podcenjevati delo v sindikatu. 
Temu ustrezna je, žal, pogo
sto tudi kadrovska politika. 
Družbeno najbolj razgledane 
in ugledne ljudi v kolektivih

izbiramo za predsednike de
lavskih svetov, upravnih od
borov že redkeje, za sekre
tarje ZK, za sindikalne funk
cionarje se nam jih zdi pa že 
skoraj škoda! Toda preobraz
ba ZK je prav v tem, da se 
komunisti pojavljajo s stališ
či ZK ter se borijo zanje jav
no, med člani sindikata, 
SZDL, v drugih organizacijah 
in v delavskih svetih. To ni 
toliko pomoč sindikatu in 
drugim organizacijam mar
več predvsem nujen po
goj za to, da bi ZK
bila lahko vodilna idejno-poli- 
tična sila naše sodobne, sa
moupravno organizirane druž
be.

Res pa je seveda, da bo 
delo sindikalnih podružnic la
hko tolikć bolj uspešno, ko
likor bolj bo celoten sindikat, 
tja do njegovih centralnih or
ganov, bolj izoblikoval svojo 
vlogo, svoj koncept, ustrezno 
prilagojen razvitemu samou. 
pravijanju- To pa je seveda 
že drugo, širše vprašanje.

MIRO ZAKRAJŠEK
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Zapiski ob 15-letnici Prešernove družbe na njenem občnem zboru

Prešernova družba je 
poskrbela, da je v tem ča
su, v desetletju in pol, 
prišlo med ljudi res veliko 
dobrih knjig. Zato je za 
svoje člane natisnila:

15 koledarjev, 24 izvir
nih slovenskih del, 4 dela 
domačih klasikov, 3 pre
vode iz jugoslovanske in 
18 iz svetovne književnosti 
ter 37 poljudnoznanstvenih  
knjig in priročnikov.

Od leta 1957 izhaja pri 
Prešernovi družbi tudi 
zbirka LJUDSKA KNJIGA, 
leta 1953 pa je Prešernova 
družba postala tudi izda
jateljica revije OBZOR
NIK. Publikacija KNJIŽ
NA POLICA, ki je bralce 
obveščala o knjižnih no
vostih, je v hudi denarni 
stisk i usahnila. Ostala je 
revija KNJIGA.

Od ustanovitve je Pre
šernova družba izdala 
knjižna dela v okoli 6 mi
lijonov izvodov.

Med ljudi z dobro in 
napredno knjigo

O pomenu Prešernove 
družbe je republiški se
kretar za kulturo in pro
sveto Tomo Martelanc za
pisal:

»Prvenstveni namen te 
ustanove kot družbene or
ganizacije je, da posTedu- 
je dobro knjigo najširše
mu krogu občanov. Prešer
nova družba dosega ta 
namen z izdajanjem knjig 
in periodičnih publikacij,

s prirejanjem predavanj 
in literarnih večerov, z 
organiziranjem razstav in 
podobnih prireditev. Se
kretariat je prepričan, da 
je v tem okviru še poseb
no pomembna naloga Pre
šernove družbe, da najde 
dobri in napredni knjigi 
pot med ljudi, ki jih red
no knjigotrško omrežje ne 
doseže in ne privabi.«

Pismo republiške kon
ference Socialistične zve
ze Slovenije Prešernovi 
družbi pa med drugim ta
kole pravi:

»In borci za socializem  
so se vedno zavedali po
mena, ki ga ima dobra 
knjiga zanje osebno ter za 
splošni družbeni in duhov
ni razvoj slovenskega na
roda, za znanje delovnega 
človeka in njegovo kultu
ro ter moralno podobo.

javnost naprednih sil. O 
tem nas prepričajo šte
vilne akcije v naši kultur
ni preteklosti, med njimi 
tudi ustanovitev PREŠER
NOVE KNJIŽNICE v pr
vih časih po osvoboditvi, 
knjižnice, ki je pozneje 
prerasla v široko organi
zirano Prešernovo druž
bo.«

In dalje: »Knjižna zbir
ka Prešernove družbe pri
haja in bi morala še in 
še prihajati tja, kamor 
sicer sploh ne pride dobra 
knjiga, pa naj to velja za 
delovno organizacijo, za 
m esto ali podeželje, za 
delavce, kmete, inteligen
c o . . .  Prešernova družba 
bo prevzemala pomemben 
delež v nadaljnjem širje
nju dobre knjige in vzgo
je bralca . .  Socialistična 
zveza, ki se kar najodloč
neje zavzema za nadalj-

Britev časa in davek 
reformi

Za uspeh je dober na
men vsekakor premalo. 
Prešernova družba pa je 
to še celo izkusila na svo
ji koži. Gospodarska re
forma ji je vzela naročni
ke, od nje pa se je, žal,

»Ko je bila pred 15 leti ustanovljena Pre
šernova družba, ni šlo le za novo založbo, 
marveč bolj za organizacijo, ki naj med ljudi 
razpošilja čimveč dobrih knjig,« je med dru
gim povedal Boris Ziherl, predsednik uprav
nega odbora Prešernove družbe na njenem 
občnem zboru 13. aprila v ljubljanskem klubu 
poslancev.

Skrb za širjenje takšne nji splošni kulturni raz- 
knjige, za čimbolj še izpo- voj naše družbe, moralno 
polnjevanje njene vzgojne visoko ceni takšna priza- 
in družbene funkcije, je devanja in jih bo tudi sa- 
bilo trajno vodilo za de- ma tvorno podprla.«
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Vlado Lam ut: BRALKA

obrnilo (čeprav ne po
vsem ) tudi zanimanje So
cialistične zveze — nje
ne ustanoviteljice.

Naklade knjižnih zbirk, 
ki jih je izdala Prešerno
va družba, so se občutno 
zmanjšale: naklada zbirk 
za članstvo za polovico, 
naklada LJUDSKE KNJI
GE za tretjino.

Vrste v Prešernovi druž
bi so se razredčile. V 
enem samem letu je druž
ba izgubila 166 poverjeni
kov, 7186 članov in 2377 
naročnikov na LJUDSKO 
KNJIGO. Samo revija 
OBZORNIK je imela lani 
75 naročnikov več kot leta 
1966.

Knjiga -  tržno blago!
»Kaj zdaj?« so se v skr

beh za dobro knjigo spra
ševali na občnem zboru 
delegati iz vseh slovenskih  
mest, književniki, družbe
no politični in drugi jav
ni delavci.

Rešitev se jim  med raz
pravo o nadaljnji rasti 
Prešernove družbe nika
kor ni hotela pokazati; sa
mo tu in tam se je utrni
la iskra sprejemljivega 
predloga za izhod iz za
gate. Med drugim so bile 
iskre skrite tudi v takihle 
pripombah:

»Dajmo patronat nad 
Prešernovo družbo Zvezi 
komunistov in Socialistič- 
in zvezi!«

»Kaj nismo izgubili sti
ka s poverjeniki? Predvsem  
moramo stike s poverjeni
ki utrditi, vrniti medseboj
na zaupanja . . .  Zakaj ne 
bi šole prevzele poverje- 
niške naloge?«

»Uspeh bo tedaj, če bo
mo imeli raziskano trži
šče. Tudi knjiga je, ž a l , . 
tržno blago . . .«

»Zdi se, da LJUDSKA 
KNJIGA do zdaj res ni 
dala na svetlo najbolj za
nimivih, kvalitetnih in za 
naše ljudi pisanih knj i g ..«

»V knjigah, ki jih popu
larizira Prešernova druž
ba, naj bo popisan naš 
človek z vsemi problemi in 
veseljem do življenja, ki 
ga ima . . .«

15:1 -  pa ne za 
knjige, marveč za 

alkohol!
Tudi tole smo slišali:
»Standard ima prednost 

pred knjigo . . .«

»Knjiga, gledana z  zornega ko ta  večtisočletnega  
razvoja človeštva, je  najdragocenejša posoda, kar 
jih  je  iznašel človek. Zakaj posoda je nam enjena  
ohranitvi in knjiga je  tista, k i hrani in varuje  
najdragocenejše vrednote človeštva. Ne amfore, 
v katere so stari spravljali plodove svoje zem lje  
in delo svojih  rok, ne sarkofagi, v katere so po
lagali svoje mrliče, nič ni tako trpežno kakor ta  
posoda duha, narejena iz krhke  snovi, a zm ožna  
neugnanega obnavljanja  . . .

Knjiga ostaja neugnano živo in prepričljivo  
potrdilo  naše spojenosti s tisočletji človeške ku l
turne zgodovine. Magija črke nas osvaja vedno  
znova. S črko, z besedo u jem am o duha, z  duhom  
u jem am o spoznanja, s spoznanji preoblikujem o  
sebe in ž iv l je n je . . .

Brez vas, knjige, bi bili v m nogih  trenutkih  
našega življenja  kakor ljud je brez ognja in brez 
sonca, prezebajoči v m rzlih  sapah živ ljenjsk ih  
nujnosti in usodnih  naključij. Z vam i si ustvar
jam o  um etno  sonce, da nas greje na poteh življe
nja  . . .

L jud je  sm o na tem  planetu, k i m u  ne pozna
m o enakega, razvili čudežno m oč uma, spoznanja, 
dela. K je  bi bil ta veličastni uspeh, ki se utegne 
nadaljevati še v  nedoglednost, če bi ne bilo knjig, 
ohranjevalk najlepšega in najdragocenejšega v 
vsem  sprem in jan ju  in m inevan ju , ki je zakon na
rave . . .

Tako bi m oral govoriti človek svo jim  knjigam. 
Tako jim  je govoril Cervantes, ko  je  dal zapisati 
na izvirno izdajo svojega »Don Quihota« rek: 
Post tenebras spero lucern — upam, da bo po 
tem inah sinila luč; tako jih je  gledal Puškin, ko  
se je  um irajoč poslavljal od svojih  knjig: Zbo
gom, prijateljice! Tako so jih  gledali nešteti ljud 
je vseh časov in narodov , tisti, k i so drug dru 
gem u podajali plamenice človekove m isli in le
pote  . . .

Kadar koli s to jim o  ob knjigah, prisluhnim o  
zvesto  n jihovem u glasu, čujm o, kako  nam  ti dav
ili poetje  in misleci m olče govore skozi vekove, 
preko toliko razvalin, pogorišč in grobov: Hvala 
vam , knjige!«

(Božidar Borko: HVALA VAM, KNJIGE!)

». . .  skratka, Prešernova 
družba je približno tam, 
kjer je začela . .«

». . .  in ne nazadnje: go
tovo škoduje popularnosti 
knjigam Prešernove druž
be tudi zmešnjava na za
ložniškem trgu •..«

Na dan pa je prišla še 
najhujša ugotovitev: DA
PORABI POVPREČEN 
SLOVENEC VSAKO LE
TO ZA KNJIGE PET
NAJSTKRAT MANJ DE
NARJA KOT ZA ALKO 
HOL!

Za narod, ki se šteje 
med vodilne kulturne na
rode v jugoslovanski so
cialistični skupnosti, je to 
hudo nevšečna ugotovitev. 
In pred to kruto resnico 
se ne da zbežati. »Najhuje 
je, da morajo to resnico 
sprejeti tudi tisti, ki so 
svoje življenje in delo po
svetili knjigi, se pravi 
kulturi,« je med drugim  
ugotovil razgret udeleže
nec občnega zbora z mari
borskega območja.

Potrč: »Biti revolu
cionar -  biti izobra

žen!«
Pa vendar je še upanje, 

da se stanje, v kakršnem  
se je znašla s svojim  po
slanstvom Prešernova druž
ba, občutno popravi.

Na občnem zboru so 
med drugim predlagali, 
naj bi slovenski pisatelji 
obiskali še več krajev in 
delovnih ljudi v podjetjih, 
naj bi za ljubitelje knjig 
vsaj v večjih krajih od
prli klube Prešernove 
družbe, sicer pa na šolah  
gojili tekmovanje za bral
ne značke.

V isti sapi pa so se na 
občnem zboru vprašali, ali 
bo to za vrnitev Prešerno

ve družbe v najširši krog 
občanov zadostovalo!

Pisatelj Ivan Potrč je 
opozoril na naslednje zelo 
pomembno spoznanje. »Bi
ti revolucionar,« je rekel, 
»je včasih pomenilo biti 
izobražen. Tudi danda
nes še velja, da je lah
ko izobražen samo tisti, 
komur je knjiga nepo
grešljiva prijateljica. Kdor 
je to spoznal, mu knjige, 
predvsem dobre knjige, ni 
treba vsiljevati, ker bi ga 
to ponižalo.«

Slej ko prej je na obč
nem zboru Prešernove 
družbe zažarela tale o- 
srednja nit: kakor je nuj
no, da knjiga išče bralca, 
ni nič m anj nujno, da bra
lec išče  knjigo! Nemara bi 
bil to lahko tudi osrednji 
napotek Prešernovi druž
bi, da bi njene knjige po
stale prav zares — l j u d -  
s k G

IVAN ZORAN

POSTANI 
IN OSTANI 
ČLAN
PREŠERNOVE
DRUŽBE!

4 DOLENJSKI UST * TEDNIK* VESTNIK• vsak četrtek 60.000 izvodov!



D A N A

'(annftm orti:!! j khokt

Kaj vse se da doseči z dobrimi in vsestranskimi pripravami, je pokazal 
referendum v Kragujevcu: 90 odstotkov vseh volivcev je šlo na volišča, 
82 odst. pa jih je glasovalo za samoprispevek: v 3 letih bodo zbrali iz 
osebnih dohodkov milijardo starih dinarjev za razširitev svojih bolnišnic, 
za 3 nove šole in za 7 drugih šolskih objektov, obnovili pa bodo gimnazijo

V parku šole v Kostanjevici je po načrtih MARKA JELNIKARJA letošnjo po
mlad zrasel lep skalnjak z bazenom, ki ga krasi kip dečka z goskama, delo aka
demskega kiparja Vladimira štovička. Pridobitve se je zlasti razveselila mladina, 
saj ji kar naprej zastaja korak ob vodometu. Ko goski še nista im eli vode, pa 
sm o bili priča nadvse prisrčnemu prizoru. Deklica iz prvega razreda je prinesla 
goskama koruznega zrnja in ju, m isleč da sta živi, začela krmiti. Vsekakor lepo 
priznanje za avtorja štovička!

Skrb za človekovo osebno 
dostojanstvo in kulturnost

V soboto bo minilo že 27 let, odkar se je z ustanovitvijo 
Osvobodilne fronte slovenskega naroda v Ljubljani začel naš 
usodni boj za narodno svobodo in socialno revolucijo. Iz uvodne 
besede, ki jo je v maju 1966 imel na znanstvenem posvetovanju 
ob 25-letnici ustanovitve Osvobodilne fronte predsednik Sloven
ske akademije znanosti in umetnosti tovariš JOSIP VIDMAR, 
objavljamo zaključne besede.

Tovariš Vidmar je v začetku svojega takratnega uvodnega 
nastopa poudaril, da je demokratični instinkt položil temelje 
tej vsenarodni, resnično demokratični organizaciji. Začela se je 
stapljati in se je naposled strnila v enoto, kakršna je bila mišlje
na v prvi zahtevi programa Osvobodilne fronte, v enoto vseh po
štenih, patriotičnih in progresivnih Slovencev, v njihovo zdru
žitev v enotno fronto za obrambo naših narodnih in življenjskih 
interesov. In nič čudnega ni, je nadaljeval tovariš Vidmar, da je 
na teh osnovah organizirana Osvobodilna fronta povzročila, 
ustvarila v naših ljudskih množicah edinstven polet in navdu
šenje za stvar, za katero je bil vsak posameznik pripravljen 
žrtvovati vse, do zdravja in življenja samega. Velika zasluga za 
to moralno in politično veličino pripada Komunistični partiji, 
ki je Osvobodilno fronto zasnovala, jo kasneje razvila in jo vodila 
do zmagovitega konca vojnih naporov.

Nastopno besedo je tovariš Vidmar nato zaključil takole:

»Včeraj je  m inilo  25 let od tistega  
pom em bnega dne, ko  se je  vse to za
čelo. Prvotne naloge Osvobodilne fron 
te so izpolnjene, toda njena naloga ni 
končana, ker ne m ore biti končana  
nikoli, š e  se borim o za svojo  svobo
do, saj se skupa j z  vsem i narodi 
Jugoslavije še vedno borim o za so 
cializem in za višje živ ljen je  v  socia
lizmu. Ali je  mogoče danes Osvobo
dilna fron ta  nepotrebna? Ali je  m o 
goče, da bi bil nepotreben in nevažen  
ogrom ni m oralni kapital, k i ga pred
stavlja  ta organizacija? Seveda so 
njeni konkre tn i cilji odpadli, takratni  
zgodovinski cilji so odpadli. Toda tre
ba je  n jene neizčrpne m oči porabiti 
za najvažnejše naloge naše sedanje  
resničnosti. Toda res za najvažnejše, 
ne za kakršnekoli in katerekoli. In  
katere so, ki j im  je  vredno posvetiti 
te m oči in k i se jim  je  treba posveti
ti? Im enoval bom  eno samo, in  ta se 
im enuje: skrb  za človeka v  globljem  
sm islu  te besede. Ta skrb  pa je iden
tična s skrb jo  za pravo dem okracijo , 
ka jti ta je  jam stvo  za človekovo

osebno dostojanstvo, in s skrb jo  za 
njegovo ku lturnost, k i m ore in  m ora  
dati žlahtnejšo  vsebino vsakem u  oseb
nem u živ ljen ju  in hkra ti ž iv ljen ju  na
roda, ka terem u je  ta ku ltura  nam e
njena. Prepričan sem, da je  v  Osvo
bodilni fron ti dovolj m oralnih moči 
za dosego tega, kar sem  pravkar na
kazal. Izkoris tim o  jih  za sm otre, ki 
so vredni n jene velike zgodovine.

Osvobodilna fron ta  je  stvaritev  
m ajhnega naroda in  ne m ore imeti, 
vsaj ne prav km alu, širšega vpliva  
v svetu in m ed  drugim i narodi, k i so 
skora j vsi večji od  Slovencev. Toda  
njena zasnova je  tako  nedvoum no ra
zumna, da ne rečem  genialna, in n je 
na notranja  in zunanja  zmaga je  tako  
velika, da jo  je  vredno proučevati, 
kakor je  njena m oralna m oč za nas 
res dragocenost na jv išje  vrste. In  
njen  prim er bo lahko kda j koristen  
tudi drugim  narodom , kakor je  bil 
koristen  organizaciji odporništva  
v vse j Jugoslaviji.«

JOSIP VIDM AR

Čedalje večja potreba po 
uvajanju samoprispevka ni 
povsod dobro sprejeta, kar 
pa ne pomeni, da bi državlja
ni ne hoteli pomagati. V 
glavnem je vse odvisno od 
političnih priprav za referen
dum, kar nam naj lepše po
trjuje primer iz Kragujevca. 
Preden so se odločili za re
ferendum o izgradnji 11 šol
skih objektov in kirurškega 
bloka, so se v Kragujevcu 
dobro pripravili.

Ko se je zvedelo za rezul
tat referenduma, so bili pre
senečeni celo največji optimi
sti. Saj nihče ni upal, da bo 
šlo na volilna mesta nad 90 
odstotkov vseh volivcev in da 
bo za referendum glasovalo 
kar 82 odstotkov vseh vpisa
nih volivcev. Dan referendu
ma se je spremenil v praznik, 
potem pa so vzroke za tak 
uspeh referenduma hitro od
krili.

Tri možnosti, izbrali pa 
so prvo

Čeprav celotna politična 
aktivnost še ni do kraja ana
lizirana, je že sedaj jasno, da 
so občinska skupščina in druž- 
beno-politične organizacije s 
podporo domačega časopisa 
Svetlost in drugih informa
tivnih sredstev v razmeroma 
kratkem roku organizirali ob
sežne priprave za referen
dum. 2 e pred splošnim zbo
rovanjem in odlokom o ne
posrednem glasovanju so pre
bivalci in delovne organizaci
je pretehtale predlog progra
ma razvoja izobraževanja in 
zdravstva, kakor tudi tri va
riante, kako ba zagotovili 
sredstva za zgraditev predvi
denih objektov.

Na osnovi njihovih predlo
gov je bil prvotni program 
spremenjen in večina izobra
ževanju namenjenih sredstev 
so usmerili v zgraditev osnov
nih šol. V javnih razpravah 
je bila sprejeta tudi prva va
rianta zbiranja sredstev: sa
moprispevek prebivalcev naj 
znaša 1 odstotek neto oseb
nih dohodkov in drugih pre
jemkov.

Moč domače tiskane 
besede

Enomesečno dobo od raz
pisa referenduma do 14. mar
ca, ko so se Kragujevčani 
odločili za samoprispevek, so 
porabili za podrobno sezna

njanje prebivalcev s sedanjim 
stanjem zdravstvenih in šol
skih ustanov dn pomenom 
zgraditve predvidenih objek
tov. Program razvoja izobra
ževanja in zdravstva, ilu
striran s fotografijami in po
datki o trenutnem stanju teh 
dejavnosti, kot tudi predlog 
za pridobitev potrebnih sred
stev, so natisnili kot knjigo 
v 22.000 izvodih, da jo je do
bila vsaka družina v mestu.

Razen tega so tiskali veliko 
plakatov, lepakov in parol, pa 
tudi znamkic zahvale, ki so 
jih učenci osnovnih šol delili 
volivcem na volilnih mestih. 
Razen tega so imeli po šolah 
roditeljske sestanke, na kate
rih so prebivalci natančneje 
spoznali pogoje dela izobra
ževalnih in zdravstvenih 
ustanov in zdravstveno stanje 
otrok in mladine. Bilo je tu 
di veliko zborov volivcev, kon
ferenc SZDL, sindikatov in 
ZK, na katerih so govorili ak
tivisti, predstavniki strokov
nih služb pa prosvetni in 
zdravstveni delavci.

Milijarda starih dinarjev!

Z uvedbo samoprispevka 
bodo Kragujevčani v prihod
njih treh letih dali iz svojih 
osebnih dohodkov skoraj 10 
milijonov novih dinarjev, de
lovne organizacije pa bodo 
iz svojih fondov prispevale še 
14,3 milijona, ker so njihovi 
samoupravni organi sklenili, 
da bodo obračunavali združe
na sredstva na osnovi enega 
odstotka bruto osebnih do
hodkov. Ostanek potrebnih 
sredstev — 33,4 milijona, je 
zagotovljen iz proračuna ob
čine, fonda Komunalnega za
voda za socialno zavarovanje 
in medicinskega centra.

S temi sredstvi bodo zgra
dili modemi kirurško-opera- 
cijski blok, ki bo imel tudi 
ginekološki oddelek, 12 ope
racijskih dvoran, obenem pa 
bo rešen tudi problem občne
ga, ušesnega in urološkega 
oddelka kakor tudi še neka
terih drugih oddelkov sploš
ne bolnišnice. Sredstev za 
šole bo porabljenih največ: 
za graditev treh novih osnov
nih šol in še sedem dru
gih šolskih objektov. Precej 
sredstev bo šlo tudi za obno
vo kragujevške gimnazije, 
najstarejše v Srbiji, in še za 
popravilo nekaterih srednjih 
šol v mestu.

M. V.

Kdor zdravje ljubi, 
ne pije veliko. |  
Če pa pije, V
piie Hermeliko {
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MEBLO nezadržno napreduje
V industriji opreme ne gre 

dobro. Toda tovarna Meblo 
v Novi Gorici je v tako ugod
nem položaju kot še nikoli. 
Povprečje osebnih dohodkov 
je bilo lani 110.000 starih di
narjev, skladi pa so dosegli 
10 odstotkov celotne realiza
cije. Bolje povedano: skladi 
Mebla so visoko presegli skla
de treh slovenskih železarn.

Tak tempo hočejo v Meblu 
nadaljevati tudi letos, saj si 
obetajo povečanje realizacije 
za skoraj eno četrtino. Kri
zo, v kateri je bil Meblo leta 
1965, tako kot druga indu
strija opreme, so prebrodili 
in Meblo je pustil za seboj 
večino podjetij svoje stroke.

BREZ URAVNILOVKE

Glavni direktor inž. Oleg 
Vrtačnik pravi, da pot do se
danjega razcveta ni bila brez 
težav.

še  pred nekaj meseci se je 
tudi v Novi Gorici govorilo 
o razlikah v osebnih dohod
kih. Pritisk za »uravnilovko« 
dohodkov je prihajal z raz

ličnih strani. Bile so tudi pre
kinitve dela.

Ko pa so sistem nagraje
vanja začeli obravnavati na 
osnovi zmanjšanja stroškov 
in povečanja produktivnosti, 
so stvari ubrale drugo pot. 
Ker so ugotovili preveliko 
porabo surovin, kar je pome
nilo enega osnovnih proble
mov deficitarnosti, so se za
čeli v tovarni vse bolj priza
devati za varčevanje. To je 
ustvarilo povsem novo stanje.

Preobrat pa je nastal te
daj, ko je individualna in 
skupinska stimulacija zajela 
širši krog proizvajalcev. Pri
tiski so začeli popuščati in 
vzdušje, kakršno je v Beblu 
sedaj, lahko samo pozdravi
mo, so nam rekli delavci in 
vodilni ljudje v tovarni.

BREZ »ZAPRTOSTI«
Meblo se je tudi odreklo 

zaprti proizvodnji in sodelu
je s sedmimi tovarnami Slo
venskega primorja in Istre. 
Kooperantski odnosi so olaj
šali uvajanje dolgoročne de
litve dela. Tovarna se želi

povezati z vsemi podjetji, s 
katerimi bi lahko skupaj iz
delovala in prodajala vse, kar 
spada v področje industrije 
opreme.

Tovarna odpira svoje pro
dajalne v vseh večjih potroš
niških centrih v državi, v No
vi Gorici pa ima stalni salon 
vseh svojih izdelkov v naj
večji možni izbiri. Obenem 
si utira pot na tuja tržišča. 
Kot upajo, bo Meblo letos iz
vozil četrtino svoje proizvod
nje, in sicer predvsem na iz
birčna, težko zadovoljiva tuja 
tržišča: v Francijo, Švico,
Italijo in Nemčijo. Sedaj od
pira tovarna svojo veliko pro
dajalno tudi v Libiji.

čeprav daleč na robu, se 
je Meblo uvrstil med najbolje 
organizirane industrijske de
lovne organizacije v Sloveni
ji. V tovarni natanko pozna
jo odgovornost vsakega de
lavca — od vratarja do di
rektorja. Urejeni so odnosi 
in pristojnosti samoupravnih 
organov in vodstva tovarne.

FRANCE DRENOVEC

POT DO USPEŠNEGA SKLEPA O SAMOPRISPEVKU

Dragocene izkušnje Kragujevca
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Iz dolenjske regije, ki za
jema deset občin, bo zasto
palo sindikate 13 delegatov. 
Devet občinskih sindikalnih 
svetov bo volilo po enega de
legata za kongres, novomeški 
občinski sindikalni svet pa 
štiri. Volitve delegatov bodo 
izvedli tako, da bodo zasto
pani posamezni strokovni 
sindikati. Največ delegatov, 
in sicer 7, bo zastopalo sin
dikat industrije, ostali stro
kovni sindikati, ki bodo za-

MARMOR
GRADAC
tet. 7&-177, lok. 8

Po konkurenčnih cenah 
izdelujemo v s e  v r s t e

Osebni avtomobil: tudi
iz novomeške tovarne

MEDOBČINSKI SINDIKALNI POSVET O ZAPOSLOVANJU

Ne zapirajmo oči pred resnico!

Dokler se ne bo proizvod
nja razširila, v Novem me
stu ne bodo gradili novih 
proizvodnih prostorov. Prav 
tako imajo za ta čas dovolj 
kvalificiranih ljudi, povečanje 
števila zaposlenih pa bo od
visno od stopnjevanja proiz
vodnje.

Novomeške austine bodo 
prodajali za dinarje in za 
devize, cena pa bo taka kot 
za enake uvožene avtomobi
le z vsemi dajatvami vred, 
torej od 29.000 do največ 
30.000 din. BMC-IMV 1300 je 
na sejmu v Beogradu dobil 
že tudi domače ime: KOREL 
iz Novega mesta, želimo mu 
srečno vožnjo!

Število nezaposlenih lahko zmanjšamo le s povečano rastjo gospodarstva 
—  Če podjetje ne uspeva, je najbrž krivo vodstvo

POSVET O BAZI 20. V soboto so se v Dol. Toplicah na pobudo Inštituta za zgodovino delavskega gibanja in 
Muzeja ljudske revolucije Slovenije sestali najvišji predstavniki republiških organov in organizacij ter 
sosednjih občin. Sklenili so, da je treba s posebnim zakonom  zaščititi Bazo 20 in druge spomenike NOB v 
Sloveniji, ter predlagali posebno komisijo za takojšnje reševanje in ureditev objektov na partizanskem Rogu. 
Na sliki: predsednik republiške konference SZDL Janez Vipotnik, predsednik republiške skupščine Sergej 
Kraigher, predsednik glavnega odbora ZZB NOV Slovenije Franc Leskošek-Luka, član sveta federacijo >Iiha 
Marinko in predsednik novomeške ObS Franci Kuhar med razpravo. (Foto: M. Moškon)

(Nadaljevanje s 1. strani)

Z angleško korporacijo 
BMC (British Motor Corpo
ration), ki združuje tovarne 
Austin, Aust:n-Healey, Mor
ris, MG, Riley, Wolseley, 
Princess in Nuffield Tractor, 
so podpisali pogodbo o so
delovanju, ki zajema celotno 
dejavnost tega angleškega 
avtomobilskega velikana. Po
godba dovoljuje, da sme IMV 
vgrajevati v ta vozila največ 
polovico delov iz domače 
proizvodnje. Prvi osebni av
tomobili bodo prišli iz IMV 
na naše ceste to jesen, i*- 
leta pa jih bodo za začetek 
izdelali 5000.

v ponedeljek od 6.30 do 12. ure in od 14. do 16.30; 
v torek, sredo, četrtek in petek od 6.30 do 12. ure; 
v soboto pa je banka zaprta.

Vlagatelji lahko vlagajo in dvigajo hranilne vloge 
pri vseh poštah na področju banke tudi ob 
sobotah.

piranju novih delovnih mest v 
podjetjih, kajti če kupna moč 
prebivalstva ne bo rasla, to
varne tudi izdelkov ne bodo 
mogle prodati. V podjetjih 
pa, kjer napredka ni, bi mo
rali najprej razpravljati o 
sposobnostih vodilnih Icadrov 
in o številu visokošolsko izo
braženih strokovnjakov.

Poudarili so, da problema 
nezaposlenosti ne bo mogoče 
reševati z neobveznimi pripo
ročili, temveč z učinkovitimi 
ukrepi. Splošna ugotovitev je 
tudi bila, da bi morali jasno 
določiti, do kod lahko segajo 
pravice samoupravljavcev, 
kajti praksa je pokazala, da 
bi lahko integracijo vse dru
gače izpeljali, če bi bila mož
na družbena intervencija.

Medtem ko bodo marsika
tero teh vprašanj rešili na 
kongresu, pa bi lahko neza
poslenost takoj ublažili, če bi 
se družbeno-politične orga
nizacije v svojih občinah za
vzemale za ukinjanje dopol
nilnega in nadurnega dela.

Krajevna
organizacija Zveze 
borcev Šentjanž

v a b i
vse preživele borce juriš- 
nega bataljona XIV. divi
zije na borčevsko sreča
nje, ki bo na dan 1. maja 
letos v Primštalu pri Šent
janžu (pri Cirilu Vidmar
ju) ob 10. uri dopoldne.

Pričakujemo vas!

Pretekli teden je bil v Črnomlju medobčinski po
svet o problematiki zaposlovanja, katerega so se 
v okviru predkongresne dejavnosti udeležili člani 
občinskih sindikalnih svetov iz občin Črnomelj, Me
tlika, Novo mesto in Trebnje. Razen njih so bili 
navzoči tudi predstavniki občinskih skupščin in 
družbeno-političnih organizacij.

Pri obravnavi predkongres
nega gradiva o zaposlovanju 
so na posvetu ugotovili, da je 
gradivo marsikje nepopolno 
in preveč načelno. Predvsem 
pa so menili, da teza o po
polni zaposlitvi vsega aktiv
nega prebivalstva ni uresnič
ljiva ob dejstvu, da je neza
poslenih zmeraj več.

Tudi v dolenjskih in belo
kranjskih občinah raste šte
vilo nezaposlenih, saj je pri 
zavodu za zaposlovanje pri
javljenih že okoli 1400 brezpo
selnih. Res pa je, da so šte
vilke dostikrat varljive. Lju
dje se pripravljajo kot nujno 
potrebni dela, po drugi stra
ni pa se določenih poklicev 
branijo. Za zadružni obrat 
v Šentjerneju na domačem 
področju pred kratkim nika
kor niso mogli dobiti 15 de
lavk, zato so morali ponje v 
bosanski Dobo j. Moški pa no
čejo delati pri gradnji cest 
ah pri drugih težkih delih.

Sila živahna razprava o 
tem, kako omiliti nezaposle
nost, je pripeljala do zaključ
ka, da je rešitev edinole v od-

Na sejmu v Novem 
mestu

V ponedeljek, 22. aprila, je 
bilo na novomeškem sejmi
šču naprodaj 961, pujskov, 
prodali pa so jih 601. Manjši 
so šli v denar po 110 do 170 
dinarjev, večji pa po 180 do 
290 din.

Z brežiškega sejma
V soboto, 20. aprila, je 

bil na brežijskem sejmišču 
živahen promet. Naprodaj je 
bilo 1015 pujskov, prodali pa 
so jih 595. Za manjše »o 
zahtevali 6,30 do 6,50 din, za 
vetje pa 4,20 do 4,50 din kg.

v centrali v Novem mestu, podružnici v Kr
škem in ekspoziturah v Trebnjem in Metliki

Prav tako poslujejo ob sobotah tudi vse menjal
nice valut.

Osnutek statuta je presplošen
Na kongresu Zveze sindikatov Jugoslavije bo naše območje zastopalo 

13 delegatov —  Do 10. maja jih bodo izvolili na konferencah

stopani z enim delegatom, so: 
sindikat gradbenih delavcev, 
kmetijstvo, storitvena dejav
nost, družbene službe in pro
met ter še zveznega delegata.

Na posvetu je tekla zelo ži
vahna razprava o program
ski osnovi sindikatov. Treba 
bo priti na čisto, kaj je sin
dikat ter njegova vloga in na
men v družbenem dogajanju 
pri nas. Na posvetu v No
vem mestu, na katerem je 
sodeloval tudi tajnik republi
škega odbora Zveze sindika
tov Slovenije Jože Marolt, je 
bilo poudarjeno, da sindikat 
ne more imeti samo vloge za
ščitnika delavskega razreda, 
ker je družbeno-politična or
ganizacija. Imeli so tudi več 
kritičnih pripomb na osnu
tek statuta Zveze sindikatov 
Jugoslavije, ki je presplošen.

Razpravljali so še o drugih 
vprašanjih v zvezi s politično 
aktivnostjo sindikatov pred 
kongresom. V teh dneh je 
bila vrsta posvetov in raz
prav o posameznih zadevah 
s področja dela sindikatov. 
Do 10. maja bodo v vseh do

lenjskih in spodnjeposavskih 
občinah občinski sindikalni 
sveti izvedli predkongresne 
konference, na katerih bodo 
izvolili delegate za kongres 
in razpravljali o sklepih po
svetovanj v predkongresnem 
obdobju.

Premalo denarja 
za borce

Upravni odbor sklada za 
borce je predlagal občinski 
skupščini spremembo odloka 
o družbeni priznavalnini bor
cem in aktivistom NOV ter 
o študijski pomoči njihovim 
otrokom, z utemeljitvijo, da 
so določila preširoka. Obči
na namreč ne more dati 
priznavalnin vsem, ki bi 
imeli pravico do nje.

Lani zaradi izpada prora
čunskih dohodkov sklad za 
borce ni dobil vsega denarja. 
Priznavalnine in študijsko 
pomoč so prejemali upravi
čenci z dvomesečno zamudo, 
kar je prizadelo zlasti soci
alno ogrožene borce.

DOLENJSKA BANKA IN HRANILNICA 
NOVO MESTO

o b v e š č a ,  da bo

1. maja 1968 spremenila 
delovni čas in bo poslovala

za stranke

nagrobnikov, spomenikov, 
spominskih obeležij in vsa 
teracerska dela hitro in 
kvalitetno.

OBISK VISOKEGA GOSTA — Predsednik skupščine SR Črne gore Veljko Mila- 
tovič je v spremstvu podpredsednika izvršnega sveta Slovenije dr. Franca Hoče
varja obiskal novomeško in trebanjsko občino V Novem mestu sta obiskala 
tovarno zdravil »KRKO« in tekstilno tovarno »NOVOTEKS«. Podpredsednik dr. 
France Hočevar, Veljko Milatovič, predsednik ObS Novo m esto Franci Kuliar in 
direktor NOVOTEKSA inž. Avgust Fajfar pri ogledu obratov tovarne.

Foto: S. Dokl

S POSVETA SINDIKALNIH SVETOV

Sporazum je še 
vedno nujen

19. aprila je b;ia v sejni 
dvorani Komunalnega zavo
da za socialno zavarovanje 
2,- seja sveta zdravstvenega 
centra Novo mesto. Udele
žili so se je predstavniki 
Komunalnega zavoda za so
cialno zavarovanje, zdravst
venih ustanov in direktorji 
zdravstvenh domov. Na seji 
so govorili o nekaterih or
ganizacijskih pomanjkljivostih 
v zdravstvu, ki jih bodo 
morale delovne organizacije 
reševati posamezno, o na
gradah za staž ste, ki bodo 
opravljali obvezni staž v bol. 
nici Novo mesto ali v zdrav
stvenih domovih na področ
ju  Zdravstvenega centra. 
Osrednja točka dnevnega 
reda pa je bilo podpisovanje 
splošnega sporazuma o os
novah za financiranje zdrav
stvenega varstva v letu 1968. 
Sklenili so, da ob enakih 
pogojih podpišejo sporazum 
tudi z zdravstvenima domo
voma Črnomelj in Metlika, 
ki se nameravata integri
rati v samostojni Belokranj
ski zdravstveni zavod.

V Nebesa z avto
mobilom

Te dni je na Homu nad 
Šentrupertom buldožer že 
toliko poravnal traso ce
ste, da je do lepe turistič
ne postojanke »Nebesa«, 
kjer je tudi nova lovska 
koča, že mogoče priti tudi 
z avtomobilom. V kratkem  
bodo cesto posuli s ka
menjem in peskom in bo 
ta lepi, še malo znani pre
del Dolenjske na voljo tu
di motoriziranim izletni
kom.

vsak četrtek

ZA MLADE 
PO SRCU

POIZKUSITE NAŠE MESNE 
PROIZVODE
in ostanite tudi njihov potrošnik!

POSEBNO VAM PRIPOROČAMO:
% kranjske klobase 
£  lovsko salamo 
g  šunkarico
@ vse ostale vrste klobas in salam 
Za hrenovke, pečenice in safalade sprejemamo 
posebna naročila.

OBRAT

KLAVNICA
tel 72-231



TEŽKO JE GASITI BREZ VODE! V nedeljo opoldan je nenadoma začelo goreti 
pri Videtovih v Šentjerneju. Zgorelo je gospodarsko poslopje in škoda je precejš
nja. Ce bi bil v bližini hidrant, bi bil lahko ogenj v nekaj minutah pogasen. 
Požar je resno opozorilo graditeljem vodovoda, naj m islijo na hidrante! (Foto: 
Polde Miklič — prva nagrada za fotografijo tedna).

PISMA UREDNIŠTVU
Za nas ni bilo 

prostora
Tovariš urednik!
Državna založba Slovenije 

je doslej izdala štiri lepe in 
bogato ilustrirane knjige: 
Gorenjska, Primorska in Not
ranjska, Ljubljana ter Dole
njska in Bela krajina. Zad
nja knjiga me je razočara'a, 
saj nisem v njej našel i.iti 
koščka Trebnjega, Mirenske 
doline ali trebanjske občine, 
čeprav pelje mimo nas avto
mobilska cesta, železniška 
proga, Temenica, v naših 
krajih pa je veliko zanimivo
sti in pristnih dolenjskih 
značilnosti*

Trebnje resda ni mesto, to
da v tem kraju se izletniki 
radi ustavljajo, še maršal 
Tito je že obiskal znano Spri- 
ngerjevo gostilno, kar se ne 
zgodi vsakemu kraju. Turisti
čno društvo si prizadeva, da 
bi se izletniki v našem kraju 
dobro počutili, toda sestav
ljavci omenjene knjige so, 
Jcot kaže, menili, da ni potreb
no ničesar zapisati ali joto- 
gravirati, čeravno bi nam to 
lahko veliko koristilo tudi za 
turistično propagando.

So se pisci te knjige zave
dali, da je Dolenjska veliko

i večja in mnogo bolj bogata,
' kot jo oni prikazujejo? Za 

nas je papir skopo odmerjen, 
čeprav se ob nedeljah in pra
znikih iz naših krajev vijejo 
reke avtomobilov z gajbica
mi in flaškoni, ljudje so raz
igrani, veseli, polni doživetij 
med pristnimi Dolenjci, ki 
so radostnih in radodarnih 
src.

Ko prelistavam to knjigo, 
bi najraje zavpila, da nismo 
pozabljeni, samo premajhni 
smo in preskromni, čeprav 
smo ponosni, da živimo v 
Trebnjem ali Mirenski doli
ni, kjer so še mnoge nepo
kvarjene naravne lepote in 
dobri, pošteni ljudje.

BENA GLOGOVŠEK 
Trebnje 69

Pojasnilo tovarišu 
Zupancu

če je v Zupančevi polemiki 
kanec strupa, naj bo v mo
jem pojasnilu vsaj kanec pe
lina. Na tako osebni napad je 
pač težko politično odgovo
riti ali celo polemizirati. V 
sestavku »Nekaj novega: DE
LATI!« sem hotel ožigosati 
abstraktno delujoče, mlačne 
>;politične delavce«, ki jih 
ljudje niti ne poznajo. Pri 
Zupančevi polemiki si ni
sem bil na jasnem ali brani 
z njo take politike ali same
ga sebe. Sele ko sem prebral 
podpis pod njegovim pismom,

sem vprašal, kakšen »politič
ni delavec« je bil Dušan Zu
panc, in predsednik OK 
SZDL mi je povedal: »Tri le
ta je bil tajnik SZDL!« Tega 
do zdaj nisem vedel.

Prepričan pa sem, da mo
rajo ljudje političnega delav
ca poznati z dobrih in s sla
bih strani (že zaradi volitev), 
in če ga ne poznajo, niso kri
vi ljudje niti Ben Quick, pač 
pa politični delavec! Najlaže 
bi se predstavil z delom, naj
teže s slabo pripravljenimi 
sestanki, ki se jih občani ne 
udeležujejo. Lahko bi, reci
mo tudi pisal v glasilo Socia
listične zveze, če seveda ne 
smatra, da je tu prostor re
zerviran samo za Kopitarje!

Politika niso čevlji, da bi 
se vO njej -lahko pogovarjali 
samo politiki. Moje politično 
delo na primer je odvisno od 
moje službe, tu me ocenjuje
jo naš kolektiv in bralci, ki 
kupujejo naš časnik; izvolje
nega politika in njegovo delo 
pa ocenjujejo predvsem vo
livci, med njimi lahko tudi 
jaz. če ima navzlic temu kdo 
občutek, da sem samo raz
sodnik (arbiter) in ne priza
det državljan, je to pač stvar 
njegove dobre ali slabe ve
sti . . .  In če noče tovariš Zu
panc razumeti tistega o »kriv
di televizije«, bom bolj raz
ločno povedal: tako se nam
reč nekateri »politični delav
ci« radi izgovarjajo — krivo 
je to, krivo je ono, pred svo
jim pragom pa zelo neradi 
pometajo!

Če bi hotel razložiti tovari
šu Zupancu, kaj je bilo pri 
nas v 23 letih zgrešenega in 
kaj ne, bi mi na tej strani 
vzelo preveč dragocenega 
prostora, lahko pa mu sve
tujem, naj malo bolj prepro
sto stopi med ljudi, ki mu 
jih bodo natresli za uho, da 
se mu bodo lasje ježili.

In še nekaj: tovarišev, ka
kršne mi svetuje tovariš Zu
panc za zgled, poznam vsaj 
tu okrog nas zelo malo in še 
ti so na žalost največkrat 
ostali tudi brez primernega 
moralnega plačila, če jih je 
-seveda kaj več, bi jih tovariši 
»politični delavci« lahko kdaj 
tudi javno predstavili!

Do bistva mojega sestavka 
»Nekaj novega: DELATI!« pa 
je tovariš Zupanc »zavzel na 
las enako stališče« kot jaz in 
tu nimam kaj več pojasnje
vati. M. MOSKON

Počiščena okolica 
gradu

Uredništvu Dolenjskega li
sta!

V imenu stanovalcev tre
banjskega gradu odgovarjam 
na članek, ki je bil objavljen

v Dolenjskem listu dne 11. 
aprila 1968 pod naslovom 
Trebanjske iveri.

V tem članku je bilo re
čeno, da stanovalci niso ho
teli očistiti okolice gradu in 
da je moralo Stanovanjsko 
podjetje za to plačati 1000 ND 
Komunalnemu podjetju. Sta- 
novalci želimo odgovoriti. na 
ta članek.

Vsi stanovalci so bili pri
pravljeni urediti okolico, če 
bi predsednik hišnega sveta 
določil, kateri dan bi se či
stilo, kot je to bilo vsako 
leto. Res pa je, da smo zače
li godrnjati, to pa zato, ker 
predsednica, odkar je bila iz
voljena, ni sklicala nobenega 
sestanka. Delala je po svoji 
volji in vse dopustila.

Navedli bomo le nekaj pri
merov.

Samovoljno je dala pose
kati akacijev£ drevje za ko
lje v vinogradu in za drva in 
to podarila brez plačila ali 
odškodnine, ne da bi zahte
vala, da bi počistili vsaj pro
stor, kjer je drevje rastlo.
V jeseni je dopustila, da se 
je lahko iz jabolk delal ja
bolčnik in da so otroci na
ravnost uničevali jabolka, ta
ko stranke niso dobile niti 
kilograma jabolk, čeravno bi 
jih lahko vsaka dobila 60 do 
80 kilogramov. Pustila je, da 
se je lahko na novo postavila 
kumica, čeravno je to v 
Uradnem vestniku prepove
dano. Samovoljno je drugi 
stranki dopustila podreti 
drvarnico in les porabili, ni 
pa zahtevala od stranke, na) 
prostor počisti. Za vse te 
ukrepe stanovalci, tajnik in 
delegat hišnega veta niso ve
deli, dokler niso bili že iz
vršeni.

