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Reke narasle, 
a ne ogrožajo
v zadnjih dneh so močneje 

narasle vse reke na Dolenj
skem, vendar pa niso resneje 
ogrozile cest, mostov ia  dru
gih objektov. Včeraj zjutraj 
snao zvedeli, da so reke ta  
potoki poplavili le manjSa 
območja. Tako se je razlila 
Krka pri Kostanjevici, kjer 
je  voda okoli 2 m etra višja 
od povprečne letne gladine. 
Tudi promet ni nikjer resne
je prizadet zaradi narasiih 
voda. Pri Splošni vodni skup- 
nosti Dolenjske v Novem me. 
stu, katere delavci ta  čas Še 
vedno opazujejo stanje voda, 
so povedali, da za zdaj ni 
bilo toliko dežja in snega, 
da bi bile narasle vode ne
varne za življenje na obrež
jih  rek in potokov.

Pokrajinski odbor 
CMD za dan repu

blike
Danes ob 10. uri bo v pro

storih proSUje v Novem me
stu proslava dneva republi
ke, ki jo prireja pokrajinski 
odbor CMD katjolišknh du
hovnikov za Dolenjsko. Ba
zen slavnostnega govora, ki 
ga bo imel predsednik dekan 
Lojze Žabkar, je predviden še 
krajši kulturni program.

SZDL razpisala 
tri nagrade

l2ivršni odbor ObčiiDsIke 
konference SZDL v Or- 
nomJJu je pretekli teden 
razpisal tri nagrade za 
pismonoše, ki bodo na 
območju občine zbrali 
največ novih naročndiloov 
za Dolenjski list. Prva 
nagrada je tram istor, 
druga 150 din, tretja pa 
100 din. Upoštevali bodo 
nove narotoiike, pridob- 
yene v času od 1. novem
bra letos do 31. marca 
1969, nagrade pa bodo 
razdelili aprila 1969.

TEZE SREDNJEROČNEGA PROGRAMA 
RAZVOJ SLOVENIJE

Zakaj Dolenjska /e 
mimogrede?

v  do sedaj zbranih gradi
vih ki razpravah o sred
njeročnem razvoju gospo
darstva Slovenije je Do
lenjska tu in tam omenje
na le mimogrede. Označe
na je kot »nerazvita kme
tijska pokrajinatc, vsa te
ža razprav pa se odvija 
okoli f. i. »slovenskega 
trikota«, »obmorske cone« 
itd. Delegata za IX . kon
gres ZKJ in predsednika 
DS Industrije motornih 
vozil Novo mesto, inženir
ja Boža Kočevarja smo 
vprašali kaj misli o tem. 
Odgovoril je:

— Ce pofvzamem razne 
pogovore o tezah za 
plan srednjeročnega raz
voja Slovenije, lahko re
čem, da je v njih Dolenj
ska omenjena le mimogre
de kot nerazvita km etij
ska pokrajina. Po drugi 
strani spet pa v že ome
njenih tezah ni zaslediti 
pripravljenosti za to, da 
bi Dolenjska dobila kakrš
nokoli pomoč, da bi se 
dvigrAla iz svoje nerazvi
tosti.

Zavoljo takšnih stališč 
smo na Dolenjskem biU

in kot kaže. bomo tudi v 
bodoče primorani sami 
odpravljati našo zaosta
lost. Pri razvijanju indu
strije smo dosegli že lepe 
uspehe. Da je tako, se mo
ramo zahvaliti svojemu 
ponosu in vztrajnosti. Te 
trditve nam potrjujejo 
uspehi y tovarni zdravil 
KRKA, v tekstibii tovarni 
NOVOTEKS, v Ic-snem 
kombinatu NOVOLES, v 
industriji motornih vozil 
^MV in v tovarni perila 
LABOD.

Imamo podjetja, za ka
tera lahko rečemo, da so 
samonikla. Razvijala so se 
z lastnimi silami in de
narjem. Kljub temu pa 
moramo žal ugotoviti, da 
Ob izredni življenjski spo
sobnosti, ki jo je pokaza
la Tiaša industrija, nismo 
bili deležni podpore, ki je 
bila potrebna. Toliko bolj 
nerazumljivo je torej, da 

ob taksnem razi>oUi nn- 
šega območja še danes 
Dolenjska Icar mimogrede 
označena v tezah za sred
njeročni razvoj gospodar
stva Slovenije kot »nera
zvita kmetijska pokraji
na«!

Hvala, tovariš pismonoša!

□

— Začeli smo dobro, tovariš pismonoša: Ti in Tvoji kolegi ste v prvih 
19 dnevih naše nove akcije pridobili domačemu pokrajinskemu listu 
že 656 noyih naročnikov, 120 pa se jih je prijavilo z dopisnicami oz. § 
so jih pridobili drugi sodelavci! Le tako naprej, pa bo obveljalo: |

V VSAKO HIŠO —  DOLENJSKI LISTI 5

OD 21. 11. DO 1. 12. 
Nestalno s padavinami 
okrog 21. novembra, 
nato pa nekako od 24. 
do 29. novembra moč
nejše deževje, ki bo 
prešlo v sneg. Sledilo 
bo izboljšanje in padec 
temperature pod ničlo.

Dr. V. M.

OB SLAVJU DELOVNEGA KOLEKTIVA RIBNIŠKEGA INLESA

Osvojiti bo treba še zunanji trg
Na slavnostni seji samoupravnih organov INLES govoril tudi predstavnik 
IS Rino Simoneti — Gozdarstvo in lesna industrija pomembni predvsem 

za občinsko pa tudi za republiško gospodarstvo

O d 1. do 19. novembra:

776 NOV H
VESELA NOVICA: 380 novih na- 
ročnikov smo pridobili v zadnjem 

tednu. Vsem sodelavcem, zlasti pa pd 
smonošem, iskrena hvala za sodelovanje! 

Tako smo v 19 dneh zbrali 776 novih naročni
kov. akcija pa se jo Sele dobro začela.

BRE2ICE 
CRNOAIEU: 
KOČEVJE; 
KRŠKO: 
METLIKA: 
NOVO MESTO 
RIBNICA: 
SEVNICA: 
TREBNJE:

Razne pošte: 
Inozemstvo:

Proslava ob 110-letnici prve parne žage na K ranj
skem in 20-letnici podjetja INLES se je začela v pe
tek, 16. novembra, s slavnostno sejo centralnega de
lavskega sveta in upravnega odbora v dvorani pro
svetnega doma v Loškem potoku. Sejo je odprl 
v imenu pripravljalnega odbora Miro Anzeljc, ki je 
pozdravil vse navzoče, med njim i predstavnika iz
vršnega sveta Slovenije Rina Simonetija, republiške
ga poslanca M atijo Maležiča, predstavnike gospo
darske zbornice, poslovnega združenja LES, bank in 
druge.

Nato je imel tjlavnostni go- ton Dejak, ki je navzoče sez- 
vor predsednik centralnega nanil 5 razvojem lesne indu- 
delavskega sveta INLES An- strije na ribniško-kočevskem

območju, s pomenom gozdar
stva in lesne industrije za 
domače občane ter z razvo
jem in današnjim položajem 
podjetja.

Za njim je predsednik ob
činske skupščine Bogo Abra- 
hamsberg čestital članom de
lovnega kolektiva II'TLÊ S za 
praznik in poudaril, da je od 
uspešnosti gozdarstva in le- 
ijne industrije odvisen tudi 
napredek vse občine, katere

(Nadaljevanje na 6. strani)

NOVOTEKS: 
milijon in pol za 
bršlinsko šolo
Na seji delavskega sveta 

v NOVOTEKSU so pred 
kratkim sklenili, da bodo 
dan za novo bršlirisk'^ So
lo 1,5 milijona dinarjev, če 
bodo začeli to šolo i ja li 
hkrati z novo šolo, ki je 
predvidena na Grmu.

Menijo, da bi novo šolo 
v Bršlinu lahko pričeli zi
dati, če bi imeli na voljo 
poleg tega, kar je obljubil 
NOVOTEKS, še oteoli 1^ 
milijona dinarjev. Ker pa 
še ni znano, kje bi dobili 
ta milijon in pol, obe Soli 
pa sta Novemu mestu po
trebni, razmišljajo o tem, 
dia bd tudi 2sa bršlinsko 
k>lo uvedli samoprispevek 
občanov in Se prej izvedi! 
referendum.

BrcžLška dekleta so v jesenskem delu rokometnega prvenstva I. republiške roko* 
OMitne Uge osvojile 6. mesto. Nasmejani obrazi pričajo, da so s uvrstitvijo 
aadovoljne. (Foto: S. Dokl)

Kočevje za dan 
republike

v  sredo, 27. novembra oto 
19, uri, bo v dvorani množi&> 
mh organizacij v Kočevju 
proslava dneva republike. ^  
slavnostnem gpivoru bodo v 
kultuimem programu sodelo
vali tudi učenci in dijaki ko* 
Čevskih Sol. J- E.

Visok vojaški obisk 
v Novem mestu

15. novembra se je m u ^  
na obisku v Novem mestu ko* 
mandant zagrebške vojne 
laatl, generalpo&Dvniik Djoka 
Jovanovič. Obiskal Je predstav, 
nike ObS Novo mesto ia  
dnEžibeiKvpoUUčnIh otrganftaiki 
cilj ter voje£k» enoto polkom 
B&a M eto m^iorinhi



tedenski
mozaik

»Za eno leto zapora bi bila 
ta ljuba gospa kanclerja Kie- 
singerja še lahko v zadnjico 
brcnila,« je dejal neki odvet
nik potem, ko so Beate Klars- 
jeldovo obsodili na leto dni 
zapora, ker je primazala klo
futo kanclerju Kiesingerju . . .  
Po zmagi Niiona na volitvah 
v ZDA so komentatorji dosti 
pisali o prednostih, ki so omo
gočile republikanskemu kandi
datu zmago. Najbolj izvirno 
mnenje se glasi: »Niion ima 
to prednost pred Humphre- 
yem, da se njegovo ime eno
stavneje piše.« . . .  Pred lan
sko junijsko vojno so v ZAR 
z grafikoni prikazovali, za ko
liko je njihova armada moč
nejša od izraelske. Posmeh
ljivo so pripominjali, da jih 
Izrael prekaša le po — žen
skih vojaških enotah. Zdaj so 
jih začeli sami ustanavlja
t i . . .  Sovjetska agencija TASS 
je poročala, da je italijanski 
delegat na kongresu poljske 
partije podprl okupacijo 
ČSSR. Ko je KPI protestirala 
proti takemu poročanju, je 
TASS objavil takle »popra
vek«: »Med delegati, ki so 
pozdravili kongres PZDP, je 
bil tudi delegat KPJ«.

. . .  Na nedavnem plenumu 
KPČ je dramatik Franiišek 
Pavliček zastavil tole drama
tično vprašanje: »Kdo izmed 
članov centralnega komiteja, 
vlade in parlamenta je po
slal ZSSR in drugim zavez
niškim državam poziv, naj ta
koj priskočijo na pomoč če
škoslovaškemu ljudstvu tudi 
z oboroženo silo? Kaj so na
redili voditelji partije ter kon
trola in verifikacijska komisi
ja, da bi razčistili to vpra
šanje? Kateri so tisti partij
ski funkcionarji, ki so raz
pravljali o ustanovitvi nekak
šne vlade delavcev in kmetov 
na predvečer 20. avgusta in 
kakšno stališče zagovarjata ob 
tem vprašanju vodstvo parti
je in kontrolna komisija?« 
Vprašanje je ostalo brez od
govora . . .  Zdaj je, kakor vse 
kaže na vrsti francoski frank, 
čedalje vztrajneje se širijo go
vorice, da ga bo morala fran
coska vlada razvrednotiti. 
Medtem pa se bonska vlada 
otepa tega, dabi morala mar
ko prevrednotiti, to je, pove
čati ji vrednost. Z denarjem 
so očitno zmeraj težave: ni 
dobro, če ga je premalo, in 
ni dobro, če ga je preveč. . .

Nižji stroški-ne višje cene!
Večji pridelki na kmečkih posestvih — Boljša 
tehnologija v proizvodnji in ustreznejši družbeni 

prispevki

Večino kmetov ni prese- sedanje zahteve kmetij- 
netil govor predsednika re- skih organizacij, da  bd zvi- 
publike Josipa Broza T ita šali zajamčene cene živi
na velikem zborovanju v ne in nefcaterih- kmetij- 
Osijeku v nedeljo 10. no- sikih pridelkov, so kmet- 
vembra, ko je  opozoril, je  sicer podpirali, le red-
da km etijoi ne m orejo 
iskaiti izhoda iz sedanjih

ki pa so verjeli, da  bo »iz 
te moke kaj kruha«. Zdaj

težav v zviševanju cen, so jim  te stvari še bolj 
temveč le v zniževanju jasne.
proizvodnih stroškov. Do-

TELEGRAMI

Preprosta km et je že 
pred tem izrazil mnenje, 
da naši km etijci ne mo
rejo določaiti cen kupcem 
iz drugih držav. Družba 
pa ne more predpisati viš-

dovolj. Km etje se jezijo 
le na tiste, ki iz velike po
nudbe kujejo pretirani Predsednik Združene arabske republike Gamal Abdel Naser (s križcem ) je  v 
zafiilužek. soboto pregledal položaje vzdolž fronte na zahodnem bregu Sueškega kanala

Prim erjava hektarsikih posebnega sprem stva, da ne bi zbujal pozornosti sovražnika«. To je  bil
D ridelk ov  in krv Naserjev obisk bojne črte, ki gleda neposredno p ro ti izraelskim  okupacij*
n a e , ki jo  «H odnem  bregu. (Telefoto: UNIPIX)
sednik republike Tito v

KAIRO — Dnevnik »Al Ahram« 
domneva, da bi alžirski predsed- jih  cen Živine niti za naš ■ 
nik Bumedien utegnil izpustiti za-
prtega tekmeca Ben Bello, ki ga i-  v e c  KOTi
Je strmoglavil junija 1965. "

WASraNGTON — Dnevnik »Wa- 
shington Post« piše, da bodo ZDA 
in saigonski režim kmalu dosegli 
sjMrazum, po katerem bo južnovi- 
etnamska vlada prenehala bojko
tira ti pogajanja v Parizu.

BUDIMPEŠTA — V madžarskem 
glavnem m estu se je začelo po
svetovanje 66 delegacij komuni-

?iif^ki5S*cija ^ c l s B ° 7 n ^siieiku —  na družbenih taki k<^ektivi ne m orejo 
bilo mogoće sklicati svetovne kon- posestvih in dobri koope- racuna^ti na zvišanje cen,
ference partij, kakor je  želela Mo- raciji pridelajo celo več temveč se m orajo Uismeri-
skva. Konferenca je bila odlože- a j
na za nedoločen čas.

MOSKVA — »PravdaK je ostro 
napadla bruseljski sestanek NATO. našo repubiliko. Na kmeč- izvodnjo prilagajati raz-
j^ t s k i‘r ^ ik ^ 'l š e !  s®tra- kih posestvih so torej še meram. V tesnejšem  so-
tegi NATO v Bruslju sklenili oži
viti Dullesovo politiko » s pozi
cij sile«.

MANILA — V filipinskem pri
stanišču Cebu sta trčili dve la ^ i.
PotniSka ladja se Je v hipu raz
polovila in se potopila. Rešili so 
samo 40 potnikov, medtem ko jih 
je nad sto utonilo. Pozneje so za
nikali, da bi Jih bilo toliko uto
nilo.

STRASBOURG — BivSa nacisUč- 
na veljaka, vojna zločinca, Bor- 
mann in gestapovec Miller živita 
v neki odaljeni vasi v Latinski 
Ameriki, obkrožena s telesno stra

predsednik Tito razložil 
tudi to, je  dejal: »Srečen 
bi bil, če bi vsi naši km et
je  pridelali 40 do 50 me- 
trsikih stotov pšenice na

 _________________  hektar, koruze pa seveda
žo, ki ima radijske oddajnike in veČ.« TO bi prispevalo k 
sprejemnike — je povedal novi
narjem Simon VViesenthal, direk-

kot dvakrat toliko ko td ru - ti na zniževanje prodzvod- 
gi km etje — velja tudi za nih strošikov in svojo p re 

velike možnosti za zveča- delovanju s kmeti m z 
vanje hekta.rkih pridelkov razširitvijo sodelovanja si 
in dohodkov. Potrebno pa bodo verjetno lahko po
je ustrezno sodelovanje magali z ustreamo delit- 
med km eti in km etijskim i vljo dela, ki bo koristila 
orgaffiizacijaani. Ko je vsem.

J. PETEK

Po Železnici 
manj kot lani

Skupnost Jugoslovanskih 
železnic je pred kratkim po-

iiBi «11 oiiuuii n ,......__  Ulic«.- povečanju  s p lo š n ^ a  bo- ročala, da se je obseg prevo-
tor židovskega dokumentacijskega gastva in k uravnovešen j u zov po železnici v 9 mes6Cill

s tan d ard a  km ečkih in de- v primerjavi z istim obdob- 
lavskih družin  brez zviše- laf î zmanjšal za 1,8 od- 
van ja  cen k m e t i j a h  pri- stotka. Septembra je bilo na- 
delkov in živine. D ružba ložei^ga pribl. 20 odstotkov 
pa  naj pom aga p ri tem  z blaga, izvoz pa se je

centra
ATENE — Aleksandros Panagu- 

lis, ki ga je vojaško sodišče obso
dilo na sm rt zaradi udeležbe v 
zaroti proti vladi, ni hotel pro
siti za milost. Kljub številnim po
sredovanjem iz tujine, bodo vo
jaške oblasti Panagulisa verjetno u strem e jš im  O dm erjanjem  povečal za 2,4 odstotka, med-
 A. _ ' . . totvt lrr\ustrelile.

BANGKOK — Tajski premier 
Thanom Kittikachom je izjavil,

obveznosti. tem ko je železniški tran- 
. zit narastel za 18,7 odstotka.

. _ , , .  .. ... d ružbenih  posestvih, čeprav se je prevoz blaga le
da so »v severm Tajski odkrili cp  *. n *1»
tajno komunistično letališče za ^  »O se priDUzaia tos v 9 mesecih znižal, pa
helikopterje«. celo dosegla sto riln o st m  je železnica v istem času pre-

h e k t a r j e  p ridelke v_ go- peljala za 6,2 odstotka več
ski znanstveniki in umetniki so 
poslali premieru Kosiginu pismo, 
v katerem zahtevajo, naj pokaže 
strpnost do sovjetskih državlja
nov, ki so obsodili okupacijo 
ĆSSR.

spodarsko  razv itih  drža- premoga, 6,8 odstotka več ru-
vah, je  sicer nekoliko dru- de, 9,6 odstotka več nafte in
gače. Po opišu  težav na kar za 36,8 odstotka več oe-
svetovnem . trgu  pa  tud i men ta.

I tedenski notranjepolitični pregled - tedenski notranjepolitični pregled
■  OBVEZNA PRIJAVA PRE

MOŽENJA — Med novimi predla
ganimi republiškim i določbami na 
davčnem področju je tudi predpis, 
da m orajo občani, ki stalno prebi
vajo na obm očju Slovenije, p rija 
viti svoje počitniške hišice, hiše, 
stanovanja v etažni lastnini, po
slovne stavbe, stavbne in druge za
zidljive parcele v naseljih ter za 
gradnjo namenjene parcele izven 
naselij. Davčni organ bo imel tudi 
pravico zahtevati od slehernega po
datke. odkod ima svoje premože
nje.

■  V. KONGRES ZK MAKEDO- 
N IJE — V ponedeljek, torek in sre
do je zasedal V. kongres Zveze ko
m unistov Makedonije. Sprejel je 
resolucijo o nadaljnjih nalogah 
ZKM in s ta tu t ZKM. Poleg tega je 
obravnaval resolucijo o samo
upravni univerzi v samoupravni 
družbi.

■  VEČJE POKOJNINE — Na 
seji izvršilnega odbora republiške 
skupnosti socialnega zavarovanja 
delavcev so ugotovili, da bi bilo 
možno stare  pokojnine prihodnje 
leto povečati poprečno za 8 %.

Za novimi pokojninam i upoko
jencev, ki so se upokojili leta 1965 
in kasneje, predvsem zaostajajo 
pokojnine tistih, ki so šli v pokoj 
do leta 1957, ne dosti m anj pa 
tudi tistih, ki so se upokojili do le
ta  1964. V začetku letošnjega leta 
je  skupščina socialnega zavarova- 
n ja sicer te razlike zmanjšala, še 
bolj pa naj bi jih  zm anjšali v za
četku prihodnjega leta. Računajo, 
da bi za to  vskladitev porabili v 
Sloveniji prihodnje leto kakih 50

milijonov Ndin. Tako bi popravili 
pokojnine kakim 100.000 ljudem. 
V celoti pa tudi s tem še ne bi bile 
razlike odpravljene, marveč bo to 
treba postopno doseči v naslednjih 
dveh letih.

■  ZASTOJ V PREMOGOVNI
KIH — V letošnjih prvih devetih 
mesecih so v jugoslovanskih rud
nikih nakopali 19,3 m ilijona ton 
premoga. To je  za 1,4 % več kot 
lani v istem  obdobju, vendar pa 
precej manj kot predvideva sred
njeročni plan. Po tem planu naj bi

Kontrola
premoženja

letos nakopali 33 milijonov ton pre
moga, dejansko pa ga bodo le k a 
kih 27 r a jo n o v  ton. Industrija  
nam reč nam esto prem oga čedalje 
bolj uporablja m azut, pline, goril
na olja itd., pa tudi gospodinjstva 
uporabljajo  čedalje več drugega 
kuriva.

■  V EU K  POSEL EMONE NA 
MADAGASKARJU — Ljubljanski 
agrokom binat Em ona Je podpisal 
pogodbo, po kateri bodo na Mada
gaskarju (Afrika) zgradili km etij
ske in predelovalne obrate v vred
nosti 27,6 m ilijona dolarjev. Gre 
za dva obrata s skupno površino

180.000 ha, za dve pitališči govedi, 
v katerih  bodo letno spitali 30.000 
repov in za dva m esno-industrijska 
obrata za predelavo 80.000 govedi 
letno. Ljubljanski agrokom binat 
bo na M adagaskarju vpeljal proiz
vodnjo ter usposobil domačine, da 
bodo v štirih  letih po dograditvi 
objektov prevzeli strokovno vod
stvo.

■  NADOMESTILA V CASU VO
JAŠKIH VAJ — Pomočnik državne
ga sekretarja za narodno obrambo 
generalpodpolkovnik Ivan Dolničar 
je  v zvezni skupščini odgovoril na 
vprašanje nekega poslanca, da 
predvidevajo po novem zakonu o 
vojaški obveznosti izplačevanje na
domestil v času vojaških vaj tudi 
tistim , ki niso v delovnem rtizmer- 
Ju.

■  ZASEDENA ZASEBNA STA
NOVANJA — V zvezni skupščini je 
bilo postavljeno poslansko vpraša
nje, ali se pripravlja kaka ustrez
nejša zakonska ureditev glede za
sebnih stanovanj, ki jih  lastniki 
ne m orajo uporabljati, ker so za
sedena. Clan zveznega izvršnega 
sveta M ustafa Šabič Je pojasnil, da 
bodo o reviziji tozadevnih predpi
sov razpravljali Januarja prihod
njega leta.

■  PODRAŽITEV AVTOMOBIL. 
SKEGA ZAVAROVANJA? Zavaro
valnice pritiskajo na to, da bi p ri
hodnje leto močno podražili avto
mobilsko zavarovanje. Pravijo na
mreč, da so se odškodnine izredno 
povečale, zaradi česar ima letos 
Jugoslovansko zavarovanje kakih 
140 milijonov Ndin prim anjkljaja.

tedenski zunanjepolitični pregled

Tri dni so trajale burne 
razprave na plenumu CK KPČ 
in vsi prijavljeni govomiki 
niso utegLiili nastopiti. Govo
rilo pa je vendarle 57 govor
nikov, medtem ko jih je sko
raj sto »diskutiralo« pisme
no. Najbolj pomembna zna
čilnost pravkar končanega ple
numa je ta, da je prišlo na 
njem do precej ostre diferen
ciacije med konservativnimi 
udeleženci plenuma in prista
ši pojanuarske smeri na Če
škoslovaškem.

Zanimivo je, da n/ nihče 
— niti najbolj koosv ativni 
ljudje — zagovarjal ali hvalil 
okupacijo ČSSR. Pač pa so 
konservativci usmerili svoje 
topove na vodstvo, ker ni po 
januarju dovolj odločno na
stopilo proti antisocialističnim 
silam. Konservativci so tudi 
kritizirali vodstvo, da prema
lo dosledno izpolnjuje do
ločbe moskovskega sporazu
ma.

Z druge strani so odločni 
pristaši pojanuarske smeri 
odkrito napadli »dogmatske, 
napol legalne skupine, ki izva
jajo pritisk« — kakor na pri
mer rektor Karlove univerze 
prof. Stary, medtem ko je ne
ki drug akademik obžalo
val, da 90 ustavili izhajanje 
»Reporterja« in »Politike«. 
Hkrati pa izhajajo časopisi 
in letaki, je dejal, ki so po
polnoma ilegalni in vsebuje
jo popačena poročila o po
ložaju v ČSSR. (Te publika
cije izdaja sovjetska okupacij
ska armada.)

Skratka, plenum je bil ze
lo buren in prav zato so mo
rali biti zaključki — ki jih 
v tem trenutku še ne pozna-

V tujino in podobno. Ali je 
to začetek novega vala neza* 
dovoljstva med ljudstvom, ki 
morda čuti, da se obroč okrog 
zakonit^^ * vodstva čedalje 
bolj stiska? Težko je rečL 
Prihodnost je polna negoto
vosti in vprašajev.

Petnajst zunanjih ministrov 
članic NATO je v soboto kon
čalo pomembno zasedanje te 
vojaške zveze, ki bi moralo 
biti sklicano proti koncu de
cembra kakor vsako leto. To>

plenum
da zaradi okupacije ČSSR so 
ga sklicali mesec dni prej, 
predvsem na pritisk evrop
skih članic zveze. Pričakova
ti je bilo, da bo položaj po 
okupaciji ČSSR v središču po
zornosti. Prav tako je bUo 
pričakovati, da bodo na zase
danju obsodili okupacijo kot 
dejanje, »ki ogroža mednarod
ni mir in red in krši določ
be ustanovne listine OZN«. 
Nastopili so proti doktrini, 
da ima ZSSR pravico poseči 
v notranje zadeve drugih dr
žav, ki sestavljajo tako ime
novano »socialistično skup
nost narodov« oziroma »soci
alistični commonwealth«. Res
no so tudi opozorili Sovjet* 
sko zvezo, naj se vzdrži ka
kršnih koli nadaljnjih pose- 

nio kompromisni. Znano pa gov po češkoslovaškem vzor-
je, da so na plenumu usta
novili nov partijski organ, iz
vršni komite, ki bo imel osem 
članov> medtem ko bo pred
sedstvo še naprej imelo 21 
članov. Kljub raznim pritis
kom — predvsem iz tujine — 
da je treba predsedstvo zmanj
šati, je to ostali neokrnjeno. 
Tako v predsedstvu kakor tu
di v izvršnem komiteju pre
vladujejo zmerneži.

Plenum je vzbudil velik od
mev v javnosti ČSSR, a tudi 
precej nezadovoljstva, ker so 
bila na voljo za objavo več 
ali manj zgoščena in več ali 
manj uradna poročila. Toda 
dovolj je prodrlo v javnost 
in jo vznemirilo'. Očitno im& 
javnost pravkar končani pl» 
num za korak nazaj, in to je 
najbolj čutiti med študenti 
in delno tudi delavstvom. Sest.' 
deset tisoč študentov je za-' 
čelo stavkati na fakultetah. 
Prišli so na dan z zahtevami, 
kakor so ukinitev cenzure 
vsaj čez pol leta, vodstvo naj

cu v Evropi in v Sredozem
lju in pri 'em je bila neurad-^ 
no omenje^<a tudi Jugoslavija," 
»ker bi to povzročilo med
narodno krizo z resnimi po
sledicami«.

Kljub temu — poudarjajo 
udeleženci — ostane politični 
cilj NATO vzpostavljanje »za
nesljivih, miroljubnih in 
obojestransko koristnih odno* 
sov med Vzhodom in Zaho
dom«.

To misel je posebno pou
daril francoski zunanji mi
nister Debrć, ki je dejal, da 
se NATO nikakor ne sme od
reči politiki popuščanju na
petosti in da take politike ni
kakor ne more zamenjati s 
kakrri.io koli drugačno politi
ko. Za to izjavo je bil deležen 
zelo as;odnega komentarja sov. 
jetske časopisne agencije 
TASS, ki pa ni citirala tistega 
dela govora ministra Debrćja, 
v katerem je izjavil, da je at
lantska zveza dejavnik st'^bil-

preneha popuščati sovjetskim nosti in da hoče Francija v se-
zahtevam, svoboda govora in 
zborovmja, svoboda potovanj

danjih razmerah ostati n.jena 
članica.

DOLENJSKI UST * TEDNIK* VESTNIK: vsak četrtek 60.000 izvodov!



OSNOVE DAVČNE POLITIKE V LETU 1969
2 e oO lanski spremembi zvezne ustave je bilo jasno, 

da je takratna rešitev 2 zborom narodov le začasna. 
Pred lansko spremembo je bil ta zbor zvezne skupščine 
postavljen na stranski tir, sestajal se je namreč le, ka
dar je bilo treba razpravljati o spremembi ustave, ali 
pa če je to zahtevala skupina poslancev tega zbora, 
kadar je menila, da bi biJ interes katere izmed repub
lik 2 določenim zakonom bistveno prizadet. Takšna 
zahteva pa bi pomenila sprožitev spora v mednacional
nih odnosih, česar pa nihče ni tvegal. Tako je ta zbor 
obstajal le kot možnost za urejanje mednacionalnih 
odnosov.

Z lansko spremembo ustave pa naj b i ta zbor^ raz
pravljal o vseh zakonskih predlogih ir{ se je tako po
javil tretji dom v zvezni skupščini, ki pa temelji 
načelu dvodomnosti. Eden je zvezni zbor, drugi pa ka
teri izmed zborov delovnih skupnosti (ali gospodarski.

PRED SPREMEMBO ZVEZNE IN REPUBLIŠKE 
USTAVE

Zakaj sploh sprememba?
ali prosvetnokultumi, ali aocialnozdravstveni, ali orga- 
nizacijskopolitični). To je bila le začasna rešitev in je 
bilo jasno, da bo treba sestavo zborov zvezne skupščine 
tako urediti^ da bi skupščina tudi po sestavi odrazila, 
da je Jugoslavija zvezna država prostovoljno združen, 
in enakopravnih narodov in narodnosti.

Odtod torej zahteva, da postane zbor narodov te
meljni zbor zvezne skupščine, ki enakopravno z drugimi 
zbori odloča o vseh zadevah v pristojnosti federacije. 
Dosedanji zvetnt zbor bi potem seveda ukinili. Ker pa 
so že razpravljali o sestavi zvezne skupščine, so stopili še 
korak dlje in predlagali, naj bi namesto dosedanjega or- 
ganizacijskopolitičnega zbora ustanovili družbenopolitič
ni zbor kot zbor delegatov, ki zastopajo interese obča
nov v občinah in drugih samoupravnih skupnostih.

V zadnjem času pa se je marsikaj razbistrilo tudi 
glede odnosov med federacijo in republikami. Bistveno 
pn  tem je, da je federacija zveza državnih socialistič
nih in demokratičnih nacionalnih skupnosti ki prena
šajo na federacfo tiste zadeve, ki so skupnega pomena 
za vse te državne skupnosti. Zato je treba seveda v sa
mem ustavnem besedilu spremeniti vse tisto, kar temu 
načelu ne ustreza in kar vzbuja vtis, da federacija deli 
pristojnosti republikam, ne pa obratno. S tem v zvezi 
je treba tudi točneje opredeliti mesto avtonomnih po
krajin.

Vse to so razlo0, da so začeli razmišljati o predlo
gih za spremembo zvezne ustave, kar pa je potegnilo 
za seboj še druge probleme. Ko bo že treba voliti zbore 
zvezne skupščine, se je npr. odprlo vprašanje, ali je 
umestno, da so volitve na vsaki dve leti, ali ne bi bilo 
pametneje, ko bi se celotna skupščina zamenjala na 
štiri leta. ne pa tako kot zdaj, ko se je polovica skup
ščine menjale na vsaki dve leti ter smo bili pravzaprav 
v nenehni volilni kampanji, že  sama sprememba zvezne 
ustave pa potegne za seboj tvdi spremembe republiških 
in tako smo zdaj sredi razprave o spremembi tako 
zvezne kot republiške ustave.

V. J.

Industrija in rudarstvo čakata 
že po dva meseca

Gospodarstvo ostane pri enakih obremenitvah
Občan naj ustvarja večje dohodke, zato pa naj sam neposredno plačuje 
večje davke — Novi predpisi zastavljajo dolgoročne osnove davčne politike 

— Občinam je v vsem prepuščena možnost olajšav

Republiški sekretariat za inform acije je sldical 
15. novembra v Ljubljani tiskovno konferenco, na 
kateri je  član republiškega izvršnega sveta Slovenije 
Jožko štru k e lj seznanil novinarje z gradivom o pri
spevkih in davkih občanov, ki ga je obravnaval re
publiški izvršni svet prejšnji dan na svoji seji.

Znano je, da opravljeni kli- 
ring ni zmanjšal medsebojne 
zadolženosti v gospodarstvu. 
Na to so slovenski gospodar
ski krogi opozarjali še pred 
uveljavo kliringa, zdaj pa po
datki znova kažejo, da se je 
vezava terjatev v obračunani 
realizaciji v letošnjem I. pol
letju spet povečala. V prvem 
polletju 19^ so bile terjatve 
vezane v 43 dneh, lani v pr
vem polletju v 51 dneh In 
v letošnjem prvem polletju 
celo že v 59 dneh. Podatki 
veljajo seveda za celotno go
spodarstvo, najbolj pa se Je 
vezava terjatev poslabšala v 
industriji in rudarstvu, kjer 
znaša z ^ j  v povprečju že 
skoraj 2 meseca in pol.

Obseg medsebojnih zadol
žitev - je seveda spet pove
d i  Terjatve do kupcev so 
bile konec* Junija letos kar 
za 26 odstotkov višje kot la- 

v tem času. obveznosti do 
dobaviteljev pa večje za 8 
odstotkov Hitreje in močne
je se povečujejo terjatve do 
kupcev kot p« obveznosti do 
dobaviteljev, kar je znano tu-

Stoletnica 
odvetniške zbornice

Pretekli petek zvečer je 
predsednik izvršnega sveta 
SRS Stine Kavčič priredil 
Slavnostni sprejem za sloven
ske odvetnike, ki so pred 
kratkim proslavili stoletnico 
Odvetniške zbornice. Predsed- 
*iik Stane Kavčič se Je s po- 
^bljenci dalj časa pogovar
jal. sprejema pa 90 se ude
ležili nredsedniki sodišč.

dl že IZ prejšnj-ih let. To spet 
pove, da se denar slovenske
ga gospodarstva pretaka ali 
v druge republike ali pa v 
negospodarske dejavnosti do-, 
ma oz. odhaja tudi v tujino.

Joško Štrukelj je na kon
ferenci opisal glavne značil
nosti davčne politike v letu 
1969, zajete v osnutku zako
nov, ki jih je izvršni svet 
sprejel na svoji seji 14. no
vembra-

Osnovna in 2a gospodarst^'o 
najbolj zanimiva ugotovitev 
iz davčne politike za 1969 je 
brez dvoma ta, da bo gospo
darstvo ostalo pri enakih ob
remenitvah, kot jih je imelo 
letoe. Federacija je sicer tu
di republikam prepustila pra
vico progresivne obdavčitve s 
prispevkom iz osebnega do- 
hod’:a, vendar se v Sloveniji 
te pravice ne bomo poslužili

Kljub takšnemu izhodišču 
bomo v Sloveniji sposobni 
prihodnje leto zadostiti vsem 
stališčem in obveznostim, ki 
jih je sprejel izvršni svet gle
de zadovoljevanja splošne po
trošnje

Dolgoročne odločitve 
in večji red v davčni 

politiki
z  osnutki predpisov, o katerih 

DO razpravljala fe skupSčina, ne 
gasimo požaja, pač pa ustvarja
mo temelje za večji red v davčni 
politiki. Predlagani predpisi ima-

Clan republiškega izvršne
ga sveta Boris Vadnjal je na 
tiskovni konferenci 15. no
vembra seznanil novinarje z 
načrti za gradnjo prve hitre 
ceste v Sloveniji. Cesta bo 
štiri F>asovna, gradili pa Jo 
bomo po odsekih. Najprej 
prideta na vrsto odseka od 
Levca pri Celju do Hoč pri 
Mariboru in od Vrhnike do 
Postojne. Oba odseka sta sku
paj dolga 80 km, gradnja F>a 
bo stala 107 milijard Sdia. 
Od tega bo 19,2 milijard din 
dobil cestni sklad od repub
like iz proračuna (p>o letu 
1970), 36 milijard domačih 
kredito\' 00 najel cestni sklad,
9 milijard se bo zbralo iz 
prometnega davka od benci
na, 40 odst. ali 43 milijard 
din pa bi dala kot posojilo

jo torej trajnejši značaj. Gospo
darstva ne moremo obremenjevati 
bolj kol je bilo obremenjeno do- 
sedaj. Zato so okviri davčne po. 
litike zastavljeni tako, da naj ob
čan dobiva več. vendar pa naj tu. 
di on n^x>sr0 dno plačuje večje 
davke. Strah, da bi ta k ^ a  poli
tika zavrta potroSnjo Je odveč, ker 
rastejo v Sloveniji osebni dohod
ki hitreje kot osebna potrošnja,
o čemer pričajo vedno večje hra
nilne vloge.

Republika skuša uvesti večji red 
m enotnost v davčni politiki s 
tem, da odreja zgornjo in spod
njo mejo obramenitev. Občinam je 
prepuštena možnosti proporcional
ne in progresivne obdavčitve ter 
davčnih olajšav. Na posebna vpra. 
šanja je tov. Štrukelj odgovoril, 
da prerazdelitev tistega dela na
rodnega dohodka, ki pripada fe
deraciji ni bila dosežena, prav ta
ko ne prerazdelitev sredstev iz 
prom etn^a davka.

Strokovno usposobljene 
uprave za dohodke 
in javnost dohodka 

občanov
Obsežnih nalog, ki jih zastavlja

jo novi predpisi, brez dvoma ne 
bo mogoče doseči zgolj s sprejet
jem predpisov Veliko bolj kot 
doslej Sl bo treba tako v repub
liki kot v občinah prizadevati, da 
bi se uprave za dohodke posodo- 
bile in strokovno posodobile za so
dobno odmero. Pri tem ne gre 
zametovati izkušenj iz tujih držav. 
Z razmišljanjem o tem. kako po-

Mednarodna banka. V zvezi 
z gradnjo te ceste bo lahko 
razpisano tudi javno posoji
lo, s katerim bi lahko zbra
li 70 milijard din. Polovico 
tega posojila bi vpisale de
lovne organizacije, ix>lovico 
pa občani.

Z gradnjo moramo v Slo
veniji pohiteti, ker nas bodo 
s takšnimi cestami prehiteli 
v drugih področjih Jugosla
vije.

Bo zvezni prispevek 
iz osebnega dohodka 

manjši?
v republiški skupščini ob

ravnavajo ustrezni organi 
predlog zakona o zmanjša
nju sedanje stopnje zvezne
ga prispevka iz osebnega do
hodka zaposlenih. Zdaj zna
ša ta stopnja 4,7 odstotka, 
po predlogu pa naj bi se zni
žala na 3 odstotke. Novi za
kon naj bi omogočil večjo 
akumulacijo v grospodarstvu, 
zvezna skupščina pa naj bi 
ga sprejela po kratkem po
stopku. Ce bo to res, bi za
čel veljati že 1. januarja 
1960.

Nov obrat 
žveplene kisline

Vsako uro ostane v topil
nici kombinata »Trepča« ok
rog 60.000 kubičnih metrov 
žveplenega dvokisa, ki hudo 
zastruplja ozračje v okolici 
kombinata. E>a bi odpadne 
pline iz nove topilnice svin
ca in cinka kar najpametne
je izkoristili, so začeli v Trep
či graditi nov obrat, fcl ^  
dajal na leto 70.000 ton žvep
lene kisline. V novem obra
tu bo delalo samo 18 delav
cev, njegov skupni dohodek 
pa bo znašal 19 milijonov na 
leto. Iz podpadnih plmov se 
vsako leto usede na Kosov
sko Mitrovioo prib. 23 ton 
svinca, razen tega pa še pre
cej drugih odpadnih snovi, 
ki škodujejo zdravju tamkajš
njega prebivalstva.

sodobiti uprave za dohodke, seže 
ukvarjajo univena in iq>ravne šo
le.

Davčni izterjevalec ima pravico 
ugotavljati vse dohodke občanov; 
izvzeta je eddcx>le hranilna vloga, 
ki je po zakonu tajna. Osebni do
hodki občanov so javna stvar. Ob
čani, ki stalno prebivajo v Slove- 
niji, bodo morali prijaviti svoje 
počitni&e hišice, eno in dvosta. 
novanjske hiše, etatoa stanovanja, 
poslovne stavbe, pirostore in stavb
ne parcele v naseljih ter granji 
namenjene parcele izven naselij. 
Davčni organi bodo Inaeli pravico 
zahtevati od občana tudd podatke
o tem, od kod izvira njegovo pre. 
možen je.

