
Dežurna opazovalka Anica Polc pri ombrografu; na* 
prava, ki zapisuje količino padavin: »Prav bi bilo, da 
bi se pristojni tudi sicer bolj zanimali za postajo na 
Grmu. ž e  pet let stoji na tem  m estu, pa še vedno 

nima urejenega dostopa.« (Foto: Legan)

DOLENJSKI LIST
PREDLOG V ZVEZNI SKUPŠČINI

4-urni delavnik za ženske?
Zaposlene ženske, k i bi 

se sam e odločile za tak 
šno m ožnost, bi lahko iz
brale štiriu m i delovni čas. 
Za to se je  nedavno zelo 
zavzemala v odboru zvezne 
skupščine poslanka Jovan- 
ka K arapetrovič. Beseda 
je  tekla o intenziviranju 
zaposlovanja.

Poslanka predlaga tak 
šno m ožnost za ženske z 
m ajhnim i otroki in  večjo 
družino, č e  bi želele, bi 
nam esto sedem oziroma 
osem u r delale le štiri ure 
na dan. Ta okoliščina bi

znatno vplivala na pove
čanje zaposlenosti/ zapo
slenim  ženskam pa bi bi
la  dobrodošla, ker bi se 
mogle bolj posvetiti svoji 
družini, ne da bi zaposta
vljale poklic. Prepričana je, 
da je  dosti žensk, posebno 
s strokovnim i kvalifikaci
jam i, ki bi rade uporabile 
takšno zakonsko m ožnost.

Član ZIS M arko Bulc je  
ocenil predlog za zelo ko
ristnega in dodal, da ga bo 
zvezna uprava preučila s 
potrebno skrbnostjo.

PRED NAJVEČJO BELOKRANJSKO PRIREDITVIJO
\ > 1- -  /  • ■

1. in 2. junija bo spet 
jurjevanje v Črnomlju

Za edinstveno turistično prireditev je v Črnom
lju vse pripravljeno -  Pričakujejo več tisoč obi

skovalcev iz vse Slovenije

Trgovsko podjetje »Preskr
ba« iz K rškega se pripravlja 
na gradnjo nove sodobne pe
karne za Spodnje Posavje. 
Nova pekam a, ki jo  bodo 
začeli graditi v prihodnjem  
letu, bo na Vidmu. V prihod
njem  letu bodo vsi k raji v 
spodnjeposavskih občinah 
dobili dober in svež kruh.

Do torka je v Novem mestu padlo 45 mm dežja

V drugi polovici aprila in 
v m aju smo bili podobni An
gležem :'-ob vsaki priložnosti 
smo se pomenkovali o vre
menu in ugibali, če bo kaj 
dežja, te r se zaskrbljeno ozi
rali p ro ti nebu. Proti koncu

prejšnjega tedna je  blagodej
ni dež prinesel olajšanje; za 
posevke je ponekod že zado
stovalo, za preskrbo ljudi pa 
ga je  bilo še vedno prem alo.

Na novomeški m eteorološki 
postaji na Grmu smo zbrali 
nekatere podatke o padavi
nah. V m aju je do predvče
rajšnjim  padlo 45 mm dežja, 
ves april pa le 25 mm. N aj
več dežja je  bilo 18. m aja — 
28 mm. 2al, v najbolj priza
detih k rajih  n i bilo toliko 
dežja, saj so v Črnomlju n a 
m erili-v m aju do to rka le 23 
mm padavin, v Suhi krajini 
pa tega nihče ne m eri in ,n i 
podatkov.

Vremenska opazovalca To
ne in Anica Polc sta nam  da
la še nekatere prim erjalne 
podatke za p rejšn ja  leta. Le
ta 1966 je  bilo v m arcu 70 
mm padavin, 1967 prav tako 
70, letos pa le 21 mm. Pred
lanskim  je  bilo aprila 81 mm 
padavin, lani 145 mm, letos 
pa le 25 mm. Lanski maj je 
bil bolj suh od letošnjega, 
predlanski pa bolj m oker.

Velika toplota je  izsušila 
zem ljo, da bo rodila manj 
kot p rejšn ja  leta; to  pa velja 
zlasti za trave. Kmetovalci 
lahko z dognojevanjem , saje
njem  neikaterih zgodnejših 
so rt koruze in krm nih ra s t
lin om ilijo pom anjkanje k r
me. Posevki krom pirja in žit 
so se po dežju vidno popra
vili In vlivajo zaupanje po
nekod že obupanim  kmetoval
cem. M. L.

štirile tne  izkušnje z orga
nizacijo tradicionalne turistič 
ne prireditve v Črnomlju ka
žejo da je  še veliko zanima
nja za stare plese in  običa
je naših prednikov, ki jih  je 
moč videti v p ristn i izvedbi 
edinole na kresovanju in jur- 
jevanju v Črnomlju.

Letos bo program  še bolj
ši, čeprav nekoliko k rajši kot

OD 23. V. DO 2. VI.

Okrog 24. ali 25. ma
ja padavine, v ostalem  
bo prevladovalo lepo  
vreme. Krajevne nevih
te okrog 31. maja.

Dr. V. M.

V PISANEM MOZAIKU slovenskih narodnih noš so v soboto na odru pred ljub
ljanskim m agistratom  zapeli in zaplesali svatovsko kolo naši Poljanci iz Starega 
trga, deset parov pa si je m edtem  v porodni dvorani obljubilo zvestobo in ljube
zen. Izvirna folklorna skupina iz Starega trga bo spet nastopila že čez dober 

teden dni — v Črnomlju na tradicionalnem jurjevanju. (Foto: M, M oškon)

prejšn ja leta, prav tako pa 
si lahko obetam o izboljšano 
organizacijo turističnih uslug.*1

Prireditev se bo začela v 
soboto 1. junija, zvečer ob 
20.30 v dolini pod hotelom  La
hinja. Folklorne skupine iz 
D ragatuša, Preloke, Vinice, 
Adleišič in  Bojancev bodo po
kazale stare kresne običaje, 
po prireditv i se bodo gostje 
lahko zabavali na prireditve
nem  prostoru, k jer bo igrala 
domača ' godba, ples pa bo 
tudi v hotelu. Okoli doline, 
k jer bo program , bo postav
ljenih več stojnic v belokranj
skem stilu . Tu bodo prodajali 
vse, od raznih pijač in specia
litet do sad ja  in turške ka
ve. O rganizatorji zagotavljajo, 
da bodo cene nižje, kot so 
običajno v lokalih.

Glavna prireditev pa bo v 
nedeljo, 2. jun ija  dopoldne. 
Začela se bo ob 9.30. Na ju r
jevanju bodo nastopile fol
klorne skupine iz Črnomlja, 
Metlike, Starega trga, Vinice, 
Preloke in Semiča. Program  
bo tra ja l do 11. ure, nato  pa 
bo spet sledila zabava na p ro 
stem  in v vseh gostiščih.

Ogled te  edinstvene tu ristič 
ne prireditve bo veljal za od
rasle 2 din, otrokom  pa vstop
nine ne bodo zaračunavali. 
Prav tako bodo m orali vozni
k i avtomobilov na posebej 
določenih parkiriščih plačati 
2 d in  za parkiranje.

V soboto bodo vsa črno
m aljska gostišča vso noč od
p rta , v nedeljo pa bo organi
zirana dežurna služba meha
nikov. trgovin in  inform acij
ske službe.

Zakaj dražji 
avtobusi?

12. maja so v vse j  Slo
veniji začele veljati nove 
cene na avtobusih. Prevo
zi so se podražili povpreč
no za 14 %. Po sporazu
m u pa bodo morali pre
vozniki dajati 5 %  ali 
dobro tretjino od novih  
cen za izboljšanje cest 
tretjega in četrtega reda.

Republiški zavod za ce
ne je tem eljito proučil 
zahtevke avtobusnih pod
jetij, preden jim  je ' odo
bril podražitve. Podjetja 
so dokazala, da v novih 
cenah ne iščejo neupravi
čenih dohodkov in še 
manj m astne zaslužke.

»Nove cene smo zah
tevali zaradi povečanja 
tistih stroškov, na katere 
nism o imeli vp liva j je  
povedal direktor podjetja  
GORJANCI Stefan Galič. 
Ti stroški so nastali za
radi zunanjih podražitev 
(gorivo, storitve, gume 
itd.). V  našem podjetju  
se je to pokazalo tako, da 
je prišlo na vsak prevo
žen kilom eter v zadnjih  
štirih letih 85 (leta 1965) 
do 99%  (leta 1967) stro
škov, dohodkov pa skoraj 
ni bilo. Kar smo lahko 
pri nas napravili, je bilo 
to, da sm o ukinili tre tji
no sprevodniškAh m est, da 
bomo ukinili nekaj avto
busnih prog itd. Več pa 
že nism o mogli naipra- 
viti.«

Od podražitve bodo 
GORJANCI dali občinam, 
na območju katerih vzdr
žujejo avtobusni promet, 
na leto 140.000 dinarjev 
(14 m ilijonov Sd in ) za iz
boljšanje cest tretjega in  
četrtega reda. del, M bo 
podjetju ostal, pa bodo 
porabili za izboljšavo vlož
nega parka.

Trebnje: novosti * 
za člane AMD

Baza službe Pomoč in  in 
form acije je že začela za čla
ne AMD opravljati brezplač
ne tehnične preglede m otor
nih vozil te r testiran je delov 
m otornih vozil, predvsem  mo
to rja , koloteka in električnih 
naprav. Delavnica je  oprem 
ljena z najsodobnejšim i na 
pravam i, ki bo jih  postavili 
s pom očjo avstrijskega avto
mobilskega kluba OAMTC, 
m ontiral pa jih  je  njihov teh
nik Adolf Riegel.

Teh novosti so lahko delež
ni tud i tisti vozniki, ki niso 
člani Avto-moto zveze- Slove
nije, vendar m orajo usluge
plačati.

Nova pekama bo 
na Vidmu že dru

go leto Dež prinesel olajšanje

Vso srečo in vse najboljše, 
dragi tovariš Tito!
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Doslej ni bilo znano, da 
pisatelji širijo nalezljive bo
lezni. Toda predsednik zveze 
književnikov Bolgarije Dža- 
garov, k i je dejal, da je  im 
perializem  zdaj sprožil »Ideo
loško bakteriološko vojno«, 
je opozoril na nekatere kn ji
ževnike v bratskih socialistič
nih državah, »ki širijo baci
le« . . .  Za parado v  Jeruzale
m u so izraelski organizatorji 
po trgovinah ponujali arab
ska pokrivala in  jih  razdeli
li m ed tem nopolte Žide. Ti 
so potem  m ed parado nasto
pali kakor Arabci, da bi lah
ko  televizijski snemalci po
sneli dokaze o arabsko-židov- 
skem  so ž itju . . .  V Am eriki 
prihajajo na nove in nove za
m isli o tem , kako bi se bo
rili proti bodočim neredom  
po m estih. N ajprej m islijo  
zavarovati trgovine z jekleni
m i roloji,- k i bi nadom estili 
sedanje jeklene mreže. Nekar 
teri predlagajo, da bi zazida
li zadnja okna na trgovinah, 
nam estili vodne brizgalne in 
celo cevi za izstreljevanje sol- 
žilnega p lin a . . .  Bivši britan
ski zunanji m inister George 
Broion, k i je  še zm eraj na
m estn ik voditelja laburistič
ne stranke, je  na nekem  zbo
rovanju dejal, da so plače 
vendarle naraščale z  dragi
njo. »Moja plača se v osem 
najstih m esecih ni povečala 
niti za en peni,« se je  ogla
sila neka gospa. — »Ljubi
ca,« je  dejal George, »potem  
pa si poiščite drugo službo.« 
— »Hvala,« je  odvrnila dama, 
» v  službi sem  pri laburistič
ni stranki.« . . .  Angleži že na 
debelo stavijo na to, kdo bo 
prihodnji predsednik ZDA. 
Za zdaj vodi senator Robert 
Kennedy pred H um phreyem , 
Rockefellerjem  in McCarthy- 
je m . . .  V Franciji si ni še 
nihče na jasnem , ka j se do
gaja. S tranke so očitno za
m udile vlak , ker so jih  do
godki prehiteli, de Gaulle je  

G lim ptir-m im ttrir se pra
skajo za ušesi, šest m ilijo
nov flelavcev pa je  ohromilo  
javno življenje v  deželi. Vse
ga so krivi š tu d e n ti. . .  Sov
je tske  delegacije na najvišji 
ravnil si zdaj kar podajajo 
klju ko  na Češkoslovaškem. 
Za generali je  zdaj prišel ce
lo sovjetski prem ier Kosigin, 
k i si je  po pogovorih s pr. 
tim  sekretarjem  KP češko 
slovaške Dubčkom  v Pragi 
odšel za  deset dni zdravit 
šolč v Karlove V a re . . .

Davčno slepomišenje
Na dve vrsti tekočin je bilo samo lani utajenih 
80 milijard starih dinarjev! -  V Avstriji odvza
mejo oblasti lastniku kamion, če ugotovijo, da 
ga poganja kurilno olje. Pri nas: »kazen« v obliki 
desetkratnega zneska davka, ki se mu je lastnik 

kamiona skušal izmuzniti. . .

Ali obsto ji »davčna m ora
la«? Da, am pak sedaj samo 
Se v učbenikih finančnih zna
nosti. Ta pojem  je opisan kot 
občutek državljanske obvez
nosti davčnega zavezanca. V 
bistvu je  beseda o m oralni 
m eji, do katere posameznik 
lahko gre v varanju davčenih 
organov. Take m eje nekateri 
privatni podjetniki p ri nas 
ne poznajo, zato tudi ne mo
rem o govoriti o njihovi davč
ni m orali.

V prašanje lahko postavim o 
tudi v docela nasprotnem  
sm islu: kje je m eja naivnosti 
davčnih služb naših občan
skih skupščin?

Primer
Neki privaten gostilničar 

je  v m estu S. odprl gostilno. 
Kot je  v navadi, je davčni 
organ izračunal bodoče do
hodke, izhajajoč iz podat 
kov, ki jih  je  v prijavi naštel 
davčni obveznik. Sporazum eli 
so se, da kot osnovo za ob
račun davka vzamejo zaslu
žek od prodaje tisoč litrov 
alkoholnih pijač na leto. To
re j se je  računalo, da gostil

TELEGRAMI
LAGOS — Iz glavnega mesta 

Nigerije so sporočili, da so zvezne 
čete zavzele izredno pomembno 
pristanišče Biafre, ki se J e  lani 
odcepila, Port Harcourt. 'S  tem 
Je Biafra izgubila zadnji stik z 
zunanjim svetom po morju.

'WASHINGTON — Neznano le
talo je odvrglo bombe na pred
sedniško palačo diktatorja Duva- 
liera na H aitiju. Poročajo o šte
vilnih m rtvih in ranjenih in o 
oreoejšnji škodi, ki jo je utrpela 
palača.

-SIN G A PU R  _  P r e d se d n ica  in d ij 
ske vlade Indira Gandhi, ki je 
na obisku v Singapuru, je izjavila, 
da Indija nasprotuje vsakemu na
črtu, po katerem naj bi kaka 
druga vojaška sila iaroolnila »praz
nino« v jugovzhodni Aziji po od
hodu britanskih enot.

WASHINGTON -  Demokrat, Ro
bert Kennedy, brat pokojnega 
predsednika ZDA Johna Kenne- 
dyja, je  spet zmagal na predhod
nih volitvah za določitev pred
sedniškega kandidata demokratske 
stranke v zvezni državi Nebra
ska. Ker je, pustil senatorja Mc 
Carthyja precej daleč za seboj, 
je zdaj njegov najresnejši tekmec 
podpredsednik Humphrey. ^

Takole se je  v ponedeljek sprehajal sovjetski premier Aleksej Kosigin po češkem  
zdravilišču Karlovi Vari, kam or je prišel na zdravljenje v sprem stvu hčerke Irene.

* (CTK)

ničar ne bo prodal niti tr i 
litre  na dan.
■  Ali m orda nism o naivni,
■  ko om enjam o naivnost
■  davčnih, organov? M orda
■  je  gostilničar dosegel ta-
■  ko ugodno ocenitev svoje
■  davčne obveznosti na drug
■  način, na način, ki ga pri
■  nas neradi om enjam o . . .  

Na srečo je v m estu bila
tudi posebna služba davčne 
inšpekcije. Inšpektor je  iz
bral malo neprim eren dan, 
ko je  v m estu b ila neka s lo  
vesnost in se je  točilo na ve
liko. Usedel se je  za mizo, 
srkal pivo in na skiricaj zapi
soval litre  in steklenice. In  
celo sam je  bil presenečen: 
gostilničar je  prodal tr i ti
soč litrov različnih alkoholnih 
pijač. V enem dnevu!
■  Uradno je ocenjeno, da
■  je  bilo lani od prodaje
■  alkoholnih pijač utajeno
■  20 milijaird starih  dinar-
■  jev. Se huje je bilo z ne-
■  ko drugo tekočino, z nafto
■  (diesel olje). Na prom et
■  od te  tekočine je  bilo
■  lani plačanih 60 m ilijard
■  starih  dinarjev m anj, kot 
g  bi m oralo h i t i . . .

Kurilno olje
Za ljudi z m ajhno »davč

no moralo« je  nakup nafte, 
kar zadeva davčno obveznost, 
res velika skušnjava. Saj je 
za kam ione z diesel m otorji 
prav tako dobro gorivo ku
rilno olje, nam enjeno gospo
dinjstvu in zato mnogo m anj 
obdavčeno. L iter kurilnega 
olja stane 46 Sdin, liter nafte 
za kam ion pa stane 110 Sdin. 
Zakaj bi torej kupoval nafto, 
če pa  je  kurilno olje dvain-’ 
polkrat cenejše.

Prom etna milica je nekega 
dne v Zagrebu ustavila vse 
lastnike privatnih kamionov. 
K ontrola je bila zelo pre
prosta, ker je  kurilno olje 
obarvano rdeče, da se razli
kuje od nafte za diesel- mo
torje. Milica je  ugotovila, da 
vsi privatni kam ioni uporab
ljajo za gorivo kurilno olje.
■  V sosednji A vstriji oblasti
■  vzamejo lastniku kam ion,
■  če najdejo, da ga poganja

■  kurilno olje. P ri nas m ora
■  tak k ršite lj zakona plačati
■  le desetkratni znesek
■  davka, ki se m u je skušal
■  izogniti. Kazen je res pre-
■  m ila, da bi spam etovala
■  tiste, ki varajo. Saj dobro 
|  zaslužijo tudi tedaj, če
■  uporabljajo nafto, ki je
■  nam enjena za pogon ka- 
|  tnionov.

(Ali pa vzdihnimo — če
prav čisto po tiho — sam i se
bi:' škoda, da he živimo v 
Avstr ij i . . .  Od sam e ljube 
dem okracije se bomo pri nas 
kar scedili.) L. D.

2 milijona starih 
dinarjev za medveda

V noči na 8. april je  poka
lo v loviščih gozdnega gospo
darstva Delnice na  H rvaš
kem — šli so nad medveda. 
Italijanski lovec Rinaldo Dar- 
delli iz M iana je  knel 
dober pogled: videl in
ranil je  velikega kosm a
tinca, ki pa je po strelu  
zbežal v gozd. T rije domači 
lovci so s pomočjo psa me
dveda . velikana km alu za
sledili in bilo je po rujem. 
Italijanska lovec * je  odštel za 
medveda 1600 dolarjev oziro
ma 2 m ilijona SD. Surovi 
kožuh so ocenili na 16 točk 
več kot ga je  imel dosedanji 
uradni »prvak m ed pokojni
ma medvedi« v Jugoslaviji, 
ki pa je  bid do pred kratkim  
svetovni prvak!

• f - \  ' Vi

tedenski zunanjepolitični pregled

tedenski notranjepolitični pregled - tedenski notranjepolitični pregled
•  BOJ ZA REFORMO — Pred 

sednik zvezne skupščine M ilentije 
Popovič je  v pogovoru z urednikom  
Tanjuga poudaril, da sm o zdaj na 
»najbolj kritični točki reforme«! 
Industrijska proizvodnja se še ne 
prem ika dovolj navzgor, vendar pa 
se. gospodarstvo že preureja na 
kvalitetno novih tem eljih, kar mu 
bo om ogočilo nov polet. V trenut
nih razmerah pa se poleg sil, ki so  
na čelu bitke za reformo, pojavlja
jo tudi sile, ki širijo nezaupanje v 
uspeh reform e in žalujejo po prejš
njem , adm inistrativnem  sistem u. 
Napredne sile se morajo torej zelo 
odločno lotiti odkritega političnega  
boja za dosledno uveljavljanje re
form nih načel.

•  ZAPOSTAVLJENI UPOKOJEN
CI — Na ustavnem  sodišču Jugo
slavije je bila javna razprava o 
ustavnosti tem eljnega zakona o po
kojninskem  zavarovanju. V tej raz
pravi je predsednik ustavnega so
dišča Slovenije Vlado Krivic med 
drugim poudaril, da sedanji pokoj
ninski sistem  ovira samoupravni 
razvoj na tem  področju in krši na
čela nagrajevanja po delu. Ta zakon 
povzroča hudo krivico slovenskim  
upokojencem , ki im ajo najnižje po
kojnine, čeprav je v Sloveniji naj
starejši delavski razred in najvišja  
produktivnost dela v državi.

•  VSE RASTE — RAZEN PRO
IZVODNJE — Industrijska proiz
vodnja Je v vsej državi v zastoju, 
zaloge neprodanega blaga pa se ve
čajo. Kljub tem u pa se povečujejo

osebni in proračunski dohodki. To 
je čudna uganka. Tudi poslanci v 
zvezni skupščini, ki so postavili 
to vprašanje, nanj za zdaj še niso  
prejeli odgovora.

•  RES PREVEC MESA? Proda 
ja dopitanih goved in prašičev je 
v zastoju. Toda, če bi pojedli doma,

„Kritična točka 
reforme"

v državi vsa spitana goveda, bi 
bili z 9 kg pojedenega govejega me
sa na prebivalca še vedno na 
spodnjem  koncu glede porabe m esa  
v posameznih državah. Živine to
rej ne redimo preveč. Vzroki težav 
so drugje. Izvoz se je zmanjšal, 
cene pri m esarjih in v gostilnah  
pa kljub obilni ponudbi živine celo  
naraščajo. 2e  tako prevelike razli
ke m ed odkupnimi cenam i živine 
in prodajnim i m esa se torej še ve
čajo — seveda v škodo živinorejcev 
in potrošnikov. Najnižje odkupne 
cene so na Dolenjskem, najvišje v 
Sloveniji pa na Koprskem, kar ka
že na to, da so živinski lokalni trgi 
vse preveč zaprti.

•  PREVEC DELOVNIH MOČI 
IN  PREMALO — Republiški izvršni 
svet je obravnaval nezaposlenost.

Po nekaterih podatkih je v Sloveni
ji kakih 15.000 nezaposlenih. Toda 
večina m ed njim i ni pripravljena 
sprejeti zaposlitev izven Ljubljane 
in drugih večjih krajev. y.

•  OMEJITEV ZAPOSLOVANJA 
V AVSTRIJI — Avstrijska vlada 
je sklenila om ejiti zaposlovanje tu
jih delavcev, da bi zaščitila domačo 
delovno silo.

•  NEURJE V MAKEDONIJI — 
Prejšnjo sredo je bilo v zahodnih 
krajih Makedonije, zlasti okrog Te
tova (kjer gojijo znam eniti beli 
fižol za »srbski pasulj«) strahovito  
neurje. Voda je poplavila številne 
vasi, m ed prebivalstvom  pa je ne
urje terjalo 7 sm rtnih žrtev.

•  STAVKA V TOMOSU — Prejš
nji teden so v koprski tovarni m o
tornih vozil »Tomos« stavkali zara
di nekaterih notranjih pom anjklji
vosti. Zlasti je neurejena notranja 
delitev po delu, nekateri vodilni 
ljudje pa niso dovolj odgovorno 
prisluhnili kritiki. Delavski svet se 
je zato lo til odločnih ukrepov za 
ureditev razmer in izvolil tudi no
vega direktorja.

•  NEUREJENA TRGOVINA S  
ČEŠNJAMI — Vipavski km etje se  
letos spet, kot že prejšnja leta, 
pritožujejo nad neurejeno trgovino 
s sadjem. Razlika m ed odkupno in 
prodajno ceno je — kot pri m esu  
— prevelika, poleg tega pa km etje 
češenj n iti ne m orejo prodati, če
prav z Iztržkom pogosto krijejo le  
stroške za obiranje.

Kaj se dogaja v Franciji? 
Ko to  pišemo, stavka v te j 
deželi pet do šest milijonov 
delavcev. Vlaki po vsej Fran
ciji m irujejo. V Parizu in 
drugih večjih m estih je  pro
m et zastal. Delavci zasedajo 
tovarne. R afinerije nafte v 
več k rajih  so prenehale dela
ti. Predsednik de Gaulle je 
m oral nekoliko . skrajšati 
obisk v Rom uniji, da je  čim- 
p re j odhitel nazaj v svojo 
razrvano domovino.

Ni dvoma, da je  sedanji 
stavkovni val v F ranciji spro 
žil upor pariških študentov, 
ki so se teden dni divje boje
vali s policijo na barikadah. 
»Od druge svetovne vojne Pa
riz ni videl tak ih  prizorov,« 
je  zapisal neki dopisnik. In 
zdaj se je  vsa F rancija zdra
m ila: razgalila je  pred sve
tom  vse svoje težave in tego
be. K riza je  prikipela do vrha 
in zdaj Francozi z zadržanim 
dihom  čakajo, kaj bo sledilo.

Ni težko opisovati dogod
kov, toda kaj pom enijo ti do
godki? K akšna stvarnost se 
sk rita  za njim i? Nezadovolj
stvo študentov, ki se borijo 
proti zastarelim  »napoleon
skim« ustanovam  in načinu 
študija na univerzah in jih 
žene pro test proti svetu od
raslih. Nezadovoljstvo delav
skega razreda, ki čuti, da ne 
dobiva pravičnega deleža 'od 
narodnega dohodka. Nezado
voljstvo km etov, ki ne dobijo 
za svoje pridelke zadostnega 
plačila in p ro testirajo  s tem , 
da odm etavajo na ceste na 
tone krom pirja, jabolk, a rti
čok.

Upor študentov je bila ti
sta  zažigalna vrvica, ki je 
hk rati vnela ves nakopičeni 
sm odnik. Kaže, da se je  s tr
nilo v enem trenutku nezado
voljstvo vseh razredov in 
vseh slojev prebivalstva, Ne 
gre sam o za usodo de Gaulla 
in  dego lizina, am pak za ver
je ten  spopad med dvema si
lam a, ki sta  stari, kakor je 
sta ra  republika. Spopad med 
levico in desnico. Toda kdo 
je  na levi in kdo na desni? 
Glasilo KP Francije na pri-

RIM — Parlam entarne volitve 
niso povzročile posebno velikih 
premikov v strukturi italijanskih 
strank. Po delnih poročilih Je 
jasno, da bo novo vlado spet se
stavljala koalicija levega centra.

PARIZ — Razširili so se glaso
vi, da utegnejo zaradi napetega 
stanja v Parizu in v Franciji pre
nesti ameriSko-vietnamska poga
janja v Ženevo. V VVashingtonu 
so te  glasove odločno zanikali

SAIGON — Južnovietnamska vla
da Je dobila novega predsednika 
Huonga, ki naj bi bil protiutež 
podpredsedniku Kyju ih genera
lom. Trdijo, da Je novi premier 
naklonjen pogajanjem v Parizu, 
medtem ko Jim lužnovietnamski 
generali nasprotujejo.

NEW YORK — Dr. Christian 
Barnard, ki Je opravil prvo pre
saditev človeSkega srca v Cape 
Townu r  Južni Afriki, Je dobil 
številne ponudbe iz Amerike, da 
bi presedlal tja  s svojimi sode
lavci, kjer bi dobil popolnoma nove 
laboratorije. Dr. Barnard je vse 
ponudbe odklonil, ker hoče osta
ti  dotna.

m er opozarja delavstvo, naj 
se ne sptišča v kake »pusto
lovščine«, ker skuša velekapi
tal in z njim  vsa desnica di
skred itirati delavski razred. 
Ali tiči za tem  strah  vodstva 
KP pred neznanim?

Samo prerok bi lahko trd il, 
da ve, kaj se bo zgodilo v 

'F ranciji v prihodnjih  tednih 
in m esecih, š e  bolj negotovo

Kam
Francija?

pa je, kaj se bo še vse zgodi
lo v drugih delih Evrope, k jer 
je  tudi razvoj tako nagel in 
buren kakor v Franciji.

R ezultati občinskih volitev 
v Veliki B ritaniji so bili več 
kot sam o m rzla prha za la 
buristično stranko: bili so ka
tastrofa. Laburisti so izgubili 
celo tiste m estne občine, ka
kor na prim er v Sheffieldu, 
k jer so im eli nadzorstvo štiri
deset let. Dobesedno jih  je 
pokopal plaz in dobitniki so 
konservativci.

H krati z najnovejšim  po
polnim porazom na občinskih 
volitvah so se okrepili glaso
vi, ki zahtevajo odstop pre
m iera H arolda Wilsona, češ 
da si laburistična stranka ne 
bo opomogla, dokler bo ta 
vodil vlado in stranko. Last
nik dnevnika »Daily Mirror«, 
ki im a nad pet milijonov 
dnevne naklade, je  v svojem 
časniku objavil poziv laburi
stičnim  poslancem , naj i t i 
sona kratko m alo odstrani
jo  — »čim prej, tem  bolje«.

Wilson je  na to  odgovoril, 
da vlada v B ritaniji dem okra
cija in da Cecil King lahko 
p iie, kar hoče. Brez dvoma, 
posebno če je  časopisni mag
nat.

Toda v resnici je  WiIsonov 
položaj m očno om ajan, če
prav je  videti, da je  Kingov 
poziv p rej strn il laburistične 
vrste za Wilsonom kakor jih  
razredčil. - ̂

Da bi bil udarec $e hujši, 
so škotski nacionalisti, ki za* 
htevajo neodvisnost ško tske 
in svoj parlam ent, dobili na 
teh volitvah sto  občinskih 
m est. Vzeli so jih  laburistom . 
Toda problem  škotskih nacio
nalistov ni sam o Wilsonov 
problem , o čem er dokazuje 
najnovejša obljuba konserva
tivnega voditelja Edw arda 
Heatha, da b i priznal Skotom 
parlam ent, če bi na prihod
njih splošnih parlam entarnih 
volitvah zmagala konservativ
na stranka. VVilson še ni nič 
obljubil, najbrž zato, ker je  
zelo dvomljivo, če bo na pri
hodnjih parlam entarnih vo
litvah zmagala laburistična 
stranka.

DOLENJSKI LIST *  TEDNIK*  VESTNIK•’  vsak četrtek 60.000 izvodov !



Kmetijski nasveti

V aprilu je bilo 
že precej bolje!
V m arcu nism o bili za

dovoljni z Jugoslovansko 
industrijsko proizvodnjo, 
saj je  bila za 0,4 odst. pod 
lansko ravnijo, v prvem 
letošnjem  četrtle tju  pa ko
m aj za 1,3 odst. večja kot 
lani. V aprilu  so se stvari 
naglo izboljšale. Industri
ja  v državi je  presegla lan
sko aprilsko proizvodnjo 
za 7,6 odsa. in s tem  zviša
la stopnjo letošnjega 4-me- 
sečnega povišanja na 2,7 
odstotka.

V Sloveniji smo dosegli 
še lepše uspehe: aprila je  
slovenska industrija  izde
lala za 8,2 odst. več kot 
lani v tem  mesecu, pove
čanje za prve 4 letošnje 
mesece pa znaša 3,6 odst. 
Razen usnjarstva so vse 
slovenske industrijske ve
je aprila naredile več kot 
lani v istem  mesecu.

Stik z občinskimi skupščinami

pobuda za zdravniško
Takih posvetovanj je bilo 

11 in so zajela vse slovenske 
občine. Vodili so jih  funkci
onarji republiške skupščine. 
Letos februarja je  že bil 
sestanek predsednika re 
publiške skupščine s pred
sedniki vseh občinskih skup
ščin in so bila področna 
posvetovanja pravzaprav le 
nadaljevanje tega sestanka.

Za kaj je  šlo? Republiška 
skupščina je  lani sprejela 
svoj poslovnik, ‘ v katerem  
so tudi določila o sodelova
n ju  z občinskim i skupščina
m i. Zdaj je  bilo treba videti, 
kaj od tistega je  že uresni
čeno in kaj m edsebojno so
delovanje še ovira. Po tem, 
k ar so povedali na področ
nih posvetovanjih, lahko re
čemo, da je  stik  zdaj še 
vedno enostranski, to  se 
pravi, da je  pobuda še vedno 
le na republiški skupščini,

vtem ko je  iz občinskih ta 
kih pobud še sorazm erno 
malo.

Toda ob tem  velja reči, 
da še tiste  skrom ne pobude 
v republiški skupščini niso 
upoštevali. Takšen občutek 
im ajo nam reč predsedniki 
občinskih skupščin, ki so 
dali svoje pripom be, pred
loge in m nenja na gradivo, 
ki so ga b ili poslali iz re 
publiške skupščine. S tvar pa 
je  v tem , da so o teh pred
logih v republiški skupščini 
sicer razpravljali, občinskim  
pa nanje niso odgovorili 
n iti povedali, zakaj določe
nih predlogov ali m nenj niso 
sprejeli. Odtod sklep, da bo 
treba v prihodnje pred 
vsem odgovoriti na vsako 
m nenje in na vsak predlog, 
ki bo prišel iz občinske 
skupščine, če naj se m edse
bojno sodelovanje razvije.

Tolminci na p rim er so se 
zavzeli, naj bi občinskim  
skupščinam  prepustili v ce
loti politiko obdavčevanja 
kmetov. M enijo nam reč, da 
hribovskih km etij ne bi 
sa >li obdavčiti, če hočemo, 
da bodo ljudje ostali na njih 
in videli vsaj nekaj perspek
tive za življenje na njih. 
Toda s svojim  predlogom 
niso prodrli, ker je  tu  še 
federacija, ki je  soudeležena 
na prispevku iz katastrskega 
dohodka, pa republiška skup
ščina ni uspela s svojim 
predlogam  v zvezni skup
ščini.

Veliko pripom b je  bilo na 
račun položaja občinske 
skupščine, ki da je  zdaj ne
kakšen podaljšek federacije 
in  repubildke, ne pa tem eljna 
družbenopolitična skupnost, 
k ar bi m orala po ustavi biti. 
Tak je  položaj tudi glede 
financiranja, ki je  tako, da 
dobi občina ostanek, potem 
ko sl federacija in  republika 
odrežeta svoje.

Predvsem so bila ta  po
svetovanja koristna zaradi 
tega, ker je  vzpostavljen 
osebni stik  med skupščina
mi na različnih ravneh, po 
svoje pa Je prispevala tudi 
k tem u, da so se funkcionar
ji republiške skupščine sez 
nanili s konkretnim i težava
m i, s katerim i se ubadajo 
v občinah. Spoznali so nam 
reč, da bo treba v prihodnje 
bolj upoštevati to , kar p ra 
vijo v občinah, saj je  to

življenje in ne tisto , kar 
si kdo izmisli v pisarni.

V. J.

Področna posvetovanja republiške skupščine z občinskimi skupščinami
in tamkajšnjimi poslanci

O srednja stvar, okrog ka
tere se je  vrtelo življenje v 
prvi polovici m aja v repub- 
iški skupščini, so bila po
dročna posvetovanja, ki jih  
je  le-ta priredila s predstav- 
ninki občinskih skupščin, 
predstavniki družbenopoli
tičnih organizacij in tam kaj
šnjim i zveznimi in  republiš
kim i poslanci.

»PRAVKAR POROČENI!« so  takole pozdravili m nožico narodnih noš in gledalcev, 
ki se  je  zbrala pred ljubljanskim  m agistratom , ko je 4. KMEČKA OHCET, naša  
največja folklorna prireditev, dosegla svoj vrh v  sob oto  okrog pol dveh, popoldne- 
Za tiste  bralce naših  treh časnikov, k i n iso  m ogli v Ljubljano, pa se je  vseh  deset 

parov še  takole podpisalo. (F oto: M. M oškon)

Nova zavarovanje

Ko je  nekaj pred lanskim  
letom domala v vseh bla
gajnah kom unalnih zavodov 
za socialno zavarovanje zma. 
njkalo denarja za zdravili
ško zdravljenje, smo se sku
šali v prvem  trenu tku  tola
žiti z dvema izgovoroma. Na 
sestankih, konferencah in 
posvetovanjih so rekli: Saj 
so itak v~ glavnem hodili v 
zdravilišča, vsaj v poletnem 
času, bolj zdravi kot bolni 
ljudje, takole po zvezah in 
znanstvih! In  drugo pojasni
lo: Zakaj in  čemu bi imelo 
p ri nas vse zdraviliško 
zdravljenje na grbi socialno 
zavarovanje, vredno bi bilo 
razm ahniti zdraviliški tu ri
zem, pa b i prihajali naši 
ljudje v zdravilišča kot v 
druga letovišča, za dopust 
tudi na svoje stroške te r bi 
jim  bilo tekm ovanje še ko
ristno  po vrhu.

H udih zapletov se ne da 
navadno u rejati na pretirano 
p reprost način. Zdraviliško 
zdravljenje v okviru social
nega zavarovanja si je  v 
dvajsetih letih ustvarilo tra 
dicijo, iz katere ni bilo mo
goče zlesti čez noč. Na sla
bo vest m arsikoga je lahko 
trkal položaj, ki smo mu 
bili priče lani. Pred in v 
sezoni so bila zdravilišča v 
glavnem prazna, le posamez
ne zavarovance je  zaradi 
hudih bolezni Še poslalo na 
zdravljenje socialno zavaro
vanje, hotelski prostori so 
bili nezasedeni, dragocena 
zdravstvena oprem a dom ala 
neizkoriščena, veliko ljudi, 
bolnih in takih, ki bi jim  
pri okrevanju pomagalo 
zdravljenje v zdravilišču, pa 
ni uspelo dobiti napotnice 
za zdravljenje.

Za letos so nekateri fcojnu- 
nalni zavodi, med njim i 
L jubljana, v sploSnih spo
razum ih predvideli nekaj

Prazna zdravilišča pomenijo dvakratno škodo: skupnosti in bolnim ljudem 
— Letos nekaj več denarja za zdraviliščno zdravljenje — Tako zdravljenje 
bi lahko plačali tudi kolektivi — Na podlagi priporočila bolnišnice bi kolek

tivi laže kontrolirali upravičenost zdravljenja na njihove stroške

več denarja za zdraviliško 
zdravljenje. Tako naj bi po
slali na zdravljenje vsaj naj
bolj nujne prim ere in še 
posebej na zdravljenje v 
bolniške oddelke, k je r im ajo 
zdravilišča m ožnost povsem 
vpeljati strog zdravstveni 
režim , nadaljevanje bolniš
ničnega zdravljenja. Vendar 
pa tudi s tem  za letos ne bo 
vse rešeno. Zelo spodbudni 
so prav zaradi tega tisti 
konkretni prim eri, ki nam  
kažejo, kako so se nekatere 
gospodarske organizacije 
vključile v to , da dedno s 
svojim  denarjem  pomagajo 
bolnim  Članom kolektiva do 
zdraviliškega zdravljenja.

Takole so ponekod storili: 
član kolektiva, ki je  bil bo
lan in se je  tudi zdravil v 
bolnišnici, pa so m u zdrav
niki pred odhodom priporo
čili še dodatno zdravljenje 
v določenem zdravilišču, ni
so m u pa mogli izdati na
potnice na račun socialnega 
zavarovanja, torej v tem  p ri
m eru se je  bolnik obrnil s 
prošnjo na podjetje. In  za 
več prim erov vemo, da so 
organi sam oupravljanja z 
razum evanjem  pomogli, dali 
iz skupnih skladov nekaj 
denarja za plačilo zdravi
liškega zdravljenja, nekaj, 
m anjši del, pa je  član ko
lektiva plačal sam.

V takih  podobnih okvirih 
Je bilo prvotno zam išljeno 
tako im enovano razširjeno 
zavarovanje, ki naj bi zajelo 
tudi zdraviliško zdravljenje. 
K er pa tako .razširjeno za
varovanje, ki bi terjalo  do
datne prispevke, pa nudilo 
tudi dodatne pravice, ni bilo 
n ik jer vpeljano . so si, kot 
vidimo, v gospodarskih o r
ganizacijah pomagali ljudje 
sam i med seboj.

Sama ideja ni slaba, če bi 
jo  razširili, bi to  predstav

ljalo znatno pomoč bolnim 
aktivnim  zavarovancem, in 
še ena stvar je  nedvomna. 
N am reč družbena kontrola. 
Sam oupravni organi bi se 
dvakrat prem islili pošiljati 
na stroške skupnih skladov

zdrave ljudi v zdravilišča, 
č e  pa so njihovi Jjudje 
bolni, če so m orali iskati 
pomoč v bolnišnicah in če 
bolnišnice priporočijo zdrav
ljenje v zdravilišču — potom 
je  lahko presoditi, kdaj po
m agajo s skupnim  denarjem , 
da njihov član kolektiva 
odide v zdravilišče in se 
tako čim prej ozdravljen 
vrne na delovno m esto,

MARIJA NAMORS

Obolenja vimena
Žlezno vnetje vimena, volčič, m astitis ali tudi sajevec, 

so različna im ena za vnetje vimena, ki povzroča našim  
živinorejcem še vedno veliko škode. Predvsem  v večjih 
hlevih se bolezen prenaša s krave na kravo z nehigiensko 
molžo, pa tudi sesna teleta jo  prenašajo na zdrave živali.

■  Volčič je  v kmečkih hlevih pogosten gost. Skozi od
prtine sesnih kanalov ali skozi poškodovano kožo zaidejo 
bolezenske klice v vime, še pogostejši vzroki bolezni pa 
so: zaostajanje m leka v vimenu, prehlad; posebno težko 
obUko bolezni — gnojni volčič — pa povzročata nečistoča 
vimena in  nesnažna stelja.

žlezno vnetje vimena ali m astitis pogosto nastane za
rad i neredne ali nepravilne molže. Mleko tako obolele 
živali je  rum enkasto, večkrat tudi neprijetnega vonja in 
gnojno. Živah z vnetim  vimenom slabše jedo in rade po- 
legajo.

|  Obolenje preprečim o, če poskrbim o za čistočo hleva 
in živali. Kravo, ki je  zbolela, je  najbolje osam iti, da ne 
zbolijo še druge, njeno mleko pa je  potrebno zavreči. 
Poudariti je  treba, da pozna danes živinozdravstvo že 
zelo učinkovita zdravila in p ri tej bolezni velja iskati 
pomoč p ri veterinarju .

|  Izm ed nevarnejših bolezni vimena poznamo tudi tu 
berkulozo vimena in bram or na vimenu. Po predpisih  o 
zatiranju  živalskih bolezni je treba dati tako obolele ži
vali v zakol. Mleko iz tuberkuloznega vimena je  voden- 
kasto, z rum enkasto sivimi krpicam i in neuporabno za 
prehrano. . '

H  N aj omenimo še izcejanje vimena, ki nastane zaradi 
oslabelosti m išic na koncu sesnega kanala. To ni bolezen, 
m arveč sam o hiba, ki največkrat nastane zaradi velikih 
vrem enskih sprem em b. P roti tem uporabljam o kolodij, s 
katerim  po vsaki molži prem ažemo sesno odprtino, še 
bolj učinkovito pa je  natikanje gum ijastih obročev na 
seske, vendar tako, da kože preveč ne stiskajo.

Inž. M. L.

Brez novih ekonomskih ukrepov ne bodo uresničeni temeljni cilji ekonom
ske politike za leto 1968

Gibanje tem eljnih tokov 
gospodarstva v prvem letoš
njem  trom esečju kaže, da se 
ne uresničujejo tem eljne po
stavke in nam eni resolucije 
zvezne skupščine o tem eljih 
ekonom ske politike za leto 
1968. Prav letošnje leto bi 
m oralo potekati v znam enju 
oživljenega razvoja gospodar
stva, posebno naraščanja in 
dustrijske proizvodnje, obe
nem  z ustalitvijo  tržišča, cen 
in dinarja. Prav tako je  v 
načrtu , da se poveča zapo
slenost, izvoz in produktiv
nost, na te j osnovi pa tudi 
življenjska raven, da se po
speši razvoj slabo razvitih 
področij in krajev.

V številkah je  to  videti 
takole: porast skupne druž
bene in industrijske proiz
vodnje za 3—4 % , porast za
poslovanja 1 % , izvoza 6 do 
7 % , nom inalnih osebnih do
hodkov za 6 % , investicij za
1 0  »/o .

Tromesečje
Industrijska proizvodnja v 

prvem  trom esečju je  ostala 
skoraj na isti ravni kot v pr.

vem četrtle tju  lani. V zad
n jih  štirih  letih je  proizvod
nja bila zm eraj največja v 
prvem  trom esečju in se je 
nato v naslednjih četrtle tjih  
zm anjšala, tako da verjetno 
to tudi letos ne bo izjema.

Predvidevanja o porastu 
industrijske proizvodnje za 
3—4 °/o je  bila zasnovana na 
povečanju izvoza in poveča
nem plasm aju blaga na do
mačem tržišču. Vendar se ni 
uresničilo ne prvo ne drugo. 
Izvoz se je  v prvih treh  m e
secih znižal za 6 °/o, ker je 
izvoz km etijskih proizvodov 
padel za 27 % , m edtem  ko 
je bil izvoz industrijskega 
blaga večji sam o 1 %.

Vzroki
Veliko industrijsk ih  pod

je tij poudarja, da so vzroki 
slabega izvoza na začetku 
leta v visokih carinskih za
prekah dežel zahodne Evro
pe, v nizki konkurenčni spo
sobnosti naših proizvajalcev, 
v pom ankanju sredstev za 
k red itiran je izvoza in  neor
ganiziranem  nastopu naših

podjetij na tujem  trgu. Po
m anjkanje sredstev za k re 
d itiran je dom ačih kupcev in 
o stra  konkurenca uvoznega 
blaga — to  pa sta  glavna 
vzroka slabe prodaje blaga 
na domačem trgu.

Zaključek
Razen odm ika od u trjenih  

sm ernic in  ciljev je  gospo
darstvo v prvem  trom esečju 
pokazalo, da je  reform a na 
redila še en kakovosten ko
rak  v delovnih kolektivih. 
K ot še nikoh je  bilo ču titi 
letošnjo pom lad procese p ri
lagajanja gospodarstva po
trebam  tržišča, zatem  po
slovno povezavo in sam oor
ganiziranje posam eznih sku
pin in  razvrščanje v skupine.

Iz vsega tega izhaja jasen 
zaključek: poživitev gospo
darstva v prihodnjih  m ese
cih nujno te rja  dodatne eko
nom ske ukrepe. To te rja jo  
tudi sklepi zvezne skupščine 
o ekonom ski politiki za le
tos. Upata je , da bo nekaj 
teh dodatnih ukrepov km alu 
izdanih. B. L.

T R E T J E  L E T O  R E F O R M E

*’ ’ ' so tudi dodatni ukrepi
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TOVARIŠ TITO
NA LOVU 

V SLOVENIJI
Iz zapisov Ceneta Kranjca, objavljenih ob 70- 
letnici predsednika Tita v »Delu« 25. maja 1962

V  redkih prostih uricah predsednik republike rad 
pride na oddih v Slovenijo- Pri enem  izmed lovov na 
m edveda v prastarih kočevskih gozdovih so ga pre
bivalci Kočevja pred leti takole prisrčno pozdravili.

pel,« je  pripom nil tisto  Ju
tro , a  se je  takoj potolažil: 
»Morda bo p a  v e te r le  pone
hal, pa bomo dobili črnega 
trubadurja.«  **

Dobil ga je peto ju tro .

»Zjutraj bo bolj 
etično!«

Tovariš m aršal pride na 
Pokljuko in  v Triglavsko po
gorje zelo rad , zelo rad  na 
lov, prav tako rad  pa v gor
sk i svet.

»Kako je  m ogla tak a bukev 
zrast: v te j višini, taka bu
kev s tak im  listjem ? V do
lini so bukve šibkejše, pra
vi, ko pride v pokljuški 
gozd. ču d i se trid eset me
trov  visokim  sm rekam  te r 
pohvali gozdarje, ki skrbe 
za gozd, za po ta  in  za to , . 
da hudourniki ne trgajo  zem
lje.

»Gozd je  naše največje pre
moženje,« je  rekel ob  neki 
priložnosti. »V arujte te  p re 
dele T rente in  gojite divjad! 
To je  najlepši k ra j, k ar sem 
jih  kdaj videl,« Je rekel ob 
drugi priložnosti na V ršiču.

Ko je  začel hoditi na Po
kljuko, je  nosil škorn je, ki 
pa m u niso  bili všeč.. Žulili 
so ga. Lovci, k i so hodili z 
n jim , in goadarji, k i jih  je  
srečeval, niso im eli teta te 
žav. Lahko so hodili, a  bili 
so drugače obuti. Z ato je  
rekel tovarišu  M atiji, zveste
m u lovskem u tovarišu: »Bo
d i kot ljud je , ki im ajo izkuš
nje! Poglej lovce in  gozdar
je!« Od tedaj M aršal na lovu 
nim a več škornjev, o bu t je  v 
goj<zarice z volnenim i golen- 
kam i.

Na lovu na petelina je  noč 
k ratka. Če greš zvečer na 
rastišče, je  u ra  že pozna, ko 
se  vrneš v kočo. Ob dveh 
a}i m alo kasneje ' je  treba  
vstati. Zato je  M aršal m ne
n ja , »da m ed lovom na pe

telina n i spanja.« K ratke 
ure pred  lovom n a jra je  igra 
ta rok  ali preferanco. Ig ra  
resno in  soigralce opozori, 
»da se ne pusti goljufati. 
K dor bo plačal cviček, naj 
pošteno izgubi!« T ito p ije  na 
lovu sam o cviček, »najbolj 
pam etno pijačo.«

Ko je  bil neki večer na 
rastišču  in  je  petelin  priletel 
na gred te r zaklepal, je  lovec 
M aršala takoj pogledal. M ar
ša l-je  uganil njegove m isli in 
rekel: »Ne bova sedaj, pa če
prav poje. Ne b i se pregre
šila, ravnala b i po lovsko, 
toda z ju tra j je  bolj etično!« 
Lovsko pravilo je  nam reč, da 
se petelin s tre lja  z ju tra j, ko 
brusi, ko ga lovec naskoči 
na strelno razdaljo .

Z ju traj pa  petelin  odleti in 
M aršal je  tegale m nenja:

»Prav im a, če je  odletel. 
To je edino njegovo orožje, 
sam o s tem  si lahko pom a
ga.«

»Pridem na zalaz!«
Tovariš M aršal stre lja  na 

sigurno, za divjad pa se 
hoče tudi po trud iti.

Bilo je na V ršiču.
M aršal je  potoval čez 

Vršič in ni im el nam ena iti 
na lov. Lovci pa so le po
skrbeli, da bi im el na lepi 
gorski poti tud i lovski užitek. 
Opazili so gam sa in ga prav 
blizu prelaza čez V ršič »pri
vezali«, kakor pravim o: sk r
beli so skratka, da ga nihče 
ni pregnal s k raja , k je r se 
je  pasel.

Ko se je  M aršal na V ršiču 
ustavil, so m u povedali, da 
je  gams prav blizu. Vse pa 
kaže, da je  M aršal že nekaj 
vedel. Takole je  odgovoril:

»Na gam sa, ki je  že tr i dni 
zastražen, ne gTem. Pridem  
drugič na zalaz!«

Bilo je na Silvestrovo, 
zadnji dan leta. M aršal je

b il n a lovu že od ju tra . Do
volj je  bilo divjadi in  vesel 
je  b il, a  bila je  sam a m ladi
na. N ič prim ernega za stre l.

Sele p ro ti večeru sta  se 
pokazala dva kozla. Podila 
s ta  se pod stenam i. M aršal 
ju  je  dolgo opazoval, in  šele 
ko je  eden odskočil, je  stre 
lja l. Ko se je  zvečer poslav
lja l od planin, se je  iz doline 
ozrl p ro ti zasneženim  vrho
vom. O dkril se je , pom ahal 
s  klobukom  in  vedro rekel:

»Sedaj grem o. Gamsi, 
srečno novo leto!«

Prvi medved
Ko je  p rišel M aršal prvič 

na  Kočevsko na lov na divje 
prašiče, se na sto jišču  ne
kako n i znašel. Stojišče je 
bilo na ozki preseki, nad 
n jo  grm ovje, pod njo gošča, 
nobenega pravega razgleda. 
Lovec m u je rekel, da je 
sto jišče dobro: »Prašiči gre
do po goščavi, zelo nerada 
pridejo  po čistin i. Taka je 
Kočevska.« M aršal je  verjel 
lovčevim besedam  in za
čel spoznavati novo lovsko 
pokrajino.

Na Kočevskem je uplenil 
prvega medveda, bil večkrat 
na pogonih na divje prašiče, 
n ekajk rat pa je prišel tudi 
na divjega petelina in srn ja 
ka. Ko so čakali medveda, 
je  lovec, neprespan, sa^ se 
je  že nekaj dni trud il, da bi 
lov uspel, na pt-eži zaspal. 
Trdno zaspal, kar ne bi bilo 
nič hudega, toda začel Je 
tudi sm rčati. Bil je  to rej v 
globokem spanju in ni ga 
bilo mogoče zbuditi, s preže 
sprav iti pa tud i ne, saj bi

Res n i b il pravi. B ila je  
prav slaba žival.

tako lov pokvarili. M aršalu to 
seveda ni bilo všeč in  je 
zato vprašal, če im a sm isel 
čakati.

Medved pa je  k ljub  tem u 
prišel. Bil je  m očan medved, 
poltretja s to t težak. M aršal 
si ga je , kot vsak plen, po
drobno ogledal. M aršal vsak 
plen ceni, več, spoštuje. 
Ne vem, če je  kaj div
jad i, ki jo  je  uplenil v lovi
ščih, ki jih  opisujem , da ne 
b i šla k p reparato rju ; ne sa
mo za spom in — za neko 
zaokroženo življenje, ki ga 
človek potrebuje.

»Res je revež«
Ko je  p rišel M aršal na Ko

čevsko na srn jaka, je  imel 
lovec vse pripravljeno. Pre
gledal je  prežo, popravil to 
in ono in tako o uspehu ni 
dvom il, saj so srn jak i dobro 
izstopali.

Ko so zvečer še blizu pre
že, pa je  po t pregrajena z 
dober m eter visokim plo
tom . Dopoldne plota še ni 
bilo, čez dan so ga m orali 
postaviti. Da bi ga vsaj lahko 
obšli, prem išlju je lovec. Pa 
ne gre, levo in desno je ne
prehodna goščava. K aj se
daj? Ko lovec gleda, kaj bi 
ukrenil, je  T ito že na drugi 
strani.

S prežo je  bilo sicer vse v 
redu, toda ta  večer srn jad  ni 
izstopala. Sele v m raku se 
prikaže rdeča lisa.

»Ali je  pravi?«
»Ni«, odgovori lovec.
»Toda kasno je  že, K ar 

dajte, da ne bom o brez ple
na!« svetuje sprem ljevalec.

M aršal na te  besede s tre 
lja .

Trenutki oddiha na Brionih: tovariš Tito z »mucko« iz tropskih krajev, darilom  
tujih državnikov. Iz m alega zverinjaka na Brionih je predsednik republike poda
ril razne divje živali zagrebškem u in beograjskem u zoološkem u vrtu, da bi jih  
videlo kar največ otrok in  odraslih, ki radi obiskujejo in  gledajo divjad z drugih

kontinentov.

»Res je  revež!« je  m enil 
M aršal.