Ko je tajnik vprašal, zakaj 
dela brez posvetovanja in za
kaj ne skliče sestanka, je od
govorila, da ga tudi ne bo 
in da bo oddala vse papirje 
Stanovanjskemu podjetju.

Ko smo videli, da komu
nalno podjetje čisti okolico 
gradu, jo je eden od stano
valcev vprašal, kdo je to pod
jetju naročil, a ona je odgo
vorila, da čisti podjetje za
stonj. Verjeli smo ji, ker ima 
imenovano podjetje v gradu 
svoje prostore in tudi zunaj 
njega uporablja velik del dvo
rišča. Tako smatramo, da 
smo stanovalci krivi samo to
liko, ker smo verjeli predsed
nici in ker smo jo sploh 
volili.

Prosimo, da nas komunal
no podjetje točno obvesti, če 
je čiščenje res stalo 1000 ND, 
saj je prostor le tolikšen, da 
smo ga do sedaj lahko oči
stili v dveh urah, in to samo 
osem oseb.

Za objavo se v imenu dese
tih stanovalcev zahvaljuje

STANE KAFOL 
Trebnje 49

NAŠIM KMETOVALCEM V VEDNOST!
Na lepi ravnini je vsaka kosilnica dobra — toda prava vrednost motorne 
kosilnice se izkaže le na popolnoma nepravilno valovitih in strmih tleh, 
kjer je do sedaj le ročna kosa kosila.
Lahka motorna kosilnica IRUS model »MICKY« je 
edina motorna kosilnica, ki se sama, avtomatično, najtesneje prilagodi 

vsem neravnostim polja in zato ona 
edina,tudi na valovitih in strmih terenih »najbolj čisto« pokosi, je 
izvrstna za košnjo trave in žita v ravninah, je
idealna za košnjo na neravnih, nepravilno valovitih, strmih, kamnitih 
košenicah in rovtah,
prekaša vse ostale motorne kosilnice čim bolj neraven je teren in

čim večja je strmina košnje.

Kjer na strmini koscu spodrsne, edinole »MICKY« se ne zvrne!
Zahtevajte ponudbo od pooblaščenih dobaviteljev:

INTERMERX, Postfach 173, A-9500 VILLACH (Beljak), Avstrija, ali pa 
BRUMAT MARINO, via Gorizia 3, FARRA d' Isonzo, Italia

Najboljša igrača: HRANILNIK!
Že otroci naj se mimogrede nauče varčevati in v igri 
bodo spoznavali življenjsko resnico: zrno do zrna po
gača, kamen do kamna palača! Tudi vi lahko dobite 
hranilnik za vašega otroka pri

Dolenjski banki in hranilnici

v NOVEM MESTU in njenih poslovnih enotah

v KRŠKEM, TREBNJEM ali METLIKI!

■  Prisrčne prvomajske čestitke pošilja vsem delovnim 
ljudem naše domovine, zlasti pa še vsem varčevalcem, 
poslovnim prijateljem, delovnim organizacijam in vsem 
prebivalcem širše Dolenjske kolektiv DOLENJSKE 
BANKE IN HRANILNICE V NOVEM MESTU hkrati s 
svojimi poslovnimi enotami v KRŠKEM, TREBNJEM IN 
METLIKI!
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KOMPAS

STE SE ŽE 
ODLOČILI 
ZA IZLET 

NA GARDSKO 
JEZERO?

POHITITE, 

ČAS PRIJAV JE 

DO 25. APRILA!
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NOVO MESTO
KOLEKTIV INDUSTRIJE MOTORNIH VOZIL NOVO MESTO POZDRAVLJA VSE DELOVNE LJUDI OB 1. MAJU, PRAZNIKU DELA!
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BETI -  METLIKA
čestita vsem svojim poslovnim prijateljem in delovnim ljudem za 1. maj, praznik 
dela, ter priporoča svoje izdelke, ki so osvojili domače, evropsko in amerišKo 
tržišče!

HOTEL 
METROPOL 
NOVO MESTO

vabi v svoje lokale: 
restavracijo, kavarno 
in kletno restavracij«

Za 1. maj želi kolektiv 
svojim gostom veselo 
praznovanje!

KMETIJSKA
ZADRUGA

KRKA
NOVO MESTO

Obiščite naše prodajalne, 
ki so vedno dobro založene 
s prehrambenim in repro- 
produkcijskim blagom!

Ob delavskem prazniku,
1. maju, čestitamo vsem 
kmetijskim proizvajalcem, 
kooperantom in vsem 
delovnim ljudem.

g
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GRADBENO OPEKARSKO 
PODJETJE
MIRNA na Dolenjskem

Opravljamo vse vrste visokih gradenj, nudimo ope
karske izdelke, betonske cevi, betonski strešnik 
in razrez lesa.
Kolektiv čestita svojim odjemalcem za praznik dela 
— 1. maj!

OBRTNO MONTAŽNO PODJETJE

OMP INŠTALATER
Novo mesto, Prešernov trg 9, tel. 21-872 
centralne kurjave, vodovodne instalacije, 
strelovodi in kleparska dela.
Vsem svojim strankam želimo vesele prvomajske 
praznike!

% v - i

MESNO
PREHRAMBENO
PODJETJE
NOVO M ESTO

Nudimo vam vse vrste svežega mesta 
in suhomesnih izdelkov. * • - r

V naših delikatesah boste postreženi /
s toplimi jedmi, pijačami in z delikatesnim blagom! v

2ELIMO VESELO PRAZNOVANJE PRVEGA MAJA!

INDUSTRIJA 
OBUTVE 
NOVO MESTO

Nudimo svoje kvalitetne izdelke in hkrati čestitamo 
vsem delovnim ljudem za 1. maj, praznik dela!

I N S T A L A T E R

KOMBINAT LESNE INDUSTRIJE

IIMLES
RIBNICA

za opremo vaše 
hiše izdelujemo:

VHODNA VRATA 
OKNA, POLKNA, 
in GARAŽNA 
VRATA.

Vsem poslovnim 
prijateljem, 
kupcem in 
delovnim ljudem 
želimo vesalo 
praznovanje 
1. maja!
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KOMET
METLIKA
Izdelujemo in priporočamo: nedrčke, steznike in 
damske obleke. — Za 1. maj, praznik dela, pozdrav
ljamo vse delovne ljudi!

MIZARSKA
PRODUK
TIVNA
ZADRUGA
SEVNICA

((
H

Izdelujemo in dobajgjaiporstilSka,'luksuzno in mo- 
demo pohištvo; opremljamo upravne zgradbe; I16 
tele, vile in druge društvene prostore.

Izdelava prvorazredna! -t * :  ̂ ^ J;-.- '•

Kolektiv čestita za 1. maj, praznik* dela, vsem ob
čanom in poslovhim prijateljenT!; ** f. * • .  <* 1'

TOVARNA ŠIVALNIH 
STROJEV

MIRNA
MIRNA NA DOLENJSKEM

Za kupce naših šivalnih strojev smo pripravili na- 
f /  gradno žrebanje, ki je vsak mesec. Prva nagrada: 

avtomobil »ZASTAVA« 600 D.

Vsem našim poslovnim prijateljem, kupcem in de
lovnim ljudem pošiljamo ob prazniku delovnih 
ljudi — 1. maju iskrene čestitke!
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SAMO ZA DINARSKA 
SREDSTVA
danske uvožene peči za
CENTRALNO KURJAVO

• • • • • • •
KGL HOFLEVERANO0R

B  ♦  l P  ♦  - 9
DE FORENEDE OERNST0BERIERAJS

■ prvič v Jugoslaviji 

• omejena količina \  /

idealno za hiše, vikende, vile i. p. 

enostavna montaža 

dostava na dom 

25.800—40.800 Kcal/h . X

na olje in trdo gorivo 

litoželezna izdelava kotla

•  CENA
SALAMANDER

od 8.210.— do 9.990.— Ndin 
odvisno od kapacitete

.

Zahtevajte prospekte in informacije; 
obiščite specializirani trgovini v Ljubljani — 
Gosposvetska cesta št. 4 in Topniška c. št .9

m e t a  I R a
Servis in servisni deli — OBRTSERVIS Ljubljana, 
Slomškova 3

Garancijska doba: eno leto za gorilce — tri leta 
za kotle — V PRODAJI OD DANES, 25. APRILA 
DALJE

Ljubljana, Dalmatinova 2
Tel. h. c. 311-155 int. 274

Danski zastopnik za SFRJ 
ADRIA -  Beograd

SGP PIONIR
NOVO MESTO
OPRAVLJAMO VSE VRSTE VISOKIH IN NIZKIH GRA
DENJ KVALITETNO, V ROKIH IN PO KONKURENČNIH t
CENAH. $

VSEM INVESTITORJEM, POSLOVNIM PARTNERJEM ,
IN DELOVNIM LJUDEM 2ELIMO VESELE ^  >'
PRVOMAJSKE PRAZNIKE!

Ktft,

RESTAVRACIJA

NA GRIČU
MOTEL ČATEŽ
Obiščite novo restavracijo, kjer boste postreženi 
solidno in po zmernih cenah.

Kolektiv čestita vsem svojim gostom za 1. maj 
praznik dela!

LESNO PREDELOVALNA INDUSTRIJA

ZORA
ČRNOMELJ

se pridružuje čestitkam delovnih kolektivov za 
1. maj, obenem pa se priporoča svojim poslovnim 
prijateljem!
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MAJSKA ŠTEVILKA: za isto ceno -  

56 strani in krojna pola.

•  Počitnice za vsak žep
•  Slovenska zdravnica premaguje smrt
•  Poletje na balkonu in vrtu
•  Kroji po naročilu in modni nasveti 

za močnejše

in še vse polno koristnega in zabavnega

II. srečanje naivnih slikarjev Jugoslavije
Slovesne otvoritve se bo to nedeljo dopoldne udeležilo tudi več pomemb
nih predstavnikov jugoslovanskega kulturnega in javnega življenja —  Raz
stavlja 46 umetnikov od Ohrida do Žirov in Mute na Dravi —  Razkošje 
tisočerih barv s palete jugoslovanskih kmetov, delavcev in skromnih, 

preprostih ljudi —  slikarjev

V nedeljo, 28. aprila, bo 
ob enajstih dopoldne v La
mutovem likovnem salonu 
slovesno odprta razstava ju
goslovanskih naivnih slikar
jev iz zbirke Gerharda Le- 
dica. Razstava bo prikazala 
103 dela 46 avtorjev. Med 
njimi so vsi predstavniki 
znamenite hlebinske šole pa 
tud več Slovencev. Priredi
tev so pripravljali leto dni. 
Vsak razstavljalec je izdelal 
po eno sliko nalašč za to 
razstavo. Žirija, ki je odbi
rala razstavno gradivo in ki 
je bila sestavljena iz ugled
nih jugoslovanskih strokov
njakov, je pregledala več kot 
Šeststo del.

Na otvoritev razstave je 
povabljena tudi Hlebinska 
narodna muzika, ki jo vodi
jo Martin Hegedušič in bra
ta Galeković. Ansambel bo 
izvajal poseben umetniški 
program, med katerim bo 
prvak Hrvatskega narodnega 
gledališča Mladen šerment 
iavajal Balade Petriče Ke- 
rempuha. S to otvoritvijo

bodo hkrati slovesno odprli 
letošnji XII. dolenjski kul
turni festival, ki bo občin
stvu nudil tja do oktobra 
izbrane kulturne prireditve.

Ob otvoritvi razstave »Svet 
naivnih« bo izšla posebna 
publikacija, neke vrste enci
klopedija v malem, ki bo 
predstavila z življenjepisom, 
osebno fotografijo, reproduk
cijo enega izmed razstavlje
nih del ter izjavo slikarja, 
vsakega avtorja posebej. 
Knjiga bo tako obsegala 150 
strani. V uvodu v knjigo je 
akademik Krsto Hegedušič 
povedal, kako je nastala hle
binska šola, kje danes je in 
kaj je dosegla. O naivni 
umetnosti pravi med drugim 
tudi tole: »Pol čara naivnega 
slikarstva leži v neznanju. 
To neznanje, ta nesposob
nost sta ustvarjala slučajno
sti in nepričakovanosti, ki 
so likovno zanimive, kakor 
slikarstvo otroka. Ako bo 
tako tudi za naprej, se lah
ko ob iskrenosti, poštenju, 
ljubezni in delu nadejamo še

svetlih trenutkov našega na. 
ivnega slikarstva. Nastprot- 
no pa, ako bodo naivnemu 
slikarstvu vodiči izključno 
samo dinar in dolar, tedaj 
že danes mirne duše polo
žimo na grob našega naiv
nega slikarstva šopek umet
nih rož.«

Poleg uvoda Krste Hege- 
dušiča je v publikaciji še 
uvodna beseda Gerharda Le- 
dića, »lutajućeg reportera 
Vjesnika u srijedu«. Le-ta 
je vsa povojna leta marljivo 
zbiral dela jugoslovanskih 
naivcev in tako ustvaril 
zbirko, ki jo po izjavi pred
stavnikov Jugoslovanske aka
demije znanosti in umetno
sti v Zagrebu smatrajo za 
naj večjo in naj popolnejšo v 
Jugoslaviji. V imenu prire
ditelja te pomembne prire
ditve je v uvodu spregovoril 
tudi predsednik Dolenjskega 
kulturnega festivala Lado 
Smrekar.

Kostanjevica bo s tem 
znova začela vabiti na kul
turne prireditve. Tehtnost

Ivan Lacković: PROSNI DANI (risba s tušem, 1966, lastnik: muzej grada 
Sombora, II. nagrada VI. likovne jeseni) — Lacković bo razstavljal tudi 
na II. srečanju naivnih slikarjev Jugoslavije, ki bo v nedeljo dopoldne od
prto v Lamutovem likovnem salonu v Kostanjevici na Krki.

festivalskih sporedov se je 
že zadnja leta tako razra- 
stla, da je festival s svojimi 
prireditvami že davno stopil 
iz anonimnosti ter prerasel 
okvire pokrajine, v kateri 
deluje, hkrati pa tudi re
publiške in državne okvire. 
Razstava bo brez dvoma na
letela na velik odmev v naši 
javnosti, saj je kar najskrb- 
neje pripravljena in bo od
prta ves maj in junij 1968.

Lackovićevo dari
lo krški galeriji
Ob zaključku razstave del 

Ivana Lackoviča iz Zagreba, 
ki jo je obiskalo izredno ve
liko ljudi, je umetnik podaril 
krški galeriji sliko »BELO 
CVETJE« (olje na steklu). 
To je prvo darilo, ki ga je 
dobila ta mlada umetniška 
ustanova in ki lahko pomeni 
zametek bodoče stalne zbir
ke. Ivanu Lackoviču se vod
stvo galerije lepo zahvaljuje.

V krški galeriji bodo v 
prvi polovici maja odprli 
razstavo pokojnega kiparja 
Ivana Napotnika, za občin
ski praznik pa pripravljajo 
posebno presenečenje.

Stjepan Večenaj: JAPA SU SENJALI. . .  (1967). — 
Tudi naivni slikar Večenaj bo sodeloval na sedanji 
razstavi v Kostanjevici na Krki.

PRED RAZSTAVO EKSLIBRISOV V DOLENJSKI GALERIJI
U l  1 « !  •  I  1 m •  3 1 0 g 6 i •  v«

„ drobni listin
V Dolenjski galeriji v Novem 

mestu bod0 v petek. 26. aprila, 
odprli razstavo ekslibrisov. Pri
pravilo jo je Društvo prijateljev 
drobne grafike Ex libris Sloveniae 
iz Ljubljane, razstava pa bo pri
šla v Novo mesto po Škofji Loki 
in Ljubljani. Drobni lističi, ki jih 
ljudje lepijo v knjige zato, da 
si ponazore svojo ljubezen do 
njih, so dela umetnikov — sli
karjev, ki so skušali na ekslibrisih 
upodobiti značilnost lastnikove 
osebnosti ali pa knjigo iz knjiž
nice tega ali onega bibliofila umet
niško dopolniti.

»Za vsakim .znamenjem je skrit 
človek. In ta človek hoče nekaj 
povedati o sebi. . .  Kratka gesla, 
krilate besede, modre in šegave 
sentence se vrste pred našimi oč
mi .segajo v razum, se dotaknejo 
srca, nekaj povedo, še več za- 
stro, v svojem svetu so zagonet
ne in spet odkrite, nikoli prav 
do kraja razbrane,« je o ekslibri
sih zapisal ob prvi slovenski raz
stavi dr. Roman Tominec. In res 
je, kot pravi dr. Tominec: »Estet- 
Sko ugodje nam nudi ta drobni

in še daleč ne izčrpani svet drob
ne grafike in odpira pot za nove 
dosežke in nova gledanja svojevr
stnih oblik.«

V Študijski knjižnici Mirana 
Jarca sem pretekli teden srečal 
člane društva (to šteje sedaj že 
42 članov, ustanovljeno pa je bilo 
pred tri četrt leta). Tov. Dagmar 
Novaček, predsednica društva, se 
Je spoznavala z novomeško zbir
ko ekslibrisov. Te je prizadevni 
knjižničar Bogo OTmelj leta in 
leta zbiral in prav laskava je bila 
ocena poznavalcev, ki so menili, 
da ima med knjižnicami prav no
vomeška najlepšo zbirko. Dr. 
Rajko Pavlovec je z zanimanjem 
pregledoval ekslibrise našega La
muta, Jakca ter Stiplovška (tri 
ekslibrise objavljamo v tej števil
ki, vsi so last študijske knjižni
ce Mirana Jarca). Na razstavi v

PRED PRIČETKOM 12. DOLENJSKEGA KULTURNEGA FESTIVALA

Lep nastop z združenimi močmi
V nedeljo, 23. marca, je bil v 

Artičah koncert domačih pevskih 
zborov. Nastopilo je 185 pevcev, 
ki so obiskovalce v dvorani navdu
šili.

Najprej so nastopili trije zbori, 
ki jih je vodil Miha Haler, Zbori 
so pokazali svojo muzikalnost, gla
sovno ubranost, in so disciplinira
no izvedli pesmi.

Otroški zbor je nastopil s sed
mimi pesmimi. Spremljal; so ga 
dirigent, učenec na' orglice ter 4- 
letni Miran na harmoniko. Miran 
je nastopil tudi s  6-letno Justiko 
in je požel navdušen aplavz občin
stva. Otroški zbor je svoj program 
zaključil s Haydnovo in Mozartovo 
pesmijo.

87-članski mladinski zbor je za
pel pet pesmi. V odmoru je na
stopil tudi učenec glasbene šole 
Marjan Ogorevc, ki je zaigral soli
stično skladbo, kasneje pa je 
spremljal mlade pevke.

Nastopile so tudi učenke 6. In

Razstava sovjetske 
mladinske knjige

Na pobudo profesorja  
ruščine na novomeški gim
naziji je študijska knjiž
nica Mirana Jarca s  so
delovanjem Doma sovjet
ske kulture iz Beograda 
postavila razstavo sovjet
ske m ladinske knjige. Raz
stavljenih je več kot 300 
knjig in fotografij pisate
ljev. Razstavljena so dela, 
ki zastopajo mladinsko 
pesmžitvo, m ladinsko le
poslovje, veliko je tudi le
poslovnih ter drugih knjig. 
Na razstavi so tudi pre
vodi del jugoslovanskih  
pisateljev v ruščino. Raz
stava bo odprta do 29. ap
rila.

8. razreda osnovne šole. Preseneti
le so z ubrano pesmijo in opo
zorile, da bodo s trdo vajo znale 
tudi še kdaj kasneje lepo zapeti.

Moški zbor, čeprav je bil malo 
okrnjen, je kljub temu navdušil 
poslušalce z nekaterimi zahtevni
mi pesmimi, tako da je moral ne
katere pesmi na željo poslušalcev 
celo ponavljati.

Program je popestrila folklorna 
skupina, ki je zaplesala ples 
»Metla« in »Potrkano«. Nastopilo 
je 14 plesalcev, ki so se odlikovali 
po skladnosti gibov. Koncert je 
vodila Darinka 2upančič in z ne
katerimi kratkimi recitacijami po
magala, da je bil koncert zares 
uspešen.

Nov uspeh Bergerje
vega kvinteta 

v Avstriji
Ansambel Berger iz Celja 

je gostoval od 14. dol6. aprila 
v Vorarlbergu na avstrijsko- 
švicarski meji in s svojimi 
vižami navdušil tudi tamkaj
šnje občinstvo. To je bil lep 
uspeh in nov napredek an
sambla pred njegovo daljšo 
turnejo po Avstriji.

Melita Avsenak s 
Senovega že drugič 

na plošči
Te dni je prišla v prodajo 

nova plošča kvinteta Berger 
iz Celja, v katerem poje tudi 
nadarjena punčka Melita Av
senak s Senovega. To je že 
njena druga plošča, kar je 
za dekletce izredno lep us
peh, tako da lahko njej in 
kvintetu Berger čestitamo za 
novo priznanje!

Božidar Jakac:
Ekslibris za Mirana Jarca

Novem mestu bo dobršen del raz
stavljenega gradiva iz Študijske 
knjižnice Mirana Jarca.

Društvo ljubiteljev drobne gra
fike ex libris Sloveniae vključuje 
ljudi najrazličnejših poklicev. Za
nimanje za ekslibrise je v svetu 
prav veliko. V Nemčiji je bilo 
ustanovljeno leta 1891, avstrijsko 
1903. Ustaljeno ime za lističe, oz
nake lastništva, je ekslibris, An
gleži jim pravijo book-plates, 
Francozi marques de possession. 
Najstarejši doslej znani ekslibris 
pripada egipčanskemu kralju 
Amenofisu III., ki je živel okoli 
leta 140q_ pred našim štetjem. Na 
njem je v hieroglifih omenjeno 
njegovo ime in ime njegove že.

Vlado Lamut: Ekslibris

ne. V 16. stoletju so začeli last
niki knjižnic naročati ekslibrise. 
Med slovenskimi mojstri eksli
brisov sta najbolj znana Božidar 
Jakac in Miha Maleš. Zbiralci teh 
drobnih lističev občudujejo v njih 
dela odličnih slikarjev, lesorez- 
cev in grafikov, ki so se z vso 
resnostjo in zavzetostjo trudili, 
da bi v njih izrazili ljubezen do 
knjige in upodobili lastnikovo 
posebnost, značaj ali stvar, ki 
mu je ljuba.

V Dolenjski galeriji bomo torej 
videli razstavo, ki ne bo zanima
la samo tistih, ki zbirajo ekslibri
se ampak tudi najširši krog lju
biteljev knjige in slikarstva. Spo
znali se bomo tudi s plemenitim  
in dragocenim konjičkom zbira
teljev, ki so spoznali, da se v teh 
drobnih grafikah skriva umetniko
va duša in človekovo prijateljstvo 
do knjige.

PETER BREŠČAK

  ■ - .............

F ran jo  Stiplovšek: 
E kslibris
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Gradbinci9 
investitorji, 

g r a d i te l j i !

Uporabljajte kvalitetne gradbene materiale:

□  TERAKOLOR plastični premaz za slikanje notranjih zidov
□  BETONSKE STREŠNIKE v sivi ali rdeči barvi
□  BETONSKE BLOKE za zidanje v raznih dimenzijah
□  STROPNE MONTAŽNE NOSILCE IN POLNILA

□  DIMNA VRATCA
□  KORITA ZA NAPAJANJE ŽIVINE

□  BETONSKA OKNA
□  TERACO PLOŠČICE raznih dimenzij in vzorcev
□  DOLOMITNI BELI IN SIVI PESEK za zidanje in omete
□  MARMORNA ZRNCA v raznih barvah za teraco pode

□  ZRNATI PESEK za posipanje stez in alej
□  TERAPLAST plastični fasadni omet
□  TERABONA in HIROFA klasične omete za fasade

Po ugodnih cenah vam vse to dobavi

tel. 88-204 in 88-372

ROKOMET

Piran : Brežice 22:15
Čeprav so Brežičani pokazali 

dobro igro, so srečanje izgubili. 
Gostje, so nastopili brez poškodo
vanega Šetinca, ki je še vedno 
v bolnici. S svojo igro je prese
netil mladi štangelj.

Za Brežice so nastopili: Berglez, 
Rovan 5. Blatnik, štangclj 6. Av
sec, Kukavica, Lipej, Novak, Sva- 
žič 3, Pavlič 1 in Mars.

(V. P.)

Murska Sobota : Brežice 
11:7

Brežičanke so v Murski Soboti 
nastopile brez vratarke Marjance 
Božičnikove in tudi zaradi pri
stranskega mariborskega sodnika 
srečanje izgubile. Najboljša pri 
gostjah je bila Vlasta Mišičeva.

Za Brežice so igrale: Bobnar,
Buzančič 1, Molan 1, Slak, Kolar, 
Les, Mišič 5, Zorko in Mišič II.

(V. P.)

Krmelj : Medvode 10:12
Kljub vodstvu domačih v prvem 

delu tekme je gostom uspelo 
zmagati. Krmeljčani so srečanje 
izgubili zaradi napačne taktike. 
Vratar domačih Logar je ubranil 
dva sedmerca in je bil najboljši 
mož na igrišču. Pri domačih mo
ramo pohvaliti še Zamana in R. 
Papeža, ki sta dosegla vsak po 
tri zadetke. Sodnik Hren iz Ljub
ljane je bil odličen.

Celje : Ribnica 39:13
Sam rezultat pove, da so Rib

ničani gostovali pri vodilni ekipi 
slovenske rokometno lige. Na 
vročem celjskem igrišču se niso 
preveč znašli in so srečanje iz
gubili z nekoliko preveliko raz
liko.

Za Ribnico so nastopili: J.
Kersnič, Ponikvar 6, S. Kcrsnič, 
Matelič 2, češarek 1, Blakšif, 
Kodič 1, Tanko in Tomšič 3.

V. V.

NOGOMET

Rudar : Papirničar 4:1
Senovski rudarji so v nedeljo 

premagali Papirničarja iz Radeč 
z rezultatom 4:1. Prvi so prišli v 
vodstvo Senovčani. Kmalu nato 
so gostje izenačili. Rudarja je 
povedei v vodstvo odlični izvajalec

ll-metrovk vratar Avsenak. K po
višanju rezultata pa sta prispevala 
še Gaser in Mirč.

J. KODELJA

Celulozar : Pivovar 10:0 i
Kljub temu da so domači do- | 

stgli 10 zadetkov bi bil rezultat 
lahko še precej višji. Domači 
igralci so podcenjevali nasprotni
ke, zato gledalci niso bili zado
voljni s srečanjem. Pri domačih 
igralcih moramo pohvaliti priza
devnega Stanojeviča ter najbolj
šega strelca Klajiča.

Za Celulozarja so dosegli za
detke: Klajič 5, Stanojevič 2,
Kandič, Klinar in Andjelkovič po 
enega. V. N.

Brežice : Polzela 5:2
Brežičani so v gosteh izbojevali 

zasluženo zmago nad Polzelo. 
Kljub temu da so domači nogo
metaši dvakrat vodili, je uspelo 
lirežičanom doseči prepričljivo 
zmago. V. P.

ODBOJKA
Trebnje : Bovec 3:0

V prvem kolu druge republiške 
odbojkarske lige je moštvo Treb
njega učinkovito premagalo bor
beno ekipo Bovca z rezultatom 
3:0. Za Trebnje so nastopili: Slak, 
Mišmaš, Opara, Štor, Šimic. Mr- 
var, Pavlin, Mohorčič, Babnik in 
Legat). Igralci Trebnjega so v ne
deljo pokazali zanesljivo igro, 
kar je dober uvod v letošnjo tek
movalno sezono, ki obeta dober 
izkupiček, seveda če bodo igralci 
redno prihajali k vadbi in na 
tekmovanja. M- L.

Novo mesto : Kamna 
gorica 2:3

Novomeški odbojkarji so tudi 
to nedeljo razočarali maloštevilne 
navijače. V igri, ki ni bila po- 
dobna odbojki, nimajo prav no
benih ' možnosti, da ostanejo v 
tej ligi. Moštvo Kamne gorice, ki 
je bilo v jesenskem delu na repu 
druge lige, je bilo pretežak na
sprotnik za igralce Novega mesta. 
Javno zahtevamo, naj se o novo
meški odbojki resno spregovori.

S. S.

Kočevje : Bohinjska 
Bistrica 3:0

Gostje niso bili kos razigranim 
domačim odbojkarjem, ki so 
gladko zmagali s 3:0. Igra je bila 
zanimiva, tako da so številni gle
dalci prišli na svoj račun. A. A.

STARI TRG — V soboto, 27. 
aprila, bo v Novem mestu na ve
likem stadionu tekmovanje za 
določitev najhitrejših pionirjev, 
tekačev na progi 60 metrov. Tek
movanje. ki ga organizira »Pio
nirski list«, ima namen ugotoviti 
najboljšega slovenskega pionirja 
— sprinter ja. Organizatorji želi
jo da bi se tekmovanja v Novem 
mestu udeležilo čim več pionir
jev. (J. G.)

BREŽICE — Danes se bodo 
pričela Športna srečanja v poča
stitev 1. maja. V petih disciplinah 
se bedo pomerile sindikalne re
prezentance in pripadniki domače 
garnizije. Tekmovali bodo v šahu, 
namiznem tenisu, odbojki, nogo
metu in streljanju. Srečanja orga
nizira komisija za rekreacijo in 
šport pri občinskem sindikalnem 
svetu. (V.P.)

CELJE — Na stadionu Kladi- 
varja je bila odigrana prijateljska 
nogometna tekma med reprezen
tancama celjske in ljubljanske 
nogometne podzveze. V reprezen
tanci sta z uspehom nastopila tu
di Klajič in Gaser. Srečanje se je 
končalo s 3:2 za reprezentanco 
celjske pedzveze. (J. K.)

KRŠKO — Mladinci Celulozarja 
so v predtekmi srečanja Celulozar 
: Pivovar imeli srečanje z vrstni
ki iz Brežic. Srečanje se je kon
čalo z rezultatom 5:1 za Celulo
zarja. (H. L.)

NOVO MESTO — Balinarsko 
društvo Železničar je organiziralo 
za dan železničarjev pokalni bali
narski turnir, na katerem so na
stopili balinarji z Jesenic in No
vega mesta. V prvi tekmi je Že
lezničar premagal Jesenice s 13:6, 
Novo mesto pa Lokomotivo 13:9. 
V borbi za prvo mesto je repre- 
zantanca Novega mesta premagala 
Železničarja s 13:10, Jesenice pa 
Lokomotivo s 13:6. V zmagoviti 
ekipi so igrali: Cvar. Šturm,
Škerlj in Hren. (B . H.)

KOČEVJE — Na turnirju brez- 
kategomikov je zmagal Edi Štam
par. ki je dobil vse partije, razen 
enega remija. Drugo do četrto so 
si razdelili Regali. Kravanja in 
Stanetič. Sledijo še: Majda Far- 
tek, Andreiku Dejak, Ivo Kala- 
bota. Zdravko Hribar itd. Četrto 
kategorijo je csvojilo osem prvo- 
uvščenih šahistov. (I . S.)

KOČEVJE — Na prvem šahov
skem ženskem prvenstvu Kočevja 
nastopa 12 igralk. Vrstni red po 
drugem kolu: Babič, Bajt, Maz&- 
lica 2 točki. Parket, Kalabota, 
Deiak, šegaa, Gornik in Novak 1 
točka. (I- S .)

INDUSTRIJA GRADJEVNOG MATERIALA, 

S A M O B O R

Od to in fain
KOČEVJE — V prvem  kolu 

ljubljanske mladinske košarkarske 
lige so imeli domači košarkarji 
srečanje z mladinci Partizana 
(P ntle). Domači so zmagali s 
55:33. (A. A.)

BOŠTANJ — Na pionirskem  ša- 
hovsem prvenstvu savniške obči
ne je nastopilo 112 šahistov. Pri 
starejših 'pionirjih je zmagal Bo- 
štanj II pred Sevnico II, Blanco, 
Šentjanžem itd, pri mlajših pio
nirjih ravno tako Boštanj pred 
Sevnico II. Zabukovjem, Sevnico 
I. itd., pri starejših pionirkah 
ekipa Telče II pred Šentjanžem. 
Mlajše pionirke Boštanj a so 
zmagale pred ekipo Šentjanža. Iz
ven konkurence so nastopile mla
dinske ekipe; vrstni red je bil 
naslednji: Sevnica I, Boštanj I, 
Tržišče itd. Organizatorjem gre 
pohvala za dobro organizacijo.

(B. D.)

KOČEVJE — V okviru delav
skih iger je v kegljanju nastopilo 
18 ekip. Vrstni red je bil nasled
nji: 1. Občinska skupščina. 2. *
ITAS I., 3. Zidar, 4. Prosvetni de
lavci, 5. ITAS II, 6. KGP, 7. Tr- 
gopromet I, 8. Avto I, 9. Mela
min, 10. INKOP itd. Najboljše re
zultate med posamezniki so dose
gli: Polajnar (225), Henigman
(219), Ozanič (215) itd. (A. A.)

PRISOJNIK — Tu je bilo smu
čarsko tekmovanje za# Bibijev me
morial. Med 159 tekmovalci — 
pionirji so nastopili tudi trije pi
onirji novomeškega SK »Roga«. 
Ntijvečji uspeh je dosegel Marjan 
Šonc, ki je zasedel odlično 10. 
mesto. Pri starejših pionirjih je 
Andrej Šver.t bil 20., Zdravko Jan 
pa je bil diskvalificiran (P. P.)

KOČEVJE — V finalnem odboj
karskem srečanju je zmagala eki
pa prosvetnih delavcev. Finalno 
srečanje z ekipo ITAS se je kon
čalo z 2:0. Končni vrstni red: 1. 
prosvetni delavci, 2. ITAS, 3. Le
snoindustrijski kombinat, 4. Zi
dar, 5 Trgopromet, 6. Melamin.

(A. A.)

NOVO MESTO — Na pionirskem  
šahovskem prvenstvu Dolenjske 
so bili doseženi naslednji izidi: 
mlajši pionirji — ekipno: 1. Ko
čevje, 2. Višnja Gora, 3. Mokro
nog. Posamezniki: Janez Troben
tar (Kočevje). Mlajše pionirke: L  
Kočevje, 2. Mokronog, 3. Žalna. 
Posameznice: Darinka Zajc (Mo
kronog). Starejši pionirji: 1. Ko
čevje, 2. Novo mesto, 3. Višnja 
gora, 4. Mokronog. Posamezniki: 
Stane Podkoritnik (Kočevje). Sta
rejše pionirke: 1. Višnja gora, 2. 
Kočevje. Posameznice: Minka
Omahen (Višnja gera).

(A. F.)

NOVA GORICA — V srečanju 
dijakov domskih skupnosti so 
dijaki iz Šmihela in Krškega do
segli pomemben uspeh: plasirali
so se na drugo mesto. Največ us
peha so imeli tekmovalci Dolenj
ske v atletiki. Tu so osvojili de
jansko vsa najboljša mesta.

(V. V.)

SAMOBORKA«

Besedo so imeli mladi
Andreja Kump

Mlada tekmovalka izpod Ro
ga je  s svojim  lepim tekom 
prijetno  presenetila. K ljub te 
m u da se je  na progi dolgo 
»mučila« z Jakšetovo in Ga- 
ivodovo, je  n jena zmaga zaslu
žena. »Lansko leto sem bila 
četrta , zdaj pa  sem ka r prva, 
tega skoraj ne m orem  verjeti,« 
je  takoj po teku povedala 
sim patična pionirka.
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SPECIAL! Nerjaveči rob, brušen 
dno, debela pločevina in 
kvaliteten emajl so kvalitete, 
ki odpirajo vrat? 
posodi SPECIAL 
v vsako dobro 
gospodinjstvo

•k e m o * e m o * e m o * I m o * e m o * e m o * e m o *

Leopold Pungerčar

Njegov korak je bil lahko
ten. Tekel je brez večjega na
pora in prepričljivo zmagal. 
Med tekmovalci, ki smo jih 
videli v nedeljo, je bil Pol- 
detov tek najbolj sproščen. 
Dejansko nam je pričaral vse 
lepote teka. Strokovnjaki po
zor, prihaja odličen atlet!

Vera Grden

»Črna puščica« iz Vel. Gabra je veliko presenečenje nedelj
skega krofa. Kot strela je švignila v cilj in svoje sreče ni prav 
nič prikrivala. Ves stadion je bil njen. Zakaj pa ne, saj je to 
lep trenutek, kakršnemu nismo priče ravno vsak dan!

* Se in še bi morali pisati: o Purebru, o Martinčičevi, o Blin
cu. Bratkovičevi, Govedniku, Perparju, o Marnu in vseli drugih. 
Vsi bi zaslužili, da pišemo o vas, da omenimo vaš lepi športni 
nastop. Bili ste res odlični. Občudovali smo vaš tek, pokazali 
ste borbenost in vztrajnost. Za takšen nastop vam gre pohvala.



Družabni večer 
obrtnikov

V novi restavraciji na 
Otočcu bo v soboto, 27. apri
la, družabni večer obrtnikom. 
Sodelovali bodo pevka Ivan
ka Kraševec, šentjernejski 
oktet in zabavni ansambel 
Dehors.

Jutri volitev dele
gatov

Na jutrišnji izredni konfe
renci občinskega sindikalne
ga sveta v Novem mestu 
bodo ocenili delo pred 
VI. kongresom zveze sin
dikatov Jugoslavije in iz
volili delegate za ta kon
gres. Za delegate so predla
gani: Jože Marolt, tajnik re
publiškega sveta ZSS, Jože 
Blažič, občinski inšpektor in 
predsednik občinskega odbo
ra sindikata družbenih de
javnosti, Milan Blatnik, di
rektor KOVINARJA in pred
sednik občinskega odbora 
sindikata storitvenih dejav
nosti, ter Adolf šuštar, pred
sednik občinskega sindikal
nega sveta

Najstarejši in 
najmlajši

V Žužemberku (na desnem 
bregu Krke) so v nekaj 
dneh napravili 670 m dolg 
jarek za podaljšek glavnega 
voda v vodovodnem omrež
ju. Dela so se udeležili tudi 
71-letni Janez Košiček, nje
gova 13-letna hčerka Majda 
in 8-letni Marjan Kuhelj.

M. S.

Parkirišče pri DBH
Cestno podjetje ureja poleg 

Dolenjske banke in hranilni
ce ob Trdinovi ulici v No
vem mestu parkirišče, na ka
terem bo lahko parkiralo 19 
osebnih avtomobilov. Ureje
no bo do konca maja. Parki
rišče bodo lahko uporabljali 
predvsem uslužbenci DBH. 
Investitor je oddelek za go
spodarske in družbene dejav
nosti pri ObS.

Izreden odziv
Nekaj dni po novomeškem 

posvetu o krvodajalstvu, 
kjer so ugotavljali, da je 
med zaposlenimi še vedno 
premalo krvodajalcev, se je 
v NOVOLESU javilo za pro
stovoljno oddajo krvi 94 
ljudi, v Mercatorjevi poslov
ni enoti Standard 10, nekaj 
ljudi v kandijskem otroškem 
vrtcu in drugih delovnih or
ganizacijah.

Krvodajalci!
Zaradi prvomajskih praz
nikov na novomeški trans
fuzijski postaji v torek, 
30. aprila, ne bodo odvze
mali krvi. Zato je bil dne 
23. aprila dvojni odvzem 
krvi.

SDK dolžna odgovor „INISU"
Nove cene za kruh, potna dovoljenja in pogrebe

Na torkovi seji občinske 
skupščine v Novem mestu 
je direktor steklarne Ludvik 
Golob zahteval, naj služba 
družbenega knjigovodstva ob
razloži nekatere svoje trdit
ve o poslovanju v INIS. Pri
pomnil je, da je SDK nepo
polno obdelala INIS v anali
zi zaključnih računov gospo
darskih organizacij in s tem 
preveč enostransko informi
rala odbornike o razmerah 
v tem novomeškem podjetju. 
Jože Padovan je povedal, da 
bo SDK steklarni oziroma 
občinski skupščini pismeno 
odgovorila na zahtevek di
rektorja INIS.

Zanimiv seminar za 
mladince

Občinski komite ZM'S ob
čine Novo mesto je organizi
ral tridnevni seminar v Do
lenjskih Toplicah. Udeležili 
so se ga predstavniki in sek
retarji srednješolskih, vaških 
in delavskih aktivov ZMS.

Mladinci so na seminarju 
poslušali več zanimivih pre
davanj o današnji mladinski 
organizaciji, o pokongresnem 
programu ZMJ, o nekaterih 
interesnih dejavnostih mladi
ne ter o mladini in ZK.

V. ŽITNIK

S poročilom o otroškem 
varstvu in programom za 
razvoj tega področja se 
skupščina ni zadovoljila. 
Predlagala je novo, temelji
tejšo obdelavo otroškega var
stva, pri kateri naj sodeuje 
predvsem komisija za otro
ško varstvo pri temeljni iz
obraževalni skupnosti.

Z odloki je skupščina do
ločila nove cene za kruh, po
tna dovoljenja in vizume. Ta
ko bo črni kruh po 1 din 40

par, polkilogramske štruce 
po 75 par, beli kruh pa naj
več po 2 din in 20 par. Za 
izdajo ali podaljšanje potne 
listine za potovanje v tujino 
bo treba zdaj odšteti 65, za 
vizum in dovoljenje za več 
potovanj pa 20 dni. Pogreb
ni stroški bodo od 934 din 
za tretjerazredni pogreb do 
1820 din za prvorazredni po
greb. Glede cen komunalnih 
storitev je skupščina menila, 
da bo dala soglasje tedaj, 
ko bo zagotovljeno, da se 
cene ne bodo spreminjale 
večkrat na leto.

Suha krajina prosi za vodo
Na Hinjah, Vrhu, v Se

lih pri Hinjah, Ajdovcu, 
Rebri, Zaliscu, Križih in 
drugih suhokranjskih va
seh so že več tednov brez 
vode ali pa je imajo zelo 
malo. V Selih pri Hinjah 
tudi po dva dni ne dajo 
živini piti. Na Hinje so 
začeli voziti vodo celo iz 
Kočevja. Gasilskemu dru
štvu v Žužemberku se je 
prijavilo že 56 gospodar
jev iz okoliških vasi, ki 
bi radi vodo. Gasilci jim 
bodo vodo vozili ob tor

kih in sredah. Gospodarji 
bodo morali prevoz pla
čati, denarja pa ljudje ni
majo. Prebivalstvo, ki mu 
je suša prizadela tudi 
poljske posevke, kliče na 
pomoč družbene in poli
tične organizacije, občin
sko skupščino in vse, ki 
mu lahko pomagajo pre
broditi težave z vodo. Lju
dje se bojijo, da bo iz
bruhnila epidemija, če ne 
bodo pravočasno dobili 
vode.

Štipendijo za nadarjenost, ne poreklo!
Vsaj 50 bi jih še študiralo, če bi imeli štipen

dije -  »Bolj smotrna so posojila!« meni svet

317 štipendij in posojil v 
novomeški občini je razdelje
no med 57 visokošolcev, 13 
višješolcev, 87 srednješolcev 
in 159 učencev poklicnih šol. 
Lani so na novo podelili 105 
štipendij. Naj večja štipendija 
v občini je 500, najmanjša pa 
60 din. ,

Svet za zdravstvo, socialno 
varstvo in delo, ki je o pro
blematiki štipendiranja raz
pravljal 3. aprila, je med

drugim ugotovil, da je v ob
čini vsako leto vsaj še 50 do 
60 nadarjenih fantov in de
klet, ki bi potrebovali štipen
dijo ali posojilo, da bi lahko 
študirali. Iz podatkov je raz
vidno, da so to predvsem 
otroci manj premožnih star
šev.

V razpravi so člani sveta 
povedali, da delovne organi
zacije in drugi štipenditorji 
podeljujejo štipendije tudi za

SZDL, ObSS IN RK O KRVODAJALSTVU

Bolnišnica ne sme biti brez krvi!

poklice, s katerimi je že zdaj 
težko dobiti ustrezno delov
no mesto, medtem ko je zelo 
malo štipendij za študij na 
ekonomski in pravni fakulte
ti. Poudarili so, da bi bilo 
potrebno dati tudi več šti
pendij za študij na šolah za 
socialne delavce, vzgojitelj
skih in srednjih medicinskih 
šolah.

Nadalje so navedli, da ne
katere delovne organizacije 
ne dajejo samo štipendij, 
marveč čedalje bolj posojila, 
ker je to bolj smotrno. Skle
nili so, da bodo delovnim or
ganizacijam priporočili, naj 
izbirajo štipendiste med naj
bolj sposobnimi študenti in 
dijaki, pri tem pa podelijo 
prav toliko posojil kot šti
pendij.

Svet je zanimalo tudi, kako 
delovne organizacije porabijo 
sredstva, ki jih morajo daja
ti zž izobraževanje. Upravnim 
odborom delovnih organiza
cij bo priporočeno, naj raz
pravljajo o tem, in če je le 
možno, poiščejo denar tudi 
za štipendije in posojila.

14. seja izvršnega 
odbora SZDL

V ponedeljek je bila 14. se
ja izvršnega odbora občinske 
konference SZDL Novo me
sto. Glavna razprava je tekla 
o problemih otroškega var
stva v občini. Izvršni odbor 
je za 48. sejo občinske skup
ščine predlagal nekatera kon
kretna stališča. sd

Krvodajalstvo mora postati skrb družbe, ne posameznikov!

Novomeška bolnišnica bo letos potrebovala 600 
litrov krvi oziroma 40 litrov več, kot je je dobila 
lani od transfuzijske postaje. Toliko krvi pa ji bo 
lahko zagotovilo vsaj 3.000 krvodajalcev.

Občinska konferenca Socia
listične zveze, občinski sindi
kalni svet in občinski odbor 
Rdečega križa so na posvetu 
17. aprila v Novem mestu zav
zeto razpravljali o krvodajal
stvu, zlasti o potrebah novo
meške bolnišnice. Sklenili so, 
da bodo bolnišnici zagotovili 
potrebno kri.