Osebni dohodek 
do 1.250 din na mesec 

ne bo obdavčen
Med predlaganimi je najza

nimivejši predpis o prispevku 
iz skupnega dc^Kxika obča
nov. Pru izdelavi predpisa so 
upoštevali ekonomsko in so
cialno plat, poskrbeli so, da 
strokovnjaki ne bodo priza
deti, upoštevali sx) razločeva
nje osebnih dohodkov in od
pravili uravnilovko.

Osebni dohodek do 1.250 
din na mesec ne bo obdav
čen. Prispevek iz skupnega 
dohodka so dolžni plačevati 
občani, ki zaslvižijo več kot
15.000 din na leto in ti so 
dolžni voditi knjigo dohod
kov. Olajšave so priznane za 
vsakega nezaposlenega dru
žinskega člana v aiesku 5000 
din, za nezaposlenega zakon
ca pa v znesku 2500 din. Ta 
predpis bo zajel okoli 80 000 
občanov v Sloveniji, približno
40.000 pa jih bo deležnih 
pravkar omenjenih olajšav 
Iz tega prispevka se bo v 
Slovenija zbralo prihodnje le
to 20 milijonov din. Doseda
nji predpis je zajel le 25 000 
občanov, ki so plačali okoli
9 milijonov din tega prispev
ka. Strokovnjaki, ki delajo v 
tujini, bodo obdavčeni po do 
hodku, ki bi ga za enako de
lo prejemali doma. Občan, ki 
bo imel npr. 20.000 din skup
nega dohodka, bo plačal za 
5000 din presežka 150 dm pri
spevka (3 odst.) občan, ki bo 
imel 85.000 din dohodka, pa 
bo plačal 20.100 dan prispevka 
ali nedcaj več kot 28 odst. od
70.000 d&n presežka.

Prispevek iz skupnega do
hodka bo treba v bodoče pla
čevati v četrtletnih akontaci
jah in ne več za vse leto na
enkrat, kot je bdlo doadaj. 
Za letošnje leto bodo občani 
plačali ta prispevek še po sta
rih stopnjah, deležni pa bo
do davčnih olajšav po novem 
zakonu.

V obrti nič več ochnere 
po sporazumu

SprenMmbe zakona o pri- 
spevkdh in davkih občanov 
zadevajo tudi obrtnike. Uve
dena 1»  enotna davčna lestvi
ca za proizvodno in storitve
no obrt ter stopnja občinske
ga p r i^ v k a  od obrtnih de
javnosti. Občine lahko uvede
jo davčne olajšave. Sp>orazu- 
nia o davčni odmeri p>o* no
vem predpisu ne bo več mo
goče sklepati. Občine bodo 
lahko davčno poEtiko "d 
obrti zastavile tako, da bodo 
spodbujale obrtnike k nalož
bam v obrt- Obrtniki, ki 
ustvarjajo npr. do 20 000 din 
čistega dohodka od obrti, bo
do plačevali 8 odst prispe
vek.

Predlagani predpisi ne vse
bujejo kakšnih večjih spre
memb edinole glede pri.si5e\ 
ka iz dohodka od kme'̂ ijstvia.

M. J.

Oktobrski rekord
Po prvih podatkih za okto

ber je slovenska industrija 
v tem mesecu dosegla izred
no proizvodnjo, saj se je 
njen indeks od 110,2 v sep
tembru povečal na 11!) v ok
tobru. Hkrati je bila v pre
teklem mesecu industrijska 
proizvodnja v SRS kar za 
14,6 odstotka višja kut lani 
v oktobru.

Septembra in oktobra se 
je v Sloveniji število zapo
slenih povečalo za 2350. Trgo
vina na drobno je zabeleži
la v oktobru za 22 odstotkov 
večji promet kot lani v is
tem mesecu, trgovina na de
belo pa celo za 47 odstotkov.
— OživH je tudi iz\'oz. saj 
je Slovenija v preteklem me
secu izvozila za 283 milijo
nov Ndin blaga, to pa je za 
13 odstotkov več kot lani r  
oktobru.

I

— Veš, Cica, najprej 90  me odpustili, potem 
so me pa le vzeli v službo. . .

(Karikatura iz JE2A)

Kmetijski nasveti

Napake in bolezni vina
Vino je zmeg alkohola, organskih kislin, tanina m Se 

cele vrste drugih snovi in zato p>odvrženo boleaiim in na
pakam, ki lahko zdravo in dobro pijačo kaj hitro spre
menijo' v brozgo, neuporabno za človekovo prehrano

■  Zelo važno je pred trgatvijo dobro pripraviti po
sodo. Očistimo jo s krtačo ali verigo, za tem pa notra
njost sodov še zažveplamo. Napake pa lahko delamo še udi 
potem, ko je vino že v sodih. Če so vino nap>adle bakte
rije ali gljive, pravimo, da je zboleilo, če pa so dmgi 
vzroki, pravimo da ima napako.

Za pijačo je najbolje, da je sod vedno poln. Ce pride 
vino v stalen stik z z r^ o m  in ima ob tem še premalo 
alkohola, se na njegovi površini napravi belkasta prevleka 
ki jo imenujemo kan. Ta smetana ne miruje, marveč spre
minja vino v kis. Vino ima poseben okus, je ciknjeno in 
mu ponavadi ni več pomoči. Uporabimo ga lahko le še 
za kis. Bolezen preprečimo, če so sodi vedno polni (jih 
dolivamo) in če so na primernem hladnem prostoru.

■  Belo vino, posebno jabolčnik, rad zboli za posebno 
boleznijo — sluzavostjo. Tako pijačo je treba močno 
stepsti in pretočiti v zažveplan sod, zraven pa dodati še 
nekaj gramov tanina na hektoliter vina. Porjavitev vina, 
ki strokovno še ni povsem pojasnjena, (xipravimo tako, 
da pretakamo in čistimo z želatino, želatina, ribji mehur, 
mleko, jajčni beljak lesno oglje so nekatera sredstva za 
čiščenje vina, ki se noče učistiti po pretakanju. Possnamo 
tudi čiščenje s posebnimi filtri, predvsem za mlajša vina.

iC e  Šibkejše vino pustimo na tropu, se spomladi rada 
pojavi zavrelka. Preprečimo jo, če pravočasno pretakamo 
in zalivamo. Pomagamo lahko tudi s hlajenjem soda, z 
žveplanjem ali s kalijevim metabisulfitoni. S tem zdravi
mo tudi vino, ki je preveč žveplano, če  ima pijača vcmj 
po gnilih jajcih, jo pretočimo v zažveplan *od in pazimo, 
da pride čim mimj v stik z sirakom.

Inž. M. L.

Hitra cesta Nova Gorica-Šentilj
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s TISKOVNE KONFERENCE O NOVEM ZAKONU O NARODNI OBRAMBI TER NAČELIH VSELJUDSKE OBRAMBI

NIČ VEČ MEJA MED ARMADO IN UUDSTVOM
_________________________________________ __________________________________________________ nov predm et — predlagani jia-
_  I- 1 I . • ■ • I I • L - -L . ziv je  »Obramba in zaščita«.
O vseljudski obrambi, o načelih kakšna naj bi bila, smo najbrž vsi Srednješolce bodo naučili upo

rabljati osebno oborožitev, po
učili o načinih zaščite in boje
vanja. Seveda bo nova vsebi
na predm eta terjala nov učni 
načrt. Na visokih in višjih šo
lah bo predvojaško vzgojo za
menjal prem et: »Osnove vse
ljudske obrambe«, ki bo imel 
enoten program  — za dekleta 
in fante ter za vse šole. Tu 
bodo mlade izobražence pou
čili o vojni kot družbenemu 
pojavu, o vojni v sodobnem 
svetu, o našem pojmovanju 
vojne in načelih vseljudske 
obrambe. S takšnim poukom 
bodo, po možnosti, začeli v 
šolah že prihodnje leto.

Seveda pa se je izkazalo tu 
di to, da nekatere šole gojen
cem ne nudijo dovolj praktič-

« £ n rp m p m h p  znanja za prim er vojne.Disivene sprememoe ^  morala, denimo, medi-
V pred vojaški vzgoji cinska fakulteta mimo pred

m eta o načelih vseljudske ob-

že veliko slišali in brali. Prav je, da je narodna obramba, varnost 
države in pridobitev naše, s krvjo priborjene, samoupravne družbe
ne ureditve prav zdaj sredi naše pozornosti. Le če bomo močnejši, 
bolj enotni in venomer pripravljeni na udarec odgovoriti z udar
cem, na agresijo z orožjem, le takrat bomo lahko resnično veliko 
storili v prid miru in enakopravnosti sodelovanja med deželami in 
narodi. Nedavni dogodki v Češkoslovaški so nas lahko v tem na
šem prepričanju le utrdili.

v Ljubljani se je minuli te
den mudil pomočnik zveznega 
sekretarja za narodno obram
bo general-podpolkovnik Djuro 
Lončarevič. V zanimivem pogo
voru z novinarji je prav lepo 
in vsakomur razumljivo razlo
žil novosti, ki jih  prinaša za
kon o narodni obram bi ter na
čela vseljudske obrambe. Kaj 
torej prinaša novi zakon, kakš
ne so njegove prednosti, kako 
bomo okrepili našo obrambno 
sposobnost in — ne nazadnje
— kakšne so naloge in dolžno
sti (pa tudi pravice) sleherne
ga občana?

Širše, družbeno 
samoupravno bistvo 
vseljudske obrambe

Predlog n o v ^ a  zakona o na
rodni obrambi, ki ga je zvezni 
izvršni svet sprejel 6. novemb
ra  in posredoval v razpravo 
odborom zvezne skupščine, 
družbeno-političnim organizaci
jam  in republikam, se od sta 
rega, ki smo m u lahko m arsi
kaj očitali, razlikuje predvsem 
v dveh stvareh. Najprej novi 
zakon daje v s e b i n i  n ar 
r o d n e  o b r a m b e ,  vseljud
ski obrambi, novo, širše, druž
beno in hkrati samoupravno 
obeležje. Obramba dežele, var
nost naših m est in vasi poslej 
ne bo zadeva, o kateri občan 
lahko le na tihem razmišlja, 
zadeva, o kateri odločajo vo
jaški poveljniki. Sleherni ob
čan bo odslej oblikovalec na
črtov obrambe dežele s po
močjo že uveljavljenih samo
upravnih poti bo lahko predla
gal in odločal o vsem, kar 
zadeva narodno obrambo in 
varnost. Narodna obramba bo 
poslej sestavni del našega druž
benega sistema, povsem vsak
danje torišče dela družbenih 
in političnih organizacij tako v 
zvezi, republiki ali občini. Prav 
v tem je bila osnovna pom anj
kljivost še veljavnega zakona, 
ki je narodno obrambo tolma
čil kot povsem samosvoj, iz 
celote družbenih dogajanj iz
trgan del, ki se oblikuje in pri
lagaja nekim lastnim  zakoni
tostim. Občina, krajevna skup
nost, celo vsak posameznik 
bocto sami, seveda hkrati ob 
družbenem dogovoru, oblikova
li načrte obram be pred napa
dom ali pred naravno katastro
fo.

Vloga krajevnih obo
roženih oddelkov

Drug, nič m anjši pomen, ima 
v novem zakonu v l o g a  i n  
s e s t a v  oboroženih sil. Obo
rožene sile bodo sestavljene iz 
Jugoslovanske ljudske obram
be, (armeide, ali če dovolite 
vojaSki izraz —- operativnih sil) 
in iz teritorialnih, krajevnih 
oboroženih oddelkov. JLA je 
tisti del oboroženega ljudstva.

ki se v sodobnih pogojih boju
je z m orebitnim  nasprotnikom. 
Krajevne oborožene enote, ki 
bodo imele svoje poveljstvo 
(organizirano podobno kot par
tizanske enote med NOB — 
komisar, kom andir), pa se bo
do v svojem kraju  uprle z 
orožjem morebitnemu agresor
ju  in tako razbremenile arm a
do. Takšni odločitvi sta  botro
vali dve stvari: z ustavo zago
tovljena pravica naroda in po
sameznika, da se brani ter bra
ni svojo deželo in izkušnje mi
nule vojne.

Pomen krajevnih oboroženih 
enot je  posebno velik. Te eno
te bodo z borbo, na njim  do
bro poznanem kraju, zmanjša
le premoč napadalca, ne bodo 
dovolile sovražniku da poči j e, 
da se organizira, navezale bo
do nase velik del nasprotniko
ve vojske in izzvale vseljudsko 
vstajo v začasno zas^enem  
kraju. Ko so se sestavljalci za
kona odločali za ta  način (mi
mogrede povejmo, da priprav
ljajo v sekretariatu za narod
no obrambo predlog novega za
kona že več let), so upoštevali 
izkušnje iz NOB ter vojne v 
Vietnamu.

Ta program  zvesto sledi 
znani vojaški resnici, da je

nepremagljiv le tisti narod, ki 
se zna dobro organizirati.

Predvojaška vzgoja bo z no
vim zakonom doživela vrsto 
nujnih sprememb. Predvsem je 
po novem zakonu vsak držav
ljan dolžan, da sodeluje v ob
rambi. Na obrambo pa se je 
treba pripraviti, treba je spo
znati vojaško tehniko, način 
bojevanja, spoznati se je treba 
z morebitnim  nasprotnikom. 
Zato novi zakon določa, da bo 
moral vsak državljan določeno 
število ur v letu sodelovati na 
tečajih, seminarjih, predava
njih ali praktičnih prikazih, ki 
jih  bodo organizirali štabi na
rodne obrambe. Tudi civilna 
zaščita bo — v m iru in vojni — 
do)3ila nov, globji pomen pri 
zavarovanju tovarn, šol, usta
nov in pomoči ogroženim pre
delom. V osnovnih šolah bodo 
občasno poučevali otroke v nu
denju prve pomoči. Tečaje naj 
bi organizirali učitelji (šole) 
ob sodelovanju Bdečega križa 
in zdravstvenih delavcev. V 
srednjih šolah bo dosedanjo 
predvojaško vzgojo zamenjal

rambe, nuditi bodočim zdrav
nikom tudi nekaj praktičnega 
znanja iz kirurgije, zdravlje
nja opeklin, zastrupitev in po
dobno. Na dlani je, da takšno 
znanje zdravniki potrebujejo 
tudi v miru. Nova znanja si 
bodo morali pridobiti tudi teh
niki, kemiki, gradbeniki in ab
solventi drugih šol.

Ob vsem tem je odprto vpra
šanje vaške mladine. Kako njo 
poučiti o temu, kako se upo
rablja orožje, kako se brani 
pred sovražnikom? Ta mladina 
je doslej obiskovala enkrat 
letno t. i. centre predvojaške 
vzgoje, ki so veljali družbo le
pe denarce, svojega p<wlanstva 
pa v celoti niso izpolnili. Tudi 
to mladino bi kazalo vključiti 
v krajevne enote, saj to naj
bolje ustreza potrebam  krajev 
in gospodarstva. I n ' š e  nekaj: 
zakon dovoljuje tudi prosto
voljno včlanjenje v krajevne 
odrede, polke in druge enote. 
To se v ^ a  najprej velja za 
žene, dekleta in mlade fante,

Lastna preteidost nas je poučila: naroda, ki 
enotno vitraja v vseljudski borbi, ne more 
premafati in podjarmiti tudi nefca^rat moč
nejši sovražnik! Vsi naši ljudje pa hkrati tudi 
vedo: narod, ki ni ^osoben to pripravljen 
braniti sv o jc a  obstanka in lastnega ŝ x>bod< 
nefa razvoja, ne more pričakovati ^ t i milosti

niti pomoči od nikogar. Zato se v m iru pri
pravljajm o in učimo, kot da bi ju tri izbruhnila 
vojna, delajmo pa v trdnem  prepričanju, da 
je  ves napredni svet za m ir in m iroljubno so
žitje vseh narodov sveta! — Na sliki pri pouku 
o nevarnostih sodobne vojne tehnike (Foto- 

služba JLA)

ki še niso uredili vojaške ob
veznosti.

Izredna vloga 
republike in občine

Važno je opozoriti, da se s 
tem, ko se del skrbi o narod
ni obrambi prenaša na občine, 
delovne organizacije in krajev
ne štabe, prav tako zahteva 
kakovost priprav in vso re
snost. Vsako »igramo se vojne« 
bi pomenilo korak nazaj (na
mesto naprej) in resno nevar
nost nepripravljenosti. Kot je 
dejal pomočnik zveznega sekre
tarja  za narodno obrambo, bo
do krajevne enote dobro obo
rožene in opremljene, seveda 
pa se je  treba poprej marsiče
sa naučiti in izoblikovati pravi 
odnos do narodne obrambe 
Delo m ora potekati brez im 
provizacij ali kakršnihkoli za 
časnih in nei^polnih rešitev.

Lahko zapišemo, da je sle
herni naš občan pripravljen so 
delovati in da prav vsakdo ra
zume nujnost, ki nalaga te 
ukrepe. Pripravljenost ljudi je 
ponekod pri nas tako velika, 
da zdaleč p re s n a  materialne 
možnosti narodne obrambe. 
Tako na Hrvaškem že ustanav 
ijajo mladinske odrede, nekaj 
podobnega pripravljajo tudi 
slovenski mladinci. Brez dol- 
goveznosti: odnos do narodne 
obrambe se m enja na vseh 
ravneh naše družbe. To doka 
zujejo tudi dosedanje prora
čunske razprave v republiki in 
zvezi, po občinah in — v dru 
gih republikah — okrajih.

Se besedo ali dve o organi 
zaci ji na terenu. Ziahteva, ki iz
haja iz načel vseljudske obram 
be, je jasna: vsak državljan 
m ora v danem trenutku na 
tančno vedeti, kaj mu je p a  
četi. Krajevne enote, civilno 
zaščito in vse, kar zadeva dru 
gi — neoperativni del — obo
roženih sil, organizirata, po 
novem zakonu, republika in 
občina. Svet za narodno ob
rambo pri republiki vsklaja 
vsa prizadevanja v republiki. 
Vsklaja tudi odnose med ar
mado, krajevnimi enotami, ci
vilno zaščito in delovnimi or
ganizacijami, Vse načrte spre
jem ajo po tem eljiti in celoviti 
obravnavi, upoštevajo predloge 
in mnenja. Po taikšnem družbe
nem dogovoru so sprejeta sta 
lišča — zakon! Odveč je, da 
bi pisali še o tem, kakšnega po
mena so v prim eru vojne 
zdravstvene ustanove, socialno 
varstvo, km etijske delovne or
ganizacije, gospodarske organi
zacije in pdb. Ljudi v teh or
ganizacijah nihče ne bo silil 
naj se organizirajo ali naj orga
nizirajo oboroženo enoto ali 
ne. Vse m orajo storiti sami — 
kakor jim  narekuje lastna pre
soja in širši družbeni interes. 
Torej se je, ponovimo, samo
upravljanje uveljavilo tudi na 
tem področju družbene skrbi. 
Denar bo oskrbel tisti, ki se- 
sbaivlja programe, če  s progra
mi nekdo, denimo republika, 
ni zadovoljen, m ora svoje zah
teve plačati.

Kljub temu, da je  to, kar 
smo zapisali o načelu vseljud
ske obrambe ter o novostih v 
novem zakonu o narodni ob
ram bi, nepopolno in so stvari 
iztrgane iz širše celote, pa lah
ko zapišemo še ugotovitev: 
takšna načela, takšen sistem 
vseljudske obrambe, samo
upravnega odločanja na tem 
področju, se lahko uveljavi le 
v tako organizirani družbi, kot 
je  naša. Izginjajo meje med 
oboroženimi silami in ljud
stvom, kot tudi v sodobni voj
ni izginjajo meje med fronto 
in zaledjem.

I. VIDIC
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Pk (I referendumom za uvedbo samoprispevka za šolstvo v trebanjski občini

O
bčinska konferenca SZDL in občinska konferenca ZK 
Trebnje sta  letos obravnavali m aterialni položaj 
šolstva v občini in sklenili, da je  potrebno poiskati 
vse možnosti, kako izboljšati izredno težke razmere. 
Imenovana je  bila posebna kom isija ki je pre
gledala vse šole in predlagala, kaj je treba naredi* 
diti, da se bodo naši otroci šolali v prim ernih pro* 

štorih in da bodo prosvetni delavci lahko dobro opravljali 
svoje delo. Izredno slab učni uspeh, eden najslabših v Slove
n iji, im a vzrok tudi v zelo slabih šolah in pom anjkanju učnih 
pripomočkov. V tem  sestavku je  obravnavana samo m aterial
na plat, ki je  le del celotne problem atike šolstva, w n d ar je 
osnova in prvi pogoj, da naše šolstvo napreduje tako, kot 

je potrebno.

Občinska skupščina je dolžna 
skrbeti za razvoj šolstva. Ker ni 
pričakovati, da bo kdo drug dal 
denar za popravila Sol in dozida
ve, so v o d iv a  političnih organiza
cij in občinska skupščina predla
gale občanom, naj bi uve<fli kra
jevni samoprispevek za prihodnjih 
pet let, kar je v bistvu samo 
daljSanje že sprejetega samopris
pevka krajevnih skupnosti, ki se 
bo iztekel z letošnjim letom. Tako 
zbrani denar, ki še zdaleč ne bo 
zadoščal za vsa potrebna dela, bo 
osnova za pridobivanje posojU in 
iskanje d o ^ tn e  pomoči p ri"  re
publiških organih.

Program investicij v šolstvu 
obsega naložbe v vse osnovne 
Sole trebanjske občine. Kaj je tre
ba narediti v posamezni šrti, pa 
je opisano v naslednjih vrstah.

nicami zgrajena po vojni, ne u- 
streza zahtevam sodobnega pouka. 
M anjkajo ji kabineti, prostor za 
knjižnico in učila, učilnica za teh
nični pouk ter telovadnica, ki je 
sedaj v prostrou, namenjenem za 
učiteljsko zbornico. Za delno no
tranjo preureditev ,nakup opreme 
za novo pridobljene prostore ter 
zamenjavo opreme v dveh velikih 
učilnicah, Jsa prekritje strehe, 
pleskanje oken, vrat in fasade bi 
bilo potrebno 112.680 dinarjev, 
razen tega pa bo šentruperška šola 
v prihodnje potrebovala tudi telo
vadnico.

ČATEŽ: TELOVADNICA 
JE BREZ OPREME

Odločitev bo 15. decembra!
15. december 1968 bo tisti dan, ko bo vsak voli

vec trebanjske občine na ljudskem glasovanju -  refe
rendumu s pomočjo tajne glasovalnice vprašan, če se 
strinja s podaljšanjem krajevnega samoprispevka za 
šolstvo za 5 let. Ta denar se bo zbiral na posebnem 
računu in bo porabljen za ureditev šolskih stavb. 

Na takem glasovanju se najbolj pokaže ljudska 
volja. Če vam ni vseeno, v kakšnih razmerah se bodo 
šolali vaši otroci ali otroci vaših sorodnikov, boste 
15. decembra šli na referendum, ki ga bo izvedla 
občinska volilna komisija, ter na glasovnici obkrožili 

besedico »ZA«.

MOKRONOG: 
GOLE UČILNICE 
NISO DOVOLJ

Mokronoška Sola ima 369 učen
cev, razporejenih v 16 oddelkih, ki 
se šolajo v dveh izmenah. Sola 
ima 8 učilnic, ki po normativih 
sicer ustrezajo, vendar so nepri
merne, slabo opremljene in slabo 
vzdrževane. Sola nima primernih 
prostorov za tehnični, likovni in 
glasbeni pouk, telesno vzgojo pou
čujejo kar na prostem v zimskem 
času pa v učilnicah. Č^a kabine
ta  sta prenatrpana, večnamenskega 
prostora pa ^ l a  sploh nima. C e-, 
prav prejema malico 234 učencev, 
prostora za jedilnico sploh ni. 
Šolska kuhinja iz higienskih in 
tehničnih vidikov ne ustreza. Sola 
ima tudi premajhno zbornico, saj 
meri le 21,7 kvadratnih metrov, 
učiteljev pa je 19.

Da bi šola v prihodnje lahko 
uspešno delovala, je treba dozi
dati telovadnico, učilnico za teh
nični pouk, prostor za Jedilnico,
3 kabinete, pionirsko sobo — či
talnico in dve specialni učilnici, 
v sedanji stavbi je nujno zame
njati dotrajana olma, vrata, pre
kriti ostrešje, prepleskati stene, 
strope in fasado ter opraviti dru
ga drobna dela, kar bi brez dveh 
specialnih učilnic veljalo skupaj 
po predračunu milijon novih di
narjev.

TREBELNO: UČILNICA 
ŠIROKA LE TRI METRE

v Soli na Trebelnem je 142 
učencev razporejenih v 6 oddelkov. 
Pouk je v dveh izmenah, učilnice 
pa v celoti ne ustrezajo zahteva
nim normativom. Ena izmed njih 
je dolga 8 metrov, široka pa samo 
3 in je  popolnoma neprimerna 
S l pouk. Stavba je bila po voJnl, 
sicer preurejena, vendar Je bilo 
delo opravljeno v naglici. Dosluže- 
na je tudi oprema šole.

Da bi jo usposobili za normalni 
pouk bi bilo potrebno zgraditi 
stranišče na vodno izplakovanje, 
prekriti celotno ostrešje, ram enlatl 
strop v eni učilnici, urediti dim
nike, greznico, kanalizacijo, zame
n jati dotrajana lesena stopnišča 
ter prepleskati okna in vrata, kar 
8e sploh ni bilo opravljeno. Po 
predračunu bi ta  dela veljaJ 
80.290 dinarjev.

NAJSLABŠE JE 
NA JELŠEVCU

Podružnična Sola JelSevec je da
leč najslabSa v občini, po vsej 
verjetnosti pa tudi v vsej Slove
niji. Nekdanje župnišče s sobo> 
ki ni višja od 2,30 m, in m anj
šim kletnim prostorom, velikim 
15 k\radratnih metrov, Je vje prej 
kot Sola. primerna za sodoben po
uk.

Komisija je zato predlagala, da 
bi zgradili novo Šolsko stavbo, ki 
bi veljala 535.000 dinarjev. Kje naj 
bi stala, se je treba pogovoriti s 
prizadetimi ljudmi in upoštevati ^
razvrščcnost prebivalstva In vasi f
na tem območju trebanjsko občine.

ŠENTRUPERT: 
DELNA NOTRANJA 

PREUREDITEV STAVBE

Sola na Čatežu je sorazmeroma 
nova in ustreza normativom. 
Manjka ji le oprema za telovadni
co ter še nekaj m anjših stvari, 
kar bi stalo 10.000 dinarjev.

DOBRNIČ: 
DELNO PREUREDITI 

IN POPRAVITI

Na območju dobmiške šole ni 
predviden porast učencev, zato 
bodo prostori osnovne šole po ve
likosti ustrezali tudi v prihodnje. 
Vendar bi bilo treba šolo delno 
popraviti in izpopolniti. Zgraditi 
je treba sanitarije na vodno izpla
kovanje, zamenjati lesena stop
nišča, popraviti pode, električno 
napeljavo prepleskati stene in fa
sado, zamenjati del opreme ter 
n ^ u p lti  del nove. Račim predvi
deva 74.615 dinarjev investicij.

KNEŽJA VAS: NUJNA 
SO NEKATERA DELA

Pred sedmimi leti je bila šola 
v Knežji vasi preurejena tako, da 
sta bili iz ene večje učilnice na
rejeni dve maniSi, na podstrešju 
pa en kabinet. V tej šoli imajo 
učenci dovolj prostora, vendar je 
na stavbi treba opraviti nekatera 
nujna popravila: zemenjati vrata 
učilnic in vhodna vrata, izrablje
ne pode_ prekriti ostrešje, preple- 
skau olma in vrata, urediti fasa
do, popraviti stranišča, električno 
napeljavo ter kupiti Se nekaj apTe- 
me. Vse to bi stalo 24.600 din.

DOL. NEMŠKA VAS: 
NAJBOLJ KRITIČNA -  

STRANIŠČA

v  treh učilnicah Sole v Dol. 
NemSki vasi poučujejo v petih od
delkih 148 učencev. Prostori v 
glavnem ustrezajo, najbolj kritič
na pa so s t r a n i^ ,  ki brez vod

nega izplakovanja za šolo sploh 
niso primerna.

Ureditev stranišč, greznice in 
kanalizacije, popravilo vrat, oken, 
zamenjava podov v dveh učilnicah, 
oplesk sten in stropov, ureditev 
z u n ^ e  fasade, delno prekritje 
ostrešja, popravilo stopnišč, dr
varnice in strešnega napušča ter 
nakup dodatne opreme, vse to bi 
stalo po predračunu 10.400 din.

ŠENTLOVRENŠKA ŠOLA 
JE STARA STO LET

v 100 let stari Soli, eni najsta
rejših nasploh, poučujejo 123 
učencev v treh učilnicah in treh 
oddelkih. Tudi v tej Soli Je po
trebna vrsta popravil. Streha je 
v celoti dotrajana, zato jo je tre
ba prekriti in zanjo dokupiti vsaj

msst- s-«?:®

i

polovico nove opeke. Stopnišče je 
tako slab. da se laUco celo po
ruši. Zamenjati je treba tudi po
de v učilnicah, vrata ter nekatera 
okna. Pleskanje, ureditev fasade, 
zgraditev nove drvarnice, zame
njava precejšnjega dela šolske op
reme ter druga manjša popravila 
zahtevajo 90.760 novih nalc^b.

VELIKI GABER: 
NAJSLABŠA MED 

MATIČNIMI ŠOLAMI
Izmed petih matičnih šol v 

trebanjski občini je Sola v Veli
kem Gabru najslaM a. Na voljo Je 
5 učilnic, ena pa je v zasebni 
zgradbi. Na enega učenca pride 
samo 0,74 m^ učne površine, kar 
je pol manj, kot zahtevajo tovrst
ni normativi. Učilnice so zastare
le in zelo slabo opremljene. Sola 
ima dva manjša kabineta, nima 
telovadnice, z ^ ln a  šolska kuhi
nja je kar na hodniku, učiteljska 
zbornica pa meri le 8,6 m^, tako 
da se v njej na pouk sploh ne 
morejo pripravljati. Nujno bi bilo 
treba urediti stranišča na vodna 
izplakovanja.

Sodobne učne metode je v takih 
razmerah skoraj nemogoče upo
rabljati. Učenci ne morejo prido
biti potrebnega znanja, zato Je 
bilo predlagw o, da bi dozidali 
nov del stavbe, sedanjo Solo pa 
delno preuredili. Dozidava štirih 
učilnic, dveh specialnih učilnic, 
telovadnice, treh kabinetov, dveh 
pisarn, kuhinje z jedilnico In 
zbornice bi stala 1.312.000 dinarjev, 
preureditev sedanje stavbe in na
kup manjkajoče opreme pa
1,400.000 din.

Čeprav je bila Sentrup>erškn Sola 
s svojinu vollkimi hodniki in uftll-

SOLA IN SOLARJI Z JELŠEVCA PRI TREBELNEM. V nekdanjem  župnišču n a b ip  
šolsko znanje čez 70 učencev. To je ena najslabših šolskih stavb v Sloveniji (če 
sploh zasluži to ime). En razred je kan v kleti, veliki 15 kvadratnih metrov.

(Foto: M. Legan)

SELA ŠUMBERK: 
ZAMENJATI POLOVICO 

OPEKE
število učencev v podružnični 

Soli Sela-Sumberk Je razmeroma

majhno, saj šteje zd^j 42 SolarjeT. 
Vendar Je stavbo potrebno obno
viti. Zamenjati je treba vsaj po. 
lovico opeke, napeljati tekočo vo
do s  pomočjo hidroforja, agraditi 
stranišče na vodno i^lakovanje, 
opleskati okna in vrata, urediti 
fasado, popraviti s t r e ^  napuši, 
dimnike, nekatera okna, električno 
m a lja v o , kar bi stalo 47.535 din.

MIRNA: 
ZDAJ BO ZGRAJENA 

LE PRVA ETAPA
Novo mirensko Solo grosupelj

sko gradbeno podjetje že gradi, 
saj so bile potrebe prav v tem 
kraju največj«. Prebivalci trebtmj* 
ske občine zanjo že dve leti la  
pol zbirajo p r i^ v e k , ki je bU 
sprejet na zborih volivcev. Pose
bej je treba povedati, da bo i  
tem denarjem zgrajen samo prvi 
del, za nadaljevanje gradnje pa 
bo potrebno zbrati dodatni cte- 
nar. 2e ob sprajemanju samopri- 
^ v k a  pred dvema letoma in pol 
je bilo rečeno, da bo na ta  na
čin zbranih 105 milijonov starih 
dinarjev za mirensko Solo, kar je 
samo udeležba pri najetju poso
jila. Prvi del šole bo namreč stal 
331 milijonov starih dinarjev in 
je posojilo že zagotovljeno.

Za izgradnjo drugega dela bo 
potrebno še najmanj 180 milijo
nov, pri čemer je treba upošte
vati tudi potrebe po posebnih od
delkih osnovne Sole, v katerem se 
bodo šolali duševno ali telesno 
prizadeti otroci Doslej v vsej 
občini takih oddelkov ni, čeravno 
je prizadetih otrok najmanj za 
tri oddelke. Ti otroci se lijo  v 
rednih osnovnih šolah, motijo po
uk in vplivajo na slab učni us
peh, slabo pa se počutijo tudi sa
mi zaradi osebnih neuspehov.

TREBNJE: ŠOLA 
JE ŽE PRETESNA

Nova šola v Trebnjem ima to
likšen priliv otrok s svojega ob
močja, da je v nekaj letih po
stala že pretesna. Trenutno ima 
730 učencev in večino kabinetov 
že uporablja za učilnice, čeprav 
za to niso bili namenjeni.

Komisija je predlagala, da bi 
dozidali nov trakt, ki bi stal 
1 800.000 novih din, upoštevati pa 
Je treba še potrebe po posebnem 
oddelku za duševno ali telesno 
motene otroke.

ZAKAJ JE PREDLAGAN 
SAMOPRISPEVEK?

Po daljših razpravah in iskanju 
najrazličnejših izhodov - in mod
nosti so najširša vodstva družbe- 
no-političnih organizacij in ob
činska skupSčina prišli do pre
pričanja, da polo&j na šolah 
terja nujne ukrepe, da bodo ot
roci lahko imeli normalen pouk. 
Sedanje mnogo večje zahteve v 
šolah terjajo tudi bolje oprem
ljene šole, ^>ecialne učilnice, u- 
čilnlce za tehnični pouk, telesno, 
likovno In glasbeno vzgojo ter 
prostore za svobodne dejavnc»ti 
učencev. Večina šol pa tega ni
m a in še daleč ne ustreza re
publiškim normativom za gfaditer 
in opremo osnovnih Sol.

Vzgoja in izobraževanje mlade
ga rochi je ena najpomembnejših 
dejavnosti, vendar je odvisna od 
materialnih možnosti. Vse to, kar 
Je bilo predlagano, bo pomenilo 
le rešitev najbolj nujnih proble
mov. ki so iz leta v leto hujU. 
Komisija je predlagala približen 
vrstni red posameznih del glede 
na potrebe in nujnost.

Niti misliti ni, da bi v seda
njem sistemu financiranja kdo 
drug mimo občine skrbel za iz
gradnjo .>io!stva, zato je v seda
njih razmerah najbolj realno 
predlagati zbiranj« samoprispev
ka za šolstvo, ki je v bistvu sa
mo podaljšanje že sprejetega sa- 
moDrispevka, ki ga občani 
čujejo od 1. julija 19«6.

Predlog, s katerim je na zadnji 
seji občinske skupščine soglašala 
tudi pretežna večina odbornikov, 
predvideva prispevek 1,5 odstot
ka od neto osebnih dohodkov in 
pokojnin, prispevnih osnov obrt
nikov avtoprevorniitov, gostilni
čarjev in drugih oseb i  lastnimi 
dohodki ter od katastrskega do
hodka zemljišč v lasti občanov.

Da ne bi bili prizadeti ljudje z 
najni^im i dohodki, so p re lag a li, 
naj bi bili delavci z osebnimi do
hodki, ki ne presegajo 500 din, 
te r upokojenci s pokojnino, ki 
ni večja od 500 din na mesec, za
tem lastniki kmetijskih zemljišč, 
ki so oproščeni plačevanja pris
pevka iz osebnega dohodka od 
kmetijske dejavnosti, razen njUi 
pa še ljudje, ki dobivajo social
ne podpore. Invalidnine, štipendije 
in nagrade (vajenci), oproščeni 
plačevanja krajevnega samopri
spevka

Na in način bi z upoštevanjem 
rasti osebnih dohodkov in števila 
zaposlenih zbrali v petih letih 
3,213.326 dinarjev. Ta denar bi 
bil najvažnejše zagotovilo, da bi 
se občinski skupščini v prlhodn^ 
posrečilo pritegniti posojila in 
večjo republiško pomoč. Celotni 
program naložb v šolstvo znaša 
skupaj okoli 8,400.000 dinarjev, 
to pa pomeni, da bo velik del de
narja treba zbrati Se v obliki po
sojil. M. L.



POPRAVEK
Nesrečni tiskarski škrat 

nam jo je  spet zagodel v 
izvlečku iz statuta Dolenj
ske banke in hranilnice v 
Novem mestu, ki smo ga 
objavili v zadnji številki 
Dolenjskega lista na 28. 
strani v reportaži z žreba
nja nagrad za vezane vlo
ge. Do neljube pomote je 
prišlo v 106. členu, kjer bi 
se moral zadnji odstavek 
pravilno glasiti:

»Podatke iz 1. in 3. toč
ke sme banka dati samo 
na pismeno zahtevo sodi
šča, podatke iz 2. točke 
pa tudi na pismeno zahte
vo pri.stojnega finančnega 
organa.«

Naše bralce in varčeval
ce pri Dolenjski banki in 
hranilnici v Novem mestu 
in Imenih poslovnih eno
tah: pK)družnici Krško ter 
ekspoziturah v Metliki in 
Trebnjem, vljudno prosi
mo, da napako oproste.

UREDNIŠTVO 
DOLENJSKEGA LISTA

Osvojiti bo treba še zunanji trg

Nov način osemenjeva
nja krav

Kot zatrjuje živinozdravnik 
Ivan Šekoranja, so začeli v 
brežiški občini med prvimi v 
Sloveniji uvajati nov način 
osemenjevanja krav. Novo se
me je konservirano s pomoč
jo temperature — 180 stopinj 
C in je zato trajnejše.

Sejmišča
Sejem v Novem 

mestu
v  ponedeljek, 18. novem

bra, je bilo novomeško sej
mišče dobro obiskano. Na
prodaj je bilo 879 pujskov, 
od teh pa so jih prodali 695.

Za prašičke, do treh mese
cev stare, so zahtevali 110 do 
160 din, večji pa so veljali 
170 do 227 dinarjev.

Sejem v Brežicah
v soboto, 16. novembra, 

so na tedenski sejem v Bre- 
ždce pripeljali 400 manjših in 
35 večjih prašičkov. Prodanih 
|e  bilo 398. Manjši so šli v 
promet po 6.50 din kg, v«čai 
^  po 5-20 do 5.50 din kg.

(Nadaljevanje s I. strani)

60 odstotkov površine pokri
vajo gozdovi, INLES pa je 
največje podjetje v občini.

Nato je spregovoril Rino 
Simoneti, ki je posebno po
udaril, da so člani izvršnega 
sveta globoko prepričani, da 
je bodoči gospodarski napre
dek republike zelo odvisen 
od izkoriščanja gozdov, od 
lesne industrije in pridnosti 
naših ljudi. Nadalje je menil, 
da bo izvršni svet imel traj
ne zveze z tradicionalnimi 
slovenskimi gospodarskimi pa
nogami — mednje sodita tu
di gozdarstvo in le^na indu
strija — ki pa jih je treba 
poscxlobiti, da bi tako dose
gli čim večje uspehe in se 
čim bolj uveljavili tudi na 
mednarodnem trgu. Ob za
ključku govora je čestital ko
lektivu INLE^S za njegov praz
nik.

Clam samoupravnih organov 
m gostje so si ogledali še 
prostore delovnih enot Loški 
potok in Ribnica, nato pa so 
odšli na skupno kosilo, kjer 
je spregovoril med drugimi

Mar v Metliki ne 
bo mladih članov 

Zveze komunistov?
v zadnjem času se v met

liški občini število komuni
stov ni bistveno povečalo, 
med novo sprejetimi člani 
pa je bUo le malo mladincev. 
Občinsiki komite ZMS je 
sklenil, da bo občinskemu 
komiteju ZKS predlagal 
imena nekaterih mladih kan
didatov, ki bi radi postali 
člani ZK. Ta sklep pa v 
Metliki že dolgo uresničuje
jo. Najavljenih sestankoiv ni 
bilo, mlada kandidati pa še 
vediK) čakajo na sprejem v 
ZK. Predstavniki občinskih 
komdtejev ZMS in ZKS se 
bodo morali te naloge resne
je lotiti, če bodo hoteli po
večati števUo niladih članov 
ZK, premostiti pa bodo mo
rali tudi teke izgovore, kot 
30 slaba udeležba, premajh
no število mladincev in po
manjkanje časa, če bodo ho- 
tedi uresničiti svoj sklep.

tudi direktor INLESA Vinko 
Šparovec, ki je poudaril, da 
so bod'3če naloge kolektiva: 
doseči čim višjo stopnjo »pe- 
cializacije, osvoj'iti zunanji 
trg, še izboljšati kadrovski 
sestav, doseči, da se vsa hlo
dovina s tega območja pre
dela doma, in zagotoviti de
nar za modernizacijo podjet
ja ter za obratna sredstva, 
ki so poseben problem, ker 
proizvodnja hitro narašča (le
tos za milijardo starih din 
več, v prihodnjem letu pa bo
do predvidoma spet proizved
li prav toliko več).