»To pa je trofeja!«
M aršal je  b il n a lovu tud i 

p ri Ani nad Tržičem , k je r 
živi kolonija- kozorogov.

K akih deset le t bo, ko je 
lovec, ki skrb i za kozoroge, 
opazil kozla, ki je  bil že ze
lo star. Ocenil ga je na 
osem najst do devetnajst let. 
Bil je  eden redkih  kozoro
gov, ki so v naših  K aravan
kah preživeli drugo svetovno 
vojno. Držal se je  sam  zase, 
um aknil se je  že od življenja 
v tropu.

Lovcu so naročili, naj ko
zoroga opazuje. Ko se bo k je 
nekoliko bolj ustalil, naj 
sporoči, da bo prišel kdo 
na lov. Lovec, vesten kot je, 
je  skrbno pazil na kozoroga m 
že »sam m alo mislil«, kate
rega lovca bo vodil nanj.

M aršal je  p rišel sredi do
poldneva, m alo pred  novim 
letom . Kozorog pa, ki je bil 
z ju tra j še  v robeh, se je  
um aknil v plaz. Tako je  bilo 
treba na h itro  nared iti za 
lov nekoliko drugačen načrt. 
Na stojišče so gazili po sne
gu, k i je  segal čez kolena. 
Kozorogi, ki j ih ' je  bilo v  
plazu več, so lovce h itro  
začutili in se začeli um ikati 
p ro ti grebenu. Skoraj vsi so 
bili na stre ln i daljavi, tudi 
dobri kozli, a M aršal ni stre 
ljal. še le  ko so se prvi ko
zorogi ustavili na grebenu, 
je  krenil za njim i tudi stari 
kozel.

Na kakih 150 m se je usta
vil in  M aršal je  stre lja l.

»Zadet je , a  bo treba še 
en k ra t streljati« , opom ni lo
vec. Po drugem  strelu  kozo
rog pade.

M aršal ga je bil nenavadno 
vesel. Podrobno si je  ogledal 
njegove roge in re k e l:'

»Da, to  pa je  trofeja!«
Ko so m u dali vejico ru 

ševja, je  pripom nil, da je  
kozorog trd a  žival.

Ko so kozoroga naložili, je  
M aršal povabil lovce in 
sprem stvo v gostilno. Prav 
ta k ra t so o rali cesto. Bilo je  
pet ali šest parov konj. Tudi 
oorače je  povabil v Lovsko 
družbo. K m alu je nastalo  
prav dom ače razpoloženje. 
M aršal Je pripovedoval, da 
Je po teh  k ra jih  že hodii. Iz 
K am nika se je  do Tržiča p ri
peljal s  kolesom , odtod pa 
ga je  čez P uterhof vodil ti
hotapec. Povedal je , da je  
šel na neko konferenco na 
D unaj. M aršal se  je  zelo 
zanim al za kozoroge in  sp ra 
ševal, kakšne življenjske po
goje im ajo v K aravankah.

V dobrem  razpoloženju je  
nekdo predlagal lovski k rs t. 
»Po tak i tro feji, in  to  p rv i, 
brez k rs ta  ne gre,« je  rekel.

M aršal se je  s tem  strin ja l, 
toda takoj Je tud i ugotovil, 
da je  za k rs t neprem agljiva 
težava: kdo naj ga pa k rsti, 
ko m ed vsem i navzočim i še 
nihče nim a kozoroga, drugi 
pa ga ne m orejo k rstiti?

Tako s k rstom  n i bilo nič, 
vsega drugega, k ar k  lovske
m u k rs tu  sodi, pa je  bilo do
volj.

Lovci ln  orači ceste se 
Ur, k i so jih  tisto  popoldne 
preživeli s  T itom , spom inja
jo , k o t b i m inile včeraj.

DOLEI\IJSI(lLIST * TEDNIH* VESTNIK• vsak četrtek 60.000 izvodov!
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»Še bom prišel!«
Bilo Je spom ladi p red  do

b rim  desetletjem , ko je  p ri
šel M aršal prvič n a lov v Slo
venijo. N a velikega petelina 
n a Pokljuko. T akrat je  bila 
Pokljuka še požgana in  M ar
ša l je  prenočil v p astirsk i 
b a jti, k i je  še sta la  v viso
kogorski pokrajin i. P astir, 
k i še danes biva v n je j, ve
liko k rat pove, "da je  v ba jti 
»nekoč b il T ito, zdaj sem  pa 
jaz«?1 T a b a jta  ni bila poseb
no udobno zavetišče: p astir
ji, k i jih  je  gora u trd ila , ne 
ču tijo  ne vetrn ne m raza.

Z ju tra j Je M aršal petelina 
slišal — a  petelin  je  odletel. 
Žal m u je  bilo za n jim  in 
žal za visokogorski svet, ki 
ga je  prvič videl.

čez dober teden se je 
vrnil.

T ak ra t petelin  n i odletel.
Se tisto  ju tro  je  M aršal 

odšel n a  Lipanco. N a lov n a  
ruševca. P o t je  b ila  naporna. 
M ehki sneg se je  ud iral in  
zato je  b il počitek po k ra t
k i noči in  tak i po ti zelo 
potreben.

čez  dan  Je lovec do ru- 
ševčevega rastišča  s  k rp lji 
stlač il sneg in  naslednje ju 
tro  Je b il M aršal že p red  svi
tom  v  koči.

P riletela s ta  dva ruševca. 
D obro s ta  pela, k a r pod u re. 
M aršal Ju je  poslušal tal gle
dal. Sele ko se je  eden prele
te l, je  drugega ustrelil. B il 
je  zelo lep  ruševec s  petim i 
popolnim i krivci.

»Se bom  prišel!« so bile 
njegove besede, ko je  odha
ja l v dolino.

In  je  p rišel. Bilo pa je  sla
bo  vrem e, dan za dnem  vi
h ar. V eter je  lom il drevje. 
K ljub  tem u je  šel T ito vsako 
ju tro  in  vsak večer na ra s ti
šče.

Petelin  n i pel.
»Prihodnjič bom o prinesli 

petelina iz doline, p a  bo

4
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MIŠLJENJE METLIČANOV O NAČRTU SAVA-KOLPA-KVARNER

KoSpa naj ostane neizpremenjena!
Energetika in plovba ne gresta skupaj, vse pa je za področje ob 
Kolpi gospodarski nesmisel —  Tu naj se razživi le turizem!

Po osnutku načrta  za ener
getsko izrabo Kolpe nad K ar
lovcem te r gradnjo plovne 
poti Sava — K olpa — K var
ner bi doživel p rosto r ob 
Kolpi bistvene sprem em be, 
ki bi močno vplivale na  raz
voj gospodarstva v občinah 
Kočevje. Črnomelj in M etli
ka. M oramo sicer upoštevati 
problem e plovbe in energeti
ke, vendar talko, da se zara
di tega ne bi že danes po ja
vili stroški in da  b i ta  vpra
šan ja  reševali v- sporazum u 
s  prizadetim i občinam i.

Menimo, da ne b i sm eli ob 
K olpi grad iti težkih objek
tov, ker smo tu  predvideli 
razvoj turizm a z gradnjo vi
kendov, lokalnih cest itd. 
Področje Kolpe ni bilo zado
sti proučeno, vemo pa, da

Posojilo za šolo 
v Brežicah

R epubliška izobraževalna 
skupnost im a letos na  voljo 
le 500.000 dinarjev za izgrad
njo šol, prosilcev za posojilo 
pa je  precej. Zvedeli sm o, 
da bo občinska Skupščina 
Brežice kljub  tem u dobila 
pism eno zagotovilo za dve
sto  tisoč dinarjev soudelež
be. Tako bi lahko že jeseni 
zasadili v zem ljo prve lopa
te  za temeUe. N ačrti bodo 
dokončani do avgusta. Izde
lali jih  bodo strokovnjaki 
p ri REGIONU v Brežicah. 
Sam oprispevek prebivals- ra 
že doteka na poseben b an ' ni 
račun.

f* * * v v

jejm/sca
Na sejmu v Brežicah

V soboto, 11. maja, so na 
brežiški sejem pripeljali 
1035 prašičkov, prodali pa so 
jih 549. Za mlajše so zahte
vali 5,60 do 6 din, za večje 
pa 4,50 din.

Novomeško 
sejmišče

20. maja je bil v Novem 
mestu običajni tedenski se
jem, na katerega so pripe
ljali kmetje 1131 pujskov. 
Več kot polovico prašičkov 
so morali odpeljati domov, 
ker zanje ni bilo kupcev, saj 
je bilo prodanih samo 509. 
Cene so se tokrat gibale med 
70 in 260 dinarji. j"1

— r

obstajajo tu  štirje  osnovni 
problem i: to so male vode, 
vodna energetika in plovba. 
Vse to bi m orali proučiti in 
uskladiti.

Področje Kolpe je v zgor
njem  delu dokaj ozko, glo
boko in vijugasto, večinoma 
kraško področje s skrom ni
mi vodami, zato ne nudi 
m ožnosti za večje zbiranje 
voda. S truga Kolpe pa je  p re 
težno kraška, z globokimi 
kotanjam i, zato b i bile š tiri 
predvidene večje hidroelek
trarne z zajezitvam i zelo d ra 
ge in skoroda ekonom sko ne
izvedljive.

Za sodobno elektrogospo
darstvo je  draga in razdrob
ljena pretočna vodna ener
gija popolnom a nesprejem 
ljiva. Ob teh okoliščinah pa 
je tudi vodna energetika ne
združljiva s plovbo. Tudi če 
bi bila izvedba energetskih 
ali plovnih načrtov možna, bi 
m orali vendarle izbirati: eno 
ali drugo.

Po izdelani, a še ne odob
reni študiji Kolpe, so ob 
prim erjavi s Savo odločilni 
še drugi činitelji. Plovna 
sm er po Kolpi b i zahtevala 
30 km dolg in globok predor 
v krasu do Reke ali Bakra, 
če pa bi se odločili za sm er 
Sava—Soča, b i m orali zgraditi 
samo 15 km  dolg, bolj plitek 
in cenejši predor v dolom itu. 
Mimo tega b i plovba po Kol
pi imela še eno slabo stran , 
kajti naleteli bi na 225 m 
globok — visok brezvodnipa- 

Za Lako višino pa še n i
mamo m ehanskih prevodnic. 
Druga možna sm er Sava — 
Soča pa bi im ela mnogo 
ugodnejše vodne prevodnice, 
ki bi bile le okoli 20 m vi
soke. Posebej pa gre še po
udariti, da bi prom et v tej 
sm eri dosegel dvakrat večji 
obseg, kafeor pa na relaciji 
Reka — Sisak.

Po vseh dosedanjih ugoto-

ZA*SINTETIKC

vitvah strokovnjakov je  očit
no, da sta energetika in 
plovba skupaj neizvedljivi, 
ena ali druga pa tudi gospo
darski nesm isel za vse po
dročje ob K olpi. Po načrtu , 
k i ga v tem  članku obravna
vam, bi m orali ra č u n a ti. na 
60 km suhe struge Kolpe, na 
ukinitev sedanje elektrarne 
v Ozlju in še na mnoge d ru 
ge posledice, ki jih  zaenkrat 
ne navajam , ki b i pa močno 
prizadele gospodarstvo priza
detih občin.

Za področje Kolpe obsta
jajo  številne študije, stare  in 
nove, vendar nobena od teh 
ni odobrena. Po sedaj veljav
nih zakonih in predpisih, ki 
zadevajo vodno gospodarstvo, 
je  tudi m arsikaj od tega ne
dosegljivo. Večina predivide- 
nih del v novem načrtu  za 
ureditev Kolpe pa je tudi ča
sovno preveč odm aknjena.

Ko smo o vsem tem  pri 
nas razpravljali, smo se zav
zeli za to, da b i področje ob 
Kolpi ostalo bistveno neizpre- 
menjeno in nam enjeno zlasti 
rekreaciji delovnih ljudi, r i
bolovu, km etijstvu in tu riz 
mu. Tem načrtom  pa bi mo
rali prilagoditi vse ostalo.

NIKO ZUPANIČ 
načelnik oddelka za

gospodarstvo ObS M etlika

Srečanje kirurgov 
v Brežicah

Ju tri, 24. m aja zvečer, bo 
v Brežicah sestanek k iru r
ške sekcije Slovenskega 
zdravniškega društva. Po 
prihodu v Brežice si bodo 
udeleženci ogledali Posavski 
muzej. Prenočevali bodo v 
č a  teških Toplicah, k jer bodo 
ostali še ves naslednji dan

Skupščina VŠPV in 
politološkega dru

štva SRS
Ju tri ob 9.30 bo v dvorani 

In štitu ta  za zgodovino delav
skega gibanja v Ljubljani 
skupščina Visoke šole za poli
tične vede, na kateri bo po 
ročal direktor šole d r. Vlade 
Benko, docent m r. Peter Kil 
nar pa bo referira! o »Diplo
m antih VSPV, njihovi zapo
slitvi in perspektivah«. — Ta
koj po končani skupščini 
VSPV bo v istem  prostoru  
ustanovna skupščina politolo
škega društva SRS.

•V:

AVTOTURISTIČNO PODJETJE

IZLETNIK CELJE
— organiziram o izlete po domovini in v tu jino
— prodajam o razne vozovnice in  spom inke
— priskrbim o potne liste in vize
— m enjalna služba

— nudim o vse gostinske usluge
V SODOBNEM HOTELU CELEIA CELJE IN
V PLANINSKEM DOMU NA CELJSKI KOCI

Zato vas vabimo, da nas obiščete v naših turistič
nih poslovalnicah in gostinskih obratih! ^

KMETIJSKA ZADRUGA

»KRKA«
NOVO MESTO

VABI V SVOJE - 
PRODAJALNE,

ki so dobro založene 
x reprodukcijskim  
in s  prehrambenim  
blagom.

REPUBLIŠKA GOSPODARSKA ZBORNICA O ZASTOJU PRI IZVOZU ŽIVINE

Med priprtimi izvoznimi vrati
V zadnjih šestih mesecih se je izvoz v Italijo močno zmanjšal —■ 1.200 glav 
živine, ki je že prerasla normalno težo, je ostalo v hlevih KZ Novo mesto 
—  Delavski svet je sprejel sklep, da bodo pitanje živine za 50 odst.

zmanjšali

Zaradi lanskega zastoja 
p ri izvozu goveje živine in. 
m esa v Ita lijo  in zaradi 
uvedbe in zvišanja dodatnih 
obrem enitev, ki jih  je  pred 
lagala Ita lija , so nastale v 
našem  km etijstvu velike te
žave.

Odkup goveje živine v Slo
veniji. je  lani v avgustu do
segel kar 6300 ton, v novem
bru  in decem bru pa Je zna
šal kom aj še 4400 ton. Od
kup je bil v zadnjih m ese
cih lanskega let kar za 35 
odstotkov m anjši kot v istem  
obdobju leta 1966.

Novomeška km etijska za
druga »Krka« je bila v letu
1966 eden izmed najvidnej
ših izvoznikov. V tem letu 
so izvozili kar za 635.000 do
larjev. od tega za 100 odst. 
na konvertibilno obm očje. 
Zaradi skorajda paralizira

nega izvoza govedi so tudi 
v novomeški zadrugi v te 
žavah. V hlevih je  ostalo 
še prek 1.200 glav neprodane

XII. mednarodni se
jem tehnike v Beo- 

p gradu
Na beograjskem  sejm išču 

bo od 18. do 26. m aja X II. 
m ednarodni sejem  tehnike. 
2e dvanajsto leto razstav
ljajo  na beograjskem  sej
mišču najbolj znani proizva
jalci iz kovinske, elektro in 
kem ijske industrije  iz Jugo
slavije in drugih držav.

Letošnji sejem  bo po ob
segu in tehnični vrednosti 
razstavljenih predm etov naj- 
večji. Razen 421 Jugoslovan
skih industrijsk ih  podjetij 
bo razstavljalo tudi 341 po
d jetij iz 23 tu jih  držav.

živine, k i Je ž« prerasla nor
m alno težo in  vsak dan iz
gublja na kvaliteti. Delavski 
svet je sprejel sklep, da 
bodo proizvodnjo preusm e
rili, p itanje živine pa bodo 
zm anjšali kar za 50 odst.

Kom isija, ki je  bila pred  
kratkim  ustanovljena p ri re 
publiški G ospodarski zbor
nici, je ugotovila, da so os
novni vzroki za zastoj v iz
vozu na eni stran i neenako
vredna zam enjava blaga, saj 
prodajajo  vzhodne socdali- 
stičnr države svojo živino 
na konvertibilna področja 
za vsako ceno, potiskanje 
proizvodov držav člarfic EGS 
v ospredje, na drugi strani 
pa tudi neurejen devizni in 
trgovinski sistem  v naši d r
žavi In prevelik form alizem  
pri izdajanju izvoznih dovo
ljenj.

M arija Padovan

odkar sta zaupala popravilo avtomobila g g

AVTOSERVISU■p io n ir.
V NOVEM MESTU 

•  ki opravlja servisne preglede in garancijska popravila na vozi
lih ZASTAVA, RENAULT in TAM 

•  splošna in generalna popravila vozil vseh vrst 
•  zamenjuje motorje na vozilih ZASTAVA in TAM
•  opravlja kleparska, avtoličarska in druga dela



POTREBE PO KADRIH V LETU'1968

Potrebujemo 394 strokovnjakov
Razveseljivo je, da se je zanimanje za visoko-, višje- in srednje 
strokovne delavce le povečalo —  Letos iščejo naša podjetja kar 
122 takšnih delavcev ali za skoraj polovico več kot lani —  Pro

stih učnih mest in štipendij je še vedno premalo

Kom unalni zavod za zapo
slovanje Novo m esto je zbral 
od delovnih organizacij po
datke o potrebah po delav
cih, vajencih, štipendistih in 
pripravnikih. Prim erjava s 
prejšnjim i leti kaže, da de
lovne organizacije vse bolj 
iščejo strokovne kadre. To 
je  razveseljivo, saj vemo, 
da brez dobrih strokovnja
kom ne bo napredka. Zal pa 
ta  težnja ni enaka v vseh 
občinah kom unalne skupno
s ti za zaposlovanje. Zaosta
ja jo  občine Ribnica, Krško 
in Metlika.

Poglejmo katere poklice 
najpogosteje iščejo delovne 
organizacije:

Med poklici z visoko stro 
kovno izobrazbo so najbolj 
iskani naslednji: dipl. inže
n irji kem ije (8), dipl. stro jn i 
inženirji — tehnologi (11), 
dipl. elektroimženirji za šib
ki tok (6), dipl. ekonom isti 
(17), diplom irani pravniki 
(8), zdravniki splošne prakse 
(19) in dipl. farm acevti (9).

Med poklici z višjo šolo 
je največ potreb za pred 
m etne učitelje raznih pred
m etnih skupin '(k ar 55).

Tudi za poklice s srednjo 
strokovno šolo bo precej 
m ožnosti za zaposlitev. N aj
več potreb je  za kem ijske 
tehnike (14), konfekcijske 
tehnike (jll), stro jne tehnike 
(17), ekonom ske tehnike 
(21). Zelo težko pa bo z za
poslitvijo km etijskih tehni
kov; potrebujejo le enega, 
kandidatov pa je  že sedaj 
dovolj in km alu bo nova ge
neracija km etijskih tehnikov 
končala šolanje.

Med poklici s poklicno 
šolo je  največ potreb za 
naslednje: , za ključavničarje 
(53), prodajalce (46), nata
karje (34), zidarje (31), po
hištvene m izarje (20), tesar
je  (23) itd.

Tudi za priučene in ne- 
priučene delavce je  precej 
možnosti, a na žalost kar 
47 odstotkov potreb za za
časno Csezonsko) zaposlitev.

P rostih  m est za priprav
nike je  skupaj 116, najpogo
stejša  pa so za: ekonomske 
tehnike (16), stro jne tehnike 
(14) in elektrotehnike (10).

Tako je  skupaj prostih 
m est za kadre z visoko,

OB 50-LETNICI JUDENBURGA je na Žalah v Ljubljani 
na kom em oraciji pred kostnico padlih vojakov iz prve 
svetovne vojne govoril predsednik ZZB Slovenije Franc 

Leskošek*Luka. (Foto: Franc Modic)

MOTORNA ČRPALKA MP-300/20
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višjo in srednjo strokovno 
izobrazbo (skupaj s priprav 
niškim i prostim i m esti) 394, 
lani pa jih  je bilo 272. Torej 
je napredek precejšen.

Kako pa je  z m ožnostm i 
za mladino, ki želi v uk? 
Možnosti je  kar precej, a še 
vedno prem alo. Prostih  m est 
za vajence in štipendij za po
klicne šole je skupaj 338, 
želja m ladine pa 530. K er je 
v nekatere šole možen vpis 
brez učne pogodbe, za fante 
ne bo problemov, težko pa 
bo za dekleta. Prostih  m est 
in štipendij je  25, želja de
klet pa kar 282. Poudariti 
pa m oram o, da letos kovi
narske šole vpisujejo tudi 
dekleta in  nekateri poklici 
(strugar, rezkar) so za spo
sobnosti deklet zelo p rim er
ni. Prem agati bo. treba le 
predsodke o »ženskih« in 
»moških« poklicih. Tudi gle
de možnosti m ladine so po 
občinah razlike; največ mož
nosti je  v občinah Novo 
mesto in Krško, zelo m alo 
pa v Trebnjem , M etliki in 
Ribnici.

Ko govorimo o težavah za 
izučevanje poklica,' precej 
moti, da SGP Pionir ne m ore 
dobiti za poklice zidar, tesar 
učencev na našem  področju 
in vsako leto izučuje m la
dino iz drugih področij (naj
več iz Križevcev). P ri Pio
n irju  bodo letos najbrž spre
jem ali v uk za zidarje in 
tesarje  tudi m ladino s sed
mimi razredi osnovne šole. 
Pogoj pa bo uspešno oprav
ljen pripravljaln i tečaj na 
stroške podjetja. Pogoji za 
izučevanje - so idealni: v I. 
letniku stanovanje in h rana 
zastonj" in 70 dan v gotovini. 
Naj omenim 'še to , da so 
potrebe po zidarjih  in tesar
jih  ogTomne: sam o v Ljub
ljani bodo letos potrebovali 
okrog 500 zidarjev in  tesar
jev. Vzrok, da je  zanim anje 
za te  poklice zelo m ajhno, 
je najbrž tud i v predsodkih. 
Toda znano je , da izbiro 
poklica om ejujejo potrebe 
družbe. Torej je  negodova
n je  glede m ožnosti za moško 
m ladino popolnom a odveč.

štipendij za visoke, „višje 
in srednje šole je  zelo malo, 
le 46, in še to  v glavnem za 
višje letnike (25).

Kaže, da bo zaposlenost 
letos nekoliko porasla, če le 
ne bo kakih presenečenj (npr. 
kaka litovidacija). Veliko 
bolj pa bo treba upoštevati 
potrebe gospodarstva ne gle
de na želje, predsodke in 
včasih tud i na m odo (avto
m ehaniki).

A. Koce

KRAJEVNA
SKUPNOST
ŽUŽEMBERK
o b v e š č a  
odjem alce, da bodo

CENE PESKA
tudi v prihodnje ostale 
neizprem enjene.

Svojim strankam  bodo 
oskrbeli tudi stro j za lažje 
nakladanje.

POIZKUSITE NAŠE MESNE 
PROIZVODE
In ostanite tudi njihov potrošnik!

POSEBNO VAM PRIPOROČAMO:
% kranjske klobase 
0  lovsko salamo 
% šunkarico
0  vse ostale vrste klobas in salam 
Za hrenovke, pečenice in safalade sprejem am o 
posebna naročila.

KMETIJSKO IN TRGOVSKO PO D JET'E

S rn  / U M S i a
^  BREŽICE

OBRAT

KLAVNICA
tel. 72-231

Na osnovi pravilnika o sprejem anju 
pripravnikov

r a z p i s u j e

HOTEL GRAD OTOČEC

delovno m esto

PRIPRAVNIKA
P o g o j i :  Dokončana višja ali visoka šolska izobra
zba — ekonomske sm eri. Pripravniška doba tra ja  
najdalj eno leto.

Ponudbe je  treba poslati v 15 dneh po objavi. P ri
pravniki, ki so pred  tem  že bili v delovnem razm erju 

.ko t pripravniki, ne prihajajo  v poštev.

vsak četrtek

an ena
ZA MLADE 
PO SRCU

Trgovsko podjetje

TOBAK
LJUBLJANA,
Kotnikova 10

v a m  n u d i  

v svojih prodajalnah

tobačne izdelke vseh tobač
nih tovarn, kadilni pribor, 
pisalne in šolske potreb
ščine, razglednice, drobno 
galanterijo, igrače itd.

PODJETJE ZA INŽENIRSKO TEHNIČNE 
GRADNJE

»TEHNOGRADNJE«
MARIBOR

s svojimi gradbišči v domovini 
in inozemstvu priporoča svoje 
kvalitetne usluge.

Tokrat se je zbralo 51 starih tisočakov
V zadnjem  tednu so prispevali za 

tro jčke: Cirila iz Ljubljane 5000 Sdin, sin
dikalna podružnica PAPIRKONFEKCIJE 
iz K rškega 26.000 Sdin in sindikalna po
družnica Splošne vodne skupnosti Dolenj
ske iz Novega m esta 20.000 Sdin. Skupno 
je  bilo to rej zbranih v zadnjem  tednu:
51.000 Sdin. Vsem darovalcem, zlasti pa 
obem a sindikalnim a podružnicam a, ki sta 
se prvi odzvali našem u vabilu, iskrena 
hvala!

Do 21. m aja sm o zbrali za trojčke
1,232.777 Sdin.

Zdaj pa še poročilce o gradnji hiše: 
močno deževje zadnjih dni, ki Je bilo raz
sušeni zem lji tako zelo potrebno, smo

prav vsi pozdravili z velikim olajšanjem . 
Prav ta  dež pa je, kot so nam povedali v 
Škocjanu, za nekaj dni zavrl gradnjo no
vega dom a za tro jčke v Segonjah. Pota 
so od dežja tako razm očena, da bo treba 
počakati nekaj dni, preden bodo lahko z 
vpregam i prepeljali gradbeni m aterial od 
kam ionske ceste, do koder ga bo dosta
vilo SGP PIONIR, pa do gradbišča na 
Segonjah.

Vodstva sindikalnih podružnic ponov
no vljudno prosim o, da bi se spom nila 
naše prošnje in kaj prispevala za dogra
ditev hiše trojčkov v Segonjah.

DOLENJSKI LIST

Vaš denar bo za vas varno in koristno naložen-na 
hranilni knjižici K reditne banke Celje!

KREDITNA BANKA CELJE
s svojim i poslovnim i enotam i: CELJSKO MESTNO 
HRANILNICO, podružnico za km etijstvo v Celju 
te r z ostalim i enotam i v VELENJU, SLOVENJ 
GRADCU, SLOVENSKI BISTRICI, ŽALCU, MOZIR
JU, ŠOŠTANJU, DRAVOGRADU, RAVNAH NA KO
ROŠKEM, MEŽICI, PREVALJAH, RADLJAH OB 
DRAVI, SLOVENSKIH KONJICAH, ROGAŠKI SLA
TIN I, ŠMARJU PRI JELŠAH, SEVNICI, BREŽI
CAH, LAŠKEM IN ŠENTJURJU PRI CELJU.

H ranilne knjižice K reditne banke Celje izdajajo tudi 
vse pošte na področju Celjske kreditne banke.

Za vlagatelje stalna nagradna žrebanja vezanih in 
m ladinskih vlog!

KREDITNA BANKA CELJE

Kdor zdravje ljubi, 
ne pije veliko, f  
Če pa pije, I 
piie Hermeliko <

tc veliko 

zelen ik i  
in m n ogog  

rož  po zenM

Hcrmc
naj im e n ik 1

Upravni odbor 
tovarne »BETI« 
Metlika
r a z p i s u j e  
prosto delovno m esto

PRAVNEGA
REFERENTA

K andidati m orajo izpol
n jevati poleg splošnih še 
naslednje pogoje:
— pravnik s pravosodnim  

izpitom  in 4 leta p ra 
kse,

— pravnik in najm aj 6 let 
prakse,

— diplom ant višje uprav
ne šole in 8 let prakse 
v državni upravi oz. 
gospodarstvu.

K andidati naj- pošljejo 
svoje ponudbe z dokazili 
o izpolnjevanju pogojev 
najpozneje v roku 15 dni 
od dneva objave na na
slov: K om isija za razpis 
delovnih m est »Beti« Me
tlika.

B B

BRIGITTE
BARDOT



Ne ozirajte se na take kritike
Tovariš urednik!
Sem  vaš naročnik že dol

go časa, vaš list pa berem že 
več kot 10 let in vam moram  
izraziti vso pohvalo za pestro  
vsebino domačega časopisa. 
Naj vam povem, da sem  
km ečki fant, doma iz okoli
ce Metlike, živim  pa že 7 let 
v Ljubljani.

Vedno težko čakam četrt
ka ko pride Dolenjski list in 
najdem v njem  skoraj vse, 
kar potrebuje mlad človek. 
Naj pa takoj tudi povem, da 
sem  proti takim  kritikam ,-kot 
jih  je pred kratkim  pisal tov. 
Alojz Cerjak iz Zgornjega 
Obreža, ki je vaš list odpo
vedal, češ »da ga ne bi dobili 
v roke otroci v njegovi hiši«. 
Ne ozirajte" se na take kriti
ke! Sodeč po Cerjakovih vr
sticah, sodim, da on sam ni 
dosti poučen o teh vpraša
njih; če bi bil, kaj takega ni
koli ne bi napisal.

Naj vam  povem, zakaj ta
ko mislim: od zgodnje m la
dosti sem  brez staršev, živel 
sem  na hribovski km etiji, 
kjer m e ni im el kdo poučiti 
ne o spolnosti v življenju, ne 
o pravih odnosih m ed ljud
mi. Vse te težave sem  moral 
prebroditi sam brez tople be-

j ^ T R I K O N
TRIKOTAŽA IN KONFEKCIJA

•  K O C E V J  E •

sede, katero vsak otrok tako 
zelo pogreša. Naj tov. Cerja
ku povem, da bodo take to
pline pogrešali tudi njegovi 
otroci ali pa vnuki in da ne 
bodo ponosni na neznanje, 
kot si on to predstavlja. Za
nima me, kaj si tov. Cerjak 
misli, kako je  fantu ali dekle
tu, ko sta stara 18 let in to
rej že na pragu v življenje, 
pa se znajdeta v družbi, k i 
vse to že ve, sama pa se sra
m ujeta svojega neznanja? Kdo  
je tega kriv? Seveda na žalost 
starši in to tisti, ki smatra
jo, da je  greh, če odrasli 
otrok pri 14 ali 15 letih na 
lep način od roditeljev zve, 
kako nastane človek. Tu so 
vzroki za nezakonske otroke, 
iz nezjianja in pom anjkljive 
vzgoje prihaja do razvez za
konov, do nerazumevanja v 
družini' in še marsikaj. N aj 
se tov. Cerjak potolaži: če 
m u pa vaš list ni všeč, ga nih
če ne sili, da bi ga moral 
imeti. Toda s svojim  pisa
njem  ne sm e im eti tisoče lju
di za neumne, kakor to izzve
ni iz njegovega pisma.

Tovariš urednik! Nikoli ni- 
sem ^pisal še za noben časo
pis, ker im am  majhno šol
sko izobrazbo. Prosim vas, 
da m i oprostite napake in 
da jih  popravite, še  vas pro
sim, da to pismo objavite, 
ker se čutim  užaljenega zara

di nekaterih kritik  na vaš 
račun, ki ste jih objavili v 
nekaterih pism ih zadnje ted
ne. N i vam treba ankete, va
ši bralci bodo sami pokazali, 
da delate tisočerim ljudem  
usluge, ko dajete v domačem  
časopisu lepe nasvete, za kar 
smo vam lahko hvaležni. To 
lahko potrjujem  s tem, saj 
sem fant, star že 28 let, pa 
vsega tega nisem vedel in je 
tudi za mene poučno, ne pa 
pohujšljivo, kot si to pred
stavlja tov. Cerjak.

Rad pa vam bi še enkrat 
ponovil: 'za človeka je tr
nova pot, če pride iz zaosta
le vasice v mesto, kjer so 
skoraj vsi ljudje že. v otro
ških letih poučeni tudi o spol
nem  življenju. Hudo je odra
slemu, če se mora šele po
tem  učiti vsega potrebnega 
znanja za življenje, ko začne 
živeti v  taki sredini, č e  bi 
to vedeli vsi tisti, ki grajajo 
vaš časopis, in če bi to m o
rali doživeti tudi sami, bi bi
li drugačnega mnenja.

Spoštovano uredništvo, ugo
dite željam  večini, ne oziraj
te  pa se na posameznike, s 
tem  bo vaš list le še bolj 
priljubljen. Tovariško vas po
zdravlja vaš zvesti bralec in 
naročnik

JOŽE REŽEK  
Cesta dveh cesarjev 398 

LJUBLJANA — VIČ

TOPLA POMLAD TUDI STAREJŠE OGREJE! 11. maja 
sta se pred m atičarjem  v Novem m estu poročila 
88-letni Franc Eršte iz Crešnjic in 63-letna Marija Ra
dovan iz Dol. Grčevja. Novoporočencem a želim o še 
m nogo zdravih in zadovoljnih let! (Foto: Martin Go

renc, črešnjice)

Divjadi pravimo 
kar zverine

Tovariš urednik!
V časopisih večkrat berem  

o pom enu lovskega turizma, 
o lirah in dolarjih, ki jih  do
bimo za odstreljeno divjad 
od tujcev, manj pa je Vgsti 
o škodi, ki jo iz leta v  leto 
povzroča divjad na poljih in 
v vinogradih.

V »Dolenjskem listu« sem  
zadnjič zasledil vest o tem, 
kako je  treba zavarovati n ji
ve pred divjadjo, če  njive 
ne bodo zavarovane z žico in 
konzervnim i škatlami, novo
m eška lovska družina ne bo 
priznala in ne povrnila ško
de.

Lani je lovska družina iz 
Novega mesta izplačala vso 
povzročeno škodo, ki je zna
šala kar 3.200 ND. Škoda, 
ki jo povzroča divjad, je vsa
ko  leto večja.

Prav bi bilo, če bi kdo, ki 
je  lovec, napisal nekaj o 
tem, kako je  treba zaščititi 
km etijske  pridelke pred div
jadjo. Če bomo polja zagra
dili in obdali z žicami, bodo 
postala prava bojišča, ki se 
jih  bodo tudi lovci iz tujine 
ogibali. Taka ograja pa ved
no tudi ni najbolj učinkovi
ta. Ker je  draga in imajo  
km etje  samo stroške z njo, 
bi bilo prav, da bi kdo pove
dal. kako je treba zavarovati 
pridelke.

L judje v m arsikaterem  
kraju še vedno ne vedo, ka
ko naj se ubranijo nadležne 
divjačine. Med velike škod
ljivce spadajo prav gotovo 
tudi fazani, k i so se zadnja 
leta razmnožili. Spomladi po
berejo fazani na poljih vsa
jeno koruzo. Tako vztrajno  
iščejo zrnja v zem lji, da vča
sih oberejo kar več vrst za
pored. Na vsakem  izpraznje
nem  m estu bi zraslo steblo 
z dvema storžema. Fazanov 
dnevni obrok stane tuđi 10 
din. K m etje sadijo novo ko
ruzo navadno kasneje, ven
dar pa ta ne rodi tako, kot 
bi morala.

Vsak dan bolj se bomo mo
rali zavedati, da je škoda, ki 
jo povzroča divjad, večja od  
tiste, ki jo izplačajo lovske 
družine. P. A.

Od kmetijskih kombinatov mali kmet nima koristi
Tovariš urednik!
Ker v časopisih kdaj pa 

kdaj berem o tem, da se 
km etje  v hribovskih vaseh 
pritožujejo, da od km etijskih  
kombinatov nimajo nobene 
koristi, sem  se tudi sam od
ločil, da vam napišem nekaj 
o življenju naših ljudi v  m anj
ših in odročnih krajih.

V stari Jugoslaviji so ta
kratne občine imele v svojih 
proračunih tudi določene zne
ske za pospeševanje km etij
stva. Skupaj s km etijskim i 
podružnicami (K m etijske  
družbe) so nakupovale stro
je, ki so jih  potrebovali.

Med okupacijo sm o na taj
nih sestankih sklepali, kaj 
bo treba ukreniti po osvobo
ditvi za pospeševanje km etij
stva. Soglašali smo, da bo 
morala im eti vsaka občina — 
m išljene so bile občine z

bio

ZA*SVI  LO

2.000 do 3.000 prebivalci — 
zdravnika, živinozdravnika, 
agronoma in strojno posta
jo z vsemi stroji, ki so po
trebni za uspešno km etova
nje.

Po osvoboditvi sm o začeli 
ustanavljati zadruge, ki so 
imele v . začetku premajhen 
obseg. Ko so se krajevni od
bori združili v občine, se je  
povečal tudi njihov obseg. 
Takrat so se namreč tudi 
m anjše zadruge združile v 
večje in nekatere so kar us
pešno gospodarile. Ko so se 
zadruge spet združile, pa se 
je položaj poslabšal. Začeli 
so namreč pozabljati na od
daljene vasi in na tiste km e
te, ki že od nekdaj km etuje
jo tako, kot so kmetovali 
njihovi očetje.

Vsi tisti strokovnjaki, ki 
delajo v km etijskih  kombina
tih, le redko zaidejo v hribov
ske in oddaljene vasi. Neka
teri m ed njim i ne vedo niti 
tega, koliko vasi je  na njiho
vem  območju. Oddaljeni 
km etje nimajo nikogar, ki bi 
jim  svetoval, kakšne kulture  
naj sadijo ali sejejo, nihče 
jih  ne pouči, kakšne stroje 
bi lahko uporabljali, da bi 
laže obdelali zem ljo. Strojev, 
ki so bili včasih last km etij
skih zadrug, ni več. Razpro

dali so jih  ali pa odpeljali 
in km etje ne m orejo dobiti 
niti škropilnic, da bi škro
pili sadje, kaj šele traktori
sta, k i bi- jim  zoral njive ali 
pomagal pri košnji.

V odročnih vaseh km etje  
še vedno vihtijo m otike in 
orjejo z vprego tako kot vča
sih. Prepričan sem , da bi se 
tudi v takih bolj oddaljenih 
krajih marsikaj spremenilo, 
če bi kdaj zašel v vas km etij
ski strokovnjak, ki bi km etom  
znal svetovati in ki bi se po
govoril z njimi. Pred leti sem  
bral, da imajo v Rusiji po
sebne strojne postaje, ki nu
dijo kolhozom vso potrebno 
mehanizacijo, imajo pa tudi 
agronoma, ki svetuje in jim  
pomaga.

Tudi pri nas bi moral biti 
kdo, ki bi skrbel, da bi se

km etijstvo razvijalo tako, kot 
je treba. Moral bi najti stik  
tudi z oddaljenimi kraji, po
magati in svetovati bi moral 
km etom , ki bi se trudili, da 
bi zares gojili tisto, kar bi 
bilo najbolj donosno.

Naši km etijski strokovnjaki 
vse prepogosto vodijo samo 
administrativne posle ali pa 
sodelujejo pri raznih odkup- 
pih na terenu. K m etje jih za
man pričakujejo, da bi se po
govorili z njimi.

Mislim, da malih in odroč
nih km etij ne bomo rešili sa
mo tako, da bomo zniževali 
davke in razne obveznosti, 
km ete moramo naučiti pravil
nega gospodarjenja. Samo ta
ko bomo spremenili njihov 
način življenja.

Jože Šketa  
Podbočje

Dela od zore do mraka
Pogovor z Germanom Maroltom, traktoristom KZ

Blanca: Je to 
sploh ples?

Tov. urednik!
Pred kra tkim  je bil na 

Blanci ples, k i se ga je  ude
ležilo precej fantov, dekleta  
pa so bila samo štiri. Toda 
niti ta štiri dekleta niso ple
sala, ker se fantom  ni ljubilo 
in so hodili v  gostilno ter 
pili tudi v  dvorani in podpi
rali vhodna vrata. Več rnktr 
dincev je prišlo iz Brestanice, 
Krškega in Leskovca, toda 
prireditev je bila vse drugo 
prej kot kulturen ples. Moti
lo je tudi to, da so nekateri 
morali plačati vstopnino, dru
gi pa ne; po m ojem  bi bilo 
prav, če dekletom  vstopnine 
ne bi bilo treba plačati. Se 
enkrat poudarjam, da takšen  
ples ni v  ponos mladini v  tem  
kraju.

Marija Zalokar 
Blanca

UDELEŽENCEM ZBO
RA ODPOSLANCEV 

SLOVENSKEGA 
NARODA V KOČEVJU
Vse, ki so se leta 1943 kot 
odposlanci ali kot gostje 
udeležili Zbora odposlan
cev slovenskega naroda v 
Kočevju, prosimo, da 
nam najkasneje do konca 
maja t. 1. po&ljejo svoje 
naslove z navedbo, v kakš
nem svojstvu so se  udele- 
ležili zgodovinskega zbora 
v Kočevju, da bi jdm mo
gli ob proslavi 25-letnice 
zbora poslati osebna va
bila,
' Skupščina SR Slovenije

Ljubljana, Šubičeva 4.

K ot članici novinarskega 
krožka na osnovni Soli v 
Sentpetru sva se odločili, da 
se poskusiva v novinarskem  
razgovoru, intervjuju. Obiska
li sva traktorista KZ Treb
nje^ Germana Marolta, k i že 
osmo leto vozi traktor, in je  
tudi že dobil nagrado za svo
je znanje.

»Zakaj vas, tov. Marolt, ve
seli biti traktorist?«

»To je bila moja stara že
lja, ko sem  opazoval druge 
traktoriste.«

»Povejte nama, ali imate 
veliko uspeha v km etijstvu?«

»Se kar gre. Pridelamo ve
liko pšenice, krom pirja in 
koruze za silažo. Lani so nam  
pri spravilu pomagali tudi 
učenci osnovnih šol in odra- 
šli.«

»Ste doživeli že veliko ne
sreč?«

»Hude nesreče še nisem  
imel, m anjšo pa že.«

»Je traktoristovo delo na
porno? Koliko ur delate na 
dan?«

»Delam od zore do mraka, 
tako je  pač v km etijstvu  v 
poletnem Času.«

Motorizirani 
vandali pokradli 

tulipane
8. maja se je v hotelu Pu

gled ustavila vesela družba, 
ki se je  pripeljala v Kočevje 
z rdečim opel kadetom KP 
147-66. V te j družbi sta bili 
dve dekleti, m oški srednjih  
let s tem nim i naočniki, Franc 
Zupančič iz Ljubljane ter m i
zarski m ojster Franc Levec 
iz Željn pri Kočevju.

Da bi bila družba še bolj
še volje, je  Franc Zupančič 
za krajši čas odšel iz hotela 
in se vrnil s šopkom  tidipa- 
nov, ki jih  je poklonil ene
m u izmed deklet. Vsa druž
ba se je prisrčno nasmejala 
na račun »kavalirja s tulipa
ni«. Menda se je zahotelo tu
lipanov tudi plavolask^ zato 
je odšel na »delo« fant v tem 
nih hlačah in rum enem  puli
ju. Vendar ni ostal neopažen: 
kot senca m u je nekdo sle
dil. Fant je  nabral še večji 
šopek tulipanov in družba  
ga je navdušeno sprejela. Pla
volaska, k i ji  je bilo cvetje 
namenjeno, se je  ob nakra
denem cvetju kar topila od 
sreče.

Ko sem v spremstvu milič
nika in lastnice opustošene 
cvetlične grede pristopil k  
družbi, sta dekleti takoj ho
teli vrniti tulipane. Moški s 
tem nim i očali je  ugovarjal, 
češ da jih  je kupil v Ljublja
ni, Zupančič pa je dejal, da 
je cvetje kupil od nekih mla
deničev pri mostu, če pa ga 
bomo prijavili sodniku za pre
krške, ga bo že ded »izmazal« 
saj je na visokem položaju 
v republiški upravi.

Tako vandalsko početje 
ostro obsojam in pričakujem, 
da bo poslednjo besedo ven
darle izrekel sodnik za prekr
ške.

Prizadeta gospodinja je vlo
žila v svojo cvetlično gredo 
veliko truda in denarja, da 
bi sodelovala na tekmo- 
nju, ki šta ga razpisala za naj
lepše okrašena okna, balko
ne in najlepše vrtove svet 
krajevne skupnosti in Turi
stično društvo Kočevje.

Taki turisti, kot so bili v 
avtu KP 147-66, predvsem pa 
Franc Zupančič, v našem me
stu niso in ne bodo dobro
došli. „• ‘

Franc Brus 
Podgorska, blok S 

Kočevje

»Ste zadovoljni z zasluž
kom?«

»Saj moram biti. Tudi z 
m ajhnim  mora biti človek za
dovoljen.«

»Kakšne so vaše želje?«
»Vsakdo ima veliko želja. 

Največja želja je, da bi veli
ko naredil in da ne bi bilo 
na cestah nesreč.«

Poslovili sva se in m u ob
ljubili, da bova pogovor na
pisali tako, da bo prav goto
vo objavljen.
Nada Rugelj in Danica Avsec,

novinarski krožek, 
ŠENTRUPERT

MAKMOR
G R A D A C
tel. 76-177, lok. 8

Po konkurenčnih cenah 
izdelujemo v s e  v r s t e  
nagrobnikov, spomenikov, 
spom inskih obeležij In vsa 
teracerska dela hitro  ln 
kvalitetno.

Mali Jože iz Sev
nice rad prebira 

naš časopis
Iz  Sevnice se nam je 

oglasil učenec Jože Ašič. 
Piše nam:

Tudi pri nas doma sm o  
naročeni na Dolenjski list. 
Zelo rad ga prebiram in 
ga ob četrtkih zelo težko  
čakam. Včasih objavljate 
v časopisu tudi križanke. 
Nekoč sem eno rešil in jo 
poslal, pa nisem bil izžre
ban. Zeio si želim , da bi 
objavljali križanke v  >>Do
lenjskem  listu« vsak m e
sec, če se le da.

Hodim v 4. c razred. 
Im am  dobro učiteljico to
varišico Kristo Černič, ki 
nam prav zdaj pripovedu
je mnogo lepega o Dolenj
ski. V Dolenjskem listu je 
mnogo slik, ki jih  jaz prav 
rad izrezujem  in le
vim v album.Doslej seni 
zbral več kot dvesto 
ilik. Mamica in atek  
se včasih jezita na
me, ker v prehudi vnemi 
izrežem slike, še prej ko  
prebereta časopis. Tovari
šica pa m e je pohvalila, 
ker imam tako bogat al
bum. V I. polletju sem  
imel iz spoznavanja druž 
be odlično.

Lepo vas pozdravlja
JOŽE AŠIČ, 

učenec 4. c razreda

To stran ste hapM/i sam// —  To stran ste napisali sami! -* To stran ste napisali samim



Lepota pesmi nas je očarala
Skrbno izbrano besedilo je povezovalo petje otrok in nastop harmonikar
skega kvarteta — Razen umetne so mladi pevci predstavili tudi belokranj

sko narodno, polno domačnosti in svežine

11. m eja je  pevski zbor os
novne šole ob sodelovanju 
harm onikarskega kvarteta niž
je glasbene šole priredil kon
cert, ki ga je pripravil in 
vodil tov. Franc Zupančič, uči
telj glasbe na šoli.

»Misli in besede Otona Zu
pančiča so bile uvod v p ri
reditev. Naj današnji in poz
ni rodovi znova in znova go
jijo  in oživljajo spom in na 
svojega pesnika!

Pevski zbor na osnovni 
šoli naj ne bo sam o točka za 
proslave, am pak predvsem 
dopolnilo glasbenemu pouku. 
To je  pokazal tudi nastop

zbora. S skrbno izbranim  in 
za poslušalca zanimivim be
sedilom  nas je  napovedoval
ka vodila skozi stilna obdob
ja  od renesanse do danes, 
zbor, solisti in harm onikar
ski kvartet pa so nam  pesem 
ali skladbo predstavili. Začu
titi si m oral p reprostost in 
lepoto, okrasje in čisto obli
ko v prelepih pesm ih, kot 
so Pergolesijeva Zlata roža, 
Backova č e  kaplja rose ju tra 
nje, M ozartova Uspavanka, 
Beethovnova Ptička je žalost
na in še druge.

Po pesm ih iz preteklih dob 
smo še bolj zaživeli ob Ada-

Mali kulturni barometer
REVIJA PEVSKIH ZBOROV.

26. m aja bo v Novem mestu re
vija pionirskih in mladinskih pev- 
skih zborov občine Novo mesto 
Revija pevskih zborov bo zanimiv 
glasbeni dogodek. Udeleženci re 
vije se bodo lahko seznanili z de
lom in uspehi posameznih zbo
rov. Za moto revije so priredite
lji izbrali del teksta iz pesmi M. 
Kozine: »Naša zemlja, zemlja
draga, vsi smo tebi v d an i. .  .«

LETOŠNJA ZADNJA ABONMAJ
SKA PREDSTAVA. 3. junija se 
bo z gostovanjem drame Sloven
skega narodnega gledališča konča
la gledališka sezona 1967-68. Ljub
ljančani bodo gostovali z Goldoni
jevimi' Primorskimi zdrahami. Za
vod za kulturno dejavnost, ki je 
letos prvič razpisal abonma za 
gledališke predstave, že priprav
lja program za prihodnjo gledali
ško sezono. Čeprav se v tej usta
novi borijo s finančnimi težava
mi, ki nastajajo prav zaradi go
stovanj gledališč iz Ljubljane, Ce-

Zbornik v pomoč 
duševno nezadostno 

razvitim osebam
Staršem  duševno nezadost

no razvitih otrok in vzgoji
teljem  bo gotovo v veliko 
pomoč pred  kratkim  izišli 
ZBORNIK, ki ga je  izdalo 
D ruštvo za pomoč duševno 
nezadostno razvitim  osebam  
SR Slovenije. V knjižici, ki 
obsega 55 stran i, je  več stro 
kovnih napotkov uglednih 
pedagogov, zdravnikov in 
družbeno- ol
ki obravnavajo kategorizaci
jo otrok, delovno in  stroko
vno usposabljanje duševno 
nezadostno razvite m ladine. 
Razen tega je  več sestavkov, 
s  katerim i bi m orali b iti se
znanjeni vsd, k i se kakorkoli 
ukvarjajo  s  to  problem atiko. 
Zbornik, ki ga toplo pripo
ročamo, je  naprodaj v Po
sebni Sola v Šmihelu pri N a  
vem me6tu, stane pa sam o 
2,50 dinarjev.

lja in od drugod, bodo kljub ta
mu skušali gledališče obdržati. V  
program za prihodnjo gledališko 
sezono nameravajo uvrstiti tudi 
nekaj del, ki jih bodo naštudirali 
Novomeščani.

DOLENJSKO POLETJE 68. S 
pomočjo izkušenj iz lanskega leta, 
ko je Turistično društvo Otočec 
—Šmarješke Toplice skupaj z 
Zavodom • za kulturno dejavnost v 
Novem mestu organiziralo prire
ditve Dolenjskega poletja 67, bo
do tudi letos pripravili v nekate
rih turističnih centrih v dolini 
Krke vrsto prireditev, ki naj bi 
bile prispevek k živahnejšemu tu 
rističnemu in kulturnemu življenju 
na tem področju; Zavod za kul
turno dejavnost Je že izdelal pro
gram, v katerega so vključene ra 
zne kulturne skupine iz Slovenije 
in od drugod.

KOST A N JE VISKI KIPARSKI 
SIMPOZIJ. Kiparskega simpozija 
Forme vive v Kostanjevici na Kr
ki se bo letos udeležilo šest ki
parjev. Med prijavami za letošnji 
simpOBij — ta bo samo v Kosta
njevici — sta tudi dva Jugoslova
na, ki ju  je posebna strokovna 
komisija uvrstila v ožji izbor ude
ležencev.

OGLEDALI SO SI CANKARJE
VE HLAPCE. Dijaki novomeške 
eimnazije so si preteklo sredo v 
'iubljanski Drami ogledali Cankar
jeve Hlapce.

DELA STARIH MOJSTROV BO
DO ZNOVA RAZSTAVLJENA< V 
Dolenjski galeriji v Novem me
stu bodo po daljšem času znova 
razstavili dela starih mojstrov. Ta 
razstava iz zbirke Dolenjskega 
muzeja bo vse do jeseni oziroma 
do časa, ko bodo postavili raz
stavo del Vladimirja Lamuta, ven
dar v Dolenjskem muzeju ne izk
ljučujejo možnosti, da bo med
tem razstavljal še kakšen slikar, 
s katerim so že v dogovoru. V 
Dolenjskem muzeju hkrati poudar
jajo. da bi nujno potrebovali pro
store, kot je Dolenjska galerija, 
za svoje etnografske in  arheolo
ške zbirke. Upajmo, da ustanovi 
za to ne bo treba čakati 700-letni- 
ce Novega mesta.

ZANIMIVA METLIŠKA RAZ
STAVA. V Belokranjskem muzeju 
v Metliki je razstava grafičnih li
stov starih m ojstrov Iz zbirke 
Pokrajinskega muzeja iz Celja. 
Pred časom je bila ta zbirka raz
stavljena v krški galeriji, kjer Je 
vzbudila veliko zanimanje, saj je 
tovrstna dela mogoče videti le 
redko kje. P. B.

mičevih pesm ih, ob naši na 
rodni pesm i, ob ljudski pes
mi tu jih  narodov, posebno 
pa ob belokranjskih v p rired 
bi zborovodje Fr. Zupančiča, 
ki sta  prinesli v spored do
m ačnost, svežino in lepoto 
Bele krajine.

Da so člani harm onikarske
ga kvarteta, ki so zaigrali tu 
di nekaj sam ostojnih skladb, 
še bolj raztegnili harm oniko 
ob obeh partizanskih pesmih, 
bi bil zaključek uspele p ri
reditve še bolj veličasten.

Tako pripravljen  program  
m ora poslušalca zadovoljiti. 
Seznani ga z bogastvom  glas
bene literature, ponuja pa  tu 
di vprašanje, koliko u r in 
truda so vložili m ladi pevci 
in zborovodja v priprave za 
sam ostojen koncert.

K er so na šoli dani pogoji 
in razum evanje za delo z zbo
rom  in je  tov. Zupančič spo
soben in  prizadeven zboro
vodja, je  p ripeljal zbor do 
višine, da bo lahko nastopil 
na republiški reviji konec 
m aja v Zagorju.

še  to: Ali ni sodelovanje v 
pevskem zboru najlepša p ri
lika, da o troka vključim o v 
dejavnost, ki ga etično in es
tetsko vzgaja in  izobražuje 
in tako odteguje kvarnim  
vplivom?

Mladim pevcem in zboro
vodji želimo še nadaljnji 
uspeh!

JELKA KASTELIC

Mestno gledališče ljubljansko bo drevi v novomeškem  
Domu kulture uprizorilo Petra U stinova kom edijo v 
treh dejanjih »Komaj do srednjih vej«. To bo redna 
abonm ajska predstava za novom eško gledališko ob
činstvo. V glavnih vlogah bodo nastopili: T. Leonova, 
A. Cigoj, F. Presetnik, N. Goršič, T. Kuntner, IVI- Šug
man, J. šk of, V. Skrbinšek in I. Jezernik. Komedijo 
je prevedel G ril Kosmač režiral pa jo je Igor Pretnar. 
Ameriški dram atik ruskega porekla Peter U stinov je 
ob neki priložnosti o svojem  delu zapisal m ed drugim  
tole: »Predvsem gre v m oji igri za duhovno zmedo, 
ki nastane, ko m ora narod, ki je b il svetovna sila, 
raziskovati svojo dušo in na novo odkrivati vrline, 
zaradi katerih je bil velik in za katere je treba zdaj 
poiskati drugačna, bolj om ejena področja.« — Na sli
ki: Niko Goršič, Franci Presetnik in Tina Leonova v 

vlogah v U stinovi igri. (Foto: Vlast ja)

MINUTA 
ZA SLOVENŠČINO

NI VSTOPA
Kljub raznim  priporoči

lo m  republiških organov, 
Slavističnega društva Slo
venije Ui stališč, k i j i h  
ljudje zavzemajo do rabe 
naSega jezika, dostikrat 
opažamo prav malomaren  
odnos S l o v e n c e v  do 
slovenskega jezika. Saj 
gre pogosto za malenko
sti, k i bi jih  lahko vča
sih samo s trohico dobre 
volje odpravili.