Dogovorili so se, da bodo 
letos iskali krvodajalce pred
vsem med zaposlenimi v go
spodarskih organizacijah in 
družbenih službah. Predvide
vajo, da bi se tako vpisalo 
med krvodajalce okoli 20 od
stotkov zaposlenih občanov. 
Delovne organizacije so med
tem že dobile naročilo, koliko 
krvodajalcev morajo letos da
ti. Novomeška transfuzijska 
postaja, ki zbira kri pred
vsem za novomeško bolnišni
co, potrebujejo vsak torek 50

KRI, KI REŠUJE ŽIVLJENJA
Pretekli teden 90 darovali kri na novomeški transfuzijski 

postaji: Anica 2upevc in Jože Udovič, člana kolektiva No- 
voteks, Novo mesto; Rudi Omahen, član kolektiva Krka, 
kvarna zdravil, Novo mesto; Andrej Zupanc, Jože Auersper- 
?er, Marija Dolenjšek, Zofija Mehle, Kristina Stih, Stanc 
Koštal, Zofka Rotar, Mira Cizelj, Slavko Judež in Jože Kukec, 
Mani kolektiva PTT Novo mesto; Valentin Tomaževlč in Jože 
risu, člana kolektiva Iskra, Novo mesto; Danica Lesjak, go
spodinja iz Novega mesta; Edi Lesjr.k, upokojenec iz Novega 
mesta; Jože Hutcvc, kmet iz Gornjih Lakovnic; Anica Slaven, 
gospodinja iz Doljnjih Lakovnic; Jožefa Bašelj, gospodinja 
z Jame; Milka Hutevc, gospodinja iz Gornjih Lakovnic; 
Cvetka Zalezina, Marija Kastelic, Milka Lcsinšek, Marijo 
Novak, Tatjana Osterlič, Irena Leber, Biljana Jarc, Zvonka 
Frankovič, Marta Jarc in Mirko Zupančič, učenci šole za 
zdravstvene delavce Novo mesto; Drago Brulc, učenec vajen
ske šole Novo mesto; Marija Pureber, Marjan Pureber, in 
Milan Mrak, člani kolektiva UJV Novo mesto; Erna Giova- 
netti, Janez Zupančič,' Vojko Zlobec, Slavko Mervar, Malči 
Ivanc, Cilka Sinic, Maks Maršik, Marija Kožar, Jožica Vo
grinc, Zvonka Šiško, Olga Slakonja, Katja Novak, Dušan 
fialič In Lojze Avbar, učenci gostinske šole Novo mesto; 
Stane Amadič, član kolektiva Begrad, Črnomelj; Branko 
Raržič, član kolektiva Pionir, Novo mesto.

krvodajalcev.
Na posvetu so omenili, da 

mora poslej družba skrbeti 
za krvodajalstvo, ne pa po
samezniki, kot se je mnogo
krat dogajalo. Družbeno-poli- 
tične organizacije naj bi to 
področje vključile v letne de
lovne načrte. Premakniti pa 
bi se moralo tudi v nekaterih 
delovnih organizacijah, kjer 
krvodajalcem še vedno ne 
priznavajo plačanega dne, ki 
ga izgubijo, ko gredo oddajat 
kri.

Predsednik občinskega od
bora RK Boris Savnik je med 
drugim omenil, da bi moralo 
biti krvodajalstvo solidamost-

Potreben zakon o 
alkoholikih

Svet za zdravstvo, socialno 
varstvo in delo pri občinski 
skupščini v Novem mestu je 
3. aprila razpravljal tudi o 
alkoholizmu. Ugotovil je, da 
se stanje na tem področju 
ne bo izboljšalo prej, dokler 
ne bo uvedeno obvezno 
zdravljenje alkoholikov. 
Svet bo priporočil republi
ški skupščini, naj to vpra
šanje uredi z ustreznim za
konom. V Novem mestu se 
že temeljito pripravljajo na 
ustanovitev dispanzerja za 
alkoholike. Kaže, da bodo 
tak dispanzer odprli že leto
šnjo jesen pri zdravstvenem 
domu.

Tudi gasilci se borijo 
s težavami

V nedeljo, 21. aprila, je bil 
v gasilskem domu v Novem 
mestu občni zbor občinske 
gasilske zveze Novo mesto. 
Udeležili so se ga predstavni
ki gasilskih društev iz vasi in 
industrijskih podjetij. Govori
li so o težavah gasilcev v ob
čini Novo mesto v razdobju 
med V. in VI. kongresom ga
silske zveze SRS.

no zavarovanje človeškega 
zdravja. Vsak zdrav občan 
naj bi zato prispeval nekaj 
krvi za skupne zaloge. Zal pa 
je še vedno tako, da je med 
krvodajalci malo premožnej
ših ljudi in ljudi s položajev, 
čeprav se vedno javijo prvi 
takrat, ko kri sami potrebu
jejo.

Dr. Minka Maležič je spom
nila udeležence, da je kri ne
nadomestljivo zdravilo, brez 
katerega zdaj ne more delati 
nobena bolnišnica. Povedala 
je, da potrebujejo v Novem 
mestu največ krvi kirurški, 
porodniški in drugi oddelki 
splošne bolnišnice.

Podpredsednik občinske 
skupščine Avgust Avbar je 
obljubil, da bodo o krvoda
jalstvu govorili na prvem se
stanku z direktorji.

Ne bo več razloga za 
črne gradnje

Gospodarstveniki in pro
storski načrtovalci so 16. 
aprila v pogovoru s pred
stavniki občine v Novem 
mestu menili, da je treba 
čimprej izdelati urbani
stični program za vso ob
čino in dati na podlagi za
zidalnih načrtov na voljo 
zemljišča za vrsto novih 
zasebnih zazidav. Na ta 
način bo občutno zmanj
šana potreba za črne grad
nje; zasebni graditelji ne 
bodo imeli več razloga, da 
bi zidali hiše brez lokacij
skih dovoljenj. Nove raz
lastitve zemljišč za zazi
davo, tudi za zasebno za
zidavo, so dovoljene na

'J .

podlagi zveznega zakona, 
ki je izšel pred dnevi.

Pričakujejo, da bodo lo
kacijske težave v novo
meški okolici samo še le
tos, to pa zato, ker je 
večina predvidenih loka
cij na območju Šmihela 
in Regerče vasi, kjer pa 
je zemlja še vedno zaseb
na. Menijo, da takih te
žav prihodnje leto ne bo 
več. Težav se bodo zne
bili tudi v Žužemberku, 
za katerega bodo letos 
sprejeli urbanistični na
črt. Na območju Bučne in 
Gotne vasi ter Ločne so 
predvidene možne zazida
ve za zasebne obrtnike.

V Novem mestu še nadalje podružnica
Dozorevajo pa tudi pogoji za področno društvo 

-  V občini ena knjiga na dva prebivalca

Knjižničarji iz novomeške je še več šolskih, učiteljskih,
občine so se 12. aprila odlo
čili, da bo v Novem mestu 
še nadalje podružnica Sloven
skega bibliotekarskega društ
va, ker za področno društvo, 
kot ga želi ustanoviti, zdaj 
še ni možnosti.

Knjižničarski delavci so se 
s tako odločitvijo samo za
časno odpovedali samostojni 
organizaciji. Mnogi podatki o 
razvoju knjižničarstva v novo
meški občini in njenih sose
dah namreč kar spodbujajo 
k ustanovitvi področnega bi
bliotekarskega društva.

Upravnik novomeške študij
ske knjižnice Bogo Komel j, 
ki bo še nadalje vodil novo
meško podružnico, je pove
dal, da se je stanje na pod
ročju knjižničarstva v novo
meški občini zadnja leta vid
no izboljšalo. Občina ima 11 
ljudskih in 12 strokovnih 
knjižnic z nekaj manj kot
42.000 knjigami, razen teh pa

sindikalnih in drugih knjiž
nic.

če upoštevamo, da so le 
ljudske knjižnice odprte za 
vse občane, pride v novome

ški občini na 1.000 prebival
cev 489 knjig (pred 4 leti 267) 
ali slabe pol knjige na prebi
valca.

V novomeški občini bi radi 
letos predvsem utrdili potu
jočo knjižnico, oživili oziro
ma uredili knjižnici v Žužem
berku in na Prevolah, na 
Otočcu in Brusnicah pa usta
novili ljudski knjižnici.

KOLEKTIV

GRADBENEGA 
IN OBRTNEGA 
PODJETJA
Novo mesto

ZELI CENJENIM NAROČNIKOM, SODELAVCEM 
IN DELOVNIM LJUDEM VESELO PRAZNOVANJE 
1. MAJA, PRAZNIKA DELA!



Sindikat javno za razvoj kulture
Živahna razprava o resoluciji, ki bo sprejeta na kongresu ZSJ

V torek, 16. ap rila  zvečer, so sindikalni in kul
tu rn i delavci v Novem m estu  obravnavali pom em 
ben dokum ent, ki naj bi bil sp re je t na letošnjem  
VI. kongresu zveze jugoslovanskih s in d ik a to v  reso
lucijo  o ku ltu ri ko t sestavini družbenega dela Pogo
vor je  p rip rav il občinski odbor sind ikata  družbenih 
dejavnosti.

Navzoči so talcoj spočetka 
menili, da bi morala resoluci
ja predvsem v roke tistih, ki 
so vse do zdaj pozabljali, da 
kultura ni le pomembna, 
marveč temeljna in osrednja

53

Pretekli teden so v novomeški 
porodnišnici rodile: Terezija Dimc 
iz Senuš — Franca, Brigita Slej- 
koveo iz Regerče vasi — Rudija, 
Marija Skala iz Podrebri — Fran
ca, Cvetka Šest iz Škocjana — Ro
berta, Danica Kapš iz Dolenjskih 
Toplic — Matija, Cirila Bukovec 
iz Ljubna — Suzano, Marija Mir
tič iz Žužemberka — Marka, Vida 
Simčič iz Vukovcev — Eriko, Na
da šiško s Podturna — Renato, 
Metka Potočnik iz Semiča — Gra
cijo, Marija Pavlič iz Malih Brus
nic — Franca, Marija Kastelic iz 
Dolnjega Podšumberka — Silvo, 
Ana Virant iz Metlike — Janeza, 
Francka Banovec iz Kočevja — 
deklico, Nuša Gorišek iz Šentjer
neja — dečka, Marija Loparec iz 
Bednja — deklico, Zofija Novak 
iz Ljubljane — deklico, Angela 
Hrovat iz Visejca — deklico, Ani
ca Kolenc iz Dolnje Nemške vasi 
— deklico Angela Gotlib iz Heri- 
nje vasi — dečka, Anica Sever iz 
Irče vasi — deklico, Terezija Ho
čevar iz Bršlina — deklico, Ma
rija Saje iz Vinje vasi —dečka, 
Karolina Lekše iz Senuš — dečka.

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

>G A L  EB<
ANTON OBERČ

sestavina družbenega dela. 
Prebrati bi morali zlasti ti
ste dele resolucije, kjer je na
kazano, kako bi bilo potreb
no vrednotiti in financirati 
kulturne dejavnosti v prihod
nje.

V razpravi so poudarili, da 
bo kultura, oprta na resolu
cijo, lahko z zanesljivejšimi 
koraki prišla na stopnjo, na 
kateri naj bi bila zlasti kul
tura za delovnega človeka. 
Resolucija ob tem spodbuja 
vse, ki nasprotujejo kulturi 
za ozek krog občinstva, ime
novani tudi elitna kultura.

Kulturni delavci so prepri
čani, da bo poslej tudi sindi
kat organizacija, h kateri se 
bodo zatekali po pomoč in 
nasvete. Stališče sindikata do 
kulture pa je v besedilu re
solucije jasno povedano.

Navedli so nekaj primerov, 
ki že kažejo na zavzetost ne
katerih podjetij in krajev za

Medobčinsko tekmo
vanje gasilcev na 

Loki
V nedeljo dopoldne ob 8. 

uri bo na stadionu v Novem 
m estu področno medobčinsko 
tekm ovanje gasilskih enot v 
počastitev 6. kongresa gasil
ske zveze Slovenije. Tekmova
le bodo moške in ženske sku
pine A in B. Oglejte si zani
mivo gasilsko tekmovanje!

pospeševanje kulturnih dejav
nosti, predvsem krajevnega 
amaterizma. Tako so se v 
Šentjerneju vsi delavci obra
ta UPORI včlanili v prosvet
no društvo in mu pomagali 
že s tem, da so plačali člana
rino. Na Prevolah pa so ob 
prizadevanju šole in družbe- 
no-političnih organizacij ter 
krajevne skupnosti uredili 
ljudsko knjižnico, ki je za 
tako odmaknjen kraj velikega 
pomena.

< NOVO MESTO
Za pomlad in prvomajske praznike boste lepo 
in po znižanih cenah oblekli svoje malčke, če 
se boste oglasili v o t r o š k e m  oddelku nove 
ORTNIKOVE poslovalnice NOVA MODA!

Novomeška K ronika
■  V POČASTITEV MEDNAROD

NEGA dneva zdravja je dr. Feliks 
Kosec 17. aprila predaval v sindi
kalni dvorani na Društvenem trgu 
o boleznih srca in ožilja. Preda
vanje je priredila mestna organi
zacija RK in ga je poslušalo več 
kot 160 ljudi.

■  KIOSKE NA PREŠERNOVEM 
TRGU, ki jih je nedavno posta
vilo podjetje za stanovanjsko iz
gradnjo in urejanje naselij, bodo 
predvidoma dobili: varaždinsko 
podjetje KOKA za prodajo svežih 
jajc, AGIROKOMBINAT iz Krške
ga za prodajo sadja in zelenjave 
in prodajalne SADJE-ZELENJAVA, 
ki pa bo morala prej sprazniti do
sedanji kiosk na tržnici, ker bodo 
v njem poslej prodajali ribe. No
vomeška kmetijska zadruga si Je 
dala ob Cesti komandanta Staneta 
postaviti kiosk za prodajo svojih 
pridelkov

■  PODJETJE »TOBAK« bo v
kratkem postavilo ob križišču pri 
novi bolnišnici v Kandiji kiosk, 
v katerem bodo razen več vrst ci
garet in tobaka prodajali tudi pis
ma, razglednice in druge pred
mete.

■  BIVŠO »OBRTNIKOVO« pro
dajalno ob Cesti komandanta Sta
neta je dalo podjetje za stanovanj
sko izgradnjo in urejanje naselij v 
najem TOBAKU in JUGOSLOVAN
SKI LOTERIJI. Kiosk JUGOSLO
VANSKE LOTERIJE poleg KRE
MENOVE hiše ob Cesti koman
danta Staneta pa bodo umaknili.

■  NEKDANJO »KOVINARJEVO«- 
delavnico ob Partizanski cesti v 
Kandiji je začasno dobil v najem 
steklar Doljak.

■  LOKAL V DILANĆEVI ULI
CI, ki ga je imel do nedavnega 
RADIOSERVIS, je dobila v uprav
ljanje novomeška steklarna INIS 
za prodajo svojega stekla.

■  TE DNI SO PODPISALI po 
godbo za asfaltiranje lekarniškega 
dvorišča. V kratkem bodo asfal

tirali tudi ploščad pred novo 
MERCATORJEVO prodajalno s  po
hištvom pri Prešernovem trgu in 
preuredili okolje.

■  IZREDNO ŽIVAHNO je bilo 
v ponedeljek na novomeški trž
nici. Oddane so bile prav vse stoj
nice, kjer je bilo dobiti vsakovr
stno zelenjavo, sadje in drugo. Be
rivko so prodajali po 1 din meri
co, solato v glavicah po 4 do 5 
din kg, jabolka po 1,30 din, sme
tano v skodelicah po 2,50 din, jaj
ca po 0,45 din itd. š e  zmeraj je 
največ povpraševanja po semenih 
in sadikah.

■  GIBANJE PREBIVALSTVA —
Rodile so: Anica Kotnik iz Vol- 
čičeve 3 — Tomaža, Anica Ma
mič s Kurirke poti 8 — Albina 
in Anica Kovačič s  Prisojne poti 4 
— dečka.

Drevi prvomaj
ska proslava

Drevi ob 19.30 bo v no
vomeškem Domu kulture 
proslava v počastitev 
27. aprila in 1. maja. Pro
gram obsega čestitke cici
banov in pionirjev in re
cital Borovih pesmi »Šel 
je človek skozi atomski 
vek«, ki ga je pripravil 
Oder mladih. Proslavo sta 
organizirala Socialistična 
zveza in občinski sindikal
ni svet.

TVRADIO
Slavko Petre
Partizanska 7 — tel. 21-597 

NOVO! Ei servis

Kurirčkova torba 
v Šmihelu

Kuričkova torba v Šmihelu
Kurirčkova pošta je letos 

že šestič šla skozi Šmihel 
pri Novem mestu. V soboto, 
20. aprila popoldne, so se 
pionirji s kurirčkovo torbo 
zbrali ob spomeniku pri 
Roku, kjer so gledali kul
turni spored in poslušali 
spomine na NOV. Nato so 
torbo prepeljali čez Krko 
in jo izročili novomeškim 
pionirjem. JELKA PINTAR

Uspešen tečaj 
prve pomoči

V Mirni peči se je 23. apri
la končal tečaj prve pomoči. 
Obiskovalo ga je 35 učencev 
in učenk iz sedmega in os
mega razreda osnovne šole, 
vodil pa ga je dr. Zvonimir 
Vidic.

P O J A S N I L O
Podpis pod fotografijo do

mačije Kuraltovih, ki je bila 
objavljena v našem listu 28. 
marca letos, je povzročil ne
godovanje dediča Toneta Ku
ralta, enega izmed številnih 
o tro i pok. Janeza Kuralta. 
Z objavo slike in s podpi
som nismo imeli namena ža
liti nikogar, najmanj pa tiste 
otroke pokojnika, ki se tru
dijo zapuščeno domačijo ob
noviti, prevzeli pa so jo šele 
novembra lani. Pojasnjujemo 
tudi to, da je bilo v Kural- 
tovi družini 16 in ne 24 ot
rok, kot smo napisali, (8 ot
rok je namreč pokojni Janez 
Kuralt posvojil) živih pa je 
le še 11. UREDNIŠTVO

PO KORAKIH REORGANIZACIJE

Tri vprašanja sekretarju ZK
Odgovarja Miroslav Vute, sekretar občinske
ga komiteja ZK Novo mesto -  Kot prvo je na 

vrsti vprašanje o mlačnosti in krizi v ZK

— Obstaja mišljenje, da 
preživlja Zveza komuni
stov v novomeški občini 
obdobje mlačnosti in kri
ze in da še išče pota in 
načine za vsebinsko reor
ganizacijo. Kaj meniš o 
tem?

— Vsebinska reorganiza
cija ZK zahteva spremem
be v sestavu članstva. 
Zahteva nove metode dela 
in spremenjen, stvaren 
odnos slehernega člana do 
programa ZK v vsakda
njem delu in življenju. 
Vsaka politična organiza
cija je sestavljena iz lju
di, ljudje pa so različni. 
Zategadelj je tudi med 
komunisti nekaj takih, ki 
so mlačni v stališčih in v 
akciji, lahko pa so tudi v 
krizi. Nikakor pa ne mo
remo govoriti o krizi or
ganizacije nasploh.

Nasprotno: z odločnej
šim delovanjem občinske
ga komiteja, komisij, ob
činske konference ZK in 
sekretariatov krajevnih or. 
ganizacij ZK v zadnjem 
času se organizacija ZK v 
občini krepi. Večina ko
munistov podpira oživlje
no dejavnost in sodeluje 
pri utrjevanju organiza
cije.

Drugi, o katerih sem 
govoril malo prej, pa bo
do morali kaj kmalu raz
misliti o svojem odnosu 
do organizacije. Odločiti 
se bodo morali, ali za

uresničevanje nalog ali pa 
za odhod iz organizacije. 
Ker smo samo ljudje, mo
ramo biti zelo previdni 
glede tega, kaj moramo 
in moremo zahtevati od 
našega članstva.

Vsekakor drži, da mora 
imeti vsak, kdor hoče biti 
član ZK, zelo jasno pred
stavo, kaj organizacija od 
njega zahteva glede na os
novne kategorije našega 
družbenega razvoja. Ne 
moremo pa in ne smemo 
od vseh komunistov zah
tevati enako družbeno or
ganiziranost.

Tako na primer ne mo
remo zahtevati od starej
ših članov, ki so že 
ogromno prispevali k na
šemu razvoju, isto in toli
ko, kot zahtevamo od 
mladih članov, predvsem 
pa od komunistov na naj
bolj odgovornih mestih v 
naši družbi in v delovnih 
organizacijah.

Seveda pa mora vsak 
komunist izpolnjevati os
novna statutarna določila. 
O tem smo veliko govorili 
na konferencah krajevnih 
organizacij ZK, pa tudi 
občinska konferenca v 
marcu je sprejela o tem 
čisto jasna in konkretna 
stališča in sklepe. Vsi vo
dilni organi ZK v občini 
se morajo zavzemati, da 
ta stališča in sklepi za
živijo v vsakdanji praksi 
delovanja naših članov.

T O N E  K N E Z :
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7. nadaljevanje

Prične se vse globlje razslo
jevanje ilirske družbe, tako 
da se le-ta že deli na bogate 
in revne, na vladajoče in 
podložne. Na eni strani ro
dovni prvaki in plemenski 
knezi — govorimo že o ple
menski aristokraciji, ki jo 
lahko primerjamo s sred
njeveškimi fevdalci — ki so 
v primeru vojne nevarnosti 
ah kakršnekoli zunanje sov
ražnosti tudi vojaški povelj
niki, na drugi strani pa 
množica kmetov, pastirjev 
in rudarjev. Vse bolj in bolj 
se bogastvo kopiči v rokah 
posameznikov. Po grških 
vzorih prirejajo na gradi
ščih plemenski velikaši sve
čane pojedine — simpozije, 
združene z obrednimi darit
vami, atletskimi tekmami, 
rokoborbami in svečanimi 
sprevodi.

Vse te manifestacije, ki so 
Jih prirejali ob nam nezna
nih praznikih, so nam ilir
ski umetniki — toreuti ohra
nili v prizorih na bronastih 
zmagalnih vedricah — situ
lah, ki so jih podeljevali 
zmagovalcem v bojnih igrah 
in atletskih tekmah, kot da
nes podeljujejo pokale zma
govalcem na športnih tek
movanjih. Z neskončno po
trpežljivostjo so iztolkavali 
v bronasto pločevino cele 
prizore iz prazničnih dni. 
Te, s homerskimi prizori 
okrašene situle in okrasne 
bronaste plošče za pas, ki 
kažejo vso radoživost hal- 
štatske aristokracije, so naj
lepši dosežki ilirske likovne 
ustvarjalnosti in sodijo da
nes v svetovno umetnostno 
zakladnico. Za nas pa imajo 
situle še poseben pomen, saj 
so raziskovanja in dognanja 
zadnjih let pokazala, da je 
eno izmed umetnostnih sre
dišč situalske umetnosti bilo 
nedvomno na Dolenjskem.

Na teh situlah se v co- 
nalnl razporeditvi prepletata 
robustni realizem golih bor- 
cev, bahavih pivcev in intim
nih erotičnih prizorov z li
ričnimi scenami tekmujočih 
konj, plahutavih ptic in sti
liziranih rastlinskih orna
mentov. V bogatih grobovih 
ilirskih prvakov najdemo 
celo luksuzne predmete, kot 
na primer slikano grško ke
ramiko, uvoženo iz grških 
sredozemskih kolonij, kar 
kaže, kako široko so bili 
razpredeni trgovski stiki

»Ena gospa mi je rekla, da ne 
bo nič prosjačila za gradbeno 
parcelo na Recljevem hribu, če  
bo šlo tako naprej, kot gre pod 
tem hribom, bo kmalu lahko po
stavila nebotičnik sredi Ragovega 
loga . .  .«

>LOVEG<,lovska zadruga,
NOVO MESTO, Cesta herojev 8

Prodajalna je dobro založena z vsemi vrsta
mi lovskih in športnih pušk, vsem lovskim 
priborom, ribiško opremo in opremo za iz- 
letništvo. Obiščite nas!

halštatske dobe po kopnem 
in po morju vzdolž jadran
ske obale. Nedvomno so se 
dolenjski halštatski velikaši 
vzorovali pri grških in ital
skih knezih, vendar njihove 
prefinjene . kulture niso nik
dar dosegli niti dojeli. Naj 
mi bo dovoljeno, da na tem 
mestu citiram JOŽETA KA
STELICA, ki je v svojem 
bleščečem eseju o situlski 
umetnosti zapisal takole:

»Rod, ki si je osvojil pro
dukcijo železa, se je vzdig
nil na vodečo stopnjo. Kme
čke tradicije letnega ritma • 
so izgubljale pomen. Matri- 
arhalni idoli neolitske ab
strakcije so ležali davno po- 
k°parii v prahu pozabljenih 
ognjišč. Nova družba se je 
naseljevala v knežja gradi
šča z okopi in akropolami, 
s skrivnim rudišči in s še 
bolj skrivnim vedenjem o 
topljenju in kaljenju železne 
rude. Strmine okrog gradišč 
je napolnilo meketanje 
drobnice. Ljudje so hodili 
s pastirsko palico v roki in 
z bojno sekiro za pasom. 
Sprva se pastirji in vojaki 
niso ločevali med seboj,' 
enakost skromnih možnosti 
je na enako nizki ravni 
ustvrjala enakost potreb. 
Toda prav metalurgija je 
nujno silila k členitvam. 
Nujni so bili prodori na vrti, 
nujna piramida nasilja in 
oblasti, ta rezultat razvoja 
prvih proevropskih plemen
skih skupin. Bogati knezi, 
prvi med enakimi, so zah
tevali vedno bolj zanesljiva 
znamenja svojega položaja, 
trajna znamenja na akropoli 
in gradišču in v monumen- 
talizaciji grobne arhitekture. 
Trajno bogastvo, ki mu je 
trajna vaba zrela arhaika 
z juga, srečne obale Egeje 
in Tirena. Imitacija juga, 
bahati importi, zraslo na 
preprostem geometričnem 
ritmu obrednih žar prejšnjih 
rodov. Ne čaša enakih, ki 
kroži iz roke v roko, da se 
odžejajo pastirji po vročem 
dnevu brez sonca! Znoj naj 
teče v umetnem naporu jez
decev, krotilcev konj, in po 
grški šegi golih borcev, pre
stol naj bo postavljen za 
kneza, vrči z drago pijačo 
napolnjeni, skledica za zaje
manje pri roki. Knez deli 
pijačo in nagrade zmagoval
cem, knez slavi svoj praznik. 
— Ali ni to torej praznik 
situl? Situle so mu služile 
kot posodje in na situlah 
kot umetninah je ovekove
čen in vedno živ pred nami.«

iv ' •• M:y , v .. ;
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PRI IZKOPAVANJU na staram stadionu v Kandiji so 
poleti 1941 našli številne keramične posode, ki so jih  
stari Iliri napolnjene s hrano polagali v grobove svo
jih rajnih, kot je veleval takratni pogrebni običaj.
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ALI JE PISMO ZA NAŠEGA DRAGEGA MARŠALA V 
TORBI? Ko so novomeški pionirji v soboto dopoldne 
na Jugorju prevzeli od Belokranjcev kurirčkovo tor
bo, je bilo to prvo vprašanje. Po kulturnem progra
mu in partizanskem golažu je kurirska trojka s torbo 
nadaljevala pot skozi zasede čez Gorjance in Krko 
proti severu. (Foto: M. Moškon).

Medvedji rod se 
prebuja

OSKAR čoke  na v a s  v vaš i  trgovini,
OSKAR z novo močjo,
OSKAR v novih zavitkih,
OSKAR, ki v a s  nagrajuje.

In nagrade  so velike:  v s a k  m esec  pokloni OSKAR svojim kupcem  -  5 pralnih strojev GORENJE, 
3 00 drugih nagrad,  ki v a s  bodo zagotovo presenetile!
Sodelovanje za  nagrado je nam reč  čisto preprosto: Ko dobite v zav itku  OSKARJA nagradni kupon, 
ga s  svojim naslovom  pošljite na naslov ZLATOROG, MARIBOR, in nagrado vam bodo poslali na 
dom.

.TOVARNA ečfatorog. MARIBOR

[l/
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Po prazr

Po vs 
Sarajevu 
liter, nav 
»moška y 
v tamkaj 
Najprej i 
liter vod« 
ustavili. 1 
začelo m«

In ka 
»moška 'i  
pa so sani 
in okolici 
Turisti, ki 
bolj visoko

Prvi maj k* 
ne Jugoslovan 
— takšen, J 
vendar k;ljUl 
čajen. Za K 
četek perspfi 
možnosti. Ta 
čudežu, ki S* 
in njegovi 
»čudna« moš 
ri smo že 1 
iz Jastrebica
njuh planin< 
(kakor piš® 
Ilustrovani 1 
letos), »mn0 
domovine, š‘ 
ne, preplah' 
krotki Jastr* 
bregove

Prvega na
znani rezilih 
analize vod< 
Kladanjani 
menda pr# 
kar pod & 
vrabci čuti 
voda res 
njeno pitje 
pravi Ibro 
jeviča —. 
mu moč š< 
nila ali je 
postal pra' 
po sedmih

Podeželski kmetje se še ve
dno bojijo medvedov, kajti 
škoda, ki jo povzročajo, ni 
nikoli povsem povrnjena.

VOLNO
JB  BIL. DO J

Riše iu piše Božo Debeljak

Bomo kuhali na GRDA ZLORABA ZAUPANJA

TOTAL pomeni n ap red ek  v pralni moči, to
rej napredek  v popolnejšem  dosegan ju  sn ež n e  beline

perila z ročnim pranjem. 
Moč OSKARJA vel ikana  p rem aga moč sivine, orumene-

losti in umazanije .  
OSKAR po pravici velikan  med deteraenti

V Gregoriji, v Mali gori ter 
v Poljanskih gozdovih so te 
dni opazili medvede, ki so 
prespali zimo. Potikajo se po 
gozdovih in iščejo hrano. O- 
koli mrhovišč jih čakajo lov
ci, ki skrbno opazujejo, kje 
se skrivajo. Nad Velikimi Po
ljanami je hodil na mrhovi- 
šče medved samec, ki je od
našal konja, ki je bil tam 
nastavljen. V nedeljo ga je 
pričakal lovec, gost iz Avstri
je, in ga ustrelil. Medved je 
bil težak okoli sto kilogra
mov, imel pa je še lep ko
žuh.

vinu?
Izredno suh april je pre

bivalce vasi Radoviča zelo 
prizadel, ker so mnogi vod
njaki že popolnoma prazni. 
Veliko ljudi je že odvisnih 
od dobrih sosedov, ki jim 
dovolijo zajemati vodo, ven
dar se je število dobrih so
sedov začelo manjšati. Neka
teri šo začeli vodnjake že 
zaklepati.

Ker je v vasi vina dovolj, 
se šalimo, da bomo začeli ku
hati na vinu, vendar je stvar 
zelo žalostna, živino napaja
jo kmetje v vaških lužah, to
da tudi v njih se že vidi plast 
blata. Še žabe so izginile iz 
njih.

Na vseh sestankih govorimo 
o vodovodu, ki je na Rado
viči nujno potreben, toda 
vselej dobimo od občinskih 
mož odgovor, da ni denarja. 
Po mojem mnenju pa bi la
že počakala gradnja kakšne 
lepe stavbe v Metliki, mi pa 
brez vode ne moremo živeti.

VIDA

Kosi je na debelo goljufal ljudi

Na prazn' 
nja odpelj« 
litrov tekoi 
Zahodno N1

Okrožno sodišče v Novem mestu je obsodilo Franca Kosija, inštalaterskega 
mojstra, na 5 let in 6 mesecev strogega zapora

še Alojza Goriška v Stari va
si. Temu je izvabil 1500 din, 
češ da bo v kopalnico, kuhi
njo in klet napeljal vodovod, 
a tudi tu dela ni opravil, niti 
ni imel namena to storiti.

Na sodišču je krivdo zani
kal in se je izgovarjal na do
bre namene in številne dol
žnike, vendar mu spričo do
kazov niso mogli verjeti. Nje
gov dolg znaša več kot 70.000 
din, in ker ni nikomur vrnil 
niti dinarja, je bilo težko ver
jeti v dober namen. Olajše
valnih okoliščin sodišče pri 
Kosiju ni našlo, zato so ga 
obsodili na razmeroma viso
ko kazen: 5 let in 6 mesecev 
strogega zapora. Razen tega 
mu je sodišče s sodbo izrek
lo tudi prepoved opravljati 
samostojno inštalatersko obrt 
za dobo petih let. Sodba še 
ni pravnomočna.

skupno, ni pa imel denarja 
ne v banki ne doma. Tako je 
ogoljufal trgovino v Mokro
nogu za 35.533,23 din, novo
meško »Dolenjko« pa za 26.024 
din.

Mimo tega je v Trebnjem 
kot obrtnik sklenil pogodbo 
z Milanom Iličem in Mirkom 
Jarcem, da jima bo napeljal 
centralno kurjavo, za mate
rial pa je zahteval predujem 
v znesku 5000 din. Ko s cen
tralno kurjavo dolgo časa ni 
bilo nič, sta ga lastnika pri
ganjala in zasledovala, a se 
jima je sproti lagal. Končno 
se je izselil celo v Ljubljano, 
a sta ga našla. Obljubil je, 
da bo čez nekaj dni gotovo 
začel delati, dal je pripeljati 
celo nekaj materiala na grad
bišče, nato pa dokončno izgi
nil.

Septembra 1967 se je lotil

NOV PROMETNI ZNAK? Najbrž ne — saj gre samo 
za šalo neznanih duhovitežev, ki so prometni znak na 
priključku pri Karteljevem v soboto takole okrasili. 

(Foto: Miloš Kobe)

Okrožno sodišče v Novem 
mestu je pred kratkim sodilo 
Francu Kosiju, inštalaterske
mu mojstru, ker je zagrešil 
več goljufij. Osemkrat je bil 
že kaznovan zaradi goljufa
nja, in ko je prišel iz zapora 
na Dobu, je tamkajšnja soci
alna služba posredovala, da 
mu je občinska skupščina 
Trebnje izdala dovoljenje za 
opravljanje vodovodno inšta
laterske obrti. To dovoljenje 
pa je grdo izkoristil.

V trgovini »Tržan« v Mo
kronogu in pri »Dolenjki« v 
Novem mestu je prepričal po
slovodji, da sta mu na naro
čilnico izdala razno blago. 
Zatrjeval je, da ima v banki 
tekoči račun in da bo plačal
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) pod Konjuh planino res dobili Seksmeko?
iku dela selitev narodov? Prednost ima seveda domači onemogli potrošnik

‘j Jugoslaviji je po prvem aprilu zavrelo: »moška voda v Kladnju pri 
lina zdravilno moč za onem ogle. . .  Prodajali jo bodo po dinarju za 
li narode!« — Pa je bila potem res samo 48 ur naprodaj, ta kladanjska 
►da«, nato pa so jo točili spet po starem, tako kot jo pijejo kmetje 
nji okolici že stoletja: na zdravem, čistem  izviru studenca. . .  Cena? — 
D jo točili po dinarju, nato pa že po dva, napoved pa se je glasila: 
bo stal 3 nove dinarje! Zdaj je konec špekulacij. — Prodajo vode so 

Tganizirano izkoriščanje »kladanjske moške vode« pa naj bi se zares 
115. majem in 1. junijem.
i je pri vsem tem resnično? Dosedanje ugotovitve so pokazale, da je 
Jda« dobra mineralna naravna voda, glede »onega drugega«, »za moč«, 
■>0 prazne marnje in — pobožne želje posameznikov. Kmetje v Kladnju 
. štejejo »moško vodo« za naravno zdravilo in vsakodnevno pijačo. — 
i še vedno prihajajo v Kladanj, m islijo o njej navzlic vsemu precej 
°- Tole pa so o »moški vodi« poročali pred tremi tedni:

30 za nas običaj
n e  praznik dela 
kot se spodobi, 
b temu že obi- 
-ladanj bo to za- 
pktive neslutenih 
3krat bomo priča 
'a bo temu mestu 

občini prinesla 
ska voda (o kate- 
Pisali), izvirajoča 
1 Pod slovito Ko- 
°- Takrat bodo 
Aca Radakovič v 
Politiki 2. aprila 
'8i gostje iz naše 
e več pa iz tuji- 
W mali Kladanj,. 
ebič in gozdnate 
pjače«.

bodo namreč 
vti sedaj že druge 

ki bo (o tem so 
omenjeni Aca 

^ani), dokazala, 
*juh planino že 

da je moška 
loška in torej 
)vZ?roča — ka.kor 

trekič iz Bratel- 
|a bo tisti, »ki 
ni povsem ugas- 
 ̂ še za prgišče, 
moški (človek) 

ieh!«

dela bo iz Klad- 
cistema 10.000 
moške moči v 

bSijo, kjer jo že

težko pričakuje združenje za 
borbo proti starosti iz Niirn- 
berga. To združenje je nam
reč za trideset tisoč mark 
kupilo sto tisoč litrov kla
danjske vodice, poleg tega pa 
je vzelo v najem 50 postelj 
v hotelu Drinjača za pivsko 
sezono od maja do septem
bra!

Sofija Salihovič, uslužben
ka tega srečnega hotela, pri
poveduje, da je od dneva, ko 
je Ilustrovana Politika prvič 
pisala o kladanjskem elik
sirju (mi pa smo temu dodali 
še svoj komični komentar), 
v hotelu kar naprej _gneča 
moške onemoglosti iz Nem
čije, Avstrije, Nizozemske, 
Češkoslovaške, Anglije in ce
lo iz ZDA! Ve tudi povedati, 
da so direktorja kladenjske- 
ga komunalnega podjetja 
Reufa Hašiča, ki je bil spo
ročil svetu povrnitev svoje 
najbolj atraktivne moči (se
veda po zaslugi že tolikokrat 
omenjene vode) zasipali s pi
smi iz vseh vetrov in da bo 
moral odgovore nesrečnim 
(bivšim) sotrpinom razmno
žiti kar na ciklostil (sicer bi 
ga dopisovanje morda spra
vilo znova ob tisto, kar si je 
dobesedno p rip il. . .) .

V podobnih škripcih se je 
znašel Filip Seratlič, ki je si
cer uradno referent za go
stinstvo in turizem kladenj-

ske občine, vendar ga vsi 
imenujejo referenta za mo
ško vodo. Ubogi referent je 
padel v džunglo mednarodne 
korespondence na liniji Kla
danj — Italija — Nemčija—Ka
nada— ZDA! Odgovarja dr. 
Federicu Uribe Rastegu iz 
Rima, ki se zanima za cene 
v hotelu; odgovarja Albertu 
Ungerju iz New Yorka (dr
žava New York, ZDA), ki bi 
želel kupiti izključno pravico 
uporabe kladanjske vode; od
govarja Kanadčanu A. D. Ste- 
wensu, ki želi isto kot prej 
omenjeni Američan. »Arkadi
ja ingeneering internatio- 
nal« iz Uinoisa ponuja za 
ekskluziivnostno pravico ‘200 
tisoč dolarjev in ni zadnji 
ponudnik, ki dobiva iz Klad- 
nja negativen odgovor.

»Takšna prodaja ne pride 
v poštev,« pravi Seratlič. To 
je seveda razumljivo, saj gre 
za prirodno bogastvo naše 
domovine in kdo ve, ali ga 
ne bomo kdaj sami potrebo
vali. Domači (tudi onemogli) 
potrošnik pa ima pri nas 
prednost.

Vendar nikar ne mislite, da 
se Kladanj zapira pred sve
tom! Predsednik občine Ah- 
mo Karač, potem ko (kot se 
spodobi za našega občinskega 
predsednika) omenja težave 
zaradi pomanjkanja denarja, 
sporoča Jugoslaviji in okoli

ci, da so vrata Kladnja širo
ko odprta: »Vsako podjetje, 
ki bi želelo v Kladnju odpreti 
trgovino, restavracijo ali mo
tel, bo dobilo od nas brez
plačno zemljišče za gradnjo 
in mu bomo ponudili vse mo
goče olajšave. Potrebni so 
nam spretni in podjetni ljud
je.«

Ne vem zakaj: mar jih ni
ma dovolj dobrih, ki so zna
li slavo vode ponesti čez kon
tinente in oceane?

Sicer pa je že »ugriznilo« 
v ponudbo beograjsko grad
beno podjetje Kosmaj, ki gra
di v Kladnju avtomobilsko 
servisno postajo — nemočnim 
avtomobilom nemočnih go
stov namreč tudi kladenjska 
moška voda ne pomaga. V 
Kladnju upajo, da jih bo pri
šlo še več, da bi — kakor 
pravi predsednik Karač — 
»pomagali skupno izkorišča
ti tisto, kar nam je dala pri
roda.«

No, treba je še povedati, 
da so že dobili eno analizo 
»jugosexvode«, ki med dru
gim pravi: »Ugotovljen je ve
lik porast števila prebivalcev 
v primeri z drugimi kraji ter 
zelo malo ločitev. V si
stemu vodne razstopine smo 
ugotovili elemente, ki ustvar
jajo zapletene sestavine, po
membne za seksualno moč.«

Zatorej lahko brez skrbi 
pričakujemo praznik dela, ko 
bomo dobili še drugo znan
stveno potrdilo žerjavastih 
zmožnosti vode, ki bo iz si
cer malo znanega Kladnja 
ustvarila seksmeko. Evropo 
in svet pa bo prizadela s še 
eno selitvijo narodov zaradi 
»moškovodne mrzlice«. Ob 
tem se nam torej ni treba 
bati za našo bodočnost in 
plodnost naših perspektiv.

(IZ VEČERA)
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JEROME K. JEROME (1)

Jerome K. (Klapka) Jerome, angleški hu- 
nivjrist in potopisec, poslednja leta etični kritik 
družbe, se je rodil leta 1859 v VValsallu, umrl 
pa leta 1927 v Northamptonu. Zaslovel je že s 
prvim delom »Trije možje v čolnu« (leta 1889). 
Po prvi svetovni vojni je napisal antiinilitari- 
stični roman »Ali Roads lead to Calvary«, nato 
pa še roman tovarniškega mesta — »Anthony 
John« (1932).

Nekega poznega zimskega večera se sprehajam , po pe
ronu  in čakam  na poslednji vlak. Tedaj opazim  moškega, 
ki s to ji p red  avtom atom  in zm erja. D-vakrat je ap ara tu  
zapretil s pestjo . Mislil sem: zdaj bo udaril po njem . Se
veda sem  bil radoveden, zato sem se tiho približal, da bi 
slišal, kaj pravi. On pa me je  slišal in se obrnil k meni: 
»Ste vi tis ti mož, ki je  p ravkar bil tu?« .

»Kje?« sem  vprašal. »Že pet m inut se sprehajam .«
»Tu, k je r stojite,« je m rm ral. »Kje p a  m islite, da je  

tu, — nem ara tamle?« Bil je  videti nekoliko razburjen .
»že mogoče, da sem  m im ogrede šel tudi tod  mimo, če 

tako mislite,« sem odvrnil. Govoril sem  preudarno , v ljud 
no, da bi m u dokazal, kako je  surov.

»Mislim, če ste vi tisti možak, ki me je  p red  dvem a 
m inutam a ogovoril?« je odvrnil.

»Ne,« sem  rekel. »Lahko noč.«
»Ali natanko  veste?« je vztrajal.
»Ne bi tako km alu pozabil, če b i bil z vami govoril,« 

sem  ga zavrnil. Mož je  govoril naravnost žaljivo.
»Ne zamerite,« je  obotavljaje se odgovoril. »Sem m i

slil, da ste vi tisti, ki je p red  kakšnim a dvem a m inutam a 
govoril z menoj.«

To me je potolažilo; razen mene je bil on edini m ožak 
na peronu in jaz sem  m oral še kakšne če trt ure čakati. 
»Ne, nisem  bil. Kaj ste m u pa hoteli?«

»Glejte, p rejle  sem vrgel en penny v tale zaboj tu, da 
bi dobil škatlico vžigalic, am pak ta  preklem ana ropo tija  
je  odrekla in sem jo  v jezi tresel in preklinjal. Tedaj je 
pristop il neki možak približno takšne postave kakor vi in 
— ali res niste bili vi?«

»Prav zares ne,« sem  odgovoril. »To bi vam  vendar p ri
znal. No, kaj vam  je hotel?«

»Videl je, kaj se je zgodilo, ali pa je uganil. Rekel je: 
tile apara ti so nerodna reč. Z n jim i je  treba  znati ravnati. 
Jaz sem m u rekel: ,Sneti jih  je treb a  in pom etati v m orje, 
to je. H ud sem bil, ker nisem  imel nobene vžigalice p ri 
sebi, pa jih  toliko po trebu jem !’ Je rekel: ,Tile apara ti ka- 
te rik ra t nagajajo, potem  je  treb a  vtakniti nov penny, prvi 
navadno ni dovolj težak, drugi penny pa sproži vzm et in 
pade ven, tako da dobiš, kar si želel, in še penny povrhu. 
Jaz sem  že večkrat tako sto ril.’ No, ta  razlaga se mi je 
zdela neum na, toda možak je  bil videti, kakor da je ob 
avtom atu zrasel, in jaz sem bil dovolj telebana, da sem 
ga ubogal. Vrgel sem  no te r kovanec, ki sem ga imel za 
penny. P ravkar pa  vidim, da je  bil novec za dva šilinga. 
Tepec je  imel v enem  pogledu prav: tole tu  sem  dobil 
ven!«

Porinil mi je  pod nos škatlico bonbonov.
»Dva šilinga in en penny! P rodam  ga za tre tjino  last

nih stroškov.«
»Novec ste vrgli v napačno odprtino.«
»Vem,« je  odgovoril zadovoljen, kakor se m i je zdelo. 

Ni bil ljubezniv možak, č e  bi bil kdo drug tu,  ̂ da bi se 
lahko z n jim  pogovarjal, bi bil tega pustil v m iru.

»Da sem denar zapravil, me n iti ne jezi tako hudo; da 
pa sem dobil tole prekleto  reč, to m e je  razburilo, če  bi 
našel tistega telebana telebanastega, bi m u s tem le zam a
šil gobec.«

Molče sva šla po peronu.
»So pač taki ljud je na svetu,« je  začel, ko sva se obr

nila. »Ljudje, ki vsepovsod vtikajo  svoj nos in vsakom ur 
dajejo  nasvete. Nekoč bom  zaradi kakšnega takšnega tep
ca še pol leta sedel, to vem. Svoje dni sem  imel ponija.« 
(Moža sem imel za m ajhnega najem nika, njegova beseda 
je  nekako dišala po grudi in znoju.) »Bil je pravi valeški 
poni, sija jna  živalca. Vso jesen sem ga imel na paši in le
pega dne sem se hotel z n jim  m alo razgibati. Im el sem 
ravno nekove posle v A m ersham u. Pa sem  ga zapregel in 
se popeljal tja, saj je  kom aj dve m ilji daleč od m oje b a j
te. Malce razburjen  je  bil in se je močno penil, ko sva 
prišla  v m esto. — Neki m ožak je stal na  pragu  krčm e. Pa 
je  rekel: ,Tole je  pa im eniten poni.’