PRIMC

Otvoritev rastli
njaka na Čatežu
Na obratu čateške vrtnari

je priredi AGRARIA v sobo
to, 23. novembra, majhno 
slovesnost- Odprli bodo novi 
rastlinjak, v katerem se bo 
že drugo leto razcvetelo
700.000 nageljnov. Investicija 
je veljala podjetje 1,000 000 
dinarjev. Pod steklom je 
5-280 kvadrrtnih metrov p>ovr- 
šine. J. T.

Črne gradnje so 
največ vikendi
Medtem ko prejšnja leta 

črnih gradenj na črnomalj
skem področju sploh ni bi
lo, pa se zdaj že pojavljajo. 
Na črno gradijo predvsem 
lastniki vikendov-zidanic na 
Stražnjem vrhu, Doblički go
ri in okoli Semiča, razen te
ga pa je v večjih naseljih iz
ven mesta zraslo tudi nekaj 
stanovanjskih hiš. V Tribu
čah so kar 3 ta;ke hiše! Veči
na lastnikov je bila že kaz
novana pri sodniku za pre
krške, vendar bodo začeli še 
z ostrejšimi ukrepi, saj mno
gi kljub kazni ne smatrajo za 
potrebno zap»ositi za grad
beno dovoljenje.

Pravno da, kaj 
pa moralno?

Ali lahko kmetijska za 
druga prosto proda zem
ljo z arondacijo? Tako po
gosto vprašujejo ljudje, 
kadar slišijo za prodajo 
takih zemljišč. Občinski 
javni pravobranilec dr. 
Bogdan Škerlj pojasnju
je, da s pravnega vidika 
m ovire za tako prodajo, 
ker so zadruge upraviče
ne z zemljo razpolagati 
tako kot z drugim premo
ženjem, vendar v skladu 
z zakonom o sredstvih go
spodarskih organizacij. 
Drugo pa je moralna plat. 
Po mnenju pravobranilca 
je to vprašanje širšega 
pomenain bodo o njem  
razpravljali tudi na repub
liški ravni.

Borci niso zgubili ostrine

Na sestanku v Črnomlju so rekli: »Smernice 
uresničujemo prepočasi in mlačno. Mladim pri 
uveljavljanju pomoč, ne dovolimo pa blatenja 
NOB in obsojamo pisanje nekaterih mladih li

teratov

Na plenumu občinskega od
bora ZZB NOV v Črnomlju, 
ki je bil 13. novembra, so 
borci v razpravi dokazali, da 
niso zgubili otitrine in da še 
zmeraj stoje sredi družbe
nih dogajanj. Razen borčev
skih zadev, priznavalnin, vo
litev in štipendiranja so na
čeli tudi vprašanje deforma
cij. Menili so, da se smerni
ce v črnomaljski občini izva
jajo vse prepočasi in da je 
pri tem preveč mlačnosti. Od
ločno so zahtevali spremem
bo od ljudi, ki so zanje dolž
ni poskrbeti.

Precej razprave je bilo tu
di o štipendiranju in mladini. 
Borci so protestirali proti pi

sanju nekaterih posamezni
kov ah skupin mlajših lju
di, ki objavljajo svoja lite
rarna dela v Tribimi ali Ka
talogu. Dejali so, da blate
nja NOB ne bodo dovolili 
v nobeni obliki, pa tudi v 
Uterarni ne.

Sprejeli so še s k l^ , ki ga 
bodo iX)sredovaii občini, naj 
vendar že rešijo \^rašanje 
Poljanske doline, kjer raz
drobljenost na dve občini 
škoduje zlasti šolstvu. V zve
zi s  tem so postavlld tudi 
vprašanje združitve obeh be
lokranjskih občin, česar že 
nekaj let ni javno načela no
bena organizacija.

Dve novi ambulanti 
v Novem mestu

Te dni bosta začeli z delom 
v novomeški bolnišnici dve 
novi ambulanti: alergološka 
ambulanta bo poslovala v 
sklopu dermatovenerološkega 
o d d ^ a  vsak torek in četr
tek od 12. do 14. ure, psihi
atrična ambulanta pa bo de
lovala vsak petek od 14. ure 
dalje v prostorih kirurškega 
oddelka.

Ustanovitev teh dveh ambu
lant je bila p>otrebna tako v 
korist bolnikov, ki so doslej 
morali potovati na preglede 
izven domačega področja, ka
kor v korist zdravstvene služ
be, kjer računajo na zmanj
šanje stroškov.

POIZKUSITE NASE MESNE 
PROIZVODE

in ostanite tudi njihov potrošnik! 
POSEBNO VAM PRIPOROČAMO:

% kranjske klobase 
0  lovsko salamo 
% fittnkarico
#  vse ostale rrste  klobas in salam 
Za hrenovke, pečenice tn safalade sprejemamo 
posebna naročila

OBRAT

KLAVNICA
tel. 72-231

[30 .000?

GRADAC
tel. 76-177, lok. 8

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

Levo spredaj žaga v Loškem potoku, ki skoraj 80 let ni sprem enila zunanje po
dobe, in vzorno urejeno skladišče žaganega lesa iz leta 1931 (Iz arhiva podjetja 
INLES)

POMEMBNI JUBILEJ INLESA V RIBNICI

110 let prve industrijske žage na Kranjskem
Knez Karl Auersperg je pred 110 leti ustanovil prvo industrijsko žago na Kranjskem —  
To je bil začetek slovenske lesne industrije —  Uvedel je tudi kolobarjenje v gozdovih 
—  Les so vozili v Italijo —  O kugi, zemljiški odvezi in upraviteljih Potoške žage —

Prehod v SLP
Takoj po končani drugi svetovni vojni je Ivan Rus usposobil 

fa«o za obratovanje. Jeseni 1945 je že dajala prve izdeJke, ki 
80 pomagali ceJiti rane poruSeni domovini. Približno leto dni 
Je žaga poslovala še pod iqptravo Ivana Rusa, nakar je po 
Zalconu o nacionalizaciji 6. decembra 1946 prešla z vsem in
ventarjem v sptoSno ljudsko last. Dodeljena je biJa iq>ravi 
državnih žag Ribnioa in dobila novo ime: »Lesnoindustrijski 
oibrat Ložki potok«.

Ko se je 7. februarja 1948 ustanovilo Ciozdo goepodar- 
a*vo Rdbnioa, je tudi ž a ^ , oziroma sedaj že LesnoindustrLj- 
(rtd obrat Ix)6ki potok, prešla pod upravo tega gospodarstva.

Ustanovitev socialističnega lesno
industrijskega podjetja Ribnica

Drugi, nič manj pomemben jubilej lesne Industrije v 
Ribniški dolini, je prav gotoivo ustanovitev posebnega socia
lističnega podjetja, ki je dobilo naziv: »Lesno industrijsko 
podjetje Ribnica«, ki je bilo ustanovljeno z odločbo vlade 
LR Slovenije z dne 18. m aja 1948. V sklop t ^ a  podjetja so 
prlSli nekidanji lesnoondustrijski obrati Ribnioa, Goriča vas 
(ta je x»sdl ime n a r o d n a  heroja lju b e  Šercerja), Ortnek, 
seveda tudi Loški potok, Podpreska in Rob. Raeen teli last-

lesnoindustrijskih obratov je Lesnoindustrijsko podjetje

upravljalo tudi z Lesnoindustrijskim p>odjetjem Kočevje, ki 
se je po enem letu osamosvojilo.

Težki časi povojne graditve porušene domovine in večno 
pomanjkanje stirovin in drugega reprodukcijskega materiala 
so bili premagani z ogromno požrtvovalnostjo delovnega ko
lektiva, kd je vedno dosegel zelo lepe us>pehe kljub vsem te
žavam, ki so spremljale naš povojni razvoj.

Začetek 
delavskega samoupravljanja

Po administrativnem upravljanju našega gospodarstva, 
ki je bdlo za prvo obdobje po osvoboditvi zelo pomembno in 
potrebno, je z revolucionarnim zakonom o gospodarjenju z 
državnimi gospodarskimi podjetji z dne 2. VII. 1950 nasto
pilo obdobje delavskega samoupravljanja. Tudi v lesnoindu
strijskem podjetju Ribnica so 20. septembra 1950 prevzeli 
podjetje v upravljanje delavci oeiroma delavski svet, ki ga 
je izvolil delovni kolektiv. Za predsednika delavskega sveta 
je bil takrat izvoljen obratovodja lesnoindustrijskega obrata 
Ribnica Jože Rataj.

Vse večja specializacija podjetja
stalno pomanjkanje osnovnih surovin, ki ga je trpelo 

Lesno industrijsko podjetje Ribnica s svojimi proizvodnimi

obrati, je vse bolj narekovalo čimvečjo specializacijo proiz
vodnje. Deska ni smela biti več glavni proizvod lesne indu- 
sitrije, temveč so si marali prizadevati, da bi deficitarno 
osnovno surovino čim bolje predelovali, oplemenitili tn iz
koristili. S tem namenom je tudi delavski svet Lesno indu
s t r i j s k a  podjetja Ribnica mesec dnd po ukinitvi okraja Ko
čevje v začetku druge polovice leta 1957 po 23-letnem obra
tovanju sprejel sklep o rekonstrukciji podjetja in prehodu 
v čim ožjo specializacijo proizvodnje.

Mogoče ne bi bilo odveč, ko bi se tu  spomnili, da se 
je Lesno industrijsko podjetje Ribnica vedno prizadevalo, 
da deluje in živi med zapuščenimi in zaostalimi kraji in da 
je  vedno sodelovalo po svojih precej izdatnih močeh v iz
gradnji in izboljšavi kraja. Ne bi smeli pozabiti, da še da
nes hodijo Ribničanje po kockah IJP , ki so takrat rešile 
blata in prahu •ribniški glavni trg  in Kolodvorsko uUco.

Proizvodnja stavbnega pohištva
Tretji, tudi zelo pememben jubilej, je začetek del na 

proizvodnji stavbeaiega pohištva. Niti leto dni ni preteklo, ko 
je delavski svet sklenil podjetje rekonstruirati in uvesti so
dobno proiCTodnjo, ko je bila 5. maja 1958 v Ribnici zako- 
hčena nova proizvodna hala za proizvodixjo vezanih vrat. 
Samem aktu zakoličenja te modeme hale Je takrat v imenu 
Lesno industrijskega podjetja Ribnica prisostvoval tedanji 
vodja komercialne službe Franc Levstek.

Tako smo se prav na kiratko spomnili treh velikih ju
bilejev Industrije stavbenega pohištva INLES Ribnica. Ver
jetno Je, da se bodo samoupravni organi odločili, da se ti 
jubileji kolikor toliko dostojno proslave tudi v samem ko
lektivu, saj 110 let delovnih izkušenj, 20 let delovanja socia
lističnega podjetja in 10 let p ro izvo^je stavbenega pohištva 
niso tako malenkostne reči, da bi mogli nanje pozabiti.

FRANC LEVSTEK-
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To siranr ste tiaj)isali sami! — To stran ste napisali sami! — To stran ste napisaH sami!

Zakaj ne pomaga
mo starim ljudem?

Tovariš urednik!

Pred nedavnim sem se vo- 
zU z vlakom ie Sevnice proti 
Ljubljani. Na železniški po
staji Radeče pri Zidanem 
mostu je na tdaJc vstopilo več 
potnikov. Na peronu je stala 
tudi ženica, ki je  imela naj- 
brž že kakih 70 let. PotniJd, 
po govorici sodeč so bili sko
raj sami domačini, so hiteii 
mimo nje na vlak in se niso 
ustavili, čeprav jih  je prokla, 
naj j i , kdo pomaga vstopiiL 
Vsi so preslišali njene proš
nje in tudi sprevodnik vlaka, 
ki je stal v bližini, se zanjo 
ni zmenil. Njegova službena 
dolžnost je, da pomaga sta~ 
rim ljudem, on pa je na to 
najbrž pozabil.

Zenica je ostala na peronu 
sama s prtljago. Vedel sem, 
kako ji je, zato sem stopil iz 
kupeja in ji pomagal vstopiti. 
SpraševcA sem se in se še da
nes sprašujem, zakaj ljudje 
še vedno prepogosto mislimo 
samo nase in pozabljamo na 
druge. Zakaj pozabljamo na 
stare ljudi, ici so potrebni na
še pomoči in opore? čas ta- 
ko hitro beži in nekoč bomo 
tudi sami- morali prositi za 
pomoč.

JOŽE M RAVU A, 
Cesta železarjev 11, 

JESENICE

POPRAVEK
K članku »GORJANCI, če

mu tak odnos do potnikov«, 
ki je bil po mojih podatkih 
napisan pretekli četrtek na 
tej strani, dodajam: zamuda 
na opisani progi se ni pripe
tila na letošnji dan mrtvih, 
temveč že 31. oktobra popol
dne, Ženska, ki jo omenjam, 
je imela s seboj dva majh
na otroka in je potovala na 
železn. postajo Bistrica, kjer 
je zaradi zamude avtobusa za
mudila vlak (in ne na posta
jo Sevnica, kakor je oseba, ki 
je zame napisala članek, žal^ 
napačno razumela).

Dodajam še, da pri Roku 
res ni avtobusne postaje, da 
pa avtobus tam pogostokrat 
ustavlja zaradi delavcev, ki 
se vozijo na delo. Ponav
ljam pa, da sva z inaterjo 
glasno zahtevali, naj avtobus 
na redni postaji Gor. Jeseni
ce ustavi, kar pa se žal ni 
zgodilo. Mogoče pa je tudi, 
da šofer, ki je hkrati na tej 
progi tudi sprevodnik, najinih 
opozoril le ni slišal.

NEŽKA ZUPANC 
Novo mesto

Pozabljeno 
grobišče

Prijatelj m e je povabil, 
naj grem. z njim  obiskat 
kraj Oglenico v gozdovih 
v bližini Mrtoloza za Lo- 
škim  potokom. Tam je t i l  
1942 ubit njegov brat par
tizan. Bil je ranjen in se 
je  zdravil v partizanski 
bolnišnici, ki je bila v tem  
kraju. Padel je skupaj z 
več ranjenci v neenakem  
boju z Italijani, ki so pri
šli sem po zaslugi izdajal
ca. Roše, ki so običajno 
na grobovi}} umrlih, niso 
krasile njegovega groba. 
Cesta, ki vodi iz HHba v  
Loškem potoku proti Ogel- 
nici, nima nikjer znaka za 
odcep za Ogelnico. Kra
jevni organizaciji ZB NOV 
Loški potok predlagamo, 
naj postavi znamenje, kje  
vodi pot do partizanske 
bolnišnice in do groba 
padlih partizanov. To so 
dolžni storiti zaradi žrtev, 
ki so darovale življenje za 
svobodo, ter želje živih, 
da bi obiskali kraj, kjer  
se je pred 26 leti odigrala 
krvava tragedija.

K AREL ORAŽEM

O KZ Novo mesto, ki je „v precepu
členek pod gorzijim naslo

vom me je spodbudil, da bi 
se oglasil in tako bralce Do
lenjskega Usta, ki jih  ni ma
lo — med njimi je velilko 
kmetovalcev in jih  ta  pro
blem zandma — p r l t ^ ^  k 
razpravi, odgovornim pa mor
da postavil eno samo vpra
šanje.

Razmere na domačem trži
šču so za kmetijstvo res tež- 
Jce, skoiaj brezupne. Proiz
vodnja KZ Novo mesto je bi
la usmerjena pretežno v pro

izvodnjo kvalitetne mlade pi
tane živine, ki je bila proda
na v glavnem na zahodno tr 
žišče. Položaj na evropskem 
tržiSdu se vsa!k dan bolj za- 
ostmije, oene živini, i>rašičem 
m vsem kmetijskim proizvo
dom nenehno padajo iapono- 
izvajaloi tarnajo tako, kot 
tarnamo vsi, ki smo prizade
ti zaradi te situacije, tako tu
di tov. inž. Tanko, direktor 
KiZ Novo mesto. Kakor KZ 
Novo mesto tako se tudi 
vsem zasebnikom v kmetij-

Hočemo stalnega zdravnika!
Tovariš urednik!
Devet let je minilo od ta- 

kirat, ko nas je  zaipustil stal
ni zdravnik. Ves ta  čas so 
obi'^ovali ta  velika in težav
ni teren najrazličnejši zdrav
niki, ki 80 nekoliko pomir
jali razburjene l ĵudi. Ko 
smo začela zbirati prostovolo- 
ne prisipevke za opremo zob
ne ambulante v Motaronogu, 
smo mislili, da se nam bo 
slednjič le uresničila velika 
želja in da dobimo stalnega 
zdravnika. Pa ni bilo taiko. 
Lj>udje na tem koncu so osta
li tudi tokrat praznih rok. 
Upravičeno se razburjajo in 
se sprašujejo, zakaj v njiho
vem okolišu v devetih letih 
še niso p>o®fcrbeli niti za naj
osnovnejše. Trdno so prepri
čani, da bodo morali o tem 
vprašanju glasneje spregovo
riti tudi na zboru volivcev.

Trebnje, kjer je najblii^i 
zdiravstveni dom, je oddalje
no 18 km. Včasih je zelo 
težko priklicati dežum ^a 
zdravnika, kajti trebainjslca 
občina ni talko zelo majhna, 
neikatera naselja pa so moč
no oddaljena. P r ^  kratikim 
;e zbolel moj )arat. Ker je 
imel visoko vročino, sem šla 
v 2xlravst7eni dom Mokronog, 
kjer je na oikencu^pisaio, kdo 
je dežurni zdiravnik v Treb
njem, zraven pa je bila tudi 
njegova telefonska številka. 
Čistilka me je oipozorila, da 
imamo aivtoimiaitsko telefonsko 
zvezo, zaito sem nameravala 
taikoj klicati. Pošta je bila 
zaprta, na postaji milice pa 
tudi ni bilo njikogar. Morala 
sem počalcati, d i  so odprli 
pošto, potem pa sva z usluž
benko oeilo uro zaiman vrteli

telefon, nihče se ni agUkSdl.
Vrnila sem se na p>ostajo 

milice, odkoder je dežurni 
milidnJk poklical števdllko 
dežiumega zdravnika in ga 
sledinjič vendarle dobil- 
Zdravnik je potem le prišel, 
hitro, kolikor je mogel. Vem, 
da je bil tisti dan razen mo
jega brata še marsikdo bo
lan v velikem trebančokem 
okolišu, sprašujem pa se, 
kaj bi se zgodilo, če bi bil 
primer zelo nujen in bi mo
rali na zdravnika zsaman ča
kati dwe uri in pol?

Priznati je treba, da so v 
oddaljendh krajih, kot so 
Trebelno, Češnjice, Cuanja 
vas in dxugi, še iia slabšem. 
Oe se prebivalcem teh vasi 
zgodi kaj hujšega, mu m ora
jo znanci pomagati kakor ve
do in znajo, in lahko priča
kujejo, da bo ponesrečenec 
izdUmil prej, preden mu bo 
zdravnik lahko niidil svojo 
pomoč.

Ta težava ne žuli samo 
mene. lju d je  v našem kraju 
pogosto tarnajo, da je zanje 
zdravstveno slabše i>osikrbl(je- 
no kakor med vojno. Zdi se 
m, da bodo o tem vpraša
nju laihko spregovorili na 
prvem siboru voU-rcev. Vsi 
bi imeli radi stalnega zdrav- 
nilka, Jd bi bil tudi tipravnik 
zdravstvenega donna.

Prav bo, če se bo to vpra- 
šai^je vendale rešilo. Samo 
talco bi se prebivalci teh kra
jev otresli skrbi, kdo jdm 
bo lahko hitro pomagal, če 
nevarno zbolijo ali pa se po
nesrečijo.

NIKA ZAJC 
Moikronog 64

ski proizvodnji postavlja vpra
šanje, kje dobiti denar. Ne 
nazadnje se 8 tem vpraša
njem srečuje tudi industrija.

Ne vem, kaj je boljše: 
iskati lešitev za trenutni po
ložaj in se pri tem zadržati 
ali nMrda oibenem naredttd 
podrobnejšo cmalizo, zaikaj Je 
do take situacije prišlo. Niti 
enega niti drugega ne sme
mo zanemariti.

Razlaga o slabi prodaji se 
mi zdi ^M stranska in me 
osebno ne zavaja. Verjetno 
tudi še marsilkoga drugega 
ne. Primerjava o prodaji 
pred leti in sedaj se mi zdi 
poštena in raziunljiva, vendar 
se vprašam in tako še mno
go drugih bralcev, aU je vod
stvo KZ Novo mesto ukreni
lo vse potrebno za izboljša
nje in pocenitev proizvodnje. 
S tem bi seveda zmanjšala 
nesrečno število 830.000 din, 
kar pravzaprav pomeni 83 
milijonov S dan.

Prepričan sem, da ZK No
vo mesto ali bolje strokov
no vodstvo zadruge, ni raz
vila vseh strokowiih kapaci
tet ali pa so njene strokovne 
kapacitete premajhne za vod
stvo pravzaprav precej po
membne družbene delovne 
organizacije na Dolenjskem. 
Ali so vodilna delovna mesta 
v KZ Novo mesto zasedena z 
ustrezno strokovno delovno 
silo? In če niso, zakaj ne?

Končno postavljam tudi 
vprašanje odgovornim, ali ve
do, da je v času od tragične 
smrti prejšnjega direktorja 
zadruge tov. Somraka leta 
1964 zapustilo kmetijsko za
drugo Novo mesto osem inže
nirjev agronomije na precej 
neprijeten način; trije od 
nj'ih so ostali brez zaposlit
ve in žive v Novem mestu, 
ostali pa so si pomagali, ka
kor sd je kateri mogel.

Verjetno bo nekaj ljudi le 
začelo razmišljati, zakaj je 
do te situacije prišlo, zakaj 
se vinske gorice KZ Novo- 
mesto na Trški gori spren^i- 
njajo v zasebne vikende ljQ- 
di, ki tarnajo danes o tež
kih milijonih izgube.

Inž. FRANC LEŠNJAK

„GORJANCr odgovarjajo
v  vašem cenj. listu St. 46 

ste dne 14. novembra 1&68 
med pismi bralcev obfavVi 
članek pod naslovom: »jGof- 
Janci', čemu tak odnos do 
potnikov?« K navedenemu 
Članku pa je bil objavljen ie  
pripis uredništva tega Usta z 
naslovom: »Javno vprašanje 
podjetju jGcrjand’.

V zvezi z dogodkom dne
9. novembra 1968 na redni 
progi Novo mesto — Sevnica 
smo kritične pripombe potni
ce Nežke Zupanc preverili in 
ugotovili, da so dejstva bila 
le malce drugačna, kot jih je  
pisec pisma prikazal. To pri
znava tudi prizadeta potnica 
Nežka Zupanc sama, kajti 
članek je bil napisan od dru
ge, naprošene osebe, v nje
nem imenu.

V Gor. Jesenicah je nam
reč šofer ob počasni vožnji, 
ker na postaji ni bilo potni
kov za vstop, vprašal, če bo 
kdo izstopil. Ker se ni nih
če oglasil, je odpeljal dalje 
do naslednje postaje, ki pa 
ni pri Sv. Roku, temveč • v 
Hrastovici. Potniki, skupaj s 
prizadeto potnico, pa so le
po molčali vse do Sv. Roka, 
računajoč na dobro voljo šo
ferja, da bo ustavil tam, kjer 
bo icomu bližje, pa čeprav 
tam ni avtobusnega postaja
lišča ali postaje.

Tdko je resnično dejstvo, 
ki ga lahko dokažemo z iz
javami drugih, nezainteresira
nih potnikov.

Nežka Zupanc je v razgo
voru s predstavnikom pod
jetja in obdolženim šoferjem  
podjetja izpovedala, da obsta
ja možnost, da je preslišala 
šoferjevo vprašanje o izstopu 
potnikov v Gor. J e se n u ^ , 
ker sta bili z materjo na 
zadnjih sedežih. Nežka Zu
panc trdi, da na dan m rt
vih ni potovala na omenjeni 
progi ter da je o prepoznem 
odhodu avtobusa iz Novega 
mesta in vse, kar je bilo v 
zvezi s tem, napisal pisec 
članka brez njene vednosti.

Čeprav to ni bila njena iz
java, zatrjujemo, da je ome

30 .000!

BREZ KVALITETNE HOKE 
NI DOBREGA PECIVA

m

m

njenega dne avtobus imel to
čen odhod iz Novega mesta 
m točen prihod v Sevnico. 
Prizadeta potnica je obljubila, 
da bo vse, kar je izjavUa, 
tudi pismeno potrdila.

Na javno vprašanje ured' 
ništva, zakaj ne odgovarjamo 
na v^kra tne pritožbe zaradi 
nepravilnega odnosa našega 
voznega osebja do potnikov, 
ki so bile javno napisane v  
tedniku »Dolenjski listu, IoAp 
ko zatrdimo, da le-teh nismo 
zasledili v takem številu, da 
bi to pomenilo pereč prob
lem. Trudimo se, da vsak 
primer, ki je bil objavljen, vse
stranske raziščemo, primep* 
no ukrepamo proti kriocu ter, 
če je le mogoče, uredimo v 
direktnem stiku s potnikom.

Težav, ki nastajajo na red
nih potniških progah, pa ni 
mogoče vedno urediti tako, 
kot želijo potniki. Nima
mo namena opravičevati 
nered, nedisciplino, neposlo
ven odnos ali podobno, saj 
se zelo dobro zavedamo, da 
je treba ceniti vsakega pot
nika, ker je tudi od njega 
odvisen nai obstoj in raz
voj. Ne moremo pa prek det- 
stva, da tudi potniki niso 
vedno pripravljeni razumeU 
probleme, ki ob določenih 
dneh ali na odsekih prog na
stopijo in jih ni mogoče re
šiti v korist potnikov. Iz nor 
vedenega izhaja, da je bila 
napisana pritožba v Dol. li
stu, da voznik avtobusa ni 
hotel sprejeti več potnikov 
na določeni avtobusni posta
ji. Ugotovljeno je bHo, da je  
bilo še prostora v avtobusu. 
Po preverjenem konkretnem  
primeru in ob upoštevanju 
prometnovamostnih predpisov 
se je v direktnem stiku tak 
potnik opravičil in prepričal, 
da ni imel prav.

Primer druge pritožbe: Voz
nik je naložil preveč potni
kov (točnega števila pritoSi- 
telj ni navedel). Potnik se 
je pritožil, čeprav je bil tu
di on med tistimi, ki so že
leli priti prav s tistim av
tobusom v namembni kraj, 
dasiravno so bite tisti dan 
zagotovljene še druge avto
busne zveze, vendar z eno 
uro poznejšim odhodom.

Zavedamo se, da je treba 
nuditi udoben in varen pre
voz. Vendar je tudi cestni 
promet gospodarska veja, pri 
kateri ne gre brez ekonom
skega računa, če upoštevamo 
samo teh nekaj navedenih 
primerov, bo laže razumeti, 
zakaj ne odgovarjamo javno 
na vsak tak nesporazum ali 
spodrsljaj in take stvari ra
je konkretno rešimo s pri
zadetim. In ne nazadnje me
nimo, da ni najbolj primer
no napake in sporna vprašor 
nja reševati le prek časni
kov ter s tem ustvarjati raz
lična mnenja in komentarje, 
ki ne gredo vedno v korist 
prizadetih.

STEFAN GALIČ direktor 
podjetja »Gorjanci«, 

Novo mesto-Straža

POJASNILO
V gomji zadevi se je ogla

sil s pismom tudi tov- Lojze 
Anzelc iz Sevnice in sporočil, 
da je ta dan čakalo v Bistri
ci približno 18 potnikov, ki 
so se zelo težko stlačili v av
tobus. Na postaji GSor. Jese
nice je šofer ob počasni 'vož
nji vpiraSal, če kdo iTstopd, 
vendar se ni nihče oglasil. 
»Ne morem trditi, da so pot
niki v zaidnjem delu avliobusa 
vprašanje slišali, toda zago
tovo vem, da ni nihče oposz»- 
ril šoferja, da je prevozil po
stajo,« piše tov- Anzelc in za  ̂
trjuje, da v tam primeru Šo
fer avtobusa o^esnično ni bil 
kriv neljubega nesporazuma.

UREIDNISTVO 
DOL. LISTA
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z  Divjim lovcem 
v Stari Gorici

55-članski kolektiv kostanje- 
viških amaterjev je v soboto 
zjutraj odpotoval v italijan
sko Gorico. V nedeljo, 17. no
vembra, so uprizorili Pinžgar- 
jevega DIVJEGA LOVCA v 
katoliškem prosvetnem do
mu, v največji dvorani v me
stu. Gledalci slovenskega ro
du so se zbrali na uprizoritvi 
iz vse Goriške.

Izšla je Lirika neraz
vitih ljudstev

Pred kratkim je pri Mladin
ski knjigi izšla v zbirki »Sivi 
kondor« lirska poezija neraz
vitih ljudstev pod naslovom 
i»Sredi zemlje stojim«. Poezi
ja nekaterih prebivalcev Av
stralije, Oceanije, črncev, In
dijancev, Eskimov in Pigmej- 
cev je nastala najbrž že pred 
deset tisoč leti in še vedno 
nastaja tam, kjer živijo ljud
je kot v kameni dobi. Njen 
osnovni motiv je rojstvo, 
smrt, ljubezen, priroda, boj 
in lov in je v glavnem nenapi- 
ijana. Civili2aranemu svetu so 
jo posredovali raziskovalci, 
ki so živeli med njimi. Pesmi 
sta prevedla Ivan Minatti in 
Lojze Krakar, spremno bese
do je napisal Franček Boha- 
nec, slike za opremo pa je 
zbral Boris Kuhar.

»Književne novine« 
zdaj kot tednik

»Književne novine«, doseda
nji štirinajstdnevnik za kul
turna vprašanja v Beogradu, 
so postale tednik. List bo po
slej pisal tudi o sodobni zna
nosti in tehniki.

Cankarjev album
Pri mariborski založbi Ob

zorja bo izšel v kratkem Can
karjev album, ki ga bodo po
svetili 50-letnici sm rti naj več
jega slovenskega pisatelja Iva
na Cankarja. Albiim bo vse
boval okoli 600 slik iz Can
karjevega življenja in ustvar
janja, katerim je obširno 
spremno besedo napisal eden 
najboljših slovenskih po
znavalcev Cankarjevega dela 
prof. France Dobrovoljc.

Josip Vidmar preda
val v Zagrebu

Predsednik Slovenske aka
demije znanosti in umetnosti 
Josip Vidmar je pred krat
kim predaval v Slovenskem 
domu v Zagrebu o narodnost
ni problematiki slovenskega 
naroda.

Slikarski mapi o NOV
Muzej II. zasedanja AVNOJ 

v Jajcu bo izdal v sodelovanju 
z založbami v Mariboru, Ljub
ljani 'in Sarajevu dve slikarski 
mapi z deli, ki so nastala 
med NOV. Druga mapa bo v 
celoti obsegala delo akademi
ka Božidarja Jakca.

Obtoženi pesnik
Uglednega kubanske-- 

pesnika Huberta Padilla 
90 obtožili, da piše proti- 
državne pesmi in tako so
deluje z ameriško obve
ščevalno službo. Padilla je 
bil do zdaj že večkrat na
grajen z mednarodnimi 
priznanji.

¥ ^

A kadem ik B ožidar Jakac in  rav n a te lj B elokranjskega m uzeja p rof. Jože D ular 
m ed o tvoritv ijo  razstave Jakčevih belok ran jsk ih  m otivov (Foto: M. V esel)

LEPA RAZSTAVA V METLIKI

B. Jakac v Belokranjskem muzeju
V torek, 12. novembra, je 

bila v Belokranjskem miizeju 
v Metliki majhna slovesnost. 
Ob šestih zvečer so odprli 
razstavo slikarskih del Boži
darja Jakca in ob tej prilož
nosti se je v prostorih razsta
višča zbrala množica Metliča
nov, da bi prisostvovala in
timni slovesnosti v belokranj
ski galeriji. Jakčevi obiski 
Metlike in njene okolice so v 
preteklosti dali veliko število 
likovnih zapisov; pokrajina in 
njem ljudje so odjeknili v sli
karjevi notranjosti tako, da 
se je vedno znova vračal v ta 
čudoviti in do nedavna tak 
svet običajev, kot je bil ohra
njen le še malokje. Ni čudno.

da so slikarja belokranjski 
motivi že na začetku bogate in 
ustvarjalne umetniške poti ta
ko navduševali. Prva slikarje
va dela so vezana prav na Be- 
jo krajino: tu, v Belokranj
skem muzeju, je razstavlje
nih nekaj risb iz t ^ a  leta. 
Med njimi je tudi nekaj ti
stih, ki jih je slilcar predložil 
za vpis na akademijo. Belo
kranjski motivi, ki se jim v 
začetku svoje umetniške poti 
ni mogel upreti, spremljajo 
slikarja še kasneje, ko še 
dvakrat za dlje časa obišče 
Belo krajino: tik pred drugo 
svetovno vojno in med narod
noosvobodilno borbo.

Razstavo v Belokranjskem

muzeju je odprl prof. Dular. 
V daljšem govoru je Metliča
nom predstavil sUkarjevo živ
ljenjsko pot in njegova sre
čanja z Belo krajino. Potem 
je spregovoril Se slikar ter se 
spominjal svojih srečanj z 
Belo krajino in Belokranjci.

Po razstavi so si Metličani 
in obiskovalci Belokranjske
ga muzeja ogledali vrsto fil
mov, ki jih je posnel Božidar 
Jakac pred drugo svetovno 
vojno. Med njimi so bili ta
ki, ki so zvesto ohranili belo
kranjsko folkloro, kot je ta 
živela pred drugo svetovno 
vojno.

PETER BREŠČAK

VEČ KULTURE TUDI ŠKO CJA N U  NE BI ŠKODILO

Nezanimanje me skrbi!
5 5

Kino premalo obiskan -  Družbeno politične organizacije imajo kulturo pre
malokrat na jeziku -  Kaj ugotavlja upravitelj Roman Čelesnik?

O domači kulturi v Škocjanu že dolgo ni razve- zbor kulturnega društva in 
seljive novice. Ali je nočejo, ali je ne m orejo gojiti, izvoliti vo<Ss);vo. 
so potrebe ali jih  ni, zakaj torej tako, kot je? Na vsa Ko sem '|tekel, da kultura 
ta vprašanja je poskusil odgovoriti upravitelj osnov- spi, je to vfeljalo za tisto kul- 
ne šole tovariš Roman čelesnik, ko je dejal: turo, ki naj bi jo gojili pre

bivalci in ki naj bi bila na-
»Ne vem, zakaj je tako, a vedrilo, pa ga kot n.pr. ki- menjena njim samim. Zato

no odklanjajo, ali vsaj ne moram dodati.vendarle moram resnici na 
ljubo povedati, da ljudje tu, 
v Škocjanu ne znajo ali p»a jim je nalito, 
nočejo ceniti takih javnih pri- Kulturno društvo

da Škocjan
užijejo do mere, do katere le ni bil Cisto brez priredi

tev. Prireditve so bile, dale
imamo, pa so jih gostujoče skupine

reditev, kot je kino. Ne za- pa ne dela. Dolgo že ni od- in ansambli. Gotovo tudi v
vedajo se, da je bil morda bora, da o vodstvu ne govo- tej sezoni ne bo šlo brez go

rim. Kaže, da je ljudem tU' 
di tako prav. Pričakovali bi

kinoprojektor, ki ga imamo, 
tu, namenjen kraju, kjer bi
bilo več hvaležnih obiskoval- spodbudo pri krajevnih druž-

stovanj zunanjih 
nih skupin.«

kultur- 
I. Z.

cev. Tudi pojava, da kino ni
ti mladine preveč ne zani 
ma, si ne znam prav razlo 
žiti. Razumel bi to,

Razstava slavne 
keramike

v  Mestni galeriji v Ljublja-

beno političnih organizacijah, 
pa je tudi ni. Očitno je tudi 
njim prav, da kultura spi.

  _______ če bi Potreben pa je samo vzgib, _ .
bil Škocjan vsaj večji kraj, tisti pravi, ker nas je kljub so pred kratkim  odprli raz- 
morda manjše mesto; ker pa temu še nekaj,-ki bi delali, stavo keramike iz. Pesare. Ke- 
to ni in ker je znano, da je Sam bom tudi letos poskusil ramika, U so jo izdelovali v 
kino za naše prebivalce do- pridobiti sodelavce, da bi v ^em italijanskem mestu, je 
ma edina stalnejša oblika kul- tej sezoni postavili na oder ^  ^ ^6. stoletju zaslovela p>o 
turnega razvedrila, me vse '^saj dve igri: eno z mladi* vsem svetu, 
to nemalo skrbi. Ne zato, ker nii, drugo s starejšim igral

ci. Tudi lani sem poskusil, 
na koncu pa Je vse splavalo 
po vodi in sem bil celo ob 

mogrede naj povem, da to besedilo za igro, ki sem Jo 
delo rad opravljam, ker je dal razmnožiti. Morda se bra, bo v novomeškem Domu 
delo s tehniko, ta pa je moj nam bo navsezadnje letos kulture koncertiral trio Lo 
konjiček), marveč ker sem tudi posrečilo imeti občni

že vrsto let sam in brez ho
norarja strežem kinopro 
jektorju pri predstavah (mi

Trlo Lorenz in 
oktet »Gallus«

v  ponedeljek, 25. novem-

preipričan, da tudi naši ljud
je, čeprav jih vsakdanje pe
hanje za kos kruha hudo 
zdela, potrebujejo take ali 
drug^ne vrste kulturno raz-

Slovenski slikarji 
v Beogradu

LJUBITELJI KNJIG — KNJIGE V DAR!
V knjigami

MLADINSKE KNJIGE -  NOVO MESTO
lahko v dneh od 14. novembra do 31. decem
bra 1968 nabavite knjige po posebno ugodnih 
pogojih.

Pri nakupu knjig v vrednosti nad 20 Ndin BOSTE 
PREJELI V DAR ENO KNJIGO, 
pri nakupu knjig v vrednosti nad 50 Ndin pa 
BOSTE PREJELI V DAR DVE KNJIGI.
Izkoristite ugodno priložnost In obiščite našo knji* 
gamo. - -  Solidno boste postreženi!

Za obisk se priporočamo!

renz iz Ljubljane. Prireditev 
bo za osnovno šolo Šmihel 
pri Novem mestu. Isti dan 
bo imel trio koncert v šent- 
Jemejski osnovni Soli.

V sredo, 27. novembra, pa 
V dveh beograjskih galeri- bo v Novem mestu nast<^l 

jah so nedavno razstavljali oktet »Gallus«. Ob 12. uri bo 
svoja dela mladi slovenski pel v Domu loUture za delov* 
slikarji, med drugim Srečo ni kolektiv tovarne zdravil 
Dragan, Kostja Gatnik, Her* KRKA, ob 14. uri pa prav 
man Gvardjančič, Zmago Je- tam za učence in učitelje no- 
raj in drugi. Likovna kritika vomeške ter šmihelske osnov- 
in občinstvo v našem glav- ne Sole. Ob 16. u ri bp oktet 
nem mestu sta razstavi ugo* koncertiral v Dolenjskih To* 
dno ocenila. pUcah za tamkajSnjo Solo.

30 .000 !

Razbijanje po 
odprtih vratih

Ob blatenju naše revolucije na straneh študent
ske »TRIBUNE« in v »KATALOGU«*«, prilogi re

vije »PROBLEMI«

Pravzaprav smo sami knvi, da je prišlo tako daleč — 
s hrupom okoli vsebinsko zmedenega »KATALOGA« in 
idejno revne »TRIBUNE«, ki naj bi bila glasilo slovenskih 
študentov, je narejene več škode, kot bi je bilo, če bi se 
javno tožilstvo resneje zavzelo za zaščito časti in ugleda 
vseh žrtev naše revolucije in bi po veljavnih zakonih 
obtožilo »pesnike — voditelje množic,« kot sta Ivo Svetina 
in Kovač VoJin-Chubby zaradi njunih poznopubertetnih 
javnih izlivov »poezije« in »manifestov kulturne revoluci
je«. Kajti je tako, da »pesniki« take baže kričijo proti 
vmešavanju »politike v kulturo«, sami pa hkrati zganjajo 
nečedno, pobalinsko politikanstvo. Zaradi nekaterih takih 
zmedenih glav pada čm a senca na vse študente. Kaže, da 
sd le-ti spričo svoje pasivnosti in dejanske politične nepi
smenosti ne morejo pridobiti odločilnega vpliva na ured
niško politiko »TRIBUNE«, ki je vse prej kot njihovo res
nično glasilo. Ne smemo pozabiti, da je mnogo problemov, 
ki so jih pokazali junijski dogodki med študenti, še ved
no odprtih, toda taka TRIBUNA, kot jo imajo naši štu
dentje zdaj, teh družbenih vprašanj ne rešuje in jih tudi 
ni sposobna reševati.