V Novem  m estu se z  lo
kalnim  avtobusom  lahko  
pripelješ od žab je  vasi do 
Glavnega trga. Izstopaš 
pri K ettejevem  vodnja• 
ku . . .  tudi o enem naših 
najboljših oblikovalcev 
slovenske besede lahko 
misliš, ko  izstopaš. Bese
da nad izhodnim i vrati te 
pouči, da je tu IZLAZ. 
Tudi vsi ostali napisi v  
avtobusu so neslovenski.

Potem lahko prem išlju
ješ o sodobnejših stvareh, 
ne več o K etteju.

In  o tem, kako prepro
sto bi bilo iz tovarne do
biti slovenske napise, pa 
se tega nihče ne spomni.

DANE DAGAN

IVAN NAPOTNIK V KRŠKI GALERIJI

Kadar les zapoje

Ivan Napotnik: 
MATERINSTVO

V 'k ršk i galeriji so v petek, 
17. m aja, odprli razstavo ki
parskih del pokojnega Ivana 
N apotnika (1888—1960). V p ri
jetnem  razstavnem  prostoru , 
ki je  hk ra ti eden kulturnih 
spom enikov tega m esteca ob 
Savi, so razpostavili 22 Na- 
potnikovih kipov, ki so z iz
jem o dveh Napotnikova za
puščina iz dom a, k je r je  u st
varjal. Že število izbranih 
ded nam  pove, da so v  K r
škem  hoteli postaviti intim 
no raastavo Napohnikovih del, 
to  pa po trju je  tudi dejstvo, 
da so razstavljena nekatera 
nedokončana dela, k i nas 
popeljejo v skrivnost Napot- 
mkovega odkrivanja pesm i v 
lesu.
. Otvoritve razstave v krški 
galeriji se je  tistega deževne
g a  petka, k i so ga prebivalci 
krškega polja blagrovali, saj 
je  pom enil konec suše, ude- 

•3BI : V r. ■

Umetniku izpod koroških gora

V soboto Divji 
lovec

V soboto, 25. m aja, bodo 
v K ostanjevici na K rki up ri
zorili člani kultum oprosvet- 
nega društva »Lo^ee Košak« 
znano Finžgarjev© delo »Divji 
lovec«. S to  predstavo se 
bodo K ostanjevičani oddolžili 
lOOletnici slovenskega gleda
lišča znani kostanj eviški ig ra
lec Ivan M lakar pa bo hk ra ti 
praznoval 30-letnico svojega 
gledališkega udejstvovanja. 
Uprizoritev dela, k i ga je  zre
žiral Lado Sm rekar, sceno 
zanj pa izdelal slik ar M aksim 
G aspari, bo  za K ostanjevico 
pravi ljudski praznik. Prem i
era, o kateri bom o obširneje 
poročali prihodnjič, se bo 
začela ob 20. u ri.

Slovenski kipar Ivan Napotnik 
je doma v gorski vasi Zavodnje 
nad Šoštanjem, kjer se je rodil na 
samotni km etiji »pri Zdovcu« 12. 
decembra 1888. Pri Fr. Repiču na 
ljubljanski obrtni šoli je prejel prve 
nauke in šel nato na Dunaj, kjer* 
je študiral celih sedem let. Prva 
svetovna vojska tudi njemu ni p ri
zanesla in ga je na tirolski fronti 
zaznamovala za vse življenje z in
validnostjo. Po vojski se je vrnil 
v rodno vas in tam  — s kratkim 
iresledkom enega leta — živel vse 

Jo  usodnega 1941. leta. Tedaj se 
je za stalno preselil v Šoštanj in 
tam 19. junija 1960 umrl.

Mladega in zdravega kmečkega 
fanta je takratni Dunaj prevzel s 
svojo secesijo in v njem zapustil 
trajne sledove. Oblikoval je v gli
ni, bronu in kamnu, posebno pa 
mu je pel les, ki je zrelemu ust- 

. varjalcu Napotniku postalo doma
la  edini m aterial, v katerem se 
izraža. V tišini svojega kmečkega 
doma, daleč stran od mestnega 
vrveža in kulturnih središč si iz
oblikuje svoj slog. ki je tako zna
čilen za »zavodenjskega rapsoda«. 
Ideal lepote mu je bilo človeško 
telo, ki se mu je zmeraj znova po
svečal s svojim realističnim obli
kovanjem, pristnostjo In zdravjem, 
pri čemer pa je našel še zmeraj 
dovolj možnosti za poetično izpo- 
ved, ki se mu mestoma izčisti do 
pravih liričnih izpovedr trajne in 
neponovljene vrednosti,

V ostalini tega zanimivega ust
varjalca je zato ostala celo plejada 
bohotnih in razgibani f r  ženskih 
aktov (Zanjice, Matere, Eva, Hre
penenje itn .) krepkih, delavnih 
postav (Usnjar), otroških figuric, 
fantov in pultov. Izvrstni pozna
valec Napotnikovega ustvarjanja dr. 
Karel Dobida pa šteje za umetni
kova najboljša dela Egipčanko, 
Evo, Dušico, Plesalko, Prebujenje, 
SUo, Poljub . . .

Napotnik je mojstrsko obvladal 
tehniko kiparske umetnosti in zla
sti v lesu postal pravi m ojster ln 
ljudski umetnik v najpristnejšem 
pomenu te besede, zaka( malo je 
ustvarjalcev, ki bi bili tako tesno 
in  vse življenje povezani z ljudmi 
in aemljo, iz katere so izšli.

Se eno bi radi povedali ob tej 
razstavi. V obsežnem Napotniko- 
vem opusu je tudi cela vrsta stva
ritev, ki niso do konca izdelane, ki 
jim  je sam kipar rekel skice in ki 
dajo le slutiti končno podobo, ki 
je lebdela umetniku pred očmi, ko 
je ustvarjal. Značilno je, da so 
tudi ta  polna neke očarljive pri
vlačnosti ln da mestoma človeka 
te  boli vznemirjajo in prevzamejo 
kot dokončane umetnine. Med nji
mi je več variant Zavodenjske Ve
nere, Matere z otroki, Plesalke itd. 
Smatrali smo za potrebno, da jih 
prikažemo, ker Je to bistvena do
polnitev podobe tega največjega

Denarja le za 
životarjenje

Porabniki sklada za kul
tu ro  p ri občanska skupščini 
v Brežicah so letos zaprosili 
za 350.000 dinarjev, v sklad 
pa se bo nateklo kom aj ne
kaj nad  160.000 dinarjev. La
ni obnovljeni sklad financira 
osnoivno dejavnost ’' Zavoda 
za kulturo, Posavski m uzej, 
občinski Svet ZKPOS tbr  Se 
nekatere m anjše porabnike.

U pravni odbor sklada je  
na  zadnji seji sp re je l finan
čni plan. 2e vnaprej Je vsem 
Jasno, da bodo ku ltu rne in
stitucije životarile. Znova 
bodo iskale pom oč p ri de
lovnih organizacijah, ker se 
z ustanovitvijo sklada vpra
šan ja  ku ltu re  niso uredila.

slovenskega izpovedoval ca v lesu, 
ljudskega umetnika in samotnega 
rapsoda izpod koroških gori.

LADO SMREKAR

ležilo precejšnje število obi
skovalcev iz K rškega, Nove
ga m esta, K ostanjevice na K r
ki, Brežic in  Zagreba. P rišli 
so tud i politični delavci obr 
činske skupščine K rško, da 
bi bili p riča  uresničevanju 
prizadevanj njihovih ku ltu rn i
kov. Besede Lada Sm rekar
ja  — govoril je  o k iparju  — 
pa so nas popeljale v N apot
nikov svet in  nam  ga z izbra
no besedo odkrivale. Govor 
Lada Sm rekarja je  vseboval 
besede poznavalca N apotniko
vega dela, tu  in tam  pa so 
bile bodj pesem  kot govor. 
Kako naj ne b i bile, saj je  
tud i kiparjevo delo pesem , 
ki se m u je  iz duše izlila v 
les.

Razstava bo odprta do 29. 
m aja. Vodstvo galerije je iz
dalo p rije ten  razstavni kata
log z uvodno besedo Lada 
Sm rekarja.

Kaže, da je  k rška galerija, 
ki jo  vodi tov. UršiČeva, izpol- 
nika vsa pričakovanja in po
trd ila, da je  napredek v kul* 
turnem  delu le tam , k jer so 
zavzeti ljudje.

Pet^ j B reščak

Arheološki vestnik XVIII (1967)
Komaj pet mesecev je minilo in 

pred nami je spet nova številka 
osrednje slovenske revije za arhe
ologijo, 18. številka Arheološkega 
vestnika. S to številko je časopis 
nadoknadil zamudo in postal spet 
ažuren, kar je  stroki samo v prid, 
saj bralce hitro  in redno obvešča 
o novih dognanjih s področja ar
heologije in njenih pomožnih ved 
v Sloveniji in drugod. Osemnajsta 
številka obsega 500 strani in pri
naša poleg uvodnih razprav, kjer 
prevladuje paleolitska vsebina, še 
gradivo in  prispevke iz dveh te
matskih kolokvijev, ki jih  je pri
pravilo Arheološko društvo Slove
nije. Prvi, o starejši kam eni dobi
— paleolitiku v Sloveniji, je bil 
oktobra 1965 v Ljubljani. Nasled
nji kolokvij pa je bil posvečen 
zgodnjemu srecjnjemu veku v Slo
veniji. Na tem kolokviju, ki je tra 
jal dva dni. so referenti oktobra 
1966 poročali največ o problemih 
in interpretaciji najdb na naših 
tleh. Na obeh kolokvijih je bilo 
prebranih, precej referatov, ki so 
obe temi osvetlili z raznih vidikov 
in prinesli več novih dognanj ter 
predstavili novo arheološko gradi
vo. Posebno privlačnost teh temat
skih kolokvijev so poučne strokov
ne ekskurzije, ki vodijo udeležence 
po končanem kolokviju na tista 
slovenska arheološka najdišča, o 
katerih Je bilo v referatih največ 
govora.

Dolenjska je tudi v tej številki

Arheološkega vestnika dobro za
stopana. Tone Knez je v njej ob
javil dva krajša prispevka. V 
prvem poroča o najdbi žarnih 
grobov, ki so jih  našli leta 1963 
ob gradnji steklarne INIS v Bršli- 
nu. To je najstarejša arheološka 
najdba (10. stoletje pred našim 
štejem!) na področju Novega m e
sta. V drugem članku (Staroslo
venske najdbe na Dolenjskem in 
v Beli krajini) pa je zajel in  na 
kratko označil vse doslej znane 
slovanske ostaline v južni Slove
niji, ki so v primerjavi s prazgo
dovinskimi in  rimskimi najdbami 
zaenkrat še zelo redke. Paola Ko
rošec je (* javila drobno staroslo
vensko (?) najdbo iz halštatske 
gomile (1) v Pavli vasi pri Tržišču, 
Sonja Petrujeva pa je predstavila 
nekaL«zelo zanimivih zgodnjesred- 
njeveskih najdb iz Gorjancev (Vra- 
tolom. Pendirjevtoa, Orehek p il  
Stopičah), ki časovno segajo od 
pozne antike prek langobardskih 
najdb iz sredine 6. stoletja do 
roslovenSkih najdb zgodnjega 
njega veka. Najdbe iz Gorja 
opozarjajo na pomembnost 
krajev, posebej še področja okrog 
Mihovega, na meji (še izza prazgo
dovinskih časov), nad plodnim 
šentjernejskim  poljem. Razveselji
vo je dejstvo, da je v vsaki števil
ki Arheološkega vestnika vse več 
prispevkov, ki obravnavajo bogate 
arheološke najdbe iz Dolenjske in  
Bele krajine. T. K.

RAZPIS KAJUHOVIH 
NAGRAD ZA LETO 1968

Da bi narodnoosvobodilna vojna slovenskega naroda 
dobila v slovenski književnosti še večji poudarek 
in  da bi pisatelje, pesnike in  druge um etniške obli
kovalce te r zgodovinarje, zlasti pa  vse, ki so kakor
koli sodelovali v NOV, še bolj zain teresirali za us
tvarjan je del s tem atiko narodnoosvobodilne vojne, 
razpisuje zavod »Borec« Kajuhove nagrade za leto 
1968. N

K ajuhove nagrade se podeljujejo za izvirna in  še 
neobjavljena dela, napisana v slovenščini? za rom an, 
povest, pesniško zbirko, zbirko novel, dram o, doku
m entarno delo, spom ine te r za Ilustracije in opre
mo knjig, ki Jih izda zavod »Borec«. Za Kajuhove
nagrade pridejo  v poštev le dela, k i obravnavajo 
partizanstvo, ilegalo, predvojno partijsko  delo in 
razredno borbo, koncentracijska taborišča te r znan
stvena zgodovinska dela s tega področja. Po po
treb i žirija  lahko odloči, da se nagrade podelijo 
posebej za beletristiko  in posebej za dokum entarna 
dela.

Nagrade za književna dela:
I. nagrada v znesku 4.000 NđSn 

II . nagrada v znesku 3.000 Ndin 
III. nagrada v znesku 2.000 Ndin

Nagradi za opremo knjig:
I. nagrada v znesku 1.000 Ndin 

II. nagrada v znesku 500 Ndin

Dela za nagrade naj avtorji pošljejo zavodu' »Borec«, 
L jubljana, Bethovnova 10/111, do 30. septem bra 1968. 
Poslana dela bo ocenila žirija , ki Jo bo imenoval 
zavod »Borec«.
Vsa nagrajena dela bo s posebno pogodbo odkupil 
zavod »Borec« in jih  u v rstil v svoj redni knjižni 
program .
K ajuhove nagrade bodo podeljene ob obletnici Ka
juhove sm rti 21. feb ruarja  1969.

UPRAVNI ODBOR ZAVODA »BOREC«



ttNOVO
Ca t e š k e  

T oplice
MIIN8I GOLF

vstopnina 3 din •••••••••••••••

CESTNO 

PODJETJE 

v CELJU

IZVAJA VSA DELA 
S PODROČJA NIZKIH GRADENJ 
KVALITETNO IN POCENI

KEGUANJE

Prvenstvo kegljačev

V Ljubljani je bilo konča
no državno ekipno prvenstvo. 
Udeležila se ga je tudi Pio
nirjeva ekipa, k i je  nastopila 
najprej na avtomatskem keg
ljišču Maksa Perca in dosegla 
povpreček 802. H ren je dose 
gel 870 kegljev, solidna pa 
sta  bila K rusič z 826 in Le- 
giša z 818 keglji. Na rezultat 
je vplivalo popolnom a novo 
okolje avtom atskega keglji
šča, na katerega tekmovalci 
niso bili vajeni. V drugem  
nastopu je  Pionir nastopil na 
težkem Slovanovem kegljišču 
in dosegel za to  kegljišče ze
lo dober rezultat s povpreč
no 797 keglji. Ponovno je bil 
najboljši H ren z 837, sledili pa 
so  M rzlak z 823, Legiša 808, 
K rušič 780, Romih 777 in 
Barbič 759 keglji. Med naj
boljšim i 24 ekipam i je Pionir 
zasedel zadovoljivo 16. mesto 
in  prehitel vse bosanske in 
srbske ekipe. (en)

Šentjernej : Iskra (Novo 
mesto) 372:369

V prvenstveni tekm i druge 
lige je v razburljivem  sreča
n ju  Šentjernej prem agal Is 
kro iz Novega m esta z rezul
tatom  372:369. B. A.

—  Gledam, kam bova šla na letni dopust!

—  In denar, ljubi možek?

—  Privarčevala ga bova v

Dolenjski banki in hranilnici

v NOVEM MESTU ali v njenih enotah

v KRŠKEM, TREBNJEM IN METLIKI!

NE POZABITE:
m—mmmmmmmmom+mmmm

Dolenjska banka in hranilnica v Novem mestu je lani avgusta 
z v i š a l a  obrestne mere: za navadne vloge na 6,5%, za veza
ne vloge do 8%! — In ne pozabite tudi na ugodne obresti za 
sredstva na deviznih računih občanov, za katera plačuje banka 
4-6 odstotkov v devizah, razen tega pa dodatno še 1,5 do 2,5 
odstotka v dinarjih!

NOGOMET

Dve neodigrani tekmi
Pretekli teden sta bili neodigrani dve nogometni tekmi, Celu

lozar se je v svoji ligi še bolj utrdil v vodstvu, Novomeščani pa _so 
krepko izgubili v srečanju s Tolminom in jim gre sp evna slabše. 
Belokranjski nogometaši se niso udeležili srečanja * Ilirijo v Ljub
ljani in tekma bo najbrž razsojena i  rezultatom 3:0 za Ilirijo. črno- 
maljčani so zdaj na 10. mestu s 15 točkami in močno visijo. Odigra
na ni bila še ena tekma, in to med Brežicami in Ljubnom, ker je 
vodstvo Ljubna poldrugo uro pred pričetkom telefonsko odpovedalo 
srečanje zaradi okvare na avtomobilu.

Novo mesto : Tolmin 8:0
Srečanje v Tolminu se je 

končalo za Novomeščane s 
poraznim rezultatom  8:0 (3:0). 
Okoli 400 gledalcev je bilo 
priča izraziti prem oči dom a
činov. Novomeščani so v 
drugem  polčasu v začetnih 
osm ih m inutah dobili kar 
tr i gole. S tem  je  po dveh 
rem ijih upanje, da se bo sta 
n je spet izboljšalo, propadlo 
in Novomeščanom se obeta, 
da bodo s sedm im i točkam i 
prista li na zadnjem m estu.

ATLETIKA

Vojnik : Celulozar 0:4
K rčani so gostovali v Voj

niku in zmagali z rezultatom  
0:4. Igrišče je bilo zelo b la t
no, pa tudi prem ajhno, zato 
je nerazum ljivo, kako je  tek
movalna kom isija CNP mog
la dovoliti prvenstveno sreča
n je  na tem  igrišču. Gole za 
Celulozar so dosegli: Stano
jevič, Božič, Rabič in  K linar. 
Celulozar bo imel 26. m aja 
v gosteh moštvo s  Polzele.

V. N.

Odlični atletski rezultati
Na stadionu M atije Gubca 

v K rškem  je bilo medobčin
sko prvenstvo osnovnih šol 
Spodnjega posavja za atletski 
šolski pokal. Sodelovalo je 
13 ekip oziroma 221 pionirjev.

P ri pionirjih  je bil vrstni 
red  ekip naslednji: 1. Breži
ce, 2. Krško, 3. Boštanj, 4. 
Senovo in 5. Sevnica. Pri p i
onirkah so bile najuspešnejše 
Senovčanke, sledijo Krško, 
Brežice, Sevnica in Boštanj. 
Prireditev je bila eno najbolj 
množičnih atletskih- srečanj 
doslej v K rškem , lepi rezul
tati, ki so jih  dosegli mladi 
tekmovalci in tekmovalke, pa 
dokazujejo, da naše šole po
svečajo veliko pozornost a t
letiki, čeprav zanjo ni p ri
m ernih objektov. V. P.

Novo mesto: medobčin
sko prvenstvo srednjih 

in poklicnih šol
Letošnjega medobčinskega prven

stva v atletiki so se udeležili 
učenci iz vseh 6 srednjih in, po
klicnih šol Novega mesta, Črno
melj so zastopali razen gimnazij
cev še učenci PKŠ, prvič pa so 
so se udeležile tudi učenke iz po
klicne šole BETI Metlika. Slednje 
so v skupnem plasmaju v atletiki 
zasedle odlično četrto mesto.

Ženske ekipe so se razvrstile 
tako: 1. gimnazija N.' m. 4.933 
točk, 2. ESS N. m . 4.799 točk, 3. 
šola za zdravstvene delavce N. m. 
4.162 točk, 4. poklicna šola BETI 
Metlika 2.667 točk.

Vrstni red moških ekip: 1. gim
nazija N. m. 8.314 točk, 2. ESS 
N. m. 6.350 točk, 3. gimnazija Čr
nomelj 4.500 točk, 4. PKž Črno
melj 4.220 točk, 5. SKS Grm N. 
m. 4.181 točk. Najboljši posamez
niki v atletiki so prejeli diplome, 
moške in ženske ekipe Novo me
sto pa so si v rokometu prisvo
jile v trajno last prehodna pokala 
MZPPS Novo mesto. J. G.

Speedway dirke 
preložene

Za v nedeljo napovedane 
speedway dirke y Krškem 
so bile zaradi slabega vre
mena in zato, ker je dež 
preveč razm očil dirkališče, 
odgođene. K ot sm o izvedeli, 
bodo dirke v juniju , vendar 
točen datum  še ni znan.

Vrh waterpola v Krškem
27. m aja bo prišla v K r

ško na desetdnevni trening 
državna waterpo!o reprezen
tanca.

L. HARTMAN

SGP »PIONIR« Novo mesto
s svojim i poslovnimi enotam i gradi vse vrste objektov visoke in  nizke gradnje, najsodobnejše stano
vanjske stavbe, turistične, industrijske in km etijske objekte, mostove, ceste in drugo, po sodobnih 
m etodah s priznano kvaliteto in  v dogovorjenih rokih. Z lastnim i obrtnim i obrati izvršuje gradbeno- 
obrtniške in avtomehanične usluge. Razpolaga tudi z lastnim  tehničnim  birojem .

□  INVESTITORJI, POSLUŽUJTE SE NAŠIH USLUG, KI JIH  PRIPOROČAMO!

Najhitrejši pionir 
Slovenije

Kočevska p ionirja Mirko 
Hvala in  Mojca B riški sta  
se na ljubljanskem  tekmoval
nem področju z odličnim re 
zultatom  v teku uvrstila na 
prvo mesto in  si s tem  zago
tovila sodelovanje na repub
liškem prvenstvu za določi
tev najhitrejšega p ionirja in 
pionirke Slovenije v letu 1968. 
Mirko Hvala je v teku na 60 
m etrov dosegel čas 7,3 se
kunde in dobil naslov n aj
hitrejšega pionirja Slovenije. 
Pionirka Mojca Briški se je 
v zelo zahtevni konkurenci 
uvrstila na častno osmo m e
sto.. A. A.

ROKOMET

Grosuplje : Krmelj 24:18
Tekma je potekala v Gro

supljem  v deževnem vrem e
nu, G rosupeljčani pa so si 
zagotovili zmago že v prvem 
polčasu. K rm eljčani so se v 
drugem  polčasu po nepotreb
nem razburjali nad sojenjem  
sodnika Rusa iz Ljubljane.

Partizan Krško : Šentvid 
(Ljubljana) 11:13

Dež, spolzka žoga in ne- 
doigrana domača ekipa so 
bli vzroki za poraz krškega 
Partizana. Čeprav je bila k r
ška ekipa okrepljena z Gan
cem, ki se je vrnil iz JLA, ni 
bilo v igri prave borbenosti, 
pa tudi precej strelov čez gol 
ali mimo njega je bilo. Za 
Krčane je uspešno branil vra
ta r Arh, zadetke za K rško pa 
so dosegli: Iskra  5, M lakar 3, 
Koman 2 in Gane 1. V. N.

Brežice : Storžič 10:6
V nedeljskem  kolu so Bre- 

žičanke igrale z ekipo Storži
ča  na njihovem terenu. Če
prav je bilo pričakovati zma
go domačink, so se Brežičan- 
ke v drugem delu srečanja 
dobro znašle in zasluženo 
osvojile obe točki. Za Breži- 
čanke so dale zadetke: Buža- 
nčič 4, Molan 3, K olar 1, 
Mišič I 2. V nedeljo bodo 
Brežičanke v gosteh pri ljub 
ljanski Olimpiji. V. P.

Novo mesto : Slovan 
(Ljubljana) 21:11

Brežice : Rudar (Vele* 
nje) 13:11

ODBOJKA
Trebnje : Jelšane 3:2
V nedeljo je odbojkarska ekipa 

Trebnjega gostovala v Jelšanah pri 
Ilirski Bistrici in zmagala s te
snim izidom 3:2 (15:9, 15:7, 5:15, 
9:15 15:10). Gostje so v pnrih dveh 
nizih zaigrali zelo dobro in povedli 
z 2:0, vendar so kasneje močno 
popustili in dovolili, da so doma
čini izenačili. Odločilni niz je bil 
dolg in težak; zmagalo je moštvo 
z več rutine, posebno pa se je to 
krat odlikoval inž. P. što r. Sodnik 
Debevc iz Postojne ni sodil naj
bolje. M. L.

Od tu in tam
ČRNOMELJ — V polfinal

nih tekm ah m ladinskega tu r
n irja  v počasitev dneva m la
dosti se je m oral favorit ZO
RA sprijazniti s porazom pro
ti osnovni šoli. Osnovna šola 
je zmagala 6:3 (6:1). V drugi 
tekmi je  gim nazija A prem a
gala gimnazijo B s 4:2 (0:1).
V tekm i za prvo m esto se 
bosta srečali ekipi osnovne 
šole in gimnazije A, v borb i 
za tre tje  mesto pa ZORA in 
gim nazija B. A. L.

ČRNOMELJ — V nadalje
vanju delavskih športnih iger 
je BELT prem agal K ovinarja 
s 6:1, Iskra ZORO s  7:3, 
BELT pa Iskro  A. L.

BREŽICE — Za dan letal
stva sta  ObSS Brežice in  gar
nizon Cerklje priredila že 
tradicionalno srečanje sindi
kalnih reprezentanc s sta re 
šinam i domačega garnizona.
V namiznem tenisu (5:2) in  v 
stre ljan ju  z zračno pušico 
(735:547) sta zmagali sindi
kalni reprezentanci, v šahu 
(4:2) in kegljanju (303:289) 
pa pripadniki garnizije. V. P .

BREŽICE — V počastitev 
dneva m ladosti bo 24. m aja 
tek po ulicah m esta s sode
lovanjem študentskih in  hr
vatskih ekip, 25. m aja bo na  
športnem  igrišču p ri gim na
ziji nogometni tu rn ir gim na
zij, istega dne popoldne pa 
parada m ladosti. V. P.

ŠENTJERNEJ — Na atle t
skem mitingu Šentjernej sike 
šole so bili 19. m aja doseženi 
naslednji rezultati: p ion irji
60 m  — 1. Pucelj 8,6; daljina
— Pucelj 4.51; višina — Škr
bec 130; tek na 400 m  — 1. 
Pucelj 66; mladinci 60 m —
1. Gomizelj 8,4; 400 m — Bu
čar 65,5; daljina — 1. Gomi
zelj 4,87; višina — 1. B učar 
145; pionirke 60 m — 1. Žab
kar 8,8; višina — 1. Likar 115.

B. A.
ČRNOMELJ — Povratn i 

tekm i v rokom etu m ed osno
vnimi šolami Metlike in Črno
m lja so se končali p ri dekle
tih z zmago M etličank 9:3 in  
pri fantih z zmago Cmom alj- 
čanov s 24:14. N ajboljši s tre 
lec je bil š ta jd o h ar (Črno
m elj), ki je  dosegel 9 zadet
kov.

Učenci in predavatelji PKŠ 
Črnomelj so z neodločenim 
rezultatom  10:10 odigrali tek
mo v rokom etu. V odbojki 
so zmagali predavatelji, med
tem ko so se srečanja v no
gometu in rokom etu končala 
neodločeno. A. L.

KOČEVJE — Na predtek 
movanju za uvrstitev na re 
publiško tekmovanje v gim
nastiki so se mladinci TVD 
Partizan iz Kočevja v L jub
ljani zelo dobro uvrstili. V 
disciplinah parter, konj z ro 
čaji, preskok, bradlja, drog 
in krogi so zbrali 258,3 točk 
in se uvrstili na prvo m esto. 
N ajboljša sta bila Stane Ken
da s 53,8 točke in Bojan Cig- 
lič z 52,8 točke. A. A,

KOČEVJE — V kočevskem 
Partizanu so se m arljivo p ri
pravljali na republiško tek 
m ovanje v partizanskem  
mnogoboju. Na tekm ovanje 
bodo poslali po eno vrsto  
mladincev in m ladink, dve 
vrsti pionirjev in tr i  vrste 
pionirk. Na društvenih tek 
m ah,so  vse vrste dosegle več 
kot 80 odst. možnih točk. 
Med m ladinci sta bila naj
boljša Ciglič in Kenda, med 
m ladinkam i Kalabotan in 
Kavčič, med pionirkam i Knav- 
sova in Kočevarjeva in m ed 
pionirji Konte in H rovat.

A. A.
BREŽICE — Na zaključnem 
tekm ovanju pionirjev za ro
kometni pokal m ladosti so 
nastopile ekipe, ki so doseg
le na občinski tekm i prvo 
mesto. P ionirji osnovne šole 
b ra to v  Ribarjev iz Brežic so 
med ekipami • H rastnika, 
šm artna pri Litiji, Zagorja 
in Sevnice zasluženo zasedli 
prvo mesto in prejeli čudo
vit pokal, darilo  steklarne iz 
H rastnika. Finale za pionir
ke je bil v Šm artnem  pri Li
tiji, k jer so se pionirke iz 
Pišec uvrstile na častno 
drugo m esto. V. P.



■  NOVO MESTO — Komi
sija  za letovanje o trok  p ri ob
činskem  odboru Rdečega 
križa je  17. m aja odločila, da 
bo nekaj predšolskih o trok 
odšlo na letovanje na Debeli 
rtič  že 27. m aja. Sporočeno 
je bilo, da so za letovanje 
o trok zbrali 15.000 dinarjev 
(1,5 m ilijona S d in), član i 
kom isije bodo te dni obiska
li delovne organizacije. Med
tem  se je  Center za socialno 
delo že odločil, da bo plačal 
letovanje za 80 šolskih otrok.

■  BRUSNICE — Upravni 
odbor lovske družine je  16. 
m aja razpravljal o 5-letnem 
gospodarskem  načrtu  na lo
viščih in  o popravilu lovske 
koče na G orjancih.

■  NOVO MESTO — Komi
sija  za vagojo in varnost p ro 
m eta je  15. m aja določila, da 
bo 9. jun ija  na novomeških 
ulicah veliko tekm ovanje pio
n irjev  v pravilni in  spretnost
ni vožnji s kolesi. 17. jun ija , 
na dan varstva o trok  v p ro 
m etu, pa bo kom isija podeli
la pionirjem  in pionirkam , 
ki so člani družjn pionirjev 
prom etnikov, značke in  legi
tim acije. Na zadnji seji je  ko
m isija po trd ila tud i predloge 
za podelitev plakete »vzorni 
voznik«.

■  NOVO MESTO — V Do
lenjski galeriji bodo ju tri zve
čer odprli razstavo 80 do 100 
likovnih izdelkov, ki so jih  
napravili učenci osnovnih šol 
iz trebanjske, črnom aljske, 
m etliške in novomeške obči
ne. Razstavo je organiziral 
M edobčinski zavod za pro 
svetno pedagoško službo.

■  NOVO MESTO — V ne
deljo, 26. m aja dopoldne, se 
bo ob 9. u ri v Domu kulture 
na Prešernovem  trgu  pričela 
revija šolskih pevskih zborov. 
N astopili bodo pevski zbori 
iz Otočca, Novega m esta, Sto
pič, Šentjerneja, Škocjana, 
Šm arjete, Šm ihela p ri No
vem m estu, Vavte vasi, Žu
žem berka in z M irne.

Buldožer in občani
Cesto B rusnice—G abrje so 

že toliko razširili, da lahko 
avtobusi in  druga večja m o
to rn a  vozila vozijo po n jej. 
K rajevna skupnost G abrje je  
za dela najela  buldožer, prebi
valstvo p a je  delalo brezplač
no. Dela na cesti še niso 
končana.

Dopolnjena 
muzejska zbirka

Profesor Janko Jarc, rav
natelj D olenjskega muzega iz 
Novega m esta, je  p red  dnevi 
v D olenjskih Toplicah p reu 
redil m uzejsko zbirko NOV 
in jo  dopolnil z novim  sli
kovnim  gradivom . D. G.

Do oktobra razprodano
O pekarna v Zalogu je  že 

▼  začetku le ta  vnaprej p ro 
dala vse, k ar bo izdelala do 
oktobra. K upci so večinom a 
zasebniki. O pekam a je  šele 
pred nedavnim  podražila iz 
delke za 7 odstotkov, do te 
daj pa so veljale cene izpred 
reform e. Tudi le tos bodo iz
delali največ votlakov (60 
odstotkov), 25 odstotkov bo 
zidakov, 15 odstotkov pa 
stropnikov. *

ZA DAN MLADOSTI V NOVOMEŠKI OBČINI

V vojašnici bodo postali mladinci
Osrednja proslava bo v vojašnici »Milan Majcen« — 400 pionirjev bo do

bilo v soboto mladinske izkaznice — Partizanski miting v Podturnu

O srednja občinska prosla
va v počastitev dneva m la
dosti bo v soboto, 25. m aja, 
v novom ešk vojašnici »Milan 
Majcen«, ki bo. odprla vrata 
vsej šolski m ladini Novega 
m esta in še posebej p ionir
jem  osnovne šole »Katja 
Rupena« in šm ihelske osnov
ne šole, ki bodo tega dne 
v vojašnici postali m ladinci.

Razen slavnostnega spreje
m a pionirjev v Zvezo m ladine 
bo v vojašnici ku ltu rna p rire 
ditev, na kateri bodo sode
lovali gim nazijci, učenci os
novne šole »K atja Rupena« 
in glasbene šole te r vojaški 
orkester. Zatem  bodo šport
na tekm ovanja, na katerih  
se bo m ladina pom erila s 
pripadniki JLA, zvečer pa 
m ladinski ples.

Z obiskom  in prireditvam i 
v vojašnici bo m ladina še 
bolj u trd ila  že tradicionalno

prijateljstvo  s pripadniki 
JLA. To p rija te ljstvo  bo ne
dvomno potrjeno tudd nar 
slednji dan, 26. m aja, ko bo 
novomeška m ladina, pred
vsem m ladina iz delovnih 
organizacij, šla s pripadniki 
JLA na skupen pohod na 
Bazo 20. Po ogledu partizan 
skih spom enikov na Rogu 
bo v Podturnu partizanski 
m iting. Računajo, da bo na 
pohodu 150 do 200 udeležen
cev.

Na dan m ladosti bodo v 
osnovnih šolah sprejeli v 
m ladinsko organizacijo okoli 
400 pionirjev. Sprejem i bodo 
povsod slavnostni. P red tem  
je  več šol obiskal predsednik 
občinskega kom iteja ZMS 
Andrej Repinc in  predaval 
o m ladinski orgnizaciji.

V počastitev dneva mlado
sti je  bilo v Noverrt m estu

Za novo šo lo  v M irni peči, ki se  že dviguje od tem e
ljev, so  občani prispevali okoli 45.000 dinarjev. Raču
najo, da bodo do konca leta dali še 25.000 dinarjev. 
Sam oprispevka od kmetov še n iso  pričeli zb irati

(F oto: Ivan Zoran)

Kanalizacijo 

pred cesto!
Inž. Slobodan Novakqyič, 

referent za kom unalne in 
gradbene zadeve p ri občin
ski skupščini v Novem m e  
sfcu, je  14. m aja zvečer v 
Vidičevi gostilni v žab ji vasi 
obrazložil izpeljavo kanaliza
cije na K odeljevem  hribu  in 
v žab ji vasi na podlagi načr
tov, ki jih  je  naredilo  po
d je tje  za stanovanjsko go
spodarstvo in u rejan je  na
selij iz Novega m esta. Med 
drugim  je  inž. Novakovič po
vedal, da bo glavni kanal, 
dolg več kot 900 m etrov, 
izpeljan tako, da se bo nanj 
lahko prik ljučilo  več ko t 120 
zasebnih hiš. ČUatu kom isije 
za ureditev kanalizacije, so 
nato razpravljali o  deležu 
prebivalstva za kanalizacijo, 
ki bo predvidom a veljala 
220.000 dinarjev (22 m ilijo
nov sta rih  dinarjev).. Do
končno besedo o tem  bodo 
slišali na m nožičnem  sestan 
ku prebivalcev Žabje vasi in 
Kodeljevega hribe. P ripom 
nili so, da bo urejena ka
nalizacija pogoj za asfa lti
ranje ceste sk o a  Žabjo vas.

Za urejeno Novo mesto
Na razširjeni seji novome

škega hortikulturnega d ru š t
va 17. aprila so razpravljali 
o urejevanju  okolij stanova
njskih  hiš, poslovnih stavb in 
drugih javnih poslopij, o te 
km ovanju v u re jan ju  krajev, 
šolskih vrtov in  gostišč te r o 
organizaciji potujoče ho rti
kulturne razstave v Novem 
m estu. Poudarili so, da bodo 
to uresničili le s skupnim  
delom  vseh prizadetih  druž
beno-političnih in delovnih 
organizacij, zlasti če bosta 
sodelovala krajevna skupnost 
in Podjetje za stanovanjsko 
izgradnjo in u rejan je  n a se  
lij. Vsaka skupna akcija naj 
bi ne tra ja la  le nekaj dni ali 
tednov, m arveč vse leto.

V Žužemberku zame
njali komandirja

Občinska skupščina v No
vem m estu je  23. ap rila  im e
novala Jožeta V ranešiča za 
novega kom andirja postaje 
m ilice v Žužem berku. Dose
danji kom andir Anton K ranjc 
je  na te j se ji razrešen ko- 
m andirskih dolžnosti.

in  drugih k ra jih  več športn ih  
tekm ovanj, ki jih  je razpi
sal občinski kom ite ZMS. 
Učenci osnovnih šol so tek- 
tekmovantj, ki jih  je  razpi- 
m etu, srednješolci in m ladi
na delovnih organizacij pa 
v nogom etu, rokom etu in 
atletik i.

Novomeščani po
zdravili štafeto
Močan dež je  sprem ljal 

nosilce m edobčinske in  os-, 
m ih občinskih štafe t v sobo
to, 18. m aja, na vsej poti do 
Glavnega trg a  v Novem me
stu, k je r so jih  pričakali šte 
vilni Novomeščani in pred 
stavniki družbeno-političnih 
organizacij. Štafetne palice je 
prevzel predsednik občinske
ga kom iteja ZMS An&rej Re
pinc, po pozdravnem  sporo
čilu predsedniku T itu za n je 
gov ro jstn i dan pa je  p ripad 
nik taborniške organizacije 
ponesel palico m edobčinske 
štafete, ki je  pričela pot v Be
li k rajin i, p ro ti K ostanjevi
ci, od koder je  šla v K rško 
in se v Laškem pridružila 
zvezni štafeti.

Pred novimi naloga
mi dobro pripravljeni

O b čin sk a  g a s ilsk a  zveza 
N ovo m e sto  je  n a  sv o jem  
red n em  o b čnem  zb o ru  
sp re je la  le to šn ji o k v irn i 
p ro g ram . V le to šn je m  le
tu  bo  o b č in sk a  g a s ilsk a  
zveza p o sv e tila  n a jv eč  po 
z o rn o s ti o b čn im  z b o ro m  
g asilsk ih  d ru š te v  in  p r i 
p rav am  za V I. k o n g re s GZ 
SR S. T a k ra t b o d o  izd a li 
tu d i p o ro č ilo  o d e lu  ga* 
s ilsk ih  o rg an iza c ij za  4- 
le tn o  o b d o b je . T.

V le to šn je m  te d n u  p o 
ža rn e  v a rn o s ti b o  o b č in 
sk a  g a s ilsk a  zveza p o s k r 
b e la  za p re d v a ja n je  p o u č 
n ih  film o v  n a  šo lah  in  za 
s tro k o v n a  p re d a v a n ja . S a 
m o ta k o  se  b o d o  tu d i m la 
d i o d lo č ili za  d elo  v  g a
s ilsk ih  d ru š tv ih . Z a u sp o 
s a b lja n je  n ov eg a k a d ra  
b o d o  le to s  p r ire d ili p o seb 
n e te č a je  in  se m in a rje , n a  
k a te r ih  bo d o  m lad i g asilc i 
izvedeli, k ak o  je  tr e b a  p o 
m a g a ti ob  p o p la v a h  a li re 
še v a n ju  iz p o d  ru šev in .

Šmarješka kanaliza
cija je neurejena
K rajevna skupnost Smar- 

Jeta si prizadeva, da bi sku
paj z novom eškim  cestnim  
podjetjem  uredila kanaliza
cijo. Prebivalci S m arjete bo
do prav gotovo zadovoljni, 
če uredijo kanalizacijo, saj 
je  doslej v vročih poletnih 
dneh vedno zaudarjalo iz 
greznic, Cestnem u podjetju  
pa v prihodnje ne b i bilo 
treba č istiti jarkov, k t so 
pogosto zasuti s  peskom . Ce 
bodo uredili kanalizacijo, b i 
bilo mogoče razširiti tud i 
šm arješko cesto, k i b i bala 
tako varnejša za ves prom et.

700 suhih vodnjakov
V večtedenski suši v Su

hi k ra jin i je  presahnilo 
več kot 700 vodnjakov. P ri
zadete so bile dom ala vse 
vasi, še najbolj pa k raji 
v okolici H inj.

L judje ze dolgo niso ta 
ko stradali vode kot letos. 
Niso je m eli n iti za ku
hanje, kaj šele za um iva
nje in pran je. Živino so le 
poredkom a napajali.

Studenec nad Laščami 
pri Dvoru za ljudi v n a j
večji suši n i b il dostopen, 
ker ga je  kočevsko gojitve
no lovišče ogradilo in  na
m enilo za napajanje div

jadi. Za nekaj časa je zata
jil vodovod v Zvirčah in 
Prevolah.

L judje so vodo vozili — 
tudi po več u r daleč — iz 
K rke v sodih, nekaj' ci
stern  p itne vode pa so jim  
pripeljali iz Žužemberka. 
Vodnjake na Dvoru in  b li
žnjih vaseh so napolnili 
gasilci.

K rajevni skupnosti v Zu- 
žum berku in na H injah  sta 
bili p riso tn i p ri vseh ak
cijah z vodo. Fom em bnej^ 
še pomoči p a zaradi po
m anjkanja cistern  ljudem  
n ista  mogli dati.

Staro sejmišče je 
naprodaj

Prvi sejem  na novem Šent
jernej skem  sejm išču, ki ga 
je  u red ila krajevna skupnost, 
bo 15. jun ija . V kratkem  bodo 
nam estili tam  še javno teht
nico in p rostor ogradili. S ta
ro  sejm išče je naprodaj za 
gradbene parcele. Izkupiček 
zanj bo krajevna skupnost 
hranila za ureditev kanaliza
cije.

Pet odlikovancev 
na Otočcu

V nedeljo, 12. m aja, je  
predsednik občinskega od
bora RK B oris Savnik na 
Otočcu na slavnostni akade
m iji krajevne organizacije 
RK podelil odlikovanja (sre
brne znake, diplom e in p ri
znanja) petim  aktivistom  RK. 
Učenci iz osnovne šole so za 
to /rJ priložnost pripravili kul
tu rn i program .

Kjer bo več soplačnikov!
Komunalni sklad dobil začasen program

Občinski kom unalni 
sklad v Novem m estu bo, 
kakor je  sklenil njegov 
upravni odbor na seji 11. 
m aja. dal denar predvsem  
za dela, za katera  bodo 
pridobili več soplačnikov. 
Pom em ben je tud i sklep, 
da bo sklad dajal sredstva 
tja , k jer bodo hk ra ti u re 
ja li vsa kom unalna vpra
šanja (m odem izftcjo cesty- 
kanalizacije, vodovodov) 
in zveze.

U pravni odbor je spre
jel tudi začasen program  
za financiranje del. Tako 
je za letos predvidel de
n ar za prenovitev ceste 
skozi žab jo  vas, ureditev

pločnikov od Osolnikove 
gostilne ob L jubljanski ce
sti V B ršlin  in Bučno vas, 
v sam em  Novem m estu 
pa: asfaltiran je Ulice ta l
cev, Prešernovega in K id
ričevega trga te r škrabče- 
ve ulice in za prestavitev 
in asfaltiran je ceste od 
splošne bolnice v Kandi- 
ji £o Šm ihela. ̂

Po sklepu -upravnega od
bora bo sklad plačal za 
ureditev pločnikov v Br- 
šlinu 50 odstotkov stroš
kov, v  drugih prim erih  pa 
bo poskušal pridobiti so- 
plačnike vsaj za 30-odstot- 
no udeležbo p ri financi
ranju.

Trgovina KZ v 
Šmarjeti je potrebna 

popravila
Vsi, ki zaidejo v Šm arje 

šiko trgovino km etijske za
drugo, m enijo, da prodajalna 
sploh ne ustreza predpisom . 
Tla' so lesena in  močno iz
rabljena, okna so nepleska- 
na in pokvarjena in stene 
že dolgo ndso bile p rebe
ljene. K er im ajo v trgovini 
le m alo prepotrebnega trgo 
vinskega inventarja, Je n a j
več blaga zloženega k ar po 
tleh. K ljub tem u da je  v 
stavbi tekoča voda, je  v 
prodajalni ni. K m etijska za
druga plačuje Zavodu za 
stanovanjsko izgradnjo m e
sečno 300 d in  najem nine, 
vendar doslej še ndso niče
sa r popravili.

Naselje zasebnikov
V D olenjskih Toplicah n a 

sta ja  ob cesti, ki drži na 
Podturn, novo naselje. Zaseb
niki, zvečine iz okolice, gra
dijo tam  14 novih hiš. P red 
le ti je  podobno naselje n a
stalo  v zahodnem  delu k ra 
ja. D. G.

Kino v nevarnosti
Doklej bodo v D olenjskih 

Toplicah še lahko hodili v 
kino? To vprašanje so si za
stavili na nedavni seji odbo
ra  tam kašnjega prosvetnega 
društva, ker so ugotovili, da 
je  k inoaparatura že močno 
obrabljen^. D ruštvo b i rado  
odkupilo novom eški kinopro
jek to r, ker pa sam o nim a 
denarja, je  prosilo  delovne 
organizacije za denarno pod
poro. D. G.

VUlllllllllllllillUl

RADIO IN TV 
SPREJEMNIKE

vam takoj in poceni 
popravi 

RTV delavnica

TONE ROSTAN
Vrhovčeva 2, Novo mesto 

tel. 21-053

RIBIČI POZOR!

Vse ribiče RD Novo mesto
o b v e š č a m o ,  do bo

DRUŽINSKO TEKMOVANJE
v lovu rib s plovcem v nedeljo, 26. 
maja, v Škocjanu na Radulji.

Zbor tekm ovalcev bo p ri m ostu v Škocjanu
ob 6.30 uri.
V abljeni člani in mladinca!

Prijave tekmovalcev sprejem a p isam a RD v Novem 
m estu, Glavni trg  7, do sobote, 25. tjn ., do 10 ure.

UPRAVNI ODBOR RD 
NOVO MESTO

KRI. KI REŠUJE ŽIVLJENJA
Pretekli teden so darovali kri na novomeški transfuzijski 

postaji: Jože Pakar, Drago Brezar, Milan Zakrajšek, Jožica 
Mežnar in Anton Kučera, Člani kolektiva Krka. tovarna zdra
d i, Novo mesto; Ivan Stan gel j, Član kolektiva IMV Novo 
mesto; Jože Spelko in Viktor Avsenik, člana kolektiva No- 
voles, Straža; Jože Sterle, Albinca Hudoklin, članici kolek
tiva splošne bolnice Novo mesto; Franc Hrovatič, član kolek
tiva ZTP, postaja Novo mesto; Stanka Nemanič, M arija Sta. 
rič, M arjeta Skok, Majda Košak. Jože M olur. Mija Krasna, 
Anica Avsec, Nada Mesojedec, Tatjana Kobck, Stanka Vese- 
Uč, K atja Žagar, Ivanka Kovačič, Jožica Radovan, Milojka 
Zadkovič, Branka Majerle, Danica Vitman. Tončka Dobravec 
In Marjan Pirh, dijakinje ekonomske šole Novo mesto; Milan 
Gorenc, Drago Zupet, Alojz Janežič, Jože Burger in Kristina 
Ravbcr, člani kolektiva VP 1394, Novo mesto; Andrej Kotnik, ■ 
upokojenec lz Žužemberka; Angelca Tisu, članica kolektiva 
osnovne šole Novo mesto; Anica Mugerli, gospodinja iz Se
miča; Anton Kranjc, Helga KrošelJ in Vida Korasa, člani 
kolektiva občinsko sodišče Novo mesto; Mirko Zupančič in 
Jože Korasa, člani kolektiva Krke — tovarna zdravil. Novo 
mesto; Ivanka Šuštaršič, dijakinja ekonomske šole Novo 
mesto; Ivica Bec, Članica kolektiva VP 1394, Novo mesto.

NOVOMEŠKA KOMUNA®



Pred stanovanjsko sosesko »Nad m lini« sm o lani avgusta in septem bra načrtno 
odkopavali vzhodno polovico gom ile I. Slika kaže gom ilo m ed izkopavanjem , 
kjer bo sta l stanovanjski stolp ič S -l soseske Znančeve njive

Jutri
praznujejo
Dolenjske
Toplice

Ju trišn ji krajevni praz
nik bodo v D olenjskih To
plicah počastili s skupno 
sejo sveta krajevne skup
nosti in družbeno-politič- 
nih organizacij. Zvečer bo 
slavnostna akadem ija, na 
kateri bodo m ed drugim  
nastopili tu d i pripadniki 
JLA iz Novega m esta.

Bo še za kanale
Za šen tjem ejsk i vodovod 

je  krajevna skupnost že dala
80.000 din. O bčani bodo m o
rala prispevati še 70.000 din 
in  opraviti vse izkope za 
glavni cevovod. N a gospo
dinjstvo  pride 600 d in  p ri
spevka in  50 u r  prostovolj
nega dela. Na seji krajevne 
skupnosti so se pogovarjali, 
d a  bi hk ra ti z vodovodom 
ured ili tud i šentjem ejsko ka
nalizacijo. Predvidevajo, da 
b i kanalizacija veljala okoli
210.000 din. Zdaj še nič ne 
kaže, da bi ta  denar lahko 
dobili.

3 6  Ž u pan čičev ih  značk
P red dnevi je  ravnatelj 

m im opeške osnovne šole 
P rane N ahtigal razdelil 36 
učencem  županččeve in 31- 
im  cacibanove bralne značke 
Učenci so resno tekm ovali, 
knjige pa so si izposojali 
predvsem  v šolski in ljudski 
knjižnici.

Uspeh, vreden pozornosti
Kegljači »Pionirja« iz Nove

ga m esta že vrsto let sodijo v 
vrh slovenskega kegljaškega 
športa. Kljub temu da imajo 
od vseh kvalitetnih ekip tre
nutno najslabše pogoje za de
lo, so letos zasedli 6 mesto, 
kar je velik uspeh. O delu in 
problemih v ekipi smo se po
govorili s trenerjem  Robertom 
Romihom.

Kako komentirate osvojitev 
6. mesta v republiki?

Odličen uspeh ekipe »Pionir
ja« je ponoven dokaz, da ima
mo dobre igralce, kljub temu 
da priprave niso ravno naj
boljše. Odkrito povedano, 
takšno visoko uvrstitev so ne
kateri igralci napovedovali že 
pred tekmovanjem. Mislim, 
da je uspeh vreden pozornosti.

Kje je osnova za uspeh?
Vzrok je iskati v požrtvoval

nosti vseh igralcev. Kljub ve
likim naporom so vsi zdržali 
do konca. Pri tem  prednjačita 
Krušič in Mrzlak.

Kakšni so nadaljnji načrti 
ekipe?

V glavnem moramo ekipo 
pomladiti, da bomo lahko 
držali korak z najboljšim i.

Kakšni so pogoji za nadalj 
nji razvoj kegljaškega športa?

Pogoji so zadovoljivi. Imamo 
dovolj igralcev in strokovnih 
kadrov, manjka pa urejenih in 
sodobnih kegljišč.

Kaj si želite?
štiri- ali šeststezno kegljišče, 

da bi lahko nastopali tudi 
pred svojo publiko. Poleg te 
ga bi lahko bili organizatorji 
kvalitetnih republiških in zvez
nih tekmovanj. S tem  bi se 
dvignila kvaliteta in rešil za
motan tekmovalni sistem.

Kakšno je zanimanje za 
šport v občini?

Ogromno. Registriranih ima
mo nad 300 igralcev v klubih. 
Približno toliko pa se jih  u- 
kvarja s tem športom rekre
acijsko. Poleg Novega mesta 
so klubi še v Šentjerneju, Žu
žemberku in Dol. Toplicah. Ta 
šport v glavnem združuje ne
posredne proizvajalce, kar je 
pozitivno in pohvale vredno.

mi 1
10. nadaljevanje

Seminar za predsed
nike in kandidate
V soboto in  nedeljo, 20. in 

21. aprila , bo v D olenjskih 
Toplicah sem inar za p red 
sednike m ladinskih aktivov 
in m ladince, k i kandidirajo  
za predsednike. Udeležilo se 
ga bo . več k o t 50 predstavni
kov delavskih, šolskih in  va
ških aktivistov. Na sem inar
ju  bodo poslušali več preda
vanj: o ZMS danes, o  ZMS 
po V III. kongresu, gospodar
skem  razvoju občine, ZMS 
in ZKS te r o gospodarski re 
form i. Po sem inarju  bo sku
pen pogovor o vprašanjih  
m ladinske organizacije.

ZVEZA KOMUNISTOV V TEŽAVAH?

Programa ni mogoče 
izvesti brez denarja

Precejšen zaostanek v  
članarini iz lanskega leta: 
je  bil vzrok za odločne 
sklepe novom eške konfe
rence ZK o pobiranju čla
narine in o tem , da m o
rajo zaostankarji zaostalo 
članarino brezpogojno po
ravnati. Zdaj pa se je  
članarina sprem enila v 
resno oviro za reorgani
zacijo: zaostankarji im ajo  
tako slabo vest, da ne 
prihajajo na sestanke, or
ganizacije pa ob 30, 40 ali 
50«/* udeležbi ne m orejo  
ka j prida narediti.

Razen lanskega dolga je 
začel rasti Se letošnji. V

■prvem četrtletju  letos bi 
m oralo b iti pobrane v no
vom eški občini (sam o za 
1. četrtletje!J 245.000 din 
članarine, dejansko pa je  
bilo pobrane 44.767 din ali 
za nekaj več ko t šestino. 
O bčinskem u kom iteju  je  
od tega. ostalo 21.299 din. 
Za osebne dohodke je  po
rabil 16.947 din, za dru
ge izdatke pa 453.000 din. 
Na kom iteju  je za sedem  
tisoč din neplačanih raču
nov. K ot vse kaže, pro
gram, k i ga je sprejela 
konferenca ZK  ne bo mo
gel b iti uresničen brez 
denarja. Denar pa se m o
ra steči s članarino!

■  PARKIRIŠČE PRI DOLENJ
SKI banki in hranilnici v Trdino
vi ulici so prejšnji teden asfalti
ra li. Dela je financirala občinska 
skupščina. Parkirišče bo velikega 
pomena predvsem za mesto na de
snem bregu Krke, saj bo poslej 
m an j razlogov za parkiranje oseb
n ih  avtomobilov na sami Trdinovi 
ulici.