(Nadaljevanje prihodnjič)

— N am esto tra k to rja  sm o dobili najm odernejši elek
tronsk i računski s tro j . .  •



Samo dva zgleda
Delovnemu kolektivu kme

tijskega in trgovskega pod
jetja AGRARIE in obratu 
AGROSERVISA se občinski 
odbor RK iskreno zahvaljuje 
za razumevanje in prispevek, 
ki sta ga namenila za nakup 
rešilnega avtomobila: AGRA- 
RIA je nakazala 2.500 ND, 
AGROSERVIS pa 400 ND. 
Druge delovne organizacije se 
do 22. aprila še niso odzvale.

Vabilo za 8. maj
V Brežicah bo 8. maja pro

slava v počastitev tedna RK. 
Prireja jo občinski odbor RK 
in vabi nanjo vse občane. Za 
sodelovanje pri sestavi kul
turnega programa se je obr
nil na osnovno šolo bratov 
Ribarjev in na gimnazijo.

Na tej slovesnosti bodo raz
delili krvodajalcem zlate in 
srebrne značke za njihovo 
človekoljubnost. Delovne or
ganizacije, iz katerih se je 
največ zaposlenih uvrstilo 
med krvodajalce, bodo pre
jele diplome. Zelo vzorno so 
se izkazali delavci AGRARIE, 
obrata IMV in dijaki breži
ške gimnazije.

Za 10 milijonov 
izvoza?

V brežiški tovarni pohištva 
so letos planirali za 7 milijo
nov izvoza, po informaciji na 
sindikalnem sestanku 17. 
aprila pa kaže, da se bo
prodaja na tuje močno pove
čala. Kupe. iz ZDA se nam
reč zanimajo za večje koli
čine izdelkov, zato računajo, 
da bo izvoz dosegel 10 mili
jonov dinarjev

Premiera v Artičah
Dramatska sekcija Prosvet

nega društva OTONA ZU
PANČIČA v Artičah je 14.
aprila uprizorila dramatizi
rano Jurčičevo delo SOSE
DOV SIN

Jutri, 19. t. m., ga bodo 
ponovno zaigrali za domače 
občinstvo, 21. aprila, pa so 
napovedali gostovanje v Le
skovcu pri Krškem. Na go
stovanje so jih povabili tudi 
iz drugih krajev sosednje 
občine.

Pretekli teden so v brežiški po
rodnišnici rodile: Marija Ban iz 
Starega grada — Bojana, Marija 
Vuhelja iz Samobora — dečka, 
Alojzija Kocjan iz Stare vasi — 
Martino, Ljubica Bojovič iz Brežic
— Tanjo, Ana Ivšič iz Črneče vasi
— deklico, Ana Bajc iz Malega 
Podloga — Slavka, Metka Span iz 
Krškega — Andreja, Slavica Sever 
Iz Zg. Pohance — deklico, Brani
slava Jene iz Radne — Matejko, 
Marija 2veglič iz Stržišča — de
klico, Ivanka Zibe rt iz Dol. Skopic
— Silva, Ljudmila Železen iz 
Prešne Loke — Antona, Bernarda 
Zorko iz Gor. Lenarta — Alberta, 
Silvana Sarenac iz Brežic — deč
ka, Karolina Sotler iz Kozjega — 
Tjašo, Neža Levičar iz Dol. Les
kovca — deklico, Frančiška Ko
zole iz Dobrove — Janeza, Angela 
Oogorevc iz Šentjerneja — dečka, 
Anica Tasič iz Brežic — dečka, 
Marija Vrisk z Ledine — Petro.

Šolniki so se srečali
Občinska skupščina in 

družbeno-politične organiza
cije so dale pobudo za sre
čanje prosvetnih delavcev 20. 
aprila v Narodnem domu v 
Brežicah. Na dnevnem redu 
je bilo troje predavanj, za

2.500 din za rešil
ni avto

Na pismeno prašnjo ob
činskega odbora Rdečega kri 
ža iz Brežic se je delovni 
kolektiv kmetijskega in tr
govskega podjetja AGRARIA 
hitro odzval. Za nakup nove
ga rešilnega avta je odobril
2.500 dinarjev, razen tega bo 
sindikalna podružnica začela 
tudi zbiralno akcijo med 
članstvom.

Radio Brežice
PETEK, 26. APRILA: 18.00—

19.25 — Nove plošče RTB, obve 
stila. 19.25—19.30 — Glasbena od 
daj a — Izbrali ste sami.

NEDELJA, 28. APRILA: 1 1 .0 0 -  
Domače zanimivosti — Perspektiv
no reševanje problema vode v 
Brežicah in na Čatežu — Z obč
nega zbora brežiških gasilcev — 
Za naše kmetovalce: Organizirana 
prodaja pridelkov — Igra ansam
bel Franca Korbarja — Magne
tofonski zapis: Zdravilišče Cate 
ške Toplice pred novo sezono — 
Pozor, nimaš prednosti! — Obve
stila, reklame in spored kinema 
tografov. 12.45 — Občani čestitajo 
in pozdravljajo.

TOREK, 30. APRILA: 18.00 -  
Novo v knjižnici — Jugoton vam 
predstavlja — Literarni utrinki: 
Dragotin Kette — Iz naše glas
bene šole — Obvestila in filmski 
pregled — Tedenski športni ko
mentar 19.00—19.30 — Narodno 
zabavni ansambli vam igrajo

1. MAJ: 9.00—12.00 -  Delovni 
kolektivi pošiljajo prvomajske po
zdrave.

PETEK, 3. MAJA: 20.00-20 20 -  
Nove plošče TB, obvestila 20.20 
—21.15 — Glasbena oddaja — 
Izbrali ste sami.

NEDELJA, 5. MAJA: 11.00 -
Domače zanimivosti — dr Slavko 
Sušin: Pred veliko krvodajalsko
akcijo v Brežicah — Za naše 
kmetovalce: Mohor-Balon — Vtisi 
s potovanja v San Remo — Igra 
vam ansambel Beneški fantje — 
Magnetofonski zapis: Obisk v Me
talu v Jesenicah na Dolenjskem — 
Pozor, nimaš prednosti! — Obve
stila, reklame in spored kinema
tografov 12.30 — Občani čestita 
jo in pozdravljajo.

TOREK, 7. MAJA: 18.00—19.00
— Svetujemo vam — Nove plošče 
Jugotona — Literarni utrinki: 
Ivan Cankar — Iz naše glasbene 
šole — Obvestila in filmski pre
gled — Tedenski športni pregled 
19.00—19.30 -  Mladinska oddaja.

popoldne pa je bil napovedan 
družabni del. Udeleženci so 
se mu zaradi stroškov odpo
vedali!

Zvezni poslanec kultumo- 
prosvetnega zbora Stane 
Kranjc je obrazložil teze fe
deracije o sistemu vzgoje in 
izobraževanja in prikazal raz
vojno stopnjo, do katere smo 
napredovali v izobraževalnem 
delu.

Namestnik republiškega se
kretarja za prosveto in kul
turo Boris Lipužič je sprego
voril o aktualnih vprašanjih 
šolstva, zlasti o njegovi racio
nalizaciji, dotaknil se je uč
nih uspehov o osnovnih šolah 
in prizadevanj, da bi odpra
vili nepravilnosti, ki sprem
ljajo reformo, in se zavzel za 
to, da oi čin.prej ustvarili 
možnosti za individualizacijo 
šolskega dela

O odnosih med cerkvijo in 
šolo ter o religiji je predaval 
Zdenko Roter, profesor na 
visoki šoli za politične vede.

Zakaj tako malo zanimanja za gospodarjenje v podjetju, so se vpraševali udele
ženci zbora kolektiva v brežiški tovarni pohištva 10. aprila. Od 350 zaposlenih 
jih je obsedelo v tovarniški hali le nekaj nad 60. — (Foto: Jožica Teppy)

VODOVODNI STOLP V BREŽICAH JE MOČNO RAZPOKAN

Zakaj se bo vodarina zvišala?
Če bi vodovodno omrežje priključili na izvir Sromljice v Pišecah, bi bilo 

vode dovolj za 18.000 prebivalcev v občini

V Brežicah bo voda odslej precej dražja. O pred
logu za nove cene je na zadnji seji razpravljala ob
činska skupščina. Za gospodinjstva velja zdaj kubič
ni meter vode 70 par in ne 80, kot je predlagalo 
stanovanjsko in komunalno podjetje. Zavodi in or
ganizacije jo bodo plačevali po 1,20 din, gospodar
ske organizacije in obrtniki pa po 1,80 din.

Preden so odborniki izglaso
vali soglasje k predlogu za 
povišanje vodarine, so opo
zorili na to, da se mora ta 
denar uporabiti izključno za 
obnovo vodovodnega omrežja, 
za njegovo razširitev in iz
gradnjo rezervoarja. Opozori
li so na to, da se mora tudi 
del dosedanje vodarine upo
rabiti za razširjeno reproduk
cijo, kar naj preveri svet za 
gospodarstvo Nove cene bo
do obveljale l.m aja.

Celotno vodovodno omrežje 
meri okoli 8 kilometrov. Po
lovico cevi je bilo položenih 
1914 leta. Kupili so  jih v Za
grebu in so bile že rabljene. 
Ker je omrežje talco staro, 
se veliko načrpane vode iz
gubi. Lani je je šlo v izgu
bo nad 38 odst.

Nujno bi potrebovali 400.000 
dinarjev za zamenjavo 4 kilo
metrov omrežja, kar namera
vajo napraviti postopoma.

Vodovodno omrežje oskrbu

je črpališče v Brezini, kjer 
delata dve črpalki. Trenutno 
nista povsem izkoriščeni. Vo
dovodni stolp nameravajo po
časi izločiti, ker je močno 
razpokan. Predvidena je grad
nja rezervoarja na Cateškem 
griču. Ta bi omogočila zado
sten pritisk do šestega nad
stropja. Vodovodno omrežje 
bi nato priključili na izvir 
Sromljice v Pišecah. Potem 
bi bilo dovolj vode za 18.000 
prebivalcev, to je za celotno 
nižinsko območje brežiške ob
čine.

KONCERT 
V GRADU

Vrata slavnostne graj
ske dvorane v Brežicah se 
bodo 27. aprila zvečer go
stoljubno odprla nastopa
jočim gostom in občin
stvu. Ob 20. uri je napo
vedana akademija v po
častitev praznika dela. 
Moški pevski zbor SVO
BODE iz Stražišča pri 
Kranju bo po uvodnih be
sedah o pomenu prvega 
maja nekdaj in danes od
pel celovečerni koncert.

Zbor slovi po domovini 
in je bil deležen mnogih 
priznanj zunaj njenih me
ja. Občinski sindikalni 
svet vabi na nastop stra- 
žiških pevcev občane iz 
Brežic in okoliških kra
jev. Vstopnine ne bo.

AGRARIA SKLEPA POGODBE ZA ODKUP PRIDELKOV VNAPREJ

Kmet lahko proda, preden pridela
Kmetijsko podjetje se veže na eni strani na kupca, na drugi strani na 

proizvajalca — Kmet se bo ravnal po tržišču

Za odkup kmetijskih pridelkov je pri nas vsak 
dan teže. Ponudba na tržišču je precej večja od 
povpraševanja, ceno pa določa predvsem kakovost. 
Kupci si žele pridelke zagotoviti vnaprej, zato je 
nujno potrebno, da se proizvajalci dogovarjajo za 
odkup pravočasno in da se ravnajo po zahtevah 
tržišča. Trgovsko in kmetijsko podjetje AGRARIA 
v Brežicah se je letos odločilo, da bo zagotovilo 
odkup kmetijskih pridelkov le tistim kmetom, ki 
bodo pravočasno sklenili pogodbo.

Podjetje bo odkupovalo tu
di od tistih, ki se za odkup 
ne bodo vnaprej pogodili z

N O V O  v  BREŽICAH
■  v SLAVNOSTNI GRAJSKI 

DVORANI bodo v soboto, 25. ma-

£, nastopili pevski zbori z reci- 
torji iz vseh treh spodnjeposav- 
skih občin. S to prireditvijo se bo 

začela medobčinska kulturna re
vija, ki bo trajala do Junija. Te
daj bodo nastopili zabavni an
sambli pred senovskim občin
stvom.

■  GASILCI SO SE V NEDELJO 
Obrali na rednem letnem občnem  
sboru. Izvolili so nov upravni od
bor ter delegate občinske gasilske 
sveze za VI kongres gasilske zveze 
Slovenije. Gasilska organizacija Je 
oživila svojo aktivnost na vseh 
delovnih področjih. O tem so pri
sotne seznanili v poročilu. V raz
pravi so  udeleženci opozorili na 
težave, s  katerimi se srečujejo 
pri uresničevanju zastavljenega 
programa, ln načrte, ki Jih imajo 
zamišljene za delo v prihodnje.

■  IM) PRVEGA MAJA BODO 
BKE2ICE povezane z neprekinje
nim asfaltnim trakom do Bizelj
skega. Ekipa cestnega podjetja lz 
Novega mesta Je utrdila cestišče 
in ga razširila med Dobravo ln 
2upelevcem. Na tako pripravljeno 
cesto so že začeli polagati 7 cen
timetrov debelo plast asfalta De 
nar za modernizacijo ceste Je dal 
republiški cestni sklad. Na novo 
urejeni odsek meri 3140 metrov.

■  V CATESKIII TOPLICAH se 
)e v nedeljo ustavilo na stotine 
avtomobilov ln malone vsi par
kirni prostori so  bili zasedeni 2e 
v zgodnjh dopoldanskih urah so 
kopalci napolnili zimski bazen.

Popoldne se Je začela sezona tu
di ob Krki. Na njenem obrežju Je 
posedalo veliko izletnikov. Najbolj 
pogumni so  zakoračili v vodo, ve- 

pa se Je zadovoljila s sonče
njem.

8REŽIŠKE VESTI a O ^ i

njimi, vendar le tedaj, če bo 
imelo tržišče.

Nov način odkupa, ki ga 
zdaj vpeljuje AGRARIA, vodi 
tudi k postopnemu usmerja
nju zasebnega kmetijstva, saj 
bodo na kmetijah pridelovali 
le to, kar bodo spravili v de
nar.

Podjetje bo letos odkupo
valo pšenico, krompir, koru
zo, ajdo, zelje in fižol, bres
kve, marelice, Jabolka, hruš
ke, mleko in živino vseh vrst.

Vsako leto do 1. julija bo 
sklepalo pogodbe za poljedel
ske pridelke ln za sadje, v 
Januarju za mleko, za živino 
pa vse leto, vendar najmanj 
tri mesece pred prodajo.

AGRARIA nudi pri odkupu 
ugodne pogoje. Zagotovljena 
cena za pšenico Je 85 par, za 
koruzo 68 par, za ostale po
ljedelske prideKce ln za sadje 
pa bo podjetje plačevalo dne
vno ceno.

Za breskve bo veljal komi
sijski obračun. Podjetje si bo 
za kritje stroškov transporta 
in prodaje zadržalo pri pro
dajni ceni do 1,50 din 30 par, 
če pa bo doseglo večjo pro

dajno ceno, pa 20 odst. od ra
zlike nad 150 din.

Tudi za ribez nudi podjetje 
komisijski obračun. Pri pro
dajni ceni do 5 din kg si bo 
za embalažo in transport za
držalo 80 par. če bo cena na 
trgu večja, se bosta pogodbe
nika posebej dogovorila o de
litvi razlike.

Pri marelicah si bo podjet
je za kritje stroškov zadrža
lo 20 odst. Za sadje na plan
tažah zagotavlja AGRARIA 
odkupno ceno 1,20 din.

Živino bo odkupovalo po 
dnevnih oenah, izjema pa so 
kooperanti, ki jim je zagotov- 
vljena tudi najnižja cena.

Jt.

BREŽIŠKA KRONIKA 
NESREČ

Pretekli teden so se ponesrečili 
ln iskali pomoči v brežiški bol
nišnici:

Jože Strajliar, ključavničar lz 
Zagorja, Je padel z mopedom ln 
si poškodoval desno roko ln gla
vo; Darko Sctlnc, uslužbenec lz 
ftmea, sl Je pri rokometu zlomil 
palec desne roke; Marija Toma
žič, gospodinja iz Podsuseda, Je 
padla v vodo m sl poškodovala 
glavo; Franjo Gorjup, delavec lz 
Tomaševca, J« v stanovanju padel 
ln si poškodoval noge; Frančiška 
Liscc, gospodinja lz Boštonja, se 
Je na cirkularkl porezala po desni 
roki; Franc Petrič, delavec lz Je-

ISKRENE ČESTITKE TER MNOGO 
DELOVNIH USPEHOV ZA 1. MAJ -  
PRAZNIK DELA -  POŠILJAJO

Občinska skupščina Brežice
OBČINSKI SINDIKALNI SVET -  
OBČINSKI KOMITE ZKS -  
OBČINSKA KONFERENCA SZDL -  
OBČINSKI KOMITE ZMS -  
OBČINSKI ODBOR ZZB NOV

lovca, Je padol na dvorišču ln sl 
poškodoval glavo; Nikola Kopljar,
sin železničarja lz Vučllčovega,” Je 
padel z mosta ln sl poškodoval 
glavo ln zlomil obe roki; Peter 
Kovačič, upokojenec lz Trstenlka, 
Je padol pod voz ln sl poškodoval 
levo ramo In robra.

GOZDNO GOSPODARSTVO
B R E Ž I C E
PRIPOROČA

SVOJE GOZDNE IN LESNE PROIZVODE,
KI JIH  PRODAJA PO KONKURENČNIH CENAH!
Vsem delovnim ljudem 
Spodnjega Posavja, Dolenjske 
In Bele krajine
čestita za mednarodni delavski praznik!



Površnost zamude in napake
Analitska služba težko spremlja gospodarjenje, 
ker delovne organizacije zamujajo s poročili in 

ker ta niso točna

S slovesnosti ob otvoritvi nove asfaltne baze na Drnovem, katere zmogljivost je 
500 ton asfaltne m ase na dan. (Foto: Jožica Teppey)

SLOVESNOST NOVOMEŠKEGA CESTNEGA PODJETJA NA DRNOVEM

Nova avtomatizirana asfaltna baza
V njej bodo pripravili 500 ton asfaltne mase na dan —  Ceno bodo posto
poma znižali za 20 odst. —  Podjetje bo sprejemalo odslej tudi manjša 

naročila občin, podjetij, krajevnih skupnosti in drugih

Sredi ogromnih peščenih zalog na Drnovem je 
cestno podjetje iz Novega m esta 17. aprila odprlo 
novo asfaltno bazo. Njena zm ogljivost je 60 ton 
bitumogramoza na uro ali sto odstotkov več kot 
zmogljivost prejšnjih dveh baz. Sodobnejša tehno
logija baze in separacije zagotavlja obenem s po 
večano količino tudi mnogo boljšo kakovost asfalt
ne mase. — Celotna investicija je veljala kolektiv 
blizu 3 milijone dinarjev. Asfaltno bazo so uredili 
le z lastnim denarjem.

Referat za plan, ki anali
zira gospodarska gibanja za 
posamezna časovna obdobja,

V suši je voda 
tako dragocena
Letošnji april ni pokazal 

svojega pravega muhastega o- 
braza. Kljub temu da se me
sec že nagiba h koncu, do
slej še ni padla niti kaplja 
dežja. Na Gorjancih, kjer je 
le malo izvirkov, si ljudje 
strežejo kapnico.

Letos je tudi kapnice zma
njkalo . Oštrčani so zato za
prosili za pomoč občinsko 
skupščino Krško, ki je posre
dovala pri Tovarni roto pa
pirja v Krškem in pri gasil
cih v Kostanjevici. Oštrčani 
so z njihovo pomočjo spet 
dobili za krajši čas vodo, ki 
so jo tako potrebovali. Tudi 
v Brezjah nad Pobočjem je 
zmanjkalo vode. Vaščani iz 
Brezja so zaprosili za pomoč 
občinsko skupščino v Krš
kem. S pomočjo gasilcev in 
delavcev Celuloze so tudi v 
Brezjah dobili vodo. Za po- 
*noč se vsem prisrčno zahva
ljujejo.

naleti pri delu mnogokrat na 
ovire. Delovne organizacije 
neredno pošiljajo podatke, 
zato analiz in planov ni mo
goče sestaviti pravočasno.

Dogaja je, da so podatki, 
ki jih posredujejo delovne 
organizacije, površno zbrani 
in čestokrat netočni. Nered
ne so zlasti gospodarske or
ganizacije s sedežem zunaj 
občine. Njihovo poslovanje 
na občini težko spremljajo 
prav zaradi pomanjkljivih po
ročil. Analitična služba mora 
pogosto usklajevati podatke 
ali pa zahtevati popravke od 
delovnih organizacij, ker se 
poslani podatki ne ujemajo 
z doseženim dohodkom pod
jetja.

Posebne težave imajo sta
tistiki. Lani so obdelovali 
poročila o osebnih dohodkih,
o proizvodnji v industriji, o 
prometu v gostinstvu in tu
rizmu, o dejavnosti v grad
beništvu in več drugih poro
čil. Skoraj vse delovne orga
nizacije neredno pošiljajo 
poročila, kar velja še pose
bej za poročila o osebnih 
dohodkih. Pri obdelavi stati
stičnih poročil se srečuje 
služba z vrsto napak. Pri za
mudah prednjačijo gostinci.

»Nova avtomatizirana de
lovna naprava pomeni pre
lomnico za naše delavce, zla
sti tiste, ki so bili in so še 
na makadamskih cestah in 
v kamnolomih. Obeta jim ko
nec težkega dela s krampom 
in lopato,« je dejal direktor 
podjetja Franc Gorenc, pre
den je povabil dolgoletnega 
cestarja Baznika, naj spusti 
v pogon orjaške stroje.

S takšnim pogonom bo po
djetje ujelo korak s potre
bami sodobnega časa, saj te
rja gospodarstvo vsak dan

NOVICE IZ 
BRESTANICE

TURISTIČNO DRUŠTVO bo 
imelo v soboto, 27. aprila, redni 
občni zbor, na katerem se bodo 
pogovarjali o nadaljnjem razvoju 
turistične dejavnosti in o ureditvi 
brestaniškega gradu in njegove 
okolice ter o ureditvi muzejske iz
seljenske zbirke. Muzej bo v graj
skih prostorih, ki jih urejajo, gra
divo zanj pa urejuje dr. Ferenc 
iz Ljubljane.

PROGRAM KINA BRESTANICA 
je leto6 bolj pester. Dvakrat na 
mesec predvajajo filme iz progra
ma Jugoslovanske kinoteke. Gle
dalci lahko vidijo doma tudi filme 
starejšega datuma.

LETNE ŠPORTNE IGRE elek- 
trogospodarskih podjetij Slovenije 
bodo v juniju v Krškem in Bre
stanici. Sodelovalo bo več kot 600 
športnikov, članov kolektivov, ki 
se bodo pomerili v različnih šport
nih disciplinah.

NOVE CESTNOPROMETNE 
ZNAKE, ki bodo opozarjali vozni
ke naj vozijo previdno, so posta
vili na cesti v delavsko naselje. 
Zn postavitev znakov je poskrbela 
elektrarna.

BIFE NA BRESTANIŠKEM 
RIBNIKU bo 1. maja spet odprt. 
Obiskovalci se bodo tu lahko usta
vili se vozili s čolni ali pa zavili 
na prijeten sprehod ob ribniku. V 
poletnem času bodo na ribniku 
prirejali tudi zabave s plesom.

Izgubljanje let
Ze v prihodnjem šolskem 

letu nameravajo vključiti v 
posebno šolo v Krškem otro
ke iz Kostanjevice in Čeme
če vasi. V vsakem kraju jih 
je po sedem. Ti otroci ne 
morejo slediti rednemu pou
ku in zdaj izgubljajo leta s 
ponavljanjem.

To bi lahko uredili le tako, 
da bi otroci prebili dan pod 
strokovnam vodstvom v šoli 
in da bi jim tam nudili tudi 
hrano. Kostanjevičani imajo 
namreč avtobus ob šestih 
zjutraj, zvezo za nazaj pa šele 
ob šestih zvečer.

boljše prometne zveze. Doslej 
so asfaltirali ceste od zgod
nje pomladi do pozne jeseni, 
čeravno čas za to delo ni bil 
vedno primeren. Manjša dela 
so sploh odklanjali, medtem

Povečane inva
lidnine

Nizke družinske invalidni
ne rešujejo v Krškem z in
validskim dodatkom, ki je 
odvisen od katastrskega do
hodka in dohodkov v druži
ni. Osebne invalidnine so 
se letos povečale za 25 odst, 
invalidski dodatek, posebni 
invalidski dodatek in orto
pedski dodatek pa za ^ o d 
stotkov.

V občini je od 162 invali
dov 135 vojaških vojnih in
validov in 27 vojaških mi
rovnih invalidov. Družinskih 
invalidov je 217. Otroški do
datek prejema 7 invalidov za 
17 otrok.

Praznično vzdušje 
vsepovsod

Uvod v praznično razpolože
nje bodo akademije na pred
večer 1. maja. Proslave bodo 
na siporedu v delovnih kolek
tivih, na sedežih krajevnih 
skupnosti in po šolah.

Veliko presenečenje pri
pravljajo v Kostanjevici, kjer 
bo 28. aprila odprta slikar
ska razstava z naslovom 
SVET NAIVNIH. Na njej bo 
razstavljalo 46 avtorjev nad 
100 slikarskih del.

Premoženje v nevar
nosti

V krški občini je več les
nopredelovalnih obratov, kjer 
je za zaščito pred požari sla
bo poskrbljeno. Večina teh 
objektov je zastarelih, razen 
tega pa stoje na neprimer
nih krajih.

Gasilska služba je najbolje 
organizirana v tovarni pa
pirja, pomanjkljiva pa je v 
Splošnem mizarstvu, v Agro
kombinatu in drugih gospo
darskih organizacijah.

Lani je bilo' v občini 23 
požarov, od tega 8 v družbe
nem in 15 v zasebnem sek
torju. Škodo so ocenili na
290.000 din. Največ požarov 
so povzročili otroci.

ko zdaj upajo, da bodo lahko 
ustregli tudi občinskim ko
munalnim potrebam, se pri
bližali vaškim skupnostim in 
kmečkim dvoriščem.

Nova baza bo pripravila 50o 
ton asfaltne mase na dan. 
Letos še ne bo povsem izko
riščena, ker zahteva to še en
krat večji obseg dela na tere
nu Modernizacija obeta tudi 
pocenitev asfalta, to pa bo go
tovo vzbudilo večja naročila. 
Ceno bodo znižali postopoma 
do 20 odstotkov.

Mehanizacija v podjetju še 
ni popolna in jo bodo dopol
njevali. Opremo za novo bazo 
so dobili iz Zahodne Nemči
je, nekaj pa so jo izdelali 
v trboveljski strojni tovarni.

Povabilu na slovesno odprt
je asfaltne baze na Drnovem 
so se odzvali predstavniki 
podjetij, ki so sodelovali pri 
izgradnji, predsednik uprav
nega odbora republiškega ce
stnega sklada Alojz Žokalj, 
predsednik dolenjskih in spo- 
dnjeposavskih občinskih sku
pščin ter drugi gostje.

J. TEPPEY

Posojilo za cesto
Pr. modernizaciji zasavske 

ceste bo sodelovala tudi 
krška občina. Pri celjski kre
ditni banki si bo skupščina 
sposodila 300.000 din za dobo 
šestih let. Sevniška občina 
daje letos 400.000 din.

Asfalt bodo letos položili 
do ImpoLjce,, od tam do 
Krškega pa bo cesto moder
nizirala prihodnje leto repu
blika z lastnimi sredstvi.

KRŠKE
■  S SOSEDOVIM SINOM PO 

VASEH. Kultumo-umetniško druš
tvo Oton Zupančič iz Artič je 19. 
in 20. aprila gostovalo v Leskovcu 
in v Velikem Podlogu z dramati
ziranim Jurčičevim delom Sosedov 
sin. Artičani so se predstavili kot 
prizadevna igralska družina, za 
kar so jih gledalci toplo nagradili 
z aplavzom.

■  TEČAJ ZA VOZNIKE AMA 
TERJE. AMD iz Krškega bo od
4. maja dalje organiziralo tečaj 
za voznike amaterje v B katego 
riji. Za teoretični del pouka bo 
treba odšteti 60 dinarjev, za vož
nje pa 20 dinarjev na uro.

■  PRIZNANJE JUBILANTOM.
V tovarni papirja bodo za prvo
majske praznike izročili priznanja 
vsem tistim , ki so v podjetju 
neprekinjeno zaposleni deset, dvaj- 
set in trideset let.

Za desetletno delo v tovarni bo 
prejelo priznanje dvajset delavcev, 
za dvajsetletno delo osemnajst in 
en delavec za tridesetletno delov
no dobo v CELULOZI. To je Emil

Na Koroškem po 
50 letih

Za koroške borce, k; živijo 
v krški občini, sta občinska 
konferenca Socialistične zve
ze in ZZB NOV 22. aprila 
priredili izlet v kraje onstran 
Karavank. Vabljeni so bili 
tudi predvojni komunisti. Tu
di ti so se pridružili nekda
njim prostovoljcem za sever
no mejo.

Najprej so se odpeljali v 
Trbiž, po ogledu mesta pa so 
nadaljevali pot do Beljaka in 
Celovca. V Celovcu so se 
ustavili malo dlje, obiskali so 
Gospo sveto in knežji kamen 
na Gosposvetskem polju.

Od tam so se odpeljali pro
ti Velikovcu m Klopinskemu 
jezeru, vračali pa so se čez 
Prevalje, Slovenj Gradec in 
Velenje. Bili so nadvse sreč
ni, da so po 50 letih spet vi
deli kraje, za katere so se 
nekoč bojevali.

Razgovori z učenci
Danes in jutri (26. aprila) 

prireja občinska konferenca 
SZDL skupaj z zavodom za 
prosvetno-pedagoško službo 
razgovore z učenci sedmih in 
osmih razredov osnovne šole. 
Namen je, da bi se šolarji 
pobliže seznanili s pomenom 
bojev za severno mejo pred 
50 leti.

Za danes je predviden raz
govor na Raki in na Velikem 
Trnu. Vodil ga bo nekdanji 
prostovoljenc Jože Hočevar.

V petek bo obiskal učence 
v Podbočju in Kostanjevici. 
Po prvomajskih praznikih bo
do pogovori še na osnovnih 
šolah v Krškem, na Senovem 
in v Brestanici Snov, ki jo 
bodo podajali borci, bo živo 
ponazorila zgodovinsko ob
dobje, o katerem se prav 
zdaj učijo v šoli

Zlatoporočenca 
na Vidmu

Alojzija in Franc Lupšina 
sta 22. aprila slavila dvojni 
praznik: 50-letnico skupnega 
življenja in 80-letnico rojstva.

Na Vidmu pri Krškem ži
vita že od 1929 s šestimi 
otroki, od katerih je najmlaj
ši umrl. Vsa družina je pre
živela štiri vojna leta v in
ternaciji, od koder se je le
ta 1945 po dvomesečni vož
nji srečno vrnila domov.

življenje jubilantov je mi
nevalo v trdem delu in je 
bilo polno bridkosti. Za 
njun praznik jima čestitajo 
otroci in vnuki, prijatelji in 
znaci. Na mnoga zdrava leta!

Prvomajska 
praznoverna

Po vseh delovnih organi
zacijah v občini se priprav
ljajo na praznovan je 1. maja. 
Počastili ga bodo s kultur
nimi prireditvami v podjet
jih, kulturnih demovih v 
mestu in na vasi. Pramične 
dni bodo mnogi delovni lju
dje preživeli na izletih.

N O V I C E
Gelb, ki se Je zaposlil že leta 
1938, ko so tovarno pričeli graditi. 
Sedaj je vodja zunanje ureditve, 
v športnem življenju pa je še 
vedno aktiven k e g l j i  m najboljši 
balinar v občini

■  BAZO 20 BODO OBISKALI. 
Mladinci iz tovarne papirja so se 
na nedavni letni konferenci dogo
vorili, da bodo za dan mladosti 
s člani Združenj borcev NOV obi
skali Bazo 20 in še nekatere zgo
dovinske kraje iz narodnoosvobo
dilnega boja v Beli krajini.

■  NOV UPRAVNI ODBOR.
Predsednik upravnega odbora ZZB 
NOV za krško občino je Karel 
šterban, podpresednika sta Alojz 
Večko in Slavko Kunej, tajnik 
Franc Dragan, blagajnik pa Minka 
Zupančič, člani odbora so: Stane 
Drobnič, Vera Kovačič, Anton Li- 
leg, Betka Pečnik, Jože Preskar, 
Dušan Stupar, Zvone Tomažin, 
Jovan Vej nov ič, Boris Kostanjšek, 
Pavel Petan, Jože Kodrič. Boris 
Unetič in Jožko Zidarič

OBČINSKI 

SINDIKALNI 

SVET 

K R Š K O

Občinska skupščina — Občinska konferenca SZDL 
— Občinski komite ZKS — Občinski odbor ZZB — 
Občinski komite ZMS — pozdravljajo za 1. maj, 
praznik dela vse delovne ljudi na področju občine 
z željo, da bi v prihodnje dosegli še več delovnih 
zmag!

Agrokombinat
K R Š K O

priporoča svoje pridel
ke in izdelke in čestita 
vsem delovnim ljudem 
v domovini za letošnji 
praznik dela!

SPLOŠNO OBRTNO 
PODJETJE KRŠKO
ima v svojem sestavu naslednje obrate:

□  gradbeno skupino
□  splošno ključavničarstvo

□  splošno kleparstvo
in vodoinstalaterstvo

□  slikarstvo in pleskarstvo
□  steklarstvo in steklobrusilstvo

□  inženirski biro

Kolektiv čestita vsem svojim poslov
nim prijateljem, delovnim ljudem in 

občanom za l.m a j, praznik dela.
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Posvet občinskih 
odborov RK

16. aprila je bil v Sevnici 
posvet predstavnikov občin
skih odborov Rdečega križa 
iz spodnjeposavskih občin. 
Udeležila sta se ga tudi se
kretar republiškega odbora 
RK Maks Klanšek in sveto
valka Ivica Žnidaršič. Na po
svetu so udeleženci izmenjali 
vrsto misli o organizaciji, ki 
bo letos slavila 20-letnico 
spremenjenega delovanja. Le
tos bo potrebno teden RK 
proslaviti čim bolj slovesno.

V torek so na posvetu 
predvajali dva zdravstvena 
filma. Vse osnovne šole so 
dobile tudi dopis republiške
ga odbora, kako je treba pri
praviti proslave, želeno pa 
je bilo, da bi pri tem kar 
največ sodelovali prosvetni 
delavci.

Uvoz taninskega 
lesa?

22. aprila je svet za go
spodarstvo obravnaval sta
nje v Jugotaninu. Te dni bo 
obrat znova začel obrato
vati, ker se je nabralo že 
precej taninskega lesa, ven
dar razmere s tem še ne 
bodo urejene. S slovenskimi 
gozdnimi gospodarstvi se ni 
bilo mogoče zediniti o ceni 
lesa, zato je Jugotanin vezan 
na les iz Hrvatske, ki pa ne 
bo zadostoval za vse leto. 
če  ne bodo našli nove re
šitve, bo moral obrat v tem 
letu stati približno štiri me
sece. Dodati je potrebno, da 
obstaja možnost uvoza ta
ninskega lesa iz Italije, re
publiški sekretariat za go
spodarstvo pa meni, da bi 
obrat lahko odkupoval les 
tudi neposredno od kmetov, 
brez posredovanja gozdnih 
gospodarstev.

Na Kompolju 15 
do 20 hektarjev
V poročilu o gospodarjenju 

kmetijskega kombinata Za
savje je zapisano, da kombi
nat predvideva na Kompolj- 
skem polju obnoviti še 48 
hektarov hmeljevih nasadov 
do leta 1971. Ker so se ne
kateri tamkajšnji kmetovalci 
zbali za svoj obstoj) češ da 
jim bo kdo zemljo nasilno 
vzel, objavljamo, da name
rava kombinat na tem ob
močju obnoviti le 15 do 20 
hektarov in da bo to ures
ničeval v sodelovanju s kme
tovalci: na ekonomski pod
lagi, brez prisiljevanja. Mno
gi naprednejši kmetje že 
spoznavajo, da je mogoče s 
hmeljem doseči večje dohod
ke kot v katerokoli drugo 
poljščino.

Otrok padel v vroč lug
Kot že tolikokrat doslej 

se je dveletni sinček Vinka 
Cizerla iz Sevnice igral tudi 
tistega popoldne 16. aprila 
ko se je v Cizerlovi družini 
zgodila huda nesreča. Med 
igro je edinec padel v vroč 
lug in se v njem hudo ope
kel. Odpeljali so ga v celj
sko bolnišnico, kjer so 
ugotovili, da ima 37-odst. 
opekline. Mlado druž no je 
nesreča močno prizadela.

Le
do varstvene ustanove

Pomemben dogovor o sevniškem otroškem 
varstvu

»človeku kar odleže, ko vidi te pridne ljudi, ki so se s tako vnemo lotili gradnje 
tri kilometre dolge ceste Laze — Konjsko,« je po obisku trase v petek dejal pod
predsednik občinske skupščine Jože Knez. Cesto tamkajšnji prebivalci gradijo 
z velikimi napori v zelo težavnih razmerah. Nekatere hiše so prispevale za kraj
šo povezavo s središčem občine že tudi po 14 dni dela s konjsko vprego. Ta že
lja je stara že toliko, kot ljudje sami. — (Foto: Legan)

IZ PROGRAMA ZVEZE PRIJATELJEV MLADINE

Glavna prireditev bo v Zabukovju

Organzirano otroško var- 
varstvo v Sevnici, ki ima v 
konfekcijski industriji zapo
slenih zelo veliko žena, je 
že dalj časa upravičena zah
teva zaposlenih. Znana je 
tudi pobuda konfekcije LIS
CE, da bi delovne organiza
cije prispevale za gradnjo 
varstvene ustanove.

19. aprila so se v osnovni 
šoli zbrali tako rekoč prav 
vsi odgovorni ljudje iz de
lovnih in družbenopolitičnih 
organizacij in sprejeli neka
tere odgovorne, ki obetajo,

V kurirčkovi pošti bodo sodelovali vsi pionirski odredi v občini

Pionirji sevniške občine te dni že pridno pri
pravljajo prostlave kurirčkove pošte, ki bodo na vseh 
osnovnih šolah. Pri sprejemih bodo sodelovali tudi 
člani ZZB NOV in pripadniki mladinske organizacije. 
Glavne prireditve, ki bo 7. maja ob 16. uri v Zabu
kovju, se bodo udeležili tudi vodje pionirskih odre
dov vseh osnovnih šol. Za to srečanje bo priprav
ljen partizanski golaž. Večja prireditev bo tudi na
slednji dan v Sevnici pred šolo ob 12. uri.

Sevniška občinska Zveza 
prijateljev mladine pa ima za 
letos v načrtu še mnoge dru
ge prireditve.

Prejšnji teden je bil v Bo- 
štanju občinski šahovski tur
nir za starejše in mlajše pio
nirje. Najboljši od njih bodo 
sodelovali na medobčinskem 
šahovskem turnirju v Zagor
ju.

Ob praznovanju dneva ju 
goslovanskega vojnega letal
stva bo občinska zveza orga
nizirala obisk razstave o raz
voju letalstva, sevniški pio
nirji pa bodo pripravili dari
la za predstavnike garnezije 
Cerklje. Skupaj z vojaki bo
do pripravili praznovanje te
ga pomembnega dne.

Za dan mladosti je v načr
tu: sprejem pionirk in pionir
jev v mladinsko organizacijo, 
medobčinski rokometni tur
nir in medobčinsko tekmova
nje v košarki ter obisk pla
nincev na Lisci.

Ob dnevu otroka v prometu 
bo občinska komisija za var-

V nedeljo v bolnišni
co »Franjocf

Sevniška občinska konfe
renca SZDL je v znak pri
znanja zaslužnim članom or
ganizacije OP, ki sodelujejo 
že nad 20 let, sklenila za 
letošnjo obletnico ustano
vitve OF prirediti izlet v 
znano partizansko bolnišnico 
»Franjo«. Povabljenih je bilo 
27 ljudi, ki bodo potovali 
z avtobusom. Vodstvo SZDL 
ima za jesen v načrtu po
doben izlet za tiste člane, 
ki so aktivni nad 15 let.

nost prometa, ki sodeluje z 
občinsko pionirsko komisijo, 
razpisala tekmovanje za 10 
najboljših nalog pod naslo
vom: Kako si zamišljaš sodo
ben in varen promet. Na ta 
dan bo tudi tekmovanje v 
znanju prometnih predpisov, 
kjer bodo zmagovalci prejeli 
zlate in srebrne značke. Sku
paj z avto-moto društvom pa 
bo organizirano tekmovanje 
v spretnostnih vožnjah s ko
lesi in skiroji.

Za poškodbe je 
odgovorno cestno 

podjetje
Upravni odbor republiške

ga sklada je sporočil sevni
ški občinski skupščini, da 
je za letošnje poškodbe na 
asfaltirani cesti Impoljca— 
Boštarvj v celoti odgovorno 
novomeško Cestni podjetje, 
Cesta še ni bila tehnično 
ki je to cesto moderniziralo, 
prevzeta in bo moralo pod
jetje vse pomanjkljivosti od
praviti.

SEVNIŠKI PABERKI
■  PRVOMAJSKI IZLET V POR 

T 0 R 0 2 . AMD Sevnica prireja pr
vomajski izlet v Portorož. Prija
vite se lahko pri tov. Bizjaku. 
Člani društva imajo 50-odstoten 
popust.

■  PODPISANA HM.OOBA ZA
CESTO. V torek so predstavniki 
skupščine v Ljubljani podpisali po
godbo z republiškim cestnim skla
dom za financiranje modernizacije 
ceste Boštanj—Radeče. Kot je zna
no, je denar zagotovljen.

■  NOVA ČRPALKA. Gasilska 
enota Mizarske zadruge je pred 
kratkim ‘dobila novo črpalko. Lan
ski požar v tem podjetju je opo
zoril, da le potrebno enoto kar

najbolje opremiti, saj je nevar
nost ognja v lesni stroki zelo ve
lika.

■  (iOSTOVANJK IZ ŠENTJAN- 
2A. KUD Milan Majcen iz Šent
janža. se je v nedeljo, 21. aprila, 
predstavil v Boštanju z igro Cvet
je v v jeseni, ki jo je pripravil 
ravnatelj šentjanSke šole Jože 
Bavc.

■  KOSTANJ PROSI ZA POMOČ.
V Boštanju imajo vse večje težave 
v preskrbi z vodo. Ljudje so se 
odločili, da bodo te težave od
pravili, vendar sami ne zmorejo 
vseh stroškov in so za pomoč za
prosili tudi občino in družbeno
politične organizacije.

SfiVNISKIVESTNIK

Edini izhod —  
most razširiti
V noči od 15. na 16. 

april se je na ozkem bo- 
štanjskem mostu čez Mir
no zgodila huda prometna 
nesreča. Voznik TAM 4500, 
ki je last Mizarstva in ta
petništva iz Dravograda, 
Adolf Gornik se je z vo
zilom zaletel v ograjo s 
tako strahovito silo, da je 
premaknil 25 m dolgo ka
mnito ograjo, zgrajeno iz 
težkih kamnitih blokov, 
zatem pa se je stlačeno 
vozilo prevrnilo na breg 
Mirne. Očividci so sc ču
dili, da je voznik sploh 
ostal živ. Škode je bilo 
za 52.000 novih dinarjev.

Ta nesreča, ki je te  sed
ma od lanske jeseni, ko 
je bila cesta modernizira
na, je neusmiljen opomin, 
da bi bilo potrebno hkrati 
s cesto razširiti tudi most. 
Prometni izvedenci so pre
pričani, da tudi prometni 
znaki ponekod ne morejo 
odpraviti nesreč, če cesta 
ali most ne ustrezata, če  
bi upoštevali samo mate
rialno škodo, ki jo je 
boštjanski most povzročil 
doslej, bi imeli že precej 
denarja za razširitev.

Ob koncu šolskega leta bo 
občinska razstava izdelkov 
šolarjev, razstave pa bodo še 
na posameznih šolah. Občin
ska zveza prijateljev mladine 
bo izdala tudi glasilo pionir
skih odredov in glasilo o zgo
dovinskem pomenu NOB v 
sevniški občini. To bo tudi 
učni pripomoček za tretji raz
red.

Izmed drugih prireditev bo 
občinska zveza organizirala 
še telovadni nastop na pro
stem ter nastop glasbenega 
oddelka in pevskih zborov. 
Mladina sevniške občine bo 
sodelovala tudi v medobčin
skem tekmovanju matemati
kov in fizikov.

Gasilski ultimat
2e leta in leta, odkar 

je bil zgrajen gasilski dom 
v Sevnici, prosimo občin
sko skupščino, naj izseli 
iz našega doma zdravstve
no postajo, ker prostore 
nujno potrebujemo za 
svojo dejavnost. Vendar 
se do danes ni nič spre
menilo. Upravni odbor 
sevniškega društva je zato 
sklenil, da odstopi, če 
skupščina v 90 dneh zdrav
stvenim delavcem ne pre
skrbi novih prostorov, ga
silske pa prepusti gasil
cem.

Taka je vsebina ultima
ta, ki ga je predsedstvo 
skupščine dobilo prejšnji 
teden. Kaj se bo iz tega 
izcimilo, hudo zanima 
mnoge Sevničane, ki se 
zavedajo, da potrebujejo 
zdravnike in gasilce.

da se bo stanje v bližnji pri
hodnosti vendarle izboljšalo.

Sklenjeno je bilo, da je po
trebno zgraditi eno varstve
no ustanovo, zanjo pa naj 
podetja prispevajo soraz
merno z močjo in možnost
jo. Posebna, zato imenovana 
komisija občinske skupščine 
naj začne delati, tako da 
bodo do naslednje seje že 
pripravljeni načrti in zami
sli.

Občinskemu sindikalnemu 
svetu je bilo naročeno, naj 
naredi pregled potreb po 
otroškem varstvu v d e lo v n ih  
organizcijah, samoupravnim 
organom podjetij pa je po
trebno prikazati sedanje sta
nje in prihodnje potrebe, 
tako da ne bi odklanjali da
jati prispevek delovne orga
nizacije za uresn čitev tega 
pomembnega načrta.