Da ne bo nesporazuma in očitkov: nobene »močne ro
ke« ni treba in nobenega nasilja, toda nihče ne sme ne
kaznovan pljuvati na napore in pridobitve narodnoosvobo
dilne borbe in se norčevati iz žrtev ljudstva, ki si je pri
borilo socialistično skupnost. Za »umetnostjo« ki se ponu
ja  s strani »KATALOGA« in »TRIBUNE«, se predrzno šo
piri blatenje naše revolucije. »Pesniki« kot je Ivo Svetina 
tega niti malo ne skrivajo, hkrati pa potrebujejo v »DE
LU« skoraj četrt strani velikega formata, da bi dokazali 
»usodni nesporazum« ob »pesmi« Slovenska apokalipsa, ki 
je odvraten in ostuden politični pamflet. Da je bil leta 
1968 tiskan, pa je kriva družba sama, ki dovoljuje tiska
nje takih umazanij, blatenj in obrekovanj. Zares je mo
ralna in politična odgovornost vseh uredništev v naši 
družbi velika, toda nič manjša ni odgovornost organov 
oblasti, ki so prvi poklicani, da proti moralnim in pKJlitič- 
nim izprijencem ukrepajo. Menimo, da v gornjem pri
meru svojih pravic in dolžnosti do ljudstva ti organi niso 
uveljavili oz. izpeljali.

Trdno vemo, da velika množica mladih ljudi čvrsto ve
ruje v svojo socialistično domovino in da jo je pripravlje
na z dejanji tudi braniti, če bi bilo to potrebno. Mladina 
ima svoje probleme, katerim starejši dostikrat ne znajo 
ali pa tudi nočejo prisluhniti. Krivice, socialna nesoglasja, 
privilegiji in vse napake, ki se v našem razvoju dogajajo 
zaradi kakršnihkoli vzrokov, mlade bolijo. Krivda starej
še generacije je, da se nmogokrat ne zna približati tež
njam mladih, da jih ne razume ali pa včasih tudi noče 
raziometi. Napredne težnje in revolucionarnost mladih, ki 
se je ob junijskih študentS'kih dogodkih tako močno ma
nifestirala, nas opominja, da družba ni naredila vsega, 
kar je dolžna mlademu rodu, generaciji, ki prihaja, svoji 
bodočnosti. Take težnje in revolucionamost razumemo in 
pozdravljamo, odklanjamo pa igračkanje z demokracijo in 
s kulturo, ki jo zganjajo lažnjivi preroki in njihovi glasni 
ter tihi zagovorniki v »KATALOGU« in »TRIBUNI« (in 
za njima).

Ponavljamo: blatenje revolucije Je kaznivo dejanje in 
v nobenem primeru umetniško ustvarjanje. »Straniščna 
poezija« naj ostane zaklad njenih širokoustnih »kulturnih 
revolucionarjev«, saj bo končala tam, od koder je prišla.

Delovni ljudje Dolenjske odklanjajo »kulturo« deklasi
ranih limipenproletarcev, kot jo opevajo razni avtorji v 
študentski »TRIBUNI« in v zmazkih, kot je »KATALOG«, 
pa naj bo seme razdora in gnili nihiUzem v njih skrit v 
take aU drugačne barve, poplavo besed in brezsmiselnega 
čvekanja, ki nima s kulturo in s potrebami delovnih ljudi 
prav nobene zveze. To so zadnje dni povedali tudi štev!Ti\ 
člani in organizacije Zveze borcev v naši pokrajini, takega 
mnenja pa je tudi sleherni pošten človek naše domovine, 
ki si mora s trdim  delom služiti vsakdanji kruh in želi 
ter potrebuje resnično srčno kulturo, napredek ter zdravo 
bodočo ljudsko inteligenco, ki jo sam v taki ali drugačni 
obliki pomaga tudi šolati.

UREDNIŠTVO 
DOLENJSKEGA LISTA

Grob V  Družinski vasi
V prejšnji številki Dolenj

skega lista smo na prvi stra
ni objavili kratko vest o 
najdbi prazgodovinskega gro
ba v Družinski vasi. Stiska 
s časom in s prostorom ni
sta dovoljevala, da bi o 
najdbi povedali kaj več, za
to danes še nekaj besed o tej 
najdbi. Grob so sestavljali 
naslednji predmeti: zelo
visoka žara, ki je bila na 
dnu napolnjena u oglenino 
in sežganimi kostmi pokojni
ka. Na to pa so položili še 
lepo oblikovano vazo. Vse ka
že, da smo našli grob iz naj
starejše železne aU halštat* 
ske dobe, to Je približno iz 
8. stoletja pred našim Štet
jem, k» so Iliri svoje mrtve 
Se sežigali na grmadah 41 ji* 
hov pepel pa polagali v pli

naste žare. Zelo blizu najdi
šča tega groba, v gozdičku, 
imenovanem Kozjane, pa je 
precejšnje halštatsko gomilno 
grobišče z več kot desetimi 
gomilami, ki pa so bile vse 
že prekopane še pred prvo 
svetovno vojno, Tam so kopa
li že preparator Schulz, Jer
nej Pečnik in vojvodinja Me- 
klenburška.

Da smo grob rešili pred 
uničenjem in ga pridobili, za 
muzej, velja naša zahvala za 
previdno in razumno ravna
nje posestniku Alojzu Kopi
ni in tov. Juletu Šmidu, ki 
sta o najdbi takoj olkestila 
muzej. Zato, kadarkoli na
letite na izkopanine, pustite 
jih prt miru in obvestite o 
najdbi najbllžji muzej.

T. K.
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NAŠ RAZGOVOR

PO VEČMESEČNEM ZASTOJU SPET VADBA — najm lajši športniki p ri TVD 
Partizan Novo m esto so se pred Icratkim spet zbrali v gimnazijski telovadnici pod 
vodstvom Ruže Kovačičeve. Začeli so na novo z delom, ki je bil več mesecev 
prekinjeno. Na zadnji u ri telesne vzgoje se je zbralo kar 42 bodočih športnikov, 

‘Starih od 3 do 5 let. Pionirji (na sliki), ki tudi telovadijo, pa se lahko že izkažejo 
tudi z zahtevnejšimi vajami. (Foto: Slavko Dokl)

Kdo naj postavi temeljni kamen?
Zadnje posvetovanje telesno- 

vzgojnih delavcev Dolenjske, ki je 
bilo pred dnevi v Novem mestu, 
je ponovno opozorilo na staro, kot 
kaže, vsem znano težavo. Ta je 
v tem, da na na^em območju ni 
tiste osnovne telesnovzgojne dejav
nosti, ki je temeljni kamen za 
vsako nadaljnje športno udejstvo
vanje mladih ljudi. V tej zvezi 
so telesnovzgojni delavci zastavili 
vprašanje, kdo naj bo tisti, ki bo 
postavil temeljni kamen v telesni 
vzgoji!

Dunps res ni težko odgovoriti na 
to. Ce se 'spomnimo nekoliko let

nazaj, lahko ugotovimo, da je vča
sih osnovna telesna vzgoja uspešno 
tekla le v društvih TVD Partizan. 
Kaj pa danes? Danes je stanje 
teč kot kritično. Na območju Do
lenjske sicer dela nekaj društev 
Partizana vendar njihovi delovni 
uspehi zaradi objektivnih težav, 
niso vedno najboljši.

Kaj storiti, da bo dejavnost v 
teh osnovnih celicah telesne vzgo
je spet zaživela? Treba je pač 
poiskati take primerne oblike 
vključevanja najmlajših, da jih 
bodo te usposabljale za kasnejše 
delo v najrazličnejših športnih sek- 
•cijah. Takšni ljudje, ki se pona

šajo z osnovno telesnovzgojno 
izobrazbo (telovadnica!), se kas
neje lahko uspešno vključijo v 
najrazličnejše športe in so lahko 
celo vsestranski. Takih občanov 
si naša družbena skupnost naj
bolj želi. Ti ljudje so sposobni 
sprejeti na svoja pleča najtežje 
naloge in jih tudi uspešno izvesti.

Starejši telesnovzgojni delavci, 
ki že delajo in se trudijo, imajo 
vrsto umestnih predlogov. Skušaj
mo jih končno enkrat razumeti! 
Oni so si v večletnem uspešnem 
delu pridobili toliko izkušenj, da 
je p>ot, ki jo nakazujejo, resnično 
najboljša.

OBČINSKA KEGLJAŠKA LIGA KONČANA

Večer med novomeškimi kegljači
Kegljači Pionirja in Železničarja v medsebojnem srečanju odločali o zmago
valcu — Na tem srečanju zmagali Pionirjevci nad kasnejšimi občinskimi

prvaki kegljači Železničarja

Odločilno srečanje kegljačev Že
lezničarja in Pionirja za prvaka 
občinske lige je privabilo na keg
ljišče Pionirja v Bršlinu številne 
ljubitelje tega močno razvitega 
športa. Tekmovanje je potekalo v 
posebnem vzdušju. Obe ekipi sta 
imeli še možnost, da postaneta 
občinski prvak. Nekoliko bližje te
mu naslovu so bili Železničarjevi 
kegljači, ki so si že v prejšnjih 
srečanjih priborili neznatno pred
nost. Zmsgali pa so Pionirjevci s 
4®4 r  486, vendar razlika ni zado- 
stovpln -7« prvo mesto.

Srečanje _je bilo na posebni vi
šini. saj se je tu zbrala elita no
vomeških kegljačev. Številni gle
dalci so bili priče zanimivemu 
dvoboju, ki ga bodo lahko ohra 
nlli v spominu kot srečanje, kjer 
Je ^io /41 vsak posamezni kegeli. 
Zanimivost srečanja Je tudi ta, da 
je bil« na kegljišču živahna atmo 
sfera, saj so gledalci tega in one 
ga moštva spodbujali nastopajoč 
zlasti tiste, ki so podirali devetke!

— Pionirjevec Vinko Rodič, ki 
sodi sicer v starejšo, bolj izkuše-

k

no generacijo kegljačev, se Je 
pred vsakim nastopom temeljito 
zbral. Vsakokrat je nameril na 
devetko, padali so pa vp^Vmt tnrJi 
posamezni keglji (slika zgoraj).

— Tom* Kni.šič. kegljnf '^.onirja,

ki je letošnji dolenjski prvak, je 
ravno v t«m metu podrl devetko. 
Zlobneži so menili, da bi mu mo
ral večkrat posvetiti fleš. on bi 
podrl vseh devet (slika levo).

S DOKL

Oživitev Partizana na Otočcu
Mladinska organizacija dala pobudo za poživitev

Na pobudo mladinske organiza
cije’ Je bila v četrtek na Otočcu 
letna konferenca TVD Partizan 
Otočec.

V urejeni dvorani Doma Parti
zana so se razen 54 članov dru
štva letne konference udeležili 
gostje iz Novega mesta. Med nji
mi smo opazili zastopnika občin
ske zveze za telesno vzgojo Novo 
mesto podpredsednika Marjana 
$ionc«, sekretarja Roberta Romiha

Pred težko 
odločitvijo!

ste  se že odločili, koga 
boste izbrali aa Sportni'ka 
Dolenjske? V kratkem bo
mo objavili najbolj znana 
imena dolenjskih športni
kov z namenom, da vam 
pomagamo pri končni iz
biri najboljšega športnika 
Dolenjske, ki ga bomo 
razglasild ob novem letu.

Košarka na pohodu
Dr. Tomislav Goranić, nek

danji aktivni veslač pri IkUa- 
dosti v Zemunu, Je prevzel 
vodstvo metliških košarkarjev. 
Košarka se je rodila v Metliki 
leta 1967, ko sta  dr. Tomi
slav Goranič in Marko Polojac 
zbrala okrog sebe mlade fan
te, ki so želeli igrati to  zani
mivo igro z žogo. Nekaj več o 
košai^arjih je povedal dr. 
Goranič, vodja košarkarjev.

— Kdaj se j r  rodila ko
šarka?

»Nekateri telesnovzgojni de
lavci v Metliki smo opazili, 
da je tu precej mladine, ki 
se zanima za rokomet in ko
šarko. Zato smo uresničili za
misel) da Jeseni 1967 ustano
vimo košarkarski klub, ki Je 
sedaj pod okriljem Partizana. 
Začeli xno z enim košem, zdaj 
pa imamo že tudi asfaltirano 
igrišče z električno razsvetlja
vo.«

— Kaj hočete povedati s 
tem?

»TO, da so odgovorni ljudje 
opazili koristnost dela z mla
dimi ljudmi v košarkarskem 
klubu in podprli naša priza
devanja. Prepričan sem, da 
nam bodo takšno podporo 
nudili tudi še naprej. Seve
da le tako lahko pričakujemo 
hitrejši razvoj košarke v Me
tliki.«

— Morda ste že sedaj opa. 
ziii napredek?

»Kvaliteta je dosežena. Sre
čanje z ekipami, ki so nas 
pred nedavnim z ‘lahkoto pre
magale, zdai odločamo v svo

jo  korist. NaSa želja je, da bi 
uspeli v kvalifikacijah za 
vsU^ v II republiško košar
karsko ligo, in da smo sploh 
prišli do tega, je dokaz, da 
smo že precej napredovali.«

— Kako je z vadbo?«
»V zimskem času vadimo tri

krat tedensko, v letnih mese

cih pa smo bili na košarkar
skem igrišču vsak dan.«

— Kdo vam pomaga?
»Kot že omenjeno, so nam 

precej pomagali odgovorni lju 
dje pri občini, od delovnih or
ganizacij pa BETI, ki ima ze
lo veliko razumevanja za šport 
v občini.«

D. DOKL
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Bela krajina je bila 
nepričakovano poražena

Nogometaši Bele krajine so to nedeljo nepričakovano izgubili 
srečanje s povprečno ekipo Rakeka. Ta neuspeh, ki je prvi letošnji 1 
poraz, jih bo stal boljšo uvrstitev. Celulozarjevi nogometaši, ki so 
gostovali v Prekniurju, so poželi zasluženo zmago in v končni raz> 
predelnici osvojili drugo mesto, kar jc uspeh, ki ga ni uihče pri- ! 
čakoval. Za svojo igro in vztrajnost zaslužijo vse priznartje. Upravi-  ̂
Seno pričakujemo, da nas iiodo tudi v spomladanskem delu prven- ' 
stva razveseljevali z zmagami na domačem in tujem igrišču. — j 
Naših Miren&uuiv pa se res drži smola! V nedeljo, ko so imeli že 
na tleh boljšo eiripo Usnjarja z >'rhnike, so zaradi preoranega 
igrišča tekmo prekinili in odločitev prestavili na kasnejši termin. 
Novomeš^ni so v Jevnici v težkih pogojih spet razveselili svoje 
pristaše.

ter zastopnika političnih organi
zacij. predsednika občinskega ko
miteja AMZ Andreja Repinca.

V poročilih je dosedanje vod
stvo Partizana zatrjevalo pr(q>ad 
društva, vendar Je k asn e j^  raz
prava pokazala, da Je zanimanje 
članstva za dejavnost društva pre
cejšne, vendar pa je bil pristop 
prejšnjega vodstva nepravilen. To 
je eden od glavnih vzrokov sa 
skorajfeji propad.

Razprava na konferenci Je po
trdila da Je treba dejavnost za
črtati v tisti smeri, v kateri se 
člani želijo najbolj udejstvovati. 
Tudi gostje koherence so posve
tili vso pozornost na novo začr
tani poU oživelega društva.

Na konferetM:! je bilo slišati 
vrsto mnenj in predlogov. Spre
jetih Je bilo tudi več važnih w e -  
pov glede ureditve klubske sobe 
in dvorane ter prostra za shranje
vanje opreme.

Izvolili so tudi iK)vo vodstvo: 
za predsednika Je bil izvoljen 
Marjan Gregorčič, podpredsednik 
pa bo Alojz Gotlib. Vrti tega so 
m'OliU 9-članski odbor in 10-član- 
&ko komisijo aa šport in kulturo 
ter odbor za ureditev doma.

M. GREGORČIČ

Bakovci : Celulozar 2:3
Za težko tekmo zadnjega ko

la II. republ'ške lige je značilna 
groba igra domačega moštva iz 
Bakovec. Doma&i, ki se borijo 
za obstanek, so hoteb prekrižati 
račune Celulozar Ju, ki Je bil do te 
tekme na drugem mestu na raz 
predelnici. Prekmurci so se po
kazali kot aelo nedisciplinirana 
ekipa, saj so večkrat ugovarjali 
sodniko^m  od’očitvam. Prav to 
je bilo vzrok, da se Je sodnik 
zbal dosoditi kar trikrat najhujšo 
kazen v korist gostov. Kazni bi 
bile upravičene, saj so domači 
branilci kar trikrat zrušili napa
dalce gostov v kazanskem pro
storu.

Ob koncu moramo povedati na
vijačem Celulozarja, da so se Kr
čani borili z vsem srcem in pri
kazali na tej tekmi dosti več kot 
domači, ki so bili fizično močnejši 
in v boju za žogo preostri.

Zadetke za Celulozarja so do
segli; Božič, Kandič in Stanoje
vič. J. HARTMAN

Usnjar (Vrhnika) : Mir
na 1:2

Nogometaši Mirne so v nedeljo 
gostovali na Vrhniki pri domačem 
Usaijarju, Začetek srečanje Je bil 
zelo zanimiv, saj Je borbenim Mi- 
renčanom po lepih kombinacijah 
a ^ l o  zabiti dva gola. Domačim 
je to uspelo iz 11-metrovke, ki Jo 
ie sodnik neupravičeno dosodil, 
saj je bil prekršek nad domačim 
Igralcem narejen več kot 5 metrov 
izven kazenskega prostora. V 25. 
minuti pa je sodnik predčasno za
ključil tekmo, ker je ugotovil, da 
rasanočeno in razrito igrišče ni 
več primemo za igro. Strelca za 
Mimo sta bila Ajdišek in Sturm.

Na težkem terenu so gostje po
kazali več kot domačini, zato za
služijo pohvalo. Srečanje, ki se je 
predčasno končalo, seveda še ni 
zaključeno. Končno odločitev bo 
morala dati telcmovalna komisija.

A. TR.ATAR

Enotnost (Jevnica) : 
Elan 3:4

Nogometaši novomeškega Elana 
so to nedeljo gostovali v Jevnici 
pri Enotnosti. V težki tekmi so 
izbojevali zasluženo zmago s 4:3. 
Donaači nogmnetaši, ki so letos 
slabo startali v nogometnem tek
movanju, so za vsako še tako kva
litetno nogometno ekipo nevarni. 
To 30 občutlH tudi Novomeščani, 
ki so se morali krepko potruditi, 
da so odnesli dve točki. Med No- 
vcmeščani so se odlikovali zlasti 
nekateri mlajši nogometaši, ki 
vidno napredujejo.

T. S.

Rakek : Bela krajina 4:1
Nogometaši Bele krajine so v 

nedeljo gostovali nogometaših 
Rakeka, ki so bili do nedavne
ga na predzadnjem mestu prven
stvene razpredelnice z dvema toč
kama, in srečanje izgubili s 4:1. 
To Je njihov prvi poraz in je pri
šel precej nepričakovano. Tekma 
Je bila odigrana v nemogočih po
gojih. Igrišče ni bilo primemo za 
igro, vendar se je na prigovarja
nje gostov tekma vseeno odigrala. 
Ta poraz Je Črnomaljce še bolj 
oddaljil od prvega mesta. Edini 
zadetek za Belo krajino Je dose
gel Lojze Weiss. V nedeljo bo v 
Črnomlju derbi srečanje med v a  
dečo ekipo iz Domžal in Belo km- 
jino. Gledalce opoearjamo nb. to 
zanimivo srečanje.

Končna razpredelnica II. republiške 
nogometne lige

(Stevilice pomenijo: igrane, dobljene, neodločene in zgubljene tekme

1. DRAVA
2. CELULOZAR
3. VELENJE
4. FU2INAR
5. STEKLAR
6. SEVER
7. BRANIK 
8 RACE
9. ŠMARTNO

10. OSANKARICA
11. BAKOVCI 
13. ZALEG

golov — ter S t^ lo točk).
9 2 0 34:9 20
7 2 a 31:22 16
6 a 3 27:14 14
6 1 4 35:24 13
4 1 S 32:28 10
4 a 5 22:22 10
3 4 4 23.25 10
4 2 5 27:33 10
4 1 6 28:33 9
3 a 6 17:30 8
3 0 8 16:29 6
3 0 S 17:39 6

30.000?

Od tu in tam
H KRMELJ — V nedeljo je ša

hovska sekcija Svobode Kmielj 
priredila hitropotezni turnir, na 
katerem je nastopilo 10 igralcev. 
Zmagal Je Sribar z 8 točkami, sla
dijo žitnik, Perhaj 6,5, Debelak
5.5 itd. Šahovska sekcija ki mar
ljivo dela. Je nabavila dve šahov
ski uri tako da se bo v decem
bru lahko pričel turnir za III. kar

(B D.)
■  NOVO MESTO — Prvi do

mači tum ir, ki so ga priredUi no
vomeški namiznoteniški igralci, 
resda ni bil številčno najbolj tst 
seden. Je pa pokazal vrsto zanimi
vih srečanj. V moški konkurenci 
je zanesljivo zmagal Marjan So
mrak, precejšnje presenečenje pa 
predstavlja drugo mesto Bergerja, 
ki je pustil za seboj Kupša in 
Uhla. V konkurenci parov sta bi
la prva KapS in Somrak, druga 
pa Blažen in Šepetave. M ^  mla
dinci Je zmagal D|u*ašević, pred 
Sepetavcem in Blaionom.

(P. U.)
■  SAMOBOR — Brežiški roko

metaši so se v soboto z nepopol
no moško ekipo udeležili prazno
vanja 10-letnice rokometa v občini 
Samobor. Brežičani so med 4 eki
pami zasedli prvo mesto in v traj
no last prejeli 1 ^  pokal. Breži
ška ekipa Je obe srečanji zmagala.
V polfinalu 18:12 in v finalu 9:6.

(V. P.)
■  KOČEVJE — Osnovna šola Je 

z namenom, da poživi zimsko 
vadbo v košarki, razpisala tek
movanje za ženske razredne od
delke. Tekmovanje bo teklo v treh 
kolih. Po prvem kolu je stanje 
naslednje: 1., 2. in 3. mesto . c, 
8. e. 8. d (po 2 točki), 4. in 5. 
8. f in 8. b (bre* točke). Vseka
kor je takšen način tekmovanja 
v zimski sezoni spodbuden, ker 
<4opnjuje zanimanje za tekme ozi
roma za košarko nasoloh. K temu 
nripomorelo tudi dobri pogoji za 
delo v veliki telovadnici Doma te
lesne kulture

(A. A.)
m  SEVNCA — v  počastitev ob- 

(^inskesa praznika je bilo tu med
občinsko strelsko tekmovanje, ki 
se ga je udeležilo 8 občinskih ekio. 
Strelci so tekmovali z malokali
brsko puško serijske izdelave. Re- 
Tailtati so bili sledeči: 1. ObS Ce
lje 97 krogov, 2. ObS Zabok 936 
krogov. 3. ObS Hrastnik 901 krog, 
4. ObS Trbovlje 898 krogov 5. 
ObS Zagorje 884 krogov in 6. ObS 
Sevnica 824 krogov Prehodni po
kal je že drugič premočno osvojila 
“kloa iz Celja.

(S. S.)
■  CRMOSNJICE — 17. in 18. 

januarja bo v dolenjskem zimsko- 
smučarskem centru X. jubilejno 
smučarsko tekmovanje lesarjev, 
gozdarjev in lovcev. Prireditelji 
tekmovanja je Društvo Inženirjev 
in tehnikov gozdarstva In inrtiistri-

7.H nrpdelftvo l*»sa iz Noveca 
mesta. Pokroviteljstvo pa sta pre
vzeli de’ovni organizaciji NOVO- 
LES In GG. Tehnično izvedbo tek
movanja bo prevzelo smučarsko 
društvo Rog iz Novega mesta. Na 
tekmovanju, ki se ga bo udeležilo 
blizu 200 tekmovalcev iz vse Slo
venije, bodo tekmovali v tekih 
in veleslalomu. (N. N.)

■  BREGANA — V nedeljo Je 
bilo tu tradicionalno srečanje sin
dikalnih reprezentanc občine Bre
žice in Bregana v počastitev dne
va republike. Brežičani so zmaga
li v .*nhu. raz<»n te"*’ na v 
streljanju z zračno puško in keg
ljanju. Domači športniki so bili 
uspešni v odbojki in namiznem 
tenisu. Srečanje v malem nogo
metu se je končalo neodločeno 
1:1. (V. P.)

■  KRŠKO — Vaterpolisti krške
ga Celulozarja trenirajo dvakrat 
na teden v telovadnici TVD Par
tizan. Suhi trening vodi njihov 
trener požrtvovalni in zaslužili 
ŠDortni delavec Mirko Kužnik. V 
decembru se bodo plavalci enkrat 
tedensko zbrali na skupni vadbi 
v Cateških Toplicah

(L. H.)
■  SEVNICA — Na kegljišču ga

silskega društva v Sevnici je bilo 
prijateljsko srečanje kegljačev 
Iskre iz Novega mesta in Kopi
tarne iz Sevnice. Zmagovalec sre
čanja ni bil znan do zadnjih dveh 
metrov. Končno pa so le zmagali 
domači tekmovalci z rezultatom 
1973:1959. V domači ekipi sta bila 
najboljša Požek in Stopar, ki sta 
podrla vsak po 371 kegljev, pri 
gostih pa Kastciic s 364 podrtimi 
keglji

(J. B.)
■  KRŠKO — Pred dnevi so na 

tehnični srednji šoli ustanovili 
športno društvo »Jastreb«. Pobudo 
za ustanovitev novega društva je 
dal strokovni predavatelj telesne 
vzgoje na Soli Franjo Laci, znani 
trener nogometnega kluba Celulo- 
z&r in neutrudni športni delavcc.

■  KOČEVJE — Na hitropotez
nem šahovskem prvenstvu za no
vember Je zmagal Mirko Cuk. 2. 
do 4. mesto sl delijo Sega, Vizink, 
in Blatnik. (I. S.)

■  SEVNICA — Na predzadnjem 
šahovskem hitropoteznem turnir
ju, ki Se pride v poStev za osvo
jitev pokala, ki ga dobi hitropo
tezni šahovski prvak za leto 1968, 
Je prvo mesto zasedel Maurer s
15.5 to6ke, drugi Je bil Gačnik 
(IS), 3. do 4. Blas in Mejak. 5. 
Dvojmoč Itd. f j. B.)



Oktet Gallus 
bo pel za KRKO

29. november bomo letos 
slovesno praznovali po vsej 
državi. Delovni kolektivi so 
že začeli pripravljati kolek
tivne proslave, na katerih bo
do obnovili spomine na II. 
zasedanje AVNOJ. Kolektiv 
»Krke« bo organiziral prosla
vo 26. novembra v Domu kul
ture. Na proslavi bo sodelo
val tudi naš priznani oktet 
»Gallus«. Zaradi izrednega za
nimanja za ta nastop si Za
vod za kulturno dejavnost 
prizadeva, da bi oktet Gallus 
nasčopil tudi na šolski prosla
vi in v Dolenjskih Toplicah.

Cesta že —  
kaj pa blato?

P:ebivalci Gaberja se up
ravičeno veselijo lei>e široke 
ces.e, ki bo marsikoga zami
kala, da se potegne v ta kraj 
p>od Gorjance. Do vasi bo šlo 
lep-D, teže pa bo v sama vasi, 
ki se kar utaplja v blatu, če 
so. marljivi Gaberci znali pre
mostiti toliko teeflcih ovir, bo
do verjetno tudi z domačega 
pra^a znali odsptraniti blato, 
ki kvairi sicer urejeno vasi
co.

Gnojila na kredit
Kmetijska zadruga Žužem

berk je dala kmetom za 50 
tisoč din umetnih giM>jil na 
kredit. Kmetje bodo vrnili 
k re lit v oWiki kmetijskih 
pridelkov

Z zasebno prakso bi šltodili 
javni zobozdravstveni službi

Zdravstveni dom v Novem mestu je sprejel de
lovni program, s katerim bodo poizkušali že prav 

kmalu izboljšati razmere v zobozdravstvu

Na svoji zadnji seji je svet 
za zdravstvo, socialno var
stvo in delo razpravljal tudi
o zoboizdravstveni službi, ki je 
že nekaj let zapovrstjo delala 
z izgubo, čeprav še zdaleč ni 
krila vseh potreb prebival
stva. V razpravi se je poka
zalo, da doslej v zobozdrav
stvu ni bilo prave si>odbude 
za delo, da zobozdravstveni 
delavci niso bili nagrajevafti 
po delu in da so bile za ne
uspeh deloma krive tudi pre
majhne in neurejene ordina
cije m drugi prostori.

V letošnjem letu zobo
zdravstvena služba v novome
ški občini zaradi raznih vzro
kov ni izkoristila približno
80.000 din iz sredstev, ki jih 
namenja za zobozdravstvo 
Komunalni zavod za soc. za
varovanje. Ta sredstva, ki so 
namenjena za izboljšanje zo
bozdravstvene ambulante v 
Bršlinu, za nakup potrebnih 
prip>omočkov in za ureditev 
tehnike ter njenih prostorov v 
Novem mestu in žužemberku.
V Zdravstvenem domu so 
sprejeli kratkoročen program 
tlela, s katerim bodo poizku
šali že v kratkem izboljšati 
razmere v zobozdravstveni 
službi in poskrbeti, da ne bo

prihajalo do pritožb. Sklenili
da bodo sprejeU nov pra

vilnik o nagrajevanju zobo
zdravstvenih delavcev in da 
bodo nudili storitve tudi sa
moplačnikom.

Na seji sveta so razprav
ljali tudi o prošnjah za odo
britev zasebne prakse v zobo
zdravstvu. člani sveta so biU 
načeloma proti zasebni prak
si. Poudarili so, da bi ta po- 
ča‘ai uničevala javno zobo
zdravstveno službo, saj bi se 
mnogi zobozdravstveni delav
ci zaradi nižjih režijskih stro
škov in večjih dohodkov odlo
čali zanjo. Sklenili so, da bo
do močno podprli vse napore 
Zdravstvenega doma, da se 
tudi vprašanje zobozdravstve
ne službe v občini vendarle 
ugodno reši. M. P.

Straža: športniki 
obnovili aktiv ZMS
Nedavno so v Straži obno

vili aktiv ZMS. Predsednik je 
Iztok Hrovat, sekretarka pa 
Vanja Faleskini, oba novome
ška gimnazijca. Jedro aktiva 
tvorijo mladi športniki, ki 
so tudi prvi dali pobudo za 
obnovo mladinske organizaci
je v Straži.

N O V O  M E S T O  V  P O D O B I
še dolgo tega, kar smo zaključili objavljanje podob naših dolenjskih 

gradov in krajev, kot jih  je skoraj pred tr i sto leti prikazal in opisal J. V. Val
vasor v svoji Slavi vojvodine Kranjske. Naši bralci so z velikim zanimanjem 
sledili tem  objavam. Danes začenjamo z novo vrsto objav, ki pa smo jo posvetili 
našemu Novemu m estu. V tej novi, lahko bi rekli zgodovinski slikanici Novega 
mesta, želimo objaviti najznačilnej^  upodobitve našega m esta od časov, ko so 
nam take slike znane, pa do d an ^n jeg a  dne. Tako bomo n ^ a j  časa sprem ljali 
na.se mesto in njegovo rast v teku zadnjih treh  stoletij, p ri slikah pa objavili 
tudi kratka pojasnila. Gradivo za to slikanico zbira in pojasnila sestavlja Dolenj
ski muzej.

H krati prosim o vse, ki im ajo kakšne fotografije Novega mesta, zlasti starejše, 
da jih za kratek  čas posodijo uredništvu našega lista. Vse posojene slike bomo po 
uporabi vrnili lastniku.

■ r-
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Ivan Klobučarič: Novo mesto in okolica na začetku 17. stoletja

I. KlobučariC se Je rodil okoli 1550 v kraju 
Dubašnica na otoku Krku in Je umrl okoli 1605 
neznano kje. 2ivel Je v svoji mladosti na Reki, 
kasneje pa kot menih v samostanu bosonogih 
avguStincev v Filrstenfeldu na Štajerskem. Bil 
Je odličen kartograf in je po naro£ilu..4iadvoJvo- 
de Ferdinanda izdeloval semljevid njegovih de
žel — Štajerske, Koro£ke, Kranjske z Istro, pa 
tudi Dalmacije. V ta namen je potoval po vseh 
teh krajih in izdeloval skice in risbe ter črteže 
m est, gradov, cerkva in  terenske posnetke. Pre
den Jo delo končal, je  um rl, vse gradivo — na 
stotine Je teh risb in skic — pa je kasneje p ri
šlo v Štajerski deželni arhiv v Gradcu, kjer se 
hrani Se sedaj Iz 'e  zbirke je tudi nekaj upo- 
dobitev Novega m esta in njegove bliinje ter 
daljne (Aolice.

Na skici, ki Jo danes objavljamo, je Klobu-

čarifi začrtal predvsem dolino Krke med Novim 
mestom in Žužemberkom oziroma do Budganje 
vasi in Sv. Martina pri ValiSnl vasi, vnesel pa 
je tudi položaje Dobrniča. Trebnjega in Prim- 
skovega. Dokaj podrobno ' Jc skiciral položaje 
gradov in naselij med Novim mestom. Stražo 
in Vavto vasjo, okoli Toplic z gradovi Rožek in 
T um  ter Sotesko. Ob času nastanka skice Je 
Se stala S tara Soteska v strm ini na desnem bre
gu Krke. ki Jo Je kakih petdeset let kasneje Val
vasor označil le Se kot razvalino. Na položaju 
novega soteSkega gradu na levem bregu Krke Je 
zarisal le utrjen obrambni stolp, ki so ga kakih 
trideset let kasneje vgradili v ;iovo nastajajočo 
veliko grajsko arhitekturo. Ta Je bila dokončana 
prav v Valvasorjevem času med leti 1679 in 1689 
in Je naS veliki polihistor napisal o njej, da Je 
najTečJi in naJlepSi grad na Kranjskem.

13. novembra sta  kot gosta Sveta sindikatov Jugoslavije obiskala Novo mesto 
profesor na tokijski univerzi in direktor centra m ednarodne organizacije dela 
za Japonsko K atsum i Yakabe in glavni urednik agencije Shin Tokio Press, Kan 
Watanabe. Japonska gosta je  najprej sprejel predsednik Obs Franci K uhar s so
delavci, nato pa sta  obiskala tovarno perila LABOD. Na sliki: japonska gosta si 
z zanimanjem ogledujeta proizvodnjo v LABODU (Foto: M. Jakopec)

Po koliko še v zavarovančev žep?
Predsedstvo ObSS in odbor za družbene službe se le deloma strinjata z 
ukrepi, ki sta jih v skupnem komunikeju predlagala republiški izvršni svet 
in republiški sindikalni svet za reševanje zdravstvenega In pokojninskega 
zavarovanja — Začela se je tudi razprava o družbenem dogovoru na pod

ročju šolstva in sploh izobraževanja

Predsedstvo občinskega sin
dikalnega sveta in občinski 
odbor sindikata za družbene 
dejavnosti v Novem mestu 
sta 13. novembra na skupm 
seji, ki so se je udeležili tu
di predstavniki zavoda za so
cialno zavarovanje, rasprav
ljala o perečih vprašanjih 
zdravstvenega in pokojnin
skega zavarovanja.

Člani predsedstva so se na 
tej seji podrobneje seznanili 
s komunikejem, Id sta ga ne
davno objavila republiški iz
vršni svet in predsedstvo re
publiškega sveta sindikatov 
in z njim predlagala ukrepe 
na področju zdravstvenega in 
pokojninskega zavarovanja. 
Glede na stališče obeh re
publiških organov, naj bi 
sredstva za izboljšanje zdrav
stvenega varstva dobili tudi

iz osebne p>otroš!nje, so na 
novomeški seji menili, da ne 
bi smeli vsega bremena obe
siti na ramena zavarovancev. 
Pripomnili so, da bi se dal 
marsikak dinar prihraniti, če 
bi še izboljšali zdravstveno 
varstvo zavarovancev. Pred
sedstva se je odločilo, da 
bo v začetku decembra skli
calo sejo plenuma, na kate
ri naj bi se še podrobneje 
pogovorili o predvidenih ukre
pih na področju zdravstvene
ga in F>okojnins'kega zavaro
vanja.

Na tej seji so obravnavali 
tudi vprašanje družbenega do
govora na področju šolstva. 
Predsedstvo ObSS je predla
galo odboru za družbene služ
be. naj s temeljno izobraže
valno skirpnostjo pripravita 
predloge za tak dogovor. Ko

bodo znana proračunska me
rila za leto 1969, pa bodo o 
družbenem dogovoru za reše
vanje šolskih vprašanj raz
pravljali za isto mizo s pred
stavniki občinske skupščine.

Pred ustanovitvijo 
konference za druž

beno aktivnost žensk
Izvršni odbor občinske 

konference SZDL Novo mesto 
je na zadnji sejd sklenil, da 
v najkrajšem možnem času 
skliče sejo občinske konfe
rence SZDL, ki bo ustanovila 
konferenco za družbeno ak
tivnost žensk- IzArršni odbor 
je na eni izmed prejšnjih sej 
že imenoval iniciativni odbor 
bodočega vodstva konference.

Pogled iraprej in nazaj
(Nadaljevanje in konec)

Trgovina, gostinstvo in turizem so na
redili k o n ^  naprej v svojem razvoju, 
predvsem s posodobljanjem in z razširit
vijo prostorov, v katerih nudijo občanom 
usluge. Sem sodi predvsem velika in mo
dema Merkatorjeva blagovnica, komplet
na rekonstrukcija otoškega gradu in Šmar
jeških toplic ter delna obnova Dolenjskih 
toplic. To pot je potrebno nadaljevati, 
vendar razumno in z jasnimi računi. 
Pomembno je, da smo na področju turiz
ma dobili prvi kompleksen program raz
voja te dejavnosti, ki se ni ustavil na ob
činskih mejah, pač pa je ovrednotil turi
stični prostor na celotni Dolenjski.

V slavnostnih govorih ni navada ome
njati težav, pa vendar ne morem mimo na
šega največjega problema — naše steklar
ne v stečaju. Tu smo se morali od tablet 
in injekcij zateči h kirurškemu nožu in 
upam, da bo operacija ob sodelovanju 
širše družbene skupnosti uspfela. Doseda
nji potek operacije kaže, da se pri diagno
zi nismo zmotili, namen pa je bil od vse
ga začetka jasen: dokončno in uspešno 
ozdraviti!

V preteklih letih našega dokaj uspeš
nega gospodarskega razvoja so začele do
zorevati materialne možnosti za reševanje 
problemov na področju splošnega standar
da naših ljudi. Potrebe in zahteve sodob
nega časa so seveda večje od realnih mož
nosti. Zato smo morali od občasnega re
ševanja te problematike preiti k organi
ziranemu reševanju. Največji problemi, 
pa tudi največje zahteve se pojavljajo pri 
preskrbi z vodo in pri njenemu spremlje
valcu — kanalizaciji. Pa tudi urejanje cest, 
ulic In celih naseJij je postalo impera
tivna zahteva našega gospodarstva in na
ših ljudi. Prav zaradi tega je izdelana 
študija za regionalno vodovodno omrežje, 
kjer že imamo delno materialno osnovo 
za njeno uresničitev v ceni vode, in dogo
vorjen medobčinski program za moderni
zacijo pomembnejših cest. Del tega pro
grama je že uresničen, za nadaljevanje pa 
iščemo realne možnosti.

CJvedba prispevka za uj?orabo mestne
ga zemljišča nam je omogočila nekoliko 
večje posege pri urejanju naših večjih na
selij. Prvi rezultati so že vidni, predvsem 
pa so opazna prizadevanja in delo obča
nov samih v naših krajevnih skupnostih 
in pripravljenost delovnih organizacij, da 
pomagajo. Prepričan sem, da bo s tiko 
pripravljenostjo in sodelovanjem možno 
doseči na tem področju še večje uspehe 
in praktično postopoma rešiti večino glav
nih problemov.

Na področju družbenih dejavnosti se 
moram najprej dotakniti otroškega var
stva, za katerega je zagotovljena sicer mi
nimalna osnova za njegovo rast. Tu mo
ramo čimprej sprejeti program razvoja 
otroškega varstva, ki mora vključevati tu
di program izgradnje potrebnih prostorov. 
Stanje na tem področju nas neusmiljeno 
sili, da preidemo čimprej do dejanj. Mi
slim, da tu ni več velikih dilem, pač pa 
ena sama in jasna zahteva zaposlenih ma
ter in naših otrok. Da je ta problem mož
no rešiti predvsem v sodelovanju z delov
nimi organizacijami, sta nam dala jasen 
dokaz žužemberska ISKRA, pa tudi No- 
voteks.