■  1,500.000 DINARJEV (150 m i
lijonov Sdin) se je do ponedeljka, 
20. m aja, nabralo v skladu za 
gradnjo nove novomeške šole.

■  O ASFALTIRANJU CESTE 
skozi žabjo vas in ureditvi kanali
zacije v Žabji vasi in na Kodelje
vem hribu so razpravljali občani 
na torkovem sestanku. Govorili so 
tudi o prispevkih občanov pri ure
ditvi kanalizacije.

■  60 DO 80 STARIH DINARJEV 
velja vozovnica za lokalni avto
busni prom et v Novem m estu od 
12. m aja. Od tega dne je  treba 
za vozovnico proti L jubljani od
šteti 680 Sdin, kolikor stane vož
n ja  z avtobusom podjetja GOR
JANCI.

■  O DELOVNEM PROGRAMU
krajevne skupnosti in denarnem 
načrtu, ki predvideva nekaj nad 
7 milijonov Sdin dohodkov in iz
datkov, bo danes popoldne raz
pravljal svet krajevne skupnosti v 
sejni dvorani na rotovžu. Na seji 
bo svet reševal tudi prošnje za 
denarno pomoč.

■  PROMETNA ZRCALA na kri 
žiščih v Novem mestu in drugih 
krajih  bo treba po mnenju komi
sije za vzgojo in varnost prometa 
obnoviti oziroma zamenjati. Komi
sija je predlagala, naj bi v p ri
hodnje preganjali oziroma kazno
vali vse, ki parkirajo mopede in 
druga vozila pri spomeniku pred 
Rotovžem na Glavnem trgu.

■  OD 24. DO 29. MAJA bo 
društvo upokojencev zbiralo pri
jave za avtobusni Izlet svojih čla
nov po Sloveniji. Na izlet bo sku
pina odšla 3. junija ob 5. uri. Iz 
Novega mesta bo odpeljal avto

bus v Krško, Laško, Velenje, Dra
vograd, Maribor, L itijo in se skozi 
Trebnje vrnil v Novo mesto.

■  ZELO ŽIVAHNO JE  BILO V 
ponedeljek na novomeški tržnici. 
Še zmeraj je  bilo največ prometa 
s sadikami, ki so bile tokrat 2e 
cenejše. Paradižnikova, sadika je 
veljala 0,30 din, sadika paprike pa 
0,30 ali 0,40 din. Prodajali so še 
solato berivko na merice po 0,50 
din, sirčke po 0,20 din, solato po 
3 din kg, češnje po 4 din, gozdne 
Jagode po 8 din liter. Precej pro
dajalk je  nudilo kupcem tudi ar
niko, k i je  šla v prom et po 1 din 
šopek.

■  GIBANJE "PREBIVALSTVA —
rodile so: Alojzija Lipar iz Ko
ta r j eve 4 — Mirana, Ana Mrzel, 
Nad mlini 25 — Francija, K ristina 
Stibrič iz Paderšičeve 19 — An
dreja, Vida Sotler iz Zagrebške 
25 — Matejo, Jožica Klevišar iz 
Skalickega 7 — deklico in M arja
na Božič s Ceste talcev 10 — de
klico.

NOVO MESTO — Srečanje 
novomeške gim nazije s č> 
iK»meljsko v košarki se je  
končalo z rezultatom  69:31 
(23:11). D- M.

NOVO MESTO — Novome
ški košarkarji so n a  gostova
n ju  v M ostah zgubili tekm o 
z rezultatom  64:59.

NOVO MESTO — Na novo
m eški Loki s ta  se v slabem  
vrem enu p red  približno 30 
gledalci pom erili odbojkarski 
m oštvi iz Novega m esta in 
K rope. Novom eščani so zm a
gali z rezultatom  3:0, vendar 
sita b ili m oštvi izenačeni.

d : M.
NOVO MESTO — Področ

no prvenstvo za m lajše m la
dince in  m ladinke in  prven
stvo delavske m ladine bo tu  
v petek, 24. m aja, ob 16. u ri 
na Zletnem  stadionu. Razen 
m lajših  m ladincev in m la
dink naših šol bodo tekm o
vali tud i stare jši te r m ladina 
iz delovnih organizacij za 
prehodni pokal občinskega 
kom iteja ZMS Novo m esto v 
počastitev dneva m ladosti.

J. G.

O delu temeljne 
izobraževalne skup

nosti
V torek, 21. m aja, so na svo

ji 11. se ji člani sveta za p ro 
sveto in  kulturo  občinske 
skupščine Novo m esto raz
pravljali o delu tem eljne izo
braževalne skupnosti Novo 
m esto - in  o predlogu delitve 
finančnih sredstev iz sklada 
tem eljne izobraževalne skup
nosti za leto  1968, govorili so 
tudi o stan ju  otroškega var
stva v novom eški občini ob 
prehodu na deljen delovni 
ča,s, k i se postopom a uvaja v 
delovnih organizacijah. Del 
razprave je b il posvečen še 
akcijskem u program u kom i
sije  SR Slovenije za telesno 
kulturo  v le tu  1968 te r spo
m eniškem u varstvu.'

»Ena gospa ml je rekla, da bo 
tudi ona naredila kakšno zbiralno 
akcijo za vse tiste trgovine na 
Glavnem trgu, ki jim  zvečer 
zmanjkuje elektrike za svetlobne 
reklame . . . «

»Jaz pa pravim, kakršen gospo
dar — taka reklema!«
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>LOVEC<,lovska zadruga
NOVO MESTO, C esta  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!

Pretekli teden so v novomeški 
porodnišnici rodile: M arija Saje 
iz Jablana — Alojza, M arija Škar
ja  iz Šentruperta — Marinko, Te
rezija Legan iz Rebri — Matildo, 
Hermina Kren iz Žužemberka — 
M arjeto, M arija Murn iz Velikega 
Orehka — Slavka, Anica Plut iz 
Trnovca — Antona, Ivanka Lopa- 
tec iz Dobrave — Rudolfa, Jožica 
Retelj iz Cegelnice — Renato, Zo
fija Medle iz Šentjerneja — Ja 
neza, Fani Novinec iz Dolenjskih 
Toplic — Janeza, Jožefa Avpič iz 
Kota — Mojco, M arija Medvešek 
iz Krškega — Romana, Ana Ru
gelj iz Okroga — Anico, Fani No
vak s Krke — Igorja, Darinka Si
monič iz Šentjerneja — deklico, 
Vladimira Miljavec iz Zagreba — 
deklico, Ana Bartolj iz Dolnjih 
Lakovnic — deklico, Ana šikonja 
iz Tribuč — deklico in M arija 
Bučar iz Vinje vasi — dečka.

Sila pom em bno pa je  dej
stvo, da so bili vsi grobovi 
potkopani v krogu, bolj na 
obodu gomile, m edtem  ko 
je  -bila sredina gomile, po 
letošnjih  najdba}^ sodeč, 
prazna. E nak način pokopa
vanja v gomili so pred  leti 
odkrili tud i v veliki gomili 
v Stični, zato je  upravičena 
domneva, da je  balo poko
pavanje v krogih v večjih 
gom ilah na D olenjskem  p ra 
vilo. V nekaj grobovih sm o 
našli tudi sledove lesene 
k rste . Pokojnim  so dajali 
v grobove največ keram ične 
posode, m anj pa kovinske 
ga orožja in okrasja. O rožje 
(sekire, sulice, nož) je  že
lezno, m edtem  ko je okras
je  narejeno iz brona. Oblike 
keram ičnih posod, bronasta 
pasna spona in certoška fi
bula nam  povedo, da je  ta  
gom ila iz najm lajše halštat- 
ske stopnje, to  je  iz sto 
le tja  pred  našim  štetjem . 
V letu  1968 bom o odkopali 
še ostalo polovico prve go
m ile. Tako se bodo že pri
hodnje leto vselili stanovalci 
v stanovanjski stolpič S-l, 
k i je  zgrajen  točno na 3400 
le t stari gomili.

Po vseh teh im enitnih 
najdbah sodeč (nekatere 
m ed njrm i so evropsko po
m em bne!), je  bilo Novo 
m esto v halštatsk i dobi 
sred i p rvera tisočletja pred 
našim  štetjem  zelo važno 
središče Ilirov s  sedežem 
plem enskega kneza. Po f 
pom em bnosti je  bilo ena
kovredno drug m  : velikim 
ilirskim središčem  na Do
lenjskem : v šm arje ti, Stični 
in  na M agdalenski gor? pri 
Šm arju. H alštatski knez in 
njegovi podaniki so prebi
vali za m očno utrjenim i 
okopi gradišča na M arofu 
(m orda nekaj časa tudi na 
K apitlju?), svoje m rtve pa 
so pokopavali delom a na 
M arofu, večji del pa so jih  
prepeljali na desni breg 
K rke in jih  na oni sbrani 
pokopavali k  skupnem u po
čitku v velike gomile. Vse 
kaže, da je  Novo m esto sre 
di 1. tisočletja pred  n. št. 
doseglo svoj najv išji vzpon 
in  pomen!

VDOR KELTOV 
NA DOLENJSKO

B ujnem u razcvetu in  u st
varjalnem u višku halštaitske 
ku ltu re  na D olenjskem  sle
di po 4. sto letju  p red  našim  
štetjem  doba stagnacije in 
počasnega usihanja. Vzrokov 
za to  je  več. N otranji vzrok 
je  ta , da so se ustvarjalci 
že iačrpali, zunanji vzrok pa 
— prodirajoči K elti. K rdela 
bojevitih Keltov so je la  za*

puščati svojo pradom ovino 
v F ranciji in  P orenju in  so 
v naglih sunkih prod irala 
po vsej Evropi. V več za
porednih m igracijskih valo
vih so se razselili tja  do 
britanskih  otokov na zaho
du in do Egejskega m orja na 
jugu te r p rišli celo na obale 
Male Azije, čeprav  mološte- 
vilni, vendar d o b r o  o b o r o  

ženi in  h itro  gibljivi ko
njeniki, so postali strah  in 
trepet staroselcev na B alka
nu, v Podonavju in  Ita liji. 
V 3. sto letju , nekako okrog 
leta 250 pred  našim  štetjem , 
se u trd i n a D olenjskem  kelt
sko plem e Tavriskov, in  si
cer največ v okolici M okro
noga. D ruga pom em bna, to 
da m lajša središča keltskega 
življa na D olenjskem  pa so 
še: Valična vas, D obrnič,
M agdalenska gora, Novo 
m esto, šm arje ta  in  Mihovo. 
Danes vemo, da pravih K el
tov v naših  k ra jih  n i bilo 
veliko v prim eri z gosto nar 
sel j enim i staroselci Iliri. 
Zato govorimo ra je  o la ten 
ski ku ltu ri (po velikem  
najdišču keltskih izkopanin 
La Tene v Švici) ozirom a 
o latenskem  obdobju, k i ga 
štejem o po srednjeevropski 
kronologiji od le ta 400 p red  
našim  štetjem  do prihoda 
Rim ljanov v naše k raje , k ar 
velja za D olenjsko okrog 
leta 35, pred  n. št. Tu m oram  
pripom niti, da v naših k ra 
jih  ne poznam o keltskih 
najdb pred  letom  300 pred  
n. št., ker v tem  času še 
vedno tra ja  pozna halštat- 
ska kultura.

Vpliv In pomen keltskega 
vdora za naše k raje  je  bdi 
ogromen. K elti so nasilno 
pretrgali in  porušili celotno 
halštatsko-ilirsko struk tu ro , 
tako ekonom sko, kakor tud i 
polit čoo in  duhovno. S se
boj so prinesli K elti nov 
način življenja, ki je  zraslo  
na čisto drugačnem  izročilu, 
nov jezik, nove oblike orož- 
ja  in nov način bojevanja. 
K lasično orožje ilirskega 
vojaka so bile bojna sekira 
in sulice, keltski vojak p* 
je  oborožen predvsem  z dol- 
g m  ostrim  mečem in  tež
kim  udarnim  bojnim  nožem, 
To novo, latensko ku ltu ro  
so K elti dom orodnim  Ilirom  
nedvom no vsilili, toda šte 
vilnost staroselcev, pa tud i 
in tem ost sta  pripom ogli, 
da se je  nova ku ltu ra  opla
ja la  tudi s  prvinam i sta re  
ha& tatske kulture. Posebej 
velja to  za keram ične ob li
ke, saj so p ri n jih  tud i v 
novem obdobju v veliki 
m eri ohranili specifičnost 
lastnega kulturnega izročila. 
Tako je  z m edsebojnim  vpli
vanjem  dveh k u ltu r nastala  
ilirsko-keltska ku ltu ra, ki se 
je  ponekod ohranila še glo
boko v čas rim ske okupa
cije.
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Debeljak

4000 din in 
570 dolarjev

Ali s o  Marnovi z njive  
v ideli  v lom ilca ,  ki jim je  
o d n e s e l  denar in jo m a

hal v gozd?

V sredo, 15. maja zjutraj, 
je odšel Stanislav Mam iz 
PraprOč pri Trebnjem z dru
žino na bližnjo njivo. Ko se 
je vrni!, je ugotovil, da je 
orepan. Nekdo je bil v nje
govi hiši in odnesel več kot 
400.000 Sdin ter 570 dolar
jev.

Ko je Mamova družina 
odšla na njivo, je gospodar 
hišo zaklenil, ključ pa dal 
na skrito mesto v shrambi. 
Storilec je tedaj najbrž iz 
bližine opazoval, kam je 
Mam dal ključ, zato je bila 
njegova pot v hišo tem 
lažja. Ko je iz omare vzel 
denarnico, je vse lepo za
prl, zaklenil hišo in spravil 
ključ tja, kjer ga je dobil.

Mamovi so z njive opazi1 i 
moškega, ki je šel od nji
hove hiše proti gozdu. Ta
koj so posumili, da jih je 
morda ta okradel. Ko so se 
vrnili domov, je bilo že pre
pozno: ključ so res našli na 
starem  mestu, tudi omara je 
bila zaprta, vendar pa v njej 
ni bilo več denarja.

rA
'A V

Amerikanca sta ukradla mater božjo
Že a v g u sta  lani s ta  jo odpeljala  iz k a p e lice  v Koprivniku v neki avstrijski  
m uzej —  A vstrijski (k očevarsk i)  č a s o p is  je p isa l,  da s ta  n ašla  Marijo v 
neki p oru šen i s lo v e n s k i  kapelic i o p u s t o š e n o  in g o lo  —  Kapela š e  trdno  

stoji ,  r e s  pa ni zak lenjen a  in n ih če  je ne vzdržuje

Šele pred kratkim  se je 
razvedelo, da je iz stare ka
pelice v Koprivniku (občina 
Kočevje) v začetku avgusta 
lani izginil kip matere božje.

Ugotovljeno je tudi, da sta 
kip odpeljala ameriška dr
žavljana Joihn Haris in Fer
dinand Stinffel, oba iz ZDA, 
sicer pa nekdanja Kočevarja. 
Kipa sta menda predala ne
kemu avstrijskemu muzeju.

Ko sta prišla v K op rivn ik , 
sta obiskala Jožefa šterben- 
ca, ki živi stalno v Kopriv
niku, je pa tudi star Kočevar 
in ameriški državljan.

štrbenc jima je ponudil 
malico, nato pa sta mu ome
nila; da bosta odpeljala iz 
kapelice kip Marije in ga 
dala v neki avstrijski muzej, 
štrbenc jima je dejal, da ga 
to nič ne briga, ker kip ni 
njegov.

Oba tujca sta nato, v go
stilni plačevala Koipnvčanom 
pijačo, potem pa zatpeljala

RAZBURLJIVA NEDELJA V ZABUKOVJU PRI MIRNI

Vlomilec je čakal za dimnikom
Vaščani so prijeli in izročili pravici Stanka Kneza iz Strmca pri Litiji, ko je 

vlomil v hišo njihovega soseda Viktorja Gregorčiča

Zelo razburljive trenutke 
so imeli vaščani Zabukovja 
pri Mimi v nede’jo, 19. ma

ja, ko so po daljšem iska
nju odkrili in prijeći 31-let- 
nega Stanka Kneza, starega

KRASINEC
Kje grad teži in kakšno lego^ima. Prijetno okolje. Lepa pri

stava za rejo živine. Pristava je bila nekajkrat požgana. Ribnik. 
Lipa. Velik golobnjak. Sedanji lastnik gradiča.

G rad ič  a li p lem išk o  p re b iv a lišče  
K ra ss in itz  (p o  K ra n js k o  K ra s in ic a , 
p o  h rv a šk o  K ra s in ič )  leži n a  S re d 
n je m  K ra n jsk e m  a li v S lo v en sk i m a r 
k i, n a  le p em  ra v n e m  p o lju , m ed  
trg o m  in  g ra d o m  P o b re ž je m  te r  M et
liko , in  s ic e r m iljo  o d  P o b re ž ja , dve 
m ilji o d  M etlik e , en a k o  tu d i o d  Č rn o 
m lja , te r  d v a n a js t m ilj o d  L ju b lja n e .

B ližn ji m a li, a  zelo  lju b k i in  ve
se lje  v z b u ja jo č i gozd iček  n u d i g ra d u  
zeleno , za  ok o  p r i je tn o  o zad je , n ič  
m a n j p a  tu d i s  sv o jo  s re b m k a s to  
v od o  n e  d e la  g ra d u  p r ije tn e g a  o k o lja  
re k a  K o lp a , k i te če  n ed a leč  o d  n je g a .

T ik  o b  g ra d ič u  s to ji  le p a  z id a n a  
p r is ta v a  z a  re jo  ž iv ine, sez id a n a  šele  
le ta  1686, p o te m  ko  so  jO m a lo p rid 
n i l ju d je , z la s ti V lah i, iz  h u d o b ije  že 
d v a k ra t zažg ali. N i se  n a m  p a č  tr e b a  
č u d iti, če  zag led am o  v te h  k ra j ih  o d  
T u rk o v  a li k a k e  d ru g e  so d rg e  p o d 

ta k n je n e g a  p e te lin a  — v m islih  im am  
p o d ta k n je n  o g en j, k i č lo v ek u  vse n je 
govo sp re m e n i v k u p  p ep e la .

M ed g ra jsk im  p o s lo p je m  in  p r i 
s ta v o  je  m a jh e n  r ib n ik , k i n a j b i 
p o v eča l le p o to  k r a ja  in  p r isp e v a l svo 
je  za  k u h in jo .

D a p a  n e  b i p re sk o č ili česa , k a r  
d e la  ta  k ra j  p r i je te n , n a j še p o v em o , 
d a  ra s te  s re d i d v o rišč a  le p a  lip a , 
k i g a  s  sv o jo  ze leno  lis tn a to  k ro n o  
k ra s i in  m u  d a je  sen co .

T u  v id im o  tu d i v e lik  in  čed en  go
lo b n ja k , k i z z rn je m  v ab i go lobe iz 
g o zd a  k  se b i in  j ih  n a to  p o š ilja  n a  
ra ž e n j.
•  V se to  je  n a  n o v o  z g ra d il d a n a š 
n ji la s tn ik  in  p o se s tn ik  g o sp o d  Iv a n  
A dam  p l. B u rg s ta ll, k i je  tu d i sobe  
d a l lepo  p o s lik a ti.

D an es n i več n ik a k ih  o s ta n k o v  
n e k d a n je g a  g rad u .

znanca varnostnih organov, 
ki je vlomil v hišo Viktorja 
Gregorčiča in si prilastil 
denaimico s 100 starimi ti
sočaki.

Knez je vlcm/J, ko pri 
Gregorčiču ni bilo nikogar 
doma. žvenketanje stek'a, 
ki ga je storilec razbil na 
oknu, da je lahko prišel v 
hišo, pa je pri sosedu ta
koj vzbudilo sum, da je v 
Gregorčičevi hiši vlomilec. 
Sosed je hitro poklical va
ščane, ki so takoj obkolili 
hišo in pazili, da jim vlomi
lec ne bi ušeil.

Medtem so poiskali Gre
gorčiča in mu sporočili, naj 
se hitro vrne domov, ker 
ima v hiši tatu. Gregorčič 
se je vrnil in takoj ugotovil, 
da mu je v spalnici zmanj
kala denarnica s 100.000 sta
rimi dinairji. Nato sta s so
sedom začela preiskovati 
hišo.

Moža sta najiprej preiskala 
spodnje hišne prostore. Ker 
nista nič našla, sta se od
pravila še na podstrešje. 
Eden od njiju je pogledal 
tudi za dimnik in  nenadoma 
vzkliknil: »Tu je!« V na
slednjem hipu pa sta že 
planila na Stanka Kneza, ki 
je nemara misilil, da je za 
dimnikom dovolj varen. To
da vlomilec se ni dal rad 
prijeti. Ko sta se mu Gre
gorčič in sosed približala, 
je začel nanju metati drva 
in lesene odpadke, otresti 
pa se ju je poskušal tudi z 
dvometrsko lestvijo. Napo
sled je moral le priznati 
premoč; odvrgel je denar im 
se predal.

Kneza so vaščani izročili 
mekronaškim miličnikom. 
Ti so ugotovili, da se je 
Vlomilec na dejanje dobro 
pripravil in se oborožil. Pri 
njem - so našli lovski nož, 
gumijasto cev s kosom žele
za, britev in zavojček popra.

Preiskovalni sodnik v No
vem mestu je za Kneza od
redil pripor. •.

Pri nakupu avtom obila

Po podatkih prodajnega 
vodstva General Motors 
vpraša oče navadno pri na
kupu novega vozila: »Koliko 
bencina porabi avto?« Sin 
vpraša: »Koliko je njegova 
največja hitrost?« Mama 
vpraša: »Kakšne barve je
prevleka sedežev?« in hči: 
»Ali ima vgrajen gramofon?« 
Sosedje pa: »Od kod le omar 
jo ti ljudje denar?«

avto do kapelice naložila na 
zadnji sedež m ater božjo in 
odpeljala.

štrbenc ju je povabil, naj 
gresta spet k njemu, da 
bodo še malo skupaj pili, 
vendar nista hotela. Dejala 
sta, da se jima mudi v Av- 

. s tr ijo . . .
Mesec dni kasneje, nam je 

povedal štrbenc, pa je že 
pisalo v nekem časopisu, ki 
ga izdajajo bivši Kočevarji 
v Avstriji, da .sta .Stinffel in 
Haris našla v neki porušeni 
kapelici v Sloveniji Marijo, 
vso opustošeno in ' golo, ter 
jo odpeljala v neki avstrijski 
muzej. ■ _

MABIJO BODO 
POPRAVILI

Obiskali smo Koprivnik in 
vprašali nekatere Koprivni- 
čane, kaj vedo o kraji kipa 
matere božje.

Anton Bobaš iz Koprivnika 
št. 5: »Video" sam neke slike 
u kapeli. . .  a nisam ne vi
deo, ne slišal, da bi ko kaj 
odnesel. . .  Zaradi mene neka 
i kapelicu natovare na ka
mion ...«

Nekdo drugi pa je dodal, 
da so odrasli Koprivničani 
le od daleč gledali, ko so 
kip nalagali češ, »saj ni naša 
in mi nimamo nič pri tem.«

Ko so kip nai’agali, so bili 
okoli kapelice le otroci, med 
njimi tudi Braco Ugrenovič, 
učenec 3. razreda osnovne 
šole, ki je doživel krajo ta 
kole:

— Dva moška in šterbenc 
so bili pri kapeli pa seveda 
še polno nas, mulcev. Ko sta 
kip nalagala, je nekdo 
vzkliknil: »Glejte, ukradli so 
nam Marjjo!« Drugi pa ga je 
pomiril: »Samo popravit jo 
peljejo.« Marija je bila pol 
metra velika, ves kip pa je 
bil še višji, ker 3e držala 
v dvignjeni roki angelčka.

Beba Marinč je menila:
— Ni prav, da so. jo  od

nesli. Ce je bila že toliko 
let tam v kapeli pa naj bi 
biHa še naprej, saj ni niko
m ur nič hotela.

Z Jožefom šterbencem 
smo se pogovarjala kar s po
močjo domačina, ki je bal 
za tolmača. Bojim pa se, da 
sva oba svojo nalogo bolj 
slabo opravila. V glavnem je 
šterbenc povedal vse tako, 
kot smo zapisali v začetku. 
Ko sem ga vprašal, koliko

Trideset let 
je kuhal jezo

je kip star, je 79 letni šte r
benc nejasno odgovoril:

— Jaz takrat mlada fantič 
bla . . .  100, 300 Leta nazaj . . .  
Niks rihta Koprivnik . . .  
ključ majhna magari . ..  (da 
bi bila kapelica vsaj zakle
njena).

Kapelico v Koprivniku 
nihče ne vzdržuje. Je zane
marjena, nezaklenjena, kipi 
ukradeni ali razbiti, le slika
rije na kidu so še dobro 
ohranjene. Vernikov v Ko
privniku menda ni pa tudi 
nikogar, ki bd bil kapelico 
pripravljen vzdrževati.

Ob vrnitvi v Kočevje smo 
se 'pozanimali še pri javnem 
tožilcu, Alojzu Petku, če gfe 
v tern primeru za krajo ili 
kaznivo dejanje. Odgovor 'je 
bil, da je vse, kar nima last
nika splošno ljudsko (naše) 
premoženje in da torej kipa 
matere božje iz koprivniške 
kapelice ne bi smel nihče 
odnesti, če ni dobil dovo
ljenja pristojnega organa.

JOŽE PRIMC

ZDAJ'ŽE JANČARJEVA, je  M ira  z m o žem  T o m ažem  in  s ta re š in o  K M E Č K E  O H C E T I T o n e to m  K o zlev čarjem  
takol( n a sm e ja n a  in  še  m a lce  v zn em irjen a  p r iš la  sk o z i g o st š p a lir  n a ro d n ih  n o š  iz p o ro čn e  d v o ra n e  n a  lju b 

lja n sk e m  m a g is tra tu . (F o to : M. M o šk on )

JOŽE ŠUMLAJ JE REŠIL ŽIVLJENJE SODELAVKI NA ŠOLI

S stolom nad podivjanega napadalca
N em ir na Veliki Dolini s e  je p o leg e l  —  Ljudje s o  s i  oddahnili, ker je Nikolič  
končno za zapahi —  Svojo nekdanjo že n o  je p osk u ša l umoriti v šo li ,  kjer 

ja za p o s le n a  —  Zdaj je ž e  v zaporu

Jožef štrbenc (s  klobukom ) n ^ 1 je dal največ po
datkov o kraja, saj sta se ob3 tatova oglasila pri 
njem  in on je bil pri kraji z ra'1‘̂ V en d ar pravi, da 
on ni pomagal krasti, le »nič *»i brigalo, ker kip 
ni bil njegov« (Foto: Primc)

U čite ljic a  H elen a  N iko ličeva  z V elike D oline je  
s p e t d o m a . P re d  dnev i se  je  v rn ila  iz b rež išk e  b o l
n išn ice , k a m o r so  jo  p r ip e lja li 6. m a ja . T a d an  b i b il 
z a n jo  sk o ra j u so d en . N jen  b iv š i m ož M ih ajlo  jo  je  
d v a k ra t zab o d e l z nožem . B ržk o n e  b i jo  b il tu d i u sm r
til, d a  m u  teg a  n i p re p re č il u č ite lj Jo že  šu m la j, 
sk ro m e n  in  p o g u m e n  fa n t, k i p rav i, d a  je  s to r il  sa 
m o  sv o jo  d o lžn o st.

Bilo je okrog enih popol
dne. V zbornici dolinske šo
le so bili sje trije učitelji; Jo
že šumlaj, ki je čakal na 
avtobus proti Brežicam, He
lena Nikolič in Gena Dediva- 
novič. Povsem nepričakovano 
se je znašel v prostoru bivši 
■Helenin mož Mihajlo. Heleno 
je prosil za razgovor med šti
rimi očmi.

Odšla sta v ravnateljevo 
pisarno, kjer je hotel izsiliti 
od nje da bi se spet pobota
la. Odgovorila mu je, da no
če več živeti z njim. Ves div
ji jo je podrl na tla in jo z 
nožem dvakrat zabodel.

Jože šumlaj je v zbornici 
zaslišal krike in se v trenut-

ku pognal čez hodnik v rav
nateljevo sobo. Pograbil je 
štol in , dvakrat zamahriil po 
Nikoliču. V napadalčevi' roki 
je tedaj opazil nož. Z odlom
ljeno nogo razbitega stola je 
udaril Nikoliča po roki in 
mu nato izvil nož.

Tovarišica Dedivanovičeva 
je medtem stekla po ravnate
lja v stanovanje. Takoj je 
prišel na pomoč in skupaj s 
šumlajem sta odvlekla Niko- 
hša iz poslopja, ranjeno Hele
no pa je rešilni avtomobil 
odpeljal v bolnišnico. Rani 
na srečo nista bili nevarni.

Nikolič je še isti dan pri
šel v bolnišnico. Tzijavil je,

da bi Heleno rad obiskal, 
vendar ga niso spustili do 
nje. Napovedal se je za na
slednje dopoldne, medtem 
pa so ga že priprli. Za po
skus uboja : mu bo sodilo 
okrožno sodišče v Novem me: 
stu.

Med vaščani Nikolič ni bil 
priljubljen. Veliko je popival. 
Tudi zaposlen ni bil. Lani je 
odšel v Francijo. Dejal je, 
da si bo tam poiskal delo. Za
radi nemogočega vedenja so 
ga kmalu poslali nazaj. Kljub 
temu, da sta bila z ženo prav
no ločena, je imel pravico bi
vati v njenem stanovanju. 
Ravnatelj je bil lani zaradi 
tega skupaj z njo na sodišču 
v Brežicah. Povedali so mu, 
da bi ga lahko izselili le v pri
meru, če bi mu v razdalji 1,5 
km priskrbeli enakovredno 
stanovanje. To pa ni bilo 
mogoče. Tako je ostal v kra
ju in delal še naprej težave 
družini in drugim ljudem.

V hiši Jožeta Srebrnjaka 
na Potov rhu je prišlo 22. av
gusta lani do obračunavanja, 
zaradi katerega se je moral 
Franc Pavlin, delavec iz No
vega mesta, zagovarjati pred 
občinskim sodiščem.

Usodnega avgustovega ve
čera se je pri Srebmjakovih 
zbrala družba. Večer je mir
no potekal, ko pa se je ^po
toma, gredoč iz yinograda, 
oglasil tam še Ivan štamfelj, 
so se začeli prepirati. Naj
prej zaradi kupčije, potem 
pa je Pavlin začel očitati 
Stamflju, da je pred 30 leti 
kot otrok služil pri njegovi 
materi in da pri njih ni nič 
zaslužil. Bil je precej vinjen 
in razborit, zato je hotel 
štam flja dvakrat udariti s 
steklenico, a so mu to drugi 
preprečili. Kar naenkrat pa 
je vanj zalučal kozarec. Pri
letel je Stamflju v levo oko 
in mu ga hudo poškodoval. 
Moral je v bolnišnico, nato 
pa še na ljubljansko kliniko, 
kjer so ga operirali.

Na sodišču se je izkazalo, 
da je bil obtoženec tisti ve
čer precej vinjen in da že 
dolga leta kuha jezo na 
štam flja. Občinsko sodišče 
je zaradi prizadejane telesne 
poškodbe obsodilo Franca 
Pavlina na 6 mesecev zapo
ra, pogojno za dobo treh let. Kibu Božoin piše

JEROME K. JEROME

NESPAMETNO
je ubogati nasvete

» O dp rite  in  p o g le jte !«  je  re k e l z g la so m  č a ro v n ik a
O d p rl sem  in  p o g led a l, m o d re jš i p a  n ise m  p o sta l, 

iz p rav ljic e .
»To je  čaj,«  je  p o ja sn il.
»O,« sem  od g o v o ril, » jaz sem  p a  m islil, d a  je  n ju h a 

nec.«
»Nu, če n a ta n č n o  vzam em o, p ra v z a p ra v  n i  č a j, m a rv e č  

p o se b n a  v r s ta  č a ja . P o p ijte  čašico  in  n ik o li več n e  b o s te  
p ili d ru g ač n e g a  čaja .«

P ra v  je  p o v ed a l. P o p il se m  č ašico  in  n is e m  im e l v eč  
p o že len ja , d a  b i še  k d a j p il  č a j. S p lo h  n ise m  p o že le l ndč 
d ru g eg a , kaJkor d a  b i še l v  sa m o te n  k ra j in  u m rl. P o  
en em  te d n u  m e  je  o b isk a l.

»Ali se  še  sp o m in ja te  č a ja , k i sem  v a m  g a  dal?«
»K aj se  n e  bi,« sem  o dg o v o ril. »T istega o k u sa  se  n e  

m o re m  in  n e  m o re m  izneb iti.«
»V am  je  škodoval?«  je  v p ra ša l.
»Ne p re h u d o , to d a  to  se m  prebo lel.«
V idel sem , d a  se  je  zam islil. » T ak ra t s te  p ra v  p o v ed a li, 

»bil je  n ju h a n ec , p o se b n a  vršita, p o s la li so  m i g a  n a ra v 
n o s t iz Ind ije .«

»Lepo n i  b ilo , že m o ra m  reči.«
» N eum na z a m en jav a  p o  m o ji k rivd i,«  je  nadaljevati, 

»gotovo se m  zav o jčk e  zam en ja l.«
»Nu, d a , č lovek  se  la h k o  zm o ti, to d a  p r i  m e n i se  n e  

b o s te  n ik o li več zm otili.«
V si k a j ra d i d a jem o  n asv e te . N ekoč m i je  balo v  č a s t 

s lu ž iti n ek em u  s ta re m u  g o sp o d u , č ig a r p o k lic  je  b il d a ja t i  
p ra v n e  n asv e te , in  s ic e r re s  iz v rs tn e  n asv e te . K a k o r v eč ina  
lju d i, k i p o z n a jo  p rav o , je  sv o je  p rav d o z n a n s tv o  le  m a lo  
sp o š to v a l. N ekoč sem  ga  s liša l, ko  je  re k e l n ek em u  s t r a s t 
n e m u  p ra v d ač u :

» če b i m e u s ta v il p o te p u h  n a  c e s ti in  b i od  m ene 
za h tev a l u ro  z veriž ico , b i se  b ra n il in  m u  je  n e  b i dal. 
č e  b i o n i rek e l: ,Jo  p ač  n a s iln o  v z a m e m / b i  m u , k a k o r 
sem  s ta r , rek e l: »Le p r id i in  s i jo  vzem i, če  m o reš! č e  p a  
b i o n  rek e l: ,P rav , te  b o m  p a  p o v ab il p re d  so d išče  in
te  p rim o ra l, d a  m i jo  d a š ’, b i jo  b rž  vzel iz žepa , m u  
jo  s tisn il v ro k o  in  ga p ro s il, n a j se  n e  m u d i več z m e n o j. 
V e rjem ite  m i, d a  h i p o cen i opravil.«

V si vem o, k ak o  n a p ra v iti pu d in g . N e trd im o , d a  g a  
zn am o  p rip ra v iti . T o n a m  n ič  m a r: N a ša  s tv a r  je , d a  k r i 
tiz ira m o  k u h a rico . L astim o  s i p rav ico , d a  k r itiz ira m o  to 
lik o  reč i, k i jih  sam i n e  o p ra v ljam o . V si sm o  k r itik i. Ja z  
so d im  o te b i p o  svo je , b ra le c , ti  p a  n a jb rž  p o  sv o je  o  
m en i. N ik a r m i teg a  n e  p o v e j: T ega n o čem  v ed e ti. O p rav 
l ja j m e za  h rb to m , to  m i je  d o s ti lju b še , ž e  n ek e  k ra t i  
se m  p re d a v a l v  d v o ran i, k i je  ta k o  zg ra jen a , d a  sem  m o ra l 
skoz  is ta  v ra ta  k a k o r p o slu ša lc i. In  v sa k o k ra t sem  sliša l, 
k ak o  je  n ek d o  .p rišep n il so sed u : »Pazite, je  tik  za  vam i.« 
P riše p e ta lc u  šem  b il v sa k o k ra t hvaležen .

V n ek em  b o h em sk em  k lu b u  sem  n ek o č  p il k a v o  z n e 
k im  ro m an o p isc em , š iro k o p leč im , k re p k im  gospo d o m . N e 
k i d ru g i č lan  k lu b a  je  p rise d e l k  n a m a  in  rekel, p r i ja te lju :  
» P rav k ar se m  p re b ra l v ašo  z ad n jo  k n jig o  in  v am  b o m  
o d k rito  po v ed al, k a k o  so d im  o nji.«

R o m an o p isec  m u  je  g lad k o  o d b ru s il: »Svairiim v as: če  
to  s to r ite , v am  ra z b ije m  glavo!«

Svoj p ro s ti č a s  zap ra v im o  večidel s  tem , d a  se  m e d  
seb o j zb ad am o . K o tak o le  b ah av o  h o d im o  n a o k ro g  z v i
so k o  d v ig n jen im  n o som , je  re s  p ra v i čudež, d a  se  n e  
zv rn em o  le p e g a  d n e  z n a še  m a le  zem lje  v v eso lje .

M nožice se  ro g a jo  ra z red o m . M o ra la  raz red o v  je  z o p r
n a . M ar b i se  ra z re d i u č ili ž iv lje n ja  p r i  p o se b n em  o d 
b o ru  m nožic , k a k o  le p o  b i jim  bilo! M ar b i ra z re d i p o s ta 
v ili sv o je  la s tn e  k o r is t i  o b  staran in  s e  posvetili*  b la g in ji 
m nožice, p a  b i b ila  m n o ž ca  z  n jim i d o s ti b o lj zadovoljna*

R azred i p re k lin ja jo  m nožico . M ar b i m n o ž ica  u b o g a la  
n a sv e t, k i jim  g a  d a je jo  raz red i! K o  b i le  v sak d o  v a rč e v a l 
s sv o jim i d e se tim i šilin g i n a  ted en ! K o  b i le  v si b ili a b s ti 
n e n ti a li p a  b i  p ili rd eč o  s ta r in o , k i n e  o p a ja ! K o  b i  
le š la  v sa  d e k le ta  v  s lu žb o  za  d e se t fu n to v  n a  le to  in  n e  
b i ra z m e ta v a la  sv o jeg a  d e n a r ja  za  cv e tlice  in  p e re sa ; n a j  
b i b ili m o šk i v o ljn i d e la ti p o  š t i r in a js t  u r  n a  d a n  in  reč i: 
»Bog b lag o slo v i g o sp o d a  in  n je g o v o  d ru ž in o ! — on k o  n e  
b i im e li te k o  v iso k ih  zah tev , b i te k lo  vse  k a k o r  p o  lo ju  — 
za ra z red e .

»Nova« žen a  z a sm e h u je  s ta ro m o d n o . K a r p a  je  s ta r o 
m od n eg a, se  zg raža  n a d  nov im .

M ož k r i t iz ir a  ženo. Z žen am i n ism o  n ič  k a j zad o v o ljn i. 
O b rav n av am o  n jih  s la b o s ti , d a je m o  jim  n a jb o ljš e  n a sv e te . 
K o b i se  v e n d a r an g lešk e  žene o b la č ile  k a k o r  F ra n c o z in je , 
ko  b i g o v o rile  k a k o r A m eričan k e in  k u h a le  k a k o r  N em ke! 
K o b i le  h o te le  b it i  žene ta k šn e , k a k rš n e  h o čem o  im e ti — 
p oh lev n e, delavne, d u h o v ite  in  v a rčn e , o ča rljiv e , p rila g o d 
ljiv e  in  n e  ta k o  nezau p ljiv e! K o lik o  b o lje  b i b ilo  n jim  
p a  tu d i nam ! T ak o  zelo  se  tru d im o , d a  b i j ih  p o u č ili, p a  
n o če jo  u b o g a ti. N am esto  d a  b i sp re je m a le  n a še  m a le  n a 
sv ete , k r i tiz ir a jo  n a s , m ože. D a, o tro c i se  ta k o  ra d i ig ra jo  
šo lo . Z a to  ig ro  je  tr e b a  im e ti sam o  p ra g , p a lič ic a  in  
š e s t o tro k . T o d a  p ra v  s te m i še s tim i o tro k i je  težaiva. 
V sak  o tro k  b i ra d  b il u č ite lj; v sak  p o sk a k u je  in  trd i, d a  
je  on  n a  v rs ti.

Ž ena b i to re j ra d a  v zela  p a lico  in  p o sa d ila  m o ža  n a  
p ra g . R ad a  b i m u  p o v e d a la  to  in  on o  reč . M ož d a  n ik a k o r  
n i ta k , k a k rš e n  b i m o ra l b iti. č a s  je  že, d a  o p u s ti v se  
sv o je  p r iro d n e  že lje  in  n ag ib e , č e  b o  to  s to r il , se  b o  z 
n jim  p o tru d ila  in  iz  n je g a  n a p ra v ila  — n u . . .  n e  m oža, 
p ač  p a  n e k a j d o s ti b o ljše g a .

ž iv e li b i n a  n a jb o ljš e m  vse sv e to v , če  b i le v sa k d o  
ubogal, k a r  m u  n asv e tu je m o . Ali b i p a č  b il J e ru z a le m  tis to  
č is to  m e sto , o  k a te re m  n a m  p o ro č a jo , če ne  b i v sak  m e 
ščan  p o m e ta l p re d  sv o jim  p rag o m , m a rv eč  s to p il n a  c e s to  
in  zg o v o rn o  p re d a v a l »o h ig ieni«?

M i p a  k ritiz ira m o  celo  s tv a rs tv o . S v e t je  n a ro b e , m i 
sm o  n a ro b e . M ar b i b il O n u b o g a l n a š  n a sv e t p rv eg a  iz 
m ed  š e s tih  d n i ! . . .  ( K O N E C )

»Porušena« kapelica v K oprivniku še  kar trdno stoji. 
T udi slikarije na stenah  so  dobro ohranjene. R es pa  
kapele n ihče ne vzdržuje (F oto: P rim c)



Obisk iz Velike 

Piane
Ju tri zvečer bodo Brežičam 

pred  stavbo občinske skup
ščine dočakali goste iz Ve
like Plane v Srbiji. Iz pobra
tene občine je napovedalo 
obisk 54 odbornikov in druž
benopolitičnih delavcev. V 
Sloveniji bodo ostali dva dni.

V soboto si bodo ogledali 
gim nazijo, Posavski m uzej, 
p rosvetni dom , tovarno pohi
štva in topolove nasade v 
V rbini, nakar se bodo odpe
lja li na Bizeljsko in v Kum 
rovec. V nedeljo je predviden 
izlet v Postojno ali na Bled, 
spotom a pa se bodo ustavili 
še na Otočcu in v L jubljeni.

Predramljeni iz 
spanja

Na občnem  zboru društva 
STANKA ČERNELIČA iz B re
žic se je  pred dnevi zbralo 20 
članov. Ugotovili so, da po
novni ustavni občni zbor ni 
potreben, ker društvo živi. 
Sklenili so vpeljati le nove 
delovne oblike, ki b i do
končno zbudile sekcije ia 
B ranja.

Še letos nam eravajo usta 
noviti am aterski oder in  nov 
m oški oktet. V program u 
im ajo  spevoigro in rad ijske 
igre, poživili bodo klubsko 
dejavnost in stike z m la
dino.

Za predsednika društva 
so izbrali Iva Osolnika.

Vabila na koncert
Na sobotni koncert pevsikih 

zborov v  B režicah je  vablje
no občinstvo vseh treh  spod- 
njepoeavkih občin. To bo 
slavnosten uvod v rev ijo  ku l
tu rn ih  dejavnosti, k i postaja
V Posavju že trad icija. V 
dvorani prosvetnega dom a v 
B režicah bodo 25. m aja  ob 
20. u ri zapeli pevski zbori 
iz  treh  spodnjeposavskih ob
čin.

Spominska razstava
V Posavskem  m uzeju so ▼  

ponedeljek, 20. m aja, ođprli 
razstavo o življenju k i delu 
revolucionarja B orisa K idri
ča. Fotografski dokum enti, 
odlikovanja in drug i osebni 
predm eti velikega pokojnika 
so  razstavljeni v slavnostni 
dvorani brežiškega gradu. S 
to  razstavo bo m uzej počas
til spom in na 15. obletnico 
Kidričeve sm rti.
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SPRIČEVALA TUDI" V VEČERNI KMFTIISKI ŠOLI

Šola bodočih gospodarjev v Brežicah
V p iše jo  s e  lahko s lu ša te lj i  v s e h  sta ro st i  —  Vrata s o  odprta tudi t is t im , ki 

s o  s e  pred o sm im  razredom  p oslov ili  od o s e m le t k e

t> elavska u n iv e rz a  v B rež icah  v ab i v šo lsk e  k lo 
p i k m ečk e  fa n te  in  d ek le ta , č a s  za vp is v k m e tij
sk o  šo lo  im a jo  d o  k o n ca  av g u stv a . T o je  z im sko  
izo b ražev an je , k i t r a ja  dve le ti. U čiln ice so  o d p rte  
v sak o m u r, č e  im a te  v e se lje  d o  g o sp o d a r je n ja  n a  
k m e tiji, p o te m  se  p rija v ite !  Z n an je  v am  b o  p r i 
n eslo  d e n a r.

Prosvetni delavci iz brežiške občine, ki so se 15. maja 
udeležili srečanja na šoli v Veliki Plani, so si ogledali 
tudi Kragujevac. Na sliki: pred spom enikom  žrtvam  

iz 1941. leta. (Foto: Tom še)

Povabilo je  še posebej na 
m enjeno tistim , ki končujejo 
osem letko in bodo ostali do
m a. S lušatelji z dokončanim  
osm im  razredom  osnovne 
šole bodo po dveh letih lahko 
p rejeli spričevalo nižje km e
tijske šole na Grm u, drugi z 
nepopolno osnovno šolo pa 
bodo dobili le potrd ilo  o obi
skovanju šole. Večerna km e
tijska  šola torej nudi mož
nost slehernem u kmečkemu 
otroku, da se poklicno izob
razi.

V NAČRTIH ZA TURIZEM NI ENOTNOSTI

Vsak zase bo le malo opravil
G o st in sk o  p odjetje  grad M okrice čaka na p o so j i lo  za  gradnjo d ep a n d a n se  
—  Predstavniki g o s t in sk ih  podjetij vidijo u s p e h e  v p o s lo v n e m  sod e lovan ju ,  

v skupnih načrtih in skupni propagandi

Razen tega je šolanje take 
vrste najcenejše. M ladina je 
lahko dam a, šolnine pa sko
raj ni. Večji del sredstev za 
šolo ima delavska univerza 
že zagotovljen. D enar za iz
obraževanje kmečke m ladine 
so prispevali: občinska skup
ščina, zavod za zaposlovanje 
in AGRARI A. Edino km etij
ska zadruga na Bizeljskem 
še ni odgovorila na prošnjo.

S lušatelji bodo predelovali 
program  nižje km etijske šole 
na Grmu. Tujega jezika ni.
V učnem  načrtu  je  tudi po
uk stro jn ištva. Vsakdo se bo 
lahko naučil voziti trak to r.

Delavska univerza spejem a 
prijave tudi za oddelek v 
Cerkljah. Predlanskim  so ga 
tam  že imeli, lani pa je  bil 
sam o v Brežicah. V drugih

S ek c ija  za tu r iz e m  in  g o s tin s tv o  p r i  o b č in sk i 
k o n fe ren c i SZDL v B rež icah  je  v s re d o , 8. m a ja , 
p reg led a la  u re sn ič e v a n je  sk lep o v  s  se je  p re d  za d n jo  
k o n fe ren co  in  ra z p ra v lja la  o  p rih o d n o s ti tu r iz m a  
v o bčin i. K e r jo  se s ta v lja jo  več in o m a p re d s ta v n ik i 
g o s tin sk ih  p o d je tij , je  v sak  izm ed  n jih  p o v ed a l za 
sv o je  n a č rte .

P ri investicijah im ajo še 
vedno prednost M okrice, 
vendar podjetje ne bo iskalo 
kreditov vse dotlej, dokler 
ne bodo gospodarska po
slopja sedanje farm e piščan
cev v njihovih rokah. K olek
tiv se je  že nadejali, d a  m u 
bo priskočila na pom oč ob
činska skupSčina, s  tem  da 
bi odprodala narodni dom 
AGRARU. Ta bd b ila p ri
pravljena odstopiti hleve za
700.000 dinarjev.

Sicer pa sm o zvedeli, da 
je dobra volja na obeh s tra 
neh in da se predstavniki 
obeh organizacij že pogajajo 
in da im ajo predloge za spo
razum , ki bo sprejem ljiv  za 
obe strani. Lahko bi se na 
prim er odločili za poslovno

sodelovanje, m orda celo za 
združitev, vendar za zdaj še 
oklevajo. Za tak  korak je 
potrebna trezna presoja.

Na seji so udeleženci m e
nili, da so gostinci v brežiš
ki občini preveč razdroblje
ni, da sosed ne ve, kaj na
m erava sosed, in  da tud i
v propagandi n i p rav  nobene 
enotnosti. O prospektih  je  
bilo že nešteto  razgovorov 
v p rejšn jih  letih, beli dan 
pa so zagledala le tisti, ki so

jih  podje tja sam a izdala. Se
veda ne vedno najbolj po
srečeno.

V prihodnje nam eravajo 
drugače. Povezala se bodo 
med seboj, ker je  to  edini 
način, da lahko kolikor to 
liko zadovoljijo goste. Obi
skovalce Catežkih Toplic bo
do kdaj pa kdaj odpeljali 
v M okrice, gostom  iz Mok
ric bodo nudili kopanje v 
čatežkem bazenu, razvedrilo 
na igrišču za minigoOf in 
podobno.

K ulturne in  zabavne p ri
reditve bodo organizirali 
skupaj; tako so se dogovo
rili. D obrih predlogov je  bilo 
kopico, treba  je  sam o še 
dejanj. J . T.

RADIO BREŽICE
PETEK. 24. MAJA: 20.00—20.25

— Nove plošče RTB, obvestila — 
20.25—21.15 — Glasbena oddaja: 
Izbrali ste sami.

NEDELJA, 26. MAJA: 11.00 — 
Domače zanimivosti — S seje ob
činske skupščine Brežice poroča 
Spela Pirnat — Pozdravljamo go
ste iz Velike Plane — reportaža — 
Za naše kmetovalce: inž. Lojze
Pirc — Vinogradništvo v svetu in 
pri nas — Zabava vas ansambel 
Valterja Skoka — Magnetofonski 
zapis ob tednu mladosti — Poaor, 
nimaš prednosti! — Obvestila, re
klame in spored kinematografov.
13.00 Občani čestitajo in pozdrav
ljajo.

TOREK, 28. MAJA: 18.00—19.00
— Novo v knjižnici — Jugoton 
vam predstavlja — Literarni u trin 
ki: Mihail Aleks and rovič šolohov
— Iz naše glasbene šole — Obve
stila in flbnski pregled. Ur-Teden
ski športni komentar. 19.00—19.30
— Glasbena oddaja — Slovenski 
narodno »bavni ansambli vam 
predstavljajo svoje nove posnetke, 
snetke.

Boste obnavljali, želite posojilo?

V ponedeljek, 27. m aja, bomo začeli poslovati 
v NOVI poslovalnici

» I Z B I R A «
V BREŽICAH.

Vabimo vas, da obiščete našo novo trgovino in si 
ogledate bogato zalogo trgovskega blaga. 
Poslovalnica bo odprta vsak dan od 7. do 19. ure, 
ob sobotah pa od 7. do 14. ure.

Priporoča se kolektiv trgovskega podjetja

» K R K A « -  B rež ice

Iz hranilno-kreditnega odseka bo trgovsko in km e
tijsko podjetje AGRARIA dajalo posojila kmetom  
za različne namene, na prim er za nakup živine, za 
obnovo sadovnjakov, za nakup umetnih gnojil in 
zaščitnih sredstev.

M arsikateri zasebni km eč
ki gospodar kuje načrte  za iz
boljšanje svojega gospodar
stva, pa nim a dovolj denar
ja  za začetno investicijo. Ta 
se brez skrbi lahko obm e na 
hranilno kreditn i odsek in 
zaprosi za posojilo. Dobil ga 
bo za eno leto, za dve le ti in 
tudi za tr i leta, odvisno od te-

N O V O  V  B R E Ž I C A H
■  NOCOJ BO V MALI DVORA

NI prosvetnega dom« odprta raz
stava »NaSa knjiga«. Začetna slo
vesnost bo ob 19. url. Uro zatem 
bo Javna mladinska oddaja »Poka
li, kaj znaš!«. Pripravil jo Je ob
činski komite Zveze mladine v po
častitev dneva mladosti. Lokalna 
radijska postaja Je ne bo prena
šala, »ato pridite posluSat mlade 
talente v dvorano.

■  IZ VELIKE PLANE se Je 17. 
maja vrnila skupina prosvetnih 
delavcev z osnovne šole bratov Ri
barjev in nekaterih ravnateljev 
okoliSklh Sol. V gosteh so bili dva 
dni. V Veliki Plani so sodelovali 
na praznovanju dneva tam kajšnje 
osnovne Sole.

■  KRVODAJALSKA AKCIJA v 
minulem tednu ni lapolnila priča
kovanj: pozivu občinskega odbora 
Rdečega križa in drugih organiza

cij se Je odzvalo le nekaj nad 20

občanov. Kri so darovali 203 pro
stovoljci. Pohvalo zasluži zlasti ko
lektiv trgovskega podjetja KRKA, 
pripadniki garnizije in občani iz 
Cerkelj. Zbrali so 57 litrov in pol 
krvi. Druga akcija bo v oktobru. 
V občini bi morali zbrati 1.200 
krvodajalcev, vendar pozivi nale
tijo na ka| skromno razumevanje. 
Darovalcem najlepša hvala!

■  SOLARJI NA IZLETIH. Po
slovalnica SAP ima v tem mesecu 
veliko prijav za Šolske izlete. Učen
ce vozijo z avtobusi na Gorenjsko, 
v Logarsko dolino in v druge kraje 
Slovenije. Za skupinska potovanja 
nudijo popust.

■  JUTRI ZVEČER BO PO ME
STU ulični tek. Okrog 19. uro bo
do Brežičanl pričakali goste iz 
Velike Plane, ki bodo naslednji 
dan obiskali podjetja in kulturne 
ustanove ter Kumrovec. V nedeljo 
bodo odpotovali v Postojno.

BREŽIŠKE VESTI

Pretekli teden so v brežiški po
rodnišnici rodile: M arija Mesoje
dec iz Sp. Vodal — dečka, Terezi
ja  Medvešek iz Zakota — Lovra, 
Ljudmila Bartol iz Rožnega — 
Bernarda, Jožefa Zupančič iz Ga
berja — Frančiško, Pavla Krčelič 
iz Bijele Gorice — Borisa, Cvetka 
Mladkovlč iz Krške vasi — Mojco, 
Jožefa Savrlč iz Sel — Bojana, 
M arija Živoder iz Prigorja — Ti- 
homira, Zora Balenovič iz Drenja 
— Renata. Elizabeta Longo iz Ma
lega Mraševega — dečka, Jelica 
Gregurič iz Prudnic — Vesno.

Prehitevanje po d e sn i  
strani

4. aprila proti večeru Je Jože 
Hablnc iz Brežic privozil od že
lezniške postaje Brežice do svoje
ga stanovanja, kjer Je hotel za
peljati s ceste na desno. Vključil 
je desni smerokaz in zapeljal z 
vozilom proti sredini ceste, da bi 
lažje zavil v domače dvorišče. Za 
njim Je pripeljal s precejšnjo hi
trostjo  voznik osebnega avtomobi
la Andrija Markovič iz Brežic, ki 
je hotel H&binoa prehiteti po de
sni strani. Ker Je HABINC že za
vijal na desno. Je prišlo do trče
nja. Pri tem je vrglo Markoviče
vo vozilo na desno stran v ob
cestni Jarek. Na vozilih Je za p ri
bližno 4000 din škode. Telesno ni 
bil nihče poškodovan.

ga, za kaj ga nam erava upo
rabiti.