Gasilci se pritožu
jejo nad železnico

V kratkem času so bili na 
območju sevniške občine kar 
4 požari, ki so jih povzročile 
železniške lokomotive. Gasil
ci, ki so ogenj vsakič omejili, 
so pred nekaj dnevi zahtevali 
od vodstva železnic, naj bolj 
spoštuje predpise, da morajo 
imeti lokomotive lovilce isker, 
zaščitni pas pa mora biti ši
rok in dobro očiščen. Sevni
ški gasilci menijo, da so 
upravičeni zahtevati povračil
no škodo, ki jo povzroči pre
majhno upoštevanje predpi
sov.

NAJPREJ PILAR, ZATEM VOJAK, DELOVODJA, RAČUNOVODJA . . .

Zdaj v miru oblikujejo svoja dela
Obisk pri rezbarju samouku, 78-letnem upokojencu Žigi Čolnarju

Čolnarjeve hiše v Šmarju pri Sevnici ni težko 
prepoznati, ž e  nad vhodnimi vrati visi figurativni iz
delek iz kovine, ki ga je naredil samouk Žiga Čol
nar, rojen 1890 v Brestanici, učenec risarja Draga 
Humeka v Krškem, vajenec pilarske obrti na Mad
žarskem, vojak na rusko-avstrijski in italijansko-av- 
strijski fronti, delovodja v Jugotaninu, samouk, mož, 
ki obvlada tri jezike, zdaj pa se v miru posveča svo
jemu konjičku.

Ko je bil pred 13 leti upo
kojen, se je z vnemo lotil 
svoje umetnosti. Namesto slik 
z oljnatimi barvami je začel 
z dleti izdelovati kovinska re
zbarska dela, predvsem ša- 
tulje, ki jih je opremljal z 
motivi letoviških krajev.

Posebno doživetje ima iz 
časov ljudske vstaje. Ko so 
Nemci v reviji Signal pri
kazali tudi Titovo sliko in ga 
imenovali vodjo banditov, 
je sliko izrezal in z njeno po
močjo izdelal kovinsko po
dobo maršala, ki jo vsakemu 
obiskovalcu še danes rad po
kaže. V tistih hudih časih jo 
je moral seveda skrivati, da 
ne bi padel v nemilost okupa
torja.

Drugo njegovo pomembnej
še delo je kovinska podob« 
turškega paše Košova, ki je

Obisk poslanca 
Gorjana v Sevnici
Republiški poslanec in član 

zunanjepolitičnega odbora 
zvezne skupščine Bogo Gor
jan je prejšnji teden obiskal 
Sevnico. Skupaj s predstavni
ki občinske skupščine in 
družbenopolitičnih organiza
cij si je ogledal delo pri re
konstrukciji Kopitarne, grad
nje nove trgovske hiše in 
gradnjo novega trakta kolo
dvorske restavracije. V raz
govoru se je seznanil z go

vladal v Bosni, ne da bi znal 
brati ali pisati. Na ta način 
ima izdelano tudi podobo ve
likega indijskega pesnika Ra- 
bindranatha Tagoreja, zadaj pa

dela sliko predsednice indij
ske vlade Indire Gandhi. 
Zdravstveni dom in ambulan
to v Sevnici še danes krasijo 
njegovi lesorezi levov, ki sio 
oviti v zelenje.

Kot nekdaj je Žiga še ved
no živahen in zgovoren mož, 
ki razen tega rad šahira in 
tako uživa zasluženi počitek. 
V NOV je izgubil edini hče
ri in še vedno postane žalo
ste, ko se spomni na te kru
te dogodke.

S. SKOČIR

: m m

govoru se je seznami z go- v • _ - * * - —
spodarskimi rezultati tudi Sam ouk Žiga Č olnar potrpežljivo ustvarja poti«1*’4
drugih sevn iških podjetij kovinskih ploščah* (Foto: lA*gan)



Huda suša v Dobrniški 
dolini - znak za alarm

Danes in jutri s cisternami po vodo na Dob

Predsednik skupščine SR Črne gore Veljko Milatović (desno) je v spremstvu 
podpredsednika SR Slovenije dr. Franceta Hočevarja v četrtek, 18. aprila, obiskal 
tudi Trebnje in se s predstavniki občine pogovarjal o gospodarskem in družbe
nem življenju v občini. — Foto: M. Legan)

Tako hude suše v pomla
danskem času v Dobrniški 
dolini In v okolici Sel-šum- 
berka že dolgo ne pomnijo. 
Namesto da bi ljudje v ne
deljo po težkem delu poči
vali, morajo z vozmi po dra
goceno vodo v oddaljene iz
vire. KS Sela-šumberk je 
najela pri Snagi v Ljubljani 
tudi cisterno, ki pa se je iz 
Žužemberka vrnila prazna, 
ker tudi tam zmanjkuje 
vode.

Občinski štab za varstvo 
pred naravnimi in drugimi 
hudimi nesrečami se je se
stal v torek, 23. aprila. Do
govorjeno je bilo, da bosta 
danes in jutri dve cisterni 
vozili vodo z Doba, da bodo

KONFERENCA SZDL JE 18. APRILA PREDLAGALA:

Podaljšanje plačevanja krajevnega 
samoprispevka za osnovno šolstvo

»Znotraj slovenskega šolstva so še velika neskladja, osnovne šole pa so 
na najslabšem. Že prihodnje leto lahko pričakujemo občutno izboljšanje,« 

je na seji izjavil poslanec MARJAN JENKO

Vik t o r  g e r m o v š e k

30 LET BREZ NEZGODE.
Na današnji dan je 59-letni 
gostilničar in taksist Viktor 
Germovšek iz Trebnjega leta 
1938 naredil izpit za voznika 
Motornih vozil pri inž. Diet- 
rtchu na sreskem načelstvu 
v Novem mestu. Od tega ča
sa do danes je z avtomobili 
Prevozil že čez milijon kilo
metrov brez večje prometne 
^zgode. Že 28 let prevaža 
ljudi v bolnišnice ali na ob- 
js^e in rad pove zanimivosti 
*2 &&90V, ko  ni bilo mogoče 
kupiti ne gum ne značnic, pa 
so vozilo vseeno zasilno u- 
sposobili za vožnjo. V njego
vem avtomobilu so rodile že 
tri porodnice. »Kaj ste na
redili v takih primerih?« — 

»Pognal sem, kolikor sem 
mogel,« je odgovoril tovariš
Germovšek.

Kje morajo imeti 
reševalne enote

Občinski štab za varstvo 
Pred naravnimi in drugimi 
•jUdimi nesrečami je na ne- 
^ v n i seji predlagal, da je 
v smislu zakona potrebno 
0rganizirati reševalne enote 
Mešanega sestava v mokro- 
**°škem obratu Iskre, Kerna- 
°Premi( Krojaiškem podjetju 
^Trebnjem, obratu Litostro
ja, v obratu Modnih oblačil, 
v Mizarskem podjetju Treb
ite. v »Hrastu« v Sentlov- 
IeUcu in v trebanjski sekciji 

vzdrževanje prog. Vse 
večje delovne organi- 

pa naj ustanovijo reše
valne ekipe, ki bodo poma
d e  pri nesrečah. S tem se 
j® na zadnji seji strinjala 

občinska skupščina.

Letošnji gasilski 
jubilej

.Gasilsko društvo na Mirni 
®j>letos praznovalo 60-letnico 
^“Stoja, društvo iz štatenber- 
r® bo letos staro 40 lot, mo- 
fj'Ofto&ko p« celo 85 let. V 
/Mokronogu bodo za to slo- 
*^uost po vsej verjetnosti 

gasilski avtomobil, ki 
P* Se dolgo pogrešajo.

Izmed drugih društev bo- 
I® šentruperški gasilci pri- 

'Klnjo leto praznovali 70-let- 
Tudi v tem kraju bi 

do tega časa že imeli 
gasilski avtomobil, sta- 
Pa prodali. Na letoš- 

J('m občnem zboru gasilsko 
eze je bilo sklenjono, da 

v bodo člani društev v pri- 
^ n je v večjem številu ude- 
Sevali gasilskih jubilejev.

Verjetno doslej še niso bili prikazani tako zgo
vorni podatki, kot je to na četrtkovi seji konference 
SZDL naredil ravnatelj mirenske šole prof. VLADI-

BOJAN BREZOVAR, rav
natelj šentruperške šole, je 
opozoril na premajhno za-

M IR SILVESTER. Sam o p rim er: v le tošn jem  letu nimanje staršev za učne in
nimajo osnovne šole niti polovico toliko denarja za 
učila, kot bi ga morale im eti že pred petimi leti, pri 
tem pa cene sploh niso upoštevane, č e  izvzamemo 
trebanjsko osnovno šolo, je podoba še mnogo slab
ša. Ravnateljevi logični sklepi: drugače je treba 
razdeliti narodni dohodek, narediti tem eljit plan 
razvoja šolstva, uvesti obvezno amortizacijo šolskih  
stavb, odpraviti prometni davek od učil in podalj
šati plačevanje samoprispevka.

Po uvodni besedi predsed- lične načne, kako naj bi 
nika OK S£DL SLAVKA Socialistična zveza pomagala 
KRCATU, ki je nakazal te- izboljšati razm*e,- ter po- 
žave, >4 katerimi so ubadajo sredoval mnenje ‘ 'vodstva,
v šolstvu, in predlagal raz- naj bi plačevanj? krajevnega i^jejo” v družbenopolitičnem

vzgojne uspehe ter navedel 
praktične primere iz šentru
perške šole in zgovorne po
datke o tem.

JANKO OVEN, član IO, 
je opozoril na prenašanje 
tradicij NOB na mlajši rod. 
TONE PRAZNIK, član IO, 
pa je pozval prosvetne de
lavce, naj sodelujejo in vpli
vajo na ljudi, ko bo potreb
no odločati o podaljšanju 
plačevanja samoprispevka, 
in naj tudi sicer več sode-

Kroniko dolenjskega 
odreda pripravljajo
7. septembra bo ob dnevu 

praznovanja občinskega pra
znika v Trebnjem podeljen 
tudi domicil Dolenjskemu 
odredu, ki je v času narod
noosvobodilnega boja veliko
krat deloval _ na območju 
današnje občine. Do tega ča
sa bo odbor Dolenjskega od
reda pripravil kroniko o po
teh in bojih te partizanske 
enote.

Zdaj še ni mogoče 
napovedati

Prvo četrtletje Je minilo 
in mnoge porabnike občin-

samoprispevka podaljšali, se 
je začela zanimiva razprava.

»Ugotoviti moram, da se 
načelo o posebnem pomenu 
šolstva za narodov napredek 
ne sklada z materialnim in 
moralnim priznanjem. Če
ravno nisem za to poobla
ščen, trdim v imenu pro
svetnih delavcev, da smo 
globoko prepričani, da je 
šolstvo nacionalna zadeva in 
da ga moramo tako tudi 
obravnavati,« je dejal ravna
telj trebanjske šole ADOLF 
GRUM.

Načelnik za družbene služ
be in član izvršnega odbora 
JANEZ ZAJC je obrazložil, 
da letos še ni mogoče pri
čakovati izboljšanja in da bi 
potrebovali vsaj 2,2 milijona 
novih dinarjev republiške 
pomoči, toliko pa republiška 
izobraževalna skupnost prav

življenju kraja, kjer pouču
jejo.

ljudje vsaj za silo preskrb
ljeni.

Tajnik občinske skupščine 
Jože Godnjavec in načelnik 
oddelka za narodno obrambo 
Tone Koščak, ki sita obiskala 
prizadete vasi, sta izjavila, 
da vode zmanjkuje predvsem 
pri manj uspešnih gospodar
jih, ki nimajo v redu oprem- 
(jenih ali dovolj velikih vod
njakov.

Kot zatrjujejo starejši ljud
je, je bilo po raznih znakih 
iz ljudske modrosti mogoče 
tako sušo že vnaprej priča
kovati. V soboto bo nastopil 
mlaj, zato upajo, da se bo 
vreme ,vehdarle spremenilo.

Tudi v Trebnjem na ob
čini razmišljajo, da bi sami 
kupili cisterno, ki bi bila 
stalno na voljo za pomoč 
prizadetim ljudem, močno pa 
jo potrebujejo tudi gasilci.

M. L.

Malo večje takse za 
tuje goste

Občinska skupščina je 18. 
aprila v trebnjem sprejela 
odlok, ki povečuje komunal
no takso za prenočitev tujih 
gostov od prejšnjih 1,20 din 
na sedanjih 1,50 din. Te tak
se veljajo v času sezone, zu
naj sezone pa znašajo 1,00 
din. Za prenočevanje doma
čih gostov so takse ostale 
nespremenjene.

Oddelek za gospodarstvo 
je prepričan, da ta podra
žitev ne bo vplivala na manj
ši obisk predvsem zaradi te
ga, ker bo ta denar porab
ljen za delovanje turističnih 
društev in za organiziranje 
informativne ter reklamne 
službe. Lani je bilo v vseh 
gostinskih obratih v občini 
1683 nočitev, od tega 556 tu
jih gostov. Ce jih bi letos 
prenočilo vsaj toliko, se bo 
v turistične namene s tak
sami zbralo 1856 dinarjev.

Sklep o razlastitvi zemlje
Kot je bilo pričakovati, je 

občinska skupščina v Treb-
o razlastitvi zemlje, ki je last 
Alojza Potrbina in na kateri

Trebelno: več razlo
gov proti umetnemu 

osemenjevanju

skega proračunskega denar- gotovo ne bo prispevala.
ja zanima, kako dotekajo 
dohodki. Do zadnjega marca 
Je občinska blagajna dobila 
19,2 odst. letnih dohodkov, 
kar je 5,8 odst. pod planom. 
Izmed največjih postavk je 
bilo od osebnega dohodka iz 
delovnega razmerja vplača
nih 19 odst. letnih dajatev, 
od osebnega dohodka iz 
kmetijske dejavnosti pa 13,5 
odst. Do konca marca je bilo 
vplačanega le 15,2 odst. pred
videnega prometnega davka. 
Iz teh in še nekaterih dru
gih podatkov pa ni mogoče 
natančneje napovedati, kako 
bo z dohodki proračuna sko
zi vse leto.

O položaju učitelja v druž
bi je govoril CIRIL PUN
GARTNIK, član IO SZDL. 
Menil je da naši ljudje so-

njem 18. aprila sprejela sklep bo stal del nove mirenske
osnovne šole. Kot je znano, 
je zahteval 25 novih dinarjev 
za kvadratni meter kmetij
skega zemljišča, v kar pa 
občina kot investitor niti ob
čani kot zbiratelji denarja ni
so mogli privoliti. Z drugima 
dvema lastnikoma, Marijo 

Na željo nekaterih rejcev Grčar in Alojzijo Škarjo, je
bil dosežen sporazum o za
menjavi.

Postopek o razlastitvi bo 
lahko trajal tudi več mese
cev, vendar bodo z deli lahko 
že prej začeli na Skarjevi ali 
Grčarjevi parceli. Občinska 
skupščina je v četrtek po
oblastila predsednika, da bo 
sklenil pogodbo o najetju de
narja, ki ga za šolo še manj
ka.

goveda na območju Trebelne- 
ga, češnjic in Omuške vasi 
je upravni odbor sklada za 
reprodukcijo živine preučil 
možnosti za uvedbo umetne
ga osemenjevanja in ugotovil 
več razlogov, ki onemogočajo 
uvedbo. Z umetnim oseme
njevanjem bi morali odpra
viti plemenjake v Radni vasi, 
Cikavi in Cerovcu, s tem pa bi 
bili prizadeti rejci v oddalje
nih vaseh, kar bi povečalo

Slavnostna seja v 
počastitev OF

V soboto, 27. aprila, bo v 
Trebnjem slavnostna seja, ki 
jo bo priredila Socialistična 
zveza v počastitev ustanovitve 
Osvobodilne fronte. Na sejo 
so vabljeni člani občinskih 
vodstev družbeno-političnih 
organizacij in predsedniki 
krajevnih organizacij SZDL.

V soboto kome
moracija v Rado

hovi vasi
V soboto, 27. aprila, bo ob 

10. uri dopoldne ZB Šentvid 
na kraju, kjer so bili na
tančno pred 26 leti ustrelje
ni prvi talci v Ljubljanski po
krajini, priredil žalno sveča
nost. Med temi prvimi žrtva
mi fašističnega terorja so bili 
tudi trije rodoljubi iz Mokro
noga.

Iz Trebnjega bo na kome
moracijo peljal poseben av
tobus takoj po svečani seji, 
prirejeni v čast ustanovitve 
Osvobodilne fronte. V večjem 
številu se bodo svečanosti v 
Radohovi vasi udeležili tudi 
učenci osnovne šole iz Veli
kega Gabra.

Mokronog: pritožbe 
nad pekom

V Mokronogu se ljudje pri
tožujejo nad oskrbo s kru
hom, ki je v rokah zasebnega 
peka tov. Lavrinška. Navaja
jo primere, ko so imeli na 
voljo le več dni star kruh, 
ker svežega pogosto prehitro 
zmanjka. Pred nekaj dnevi je 
pri peku zaradi tega posredo
val tudi občinski sanitarni in
špektor.

Volitve in imenovanja
V četrtek je občinska skup

ščina sklenila, da bo od prve
ga maja naprej dosedanji ne
profesionalni podpredsednik 
Tone Gole delal kot profesio
nalni podpredsednik skupšči
ne. To odločitev je zahtevala 
potreba po tesnejšem sodelo
vanju s sveti krajevnih skup
nosti pa tudi druge obvezno
sti v delu predsedstva skup
ščine.

Občinska skupščina je na 
tej seji imenovala v skupšči
no komunalnega zavoda za 
zaposlovanje Toneta Goleta 
in Albina Zoreta iz TŠS na 
Mimi. Skupščina je imeno
vala tudi komisijo za družbe
ni nadzor, ki jo sestavljajo: 
Stane Hribar (kot predsed
nik), Jože Govednik, Tone 
Gole, Janez Zajc, Peter Ce
ferin, Jože Godnjavec in 
Cveta Lovše.

Živinski sejem na 
Veseli gori

V soboto, 27. aprila, bo na 
Veseli gori v šentruperški 
dolini tradicionalni sejem go
veje živine in konjev. Ta se
jem je bil nekoč v teh kra
jih zelo znan. Pričakujejo, 
da bodo sejem obiskali šte
vilni kupci in predstavniki 
odkupnih podjetij, ki bodo 
lahko izbirali med pitano in 
plemensko živino.

dijo prosvetnega delavca število zakotnih pripustov.

m

tudi po njegovem osebnem 
dohodku in da so kričeča 
nesorazmerja v primerjavi 
z zaslužki funkcionarjev, ki 
naj bi dajali zgled za var
čevanje.

MARJAN LEGAN, član IO, 
je k temu dodal, da se je 
treba ozirati tudi na slabše 
plačane, kot so prosvetni de
lavci, in za primer navedel 
kmetijske strokovne delavce 
v trebanjski kmetijski obči
ni. Vse to tudi pomeni, da 
ob sedanjem stanju v go
spodarstvu ni realno priča
kovati mnogo večjega deleža 
v narodnem dohodku.

Poslanec prof. VILKO VI
DEČNIK Je govoril o odgo
vornosti za vzgojo otrok. 
Ugotovil je, da se v krajev
nem merilu temu posveča 
premalo pozornosti in da ni 
učinkovitega in sistematič
nega dela.

Razen tega je pomemben raz
log neprevoznost nekaterih 
cest v zimskem času, vzdrže
vanje bikov in umetnega ose- 
menjevanja pa bi bilo pre
drago. Ce bi osemenjevalno 
progo podaljšali še na Tre
belno, bi morali območje ob
čine razdeliti na dva oseme
njevalca, kar pa bi službo 
precej podražilo.

GG Brežice: 20.000 
din za ceste

Gozdno gospodarstvo Bre
žice je namenilo za ceste In 
poti na območju trebanjske 
občine 20.000 din. Lastniki 
gozdov, ki spadajo pod to 
gozdno gospodarstvo, so po
moči zelo veseli. Prejšnji 
teden so ta denar razdelili 
med krajevne skupnosti t ki 
bodo z njim gospodarile.

TR EB A NJ S KE  IVERI
■  OBČNI ZBOR AMD. V nede- da so pripravljeni graditi tako 

ljo, 28. aprila, bo ob 9. uri v stavbo, kakršno so Trebanjci na 
sejni dvorani občni zbor Avto-mo- priporočilo urbanistov predlagali 
to društva Trebnje. Med drugim Angležem.
bodo obravnavali tudi pridobiva- p o m a n j k a n j e  VODE Za
nje novih članov . ^ v a s e l j i v a  je J j  sU-
ugotovltev, da se Je število članov gjjem vodovodu vsak dan voda 
o b č u t^  ^ v eč a lo , «ikar društvo vsaJ ^  m  2 a l  p a  j e  kljub
nudi stiski ^  vedn0 ob večerih ali jut-
_ ■  N?.VA ..PR . . „ H i  rih mogoče videti ljudi, ki zaliva-
t  L a tk iam ^ T  ^ .  %  novo £  z vodo iz vodovodne na-

Z u S S CV V p r i p n w l j e ^ ^ r e a ■  VČERAJ O DRUŠTVIH. Vče- 
vzetl vodstvo organizacije. raj popoldne je bil v Trebnjem

■  ZA VRTEC   POSEBNA KO- posvet vodstev družbenih organiza-
M1SIJA. Občinska skupščina je v cij in društev o letošnji dejavno- 
četrtek imenovala posebno komi- sti. Kot je znano, je skupščina le- 
sijo, ki bo preučila, kaj bi bilo tos namenila več denarne pomoči, 
trenutno najbolje ukreniti. Iz An- ki jo je potrebno z delom tudi 
glije je namreč prispel odgovor, upravičiti.



Potniških 
vlakov ne bo
železniško transportno pod

jetje Ljubljana je obvestilo 
občinsko skupščino Kočevje, 
da na kočevski železniški 
progi ne bo več potniškega 
prometa Svoj sklep je ute
meljilo s tem, da izguba na 
tej progi iz leta v leto nara
šča m da tudi tovorni pro
met kljub obljubam lani ni 
bil večji, ampak celo za 7 
odst manjši Železnica želji 
občanom, da bi spet uvedla 
potniški promet do Kočevja, 
ne more ustreči, dokler ne 
bi našli »strica«, ki bi bil 
pripravljen zgubo pokriti. 
Takega »strica«, pa ni in tudi 
upati m, da bi ga dobili, za 
to je zamisel o ponovni uved
bi potniškega prometa na tej 
progi dokončno pogorela.

Radijski dvoboj
Amaterski radioklub v Ko

čevju (YU3DAR) je 17. aprila 
s sodelovanjem amaterskega 
radiokluba iz Domžal organi
ziral radijski prijateljski ša
hovski dvoboj med domačini 
in DomžalČani. Dvoboj je bil 
odigran na štirih deskah. Ko
čevarji so igrali v prostoru 
radiokluba v stavbi občinske 
skupščine.

Zanimivi dvoboj se je po 
štiriurni borbi končal 2 : 2.
V ekipi Domžal sta igrala kar 
dva mojstrska kandidata, 
Vavpetič in Lorbek. Rezulta
ti: Osterman : Vavpetič 1 :0, 
Ivič-Lorbek 1 : 0, Mestek-Blaz- 
nik 0 : 1 in Karničnik-Karner 
0:1.  STANIČ

Cene v Kočevju 
in Ribnici

Pretekli ponedeljek so veljale 
v trgovinah s sadjem in zelenjavo 
v Kočevju in Ribnici naslednje 
maloprodajne cene:

Kočevje Ribnica 
(cena v din za kg)

krompir 0,89 0,90
sveže zelje 3,65 —

kislo zelje 1,96 —

kisla repa 1,96 — .

fižol v zrnju 5 in 5,43 3,50 in 4
čebula 2,68 2,80
česen 13 15
solata 4,40 5 do 8
paradižnik 9.40 __

korenje 1,95 2,20
peteršilj 5,10 —

cvetača 4,60 4,80
špinača 3,80 __

jabolka 4 in 4,50 1,50
hruške 5,10 5
pomaranče 4,90 5
limone 4,85 4,80
banane 5,80 in 7,20 5.50

(Ekvador)
ribe 8,55

(ča-ča)
—

Jajca
cena za kos) 0,35 —

Sto predlogov o gospodarjenju s Kolpo
Obkolpski ribiči že vrsto let zatrjujejo, da se s Kolpo slabo gospodari —  
Ribiči so predlagali že več rešitev, ki pa imajo dobre, slabe in morda za

sebne strani — Kolpa je in bo za turiste vedno bolj zanimiva

Ribiči iz območja Osilnice so spet predlagali ob
činski skupščini Kočevje, naj bi ustanovili v Osilnici 
ribiško družino, ki naj bi dobila v upravljanje Kolpo 
in čabranko od izvira do Mirtovičev Svoj predlog 
utemeljujejo s tem, da gospodarjenje s Kolpo zdaj 
ni dobro in da bo potem boljše Pravijo, da bi v tem  
primeru ukinili tudi ribiško družino v čabru, čab- 
ranski ribiči pa bi se vključili v osilniško ribiško 
družino.

Osilniški ribiči trdijo, da 
sedanj; koordinacijski odbor 
ribiških družin Kočevje: 
Brod na Kolpi in Čabar 
slabo gospodarijo s Kolpo, 
ker ribe samo izlavlja, ne 
vlaga pa v vode na njiho
vem območju. Pravijo tudi, 
da nikoli niso ob izlovu in 
vlaganju (če je sploh bilo) 
poklicali predstavnika ribi
ške družine čabar, čeprav

Ladje na cesti
Ko sta sveta za gospodar

stvo in svet za urbanizem 
pri občinski skupščini Ko
čevje razpravljala o predlo
gu hrvatskih strokovnjakov, 
po katerem naj bi zgradili 
plovno pot Kolpa — Jadran, 
so se v glavnem strinjali, da 
bi bila to pridobitev za ob
čino. Menili so, da bi bila 
Kolpa še naprej privlačna, 
celo še bolj, če bo do nje 
peljala tudi nova cesta.

Iz nekoliko manj uradnih 
krogov pa smo zvedeli, da 
slovenski strokovnjaki nas
protujejo hrvatskim in se 
bolj zavzemajo za plovno pot 
Sava — Ljubljanica — Jad
ran.

Povsem neuradno stališče 
(zvedeli smo ga od občanov) 
pa je: naj Hrvatska zgradi 
plovno pot Kolpa — Jadran, 
če ima denar; če pa bi slo
venski strokovnjaki radi še 
svojo plovno pot, naj jo tudi 
oni zgrade, čeprav bi od 
Ljubljane do Trsta vozili la
dje po cesti!

Trčenje na ovinku
Na cesti Stari Log - Kočevje 

sta 19. aprila ob 15.30 trčila 
vojaški tovornjak in osebni 
avto, ki ga je vozil Janez Bo
bič iz Starega Loga. Do tr 
čenja je prišlo na nepregled
nem ovinku, ker je vozil to
vornjak preveč po sredi ce
ste. Na vozilih je bilo škode 
za 3500 ND, poškodovana pa 
je bila potnica v osebnem 
avtomobilu.

DROBNE IZ KOČEVJA
■  ■  ■  DA BI BILO MESTO 

ZA PRAZNIK 1. MAJ ČIM LEPŠE, 
je posebna komisija mestne kra
jevne skupnosti pregledala vse 
ulice in okolico stanovanjskih hiš. 
Na obhodu so člani komisije vi
deli marsikaj in upravičeno po
dvomili, če se stanovalci zavedajo 
najosnovnejših dolžnosti kulturne
ga človeka. Za podobo mesta m o
ramo skrbeti vsi, ne samo krajev
na skupnost

■  ■  ■  NOV SVETLOBNI NA
PIS je obogatil Trg svobode. Na 
vogalni trgovini podjetja »TRI- 
KON« je nov ličen svetlobni ob
jekt, ki ima razen napisa še znak 
podjetja, ki predstavlja znano de
klico s piščalko, delo kiparja Jar
ma.

■  ■  ■  SLADOLED 2E  PRODA
JAJO. Kmalu se mu bodo pridru
žile še »lučke«. 2e sedaj bi bilo 
treba poskrbeti, da otroci ne bodo 
odmetavali papirčkov na tla, po
sebno okoli slaščičarn. Tudi pre
žvekovalcem žvečilnega gumija je 
malo mar, kam odvržejo ovojni 
papir. Tako je nesnage povsod do- 
volj, kar nam prav gotovo ni v 
čast. Nehote se človek zamisli, od 
kod otrokom toliko denarja, saj 
skoraj vsi starši trdijo, da je živ
ljenjska raven pri nas tako nizka.

■  ■  ■  VELIKI JEZ NA RIN2I 
ni redno nadziran in oskrbovan, 
saj drugače ne bi moglo priti čez 
noč do take okvare kot minuli

•SN

bi ga morali, saj tako do
loča posebna pogodba.

Ko so za zahteve osilni- 
ških ribičev zvedeli iz Fare 
in okolice, so menili, d? po
tem tudi njim pripada del 
Kolpe in samostojna RD. 
Vendar tega zahtevka doslej 
uradno še niso posredovali 
skupščini. Ribiči na * i  
območju imajo namreč še 
drug predlog: na območju
Kolpe od Dola do izvira 
naj bi bila le ena ribiška 
družina, ki bi imela sedež 
v Brodu na Kolpi in pod
odbore v Dolu, Fari, Brodu 
na Kolpi, Osilnici in čabru.
V tem primeru pa bi bili 
kočevski ribiči popolnoma 
odrinjeni od Kolpe.

Pristojni organ občinske 
skupščine Kočevje je o pred
logu osilniških ribičev raz-

‘Slab TV sprejem
Prebivalci Fare in okolice 

skoraj ne morejo gledati te
levizijskega programa, ker je 
sprejem zelo slab. Za to ob
močje bi bil potreben pret
vornik. Vendar bodo nekateri 
trdili, da se za to območje 
ne splača zgraditi pretvorni
ka za tistih 10 televizorjev. 
Občani pa pravijo, da bi jih 
kupili več, če bi bil sprejem 
dober. Tako se občani in te
levizija vrte v začaranem 
krogu.

pravljal in ugotovil, da 
lahko z vodo na območju 
občine upravlja le ena ri
biška družina (Kočevje), 
ker tako določa republiški 
predpis. Razen tega je vpra 
sanje, če bi bilo v primeru 
ustanovitve več ribiških dru. 
žin gospodarjenje res bolj
še. Verjetneje je, da bi blo 
slabše. V Osilnici, če žele, 
lahko ustanove le sekcijo 
oziroma pododbor ribiške 
družine Kočevje.

Vse kaže, da bo prišlo v 
kratkem do posebnega se
stanka predstavnikov vseh 
treh prizadetih ribiških dru

žin, na katerem bodo raz
pravljali o gospodarjenju 
s Kolpo.

Govoric o takem m dru
gačnem. predvsem pa slabem 
in včasih celo čudnem go
spodarjenju s Kolpo je bilo 
v zadnjih letih že precej. 
Prav zato bi bilo treba to 
zadevo najprej temeljito 
preučiti in potem sprejeti 
take odločitve, ki bodo res 
gospodarne in Kolpi, priza
detim trem ribiških druži
nam ter občanom v korist. 
Kolpa postaja za turiste 
vedno bolj privlačna in to
rej tudi iz gospodarskega 
ozira zanimiva, še bolj pa 
bo, ko bo m oderniziran 
cesta Kočevje—Delnice, ’rav 
zato zasluži Kolpa že 'daj 
vso pozornost.

Janko Rudolf 
v Kočevju

22. aprila popoldne je obi
skal Kočevje podpredsednik 
republiške skupščine Janko 
Rudolt z nekaterimi poslanci 
in sodelavci. S predstavniki 
občinske skupščine Kočevje 
se je pogovarjal o proslavi 
25-letnice Zbora odposlancev 
slovenskega naroda, ki je bil 
od 1. do 3. oktobra 1943 v 
Kočevju. Domačini in gostje 
so si ogledali tudi šeškov 
dom, kjer je pred 25 leti za
sedal kočevski zbor, in dom 
telesne kulture.

Občinska konferenca SZDL 
Kočevje je že imenovala pri
pravljalni odbor za proslavo 
25-letnice Kočevskega zbora. 
Za predsednika zbora je bil 
imenovan Miro Hegler, pred
sednik občinske skupščine 
Kočevje. Odbor bo imel kma
lu po l.m aju  prvo sejo.

„ITAS“ na beograjskem sejmu
Izdelki ITAS, razstavljeni na beograjskem sejmu, so plod sodelovanja s 
kočevskimi (»Melamin« in »Oprema«), jugoslovanskimi in inozemskimi

podjetji

Na letošnjem  beograjskem sejmu, ki je bil odprt 
preteklo soboto, trajal pa bo do nedelje, 28. aprila, 
razstavlja tudi kočevsko podjetje ITAS. Nekateri 
njegovi izdelki so sad sodelovanja oziroma koopera
cije s kočevskima delovnima organizacijama: kemič
no tovarno »Melamin« in »Opremo«.

ITAS razstavlja na beo
grajskem sejmu:
— cisterno za prevoz težkih 

goriv (mazuta) prostorni
ne 30.000 litrov, na vozilu 
Henschel;

— polprikolico, 26 ton nosil
nosti, s samokrilnim pod
vozjem;

— prikolico, 18 ton nosilno
sti, z najnovejšo izvedbo 
podvozja in vzmetenja

ter možno 
teka koles;

regulacijo iz-

— poliestrsko cisterno pro
stornine 50001, uporabno 
za prevoz vseh tekočih 
živil (olje, kis, kisla vo
da, vino itd.). Izdelali so 
jo v sodelovanju s ke
mično tovarno »Melamin« 
iz Kočevja;

— kiper prikolico, 
nosilnosti.

18 ton

„Vodni dohtarji" šole še niso ozdravili
Šola na Travi je ena najlepših, nima pa vode —  Šolarji s Trave so dobri 

učenci, šahisti, športniki, kulturniki in delavci

četrtek. Voda Je izpodjedla pod 
levo loputo beton in začela uha
jati, tako da je gladina struge 
naglo upadala. Kaj hitro so se 
pokazala kamnita rebra dna stru
ge. Nesnaga se je zgostila in ribe 
so hlastale po zraku. Res, precej 
skrbi in stroškov povzroča Rinža, 
zato jo bo treba čimprej urediti. 
Čim bolj bomo odlašali, tem draž
ja bodo popravila.

■  ■  H DA NE BI PRIŠLO DO 
GOZDNIH POŽAROV, bodo morali 
biti prvomajski izletniki zelo pre
vidni. Skoraj vsak, kdor gre na 
izlet v gozd, po starem običaju za
neti ogenj, da si bo kaj spekel, 
pa čeprav samo krompir. Ognjišča 
naj izletniki pogase, da ne bi 
povzročali gozdnih požarov. Tudi 
kadilci naj bodo oprezni, ko bo
do odmetavali ogorke.

■  ■  ■  O SPREHAJALIŠČU GAJ 
smo že večkrat pisali, vendar ni 
nič pomagalo. Avtomobilisti, m o
toristi in kolesarji vozijo po spre
hajališčih kljub prometnim tab
lam. Posebno otrokom to ugaja 
in se pri tem še vesele, češ da so 
koga prelisičili. Otroci trgajo tudi 
cvetice in grmičje. Nočni razgra
jači in objestneži pa Imajo še 
vedno tu svoj poligon. Razsvetlja
ve na tem koncu še ni, kar je za 
tako početje še bolj prikladno.
V četrtek ponoči so zopet vdrli v 
bife »Gaj« in pobrali nekaj pijače 
ter denarja

Nova osnovna šola na 
Travi je stara šele nekaj 
let. Je pa tako lepa, da jo 
fotografirajo vsi inozemski 
turisti, ki obiščejo ta Ispi, 
divji košček kočevske ob
čine. 2al pa ima šola samo 
gradbincem in domačinom 
znano bolezen, ki na zunaj 
ni vidna. Vodni dohtarji že 
vse od njenega rojstva tuh
tajo, kako bi v šolo nape
ljali vodo. šola ima namreč 
stranišča na vodno izplako
vanje, dve banji, tuš, umi
valnico, hidrofor, šolsko ku
hinjo — vode pa ne. Čas 
bi že bil, da bi pri današnji

tehniki vodni dohtarji le 
odpravili to neljubo bolezen.

Šolo obiskuje komaj 40 
učencev, pa je med njimi 
toliko dobrih šahistov, da so 
jih na zadnjem občinskem 
prvenstvu kočevski komaj 
premagali (kočevsko osem
letko okoli 2000 otrok), šo 
larji s Trave pa radi igrajo 
še nogomet in rokomet. Le
tos bodo spet urejali šolsko 
igrišče, ki ga delajo že tretje 
leto na res nehvaležnem zem
ljišču. Okoli njega bodo 
morali postaviti visoko ogra
jo, ker se jim sicer lahko 
zgodi, da jim bo žoga ušla

po strmini v 6 km oddalje
no čabranko.

V šolski kuhinji kuhajo 
dobre enolončnice, zato se 
v njej hranijo vsi učenci. 
Imajo tudi šolski vrt, ki so 
ga prav v teh dneh začeli 
obdelovati. Na njem pride
lujejo krompir in razne dru
ge povrtnine. Za kuhinjo 
prispevajo tudi starši.

Seveda pa šolarji ne po
zabljajo na kulturne nasto
pe, ki jih prirejajo ob raz
nih praznikih in drugih pri
ložnostih (kurirčkova pošta 
itd.). J. P.

~ ' t '  y
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V sodelovanju s TAM pa 
ITAS razstavlja (v paviljonu 
TAM) še 12-tonsko polpriko
lico in kamion z nosilnostjo 
5000 ton (ponjavo zanj je 
izdelala iz trevira tkanine 
»Oprema« iz Kočevja).

Vsi zaboji (kascni) priko
lic ITAS so izdelani iz po
sebnih aluminijastih profi
lov, kar zagotavlja izdelkom 
večjo trdnost, hkrati pa so 
zaboji 60 odstotkov lažji. 
Prikolice so prilagojene za 
prevoz materiala v paletah.

Na spomladanskem zagreb
škem velesejmu je ITAS 
razstavljal mešalce betona 
na vozilih TAM 4500 in FAP 
ter nizko nosečo prikolico 
nosilnosti 20 ton.

Čakalnica ni 
potrebna?

Od bodoče avtobusne ča
kalnice v Osilnici še ved
no stoje le temelji in 
ogrodja, kar je bilo -nare
jeno že lansko jesen. Pra
vega vzroka ni, da čakal
nica ne bi bila že nareje
na, saj je občinska skup
ščina prispevala zanjo 
1000 din, krajevna skup
nost je obljubila 500 din, 
gozdna uprava Mozelj 5 
kubičnih metrov lesa, va
ščani pa nekaj denarja; ti 
so tudi obljubili, da bodo 
prostovoljno delali. Pa 
vendar pravijo, da vzrok 
je, ker nekdo pravi, da so 
vasi v okolici Osilnice do
bile lani elektriko, ljudje 
so kupili radijske aparate, 
pa si naj po njih točno 
naravnajo ure in jim ne 
bo treba čakati avtobusa
— torej tudi čakalnice ne 
potrebujejo!

Mladi šahisti iz Trave izkoristijo vsako prosto minuto za svojo priljubljeno igro. 
Prav zato dosegajo na tekmovanjih lepe uspehe (Foto: Križ)

OPRAVIČILO
Nekateri naročniki Dolenj

skega lista pretekli četrtek 
niso dobili v roke našega 
časnika. Pošta Kočevje ga je 
dobila zanje (cel paket) še
le v p e t e k  iz pošte Rib
nica, kamor je bil ta paket 
časnikov po pomoti n a p a č n o  

dostavljen. Ali je napako za
krivila tiskarna Delo v 
Ljubljani ali pošta sama, te
ga nismo mogli ugotoviti — 
na vsak način pa se bralcem 
zaradi neljube zamude, ki je 
uprava lista nikakor ni kri
va, opravičujemo in jih pro
simo za razumevanje.

UPRAVA 
DOLENJ LISTA



Zgradili so prežo na medveda
Lovec Ambrožič, ki je redko spal doma, uplenil 
7 divjih prašičev -  Lani padel medved in precej 

druge divjadi, predvsem roparic

V preteklem lovskem letu, 
ki je bilo zaključeno s
1. aprilom letos, je v revirju 
lovske družine Velike Polja
ne padla naslednja divjad: 
medved (odstrelil ga je ita
lijanski gost za 500 dolar
jev), 5 jelenov, 25 srn, 22 li
sic, 5 jazbecev, 6 kun, 15 . 
zajcev, 2 dihurja, okoli 50 
ptic ujed in precej divjih 
prašičev. Lovci pravijo, da 
je bilo leto uspešno pred
vsem pri odstrelu roparic.

Med člani lovske družine 
je dosegel zelo lep uspeh 
vneti Janez Ambrožič, ki je 
uplenil kar 7 divjih praši
čev. Seveda je prizadevni

Na sejmu malo kupčij
Na plemenski sejem, ki ga 

je 15. aprila organizirala kme
tijska zadruga Ribnica, je bilo 
prignanih okoli 45 krav in 
telic. Za sejem so kmetje pri
javili sicer okoli 70 glav ple
menske živine, a so se ka
sneje nekateri skesali. Sejem 
je bil pravzaprav bolj raz
stava premenske živine, ker 
zaradi zastoja na trgu z živi
no ni bilo večjega zanima
nja za nakup. Edini večji ku
pec je bil kmetijski kombi
nat 2alec, ki je odkupil 7 
glav; nekaj živine pa so ku
pili tudi domači kmetje. 
Kljub razmeroma neuspešne
mu sejmu so bili kmetje za
dovoljni, ker je bil sejem or
ganiziran v stari obliki. Ta
ke sejme bo skušala zad
ruga prirejati tudi v bodoče, 
in sicer dvakrat na leto: 
spomladi in jeseni.

Zaprašena Ribnica
Pred leti so domačini re

šili Ribnico pred nadležnim 
prahom tako, da so glavne 
ceste tlakovali. Danes pa je 
že vsak dan, posebno pa ob 
nedeljah in praznikih, skozi 
Ribnico taik avtomobilski 
promet, da je v zraku skoraj 
neprestano ogromno prahu, 
dav ijo , da bi naselje rešili

i neprijetnim prahom ta
da bi i&ockane ceste pre-

4 z asfaltom. Zdaj se nam-
tč prah zadržuje v vdolbi

nah med kockami, hitri avto
mobili pa ga dvigajo. Razen 
tega menijo turistični delav
ci, da bi asfaltirali tudi ne
kaj parkirnih prostorov — 
najprej tistega pred gradom. 
Krajevna skupnost naj bi te 
pripombe proučila in po 
možnosti Ribnico in Ribniča
ne čimprej rešila prahu.

lovec prespal redkokatero 
noč doma.

člani lovske družine so 
lam s prostovoljnim delom 
zgradili na mrhovišču viso
ko prežo za čakanje med
veda, vredno 3000 din. Razen 
tega so zgradili krmišče za 
jelene in štiri krmišča za 
srnjad. Že v treh dneh po 
prvem snegu je divjad pri
šla na krmišče.

Na območju lovske druži
ne je bilo lani narejene tudi 
precej škode po medvedih 
in jelenih. Oškodovancem je 
družina izplačala blizu 4000 
din.

Člani družine so o svo
jem delu in načrtih za novo 
lovsko leto razpravljali na 
občnem zboru 7. aprila.

J. P.

*!

Te dni je INLES Ribnica dolil iz Italije nov kotel za kotlovnico podjetja. Mon
tiran bo predvidoma do septembra letos. Ribniški obrat INLES bo im el tako v 
naslednjih letih dovolj parne energije, pa tudi saje ne bodo več letele iz tovarni
škega dimnika (Foto: Mohar)

RAZGOVOR S KOOPERANTOM KZ RIBNICA ALOJZOM MARNOM

Kmetje zahtevajo zložbo, občina pa molči
Kmet in zadruga nista kriva, če se trg za nekatere kmetijske proizvode 
zapre —  Kmetijska mehanizacija je zaradi visokih carin predraga —  Kmetje 
zahtevajo zložbo zemljišč, občina pa molči —  V predstavniških organih

je premalo kmetov

Alojz Marn iz Jurjeviče 9 pogodbeno sodeluje 
s kmetijsko zadrugo Ribnica že nad 6 let. Najprej 
je redil plemensko živino, ko se je trg zanjo zaprl, 
pa pitance. Zdaj je tudi pitance težko prodati in 
tovariš Marn že razmišlja, če ne bi hleva napolnil 
s kravami mlekaricami in prodajal zadrugi še več 
mleka, kot ga že. Seveda ga zelo boli, ker mora vsa
kih nekaj let rediti (oziroma proizvajati) kaj dru
gega. Komaj je neko proizvodnjo dobro vpeljal, že 
se trg zapre.

V: Kdo je po vašem mne
nju kriv, da se trg za neka
tere kmetijske proizvode ne
nadoma zapre in da morate 
svojo proizvodnjo neprestano 
spreminjati?

O: Jaz prav gotovo ne, pa 
tudi zadruga ne. Vendar smo 
pri tem prav gotovo kmetje 
najbolj prizadeti, ker nam 
ostaja živina v hlevu.

če zdravnikom zmanjka 
denarja, predpiše socialno 
kmetom dodatni prispevek 
za zavarovanje, podobno de
lajo tudi ostali. Samo kmetje 
nismo nikjer zaščiteni in mo
ramo vse težave nositi sami. 
Prepričan sem, da pride ve
čina težav v kmetijstvu zato, 
ker je premalo kmetov v ra
znih predstavniških organih. 
Tako odločajo v kmetijstvu

v glavnem ljudje, ki se nanj 
ne razumejo.

V: Uporabljate sodobne
kmetijske stroje?

O: Imam elektromotor,
motorno ročno kosilnico in 
kombiniran obračalnik. Po
treboval bi še molzni stroj. 
Kmetijstvo ne more napre
dovati s starili plugi, zato 
ni prav, da so za kmetijsko 
mehanizacijo tako visoke car 
rine. Domačih strojev na trgu 
ni, kar jih pa je, so predragi 
ali slabi. Po moji pameti si 
naš družba sama škodi, ker 
kmetje ne moremo priti po
ceni do strojev. Kmetijska 
proizvodnja je zato manjša 
in dražja.

V: Kako gredo skupaj
kmetijska mehanizacija in 
razdrobljene kmetijske par
cele?

OBČNI ZBOR OBČINSKE GASILSKE ZVEZE RIBNICA

Gasilci kupili 10 motornih brizgaln
Zgradili so 4 gasilske domove, dva pa obnovili —  V občini je 24 podčastni
kov in 84 izprašanih gasilcev —  Sodelovanje z organizacijami, krajevnimi 

skupnostmi in občinsko skupščino še ni dobro

Na nedavnem občnem zboru občinske gasilske 
zveze v Ribnici so ugotovili, da je v občini 23 gasil
skih društev, eno izmed njih je industrijsko (INLES 
Ribnica). Večina društev je bila delavna in so bili 
zato doseženi lepi uspehi. Posebej naj om enimo skrb 
za strokovno izurjenost gasilcev, ki so pridobili 
znanje na strojnih tečajih. Danes imajo 84 izpraša
nih gasilcev. Tudi podčastnikov imajo že 24.