Področje izobraževanja je prav gotovo 
eno izmed najpomembnejših družbenih de
javnosti, ki mora dobiti svojo družbeno 
in materialno ceno. Za rešitev znanih pro
blemov v šolstvu je občina premajhen 
okvir; zaradi tega moramo podpreti pri
zadevanja republiškega izvršnega sveta, 
uresniči svoj program za rešitev material
nih problemov našega šolstva. Ta naša 
podpora mora iti do naših skrajnih ma
terialnih možnosti. Pri tem ne zanikam 
materialnih problemov na drugih področ
jih, mislim pa, da je naša družbena dolž
nost, da ocenimo, pri kakšni materialni 
ravni nastajajo problemi pri drugih de
javnostih. Od tu dalje moramo ustvariti 
drtižbeno lestvico za rešitve v okviru mož
nosti in prepričan sem, da ima šolstvo v 
tej lestvici prednost.

FRANCI KUHAR 
predsednik občinske 

skupščine Novo mesto
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Bo šušmarjem v 
zdravstvu res 
odklenkalo?

Na zadnji seji sveta za 
zdravstvo, socialiK) varst
vo in delo so med drugim 
raaspravljali o »črni prak
si« v zdravstvu, ki se je 
razSiirila tudi v novome
ški občini. Sklenili so, da 
bodo poslali davčni upravi 
in prist»jnim  organom 
občinske skupščine poseb
no priporočilo z zahtevo, 
naj začno čimprej odkri
vati šušmarje, jih nadzo- 
nujejo in tako preprečijo 
še večjo škodo, ki že na
staja zaradi hitiega in ne
učinkovitega zdravljenja. 
»Cma praksa« se je Še po
sebej močno razpasla v 
zobcradravstvu.

(Op. uredništva: »črna 
praksa« nekatecrih zobar
jev in študentov zobo
zdravstva v Novem mestu 
je že dolgo »javna ta j
nost«, za katero so pristoj
ni organi vedeli, a je do
slej niso preganjali oziro
ma odločno prepovedali- 
Mar čakaimo tudd tu, da 
bo prišlo do zastrupitve 
ali siceršnje infekcije in 
bodo ukrepi šele potem 
učinkoviti?)

IMV bo Izvažala 1000 prikolic na mesec
Načelo: »Izvažaj, če hočeš uvažati!« je v IMV ugodno vplivalo na povečanje 
izvoza, domače proizvodnje in na posodobljenje tehnologije — V letu 1969 

nameravajo izvoziti 12.000 avtomobilskih prikolic

Predstavniki IMV Novo me
sto so pretekli teden podpi
sali na letni konferenci 50 tr 
govskih predstavnikov nizo
zemske družbe Dick Wissink 
pogodbo za prodajo 1000 avto
mobilskih stanovanjskih pri- 
koldc. Predstavniki omenjene 
nizozemske družbe so si ogle
dali proizvodne prostore IMV 
v Novem me’atu, pri kateri so 
letos že kupili 600 avtomobil
skih stanovanjskih prikoUc.

Razveseljivih vesti, kot je 
tale, se ne ponuja veliko. 
1000 prikolic je 1 milijon do
larjev. O izvozu Industrije 
motornih vozil Novo mesto 
sta na našo prošnjo govorila 
predsednik UO Anton Sepec 
in predsednik DS inž. Božo 
Kočevar:

— Naš devizni režim je tak, 
da lahko uvažaš surovine ali 
sestavne dele samo, če si iz
vozil dovolj svojih izdelkov.
V začetku smo preživeli v iz
vozu precej težav, deloma za
radi hude konkurence na zu
nanjem tržišču, deloma pa 
zaradi stalnega spreminjanja 
deviznega režima v Jugosla
viji.

Na zunanje tržišče smo 
prodrli predvsem zato, ker

Kdo bo dobil na glavo 
nekaj kubikov opeke?

v  soboto, 16. novembra 
ob 8-30, je s stavbe št- 1 
na novomeškem Glavnem 
trgu (vsi jo poznajo kot 
Begmanovo hišo) na vsem 
lepem zgrmel na glavno 
mestno ulico del zaključ
nega venca- Tik prehoda 
čez Cesto komandanta 
Staneta, pa tudi na sam 
prehod, je padlo iz višine 
približno 10 metrov %  do
ber kubik opeke in ome
ta. Na srečo prav v tem 
hipu na tem delu ceste ni 
bilo nikogfar; material, ki 
smo ga videli na cesti, pa 
bd zlahka ubil več ljudi 
oz- jih teže ranil. Ranjen 
je bil samo nek tretjeSo- 
lec, vendar samo lažje.

Hišni svet te stavbe je 
Že 29. februarja letos pis
meno opozoril Podjetje za

stanovanjsko gospodarst
vo in urejanje naselij, da 
je del zaključnega venca 
na njihovi hiši počen in 
da obstaja nevarnost, da 
se bo zrušil na Glavni trg. 
Kljub temu, da se po iz
javi stanovalcev zbere v 
tej hiši na leto do milijon 
starih din najemnin, ni 
stanovanjsko. i>odjetje za
varovalo oz. popravilo po
čenega zaključnega venca.

Stanovalci hiše so nas 
opozorili na veliko nevar
nost, ki nd odstranjena: 
vsak čas lahko zgrmi na 
cesto preostali del zaključ
nega venca, ki je počen 
na večih krajih-

Bomo morali res poča
kati na večjo nesrečo in 
bodo pristojni organi šele 
potem ukrepali? D- L.

smo do skrajnih meja upo
števali zahteve in okus razva
jenih tujih kupcev, katerim 
je namenjena naša avtomobil
ska stanovanjska prikolica. V 
servisni službi za inozemstvo 
smo šli tako daleč, da so na
ši predstavniki obiskali vse 
tujce, ki so uporabljali našo 
prikolico, ter jA  povprašali 
za njihovo mnenje o njej ter 
za predloge glede izboljšave. 
Ta korak je naletel na tujem 
na zelo laskave ocene in ni 
ostal nezapažen.

Ostra konkurenca v tujini 
je vplivala na kvaliteto naše
ga izdelka; ker pa smo se

hkrati morali podrediti tudi 
ceni na tujem tržišču, smo se 
morali lotiti posodobljenja 
tehnološkega postopka. Tako 
je ukrep: »Izvažaj, če hočeš 
uvažati!« vplival na to, da 
je proizvodnja avtomobilskih 
stanovanjskih prikolic postala 
močan steber v naši proiz
vodnji tako glede dohodka 
kot tudi glede deviznega pri
liva.

Odločili smo se, da bomo 
podvojili proizvodnjo avtomo
bilov za domači trg. To po
meni, da bomo potrebovali 
še enkrat več pogonskih mo
torjev za te avtomobile in še

enkrat več tiatih sestavnih 
delov, ki jih  uvažamo. Za to 
potrebujemo še enkrat toliko 
deviz. Povsem razumljivo je, 
da moramo zaradi t ^ a  pove
čati tudi izvoz. Prihodnje le
to bomo izvozili 12.000 avto
mobilskih stanovanjskih pri
kolic in s tem ustvarili okoli 
8 milijonov dolarjev izvoza. 
Ce upoštevamo, da je proiz
vodnja prikolic že rentabilna, 
predstavlja tudi ta del naše 
proizvodnje veUk del dohod
ka in lep prispevek našega 
kolektiva k izvozu.

Glede deviznega režima ve
lja reči samo to, naj ostane 
enak in naj se ne spreminja, 
vsaij na slabše ne. Spremem
be v škodo delovnih organi
zacij namreč povzročajo ne
malo nepotrebnih težav!

RAZGOVOR Z DELEGATOM ZA KONGRES ZKJ

Gospodarstvo, delitev in mladi v ZK
Inž. Božo Kočevar, predsednik DS v Industriji motornih vozil in delegat 

za IX. kongres ZKJ, odgovarja na dve vprašanji

— Kaj menite o delitvi do
hodka med delovno organiza
cijo in družbo?

— Od začetka reforme je 
poteklo že toliko časa, da bi 
morala biti tudi delitev do
hodka popolnoma jasna in 
ustaljena. 2al se je delitveno 
razmerje poslabšalo v škodo 
delovnih organizacij, odliv 
dohodka v splošno potrošnjo 
pa povečal. Z odvzemanjem 
dohodka delovnim organizaci
jam smo prišli tako daleč, 
da že ogrožamo nadaljnji raz
voj goiipodarstva.

Program splošne porabe je 
zastavljen zelo širokopotezno 
in ne upošteva možnosti go
spodarstva, ki mora zagotovi
ti denar zanj. Mislim, da je 
že prišel čas, ko moramo go
spodarstvo ustaviti in reči, da 
je gospodarstvo 'tisto, ki bo 
povedalo, koliko sredstev lah
ko da! Splošna poraba se ne 
sme povečevati v nesorazmer
ju s povečevanjem gospodar
ske rasti gospodarstva. Sploš
ne porabe ne moremo poveče
vati zgolj na osnovi potreb.

brez volje in pristanka gospo
darstva!

Tudi i^ je tje m , ki dobro 
gospodarijo, moramo poma
gati in jim  omogočati moder
nizacijo proizvodnje.

Ni prav, da prikazujemo 
zaslužek zapo^enih samo s 
povprečji. Večina delovnih 
organizacij ima še vedno 48- 
um i delovni teden, za uresnl-
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I KRI, KI REŠUJE ŽIVLJENJA
g  Preteldih 14 dni so darovali kri na novomeSki transfuzijski
S  Avgust Sivak, Clan spIoSne bolnice Novo mesto; Miha
s  ObranoviC, upokoj«iec Iz Novega mesta; F r a n č ič  Habjan,
g  I^K O jenka iz Prečne; Franc SUm, Franc Cvelbar, Jože Mo-
i  2?*̂ ’ Ivan Fink, Jože Brulc. Martin Petretič, Alojz
=  Kovačič, Ivan Stopar, Franc PovSe, Anton Zupančič, Stanl-
1  »lav Skrtiec In Aloj* Krapež, člani G G Noro mesto; VIH
g  Plevnik, član Invalidskega zavoda Rog, Novo mesto; Jože
1 IMV Novo mesto; Vinko Šuštar.
=  sič in Franc Mesojedec, člana Industrijske obutve. Novo
^  mesto; Marija Draptn, gospodinja iz Golobinjaka: Cveta Fink,
g  gospodinja s Podturna; Viktor Kandelari in Ivanka Pavlin,
s  člana Iskre. Mokronog; Marija Slak, gospodinja iz Pi«Cne;
s  Aloii Bojlč, član Koteksa, Ljubljana; 01*a Boštnar Vlado
J  Gregorčič, Milan Gračan, Vera Jerman in Anton Logar, člani
g  Dane Mirna; Anton Petje, član Tovarne Šivalnih strojev,
J  Mirna; Anton Koprivc, delavec iz K annja; Ana Frankovi#,
=  delavka iz Mokronoga; Franc Lindič, član G G Brežice; Ru-
^  doU Golob, kmet iz Gorenje vasi; Ivap Jakopin, upokojenec
^  z Mirne; Leopold Andrašič, zidar; Franc Klemien, kovinar;
=  Cveta Lovše, članice T'ane, Mirna; Jože Belčič, poslovodja;
s  Marija Grdln, gospodinja s Cimika; Marija Gracar, gospo-
m dinja iz Skrjanč; Vojislav Radenovič, krojač; Rudolf Selič,
E  uslužbenec; Ivan Lekšan, logar; Karel Rostohar, pleskar;
1  Marija Bohte, gospodinja 1* Šentruperta; Peter Kranjčič,
g  uslužbenec; AIoJi Motore, uslužbenec; Janko Korene, usluž-
=  benec; Martin Ploliel, mesar; Ciril Golob, mizar; .\ndrej Baj.
1  da, avtoelektričar; Borli SkrJane, knjigovodja; Milka Jakopin,
S  članica osnovne Sole Mirna.

I  Pretekli teden so-darovali kri na novomeški transfuzijski
s  postaji: Ivan Kafol, Željko imunovič, Ivan Antič, Alojz
=  Sak.sida, Stefan Sinovič, Ivan SaSek, Jože Ovniček, Peter
g  Grabrovec, Anton Osolnik in Franc Kulunan, člani Picmirja,
s  Novo mesto; Ana Marjetič, članica Podjetja za stanovanjsko
S  Izgradnjo in urejanje naselij. Novo mesto; Franc Gorjanc,
J  Karlo Majetič in Slavko Nagelj, člani IMV Novo mesto; Ruža
g  Modic ni Ivan Tekstor, člana občinske skupSčine Novo me-
I  sto; Pepca Jerm an, gospodinja iz Ločna; Ana Grmovšek, Fa-
E  nika Mrak In Cveta Zupančič, članice Krke, tovarne zdravil,
E  Novo mesto; Ivanka Nampel^ in Nada Rom, članici Novole-

i
sa. Straža; Milena Segina, gospodinja iz Ločne; Anica JakSe, 
gospodinja iz Rožnega dola; Marica Adiun, upc^ojenka iz 
Črnomlja; Jože Žagar, upokojenec iz Rodin; Rudolf Zimič, 
Jože_ Petrič, Jože Zurc, Jože Žagar, Jože Sterk, Polde Mat
kovič, Vekoslav Dober in Jože Kuzma, člani Belta, Cmo- 
_  melj; Ivan H rastar in Milan Horvat, člana NovoteJcsa, Novo

p  mesto; Pepca Segina, Katica Majerle, Ana Kljajič, Anica
S  Milek, Marija Butala in Anica Švajger, članice Beti, Cmo-
g  melj; .\lbin Šporar, Belizar Dujec, Mariča Kozjan, Du&an
E Plut, Kaša Logar. Vida Cimerman, Janez Stariha, Mojmir
S  Staiigelj in Breda Praprotnik, dijaki Črnomaljske gimnazije;
e  Fani Celič, Teredja Klobučar, Jožefa Zupančič in Marija
E  Klobučar, gospodinje z UrSmh sel; Frančiška Rogina, gospo-
S  dinja iz Breznika; Marija Malešič, gospodinja iz Podklanca;
p  Iijublca Verderber, gospodinja iz Sela; Angela Gašperšič,
B gospodinja Iz Bresmika.
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čevanje planov proizvodnje 
pa poleg tega porabimo veli
ko nadur. Menim, da je prav, 
da je v takšnih organizacijah 
zaslužek večji kot v tistih, 
kjer delajo samo 42 ur na te
den.

— Kaj je bilo v IMv storje
nega v pripravah na IX. kon
gres ZKJ?

— Kot največji uspeh ko
lektiva IMV štejem, da smo 
v zelo kratkem času osvojili 
popolnoma nov proizvodni 
program, da smo proizvodnjo 
modernizirali v okviru svojih 
možnosti in da jo še vedno 
povečujemo.

Za drugi uspeh smatram to, 
da smo uredili vrste članov 
ZK In da nenehno sprejema
mo mlade člane. Ugotavljam, 
da se je zanimanje mladih za 
sprejem v ZK zelo povečalo.
V osnovni organizaciji smo že 
sprejeli program dela ter ga 
uresničujemo.

Naša naloga je poživiti de
lo vseh organizacij v kolekti
vu in vaeh članov kolektiva. 
Mladina je zadnje čase poka
zala toliko zanimanja za poli
tično delo, da snx> lahko z 
njo več kot zadovoljni!

Kakšna naj bodo 
merila?

14. novembra popoldne so 
predstavnikd občanskega sindi
kalnega sveta, občinsk^a od
bora sindikata za družbene 
dejavnociti in temeljne izobra
ževalne skupnosti v Novem 
mestu razpravljali o merilih 
za delitev dohodka in osebnih 
dohodkov v prosvetnih zavo
dih, obravnavali naloge sin
dikatov v naslednjem obdob
ju in priprave na občne zbo
re sindikalnih i>odružnic. Ugo
tovili so, da je treba take po
govore nadaljevati, hkrati pa 
pripraviti predloge za uresni
čevanje družbenega dogovora 
za financiranje šolstva.

11.000 din samo
prispevka

Za dozidavo šole in komu
nalno ureditev krajev so zbra
li v krajevni skupnosti Brus
nice do sredine novembra 
okoli 11000 din samoprispev
ka, ki ga plačujejo kmetje, 
obrtniki, delavci, uslužbenci 
in upokojenci. Ta denar so 
zbrali letx>s.

/  *  \  
5* MOTEL » 

? OTOČEC > 
^  ^  

® H c e  *

Lidiia Kodričnov

IZ NOVOMEŠKE '̂ 
PORODNlžNiCE^t

Pretekli teden so v novomeški 
porodnišnici rodile; Anica Fortu
na iz Velike Loke — Nevenko, 
Amalija Zagorc iz Cmeče vasi — 
Amalijo, Slavka Bruner iz Jum e 
vasi — Milana, Anica Mahne iz 
Krškega — Roberta, Milka Krevs 
iz Pleža — Suzano, Jelka Prah iz 
Kostanjevice — Matjaža, Karoli
na Jančar >z Cerovega loga — 
Ireno, Nana MestniK iz 2abje vasi
— Klavdijo, Marija Vardi jan iz 
Ljubljane — Ireno, MUena Može 
iz Velike Bučne vasi — Bogdana, 
Neža I>obravc iz Vojskega — Dar
jo, Zdenka Starič iz Mokronoga
— Srečka, Ana Siler iz Prečne — 
Klemena, Marija Žalec iz Kleča
— dečka, Marija Hribar z Dalge 
njive — dečka in Jožefa Krakar 
iz Mirne vasi — deklioo

K ovom ešJa kronika
■  OB PRVEM SNEGU je no- 

vomieSki vodovod ;̂>et pokazal sta
ro, neozdravljivo tdbo. Ker je po
čila ena od glavnih cevi, je bHo 
skoraj vse mesto dan in pol brez 
vode.

■  NA BRODU ČAKAJO na do
voljenje za prekop ceste, sicer pa 
so cevi za glavni vodovod, ki so 
ga Jeseni začeli napeljevati iz 
Irče vasi, že položene.

■  GRAHAM KRUH. namenjen 
bolnikom s sladkorno boleznijo 
(diabetikom) so začeli peči v no
vomeški pekariji. S tem bo goto
vo zelo ustreženo tem bolnikom, 
saj navadnega kruha ne smejo 
jesti.

■  OBILO DEL.\ je imel v sobo
to ob prvem snegu vulkanizer pri 
bencisld črpalki ob Cesti herojev 
z menjavo gum na osebnih avto
mobilih. Tega dne se je k njemu 
zatekel marsikateri lastnik oseb
nega avtomobila, ki z obrabljeni
mi gimiami ni mogel varno voziti.

■  PLINSKE ŠTEDILNIKE na 
butan ljudje zelo kupujejo, ker je 
elektrika draga, plin pa veliko ce- 
nejSi. Manjši štedilnik na plin se 
dobi že za 200 din z vsem pribo
rom. razen butanske bombe. Na 
zalogi Jih imajo v MERCATOR
JEVI blagovnici in v prodajeliJ 
NOVOTEHNE.

■  GIBANJE PREBIVALSTVA — 
Rodile so: Marija Križan z Mest
nih njiv blok 11 — dečka; Vera 
MeglerK>va iz Koštialove 21 — 
Gordano; Marija Breginc iz Ko^o 
dvorske 2 — Borisa; M arjeta Bra
dač z Ragovske 21 — Mirjam in 
Martina RecelJ iz Volčičeve 23 — 
Alena.

■  l{(RAJEVNA SKUPNOST Je 
dala napeljati na oesto Skrjanče— 
Boričevo 50 m’, na oesto Ragovo— 
Graben pa 35 m* gramoza, ki ga 
bodo te dni razsuli. V kratkem 
bo krajevna skupnost obravnavala 
pereča vprašanja otroškega var
stva.

■  NA TRŽNICI so v ponede
ljek prodajali solato po 2 do 3,5 
din kg, jabolka po 3 din. koren
ček po 2 din kg. kislo repo po 2 
din kg, smetano v skodelicali oo 
2,60 din, jajca po 75 p ir , motovi- 
lec na merioe po 1 din, pomaran
če po 8 din kg itd

»Ena gospa m j je rekla, du bi 
bilo najbol.iše, ko bi se tisti ki 
imajo maslo na glavi, postavi
li i>od napušč Bergmanove hlLc na 
Glavnem trgu, ker bi Jim pada
joča opeka maslo kolosalno z gla
ve spravila!«

St. 47 (974)
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Kako je bila
rojena
^ R e p u b lik a

AKCUA -NOVI NAROČNIKI 1968/69«

Pošte Krško, Trebnje in 
Vinica: doslej najboljše!
Spet smo veseli lepega uspeha naše nove akcdje: 

za 380 novih naročnikov se je povečala družina 
prijajteljev domačega potorajinskega tedmdka, ki je 
s tem dosegel redno naMado nekaj čee 29.600 iz
vodov! Od 1. do 19. novembra smo pridobili 776 no. 
vih naročnikov, od tega samo pismonoše 656. Za 
piTvdh 19 dni n^vom no zadovoljiv uspeh, kaikršnega 
smo lahiko veseli vsi staa-i in novi naročniki Dolenj
skega lista.

V zadnjem tednu so se pošte v posameznih ob
činah iajkazale takole: pismonoše v brežiški občini 
so nam pridobili 30 novah naročnikov, v krški ob
čini — 75, v kočevski —- 4, v rdibniški — 4, v me
tliški — 10, v čmomaljsiki — 47, v novomeški — ©4, 
v seivniški — 33 in v trebanjska občind 79 novih 
naročnikov.

Do torka opoldne so bile hajboiljše v novi akciji 
naslednje pošte:

KR&KO: 72 novih naročnikov
TREBNJE:  ̂ 70 novih naročnikov
VINICA: 51 novih naročnHiov

Da ne bo nesporazumov: veseii smo vsakega 
novega naročnika, zato smo hvaležni tudd vsean 
tistim poštam iin pismonošem, ki so doslej prido
bili ponekod ttidi šele ein^a novega naročnika; — 
Trenutno vodi v akciji pismonoša Karel G^ršak iz 
pošte Krško, ki je pridobil do torka opoldne 70 
novih naročnikov. Dnjgi je Pavel Kastelic z Vinice 
(47 naročnikov), tretji pa Anton Hren s pošte Treb- 
nje (43 naročnikov).

Naj naštejemo samo nekaj boljših uspehov v 
dosedanjem poteku akcije: Franc Kožar iz pošte 
dJerMje — 8 novih naročnikov, Božo Butara iz Kr- 
ške vasd — 6, Anton Dragoš iz Črnomlja — 21, 
Jože Lavrin iz Črnomlja — 13, Albert Bahor iz 
Dragatuša — 8, Anton Janša iz Osilnice — 20, Franc 
Blatnik iz Hinj — 10, Mustafa Suljagic iz Novega 
mesta — 13, Nace Pavec iz Novega mesta — 8, 
Jakob Safar iz Stopič — 9, Anton Jene iz Škocjana
— 7, Ludvik Kocjančič iz Žužemberka — 12, Franc 
Sršen z Blance — 7, Magda Logar iz Krmelja — 9, 
Ivan Knez iz Sevndoe — 19, Janez HaJer iz Tržišča
— 8̂  Jože Zupančič iz Trebnjega — 16, Henrik Jer
man iz Trebnjega — 11, Francka Majzelj iz Veli
kega Gabra 6.

Nič kaj ne zaostaja za najiboljšimi udeleženci 
letošnje akcije naš stari znanec in zvesti sodelavec 
Cveto Križ iz Kočevja, ka nam je v nov^nbru po- 
sllad že 53 naročHndc.

Kako je bilo v zadnjem tednu?
380 novih natročaukov v asadnjem tednu sm<T mo

rali pripisati posameznim krajem v naših občinah 
taikole:

Brežice — 31 novah naročiiikov, Črnomelj — 44, 
Kočevje — 5, Krško — 66, Metlika — 11, Novo me
sto — 63, jUbnica — 14, Sevnica — 32, Trelmje — 
76, medtem ko je tnlo iz raznih pošt v Sloveniji 
tn SFRJ % novih naročnikov, iz inozemstva pa 11 
novih naročmikov.

Deset novih knjižnih nagrad
Med nove naročnike smo z žrebanjem razdelili 

v torek opoldne 10 knjižinih daril. Danes jih bodo 
dobila po pošti:

Angelca Jaklič, Oesta bratov Milavcev 16, Bre
žice; Janez Butala, Buroraj 3, Omomelj; Fanika 
2agar, Hrvatsko 15, Osdtlndca; Rozi Kliček, KolO; 
dnrorska 6, Krško; F^anc Nemanič, Rakovec 12, Me- 
tlika; Franc Blatnik, Visejec 4, Hinje; Frančiška 
Javornik, Gorenja vas 1, Ribnica na Dol.; Marijii 
Zupan, Čanje 38, Blanca; Cilka Prosenik, (Mbilje 8, 
'Trebnje na DoQ., in Jože E^rauun, Kajvihova 4, Krško.

Morda želite
da bi vaši prijatelji, znanci, sorodniki doma 
in na tujem ali pa vaši sosedje prejemali 
odslej

DOLENJSKI LIST
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DO KONCA DECEMBRA 1968 ga lahko 
-  če nam takoj sporočite njihov naslov, 
ki pa ga lahko oddate tudi vašemu pi
smonoši!

DELAVCI KRIMtNALISTiCNE SLUŽBE SO IZPOLNILI DANO nni .lUBO

Kdo je prodal ficka LJ 384 -27
Akcija delavcev kriminalistične službe v Novem mestu —  Za
grebčanka išče po ulicah in pivnicah »poznato joj lice« . . .  Beg 

in konec pred italijansko-jugoslovansko mejo -

(Pretekli teden smo poročali o čudni usodi fička 
LJ 384-27, ki je izginil 13. oktobra v ž g o č i h  ju 
tran jih  urah  iz Novega m esta, bil še isti dan 
prodan v Zagrebu in se v soboto, 9. novembra, 
spet vrnil v domači kraj. Zagrebčanka, ki je  lah
koverno nasedla neznanemu prebrisancu, je  osta
la brez čedne vsote 6500 Ndin, kolikor je  že dala 
na račun za »kupljeni« avto kar brez dokumentov 
o prodaji.)

Zgodba se je  nadalje 
vala že is ti ko  sm o 
objavili to  poročilo  v na 
šem  listu .

V Novo m esto  je  p riš la  
o peharjena M ilena Volah

(42) n a tak a rica  iz Dugega 
Sela p r i Zagrebu. Za po
m oč so  jo  ponosili novo
m eški delavci upravne 
javne varnosti, k e r so 
dom nevali, da se »proda

jalec« avtom obila še ved
no zadržu je v Novem  
m estu.

V olahova se je  rad a  od
zvala povabilu , sa j ji  je  
b ilo to  edino upanje, da 
dobi v rn jen  vsaj del de
n arja . š e  pod robneje  je  
oipisalla p ro d aja lca  fioka 
U  384-27, n a to  p a  so  jo  
napo tili v vse novom eške 
ulice in  lokale, k je r  se 
n a jra je  zadržu je jo  družbe 
zlikovcev, k i raasipavajo  
denair in  delajo  škandale

Gostilna »Pri Rotovžu« na Glavnem trgu v Novem m estu je priljubljeno zbira
lišče sumljivih družb, kot so nam  povedali na UJV v Novem mestu. Njihov sum 

; je  bil u p r a v e n . . .  (Foto: S. Dokl)

Podminirati so hoteli postajo
Kočevski miličniki so odkrili 4 mladince, ki so 
zmaknili avto in nato zagrozili, da bodo podmi- 

niraii postajo milice

16. novembra nefttaj po pol
noči so štirje mladinci 2anak- 
nilil iz nedograjene garaže v 
Kolodvorska ulici v Kočevju 
osebni avto, last inž. Jožeta 
Papeža. Ker jim aivta ni uspe-

♦
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lo i^raviti v pogon, je eden 
sedel 2»  volan, ostali trije pa 
so ga porivali po Kolc^vor- 
ski ulici do križišča z Ljub
ljansko cesto. Tu jih je last
nik avtomobila presenetal. 
Storilci so zbežali, vendar so 
jih miličniki kmalu polovili. 
Med njiimi so bili trije mla
doletniki iz Kočevja in Ma
hovnika ter 19-letni Maks Ši- 
janec iz Rudnika- Vse štiri 
so prijavili sodniku za pre
krške-

Isti večer so ee vsi štirje 
zbrali na domu pri Sijancu 
in se dogovorili, da bodo 
podminirali postajo milice, 
če bodo miličniki dali njiho
va imena v časopis. Priprav
ljeno so imeli tudi že raz
strelivo z vžigalnikom, ven
dar so jim ga miličniki zar 
segli-

Mladoletnico za
posloval po 16 ur 

dnevno
Na denarno kazen 500 di

narjev je bil obsojen lastnik 
bifeja Ivan Merslavič v Bre
žicah, ker ni upošteval pred
pisa o prepovedi nadurnega 
dela za mladoletnike in pred
pisa o plačah.

Delovna inšpekcija ga je 
prijavila sodišču, ker zapo
sluje lastnik bifeja mladolet
no delavko redno vsak dan 
od petih zjutraj do desetih 
zvečer. Vsako nedeljo ima 
prosto od opK>ldneva od os
mih zvečer.

S tem je Ivan Merslavič 
kršil zakon o delovnih raz
merjih, po katerem mora ime
ti delavec med dvema delov
nima dnevoma nepretrgan po
čitek 12 ur in razen tega še 
24 ur tedenskega počitka.

Tudi osebni dohodek zapo
slene mladoletnice je bil ze
lo majhen, saj je prejemala 
le 200 dinarjev na mesec. Pri 
delodajalcu je imela hrano 
bi stanovanje.

po  našem  m estu . N am en 
n jenega obhoda je  b il 
p redvsem  prepoaaaati č lo 
veka, k i jo  je  taitoo b rez 
dušno  ogoljufal za težko 
p rih ra n je n i denar.

Nič čudnega nd, da je  
pozno popoldne, ko je  
b ilo  že tem no, na le te la  nan j 
p rav  v gostišču  Rotovž 

n a  G lavnem  trgu . Navzlic 
pop re jšn jem u  dogovoru z 
delavci k rim inalistične slu 
žbe p a  n i m ogla c i ta t i  
miima, ko  ga je  zagledala. 
K rik  in  vik, k i je  p r i 
tem  n asta l, je  preist<rašii 
razk rinkanega sto rilca  in  
m u h k ra ti-  om ogočil, d a  
je  p r i zadn jih  v ra tih  xxšel 
in  izginil iz m esta.

V endar je  b il glavni n a 
m en alkcije dosežen: ugo 
tov ljena je  b ila  istovetnost 
človeka, k i so  ga organi 
UJV že od  začetka p re is 
kave sum ili ko t m ožnega 
sto rilca. Začelo se je  za
sledovanje, za kakiršno je  
do tega tre n u tk a  m an jkal 
le še bisitveni dokaz. Za
rad i k o ris ti raz iskovan ja 
tu d i nd bilo m ogoče jav 
n o sti že p re j podrobno  
seznaniti z vsem i p rizade
van ji delaveev upravne ja 
vne varnosti.

Obljubo, ki so nam  jo 
dali v torek na UJV v 
Novem mestu, da bodo 
za našo naslednjo številko 
povedali ime iskanega 
človeka, so v četrtek zve
čer že izpolnili! Fička 
LJ 384-27 je  v Z i^rebu 
prodal Mihael Papež (26) 
iz Potovrha 8, brezposel
ni delavec-šofer, ki je  bil 
nazadnje zaposlen v IMV 
(do 30. 8. 1968), k jer je  
samovoljno dal odpoved.

Lov p a  se je  za  k rim i
n a l is t ik e  delavce ta  tre 
n u tek  šele začel. T ra ja l 
nd dolgo, kom aj dob rih  
24 u r. Iz K o p ra -je  nam reč 
v p e tek  zvečer p riš la  de
peša, da so delavci UJV 
iz Kopira ugotovili začas
no Papeževo zatočišče in  
ga ob poizkusu ponovnega 
pobega prijeli.

P odrobnosti o njegovem  
pusto lovskem  begu p ro ti 
naši zahodni m eji bom o 
opisali v posebni rep o rta 
ži v p rih o d n ji številki n a 
šega tednika!

M. MOŠKON

Prepoved za lovce 
divjih rac

če  'bo obveljal ukrep, ki 
so ga od novomeSke lovske 
zveze 2iahitevali predstavniki 
lovskih družin na zboru dele
gatov 16. novembra, po 1. de
cembru ne bo več dovoljeno 
streljati divje race na Krki. 
Zahtevana prepoved naj bi 
veljala vsaj leto dni. Z ukre
pom bodo lovoi seznanili 
predsednike občinskih skup
ščin in pristojne občinske re
ferente na območju novome
ške Lovske zfvcze.

CENA ] DINA*X

VSEBINSKO
BOGATEJŠA

PAVLIHOVA 
pratika 1969
naj najde mesto 

v vsakem 
slovenskem 

domu

NA§ ORif?K

Lov brez pravega strela...
Ko se je v nedeljskem ju 

tru  novomeška kotlina kopa
la še v megli, je pri Gospo
dični na Gorjancih sijalo to
plo sonce. Zvedavo je kuka
lo izza Trdinovega vrha, kot 
da bi hotelo še posebej po
zdraviti vse prebivalce in go
ste v prostornih gorjanskih 
gozdovih.

Pri Gospodični so se to
krat zbrali brusniški in ga
brski lovci, trdno odločeni, da 
bodo prašičem pripraviU po
seben ples. ščetinarji pa so

bili kot ponavadi prebrisani 
in so jo pravočasno stisnili 
iz obroča. Lovci pa niso osta
li praznih rok, z življenjem 
je plačal njihov izlet zajec, 
ki ga je položil na dlako lo
vec Ivan. Zjutraj, ko so Sli 
lovci na zalaz, je padel tudi 
srnjak.

Pravega strela, namenjene
ga ščetinarjem, pa tokrat ni 
bilo. Kljub vsemu je bil lov 
zanimiv, saj je lovce sezna
nil z novo ukano zvite di
vjadi.

Kako trden je naš most?
Ekipa Inštituta za me

talne konstrukcije iz Ljub
ljane je v torek dopoldne 
na novooneškem kandij- 
sKem mostu izvajala pod 
vodstvom inž. Franca Vr
hovca iz Ljubljane iražna 
dela. Odvzela je vzorce 
noateriala, ki ga bo pre

iskala in ugotovila njego
vo dejansko trdnost. 
bo vreme ugodno, bodo 
do konca novembra opra- 
vuli še predskaivo mostu 
oa osnovo, dinamične ob
težbe z razniimd bremeni. 
Kaj bodo preisikave poika- 
aale, bo kmalu Tiiano!

Baza 20, spomenik revolu(»je 
-  ima vedno več obiskovalcev

Bazo 20 je letos obiskalo blizu 50.000 obisko* 
valcev -  Do 1. maja nov bife-brunarica ~ Parti> 
zanska grobišča so urejena, razen v Poljanah

Prvoborec Lojze Murn s 
Poljan pod Rogom, ki je 
oskrbnik Baze 20 — bolnic 
in grobišč na Rogu, je so
deloval v razgovoru z na
šim sodelavcem. Odgovo
ril je na spodnja vpraša
nja:

0  Kako so bila urejena 
partizanska grobišča ob dne
vu mrtvih?

»Vseh devet grobišč — Po
gorelc, Jelendol, Stari log, 
Pugled, Leseni kamen, Vini
ca, Komama vas. Gornji 
Hrastnik in Poljane, so bila 
lepo urejena. Na grobišča so 
svojci in drugi prinesli pad
lim veliko cvetja.«

0  Kakšen je obisk na Bar* 
zi 20?

»Letos smo imeli rekorden 
obisk; po oceni je bilo v Ro
gu bHzu 50.000 obi'okovalcev. 
Med obiskovalci je veliko 
mladih, članov raznih družbe- 
no-političnih organizacij in 
tudd tujcev.«

#  Ali je Baza 20 že dobro 
urejraa?

>yPo mnenju obiskovalcev in 
po mojem smo ta  edinstveni 
spomenik iz naše revolucije 
že kar dobro zaščitili. Uredili 
smo tudi primerne parkirne 
prostore, zboljšali prihode.

do 1. maja 1969 pa bomo ure
dili tudi bife — brunarico.«

0  čem u bi vi posvetili več
jo pozornost?

»Preuredil bi grobišče v Po
ljanah, kjer počiva več kot 
200 borcev. Tu je potreben 
hiter poseg, ker se zemlja 
udira. Premajhna je tudi pro
paganda za ta  prelepi košček 
naše ožje domovine, ki je v 
revoluciji žrtvovala tako mno
go!« S. D.

■  Ko se je oglasil rog lovca Rada, je  bilo vsem gozd
nim prebivalcem jasno, da gre tokrat zares (slika nad 
naslovom)
B Ker ni bilo prašiča, je m oral nedolžni zajec plačati 
lo v s k i  izlet z življenjem. Razen Slavka, ki je  ustrelil 
s r n j a k a ,  so se lovci v Gorjancih tokrat postavili samo 
še z zajcem. (Foto: S. Dokl)

Na pokrovu m otorja svojega športnega MG »B« sedi 
dvaintridesetletna sim patična Jean Denton, predlanska 
zmagovalka v šam pionatu Angleškega ženskega dirkal
nega kluba, ki bo vozila v velikem avtomobilskem 
m aratonu iz Anglije do Sydneya v Avstraliji s kanad
skim sovozačem Tomom Boyceom. Takole se je z 
njim  slikala v torek, ko sta preizkusila avto. M araton
ska dirka se bo začela v nedeljo, 24. novembra v Lon
donu in bo šla tudi čez naše kraje. Telefoto: UPI

Kdo ve, kje se zadržuje Kazimir Jeraj?

V petek, 15. novembra dopoldne, ko je  tanka plast prvega snega že pokrila polja 
in gozdove na Dolenjskem, je šel Kostrevčev oče s Pristavice pri Beli cerkvi 
v gozd in našel jurčke. N ajprej je  utrgal štiri, ki so bili_ zraščeni, nato pa še dva, 
malo večja. Jurčke je  iz gozda prinesel v Recljevo gostilno v Šentjernej, k jer so 
ljudje začudeno opazovali zapozneli dar narave. Prav gotovo je Kostrevčeva 
najdba jurčkov zadnja v tem  letu (Foto: Polde Miklič)

»V zobozdravstvu 
narejeno še 
preveč!«

po proslavi občinskega 
prazfiika v Sevnici je ob pri- 

\ ^ kolodvorski resta- 
vracijj beseda nanesla tudi 
jid zdravstvo. Na pripombo 
odbo^'^ice in zdravnice dok
tor Žnidaršič, češ da
y financiranju zdravstva več 
sivafi ni v redu, je podpred- 
ggjinifc ObS Trebnje Tone Ga- 
le t^^ole v šalo preusmeril 
resT^ razpravo: »Za splošno 
zdrO'‘̂^^‘̂ o ne rečem, toda v 
zobozdravstvu je narejeno še 
preV̂ ^> saj v podjetjih že 

grizejo.u

Kliski

J

u m i

Zaradi vlomov na območju Dolenjske 
iščita uprava javne varnosti in okrožno 
sodišče v Novem m estu Kazimira Jera
ja, rojenega 2. januarja  1936 v Franciji, 
nazadnje stanujočega v Stični 65, ki se 
skriva in izvršuje vlomne tatvine. 
Utemeljeno je  osumljen, da je  v zad

njem  času zagrešil več vlomnih tatvin

na območju Dolenjske, zato naproša
mo občane, da vse, kar zvedo o i^cm, 
takoj sporoče najbližnji postaji milice. 
— OSEBNI OPIS: visok 175 cm, sred
nje razvit, klinastega obraza, temno 
kostanjevih gladkih, gostih las, temno 
sivih oči, mečica ušes je priraščena k 
ličnicL

Na gow m i oder je stopdd dr. Ivan Ribar, predsednik izvrš
nega odbora Avnoja. Zavladala je globoka tišina. Nastopil Je 
veliki tretnutek zgodovine jugoslovanskih narodov.

»Tovaiiši, začenjam cb:ugo zasedanje AntLfaššstdčnega sveta, 
narodne osvoboditve Jugoslavije ...«

Najpomembnejše zborovanje v novejši zgodovini jugosJovan- 
sidlh narodov je začelo delati.

Dr. Ivan Ribar je poročal o delu Avnoja od njegove usta
novitve. Govoril je z umirjenim, toda odločnim glasom in dele
gati so ga napeto poslušali. Pred njimi je stal in govordi člo
vek, 'ki je v tea borbi izgubil vse, kar je im el. . .

»Težka je ta naša borba ...«
Dva dnd pred zasedanjem Avnoja je padel Ivo Lola Ribar. 

Kot član Vrhovnega štaba naj bi 27. novembra odšel z misiljo 
v zavezniški štab na Bližnjem vzhodu. Misija Vrhovnega štaba 
naj bi odpotovala z letalom z improviziranega letališča na Gla- 
močkem polju. Ko je bilo letalo že pripravljeno za vzlet in so 
potniki zasedli svoja mesta, je izza hriba priletelo nemško iz- 
VddndSko letalo. Takoj je napadlo partizansko letalo in vrglo 
dve bombi z višine komaj dvesto metrov, potem pa ga je za- 
č^o še mitraljirati.

Lola je ubila eku^loeija nemške bombe. Z njim je bilo utoi- 
t i i  še nekaj tovarišev.

Mesec dni prej je v Orni Gori padel mlajši Lolov brat Juriča. 
I s ^ b il  je življenje v boju s četniki.