Za nakup plem enske živi
ne daje km etijsko podjetje 
AGRARIA do 3000 dinarjev 
kredita. Rok za vrnitev poso
jene vsote poteče dve letd po 
odobritvi posojila.

K dor bo obnavljal sadov
njake ali vinograde, lahko n a 
jam e posojilo do 5000 d inar
jev za vrednost sadik in rigo
lanja. V tem  prim eru Je od
plačilni rok tr i leta.

Za nakup um etnih gnojil in 
zaščitnih sredstev in semen 
daje podjetje do 2000 dinarjev  
kred ita in  prav tolikšno vsoto 
za druge po trebe prosilcev.

Danes seja 
skupščine

O dborniki bodo danes po 
trd ili zaključni račun občin
skega proračuna za m inulo 
leto. Poročila o delu v letu
1967 bodo podali občinsko 
sodišče, občinsko javno to 
žilstvo, sodnik za prekrške, 
postaja milice, medobčinsko 
javno pravobranilstvo in u- 
prava občinske skupščine. 
Na seji bodo obravnavali še 
predlo« odloka o uprav lja 
n ju  in  vzdrževanju javnih 
vodovodov in pokopališč, od
lok o  prem iji za mleko 1968, 
s ta tu t občinskega cestnega 
sklada in predlog za sp re 
mem bo zakona o radiu  in 
televiziji.

O brestna m era je  precej 
visoka, in sicer 10 odstotkov. 
M orda bi se vključil sem  tu 
di sklad za pospeševanje km e
tijstva, kar bi bilo zelo zaže
leno. .

k rajih  km etijskih šol ne bo 
odpirala, ker im ajo vsi cen
tr i dobre avtobusne zveze.

Prevoz z avtobusom  bo ver
jetno znižan kot za vse šo
larje. Za šoJnino bo posa
meznik plačal 50 dinarjev, 
70 dinarjev pa za ekskurzijo 
ob koncu letnika.

Letošnjem u prvem u letniku 
se bodo sredi novem bra p ri
družili tudi lanski slušatelji. 
Ti letnika niso dokončali.
V začetku februarja bo pro
gram  prvega le ta predelan in 
v m arcu bo prišla  na vrsto 
snov drugega letnika, ki ga 
bodo dokončali leto dni ka
sneje. Za praktični pouk je 
delavska univerza že dogo
vorjena z AGRARIO.

V soboto vsi 
na ulico!

V soboto, 25. m aja popold
ne, vabi občinski odbor 
SZDL v Brežicah na glavno 
ulico vse meščane, da bodo 
pozdravili m ladino. Ob 15.30 
se bo zvrstilo v slavnostnem  
mim ohodu od gradu do gim 
nazije na sto tine m ladih lju 
di: pionirjev, cicibanov, špor
tnikov, tabornikov, m ladih 
gasilcev, radioam aterjev, pod- 
m ladkarjev RK in članov 
drugih organizacij, ki nudijo  
gostoljubje m ladim . Sprevod 
m ladosti naj torej ne ostane 
nezapažen; naj ne bo m ešča
na, ki ne b i zaploskal m ladi
ni za n jen  praznik.

BREŽIŠKA KRONIKA 
NESREČ

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

Stjepan Debeljak, čevljar iz Har
mice, Je padel s kolesom in si 
poškodoval glavo in levo roko; 
Ivana Vugca, delavca iz Pušč, je 
nekdo povozil z motorjem in mu 
poškodoval glavo in levo nogo; 
Ja n «  Božič, kmet iz Smečic, je 
padel s konja in sl poškodoval 
levo ključnico; Prane Kmetič, sin 
upokojenca iz Dol. Boštanja. je 
padel pri telovadbi in si poško
doval levo roko; Feliks Kovačič, 
upokojenec iz Dobove, Je padel v 
stanovanju in si poškodoval levo 
roko; Bariča Vajdič, kmetica iz 
Goljaka, je padla v vinogradu in 
si zlomila desno nogo; Mihael Biz
jak. obč. podpiranec s  Cimikn, Je 
padel na poti in ai poškodoval 
levo nogo; M arijan Ključcvsek, 
delavec iz Brestanice, Je padel na 
poti in sl poškodoval levo nogo.

Ponosni in nasmejani so učenci brežiške osnovne šote 
sprejem ali Kajuhove bralne značke v nedeljo, 12. m»; 
ja. Pripenjali so jim  jih kipar Vladimir Stoviček, ki 
je značko izdelal (na slik i), prof. Stanko Skalar •<* 

Ludvik Metelko. (Foto: Tom še)



Čim več članov bo, tem večja bo moč
V Krškem je bilo ustanovljeno Društvo zasebnih obrtnikov in gostincev —  
Na občnih zborih so razpravljali o vlogi in pomenu društva — Število član

stva bo odločalo tudi o moči in delu društva

D ruštvo zasebnih ob rtn i
kov in gostincev v K rškem  
združuje kar tr i občine: B re
žice, Sevnico in K rško. Do
slej se je  včlanilo v društvo 
270 obrtnikov in gostincev, 
vendar pa je  to  le slaba 
polovica tistih , ki im ajo 
obrtna dovoljenja. K ljub te 
mu pa poskušajo v društvu 
reševati tiste  težave, k i jih  
im ajo vsi obrtn ik i p ri nas, 
Je še vedno mnogo takih, ki 
se za članstvo v društvu  ne 
zanim ajo ali pa oklevajo.

Pred kratkim  so bili v 
vseh treh  občinah občni zbo
ri, ki so se jih  udeležili 
predstavniki občinskih skup
ščin in člani društva. Na 
zborih so govorili o položaju 
in vlogi zasebnikov p ri nas 
in o povečanju njihovega 
dela te r o sporazum ih z ob
činami.

P ri nas je  še vedno uko
reninjeno m nenje, da je 
treba zasebno obrtništvo 
odpraviti. P ri tem  pozablja
mo, da so zasebni obrtn ik i 
v naši družbi še vedno po
trebni in da jih  je  povsod 
le težko nadom estiti. Dolgo
letnem u m išljenju se je p ri
družil tudi strah  pred p re 
h itrim  bogatenjem  zasebnih 
obrtnikov, izkoriščanjem  de
lovne sile itd . Vse to  ne
ugodno vpliva na razvoj za
sebnega obrtništva, saj po

zabijam o, da pristo jn i organi 
nadzorujejo obrtnike m  jih  
opozarjajo, kadar gre za 
nepravilnosti.

V zasebnem  obrtn ištvu  in 
gostinstvu še vedno m arsi
kaj ni urejeno tako, kot bi 
m oralo b iti. Ponekod je še 
vedno neurejeno socialno 
zavarovanje zasebnih obrtn i
kov in gostincev, nepravilno 
pa je  tudi ocenjevanje do
hodninskega davka, ki se 
ocenjuje le po eni osebi.

Om ejevanje delovne sile je  
v nekaterih  strokah  težko 
uveljaviti. V gradbeništvu je 
nem alokrat potrebno več de
lavcev, ko t jih  zasebni obrt
nik sm e im eti.

Čeprav srno p ri nas vsa 
leta preganjali šušm arstvo, 
se je  v zadnjem  času tako 
močno razraslo, da prim a
n jkuje kruha tudi zasebnim  
obrtnikom . Da bi zaščitili 
svoj zaslužek so obrtn ik i 
zahtevali, da je  treba vse 
tiste, ki se ukvarjajo  s šuš- 
m arstvom  še posebno strogo 
nadzorovati.

Položaj vajencev se vsa 
zadnja leta n i sprem enil. 
M edtem ko je  na eni stran i 
težko n ajti učna delovna 
m esta za vse tiste  m lade 
ljudi, k i b i se želeli izučiti, 
je na drugi stran i obrtnikom  
težko sprejeti nove vajence, 
saj je  učenec skoraj polovico 
učne dobe v šoli. čeprav

vsebujejo učni program i va
jenskih šol tudi praktični 
pouk, se vajenci ne naučijo 
vsega, kar b i m orali znati. 
Nov zakon o vajene h bo 
m oral upoštevati tudi pred 
log o ukinitvi tega predm eta 
vse dotlej, dokler ne bodo 
šole dobro aprer.nl j ene in 
urejene tako, da bo prak 
tični pouk res tak, kakršen 
m ora biti.

U pravni odbor D ruštva za
sebnih obrtnikov in gostin
cev v K rškem  bo m oral re
ševati še m arsikatero  vpra
šanje. Prav zato je  čudno, 
ker se je  zadnjega občnega 
zbora udeležilo tako m alo 
število obrtnikov in gostin
cev. č e  bodo kdaj zahtevali 
od društva, naj zaščiti n ji
hove pravice, se bodo m orali 
zavedati, da prav številnost 
članov daie društvu pravo 
moč.

Alfred Železnik

Pod cesto nasproti internata tehniške srednje šole v 
Krškem so dijaki s prostovoljnim  delom uredili eno 
najlepših športnih igrišč v občini. Odprli ga bodo za 

dan mladosti. (Foto: J. Teppey)

MESTO FORME VIVE USMERJA TURIZEM V GRAD

Kdo bo prišel pod grajsko streho?
Za galerijo, za hotel, muzej in koncertno dvorano bo treba odšeti še veliko

Odziv, vreden pohvale

Za obnavljanje kostanjeviškega gradu bo krška 
občina prispevala letos približno 120.000 dinarjev. 
Iz republiškega sklada za kulturo se najbrž tokrat 
ne bo nič nateklo, čeravno so sprva računali s 
1,420.000 dinarji. To vsoto bodo v Ljubljani porabili 
za druge namene, izpolnitev dane obljube Krčanom 
pa se bo zavlekla v prihodnje leto.

17. m aja je  bila za ožje ob
močje K rškega organizirana 
krvodajalska akcija. Odziv je 
bil velik. E kipa transfuzijske
ga zavoda iz L jubljane je  im e
la polne roke dela od šeste 
ure zju traj tja  do večera. Za 
tako uspešno akcijo zasluži
jo pohvalo občinski oclbor 
bdečega križa, sindikalna po
družnica tovarne papirja, ob
činska skupščina in postaja 
Ljudske m ilice, od koder je 
bilo največ krvodajalcev.

Posebno prizadevni so bili 
Pri zbiranju krvodajalcev v 
tovam i papirja, k jer so pozi
vali člane kolektiva tudi v in
ternem  glasilu. Vsi zaposleni 
so razen tega od sindikata 
Prejeli osebno vabilo. Trud 
ui bil zaman: od 312 daroval
cev jih  je bilo polovico iz 
CELULOZE. V zahvalo so do
bili vsi po en plačan prosti

Plavalni miting
Na kopališču v K rškem  bo 

26. m aja popoldne plavalni 
Miting. Ob 15. u ri Je napove
dan uradni s ta rt pionirjev, 
ob 17. u ri pa nastop jugoslo
vanskih reprezentantov. Svo
je udeležence bodo na otvo
ritev plavalne sezone na pro 
stem poslali številni jugoslo
vanski klubi.

dan, ki ga bodo izkoristili 
po želji.

Tudi zavod za transfuzijo 
krvi je  bil z udeležbo zelo za
dovoljen. Ponovna akcija bo 
v decem bru.

u«l< Prisilna uprava
Občinska skupščina v K r

škem  je  17. m aja  sprejela 
sklep, da se v zavodu za ko 
m unalno dejavnost uvede p ri
silna uprava. K om isija, ki je 
preučevala razm ere v tej de
lovni organizaciji, je m enila, 
da je to najbo ljša pot, če ho
čejo preprečiti škodo, ki bi 
ob sedanji neurejeni organi
zaciji dela lahko nastala.

Igralci iz Brežic so 
gostovali v Podbočju

Prosvetno društvo bratov 
Milavcev iz Brežic je  p re jš
njo nedeljo gostovalo v Pod
bočju s Finžgarjevo dram o 
»Razvalina življenja«. Urh, 
Tona in Lenčka so svoje vlo
ge zaigrali tako, da jih  gle
dalci zlepa ne bodo pozabili. 
Topel aplavz Je bili nagrada 
prizadevnim  igralcem . Bil pa 
je tud i želja, d a  bi jih  še 
kdaj obiskali, saj si Podbo- 
čani želijo kulturnih  p rired i
tev. N jihovo prosvetno d ru 
štvo jih  nam reč že več kot 
pet let n i razveselilo . . .

J. S.

Upravni odbor, k i vodi re 
konstrukcijo  gradu v K osta
njevici, je  na seji 14. m aja 
sprejel p redračun za letos. 
O bčinskih sredstev je pre
m alo za to, kar želijo napra
viti. Na vsak način b i radi 
dvignili zvonik do ostrešja  in 
do zime .< zaprli cerkev — 
bodočo koncertno dvorano.

N a tej seji, ki jo  nekateri 
udeleženci im enujejo zgodo
vinsko sejo, so tudi odločali, 
kaj vse naj. bi bilo pod stre 
ho obnovljenega gradu. Ši
valnica podjetja LABOD bo 
ostala tam , k je r je, in vinska 
klet prav tako.

Novi zahodni trak t in del

Še vedno s petro
lejkami

Prebivalci dela Bučerce, tri 
kilom etre od K rškega odda
ljene vasi, še nim ajo elek tri
ke. Čeprav so prizadeti že 
večkrat poskušali rešiti to 
vprašanje, so p risto jn i organi 
ostali le p ri obljubah. Vašča
ni b i sam i prispevali k s tro 
škom  za napeljavo, p riprav 
ljeni pa so tudi pom agati pri 
delu.

Težko jim  Je še toliko, bolj, 
kadar vidijo, da po krških 
ulicah trošijo  elektriko po
dnevi, bodisi kasno ob zori 
ali zgiodaj zvečer. Izgovor, da 
se vsem ne da ustreči, v tem  
prim eru ne b i bil um esten.

južnega trak ta  so nam enili 
gostinstvu. V p ritlič ju  b i bili 
restavracijsk i prostori, v nad
strop jih  pa hotelske sobe. V 
vzhodni del bi slovenski teh 
n iški muzej prenesel ekspo
nate iz km etijstva, na jugu 
pa nam eravajo u red iti gale
rijske  prostore.

Seveda bo m inilo še precej 
let, preden bo grad tako

Velika pomoč 
v hudi stiski

H ribovske vasi M ladje, 
/ Brezje, Planina, O šterc in 

Dolšče so bile že od prve po
lovice aprila  brez vode. 
L judje ne pom nijo, da bi se 
kdaj p rej v aprilu  posušile 
vse kapnice in celo vsi izvir
ki. Iz največje stiske jih  je 
rešila občinska Skupščina iz 
K rškega, ki je  že od 9. aprila 
dalje skrbela za dovoz vode 
v te oddaljene vasi. V suš
nih dneh je  voda pom enila 
ljudem  vse.

Vaščani so hvaležni občin
ski skupščini iz K rškega in 
šoferjem , ki so vozili vodo 
tudi zvečer, če podnevi niso 
utegnili.

Zaradi dolgotrajne in zgod
nje suše so ozimna žita šla 
že v klasje, čeprav so le za 
ped visoka in  im ajo zato le 
m ajhen klas. K m etje jih  bo
do m orali pokositi.

J. S.

urejen. Novi gospodarji se 
bodo naseljevali v njem  po
stopom a, kar bo odvisno od 
tega, koliko bom o im eli pod 
palcem.

Takšna je to rej prihodnost 
m esta FORME VIVE. 2e le
tos bo Kostanjevico povezala 
s svetom asfaltna preproga 
nam esto prašne ceste, ki je 
zdaj m arsikaterem u obisko
valcu pokvarila dober vtis o 
tem  kraju .

Sprevod
mladosti

V sprevodu m ladine v po
častitev dneva m ladosti p ri
čakujejo 25. m aja v K rškem  
blizu 2.000 udeležencev. Spre
vod bo krenil s H očevarje
vega trga skozi m esto in  se 
ustavil na novem stadionu 
pri in ternatu . Svečani otvori
tvi športnega igrišča bodo 
sledili nastopi in tekmova
nja športnikov.

Bogata glasbena žetev
Učenci glasbene šole v K r

škem  so im eli 14. m aja dva 
javna nastopa. Opoldne je 
bil koncert za osnovno šolo, 
zvečer pa  za odraslo občin
stvo. Sodeloval je tud i zbor 
cicibanov, ki ga vodi pred
m etni učitelj M arjan Požun. 
N astopilo je  18 učencev. 
Predstavili so se s  skladbam i 
na klavirju , violini in drugih 
instrum entih. Dva sta  nasto 
pila kot solo pevca.

D vorana je bila obakrat 
polna. Solarji in  drugi poslu
šalci so z velikim  zadovolj
stvom sledili program u. Na
predek je  iz le ta v leto večji. 
Sedanji kolektiv dela na šoli 
10 le t in m esto m u izreka 
vse priznanje.

KS tudi na Zdolah
O bmočja krajevnih skupno

sti v k ršk i občini se ujem ajo 
z obm očji krajevnih uradov. 
Do zdaj je  skupščina dala 
soglasje k  ustanovitvi krajev
nih skupnosti v B restanici, 
v K ostanjevici, v K rškem , v 
Podbočju, na Raki, v Leskov
cu, na Senovem in  na Veli
kem T rnu. Zadnji so jo  u sta 
novili volivci na Zdolah. Ta 
bo obsegala K ostanj ek, Ano- 
vec, P leterje, Ravne in Zdole. 
K ostanjek sicer spada k 
B restanici, vendar so se var 
ščani izrekli za krajevno 
skupnost na Zdolah.

K R Š K E  N O V I C E
■  VENCI OB SPOMENIKU

DJURA SALAJA. Spominskim sve- 
čanostim ob desetletnici sm rti ve
likega borca za delavske pravice, 
sindikalnega voditelja in revolu
cionarja Djura Salaja, ki so bile v 
teh dneh po vsej Jugoslaviji, so se 
pridružili tudi delavci tovarne pa
pirja »DJURO SALAJ« v Krškem. 
Program svečane komemoracije se 
je pričel s sejo delavskega sveta, 
nato pa so ob žalnih koračnicah 
godbe na pihala položili vence k 
pokojnikovemu spomeniku.

■  CVETJE V JESENI VENDAK 
NA ODRU. V tej rubriki smo že 
pisali, da je imelo prosvetno dru
štvo Svoboda velike težave zaradi 
pomanjkanja igralcev za dram ati
zirano Tavčarjevo delo »Cvetje v 
jeseni«. Vse kaže, da Je prizadev
nim kultumo-prosvetnim delavcem 
le uspelo dobiti dovolj ljudi za 
prevzem vlog. Z iskanjem igralcev 
so porabili skoraj več časa kot s 
pripravami in Studijem.

Kljub težavam so se krškemu 
občinstvu predstavili v dobri luči. 
Priporočljivo bi bilo, da bi s tem

delom nastopili še po drugih kra
jih, saj ta zvrst prosvetne dejav
nosti marsikje nazaduje. Tako bo 
igralska ekipa tudi nagrajena za 
svoja prizadevanja.

■  KAKOVOST PAPIRJA BODO 
IZBOLJŠALI. Jugoslovanske ti
skarne, ki jih  tovarna papirja v 
KrSkem zalaga v svojimi izdelki, 
vedno bolj povprašujejo po kvali
tetnejšem papirju. Zato bodo letos 
v tovarni predelali oziroma vgra
dili tako imenovani superkalander, 
s katerim  bodo dosegli večjo glad- 
kost in zb oči prijeten blesk pa
pirja.

■  TUDI V POVRATNEM SRE
ČANJU USPEŠNEJSI. Na keglji
šču ZADRUŽNIKA v Brežicah Je 
bilo 18 m aja povratno srečanje 
kegljaških ekip občinskega sindi
kalnega sveta Brežic in ekipe CE
LULOZE iz Krškega. Tekmovanje 
je bilo vseskozi napeto, potekalo 
pa Je v pravem Športnem duhu. V 
finlSu Je bila CELULOZA netabliko 
boljša in je zmagala s 418:412. •

Pri domačih sta najbolje keglja
la Nagode in Gerjevič, pri CELU
LOZI pa Marki in Pavliha.

LADO TRAMPUŠ: DEJANJA SE NE UJEMAJO Z BESEDAMI

Izgube v papirni industriji naraščajo
Od reformnih načel ne bi sm eli odstopati. CE

LULOZA v Krškem bo popravila poslovne uspehe 
z neprekinjenim obratovanjem  ob nedeljah in praz
nikih. Zmanjšala bo proizvodnjo manj rentabilnih 
izdelkov. V papirni in celulozni industriji se bo treba 
v Jugoslaviji om ejiti le na tiste investicije, ki zares 
kaj obetajo.

Tako se Je lani v p rim er
javi z letom  1966 delež druž
be povečal za 1,220.000 d inar 
Jev. delež celuloze pa zm anj
kal za 1,340.000 dinarjev. To 
Pomeni, da p raksa zanika 
Izrečene besede. P ri takšni 
Politiki, ko ugotavljam o p o  
alabšanle deleža gospodar

skih organizacij v delitvi z 
družbo, je  nem oralno go
voriti, da so gospodarske 
organizacije dolžne sam e 
skrbeti za enostavno in raz
širjeno reprodukcijo. To Je 
odstopanje od reform nih na
čel.

Na zm anjšanje rezultatov

vpliva tudi povečanje izvoza.
V m inulem  letu  je  tovarna v 
K rškem  izvozila za 2,275.000 
dolarjev celuloze in pap irja. 
Izvoz želim o še povečati, če
ravno se dohodek m anjša. To 
velja predvsem  za izvoz na 
področja s trdno  valuto.

ZAKAJ ŠE VEDNO 
NADZOR NAD CENAMI?

Zelo nelogična in nerazum 
ljiva so stališča zvezne ad
m inistracije glede politike 
cen, k i so v celulozni indu
s triji še vedno pod nadzor
stvom. Ugotavljam o, da so

sproščene cene osnovne su
rovine za proizvodnjo celulo
ze, t. J. celulozni les, in  da 
so sproščeni tudi izdelki iz 
papirja. Uvoz celuloze je 
Je p rost, celo v okviru kon
tingenta n i obrem enjen s ca
rino, liberaliziran pa je tudi 
uvoz papirja.

P ri takšnem  stan ju  se, upo
števajoč vedno večje zaloge 
pap irja , sprašujem o, če ne 
gre tu  za opravičevanje de 
lovnih m est v zvezni adm i
n istraciji.

Letos želimo izboljšati po
slovne uspehe. Rešitev m ora

m o iskati predvsem  v pove
čanju hlagovne proizvodnje. 
Zaradi tega je  že s spre
je tim  planom  proizvodnje 
predvideno neprekinjeno ob
ratovanje le ob nedeljah, tem 
več tudi ob vseh državnih in 
narodnih praznikih. S tem  
se bo proizvodnja povečala 
za 30.000 ton, zm anjšali pa se 
bodo tudi visoki stroški po
novnega zagona tovarne.

Za povečanje dohodka 
zm anjšujem o proizvodnjo 
m anj rentabiln ih  izdelkov na 
račun rentabilnejših . Po p ro 
gram u za leto  1968 predvi
devamo, da bom o kljub  po
rastu  izvoza ustvarili za oko
li 167,000.000 dinarjev celot
nega dohodka in  močno po
večali sklade ob sedem od
stotnem  povečanju osebnih 
dohodkov.

Ob negativnih poslovnih 
uspehih jugoslovanske indu
strije  celuloze in pap irja  se 
poraja  vprašanje, ali je  sm i
selno razm išljati o  m orebit
nem nadaijnem  razvoju te  
panoge. Ce se odpovemo ra 
zvoju, potem  lahko razm išlja
mo le o  postopni likvidaciji 
in  o izvozu osnovne surovine, 
predvsem  bukovega lesa. 
Bukov les pa  predstavlja po 
tencialno m ožnost za razvoj 
proizvodnje celuloze.

P ri obravnavi nadaljnjega 
razvoja pa ne kaže reševati 
večje ali m anjše zaostalosti 
posam eznega področja. Mo
ra li b i realno oceniti, če bo
do investicijske naložbe dale 
res ekonom ske rezultate in 
ne le rezultate na  pap irju , to 
je  v investicijskem  program u.

(Nadaljevanje)



Sli VNISKIVESTNIK

Vloženo več, 
kot je bila 
vredna vsa 

tovarna
Po poteku obnovitvenih 

del je  mogoče trd iti, da bo 
sevniška K opitarna rekon 
stru iran a  do predvidenega 
roka — občinskega praznika. 
K ako velikega pom ena je 
rekonstrukcija za to pod
je tje , pove že to, da bo za
njo  vloženega več denarja, 
kot je  bila p rej vredna vsa 
K opitarna z zem ljiščem  vred. 
Ko bo m odernizirana, bo  do
segla še večjo ekonom ičnost 
poslovanja in  bo lahko kon
kurira la  drugim  takim  pod
je tjem  v svetu. Tako zago
tavlja vodstvo K opitarne. Z 
rekonstrukcijo  K opitarna ne 
bo pridobila novih delovnih 
m est.

Ovira je slaba 
opremljenost

O dkar je  bilo sevniško Ko
vinsko podjetje prisiljeno  
prevzeti v delo tud i večje 
konstrukcije, m u vse bolj 
zm anjkuje p rostora že tudi 
na prostem . Razen tega ob
ra tu  p rim anjku je prim erne 
stro jne oprem e, s  katero  bi 
bil sposoben izdelati tudi 
bolj zahtevne izdelke. Vod
stvo podjetja je  poskušalo 
navezati tesnejše poslovne 
odnose z nekaterim i znanimi 
tovarnam i v M ariboru, ven
d ar se je izkazalo, da ta 
podjetja iščejo bolj zahtevne 
izdelke, kot jih  je  Kovinsko 
podjetje sposobno narediti.

Sevniški kovinarji so im eli 
lani okoli 13 m ilijonov starih  
dinarjev skladov, vendar je 
to še vedno prem alo za mo
dernizacijo, ki je  nujno po
trebna.

Svečan sprejem šta
fete v Sevnici

M ladina sevniške občine je
v soboto, 18. m aja, ob pol 
dveh popoldne v K ladju pri 
Blanci sprejela Titovo štafe
to iz rok m ladine sosednje 
občine. Pred osnovno šolo v 
Sevnici je  bil svečan sp re 
jem , na katerem  je  bil tudi 
k rajši ku ltu rn i program . Ob
javili sm o že tudi program  
drugih prireditev, ki jih  bo 
m ladinska organizacija orga
n izirala v mesecu m ladosti.

Tov. Libnik o social
nem zavarovanju

Za ju tri, 24. m aja, je  dolo
čeno, da bo obiskal Sevnico 
zvezni poslanec Alojz Libnik 
in im el v gasilskem  domu 
razgovor s predstavniki ob
činske skupščine 'in  družbe- 
no-političnih organizacij o 
novih predpisih  o socialnem  
zavarovanju.

S E V N IŠ K I
■  SLABE AVTOBUSNE ZVEZE. 

Mnofri ljudje, ki ne vozijo z elek
trificirano železnico od Ljubljane 
proti Sevnici, se pritožujejo nad 
močnim tresenjem, ki je vse prej 
kot udobna vožnja. Pravijo, da se 
bodo rajo vozili z avtobusi, toda 
kaj, ko ima Sevnica tako slabe 
avtobusne zveze.

■  KOLMANOV A MAH PRI STO- 
VICKU. V nedeljo, 19. maja, je 
na domu obiskala kiparja ln me- 
d^ljerja Vladimira Stovlftka mati 
nerodnega heroja Kolmuna — Ma
roka ter sl ogledala osnutek do
prsnega kipa. ki ga bodo 4. Julija 
odkrili pri spomeniku NOB v Sev
nici.

■  ZAKAJ TAK ODNOS LJUDI?
Lastnik zemljišča ob Mimi, kjer 
se kopljejo sevniiki kopalci, tov. 
Radrn&ek, se je prifcel pritožit nu 
občino, da se kopalci neprimerno 
obna.’iajo, nagajajo In očitajo od
škodnino, ki jo Je upravičen do 
bivati za uničeno travo. Ker sc 
bliža čas kopanja, bo posredovala 
občina, krajevna skupnost pa naj 
izplača lansko odškodnino.

ZA V$E NE BO V OBČINI DELOVNIH MEST

Kaj in kje smo v primerjavi 
s stanjem v prejšnjih letih

V številkah izraženi gospodarski in družbeni tokovi v naši občini

občinskem  proračunu je  za
gotovljeno nam ensko za grad 
njo vodovodov še 30.000 no
vih dinarjev, ki jih  bodo do
bili naslednji kraji: Studenec 
4000 din, I^oka 7000, Ledina 
1500, Im polje 2000, Zabukovje 
4000, Lipoglav 1000, O sredek 
p ri Šentjanžu 1000, za studen 
ški vodovod pa bo občinska 
uprava prispevala še 2000 d i
narjev.

Iz občinskega cestnega skla
da bodo dobili mnogi k raji 
pomoč za popravilo ali grad 
njo vaških cest in poti. Tako 
bo na prim er za cesto Konj- 
sko-Laze krajevna skupnost 
dobila še 3000 dinarjev, Za- 
vratec-Rovišče 1000 din, v r
sta krajev pa bo dobila po
moč po 500 dinarjev.

Predsedstvo občinske skup 
ščine poudarja, da so s tem 
možnosti občine izčrpane in 
da za kaj več letos ni denar
ja.

N a z a d n je m  g o sp o d a rsk e m  p o sv e tu  so  b ili p r i 
k azan i n e k a te r i p o d a tk i o  se d a n je m  g o sp o d a rsk em  
s ta n ju  v p r im e rja v i z b liž n jo  p re te k lo s tjo . K e r so  
š tev ilk e  sveže in  zan im ive , jih  p o sre d u je m o  tu d i 
š irš i ja v n o s ti.

Sevniška občina šteje  zdaj 
18.747 prebivalcev, kar je  400 
več ko t pred  štirim i leti. 
Med njim i je  precej več 
žensk kot m oških. 7296 je 
km ečkih prebivalcev; to  pa 
pomeni, da je  km etijstvo 
ena najvažnejših gospodar
skih vej. To m orajo upošte
vati vsi gospodarski in druž
beni ukrepi.

N arodni dohodek je  okoli 
4200 novih dinarjev na pre-

NOVICE IZ LOKE
■  PRIPRAVE ZA PEVSKO 

REVIJO. Moški oktet PD P ri
mož T rubar iz Loke se m ar
ljivo pripravlja na m edob
činsko revijo pevskih zborov, 
ki bo 25. m aja v Brežicah. 
Med drugim i bodo zapeli tu 
di pesem  »Mojcej«.

■  PROSLAVA DNEVA RDE
ČEGA KRIŽA. K rajevna or
ganizacija RK je v petek, 17. 
m aja, priredila v gasilskem 
domu proslavo dneva m ed
narodnega Rdečega križa. 
Razen recitatorjev je bil na 
sporedu tudi govor o organi
zaciji RK, zatem  pa je  imela 
M arija Jelerjeva iz Sevnice za
nimivo zdravstveno predava
n je o prvi pomoči.

bivalca; če upoštevam o sam o 
kmečko prebivalstvo, pa ne 
dosega n iti tr i tisočake. Ve
like razlike so očitne, zm anj
ša jih  lahko sam o povečanje 
dohodka v km etijstvu, k te
mu pa vodijo specializacija, 
gojitev donosnejših kultur, 
načrtna obnova sadovnjakov 
in vinogradov.

V družbenem  sek to rju  je  
trenutno zaposlenih 3108 lju 
di, od tega v družbenih služ
bah 375. Od celotnega števila 
zaposlenih je 47 odstotkov 
žensk, to pa kaže tudi na 
pom anjkanje m oških delov
nih m est. V občino se vozi 
na delo okoli 1000 ljudi, iz 
občine pa okoli 600. Po m ne
n ju  predsedstva občinske 
skupščine se je  nujno tesne
je povezati s sosednjim i ob
m očji, ker v domači občini 
ne bo zaposlitve za vse.

Delovna storilnost se je 
v industriji lani povečala za 
15,8 odstotka, kar je  dvakrat 
toliko kot v celotni Slove
niji. To je  eden najbolj spod
budnih gospodarskih dosež
kov lanskega leta in kaže 
na uspešno rast gospodar
stva. V lanskem  letu je bilo 
vloženih 7,8 m ilijona novih 
dinarjev v investicije, kar 
je  dvakrat toliiko kot p red 
lanskim , skladi pa so do-

POT K SPECIALIZACIJI KMEČKIH DOMAČIJ

„Vse drugo bi dala prej od hiše”
trdi lastnica prvega zasebnega molznega stroja v sevniški občini

Pomoč ima več virov
Krajevnim skupnostim je denar razdeljen, mož

nosti občine pa so za letos izčrpane

V ponedeljek, 20. m aja, je 
imel predsednik ObS Franc 
Molan posvetovanje s p red 
sedniki krajevnih skupnosti 
te r jim  razložil načrt o delit
vi občinske pomoči. K rajev
ne skupnosti bodo letos do
bile občutno več denarja, 
vendar le-ta p rihaja iz različ
nih virov in skupaj presega 
30 m ilijonov starih  dinarjev.

Iz občinskega proračuna 
bodo KS dobile skoraj 50.000 
novih dinarjev, od tega pa: 
KS BoštanJ. 5030, KS Blanca 
3200, Bučka 1870, Krm elj 1800, 
Loka 3860, Prim ož 1030, Sev
nica 15.450, Studenec 2690, 
Tržišče 5670, Zabukovje 3400 
in Šentjanž blizu 5000 d inar
jev.

To je sam o del pomoči. V

PABERKI
■  RAZGOVOR O GRADU. V po 

nedeljek se Je sestal odbor sevni-
Skega turističnega druStva in ob
ravnaval možnosti za oddajo gradu 
zagrebškemu podjetju Genernltu-
rlst, ki se zanima zanj.

■  ČOLNU TUDI KOLKSA. Ze 
nekaj mesecev je, odkar so v 
Sevnici kupili čoln za reševanje ob 
naravnih ln drugih hudih nesrečah. 
Coln je shranjen v gasilskem do
mu, vendur ga ni mogoče hitro 
prepeljati to. kraja v kraj, zato 
bodo kupili podstavek in kolesa, 
vse skupaj f>a postavili na plo 
Sčad za gasilskim domom.

■  NESNAGA V STRUGI PRED 
MOSTOM. V strugi Drožanjskega 
potoka je velika zaloga smeti in 
drugih odpadkov, ki kraju In tu 
rističnemu druStvu gotovo niso v 
čast.

■  SLABA CESTA PROTI JU
TRANJKI. Ozko ln dotrajano ce
sto od mostu do konfekcije Ju- 
tronjke Je potrebno popraviti ln 
primemo vzdrževati, saj povaročti 
prometne težave ljudem, ki hodijo 
ali se vozijo po nji na delo.

segli 15 m ilijonov novih d i
narjev.

Med posam eznim i podjetji 
so seveda velike razlike. Prej 
ali slej je najboljša konfek
cija L:sca, katere vodstvo 
pa se boji hitrega m enjava
n ja zunanjetrgovinskega re 
žima, ki lahko čez noč spre
meni sedanje stanje.

K ljub v celoti ugodnim 
gospodarskim  podatkom  pa 
čaka občinsko skupščino ve
liko skrb i za družbene služ 
be. S tanje v šolstvu je  zna
no, rešitev pa te rja ta  tudi 
zdravstvo in otroško varstvo. 
Glavne prihodnje naloge bo
do zato: gradnja zdravstve
nega dom a v Sevnici, grad
nja šole na Telčah, gradnja 
telovadnice (ki bo hkrati 
dvorana za kulturne p rire 
ditve) v Šentjanžu, v sode
lovanju z delovnimi organi
zacijam i pa bi zgradili* var
stveno ustanovo ali pa bi 
dosedanji zdravstveni dom 
uporabili za te namene.

M. L.
P o sv o jen k a  M arica  L ip a r se  uči ra v n a ti s  to  hvaležno  
n ap rav o . (F o to : L egan)

krat opozorila, da so za trak 
to r in molzni stro j še veli
ko dolžni, in nisem je mo
gel potolažiti s tem, da se 
davki plačujejo od katastr
skega dohodka in da tudi 
zdravstvenega zavarovanja ne 
zanima nič drugega.

Ljudje im ajo za seboj pač 
šolo življenja.

M. LEGAN

Pridružitev k 
Tehnogradnjam
Sevniško kom unalno obrt

no podjetje je spoznalo, da 
je v sedanjem  Času težko 
sled ti novostim  v opekarski 
proizvodnji, če podjetje nim a 
denarja za m odernizacijo. 
Zato se je  sklenilo pridružiti 
m ariborskem u podjetju Teh- 
nogradnje, ki nam erava izko
ristiti tudi boštanjske hleve 
v proizvodne nam ene.

Ko so na zadnjem  posvetu 
gospodarstvenikov v Sevnici 
govorili o integracijah v go
spodarstvu, so m enili, naj bi 
obrati ne iskali partnerja  le 
takrat, kadar gre slabo, m ar
več tudi tak ra t, ko še vse 
lepo kaže, pa bi bilo v zdru
ženem podjetju  lahko še 
bolje.

Za letos je les 
zagotovljen

Pred kratk im  je  Jugotanin 
spet začel redno obratovati. 
Vodja obrata Franci Avsec 
je izjavil, da se je  posrečili 
zagotoviti dovolj lesa za ne
prekinjeno proizvodnjo v le
tošnjem  letu. Ena g lavn ih  
prihodnjih * nalog pa ostane 
še vedno iskanje m ožnost 
za oplem cnitonje ostanka — 
izluženega lesa -na kraju  sa
mem. , •

Inž. Novak delegat za 
kongres sindikatov

Sevniški občinski s i n d i k a l 
n i  svet je imel v p o n e d e l j e k  

plenarno sojo, na k a t e r i ,  j 0 
obravnaval delovanje s i n d i 
kalni^ organizacij in njihove 
naloge v sedanjem  času. Uvo
dna razm išljanja je p r i p r a v i l  
predsednik občinskega sindi
kalnega sveta V iktor Auer. 
Sindikalni svet je  o b r a v n a v a l  
tudi predlog, naj bi ga na 
junijskem  kongresu v Beo
gradu zastopal i n ž .  M a r t i n  

Novak i z  K opitarne.

S o b o tn e  k rv o d a ja lsk e ^  ak c ije  v S evnici se je  udeležilo  220 k rv o d a ja lcev , ki so 
sk u p n o  d a ro v a li čez 55 litro v  k rv i. T o je  b ilo  d o s le j n a jv eč  in je  p reseg lo  p rič a 
k o v an ja  o rg a n iz a to rje v . P osebno  p riz n a n je  zasluži o rg a n iz a c ija  RK  z B učke, k i je 
z b ra la  čez 40 p ro s to v o ljc ev . O bčin sk i o d b o r RK sc  d a ro v a lcem  ja v n o  zah v a lju je .

N a s lik i so  k rv o d a ja lc i z K učke. (F o to : F ra n c  P av k o v ič )

» N atan k o  is to  tr d ijo  la s tn ic e  p ra ln e g a  s tro ja . T u 
d i tis to  n i s la b a  stvar,«  sem  o p o re k a l Jo že fi M irt iz 
L oga p r i S evnic i. » P ra ln i s t ro j?  K m e tija  p o tre b u je  
n a jp re j k m e tijsk e  s tro je  in  o ro d je , še le  za tem  p rid e  
d ru g o  n a  v rs to . M islim , d a  p o zn a te  k m ečk o  d elo ; ne 
b i b ilo  s lab o , ko  b i ga vsakdo!«  je  p rib ila .

Res nismo pregledali vse 
občine, toda M itrova dom a
čija v Logu ima po vsej ver
jetnosti prvi molzni stro j. Pri 
hiši je  malo delovnih rok, ze
m lje pa 30 hektarjev. Gospo
dar Jože M irt je  že lani ku
pil trak to r Steyer 86, ki je 
zelo prim eren za večje km eti
je  (da o ceni tok ra t m olčim o).

K dor je že m oral pred zaj
trkom  pom olsti štiri, pet ali 
več krav, bo rad priznal, da 
je molža eno najtežjih  km eč
kih opravil. G orje, če so ra 
zen tega krave še »trde«, ta 
ko kot so Mitrove.

Jože se je  na zadnjem  sej-

Gradec: še letos 
vodovod?

Vas G radec pri Šentjanžu 
šteje le 5 dom ačij, vendar to 
ljudi ni ustrašilo, da se ne 
bi sam i lotili gradnje vodo
voda iz bližnjega izvira. Po 
predračunu bo vrednost de
la čez m ilijon starih  dinarjev. 
N ačrte bo priskrbela Sociali
stična zveza, vse drugo pa 
bodo naredili ali plačali va
ščani sami.

mu km etijskih in drugih s tro 
jev v L jubljani odločil in ku
pil stro j znamke Alva La val. 
ki je prim eren za molžo do
12 krav. Stane 4000 novih di
narjev, na sejm u pa so mu 
dali tudi malo popusta.

»Pa znate ravnati s s tro 
jem , ki zahteva natančnega in 
usposobljenga Človeka,« sem 
nezaupljivo vprašal.

»Mož je nekdaj obiskoval 
km etijsko šolo v M ariboru, 
Delamo tako, kot zahteva po
stopek, in zelo sm o zadovolj
ni, da nam  toliko zaleže. Zdaj 
imamo štiri krave, km alu pa 
bomo priredili še dve. Proda
mo 26 litrov m leka na dan, 
od tega 10 litrov v M izarsko 
zadrugo, k jer ga uporabljajo  
pri poliranju. Veste, mleko 
je res dobro,« je  odvrnila Jo 
žefa.

M itrovi bodo v prihodnje 
sejali več detelje, da bodo 
lahko redili več krav. Tudi 
stro j jih  priganja k tem u, 
saj zdaj še ni dovolj izko
riščen. To je pot k preusm e

ritv i km etije; čeprav počas
na, toda zanesljiva.

Se in še sva klepetala z 
gospodinjo. Vmes je  nekaj



Vendarle ne tako slabo
Za šolstvo je namenjeno 3,54 milijona din, 12 
odst. več kot lani -  Učitelji vsaj 6 odst. večje 

prejemke, šolski otroci boljši prevoz

16. m a ja  se  je  v T re b n je m  s e s ta la  sk u p šč in a  te*, 
m e ljn e  iz o b ražev a ln e  sk u p n o s ti, k i je  o b rav n av a la  
f in a n c ira n je  šo ls tv a  v tre b a n js k i o b č in i. Z ased an ja  
s ta  se  u d e lež ila  tu d i p re d s ta v n ik  re p u b lišk e  izo b raže 
v a ln e  sk u p n o s ti L udv ik  Z a jc  in  p o slan ec  M a rja n  
Jen k o .

Predračun kaže, da bo za 
šolstvo v občini letos nam e
njeno 3,54 m ilijona novih di
narjev, kar je 12 odst. več, 
kot je  bila lanska poraba. Ob
činska skupščina je k tem u 
prispevala 1,21 m ilijona, tb je 
toliko, kot je  bila po znanih 
m erilih tud i dolžna.

Od skupnega zneska bo 
šlo za osnovno šolstvo 2,99 
m ilijona din, za šolstvo d ru 
ge stopnje 204.000 din (ven
dar ta  znesek Še ni dokonč
no u trjen ), za posebno šol
stvo 35.000 din, za dejavnost 
delavske univerze 30.000 (la
ni 10.000 din), za prevoze 
otrok 140.000 din, za Štipen
diranje pa 5.000 din.

Na vprašanje, koliko lahko 
Prosvetni delavci pričakujejo 
za svoje osebne dohodke, 
nam je  načelnik za družbe
ne službe Janez Zajc odgo
voril, da bo mogoče prejem 
ke povečati za najm anj 6 od
stotkov, kljub tem u pa bo za 
m aterialne izdatke šol še ved
no zagotovljeno nekaj več de
narja kot lani. Seveda so te 
stvari v p risto jnosti osnov
nih šol in n i mogoče natanč
no predvideti povečanja.

K ot veselo novico za otro
ke in druge občane, ki se vo
zijo s sedanjim  šolskim  avto
busom, lahko sporočim o, 
da je za letos predvideno 
več denarja za prevoz in bo
do lahko zagotovili udobnej
ši prevoz z večjim  avtobusom .

ža l pa je  potrebno poveda
ti  tudi, da letos v občini še 
ne bo mogoče organizirati po
sebnih oddelkov za duševno 
m anj razvite otroke, Čeprav 
že nekaj časa p risto jn i ugo
tavljajo , da so potrebni.

M. L.

Knežja vas: »Iz prispev
ka tudi za našo šolo«
Na zadnjem  sestanku vod

stva krajevne organizacije 
SZDL so se ljudje strin ja li 
s podaljšanjem  krajevnega 
sam oprispevka za šolstvo s 
pogojem, da s sam oprispev
kom zbrani denar na območ
ju  krajevne organizacije po
rabijo za popravila in vzdrže
vanje te r učila na šoli v Knež
ji vasi. Ob tem  so opozorili 
na slabo vzdrževanje stavbe, 
ker zanjo prim anjkuje de
narja.

V četrtek, 16. maja, se je na zloglasnem  odseku na avtom obilski cesti pri Jezeru 
spet zgodila nesreča le nekaj desetin m etrov od znaka, ki opozarja na zm anjšanje 
hitrosti. Zagrebčanka ga ni upoštevala, zavila na bankino, nato pa hitro na levo; 
pri tem  se je »škoda« prevrnila in obstala na strehi. Na srečo sta bila voznica in 
sopotnik nepoškodovana. Kaj bi bilo, ko bi v tistem  hipu naproti pripeljal kak

drug avtomobil? (Foto: Legan)

TRETJA SEJA OBČINSKE KONFERENCE ZK: O IDEJNOSTI POUKA

Nič manj kot znanje je potrebno
Čas je že bolj upoštevati mnenje praktikov o učnem programu

— 18. m a ja  je  b ila  v T re b n je m  3. s e ja  o b č in sk e  
k o n fe ren ce  Zveze k o m u n isto v , k i je  b ila  p o sv ečen a  
id e jn o s ti p o u k a  n a  o sn o v n ih  šo lah . P o d lag a  za ra z 
p ra v o  je  b ila  n ed av n a  a n k e ta  m e d  p ro sv e tn im i d e 
lav c i in  ra zg o v o ri z ra v n a te lji te r  k o le k tiv i o snovn ih  
šo l. V k ra tk e m  povzem am o  g lavne m isli, k i so  jih  n a  
se ji p risp e v a li u d e ležen c i ra z p ra v e : S lavko  K ržan , 
S ta n e  H rib a r , C iril B ukovec, C iril Pevec, Jan ez  G art- 
n a r , Jan ez  š o lm a je r , V lad im ir S ilv este r, M arjan  
Z am ljič , S lav k o  N em anič , A n ton  K o m ar, R om an  
O grin , B o jan  B rezo v a r id r . ,

Spomin na osvoboditev
15. maja je Trebnje slavilo krajevni praznik

Družbeno-politične organi
zacije Trebnjega, predvsem  
Pa krajevna organizacija ZB 

m ladinski aktiv, so letos 
Pripravile pisan spored praz
novanja krajevnega praznika 
v spomin na dan, ko je  Can
karjeva brigada pred  24 le
to osvobodila, k raj.

V torek Zvečer je 'b ilo  v ki- 
"o dvorani tekm ovanje Po-

kaj znaš, ki ga je  p rire 
d i  m ladinski aktiv. Zmagala 
le zabavna skupina trebanj
ske glasbene šole, nastopili 
Pa so še: T rio D rčar z Mir- 
ne. Fantje izpod B rnika, Loj- 
26 Kotnik, V inogoriški fantje 
J? Duo Grivec. Zatem so na 
°drgi in p ri pokopališču za
goreli kresovi, m ladina pa se 
J® zbrala p ri tabornem  ognju 
2a občinsko hišo.

V sredo popoldne s ta  bili 
{V® športn i tekm ovanji. V 
p ^ o v a rn ju  z zračno puško 
J® zmagala ekipa strelske 
r ^ i n e  nad ekipo ZROP, 
•ned posam ezniki pa je  zma- 
p 1 Stane Ponikvar. Za tem
J6 hi lr\ 1L- 1 Min1 KRrsKO STftCBIinB

moštev Novega m esta in 
Trebnjega, ki se je končalo 
z zmago trebanjskih odboj
karjev s 3:2.

Zvečer je bila svečana aka
dem ija, na kateri sta  nasto 
pili tudi solistki ljubljanske 
Opere Vanda Gerlovič in Bog
dana S trita r te r recitatorji 
osnovne šole. Zanimivo je, da 
je prav Bogdana S trita r, ki 
je med NOB sodelovala v kul
tu rn i skupini glavnega šta 
ba, nastopila tis ti dan na tre 
banjskem  odru , ko so cankar- 
jevci osvobodili kraj.

Prem alo načrtne skrb i za 
idejnost pouka v osnovnih 
šolah je  pripeljalo do tega, 
da skoraj povsod ugotavlja
jo prem ajhno idejnost p ri po
učevanju in  vzgoji m ladega 
človeka. Vzrokov je še več: 
od prem ajhnega znanja, po
m anjkanja časa in navduše
nja, do okolja, v katerem  otro
ci in šo larji doraščajo.

Na seji so znova ugotavlja
li, da je  treba že zgodaj 
sprem ljati razvoj otrokove 
osebnosti, na tej osnovi pa 
izbirati kandidate za učitelj
ski poklic, ki je bolj težak in 
odgovoren, kot mnogi m islijo. 
Tesno je  treba sodelovati z 
mladinsko organizacijo, k i 
ima zdaj prem alo idejnega 
vpliva, kot je  dejal Janez Ga/rt- 
nar. K rajevne organizaci
je  m orajo s  šoio bolj sode
lovati, je  poudaril Bojan B re

zovar, ravnatelj iz Šentruper
ta.

Po m nenju V ladim ira Sil
vestra obravnavam o idejnost 
kot nekaj neoprijem ljivega, in 
kar je v nasprotnem  soraz
m erju s količino snovi v uč
nem program u. Opozoril je  
budi na to , da im a šola učen
ca sam o določen čas in da ni 
zgolj ona odgovorna zanj. Za
to se ponuja rešitev: več
sodelovanja s sitarši in oko
ljem.

Rom an Ogrin, sek re tar ob
činskega kom iteja ZK, je  v 
daljši in  zanimivi razpravi 
poudarjal, da p ri nas v šo
lah vzgajamo preveč enostran
sko, češ da naj bi o religi
jah  učili le duhovniki. Učen
ci so željni znanstveno ute
m eljenih prim erjav budi iz 
sedanjega obdobja človeške 
zgodovine.

Konferenca je  sklenila za
htevati od pristo jn ih  republi
ških organov, naj p ri sestav
ljanju  učnega program a bolj 
upoštevajo m nenje prosvetnih 
delavcev-praktikov. Skrajn i čas 
je, da prenehajo kritike, da 
je sedanji program  preobse
žen in prem alo življenjski. 
Konferenca je  osvojila tudi 
sklepe zadnje seje konferen
ce Socialistične zveze, ki je 
obravnavala šolstvo in njego
ve m aterialne težave.

M. L.

Vlagajte pri

DOLENJSKI BANKI 
IN HRANILNICI

v Novem mestu 

ter pri n)enlh poslov
nih enotah v Krškem, 
Metliki in Trebn|em!

Lovski turizem daje dohodek
Prvo nedeljo v avgustu bodo v Mokronogu raz

vili lovski prapor, tretji v občini

Lovska družina M okronog, sklenila, da bo prvo nedeljo
ki šte je  med najbolj delavna v avgustu prired ila lovsko
društva v  tem  k raju , Je na srečanje, na katerem  bo raz-
letošnjem  občnem zboru vit tudi lovski prapor.

Iz letnega poročila o delu 
iružine je  bilo videti, da je 
ielo Članov zelo uspešno. 
Počkovni sistem , k i je  bil 
/ m inulem  gospodarskem  le- 
,u prvič uporabljen, se je  
zkazal kot dobro in edino 
aravilno m erilo, ki ga bo 
re b a  izpolnjevati, kot bodo 
larekovale potrebe.

Pomem bno je  predvsem  to, 
ia  se je  družina z lovskim 
turizm om precej opomogla, 
ves pridobljeni denar p a  vlo- 
fcila v lovišča. Pohvalno Je 
tudi to , da  družina nim a po
sebnih sporov s km etovalci.

Lovci si po svojih močeh 
vseskozi prizadevajo pove
čati število divjadi in  s  tem  
polepšati naravo. -V zdmd, ko 
je divjad v stisk i, ji pom a
gajo s hrano, da lažje pre
naša hude čase. rJ. r.■-.<< ■'7 

Na občnem  zboru so mo- 
kroooški lovci menili, da ne 
m orejo sprejeti takega boni- 
tiramja lovišča, kakršnega je 
sestavila posebna kom isija 
Lovske zveze v Novem me
stu . Menili so, d a  je  rasen

” °bm ič je te dni dobil fie eno trgovino, k i  jo  je odprl Mercator. Občinsko hišo, drugega tudi prirastek pre
kateri so zdaj trgovina, pošta in krajevni urad, je  lepo preuredilo trebanjsko visoko obračunan.

Komunalno podjetje. (Foto: Legan) lc

Stroške za vodo 
bo plačala 

občina
•Mnogi ljudje v treban j

ski občini ugibljejo, če 
bo treba  plačati stroške 
prevoza vode zaradi letoš
n je spom ladanske suše. 
Zdaj je  že znano, da je 
ta  prevoz skupno stal 
9640 dinarjev (novih): po
m agal pa je , da je 32 vasi 
preživelo najhu jše po
m anjkanje vode. Prepe
ljalo  je  bilo 400.000 1 vode.

Na občini so sklenili, da 
teh stroškov ne bo treba 
plačati, saj jih  bodo po
ravnali iz rezervnega skla
da občinske skupščine; 
danes pa bo to  potrdila 
tudi občinska skupščina. 
Ob tem  je  treba  pripom 
niti, d a  je suša dobra iz
kušnja za naprej, saj se 
je  potrebno nanjo p rip ra 
viti z dovolj velikim i vod
njaki te r skrbno urejenim  
zbiranjem  deževnice.

Danes oceni 
kruha

Oba zbora trebanjske ob
činske skupščine se bosta 
danes zbrala na skupščinsko 
sejo, ki bo odločala o neka
terih  važnih zadevah: višjih 
cenah za kruh, cenah slad
korja, m leka in olja, razdeli
tvi denarja krajevnim  skup
nostim , kategorizaciji cest 
IV. reda, razvoju obrtništva, 
prem ijah za kravje mleko, 
razvoju in sedanjem  stan ju  
v Gradbeno opekarskem  pod
je tju  na M im i itd. Odborni
kom bodo predloženi tudi za
ključni računi proračuna ul 
nekaterih skladov te r finanč
ni načrti za letošnje leto.

V Beograd potuje 
inž. Mlakar

Prejšn ji teden je  v Treb
njem  zasedal občinski sindi
kalni svet in obravnaval ak
tivnost sindikalnih organiza
cij v času do kongresa sin 
dikatov, ki bo ob koncu ju 
nija v Beogradu. Za delegata 
občinskega sindikalnega sve
ta  so udeleženci izbrali inž. 
Dam jana M lakarja iz treban j
skega obrata GG Novo me
sto.

Sprememba v vod
stvu TŠS na Mirni
Delavski svet Tovarne ši

valnih stro jev  je  z vednostjo 
in pristankom  občinskih o r
ganov p rejšn ji teden imeno
val za začasnega vršilca dolž
nosti d irek torja  inž. Franca 
B artola in sporazum no raz
rešil dosedanjega d irek torja 
V ladimira Ileršiča. Znano je, 
da je  to podjetje že nekaj 
časa v velikih težavah, ven
dar n i bilo ukrenjeno vse ti
sto, kar b i podjetje utrdilo  
v sedanjih  razm erah gospo
darjenja. Nekako tre tjin a  de
lavcev se vozi na delo v No
vo m esto, večjega sodelova
nja s  podjetjem  IMV, ki raz
š irja  proizvodnjo, pa doslej 
ni bilo. D okler TSS ne bo 
dobila novega d irek to rja , bo 
novemu vodstvu pom agal tu 
di p rv i d irek tor te  tovarne 
F ranjo Bulc.