Brez sodobne opreme si ne 
moremo misliti hitrega po
sredovanja gasilcev, če iz
bruhne požar. Zato so gasil
ska društva v zadnjem ob
dobju kupila deset motornih 
brizgaln. Za njihovo nabavo
— veljale so 200.000 din — so 
prispevali precej prebivalci 
prizadetih krajev, občinska 
skupščina in zavarovalnica.

Tudi pri gradnji novih ga
silskih domov in obnovi sta
rih so imeli lepe uspehe: 
zgradili so štiri, dva stara 
Pa obnovili. Zgradili so tudi 
vodni bazen. V tem suhem 
naštevanju so zajete precej
šnje vsote denarja, ki so ga

zbrali ljudje, predani gasil
skemu delu.

Lani je bilo v občini de
set požarov, ki pa so bili vsi 
manjši. Med njimi sta bila 
dva gozdna, vendar nista 
povzročila posebne škode. 
Požari so bili zaradi naglega 
posredovanja gasilcev hitro 
lokalizirani. Najhujši požar 
je izbruhnil letos v Dolenji 
vasi (o njem smo v našem 
tedniku že poročali), ki bi 
imel lahko hude posledice, 
ko se ne bi bili gasilci tako 
uspešno spoprijeli z njim.

Na občnem zboru so še 
ugotavljali, da je med gasil

skimi društvi in političnimi 
organizacijami (predvsem 
velja to za SZDL) ter kra
jevnimi skupnostmi premalo 
sodelovanja. Te bi morale 
nuditi prostovoljnim gasil
skim društvom več moralne 
in materialne pomoči. Kritič
ni so bili tudi do občinske 
skupščine, ki v zadnjih pe
tih letih ni niti enkrat raz
pravljala o gasilstvu.-

Opozorili so še, da bodo 
morala posamezna gasilska 
društva nabavi nove cevi, 
urediti alarmno službo :td. 
Gasilska društva želijo tudi, 
da bi jim Kmetijsko gozdar
sko posestvo odobrilo posek 
lesa za obnovo gasilskih do
mov.

Na občnem zboru so izvo
lili nov 19-članski upravni 
odbor občinske gasilske zve
ze, 5-članski nadzorni odbor 
in dva delegata za 6. kongres 
gasilcev Slovenije.

O: Slabo. Jaz imam 5 ha 
zemlje in 40 parcel, že lani 
sem na sestanku naše kra
jevne skupnosti predlagal, 
da bi napravili zložbo (ko
masacijo) zemljišč. Kjer je 
le ena kvaliteta zemlje, bi 
imel kmet lahko le eno par
celo. Ker so tri kvalitete 
zemlje, pa bi imel največ 
tri parcele.

Zdaj moram kombinirani 
obračalnik prevažati po sla
bih vaških poteh z enega 
konca na drugi zato bo hitro 
uničen, če bi napravili zložbo 
zemljišč, bi bilo bolje, ker 
strojev ne bi uničevali po 
poteh, pri delu bi zgubili 
manj časa, bolje bi si lahko 
organizirali kmetijsko pro
izvodnjo itd. Večina kmetov 
je že uvidela, da je zložba 
zemljišč koristna, ne znamo 
pa je sami izpeljati. Pri tem 
nam bi morala pomagati ob-

Zanimiva predavanja
V zadnjih tednih je bila v 

ribniški občini vrsta preda
vanj, razprav in seminarjev, 
ki jih je organizirala idejno 
politična komisija pri občin
ski konferenci ZK. Teme so 
bile: Najnovejši zunanjepoli
tična dogodki (sestanek v 
Budimpešti, dogodki na Če 
škoslovaškem in Poljskem), 
družbenoekonomska dogaja
nja in ZK, zahodnoevropski 
trg in naš odnos do njega, 
religija in ZK itd. V teh 
dneh bo še nekaj predavanj 
o zunanjepolitičnih dogodkih, 
seminar za vodstva organov 
ZK in sestanek, na katerem 
bodo strokovjaki in druž
benopolitični delavci odgo
varjali na naprej zastavljena 
vprašanja.

člmska skupščina, pa tudi 
družbene in politične orga
nizacije bi nam lahko pri 
tem pomagale tako, da bi 
razložile redkim omahljivcem 
koristnost zložb zemljišč. 
Vendar pa zložba ne sme 
biti izpeljana nasilno, ampak 
na prostovoljni osnovi.

V: Bi še kaj radi povedali?
O: še veliko, vendar naj 

dodam le še, da zdravstveno 
zavarovanje kmetov ustvarja 
na kmetih socialne proble
me. Predrago je. Vendar pa 
mislim, da bi ga kmetje lah
ko plačevali, če bi jim zago
tovili tisto, o čemer sem go
voril: trden trg, poceni kme
tijsko mehanizacijo in zložbo 
zemljišč.

»Torbica« ukinja 
obrat

S prvim majem letos bo 
podjetje »Torbica« iz Ljub
ljane ukinilo svoj obrat v So
dražici, v katerem je zaposle
nih 40 ljudi.

»Torbica« je lansko poslov
no leto zaključila z izgubo. 
Prav zato nameravata storiti 
nekatere ukrepe, med dru
gim tudi strniti proizvodnjo 
v Ljubljani.

25 izmed 40 članov kolekti
va obrata »Toubica« v Sodra
žici je izjavilo, da so se 
pripravljeni voziti na delo v 
Ljubljano, čeprav bodo mo
rali plačati večino prevoznih 
stroškov sami.

Upravni organi občinske 
skupščine Ribnica so takoj, 
ko so zvedeli za odločitev 
vodstva »Torbice«, začeli 
iskaiti možnosti, da bi v iz
praznjenih prostorih obrata 
»Torbice« v Sodražici orga
nizirali v sodelovanju s kak
šnim podjetjem novo proiz
vodnjo.

1. maja na izlet k 
Francetovi jami
Jamarska koča pn  Vrance 

tovi jami pri Ribnici je po
stala prijetna izletniška točka 
in je iz leta v leto bolj obis
kana. Zgrajena je v prijetnem 
gozdnem okolju in dostopna 
tudi tistim, ki jih je strah 
dolge hoje, saj je oddaljena 
od Ribnice komaj 2 km, do 
nje pa^pelje lepa gozdna ce
sta. Pozimi je bila koča za
prta, 1. maja pa jo bodo spet 
odprli. Gostje bodo vc njej 
dobili jedila in pijače vsako 
nedeljo in ob praznikih, vse 
do novembra. Jamarji so ku
pili tudi kombi, s katerim 
bodo prevažali tiste izletnike, 
ki ne bodo hoteli iz Ribnice 
do koče peš. -r

1. maja Kočevje in 
Ribnica

V kočevski in ribniški ob
čini bo za praznik 1. maj več 
proslav in prireditev v delov
nih organizacijah in šolah. 
Prve se bodo začele že 27. ap
rila.

1. maja bodo člani kočev
skega Planinskega društva 
priredili piknik pri svoji ko
či na Mestnem vrhu. Na za
bavi bo igrala tudi rudniška 
godba. Kočevska gostišča ho
tela Pugled bodo priredila v 
več poslovalnicah ples. Pre
cej občanov bo odšlo na iz
lete ob Kolpi in v druge kra
je.

V ribniški občini bodo de
lovni ljudje obiskali jamarski 
dom pri Francetovi jami, tu
ristični postojanki Grmado 
ter Travno goro in odšli na 
izlete še v druge kraje v ob
čini in izven nje.

INLES: direktor spet 
Šparovec

Na zadnji seji delavskega 
sveta INLES v Ribnici, ki je 
bila 12. aprila, so volili di
rektorja. Kar s 100 odstotki 
glasov je bil izvoljen doseda
nji direktor Vinko Šparovec. 
Izid glasovanja je potrdil, da 
je direktoT priljubljen med 
člani kolektiva, ki mu zaupa
jo, da bo njihovo delovno 
organizacijo tudi v bodoče 
dobro vodil.

Loški potok: novi 
predsednik KS je 

Mohar
Novi odbor krajevne skup

nosti Loški potok se je pred 
kratkim sestal in izvolil za 
novega predsednika Jožeta 
Moharja, poslovodjo trgovi
ne. Program dela bo odbor 
sprejel na prihodnji seji. 
Vendar pa vse kaže, da bo 
moral novi odbor bolj skrbe
ti za manjše potrebe nase
lij, medtem ko se je stari 
ukvarjal z večjimi investici
jami in je zato zapustil ne
kaj dolgov. Predvidoma bo 
letos namreč za krajevne 
skupnosti v ribniški občini na 
razpolago le malo denarja.

R IB N IŠK I ZOBOTREBCI
•  VEČJA SKUPINA NEMŠKIH 
TURISTOV se je te dni ustavila 
v Ribnici. Ogledali so si Ribnico 
in njene znamenitosti, kosili pa 
so v ribniški restavraciji. Priča
kujemo, da bodo za prvimi tuji
mi lastovkami prišle kmalu tudi 
druge.

•  ŠIVILJSKE TEČAJE ORGA
NIZIRA tovarna šivalnih strojev 
Bagat v sodelovanju z delavsko 
univerzo v Ribnici. Dekleta in 
žene se lahko vpišejo v tečaj v 
pisarni delavske univerze v Rib
nici.

•  GOSTIŠČE PRI CENETU V 
RIBNICI, ki je znano po svoji 
dekorativni ureditvi, je trenutno 
zaprto. To gostišče je bilo doslej 
v družbeni lasti, v bodoče pa bo 
zasebno.

•  BIFE NAMERAVA ODPRETI 
kmetijska zadruga v Ribnici v 
svojih prostorih pri Gregorju. S 
tem bi bilo ustreženo turistom, 
ki radi prihajajo tja na izlet.

•  O GRADNJI NOVE SOLE so 
že na več sestankih razpravljali 
prebivalci Slemen. Sedanja je 
stara in dotrajala, zato je nova 
šola zelo potrebna. Nosilec akci
je za gradnjo nove šole je kra
jevna skupnost.

•  V RIBNICI JE NEKAJ REJ
CEV KOKOŠI, k dajejo svoji pe
rutnini popolno svobodo, da lah- 
ko dela škodo po sosednjih vrto
vih in gredicah. Ker je to po ob
činskem odloku, ki ureja zadeve 
v zvezi z rejo malih živali, prepo
vedano, bi bilo prav, da bi odlok 
tudi izvajali

0



. MJađtasko srečanje 
na Gornjih Lazih

Tudi črnomaljski mladinci' 
so že začeli s pripravami za 
praznovanje dneva mladosti. 
Na posvetovanju predsedni
kov mladinskih aktivov iz 
črnomaljske občine so skle
nili, da bo osrednja prire
ditev mladinsko srečanje 'na 
Gornjih Lazih, na kraju,
kjer je padla belokranjska 
četa. črnomaljskim mladin
cem se bodo pridružili mla
dinci iz Metlike. Prisrčnega 
srečanja se bodo udeležili tu 
di redki borci belokranjske 
čete, ki bodo mladini pripo
vedovali o tistih težkih dneh.

Vaščani Sadinje vasi 
še delajo

Vaščani iz Sadinje vasi pri 
Semiču so res lahko za zgled 
s svojim prizadevanjem za 
urejanje vaških poti. Lani so 
za javna pota nadrobili več 
kot 100 kub. m kamenja in 
ga razvozili, pred kratkim 
■pa so nadrobili še 50 kub. m 
kamenja. To bo za letošnja 
dela zadostovalo. Pri delu 
so razen vaščanov pridno po
magali tudi vsi vaški otroci, 
doma je ostalo le nekaj sta
rejših in bolehnih ljudi. Ne
sreča pa tudi pri skupnem 
delu ni počivala: dva obča
na sta se na udarniškem 
delu laže poškodovala. Vsi 
jima želijo čimprejšnjega 
okrevanja. J- H.

Družina Juretov
V vasi Zilje, ki šteje 192 

prebivalcev, je poleg Jožetov 
in Francetov, ki nekako med 
moškimi zavzemajo večino, 
.še 7 Juretov. Značilno in za
nimivo je, da so v Dolnjih 
Žilah na hišni številki 46 v 
isti družini kar štirje Jure- 
t: Stari oče, ki bo avgusta
praznoval 82-letnico rojstva, 
-e »Jure«, ^livi pri sinu Jure
tu, staremu 48 let. Tudi ta 
ima sina Jureta, starega 25 
let, in ta zopet sina — Jure
ta. kateremu je komaj pel 
m esecev.

Stari oče pomni, da so pri 
njihovi hiši že od nekdaj sa
mo Jureti. Tako je petme
sečni pravnuk že sedmi Jure 
zaporedoma. Prav zaradi te 
»tradicije« je celotna hiša do
bila ime »Jurkini«, ki je zna
no že več kot 200 let.

5. maja praznuje 
Dragatuš

Prebivalci Dragatuša bodo 
tudi letos v spomin na upor 
proti državnim volitvam leta 
1935 in v spomin na bombar
diranja 5. maja 1944 praznova
li krajevni prtznik. V nedeljo,
5. maja, bo ob 9. uri dopol
dne v dvorani zadružnega do
ma proslava, ki jo pripravlja
jo učenci osnovne šole v so
delovanju z vaškimi tambu
raši, popoldne pa bo na pro
stem gasilska veselica. Dra- 
gatuščani vabijo na svoj praz
nik tudi prebivalce sosednjih 
krajev. M.B.

Za lep prvi maj
Letošnji delavski praznik 

in obletnico ustanovitve OF 
bodo v Črnomlju počastili 27. 
aprila s svočano akademijo, 
na kateri bo nastopil prizna
ni železničarski pevski zbor 
»France Prešeren« iz Celja. 
Na predvečer l.m aja  pa bo 
v dolini pod hotelom Lahi
nja, kjer je vsakoletno jurje- 
vanje, večer ob kresu. Zanj 
bo pripravila program mladi
na s sodelovanjem pripadni
kov JLA. Po okoliških hribih, 
kot na Mimi gori, Stražnjem 
vrhu, žežlju in drugod, pa 
bodo goreli kresovi.

Na akademijo (vstopnine 
ne bo!) in tudi na večer ob 
kresu so vabljeni vsi občani.

IZOBRAŽEVANJE IN KADROVSKA POLITIKA PRED SZDL

V Črnomlju manjka za šolstvo okoli 1,400.000 din —  Šole ne bodo mogle 
delati, če republiška temeljna izobraževalna skupnost ne bo dala več, kot 

je obljubila —  Kritično o kadrovski politiki

č e  se občani v razv ite jših  občinah, ko t so npr. 
Š kofja  Loka, L jub ljana ali Žalec, odločijo za sam o
prispevek, nam enjen  šolstvu, je to  senzacija, Belo
k ran jc i pa sam oprispevke p laču je jo  že v rsto  let. 
Občani in občina ne bodo mogli po k riti m anjkajoče 
razlike za šolstvo zato odločno zahtevajo  večjo po
m oč od republiške izobraževalne skupnosti.

člani občinske konference 
SZDL v Črnomlju so v raz
pravi o izobraževanju z naj
večjo zaskrbljenostjo opozar
jali na letošnji materialni po
ložaj šolstva v občini, ki je 
najbolj kritičen, kar pom
nijo. Tudi v preteklih letih je 
za šolstvo vedno manjkalo 
denarja, -vendar je bilo vpra
šanje financiranja vsaj za si

lo rešeno s pomočjo prispev
kov. gospodarskih organizacij 
in občanov, letos pa manjka 
preveč, da bi lahko razliko 
sami krili.

Občinski proračun je te
meljni izobraževalni skupno
sti letos namenil prav toliko 
kot lani (1,550.000 din), pre
ostala sredstva, kolikor bi jih 
nujno potrebovali (3,659.195

din) pa bi morali dobiti iz 
dopolnilnih sredstev republi
ške izobraževalne skupnosti. 
Ta je lani prispevala 2,400.000 
din, letos pa je obljubila celo 
manj, samo 2,250.000 din. 
Manjka torej okoli 1,400.000 
din za najnujnejše, ob tem pa 
še vedno ne bi uresničili 
ustavnih določil o izobraže
valnem procesu.

Enotna je bila ugotovitev, 
da je nov način financiranja 
vzgoje in izobraževanja, uve
den lani, razočaral. Prosvetni 
delavci so pričakovali, kakor 
je bilo obljubljeno, da bo 
novi zakon izravnal razlike v 
materialnem stanju šol med

S sobotne otvoritvene slovesnosti pred osnovno šolo v Semiču. (Foto: Ria Bačer)

OB OTVORITVI SEMIŠKE ŠOLE

Štiriletne želje postajajo resnica
Semiška šola je z nadzidavo pridobila pet novih učilnic in mož
nost za enoizmenski pouk —  Za gradnjo so precej prispevali 

občani, največ zaslug zanjo pa ima koJektiv tovarne ISKRA

V soboto popoldne je bil v 
Semiču velik dogodek, ko so 
odprli prenovljeno in nadzi
dano osnovno -šolo. Ob tej 
priložnosti so imeli prisrčno 
slovesnost, katere so se ude
ležili poleg predstavnikov do
mačih organizacij, tovarne 
Iskra in kolektiva šole tudi 
predstavniki občine in druž- 
beno-političnih organizacij iz 
Črnomlja, Zaveda za prosvet- 
no-pedagoško službo ter pod
jetja PIONIR.

Predsednik šolskega kolek
tiva je v govoru poudaril, da 
je z nadzidavo semiška os
novna šola prva dobila med 
vsemi belokranjskimi šolami 
možnost za uvedbo enoizmen

skega pouka. To pa je veli
kega pomena zlasti za zapo
slene starše in otroke, kate
rim bodo lahko omogočili do
daten pouk, razvile pa se bo
do tudi izvenšolske dejavno
sti.

Pred štirimi leti je ravna
telj šole Plut predlagal akcijo 
za gradnjo, s pomočjo razu
mevanja občanov, krajevne 
skupnosti, tovarne kondenza
torjev in občine pa so teda
nje sanje postale resnica. 
Mnogo truda je bilo vložene
ga v to akcijo, preden je pod
jetje PIONIR lani avgusta za
čelo graditi. Dela so opravili 
še pred določenim rokom.

Nadzidava'šole velja 570.000

ČRNOMALJSKI DROBIR
■  DANES POPOLDNE ob 17.

uri bo v Črnomlju II. občinska 
konferenca Zveze komunistov. Na 
dnevnem redu je poročilo komisije 
za reorganizacijo in razvoj ZK in 
razprava o delu komiteja med 
obema konferencama.

U  PIONIRSKA IGRALSKA SKU
PINA osnovne šole Črnomelj se je 
20. aprila v okviru Zupančičevega 
natečaja predstavila z igro Kri
stine Brenkove »Mačeha in pastor
ka«. Prireditev pod vodstvom uči
teljice Zuničeve je res lepo uspe
la, zlasti pa jej bila gledalcem 
všeč »Jerica«, ki ima vse lastnosti 
dobre igralke. Zal dvorana ni bila 
tako zasedena, kot so nastopajoči 
pričakovali.

n o v i c e  m§
črnomaljske komam

■  MLADINCI IN MLADINKE
so imeli v soboto zelo prijetno 
zabavo s plesom. Tokrat so prvič 
plesali v avli prosvetnega doma, 
igral pa jim je ansambel črno
maljskega garnizona. Zabava je 
bila zelo dostojna, pa vendar ve
sela, kar priča, da mladina le ni 
tako slaba, kot nekateri trdijo.

■  CRNOMALJCANI so s svojim  
»Revizorjem« gostovali na Vinici. 
Občinstvo je bilo nad dobro igro 
navdušeno, posebno pa se je vži
velo v dogajanje na odru v četr
tem in petem dejanju.

■  OBČINSKI SINDIKALNI SVET.
ki je prevzel pokroviteljstvo nad 
kulturno revijo, ki bo od 20. do 
25. maja v Črnomlju, namerava 
posredovati pri sindikalnih podruž
nicah v kolektivih, da bi le-ti po
kupili abonmajske vstopnice za 
svoje člane. Smatrajo, da bi tiiko 
najbolje uporabili sredstva, name
njena dvigu kulturne ravni čla
nov sindikata, obenem pa bi po
menil ob:sk kvalitetnih predstav 
lepo razvedrilo.

bogatejšimi in revnejšimi ob
činami, to pa se ni zgodilo.

Za uresničevanje istega uč
nega načrta in za enako delo 
razpolagajo šole v bogatejših 
občinah še vedno z mnogo 
večjimi sredstvi kot šole v 
Beli krajini, razlike pa se le
tos še poglabljajo. Ker si v 
Črnomlju sami res ne morejo 
pomagati, saj občani in de
lovne organizacije plačujejo 
že vrsto let samoprispevek za 
šolstvo, bodo o izredno kri
tičnem stanju šolstva obvesti
li pristojne republiške orga
ne in zahtevali pomoč.

Konferenca je razpravljala 
še o kadrovski politiki in šti
pendiranju, kar je v tesni zve
zi z izobraževanjem, vendar 
bomo zaradi pomanjkanja 
prostora o tem poročali pri
hodnjič v posebnem sestavku.

Vinica: okolico šole 
pridno urejajo

že na tisoče delovnih ur 
so mladinci in pionirji vini- 
ške osemletke žrtvovali za 
urejanje okolice šole. Pri 
gradnji velikega igrišča ta  
odbojko, košarko in mali ro
komet pa jim največ težav 
dela izrazito skalnat teren. 
Kamen, ki ga dobijo iz zem
lje, nanašajo sproti v škar
po. Igrišče bi radi letos kon
čali, ker upajo, da ga bo 
asfalterska skupina, ki bo 
gradila cesto, prevlekla z 
asfaltom. Mladi tehniki so 
tudi za šolo postavili veliko 
vetrnico, ki bo kasneje proiz
vajala električni tok, poleg 
nje pa stoji visok stolp. Za
enkrat služi za plezanje pri 
telovadbi, nameravajo pa ga 
še povišati in preurediti v 
antenski stolp. Letos so na
mestili pred šolo tudi nekaj 
brezovih klopi, kar daje šoli 
že na zunaj podobo ureje
nosti.

Velika izbira novih vzorcev za pomladne in letne 
obleke, konfekcije, pletenin, posteljnine, perila in 
preprog pri

O e le ie k s f i t «  ČRNOMELJ

Predstavljamo Leo Grabrijan

din, od tega pa je dala osno
vo 100.000 din tovarna ISKRA 
(kasneje so dali še 20.000 za 
opremo), krajevna skupnost 
Semič je prispevala 60.000 
din, občina pa iz krajevnega 
samoprispevka občanov oko
li 390.000 din.

Po krajšem kulturnem spo
redu, ki so ga pripravili učen
ci, so si gostje in občani ogle
dali velike in svetle nove 
učilnice, v katerih je tudi so
dobna oprema, želeti je le, 
da bi ob bistveno boljših de
lovnih pogojih v prenovljeni 
osemletki nudili semiškim 
otrokom solidno znanje, s ka
terim imajo odprto pot tako 
v življenje kot v nadaljnji 
študij na srednjih šolah.

V gimnaziji je vsako 
leto manj dijakov
črnomaljsko gimnazijo obi

skuje 134 dijakov. Skoraj vsi 
so iz Bele krajine, le redki 
iz Hrvaške. Že nekaj let ima 
črnomaljska gimnazija le en 
ali dva oddelka, saj se v p r
ve razrede vsako leto vpisu
je manj dijakov. Kljub te
mu, da imajo dijaki iz Met
like in nekaterih drugih kra
jev ugodne avtobusne zveze, 
se za šolanje v gimnaziji od
loča vsako leto manj dijakov 
tudi iz teh območij.

Vsako leto imajo na črno
maljski gimnaziji tudi težave 
s strokovnim kadrom. Med 
letom te težave nekako reši
jo, zlasti še, če jim na po
moč, kot že več let zapovrst
jo, priskočijo druge šole.

M. P.

Pred kratkim je dolgolet
nega in prizadevnega uprav
nika črnomaljske ljudske 
knjižnice tov. Kramariča za
menjala štipendistka črno
maljske občine, ki jo tokrat 
predstavljamo.

— Kakšna je bila vaša pot 
do poklica in kako ste z 
njim zadovoljni?

— Leta 1967 sem diplomi
rala na pedagoški akademiji 
v Ljubljani na oddelku za 
knjižničarstvo in angleški 
jezik. Ta oddelek usposab
lja gojence za predmetnega 
učitelja in poklic višjega 
knjižničarja. Zdaj sama 
opravljam v naši knjižnici 
strokovno delo in dajem na
svete pri izbiri knjig. Pred

Otroci s podeželja 
ne hodijo v malo 

šolo
V Črnomlju se je »mala 

šola« začela 20. marca. Obi
skuje jo 49 otrok iz Črnom
lja in nekaterih drugih kra
jev. Tisti otroci, ki so iz od
daljenih krajev,' se vozijo v 
Črnomelj z avtobusi in v 
spremstvu staršev ali starej
ših šolarjev.

V črnomaljski občini pri
haja v malo šolo še vedno 
največ otrok iz Črnomlja in 
nekaterih vasi, otroci iz od
daljenih vasi pa bodo v je
seni prišli v šolo še vedno 
nepripravljeni.

Seminar za samo
upravljavce

Zavod za kultumo-prosvet- 
no dejavnost pripravlja v so
delovanju z občinskim sindi
kalnim svetom dvodnevni se
minar za predsednike delav
skih svetov in upravnih od
borov. Na seminarju, ki bo
6. in 7. maja v Črnomlju, 
bodo govorili o vodenju se
stankov, razpravljali bodo o 
notranji zakonodaji v delov
nih organizacijah, o občini 
kot temeljni družbeno-politič- 
ni skupnosti, o ekonomiki v 
podjetjih ter o nagrajevanju 
po delu. Seminar bo za vse 
vabljene obvezen.

kratkim sem tudi na najso
dobnejši način uredila mla
dinsko kartoteko.

V naši knjižnici smo uvedli 
tudi novost: osnovna šola na
pove obisk dijakov, potem 
pa jim pripravim o obravna
vani šolski snovi razstavo in 
kratek komentar. Do zdaj 
.smo obravnavali Bevka in 
Seliškarja.

Težave z zaposlova
njem mladine

Svet za gospodarstvo pri 
občinski skupščini Črnomelj 
je pred kratkim eno točko 
dnevnega reda namenil za
poslovanju v letu 1967. Ugo
tovili so, da se število zapo
slenih lani ni spremenilo, 
vseeno pa je precej naraslo 
število občanov, ki iščejo de
lo. Ob koncu lanskega ^  
je bilo v občini 162 rf^  
slenih več kot leto dnP- . 
Med nezaposlenimi pre N 
' je:Jo nekvalificirani Ci.c.

Kakor so ugotovili člani 
sveta za gospodarstvo, pa na
stajajo vse večje težave z 
zaposlovanjem mladine, ki 
konča osemletko, še teže do
bijo delo tisti, ki so obvez
no šolanje zaključili v niž
jih razredih osnovne šole. 
Ker lani kar 43 odst. učencev 
ni z uspehom končalo osem
letke, so priporočili svetu za 
šolstvo, naj prouči vzroke za 
tako slab učni uspeh in naj 
primerno ukrepa, zavodu za 
prosvetno pedagoško službo 
pa so priporočili, naj še bolj 
bdi nad kvaliteto pouka.

Kurirčkova pošta 
lepo sprejeta

črnomaljski pionirji so pre
vzeli kurirčkovo pošto od ko
čevskih sovrstnikov v Starem 
trgu, kjer je bil ob tej pri
ložnosti prisrčen kulturni 
program. Prav tako je bil 
slovesen sprejem organiziran 
na Vinici in 18. aprila v Čr
nomlju. Tu so program pri
spevali poleg učencev osnov
ne šole še harmonikarji z 
glasbene šole. Na sprejemu 
kurirčkove pošte v Črnomlju 
je bilo nad 200 občanov.

ZA 1. MAJ ČESTITA

Obrtno komunalno podjetje  
Č R N O M E L J

Opravljamo vsa komunalna, gradbena, kleparska, 
mizarska, ključavničarska, vodoinstalaterska 
in druga dela!



BARIČ! V SLOVO!

Vest, da nas je zapustila 
Bariča Žugelj, je prejšnji te
den pretresla mnoge ljudi, 
zlasti pa je odjeknila med 
ženami, številni soborci in 
soborke, znanci in prijatelji 
smo se poslovili od nje v so
boto na ljubljanskih Žalah.

Pokojna Bariča je bila zna
na politična delavka v rodni 
Beli krajini, pa tudi na Do
lenjskem. Rodila se je 1913 
v Svržakih pri Metliki. Izu
čila se je za šiviljo in odšla

najprej v Kranj in nato v 
Zagreb. Tam je sodelovala v 
predvojnem delavskem giba
nju in v demonstracijah, zbi
rala je pomoč za španske 
borce ter trosila ilegalne leta
ke. 1941 se je morala umak
niti iz Zagreba v Metliko, 
kjer se je takoj vključila v 
delo OF. že  junija 1942 je 
odšla v partizane z nekaj let 
starim sinčkom, 3 mesece 
starega otroka pa je pustila 
pri sorodnikih.

Vedra in nasmejana je Ba
riča nadaljevala z delom tudi 
po osvoboditvi, čeprav so ji 
osebne težave pozneje močno 
zagrenile življenje, ni nikdar 
odklanjala dela za skupnost 
in se je zlasti udejstvovala v 
AFž in v socialnem varstvu. 
Minilo je že več kot 20 let od 
oboroženega boja in še vedno 
lahko ugotavljamo, da smo 
tudi po zaslugi takšnih odloč
nih žena in partizank, kot je 
bila pokojna Bariča, izvoje- 
vali zmago in svobodo. Spo
minjali se je bomo kot srč
no čuteče žene in dobre ma
tere in ji bomo vedno hvalež
ni za to, kar je dala ljudstvu, 
družbi in socializmu.

MESNO PODJETJE
M E T L I K A

PRIPOROČA VSAK DAN SVEŽE MESO 
V SVOJIH PRODAJALNAH, OBENEM PA ČESTITA 
SVOJIM STRANKAM IN POSLOVNIM 
PRIJATELJEM ZA 1. MAJ!

Na volitvah v nove samoupravne organe tovarne BETI, ki so bile 17. aprila, je 
bilo že zgodaj zjutraj zelo živahno. Volilna komisija je ugotovila, da so vsi člani 
kolektiva opravili svojo dolžnost. — (Foto: T. štrucelj)

V BETI VEČINO STROKOVNJAKOV VZGOJIJO SAMI

»Pripravništvo ni nič novega za nas'
Z izobrazbeno strukturo v tovarni BETI še niso zadovoljni —  Manjka pred

vsem konfekcionarjev —  Pripravniško prakso že imajo

V belokranjski trikotažni 
industriji je trenutno 1150 za
poslenih v vseh 4 obratih: 
Metlika, Črnomelj, Mirna peč 
in Dobova.

Zanimalo nas je, koliko je 
med temi strokovnjakov z vi
soko, višjo in slednjo izo
brazbo, koliko jih še štipen
dirajo in kako nameravajo 
uresničevati zakon o priprav
niškem stažu.

VEČ POZORNOSTI BOLNIM IN ONEMOGLIM TOVARIŠEM

Ob povečanem delu več samostojnosti
Novoizvoljeno vodstvo krajevne organizacije Zveze borcev NOV v Metliki 

že uresničuje letošnji obširni delovni načrt

Na prvi seji novega odbo
ra krajevne organizacije Zve
ze borcev NOV v Metliki so 
za predsednika izvolili Mane- 
ka Fuksa, za tajnika Nežko 
Dragoš in za blagajnika Ju- 
leta Malešiča. Ves odbor se 
je kmalu nato ponovno se
stal ter si zastavil obširen 
delovni načrt. Najprej bodo 
sestavili točno evidenco član
stva, zatem pa skušali dose
či, da bi vsi aktivno delali 
tudi v drugih organizacijah 
in društvih občinske skup
ščine itd.

Obljubili so sodelovanje v 
vseh političnih akcijah in na 
proslavah, razen tega so 
sklenili vsem nepravilnostim 
odločno se zoperstavljati. 
Posebna točka delovnega na
črta predvideva skrb za bol

ne in onemogle tovariše. Iz
volili so že tričlansko komi
sijo, ki bo obiskala na do
mu bolnega Vinka Žvaba in 
mu poklonila 150 din.

Krajevna organizacija ZB 
v Metliki se pripravlja vrh 
vsega še na razvitje lastnega 
prapora. Slovesnost bo ob 
letošnjem borčevskem pra
zniku 4. julija.

Odbor se je zavzel še za 
ureditev okolja in čistoče 
okoili spomenikov pri Vrane- 
šiču in Roku. Zadolžili so 
Jožeta Kokalja in Slava Gu
ština, da bosta skrbela za 
čistočo.

Odbor meni, da mora delo 
v bodoče potekati mnogo 
bolj samostojno kot doslej. 
Zahtevajo, naj se vse proš
nje članov glede priznavalnin,

posojil in letovanj rešujejo 
najprej v odboru. Ne zdi se 
jim prav, da so se borci v 
teh zadevah obračali kar na 
posameznike iz občinske zve
ze ZZB. Vodstvo organizaci
je, ki šteje 380 članov, se je 
dela resno lotilo in je pre
pričano v uspeh.

Prvomajski koncert
1. maj bodo letos v Metli

ki začeli proslavljati že na 
predvečer praznika, ko bodo 
po vseh okoliških gričih za
goreli kresovi. 1. maja zjutraj 
bo Metličane zbudila domača 
godba na pihala, dopoldne pa 
bo imela godba tudi koncert 
na trgu. Po delovnih organi
zacijah pripravljajo ponekod 
še posebne proslave.

Na vprašanje je odgovoril 
pomočnik direktorja Franc 
Vrviščar:

— V tovarni imamo 3 tek
stilne inženirje, 1 ekonomi
sta, 2 obratna inženirja ter 
okrog 60 ljudi s srednjo izo
brazbo. Tu so všteti tudi teh
niki. štipendiramo še 40 š tu 
dentov na srednjih, višjih in 
visokih šolah, od katerih jih 
bo letos 12 šolanje končalo.
V proizvodnji imamo še pre
cej nekvalificirane delovne si
le, vendar je njih število vsa
ko leto manjše, kar je zaslu
ga našega izobraževalnega 
centra. Lani si je pridobilo 
kvalifikacijo 350 zaposlenih.

Pripravniško prakso pa pri 
nas že dolgo poznamo. Ka
der, ki prihaja iz visokih in 
višjih šol, zmeraj uvajamo v 
proizvodnjo, šele ko posa
meznik dodobra spozna ves 
tehnološki proces, kar traja 
več mesecev ali pa leto dni, 
dobi delovno mesto. Priprav
niška praksa se je pri nas že 
uveljavila in ima mesto celo 
v našem statutu. Zdaj je v 
pripravi poseben pravilnik o 
pripravniškem stažu, kjer bo 
med drugim določeno, koliko 
ljudi bomo sprejeli, kako jih 
bomo nagradili in kako bo 
z mentorstvom. Nekaj prakti
kantov, ki se bodo posebno 
izkazali, bomo tudi zaposlili.

— S sedanjo izobrazbeno 
ravnijo najbrž še niste zado
voljni. Kakšnih kadrov vam 
najbolj primanjkuje in kje 
jih boste dobili?

— Seveda si prizadevamo 
izobrazbeno strukturo še iz
boljšati, imamo pa pri tem

Življenje se je izteklo v Mahičnem
(Nadaljevanje in konec)
Steza je bila zmehčana in 

četvorica je utrujena cokljala 
po brozgi. Drug drugega so 
škropili. Včasih je komu 
spodrsnilo, kdaj pa kdaj se 
je kdo spotaknil in zaklel. 
Dohitevali so kolono pred 
seboj, spraševali so po ko
mandirju.

»Kar naprej! Spredaj je. 
Naprej! Kar naprej!« so jim 
odgovarjali vprašani, če bi 
kdo vprašanih rekel satnik 
ali strožernik, bi naši Izvidni
ki vedeli, koliko je ura. Tako 
pa je šlo vse gladko in bi 
bilo pravzaprav bolje, da ne 
bi bilo tako.

Ko so počivali, je nekdo 
prižgal vžigalico, ker se mu 
je zahotelo kaditi. Tedaj so 
opazili, da ima trojica med 
njimi rdečo zvezdo na kapi.

»Tri partizana su ovde!« je 
eden preplašeno zavpil.

Partizani pa so bili v gne

či, niso mogli pobegniti, bili 
so u je ti . . .  Kaj pa četrti? 

.Polde Jelenič - Krakar?
Ta je zavezoval razrahlja

ne vezalke na čevlju, slišal 
grde besede o partizanih, ko
munistih, napel je ušesa, zar 
sukal brž kapo z zvezdo in 
se izmazal. Brigada se je, 
ko je izvedela za njegovo 
vest, takoj umaknila.

SMRT JE BILA ODREŠITEV

Ujetnike so v postojanki 
pretepli, sezuli in slekli. U- 
staši so jih zahtevali zase, 
toda domobrani jih niso ho
teli dati. Bosi in v samem 
perilu so ob zori naslednjega 
dne morali na pot s kolono 
v Ogulin. Nemški oficirji so 
jih fotografirali, da bi poka
zali, kako slabo gre partiza
nom.

Zaprta so bili ločeno od os
talih zapornikov. Dogovorili 
so se, da se bodo delali, kot

da se med seboj ne poznajo, 
in se izgovarjali, da so bili 
mobilizirani po italijanski 
kapitulaciji.

Ivan Nadu se je na zasli
šanju dobro odrezal. Bil je 
pravi partizan. Vpričo zasli- 
ševalcev je mlajšima tovari
šema očital, da nista prava 
partizana. Nekoč mu je ofi
cir, ki je zasliševal, dejal: 
»Svaki ima pravo, da si život 
spasava.«

Tudi partizanski komisarji 
so na političnih urah učili, 
da si v nesreči pomagaj, ka
kor sd veš in znaš, vendar pa 
ne smeš ničesar izdati.

Nekega dne so trojico od
vlekli v sodno dvorano. Po
slušalci so bili nepoznani., 
toda bili so vsi sovražniki. 
Prišli so sodniki in general 
Tomaševič.

Nadu se je izkazal tudi 
pred sodniki. Pogumno jim

nemalo težav. Na primer: ob
javili smo že razpis za mesto 
pravnika, a se nihče ni javil.
V splošnem pa nam najbolj 
primanjkuje konfekcionarjev. 
Večino strokovnjakov si vzgo
jimo sami. Imamo svojo po
klicno konfekcijsko šolo. Naj
boljše absolvente pošljemo v 
nadaljnje šolanje na srednjo 
in visoko konfekcijsko šolo v 
Zagreb. Spoznali smo, da je 
tak način pridobivanja kad
rov za nas najboljša in naj
uspešnejša rešitev.

17 odličnih prosto
voljnih bolničarjev

V Metliki je bil pred krat
kim končan 80-umi tečaj za 
prostovoljne bolničarje. Ude
ležili so se ga delavci in us
lužbenci iz podjetja Komet, 
iz Novoteksa, mesarije, to
varne BETI in nekaj kmetov. 
Vseh 17 tečajnikov je redno 
hodilo k predavanjem, ki so 
bila trikrat na teden. Prido
bili so precej teoretičnega 
znanja, razen tega pa jim je 
zdravstveni dom omogočil tu
di praktično delo. Pri preiz
kusu znanja so vsi tečajniki 
pokazali lep uspeh, saj je 
vseh 17 naredilo izpit z od
ličnim uspehom.

PreH srečaniem 
aktivist’

29. aprila bo v Met.iki skup
na seja izvršnega odbora 
SZDL, sekcije za družbeno 
aktivnost žensk in občinskega 
odbora ZZB NOB. Pogovorili 
se bodo, kako proslaviti 25- 
letnico srečanja prvih belo
kranjskih aktivistk na Suhor
ju, ki je bilo 26. maja 1943. 
Isto leto sta bili na Suhorju 
še dve konferenci AFŽ. Vse
ga tega se bodo ob letošnjem 
srečanju preživelih udeleženk 
spominjali.

Najstarejši Metli
čan umrl

Najstarejšega Metličana 
Jožeta Kambiča ni več. Le
tos 13. februarja je še kre
pak v krogu prijateljev pra
znoval 93. rojstni dan in se 
spominjal, kako je v svo
jem osemnajstem letu odšel 
v Ameriko, tam delal v že
lezarni, se ob očetovi smrti 
za nekaj mesecev vrnil domov, 
pa spet odšel čez morje in 
na Aljaski iskal zlato. 2e 
čez štiri leta pa se je do
končno vrnil v domovino in 
od takrat v Metliki gospo
daril in vodil daleč naokrog 
znano gostilno. Bil je spo
štovan meščan, saj je bil 
med drugim dalj časa tudi 
občinski odbornik, član 
upravnega odbora Prve do
lenjske posojilnice, sodni 
porotnik, sodni izvedenec 
itd.

Pokojni Jože Kambič bo 
kot značajen mož še dolgo 
živel v spominu Metličanov 
in številnih drugih Belo
kranjcev.

Upokojenci so 
zborovali

7. aprila je imelo metliško 
Društvo upokojencev redni 
letni občni zbor. Pogovorili 
so se o vseh tekočih zade
vah, predvsem pa o gradnji 
manjšega doma za upokojen
ce v Metliki, za katerega so 
že izdelali načrt in so tudi 
denarna sredstva že zagotov
ljena. Za člane je naročeno 
dovolj premoga ,tako da se 
bo lahko vsakdo pravočasno 
oskrbel s tem kurivom, čla
ni so predlagali, da bi letos 
naredil; izlet na Koroško v 
Celovec in h Gospe sveti, 
mogoče tudi v Gradec ali 
kam dalj. Odbor naj bi na
pravil podroben načrt za ta 
ifclet.

Pri volitvah je bilo v novi 
odbor izvoljenih 13 članov z 
dosedanjim predsednikom 
Ignacem Stuparjem na čelu

S P RE HOD  PO M E T L I K I

je dejal: »če me pustite ali 
ne, ne Hrvatska ne Nemčija 
ne moreta dobiti vojne.« Po
slušalci so globoko zajeli sa
po, sodni zbor se je prese
del kot zadet, general Toma- 
ševič je podaljšal korake, ni
hče pa ni ničesar zinil.

Vse tri so obsodili na 
smrt. Iz ustaškega zapora 
so jih prepeljali v župno re
darstvo. Tam so čakaM, kdaj 
se jim izteče zadnja ura.

Nekega jutra so prikorar 
kali štirje ustaši z brzostrel
kami. Eden je z nogo odsu- 
nil vrata in poklicah:

»Ivan Nadu! Brez opreme!«
Prišla je njegova zadnja 

ura. Povesil je pogled, se pri 
vratih obrnil, pokimal tovar 
rišeima, dvignil desnico in 
odšel. Za njim je škrtnil 
kjuč, njegov tovariš pa je k 
njegovemu imenu na zidu do
dal križ in datum . . .

Obesili so ga na mostu v 
Mahničnem in z njim dva 
druga, neznana.

MARTIN RADOŠ

■  NA SKUPNI RAZŠIRJENI
seji izvršnega odbora SZDL in ob
činskega sindikalnega sveta so 
pred kratkim razpravljali o no
vostih v zdravstvenem varstvu in 
zavarovanju. Prisotne so seznanili 
z zveznimi tezami, sklenili pa so, 
da javnih razprav o tem ne bodo 
organizirali, dokler ne bodo s-nana 
republiška stališča.

■  PRED KRATKIM je Dragica 
Gorše odprla v Metliki fotoatelje.
V lokalu nasproti zdravstveega 
doma opravlja mlada fotografka 
vsa v stroko spadajoča dela, po 
naročilu pa gre slikat tudi na 
dom.

■  REGRAT PRAV TE DNI buj
no cvete. Njegovi rumeni cvetovi 
po travnikih in vrtovih kar dobro 
denejo očesu, popolnoma odveč 
pa so na notranjem robu metliš
kih cest in pločnikov. Samo mo
tiko ali grebljo bo treba prijeti 
v roke, pa bo vse v redu.

■  KOMUNALNO PODJE/JE je 
pričelo urejati tudi okolico novih 
blokov. Velike navožene kupe ro
dovitne zemli bodo zravnali v 
bodoče zelemce in jih posejali s 
travo. Vzdolž ceste in pred bloki 
pa so zasadili pritlikave borovce, 
medtem ko bodo drugo okrasno 
gimičje sadili kasneje.

■  NA METLIŠKA PARKIRIŠČA 
so navozili peska ter z njim po
ravnali luknje. Prav tako so ko
munalci po metliških parkih oči
stili steze ter jih posuli s pes
kom.

■  DPD SVOBODA Z MIRNE je 
nedavno tega gostovalo v MetJiki 
s Sartrovo komedijo »Spoštovanja 
vredna vlačuga«, žal pa je bil 
obisk izredno slab. Je bilo res 
krivo samo lepo vreme?

■  NA CESTI BRATSTVA IN 
ENOTNOSTI so na vrtu Nika Ba- 
dovinca izkopali temelje za eno
nadstropno dvostanovanjsko hišo 
in zemljo odpeljali. Gospodar je 
dal okusno prepleskati tudi staro 
hišo, nekdanje poslopje metliške 
postiljonske pošte. Pri tem je, 
upoštevaje spomeniškovarstvena 
načela, dal očistiti tudi staro kult
no Mikolijevo fresko, ki pokriva 
prvo steno hiše. Res hvalevreden 
odnos do zapuščine naših predni
kov!

ČLANOM ZVEZE 
BORCEV!
Mestna organizacija ZB 
NOV METLIKA

poziva vse člane ZB, ki 
so se priselili v Metliko 
od drugod in se še niso 
prijavili v naše organiza
cijo, naj to čimprej store. 
Obenem obveščamo vse 
člane, da sprejema orga
nizacija prijave za letova
nje v Banjolah in za skup
ni izlet članov.
Vse prijave sprejema taj
nica vsak uradni dan v 
pisarni na C. B. E. št. 80. 

Mestni odbor ZB NOV
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ELEKTROLJUBLJANA — SKLADIŠČE
LJUBLJANA — ENOTA

NOVO MESTO KOČEVJEKOČEVJE
vabi na obisk med prvo
majskimi prazniki!

želi še mnogo delovnih zmag
ter pozdravlja vse svoje poslovne prijatelje!se za 1. maj pridružuje čestitkam delovnih ljudi!