Posnetek je bil narejen te dni v Jajcu, ki se pripravlja za 
25-letnico IL zasedanja AVNOJ. Osrednja svečanost bo v 
Domu kulture (na sliki), ki je med najlepšim i v naši 
državi. (Foto Tanjug)

To je bil za očeta gotovo riajnesrečnejši trenutek. Le dva 
dni prej, ko je prišel v Jajce, se je v Titovi delovni sobi srečal 
s svojim ljubljenim Lolom, ki je bil tedaj v Jajou skoraj z vse
mi člani Vrhovnega štaba.

Sedaj pa Lole ni bilo več.
Veliko let kasneje je stani Rabar takole opisal trenutke, ko 

je zvedel za Lolovo smrt:
»Ko sem 27. novembra popoldne v svojem stanovanju sesitav- 

Ijal poročilo o delu Avnoja, je prišel kurir od Tita z naročilom, 
naj se takoj oglasim pri njem. Vladu Zečeviču, s katerim sva 
stanovala v isti hiši, sran rekel, da me ta nujni klic vznemirja dn 
da mi bo gotovo potrdil zle slutnje, ki so me mučile ha vsej 
poti iz Like. Zečevič me je skušal ix>tolažiti, češ da me Tito 
nemara kliiče zato, da bi zvedel, kako je bilo z našim obiskom 
Hrvatskega primorja in otoka Krka po kapitulaciji Italije. Te
danji generalni sekretar OK H rv a tje  nam je zameril ta odhod. 
Zaprosil sem tovariša Zečeviča, naj me spremi. Ko sva stopila v 
barako, sem takoj videl, da je Tito zaskrbljen in raziburjen. Po- 
stregel je nama s cigaretama in kavo. Sedla sva, Tito pa se je 
brez besed sprehajal po sobi. Potem se je nenadoma ustavil in 
rekel glasno: »Dragi tovariš Ribar, čeprav md je hudo, ti mo
ram sporočiti, da je Lola danes padel na Glamočkem polju. Za
dela ga je sovražnikova bomba.«

Za starega Ribarja je bil to hud udarec, toda junaško ga je 
prenesel. Se solze ni pokazal. Tita je le vprašal, če so Juriči 
sporočili, da je  Lola padel.

TovariS Tito je šele sedaj zvedel, da Ribar ne ve, da mu 
je pred endm mesecem padel tudi najmlajši sin. Nekaj ferenuit- 

'kov je omahoval, potem pa je Ribarju poQožil roko na ramo in 
rekel;

»Tudi Juriča je padel...«
Stari Ribar je molčal. Nato je dvigndl glavo in rekel:
jiTeŽka je ta naša borba ...«

Predstavniki rodoljubne generacije
Vee to je bilo včeraj in danes. Nocoj pa isti Ribar, človek, 

ki m u je vojna vzela najdražje, oba sinova, začenja zasedanje 
Avnoja, govori o delu t ^  telesa, o pripravah na zasedanje.

Potrebni so nadčloveški napori, jekleno sn?ce in bressumna 
vera, da bi se človek lahko tateo premagal in svojo osebno tra^ 
gedijo sprejel kot sestavni del tragedije svojega naroda, kot 
neizogibno žrtev, ki jo terjata revolucija in svoboda.

Toda stari Ribar ni bil sam. Med delegati jih je bilo veliko, 
ki so na Sutjeski ali Neretvi ali na drugem partizanskem bojišču 
ali v fašističnih taboriščih izgubili svoje sinove, brate in starše. 
Ribar je bil predsednik tisite generacije, ki je otroke dala v služ
bo domovina, vedoč, da jih v tej veliki borbi lahko tudi izgubi. 
Tako kot sta Lola in Juriča bila predstavnika tiste mlade gene
racije neustrašenih entuziastov, Id so se v borbi za ideale soci
alizma in svobode borrili v Španiji, pa na barikadah z beograjsko 
policijo pred vojno, pa v vstaji in kasneje v sovražnikovih ofen- 
zivah . . .



Odločna volja za 
uveljavitev 

turizma v Posavju
Sekcija za gostinstvo in 

turizem pri občinski konfe
renci SZDL v Brežicah je na 
seji 11. novembra sprejela 
več važnih sklepov. Do 5. 
decemibra naj bd vse gostin
ske organizacije prii>ravile 
analizo letošnjega poslova- 
n-a, v kateri moraoo biti ra- 
7cn finančnih podatkov vklju
čene tudi druge ugotovitve. 
PrimerjaJd j*ih bodo z dosež
ki EK>!eTxjske in celotne Slo
ve-' ije.

7)0 istega datuma morajo 
vse delovne organizacije in 
kulturne ustanove siporočiti 
program prireditev v prihod
njem letu. Briložili ga bodo 
občinskemu tuTističnemu 
prospektu.

Sekcija je nadaJje predla
gala, naj bi imela Turistič
na zveza. Slovenije naslednjo 
plenarno sejo v Mokricah. 
Sez’ianili bi jo z možnostmi 
za turistični rajjvoj Posavja, 
ki se samo ne more dvigniti 
zaradd pomanjkanja deoiamih 
virov. J. T.

Lovski turizem se 
lepo razvija

Na Bizeljskem že štiri le
ta  uspešno razvijajo lovski tu- 
rižem in skrbijo, da prihaja 
v njihova lovišča čimveč do
mačih in tujih lovcev. Lepi 
kraji med goricami so zami
kali tudi italijanske lovce, da 
prihajajo na lov na Bizelj
sko že več let. Domača lov
ska družina si mane roke. 
Doslej so namreč imeli že 
SS'i.SOO din dobička. S temi 
sredstvi so lovci pctetavili le
po kočo, v kateri se bodo 
ci mači in tuji lovci prijetno 

■\\
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S POSVETOVANJA O VLOGI KRAJEVNE SAMOUPRAVE

V krajevnih skupnostih je veliko 
dobre volje, a premalo denarja

Otroško varstvo je pereče samo v Brežicah — Predstavniki krajevnih skup
nosti želijo, da bi občina prepustila skrb za ceste KS

Predsedniki 18 krajervnih skupnosti, predsedniki 
krajevnih odborov SZDL in šefi krajevnih iiradov iz 
brežiške občine so se v četrtek, 14, novembra, zbrali 
na posvetovanju s predstavniki pogodbene skupno
sti OBČAN. Poročali so o delu zadnjih dveh let in 
p ri tem  prikaiaali vse težave, s katerim i so se sre 
čevali in se še srečujejo p ri izpolnjevanju svojih na
črtov.

Lepšega okolja si za lovsko hišo skoraj ne bi 
m ogli izbrati, kot je pobočje vinorodnega Drenovca. 
Tujci iz raznih evropskih držav se zanimajo, ali bodo 
lahko kmalu prišli v goste.

Pestra izvenšolska dejavnost
Učenci osnovne šole na Bizeijsken[i so se tudi 

letos vključili v številne krožke

Krajevne skupnosti so se po 
večini ukvarjale s komunal
no dejavnostjo, z gradnjo vo
dovodov, z urejanjem krajev
nih poti, z napeljavo javne 
razsvetljave ipd. Vse te ak
cije so imele pri prebivalcih 
zelo dober odziv. Ljudje so 
zbrali veliko denarja s samo
prispevkom in s prostovolj
nim delom pocenili marsika
tero akcijo.

Otroško varstvo za podeže
lje ni pereče. V Cerkljah in 
Dobovi je urejeno, velike te
žave pa imajo v Brežicah, 
kjer je varstvena ustanova 
premajhna. Toda tu  krajev
na skupnost še ni ukrepala. 
Boljši časi se obetajo šele 
po izselitvi osnovne šole.

Krajevne skupnosti so se

odvisna od posameznikov in 
njihove zavzetosti za reševa
nje krajevnih problemov.

Z odborniki so KS dobro 
sodelovale. Ti so preaiašali 
njihove želje in načrte na 
občinsko skupščino, ki je po
kazala precej razumevanja za 
krajevno samoupravo. Le pri 
denarju tega niso bili delež

ni an tožili so, da jim ga 
uprava sploh ni nakazovala 
ali pa so ga prejemali z v^ 
liko zamudo v jeseni, ko ni 
več mogoče delati zunaj- 

Na posvetu so udeleženci 
še povedali, da pričakujejo 
od inšpekcij več svetovalske
ga dela. Po njihovem mne
nju so te službe preveč 
uradniške.

Preds^niiku občinske skup
ščine so predlagali, d a  bi v 
prihodnje krajevne s k u p n o s t i  

prevzele skrb za v z d rž e \ 'a *  
nje cest IV. reda z d e n a r j^  
vred, ki je za to n a m e n je n  
v cestnem skladu. Od tega 
si obetajo boljše ceste. J- T.

Učenci bizeljske osnovne lo prizadevni. Vodja foto 
šole že nekaj let tudi v pro- krožka Tone Purgaj jih je posvečale tudi socialnim vpra

šanjem, delu poravnalnih 
svetov in sodelovanju s turi-

stem  času pridno delajo, doslej že seznanil z naj-
Vključeni so v številne krož- osnovnejšimi nai>otki, z nje-
ke in dosegajo prav lepe govo pomočjo ‘so izvedeli, ka-
uspehe. ko je sestavljen fotoaparat.

Mladi športniki so vse le- ^a^o naj razvijajo fUme in
to pridno vadili pod vodstvom l^^ko naj fotografirajo. V ta dove, drugod pa jih  sploh ni
trenerja Staneta Pungarčiča krožek so se vključili pred- bilo. Medsebojna povezava je
in so pred kratkim  na občin- vsem učenci 8. razreda. Nji-  ______________________ _
skem šolskem prvenstvu za- učni program obra\ma-
sedli drugo mesto v roko- va namreč tudi fototehniko

stičnimi društvi, kjer so ta 
delovna. Stiki s Socialistično 
zvezo so ponekod obrodili sa-

drugo 
metu.

Tudi mladi fotografi so ze-

„Vsak dan povprašam, če je 
v torbah tudi kaj za vas?“

»Ali kaj spodbujate pi
smonoše za pridobivanje 

ovih naročnikov?« sem 
poizvedovala pri tovarišu 

'e tu  Šerbcu na brežiški 
oošti?

»Seveda, .saj ne mine 
dan, da jih ne bi vprašal, 
5e inr»ajo v torbi tudi kaj 
;a Dolenjski list,« je od
vrnil kontrolor.

-»>Kako ste zadovoljni z  
akcijo?«

»Začetek ni ravno naj
boljši, vendar upam, da 
bomo imftli nekaj uspeha. 
Začetni dnevi v mesecu so 
za pismonoše zelo napor
ni. Sele po desetem se la- 
':e posvetijo dodatnemu 
delu.«

»Ste razdehk vse časni
ke?«

»Vse ek) zadnjega- Ko 
bodo ljudje nekaj številk 
prebrali, se bodo laže od
ločili.

,»In kaj je f>o vašem za 
pridobitev naročnika naj
važnejše?«

»Prav gotovo pristop do 
ljudi in prepričevalna nK>č 
besede. Zatoje čase pi
smonoše onn^njo, da obča
ni vedno bolj gledajo ita 
vsak dinar. To najbolj ob
čutijo prd izterjaid naroč
nine, čeravno ni visoka «

»Kaj sami menite o li
stu?«

»Všeč mi je in zelo rad 
ga prebiram. Ugaja mi za
to, ker je napisan prepro
sto in je vsakom ur ra- 
Bumljiv.«

J. T.

Tone Purgaj vodi twdi ra- 
diotehnike. Ta krožek deluje 
že od začetka šolskega leta. 
Mladi radiotehniki, ki so 
spoznali osnovne elemente 
elektronike, so že izdelali de
tektorski sprejemnik po 
principu tiskanih vezi. V le
tošnjem letu nameravajo iz
delati še avdionski in super- 
heterodinski sprejemnik ter 
oddajnik za upravljanje ja 
drnic na daljavo.

Olani prosvetnega krožka 
bodo za 29. november razve
selili 'ovoje vrstnike s Klop
čičevo enodejanko »Mati«. 
Mlade igralce vodi Ivanka 
Pečnik, ki skrbi, da se učen- 
.ci dobro pripravljajo na vse 
šolske predstave in da izbi
rajo pester program. Šolski 
mladinci pripravljajo tudd 
Linhartovo komedijo »2up«^ 
nova Micka«. M. M.

Dva tečaja bizeljskega 
Avto-moto društva

Prejšnji teden sta  se zače
la na Bizeljskem kar dva te
čaja Avto-moto društva: v
prostorih osnovne šole vOdi 
tečaj Arnšek, v gostišču »Pri 
veseli Mlmiof« pa BožiC.

Stik s študenti je bil potreben
12. novenu’a je bila v Ljub- m kulturni razvoj svojih ob

ijani redna letna skupščina čin. Predstavniki Kluba po* 
Kluba posavskih študentov, savskih študentov so zapro- 
Skupščine so se/udeležili tu- sili predstavnike občinske 
di predstavniki občinske skupščine, naj poravnajo o ^  
skupščine in občinske kon- veznosti do kluba, o p o z o r ih  
ference SZDL iz Brežic, iz pa so jih tudi na nadaljnje 
krške občine pa ni bilo ni- urejevanje š tii^ d ira n ja  v 
kogar. V živahni razpravi so posameznih občinah. M. F. 
se študentje zanimali za naj-

Prisrčen aplavz 
gostom iz Kosta

njevice
Igralci prosvetnega društva 

LOJZE KOŠAK iz Kostanje
vice že od nekdaj radi go
stujejo v Brežicah. Ob upri
zoritvi DIVJEGA LOVCA so 
bili danes teden spet prijet-

Vsem kmetovalcem!
Preberite v današnjem Skupščinskem 

Dolenjskem listu odredbo o obveznih ukre> 
pih za preprečevanje slinavke in parkljevke 
in ukrenite vse potrebno, da tej nevarni 
bolezni preprečimo vstop na naše področje!

Oddelke za gospodarsko-upravne 
zadeve pri občinski skupščini 
Brežice

različnejša vprašanja, še po
sebej pa so skušali obravna
vati problem zaposlovanja, 
pripravniške dobe, štipendi
ranje nadarjenih študentov
in podobno. Na skupščini so 
sklenili, da bodo v bodoče
navezali bolj tesne stike s 
pokrajinskimi študentskimi 
klubi, da se bodof v prihod
nje udeleževali vseh važnej
ših sej občinske skupščine presenčeni. Dvorana je bi-
Brežice, ki jih bo sproti ob- polna in dve uri pred
veščala o predvidenem dnev- predstavo so bili razprodani 
nem redu in da se bodo še ^  priklopni sedeži., Mla- 
bolj zanimaM za gospodarski (jo in «taro je z enako pri

srčnostjo pozdravilo nastopa
joče. Navdušili so jih z ' do
živeto igro, ki ji je čudovita 
Gasparijeva scena še poveča
la vtis resničnosti.

Igralci so se tokrat še prav 
posebej potrudili, saj je bila 
to zadnja predstava pred na-^ 
stopom v zamejstvu.

S SEJE OBČINSKEGA SINDIKALNEGA SVETA V BREŽICAH

Vsak „zakaj“ terja svoj odgovor...

N O V O  v  BREŽICAH
■  v KIO.SKU OB AVTOMOBII, 

SKI CiCSTl turistične informacije. 
Sekcija za razvoj turizma in go
stinstva Je razpravljala na zadnji 
seji o informativni službi za tu 
riste. Nujno bi jo  bilo treba raz
širiti, najprim ernejši kraj pa Je 
gotovo ob motelu in črpalki, kjer 
se ustavlja zelo veliko avtobusov 
in osebnih avtomobilov. Zato se 
bodo pogovorili s trgovskim in 
kmetijskim podjetjem AGRARIA, 
da bi v njihovem kiosku za cvet
je in sadje dajali gostom turistič
ne napotke.

■  JUTRI BO IMEL USTANOV- 
NI OBČNI /BOK radioamaterski 
klub iz Brežic. Delal Je sicer že 
nekaj let, vendar so bili aktivni 
v glavnem le pripadniki domače 
garnizije. Vodstvo nameravajo zdaj 
prepustiti civilistom, predvsem pa 
vojnim obveznikom vezistom.

■  (iIMNAZIJCI SO DANES TE- 
DEN na letni konferenci Izvolili 
nov komite nu Soli, dva predstav-

rjlka T razSirJeno delovno skup
nost in dva člana v občinski ko
mite Zvezo mladine. Novo Šolsko 
vodstvo mladinske organizacije ča
ka precej nalog, zlasti kar zade
va mladinske ure in privabljanje 
mladine v raznotero IzvenSolsko 
dejavnost.

■  STANOVANJSKO VPRAŠA
N JE  BORC:i:v NOV Se ni dokonč
no urejeno. Komisija občinske 
zveze Združenj ZB bo pregledala, 
T kakšnih razmerah živijo člani, 
in sestavila o tem obširno porp- 
čilo. Predsedstvo se Je pred dnevi 
na seji že dogovarjalo o uresniče
vanju določil novega zakona glede 
prispevka za gradnjo stanovanj 
udeležencem narodnoosvobodilne 
vojne.

■  (iRAJSKE KAACE KMALU V 
NOVI OBLEKI. Znotraj Jih Je 
obrat SLOVENIJA VINA delno že 
obnovil in prilagodil svojim po
trebam , zunanjost pa Je že nekaj 
desetletij enako zapuSčena. Pro
čelje 8 0  začeli obnavljati te dni.

Na bizeljski črpalki ne 
manjka težav

Na bencinski črpalki na Bi
zeljskem so začeli pred  k ra t
kim prodajati različne avU> 
mobilske dele in p o treb šči
ne. Za ta korak so  se odlo 
6Hd zato, ker je dosedanji me
sečni dohodek znašal le 40 ti
soč din in bi ga radi pove
čali. V prihodnje nam erav a 
jo tu urediti tudi rezervoar s 
super bencinom in kom pi^ 
sor za polnjenje a v to m o b i l 
skih gum. Dosedanje PP” 
manjkljivosti — o m e n i t i  j® 
treba, da so mešali 
kar sami — nameravajo od- 
praviti do maja p rihodnjega 

O bčinski sind ikaln i svet v B režicah je  organizi- je veselo presenečen, ker je leta, poskrbeli pa
ra l več obiskov po delovnih o rgan izacijah  in  tako  razprava o nagrajevanju in bo bencinska črpalka oap
zb ra l podatke o osebnih  dohodkih  zaposlenih  za delitvi dohodka prinesla na ta  tudi ob nedeljah,
p rvo  polletje . P rikazal jih  je  po kvalifikacijskem  se- dan toliko kritičnih misli o a 
s tav u  in  po panogah ozirom a p o d je tjih . Povsod tam , vzrokih slabega gospodarje- K A D I O  
k je r  so osebni dohodki nizki, je  že v grad ivu  zastav- nja. ^  n o v e m b r a : i8.°»

Poudaril je pomembnost - I 8.25' -  Nove ploSče
družbenih in samoupravnih v ^ tlla  in reklame;
dogovorov na vseh ravneh in novembR^'

v  delovne organizacije več strokovnjakov in več načrtnosti — Zapiranje 
vase ne bo rodilo uspeha — Nagrajevanje je premalo spodbudno — Sindikat 

bo nosil veliko odgovornost za gospodarski napredek

Ijeno vprašanje, ZAKAJ. Na seji občinskega sindi 
kalnega sveta 15. novem bra so člani poskušali odkri 
vati vzroke za neuspešno gospodarjenje.

Razen zunanjih vzrokov. Manjše delovne organizaci 
med katere prištevajo ne- je včasih niti sebe ne pozna 
ugodne pogoje, kot jih ima- jo, ker nimajo strokovnja

pomen usmerjanja gospodar- 11.00 — Domače *animivosti 
stva. Omenil je, da se mora- dela kTOrdinacijskih odiw

jo ne le delovne organizaci-

jo na primer rudarstvo, kme- kov, da bi analizirali njihovo iil^ ^ '^ S k ra jin li ^ ^ j a h w  ^  ^ S t o S ^  mmjT" vizgj-
tijstvo in gozdarstvo, so v vanje ,in jih usmerjali
razpravi navedli še slabo no- Slišati Je bilo predloge, da bi
tranjo organizacijo, slabo se okrepila analitska služba

breM ke vesti ;g&f-

strokovno zasedbo in nespod- pri občinski skupščini in ne 
budno nagrajevanje. Razponi nehno spremljala njihov raz- 
med osebnimi dohodki stro- voj. Skupščina bi potem lah- 
kovnjakov z visoko Izobraz- ko pravočasno potsegla vmes, 
bo m delovnimi mesti nižjih ne šele potem, ko je pred 
kategorij so p>onekod občut- vrati likvidacija, 
no premajhni, so pa marsi- Podpredsednik republiške- 
kje preni/.ki tudi najnižji ga sveta sindikatov Tone Tri- veUkrodgovomoTt^, k r jo T o  
osebni dohodki, tako da se bušon je tudi posegel v raz- 
poraja vprašanje, če je ob- pravo in dejal, da bo seja 
stoj take dolovne organizaci- spodbudno vplivala na sin
je sploh Se smiseln. dikalno delo v prihodnje. Bil

vključevati v slovenski go- ^  pirč. K ^ o  "preprečimo n« 
spodarskl prostor. Repub- nem drevju ^as BC-
liSki program ne bo sam po M ^iofonski ^
sebi uoošteval občine, če ta nu- RnHkn K-inmenčlč se spo‘‘_sebi upK)števal občine, če ta pis: Radko' Kiomenčlč 
ne bo nič napravila. Tovariš nJa bojev za severno " '“J? „ „ r  *
Tribušon je govoril Se o de- ^ i T c f - ?  O bv^tlla, reklame in

spored kinematografov.
Občani čestitajo in 0 0

l-OREK, 26. NOVE.MBRA:
-19.00 -  Svetujemo vam --  ,
ton vam predstavlja -  
utrinki: Tone Scli.nkar --  
glasbene Sole — O bvestil^  
me in filmski proRled.

Mludinskii oddaja — «  j 
nja m dola tabornikov PO Matija 
Oiibec B rožice

litvi mod podjetj-i In druž
bo, o spremembi zakona o 
podjetjih in drugih novostih 
iz zakonodaje ter poudaril

odslej imel sindikat za go
spodarski napredek.

JOŽICA TEPPEV



^^evarna h o ja  po sta rem , trh lem  m ostu. S o larji m  
starčki, ko lesarji in pešci si vsak dan  izb irajo  b ližn ji
co čez odsluženi savski m ost. O graje na več m estih  
ni več, zato bi se k a j lahko p rip e tila  nesreča.

Foto: Jožica Teppey

Podpora krvodajalski akciji

POGOVOR S TAJNIKOM GODBE V TOVARNI PAPIRJA

,,Ker m dobijo dela, nas zapustijo''
Godba želi obnoviti uniforme — Stare so enajst let in ves ta čas so jih 
godbeniki nosili na jiastopih po soncu in dežju, doma in na gostovanjih — 

Sindikalna organizacija obljublja pomoč

S indikalna godba v tovarn i p ap irja  obsto ji že čenjamo vprašanje uniform, 
esnajsto leto. Za seboj im a številne nastope na  vseh P oor^  nam je obljubil 
javn ih  p rired itv ah  v občini. V zdržuje jo  delovni ko- sindikat. Na zadnji seji po- 
lektiv. V sak delavec p rispeva zan jo  1 d in a r m eseč
no, toda za obnovo inštrimneintov to  ne zadostu je, pa 
tud i novih im iform  si iz tega p rispevka ne b ^ o

Decembra bo v krško ob6i- 
*10 spet prišla zbirat kri eki- 
P® transfuaijskega 2avoda iz 
Ljubljane. Krajevne organiza
cije Socialistične zveze ji bo- 
^  dale vsestransko podporo, 
^ u d je  na podeželju so bili 
^ s le j premalo seznanjeni s 

Mnogi so se odločili za 
<terovanje krvi potem, ko so 
^■fieli, da vse poprej zdTav- 
^išl;o pregledajo in da 'jdm 
^  ni treba prispevati no- 
ben->.Ŷ  dinarja-

'^'■'^inski odibor RK, občin- 
konferenca SZDL in ob- 

^in?ki sindikalni svet so po-

^ lo  bo končano do 29. no- 
^"^bra. Do takrat morajo 
On tla, zastekliti okna in 
Pomiti sanitarije. Tudi pro- 

, Je bo te dni ometano. De- 
nioe bodo opremljali po- 

^P om a vse leto, kolikor bo- 
inieli denarja, 

u  *'^dzidanem nadstropju 
sola pridobila elektro la-

Pfedlog občinski 
skupščini

jJ^^jGvno skupnost v Kr- 
čaka precej dela z ure- 

j^ i jo  predela med hotelom, 
samopostrežno trgovi- 

^  družbeno prehrano. Ce- 
, prebivalci težko ..c*ka- 
del urejen tudi tisti

'^^sta, je krajevna skup- 
to delo za nekaj časa 

tj ^ ila , ker je treba poveča- 
^kanalizacijo. Krajevna 

čaka razen tega na 
načrt, ki zw to ob- 

tudi Se ni bdi sprejet, 
f in s k i skupščini bo spo- 

predlog, da bi za dode- 
in urejanje stavbnih 
skrbela posebna or-

asiijle 

v  » i / :

slali okrožnico vsem krajev
nim organizacijam in jih po
zvali, naj se vključijo v kr
vodajalsko akcijo.

Za advizem krvi so predvi
deni šitirje dnevi, in sicer: 
10., 11., 12. in 13. december. 
Ekipa bo obiskala Bresftani- 
co, Senovo, Krško in Kosta
njevico- *

Etoslej so krvodajalske ak
cije vedno uspele, če so so
delovale v njej družbeno-po- 
litične organizacije- Občinski 
odbor RK upa, da tudi letos 
ne bodo odpovedale.

boratorij za šibki tok, učil. 
nico za pouk fizike in kemi
je, učilnico za tehnično-go- 
spodarski sektor, ročxK» de-

Jutri seja 
konference 
ZK v Krškem

v petek, 22. novembra, se 
bo sestala občinska konferen
ca ZK na redni seji. Na dnev
nem redu je pregled uresni
čitve smernic CK ZK Jugo-' 
slavije, nakar bo razprava o 
nalogah Zveze komunistov v 
krepitvi vseljudske obrambe- 
Tudi z obnavljanjem vrst 
Zveze komunistov bodo čla
ne konference podrobneje se
znanili- Na ju trl^ iji seji bodo 
izvolili še delegata za IX. 
kongres Zveze komunistov 
Jugoslavije-

Bodo cesto razširili?
d^sta od novega mostu čez 

Savo do dijaškega dom ^v Kr
škem je veliko preozka za se
danji promet. Vsi, ki se vo
zijo ali hodijo peš po njej, 
menijo, da bi se morala o b  
činska skupščina zavzeti aa 
razširitev.

'  m ogli oimisliti.

Pred nekaj tedni je vest v 
našem listu opozorila jav
nost, da je obstoj godbe 
ogrožen, ker nima dovolj na
raščaja. Dolgoletnemu tajniku 
godbe* Francu Banu sem za
stavila vprašanje, zakaj je 
tako. Odgovoril je takole:

F ranc Ban iz CELULOZE 
je  ta jn ik  godbe že od 1959

»Za pridobivanje mladih ni
smo v zadregi, toda vsako 
leto jih nekaj zgubimo, ker 
ostanejo brez zaposlitve. V 
uk za godbenika, sprejema-

lavnico za jaki tok in elektro- 
delavnico za šibki tok.

V spodnjem preurejenem de
lu zgradbe so livarna, mode- 
lama, kovačnica s kalilnico, 
strojni laboratorij, strojna de
lavnica, varilnica in orodjar
na. Razen tega imajo v hiši 
zdaj še tri garderobe, jedil
nico za dijaško malico, pi
sarno za vodjo delavnic in 
zbojnioo 2a  mojstre.

Vse bo bo veljalo šolo bU- 
zu 900.000 dinarjev. Sprva so 
po predračunih predvidevali 
toHko samo za nadzidavo, 
pozneje pa se je pokazalo, 
da bo gradnja cenejša. Fi
nancira jo delno medobčin
ski sklad za šostvo v Celju, 
delno občinska skupščina, ne
kaj p»a je primaknila šola iz 
svojih virov.

Z dograditvijo delavnic so 
sprostili v Soli dve učilnici, 
v katerih sta bila laborato
rij in delavnica. Končno se 
bodo lahko preselili v šolo 
štirje razredi poklicne šole, 
ki so do sedaj gostovali v te
mačni sobi Avto-moto društ
va in v poslopju stare ban
ke. Za šolo sta bila dva pro
stora skrajno neprimerna.

Vodstvo šole že zdaj računa, 
kje bo dobilo denar za opre
mo delavnic in za obnovo po
hištva v učilnicah. Tudi ne
ka/j učilnic še manjka, toda 
pred izselitvijo osnovne So
le jih ne bodo mogli dobiti. 
Ko bodo čez leta sami go
spodarili na šoli, bodo v hi
šo napeljali centralno kurja
vo, če bodo Imeli na voljo 
dovolj denarja. »Toda vse je 
pesem prihodnt>sti,« je izja
vil v pogovoru disrektor tov. 
Stih. J TEPPEV'

mo šolarje z osmim ali de
setim letom in pri tem dajem 
prednost otrokom tovarniških 
delavcev. Ko končajo osem
letko, se mnogi izmed njih 
izučijo poklica v tovarni. Mla
di godbeniki, kd ostanejo v 
P>odjetju so še naprej vklju
čeni v naše vrste, a tisti, ki 
v podjetju ne dobijo dela, 
se potem poslovijo tudi od 
godbe. To nam preprečuje 
redno obnavljanje godbe, saj 
odide vsako leto pet do 
osem članov, ki smo jih izu
čili.«

»Kaj vas razen tega še 
tare?«

»Premalo denarja imamo za 
vzdrževanje. Tri leta že na-

Predsednik občinskega sve
ta veze kulturno-prosvetnih 
organizacij Brežice Rado Der- 
nač je pred dnevi sklical med
občinski posvet predstavni
kov ZKPOS v Krškem. Obi
skali so ga kulturno-prosvetni 
delavci iz treh spodnjeposav- 
skih občin. Ugotovili so, da 
je letošnja revija spodbudila 
za delo mnoga društva, da pa 
je največja ovira za delo dru
štev pomanjkanje režiserjev 
m zborovodij. Tudi seminar
ji, ki jih prirejajo zanje v 
Ljublj.ani, niso najbolje obi
skani. Tečajniki često odha
jajo drugam ali pa se dela 
sploh ne lotijo.

Srebrni jubilej brestani
ške elektrarne

Elektrarna Brestanica je
16. novembra slavila 25. ob
letnico obstoja. Na proslavo 
so bili vabljeni razen članov 
delovne skupnosti tudi vsi 
upokojenci, ki so nekdaj de
lali v tem podjetju. Osemnaj
stim najstarejšim članom de
lovne skupnosti so ob tej pri
ložnosti podelili častna prizna
nja in praktične nagrade. Na 
proslavi je zapel brestaniški 
pevski zbor, po koncertu pa 
je bilo družabno srečanje.

»Najboljšega 
bomo težko 

dohiteli«
»Potrudil se bom, da v 

okolji ne bom zadnji,« je 
napovedal pismonoša An
drej Dimc iz Krške.<^- 
>Pošto nosim na de. -i 
bregu Save, kjer so ljud
je naročeni večinoma na 

~*.di ,D ie
preccj, 90 pa še dni'>''Me. 
ki nimajo časnika. Tfeti 
pravijo, da imajo mr. ne 
lohodke, zato oklevajo.«

»Kdo je v vašem kolek
tivu trenutno na prvem 
mestu?«

»Karl Geršak, pismono- 
na Vidmu. Pridobil je 

okrog 30 novih. Zelo je 
•'’^i-cn in tudi več 

možnosti ima za uspeh. 
Dohiteli ga najbrž ne bo
mo, ima preiober start. 
Vztrajali pa bomo kljub 
temu.«

Prihodnjič bomo priob
čili še pomenek s tova- 
ri.§em Goršakom, da bomo 

:>deli, kako pristopa k 
judem, da ima tak uspeh.

J.T .

družmce je prevzel odgovor
nost za nakup novih oblek. 
Potrebovali bi 40.000 dinar
jev. Sindikalna organizacija 
bo predlagala upravnim orga
nom, da bi sprejeli predlog 
za zvišanje prisp>evka. Vsak 
član klolektiva naj bi odslej 
prispeval za godbo po 2 di
narja na mesec.«

»Ali jemlje delo pri god
bi ljudem veliko časa?«

»Zelo veliko. Dvakrat po 
dve uri ločene vaje za posa
mezna glasila. To je že cel 
delovni dan. Godbeniki ima
jo tudi sicer na razpolago 
sobo, kjer lahko vadijo. Sode
lovanje pri godbi zahteva od 
slehernega člana precej po
žrtvovalnosti in veselja do 
dela. Zato pričakujejo za spo
znanje več razumevanja za 
svoje težave pri kolektivu.«

J t e p p e y

Kulturno-prosveme delavce 
je najteže pridobiti Iz delov
nih organizacij. Nasploh jih 
primanjkuje zato, ker so pre
malo stimulirani za to delo. 
Vse opravijo zastonj, zato je 
tudi odnos do njih zastonjkar
ski. Za vodenje zborov in za 
režiranje dramskih del bi v 
prihodnje morali ljudi vsaj 
simbolično nagraditi.

Slovesno v 
enajsto leto

V soboto, 23. novem 
bra, bo  delovna Sikup- 
aost Splošnega o b rtne 
ga p o d je tja  v K rškem  

5 slavilo 10-letnico obsto- 
: ja  po d je tja . Delavski 
 ̂ svet bo im el svečano
- sejo , n ak a r bodo na 

dvorišču p o d je tja  po
ložili tem eljn i kam en
za novo delovno halo.

P roslavo lO-letnice 
p o d je tja  bodo  združili
s p očastitv ijo  dneva
republike. Po i^oves-
nem  delu  se bodo  člani 
delovne sikupnosti zb ra 
li n a  sikupnem kosilu  
Ln sledilo  bo  družabno

I srečanje. J .T .

■  Ne samo pomuč elektrarne. 
Poročano je že b ilo ,. da zavod za 
zaposlovanje invalidnih in drugih 
oseb v Brestanici težko premagu
je ovire, ki preprečujejo razširi
tev in izboljšanje delovnih prosto
rov. Temu problemu, ki ga koor
dinirano poskuša reševati občin
ska skupščina, je  prisluhnilo tudi 
nekaj gospodarskih organizacij in 
zavodov. Tako namerava pri 88-

'"milijonski investiciji (v sta rih ' 
din) poleg elektrarne sodelovati 
še Elektro-Krško, Komunalni za
vod za socialno zavarovanje Novo 
mesto, saj Je skupščina socialn^a 
zavarovanja že oidobrila 10 mili
jonov S din iz razpoložljivih sred
stev za leto 1969, republiška skup
nost socialnega zavarovanja pa bo 
v kratkem k lep a la  o možnostih 
sodelovanja pri pomembni investi
ciji, kjer naj bi dobili delo pred
vsem invalidi.

■  Razen frizerstva tudi pediki- 
ranje. Nedavno smo v te j'ru b rik i 
poročali o novem frizerskem sa
lonu pri osnovni šoli na Vidmu. 
Salon je pred kratkim poleg obi
čajnih uslug uvedel tudi pedikira- 
nje, t. j. strokovno odstranjevanje 
kurjih očes, zarastlin in odtiskov. 
Strokovnjak za odpravljanje teh

Sposobnost in 
delavoljnost na 
prvem mestu

Predstavniki krajevnih or- 
g-3ualzacij SZDL so se 14. no
vembra zbrali na posvetu v 
Krškem. Razpravljali so o pri
pravah na volitve v skupščine 
družbeno-političn h skuo.iosti, 
ki bodo prihodnjo p„niad. 
Elnabnl so sl bili v tem, da 
ima organizacija SZDL izred
no pomembno vlogo pri ka?i- 
didiranju. Vsi so se Izrekli za 
to, da morajo biti v skupšči
ne izvoljeni sposobni in dela- 
voljni ljudje, od katenn 
družba lahko tudi kaj priča
kuje.

Najpozneje do 15. decem
bra bodo po vseh središčih 
sklicali razširjene seje s pred
stavniki Zveze komunistov, 
krajevnih skupnosti in drugih 
družbenih dejavnikov. Na teh 
sejah se bodo pogovorili o 
zimskem političnem delu So
cialistične zveze. Krajevne or
ganizacije SZDL bodo glavne 
nosilke predvolilne aktivnosti, 
zato pričakujejo vsestransko 
podporo občanov. M. 2.

Pionirji pri svojem 
delu niso sami

17- novembra je občinska 
Zveza prijateljev mladine v 
Krškem sklicala posvet men
torjev pomladka Rdečega kri
ža, mentorjev odredov pionir- 
’skih organizacij ln mladin
skih aktivov na šolah- Sku
paj so obdelali program pri
reditev v okviru Jugoslovan
skih fHOnirrskih iger v pri
hodnjem letu.

Obisk je bil izredno dober 
in le redki mentorji so izo
stali. To dokazuje, da žive z 
mladino in da so pripravljeni 
delati z njo. V kratkem se 
bodo sestali mentorji za pro
metno vzgojo. Pogovorili se 
bodo tudi o nalogah, ki jih 
bodo morali opraviti za Ju
goslovanske pionirske igre. 
Resnost, ki jo kažejo prosvet
ni delavci za družbeno-politič- 
no delo s pionirji in mladi
no, zasluži pohvalo in je lah
ko zgled občanom

Zanimanje za izdajo tu
rističnega prospekta
Predstavniki turističnih dru

štev iz Brestanice, Kostanje
vice in Krškega so se 15. no
vembra sestali z nekaterimi 
kulturnimi in političnimi de
lavci v občini in sklenili izda
ti ttiristični prospekt. Nati
sniti ga nameravajo čez zimo 
v 20.000 izvodih. Za prospekt 
se zanimajo zlasti gostinske 
organizacije.%

nadlog dela vsak drugi ponedeljek 
popoldne.

■  Ni denarja za zaščito potni
kov. Na področju občine prevaža
jo potnike 3 avtobusna podjetja, 
in sicer; novomeški Gorjanci, celj
ski Izletnik in ljubljanski SAP. 
Njihov mesečni promet dosega 
precejšnje milijone (stare), nihče 
od prevoznikov pa se ne spomni, 
da bi številnim potnikom, pred
vsem otrokom, ki se vozijo v šo
lo, postavili vsaj zasilne strehe za 
zaščito pred dežjem in snegom. 
Prevozna podjetja sama ne bodo 
odvezala mošnjičkov, lahko pa bi 
jih  kdo na to opornnil. Za malo 
truda bi jim bili nezaščiteni pot
niki h v a ln i .

■  Premog, najbolj iskana »ozim
nica«. Trgovsko podjetje Preskr
ba, ki občane zalaga s premogom, 
ima toliko naročil, da Je potreb
no na vrstni red čakati tudi me
sec dni. Zima sicer ne pritiska sa
mo v Krškem, zato Je težko priti 
do premoga. Hudomušneži trdijo , 
da jesenski veter včasih obrača 
vrstni red naročnikov in da zato 
nekateri hitro pridejo do premoga 
ter da so za premog nekateri p ri
krajšani občani sami krivi, ker ni

majo peči na olje

ZA PRAZNIK REPUBLIKE SE OBETA V KRŠKEM VESELO SLAVJE

Dijaki TSŠ bodo kmalu dobili nove 
svetle učilnice za praktični pouk

tehniška srednja šola bo po otvoritvi preurejenih in nadzidanih prostorov 
svobodneje zadihala — Pomagala ji je občinska skupščina

z nadzidavo delavnic je  tehn iška sred n ja  šola 
pridobila osem  delavnic, jedilnico, garderobe in  dru- 

p rosto re . T udi p ritlič je , k je r so bile s ta re  delav- 
so sodobneje uredili. V sepovsod so napelja li 

centralno ogrevanje.. B rez n jega bodo le učilnice 
y šolski zgradbi, ki bodo p rišle  na  v rsto  šele čez 
leta.

Zastonj ne dobe več 
režiserjev in pevovodij

KRŠ KE N O V I C E



Sindikat: za več 
pristojnosti tudi 

več denarja!
v četrtek, 14. novembra, je 

bila v Sevnici plenarna seja 
občinskega sindikalnega sveta 
in predsednikov sindikalnih 
podružnic, na kateri so ob
ravnavali socialno zavarova
nje in financiranje družbenih 
služb. Zelo živahna razprava 
Je pokazala, da se člani sin
dikata ne strinjajo s sedanjo 
razporeditvijo proračunskega 
denarja, ki zapostavlja obči
ne, saj dobivajo vse več pri
stojnosti in potrebujejo tudi 
več denarja. Nemogoče je na
mreč, da bi občina sledila 
republiškim povprečjem in 
normativom v družbenih služ
bah, saj njeni dohodki dote
kajo mnogo počasneje tudi 
zaradi tega, ker se je poslab
šal pK)ložaj kmetijstva. Na se
ji so kritizirali reorganizacijo 
zdravstvenih domov, ki ni 
prinesla pričakovanega učin
ka, razpravljali pa so tudi o 
otroškem varstvu in gradnji 
ssdravstvenega doma v Sev
nici.