Mokronog: za igri
šče še manjka

P ri m okronoški osnovni šo
li urejajo  veliko športno  igri
šče, za katerega je bilo do
slej porabljeno že čez pot 
m ilijona sta rih  dinarjev in 
500 u r  prostovoljnega dela. 
Da bi lahko iz K rm elja na
peljali rdeče ugaske, bi po 
trebovali še 3000 novih d inar
jev. K er je  občinska pomoč 
prek občinske Zveze za teles
no kulturo prem ajhna, so 
sklenili za pomoč zaprositi 
tudi delovne in družbenopo
litične organizacije.

T R E B A N J S K E  I V E R I
■  PRVE DOMAČE ČEŠNJE. — 
Prejšnji teden so prinesli kmeto

valci s Primskovega In Čateža prve 
češnje, ki so dozorele v naSih kra
jih. Ponujali so Jih po 3,50 din 
liter. Po hišah in pri gostilni Srin- 
ger so prodajali tudi suhe slive, 
saj v Trebnjem še vedno ni pri
pravljenega manjšega trtnega pro
stora, čeprav so to  ljudje zahtevali 
le  na mnogih zborih in krajevnih 
konferencah.

■  KRAJA V TRGOVINI. Odkar 
so v veliki Mercatorjevi trgovini v 
nekdanji Groskovi hiši postali 
prodajalci bolj pozorni na m anj
ke kraje, se Je Število izginulih
»redmetov zmanjšalo. Prej Soji ta
len pa si Je mladoletnik iz Vavp- 

fie vasi spet nabasal lepe z različ
nimi predmeti vendar so ga P  ra-

,<S iS E OP™ o š r ,*  crnKU.
6KE SKUPINE? Ker so pri pro 
svetnem domu lani uredili zelenico 
in parkirne prostore aa tovornjake,

S;

se potujoče cirkuške in  zabavne 
skupine nim ajo kje namestiti. Po
gosto hočejo postaviti naprave na 
odbojkarskem "- igrišču, česar pa 
TVD Partizan ne more dovoliti. 
Zadnja skupina se Je prejšnji te
den namestila na nekdanjem Igri
šču otroškega vrtca.

■  NOVE NAPISNE DE&UE. »  
posredovanjem trebanjskega turi
stičnega društva bodo te dni na
mestili ob avtomobilski cesti no
ve napisne deske, ki opozarjajo na 
Trebnje in kraje v Mirenski do
lini. Društvo je članom posredo
valo tudi nakup 70 lesenih zabojev 
za cvetje, kar bo lepšalo podobo 
kraja.

■  ZAMENJAVA ROBNIKOV. V 
Starem trgu te  dni delavci novome
škega Cestnega podjetja zamenju
jejo betonske robnike ob cesti, ker 
je pozimi zmrznila cementna pre
vleka. To je bilo podjetje dolžno 
narediti te  po zapisniku kolavda- 
cijske komisije.



Ob 25-letnici 
Kočevskega 

zbora
O dbor občine Kočevje za 

proslavo 25-letnice Zbora 
odposlancev slovenskega 
naroda in občinskega praz
nika Kočevje je izdelal o- 
kvirni program  proslav 
Tako naj bi po tem  prog
ram u v dneh okoli 3. okto
b ra  odkrili spom enik in 
kostnico padlih borcev na 
novem pokopališču v Ko
čevju, spet bo slavnostna 
seja občinske skupščine, 
odprti bosta likovna in 
filatelistična razstava, o r
ganizirali bodo literarn i 
večer partizanskih pesmi,
v muzeju pa bo razstava s 
tem atiko zasedanja odpo
slancev slovenskega na
roda, ki je bilo od 1. do 
3 oktobra 1943 v Kočevju. 
Predvidom a pa bo v k ra t
kem spre et tudi republi
ški program  prireditev ob 
25-letnic' kočevskega zbo
ra, katerem u bodo nato 
prilagodili občinskega.

Ribolovna dovoljenja
V tu rističn i inform ativni 

pisarni v Kočevju so pred 
kratk im  začeli prodajati dne
vne ribolovne dovolilnice za 
Rinžo in Kodpo. Cene dovo
lilnic so za Rinžo: za doma
čine 10 din, za tu jce 20 din; 
za K olpo pa  za dom ačine 
20 din, za tu jce pa  40 din.
V Rinži je  najbolj privlačen 
ribolov ščuk, linjev in  k ra 
pov; v Kolpi pa  postrvi in  
Hpanov. Razen tega je  v obeh 
vodah Se več drugih v rs t rib.

Mrlič na avtu
— Prav, ko sem  hotel re 

či lahko noč, je  nekaj trešč i
lo in Štefan je  v trenutku 
izginil neznanokam , je pove
dal o prom etni nesreči, k i se 
je  zgodila 18. m aja ob 22.15 
u ri na Bregu p ri Kočevju, 
M atija Blešč. P rt te j nesreči 
je  zgubil življenje vodovodni 
in šta la te r pod je tja  K ovinar

iz Kočevja, Stefan B istro- 
vič.

B istrovič in B lešč sta  se 
pogovarjala p ri cestnem  od
cepu za Mlako, vendar je  po
nesrečenec stal na glavni ce
sti. T akrat je  po cesti iz Ko
čevja p ro ti R ibnici p ripeljal
3 fičkom  inž. Jože štim ec iz 
Ribnice, trč il v B istroviča to  
ga potiskal še 27,5 m  daleč. 
Pešec je  bil ob  trčen ju  takoj 
m rtev. N ' osebnem avtu je  
škode za 2500 ND. Voznik o- 
sebnega avtom obila n i kazal 
znakov vinjenosti, a  so ga 
k ljub  tem u peljali k odvze
m u krvi. Po izjavi priče pa 
je  bil ponesrečeni Bistrovič 
■dob re  volie«.

S SKUPŠČINE ZZB NOV OBČINE KOČEVJE

Letos 25-letnica Kočevskega zbora
Borci bodo imeli precej dela v zvezi s proslavljanjem 25-letnice Kočevskega 

zbora — Do leta 1970 vsem borcem primerna stanovanja

N a n ed av n i sk u p šč in i Z d ru ž e n ja  zveze b o rcev  
NOV o b č in e  K očev je  so  n a jv eč  ra z p ra v lja li o  p ro 
g ram u  d e la  ZZB za le to s , o d ru ž b e n i p o m o č i b o rcem  
NOV in  o  s ta n o v a n js k ih  zad evah  b o rcev .

Ko so razpravljali o p ro 
gram u za letos, so m enili, da 
bodo imeli precej dela v zve
zi s proslavo 25-letnice Zbora 
odposlancev slovenskega na
roda, ki je  bil od 1. do 3. 
oktobra 1943 v Kočevju.

V okviru tega dela bodo 
med drugim  prem estili p arti
zansko grobišče s T rate na

Zahtevajo 
življenje

Občani Vas - Pare in  okoli
ce pravijo, da bi m orali z 
m odernizacijo ceste Kočevje
— Brod na Kolpi začeti činv 
prej, še p red  letom 1970. Že
lijo tudi, da bi prišli m ednje 
republiški poslanci, drugi re 
publiški in občinsld predstav 
niki, da bi se pogovorili o 
m odernizaciji te ceste. Pra
vijo še, da so pripravljeni da
ti sam oprispevek za m oder
nizacijo te ceste, zahtevajo pa 
tudi, naj republika oziroma 
republiški cestni sklad le p ri
spevajo potrebni denar za to 
cesto, saj ga neredko najde
jo za druge investicije, ki n i
so tako pom em bne, včasih 
pa so celo negospodarne. Z 
m odernizacijo te ceste ne bi 
sam o razbrem enili drugih 
cest, am pak bi tud i Kolpsko 
dolino odprli svetu in ji po
magali, da bi zaživela.

Vodna skupnost 
za vodno preskrbo 
Kočevja in Ribnice 

(VODOVOD) 
v Kočevju

s p o r o č a
vsem potrošnikom  vode,

da so njeni po
slovni prostori

od 1. ju n ija  dalje v po
slovni zgradbi K om unalne
ga zavoda za socialno za
varovanje — podružnica ▼  
Kočevju, in sicer na Ljub
ljanski cesti št. 26, I. nad
strop je  — desno.

DROBNE IZ KOČEVJA
■  ■  ■  TRGOVINA SADJE-ZE- 

LENJAVA zelo skrbi ze svoje po
trošnike. Posebno so zadovoljni t  
različnimi svežimi morskimi riba
mi. ki so naprodaj vsak četrtek in 
petek. Prodajajo tudi že zgodnje 
češnje in vrtne jagode.

■  ■  ■  NOV GOSTINSKI LO
KAL je odprl Tone štim ac. Ker 
mu je potekla najemna pogodba 
za lokal »Pri lovcu«, si je preure
dil prostore v lastni hiši ob cesti 
proti Rudniku Uredil je tudi vrt. 
Lokacija gostilne je zelo ugodna. 
Lastnik, je znan kot strokovnjak v 
gostinstvu zato bodo gostje goto
vo postreženi z dobro pijačo, z 
domačo hrano ln specialitetami.

■  ■  ■  ZADNJI DE2 JE  DO
BRO VPLIVAL na posevke, poseb
no zadovoljni pa so bili vrtičkarji. 
Kar vidno Je pognala povrtnina. 
Po slani prizadeto okrasno grmič
je se je lepo popravilo in je sedaj
v najlepšem razcvetu. Več skrbi bi 
morali posvetiti parkom, da ne bi 
Otroci trgali cvetja in lomili 
g rm ič ja .1 ,  ; ,

■  ■  ■  RIBICI So TUDI LE
TOS VLOŽILI v Rinžo mladice 
raznih vrst Tako so nadoknadili 
vsakoletno izgubo rib. ki običajno 
poginejo zaradi onesnažene vode. 
M arljivi ribiči se trudijo, da bi 
uredili ribji stalež v Rinži, kot Je 
bil nekdnl ial pa imajo vsako

leto kake težave zaradi onesnaže
ne vode.

■  ■  ■  BETONSKA CVETLIČ
NA KORITA, postavljena pred 
vhodom na sprehajališče Gaj, bo
do vsaj delno zavrla avtomobilske 
vožnje nediscipliniranih voznikov. 
Paziti bo treba, da jih  ne bodo 
zvečer raznaSali, kot delajo s 
klopmi. Klopi namreč preprosto 
odnesejo s sprehajališča v m irnej
še kotičke za grmovje. Seveda Jih 
tam tudi pustijo. Z jutraj pa_ jih  
morajo nositi zopet nazaj, seveda 
tisti, ki niso bili deležni -večerne 
rekreacije.

■  ■  ■  PREHODI ZA PEŠCE in 
parkirni prostori so ponovno o- 
značeni. Tako je prometnim pred
pisom zadoščeno, vprašanje pa je, 
če bodo avtomobilisti in pešci te 
znake upoštevali. . ;

■  ■  ■  IGRALNA MIZA NA 
MOSTU pri tržnici zopet obratuje 
z vso paro. Okoli nje je vedno do
volj igralcev in radovednežev. Z 
veliko vnemo stresajo kroglice v 
označene luknjice, in že so tu 
dobitki: budilke, prstani vseh vrst 
in druga krama. Podjetni sejmar 
vabi k igri: »Pri meni ni težkega 
zaslužka. Možno je samo dvoje: 
dobiš ali izgubiš.« In res je tako, 
samo da je vedno več izgube ka
kor dobitkov. Sejmar s tem o- 
gromno zasluži.

novo pokopališče in  organizi
rali srečanje preživelih bor
cev IX. brigade, ki Je bila 
ustanovljena 1943 v Kočevju.

Seveda pa bodo borci so
delovali tudi p ri vseh ostalih 
proslavah, srečanjih  in p rire 
ditvah, ki bodo organizirane 
ob raznih prazničnih in zgo
dovinskih dneh te r drugih 
priložnostih.

Borci si bodo tudi priza
devali, da bodo do 1970 reše
ni vsi težji stanovanjski pro
blemi zaposlenih in nezapo
slenih borcev. To bodo zahte
vali od vseh družbenih orga
nov in delovnih organizacij.

Zavzemali se bodo tudi za 
najpravičnejše reševanje vlog 
za dodelitev družbene pdmo-

Po D oteh  AVNOJ
Večja skupina naših in  ru 

skih pionirjev, ki bo potova
la po poteh delegatov 
AVNOJ, bo prišla 31. avgu
sta ob 13. u ri v Kočevje. Tu 
jih  bodo sprejeli kočevski 
pionirji in predstavniki pio
nirjev iz vse Slovenije. Ob 
tej prložnosti bo veliko pio
n irsko zborovanje, na kate 
rem  bodo govorili udeleženci 
zasedanja AVNOJ in Kočev
skega zbora, naši in  rusikd 
pionirji pa bodo izvedli da
ljši ku ltu rn i program . Po
drobneje bomo o pripravah 
pisali v eni naslednjih šte
vilk našega lista. Skozi Koče
vje pa bodo letos potovali 
tudi udeleženci pohoda na 
Sutjesko, m edtem  ko se bo
do kočevski pionirji udeleži
la pohoda po poteth Tomšiče
ve brigade, ki bo predvido
m a v prvih dneh junija.

Obisk Tržačanov
Pred kratk im  so p rišli r  

Kočevje zastopniki tržaške 
slovenske organizacije in  se 
dogovarjali, da bi p rišlo  30. 
jun ija  na obisk na  Kočevsko 
več avtobusov (4 do 5) trža 
ške slovenske m ladine. T rža
ški m ladinci b i se rad i tak ra t 
pom erili s kočevskimi v od
bojki in nogometu. V vsaki 
panogi naj bi se  m ed seboj 
pom erili kar dvakrat, se  p ra 
vi stare jši m ladinci in  še 
m lajši m ladinci ozirom a pio 
n irji. Tržaški predstavniki so 
tudi predlagali, da bi njihov 
pevski zbor nastopal n a  izse
ljenskem  prazniku, k i bo 30. 
jun ija  v ribniški občini. T r
žačani doslej še niso dobili 
dokončnega odgovora na svo
jo  ponudbo, skoraj gotovo 
pa je, da bo prišlo  do (Šport
nega srečanja z njim i v Ko
čevju.

Svet o cenah kruha
Svet za gospodarstvo p ri

občinski skupščini Kočevje 
je  na zadnji seji razpravljal 
O predlogu »Žita« za podra
žitev kruha in  m odernizaciji 
kočevske pekarije, ki naj bd 
potem  pekla kruh  tud i za 
R ibniško dolino. Svet je  m e
nil, naj bi se črni kruh  p o  
dražil za 10 par, bedi za 20 
par, hikrati pa naj bi »2 ito« 
čim prej m oderniziralo peka
rijo . O cenah kruha bo do
končno odločala občinska 
skupščina na seji 28. m aja.

Dolenc v Kočevju
V likovnem salonu v Ko

čevju razstavlja od 17. m aja 
do 2. junija slikar d r. Anton 
Dolenc. Razstavo sestavljajo  
tr i skupine: figuralika, k ra 
jine in študije, Anton Do
lenc je  član D ruštva sloven- 
sfldh likovnih um etnikov in  Je 
doslej razstavljal v več slo
venskih in jugoslovanskih 
m estih, pa tud i na Dunaju 
in v Gradežu.

či borcem , k i so socialno šib
ki, in v drugih nujn ih  prim e
rih . Razen tega bodo po svo
jih  močeh še naprej pom a
gali otrokom  borcev in invali
dov, katerih  sta rši so social
no ogroženi.

Cesta v Grivac
K m etijsko gozdarsko pose

stvo Kočevje — Gozdna upra 
va Mozelj je začela poprav
lja ti cesto v vas Grivac ob 
Kolpi. V tem  obm očju na 
m eravajo letps in v prihod
n jih  letih posekati nekaj le
sa. S tara cesta je bila nam 
reč popolnom a uničena.

25. maj v Kočevju
O bčinski kom ite Zveze m ladine v Kočevju je  pripravil 
v počastitev dneva m ladosti naslednji

p r o g r a m :

23. m aja — Slavnostna seja občinskega kom iteja ZMS 
in javna m ladinska tribuna v dvorani m nožičnih 
organizacij, č lan i občinskega kom iteja se bodo po
govarjali z m ladinci Kočevja.

25. m aja — Sprejem  pionirjev v m ladinsko organiza
cijo p ri T aborski jam i. Zvečer bo m ladinski ples 
in tekm ovanje m ladih plesnih parov. Igral bo an
sam bel »Atoli«.

26. m aja — R ecital m ladinskih pesm i v šeškovem  do
m u. N astopili bodo m ladi recita to rji iz gim nazije 
in osnovne šole.

O rganizatorji si žele, da bi se prireditve udeležilo čim- 
več občanov, predvsem  m ladine. Posebno vabimo m la
dino na javno " tribuno, k je r bodo lahko izrazili svoje 
želje in hotenja. Veseli bi bili, če bi na tribun i slišali 
čimveč m nenj, predlogov in  pripom b. Na tribuno va
bim o tudi vse, k i bi rad i kaj več zvedeli o m ladinski 
organizaciji.

DRAGA BENČINA

V spom insko knjigo koče Planinskega društva Kočevje na M estnem vrhu se je . 
vpisalo leta 1965 685 izletnikov, leta 1966 že 816, lani 888, do sredine m aja letos pa 
skoraj 500 izletnikov. Največ je domačih (jugoslovanskih) obiskovalcev, precej je  
Italijanov, razen tega pa so se podpisali še  gostje iz Alzira, Amerike, Avstrije, 

N em čije Anglije, Francije, Nizozem ske in celo Japonske. (Foto: Prim c)

Vedno več izletnikov pri koči PD
Kočevsko društvo ne moro 

delati tako ko t sorodna dru 
štva v planinskih obm očjih, 
kljub tem u pa  je  vsaj za do
m ače občane pripravilo lepo 
pogoje za nedeljske izlete. V 
zadnjem  letu je  obiskalo kočo 
na M estnem vrhu nad 1000 
izletnikov, čeprav je  odprta  
sam o ob sobotah in nedeljah. 
V tem  številu pa niso upo
števani dijaka in učenci os
novnih šol, ko hodijo ob 
športn ih  dnevih na izlete k  
društveni planinski koči. 
Vedno več stalnih obiskoval
cev prihaja  v kočo iz d ru 
gih krajev Slovenije, pa tudi 
iz A vstrije in Švice. -ko.

Obiskovalci koče pri Jelenovem studencu niso 
le domačini, ampak tudi iz drugih krajev Slove
nije in celo iz Avstrije in Švice —  Planinci vabijo 

v svoje vrste mladino

NedavnL občna zbor Pla
ninskega društva Kočevje 
je  b il dobro  Obiskan. Poro
čilo o  delu d ru štva  je  podal 
predsednik Jože Adamič. 
D ruštvo je  delalo zelo dobro 
in  prizadevno. Trenutno 
m ia 170 članov, m ed njim i 
tud i 11 m ladincev in 13 pio
nirjev.

P laninci so n a  zboru sflcle- 
nili, d a  bodo letos obnovili v 
d ruštveni koči na S tojn i p ri 
Jelenovem  studencu pode in 
ležišča. Izpopolnili in obno

vili pa bodo tud i m arkacije, 
kažipote in  napisne talble ob 
poteh v gozdu. Sodelovali 
bodo na vseh prireditvah in  
tekm ovanjih, k i bodo organi
zirana ob 75-letnioi ustano
vitve prvega slovenskega Pla
ninskega društva. 2e sedaj 
z uspehom  prodajajo  spo
m inske značke in  nalepke. 
Glavna naloga kočevskih p la 
nincev pa bo, da bodo p la 
ninstvo bo lj propagirali in 
pritegnili v svoje vrste še 
več m ladih.

Na podlagi sklepa 4. seje sveta za urbanizem , 
stanovanjske in  kom unalne zadeve p ri

OBČINSKI SKUPŠČINI KOČEVJE
in  n a  podlagi 11. člena zakona o urbanistič
nem  plan iran ju  (U radni list SRS št. 16/67) 
daje svet za urbanizem , stanovanjske in ko
munalne zadeve v

JAVNO RAZGRNITEV 
URBANISTIČNI PROGRAM 
OBČINE KOČEVJE
U rbanistični program  bo razgrnjen od 24. m a
ja  do 24. jun ija  1968 v prostorih  občinske 
skupščine Kočevje v I. nadstropju.

Vabimo vse občane in delovne organizacije, 
da dajo na program  svoje pripom be najkasne
je  do 24. jun ija  1968.

Predsednik sveta za urbanizem , 
stanovanjske in kom unalne zadeve: 

VIKTOR DRAGOŠ, 1. r.

Ortneška dolina je 
raj za izletnike

O rtnek je  pravzaprav eden 
od najlepših krajev v r ib 
n iški dolini. N ekaterim  izlet
nikom  je  še posebno pri 
srou in  zato ga pogosto obi
skujejo.

Posebno znana je  postala 
v zadnjilj letih G rm ada, od
koder je  prelep razgled po 
vsej ribniški, kočevski in 
dobrepoljski dolini, lepo pa 
se vidi tudi proti Ljubljani 
in  v Suho krajino.

Tudi sv. Gregor n e 'z a o s ta 
ja  za Grmado. Vsak dan 
privablja goste in postaja 
vse bolj znana tu ristična 
točka.

S tari ortneški grad je  znan 
predvsem  zaradi lepe lege. 
Razvaline nekdanjega gradu 
bratov O rtenburških in ka
pelica sv. Ju rija  so še po
sebno m ikavni. K ljub tem u, 
da m anjka v O rtneku in 
okolici več dobrih gostišč, 
bodo k raji v ortneški dolini 
privabljali vsak dan večje 
število turistov. V. P.



Lepote Pugleda ne 
smejo ostati skrite
Pugled nad Črncem v G re

goriji je  Grmadim sosed. Za
radi naravnih lepot ga že ne
kaj časa rad i obiskujejo lju 
b itelji lepih planinskih kra 
jev. Z najvišjega vrha nad 
Pugledom je  prelep razgled: 
vidijo se Ribniška dolina in 
vsi k raji, ki so blizu L jublja
ne.

T uristično društvo p ri Gre
goriji bo na Pugledu že v na
slednjih letih  lahko uredilo 
kotičke, kam or bodo izletni
ki radi prihajali.

V. P.

Loški potok: šola do 
leta 1970?

Režijski odbor za gradnjo 
šole v Loškem potoku se je 
sestal in  izvolil za .predsedni
ka Jožeta K ošm rlja. Naloga 
odbora je, da izbere p rim er
no lokacijo za šolo, se odlo
či za tip  šole, naroči načrte 
in  drugo. Potočani računajo, 
da bodo n ačrti za novo šolo 
narejeni že letos, da  bodo 
prihodnje leto začeli z grad
njo in da bo šola dograjena 
leta 1970.

Delavci še malo vedo o samoupravljanju
Delavci obratov bi morali biti tudi sposobni upravljavci in ne bi smeli 
dovoliti, da o usodi obratov odloča le centrala podjetja — Sindikalne po

družnice obratov se ukvarjajo le z malenkostmi

V R ibnici je  7. m aja zasedala  ob činsk a  konfe
renca Zveze kom unistov. N ajvažnejše vprašanje, k i 
so  ga obravnavali je  b ilo: družbeno ek onom sk i od 
n osi v p od jetjih , k i im ajo  več proizvodnih  obratov, 
predvsem  tistih , k i im ajo sedež vodstva  izven  obči
ne. T ake ob rate im ajo n a obm očju  ribniške občine: 
KGP K očevje, tek stiln a  tovarna Zapuže, »žičnica«  
L jubljana, gostin sk o  p od jetje  »Daj-Dam« Ljubljana, 
»Dom« L jubljana in  še  nekatera [ druga pod jetja . V 
obratih  ozirom a delovn ih  enotah  teh  p od jetij v rib
n išk i občin i je  zaposlen ih  nad 300 ljud i.

Položaj teh  obratov je raz
ličen. Tako je  opaziti pone
kod lepe prim ere dobrega 
sodelovanja m ed m atičnim  
podjetjem  in obratom , kar 
velja posebno om eniti za 
obrat v Jurjeviči; v nekate
rih  obratih  pa so prisotn i 
mezdni odnosi med centralo 
in obratom , kar je lahko za 
nadaljnji obstoj obrata uso
dno. To se je  že pokazalo v 
praksi z obratom  »Torbica« 
v Sodražici, k i je v likvida
ciji. Zato je nujno, da se

krepijo sam oupravni odnosi 
znotraj gospodarskih organi
zacij in  oblikovanje zavesti 
delavca o  njegovi odgovor
nosti za bodočnost obrata, v 
katerem  dela.

Posebna anketa, na katero 
so odgovarjali predstavniki 
nekaterih  obratov, je dala 
zanimive odgovore. V rašanja 
v anketi so bila: kako ugo
tavljajo  ̂ dohodek v posam ez
ni delovni enoti, kakšne or
gane upravljanja im ajo, ali 
im ajo organi delovne enote

pravico deliti ustvarjeni do
hodek obrata in druga. Od
govori so b ili različni. Iz vseh 
pa lahko razberem o, da ka
zalci poslovnega uspeha in 
delitve kot pojm i delavcem 
niso poznani in razum ljivi. 
N ekateri obrati tudi nim ajo 
načrtov o svoji prihodnosti 
pa tudi pravice in dolžnosti 
članov kolektiva obrata  niso 
jasno določene.

Sindikalne podružnice v 
teh obratih  opravljajo m anj

pomembne zadeve, kot je  or
ganizacija dedka M raza, p ro 
slave za dan žena in podob
no. Vse prem alo pa sindika
ti razpravljajo  in  odločajo 
o sam oupravnih aktih  pod
je tja  ali obrata, te r odnosih 
med m atičnim  podjetjem  in 
obratom  te r podobnih zade
vah.

K onferenca je  osvetlila 
mnoge zadeve in dala pobudo 
za reševanje doslej prem alo 
raziskanih področij kot: de
lu, odnosih in delitvi dohod
ka v obratih, ki im ajo sedež 
izven občine ali pa tudi v 
občini. — r

Šolarji obiskali miličnike
Zelo so se zanimali za aparate za zvezo

OB KRAJEVNEM PRAZNIKU SODRAŽICE

Odhod v partizane in bombardiranje
25. maja 1942 osvobojena Sodražica — V partizane je odšla večja skupina 

mož in fantov — Italijani so naselje večkrat bombardirali

V tednu javne varnosti so 
ribniški m iličniki sprejeli 
zastopnike pionirjev in m la
dine iz ribniške, sodraške in 
potoške osem letke. P ionirji 
so čestitali m iličnikom  za 
njihov praznik, m iličniki pa 
so jim  nato pripovedovali 
o svojem  delu in jih  pogo
stili. Sprejem a se je  udele
žil tud i predsednik občinske 
skupščine Bogo Abrahams- 
berg.

Dne 11. m aja so ribniški 
m iličniki priredili za člane 
družin pionirjev-prom etni-

kov vzgojni pohod po občini,
. 13. m aja pa je  m iličnike 
sprejel predsednik občinske 
skupščine Bogo Abrahams- 
berg.

P ionirji so se na sprejem u 
p ri m iličnikih zelo zanim ali 
za nekatere aparate za zvezo. 
Prav zato so m iličniki učen
cem osm ih razredov ribn iš
ke osem letke omogočili, da 
so se s tem i aparati podrob
neje seznanili. Učenci osm ih 
razredov so prihajali na 
ogled od 14. do 16. m aja.

25. m aja slavimo v naši do
movini ro jstn i dan predsed
nika republike T ita. V Sod
ražici pa im ajo 25. m aja k ra 
jevni praznik. Tega dne se 
spom injajo na 25. m aj 1942, 
ko so v ta  kraj prinesli par
tizani svobodo. O kupator se

Manj prodane živine
K m etijska z&druga v Et> 

škem  potoku je  le ta 1966 
odkupila za potrebe svoje 
m esnice 48 glav živine v 
skupni teži okoli 6700 kg. 
Odkup je  bil na splošno 
zelo slab, saj je  bilo na 
sejm išču prignane povprečno 
po 40 glav živine, odkuplje
ne pa le po 2 do 3 glave.

Borci za letovanje
Občinski odbor Zveze bor

cev Ribnica im a v Banjolah 
p ri Pulju na razpolago vi
kend hišico s trem i p o ste lja  
mi. Letos bo letovalo v tem  
letovišču 30 članov ZB in  n ji
hovih družin. Interesente ob
veščamo, da so za septem ber 
še p ro sta  m esta, prijave pa 
sprejem a občinski odbor 
ZZB NOV Ribnica.

— ir

je m oral pod pritiskom  par
tizanskih borcev um akniti v 
ribniško postojanko.

Ogromna večina prebival
stva je  že spom ladi 1942 so
delovala s partizansko voj
sko. Terenski odbori —•* prva 
ljudska ob last — so im eli 
m ed ljudm i velik ugled in 
vso podporo. Zato n i nič čud
nega, da se je  partizanska 
vojska h itro  krepila z novi- 

'm i borci. *

Sodražica in  vsa dolina sta  
uživali sred i vojne vihre svo
bodo. M ejnik svobode je  bil 
25. m aj 1942, ko so partizani 
organizirali na trgu  v Sodra
žici m iting. Bil je  velik dan, 
ki ne bo šel nikoli v pozabo. 
Tega dne je  odšlo tud i večje 
število fantov in mož v p a rti
zane.

Italijanskem u okupatorju  
nikakor ni šlo v račun, da si 
v Sodražici, v vsega 10 km  od
daljenem  k ra ju  od njihove 
postojanke, ljudje grade svo
jo oblast. K ljub številni p re 
moči pa si niso upali od bli
zu ogledati, kako deluje p ar
tizanska oblast. Zato so ra jši 
poslali nad  partizansko Sod
ražico letala. Iz dneva v dan 
je okupatorjevo letalo kroži
lo nad  Sodražico, spuščalo

bombe in  sejalo sm rt. Sod
ražica je  gorela. Ita lijan i so 
p rihajali bom bardirat toliko 
časa, da so jo  do malega 
uničili. To je  bilo najtežje 
obdobje zgodovine Sodražice, 
hujše kot v tu ršk ih  časih. 
D ružine so bile razbite. Sko
ro  vsi moški, z izjem o tistih , 
kj so b ili v partizanih, so 
biM v italijanskih taboriščih 
— na Rabu, v padovi, Renic- 
ciju  . . .  JJom a . pa  so  žene, 
starci in j  o tro c i stradah  in 
živeli pod ruševinam i.

P rišel je  zmagoviti m aj 
1945 in  z n jim  svoboda in 
ustvarjalno delo. Sodražica, 
pa je  danes drugačna kot 
p red  vojno — lepša je. —r

Po sprejem u ‘so se  zastopniki učencev vseh  treh rib
n išk ih  osem letk  fotografirali s  predstavnik i javne 
varnosti in  predsednikom  občinske skupščine

(F oto: Franc G ričar)

Čimprej nadomestilo za „TORBICO"
Od 40 delavk likvidiranega podjetja obrata »Torbica« v Sodražici se jih 
vozi na delo v Ljubljano le 13 — V prostorih nekdanjega obrata naj bi 

čimprej organizirali novo proizvodnjo

Sodražka »Torbica« je po 
šestih  le tih  dela prenehala 
obstajatJT S tro ji so večji del 
že v L jubljani, z njim i pa je

Po planu naj bi padlo 8 medvedov
Lani so padli le štirje medvedi —  Kmetje še vedno trdijo, da jim lovske 
družine ne povrnejo vse škode, ki jo napravi divjad — Razsodnik naj bo

skupščina

Lovskogospodarski plan za 
leto 1968-69 je  občinska skup
ščina R ibnica sprejela, ven
dar s pridržkom , da odstrel 
v lovišču lovske družine Ve
like Poljane ponovno prouče.

Po tem  planu bi v tem  lov
skem  letu  na obm očju občine 
odstrelili 8 medvedov, 53 je le
nov in 198 srn . O stali odstrel 
je v glavnem prepuščen p re 
udarku  posam eznih lovskih 
družin, ki jih  je  na območju 
občine pet. (Lani naj b i na 
obm očju občine odstrelih  po 
planu 7 medvedov, dejansko 
pa so le 4.)

V razpravi je  bilo poudar
jeno, naj bi lovci p ri odstre
lu bolj upoštevali gojitveni in 
spolni odstrel. O dstreljene je 
bilo nam reč več divjadi mo
škega spola (zaradi lepših tro 
fej). Razen tega je  bilo od

streljen ih  prem alo srn  (30) in 
preveč jelenov (2).

O dborniki km etje so tudi

Šolarji se pripravlja
jo na izlete

šo lska m ladina lani n i šla 
na šolske izlete ob koncu le
ta. Letos so se zaradi ponov
nih popustov na  železnici od
ločili, da bodo obiskali ne
katere bolj ali m anj znane 
kraje naše domovine. V ribni
ški, kočevskih in v sodraži- 
ški šoli 2e sestavljajo pro 
gram e izletov za učence os
novnih šol. V m aju in v za
četku avgusta bodo šo larji 
obiskali Slovenijo ali pa m or
da tudi k ra je  v drugih repu
blikah.

V. P.

m enili, da lovci odstrele p re 
m alo divjadi, zato jim  dela 
precej škode. Razen tega so 
zatrjevali, da lovske družine 
škodo prenizko cenijo.

O dborniki lovci pa so spet 
trd ili, da  škodo pravično 
ocenijo, saj se zavedajo, da 
je  denar, ki ga porabijo za 
plačilo škode km etom , vlo
žen enako gospodarno, kot 
da b i ga porabili za krm išča 
za divjad. Razen tega so lov
ci m enili, da km etje zahte
vajo pretirano  odškodnino. 
Predlagali so celo, naj b i kme
te obdavčili p ri' katastrskem  
dohodku enako visoko, kot 
zahtevajo odškodnino. Konč
n o  so oboji predlagali, naj b i 
občinska skupščina preverila, 
če lovske družine pravično 
ocenjujejo in  plačujejo ško
do, k i jo  napravi divjad.

šlo 13 delavk, k i se vozijo 
na delo v L jubljano z avto
busom. Ce je že vožnja na
porna, je  treba k tem u p ri
šteti blizu tr i u re  izgube ča
sa z vožnjo te r 120 din na 
m esec za avtobusno vozov
nico.

P red razsulom  je štel ko
lektiv Torbice v Sodražici 
40 ljudi. K ot sm o že om enili 
se je  13 delavk odločilo za 
delo v L jubljani, kam or jih  
je prem estilo m atično pod
je tje ; nekaj delavk je  ostalo 
še v delovnem razm erju s 
podjetjem  (nosečnice, k i se 
ne m orejo voziti v L jublja
no), vse ostale delavke za so 
ostale doma. Z aradi različnih 
vzrokov so odklonile delo v 
L jubljani. Ko jim  bo potekel 
odpovedni rok, bodo prepu
ščene negotovi usodi.

Pravijo, da n i bilo druge 
rešitve kot likvidacija. O brat 
je im el lani nad  180.000 din 
izgube, čeprav so b ili osebni 
dohodki nizki in  čeprav so 
bile delavke prik rajšane za 
m arsikaj, m arsičem u pa  so 
se tudi sam e odrekle, da  bi 
obrat obstal.

Ni naša naloga ugotavljati, 
k d o 1 je  kriv, da  so m orali 
»Torbico« zapreti, ker s  tem  
delavkam, k i bodo brezposel
ne, ne bom o nič pomagali. 
Iskati je  treb a  rešitev, da v 
opuščeni zgradbi nekdanje

4. julija na Travno 
goro

Na nedavni seji krajevne 
organizacije Zveze borcev v 
Sodražici so najprej razprav
ljali o vlogah za priznanje 
±. osebne dobe. Iz preteklih  le t 
je  nam reč še vedno ostalo ne
kaj nerešenih vlog. Na seji 
so im enovali člane kom isij: 
za internirance, za borce in 
kom isijo za zgodovinsko de
javnost. V dogovoru s krajev
no organizacijo SZDL pa bo
do im enovali skupno kom isi
jo, ki bo im ela na skrbi o r
ganizacijo proslav in podob
no. Sklenili so, da bodo orga
nizirali 4. ju lija  na Travni 
gori partizansko proslavo, na 
katero bodo povabili tudi 
mladino.

Tudi narava se vča
sih maščuje

Pred kratkim  so na pero
nu železniške postaje v O rt
neku podirali dva am erikan- 
ska bora, ka sta  dolga leta 
krasila postajo. Rasla sta  sko
raj 100 let in potniki so ju  z 
veseljem ogledovali. K er je  od
padalo njuno igličevje na vr
tove, s ta  bila obsojena na 
sm rt.

Ko jim a je  žagar zarezal 
sm rtno rano, je  prvi bor le
po om ahnil, drugi pa je  bal 
trm ast in se je  nevarno nag
nil na streho  svinjaka in  jo  
podrl. Bilo je  tako, kakor da 
se je  hotel m aščevati člove
ški brezobzirnosti. V. P.

Združitev dveh KO VVI
K om isija za vojaške vojne 

invalide p ri OO ZZB NOV 
Ribnica je na nedavni seji 
obravnavala osnutek zakona 
o vojaških vojnih invalidih. 
Olani kom isije so dali k  ne
katerim  členom pripom be, 
razpravljali so o delu krajev
nih organizacij W I  in  pro 
gram u dela W I  te r govorih 
budi o tem , da bo treba  ugo
toviti vzroke za nedelavnost 
KO W I  v Dolenji vasi. Tu 
sestavljajo organizacijo pred 
vsem sta ri člani, zato bo tre 
ba razm isliti o m ožnosti, da 
se ta  organizacija pridruži 
organizaciji W I . — r

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 Ndin za kg)
0,89 in 4,10 0,90 in 6

»Torbice« čim prej zaživi no
vo življenje, k i bi nudilo 
k ruh tistim , ki s skrbjo p ri
čakujejo ju trišn ji dan, ko 
bodo ostale brez denarja za 
preživljanje. Res b i bila ve
lika škoda za k raj in občino, 
če bi »zgradba »Torbice« os
tala spom enik' ponesrečene 
proizvodnje. — r

krompir
sveže
zelje
kislo
zelje
fižol
v zrnju
čebula
česen
solata
paradižnik
korenje
peteršilj
grah
cvetača
špinača
češnje
jabolka
hruške
pomaranče
limone
banane
ribe
jajca (cena 
za kos)

2,50

1,96

4,25 do 5,25
2.70 in 3,15
8.70 
2,30 
9,40
2.90 
5,10 
4,85

2.70 
3,65 
4,50
5,35
4.90 
5
6,201 
8,55’

0,34 in 0,44 0,55

4,40
3

12
3
9
3 , •

6,60
5
3 _ ‘ j  
3,90
1,50 in 5
5r20
5
5.20
6.20

R I B N I Š K I  Z O B O T R E B C I
•  Z UREJANJEM ZASEBNEGA 

GOSTIŠČA pri »Miheliču« v Rib
nici so začeli pred kratkim . Obno
va je b ila nujna. Tako bo sedaj 
tudi to gostišče sodobno urejeno, 
kot so ostali gostinski lokali v 
Ribnici.

•  PRED LETI JE  BILA v So
dražici zgrajena stavba za prede
lavo eteričnih olj. Zgradila jo je 
takratna KZ Sodražica. Zgradba sa
meva. odkar so prenehali s prede
lavo ‘eteričnega olja. Vsekakor je 
škoda, da stoji prazna.

•  VSE VEĆ OSEBNIH AVTO
MOBILOV je v Ribnici. Zato p ri
m anjkuje garaž. Garaža je danda
nes zelo iskan prostor. V Ribnici 
je bilo zgrajenih po vojni precej 
stanovanj v družbeni lasti, vendar 
brez garaž. Skoro vsi zasebniki,

ki grade stanovanja, pa gradijo 
tudi garaže.

#  PROMET PO CESTI med Go
renjo vasjo in Ribnico oziroma v 
sami Ribnici je na dveh odsekih 
zaradi ostrih ovinkov nevaren, in 
to  pred stavbo Narodne banke in 
kakih 30 m  naprej, ko Je Se en hud 
ovinek pred stavbo delavske uni
verze. Verjetno se ne bomo Se 
tako kmalu .jrozili po predvideni 
novi cesti Ribnica—Gorenja vas, 
ki bo nevarne ovinke pustila ob 
strani.

•  NA HRIBU V LOŠKEM PO- 
TOKU gradi znani gostilničar Mo
har nove gostilniške prostore. Se
danja stavba j® namreč preblizu 
ceste. Nova jsgradba bo sodobnej
ša, cesto na tem odseku pa bodo 
razširili. r.



V nedeljo 

bo praznoval 
Stari trg

2e vrsto let praznujejo 
v S tarem  trgu krajevni 
praznik 1. ju n ija  v spom in 
na partizanski napad na 
italijansko postojanko v 
kraju . Zaradi ju rjevanja v 
Črnom lju pa bodo staro* 
trščani letošnji krajevni 
praznik slavili v nedeljo, 
36. m aja. Dopoldne bo v 
vasi večja proslava s kul
turn im  program om  šolske 
m ladine in  razvitjem  p ra 
pora Zveze borcev, popol
dne pa p rired i veselico 
krajevna organizacija ZZB 
NOV. Vabljeni!

Začetek je bil odličen

Predlagajo 
prisilno upravo
N a s e ji o b č in sk eg a  k o 

m ite ja  Z K S v Č rn o m lju  
so  ra z p ra v lja li p re d v se m  
o k a d ro v sk ih  v p ra š a n jih  in  
re e le k c iji, m e d  d ru g im  p a  
so  g o v o rili tu d i o  s ta n ju  
v č e v lja rs e m  p o d je tju  P la 
n in a . K e r v la d a  v  k o le k 
tiv u  šk o d ljiv a  fa m ilia m o s t, 
n i de lovne d isc ip lin e , o- 
seb n i d o h o d ek  zap o slen ih  
p a  se g ib lje  le  m e d  130 in  
170 d in a r ji , so  m en ili, d a  
so  n u jn i u k re p i. P o  m n e 
n ju  k o m ite ja  n e  b i sm e li 
d o p u šč a ti, d a  z a ra d i ta k ih  
v zrokov  p ro p a d a jo  p o d je t
j a  so c ia lis tičn eg a  s e k to r 
ja . K o t n u je n  iz h o d  iz se 
d a n je g a  p o lo ž a ja  v  p o d 
je t ju  P la n in a  n a m e ra v a  
o b č in sk i k o m ite  ZK S p re d 
la g a ti o b č in sk i sk u p šč in i, 
n a j se  o d lo č i za  p r is iln o  
u p ra v o .

Drago skrbi za 250 
glav živine

Konec aprila so bili v Dra- 
gatušu dograjeni oziroma 
preurejeni zadružni hlevi. Na 
obratu , k je r sta  zdaj dva ve
lika zidana hleva z vsem i so
dobnim i napravam i, k i jih  
zahteva današnja živinoreja, 
je  p rosto ra za 250 glav ži
vine. Preureditvana dela, ki 
jih  je  izvedla km etijska za
druga Črnom elj, so veljala 103 
m ilijone Sdin, okoli 10 m ili
jonov pa je  vredna oprem a.

Hleve so že začeli polniti 
in bodo v kratkem  zasedeni.

Na tem  živinorejskem  obratu 
pa je  zaposlen en sam  človek
— živinorejec Drago Ogulin. 
Ko sm o ga nejeverno povpra
šali, če bo zmogel sam sk r
beti za 250 glav živine, je  na
glo odgovoril:

— Bome bom! Organizaci
ja  dela je  tako izpeljana, da 
se niti ne bom preveč napre 
zal. Z veseljem bom delal, ko 
je  vse tako lepo!

Svečan začetek občinske kulturne revije v Čr
nomlju -  Semičani so z Desetim bratom uspeli

V ponedeljek zvečer se je 
p red  polno dvorano prosvet
nega dom a v Črnom lju začela 
kulturna revija. Zvoki fanfar 
so oznanili začetek p rired it
ve ,nakar je  predsednik Zve
ze kultum oprosvetnih organi
zacij sodnik Janez K ram arič 
pozdravil goste in nastopajo
če. O pom enu revije, ki po
m eni zaključek edinstveno 
razgibane kulturne dejavno
s ti v povojnem  obdobju, je 
govoril predsednik občinske 
konference SZDL inž. Rado 
D voršak, nato pa je v imenu 
pokrovitelja, občinskega sin 
dikalnega sveta, revijo otvo- 
ril Jože Kolenc.

Prvi večer so na reviji na
stopili Sem ičani z Jurčičevim  
»Desetim bratom «. Gledalce 
je  presenetila zlasti odlična 
scena, razen tega pa m arsi
kdo ni pričakoval, da bodo 
Semičani kos tako zahtevne
m u delu. In  vendar so se 
prav dobro odrezali. Posebno

Do kdaj bo Pre
lesje zaprto?

T uristični dom  v Prelesju 
p ri S tarem  trgu , komaj 
zgrajen in  na katerega so 
bili prebivalci teh  krajev 
tako ponosni, je  letos še 
zm eraj zaprt. Lani je  Pre
lesje obiskalo že precej do
m ačih in tu jih  turistov, 
predvsem  ribičev, računali 
so, da jih  bo prihajalo zme
raj več, toda letos nima'jo 
kam . Domačin Ivan Kapš, 
ki je  p rejšn ja  leta prevzel 
oskrbo doma, je  sodelovanje 
odpovedal, na razpisano me
sto  pa doslej niso dobili 
ustreznega človeka. Res ško
da, če do glavne turistične 
sezone ne bo stvar urejena!

je bil občinstvu všeč K rja 
velj.

Čeprav je  predstava tra ja la  
do polnoči, so gledalci ves 
čas z zanimanj-em sprem ljali 
živahno dogajanje na odru 
in po vsakem dejanju  nasto
pajoče nagradili z burnim  
ploskanjem .

Revija, v kateri tekm ujejo 
najboljše dram ske skupine, 
pevski zbori in instrum ental
ni ansam bli za Župančičevo 
nagrado, se nadaljuj«, zaklju
čena pa bo v soboto zvečer.

Danes 7, jutri 
morda 100 

milijonov
Že zdavnaj so črnom aljski 

gasilci začeli po delovnih 
organizacjah zbirati denar 
za nakup gasilskega avtom o
bila, ker je  stari neraben, 
poleg tega pa m orajo na
bavita vsaj nekaj oprem e, če 
bi se hoteli postaviti v bran  
m orebitnem u požaru. Za to 
akcijo pa v nekaterih  po
djetjih* ne kažejo razum e
vanja, saj so doslej svoj 
prispevek že nakazali ali vsaj 
zatrdo obljubili le nekateri 
kolektivi, m edtem  ko od 
drugih sploh ni odgovorov. 
O slabi požarni varnosti v 
občini so razpravljali tako 
v pristo jnem  svetu kakor 
tudi na seja občinske skup
ščine. Tu so sprejeli pripo
ročilo, naj se delavski sveti 
čim prej odločijo za finančno 
podporo gasilcem, kajti zdaj 
bd m orali zbrati sam o 7 m ili
jonov Sdin, če pa bi prišlo  
do požara, najbrž 400 m ilijo
nov ne bo dovolj za pokritje 
škode. e

Ves Črnomelj se je v petek popoldne zbral na sprejemu štafete. V dolino pod 
hotelom  »Lahinja« je priteklo 25 lokalnih štafet iz delovnih kolektivov, društev 
in organizacij, zatem  pa so odprem ili na pot še republiško štafeto s prisrčnim i 
voščili maršalu Titu za rojstni dan. Na fotografiji predajajo štafetno palico cici- 

bani domačega vrtca- (Foto: R. Bačer)

v  V SREDO NA OBČINSKI SEJI V ČRNOMLJU

Nihče ne ve, kaj bo čez leto dni!
Napredek predvsem v povečanem izvozu, medtem ko so skladi močno 
upadli — Nujno je dolgoročnejše načrtovanje razvoja podjetij — Nekateri 

predpisi še zmeraj zavirajo rast gospodarstva

O dborniki črnom aljskega 
zbora delovnih skupnosti so 
pretekli teden razpravljali o 
lanskoletnem  gospodarjenju. 
Ugotovitev, da izvoz narašča, 
kaže, da se podjetja uspešno 
vključujejo v prizadevanja 
reform e, po drugi stran i pa 
je  očitno neskladje med 
osebnimi dohodki in produk
tivnostjo. N ajslabše pa je, da 
so gospodarske organizacije 
odm erile lani skladom  33,2<>/o 
sredstev m anj kot leto dni 
prej in da večina nim a izde
lanega dolgoročnega razvoj
nega program a.

Lanskoletno poslovanje vso 
zaključili z izgubo; podjetje 
LIČ (125.396 din), km etijska 
zadruga (75.142 d in) in ke
m ična čistilnica (6.369 din). 
M edtem ko je  LIČ prenehal 
s sam ostojnim  poslovanjem  
in je bila v kem ični čistilnici 
uvedena prisilna uprava, pa 
se zadruga še naprej bori s 
težavami v izvozu in nedo
nosno živinorejo, ki je  po
vzročila izgubo.

V razpravi so poudarili, da 
precej težav v gospodarskih 
organizacijah izvira iz oko
stenelih predpisov ali zako-

NADARJENI OTROCI IZ HRIBOVSKIH VASI NE MOREJO V ŠOLE

Pri štipendiranju je marsikaj narobe
Lani je bilo v črnomaljski občini samo 13 novih štipendij —  Bob 
ob steno so bila vsa priporočila, naj tudi manjši kolektivi šolajo 

strokovnjake —  Ali so res še vedno odločilne zveze?

Ob tem , ko ugotavljam o, da 
je  na  visokih šolah čedalje 
m anj o trok  iz kmečkih in de
lavskih družin, in ko pou
darjam o, kako je struk tu ra  
študentov zaskrbljujoča, pa 
b i bilo treba ugotoviti, za
kaj je  tako. Takega m nenja 
skega zbora proizvajalcev, ko 
so razpravljali o štipendira
n ju  v zvezi z zaposlovanjem .

K ritizirali so odnos delov
nih organizacij do šolanja 
strokovnjakov, posebno pa 
nekatere m anjše kolektive, 
k i im ajo denar, pa vseeno za 
Štipendije ne dajejo n iti di-

Poslanci v Beli 
krajini

M inuli petek so republiški 
poslanci črnom aljske in m e
tliške občine, Leopold K re
se, Niko Belopavlovič ln 
inž. Ciril M ravlja, obiskali 
Belo krajino . Ogledali so si 
gradnjo m odem e ceste Čr
nomelj — Vinica in se na 
Vinici ustavili v šoli, obiska
li so m etliško tovarno BETI, 
k jer so se zadržali v razgo
voru s predstavniki občine 
te r organizacij, popoldne pa 
so obiskali tovarno konden
zatorjev v Semiču te r se 
živo zanim a1 i tudi za kom u
nalno problem atiko kraja.

N O V IC E  <W3
a m j o r n d J j s f u  k o m u n a

narja . Lani je  bilo v vsej 
občini na novo odobrenih 
sam o 13 štipendij, v odroč
n ih krajih , kot so Sinji vrh, 
Adlešiči in v viniškem pre
delu, pa je  nekaj zelo nadar-

Blagodejni dež 
rešuje letino
Le redki km etovalci iz o- 

kolice Adlešič so posadili ko
ruzo, večini pa  je  to  p rep re 
čila sušal. Tudi v teh krajih  
so ljudje vozili vodo iz Kol
pe, živino pa so po dvakrat 
na dan m orali napajati v re 
ki, kar je  vzelo ljudem  dosti 
dragocenega časa. N ajhuje 
pa je  bilo vaščanom v T ri
bučah in v B ojancih, k je r so 
m orali voziti vodo s c ister
nami. K er so bili zaradi su
še tudi travniki goli, so m o
rali ljudje v K oprivniku ku
povati lansko suho krm o, si 
cer živina ne b i im ela kaj 
jesti. Že večkrat je kazalo na 
dež, a ga ni bilo vse do pre 
teklega petka zvečer. Tedaj 
pa je začel padati prav poča
si, kot da bi se bil že odva
dil. Deževalo je  tudi pono
či. V soboto so njive oživele. 
K m etje so začeli branati 
bolj slabo namočene brazde 
in saditi koruzo. Tudi nasled
n je dni je bilo nekaj dežja, 
zato upam o, da bo še moč 
vsaj delom a rešiti letino.

R. V.

jenih otrok, ki ne m orejo 
p riti dlje kot do osnovne 
šole.

Za to, kako težko je nadar
jene otroke brez uglednih te t 
in stricev spraviti v srednje 
in visoke šole, sm o slišali 
več prim erov. Ko je  lani rav
natelj gim nazije priporočil 
dva najboljša in tudi pomoči 
potrebna dijaka za republi
ško štipendijo, je  n ista  do
bila, pač pa so štipendijo 
odobrili dekletu, ki je  zanjo 
prosilo mimo šole.

Predstavniki podjetij so 
povedali, kako so dostik ra t 
razočarani nad štipendisti, 
sprejetim i brez priporočil

Vsi pravijo, da je 
meso predrago

Kmetovalci se zm eraj bolj 
pritožujejo nad visokimi ce
nam i m esa, ker vedo, da so 
plačevali m eso po istih ce
nah tedaj, ko so oni dobivali 
za kilogram prodanega vola 
7 din, kot zdaj, ko dobijo 
le 3,5 do 4 din. Živinorejci 
so zaradi nizkih odkupnih 
cen zelo prizadeti, m esna 
podjetja pa m astno zaslu
žijo.

O tem  so spregovorili tudi 
na seji občinske, skupšči
ne v Črnom lju. N ekateri so 
se zavzemali za ostre ukre
pe kroti okoriščanju na ra
čun potrošnika. Menili so, 
da bi se m oralo meso v 
mesnicah poceniti za toliko, 
kolikor so padle cene živini.

šole. č e  jim  že uspe na de
lavskem svetu izglasovati ne
kaj štipendij in če štipendi
sta na univerzi s  študijem  ne 
pridejo  nikam or, je  to vzrok, 
da kolektiv nadaljn je štipen
d iranje odklanja.

Na seji so m enili, da bi 
koristili vsakoletni razgovori 
med dijalki zaključnega let
nika gim nazije in  predstav
niki podjetij, soglasno pa so 
se zavzeli za to, naj b i v bo
doče p ri šolanju pomagali 
sam o nadarjenim  otrokom .

Imajo zasebniki 
prednosti?

Znane je, da se gostin
ci družbenega sektorja  
zm eraj pritožujejo nad 
tem, da im ajo oni več da
jatev kot zasebni gostil
ničarji, v Črnomlju pa 
sum ijo, da im ajo nekateri 
zasebniki še druge pred
nosti.

Ker je inšpekcija za
htevala z odločbami v ne
katerih zasebnih gostin
skih lokalih prenekatero  
izboljšavo, a ni bilo nič 
narejenega, so zahtevali 
odborniki na občinski se
ji odgovor, koliko zahtev 
je bilo upoštevanih in ko
liko je bilo ukrepov. Na 
prihodnji seji bodo odgo
vor dobili.

nov, ki včasih ra s t gospodar
stva celo zavirajo. Kot p ri
m er so navedli tovarno kon
denzatorjev v Semiču, ki je 
imela ob koncu 1967 okoli
4 m ilijone prebitka, istočasno 
pa je m orala v banki prositi 
za prem ostitvene kredite, ker 
plačila ne dotekajo. Ta to
varna precej izvaža, vendar 
pa tra ja  tudi po 6 mesecev, 
preden za izdani račun v de
vizah dobijo plačilo. Toliko 
časa nam reč potuje denar iz 
beograjske banke v Semič. 
Tudi zakonodajo in predpise, 
ki u rejajo  delovna razm erja, 
bi m orali sprem eniti. V pod
je tjih  bi se rad i slabih de
lavcev in lenuhov iznebili, 
toda postopek je zelo zamo
tan  in tra ja  včasih tudi dve 
leti.