KOČEVJE
Priporočamo izdelke: dimne cevi, kolena, brzoparilnike, 
galanterijske izdelke kleparske in ključavničarske stroke. 
Opravljamo, vodovodne in plinske instalacije, centralne 
kurjave, napeljujemo vodovode itd.

NAJ 2IVI NAŠ DELAVSKI PRAZNIK!

tovarna usmerniških 
naprav

NOVO
MESTO Za prvi maj iskreno čestita 

tudi kolektiv
pošilja iskrena 
prvomajska voščila vsem 
delovnim ljudem 
v domovini.
Obenem §e delovni 
kolektiv priporoča svojim 
poslovnim prijateljem.

ELEKTRARNE
BRESTANICA

TRGOPROMET
KOČEVJE

Pošiljamo prisrčna prvomajska voščila in vabimo 
k nakupu v svojih dobro založenih prodajalnah!

VODNA SKUPNOST 
ZA VODNO PRESKRBO 
KOČEVJA IN RIBNICE

PRESKRBA -  KRŠKO 2ELI VSEM SVOJIM j 
STRANKAM PRIJETNŽ 
PRAZNIKE,
OBENEM PA SE JIM 
PRIPOROČA ZA 
NADALJNJE ZAUPANJEčestita ob letošnjem praznovanju 1. maja 

vsem delovnim ljudem!

OBRTNO PODJETJE INDUSTRIJA IN RUDNIKI NEKOVIN

OPREMA -  KOČEVJE KREMEN -  NOVO MESTO
nudi tapetniške in mizarske izdelke, opremo 
za lokale ter avtomobilske ponjave.
Kupujte pri nas kvalitetne in cenene izdelke!

2IVEL 1. MAJ!

2ELI VSEM INDUSTRIJSKIM IN DRUGIM KOLEKTI
VOM, DA BI URESNIČILI SVOJE NAČRTE, HKRATI PA 
JIM ISKRENO ČETITA ZA 1. MAJ!

OBČINSKA SKUPSCINA KOČEVJE
Občinska konferenca SZDL — Občinski komite ZKS — 
Občinski odbor ZZB NOV — Občinski sindikalni svet — 
Občinski komite ZMS

prisrčno voščijo občanom svojega področja v upanju, 
da si bodo tudi v bodoče prizadevali za napredek na vseh 
področjih!

TEKSTILNA TOVARN.

NOVO MESTO
Z OBRATOM V METLIKI

Vsem občanom, delovnim in družbenim organizacijam čestitamo za dosežene uspehe, 
hkrati pa želimo, da bi v prihodnjem obdobju dosegli še več!
Prisrčna voščila za L maj!

OBČINSKA SKUPSCINA SEVNICA
Občinska konferenca SZDL 
Občinski odbor ZZB NOV

Občinski komite ZKS 
Občinski komite ZMS čestita za praznik dela vsemu prebival

stvu Dolenjske in Bele krajine, hkrati 
pa priporoča svoja kvalitetna blaga!
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KOVINAR 
NOVO MESTO

TRGOVSKO PODJETJE

POŠILJA PRVOMAJSKE PO
ZDRAVE VSEM SVOJIM PO
SLOVNIM PRIJATELJEM IN 
SODELAVCEM, VSEMU DE
LOVNEMU LJUDSTVU DOLENJ
SKE PA ISKRENO ČESTITA ZA. 
PRAZNIK!

se priporoča za nakup v 
svojih trgovinah ter česti
ta vsem cenjenim stran
kam za 1. maj!

VOTLAKE RAZLIČNIH DIMEN
ZIJ IN VSE VRSTE OPEČNIH 
IZDELKOV NUDI MIZARSKA DELAVNICA 

TREBNJEOPEKARNA
KANIŽARICA
TER ČESTITA ZA PRVI MAJ! izdeluje opremo za gostinske in trgovske lokale 

ter opremo za stanovanja.

Naj živi naš delavski praznik!
Vlado Lamut: PRI MIHOVEM

Občinska konferenca SZDL 
Občinski komite ZKS 
Občinski odbor ZZB NOV 
Občinski sindikalni svet 
Občinski komite ZMS

Vse delovne ljudi na območju novomeške občine prisrčno 
pozdravljamo. Prizadevajmo si vsak dan na svojem de
lovnem mestu doseči več, prizadevajmo si za napredek v 
šolstvu, zdravstvu in kulturi kot v gospodarstvu in na 
drugih področjih!

Ža vsako roko nalivna peresa, kemični in tehnični 
svinčniki tovarne

Vsem odjemalcem in delovnim ljudem vošči za 
1. maj potžjetje ✓KOVINOPLAST

obrtno podjetje 
JESENICE na Dolenjskem

izdeluje razno vijačno blago po standardih in izven 
njih. Priporočamo se za naročila in čestitamo 
za praznik dela!

METAL MIRNA na Dolenjskem

Vsem delovnim ljudem čestitamo za 1. maj!JESENICE NA DOLENJSKEM

LESNA INDUSTRIJA

KOČEVJE
ZA 1. MAJ — PRAZNIK 
DELA ČESTITAMO VSEM 
SODELAVCEM, KUPCEM 
IN DELO VMM LJUDEM!

OBČINSKA SKUPSCINA 
TREBNJE T O V A R N A  

Z D R A V I L  
NOVO MESTO

Vsem Belokranjcem naj- 
prisrčnejše čestitke za naš 
delavski praznik! Doseženi 
uspehi naj bodo spodbuda 
za nadaljnji napredek!

Občinska konferenca SZDL — Občinski komite ZKS 
— Občinski odbor ZZB NOV — Občinski sindikalni 
svet — Občinski komite ZMS

SKUPSCINAOBČINSKA
ČRNOMELJ

Čestitamo vsem delovnim organizacijam in občanom 
svojega področja, želeč vsem prijetne praznike!

Vlagajmo tudi vnaprej vse naše 
sile in sposobnosti za napredek 
podjetja — občine in vse domo
vine!

OBČINSKA KONFERENCA SZDL — OBČINSKI 
KOMITE ZKS — OBČINSKI ODBOR ZZB NOV — 
OBČINSKI SINDIKALNI SVET — OBČINSKI KO
MITE ZMS



Delovni kolektiv Občanom in poslovnim sodelavcem vošči za 1. maj

TRIKOTA2A IN KONFEKCIJA 

K O Č E V J E

nudi vse vrste in modele moških 
hlač in suknjičev 
damskih kril 
posteljno perilo 
in pletenine

PRISRČNA VOŠČILA ZA PRAZNIK DELA!

prisrčno čestita za letošnji 
praznik dela in želi vsem 
delovnim organizacijam, 
kakor tudi posameznim 
občanom kar največ uspeha 
pri delu!

Ob praznovanju letošnjega 1. maja
pošiljamo prisrčne pozdrave z najboljšimi željami;

OBRAT AGROTEHNIKE LJUBLJANA

priporoča svoje usluge in želi prijetne praznike 
vsem svojim poslovnim prijateljem in sodelavcem!

priporoča svoje prevozne usluge, hkrati pa čestita 
za mednarodni delavski praznik 1. maj!

AVTOPROMET — TUZEMSKA ŠPEDICIJA1'RGOVSKO PODJETJE NA VELIKO IN MALO

NOVO MESTO — STRAŽA

INDUSTRIJA TRANSPORTNIH SREDSTEV 
IN OPREME

ima v svojem sestavu 18 po
slovalnic, ki so v Brežicah, 
šentlenartu, Trebežu, Dečnih 
selih, Sromljah, na Globokem, 
v Pišecah, na Bizeljskem, v 
Stari vasi, 2upelevcu, Dobo
vi, na Jesenicah in v Veliki 
dolini. Tu lahko dobite vse 
vrste blaga, živil, galanterijo, 
tekstil, železnino, gradbeni 
material itd.

proizvaja vse vrste prikolic nosilnosti od 6 do 60 ton, 
cistern za prevoz goriva, prevozne silose za transport 
cementa, avtomešalce za mešanje in prevoz svežega 
betona, stabilne silose za skladiščenje cementa in 
naprave betonarne za izdelavo betona.

Kolektiv č e s t i t a  za 1. MAJ vsem poslovnim 
prijateljem in delovnim ljudem!

Delovni kolektiv podjetja toplo pozdravlja svoje po
slovne prijatelje in potnike, želeč jim prijetno vožnjo 
in mnogo uspehov pri delu!

Pozdravljamo vse poslovne prijatelje, stranke in so
delavce ter se jim priporočamo.

Iskrena voščila za 1. MAJ! TOVARNA
INDUSTRIJSKE OPREME 
IN KONSTRUKCIJ,

K R Š K Oč e s t i t a  za 1. maj, med
narodni praznik delavske
ga razreda, hkrati pa pri
poroča svoje kvalitetne iz
delke!

KMETIJSKO IN TRGOVSKO PODJETJE
Izdelujemo in montiramo 
jeklene konstrukcije, opre
mo za kemijsko, papirno 
in naftno industrijo. Nu
dimo tudi rezervoarje za 
različno uporabo.

BREŽICE

Vsem potrošnikom električne energije se priporočamo, 
obenem pa želimo delovnim kolektivom v gospodarstvu 
novih uspehov. Za naš delavski praznik prisrčna voščila!

LJUBLJANA, ENOTA

Prisrčne prvomajske pozdrave pošiljamo vsem delovnim ljudem v ribniški občini 
z željo, da bi si tudi vnaprej prizadevali doseči še večje uspehe!

OBČINSKA KONFERENCA SZDL — OBČINSKI KOMITE ZKS — OBČINSKI 
ODBOR ZZB NOV — OBČINSKI KOMITE ZMS — OBČINSKI SINDIKALNI SVET



Za 1. maj vošči vsem gostom

HOTELSKO GOSTINSKO 
PODJETJE METLIKA
Obiščite Vinomer, Veselico, kopališče na Kolpi in 
v Podzemlju ter hotel Bela krajina v Metliki! —
Nudimo vse belokranjske specialitete, odojka m 
jančka na ražnju ter specialitete na žaru! Točimo 
pristna domača vina — metliško črnino. Spreje
mamo rezervacije za skupine! — Glasba za ples 
s pevcem na Veselici!

Izdelujemo vse vrste metalnih in 
plastičnih mrež za industrijsko in široko 

potrošnjo po zelo ugodnih cenah.

Za praznik dela 
čestitamo vsem 

delovnim ljudem

PLETILNiCA —  tovarna žičnih in 
plastičnih mrež, Sodražica

ČASOPISNO ZALOŽNIŠKO PODJETJE

PRISRČNA VOŠČILA ZA 
1. MAJ!

VPREŽNE PLUGE IN 
OSTALO KMETIJSKO 
ORODJE IZDELUJE NAJ
CENEJE

RIBNICA

KOČEVSKI TISK -  KOČEVJE PAPIRKONFEKCIJA KRŠKO
OPRAVLJA TISKARSKE USLUGE, TISKA PROSPEKTE
V KOLORJU, RAZNE BROŠURE, KATALOGE IN OBRAZ. 
CE. VSA NAROČILA IZVRŠIMO HITRO, SOLIDNO IN 
POCENI. VSEM POSLOVNIM PRIJATELJEM IN DELOV
NIM LJUDEM ČESTITAMO ZA PRAZNIK DELA!

INDUSTRIJA ZA PREDELAVO PAPIRJA, KARTONA IN LEPENKE

vošči vsem svojim strankam in se jim priporoča!

Priporočamo veliko izbiro betonskih blokov vseh 
dimenzij po konkurenčnih cenah! Delovni kolektiv 
pošilja iskrene prvomajske pozdrave!

GRADBENO

SAVA-KRŠKO

OB LETOŠNJEM PRAZNOVANJU MEDNARODNE
GA DELAVSKEGA PRAZNIKA 1. MAJA ŽELI VSEM 
DELOVNIM LJUDEM V DOMOVINI ŠE MNOGO 
USPEHOV KOLEKTIV

im sil

KMETIJSKEGA 
GOZDNEGA POSESTVA 
KOČEVJE

GOSTINSKO PODJETJE

GRAD
MOKRICE
Glasba in ples vsak dan, 
razen ponedeljka! Konji 
za ježo! Cenjenim gostom 
se priporočamo za obisk, 
hkrati pa jim želimo vese
le praznike!

SPLOŠNO KOVINSKO 
PODJETJE

KOVINAR
ČRNOMELJ
nudi stiskalnice vseh vrst, 
namizne škarje, podstavke 
vrtalnih in brusilnih stro
jev ter druge izdelke.

Opravlja tudi vse usluge!

Vsem občanom voščimo za 1. maj z željo, da bi 
naša skupna prizadevanja za napredek v gospodar
stvu, turizmu, kmetijstvu in v družbenih službah 
rodila sadove!

OBČINSKA SKUPŠČINA 
METLIKA
Občinska konferenca SZDL — Občinski komite ZKS 
— Občinski odbor ZZB NOV — Občinski sindikalni 
svet — Občinski svet ZMS

Gradbeno podjetje

BEGRAD
ČRNOMELJ
Zaupajte nam vsakovrstne 
visoke in nizke gradnje! 
Investitorjem, kakor tudi 
prebivalstvu celotne Bele 
krajine voščimo za 1. maj!

•C lO l JETJE

SPLOŠNO TRGOVSKO 
PODJETJE

POTROŠNIK
ČRNOMELJ
SE KUPCEM TOPLO PRI
POROČA IN JIH VABI K 
NAKUPU V SVOJE DO
BRO ZALOŽENE TRGO
VINE. HKRATI ČESTITA 
DELOVNI KOLEKTIV ZA 
LETOŠNJI PRAZNIK 
DELA!

X Ioe£

OBIŠČITE NAS MED 
PRAZNIKI! VSAKO SO
BOTO PLES, PRAV TAKO 
1. MAJA! IGRA ANSAM
BEL ORION. PRISRČNA 
VOŠČILA!

ZDRAVILIŠČE
DOLENJSKE
TOPLICE

\  \  \

SPLOŠNO GRADBENO PODJETJE

ZIDAR -  KOČEVJE
ČESTITA V IMENU SVOJIH GRADBIŠČ V KO
ČEVJU, LJUBLJANI IN NA REKI VSEM POSLOV
NIM PRIJATELJEM TER SE PRIPOROČA ZA NA
DALJNJA NAROČILA!



Mati je obljubo držala. 
Kakor oče je tudi ona odprla 
knjigo na strani, kjer so bili 
narisani ženski spolni organi. 
Začela je z njimi, ker je 
Alenka pač dekle.

— To je risba ženskih spol
nih organov. Ti že veš, da ti 
organi v otroštvu nimajo no
bene posebne važne vloge. 
Človek bi rekel, da so v ne
kakšnem polsnu. Toda v tvo
jih letih se nekako prebude 
in začno delovati. To je vid
no tudi na zunaj. Dekletu v 
tvojih letih začno rasti prsi, 
postala širša čez boke in vsa 
njena zunanja podoba izgub
lja značilne poteze otroka in 
pridobiva na dekliških. Vse 
to novo dekle sprva nekoliko 
preseneti in morda celo pre
straši, petem pa se seveda 
na to navadi in postane celo 
ponosna, da ni več otrok, 
marveč dekle in ženska. Ta
ko je tudi prav, saj so vse te 
zunanje in dobro opazne 
spremembe samo znamenje, 
da se otroštvo počasi zaklju
čuje in prihaja čas deklištva. 
Dekle pa se postopoma raz
vije v pravo žensko. To pa 
ni nesreča in neprijetnost, 
marveč sreča, kajti človek se 
nikoli rad ne razlikuje od 
drugih. Toda poglejva zdaj, 
kakšne so pravzaprav spolne 
žleze in organi dekleta ozi
roma ženske.

organi. Razen njih je še do
sti manjših, kar pa te bržčas 
ne bo zanimalo oziroma se 
boš o tem še učila v šoli. 
Bržkone te bo izdaj najbolj 
zanimalo, da maternica, 
kljub temu da v njej zraste 
otrok, ni posebno velika. Dol
ga je samo kakih sedem cen
timetrov, široka pa pet; nje
ne stene so zelo trdne in 
izredno prožne. Po potrebi se 
njene mišice lahko raztegne
jo in tedaj seveda maternica 
zavzema v trebušni votlini 
precejšen (prostor. Da je to 
potrebno le takrat, kadar 
se v njej razvija otrok, 
se razume samo po sebi.

Alenka jsi je ogledala risbo 
in kot mimogrede omenila:

— In kaj je z vsemi temi 
jajčeci, ki zrastejo v jajčni- 
hih? Kaj se iz vsakega raz
vije otrok?

— Da, to je eno izmed 
najbolj zanimivih vprašanj. 
Vsako jajčece je živa celica, 
ki ne miruje, marveč iz jajč
nika potuje po jajcevodu — 
od tod tudi ime — proti ma
ternici. Oplodi se po navadi 
že v samem jajcevodu in se 
šele potem napoti v mater
nico, kjer se začne razvijati 
v otroka. To se zgodi le z 
maloštevilnimi jajčeci, saj 
rodi vsaka ženska le po ne
kaj otrok, nekatere pa celo 
nobenega. Vsa druga jajčeca 
pa v maternici odmrejo. Se
veda se to dogaja samo po 
sebi in ženska tega niti ne

Od dekleta 
do zrele ženske

Obrnila je stran, kjer so 
bili v prerezu narisani tudi 
moški spolni organi, in na
daljevala:

— Kakor ima ženska dvo
je jajčnikov, v katerih do
zorevajo jajčeca, ima moški 
za spolnim udom mošnjo, s 
tujim imenom skrotum, in 
v njem z vsake strani po 
eno žlezo jajčaste oblike, ki 
se imenuje modo ali testis. 
Kakor dozorevajo v ženskih 
jajčnikih jajčeca, dozoreva 
v moških modih na milijone 
majhnih živih celic, ki se 
imenujejo semenčice. Se
menčice so neprimerno 
manjše od ženskega jajčeca 
in tudi čisto drugačne obli
ke. Ko si bila še majhna, 
sem jih vama z Matjažem 
že narisala. Najbrž se še 
spomniš, da je semenčica 
podobna sila pomanjšanemu 
paglavcu. Takšna je zato, 
ker ne sme mirovati, če 
hoče izpolniti svojo nalogo 
— služiti oploditvi jajčeca 
in torej razmnoževanju. Se
menčice res ne mirujejo, 
marveč potujejo po tejle 
dolgi cevi — pri tem je po
kazala na risbo — ki se raz
teza pri moškem po vsem 
spodnjem delu trebušne vo
tline in se zato, ker po njej 
potujejo semenčice, imenuje 
semenovod. Ta semenovod, 
kot vidiš na risbi, se združi

mm

spermija

1. Nožnica
2. Maternica
3. Jajčnik
4. Jajcevod * /
5. Maternična 

votlina

Alenka spoznava 
svoje telo

Sledila je risbi v knjigi:
— Tu, v spodnjem delu 

trebušne votline, vidiš dve 
žlezi jajčaste oblike. Vsaka 
od njih je ženska spolna žle
za, imenovana jačnik. Jajč
nik je majhna žleza z notra
njim izločajem. Od vseh 
strani je jajčnik dobro zava
rovan s kostmi, spredaj z 
močnimi mišicami. V otro
štvu ta žleza ne deluje. V 
tvojih letih pa naenkrat za
čno v jajčnikih dozorevati 
jajčeca, katerih pomen ti je 
že dobro znan. Na risbi tudi 
vidiš, da drži od vsakega 
jajčnika na eno in drugo 
stran izredno nežna cevka, 
ki jo imenujemo jajcevod. 
Jajcevoda držita v posebno 
votlino hruškaste oblike, in 
to je maternica ali uterus, v 
kateri edini lahko zraste 
otrok. Na spodnjem delu je 
maternica podaljšana v nekak
šno cev, ki se imenuje nož
nica ali s tujko vagina. Nož
nica ima izhod navzven, in 
sicer sredi med še dvema 
odprtinama, ki služita za od
vajanje neprebavljene oziro
ma nepresnovljene hrane.

To so seveda le najvažnej
še ženske spolne žleze in

Smer potovanja 
proti jajcu.
Smer potovanja jajca 
Smer potovanja oplojenega 
jajca v maternično votlino, 
kjer se naseli

Spermij vdre v jajce

čuti, kakor ne čutimo, če 
nam odmrje in odpade las. 
Običajno zraste vsak mesec 
po eno jajčece, enkrat v 
enem in drugič v drugem 
jajčniku. Zanimivo je, da se 
maternica enako vsak mesec 
znova pripravlja na prihod 
novega jajčeca. Njena sluz
nica odebeli in v njej se 
zbira kri, ki naj bi služila 
novemu jajčecu za hrano, če 
bi bilo morda pred priho
dom vanjo oplojeno in bi se 
potem začelo razvijati v 
otroka. Ker pa se to po na
vadi ne zgodi oziroma se 
zgodi kvečjemu nakajkrat v 
vsem življenju ženske, je 
sluznica največkrat nepo
trebna. In zato mesečno en
krat z odmrlim jajčecem 
vred po nožnici odteče. De
kle opazi krvavitev, ki se
veda ni nič posebnega, no
bena bolezen. To krvavitev, 
ki se ponovi vsa.k mesec 
oziroma natančneje vsakih 
28 dni — imenujemo meseč
no perilo ali s tujko men
struacijo, včasih tudi perio
da, ker se ponavlja v bolj 
ali manj enakih presledkih. 
Traja približno štiri do pet 
dni in je najzaneslivejše 
znamenje, da se dekle pra
vilno razvija in bo sčasoma 
postala mlada ženska, ki se 
bo po vsej verjetnosti tudi 
poročila ter lahko imela 
otroke. Gotovo boš v krat
kem tudi ti dobila menstru
acijo. Tedaj mi to povej, 
ker nosimo ženske tedaj po
seben vložek, treba se 
tudi pogosteje umivati 
nasploh bolj paziti nase

je
in

s sečnico, ki se podaljšuje 
skozi moški spolni ud ali 
penis in služi obenem za 
odvajanje seča ali urina, pa 
tudi za odvajanje semenčic, 
ki se izločajo skupaj z ne
kakšno belkasto tekočino. 
Pri doraščajočih fantih pri
de včasih do nehotnega iz
liva semenčic. Tuji izraz za 
to je polucija. Pri fantih 
sicer ta pojav ni tako reden 
kot pri dekletih menstrua
cija in ga lahko sploh ni, 
je pa povsem naraven. Po
meni samo, da fantovi spol
ni organi že delujejo in da 
se je v njegovih modih na
bralo pač toliko semena, da 
se ga morajo znebiti. Izlo
čitev semena pa je seveda 
lahko tudi hotena, kadar se 
imata dva človeka različnega 
spola rada in si želita od
nosov med seboj. In še celo, 
kadar si želita otroka. Ker 
teh ni brez oploditve jajče
ca, jih tudi ne more biti 
brez spolnega občevanja 
med moškim in žensko. Se
veda pa razmerja nimamo 
prej, dokler nismo res do 
kraja dozoreli in nismo na
šli človeka, s katerim bi ho
teli trajno živeti.

Polno zrelost človek po 
navadi doseže šele po dvaj
setin letu, nekateri pa še 
tedaj ne. Sama zrelost še 
ne upravičuje odnosov, m ar
več morata biti oba tudi 
prepričana, da se imata re
snično rada in bosta lahko 
živela skupaj ne samo deset 
in dvajset, marveč tudi tri
deset in več let — vse živ
ljenje. Biti morata že spo

sobna sama preživljati sebe 
in tudi otroka, če bi ga do
bila. Brez teh pogojev se 
namreč tudi odnosi — pa če 
so videti sprva še tako za
dovoljivi — hitro skale.

Sicer pa tebe to za zdaj 
gotovo še ne zanima. Bolj 
te bo najbrž zanimalo, kako 
pride do združitve semenči
ce z jajčecem. Stvar je pre
prosta. Semenčica lahko do
seže jajčece samo, če ga je 
meški odložil v nožnico. 
Od tod pa sama po
tuje do jajčeca. Doseže ga 
le, če je to ravno na poti iz 
jajčnika proti maternici. Če 
se to zgodi, se semenčica 
združi z jajčecem in iz dveh 
celic nastane ena. Tedaj go
vorimo o oplojenem jajčecu 
oziroma o spočetju novega 
otroka. O taki ženski pravi
mo, da je noseča. Oplojeno 
jajčece se vgnezdi v sluznico 
maternice in se začne razvi
jati ter rasti v človeka. Hra
no dobiva iz materine krvi, 
priteka mu po pgpkovici. 
Razumljivo je, da v noseč
nosti menstruacija preneha. 
Zato je prenehanje sicer 
redne menstruacije eden 
najbolj zanesljivih znakov 
nosečnosti. Seveda pa so 
lahko za prenehanje men
struacije tudi drugi vzroki, 
recimo bolezen ipd. Nasploh 
pa v začetku menstruacije 
večkrat niso redne. Po na
vadi niso boleče, če pa se 
ženska tedaj malo slabše 
počuti, je dobro, da nekoli
ko več počiva.

Čudež narave: 
nastanek, razvoj in 

rojstvo novega bitja
Medtem ko otrok vse bolj 

raste, se stene maternice 
čedalje bolj širijo, tako da 
ima v maternici dovolj pro
stora. Ta rast znotraj mater
nice traja devet mesecev. Ko 
ta čas mine, mati naenkrat 
začuti, da so se začele stene 
maternice krčiti in da pri
tiskajo na otroka. Krčenje 
materičnih sten traja po na
vadi nekaj ur. V tem času 
maternica do kraja iztisne 
otroka v nožnico, ki se obe
nem tudi zelo razširi. Tako 
je otrok po devetih mesecih 
nosečnosti dobesedno iztis
njen iz maternice. Temu pra
vimo, da se je rodil.

Tako nožnica kot materni
ca se po porodu v najkraj
šem času spet skrčita na svo
jo prvotno velikost. Vidiš, 
to je tisti tako imenovani 
»čudež« narave, nastanek in 
razvoj ter rojstvo novega 
bitja.

Ančka Gošnik-Godec: I lu s trac ija  k  zgodbi E le Pe
roci »Copate sem  pozabila . . .  «

Pogovor z zdravnikom

Pravilna in potrebna 
. prehrana

Celuloza, ki je tudi sladkor, ni za človeka prebavljiva, 
je pa v hrani potrebna zaradi pospešitve gibanja čreves
ja, to je za boljšo prebavo, da se črevesje ne poleni. Zgo
revanje sladkorja v telesu daje moč in toploto, če jih po
jemo preveč, se začno kopičiti v telesu kot maščoba, ker 
se vanjo spremene. To je potem rezerva energije, ki jo 
telo načne, če mu energija zmanjka.

4. MAŠČOBE

Maščobam pravimo tudi lipidi in so za telo zaželene, 
ker vsebujejo veliko kalorij. Dajejo občutek sitosti. Telo 
jih sicer težje prebavlja, jih pa vendar dobro uporablja. 
Če jih pojemo preveč, se nabirajo pod kožo kot rezervna 
hrana, že prej sem napisal, da lahko telo tudi presežek 
sladkorjev in beljakovin spremeni v rezervno maščobo. 
Maščobe vsebujejo nekatere snovi, ki jim pravimo lipo- 
idi in so jim močno slične. Te lipoide telo potrebuje in 
je zato maščoba v hrani potrebno živilo. Bolje je, da hra
na ne vsebuje čez 18 odstotkov maščob, ker to privede 
do pretirane debelosti in pozneje do poapnenja žil. Ma
ščobe so živalskega ali pa rastlinskega izvora, če so te
koče, so olja, če so trdne, so pa masti. V vodi se ne tope, 
se pa v njej razprše v drobne kapljice, čemur pravimo 
emulzija. Takšna naravna emulzija je mleko. Najlažje 
prebavljiva maščoba je surovo maslo, potem olja, od ma
sti pa svinjska mast. Goveji loj je težje prebavljiv. Prebav
ljivost je odvisna od maščobnih kislin, ki so osnova ma
ščob. čim  nižje tališče imajo maščobne kisline, tem težje 
je maščoba prebavljiva. Pri nekaterih boleznih ali pa v 
prebolevniški dobi po nevarnih boleznih priporočamo ali 
pa celo strogo ukažemo uporabo najlažje prebavljivih 
maščob.

5. RUDNINSKE SNOVI

Silni napredek kemije je omogočil podrobno prouči
tev hrane, organov in tkivnih tekočin. V hrani so zasto
pani prav vsi do sedaj znani kemični elementi. Vendar 
njihova količina ni vedno enaka in potreba v telesu se 
spreminja glede na vse mogoče okoliščine. Zato razdelimo 
potrebe po elementih v hrani v makroelemente, ki jih po
trebujemo več, in na mikroelemente, ki jih v hrani komaj 
dokažemo. Razen urejevanja ozmotskega pritiska, difu
zijskih procesov, normalne sestave krvi, tkivnih tekočin in 
tkiv samih urejajo kemični elementi in njihove spojine 
tudi mišično vzdržljivost in živčno vzdržljivost. Vsi osnov
ni procesi, na primer dihanje, strnjevanje krvi, izločanje 
žlez notranjic in drugih žlez in tako dalje, so odvisni od 
rudninskih soli in elementov samih.

Ali našega otroka razumemo?
Starši in učitelji so vča

sih priča čudnemu vedenju 
otrok: bežijo od doma, od 
šole in sami pred seboj. 
Vzroki so različni. Včasih 
neuspeh v šoli v prvem ali 
na koncu leta, težji nespora
zumi v družini, včasih otro
kova preobčutljivost. Vse to 
lahko povzroči v otroku 
čudne spremembe.

Tudi otroška ljubezen do 
nasprotnega spola v puber
teti lahko zapelje otroka na 
krivo pot, da uhaja od do
ma, če starši ali šola nimajo 
razumevanja zanj, če ga 
sumničijo, žalijo, mu pre
tijo ali ga kaznujejo. V ta
kem stanju otrok beži, da 
bi našel koga, ki ga bo bolj 
zaščitil, razumel, mu verjel. 
In prav tedaj otrok lahko 
postane na ulici žrtev slabe 
druščine.

Naj povem resničen pri
mer. Učenka N. N. v zad
njem razredu se je odlično 
učila in tudi lepo obnašala. 
Mislila je samo na učenje 
in šolske dolžnosti. Zado
voljni so bili z njo starši in

učitelji. Toda nekega dne jih 
je hudo razočarala: pustila je 
šolo in dom pa ušla. šele čez 
nekaj dni se je vrnila domov, 
šola je privolila, da jo sprej
me nazaj pod pogojem, če 
prosi, da ji oprostijo. Toda 
učenka ni hotela prositi in 
tako ni več šla v šolo. Bila je 
močno užaljena, razočarana 
nad domom in šolo, ker se 
nihče ni dovolj potrudil, da 
bi jo razumel, ji svetoval, po
magal, se po človeško in pri
jateljsko pomenil z njo o nje
nih težavah, o njenem zna
čaju. Starši in šola se niso 
potrudili, da bi doumeli to 
inteligentno in pridno učenko, 
ki ni bila zadovoljna ne z ve
denjem staršev ne s stanjem 
v šoli.

Starši grešijo prav tako, 
kot greši šola, kadar otroku 
samo hladno ukazujejo eno 
in isto: da mora biti dober, 
pošten učenec, da se mora 
učiti, kolikor največ more, 
saj ima doma vse pogoje za 
učenje. -

Otrok se naveliča poslušati 
starše ali učitelje, ki kar na
prej ponavljajo: »Ko smo bili

mi otroci, nismo bili tako le
ni in nevzgojeni, kot ste 
zdaj v i . . .  Bili smo pridni, 
odlični, veliko bolj smo spo
štovali šolo in starše,« in ta
ko dalje.

Marsikdaj otroku ni dovo
ljeno, da bi potožil o vedenju  
staršev ali učiteljev, am pak  
se zahteva od njega slepa po
korščina. Mnenja otrok o teh 
vprašanjih ne trpijo nervozni, 
preveč zaposleni starši, kakor 
tudi ne hladnejši učitelji, ki 
premalo poznajo otroško na
ravo. Nekateri starši in vzgo
jitelji razvrščajo otroke P° 
enem kalupu, ne da bi pomi
slili na njihovo individual
nost, na različne večje ali 
manjše potrebe. Preveč avto
ritativni starši in vzgojitelji, 
kakor tu d i tisti, ki so preveč 
popustljivi, niso primerni za 
vzgajanje otrok, š e  bolj ža
lostno je dejstvo, da se neka
teri starši bolj zanim ajo  za 
večji zaslužek kot za otroka. 
Zato taki zanemarjeni otroci 
iščejo družbo na ulici, kar 
jih marsikdaj pripelje v raz
lične prekrške.

prof. VL. ČOLOVIČ



Bil je zelo lep večer, ko je 
prav tako lepi sodnijski urad
nik Ivan Dmitrič červjakov 
sedel v fotelju v drugi vrsti 
in skozi kukalo gledal Cor- 
newillslte zvonove. Gledal je 
in se počutil na vrhuncu sre
če. Tedaj pa nenadoma. . .  V 
pripovedkah večkrat najdemo 
ta »nenadoma«. In pisatelji 
imajo prav, saj je življenje 
tako polno presenečenj! To
rej nenadoma mu je obraz 
pomrknil, oči se na pol za
prle, dih zasta l. . .  odmaknil 
je kukalo z oči, se sklonil in 
. . .  a-hk! Kihnil je, kot vidite. 
Kihanje ni prepovedano ni
komur in nikjer. Kihajo mu
ziki in šef policije, včasih ce
lo tajni svetniki. Vsi kihajo, 
červjakovu še malo ni po
stalo nerodno, obrisal se je 
z robcem in kot dobro vzgo
jen človek pogledal okrog 
sebe: da ni s svojim kiha
nje po naključju koga vzne
miril? Ampak sedaj je pri
šel v resno zadrego, kajti vi
del je, da si starček, ki je 
sedel pred njim v prvi vrsti, 
skrbno briše z rokavico ple
šo in vrat, zraven pa nekaj 
brunda. V starčku je Červja
kov spoznal višjega uradnika 
Brižalova, ki je služboval v 
ministrstvu za promet in imel 
čin civilnega generala.

»Pobrizgal sem ga!« je po
mislil červjakov. »Sicer ni 
moj predstojnik, je tudi drug
je v službi, vendar je pre-

Ljudska 
modrost

Ne pokrivaj ognja s sla
mo.

K jer gospodar v vsak  
ko t pogleda, tam  ni treba 
boljšega reda.

Ne prodajaj kože, dokler  
m edved  v brlogu tiči.

K jer ena gos pije, tam  
vse druge pijo.

N e kupu j m ačka v vreči.
K jer je človek, tam  je 

sm rt.
Gora ni nora, a ta je nor, 
ki gre gor.

K jer je ka j zadeti, tam  
jih  več namerja.

Ne prevzemi se v dobri 
sreči, niti se ne ponižaj v 
nesreči.

Dobro m u  je  ko t ribi v 
vodi.

sneto nerodno. Moram se 
opravičiti.«

Červjakov je pokašljal, se 
nagnil z gornjim delom trupa 
naprej in šepnil generalu na 
uho:

»Oprostite, vaša prezviše- 
nost, kihnil sem v vas, am
pak ne nalašč . . .«

»Je že dobro, je že do
bro. ..«

»Za božjo voljo vas rotim, 
oprostite! Res nisem nalašč, 
verjemite mi.«

»Oh, sedite lepo nazaj, lepo 
prosim. In pustite me, da 
bom poslušal.«

červjakov se je zmedel, se 
bedasto nasmehnil in uprl 
oči na oder. Gledal je, toda 
užival ni več. Mučil ga je ne
mir. Med odmorom je stopil 
k Brižalovu, šel poleg njega, 
se nekako ojunačil in zabrun
dal:

»Pobrizgal sem vas, vaša 
prezvišenost. . .  Oprostite . . .  
Bog mi — je priča — nisem 
nalašč!«

»Dajte no mir! Saj sem že 
pozabil, vi pa spet začenja
te!« je rekel general in spod
nja ustna se mu je zatresla, 
tako je bdi nestrpen.

,Hm — pozabil, pravi, iz 
oči pa se mu zloba kar bli
ska,’ si je rekel červjakov in 
sumljivo poškilil na genera
la. .Sploh noče govoriti. Mo
ram mu razložiti, da res ni
sem ho te l. . .  da je to pač na- 
/ravni zakon, sicer bo še mi
slil, da sem mu hotel pljuniti 
na plešo. Zdaj še ne misli, 
kasneje pa bo . . . ’

červjakov je prišel domov 
m povedal ženi, kako je bil 
neroden. Zdelo se mu je, da 
žena nekam preveč lahkomi
selno jemlje ta pripetljaj. Si
cer se je najprej ustrašila, 
ko pa je zvedela, da Brižalov 
»ni naš«, se je pomirila.

»Vendar pa le pojdi in se 
mu opraviči,« je rekla možu. 
»Drugače bo še mislil, da se 
ne znaš olikano vesti v dru
žbi.«

»Saj prav v tem grmu tiči 
zajec! Opravičeval sem se 
mu, l epo. . .  on pa je nekam 
čudno odgovarjal. . .  nobene

A. P. CEHOV:

ZAKAJ JE UMRL ČERVJAKOV

sliti. Zato je drugo jutro spet 
šel h generalu, da mu pojas
ni vso stvar.

»že včeraj sem prišel vzne
mirjat vašo prevzvišenost,« je 
zajecljal, ko ga je general 
vprašujoče pogledal. »Ne za
to, da bi se posmehoval, ka
kor ste izvolili reči. Ne, opra
vičil sem se, ker sem kihnil 
in vas pobrizgal. . .  še  malo 
se nisem hotel posmehovati. 
Kako pa bi se smel posme
hovati?’ če bi se drug dru
gemu posmehovali, potem, 
prosim vas, ne bi imeli prav 
nobenega spoštovanja do 
osebnosti, prav nobenega . . .«

»Ven!« je nenadoma zatulil 
general. Drhtel je in postal 
od jeze rdeč ko kuhan rak.

»Kaj ste rekli?« je šepetaje 
vprašal červjakov in kar va
se zlezel od groze.«

»Ven!« je ponovil general 
in zacepetal.

Červjakovu se je nekaj 
utrgalo v drobovju. Nič ni 
videl, nič slišal, ritensko se 
je umaknil do vrat, potem 
pa se je opotekel na ulico . . .  
Kako je prišel domov, sam 
ni vedel. Kar v uniformi se 
je ulegel na divan in — 
umrl.

Prev. S. ŠALI

MILOVAN ILIČ:

Človek ima dve roki in 
zavoljo tega je venomer 
nezadovoljen: kadar ko
mu kaj daruje, bi rad imel 
le eno roko, kadar pa ko
m u kaj jemlje, si želi, da 
bi mu zrasli še dve.

Ce poznamo aplavz, se 
imamo zahvaliti rokam. 
In čimbolj je aplavz gla
san, tem slabše se sliši 
resnica.

Po neki teoriji so roke 
iznašli igralci, da bi jim 
imeli gledalci s čim plo 
skati.

In tako imamo zavoljo 
rok tudi rokave. Po krat
kih rokavih je zlahka mo
goče prepoznati konfekci
jo.

Neki moj znanec gesti
kulira, medtem ko govori, 
samo z levo roko: z des
no se drži za fotelj.

Najvažnejši deli roke 
so: prsti, komolec in ra
ma.

ROKE
Prste so iznas>l) zlatarji, 

da bi povečali prodajo pr
stanov. Prste zaradi po
gostega jemanja odtisov 
potrebujejo predvsem ne
pismeni in kriniiirialcf

V bontonu piše da je 
nekulturno, če se s ko
molci naslanjamo na ka 
vamiško mizico. Nikjer 
pa ne piše, ali velja to 
tudi za tiste, ki so jim 
komolci v življenin s'dina 
opora

Ramena niso Kaj prida 
pomembna. Moški k? ima 
grda in ozka ram ena jih 
lahko razširi, če ima de 
belo denarnico

Komolec za komo.cem
— fotelj!

In tako, vidite je vse v 
človeških rokah Celo člo
vek, ki ga davii‘>

Prevedla: 

Alenka Bole-Vrabčeva

GEORGE B. SHAW:

O brezdelnih bogatinih
seboj počeli. Z&to je njihovo brezglavo pohajkovanje in 
požiranje čokoladnih krem, cigaret, koktejlov in slabše 
vrste romanov in ilustriranih revij ob prevažanju iz enega 
velikega hotela v drugega v dragih avtomobilih zares po
milovanja vredno. 2e naslednji rod zapravi premoženje ali 
pa gre v šolo k tistemu razredu, kateremu zdaj lahko pri
pada, ter si pridobi njegove spretnosti, njegovo disciplino 
in navade.

Poleg špartanskega načina življenja, ki so ga iznašli 
zato, da zaposluje ljudi, ki jim ni treba delati in ki je 
pravzaprav ostanek stare plemenske ureditve, ko so bojev
niki lovili in se bojevali, žene pa gospodinjile, je še javno 
delovanje, s katerim se mora ukvarjati vladajoči razred, 
če naj obdrži v svojih rokah vso politično oblast, ker je 
to delo zastonjsko ali pa tako slabo plačano, da ga ne 
more sprejeti nihče, kdor se z delom preživlja, nadalje, 
ker so za višja mesta v državni službi potrebni izpiti, ki 
jih ne more opraviti nihče, kdor nima za seboj zelo dra
ge izobrazbe, ostaja to delo v rokah bogatinov.

(Konec prihodnjič)

pametne besede ni bleknil. 
Sicer res ni bilo časa za po
menek . . .«

Zjutraj je červjakov oble
kel novo uniformo, se ostri
gel in šel k Brižalovu, da se 
mu opraviči. . .  Prišedši v ge
neralovo sprejemnico, je za
gledal polno prosilcev, med 
njimi pa tudi generala, ki je 
že sprejemal prošnje. Ko je 
nekaj ljudi zaslišal, je obrnil 
pogled v červjakova.

»Sinoči v .Arkadiji’, če se 
vaša privrženost še spo
minja,« je začel červjakov, 
»sem kihnil. . .  in vas nehote 
pobrizgal. . .  Opros . . .«

»Dajte no mir, za božjo vo
ljo! Kaj vam hodi na misel? 
Kaj pa vi želite?« je general 
že vprašal naslednjega prosil
ca.

,Noče govoriti z mano!’ je 
pomislil Červjakov in preble
del. .Torej se j ezi . . .  Ampak 
stvar vendar ne more pri 
tem osta ti. . .  Razložil mu 
b o m ..

Ko je general odslovil zad
njega prosilca in šel v svojo 
pisarno, je červjakov stopil 
za njim in zamrmral:

»Vaša prevzvišenost! Če na
dlegujem vašo prevzvišenost, 
delam to zavoljo tega . . .  lah
ko bi rekel, iz čistega občut
ka krivde in kesanja! . . .  Ni 
bilo nalašč, izvolite sami spre
videti, prosim!«

General je jezno spačil 
obraz in zamahnil z roko.

»Saj se mi kratko in malo 
posmehujete, milostljivi go
spod!« je rekel in izginil sko
zi vrata.

.Kakšno posmehovanje ne
ki?’ je pomisli červjakov. »še 
■trohice posmehovanja ni v 
tem! General, pa ne razume! 
Če je tako, prav, se pa sploh 
ne bom več opravičeval take
mu nadutežu! Vrag naj ga 
pooitra! Pismo mu bom na
pisal, ampak sam ne stopim 
več k njemu. Bog mi je pri
ča, da ne stopim!’

Tako je premišljeval Čer
vjakov, domov grede. Mislil 
je in mislil, toda kaj bi pi
sal, se ni in ni mogel domi-

K jer je  sreča , tam  je 
tudi nesreča.

Dobro orodje delo skra j
ša.

Dobro storiti, pa ne 
okrog zvoniti. RACIONALIZATORSKI PREDLOG

. Naj vas pri tem poglavju nikar ne moti dejstvo, da 
ljudje z velikimi dohodki, ki jih niso sami zaslužili, nika
kor ne lenarijo in ne postopajo kar tja v dan. Živahnejši 
med njimi se celo preveč žend, tako da morajo kdaj pa 
kdaj v zdravilišče, da si opomorejo. Tisti, ki skušajo živ
ljenje spremeniti v ene same dolge počitnice, spoznajo, da 
si morajo odpočiti tudi od tega. Lenarjenje je tako nadna
ravno in dolgočasno, da je svet brezdelnih bogatinov, ka
kor mu pravijo, svet nenehne delavnosti, ki od sile utruja. 
Na starih knjižnih policah boste morda našli pozabljene 
knjige iz devetnajstega stoletja, v kateri se kakšna vikto
rijanska modna dama otepa očitkov lenobe s tem, da opi
suje dnevni red v svojem gospodinjstvu in na obiskih v 
Londonu. Jaz bi šel dosti rajši prodajat vezalke za čevlje, 
kakor da bi mi bilo usojeno tako živeti. Na deželi je šport 
tako potanko organiziran, da ima vsak mesec v letu svoje 
posebnosti, v ta namen potrebne ribe in ptiče goje tako 
skrbno, da je za ubijanje vedno kaj na razpolago. Nevar
nosti in atletska dejanja, o katerih se revežem v mestih 
niti ne sanja, so v podeželskih dvorcih, kjer zlomljen vrat 
komaj velja za nesrečo, čisto vsakdanja reč. če ni športov, 
so pa igre: smučanje, sankanje, polo, tenis, drsanje na 
umetnem ledu in še kaj. Vse to zahteva precej več telesne
ga napora, kakor bi ga bila voljna žrtvovati ta in ona 
revna ženska. Mlada dama bo po takem napornem dnevu 
med večerjo in spanjem preplesala daljšo pot, kakor jo 
opravi poštar. Resnično edini ljudje, ki so prav nesramno 
leni so otroci tistih, ki so pravkar obogateli, otroci »novo

pečenih bogatinov«. Ker ti nesrečniki niso ne
atletsko izurjeni ne družabno disciplinirani kakor
stari bogatini, pri katerih je tako imenovano 
življenje« izbrušena umetnost, ki zahteva
strogega učenja, ne vedo, kaj bi sami s



Razpisna komisija pri

Gradbeno opekarskem 
podjetju 
Mirna na Dolenjskem

r a z p i s u j e
naslednja prosta delovna mesta:

1. gradbeni tehnik
za visoke gradnje z najmanj dveletno prakso
— samsko stanovanje zagotovljeno

2. gradbeni delovodja
z delovodsko šolo z najmanj dveletno prakso
— ali pa VKV zidar z najmanj petletno prakso

3. več KV zidarjev
več gradbenih delavcev sposobnih za fizično 
delo.
(Pod točko 2. in 3. skupinsko stanovanje.)

Razpis velja do zasedbe delovnih mest oziroma 
nastop takoj po prijavi.