Zadnja pot dveh 
krmeljskih rudarjev
v  sredo so se v Tržišču po

slovili od Franca Pirca, upo
kojenega rudarja iz Kaplje 
vasi, borca NOV, večkratne
ga udarnika v rudniku v Kr
melju, člana prvega delavske
ga sveta, ki je bil za svoj pri
spevek odlikovan tudi z me
daljo dela. Umrl je v 58. letu 
starosti.

V četrtek smo spremili na 
zadnjo pot Jožeta Dolenska, 
upokojenega rudarja iz Vrh- 
ka, dolgoletnega člana samo
upravnih organov krmeljske- 
ga rudnika, ki je preminul v 
66. letu.

Velika množica na obeh po
grebih 7nak, da so oba ru
darja ljudje zelo cenili.

B. D.

Jelko Štojs še na
prej predsednik 

AMD
Na seji odbora Avto-moto 

dni<»tva v Sevnici so 13. no
vembra znova izbrali za pred
sednika društva Jelka Stoj.sa, 
sekretarja občinske konferen
ce SZDL, ki je že doslej dol
ga leta vodil društvo. AMD 
Sevnica ima razmeroma zelo 
veliko števi'.o članov in lepe 
uspehe pri delu. Za podpred
sednika so izvolili Franca 
Avsca, za gospodarja Draga 
Bizjaka, blagajničarka bo 
Marjeta Perc. tajnica Marija 
Jerman, šolskq komisijo bo 
vodil Stane Blaznik, športno 
komisijo Jožko Papež, komisi
jo za podmladek Jože Hafner, 
predsednik nadzornega odbo
ra pa je Stefan Senica. V 
kratkem bo odbor pripravil 
delovni program, ki bo pred
vidoma obsegal tudi ustanovi
tev mladinske sekcije, za ka
tero se zanima okoH 40 mla
dincev.

'

zAPfs PO IBSlIbvAfrjo med Gcm. r a d g o n o  m SEsnmo

„Poraz, ki je za nas zmaga!“
Že v pripravah na tekmovanje v radijski igri »Spoznavajmo svet in domo

vino« so predstavniki Gornje Rodgone razočarali Sevničane

Magister Žumer je na praznični dan prerezal trak  in 
s tem odprl novi del doma počitka na Impoljci. (Foto: 
Legan)

Vprašanje za tehnični oddelek
Na konferenci aktiva ZMS v LISCI so zbirali tudi 

prijave za nov dekliški pevski zbor

50 mladink, kar je 70 od
stotkov vseh članov ZMS v 
LISCI, se je prejšnjo nede
ljo zbralo na svojem rednem 
letnem obračunu. V minu
lem obdobju so mladinke do
kaj aktivno delovale na kul
turnem, športnem in rekretiv- 
nem področju. V tem času 
je pod vodstvom Marike Ha- 
ler iz Boštanja prvič nasto
pil na sevniškem odru dekli
ški pevski zbor, ki je dobil 
pohvalo tudi na Posavski kul
turni reviji v Brežicah.

Ker je zbor v času letnih 
dopustov razpadel, so takoj 
na konferenci zbirali prijave 
za sodelovanje in vse kaže, 
da bo ta edinstveni zbor v 
Sevnici kmalu znova nasto
pal. Aktiv bo poskušal sesta
viti tudi žensko rokometno 
ekipo. Na konferenci so mla

dinke iz obrata Zagorje sev- 
niškim mladinkam posredova
le svoje izkušnje pri delu 
organizacije.

Na konferenci so udeležen
ke govorile tudi o teža\'ah 
pri delu v tovarni. Mlade de
lavke se namreč čutijo pri
zadete, ker prav nje prizade
ne pogosto menjavanje faz 
pri izdelavi trakov. Ker je 
zadnje čase nastal v LIS
CI očiten padec pri izpolnje
vanju norm, so na konferen
ci sklenile naslovit-i na teh
nični oddelek podjetja vpra
šanje, zakaj je tako.

Uspešna mladinska konfe
renca je pokazala, da bo LI
SCA, razen tega da je vodil
na v proizvodnji, ostala vna
prej vodilna tudi v delav
nosti mladinske organizacije.

V soboto, 9. novembra, je 
bila v Sevnici pred nabito 
polno dvorano doma TVD 
Partizan znana mladinska ra
dijska oddaja »Spoznavajmo 
svet in domovino«. Sevnico Je 
predstavljala ekipa sevniške 
osnovne šole v sestavi: Bojan 
Žlender, Cvebka Trček in 
Vinko Debeljak.. Ti pionirji, 
ki sO komaj stopili v vrste 
mladinske organizacije, so se 
enakovredno pomerili z dve
ma študentoma in dijakinjo 
iz Gor. Radgone v poznava
nju slovenskega filma p>o os
voboditvi in partizanskega 
Roga.

Po nap>etem tekmovanju je 
mlada ekipa dosegla neodlo
čen izid in s tem nagrado Ra
dia Ljubi j ane v znesku 500 
din. Mladim tekmovalcev, pa 
tudi gledalcem v dvorani, je 
vlil pogum prvi nepravilen 
odgovor »nasprotnikov« na 
razmeroma laiiko vprašanje 
o slovenskem filmu. Pribor
jena prednost Sevničanov pa 
je vse bolj kopnela, čimbolj 
so se vpr^an ja nanašala na 
gledalce v dvorani.

Usodno točko je Sevnica 
izgubila pri vprašanju iz re
sne glasbe ter pri medmest
nem vprašanju iz Gor. Rad^ 
gone, kjer je neka gledalka 
iz dvorane sicer pravilno po
vedala letnico dograditve že
lezniške proge Gor. Radgona
— Lendava, ni pa vedela dne
va in meseca. Sevničanov se 
je očitno držala smola, če je 
bilo treba odgovariti na vpra
šanja o gradnji železniških 
prog. Tega pa ekipi ne sme
mo šteti v zlo, saj je odlič
no odgovarjala na vprašanja
o filmu.

Namen teh oddaj je, da 
mesti, ki tekmujeta navežeta 
tesnejše stike. Vendar moram 
reči, da smo že v pripravaJti 
na tekmovanje doživeli nepri
jetna presenečenja. Na dogo
vorjeni sestanek v Celju

Vrsta prireditev za praznik občine
Za letošnji praznik: nov vodovod v Loki, nova občinska knjižnica, povečan 

dom počitka — S slavnostne seje ObS pozdravno pismo Titu

Letošnji občinski praznik je 
minil v znamenju mnogih pri
reditev. Prejšnjo soboto je 
bila v Sevnici javna mladin
ska radijska oddaja »Spozna
vajmo svet in domovino!«, na 
kateri je Sevnica za las izgu
bila z Gor. Radgono; v nede
ljo je bil odprt vodovod v Lo
ki pri Zidanem mostu, ki je 
letos že deseti v občini; v p>o- 
nedeljek je bila uspela slav
nostna akademija, glavne slo
vesnosti pa so bile na dan

praznika, 12. novembra. Na 
vrsti je bilo tudi veliko šport
nih prireditev.

V torek je bila dopoldne 
najprej s'avnostna seja občin
ske skupščine, na kateri je 
govoril predsednik ObS Franc

SEVNIŠKI PABERKI
■  v NKDKIJO l*Ki;i)AVAN.IK 

C) THAVNIATVU IN 1'A.sNlATVU.
Zniinl travniški strokovnjak In 
propagator pašnokosnpua načina 
izkoriščanja travnatega sveta inž. 
Gvido Fajdiga, predavatelj km etij
ske fakultete v Ljubljani, bo v 
nedeljo, 24. novembra dopoldne 
v mali dvorani gasilskega doma 
predaval o gnojenju travnikov ter
o čredinskem pnšniStvu. V sevni- 
Ski obCini nov ncćin gosp>odaripnja 
vse bolj privlaCi kmetovalce, zna
čilno Je, da imajo zdaj že trije 
električne pastirje, pred kratkim 
pa ni bilo nobenega.

■  NOVA I)KI.AWK:A. Milan 
Kuleto iz Ručire pri Ix)ki je v 
Plorjan.ski ulici v Sevnici odprl 
servisno delavnico za popravilo 
gospodinj.skih strojev in električne 
napeljave. S t(*m bo ljudem goto
vo ustreženo, s«j so morali do
slej velikokrat čakati, ker je teh 
delavnic premalo

■  JlilRI /A TKK.

M0VAI,(;K. Jutri bodo v Sevnici 
priredili sprejem za organizatorje 
in tekmovalce, ki so tekmovali v 
mladin.ski radijski oddaji »Spo
znavajmo svet in domovino!«, ter 
jim  Izročili manjSe nagrade.

■  ItADI.I.SKA POST.VIA I*1U- 
ilODNJK I.KTO? O sevniSki lokal
ni radijski postaji razmišljajo že 
precej ča.sa. Priprave .so že tako 
daleč, da bi Jo lahko odprli za 
stoletnico sevniSkega tabora m aja 
prihodnje leto.

■  ZAKLONI^iCA V (U.AVNKM 
li.STRKZA,K). Komisija, ki jo Je 
imenoval svet za narodno obram 
bo, Je pregledala sevniSka zaklo
nišča pred letal.skimi napadi in 
ugotovila, da v glavnem i^trezajo. 
Ix*trebno jih Je le Se izptapolniM. 
Svetu za narodno obrambo bo po
sredovala strokovne rt>Sitve, zatem 
pa bodo poiskali vire financiranja. 
Komisija je predlagala, naj se 
med zakloniSčne objekte vključijo 
tudi skupne gura*o.

SliVNISKÎ VESTNIK

Priprave za gasil
ske tečaje

v  nedeljo, 24. novembra, 
bo v Sevnici razgovor o pri
pravah na tečaje za gasilce in 
gasilske strojnike. Konfekcija 
LISCA je že pripravljena po
slati na tak tečaj 30 ljudi, pri
čakovati pa Je, da bodo ljudi 
poslale tudi druge delovne 
organizacije. Na zadnji seji 
občinske gasilske zveze so ob
ravnavali tudi ureditev servi
sne delavnice za popravilo 
brizgaln in gasilskih avtomo
bilov, za kar je namenjenih
6.000 dinarjev.

Darila za občinsko 
knjižnico

Knjižna razstava, ki je bila 
odprta od 12. do 15. novem
bra v sevniškem gasilskem 
domu, je po mnenju razstav
ljavcev presegla pričakovanja. 
Obiskalo jo je precej ljudi, 
predv.sem šolske mladine, 
prodimih pa je bi!o tudi pre
cej knjig Zaiožba »Borec« je 
šolarjem podarila 10 knjig, 
novi občinski knjižnici pa 15 
knjig. Pre.šernova družba je 
knjižnici podarila okoli 40 
knjig, nekaj pa je prisi>eval 
liidl Prosvetni »tervis.

predstavnikov iz Gor. Radgo
ne sploh ni bilo, čeprav je 
bil namen sestanka izmenja
ti literaturo o obeh mestih. 
Ko so zastopniki Sevnice f>o 
dveurnem čakanju v Celju 
p>okiicali Radgono, so se od 
tam opravičili, češ, da so 
imeli drugo delo in da so 
prihod odpovedali s telegra
mom, (ki ni nikoli prišel).

V oddaji smo imeli prilož
nost posredno spoznati sekre
tarja občinskega komiteja Pe-

Skupščina o 
podražitvi kruha
Na današnji seji občinske 

skupščine v Sevnici bodo od
borniki odločali tudi o novi 
ceni kruha. Podjetje MERX 
iz Celja je n am r^  že spomla
di predlagalo p>odražitev, ven
dar je bila na predlog ljub
ljanskega zavoda za cene od
ložena do jeseni. Zdaj pred
lagajo, naj bi kilogram kru
ha, ki je doslej veljal 2,04 
din, v prihodnje stal 2,10 
din, za črni kruh je predla
gana cena 1,40 din, za pol- 
beli pa 1,90 din. Kruh so do
slej podražile že vse sosednje 
občine. Na današnjem zase
danju bodo obravnavali še: 
poročilo o civilni zaščiti, 
poročilo o poslovanju KK 
Sevnica, odlok o označevanju 
ulic in trgov v Sevnici in 
Šmarju, odlok o povračilih 
odbornikom, članom svetov 
in o osebnem dohodku delav
cev, ki jih voli ali imenuje 
skupščina, ter še nekatere 
druge zadeve.

tra Vidaua, ki Je za svoje 
mesto zastavil medmestno 
vprašanje našemu občinstvu, 
gradiva za študij pa nam ni 
hotel d a ti. . .  Da je bilo vse 
še bolj neodgovorno, so za
stopniki Radgone v četrtek 
pri Radiu Ljubljana skušah 
oddajo odp>ovedati, češ da jira 
Sevničani niso dali na voljo 
p>otrebne literature.

Kljub sp ^ rslja jem  RTV (nar 
ša ekip>a je lahko začela s 
preučevanjem gradiva šele pet 
dni pred oddajo, konkretnej
še napotke pa dobila le ne
kaj dni prej), si takih tek
movanj še želimo. RTV pred
lagamo, naj vključi v spo
red tekmovanj tudi prom et
no vzgojo. V Sevnici Jih ča
ka navdušeno občinstvo m 
tekmovanja željni mladi tek
movalci.

A. ŽELEZNIK

IVAN MARUŠIČ
Danes teden so pokopa li 68- 

letnega Ivana M arušiča iz~ 
Orešja p r i  Sevnici, k i  se je  
sm rtno ponesrečU na nezava
rovani b rv i  čez potok. Doma  
je  b i l  iz Huba jn ice  in se je  s 
težaškim delom s težavo pre
b i ja l  skozi vse ž iv ljen je.

20 let je b i l  član ZK, eden 
t is t ih  t ih ih , neznanih l jud i,  k i  
so predani in požrtvova ln i p r i 
s ta l i  naprednih prizadevanj.

, Letos so stvar spet
I vvieli v roke — poštar- 
; ji. Janez Haler, ki že 
’ 30 let raznaša pošto, 

(>d tega 9 let v Tržišču, 
je v prvih dneh prido
bil (> novih naročnikov, 

; uredništ’i'u pa je oblju
bil, da jih  bo vneto pri

dobival še naprej.

Molan. V prikazu gospodar
skih in drugih dosežkov ter 
težav v zadnjem letu je opozo
ril na zaostajanje družbenih 
služb ter na vse bolj tesno 
medobčinsko sodelovanje, ki 
nastaja iz potreb. Več o nje
govem govoni bomo še obja
vili.

S slavnostne seje je delega
cija odnesla venec k spome
niku NOB, predsedniku repu
blike tov. Titu pa so poslali 
pozdravno pismo, v katerem 
ga vabijo, naj bi obiskal sev- 
niško občino. Pismo Je pre
bral predsednik občinskega 
komiteja ZMS Alfred ?:elez- 
nik.

Zatem je bila otvoritev no
ve občinske knjižnice; veljala 
je če?. R milijonov starih di
narjev. Sedaj ima resda sa
mo nekaj nad 3000 knjig, ven
dar so novi, sodobni prosto
ri najboljše zagotovilo, da bo 
v prihodnosti vidno napredo
vala. Po otvoritvi knjižnice je 
bila v gasilskem domu Se 
otvoritev knjižne razstave.

Odborniki in gostje so se 
nato odpeljali na Impoljco, 
kjer je magister 2umer prere
zal trak in s tem odprl novi 
del doma počitka. Gostje so
Sl ogledali stari in novi del 
ter bili pre.senečeni nad zgled
nim redom in izredno gosto
ljubnostjo doma, ki si ga 
marsikdo zmotno čisto dru
gače predstavlja. Javno velja 
pohvaliti upravnika doma 
Prenka Valanta, ki je  veliko 
naredi* za to, da jo dom po
stal eden najboljših v Slove
nili.

Borci ■ udeleženci NOV!
Kombija za vprašanje borcev NOV SR Slovenije 

Je sprejela predlog kriterijev za ugotavljanje upra
vičencev za uporabo sredstev, namenjenih aa rešitev 
stanovanjskih vprašaiij udeležencev NOV po zakonu 
o pri.spevku za graditev stanovanj za udeležence 
NOV.

Da se ugotovijo dejanske potrebe ui pK>trebna 
sredstva za rešitev stanovanjskih vi>rašan‘j borcev 
NOV, vabimo vse borce — udeležence NOV na ob
močju občine Sevnica, ki še nimajo docela urejenega 
stanovanjskega vprašanja, naj se zaradi popisa za 
pridobitev stanovanja ali posojila za adaptacijo ozi
roma gradnjo stanovanjske hiše prijavijo predsed
niku ali tajniku krajevne organizacije ZB NOV, 
v čigar območju imajo svoje prebivališče.

Cas za prijavo in popis je do 28. novembra 1968- 
K<.>mislja za zade»^e borcev NC)v 

■ občine SevniP»J

NOVICE S STUDENCA
■  NEl>OBOU3UIVE 17. 

K lJU C m . Na zadnji seji pred 
sednikov krajevnih orgunizjicij .so 
kritizirali delo mladinskega ak
tiva na Studencu, čeS da v klubu 
pijejo alkoholne pijaće in prire
jajo plese. Ob<^inskemu komiteju 
ZMS so to  predlagali, naj bi za 
mladino organizirali strokovna in 
politična predaviuija, vendar je 
le ta menil, naj družabno življe 
nje osliine, treba pa Je i/kljn^'lti 
m*p< boljftllive mladince ter izbrati 
primorncjSega pred.st>dnika

■  OIU-!NI ZnOR 7.B RO 1 
DI.CKMHRA KO 7.B .Studenec, ki 
Sti?j(r 4« fhinov bo imela občni 
zbor v nedeljo. 1. decembra.

■  KDO JK IX)I,2AN SKRnCTl 
7.A .SPOMKNIK? Na studcnSkem 
I>ok(>pallf.i'u je ličen .spomenik 
vojakom, padlim v prvi svetovni 
vojni. Šolska mladina ga Je za 
dan mrtvih sicer okrasila, vendar 
bi bilo tr«*ba obnoviti tudi napis 
ne Crke in verlRe, ki sluJUjo za 
0 |»rat0  Pravzivprav ji> žalostno, da

.se tc«a ne spomnijo tudi 
pokopanih. r.A-

■  I,K DVA MI^DINCA 
sn /;A . Clanl gasilskega 
so zelo prizadevni, saJ ®°_nruvill 
reditev K«wllskega doma 
čez 4000 prostovoljnih 
ur. vendar v njihovin 
manjka mladino. Ne blizu•
zumeti, zakaj m ladincevoi

■  TUDI .«iOI>A ^ v o d s t v o  
.SOCIALNO DEIJVVKO » (ja 
osnovne .^ole bi rado vw • pj, 
bi ludi v njihovo Solo ko J v 
kdaj priSla socialna dei p,
kraju se pojavlja mladi .„iftila 
stopniStvo in bi jim Ra po'««*' 
prev)i-('č«»vnti in zatirati cKlU 

m  KO.VI ĐO RKD V iju-
AVTOnURIH? Zadnje Ca^ • 
dje ki s.‘ vozijo / ^ ’':J*^pnca v 
bu-som z nučke ali ,olar-
Sovntco, pritožujejo, da st • 
ji vlSJlh razndov oP“-
na.<iaio Pri nekem učencu • 
zili <;i'lo vo)iuM<o spre-
bi bilo umestno uvesti ct lo 
vodniško slu*bo?



Novi rodovi prihajajo, 
problemi pa ostajajo

Kaj so v pripravah na letno občinsko konferen
co ZMS ugotovili v tovarniških aktivih

' A ' ,r n i " ' ' i  \ .... ^ ^ ^
N a p re d e k  se začne in  neiia p ri znanju . Toda kako n a j o troci iz Cužnje vasi (na 
sliki), ki poldrugo u ro  pešačijo  n a  T rebelno in  se  šolajo  v slabo oprem ljen i in 
neurejeni šolski stavbi, doh itijo  s  ̂^'’'' r«PstTn» >Tsfnike? D olžnost nas vseh je , da 
jun  pom agam o. (F oto : Legan)

Priprave na ljudsko glasovanje so 
zdaj poglavitna naloga organizacij

Pred mnogimi sestanki SZDL, ki bodo posvečeni bližnjemu referendumu

Mladinska konferenca tre
banjske občine bo predvido
ma v začetku prihodnjega leta. 
Da bi se člani vodstva bolje 
seznanili s težavami in uspehi 
mladinskih aktivov, so obi
skali večino podjetij in se po
govarjali z mladinci in mla
dinkami, ki so zaposleni v 
proizvodnji.

Kot značilno se je spet po
kazalo, da je velik del mla
dih ljudi zelo obremenjen, 
ker se vozi n.a delo v druge 
kraje in jim zmanjkuje časa 
za druge dejavnosti. Drugi 
večji problem je dopolnilno 
šolanje. Po izjavah mladincev 
to ni z ničimer posebej nagra
jevano, zato ni spodbudno, 
kar je v škodo posameznikom 
in delovni organizaciji.

V večini podjetij so mladi 
ljudje premalo zastopani v sa- 
se vsa mladina za te stvari 
ne zanima, toda v interesu 
r-azvoja samoupravljanja je, 
da mlade pritegnemo in jih

V SPOMIN NA 
IVANA LIPARJA

15. decembra bo v trebanj
ski občini ljudsko glasovanje, 
^  katerem bodo volivci s po
močjo tajnih gLasovalnic od
ločili, ali se strinjajo s po
daljšanjem plačevanja krajev
nega samoprispevka za šol
stvo.

■'red nekaj dnevi se je p r
vič sestal 23-članski odbor z-a 
izvedbo referenduma, v kate
rem so predstavniki vseh 
družbeno-političnih organiza
cij in predsedniki društev 
Upokojencev. Osnovna ugoto
vitev je bila: pri tako po

membni odločitvi morajo so
delovati vse organizacije in 
vsa vodstva.

V četrtek in petek so bili 
sestarkki vseh krajevnih orga
nizacij ZK, v soboto so se 
zbrali člani obrfi sindikalnih 
podružnic prosvetnih delavcev 
v Trebnjem in na Mimi, te 
dni imajo seje vsa krajevna 
vodstva, kjer se bodo pogo
vorili o sestankih krajevnih 
organizacij Socialistične zve
ze, ki bodo v naslednjih dneh 
nič manj kot v pribl. 50 kra
jih.

Prijavite se za šolo
Izrednas priložnost za mlade kmetovalce, da si 

v večerni kmetijski šoli pridobijo znanje

s  pomočjo kmetijske z&- 
^ ig e  Trebnje in Socialistič
ne zveze je delavska imiver- 
^  sklenila letošnjo zimo pri
b i t i  večerno kmetijsko šo- 

Pouk bo trajal tri me- 
trikrat po štiri učne 

na teden. Kmetovalcem 
območju trebanjske obči- 
so poslali vabila, naj se 

p>i^jo v šolo, od katere bo- 
^  imeli sami največ koristi.

k lavska imiverza bo odpr- 
^ ^ k e  šole povsod tam, kjer 
^  zadostno število prijav, 
tjijave je bilo treba poslati 
^  do včeraj, vendar jih Se 
^^^jemajo. Vsak prijavljenec 
^  dobil tudi program šole,

pojasnjene pa bodo tudi na
drobnosti glede plačila in za
četka pouka.

K plačilu stroškov večerne 
kmetij-ske šole bo prispevala 
KZ Trebnje, nekaj pa bodo 
morali prispevati tudi obi
skovalci šole. Višina tega 
prispevka bo odvisna od 
števila slušateljev in od 
zbranega denarja^

Kmečki fantje, mladi ljud
je, ki nameravate gospoda
riti na svojih domačijah, zdaj 
imate priložnost, da si na naj- 
cenejšj način pridobite več 
znanja iz kmetijstva, kar Je 
osnova za boljše gospodarje
nje in dostojne j še življenje!

V pripravah bodo sodelova
le tudi sindikalne podružnice, 
ki bodo povečini pohitele z 
občnimi zbori, če pa katera v 
prvih dneh decembra daora 
še ne bo imela, bo referen
dum obravnavala n>a poseb
nem sestanku. Vse šole ima
jo predvidene budi roditeljske 
sestanke, na katerih bodo 
starše nadrobneje seznanili, 
v kakšnih razmerah delajo 
šole in kako bo porabljen de
nar, ki bi ga zbrali s samo
prispevkom. M. L.

Migolica: gradili 
bodo vodovod

Prebivalci Migolice v'ri Mir
ni so se odločili, da bodo v 
kratkem začeli graditi vaški 
vodovod, ki bo preskrboval 
9 hiš, če bodo vgradili hi- 
drofor, pa še 7. Položiti bo 
potrebno okoli 150 m glav
nega voda, zgraditi zajetje m 
majhen rezervoar. Stroške 
gradnje bodo nosili ljudje sa
mi, nekaj s prostovoljnim ae- 
lom, nekaj pa s prispevki.

Od posledic prometne ne
sreče 7. novembra pri Straži 
je Ivan Lipar iz Slovenske va
si dan kasneje umrl v novo
meški bolnišnici.

Rodil se je pred 45 leti v 
Dol. Kronovem. Bližnja Krka 
in mlini ob njej so mu v tr
dem boju za obstanek dali 
prvi zaslužek in mu odprli pot 
v svet. V zadnji vojni se je 
pridružil narodnoosvobodilne
mu gibanju in neštetokrat je

vzgajamo. Njihov zanos in 
mladostno spodbudo je treba 
gojiti in usmerjati. Tudi sin
dikati marsikje nimajo prave
ga posluha za mlade.

Z obiski delovnih org.aniza- 
cij priprave na konferenco se
veda še daleč niso končane. 
Nadrobneje bodo preučili tu
di vaške aktive. Pripravljen 
je osnutek pravil o delovanju 
mladinske organizacije in bo 
poslan vsem aktivom. Člani 
mladinskega vodstva bodo 
obiskali tudi mladince, ki de
lajo na kmetijah, v manjših 
obratih ali pri zasebnikih, da 
bi tako dobili kar najbolj 
vemo podobo, kako živi mla
dina. A. K.

Veliki Gaber: 
trgovcev ni bilo 

niti blizu
Kot so sklenili na zadnjem 

sestanku vodstev krajevne 
skupnosti in krajevne organi
zacije SZDL, ki je bil posve
čen perečim problemom Veli
kega Gabra in okolice, bo kra: 
jevna skupnost prevzela vzdr
ževanje ceste četrtega reda 
Stranje—Gaber—Bič, s tem 
da bo prej sklenila pogodbo z 
občinskim cestnim skladom. 
Prepričani so, da bo ta cesta 
bolje vzdrževana, kot je bila 
doslej, ko Je zanjo skrbelo 
trebanjsko komunalno podje
tje. Glede pokopališča so 
sklenili, da je na starem po
kopališču potrebno prenehati 
pokopavati in začeti priprav-

čez Krko prepeljal svoje boj-  ̂ pokopališče na zemlji
ne tovariše.

Po vojni je delal v notra
njem resoru. Bil je trd, do
sleden, a vendar pošten in 
pripravljen pomagati, če je 
bilo potrebno. Zaradi dolgo
letnih naporov je odšel v 
predčasni pokoj.

Odšel je zdaj, v pozni jese
ni. Težko je slovo od človeka, 
vrednega zaupanja. Za njim  
ne bo ostala praznina samo v 
njegovi družini, temveč tudi 
med družbeno-političnimi de
lavci, znanci in prijatelji.

A. K.

šču, ki je družbena last, 
hkrati pa voditi postopek za 
pridobitev zemljišča, katere
ga lastnik živi v Ameriki. 
Znova so ostro kritizirali od
nos trgovskega podjetja MER
CATOR, čigar predstavnik se 
sestanka ni udeležil, čeprav 
je bil vabljen. Prodajalna v 
tem kraju Je slaba in ima 
majhno izbiro.

Dobrnič: znova je 
ustanovljen mla

dinski aktiv
Letošnje proslave v Dob m i

ški dolini so spodbudile mla
dino Dobrniča, da je prejšnjo 
soboto znova ustanovila svoj 
mladinski aktiv. Na ustanov
nem sestanku se je izkazalo, 
da so mladi fantje in dekleta, 
ki delajo v Trebnjem, Žužem
berku, v ljubljanskem LITO
STROJU ali doma na polju, 
pripravljeni delati v mladin
ski organizaciji in celo pri
spevati denar za izvedbo pr
vih akcij. Ivđladi si želijo ples
nih vaj, obiskovali bi tudi 
»šolo za življenje«, če bi jim 
kdo pomagal, pa bi ^e lotili 
tudi igranja na odru, po če
mer je bil takoj po osvobodi
tvi kraj precej znan.

Sklicana bo skup
ščina Ljudske 

tehnike
Čeravno ima organizacija 

Ljudske tehnike velik pomen 
za v ^o jo  in izobraževanje lju
di, predvsem mladine, je bi
la ta dejavnost v trebanjski 
občini zadnja leta zelo zapo
stavljena, manjkali pa so tu
di ljudje, ki bi bili voljni v 
nji delati. Vojna nevarnost 
je opozorila na pomen in vlo
go Ljudske tehnike. Da bi za
čeli znova, bo 18. decembra 
občinska skupščina Ljudske 
tehnike, na kateri se bodo te
meljito pogovorili, kaj bi se 
dalo narediti. Predlagana je 
bila iist£inovitev radioamater
skega krožka, foto-kino kluba, 
kluba jamarjev in kmetijsko- 
tehničnega krožka.

10. decembra se 
bo sestala konfe

renca SZDL
V torek, 10. decembra, bo v 

Trebnjem seja občinske kon
ference Socialistične zveze, ki 
bo posvečena pripravam na 
spomladanske volitve in pri
pravam na bližnje ljudsko 
glasovanje o podaljšanju pla
čevanja samoprispevka za šol
stvo. Na seji bodo obravna
vali delo in vlogo odbornikov 
In poslancev ter s pomočjo 
poleti opravljene ankete ter 
mnenj volivcev oblikovali kri
terije za izbor novih predstav
nikov v sktipščinah.

Kmetje v velikem zaostanku
Do konca septembra so vplačali le 45 odstotko 

obveznosti — Predlog za prodajo zemljišč

OPOZORILO
v današnji številki Dolenjskega lista je 

na 5. strani objavljen temeljitejši prikaz 
materialnih potreb šolstva v trebanjski ob
čini ter obširneje obrazložen predlog o po
daljšanju krajevnega samoprispevka.

Ce b< gledali strogo po ko- vsem sodne in upravne, kar 
ledarju, bi moral občinski pomeni, da se občani veliko 
proračun do konca septem- pritožujejo in tožarijo ter 
bra dobiti 75 odst. predvide- urejajo mnogo različnih za- 
nih dohodkov, v resnici pa dev. Komunalne takse kar 
jih je le 63,8 odst. Navzlic dobro plačujejo, v zaostanku

TREBANJSKE IVERI
■  16 GARA2 ZA TRG. Komu

nalno obrtno podjetje bo na zem- 
IjiSću med bloiki in obratom LI
TOSTROJA zgradilo 16 garaž, ki

■  STRELCI HOČEJO PROSTOR.
Da bi strelska družina Franc Kre- 
se-Coban lahko delovala tudi v 
zimskem ča.su, je treba strelcem

CENJENI POTROŠNIKI!

KMETIJSKA ZADRUGA TREBNJE 

je odprla

NOVE TRGOVINE:
•  trgovino s ipcc«rijskiin bluKum In tekstilom v 
Srntruportu in enako trgovino v ficntlovrrncu.

•  V Trebnjem Je nova trgovina s sadjem in zele
njavo, prav tako pa tudi nova trgovina s stalno 
itazstavljenim in isbranim pohištvom vseh vrat.

Pa fc to: vafi dom bo prijetnejši, 6e bo lepo op
remljen.

Kdor kupuje ekonomično, kupuje tam, kjer Je ce
neje. ObiSčite naa in se sami prepričajte o tejn!

zaostajanju pa ni b ilo  treba pa Je plačevanje prispevKa z prodali interesentom, če zagotoviti primeren prostor, kjer
omejiti porabe, ki je doseg
la 65,4 odst. letnega zneska, 
ker je bilo mogoče razliko 
pokriti s posojilom iz rezer
vnega sklada.

Prispevek od osebnih do
hodkov Je bil v zaostanku za 
9 odst. in po mnenju tajni
ka ObS Jožeta Godnjavca ver
jetno letos ne bo dosegel 
predvidenega zneska. Za prav 
toliko Je • v zaostanku tudi 
prometni davek, vendar se 
ponavadi proti koncu leta

uporabo mestnih zemljišč, za
to bo treba izterjavo poo
striti.

Prošnje za pri
spevke so že 

poslane
Člani občinske zveze in 

društev prijateljev mladine 
so na sestanku prejšnji 
teden razpravljali o organl-

vplačevanje močno poveča in naciji letošnje novoletne Jel' 
nadoknadi zamujeno. nameravajo dobro

Pasebno poglavje pa so le- pripraviti. Vse deloivne or- 
tos znova kmetovalci, ki do ganiaacije so že dobile proS- 
zjačetka zadnjega četrtletja ni- nje za denamo pomoč.

30.000?
so vplačali niti polovice ob
veznosti. Da bi izterjavo po
ostrili, nameravajo okoli 45 
kmetovalcem, ki že leta in le
ta dolgujejo precejšnje znes
ke, prodati dej zemlje, pri če
mer bodo vsak tak primer 
natanko preučili.

Zelo dobro pa letos dote
kajo raalične takse, — pred-

Dru&tva prijateljev mladine 
p ro s il  vodstva, naj poma^ 
gajo in prispevajo za obda
ritev otrok.

OGLAŠUJTE V DL

bo vreme primemo, jih  bodo za
čeli graditi Se letos.

■  SLABE RAZMERE V VRTCU. 
Nekatere matere se pritožujejo, da 
je v trebanjskem vrtcu zelo sla
bo poskrbljeno za malčke: vrtec 
nima primerne posode, niti bla
zin, kjer bi lahko otroci v popol
danskem času počivali.

■  CIGANE PRIGANJA ZIMA. 
Cigani se oglaSajo na oddelku za 
gospodarstvo in prosijo, naj bi 
jim  v bližini Trebnjega dali na 
voljo primeren prostor, kjer bi si 
postavili lesene barake. Kot Je 
znano, so odbomiid na eni prej
šnjih sej odklonili dajanje loka
cij za naselja Ciganov, češ da Jim 
že tako delajo preveŽ Škode po 
njivah in gozdovih, cigansko iia- 
seije pa bi privabilo Cigane tudi 
Iz drugUi krajev.

■  PRIPRAVE ZA DAN REPU
BLIKE. Tudi letos bodo iičenci 
osnovne Sole pripravili program 
za proslavo 29. novembra. Pod 
vodstvom učiteljev že vadijo za 
nastop.

bi lahko streljali z zračno puško. 
Novo upanje jim  je baraka novo
meškega gradbenega podjetja Pio
nir. vendar ta zasilna stavba ne 
bo mogla dolgo obstati v sredi
šču Trebnjega, ker kazi okolico.

■  ZAČETEK ZA NOVO NASE- 
U E . Prejšnji teden so začeli gra
diti cesto za novo naselje nad 
osnovno Solo in bloki. Nekateri 
graditelji so izrabili priložnost in 
z buldožerjem izkopali tudi grad
bene Jame.

■  KATERE SO MESTNE UU- 
CE. Svet za urbanizem, stanovanj
ske in komunalne zadeve je na 
zadnji seji določil, katere ceste v 
Trebnjem, Mokronogu in na Mir
ni bodo imele značaj m estnih
tilic in bodo vzdrževane iz občin
skega cestnega sklada. V Trebnjem 
so te ceste naslednje: odcep na
Marof, odcep do pokopališča, ce
sta v novo naselje v Starem tr 
gu in pod pokopališčem ter ce
ste, ki vodijo v Solo, zdravstveni, 
ga^lski dom ter na telezniško po-



Pred sejo konfe
rence SZDL

Za paned^jek, 18. novem
bra popoldne, je bdla sklicana 
razširjena seja izvrinega od
bora občinske konfereiK^e 
SZDL Kočevje in volilne ko
misije pri občinski konferen
ci SZDL. Na dnevnem redu 
je bila razprava o osnutku 
volilnega praviilnika SZDL 
občine Kočevje, priprave na 
sejo občinske kcaiferenoe 
SZDL in priprave za voUtve 
v krajevnih organizacijah 
SZDL.

Kočevje: jutri 
Sosedov sin

šentjakobsko gledališče iz 
Ljubljane bo jutri, 22. novem
bra, gostovalo v Kočevju z 
odrsko priredbo Jurčičevega 
Sosedovega sina. Nastopili bo
do v Seškovem domu, pred
stavi pa bosta dve: ob 17. 
uri za mladino, ob 20. pa za 
odrasle.

Iščejo prostore
Na nedavnem razgovoru o 

delu mladine in mladinskega 
kluba, so predstavniki orga
nizacij ugotovili, da delo mla
dine ni dovolj uspešno, ker 
mladi nimajo prostorov za 
svoj klub. Zato so izvoMli po
sebno komisijo, ki bo skuša
la najti primerne prostore. 
Ugotovili so, da je najbolj 
uspešna mladinska šahovska 
sekcija; v mladinskem klubu 
pa naj bi ustanovili še Ute- 
ramo, debatno, dramsko, 
glasbeno, zabavno-plesno, iz
letniško skupino ali krožejc.

Cene v Kočevju in 
Ribnici

Pretekli ponedeljek so * veljale 
v trgovinah s sadjem in zelenjavo 
v Kočevju in Ribnici n as le iije  
maloprodajne cene:

krompir 
sveže zelje 
kislo zelje 
kisla repa 
fižol v 

zrnju 
čebula 
česen 
solata 
paradižnik 
koren^ 
peteršilj 
rdeča pesa 
Cvetača 
radič 
jabolka 
hru£ke 
pomaranče 
manda

rine 
limone 
banane 
grozdje 
Jajca (ceni 
7A kos)

Kočevje: Ribnica
(cena v din za kg)
0.85 8.80

0,70 0,60
1,55 2,00
1,55 2,00

4.85 do 7.55 4,00
2,45 2,50

12,75 11,00
2,60 2,00
3,80 —

1,70 2,00
3,50 3,50
0,90 1,20
2,60 3,20
2,95 2,00
2,80 1,80
3,30 —

6,50 —

10,00 10,00
7.20 7,00 •
5,80 5,60
4,50 4,20

0.76 in 0,88 0,70 in 0,75

Ne dodatno obremenjevati gospodarstvo!
Vse kaže, da bodo v prihodnjem letu osebni dohodki bolj obremenjeni z 
dajatvami — Ponekod denar pretirano trošijo — Za dobro obrambo po

trebna enotnost ljudstva — Kje dobiti denar za družbene službe?

Pred kratkim  je  bila v Kočevju razprava o stali
ščih, sklepih in  piripoax)čilih o družbeno-ekonomakih 
izhodiščih za obUkovanje doiiodkov za k ritje  potreb 
^ o š n e  porabe v inihodnjem  letu v Sk>vesiiji. Raz
pravo je  sklicala občiasska komferetnca SZDL, vodila 
sta  jo  republiška poslanca Drago Betičiiia in inž. Sa
vo Vovlk, udeležili T>a so se je še p r e d s ta v n i  neka- 
tjerih pom em bnejših delxmiih organizacij, občinske 
skupščine, jx>litičnlh organizacij in družbenih služb.

V uvodu je poslanec Dra
go Benčina jx)jasixil, da po
trebuje republika v prihod
njem letu za zadovoljitev po
treb izobraževanja, javne var
nosti, narodne obrambe, so
cialnega varstva in pokojnin
skega zavarovanja okoli 360 
milijonov din (novih) več kot 
letos. Iz običajnih virov tega 
denarja ni mogoče zbrati, 
pač pa le, če bi dodatno 
obremenili gospodarstvo ali 
pa če bi zadeve v navedenih 
družbenih službah reševali po
stopoma in jih rešili šele v 
dveh do treh letih.

Vendar so potrebe take, da 
reševanja problemov ne kaže 
odlagati. Razen tega gospodar
stva ne bi kazalo dodatno 
obremenjevati, ker je potreb
no modernizacije, saj bo le 
modernizirano sposobno vzdr
ževati mednarodno kon
kurenco.

Ker gospodarstva ni mogo
če dodatno obremenjevati, za 
potrebe družbenih služb pa 
je treba zagotoviti več denar
ja, sta na razpolago še dve 
možnosti: prerazporeditev
sredstev med družbeno-podi- 
tičnimi skupnostmi ali pa 
prerazporeditev med splošno 
in osebno jKrtrošnjo.

Zveza namreč že napovedu
je, da bo znižala proračtm- 
Bki prispevek za 1,3 do 1,8 
odstotka in tako odstopila 
direktno gospodarskim orga
nizacijam v Sloveniji okoli 
500 do 600 milijonov din. 
Republiški organi razmišljajo, 
kako bi vsaj del tega denar-^ 
ja odtegnili gospodarstvu in 
ga porabili za potrebe druž
benih služb . . .

Prerazporeditev sredstev 
med splošno in družbeno po
trošnjo na kratko povedano 
pomeni večjo obremeni, 
tev (obdavčitev) osebnih do
hodkov prebivalcev (zvišani 
ali iK>vi prispevki, takse, dav
ki, prometni davek itd.),

V razpravi so predstavniki

DROBNE IZ KOČEVJA
■  ■  ■  P R iiafov rrE v  k a v a r 

n e  ZVEZDA se že dolgo vleče, 
vandar kaže, da bo k n ^ u  kon
čana. Stalni gostje kavarne so se 
začasno raztepli po drugih loka
lih. Z adaptacijo pa so najbolj ne
zadovoljni tisti, ki so v tem loka
lu redno metali »vražje podobice«.