Na seji so razpravljali še 
o gibanju zaposlovanja, o fi
nanciranju kom unalnih del, 
službe požarne varnosti in 
strokovnega šolstva. Sprejeli 
so tr i priporočila delovnim 
organizacijam , delavski sveti 
pa naj bi jih  čim prej obrav
navali.

Organizacija RK Dra- 
gatuš pridno dela
O rganizacija RK D ragatuš 

je  b ila v tednu RK še poseb
no delavna. O dborniki so v 
teh  dneh pobrali članarino 
po vaseh ln  pridobivali nove 
krvodajalce. V tednu RK so 
bile v izložbenem oknu v 
D ragatuš« razstavljene foto
grafije o  negi bolnika, prvi 
pomoči ln  odvzemu krvi. 
Tudi podanladkarji RK niso 
m irovali. S prodajo  balonč
kov so na šoli zbrali denar 
za RK.

V D ragatušu so zbirali de
nar tudi za onkološke bol
nice v Ljubljani. Zbrali so 
500 dinarjev. Največ d enajja  
so zbrali v K anižarici, Dob
ličah, D ragatušu in okoliških 
vaseh. D ragatuške žene so 
poslale nam esto venca po
kojni babici H eleni Matozelj 
180 dinarjev za gradnjo on
kološke bolnice.

Francka B ahor

Velika izbira ženskih, m oških in o troških oblek 
v I. nadstropju. Prodaja na 5-mesečno brezobrestno 
odplačilo
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napelju je vodovod 
in  prevzem a takšna

tem  ko večini delavk 
predpisana naglica preč 
žav, pa jim  je  Vipavčeva 
ka bos. Se več, včasih j 
lo presega!

GLASBENA RE

VIJA V METLIKI

V p rostran i gornji avli 
nove m etliške šole — pro 
s to r je  zelo akustičen — 
je  b ila v nedeljo, 19. m aja 
dopoldne, uspela glasbe
na revija učencev osnov
nih šol iz  Č rnom lja, Dra- 
gatuša in M etlike. Pod 
vodstvom  pevovodij Lidi
je  Sajetove, Zore Hera- 
kovičeve, M are Brodari- 
čeve in  F ranca Zupanči
ča so se zvrstili en o tro 
ški in  trije  osnovnošol

ski pevski zbori, od kate
rih  so D ragatuščani na
stopili tud i s folklornim i 
plesi, k i jih  Je sprem ljal 
vaški tam buraški o rkester 
pod vodstvom  Evgena 
Cestnika. Z Veselim tr i
om , k i ga vodi učenec 
F ranci Žugelj, pa so se 
p redstavili tu d i m ladi Me
tličani.

Uspela prired itev  je 
m ladim  pevcem in  glas
benim  pedagogom  p o trd i
la njihova prizadevanja in 
jih i vlila moči in še lep
še uspehe p ri nadaljnjem  
delu.ški ^

Iz nič na 300 milijonov din
Vzdržujejo komunalne naprave v Metliki, razen tega pa opravljajo tudi razne 
obrtne storitve — Zavidljiv razvoj v manj kot 10 letih —  Zdaj so na vrsti 

proizvodni prostori in nakup nove strojne opreme

Komunalno podjetje M etlika je  b ilo ustanovlje
no 1959. leta. Ob »rojstvu« je  dobilo za vse potrebe 
180.000 din  (starih) in  nekaj m alega orodja. Letos 
bodo z vzdrževanjem  kom unalnih naprav v M etliki 
ter v zidarski, vodovodno inštalaterski, pleskarski 
in m izarski dejavnosti naredili za 300 m ilijonov  
din (starih.) vrednosti. Ob ustanovitvi n iso im eli 
ne delavnic in  ne strojev. Danes so  osnovna sred
stva podjetja vredna blizu 80 m ilijonov din (starih), 
kolektiv, ki šteje 87 ljudi pa je  danes celo m anjši, 
kot je b il pred trem i leti, ko so  naredili za polo
vico m anj. - -

Do ten i so ' delali največ 
po barakah. Z lasti v  zadnjih 
le tih  so dobršen del tega kar

METLIKA PRED NOVO KRVODAJALSKO AKCIJO

Danes jaz tebi, jutri ti meni
29. in 30. maja bo v Domu Partizana odvzem krvi — Metlika potrebuje vsaj 

500 prostovoljnih krvodajalcev — Upajo na dobro udeležbo

V m etliški občini se že dalj 
časa prip rav ljajo  na novo k r
vodajalsko akcijo, ki bo 29. 
in  30. m aja. A ktivisti Rdeče
ga križa zbirajo  prijave po 
vaseh in delavnih kolektivih 
te r si prizadevajo zbrati vsaj 
500 prijav  za prostovoljen 
odvzem krvi, kolikor jih  je

Predšolska priprava 
otroku le koristi

V ponedeljek, 1. aprila, se 
je  začela tudi v M etliki »ma
la šola«. O biskuje jo 46 o t
rok  iz M etlike in  okoliških 
vasi. O troci so razdeljeni v 
dve skupini in p riha ja jo  k 
pouku izm enično vsak drugi 
dan.

O snutek program a za »ma
lo  šolo« je  izdelal republiški 
Zavod za šolstvo in obsega 
predvsem  razvijanje glasbe, 
nih , ritm ičnih, ^ telesn ih ,- l i 
kovnih in um skih spretnosti 
predšolskih otrok.

»Mala šola« bo tra ja la  pre
dvidom a do 15. jun ija  in  bo 
obsegala 70 u r pouka. V raa- 
ju  se bodo m alim  šolarjem  
prik ljučili še otroci, ki so v 
p rejšn jih  letih  obiskovali vr
tec in so nekatere spretnosti
v dobršni m eri že razvili.

S tarši prispevajo za svoje 
.m alčke 40 din, ostale stroš
ke pa k rije  tem eljna izobra
ževalna skupnost. Izdatk i za 
»malo šolo« niso zam an. Ne
dvom no bodo m ali šo larji 
bolj sproščeni in  bolje p ri
pravljeni v jeseni p restop iti 
Šolski prag.

M etlika po republiškem  p la
nu dolžna zbrati.

Vabilu se je  najp rej odzval 
kolektiv podjetja KOMET, 
m ed krajevnim i organizacija
mi pa so bili prv i p ripravlje
ni sodelovati na Božakovem.

K ri bo v Domu Partizana 
odvzemala transfuzijska eki
pa iz L jubljane, poskrbljeno 
pa je  za dobro organizacijo, 
tako da krvodajalcem  ne bo 
treba dlje časa čakati. Ob
činski odbor RK v M etliki 
je  tud i organiziral prevoze z 
avtobusi iz vseh vasi, od ko
der bodo prijave, prav tako 
pa bodo krvodajalce po kon
čani akciji odpeljali domov.

Doslej so se krvodajalskih 
akcij udeleževali predvsem

Tudi letos na Rab
O koli-60 članov ZZB, voja

ških vojnih invalidov te r biv
ših internirancev iz m etliške 
občine je  pretekli mesec spet 
obiskalo Rab, k je r je  bilo 
m ed drugo vojno zloglasno 
taborišče internirancev. Tak 
izlet p rire ja  občinski odbor 
ZZB NOV iz M etlike že v eč" 
let zapovrstjo, ker je  zanj 
vselej dosti interesentov.

Mopedist padel na 
gramozu

14. m aja dopoldne se je Niko 
Veselič iz Purge pri Adlešičih pe
ljal z mopedom iz Preloke proti 
Adlešičem. Na gramozni cesti ga 
je zaneslo v jarek, p ri tem pa 
je nesrečno padel m so ga s po
škodbami na glavi odpeljali v no
vomeško bolnišnico.

km etje in delavci, zato občin
ski odbor RK prosi za ude
ležbo tud i uslužbence in  ob
čane drugih poklicev, p red 
vsem pa šoferje, saj so ob 
številnih prom etnih nesrečah 
prav oni najbolj potrebni k r
vi sočloveka.

Priznanja aktivistom 
Rdečega križa

Na svečani akadem iji, ki 
je  bila v M etliki v soboto zve
čer v počastitev m ednarod
nega dneva RK, so podelili 
'priznanja najbolj zaslužnim  
dolgoletnim  aktivistom  Rdeče
ga križa. Zlato značko so p re 
jeli: Ivan Povše iz Dobravic, 
Anica Molek iz M etlike, Jo 
že B ajuk iz D rašič, Ivan Ru
žič iz M etlike, K arel Sever 
in Jože Turk s Suhorja, Min
ka Čm ugelj iz M etlike te r 
Ivanka Šavor z Radoviče.

S rebrni znak so dobili: 
Anica M ohar z Jugorja, M ari
ja- K rštanc iz D ragom lje vasi 
te r podm ladkarji RK iz m et
liške osnovne šole. Diplome 
za dosedanje delo pa so p re 
jeli zdravniki iz zdravstvene
ga dom a M etlika, aktiv  RK 
iz podjetja KOMET, podm lad
karji iz osnovne šole Suhor 
te r Slava Jagodič iz M etli
ke. Vsem odlikovancem  iskre
ne čestitke!

so ustvarili vlagali v sred 
stva za delo in  povečevanje 
proizvodnje te r  si s tem  
izboljšali pogoje.

Podjetje se ukvarja z vz
drževanjem  kom unalnega re 
da v M etliki te r z vzdrže
vanjem  cest IV. reda v ob
čani, razen tega pa upravlja
jo  tud i vodovod. To sta  bili 
v začetku pravzaprav osnov
ni dejavnosti kolektiva, čas 
je  porajal nove potrebe in  
v zvezi s tem  se je  povečeval 
delo/krog K om unalnega pod
je tja .

Danes im ajo zidarsko sku
pino, ki j i  pravijo  »Remont«, 
vodovodno inštalatersko ple
skarsko in m izarsko skupi
no, seveda pa še vedno 
opravljajo  prvotne čisto ko 
m unalne dejavnosti. Z idar
ska Skupina bo naredila 
letos za približno 1,500.000 
din raznih gradbenih del. 
Največ gradijo  stanovanjske 
hiše zasebnikom , letos pa 
bodo zgradili do strehe tudi 
novo stavbo dom a počitka 
v M etliki.

Rem ont izdela n a leto od
80.000 do 100.000 betonskih 
zidakov, ki gredo zelo dobro 
v prom et. V več gram ozni
cah kopljejo pesek in gra
moz, vendar tega največ za 
svojo lastno porabo.

M izarska skupina izdeluje 
predvsem  stavbno pohištvo, 
delom a pa tudi sobnega. De
lajo največ po naročilih  za
sebnikov. Vodovodno inšta
la terska napelju je vodovod 
IX) h išah in prevzem a takšna 
deda tudi p ri novogradnjah. 
P leskarji se selijo iz hiše v. 
hišo, delajo  veliko pri za
sebnih naročnikih, zdaj v 
času počitnic pa bodo ple
skali šole.

Vodovodno inštalaterska 
skupina bo ustvarila letos
400.000 din, p leskarska 190.000 
din, m izarska 200.000 din, za 
vzdrževanje kom unalnih na- 
prav bodo p rejeli 280.00 din, 
od vodovoda pa se bo steklo

180.000 din.
Delavci K om unalnega pod

je tja  delajo največ v M etliki, 
lahko pa jih  srečate tud i v 
Črnom lju in  na sosednjem  
hrvaškem  ozem lju.

M izarska delavnica se bo 
letos preselila v nove pro
store, k i so jih  zgradili de
lom a s  prostovoljnim  delom 
članov kolektiva te r s 50.000 
din, ki jih  je  dalo podjetje.
S tem  so pridobili 160 m 2 
novih proizvodnih prostorov, 
v katerih  bosta nam eščeni 
stro jna  in  ročna obdelava. 
Nalog v kolektivu zlepa ne 
bo zm anjkalo: zdaj, ko so se 
glede dejavnosti že dovolj 
razširili in u trd ili, bo treba 
nakupiti stro jno  oprem o in 
ured iti proizvodne p tostore .

Njeni prsti so 
najurnejši

v  m etliškem  KOMETU že 
7 let dela Anica Vipavec. S ta
ra je  25 let, im a hčerkico Jo
lando, stanuje z družino v 
Črnom lju in se vsak dan vo
zi na delo z vlakom.

O dkar delajo ženske nedr
čke za nem ško tovarno 
TRIUMPH, so uvedli tud i de
lo po nem ških norm ah. Med

Pred kratkim  so v M etliki zasadili prve lopate za nov gasilski dom, k i bo dograjen 
v letu 1969, ob 100-letnici gasilskega društva. Slavnost ob začetku gradnje je začelo 

pet najstarejših m etliških gasilcev, ki jih  vidite na fotografiji. (Foto: Dular)

Po 20 letih sreča
nje aktivistk

Dne 26. m aja m ineva 20 
let, odkar je  b il na Suhorju 
p ri M etliki ustanovljen prvi 
okrožni odbor APŽ za Belo 
krajino . To (pomembno ob
letnico nam eravajo letos pro
slaviti v širšem  obsegu, zato 
je  b il im enovan prip rav ljaln i 
odbor, k i ga sestavljajo  čla
n i iz obeh. belokranjskih ob
čin. N a proslavi, k i bo 21. 
ju lija  na  S uhorju , nam era
vajo preživelim  udeleženkam  
prve konference AFŽ pode
liti spom inske plakete.

Zasebniki letos 
manj gradijo

V letošnjem  le tu  je  bilo 
na m etliškem  področju izda
nih 11 gradbenih dovoljenj 
za gradnjo stanovanjskih  
h iš zunaj m esta in  14 grad 
benih dovoljenj za zidanje 
v m estu . Lani je  biHo za 
gradnjo zasebnih stanovanj
sk ih  h iš dosti več interesen
tov, sa j so v tem  času izdali 
okoli 25 odstotkov več grad
benih dovoljenj. Kalkor m e
nijo  poznavalci m etliških 
razm er, je  do upadanja za
sebnih gradenj p rišlo  zato, 
ker je  reform a stisn ila  tud i 
občane.

tem  ko večini delavk dela 
predpisana naglica precej te 
žav, pa jim  je  Vipavčeva zlah
ka kos. še  več, včasih jih  ce
lo presega!

Ko sm o jo  vprašali, če jo 
doseganje novih norm  stane 
mnogo truda, je  odvrnila:

— Delo m i ni tu je , ker sem 
poklicna krojačica. Delam pa 
naglo, ker sem  nasploh h itre 
narave. Tudi p ri domačem 
delu se h itro  obračam . Ne re 
čem, da lahko sedanjo nor
mo dosežem  mim ogrede, po
sebnega napora pa tudi ne 
te rja  od mene. Važno je, da 
sem  z m islim i p ri delu, če
prav ga opravljam  z rokam i.

Gostilna 
v kmečkem slogu
M etlika bo v kratkem  do

bila še en lep gostinski lo
kal. Domače hotelsko podjet
je  je  skupaj z občino, ban
ko in podjetjem  SAP zbra
lo denar za preureditev biv
še M akarjeve gostilne tik  bla
govnice. Komunalno podjetje 
je  dela prevzelo in že zače
lo ru šiti vmesne zidove. 4? 
dveh m esecih bodo tu  nare
dili gostilno v kmečkem slo
gu. Im ela bo večjo gostinsko 
sobo in  dva m anjša prosto 
ra, p rim e rn a . za zaključene 
družbe, sodobno urejeno ku
hinjo, sanitarne p rostore in 
skladišča.

Jutri občinska 
seja

Ju tri, 24. m aja, se bosta v 
M etliki sestala oba občinska 
zbora. Seja predvideva obši
ren  dnevni red: poročilo o 
izpolnjevanju družbenega pla
na in sm ernice razvoja obči
ne v letu 1968 te r sprejem  
proračuna za letošnje leto. Ra
zen tega bodo odborniki raz
pravljali in sklepali o 9 ob
činskih odlokih, o imovin- 
skopravnih zadevah in o vo
litvah te r im enovanjih. Na 
seji bodo podali poročilo o 
pobratenju  m ed M etliko in 
italijansko občino Ronki.

. Lep sprejem 
štafete

V soboto, 18. m aja dopold
ne, so v M etliki na Trgu svo
bode m eščani, zlasti pa m la
dina, sprejeli Titovo štafeto. 
Z godbo na čelu so pričaka
li m ladince, ki so iz G radca 
prinesli štafetno palico v Me
tliko. Po predaji so  tekače 
z avtom obilsko kolono pos
prem ili do Jugorja, k je r so 
štafetno palico sprejeli za
stopniki novomeške občine.

Peter Vujčič osta
ne direktor

Delavski svet 
trikotažne industrije  
v M etliki je  na seji 10. 
ponovno im enoval P etra 
čiča za d irek to rja  podjetja. 
Kolektiv je  z njegovim  do
sedanjim  delom  zadovoljen 
in je  z veseljem  sprejel n je 
govo kandidaturo.

■dč

Spet dve večji grad
nji v Metliki

Te dni so poleg nove sa
m opostrežbe v M etliki začeli 
graditi 4-stanOvanjski blok, 
ki bo po predračunu veljal 
okoli 450.000 din. G radbeno 
podjetje BEGRAD iz Črnom 
lja, k i je  dela prevzelo, bo 
m oralo investitorju  občinski 
skupščini M etlika predati 
ključe do letošnjega občin
skega praznika, 26. no. 
vemlbra.

M etliško kom unalno po 
d je tje  pa bo v kratkem  za
čelo zidati novo stavbo po 
leg dom a počitka, v k ateri 
bo nekaj lepih sob za o sta 
rele občane. Za gradnjo Je
210.000 dan prispeval Dom 
počitka iz lastn ih  sredstev,
220.000 d in  p a je  darovala 
podružnica m etliških upoko
jencev iz sklada za gradnjo 
stanovanj. S tavba bo do 
podstrešja gotova še letos, 
dograjena pa bo v prihod
njem  letu.

Po sledeh borcev 
skoz Belo krajino

9. m aja je  110 slušateljev 
visoke šole za politične vede 
v L jubljani in Sole za m edi
cinske se s tre 'p rire d ilo  p a rti
zanski pohod v Belo krajino . 
Na Valiti je  udeležence po
hoda pozdravil v im enu m et
liške občine predsednik ZZB 
NOV Prane Jaldjevič in  jim  
na kratko opisal zgodovino 
Bele k rajine m ed zadnjo voj
no, nato pa so v sprem stvu 
treh  m etliških prvoborcev od
šli prek  Sel, Malin in Brezo
ve"- reb ri na Gor. Laze, Sm uk 
in v Sfemič, k je r je  bil velik 
m iting. Folklorna skupina iz 
Semiča je  gostom  uprizorila 
tudi sem iško ohcet. Nasled
n ji dan so goste vodili na 
Kleč, v Sredgoro, M averlen 
in Črnomelj predstavniki 
ZZB Črnom elj, k je r so im e
li ob zaključku pohoda s p ri
padniki tam kajšnje garnizije 
več športnih tekm ovanj.



Pogovor z zdravnikomz

— Potem takem  m oram o bi
ti dekleta v odnosih bolj 
previdna kot fantje? — je 
m enila Alenka.

— č e  bi se oba spola od
govornost: odnosov m ed se
boj enako zavedala, b i to  ne 
bilo potrebno. D okler pa  se 
jih  ne, je  to  potrebno. Jaz 
bi predvsem  vsakem u dekle
tu  svetovala, naj se izogne 
fan ta ozirom a moškega, ki 
h itro  po prvih srečanjih  sili 
v telesne odnose. Taki po 
navadi nim ajo n iti resn ih  
nam enov n iti niso zares za
ljubljeni. žene jih  nekaj pov
sem  drugega — le  potreba, 
izvirajoča zgolj iz spolnega 
nagona. Zato njihov cilj ni 
navezati tra jn o  razm erje, 
m arveč si prizadevajo »uvod« 
napraviti čim  k ra jši in dose
či svoj cilj — spolno razm er
je.

— K aj to  ne m ore b iti n i
koli drugače? — je  vpraša
la Alenka skoraj preseneče
no.

Če ne spoštuješ so
človeka, razvredno

tiš tudi sebe
— To nasploh ni zm eraj 

tako, Alenka. Bilo b i napač
no, če bi na odnose med 
spolom a gledali zm eraj sam o 
skozi taka očala. Toda dobro 
je  vedeti, da se v odnosih 
med spolom a dogaja tud i to . 
D obro je vedeti tud i to, da 
znam o b iti oprezni, in  med 
ljudm i, ki se nam  približuje
jo , videti tudi take in  iti 
m imo n jih , ne da  bi v nas 
zapustili m učno sled. K ot 
rečeno, pa bo takih  pojavov 
tem  m anj, čim  prej se bo 
vsakdo zavedal, da ni človek 
le on sam , m arveč tudi tisti, 
ki se m u približuje in  ga 
vključuje v svoje življenje. 
Da je  tud i ta  človek, k i im a 
enako pravico odločati o 
tem , kako bi rad  živel, te r 
uresničiti svoja pričakovanja 
in želje. Dokler se m u ne 
približam o tako, ubijam o 
njegovo vrednost. Iz njega 
naredim o v takem  prim eru 
sredstvo, s katerim  potešim o 
svojo zgolj iz telesa izvira
jočo naravno potrebo. K dor 
pa ravna tako, razvrednosti 
tud i sebe, tudi sebe poniža. 
Svoje naravne spolne po tre 
be ne obvladuje, m arveč ji 
slepo streže. Od človeka p ri
čakujem o tudi na področju 
spolnosti in ljubezenskih ču
stev obvladanje lastnih po
treb . Da jim  zadošča tako, 
da ne škoduje ne sebi ne 
drugim  ljudem .

Za trenutek  je  nastal molk. 
M ati je  čutila, da je  bdi iz
polnjen s prem išljanjem , in 
je  b ila zadovoljna.

— Sioer pa človek, k i ta 
ke odnose ponavlja, vara tu 
di sam ega sebe, — je  na 
daljevala. — Prej ali slej o 
sebi ugotovi, da je  ostal s 
praznim i rokam i, da nim a 
nikogar, k: bi ga imel res
nično rad, in da tud i njega 
nihče ne ljubi. To ugotoviti 
n i prijetno, takih stvari člo
vek n i vesel, k a jti človek po
trebu je  nekoga, ki m u Je du
ševno blizu, ki m u lahko 
brez pom isleka zaupa. Brez 
take duševne vdanosti d ru 
gemu človeku ostanem o siro 
m ašni in  se največkrat za
grenjeno prebijam o skozi živ
ljenje. č e  m oram o p ri tem 
še ugotoviti, d a  smo si vse 
tisto , k a r odnosi m ed spolo
m a prinašajo  najdepšega, za
pravili sam i, je  to  Se poseb
no hudo.

— K aj pa ste vsi tako raz
vneti, — se je  čudil oče, ki 
je  p ravkar stop il v kuhinjo.

— M ama naju  uči življenj
sk ih  m odrosti, — je  odgovo
ril M atjaž sm eje.

— Tebi je  vse šala, — se je 
razburjala Alenka.

— Beži no, — jo je  m irila 
m ati. — Samo dela se ta 

kega. Mladi ljudje včasih no
čejo priznati, da tudi odrasli 
kaj vemo. V resnici bo pa še 
ne vem kako prem išljal o 
tem . č e  ne p re j, m i bo dal 
prav, ko bo sam  m alo s ta 
rejši. Ni res, oče?

— M ladost je  norost, čez 
ja rek  skače, k je r je  m ost, — 
je  oče potrepljal fan ta po 
ram i.

— Saj bom  hodil raje čez 
m ost, — se je  zasm ejal fan t 
hudom ušno.

O morali v odnosih 
med spoloma

M atjaževa in Alenkina ro 
d ite lja  n ista  otrokom a vpra
šanj o odnosih m ed spolom a 
nikoli vsiljevala, toda ker jih  
je  povezovalo globoko m edse
bojno zaupanje in  sta  z obe
m a govorila zm eraj odkrito, 
sta jim a o troka sam a narav
nost ponujala priložnosti. 
Ko sta  b ila toliko stara , da 
sta  že im ela vsak svojo sim 
patijo , sta  se rada dražila s 
tem. Dekle se je  rado poba
halo s katerim  svojem obo
ževalcem in fan t s tem, koli
ko jih  je, ki ga rade vidijo.

ša ozirom a zakonca izključno 
po svojem osebnem  okusu in 
globokih ljubezenskih ču
stvih, to rej ne iz kakšnih 
drugih razlogov ozirom a ko
risti. Recimo zaradi boga
stva, ugodnega položaja, do
brega zaslužka, povečanja 
im etja, želje lastnih staršev 
in  podobnih nagibov. Ne po
m eni pa svobode v tem , da 
smo odvezani vsake odgovor
nosti, pa bodi do partnerja , 
bodi do o troka in družine, 
te r sploh ne pom eni svobo
de v takem  sm islu, da bi 
lahko im eli odnose danes s 
tem  in ju tri z drugim  . . .

Dekle je  sijalo od zado
voljstva. — Pa si pogorel, 
spoštovani brat!

Oče, ki je  poznal to hibo 
v n jun ih  odnosih, je  h itro  
pripom nil:

Sodobna znanost od
klanja »svobodo« v 
spolnih in ljubezen

skih odnosih
— Ne gre za to, da b: 

kdorkoli »dal koga v koš«, 
m arveč sam o za to  da bi

Ančka Gošnik-Godec: Laboda iz knjige Ele 
Peroci »Za lahko noč«

— čestitam  obem a, — sta  
se ob tak ih  priložnostih  ogla
sila  oče ali m ati. — Samo na 
to  n ikakor ne bodita p re tira 
no ponosna. Ko je  človek od
rasel in zrel, m u n i nič do 
tega, d a  b i ga občudovalo 
deset žensk ozirom a m oških, 
m arveč le do tega, da ljubi 
in da ga ljub i ena sam a ozi
rom a en sam . To m u zado
šča.

Drugič sta  otroka spet p ri
povedovala, s  kom  hodi ta 
ali oni nj<un znanec, sošolec 
ali p rija te lj. In  spet, da je  
ta  ali oni m enjal že nič koli
ko deklet ozirom a dekle fan
tov.

— Pa m enda ne m islita, da 
je  taka m iselnost in  tako 
igračkanje kom u v posebno 
čast?

— In  zaikaj bi bilo to  ne
častno, — je silil v pogovor 
fant, ki je  zm eraj užival v 
tem , da im a drugačno mne
nje. — Ljubezen je  vendar 
svobodna, m ar ne?

— Glej. ga no, fan ta, — se 
je  začudil oče. — Tudi o 
svobodni ljubezni si že sli
šal govoriti. Ampak zdi se 
m i, da sam o govoriti, n isi 
pa si vzel časa, da bi jo  
prav razum el. Svobodna lju 
bezen-ali bolje svobodno iz
b iran je  v ljubezni pomeni 
svobodo sam o v tem, da  si 
vsakdo izbere svojega tovari-

im eli o  važnih stvareh p ra 
vilno m nenje. Navsezadnje sta 
oba dovolj zavedna in  delav
na m ladinca. K ot taka m o
ra ta  pa  že dobro vedeti, 
kaj sodi m arksizem  o svo
bodni ljubezni. M arksizem 
odklanja tako »svobodo« v 
spolnih in ljubezenskih odno
sih, kot si jo  t i  prejle  ome
njal: svobodo, k i ne prizna
va nobenih ozirov, ne te rja  
nobenega obvladovanja, ne 
pozna obveznosti in  odgovor
nosti. Kaj n iste na vaših se
stankih nikoli govorili o 
tem ? Svoboda v ljubezni 
pom eni za pravega kom uni
s ta  in  vsakega poštenega 
človeka odnose m ed spolom a 
na tak i stopnji, ko se dva 
človeka odločata zgolj po 
iskrenosti m edsebojnega ču
stvovanja in  osebnega ugaja
nj«, pom eni odnose, v kate
rih  im ata spola enake pravi
ce in enake d o lžn o sti. . .

Ta m isel je  posebej uga
ja la  m ateri in  jo  spodbujala, 
da jo  je  nadaljevala:

— Toplo in  pravo ljube
zensko čustvo je  tisto  na j
važnejše, k ar daje človeku 
pravico do odnosov s  člove
kom drugega spola. Jasno 
pa je , da človek, ki lahko 
svoje dekle ozirom a fanta, 
ženo ozirom a moža m enjava, 
ne pozna pravega ljubezen
skega čustva. Zlasti sm emo

dvom iti o tem , če so te 
menjave zelo pogostne, ka jti 
čustveno pripadati ne m ore
mo danes tem u in ju tri spet 
drugem u. Tak človek v res
nici nam a nikogar rad. Po
zna le sam ega sebe in  išče 
le, kje in kako b i zadostil 
svojim  potrebam  in želji 
po užitku. K aj se p ri tem  
dogaja z drugim  človekom, 
to  ga ne zanim a. Ravno to 
pa je  nehum ano. V ljubezen
skih in spolnih odnosih gre 
zm eraj za dva človeka, če  
sam o enem u ugaja taka ne
odgovorna svoboda — naj
večkrat je tako — p ri tem  
zlorab: drugega človeka, po 
navadi m oški žensko. O dpra
viti zlorabljanje ali z d ru 
gimi besedam i izkoriščanje 
človeka po človeku pa je 
najbolj hum ana m isel m ark 
sizma in s tem  tud i socializ
ma.

M islim, da je  preozko poj
m ovati, da gre kom unistom  
sam o za odpravo gospodar
skega in  sploh gmotnega, 
m aterialnega izkoriščanja 
človeka. Gre tudi za odpravo 
duševnega in  sploh kakršne
ga koli izkoriščanja, nepri
znavanja in izrabljanja. To
rej tud i v odnosih m ed spo
loma, tud i v ljubezenskih 
odnosih.

Fant k ljub vsemu ni klonil:
— Dobro, priznam , da taki 

odnosi niso v redu, če ustre 
zajo sam o eno strani, druga 
pa je pričakovala nekaj več, 
tra jno  vez in  tud i duševno 
skladnost. Toda kaj, če tako 
fantu  ko t dekletu ustreza 
k ra tko trajnejše  srečanje, če 
ne eden ne drugi ne želi več. 
Ne razum em , zakaj bi jdma 
mogli pravico do takih  od
nosov odrekati?

Bil je prepričan, da je  s to 
svojo pripom bo zmagal.

— S tem  si zadel na  mno
žico vprašanj. M oral bi ti 
prired iti celo predavanje, če 
bi hotal na vsa vsaj p rib liž
no odgovoriti, — je zbiral 
m isli oče. že  ga je  prekinila 
m ati, ki je  b ila posebno ob
čutljiva za vse, k ar je  zade-. 
valo m oralno s tran  teh vpra
šanj:

Samo ljubezen dviga 
spolnost na človeka 

dostojno raven
— Lepo te  prosim , kako 

m oreš kaj takega sploh go
voriti! Kaj res ne ču tiš kako 
s takim  vedenjem, s takim  
načinom  življenja vsak člo
vek ub ija svoje veljavo? 
O prosti, toda po m ojem  m ne
nju  tak  človek vsaj v svoji 
spolnosti ne živi človeško. 
Saj tisto , v čem er je  člove
kova spolnost v išja in  d ru 
gačna, je  ravno ljubezensko 
čustvo, so duševne vezi med 
dvema človekoma, no tran ja  
p re d n o s t. . .  če  vsega tega 
n i, sm o na najbolj začetni 
stopinji, zadoščam o le neki 
sam o iz telesa izvirojoči po
treb i . . .

Oče, ki je  opazil, da Je 
m ati nekoliko razburjena, je 
dejal:

— človek živi v skupnosti 
z drugim i ljudm i, živi v druž- 
hi, zato tudi nim a pravice, 
da b i živel, ko t n jem u sam e
m u p rija , ne oziraje se na 
druge, na skupnost, na  druž
bo, ki ji p ripada in  od ka
tere, če hočeš, nazadnje tudi 
živi. Posam eznik od družbe 
m arsikaj prejem a in ji  je  
zato tud i m arsikaj dolžan. 
K er se človek ne m ore odre
či dobrinam , k i m u jih  daje 
družba, je  tud i dolžna upo
števati njene potrebe in  n je 
na pravila.

— No in kaj škoduje d ru 
gim ljudem , družbi in n je 
nem u napredku ali kako sl 
že rekel, — je  m enil fan t; 
če se ne vežem sam o z eno 
žensko in  ne za dalj Časa?

Pravilna in potrebna 
prehrana

M enadional je  topen v m aščobah in je  potreben za 
strjevanje krvi. Dobimo ga v m leku, surovem  m aslu in 
sploh v m aščobah. Avitaminoza povzroči, da se k ri noče 
strjevati, da se torej krvavitvena doba močno podaljša ali 
pa se k ri sploh ne strd i. V vsaki h ran i ga je  navadno do
volj, p ri hudem  pom anjkanju ga dam o kot zdravilo. Ne
katere bak terije v našem  črevesju ga lahko sestavljajo.

Tiam in je  k o t vsi vitam ini B kom pleksa topen v vodi. 
Njegovo drugo im e je  anevrin. Precej tega vitam ina je 
v m esu, kvasu, kruhu, koruznem  zdrobu in m oki. N ujen 
je za preosnovo sladkorjev in za uskladiščenje maščob v 
telesu. U reja tud i prom et vode v telesu, norm alno m išično 
napetost, prebavila. Podpira dejavnost živčevja. Avitamino
za pom eni okvaro presnove sladkorjev in maščob, prebav
ne m otnje, okvaro živčevja in nepravilno delovanje m išič
ja; nastanejo otekline, izlivi tkivnih tekočin v telesne votli
ne in znižana raven beljakovin v krvi. Potrebo organizm a 
zadovoljimo s pravilno prehrano, posebno z m lekom in 
kruhom . Seveda ga dodajam o tudi kot zdravilo.

Riboflavin najdem o v m esu, ribah, m leku, ja jcih  in 
zelenjavi. To je  v bistvu rum en dihalni ferm ent, brez ka
terega dihanje celic ni mogoče. Deluje pa tud i na ra s t o r
ganizma in na prav ilna delovanje kože. Avitaminoza po
vzroči oslabelo celično dihanje, zadrži ra s t in povzroči 
kožne okužbe. Tudi ta  vitam in dam o kot zdravilo, če ga 
v hrani ni dovolj.

Niacin, nikotinska kislina ali PP fak tor, je  eno in isto. 
To je  am inokislina, ki je  za pravilno delovanje telesa nu j
na. Dovolj je  je  v m esu in črnem  kruhu. Avitaminoza je 
pelagra, ki pa v naših k ra jih  navadno nastane le kot za
četna oblika okvare kože na nepokritih  delih telesa. Zaradi 
pom anjkanja tega vitam ina trp i tudi presnova sladkorjev 
in beljakovin, poruši se ravnovesje tvorbe pigm entov. —
V norm alni h ran i je  vitam ina dovolj, po potrebi ga dam o 
kot zdravilo.

P iridoksin najdem o v živalski in rastlinski hrani. Brez 
njega ni razvoja rdečih krvničk, žveplo v telesu se ne
pravilno razporeja in osrednje živčevje nepravilno de
luje. Avitaminoza povzroča splošne m otnje v organizmu.
V hrani ga je  dovolj, lahko ga dam o kot zdravilo, če je  
to  potrebno.

A ntipem iciozni faktor u reja  pravilno množino, obliko, 
velikost in obarvanje rdečih krvničk. V vsaki h ran i ga je  
nekaj, največ v je trih . Avitaminoza je posebna oblika sla
bokrvnosti. č e  ga je  v hrani prem alo, ga dajem o v obliki 
zdravil.

Folna kislina ureja  razvoj rdečih krvničk. Največ tega 
vitam ina je  v listih  zelenjave. Avitaminoza je  posebna sla
bokrvnost, k je r se pojavijo v krvi rdeče krvničke v nedo
končanem razvoju. Tudi ta  vitam in dajem o kot zdravilo, 
če ga v hran i m anjka.

B iotin je  potreben p ri presnovi, posebno p ri ogljiko
vem dvokisu. D odajati ga s hrano ni treba, ker se sestavlja 
v prebavilih. Ob pom anjkanju ga dam o kot zdravilo.

Pantotenska kislina je sestavni del nekega koencima 
in sodeluje p ri presnovi sladkorjev in tvorbi m aščobnih 
kislin, pa tud i stereoidnih horm onov. Najdem o jo  v nor
m alni hrani. Avitaminoza povzroča m otnje v presnovi 
sladkorjev in tvorbi horm onov. Kot zdravilo jo  dam o, 
če m anjka.

Askorbinska kislina je  topna v vodi. N ajdem o jo  v ze
lenjavi, sadju, največ v agrum ih (južnem  sadju) in šipku. 
Uravnava pravilno vzdrževanje trdnosti tkiv, predvsem  
kože, sluznic in žil lasnic. Avitaminoza je  skorbut, v lažji 
obliki pa splošna u tru jenost, bolečine v sklepih, m išičju, 
krvavitve pod kožo in v sluznicah, krvavitve dlesni, telesno 
propadanje. Znana pom ladna u tru jenost, zm anjšanje volje 
do dela, pom anjkanje apetita in bolečine, podobne revm a
tičnim , gredo na rovaš pom anjkanja tega vitam ina, ker 
ni dovolj svežega sadja in zelenjave v hrani. O drasel mo
ški potrebuje na dan 75 mg tega vitam ina, odrasla ženska 
pa 70 mg, nosečnica 100 mg, doječa m ati pa 150 mg. če  
pojem o tega vitam ina preveč in ga telo ne m ore porabiti, 
ker je  z n jim  zasičeno, se izloči v urinu.

Kuharske bukvice

Kuharski izrazi
Med našim i gospodinjam i 

je  še v rabi mnogo popače
nih besed, ki jih  je treba za
m enjati z lepim i slovenskim i 
izrazi.

Omenjamo najbolj udom a
čene popačenke in pravilne 
izraze:

ajnpren  =  prežganje ali za- 
pržka 

ajm oht =  obara 
knedel =  cmok 
zos =  om aka 
šnicl =  zrezek 
ro stp ra tl =  bržola 
m elšpajz =  m očnata jed, po

gača, slaščica 
Sm om  — =  praženec, cvrtje 
pohati =  cvreti 
šnite =  rezine 
zenf s= gorčica 
paca =  kvaša 
šnitleh =  drobnjak 
tenstati = dušiti

filati =  nadevati 
fila = nadev 
klofati =  stepati 
ro r =  pečica 
Žakelj =  vreča 
protfan =  pekača 
ribežen = strgalnik 
kastro la =  kozica 
pleh = nizka pekača 
rena =  pokrovka 
beštek =  p ribo r (jedilni), je

dilno orodje 
nudli =  rezanci 
šporhet =  štedilnik 
špajza =  shram ba 
vaga =  tehtnica 
griz =  zdrob 
košta e= hrana 
gvirc =  začimba 
raufenk =  dim nik 
šal ca = skodelica 
ta ler =  krožnik 
šefla =  zajem alka 
glaž = kozarec 
flaša =  steklenica
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P o d v o l o č i j s k a  g o s
Nekaterim trapastim Du

najčanom je vseeno, če je 
propadla stara velika Avstro- 
Ogrska, zadovoljni so z maj
hnim ostankom države, z Av
strijo ln so veseli, če ne sli
šijo ničesar več o krajnem 
sodišču v Trutnovu, o sila 
spornemu Sandžaku ln Tri- 
dentu. Kako daleč je vse to 
za nami! Kakor da tega ni
koli ni bilo! In vendar je ne
koč bila večna »nagodba« z 
Ogrsko (64,5 odst.), o čemer 
so listd toliko pisali, da v dar 
ljni tujini že davno niso ime
li cesarske in kraljeve mo
narhije z državo, marveč za 
konkurzno maso.

Mene pa je grizlo domo
tožje po tej preteklosti, po 
mnogih »kraljevinah in de
želah, zastopanih v državnem 
zboru«.

Najbolj pa — nikar se ne 
smejte! — vzdihujem po Ga
liciji. To vam je bila pisana 
dežela. Aziatska karavanska 
preproga, polna smešnih po
stavic, se je razgrinjala le ob 
karpatskih pobočij tja dol na 
Sarmatsko.

Trideset let so bile v on- 
dotnih garnizijah konjeniške 
trume stare Avstrije. — 
Kakšne garnizije! Tamopol! 
Trembovla! Toressani in za 
njim Soehnstorff sta to opi
sala — to življenje med kme
tijo, krčmo, faktoriri in šla- 
hčiči

Ljubil sem Galicijo, še pre
den sem jo videl, pozneje pa 
še celo.

Deželo, kjer je lahko sta
vil Esterhdzy, magnat in hu- 
zar: da bo danes sredi vro
čega poletnega poldne pojez- 
ri.il po glavni ulici, oblečen 
samo v rdeče kopalne hlačke, 
vso ostalo uniformo — zape
to atilo, svetle škornje — pa 
si je na život naslikal.

Deželo, kjer je dal knez 
Karel Pugger, ritmojster, u- 
lcrojiti svojemu eskadronu 
batistne srajce z našitimi 
manšetami, ker ni trpel za
vihov.

Deželo, kjer so razdelili 
gruče šansonetk na polke, 
brez sledu .. .

Deželo, kjer je gospod pol
kovnik zapovedal poročniku, 
naj v 24 urah poplača svoje 
dolgove, in poročnik je na
ročil stražniku, naj razbob- 
na: ob štirih bodi vsa ži
dovska občina zbrana na 
Rynku (glavnem trgu); za 
mizo na prostem je sedel ra
čunarski podčastnik s spis
kom upnikov in Je plačal vse 
do zadnjega ficka in beliča.

Deželo, kjer so postregli s 
podvoločijsko gosjo. Podvo
ločijska je bila obmejna po
staja na progi iz Lvova pro
ti Moskvi. Kdor se Je tu 
znašel po neskončni vožnji, 
je planil v gostilno. Na dolgi

mizi je našel lepo v vrsti 
krožnike z borečem in šči- 
jem, z vabljivo dehtečima 
rastlinskima juhama — in 
dostojanstven plačilni nata
kar je hodil tod z dvema vr
stama bonov, z rdečimi in 
zelenimi:

»Ali želite, pane, naše 
majhno kosilo — za štiri 
krone — juho in govedino — 
ali veliko kosilo?«

Veliko kosiiLo je stalo 6,50 
in jedilni list je bil takle: 

Juha 
Govedina 
Gosja pečenka 
Cibebenauflauf 

Vsak si je izbral veliko ko
silo in plačal bon.

Toda joj: brž ko so ti po
stregli z govedino, Je nastal 
kratek premor; in iznenada 
se je pokazal neki možak z 
uradno čepico na glavi, tam 
pri vratih je vihtel mogočen 
zvonec in MicaJ s stentor- 
skim glasom:

»Vlak proti Kijevu, Harko
vu, Moskvi, Jakaterinoslavu, 
Odesi, — odhod!«

Ljudstvo je planilo pokon
ci in hitelo na vrat-na-nos 
iz gostilne.

Tako se je godilo dan na 
dan — dolga leta, vse v naj
lepšem redu — in dokler je 
vladal Habsburg v Podvolo- 
čijski, ga ni bilo, ki bi bil 
kdaj videl gosjo pečenko — 
kajti tisti možak z uradno 
čepico ni bil nihče drug kot 
sam kolodvorski oštir.

Nekoč pa — in prav ta dan 
je možakar posebno glasno 
zvonil in klical — nekoč je 
oštir z grozo zagledal pet 
gostov, ki so zadovoljni ob
sedeli za mizo. Pristopil je 
k njim, zvonil in vpil:

»Vlak proti . . .  odhod, ta
kojšen odhod...«

»Nam nič mar,« so odgo
vorili gospodje, »kar prine
site gosjo pečenko. Mi se 
namreč ne odpeljemo, mi

1
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ostanemo tu; mi smo cesar- 
sko-kraljeva komisija iz Lvo
va in preiskujemo kolodvor
ske restavracije po Galiciji.«

Avstrijska Poljska je pre
pustila nebeškim silam vse
kakor široko delovno področ
je. In kaj je storil ljubi bog 
v tem primeru? Bog je vse 
vnaprej vedel in je o pra
vem času tako uredil, da so 
zaklali gos, ki je sicer bila 
namenjena pojedini oštirjeve 
družine, a to pot, ko je bila 
zadrega najhujša, so z gos
jo postregli funkcionarjem iz 
Lvova.

Ko pa so nenasitni uradni
ki zahtevali še močnato jed, 
je lahko oštir dokumentarič- 
no dokazal, da se beseda 
»cibebenauflauf« spioh ne 
nanaša na kosilo; to je bil 
oštirjev podpis. Mož se je 
tako pisal.

T A J N E  Ž I V L J E N J A
Tri velika razdobja lahko pričakujemo v prihod

njem razvoju biologije in medicine. Prvo je nadalje
vanje na sedanjem področju molekularne biologije, 
ki še daleč ni razvila vseh svojih možnosti. Na
slednje veliko obdobje pričakujemo, da bo prišlo 
zaradi uporabe vpliva raznih valovanj v biologiji. 
To obdobje je že napravilo nekaj upa polnih za
četkov, vendar je nadaljnji razvoj odvisen od na
predka, ki ga mora napraviti sorodna veda, fizika. 
Po mojem gledanju pa za tema dvema obdobjema 
stoji — tretje, ki bo v svojih začetkih odvisno od 
doslej še neznanih fizikalnih načel oziroma od naj
naprednejše izpopolnitve naših današnjih spoznanj, 
ki bodo odprla pot za razumevanje najglobljih pro
blemov glede narave življenja, kako ta nastaja in. 
se sama izpopolnjuje.

Dr. A. Szent-Gyorgyit Nobelov nagrajenec, 
ravnatelj raziskovanj pomorskih bioloških la- 
boratorijev, Woods Hole, Massacusetts.

S m e h  s t o l e t i j
Znani državnik in vodja 

liberalne stranke Lloyd Ge
orge je v parlamentu roh
nel proti konservativcem. 
Neka dama se je ujezila 
in mu rekla:

»Ce bi bila jaz vaša že
na, bi vam nasula strupa 
v kavo.«

»In če bi bil jaz vaš 
mož, bi kavo popil,« se je 
odrezal Lloyd George.

*
Mlad začetnik je poslal 

Maughamu rokopis svoje
ga prvega romana. Ko ga 
je pisatelj prebral, je mla
denič vprašal:

»Ali morda nisem imel 
pravt da sem v svoj ro
man dal toliko ognja?«

»Nasprotno bi bili mora
li storiti,« je rekel Maug- 
ham, »roman bi morali 
dati. v ogenj!«

Pripovedujejo, da je do
bil na začetku prve sve
tovne vojne komandir an
gleške enote v srednji Af
riki tole brzojavko: 

»Vojna napovedana. Za
prite vse državljane so
vražnih dežel na vašem, 
področju!«

Še istega dne pride v 
London obvestilo:

»Zaprl sem osem Nem
cev, dva Belgijca, dva 
Francoza, štiri Italijane, 
enega Avstrijca in enega

Američana. Sporočite, pro
sim, proti komu se voj
skujemo!«

*

Precej iznajdljivosti je 
pokazal znani igralec 
Devrient, ko je igral 
Richarda III. in je za
klical kraljeve besede 
po bitki:

»Konja! Konja! Kra
ljestvo dam za konja!«

V tem trenutku je 
nekdo z galerije glasno 
vprašal:

»Ali zadostuje osel?«
Devrient se je blisko

vito znašel in zavpil:
»Seveda! Kar pridite 

dol!«

V enem izmed kritič
nih razdobij Francije je 
bil predsednik republi
ke znani politik Poin- 
care. Ko je bil ta mož, 
prvič izbran za kandi
data francoske poslan
ske zbornice, mu je ne
kdo zameril, ker je bil 
po njegovem mnenju še 
premlad za to dol& 
nost: takrat je imel bo
doči predsednik reyub~ 
like komaj šestindvaj
set let.

»Res je,« se Poincare 
ni nič upiral, »to je 
moja napaka. Toda bo
dite prepričani, da se 
v tem pogledu poprav
ljam iz dneva v dan.«

H a s s e  Z e t te r s t r t im :

T U R I S T A
Živel /e nekoč starejši gos

pod, ki je kaj rad hodil na 
dolge izlete. S svojim pet
najstletnim sinom se je po
gosto ure in ure sprehajal 
zunaj po gozdu.

Nekega dne pa je lilo ka
kor iz škafa in tedaj reče 
sin očetu, id se je tako rad 
gibal:

»Očka, danes pa vendar ne 
moreva z doma?«

»Ne,« je odgovoril oče, »da
nes ne moreva z doma. Am
pak gibati se morava. Bova 
pa doma tekala.«

Potem kakor po navadi na
bašeta nahrbtnik, nakar za
čneta tekati okoli jedilne mi
ze. Fant nosi nahrbtnik.

Tekata dve uri, nakar reče 
start:

»Zdaj se nama bo prileg
lo malo zajtrka. Tule v ze
lenju bova sedla in jedla.«

In posedeta na tla in fant 
vzame zajtrk iz nahrbtnika.

Zdajci opazita, da sta sve
der c pozabila doma.

»Boš pa ti stekel domov 
po svederc,« reče oče.

Fant stopi k jedilni omari
ci in prinese svederc.

»Ne, prijateljček,« reče oče, 
»dejal sem, da moraš steči 
domov po svederc!«

In fant mora teči dve uri, 
stari pa medtem leži in pre
bira jutranje časnike.

Ko se fant vrne, zajtrkuje
ta. Potem počivata in napo
sled reče stari:

»Zdaj greva pa domov.«
»Veš kaj, očka,« odvrne 

fant. »Jaz ostanem tu, — se 
bom pa jutri vrnil domov.«

In tako je tudi storil.

L j u d s k a  

m o d r o s t

Kjčr mrha, tam orli.
Govoriti je srebrć, molča
ti pa zlatd.

Kjer ne seješ, tam ne 
šanješ.
Govori kot raztrgan ioh- 
tar.

Kjer ni grma, ni sence. 
Govori, kakor bi rožice 
sadil.

Kjer ni nobenega reve
ža, ni nobeden bogat.
Gostije praznijo mošnjo 
in hlev.

Kjer ni postave, tam ni 
prestopka.

Kjer ni, tam smrt ne 
polira.

Dobro je, dokler mož 
vino nosi, a napak, kadar 
tam veljajo le pesti.

Kjer osel leži, dlako 
pusti.

(Nadaljevanje in konec)
Toda čas je hitel. Prišle so železnice. Izdolbli so 

predore, zasuli ribnike in tako izsekali gozdove, da 
kmalu nismo imele več, kam bi se dejale. Polagoma 
kmetje niso več verovali v nas. če smo zvečer po
trkale na polkna, je Robin dejal: »Veter je,« in spet 
zaspal. Zenske so hodile prat v naše ribnike. Odtlej 
je bilo z nami pri kraju. Ker smo živele samo od 
ljudske vere, smo vse izgubile, ko smo njo izgubile. 
Moč naših paličic je izginila in iz mogočnih kraljic, 
kar smo nekdaj bile, smo se znašle stare ženice, na
gubane in hudobne, kakršne so vile, na katere so 
vsi pozabili; povrhu si je bilo treba služiti kruh, in 
to z rokami, ki niso ničesar znale. Nekaj časa so 
nas srečevali, kako po gozdovih vlačimo butare 
suhljadi ali kako pobiramo ob potih šope izgublje
nega klasja. Toda gozdarji so trdo ravnali z nami, 
kmetje pa so nas obmetavali s kamenjem. Tedaj 
smo kakor reve, ki se na kmetih ne morejo več 
preživeti, odšle v velika mesta iskat dela.

Nekatere so šle v predilnice. Druge so prodajale 
pozimi ob mostovih jabolka ali pa rožne vence pred 
cerkvenimi vrati. Potiskale smo pred seboj vozičke 
z oranžami, ponujale smo mimogredočim šopke po 
grošu, ki jih pa živa duša ni marala, in otroci so se 
norčevali iz naših majavih brad in mestni stražniki 
so nas podili in omnibusi so nas prevračali. Nato 
bolezen, pomanjkanje in špitalska rjuha čez glavo.. .  
Vidite, tako je dopustila Francija, da so ji pomrle 
vse vile. Hudo je bila za to kaznovana!

Pač, pač, le smejte se, dragi moji, saj smo prav
kar videli, kaj je z deželo, ki nima več vil. Videli

A L P H O N S  D A U D E T :
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smo vse te site in posmehljive kmete, kako so od
pirali Prusom skrinje za moko in jim kazali pota. 
Vidite! Robin ni več veroval v čarovnije: toda prav 
tako ni več veroval v domovino... Ah, če bi bile 
me tam, me, niti eden od vseh teh Nemcev, ki so 
prišli na Francosko, ne bi bil odnesel glave. Naši 
čari, naše vešče bi jih bile zapeljale v globoke rupe.
V vse te čiste izvirke, ki so jih ljudje nazivali z na
šimi imeni, bi bile zlile čarodejnih pijač, od katerih 
bi bili poblazneli; in ko bi se bile ob luninem svitu 
zbrale, bi bile s čarodejno besedo tako zmedle ceste 
in reke, bi bile tako prepletle robidovje in trnje pa 
vše grmovje po gozdih, kamor so se hodili skrivat, 
da še mačje očke gospoda von Moltkeja ne bi bile 
nikdar mogle spoznati. Z nami bi bili šli tudi kmetje. 
Iz velikih cvetov po naših ribnikih bi bile naredile 
balzame za rane, iz babjega leta bi bile izdelale 
šarpijo. In na bojišču bi bil umirajoči vojak videl, 
kako se mu sklanja nad priprte oči vila iz njego
vega domačega kraja, da mu pokaže kos gozda, ovi
nek steze, sploh kaj, kar ga spominja na dom. Tako 
se bije narodna vojska, sveta vojska. Toda joj,

v deželah, ki ne verujejo v nič več, v deželah, ki 
nimajo vil, taka vojna ni mogoča.«

Tanki glasek se je za trenutek pretrgal in pred
sednik je spregovoril:

»Vse to nam še ne pove, kaj ste počeli s petrole
jem, ki so ga našli pri vas, ko so vas vojaki prijeli.«

»Pariz sem požigala, dragi moj gospod,« je star-, 
ka prav mimo odgovorila. »Požigala sem Pariz, ker 
ga sovražim, ker se posmehuje vsemu, ker nas je on 
ubil. Pariz je poslal učenjake, da so raziskovali naše 
lepe čudežne studence in da so prav natančno dolo
čili, koliko je v njih železa in žvepla. Pariz se je nor
čeval iz nas v svojih gledališčih. Naše čarovnije so 
postale gledališke prevare, naši čudeži mastne šale 
in ljudje so videli toliko odurnih obrazov, ki so šli 
mimo njih v naših rožnatih oblačilih, v naših krilatih 
vozeh, v luninem siju bengaličnega ognja, da ni mo
goče več misliti na nas brez smeha.. .  Med otročički 
jih je bilo mnogo, ki so nas poznali po imenih, nas 
imeli radi, se nas malce bali; toda namesto lepih, 
čisto zlatih knjig s podobami, kjer so se učili zgodb 
o nas, jim je Pariz zdaj dal v roke znanost, prirejeno 
za otroke, debele bukve, od koder se dviga dolgčas 
kakor siv prah, ki v otroških očeh zabriše naše za
čarane dvorce in naša čarobna zrcala. . .  Ah, kako 
zadovoljna sem bila, ko sem videla, kako s plame
nom gori ta vaš Pariz!. . .  Jaz sem polnila s petrole
jem ročke požigalkam in jaz sama sem jih - vodila 
na pripravne kraje..., Le naprej, dekleta, požgite 
vse, požgite, požgite!’. ..«

»Ta starka je očitno blazna,« je rekel predsednik. 
»Odvedite jo!«
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SPLOŠNO GRADBENO PODJETJE 

»»PIONIR« —  NOVO MESTO

r a z p i s u j e

LICITACIJO
za prodajo  naslednjih osnovnih sredstev:

1. traktor zadrugar z 2 prikolicama
2. betonski mešalnik 200 I
3. drobilec za kamen »I Z«
4. stroj za izdelavo strešne opeke 

z modeli
5. več elektromotorjev in druge opreme

L icitacija bo 25. m aja ob 9. u ri za družbeni sektor 
in  ob 10. u ri za zasebni sektor.