KMETIJSKA ZADRUGA 
, METLIKA

r a z p i s u j e
JAVNO LICITACIJO za prodajo

IMV kombija 1000
Avtomobil je v voznem stanju.

Licitacija bo 2-8. aprila 1968 ob 9. uri pri vinski 
kleti v Metliki.

KOLEKTIV 

KMETIJSKE ZADRUGE METLIKA 
ČESTITA OBČANOM 
IN DELOVNIM LJUDEM 
ZA PRAZNIK DELA 1. MAJ!

Komisija za delovna razmerja lesnega 
kombinata

»NOVOLES« -  Novo mesto - Straža

r a z g l a š a  prosto delovno mesto

T A J N I C E
P o g o j i :  1. srednješolska izobrazba in enoletna 

praksa
2. znanje angleškega jezika.

Interesentke naj vlože pismene prošnje na gornji 
naslov do 10. 5. 1968.

Komisija za razpis delovnih mest pri

Kmetijski šoli Grm v Novem mestu

r a z p i s u j e  naslednja vodilna delovna mesta:

Učitelja za slovenski, nemški in angleški jezik
Pogoj: visoka izobrazba in najmanj dve leti pedagoške prakse.

štirih učiteljev strokovnih predmetov
Pogoj: visoka izobrazba kmetijske stroke, najmanj pet let 
prakse v kmetijstvu in predpisana pedagoška izboruzba.

Računovodje
Pogoj: srednja izobrazba, najmanj petletna praksa v stroki. 

Delovodje na posestvu
Pogoj: najmanj srednja izobrazba kmetijske stroke. 

Kmetijskega strojnika
Pogoj: kmetijska strojna šola in izpit za F kategorijo. 
Prijave sprejema 15 dni po objavi razpisa razpisna komisija 
pri Kmetijski šoli Grm v Novem mestu, Skaliekega 1.

Stanovanjsko podjetje 
KGP Kočevje
r a z p i s u j e  
JAVNO DRAŽBO

# za prodajo naslednjih stanovanjskih hiš:

v vasi Mlaka pri Kočevju št. 1, 1a, 8, 23 
in 26
za 11. maja 1968, na kraju samem ob 9. uri 
Hiše so naseljene
v vasi Knežja iipa št. 7 (Videm)
za dne 8. maja 1968 na kraju samem ob 15. uri 
Hiša ni naseljena

v vasi Koprivnik št. 14, 13, 20, 25, 29, 30, 
34, 37, 39
za 8. maja na kraju samem ob 16. uri 
Hiše so naseljene
v vasi Žlebič pri Ribnici št. 30
za 15. maja 1?68 na kraju samem ob 16. uri 
Hiša je naseljena
Varščino v višini 10 odst. od izklicne cene plačajo 
interesenti neposredno komisiji pred pričetkom 
dražbe.
Hiše bodo prodane na kredit po pogojih: 30 odst. 
vrednosti izdražene cene se plača takoj, v kar se 
všteje varščina, preostali znesek pa v času treh 
let v enakih mesečnih obrokih z 2 odst. obrestno 
mero.
Vse potrebne podatke je mogoče dobiti od 6. maja 
dalje pri prodajalcu v Kočevju, Kolodvorska c. 13.

LOVSKA DRUŽINA 
Novo mesto

O P O Z A R J A
kmetovalce na območju svojega lovskega revirja, 
naj zaščitijo vse poljedelske pridelke pred divjadjo. 
Njive je treba zaščititi na krajevno običajen način, 
to je z žico in konzervnimi škatlami.

V primeru, da njive ne bodo zaščitene, lovska dru-* 
žina Novo mesto ne bo priznala škode, ki bi jo 
povzročila divjad.

Opozarjamo vse lastnike psov, naj imajo svoje pse 
privezane, ker bomo pse, ki jih bomo našli v lovi
ščih, smatrali za klateže in jih ustrelili.

Hkrati opozarjamo lastnike zračnih pušk, naj jih 
ne nosijo po loviščih. Vsak primer zahajanja z 
zračno puško v lovišče bomo smatrali kot divji lov 
in ga bomo kazensko preganjali.

ZDRUŽENO PODJETJE

ISKRA, KRANJ
ORG.:
TOV. ELEMENTOV ZA ELEKTRONIKO
ODBOR ZA ZAČASNO UPRAVO
LJUBLJANA, LINHARTOVA 35

r a z g l a š a  več prostih delovnih mest za

diplomirane inženirje
kemije in strojne stroke

inženirje I. stopnje
kemije in strojne stroke ter

tehnike
kemije in strojne stroke v obratu Upori -  
Šentjernej

POGOJ ZA SPREJEM:
1. diplomirani inženir kemije ali strojne stro

ke z nekaj leti prakse v proizvodnji in zna
njem vsaj enega svetovnega jezika;

2. inženir I. stopnje kemije ali strojne stroke 
z 2-letno prakso v proizvodnji iij znanjem 
vsaj enega svetovnega jezika;

3. tehnik kemije ali strojne stroke s 3-letno 
prakso v proizvodnji.

OD po pravilniku o delitvi OD tovarne oziro
ma po dogovoru.
Kandidati morajo imeti odslužen kadrovski 
rok. Vprašanje stanovanja bodo kandidati re
šili v dogovoru z obratom.
Ponudbe z dokazili o izpolnjevanju sprejema 
voistvo obrata Upori — Šentjernej do vključ
no 5. 5. 1968.

Med prvomajskimi prazniki 

obiščite OTOČEC!

mercator
za prvomajske praznike smo vam 
pripravili

SUHO MESO
vseh vrst in oblik

□  sekane šunke
□  suha vratina brez kosti
□  carska šunka brez slanine
□  slanina: sušena, papricirana in hambur

ška slanina

prvovrstno blago 
izdelek obrata 

•

TOVARNA MESNIH IZDELKOV
na voljo v vseh prodajalnah

m erca to r

OD SOBOTE DALJE 
|V POVEČANEM 
OBSEGU 
ZA ISTO CENO!

.. . Začetek romana 
o dveh gangsterjih, ki sta se ljubila 
in ubijala . ..



TELEVIZIJSKI
SPORED

> LJUBLJANA

kava
mercator

s poslušalci. 12.10 NaSi poslušalci 
čestitajo in pozdravljajo — II. 
13.15 Pojo znameniti operni pevci. 
14.30—14.45 Humoreska tega ted
na 15.05 Z domačimi vižami in 
ansambli. 16.50 Glasbeni intermez- 
zo. 17.C5 Nedeljsko športno popol
dne. 19.00 Lahko noč, otroci! 20.00 
V nedeljo zvečer. 22.15 Serenadni 
večer

PONEDELJEK, 2*. APK1LA: 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 Kme
tijski nasveti — dr. Franc Skušek: 
Glistavost telet. 12.40 Slovenske
narodne pesmi. 13.30 Priporočajo 
vam . . .  14.35 Naši poslušalci če- 
sitajo in pozdravljajo. 15.20 Glas
beni intermezzo. 16.00 Vsak dan
za vas. 18.15 »Signali«. 18.35 Mia- 
dn:ska oddaja: »Interna 469«. 19.00 
Lahko noč, otroci! 19.00 Minute s 
pevcem Tedom Stipko. 20.00 Sim
fonični koncert orkestra Slovenske 
filharmonije. 22.10 Radi ste jih 
poslušali.

TOREK, 30. APRILA: 8.08 Z na
šimi solisti v slovanskih operah. 
9.25 Nastopajo harmonikarji u  
Šentvida. 10.15 Pri vas doma. 11.00 
Poročila — Turistični napotki za 
tuje goste. 12.3o Kmetijski nasveti 
— inž. Jože Korošec: Ugodna zre
lost trave za pašo, silažo in seno. 
12.40 Igrajo pihalni orkestri. 13.30 
Priporočajo vam . . .  14.05 Pet mi
nut za novo pesmico. 15.20 Glas
beni intermezzo. 15.40 V torek na 
svidenje! 16.00 Vsak dan za vas. 
18.45 Družba in čas — dr. Jože 
Goričar: Odmevi o samoupravlja
nju v svetu. 19.C0 Lahko noč. otro
ci! 20.00 Na predvečer 1. maja. 
22.10 Plesna glasba

&RKDA, 1. MAJA: 8.05 Veseli
tobogan. 9.40 Vesele pesmi o maju 
in pomladi. 10.20 »Prebujanje 
polj . . .«. 11.00 Poročila — Turi
stični napotki za tuje goste. 12.10 
Čestitke za praznik. 13.15 Uspele 
popevke jugoslovanskih skladate
ljev. 16.00 Mladina sebi in vam. 
17.05 Glasba — šport — glasba.
19.00 Lahko noč. otroci! 19.15 Go
dala v ritmu. 20.00 Nikoli niso na
stopali na opernem odru. 21.00 Iz 
vitenamske lirike: » Pohod vol
kov«. 22.10 Plesna glasba.

ČETRTEK, 2. MAJA: 8.05 Radij
ska igra za otroke. 10.20 Revija ju
goslovanskih pevcev zabavne glas
be. 11.00 Poročila — Turistični na
potki za tuje goste. 12.10 Čestitke 
za praznik. 13.15 Domače viže in 
napevi. 14.30 Ljubezenske humore
ske. 15.05 Kaj pojo danes in kaj 
so peli včasih. 16.00 Praznični po
poldanski koncert. 17.05 Ples ob 
petih. 18.00 Pol ure v svetu oper.
19.00 Lahko noč, otroci! 19.15 Zve
neče kaskade. 20.00 Četrtkov večer 
domačih pesmi in napevov. 21.40 
Glasbeni nokturno. 22.10 Plesna 
glasba

Naročite si svoj 
lokalni list 
na

DOMAČI
NASLOV

VRHUNSKO KAKOVOST 

DVELETNO JAMSTVO

KAKOVOSTNE STORITVE 240 SERVISNIH 
DELAVNIC
POPOLN SORTIMENT REZERVNIH DELOV
Zahtevajte podrobnejša pojasnila v katerikoli trgovini, kjer pro
dajajo Tomosove izdelke!

SVILANIT
KAMNIK

NEDELJA, 28. APRILA

9.10 Kmetijska oddaja v raadžar- 
(Beograd)

9.35 Dobro nedeljo voščimo z 
vandrovčki in triom Delčnjak 
(Ljubljana)

10.00 Kmetijska oddaja (Beograd)
10.45 Mokedujeva matineja: Čez 

hribe in doline — madžarski 
film — (Ljubljana) 
Nedeljsko popoldne

19.15 Plaz — film iz serije Gora 
skrivnosti (Ljubljana)

19.45 Kavboj — filmska burleska 
(Ljubljana)

20.00 TV dnevnik (Beograd)
20.50 Zlatj zadetek — quiz — 

(Zagreb)
21.50 športni pregled (JRT)
22.20 TV dnevnik (Beograd)
22.40 šahovski komentar velemoj

stra Čiriča (Beograd)

PONEDELJEK, 29. APRILA

9.40 TV v šoli (Zagreb)
10.35 Ruščina (Zagreb)
11.00 Osnovne splošne izobrazbe — 

(Beograd)
16.10 Angleščina (Beograd)
16.45 Kulturna panorama v ma

džarščini (Pohorje, Plešivec) 
(Beograd)

17.00 Poročila (Zagreb)
17.05 Mali svet — oddaja za otro 

ke (do 17.30) (Zagreb)
18.20 Kuharski nasveti — Topli 

sendviči (Ljubljana)
18.50 Reportaža — Skopje (Za

greb)
19.20 Skrita kamera (Ljubljana)
20.00 TV dnevnik (Ljubljana)
20.35 Med glasbeniki v Mariboru 

— oddaja iz cikla Kulturne 
diagonale (Ljubljana)

21.35 Festival Klovnov iLjubljana)
22.25 Zadnja poročila (Ljubljana)

TOREK. 30. APRILA

9.40 TV v šoli (Zagreb)
10.30 Angleščina (Zagreb)
11.00 Osnovne splošne izobrazbe -  

(Beograd)
16.10 Osnove splošne izobrazbe — 

(Beograd)
18.30 Bazen — rekreacijski objekt 

(Ljubljana)
18.50 Filmi za otroke (Ljubljana)
19.05 V središču pozornosti — ak 

tualna oddaja (Ljubljana)
19.55 Vija vaja (Ljubljana)
20.00 TV dnevnik (Ljubljana;
20.30 Cik cak (Ljubljana)
20.40 Tovariši — italijanski celo

večerni film (Ljubljana)
22.40 Odhod Titove štafete iz Djer- 

dapa — reportaža (Beograd)
23.10 Poročila (Beograd)

SREDA, 1. MAJA.

7.00 Pozdrav 1. maju — prenos iz 
brigadirskega tabora v No
vem Beogradu (Beograd)

7.45 Prvomajska vojaška parada 
v Moskvi — prenos — 
(Beograd)

8.50 Napoved sporeda in poročila 
(Beograd)

kamnih

FROTIR:

Ko boste izbirali motorno črpalko, se zanesljivo prepričajte, če 
ste res izbrali TOMOSOVO MOTORNO ČRPALKO MP-300/20

Tovarna Tomos vam ob nakupu motorne črpalke MP-300/20 daje 
izredne ugodnosti:

BRISAČE ZA DOM, 
USTANOVE IN HOTELE, 
MOŠKI IN ŽENSKI PLAŠČI, 
OBLEKE ZA PLAŽO

Pojem moške elegance: 
KRAVATA

9.00 Otroška prireditev v Ohridu 
(Skopje)

10.00 Mokedajeva matineja: Poto 
vanje kapitana Coocka — 
(Ljubljana)

10.50 Film za otroke (Ljubljana)
11.00 Danes posneto — Sarajevo — 

(Beograd ali Zagreb)
11.10 Mladina poje pomladi — Sa

rajevo (Zagreb ali Beograd)
11.40 Danes posneto (Skopje)
11.50 Koncert pihalnega orkestra 

doma JLA (Beograd)
12.30 Pesmi in plesi iz Vojvodine 

(Beograd)
12.45 Danes posneto (Beograd)
12.55 Ne črno, ne belo — oddaja 

za otroke (Beograd)
13.40 Danes na Rožniku — repor

taža (Ljubljana)
13.50 Giuseppe v Varšavi — polj

ska filmska komedija (Za
greb)

15.20 Danes posneto (Zagreb)
15.30 Prvomajsko srečanje — za

bavno glasbena oddaja — 
(Zagreb)

16.15 Boks (Beograd)
18.15 Danes posneto — Titograd — 

(Beograd)
18.25 Koncert KUD Branko Kr- 

smanović (Beograd)
19.15 Oživele sence — baletni reci

tal (Ljubljana)
20.00 TV dnevnik (Ljubljana)
20.30 Ivan Potrč: Krefli — TV 

drama (Ljubljana)
22.00 Montreux: Festival TV za

bavno glasbenih oddaj za 
»Zlato vrtnico« — prenos — 
(EVR) •

22.35 Zabava vas Mija Aleksič — 
(Beograd)

23.15 Belfegor — serijski film — 
(Ljubljana)

24.00 Zadnja poročila (Ljubljana)

ČETRTEK, 2. MAJA

10.00 Napoved sporeda in poročila 
(Ljubljana)

10.10 Promenadni koncert Pihal
na godba (Ljubljana)

10.40 Delavska pesem — poezija — 
(Beograd)

11.10 Maribor — delavsko mesto — 
reportaža (Ljubljana)

11.40 Tik tak: P. Voranc: Prvi
maj (Ljubljana)

11.55 Prvorazredna zmeda — mla
dinska oddaja (Beograd)

12.25 Majski šopek — šiptarske 
narodne pesmi (do 13.00) — 
(Beograd)

10.25 Napoved sporeda (Beograd)
16.30 športni veterani — reporta

ža (Beograd)
17.00 Košarkarsko srečanje repre- 

zentanc (Beograd)
18.30 Jubilejni horuk — reportaža 

(Ljubljana)
19.00 Gordan Mihič: Samci — hu

moreska (Beograd)
20.00 TV dnevnik (Ljubljana)
20.35 Nepozabni :spomini — Lenin- 

grad (Beograd)
21.15 Beseda bo tekla o baletu — 

baletna lepljenka — (Ljub
ljana)

21.45 Maribor — delavsko m^sto
— reportaža (Ljubljan:

22.15 Marjan Kozina: Bela k.aj.na
— Simfonični scherzo (Ljub- 
ljana)

22.30 TV dnevnik (Beograd)

PETEK, 3. MAJA

9.40 TV v šoli (Zagreb)
14.30 Tenis Jugoslavija : Nova Ze

landija — prenos (Zagreb)
17.50 Deček iz džungle — serijski 

film (Ljubljana)
18.20 Mladinski koncert (Beograd)
19.05 Človek, znanost in proizvod

nja (Ljubljana)
19.35 Televizija med nami — re

portaža (Ljubljana)
20.00 TV dnevnik (Ljubljana)
20.35 Okus po medu — angleški 

celovečerni film (Ljubljana)
22.15 Zadnja poročila (Ljubljana) 

Tekmovanje srednjih glasbe
nih šol (Zagreb)

SOBOTA, 4. MAJA

9.40 TV v šoli (Zagreb)
15.00 Tenis Jugoslavija : Nova Ze

landija — prenos (Zagreb)
17.50 TV kažipot (Ljubljana)
18.20 Moliere: Godrnjavs, — zdrav, 

ni k po sili — mladinska TV 
igra (Ljubljana)

19.20 S kamero po svetu: Afrika 
(Ljubljana)

20.00 TV dnevnik (Ljubljana)
20.35 Mimo spite — humoristična 

oddaja (Beograd)
21.35 Videofon — zabavno glasbe

na oddaja (Zagreb)
21.50 Serijski film (Ljubljana)

I
VSAK DAN: poročila ob 5.15, 

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.C0, 19.30, in 22.00. Pisan glas
beni spored od 4.30 do 8.00.

PETEK, 26. APRIL*: 8.08 Glas 
bena matineja pri Chopinu. 9.25 
Pesmi Albina Weingerla. 10.15 Pri 
vas doma. 11.00 Poročila — Turi

stični napotki za tuje goste. 12.30 
Kmetijski nasveti — inž. Jože Ri
har: DrđSilna krmljenje in nado
mestki cvetnega prahu. 12.40 Iz 
kraja v kraj. 13.30 Priporočajo 
vam . . . 14.35 Naši poslušalci če

stitajo in pozdavljajo. 15.20 Tun 
stični napotki. 15.45 Kulturni glo 
bus. 16.00 Vsak dan za vas. 17.05 
Človek in zdravje. 19.00 Lahko 
nič, otroci! 19.15 Minute s pevko 
Jožico Svete. 21. 15 Oddaja o mor
ju in pomorščakih.

SOBOTA. 27. APRILA: 8.08 Glas
bena matineja. 9.25 Dvajset minut 
z našimi ansambli. 10.15 Pri vas 
doma. 11.00 Poročila — Turistični 
napotki za tuje goste. 12.30 Kme
tijski nasveti — inž. Albin Stritar: 
Ekološki pogoji in rodovitnost 
travniških tal. 12.40 Popevke iz 
studia 14. 3.30 Priporočajo vam . . 
15.45 Naš podlistek — M. Kram
berger: Konec zgodbe — II. 16.00 
Vsak dan za vas. 17.05 Gremo v 
kino. 17.35 Igramo beat! 18.50 S 
knjižnega trga. 19.00 Lahko noč, 
otroci! 20.00 Spoznavajmo svet in 
domovino. 21.30 Iz fonoteke radia 
Koper. 22.10 Oddaja za naše izse
ljence.

NEDELJA, 28. APRIL*. 6.00 do 
8.00 Dobro jutro! 8.05 Radijska 
igra — Aleksander Marodic: »Ja
strebov sin«. 9.05 Naši poslušalci 
čestitajo in pozdravljajo — I. 10.00 
Se pomnite, tovariši . . .  a) Vida 
Lasič: S »Kričačem«, b) Jože Jeler- 
čiči-Vojko: Vsak dan drugod. 11.00 
do 11.20 Poročila — Turistični na
potki za tuje goste. 11.50 Pogovor

»KOTEKS-TOBUS«, LJUBLJANA, obvešča vse, ki so v času od 1. nov. 1967 
do vključno 20. aprila 1968 oddali svinjske kože, da so bila 20. aprila 1968 
izžrebana naslednja potrdila: TELEVIZIJSKI SPREJEMNIK so zadele šte
vilke 030207, 086226, 183752, 127048 in 220859. RADIJSKKI SPREJEMNIK so  
zadele naslednje številke: 018525, 023686, 037567, 040476, 095452, 100434, 139719, 
162813, 197189 in 208377. TRANZISTORSKI SPREJEMNIK so zadele naslednje 
številke: 000626, 002612, 023688, 035090, 042576, 052940, 053257, 063571, 057857, |
064276, 066373, 075398, 081495, 107967, 131504, 147734, 150687, 157270, 160421, 
182176, 193060, 202716, 204405, 218255. KOLESA so zadele naslednje številke: 
050518, 158998 in 205560. Nadalje so bila izžrebana potrdila o oddani svinjski 
koži, izdana v času od 20. januarja do 20. aprila 1968, ki se končujejo na

številko

Obveščamo vse izžrebance, da lahko pridejo po dobitke od 6. maja 1968 
naprej v najbližjo odkupno postajo »KOT EK S-TOBU S A«.

OB TEJ PRILOŽNOSTI ČESTITAMO POSLOVNIM PRIJATELJEM IN VSEM 
DELOVNIM LJUDEM ZA PRAZNIK PRVI MAJ!

(enainsedemdeset)

DOLENJSKI LIST * TEDNIK* VESTNIK - vsak četrtek 60.000 izvodov! 31



V TEM TEDNU VAS ZANIMA
Petek, 26. aprila — Zdeslav 
Sobota, 27. aprila — Ustanov. OF 
Nedelja, 28. aprila — Pavel 
Ponedeljek, 29. aprila — Robert 
Torek, 30. aprila — Katarina 
Sreda, 1. maja — Prazhik dela 
Četrtek, 2. maja — Boris 
Petek, 3. maja — Aleksander 
Sobota, 4. maja — Florijan 
Nedelja, 5. maja — Miran 
Ponedeljek, 6. maja — Janez 
Torek, 7. maja — Stanislav 
Sreda, 8. maja — Viktor 
Četrtek, 9. maja — Dan zmage

Brcžicc: 26. in 27. 4. francosko- 
italijansko-nemški barvni film  
»Rififi v Panami«. 28. in 29. 4. 
italijanski barvni film »Sedem 
zlatih mož«. 30. 4. jugoslovanski 
film  »Tri«. 1. in 2. 5. ameriški
barvni film »Alvarez Kelly«. 3. 
in 4. 5. poljski barvni film »Wal- 
levska in Napoleon«. 5. in 6. 5. 
italijanski barvni film »Romul in 
Rem«. 7. in 8. 5. ruski barvni 
film »Križarka Avrora«.

Črnomelj: 26. do 28. 4. ameriški 
barvni film  »Shane«. 30. 4. in 1. 
5. ameriški barvni film  »Divji 
Sam«. 3. do 5. 5. italijansko-
francoski film »Gospe in gospod
je«. 7. in 8. 5. francosko-italijan- 
ski fiim »Vikend v Denkerju«.

KočeVje — »Jadran«: 26. do 28.
4. ameriški film »Ringo in nje
gova pištola«. 29. in 30. 4. ame
riški film »Točno opoldne«. 1. in
2. 5. angleški barvni film »Skriv
nost bele nune«. 2. in 3. 5. ame
riški film »V imenu pravice«. 4. 
in 5. 5. francoski barvni film  
»žandar v New Yorku«. 6. in 7.
5. domači barvni film »Zlata pu

ščica«. 8. in 9. 5. češki film »Kdo 
ubije Jessy«.

Kostanjevica: 28. 4. japonski
film »Olimpiada v Tokiu«. 30. 4. 
ameriški barvni film »Ona in 
njeni možje«. 15. ameriški film  
»Moje pesmi — moje sanje«. 4. 
5. ameriški barvni film »Legenda 
o volku«, 5. 5. ameriški film 
»Hud«. 8. 5. francoski film »De
mona« .

Novo mesto — »Krka«: 26. do
29. 4. ameriški barvni film »Divji 
Sam«. 30. do 2. 5. ameriški barvni 
film »Maček — detektiv«. 3. do 5. 
ameriški barvni film »My fair 
Lady«.

Ribnica: 27. in 28. 4. ameriški 
film »Vesele deklice«.

Sevnica: 27. in 28. 4. ameriški 
film »Boeing — Boeing«.

Sodražica: 27. in 28. italijanski 
film »Zakonska postelja«. 4. in
5. 5. nemški barvni film »Seren- 
geti«.

Šentjernej: 27. in 28. 4. »Moja 
soproga«. 1. in 2. 5. »Utihnilo 
orožje«. 4. in 5. 5. »Galantne za
bave«.

Trebnje: 27. in 28. 4. ameriški 
barvni kavbojski film »Osedlaj 
veter«. 4. in 5. 5. ruski vojni film  
»Jezdec iz Kirgiških planin«.

Metlika: 26. do 28. 4. ameriški 
film »Major Dundee«. 30. 4. in 1.
5. ameriški film »Junaki velikih 
tekmovanj«.

H T m
Ob bridki izgubi moža in očeta

ANTONA ŠINKOVCA
iz Strelaca

se zahvaljujemo vsem, ki so ga 
spremili na zadnji poti, mu da
rovali cvetje in vence in nam 
pomagali v najtežjih trenutkih. 
Posebno se zahvaljujemo osebju 
splošne bolnice — pljučni odde
lek, tovarni zdravil KRKA iz

SLUŽBO DOBI
SPREJMEM dimnikarskega po

močnika in vajenca. Hrana in 
stanovanje priskrbljena. Stanko 
Arh, dimnikarski mojster — 
Kamnik.

ENO STALNO kmečko delavko in 
več sezonskih sprejmem takoj. 
Lahko tudi starejša. Hrana in 
stanovanje priskrbljeno. Kme
tija in vrtnarija Janko Aljančič, 
Križe 16, Tržič.

STANOVANJA
PRODAM dvostanovanjsko hišo z 

vrtom v Zalogu 8 pri Škocjanu.
KUPIM manjšo starejšo hišo z 

vrtom v bližini Novega mesta. 
Naslov v upravi lista (686/68).

TRISTANOVANJSKO HIŠO z vr
tom v Ljubljani prodam. Eno 
stanovanje vseljivo. Ponudbe: 
Mikuž, Ljubljana — Tobačna 2.

SOLIDEN zakonski par brez 
otrok išče sobo ali stanovanje 
v Novem mestu ali v najbližji 
okolici. Ponudbe pod »Nujno«.

MLADA ZAKONCA iščeta stano
vanje ali sobo — poseben vhod, 
Oglasite se v trgovini Borovo, 
Novo mesto.

PRODAM hišo in nekaj zemlje. — 
Pavčič, Zg. Blato 8, p. Škofljica.

PRODAM HIŠO — gostilno z go
spodarskim poslopjem. Naslov 
v upravi lista (720/68).

MOTORNA VOZILA

DKW F-102, dobro ohranjen — 
ugodno prodam. Ogled 1. maja 
na Mirni. Janez Bulc, Mirna 8.

PO ZELO UGODNI CENI prodam 
nemško primo v dobrem sta
nju. Alojz Samsa, Podklanec 18, 
Sodražica.

UGODNO PRODAM »Citroen-žabo« 
— letnik 1967, odlično ohra
njen. Ponudbe na upravo lista 
(719/68).

Novega mesta, gospodu župniku 
in tov. Pipi za poslovilne besede. 

Žalujoči: žena, sin Tone, hčer
ka Rezka in drugo sorodstvo

vah pod železniško postajo. Kdor 
tega ne bo upošteval, ga bomo 
sodno preganjali.

Ob boleči izgubi žene, mame in 
stare mame

ANTONIJE ŠTUKELJ
iz Doblič

se prisrčno zahvaljujemo zdrav
stvenemu domu Črnomelj, poseb
no pa dr. Pavlu Slamavu za 
prizadevnost, duhovščini za' poslo
vilne besede, kakor tudi vsem 
sorodnikom, sosedom in znancem 
za cvetje in vence ter številno 
spremstvo do groba.

Žalujoči mož in otroci 
Marija Vide iz Šentjerneja se 

zahvaljujem gasilcem iz Šentjer
neja, vsem sosedom in vašča
noma za požrtvovalnost in trud 
pri gašenju požara.

Albina Zupet iz Škocjana 20 
prepovedujem vsakršno hojo in 
vožnjo po mojem travniku pri 
Pildu v Vinjem vrhu. Kdor tega 
ne bo upošteval, ga bom sodno 
preganjala.

Jože Perušič, Vel. Lahinja 13, 
Črnomelj. prepovedujem vsako 
pašo kokoši po vrtovih ter za 
vrtom, kjer je njiva posejana s  
pšenico, ki so last Antona Peru- 
šiča v ZDA in katerih oskrbnik 
sem jaz. Ta preklic velja posebno 
za Katarino Gorše, Vel. Lahinja 
11, in Ano Švajger, Vel. Lahinja 
18, p. Črnomelj. Kdor tega ne 
bo upošteval, ga bom sodno pre
ganjal.

PRODAM
PRODAM MLADE PSIČKE — či

stokrvne ovčarje. Krhin, Ratež 
18, Brusnice.

OD DANES NAPREJ prodajam 
kokoši nesnice po 15 Ndin eno, 
lahko posamezno ali v skupini 
do 400. Marija Resnik, Straža 
2 pri Novem mestu.

PRODAM KOŠNJO SENA in nem
ške detelje. Katarina Zagorc — 
S molenja vas 27, Novo mesto.

UGODNO PRODAM gozdno par
celo in poleg gozdne parcele 
lep travnik na Smuku nad Se
mičem. V gozdu je precej zre
lega lesa. Ana Kambič, Preloge, 
p. Semič.

PRODAM 10 novih kompletnih 
A2 čebeljih panjev, 10-satnih! 
Nace Starc, mizar, Hrvača 2, 
Ribnica na Dol.

POCENI PRODAM 4,5 kub. me
trov plohov — desk Pucelj ■— 
Dobruška vas 15, Škocjan.

RAZNO

Dragi mami in stari mami Ma
riji Štraus iz Gabrja 18 pri Novem  
mestu želijo obilo sreče, predvsem 
pa zdravja ob praznovanju 70-let- 
nice vsi njeni otroci z družinami.

Sinu Zvonku, ki služi vojaški 
rok v Valjevu, želijo za 21. po
mlad vse naj lepše mama, ata, 
brat Lojze z ženo in sestra An
gelca z družino.

Janez Jakše, posestnik iz Ore
hovice 7, p. Šentjernej, izjavljam, 
da nisem plačnik dolgov, ki jih 
dela moja žena Terezija Jakše, 
niti ni ona upravičena prodajati 
živila ali kakršnekoli premičnine, 
ker sem  lastnik posestva edino 
jaz.

Marija Miketič iz Čudnega sela
3, Črnomelj, prepovedujem pašo 
in hojo živine in kokoši po m o
jih parcelah v Čudnem selu so
sedi Angeli Grdešič in Slavi Vivo- 
dinac iz čudnega sela. Ce te 
prepovedi ne bosta upoštevali, ju 
bom sodno preganjala.

fJoBVESTHA I
ŠČETKE ZA LOŠCILCE in za

sesalce za prah obnovi ščetarstvo 
Armič, Ljubljana, Tržaška 52.

OBLAČILA OČISTI takoj Pral
nica in kemična čistilnica, Novo 
mesto, Germova 5.

KOTLE ZA ŽGANJEKUHO vseh 
vrst izdeluje kvalitetno V. Ka
pelj, bakrokotlarstvo, Ljubljana, 
Aljaževa c. 4 — šiška.

Emil Bajec iz Smolenje vasi 62, 
Novo mesto, prepovedujem hojo 
po mojem travniku. Kdor tega ne 
bo upošteval, ga bom sodno pre
ganjal.

MODERNO kuhinjsko pohištvo 
vam izdela in tudi vsa druga m i
zarska dela opravi hitro in kva
litetno mizarstvo Sitar, Šmihel 69, 
Novo mesto.

MLIN KOVAČIČ, Novo mesto — 
razprodaja po znižani ceni raz
no žito m moko vsak delavnik. 
Pohitite, dokler je zaloga!

UGODNO PRODAM stavbne par
cele. Drenik, Cikava 5, Novo 
mesto.

PRODAM prenosno leseno garažo. 
Informacije: Rudi Peroci, Mest
ne njive bi. XI., Novo mesto.

PRODAM dobra hrastova vrata — 
dvokrilna. Jože Pipan, Brod 6, 
Novo mesto.

PRODAM otroški voziček po
zmerni ceni in peč na drva 
»Gorenje«. Slava Kovačevič — 
Jerebova 8, Novo mesto.

PRODAM prvovrsten jabolčnik, 
vprežni plug, vprežne grablje, 
obračalnik, žetveno napravo za 
BČS in traktorsko krožno bra
no. Cena po dogovoru. Pavel 
Zefran, Gotna vas 23, Novo 
mesto.

PRODAM gostilniški inventar po
ugodni ceni. Ogled in prodaja 
3. in 4. maja. Marija Novak, 
gostilna, Novo mesto.

PRODAM vprežno kosilnico z
žetveno napravo. Sandi Boršt- 
nar, Bruna vas 15, Mokronog.

PRODAM kopalno banjo in peč 
na drva in elektriko v naj
boljšem stanju. Cesta kom.
Staneta 1, Novo mesto.

PRODAM na novo popravljeno 
tritonsko domačo harmoniko. — 
Marjan Krajnik, Dobrava 1 — 
Kostanjevica na Krki.

PRODAM KOSILNICO za hribovit 
teren ali zamenjam za kravo. 
Prodam tudi krožno žago in 
žago za razrez hlodovine in 
enoosni traktor Irus z dvema 
priključkoma. Janez Langenfus, 
Mlaka 8, Vel. Lašče.

PRODAM PUHALNIK za seno in 
gosti greben za BCS. Ivan Se
lak, Dobrava, Škocjan.

PRODAM nov motorni okopalnik 
»Holder« 6 KM, možnost kopa
nja v najtežjih pogojih, širine 
od 30—130 cm. Interesenti si 
lahko ogledajo praktično delo
vanje stroja. Slavko Lozar, Ro
žanc 17, Črnomelj.

MOTORNO ČRPALKO za nama
kanje (poganja jo BCS) in no
va trodelna okna prodam, šmar- 
jeta 23.

PRODAM elektromotor 5,5 KM, 
kompleten cirkular in nov elek
trični šivalni stroj, Naslov v 
upravi lista (721/68).

Katarina Zagorc iz Smolenje 
vasi 26, Novo mesto, prepovedu
jem vožnjo in hojo po mojih 
travnikih in njivah v Parjevcih 
in Cerovcih. Kdor tega ne bo 
upošteval, ga bom sodno prega
njala.

KOČA DEBENC pri Mirni spet 
vsak dan odprta. Vabimo cenje
ne goste za 1. maj. Postregli vas 
bomo s  toplimi in mrzlimi jedili 
ter prvovrstnimi vini! Zabaval vas 
bo priljubljeni trio Drčar!

CEMENTNO STREŠNO OPEKO, 
dostavljeno po 1 Ndin, dobite v 
Ljubljani, Milana Majcna 47.

Anton Macedoni, Dolenja vas 6
pri šm arjeti, prepovedujem pašo 
kokoši po mojem travniku. Kdor 
tega ne bo upošteval, ga bom 
sodno preganjal.

KAM ZA 1. MAJ? Vsi v Belo 
cerkev na veselo prvomajsko za
bavo! Igrajo Fantje treh vasi. 
Vljudno vabljeni!

Alojz Kulovec, Franc Bojane, 
Matija Blatnik, Jožefa Kobe, 
Alojz Zadnik iz Uršnih sel pre
povedujemo pašo kokoši po nji

POUCUJEM krojenje vseh vrst 
ženskih oblačil. Pojasnila dobite 
pri: Krajec, Okiškega 26, Ljub
ljana.

NAJBOLJŠE DARILO za vašo ne
vesto vam pripravi zlatar, Go
sposka 5, Ljubljana (poleg uni
verze).

ČE BOLEHATE na želodcu ali na 
jetrih, žolču in črevesju, če vam 
muči zaprtje ali hemoroidi In 
vam umetna zdravila ne poma
gajo, se posvetujte z zdravni
kom In poskusite zdravljenje z 
učinkovitim prirodnim sred
stvom: rogaškim DONAT vrel
cem! Zahtevajte ga v svoji tr
govini, ta pa ga dobi v Novem  
mestu pri HMELJNIKU in 
STANDARDU (MERCATORJU).

Zamudniki naša nesreča
■  TE DNI SMO V UPRAVI LISTA razknji 

žili zadnja vplačila polletne naročnine za 1968: 
to ni majhno delo, saj je treba obrniti kakih 
28-600 kartic starih in novih naročnikov. Zbrali 
smo nekaj nad 40 m ilijonov starih dinarjev, 
podatki pa povedo, da pribl. 10 odstotkov na
ročnikov svoje obveznosti do uprave lista še ni 
izpolnilo. Z najrazličnejšimi izgovori so odslovili 
pism onošo od hiše:

■  »Plačam prihodnjič! Zdaj nimam denarja, 
plačam gvišno malo kasneje, počakajte me! --- 
Bom prinesel sam v upravo lista, le zanesite se 
name! — Trenutno nimam pri sebi, plačam  
drugič!«

To so izgovori in odgovori zamudnikov; pra 
vimo jim  tudi »naša nesreča«, ker so po navad: 
eni in isti ljudje, ki jih dobro poznajo tud.; 
pismonoše. »Nesreča« zato, ker je z njimi tolike 
dela, nepotrebnih opominov in potov, pa tudi 
stroškov! Saj na koncu le plačajo, toda prositi’ 
jih moramo še in še. Zato jim je namenjeno tud» 
tole pisemce:

■  te dni bodo pism onoše drugič obiskali vse 
naše zamudnike. Kdor zdaj ne bo poravnal pol 
letne naročnine in stroškov za opomin, mu bomc 
morali Dolenjski list ustaviti brez vsakršnege 
obvestila, š e  vedno je res, kar sm o že tolikokrat 
zapisali: brez denarja ne znamo izdajati časnika, 
tiskarna, pošta in drugi sodelavci ter dobavitelji 
pa nas zares ne m orejo čakati na plačilo ra
čunov!

II ZAMUDNIKI NAM DOLGUJEJO kakih 
6 m ilijonov starih dinarjev in prav gotovo tega 
denarja ne m oremo pogrešiti niti ga ne bomo  
odpisali. Računamo pa tudi na poštenost zamud 
nikov: vsak četrtek ali petek radi vzamejo iz 
pism onoševih rok naš domači tednik, saj jim  
pove vse, kar jih zanima — torej lahko upravi 
čeno javno potrkamo tudi na njihovo vest ir> 
jih pozovemo, naj nemudoma izpolnijo obveznost 
do svojega obveščevalca, domačega lista, ki ga 
rada bere vsa družina, od gospodinje in otrok  
do gospodarja in drugih v hiši!

■  ZAMUDNIKOM POSLEJ NE BOMO VEČ 
PISALI — gornje vrstice so hkrati naše opozo 
rilo in zadnje obvestilo pred ukinitvijo lista.

UPRAVA DOLENJSKEGA LISTA

Požar v slamnati strehi
17. aprila dopoldne je začelo go

reti v stanovanjski hiši Jakoba 
Novaka v čelevcu 14 pri Zburah. 
Dimnik je bil zgrajen le do slam- 
nate strehe, ker pa so močno ku
rili, so padale na slamo iskre in 
zanetile požar. Hiša je ostala brez 
strehe.

Otroka s ta  im ela  
vžigalice

Gospodarsko poslopje Franca 
Videta iz Šentjerneja je 21. aprila 
zgorelo, ker sta se v listnjaku dva 
otroka igrala z vžigalicami. Zaradi 
izredno hitre pomoči gasilcev in 
sosedov so požar kmalu pogasili 
in preprečili, da bi se ogenj raz
širil še na bližnja poslopja.

Nad Tolstim vrhom je 
gorelo

Ko sta 18. aprila popoldne S. P. 
in F. P. čistila gozd in kurila 
dračje v gozdu nad Tolstim vr
hom, je nastal manjši požar, ven
dar so ga s pomečjo sosedov 
kmalu pogasili. Ogenj pa se je 
šele drugi dan razplamtel ter 
uničil večjo gozdno površino.

Kdo je zažgal travo?
20. aprila zvečer je začelo go

reti v gozdu pod Radovico. Va
ščani Radoviče in Boldraža so 
ogenj na srečo kmalu opazili in 
ga pogasili. Domnevajo, da je 
nekdo ogenj povzročil z malo
marnim zažiganjem trave.

Pomotoma je odprla 
vrata

16. aprila zjutraj se je Ljubljan
čan Jože Juvane peljal s svojim  
fiatom 750 po avtocesti preti Kr
škemu. Na Otočcu se je ustavil 
pri črpalki, ko pa je odpeljal da
lje, je opazil, da vrata, pri ka
terih je sedela njegova žena, niso 
zaprta.' Opozoril jo je. naj vrata 
zapre, ta pa jih je ’ pcmotoma 
odprla. Hud zračni pritisk je Ju- 
vančevo vrgel z avtomobila, da je 
padla 4 m daleč. Teže poškodo
vano so odpeljali v novomeško 
bolnišnico.

Spet otrok pred 
avtomobilom

Ciril Kum iz P otoki pri Gor. 
Straži se je 16. aprila peljal proti 
Prečni. Pri Podgori je dohitel 
skupino pešcev, med katerimi je 
bil tudi 5-letni Valentin Pirh. Ta 
je naenkrat stekel na drugo stran

PRIHODNJA 
ŠTEVILKA

Dolenjskega lista "bo zara
di prvomajskega oddiha v 
tiskarni izšla v četrtek, 
9. maja 1968.

UPRAVA

ceste, nato spet nazaj in trčil v 
prednji blatnik avtomobila. Otrok 
je bil laže poškodovan, vendar 
so mu morali nuditi pomoč v 
bolnišnici.

Gričar vn ov ič  karam bo- 
liral

Anton Gričar iz Dol. Nemške 
vasi nima vozniškega dovoljenja, 
njegov avtom »Jil fiat 000 pa je  
brez registrskih tablic, ker so mu 
jih odvzeli marca zaradi karam
bola. To pa ga ni motilo, da ne 
bi še vozil. 16. aprila poneči se 
je peljal z Gomile proti M imi, 
zaradi prevelike hitrosti pa je 
avtomobil v ovinku zaneslo, da se 
je prevrnil na streho. Na vozilu 
je za 15C0 din škode.

Preveč se ji je mudilo
Marija Malenšek iz Semiča se 

je 18. aprila zjutraj peljala s ii- 
čem proti Jugcrju. Pri Malinah je 
zaradi neprimerne hitrosti, delo
ma pa zaradi slabe ceste avto za
neslo v škarpo ob cesti, nato pa 
se je prekucnil po nasipu na trav
nik. škodo so ocenili na 2500 din.

Prikolico je zaneslo
Ježe Travnik, šofer pri gradbe

nem opekarskem podjetju Mir.ra, 
je 18. aprila zjutraj vozil tovor
njak iz Novega mesta proti Stra
ži. Pri Potoku mu je izza cvinka 
naproti pripeljal drug tovornjak, 
ki ga je vozil Alojz Muhič. Pri sre
čanju je Muhič zavrl, tedaj pa je 
zadnji del njegove prikolice za
neslo v Travnikov tovornjak. Ško
de je bilo za ckoli 4.000 din.

Tržačan je zadremal
18. aprila popoldne se je pri 

Družinski vasi zgodila prometna 
nesreča. Tržačan Manlio Timi se 
je peljal proti Zagrebu, med vo
žnjo pa ga je premagal spanec. 
Zapeljal je čez bankino na trav
nik. Na avtomobilu je za 1000 din 
škode.

Z mopedom nenadoma 
na cesto

18. aprila popoldne je z dvo
rišča v Kočariji pri Kostanjevici 
nenadoma zapeljal na cesto, ne 
da bi pogledal, če je prosta, m o
pedist Anton Palčič iz Kočarije. 
Tedaj je mimo pripeljal veznik 
osebnega avtomobila Janez Zagorc 
iz Ledeče vasi in trčil v mopedi
sta. Mopedista so odpeljali v no
vomeško bolnišnico. Na vozilih je 
za okrog 60 din škode.

Nepazljivost pri vožnji
Tomislav Logarič iz Zagreba je

21. aprila popcldne vozil 'osebni 
avtomobil iz Šentjerneja proti 
fipstanje.vici. Ko je pripeljal na 
križišče cest v Kostanjevici, je 
ustavil in pogledal na prometni 
znak, nato je počasi odpeljal na
prej. Za njim je pripeljal voznik 
osebnega avvomobila Andrej Bur
ja iz Novega mesta in zadel vanj. 
Telesnih poškodb ni bilo. Na vo
zilih je škede za okrog 3800 din.

Ob boleči izgubi ljubljene

L o j z k e  P l a n t a r i č
roj. ŠKOPORC iz Mokronoga

mamice štirih nepreskrbljenih otrok, se iskreno 
zahvaljujemo vsem, ki so ji lajšali trpljenje med 
hudo boleznijo, jo spremili na poslednji poti in ji 
darovali toliko lepega cvetja, še  posebna zahvala 
za pozornost Žlajpahovim in bližnjim sosedom, 
mladinskemu pevskemu zboru in duhovniku za po

slovilne besede ob odprtem grobu.

2 a 1 u j o č i :
mož Feliks, hčerke Slavka, Verica, Jožica in Fanika, 
starši, bratje France, Jože, Lojze, Darko, Tone, 

Martin, Stanko, Ciril in drugo sorodstvo

Mokronog, 19. aprila 1968

LASTNIKI IN IZDAJATELJI: občinske konferen
ce SZDL Brežice. Črnomelj, Kočevje, Krško, Metlika, 
Novo mesto, Ribnica, Sevnica tn Trebnje.

UREJUJE UREDNIŠKI ODBOR: Tone Gošnik
(glavni tn odgovorni urednik), Ria Bačer, Miloš Ja- 
kopec, Marjan Legan, Jože Primc, Jožica Teppey to 
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 
i  amer. dolarjev — Tekoči račun prt podr. SDK v 
Novem mestu: 521 8-9 -  NASLOV UREDNIŠTVA IN 
UPRAVE: Novo mesto, Glavni trg 3 — Poštni pre
dal: 33 — Telefon: (068) 21-227 — Nenaročenih roko
pisov in fotografij ne vračamo — Tiska: CP »Delo« 
v Ljubljani