Ogled je  možen vsak dan do 14. ure p ri podjetju.

OBVESTILO
o spremembi avtobusnih zvez

Obveščamo občane, da bomo s 1. junijem  ukinili ne
deljske in  praznične vožnje avtobusa, k i odpelje 
s Senovega ob 4.50 in gre prek Novega m esta v 
Ljubljano, in vožnjo avtobusa, ki se po isti poti vrača 
iz L jubljane ob 13.45.

Ob sobotah in nedeljah po 1. jun iju  ne bo vozil av
tobus, ki odpelje ob 17. u ri iz Novega m esta proti 
L jubljani po avtom obilski cesti, ukinjam o pa tudi 
avtobus, ki odpelje ob 18.30 iz L jubljane in vozi 
p rek  žužem berka v Novo m esto.

Avtobus na progi Podbočje—Novo m esto bo po 1. ju 
n iju  nam esto ob 6.30 odpeljal iz Podbočja 5 m inut 
p re j — ob 6.25.

Vozni redi za druge avtobusne proge, ki jih  vzdr
žujejo »GORJANCI«, se ne bodo sprem enili.

Avtobusni promet

GORJANCI
NOVO MESTO

RUDARSKI ŠOLSKI 
CENTER VELENJE

r a z p i s u j e
v šolskem  letu 1968/69 naslednja p rosta  učna 
m esta v prvem  letniku:

1. 120 V POKLICNI ŠOLI 
RUDARSKE STROKE

2. 20 V TEHNIŠKI ŠOLI 
RUDARSKE STROKE

P rošnje za vpis, kolkovane z 0,50, pošljite na naslov 
»Rudarski šolski center Velenje — tajništvo«.

Pogoj za vpis pod točko 1. je  vsaj končani 6. razred 
osnovne šole, pod 2. končani 8. razred osnovne šole 
in preizkus znanja iz slovenščine, m atem atike in 
tujega jezika.

K andidati, k i se bodo vpisali v uk, bodo na s tro 
ške zavoda klicani na zdravniški pregled še pred  
začetkom  pouka.

Svet delovne skupnosti upravnih 
organov občinske skupščine Krško

r a z p i s u j e  
p rosto  delovno m esto

DAVČNEGA 
IZVRŠITELJA

Poleg splošnih pogojev m ora kandidat izpolnjevati tu 
di tele pogoje: srednješolska izobrazba ali popolna 
osnovna šola.
Stanovanja ni. Poskusno delo tra ja  en mesec. Po
nudbe s kratkim  življenjepisom  in opisom doseda
njega dela naj kandidati pošljejo na naslov:
Svet delovne skupnosti pri občinski skupščini K rško.

Prošnje naj bodo kolkovane z 0,50 din državne takse 
in m orajo biti vložene najkasneje v 15 dneh po 
objavi.

V NEDELJO, 2. IN PONEDELJEK,
3. JUNIJA 1968

LICITACIJA
pri Carinarnici 
Ljubljana
CARINARNICA LJUBLJANA BO PRODAJA
LA na licitaciji 2. in 3. junija 1968 od 8. ure 
dalje v prostorih Carinarnice Ljubljana, 
Smartinska 152 a, Javna skladišča — motorna 
vozila in drugo blago.

Ogled blaga za prodajo bo v petek, 31. ma
ja in soboto, 1. junija 1968: v petek od 9. 
do 13. ure, a v soboto od 9. do 13. ure in 
od 14. do 17. ure, v prostorih carinarnice.

MOTORNA VOZILA ZAČETNA CENA ND

1. os. avto Opel Rekord 1700, let. 1964, v nevoz. stanju
2. os. avto Opel Caravan, let. 1962. v voznem stanju
3. os. avto Volkswagen, let. 1964, v voznem stanju
4. os. avto Opel Cadett, let. 1963, v voznem stanju
5. os. avto Ford Taunus 17 M, letnik 1962, v nevoz

nem stanju
6. os. avto Peugeot 404, let. 1962, v nevoz. stanju
7. os. avto Opel Rekord, let. 1962, v nevoz. stanju
8. os. avto Mercedes 220 S, let. 1961, karamboliran
9. os. avto Opel Rekord, let. 1961, v nevoz. stanju

10. tovorni avto VVV-keson, let. 1961, v nevoz. stanju
11. os. avto Opel Caravan, letnik 19*64, karamboliran
12. os. avto VW, letnik 1935, v nevoznem stanju
13. As. avto Simca, letnik 1956, v nevoz. stanju
14. os. avto VW. letnik 1963, karamboliran
15. os. avto Ford Taunus 12 M Caravan, v nevoznem 

stanju, letnik 1959
16. os. avto VVV-Combi, let. 1958, v nevoz. stanju
17. os. avto Ford Taunus 17 M, let. 1963, karamboliran
18. os. avto Austin Cambridge, let. 1959, v nevoz. stanju
19. os. avto Opel Rekord, letnik 1959, v nevoz. stanju
20. os. avto VW, letnik 1962, karamboliran
21. os. avto Ford Taunus 17 M, let. 1959, v nevoznem 

stanju
22. os. avto Opel Rekord, let. 1962, karamboliran
23. os. avto škoda-Popular, letnik 1963, karamboliran
24. os. avto Fiat 1500, letnik 1964, karamboliran
25. os. avto Fiat 1100 R, let. 1957, v nevoz. stanju
26. os. avto VW-Combi, let. 1954, v nevoznem stanju
27. os. avto Triumf, letnik 1958, karamboliran
28. os. avto Opel Rekord, let. 1958, v nevoz. stanju
29. os. avto Opel Caravan, letnik 1958, nekompleten
30. os. avto Fiat 1100, letnik 1959, v nevoz. stanju
31. os. avto VW, letnik 1959, v nevoznem stanju
32. os. avto VW, letnik 1961, karamboliran
33. os. avto VW, letnik 1961, karamboliran
34. os. avto VW, letnik 1955, v nevoznem stanju
35. os. avto Shevrolet, letnik 1964. karamboliran
36. os. avto Simca-Aronde, letnik 1959, nekompleten
37. os. avto Opel Rekord, letnik 1956, v nevoz. stanju
38. os. avto Ford Taunus 12 M, let. 1953, v nevoz. stanju
39. os. avto Peugeot 403, letnik 1959, nekompleten
40. os. avto VW, letnik 1951, v nevoznem stanju
41. os. avto Fiat 1100 D, letnik 1964, karamboliran
42. os. avto Simca, letnik 1956, karamboliran
43. os. avto NSU Prinz, letnik 1960, karamboliran
44. os. avto Opel Rekord, letnik 1957, v nevoz. stanju
45. os. avto VW-Porsche, letnik 1950, karamboliran 
16. os. avto Alfa Romeo Dauphin, letnik 1956, v ne

voznem stanju
47. os. avto VW, letnik 1956, nekompleten
48. os. avto Opel Caravan, letnik 1960, nekompleten
49. os. avto Opel Rekord, letnik 1958, nekompleten
50. os. avto DKW 3-6, letnik 1956, nekompleten
51. os. avto karoserija Ford, letnik 1962, nekompleten
52. os. avto Opel Rekord, letnik 1957, nekompleten
53. mot. kolo BMW 250, letnik 1953, v nevoz. stanja
54. mot. kolo Puch 250 SG, letnik 1954, v nevoz. stanju
55. mot. kolo moped Balkan, let. 1967, v nevoz. stanju

PONOVNO NA LICITACIJI:

56. os. avto Opel Caravan, let. 1958, v voznem stanju
57. os. avto Opel Rekord, letnik 1961, karamboliran
58. dostavni avto Ford Turist, let. 1962, v nevoz. stanju
59. os. avto Vauihall Cresta, let. 1960, v nevoz. stanju 
C0. os. avto VW, letnik 1954, nekompleten
Sl. os. avto Ford Taunus 15 M, let. 1957, v nevoznem 

stanju
K . os. avto Sjrena, letnik 1960, v nevoznem stanju
63. os. avto VW, letnik 1952, t nevoznem stanju
64. os. avto Syrena, letnik 1961, v nevoznem stanju
65. os. avto Opel Rekord, letnik 1954, nekompleten
66. os. avto Skoda 1201, letnik 1957, v nevoz. stanju
67. o«, avto VW, Čarman, letnik 1967, nekompleten 
6*. os. avto VW, letnik 1953, karamboliran
SB. os. avto Vauzhall, caravan, letnik 1956, nekompleten 
7«. os. avto Renault Daupbene, let. 1958, nekompleten
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OSTALO BLAGO

71. mlatilnica *a žito srednje velikosti, rabljena 1.700
72. kabina za tovorni Mercedes, rabljena 300 

in ostalo blago (poljedelski stroji, motorji ta oseb
na vozila, avto deli, tehnični predmeti, oblačila
in nakit).

Motorna vozila bodo prodajali 2. junija, a ostalo 
blago 3. junija. Pravico do udeležbe na licitaciji 
imajo vse pravne in fizične osebe.

Udeleženci morajo v dneh, določenih za ogled, 
vplačati kavcijo v višini 10 odst. od začetne cene v 
Carinarnici Ljubljana, a zastopniki podjetij morajo 
izročiti tudi pooblastilo.

Vse informacije o licitaciji dobite po telefonu od 
27. maja 1968 dalje na št. 316-588 — Carinarnica 
Ljubljana.

Spisek ostalega blaga za prodajo bo izobešen na 
oglasni deski Carinarnice Ljubljana.

IZ CARINARNICE LJUBLJANA

K adrovska kom isija 

GRADBENEGA PODJETJA

OBNOVA — Ljubljana
TITOVA 39

r a z g l a š a
naslednja prosta delovna mesta za:

1. statika
z najm anj 5-letno prakso, za delo v razvojnem  
oddelku;

2 . gradbenega dipl. inženirj'a
s pooblastilom  za odgovornega vodjo pri iz
vajanju gradbenih del v gradbeni operativi;

3. gradbenega tehnika
z 10-letno prakso, za delo v pripravi dela;

4. tri gradbene delovodje
z najm anj 5-letno prakso, za dela v gradbeni 
operativi na obm očju L jubljane in izven nje;

5. več VK in KV zidarjev ter 
VK in KV tesarjev
za dela po deloviščih gradbene operative v 
Ljubljani in izven nje;

6. KV varilca
za elektro (navpično) varjenje na sektorju  
montažne gradnje;

7. KV strojnega ključavničarja
za obratovanje in vzdrževanje stro jev  v »Be- 
to rnarn i m ontažnih elementov«;

8. VK oz. KV strojnika
za delo z bagrom v sklopu centralnih obra
tov podjetja;

9. dva strojnika
za vodenje GD dvigal v gradbeni operativi v 
Ljubljani;

10. skladiščnika
za vodenje skladišča stro jno inventarnega p ar
ka na centralnih obratih  podjetja.

Za vsa navedena m esta je pogoj določena strokov
nost oz. kvalifikacija te r dvomesečni poizkusni rok. 
K andidati z odsluženim vojaškim  rokom  im ajo pred 
nost.
Osebni dohodki po pravilniku o delitvi osebnih do
hodkov podjetja.
Sam ska stanovanja in prehrana so zagotovljeni. 
Razglas velja do zasedbe navedenih prostih delov
nih mest. Pismene ponudbe interesentov sprejema 
kadrovska služba podjetja, Titova 39, I. nadstropje, 
soba 12.

TRGOVSKO PODJETJE NA DEBELO 
IN  DROBNO

PRESKRBA -  Krško
bo prodalo na licitaciji:

v Brestanici št. 82: 

STANOVANJE vi.nadstropju
etažne zazidane površine v izmeri 166 m* z 
29 m 2 lesenega dela verande in in vhoda. Cena 
za celotno površino je 58.537 Ndin.

V Krškem, Cesta krških žrtev 
štev. 40:

STANOVANJE vi.nadstropju
etažno zazidane površine v izm eri 167 m2. 
Cena za celotno površino je  61.192 Ndin.

Zemljišče — stavbišče je ocenjeno v B restanici po
10,00 Ndin, v K rškem  pa po 18,00 Ndin za m 2

Licitacija bo 30. m aja 1968 na sedežu podjetja v K r
škem. Podrobnejše pogoje o p rodaji in plačilu p re j
me vsak interesent na upravi podjetja.

OKLIC LICITACIJE NAJEMNINE
30. 5. 1968 bo ob 13. uri v Cufji mlaki št. 4

JAVNA 
LICITACIJA
najemnine poslovnega prostora v čučji mlaki 
številka 4.

N ajnižja sprejem ljiva ponudba je 150 Ndin m eseč
no. Varščina: 1.000 Ndin.
Licitacije se lahko udeleži delovna organizacija, ki 
je  registrirana za opravljanje trgovske dejavnosti. 
Ostali licitacijski pogoji so razvidni iz spisa, ki je  
interesentom  na vpogled v uradnih dneh v pisarni 
občinske skupščine Novo m esto, L jubljanska cesta
2, soba št. 37.

Občinska skupščina Novo mesto 
oddelek za upravnopravne zadeve

Vas potrošniki in kupci še ne poznajo? Pokličite Novo mesto (068)-21-227!
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ryk Bardijewsk: »Grimm 62«. 21.15 
Deset pevcev — deset melodij.

SREDA, 39. MAJA: 8.08 Glasbe
na matineja. 9.10 Slovenski pevci 
in ansambli zabavne glasbe. 10.15 
Pri vas doma. 11.00 Poročila — 
Turistični napotki za tuje goste.
12.30 Kmetijski! nasveti — dr. 
Franc čem e: -Dedne napake pri 
prašičih. 12.40 Operetni zvoki. 13.30 
Priporočajo vam . . 14.35 Naši 
posflušalci čestitajo in potadrav- 
ljajo. 15.45 Naš podlistek — H. 
Eoll: Iz irskega dnevnika — I.
16.00 Vsak dan za vas. 17.05 Mla
dina sebi In vam. '19.00 Lahko noč, 
otroci! 20.00 Wolfgang Amadeus 
Mozart: Aacanio v Albi. 22.10 Za 
ljubitelje jazza.

ČETRTEK, 30.‘ MAJA: 8.08 Glas. 
bena matineja. 9.25 Ansambel in 
solisti p. v. Milana Staneta. 10.15 
Pri vas doma. 11.00 Poročila — 
Turistični napotki za tuje goste.
12.30 Kmetijski nasveti — inž. Ti
ne Benedičič: Možnosti nadaljnje
ga razvoja sadjarstva na Gorenj
skem. 13.30 Priporočajo vam. 14.05 
Izbrali smo vam. 15.20 Glasbeni 
intermezzo. 16.00 Vsak dan za vas.
17.05 Četrtkov simfonični koncert. 
18.15 Turistična oddaja. 18.45 Je
zikovni pogovori! 19.00 Lahkp 
noč, otroci! 19.15 Minute s pev-- 
cem R a fk o m  Irgoličem. 20.00 

Četrtkov večer domačih pesmi in 
napevov. 21.40 Glasbeni nokturno.

PONEDELJEK, 27. MAJA: 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 — inž. Alojz Muster: 
Sadjarstvo na področju Krškega 
1?.40 Kvintet »Niko Štritof« ob 
spremljavi »Štirih fantov«. 13.30 
Priporočajo vam . . . 14.35 Naši
poslušalci čestitajo in pozdravlja
jo. 15.20 Glasbeni intermezzo. 16.00 
Vsak dan za vas. 18.15 »Signali« 
18.35 Mladinska oddaja: »Interna 
4698. 19.15 Minute s pevcem. Ni
nom Robičem. 20.00 Reprodukcija 
koncerta komornega zbora RTV 
Ljubljana. 22.10 Radi ste jih po
slušali.

TOREK, 28. MAJA: 8.08 Operna 
matineja. 9.25 Polkice Miška Ho- 
červarja, 10:15 Pri vas doma. 11.00 
Poročila — Turistični napotki za 
tuje- goste. 12.30 Kmetijski nasve
ti — inž. Jože Korošec. Rezultati 
sortnih poskusov s krmnimi ko- 
ševinami. 12.40 Igra pihalni orke
ster' RTV,- dirigira Jože Privšek. 
13.30 Priporočajo vam . . . 15.20
Glasbeni intermezzo. 15.40 V torek 
na svidenje! 16.0o Vsak dan za 
vas. 18.45 Narava in človek — 
dr. Marjan Rejc: Zaščita m orja 
19.00 Lahko noč, otroci! 19.15 Mi
nute s pevcem Stanetom Mancini
jem. 20.00 Radijska igra — Hen-

ENOSTAVNO -  TRPEŽNO 
prenovite sam i svoje stanovanje z 
vodnimi 
zidnimi
barvami i  1 1

ZAHTEVAJTE JIH  V VSEH 

TRGOVINAH Z BARVAMI

24 MESECEV  
G A R A N C I J  E
•TOMOS* KOPER

Za
učinkovito
uničevanje
mrčesa

KNJIGE
PREŠERNOV'
DRUŽBE!

• ŠEST KNJIG 
SAMO DVAJSET

jfife DIN

V VSAK
SLOVENSKI
DOM...

23DOLENJSKI UST  *  TEDNIK *  VESTNIK •’  vsak četrtek 60000  izvddov!

HARMONIJA BARV IN DOBER OKUS
Miroslav Kugler: DALMATINSKA HIŠA (1964)

Zakaj ne nosim o npr. čar
n ih  nogavic k rjavim  čev
ljem ?-K do bi nam  sploh lah
ko to ubran il — razen naše
ga dobrega okusa? Toda to, . 
k a r je  za naše noge važno, bi 
m oralo b iti toliko bolj po
m em bno za naš obraz. Pa 
vendar prav v tem  zelo po
gosto pogrešim o.

To pa n i tako zelo čudno: 
sk rb  za obraz (m ake up) je, 
k ljub  tem u da sodi med n a j
stare jše  um etelnosti, šele v 
našem  času sam o spretnost 
podčrta ti tisto , k ar želimo 
n a licu in  zunanjosti poka-

# toioma
ŽAv VOLNO
zati, ali pa sk riti ono, kar 
se nam  zdi, da je  bolje, 5e 
ostane v ozadju. Sodoben 
m ake up je  nam reč v veliki 
m eri plod znanosti. Do se
danjih  odtenkov ujem ajoče 
se barve m orajo po zakonito
s ti harm onije barv pravilno 
podčrtavati barvo kože, obr
vi, vek, trepalnic, usten  in 
slednjič tud i nohtov. To 
ugotoviti je  seveda lahko 
stvar Intuicije, poskušanja in 
ostrega daru  opazovanja, to 
da mnogo bolj zanesljiva je 
znanstvena m etoda . . .

Za štiri osnovne tipe: sve
tlolasega, rjavolasega, črno
lasega in rdečelasega so p ri
m erne posebne barve v do
ločenih niansnih odtenkih in 
razporih. K ozm etična indu
s trija  p ri tem  nim a lahkega 
stališča, nim a nobene zanes
ljive opore, razen splošnih 
m odnih tokov, ki se kot v sa  
ka m oda sprem injajo, ki pa 
jih  je  treba p ri izb iri barv 
za ves m ake up nenehn o 
sprem ljati; prav tako je  tre 
ba z vso skrbnostjo  izbirati 
p rim erne barve za posam ezne 
tipe, saj. pom enijo ti&rva pol
ti, las, oči in  drugega tisto  
osnovo, na kameri je treba 
graditi, ji prilagoditi prave 
barve in poskrbeti za barvno 
Celovitost, za resnično h ar
m onijo. Le tako postane mar

ke up resnični del človeške 
individualnosti, le tako sklad-* 
no podčrtu je značilnosti ob
raza in — ne vzbuja n eprije t
ne pozornosti, šele to  je  ti
sta  idealna stopnja prave ne
govanosti, ki tudi zunanje 
podpira človekovo osebnost.

Seveda m oram o p ri tem  
predpostavljati, da so vsi 
pripom očki za m ake up ne 
le prim erni po barvah, tem 
več tud i kvalitetno izbrani. 
To se pravi, da m ora na 
prim er krem a za grundiranje 
kože h k ra ti kožo negovati, 
da m ora le fini puder lepo 
in enakom erno pokrivati ko
žo z najbolj drobnim i delci, 
da se črtalo  za obrvi ne b ri
še, da je črtalo  za veke in 
trepaJnioe ne topljivo v vodi, 
da črtalo  za ustnice mehča 
ustnice in jim  omogoča diha
nje, da lak za nohte ne poka, 
da je  tra jen  in  wda se ne 
lušči itd  Vse to so osnovne 
zahteve glede kvalitete koz
m etičnih izdelkov, ki jih  lah
ko v polni m eri zagotavlja 
sam o proizvodnja, zasnovana 
na znanstvenih dosežkih in 
istočasno upoštevajoč vsa 
najnovejša m odna gibanja.

Po vsej E vropi dobro znano 
in  izredno vpeljano podjetje 
M argaret A stor se že vrsto 
let ob izredno močni konku
renci na vseh evropskih trž i
ščih uspešno uveljavlja pred
vsem zaradi tehle lastnost!: 
vrhunske kvalitete vseh izdel
kov in izrednega čuta za 
sprem ljanje m odnih teženj 
tako v barvah kot v oblikah. 
K er slovijo izdelki hiše M ar
garet A stor tudi po zelo oku
sni in sm iselni em balaži, je 
razum ljivo, zakaj sega vedno 
več žena ravno po izdelkih 

•M argaret Astor.
Tehnologi in  kozm etični 

strokovnjaki tovarne M arga
re t A stor so izdelali poleg 
zelo bogatega izbora najso
dobnejših barv še posebna 
navodila za posam ezne tipe: 
za svetlolaske, rjavolaske, č r
nolaske in za rdečelaske, p ri

poročajo barve, ki naj. jih  
uporabljajo za svoj make up. 
P ri tem  so upoštevali tudi 
potrebne nianse, ki najbolj 
ustrezajo posam eznim  tipom . 
S tem i navodili so p rih ran ili 
ženam mnogo_ tru da  in časa, 
obvarovali pa so jih  m ore
bitnih spodrsljajev p ri izbiri 
liarv in  sredstev ozirom a 
preparatov, ki naj jih  upo
rabljajo .

V Jugoslaviji je  tovarna 
Z l a t o r o g  v M ariboru-pri
čela po licenci M argaret As- 
to r izdelovati popoln socrti- 
m ent m ake up preparatov in 
p riprav, med drugim i šm inke 
»Standard« v 23 m odnih b ar
vah (od tega 3 pearl nianse) 
in zahtevnejše šm inke »Inter
nacional« v 18 niansih (od 
tega 9 pearl nianse). Lake za 
nohte — prav tako v licenci 
M argaret A stor — izdeluje 
tovarna Zlatorog v 29 nian
sah, tako da praktično vsaka 
niansa ustreza barvi šm inke. 
D alje je  na razpolago 15 nians 
v pearl odtenkih, k i dajejo 
tako zelo m odni in p riljub lje 
ni biserni lesket.

Tako je na jugosovansk: 
trg  prispela tu d i tako im e
novana »cosm etica alta« — 
visoka kozm etika M argaret 
Astor!

To je  toliko pom em bnejše, 
ker je  prav M argaret A stor 
v Evropi vodilna znam ka in 
im a med vsem i ostalim i, tu 
di najm očnejšim i konkurenti 
so raanem o  največjo prodajo 
svojih izdelkov. V Zahodni 
N em čiji je  np r. v preteklem  
m esecu firm a M argaret Astor 
prodala nad  30 odst. vseh 
šm ink, nekatere druge že 
dolgo znane firm e pa 10 do 
12 odst. P riljubljenost, kakrš
no uživajo p repara ti M arga
re t Astor po vsej Evropi, si 
je  dekorativna kozm etika te  
tovarne pridobila z neneh
nim  sprem ljanjem  m odnih 
gibanj po svetu in s sp ro t
nim  vnašanjem  vseh m odnih 
novosti v svojo barvno par 
leto in proizvodni program .

VSAK DAN: pročila ob 5.15, 6.00. 
7.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.000, 18.00,
19.30 in 22.00. Pisan glasbeni spo
red od 4.30 do 8.00.

” PETEK, 24. MAJA: 8.08 Glasbe, 
na m atineja. 9.25 Pesmi o tovari
šu Titu. 10.J5 Pri vas doma. 11.00 
Poročila — Turistični napotki za 
tuje goste. 12.30 Kmetijski nasve
ti — inž Jelka Hočevar: škrop
ljenje proti, fitoftori krom pirja
12.40 Iz kraja v kraj. 13.30 Pri
poročajo vam . . . 14.35 Naši po
slušalci čestitajo in pozdravljajo.
15.20 Turistični napotki. 15.25 Glas
beni intermezzo. 16.00 Vsak dan za 
vas. 17.05 človek in zdravje. 19-00 
Lahko noč, otroci! 19.15 Minute 
s pevko Majdo Sepe. 20.00 Rado 
Simoniti: Kolednica mladinskih 
brigad. 21.15 Oddaja o m orju in 
pomorščakih.

SOBOTA, 25. MAJA: 8.08 Glas
bena m atineja. 9.25 Dvajset mi
nut z našimi ansambli. 10.15 Pri 
vas doma. 11.00 Poročila — Tu
ristični napotki za tuje goste
11.20 Kar pod domače. 12.30 Kme
tijski nasveti — France Guna: 
Prestavljanje in preprečevanje ro
jenja. 12.40 Popevke iz studia 14.
13.30 Priporočajo vam . . . 14.05 Od 
melodije dp melodije. 15.45 Naš

'podlistek — S Titom v maju. 16.00 
Vsak dan za vas. 17.05 Gremo v 
kino. 17.35 Igramo beat! 1£.15 
Pravkar prispelo. 18.50 S knjižne
ga trga. 19.00 Lahko noč, otroci! 
20 00 Spoznavajmo svet in domo
vino. 22.10 Oddaja za naše izseljen
ce.

NEDELJA, 3«. MAJA: 6.00—8.00 
Dobro jutro! 8.05 Veseli tobogan.
9.05 Naši poslušalci čestitajo in 
podravljajo — I. 10.00 še  pomnite 
to v ariši. .  . Emil Sovdat: Tam, 
kjer teče b istra Zilja. 11.00-11.20 
Poročila — Turistični napotki za 
tuje goste. 11.50 Pogovor s po
slušalci. 12.10 Naši poslušalci če
stitajo in pozdravljajo — II. 13.15 
Iz operetnih partitur. 14.30—14.45 
Humoreska tega tedna. 15.45 Ra
dijska igra — Johann Nestroy: 
»Lumpaclj Vagabund«. 17.05 Ne
deljsko športno popoldne. 19.00 
Lahko noč, otroci! 20.00 »V ne
deljo zvečer«. 22.15 Serenadnl ve. 
čer. ■

TELEVIZIJSKI
SPORED

NEDELJA, 26. V.
9.10 Kmetijska oddaja v madžar

ščini; 9.30 Dobro nedeljo voščimo 
s triom  Burnik in Fanti treh do
lin; 10.00 Kmetijska oddaja; 10.45 
Potovanje Jamesa Coocka (do 
11.35); 14.15 Rokometni finale;
15.20 Otroci pojo — finale (do
16.30); 18.55 TV kažipot; 19.15 
Ilegala — poljski serijski film; 
1945 Filmska burleska; 20.00 TV 
dnevnik; 20.45 Cikcak; 20.50 Zlati 
zadetek — quiz; 22.20 TV Dnev
nik.

PONEDELJEK, 27. V.
9.40 TV v šoli; 10.35 Ruščina;

11.00 Osnove splošne izobrazbe;
14.50 TV v šoli — ponovitev; 15.40 
Ruščina — ponovitev; 16.10 Angle
ščina; 16.45 Kulturna panorama v 
madžarščini; 17.00 Poročila; 17.05 
Mali svet — oddaja za otroke (do
17.30); 18.20 Kuharski nasveti — 
Ljubljana; 18.50 Reportaža — 
Skopje; 19.20 Skrita kamera — 
Ljubljana; 19.30 Novosti iz studia 
14 — Ljubljana; 20.00 TV dnevnik;
20.30 Cikcak; 20.35 TV drama;
21.35 Teme z varijacijami; 22.05 
Zadnja poročila.

TOREK, 28. V.
9.40 TV r  šoli; 10.30 Angleščina;

11.00 Osnove splošne izobrazbe;
14.50 TV v šoli — Ponovitev; 15.40 
Angleščina — ponovitev; 16.10 
Osnove splošne izobrazbe; 18.15 
Rekreacija: Moj sistem; 18.35 Ri
sanke; 18.50 Torkov večer z Ljub
ljanskim jazz ansamblom; 19.15 
Kulturna panorama; 19.55 Vijava- 
Ja; 20.00 TV dnevnik; 20.30 Cik
cak; 20.40 Piknik — ameriški ce
lovečerni' film; 22.10 Zadnja po
ročila.

SREDA, 28. t .
16.20 Poročila; 16.25 Nogomet 

Vardar : Spar tak (Trnava); 17.15 
Po Sloveniti; 17.30 Nadaljevanje 
nogometa; 18.15 Vijavaja; 18.20 Ne 
črno, ne belo — oddaja za otro
ke; -18.05. Glasbeni laboratorij; 19.45 
Wembley: nogometni finale — pre
nos; 20.30 TV dnevnik; 20.45 N a
daljevanje prenosa iz Wembleya;
21.30 Vijavaja; 21.45 Pesem soli
darnosti II. del; 22.15 Zadnja po
ročila.

ČETRTEK, 30. V.
9.40 TV v šoli; 10.35 Nemščina;

11.00 Angleščina; 14.50 TV v šoli

— ponovitev; 15.45 Nemščina — 
ponovitev; 16.10 Osnove splošne 
izobrazbe; 17.10 Poročila; 17.15 
Tiktak; 17.30 Daljnogled — oddaja 
za otroke; 18.00 Po Sloveniji; 18.15 
Propagandna medigra; 18.45 Dve 
leti po ukinitvi železnice — repor
taža Ljubljana; 19.05 Zabavno glas
bena oddaja; 19.45 Vijavaja; 20.00 
TV dnevnik; 20.30 Cikcak; 20.35 
Trenutek 68: O neki družini; 21.20 
Baletna lepljenka II. oddaja; 21.50 
Zadnja poročila.

PETEK, 31. V.
9.40 TV v šoli; 14.50 TV v šoli

— 1 ponovitev; 16.10 Filmi iz pro
dukcije Zastava filma; 17.50 Deček 
iz džungle — serijski film; 18.20 
Mladinski koncert; 19.05; človek, 
znanost in proizvodnja; 19.35 Sa
lon za smeh: Prepih; 19.55 Vija
vaja; 20.00 TV dnevnik; 20.45 Cik
cak; 20.50 O neki zabavi in gostih
— češki film; 22.20 Zadnja poro
čila; 22.35 Tekmovanje srednjih 
glasbenih šol.

SOBOTA, 1. VI.
15.55 Prenos športnega dogodka; 

18.90 Moliere: Godmjavs m Zdrav
nik po sili; 19.20 S kamero po 
svetu: Normandija; 19.45 Vijavaja;
20.00 TV dnevnik; 20.30 Cikcak;
20.35 Humoristična oddaja; 21.35 
A. S. Puškin: Stotnikova hči — 
nadaljevanje; 22.50 Zadnja poročila.

Brez besed



V TEM TEDNU VAS ZANIMA
tedensk6 ledapI  ■= * a S

Petek, 24. m aja — Cvetko 
Sobota, 25. maja — Roj. d. m. Tita 
Nedelja, 26. m aja — Dragica 
Ponedeljek, 27. m aja — Volkašin 
Torek, 28. maja — Avguštin 
Sreda, 29. m aja — Majda 
Četrtek, 30. m aja — Milica

gamsa
Dragemu Andreju Petanu, ki slu

ži vojaški rok v Ljubljani, za nje
gov dvajseti rojstni dan s  najlep- 
*imi željami Iskreno Čestitamo. 
Družina Potokar in  Jalovec iz Če
rine.

Jožetu Bezgu iz Straže, iskreno 
čestitajo za uspešno opravljeno d i
plomo ata, mama, žena in sin
ček ter vsi, ki ga imajo radi. .

Brežice: 24. 5. italijanski bar- 
vni film »Iščem ženo v Ameriki«.
26. In 27. 5. ameriški barvni film 
»Kragulj iz Častile«. 28. in 29. 5. 
angleški film »Dr. Strangelove«.

Črnomelj: 24. do 26. 5. amer. 
barv. film »Največje tekmovanje 
okrog sveta«. 28. in 29. 5. angl. 
film »Bunny Lake je izginila«.

Kočevje — »Jadran«: 24. do 26.
5. ital. barv. film »Zadnji boj«.
27. in 28. 5. franc. barv. film 
»Judoka, tajni agent«. 29. in 30.
5. franc. barv. film »Buffalo Bill«.

Kostanjevica: 26. 5. amer. film 
»Osedlaj veter«. 29. 5. madžarski 
film »Groza«.

Metlika: 24. do 26. 5. Iranc.-ita- 
lijanski film »Vikend v Dunkerqu- 
eu« in franc, film »Sedem navi
hancev«. 29. in 30. 5. franc.-špon. 
film »Nekega lepega jutra«.

Mokronog: 25. in 26. 5. angl.
barv. film »In to  se dogaja«.

Ribnica: 25. in 26. 5. amer. bar
vni film »Profesionalci«.

SLUŽBO DOBI
SPREJMEM FANTA, ki bi po 

službi pomagal na km etiji. Iva
na Suhadolc, Gabrje 5, p. Do
brova pri Ljubljani.

SPREJMEM DEKLE, ki bi poma
gala pri gospodinjstvu ln aran- 
žerstvu. Stane Kolman, Bled, 
Gregorčičeva.

HIŠNA POMOCNICA dobi službo 
takoj. Gostilna Lakner, Kranj
— Kokrica 108.

V SLUŽBO SPREJMEM dekle, ki 
je vajeno dela na kmetiji. Vse 
drugo po dogovoru. Prane Šif
rer, Zabnica 55, p. 2abnica na 
Gorenjskem.

STANOVANJA
PRODAM HISO — 2 sobi, 3 kleti

— 40 arov urejenega vinograda, 
8 km od Novega mesta. Ponud
be: »Najboljšemu ponudniku«. -

PRODAM III&O in 120 arov zem
lje. Frančiška Kucelj, Smolenja 
vas 27, Novo mesto.

PRODAM prav dobro ohranjeno 
enodružinsko stanovanjsko hišo 
z garažo, takoj vseljivo. Vavta 
vas 21, Straža.

UGODNO PRODAM enodružinsko 
▼ra tno  hišo (nedograjeno) ▼  
Grosupljem. Anton Sever, Malo 
hudo 12, Ivančna Gorica.

NEOPREMIJENO SOBO oddam 
dvema dekletoma. Naslov v upra
vi lista (853/68).

PRODAM enodružinsko hišo z vr
tom  v bližini Novega m esta in 
3 parcele za gradnjo. Sladič, 
Vel. Bučna vas 21, Novo mesto.

MOTORNA VOZILA
UGODNO PRODAM osebni avto 

DKW-1000 S — generalno po
pravljen, s  norim i gumami, sne- 
ženkami in še razne nove rezerv
ne dele ln novo električno spaj- 
kalo — pištolo. Naslov v upra
vi lista.

PRODAM olympia-rekord, letnik 
1954, v razstavljenem stanju  — 
tudi po delih. Marijan Manček, 
Nova vas, Šentjur piri Celju.

PRODAM FIAT 600-D, letnik 1961. 
Ogled pri Martinu Kastelcu, Got- 
na vas, n. h.

PRODAM MOTOR nuch, dobro 
ohranjen. Naslov ▼  upravi lista 
(844/68).

SPAČEK, dobro ohranjen, brezhi
ben — poceni prodam. Km ljac, 
Vrhovčeva 10, Novo mesto.

PRODAM

KUPIM

FOTOGRAFSKI APARAT »Zelss- 
Ikonc-Tessar 1:2,8 f = 8 cm, z 
mehom, z vgrajenim svetlome- 
rom. format 4 ,5x6 , ln v usnje
ni torbici prodam. Naslov v 
upravi Dol. lista (881/68).

PRODAM dobro ohranjen kozolec
— topler, z osmimi okni, krit z 
opeko. Naslov v upravi lista 
(879/68).

PRODAM malo rabljen gumi voz 
(16-colski) in kosilnico »Bavca, 
16 klin, z žetveno napravo — 
kompletno. Franc Banič, Zbilje
4, Medvode.

PRODAM malo rabljeno motorno 
kosilnico nemške znamke »Agria«, 
selo primerno za hribovite kra
je , v dobrem stanju. Cena po 
dogovoru. Franc Arko, Gora — 
Petrinci 3, Sodražica.

PRODAM dvo kobili, stari tr i in 
štiri leta, primerni tudi za ple
me. Anton Margetlč, Vihre 17, 
Leskovec pri Krškem.

UGODNO PRODAAj vprežno" kosil
nico »Pahne. Goe poda rič, Prapro- 
če lJt Šentrupert na Dolenjskem.

UGODNU« PRODAM popolnoma 
ŠOf električni- šivalni stroj

RAZNO

Sevnica: 25. in 26. 5. Šved. film 
»Dragi John«. 29. 5. francoski
film »Srečaa.

Sodražica: 25. in 26. 5. nemški 
barv. film »Zadnja ježa v Santa 
Ciuz«. •

Šentjernej: 25. in 26. 5. »Ben
Hur«.

Trebnje: 25. in 26. 5. franc,
barv. film »Demona«.

Dragica Bučar iz Dolenjega Vrh
polja razglašam govorice v škodo 
Alojza Mrgolela iz Šentjerneja za 
neresnične m se mu zahvaljujem, 
da je  odstopil od tožbe.

Jožefa Novak iz Škocjana 32
izjavljam, da nisem plačnica dol
gov, ki bi jih  napravil moj mož 
Jože Novak iz Škocjana pri No
vem mestu.

Marija Zarabec, Trška gora 23,
Otočec, preklicujem vse, kar sem 
govorila O M ariji Dobovlčnlk, ker 
mislim, da Je neresnično, in se 
ji zahvaljujem, da je  odstopila od 
tožbe.

Marija Jerele, Draga 4 pri Beli 
cerkvi, prepovedujem obračanje 
vozov in hojo po njivi iz Drage 
proti Makovcu, po vinogradu in 
travniku na Volčiči. Kdor tega ne 
bo upošteval, ga bom sodno pre
ganjala.

»Singer« v kovčku — dela vse 
operacije, tudi vezenje. Naslov 
▼  upravi lista (867/68).

UGODNO PRODAM dober televi 
zor. Stranska vas 50, Novo me
sto.

UGODNO PRODAM modele za Iz
delovanje betonskih cevi vseh 
dimenzij, od 0  10 do 0  60 cm, 
z obroči, ter stroje za izdelova
nje zarezane strešne opeke. Rudi 
Kavčič, Polica 14, Naklo pri 
Kranju.

PRODAM skoraj novo slamorezni
co. Vlašič, Vavta vas 21, Straža.

PRODAM čistokrvnega »šarplanln- 
caa z rodovnikom, starega dve 
leti. Naslov v upravi lista (883- 
68).

UGODNO PRODAM pohištvo ca 
dnevno sobo (trodelna omara, 
vitrina, kavč, trije fotelji, mi
zica). Cvetko, Heroja Maroka 6, 
Sevnica.

POCENI PRODAM dnevno sobo. 
Ogled po 5. uri. Tone Hočevar, 
Mestne njive, blok 10, Novo me
sto.

PRODAM električni štedilnik, pre
nosno steno za kuhinjsko nišo 
in viseče omarice. Murn, Sokol
ska 2.

HIDROFOR — dvofazni ugodno 
prodam. Naslov v upravi lista
(850/68).

PRODAM kombiniran obračalnik 
ln grablje. Ivan Berkopec, Ze
melj 1, Gradac v Beli krajini.

PRODAM šivalni stroj »Mima«. 
Naslov v upravi lista (854/68).

PRODAM mlinsko garnituro ln 
stroj za čiščenje pšenice, za iz
delavo kaše. Rajakovič, Gotna 
vas 42, Novo mesto.

PRODAM motorno kosilnico »Ju
piter« s priključki kultivator za 
okopavanje vinogradov, plug za 
J ar kanje in škropilnico. Naslov 
v upravi lista (864/68).

PRODAM srednje veliko posestvo 
s  kmečkim mlinom ob glavni 
cesti na Dolenjskem. Naslov v 
upravi lista (823/68).

ZARADI SELITVE prodam ku
hinjsko pohištvo ln leseno ga
ražo. Levstik, Bršlin 45, Novo 
mesto.

UGODNO PRODAM 13-, 14- ln 16 
eolski gumi voz. Bulc, Jurčkova 
pot 73, Ljubljana.

KOZOLEC ENOJNIK proda Ivan 
Globevnik, Škocjan, p. Škocjan.

PRODAM deske iz mehkega lesa. 
Naslov v upravi lista (887/88).

Jože in Marija Kranjc, Bresta
nica 73, prepovedujeva pašo ko
koši in hojo po parceli na Rož
nem- 56. To velja izrecno za Med
veškove. Kdor tega ne bo upošte
val, ga bovq sodno preganjala.

Janez Pirnar, Zbure 10, Smar- 
jeta. prepovedujem pašo’ kokoši in 
živine po mojih njivah. Kdor te
ga ne bo upošteval, ga bom sodno 
preganjal. . ' , r * t

Janez Avbar, Daljni vrh 8, No
vo mesto. prepovedujem vsem so
sedom pašo kokoši po mojem ve
likem vrtu. Kdor tega ne bo upo
števal, ga bom sodno preganjal.

Iskreno se zahvaljujem za uspeš
no zdravljenje pljučne bolezni go- 
spodu prim ariju dr. Minku Bricu, 
bolnjjkim sestram in drugemu 
osdjjfc bolnišnice Brežice — pljuč
ni oddelek. Hvaležni Ivan Knez, 

Vrhek 1, Tržišče.

Ob bridki izgubi moža in očeta

ALBINA PAVLIČA
iz Bršlina 

se zahvaljujemo vsem, ki so ga 
spremili na zadnji poti v velikem 
številu, mu darovali cvetje in ven
ce in nam pomagali v najtežjih 
trenutkih. Posebna zahvala velja 

Prometni sekciji Novo mesto. 
2alujoča žena in otroci ter 
drugo sorodstvo.

Po dolgi in mučni bolezni nas je 
zapustil naš dragi mož, ata, stari 

ata, brat in stric

FRANC ERPE
z Urinih sel.

Zahvaljujemo se vsem, ki so ga 
spremili na zadnji poti in mu 
darovali vence in cvetje. Posebno 
se zahvaljujemo kolektivom Do 
lenjke, Kavarne in DPM Inštalater 
{ž Novega m esta ter gospodu žup

niku.
Žalujoči: domači in drugo so
rodstvo

V zahvali pokojnega Ivana Bucl 
ka Iz Mihelje vasi 10 pri Crnom 
Uu, ki je  bila objavljena 16. 5 
1968, je bilo po krivdi tiskarne iz 
puščeno med žalujočimi ime po
kojnikovega sina Tonela ln naved 
ba, da z vsemi v zahvali podpisa 
nimi žalujejo tudi njihove dru 
žine. Prosimo, da nam prizadeti' 
neljubo pomoto oprostijo.

UREDNIŠTVO LISTA

Marija Irt s Dvora pri Žužem
berku preklicujem, kar sem govo
rila o Mihi 2onti z Dvora, ln se 
mu zahvaljujem, da je  odstopil 
od tožbe.

Za uspešno operacijo na kirurš
kem oddelku splošne bolnice Novo 
mesto se najtopleje zahvaljujem 
dr. Antonu Savi ju , za skrbno ne
go pa sestrama Tonki in Anici. 
Hvaležni pacient Janez Cervinka

— Pulj.

Vinko Hrevatič iz Koroške vasi
pri Stopičah preklicujem, kar 
sem Izjavil zoper Franca Primca 
iz Koroške vasi, ker sm atram  za 
neresnično. . . - _  L .

Za pomoč, izkazano pri nesreči, 
se iskreno zahvaljujemo vaščanom 
Krvavčjega vrha, Cerovca in Hri
ba. Angela ln Anton Ogulin, Kr 

vavčji vrh pri Semiču.

KUPIM 1—2 m* rabljenih sm re
kovih zidarskih plohov. Ciril 
Kovačič, Cegelnlca 39, Novo me 
sto.

Mladi varčevalci!
Vabimo vas, da se te dni oglasite pri blagajnah 
Dolenjske banke in hranilnice v Novem mestu, Kr
škem, Metliki sli v Trebnjem, saj imate v hranilnikih 
prav gotovo kar precej drobiža! Do konca maja bo 
aluminijasti drobiž še veljal, nato pa bo umaknjen 
iz prometa.
Ne pozabite Se tele stare resnice: čim pogosteje 
boste praznili svoj hranilnik in povečevali svojo vlo
go na hranilni knjižici pri DBH, toliko več obresti 
boste dobili za svoj denar!

NUJNO POTREBUJEM 2.000 Ndin 
za dobo dveh mesecev. Vrnem z 
visokimi obrestmi. Naslov v 
upravi lista.

DVA KMEČKA FANTA želita spo 
znati dve preprosti dekleti s ne
kaj imetja. Ponudbe pošljite 
pod »Lepa bodočnost«.

KRAVO VZAMEM v rejo. Lahko 
tudi za daljši čas. Naslov v 
upravi lista (851/68).

CE STE V ZADREGI, kakšen p r
stan bi podarili svoji ljubljeni, 
obiščite zlatarja O tm arja Zida
riča v Gosposki 5 v Ljubljani 
(poleg univerze).

PRED JEDJO in po njej morda 
morato misliti na svoj želodec, 
če za zdravite brezuspešno z 
raznimi zdravili. Ste že posku
sili s  preizkušenim in učinkovi
tim naravnim zdravilom — z 
rogaškim DONAT vrelcem? Zah
tevajte ga v trgovini, te ga pa 
dobe t  Novem mestu prt trgov
skem podjetju HMEUNIK ln 
STANDARD (MERCATOR).

Starši!
Prosimo vas, opozorite svoje otroke, naj v teh 
dneh na blagajnah DOLENJSKE BANKE IN HRA
NILNICE izpraznijo svoje hranilnike, ker bo fctarl 
drobiž (iz aluminija) veljavno plačilno sredstvo sa
mo še do 31. maja 1968.

Hranilnik spodbuja vašega otroka k varčevanju. Po
magajte mu, da bo mimogrede in kot v igri sam spo
znal modrost starega izreka: ZRNO DO ZRNA PO
GAČA, KAMEN DO KAMNA PALACA!

DOLENJSKA BANKA 
IN HRANILNICA
NOVO MESTO

KR' _
NESRE«
Prikolica zbila tri 

pešce na pločniku
H uda prom etna nesreča se 

je p ripetila v ponedeljek, 20. 
m aja, ob 11.35 na Cesti ko
m andanta S taneta v Novem 
m estu. M artin škedelj je  z 
glavnega trga pripeljal tovor
njak  s prikolico. Pri trgovini 
BOROVO pa se je prikolica 
odpela in zadela tr i pešce 
itrp lo čn ik u . Ivan Vučanjk in 
Veronika Ferenčak iz okolice 
Brežic sta  dobila p retres m o
žganov in so ju  odpeljali v 
bolnišnico, k je r sta  ostala na 
zdravljenju, Janez H orvat pa 
je dobil lažje poSkodbe.

Za žogo pred motorista
13-letni Srečko Tomc lz Bršlina 

se je 15. m aja dopoldne vračal 
domov iz Novega mesta. Pri hiši 
cestnega podjetja mu je iz rok 
padla žoga in se skotalila na 
drugo stran ceste. Srečko Je stekel 
za žogo, tedaj pa se. je mimo pri
peljal m otorist Alojz Peterle iz 
Novega mesta, zbil neprevidnega 
dečka ir  treščil v ograjo. Deček 
in m otorist sta dobila pretres 
možganov, zlomila sta si ključ
nice in se odrgnila. Odpeljali so 
ju  v bolnišnico, kjer sta ostala 
na zdravljenju. Peterletov sopot
nik JoSe Murn iz Velikega Oreh
ka je  dobil manjše odrgnine. Ško
do so ocenili na 1.000 dinarjev.

žužemberčan se je 
prevrnil

Težjo nesrečo je imel 13. maja 
zjutraj Jože Gliha iz Žužemberka, 
ko se je s ličkom peljal v Novo 
mesto. Pri Soteski ga je na ovin
ku zaradi neprimerne hitrosti za
neslo s ceste, nakar se je dvakrat 
prevrnil. Voznik je dobil odrgni-1 
ne, škodo pa so ocenili na 6.000 
dinarjev. Vozilu so vzeli registr
ske tablice, ker ni bilo sposobno 
za vožnjo.

»Lekcija« v Parizu
Francoski prometni mini

ster je najavil v svojem par
lamentu odločen ukrep aa 
izboljšanje prometa v met
ropoli ob Seni. Po tem odlo
ku bodo v bodoče dali voza 
lom 'javnega prometa popol
no prednost pred osebnimi 
vozili. Samo tako, pričakuje
jo v Parizu, se bomo ognili 
prometnim zmedam.

ifog/ESTILA I
OBLAČILA OČISTI takoj Pralni

ca in kemična čistilnica. Novo 
mesto, Germova 5.

SCETKE ZA L06ČILCE in za 
sesalce za prah obnovi ščetarstvo 
Armič. Ljubljana, Tržaška 52.

NOVE GUMI VOZOVE vam so
lidno izdelam. Primožič, Ljublja
na, Vrhovci, Cesta V/6.

Obiščite gostilno Rogelj na Rde
čem kalu — 1 km od gostilne Je 
lepa jam a Koprivnica, polna kap
nikov. v lepem gozaičku. Vsako 
nedeljo ples. Igra Martin s svojim 
kitaristom . Postreženi boste z do
bro kapljico in domačimi piščan
ci, klobasami in salamo. Za obisk 
se priporočamo!

GRADITELJI, POZOR! ROLETE
•a  vaše stanovanje vam najbolje 
nabavi podjetje »ROLETA«, sploš
no mizarstvo, Zagorje ob Savi, 
Levstikova 14. Zastopstvo Lovro 
Ribič, Metlika.

Kamen v šipo, nato pa 
trčenje

Beograjčan Negovan Jelenič se 
je 16. m aja peljal iz Ljubljane 
v Zagreb z mercedesom, ki je 
Imel preizkusne tablice. Pri Bene
čiji je trčil v osebni avto, Brani
slava Devečerskega, ki se je usta
vil, ker mu je kamen izpod neke
ga tovornjaka razbil vetrobransko 
steklo, škodo so ocenili na 3.000 
dinarjev.

Motorist in ' mopedist 
sta trčila

Mopedist Janez Zorko iz Bu- 
koška je 1. aprila zjutraj vozil od 
doma proti Sentlenartu. Ko je pri 
hiši št. 38 v Sentlenartu po 
skrajni levi zavijal, je lz nasprot
ne smeri pripeljal m otorist Vla
dim ir Krošelj Iz Arnovega selk, 
s katerim sta trčila. Telesno še 
nista poškodovala, na vozilih pa 
je za približno 650 din škode.

Trčila sta pred 
bolnišnico

Na slabo preglednem ovinku 
Partizanske ceste pred bolnišnico 
v Novem mestu sta 20. m aja trčila 
z osebnima avtomobiloma Avstri
jec Velimir Damaska in  Mlmope- 
čan Marko Reba. Voznika sta vo
zila po sredini ceste. Na srečo ni 
bil nihče ranjen, škodo pa so 
ocenili na 6.000 dinarjev.

Tovornjak se je prevrnil
13. m aja proti večeru Je voznik 

tovornega avtomobila Slavko Ple
tež lz Zemehovca vozil iz Dpbove 
proti Kapeli. Ker Je zavozil 'p re 
več v desno, se Je prevrnil meter 
In pol globoko pod nasip, kjer Je 
obstal. Pri tem se je sopotnik Vili 
Kožar iz Zagreba poškodoval, da 
so ga morali odpeljati v brežiško 
bolnišnico. Na vozilu je za okrog
4.000 din škode, v vinogradu, ka
mor se je avto prevrnil, pa za 
okrog 150 din.

Na mostu se je prevrnila
16. m aja popoldne se je iz Bre

žic proti Čatežu peljala z mope
dom brez vozniškega izpita M arti
na Račič iz Zupeče .vasi. Ko je 
zapeljala na most čez Savo In K r
ko, se je prevrnila in se lažje po 
škodovala. Na mopedu je za 
okrog 500 din škode.

S tujim mopedom se je 
ponesrečil

Ivan Galič lz Zagreba Je 18. m a
ja  zvečer vzel izpred gostišča »Pri 
kinu« v Brežicah moped in se z 
njim  odpeljal po Cesti prvih bor
čev/ Z neprim erno 'hitrostjo  je  za
peljal v križišče s Prešernovo ce
sto, da ga je  zaneslo v tovornjak, 
ki ga je vozli Anton Slivšek lz 
Cmca. Mopedist se je  hudo po
škodoval. Odpeljali so ga v bre
žiško in od tam v zagrebško bol
nišnico. Na mopedu in tovornjaku 
je za okrog 1100 din škode.

Mopedist se je pripeljal 
po sredini ceste

18. m aja popoldne se je m oto
rist Ivan Brkovič Iz Orešja peljal 
z Bizeljskega proti Orešju. Na
proti je privozil po sredini ceste 
mopedist Ivan Gregl iz Orešja, s 
katerim  sta trčila. Gregl se Je - 
prt tem poškodoval ln so ga 
odpeljali v brežiško bolnišnico. Na 
vozilih je za okrog 1000 din škode. 
Motorist Je bil lažje poškodovan.

Z avtomobilom po levi 
strani .

Rajmund Bejuk iz Zagreba se je
19. m aja popoldne peljal 1 oseb
nim avtom lz Brežic proti Cateftu. 
Ko je začel zavijati na avtocesto. 
Je po tej pripeljal s precejšnjo 
hitrostjo voznik osebnega avtomo
bila Maks Petrov iz Zaprudja. Ker 
Je vozil po levi strani, se Je zale
tel v prednji del Bejukovega avto
mobila. Nihče ni bil poškodovan, 
na vozilih pa je za okrog 3.000 din 
škode.

DOLENJSKI LIST
LASTNIKI IN IZDAJATELJI: občinske konferen

ce SZDL Brežice, Črnomelj, Kočevje, Krško, Metlika, 
Novo mesto, Ribnica, Sevnica in Trebnje.

UREJUJE UREDNIŠKI ODBOR: Tone Gošnik 
(glavni m odgovorni urednik), Ria Bačer, MiloS 
Jakopec, Marjan Legan, Marija Padovan, Jože 
Primc, Jožica Teppey in Ivan Zoran. Tehnični ure
dnik: Marjan Mo&kon.

IZHAJA vsak četrtek — Posamezna Številka 70 
par (70 starih din) — Letna naročnina: 32 N dl* 
nar jev (3200 S din), polletna naročnina 16 novih 
dinarjev (1600 Sdin); plačljiva Je vnaprej — Zaino- 
eemstvo: 50 novih dinarjev (5.000 Sdin) oz. 4 ame
riške dolarje ali ustrezna druga valuta v vredno
sti 4 ameriških dolarjev — Tekoči račun pri podr. 
SDK V Novem mestu: 521-8-9 — NASLOV UREDNI
ŠTVA IN UPRAVE: Novo mesto, Glavni trg 3 — 
PoStnl p red al:.3^ — Telefon (068)21-227 — Nena
ročenih rokopisov in fotografij ne vračamo — 
Tiska: CP »Delo« v Ljubljani