■  ■  ■  RODrrBLJSKE RAZGO
VORE so imeli minulo sredo na 
osnovni šoli. Kar lepo Je bilo vi
deti, kako se s ta r^  vozijo s kole
si in celo avtomobili mimo vseh 
prometnih znakov prav do vhoda 
šole. Torej podobno kot njihovi 
otroci ves teden. Pravimo, da 
jabolko ne pade daleč od drevesa. 
Prometnih znakov ne upoitevajo 
starSi, pa tudi drugi ne, zakaj 
naj bi jih potem otroci?

■  ■  ■  PERILO SUdUO NA 
balkonih. Res, da to ni v (Aras 
hiši pa tudi mestu ne, vendar po. 
nekod skoraj ni drugega izhoda. 
Nekateri bloki imajo sušilnice, a 
se stanovalcem ne da hoditi v 
višja nadstropja in na terase, dru
gi bloki takih sušilnic po »zaslu
gi« arhitektov nimajo. Spet neka
teri godrnjajo, češ če bi se stano
valci vsaj toliko zanimali za sušil
nice, kakor se za garaže, bi bilo 
že zdavnaj vse v redu. Nekdo pa 
je zbadljivo pripomnil, da na bal
konih ni perila, a m p ^  le pleni
ce, kar Je znak vitalnosti in viso
kega standarda v mestu, saj si po
leg avtomobilov lahko privoščimo 
celo otroke.

■  ■  ■  BIVdO RUDNIŠKO AM
BULANTO, ki Je bila precej veli
ka. so adantirali in spremenili v

stanovanjski blok. Pri odločanju 
oziroma dodeljevanju stanovanj Je 
bilo precej hude krvi in burnih 
sestankov, tako da so i^>adl ne
katerih posameznikov p r^eg li že 
običajne meje dostojnosti. Vedno 
so pri taki stvari težave, posebno 
če Je prosilcev več kakor s t^ o v an j 
in če so želje nekaterih večje ka
kor možnosti.

■  ■  ■  IZLETNIKI IZ KANALA 
so si te dni ogledali Kočevje. 120 
učencev in učiteljev osnovne šole 
Je prišlo na poufoi U e t. Med 
potjo so si ogledali Rašico, Velike 
L a ^  in Ribmco. Po ogledu Ko
čevja so se odpeljali na Bazo 20 
ter v Dolenjske T(^Uce, Novo me
sto in od tam zopet domov. V Ko
čevju so imeli daljši odmor in ko
silo. Čeprav nenajavljeni, kw  na 
petkratnem poizkusu niso dobili 
iz Kanala telefonske zveze s Ko
čevjem, Je kolektiv Restavracije 
zadovoljivo rešil položaj in na 
splošno zadovoljstvo nahranil 120 
mladih izletnikov.

■  ■  ■  GAMSI V SKALOVJU 
NAD OSILNICO ob Kolpi in nad 
Kužljem niso več tako redki kot 
nekdaj. Družine so se razmnožile 
že v več tropov, da Je nujen gojit, 
veni odstrel. Minuli teden Je u- 
strelil znani lovec domačin, heroj 
Jože Boldan — Šilni lep koš. V 
gostilni Antona Stimca so imeli 
potMn gamsovo večerjo, kjer so 
se vrstile domače lovsto »ittte«.

gospodarskih organizacij do
kazovali, da gospodarstva ne 
bi kazalo dodatno obre
menjevati, in opozorili, da se 
v zadnjih letih oddaljujemo 
od predvidevanj reforme in

v zvezi z delitvenim razmer
jem med gospodarstvom in 
družbeno-političnimi skup. 
nostmi ter družbenimi služ
bami. Letos znaša to razmer
je 62:38 v korist gospodar
stva, leta 1970 pa bi moralo 
biti celo 70:30.

Predstavniki družbenih 
služb so opozorili, da jim je 
predvideni denar nujno po
treben.

Oboji pa so se strinjali, da 
se denar marsikje uporablja 
zelo negospodarsko. Med go
spodarskimi panogami so

Milan Matko, poštar iz Sodražice, je  pridobil doslej 6 
novih naročnikov Dolenjskega lista. Pravi, da jih  bo 
skušal pridobiti še več, čeprav bo težko, ker im a že 
skoraj vsaka hiša naročen Dolenjski list (Foto: Prim c)

Mati zlato, hči pa srebro
v  Stari cerkvi so podelili 9  zlatih in 1 7  srebrnih 

značk krvodajalcev

10. novembra so na prisrč
ni slovesnosti v Stari cerkvi 
podelili 9 zlatih in 17 srebr
nih značk krvodajalcem, ki 
so doslej dali 10-krat oziro
ma 5-krat kri. Na slovesnosti 
so nastopili tudi mladi člani 
Rdečega križa, mešani pevsid 
zbor in godbeniki iz Kočevja.

Povabljeni so bili tudi kr
vodajalci Slavko Miler, Jože 
Kramžar in Katarina Dogar, 
ki so dali kri že 15-krat. Med 
krvodajalci sta bili mati Ma- 
rija Klun in njena hči Mari
ja Klun-Silva; prva je dobi
la zlato, druga pa srebrno 
značko.

Zlato značko krvodajalca so 
prejeli še: Vilma Jakša, Jože 
Žnidaršič, Marija Tabor, An
ton Šercer, Janez Kovač, 
Jožefa Samec, Ivana Mohar
in Ana Levstek.

Srebrno značko krvodajalca 
so prejeli: Jože Benčina, An- 
tonija-Stanka Sevšek, Franc 
Erjavec, Marija Benčina, Pav- 
la Veršnik, Katarina Dogar, 
Franc Žagar, Milan Ober-
star, Milan Trpin, Jure Ne- 
kič, Antonija Pintar, Franc
Jakše, Vlado Muhvič, Slav
ko Metelko, Cveto Polajnar 
in Stane Fink.

omenili energetiko oziroma 
elektrogospodarstvo, kjer so 
osebni dohodki zeOo visold, 
kljub temu pa so močne tež
nje, da se elektrika podra
ži. Na področju družbenih 
8lužb se denar i>orablja brez 
učinkovite kontrole v zdrav
stvu, šolstvu in socialnem za
varovanju. Opozoril so tudi

Petrovič. V imenu občinske
ga in mestnega odbora RK je 
krvodajalce in goste pozdra
vila Dragica Šercer, v ime
nu občinskega sin^kalnega 
sveta pa njegov predsednik 
inž. Miha Briški. Med krvo
dajalci so bili tudi naslednji, 
ki so dali kri že nad 15-krat: 
Franc Senekovič, Antonija 
Stampfel, Bogo Vidmar, So
nja Hegler, Ivan Jerman, Mo
hor Koželj, Jože Legani, Jože 
Markovič, Jože Marčič, Me
tod Oražem, Franc Per, Stan
ko Plot in Andrej Pogačar. 
Imena ostalih dobitnikov 
značk bonx) objavili prihod
njič.

- i ^ T R I K O I V
trikotaža  IN KONFEKCIJA 

•  K O Č E V J E *

na nerazumne kreditne po
goje bank (odplačevanje kre
ditov po letu 2000, vezava de
narja v zvezi z gospodarski
mi investicijami), na vpraš
ljivo upravičenost nadalj
njega plačevanja prispevka za 
Skopje itd.

Poudarili so, da tudi na
rodna obramba ne bo bolj
ša, samo če bo dobila več de
narja, ampak je najpomemb
nejša zavest in enotnost ljud
stva. To enotnost pa rušijo 
prav nepravilnosti, ki se do
gajajo. Odpravljamo pa jih 
prepočasi in premalo učin
kovito, v nekaterih primerih 
jih pviščamo celo nekaznova
ne, češ da niso v nasprotju 
z veljavnimi predpisi. V zve
zi s krepitvijo enotnosti ljud
stva so poudarili, da morajo 
biti bolj učinkovite vse po
litične organizacije, posebno 
Zveza komunistov. PRIMC

Vedno manj otrok
Predgrajsika osnovna šoJa 

ima učiilinici v zadružnem 
domu, nekdanjem gradu. 
Prostori so silno neprimerni 
za pouk,' šoJa pa nima niti 
učU niti kakih drugih pripo
močkov. V prvih štirih raz
redih (višje razrede obisOni- 
jej’O v Starem trgu) je 37 
otrok, katere potičujtsta dva 
učitelja. Otroik je vsako leto 
manj, v šolo pa je dosOej 
večino vozil zasebnik s kom
bijem. Nekateri otroci imajo 
do šole celo 14 km, naijibldžji 
pa se vozijo 7 fcm daleč.

(g)

Razprava o mladini
15- novembra je bdlo v Ko

čevju p>osvetovanje o metodah 
dela z mladino in delu mlar 
dinskega kluba- Sklicala ga 
je občinska konfeirenca S2:d l  
v soglasju z občinskim mla- 
dinsikim komitejem, udeleži-
li pa so se ga tudd predstav
niki organizacij in društev, 
v katerih dela tudi mladina. 
Na njem so jiazpravljali, ka
ko pritegniti v delo organiza
cij in društev čimveč mladih, 
kako mladini nuditi vsestran
sko pomoč pri delu in kako 
prenašati na mlade ne le pro
izvodne, ampaik tudd duhov
ne izkušnje, dosežke in vred
note. Hazen tega so menili, 
da bi kazalo mladino zainte
resirati za kakšne večje akci
je (gradnjo kopališča, smu- 
čairske vlečnice), in se pogo- 
voonili o dehi mladinskega 
kluba.

Vsi so nama 
pomagali

2. aprila letos nama je 
pogorela hiša v Kostelu in 
vse, kar je bilo v njej, 
se pravi hrana, obleka in 
drugo. Pri dbnovi hiše so 
nama pomagali iMiščani z  
območja krajevne skup
nosti Banja Loka, Fara in 
od drugod. Podarili so 
nama denar in material, 
nekateri pa so tudi po
magali obnavljati hišo. Z 
denarjem so nama poma
gale še organizacije na 
Območju krajevne skup
nosti Banja Loka, in si
cer: Zveza borcev. Zveza 
komunistov. Rdeči križ in 
Socialistična zveza. Občin
ski odbor RK Kočevje na
ma je materialno poma
gal, občinski odbor Zveze 
združenj borcev pa nama 
je dal posojilo za grad
njo hiše.

Vsem občanom in orga
nizacijam, ki so nama v 
tej n e sr^ i kakorkoli po
magali, se ̂  prav lepo za
hvaljujeva.

HELENA in JOŽE 
STIMAC, Kostel 9 pri 
Novih selih — občina 
Kočevje

DROBNE 
IZ POLJANSKE 

DOLINE
■  LETOŠNJA LETINA je bila ▼  

Poljanski dolind ob Kolpi bolj sla
ba. Koruza in ajda sta slabo obro
dili, vina so Ijitdje pridelali pre
cej manj kot navadno, tudi krme 
bo zaradi deževnega poletja maJo, 
Medtem ko je bila lanska garfna 
letina obilna, je letos jabolk zelo 
malo, nekaj več pa je sliv. Kljub 
vsemu so Poljanci nalnihaij tudi 
letos precej žganja.

■  TUDI POLHOV JE  BILO le.
tos v Poljanski dolini na pretek, 
kot podgan, so povedali ljudje.

pa je vedno vee tudi 
divjadi, ki neusmiljeno uničuje po
lja in pridelke. Poljanci upravi, 
čeno zahtevajo večji odstrel si
cer se bo škodljiva divjad še bolj 
namnožila.

■  I^ETOVALCI V POUAN8KI 
DOLINI se pritožujejo, da so pred 
reformo dobili več za živino kot 
sedaj. Nujno bi bilo treba uskla
diti odkupne cene živini s cenami 
mesa. Prodajo lahko v glavnem le 
mlado živino, za staro govedo pa 
M neverjetno nizke cene — 1,20 do ' 
3 dinarje! Odkuime cene prašičev 
%  se doloma popravile — na pet 
dis^jeiv — in so vsaj približno 
prmaeme cenam mesa. Poljanska 
TOlina je samo kmetijsko področ- 
Je^in ljudje živijo le od tega. Prav 
*ato Je treba ljudem nuditj čim 
u g j ^ j f e  pogoje za prodajo pri
delkov, od česar tudi živijo.

■  V TOUANSKI DOLINI IMA- 
JO OKROG 280 KRAV, 130 volov,

telet pa odkupna postaja 
Kočevje odkupi vsako leto 

do 200.

I MED LIUDMl je vedno večje 
z a i^ m a ^  za kooperacijsko v z r ^  
telet. Š tirje koc^>eranti vzredijo 
letno okrog 210 telet; pri tem Jim 
K®P nudi krm ila, strokovno po- 
moč. del koSnje in odkup. Tto ob- 
uko sodelovanja ao uvedli ie  pred 
dvema letoma, interesentov pa Je 
vedno več.

■  KGP SI PRIZADEVA čim 
bolj razviti sodelovanje tudd pri 
mlečni proizvodnji. V seaoni od& - 
pijo  do 19.000 litrov mleka m  
mesec; odkupna cena poleti Je od 
53 do 70 par, poeimi pa poraste 
do 1,14 din. Ljudje ai prizadevajo 
Izboljšati mlečnost živine, saj nudi 
zagotovljen odkup mleka priinereo 
dobodek.

—VEC

Najboljša Je bila gamsova Juha.
Pa tu ^  »župca« iz dolenjskega K O C G V jG !  9 6  ZliaCK Z 3  
grozdja jim  Je teknila, saj Je bila 
že močna, ker je  pred vrati —
Martin

krvodajalce
15. septembra je občinski 

odbor Rdečega križa Kočev
je pripravil slovesnot, na ka
teri so podelili krvodajalcem 
26 zlatih in 70 srebrnih 
značk. Na proslavi je govo
ril o pomenu krvodajalstva 
republiški poslanec dr. Miha

Krvodajalci iz Stare cerkve, ki so ptpd kratkim  prejeli zlate in srebrne krvo
dajalske zn ^ k e . (Foto: M ohar)
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KAJ Z DRUŽBENIMI G OSTIŠČI?

Ljubljanski Daj-Dam bo 
opustil lokale v Ribnici

Lani 1. aprila je ljub
ljansko gostinko ix)djet- 
je Daj-dam prevzelo rib
niško gostinsiko ix)djetje, 
ki je tedflj imelo sedem 
oibratov. Kmalu zatem sta 
prišla dva obrata v zaseb
no upravljanje, ker so lo
kali privatni. Že maja le
tos je delavslu svet pod
jetja razpravljal o gosti
ščih v Ribnici in ugotovil, 
da zanje niso več intere
santna, češ da je zasebno 
gostinstvo pareveč konku
renčno. Vodstvo ljubljan
skega podjetjja je vr^lo 
puško v koarusso in skile- 
nolo opustiti lokale v Rib
nici. S 1. no(vemibram so 
zaprli gostilno Pri mostu 
v Dolenji vasi, ki jo bo 
menda dosedanijd poslo
vodja poslej vodil v last
ni režiji. Ostale lokale pa 
bodo opustili najkasneie 
do konca leta. Ostaja 
vprašanje, kaj z novo re
stavracijo, s kavarno in 
sploh z družbenim gostin
stvom v Ribnici!

Promet v teh lokalih se 
je predvsem v drugem 
polletju letos močno

zmanjšal, še na>bolj v 
restavraciji, ki pogosto 
skoraj nima gostov. Tudi 
osebm dohod ki so se 
močno znižali in se zad
nje mesece gibljejo med 
40 in največ 80 starimi 
tisočaki.

Paw gotovo je nekaj v 
trditvi, da je družbene 
gostilne zadušil zasebni 
sektor, vendar je tudi 
res da je družbeno go
stinstvo z matičnim pod
jetjem storilo bore malo 
za uveljavitev dn napre
dek. V občini je poleg 
petih družbenih loflcalov 
tudi 36 gostiln, tako da 
pride ena na manj kot 
300 prebivalcev. Nekaj za
sebnih gostišč pa bodo 
letos oziroma prihodnje 
leto še uredili.

Skupščinski organi išče
jo sedaj najboljšo rešitev 
za nadaljnji razvoj druž
benega gostinstva v ob
čini. Verjetno bo lokale 
prevzelo trgovsko p>od- 
jebje, ki si je z novim 
bifejem že nabralo nekaj 
»gostinskih« izkušenj.

-vec

Programa obrambne vzgoje sprejeta
Za nekatere obrambna vzgoja obvezna za druge pa prostovoljna — Dota

cije bodo delili glede na delavnost na področju obrambnih priprav

Koordinacij siki odbor za obram bno vzgojo prebi
valstva p ri občinski konferenci SZDL Ribnica in svet 
za narodno obram bo pri občinski skupščini sta  pred 
kratkim  sprejela delovne progirame.

S posebnih seminarjev so 
se že vrnili predavatelji, ki 
bodo vodili tečaje in preda
vanja v zvezi z obrambno 
vzgojo. Določili so tudi, da 
bodo ta predavanja obvezna 
za uslužbence državne upra
ve, predsednike svetov dn ko
misij pri občinski skupščini, 
uslužbence milice, vod
stva družbeno-političnih orga
nizacij ter vodstva podjetij 
in ustanov. Razen tega bodo 
predavanja po delovnih orga
nizacijah in ustanovah ter

krajevnih skupnostih.
S predavanji so ponekod 

začeli že ta teden. Denar za 
obrambno vzgojo so zagoto
vile družbeno-politične organi
zacije in občinska skupščina.

Posamezne organizacije in 
društva imajo izdelan podro
ben delovni program v zvezi 
z obrambno vagojo in ga po
nekod že izvajajo. Tako je 
bilo izvedeno testiranje za 
radiamaterje, kd delujejo v 
dveh krajih, nato i>a bodo 
radioamaterji opravili z ozi-

Skrb za strokovnost v INLESU
v  ribniškem Inlesu je pri 

750 zaposlenih že 50 strokov
njakov z visoko, višjo ali 
srednjo izobrazbo. Kolektiv 
si nenehno prizadeva izbolj
šati strokovnost zaposlenih 
in pridobiti še več strokov
njakov iz šol. Za štipendira
nje in izx)braževainč<3 bodo

Koliko denarja krajevnim skupnostim?
Ribniška občina je zadnja 

leta poleg (sicer skronmih) 
rednih dotacij krajevnim 
skupnostim plačevala tudi 
precej visoke anuitete za ne
katere komunalne objekte—, 
ulice, vodovode, zdravst
vene postaje ipd. Čeprav so 
sredstva za financiranje kra
jevnih skupnosti veliko 
manjša od potreb, je treba 
pri ocenjevanju občinske po
moči krajem upoštevati tudi 
bremena, ki jih  z oc^lf^čeva- 
njem posojil za razne objek
te prevzema občina na svo
ja  ramena.

Takšno razmišljanje je 
spodbudilo protestno pismo

bili za preureditev ceste in 
dograditev vodovoda, v Jurje
viči za izgradnjo bazena za 
požarno varnost, Velike Po
ljane pa so dobile simboli
čen znesek (2.000 N din) za 
vodovod, ki bo stal okrog 
20 milijianov S din. Denar 
bodo Velikopoljanci zbrali sa
mi.

Krajevna skupnost Sodraži
ca se ne strinja s takim na
činom razdeljevanja denarja, 
zlasti ne s posebnimi dotaci
jami trem skupnostim. Prav 
Sodražica pa je med kraji.

krajevne skupnosti Sodražica 4 4  n ag ra jC H C C V  ZQ“

služnih delavcev ko
lektiva INLES

občinski skupščini, v kate
rem ne odobravajo načina 
razdeljevanja sredstev KS. Za 
potrebe skupnosti so v ob
činskem proračimu letos za
gotovili štiri stare milijone 
— kar je glede na velike po
trebe mnogo premalo, vendar 
denarja v občinski blagajni 
še potrebnejše stvari ni — 
razdelili pa so le tri milijo
ne, milijon dinarjev pa so 
dobile krajevne skupnosti Sle
mena, Jurjeviča in Velike Po- 
’ljane za posebne namene. 
Denar KS so letos razdelili 
po številu prebivalcev na po
sameznem območju. Dodatno 
pomoč pa so Slemenci do-

'SUKNO v Sodražici?
Tekstilni obrat »SUKNO« v 

Jerjevici zaposluje trenutno 
85 ljudi, med njimi je naj
več žensk. Povprečni meseč
ni zaslužek se giblje med 
630 do 730 din, kolikor so 
prejeli tudi v septembru. 
Obrat se vedno bolj moder
nizira. Tudi prihodnje leto 
nameravajo proizvodnjo po
novno povečati.

Vsi zaposleni dobijo v ob
ratu topel obrok hrane. Del 
prispevajo zanj sami, del pa 
podjetje. S hrano so zado
voljni.

O usodi TORBICE v So
dražici smo v našem listu 
pisali. Vse kaže, da prosto 
ri nekdanje TORBICE ne bo
do več dolgo prazni, če se 
bodo uresničili načrti, da bi 
te prostore prevzel jurjeviški 
tekstilni obrat. V Sodražici 
bi predvidoma izdelovali ot
roško konfekcijo. V začetku 
bi zaposlili le nekaj, kasne
je pa več delavk, po sedanjih 
predvidevanjih do 50. -r

pravijo na občini, za katere 
plačujejo iz proračuna zelo 
veUke anuitete — ureditev 
ulic, zdravstvena postaja in 
drugo.

Nedvomno drži, da bo tre
ba v prihodnje urediti raz
deljevanje sredst' • KS tako, 
da bo le-to odvisno predvsem 
od podrobnih programov dela 
skupnosti in pripravljenosti 
obč^ov  za iK>moč. Vse po
trebe pa bodo morale biti 
usklajene z drugimi kraji, s 
celotno občino in ttjenimi 
možnostmi. Staro prakso, da 
dobi največ, najmočnejši in 
najglasnejši, treba
pri financiranju KS opu
stiti. —vec

Premalo prostora 
za borce

Letos je letovalo iz ribni
ške občine v počitniškem do
mu Zveze borcev NOV v 
Banjolah pri Pulju nad 30 
članov ZB s svojimi drtiži- 
nami. Prijav je bilo še več, 
vendar ni bilo prostora. Rib- 

,T. , . . . niška občina ima v Banjo-Udeleztnce zbora je  v imenu 
občitukc konferencc ZK pozdravil lah na razpolago samo eno 
sekretar Danilo Mohar, ki je ko- vikend hiŠiCO S tremi ležišči, 
lektivu INLES zaželel Se veliko

16. novembra pa je bil v domu 
Partizana v Ribnici zbor čIm ot  
samoupravnih organov i ^ j e t j a  
INLES. Na n j ^  sta govorila naj
prej predsednik centrabieifa de
lavnega sveta Tone Dejak in di
rektor podjetja Vinko Šparovec. 
Na zboru so tudi nagradili 44- čla
nov kolektiva, ki so v podje'.(Ju 20 
ali ve£ let.

delovnih uspehov. Z zbora so po
slali pozdravni brzojavki predsed
niku republike Titu in predsedni
ku republiške ljud.ske skupščine 
S. Kraigherju.

Po zboru, ki so se ga udeležili 
tudi predstavniki javnega in poli
tičnega življenja občine, je bil 
kulturni program. Nastopila sta 
moška pevska zbora iz Ribnice in
Dolenje va.si, ki sta ubrano zapela j  , v_ j ,
več pesmi. K. O. gradnji dokončno odločal.

Prav zato se je komisija za 
borce pri občinskem odboru 
ZZB NOV Ribnica zavzela, 
da bi Ribničani zgradili v 
Banjolah še eno vikend ali 
montažno hišico in bi tako 
število postelj podvojili. Pred
log bodo predložili občin
skemu odboru ZZB, ki bo o

„Muzej naj bo zavod!''
Tako predlaga ribniško Muzejsko društvo, pri 

katerem zdaj dela etnografski muzej

Upravni odbor Muzejskega 
društva v Ribnici je na zad
nji seji ugotovil, da muzej 
pod okriljem društva ne mo
re več napredovati in mu je 
zato treba dati drugo organi
zacijsko obliko. Predlagali so, 
naj bi postal zavod.

Kot zavod bi muzej lahko 
napredoval in poleg sedanje 
etnografske zbirke zbral in 
razstavljal v posebnem oddel
ku Se zgodovinski material iz 
NOB ali pa ustanovil celo 
poseben oddelek o zgodovini 
gasilstva.

Seveda pa bi razširjena mu

zejska dejavnost zahtevala 
tudi ustrezne dodatne stroške 
v zvezi z vodstvom muzeja, 
muzej bi potreboval tudi več
je prostore in denar za uspeš
no delo.

Člani muzejskega društva 
bodo ta svoj predlog posre
dovali občinski skupščini, ki 
se bo morala odločiti, kako 
naj muzej nadalje clela. Hkra
ti nameravajo skupščinske or
gane opozoriti, da je mu
zej za Ribnico zelo pomem
ben, tako zgodovinsko kot za 
nadaljnji uspec>n©j6i razvoj tu 
rizma. V. P.

letos porabdli okrog 24 mili- 
joiKJv starih dinarjev.

Izdelava stavbnega pohišt
va zahteva sodobne proizvod
ne postopke, za to pe so po
trebni ljudje s potrebno iz
obrazbo. Te dni se je pričel 
v Kočevju pouk v lesnoindu- 
strijsld šoli, ki jo je pripra
vile delavska vmiverza Ko
čevje kot oddelek podobne 
šole iz Škofje Loke. Obisku
je jo tudi 16 učencev iz In
lesa. Za vsakega bodo v os
mih mesecih šolanja (1. let
nik) porabili 200.000 Sdin, 
plačevali pa bodo zanje tudi 
internat.

Indes štipendira tudi večje 
število izrednih slušateljev 
na srednjih šolah ter nekaj 
študentov višjih in visokih 
šol. Prihodnje leto bo odšel 
njihov inženir za dve leti na 
podiplomsko izpopolnjevanje 
v Združene države in samo 
zanj bodo letno porabili 
okrog 6.0(X) dolarjev.

Z različnimi tečaji )2igo- 
{x>lnjujejo znanje nekaterih 
vrst delavcev — kurjači, 
strojniki ipd., poleg vodilnih, 
ki so že opravili tečaj HTV, 
pa bo letošnjo zimo obisko
valo podoben tečaj okrog 
150 delavcev, zaposlenih pri 
strojih. Precej delavcev si 
bo v tečajih pridobilo polikvar 
lifikacijo, kar zahteva že sa
ma proiasvodnja.

Podjetje podpira tudi za
sebno stanovanjsko gradnjo. 
Lansko leto so razdelili de
lavcem bliau 40 milijonov 
starih dinarjev kreditov za 
grandnjo stanovanj, letos pa 
so oročili pri banki 30 mili
jonov za stanovanjsko grad
njo. -vec

»Bele vrane« 
pridejo

v Ribnici smo zvedeli, da 
je v tekmovanju slovenskih 
krajev, ki so se potegovali za 
gostovanje zabavnega ansam
bla »Bele vrane«, zmagala rib
niška mladina. Določen je tu
di že ctotum koncerta. Nasto
pile bodo 23. novembra ob 
16. uri v Domu Partizana v 
Ribnici. Vstopnina za sedeže 
bo 5 din, za stojišča pa 3 
din. 100 vstopnic pa so že 
prejeli izžrebanci, udeleženci 
tekmovanja, ki so pošiljali 
kupone.

Zaprta betonarna
Zaradi neprimernega vreme

na za betonska dela so v Ort
neku prenehali Izdelovati be
tonske zidake. Veliko so jih 
izdelali in marsikoga zadovo
ljili, ’ saj so Jih razpošiljali 
na vse strani. Tudi gradite
lje počitniških hišic nad Ve
likimi Poljanami so zalagali 
z njimi. Do sedaj ponoči le
po razsvetljeni drevored Je 
utonil v egiptovsko temo, k ^  
bodo najbolje občutili avto
busni potniki. V. P.

ram na ugotovljeno znanje še 
pKJsebne tečaje (začetne, nada
ljevalne itd.).

Tudi Avto-moto društvo iz
polnjuje program v zvezi z 
obrambno vzgojo oziroma za 
delo v zvezi z morebitni
mi elementarnimi nesreča
mi (kondicijske vožnje, za 
šoferje, ki nimajo vozil itd.).

Rdeči križ je že pred dve
ma letoma imel v delovnih 
organizacijah tečaje v zvezi 
z nudenjem prve pomoči in 
samopomoči. Podobni teča
ji bodo tudi letos in bodo za
jeli tudi podeželsko prebival
stvo.

Podobne naloge imajo ali 
pa jih bodo dobile v krat
kem tudi druge organizacije 
in društva, kot: TVD Parti
zan, taborniki, mladina, ja
marji, strelci, člani foto klu
ba itd.

V vse organizacije in dru
štva skušajo vodstva pridobi
ti čimveč novih članov, pred
vsem mladine. K temu jih 
spodbuja tudi novi predlog 
vodstev najodgovornejših or
ganov in organizacij v občini, 
da naj bi v bodoče pri delit
vi dotacij upoštevali poleg 
vseh dosedanjih načel še de
lavnost posamezne organizaci
je ali društva na p>odročju 
obrambnih priprav.

Smrt v Vinicah
v vasi Vinice pri Sodra

žici je letos smrt izredno 
posegia v vrste vaščanov. V 
razmeroma majhni vasi je 
letos umrlo že 8 prebival
cev, od tega šest v starosti 
nad 80 let, dva pa 'sta bila 
stara nad 70 let. Zadnji je 
umrl 86-letni Vence Pintar. 
Med vaščani je bil zelo pri
ljubljen in čislan mož. Med 
zadnjo vojno je v partizanih 
izgubil sina. Pokojnik je bil 
zaveden Slovenec, zato ga bo
do vsi, ki so ga poznali, oh
ranili v lepem spominu.

-r

Nove čakalnice
v  Podpoljanah pri Ortne

ku in na Raščici so postavi
li nove in lične zaprte avto
busne čakalnice. Potniki jih 
prav gotovo »toplo« pozdrav
ljajo, saj jih ne bo več tako 
zeblo, kot prej, ko so čakali 
na avtobus kar v naravi. Zve
deli smo, da so pri gradnji 
čakalnice pomagali tudi ob
čani.

Tudi v Ortneku bo čakal
nica, čeprav malo z zamudo, 
še ta mesec dobila stene. 
Povsod pa manjkajo koši za 
smeti in koga, ki bi vzdrže
val red in čistočo.

V. P.

Proslava 
29. novembra

Na nedavni seji pripravljal
nega odbora za proslave pri 
občinski konferenci SZDL v 
Ribnici so razpravljali o pro
slavitvi dneva republike. Pred 
praznikom bo 24. novembra 
v domu Partizan v Ribnici 
gostovalo Mestno gledališče iz 
Ljubljane s komedijo »Zares 
čudne stvari«. Na predvečer 
29. novembra pa bo v domu 
Partizan slavnostih akademi
ja, združena z umetniškim 
recitalom iz najpomembnejših 
Cankarjevih del. Recital bo 
v spomin 50-letnice smrti ve
likega slovenskega pisatelja 
Ivana Cankarja. Umetniški re
cital, ki ga bodo prispevali 
učenci osnovne šole iz Rib
nice, se bo prepletal z deli 
o NOV. Vsekakor bo letošnja 
proslava na umetniški ravni, 
zato vsem Ribničanom pripo
ročamo, da se je udeleže.

-r

Trgovina bo prevzela 
gostišča

Zvedeli smo, da je prišlo 
med trgovskim i>odjetjem 
»JELKA« iz Ribnice in pri
stojnimi organi do sporazu
ma, da bo »JELKA« v krat
kem prevzela od podjetja 
»DAJ-DAM« iz Ljubljane go
stinski obrat Restavracijo ter 
Kavarno v Ribnici in gostin
ski lokal v Dolenji vasi. Vse
kakor bo s tem ribniškemu 
družbenemu gostinstvu nare
jena usluga, saj bo imelo v 
okviru trgovskega podjetja 
večje možnosti za razvoj, kot 
ga ima sedaj. Urediti pa bo 
treba še marsikaj v okoUci 
Restavracije, ki je sedaj pre
cej nedostopna za avtomobi
liste. Slišali smo tudi že za 
predlog, da naj bi sem pre
stavili a-<'tobiisno postajo.

-r

Na ovinku čaka 
smrt!

Vsakega voznika, ki vozi 
iz velikih Poljan v Ortnek, 
čaka na ostrem ovinku pri 
Ortneku smrt. Pred krat- 
!:im se Je vozndku hlodov 
iz Velikih Poljan zarrdi 
razdrte in izvc^tene ceste 
četrtega reda prevrnil voz. 
Na srečo Je imel še toliko 
časa, da je odskočil in se 
izognil smrtonosnemu sti
sku tovora.

Ta ovinek, na katerem 
se je že marsikdaj zgodi
jo (in ki Je nevaren že za
radi odpadnega kamenja 
in zemlje), je  treba redno 
vzdrževati in nadzirati, saj 
je cesta tudi turistična- 
Ne čakajmo, da nas res 
ne prehiti smrt!

V. P.

RIBNIŠKI ZOBOTREBCI
■  ■  ■  RIBICI V SODRAŽICI 

imajo v načrtu zgraditi v bližini 
potoka Bistrica v Sodražici ribi
ško kočo. Večino del bodo opra
vili prostovoljno. Z gradnjo naipe- 
ravajo začeti že letos.

■  ■  ■  KMETIJSKA ZADRUGA 
RIBNICA bo v kratkem odpria v 
zgradbi svojega doma v Ribnici bi
fe. To bo sedaj že tretji bife v 
R itolcl. V trgu Je iz leta v leto 
več gostinskih k to lo v , s  tem pe 
bomo dctoili letos kar tri nove go- 
stin>ke lokale.

■  ■  ■  NA TRAVNOGORSKIH 
PAŠNIKIH v bližini nekdanje pa
stirske koče namerava zgraditi po
čitniški d(Mn kolektiv tekstilne to
varne »Sukno« iz Zapuž, ki ima v 
Jurjeviči tekstilni obrat. Dom bo 
predvidoma odprtega tipa. Imel bo 
tudi prenočišča. Pot do gradblSča 
bodočega doma so že zgradili čla
ni jurjevskega obrata s prosto

voljnim delom. Tudi pri gradnji 
doma bodo prostovoljno delali.

■  ■  ■  PRI VHODU V RIBNI
CO ob cesti iz gorenJevaSke smeri 
Je podjetje IN IŽS Ribnica p o s i 
vilo veliko reklamno tablo z napi
s a n  svoje firme. S tem bo ustre
ženo številnim kupcem iz drugih 
krajev, ki mso v e ^ li, kje je rlb- 
niSkd INLES.

■  ■  ■  t r io  MIHEUC Je po 
Ribniški dolini že precej znan in 
ga ljudje radi po^uSajo. Vodja 
tega ansambla je doma iz Sodra
žice. Odslej bo vsako soboto »Trlo 
Mihelič« igral v gostilni Dejak v 
Dolenjih Lazih.

■  ■  ■  »SNOCI SO SE FANT
JE  STEPLI. . .«  tako Je bilo v ne
deljo v gostilni pri »žulju« v Rib
nici. Skupina ljudi, med njimi so 
b ili delavci komimalnega stano- 
vs^skega komunalnega podjetje, 
so se začeli tepsti in so povzročiU 
gostilničarju precej Škode
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Mladina bo Izgu
bila klub

Ta telen  bo začelo gradbe
no pKxijetje Črnomelj prenav
ljati pritličje in kletne pro
store v stavbi družbeno-iX)U- 
tičnih organizacij, ki jo je 
kupila KB Ljubljana za svo
jo ekspozituro v Cimomlj'U. 
Tako bo mladdna že prej koit 
v enem mesecu ob koanaj 
urejeni klub, kmetijska šola 
pa se bo morala preseliti v 
prvo nadstropje občinske 
skupščine. Ni pa Se določe
no, kam bodo šU strelci, ki 
so imeli doslej svoje prosto
re v kleti omenjene hiše. 
Vpirašajije klubsikih prosto
rov za mlade bo treba neka
ko rešiti, saj so vedeli že vna
prej, da b o ^  tu le začasno.

K. W

Te dni dobe avtobus!
Pisali smo, da bo semiška 

šola dobila avtobus za pre
voz šolskih otrok, vendar ne
kateri obljubam nič več ne 
vsrjpmejo. Te cbii bodo 30- 
srd?žn- a.^obus, izdelek to
varne TAM iz Maribora, pri
peljali v Semič, kjer ga bo
do lahko vsd videli. Prvotno 
so mislili kupiti manjši av- 
tobii' izkazalo pa se je, da 
je potreben večji. Avtobus 
ki st'^ne 120.000 din, so ku
pili s posojdloon, odplačeva
li pa ga bodo tri leta. Ob 
nakup-.i so morali položiti le 
30 or' f'otkov denarja. Po za- 
goto/iiu pristojnih na obči
ni bo avtobus začel prevaža
ti otroke 1. decembra, kakor 
je bi'o f'"'"''vorieno.

Zaenkrat vodi 
Pavle Kastelic
29-letaid pismonoša iz Vi

nice je v letošnji akciji 
zbiranja novih naročnikov 
aenkrat najboijši. Prido
bil je že 42 novih naročni
kov v vaseh Crolek, Pod- 
klanec in na Preloki.

--»rri k vf?^ki hiši.

ieajoa', m bre^ po^e onega 
obotavljanja so ljudje 
podpisali naročilnice,« je 
dejal.

—- Čeprav je na našem 
koncu že precej Dolenj
skega lista, bom še nada
lje obiskoval hiše, kjer Se 
niso naročniki. Ugotovil 
sem, da je v tem predelu 
še precej možriosti za pri
dobivanje novih naročni
kov. - .

— Kaiko to, da s<w se s 
tako vnemo pridružili na
ši akciji?

— NaSa pošta je rada 
pri vseh akcijah med prvi
mi, zato smo se tudi te 
resno lotili. Razen tega je 
sbiranje naročnikov lepo 
olačano. Pa še n e ra d e  so 
razpisane! Jaz se bcMn po
trudil . . .

Najprej okrepiti taborništvo!
Na osnovni šoli Črnomelj je že ob začetku leta 

lepo zaživela izvenšolska dejavnost

Na vseh šolah se učenci vneto pripravljajo na proslavo za 29. november. V Draga- 
tušu smo našli pevce prav pri vaji. Pod vodstvom učiteljice Mare Š tular delujeta 
na te j šoli pevski zbor te r folklorna skupina. (Foto: S. Dokl)

VENDAR SE V ENEM PODJETJU POHVALIJO!

Pionirska in mladinska or
ganizacija na črnomaljski 
osemletki že uresničujeta pod 
vodstvom svojih mentorjeiv za
stavljeni program. Sklenili so, 
da bodo okrepili predvsem 
taborniško organizacijo, kar 
jim lepo uspeva. V vseh raz
redih je med tabornike sto
pila vrsta učencev in učenk.

Športna dejavnost se odvi- 
^  v krožkih, najbolj obiska
ni pa so telovadni krožki, ki 
zaradi številčnosti delujejo 
kar v štirih skupinah. Veliko 
zanimanja je tudi za folkloro, 
saj ima krožek kar tri stalne 
skupine.

I>ve večji skupini dijakov 
sta navdušeni za fotoamater- 
stvo, letos pa je na šoli 
začel delati tudi strelski kro
žek, v katerem so le učenci 
7 in 8. razredov.

Prometni krožek iana na

„Samo več takih let, kakršno je letošnje."
Črnomaljsko gradbeno podjetje BEGRAD doživlja letos ugodno poslovno 
leto — Letni plan bo zagotovo presežen! Lepe perspektive tudi za 1969!

— Kako kaže ob zaključku 
letošnje gradbene sezone in 
kako ste z doseženimi uspe
hi zadovoljni? — je bilo pr
vo vprašanje, na katerega je 
odgovoril direktor Franc 
Svlrt.

— Ob začetku leta smo se 
bali, da ne bomo imeli do
volj dela, vendar ni tako. De
le imamo toliko, da ga ko
maj zmagujemo. Sploh je le
tošnje leto za naš kolektiv 
tako ugodno kot malokate- 
ro. ^ lim o  sl samo še več ta
kih let! Letni plan 6 milijo
nov dinarjev bo presežen 
vsaj za 15 odstotkov. Uresni
čili pa ga bomo s 17.5 zapo
slenimi.

— Katere pomembnejše 
gradnje ste imeli letos?

— Dogradili smo 19-stano- 
vanjski blok v Črnomlju, 
gradimo gasilska domova v 
Metliki in Črnomlju ter manj
ši stanovanjski blok s po-

Janez Kure — pred
sednik ZKPO

Občinski svet Zveze kultur- 
no-prosvetnih organizacij v 
Črnomlju je končno dobil 
predsednika: Janez Kure, di
plomirani ekonomist iz Bel- 
ta, je na sogla»u> željo pred
sedstva sprejel to funkcijo, 
prosil pa je vse člane za po
moč pri odgovornem in ma
lokdaj priznanem delu.

K. W.

slovnimi prostori v Metliki. 
Precej gradenj tudi imamo 
na Hrvaškem, na področju 
Ozlja, kjer že 15 let pozna
jo naše delo. Večji stano
vanjski blok smo v Ozlju že 
predali, drugi bo v kratkem 
dograjen, do konca novem
bra pa bo dograjena tudi tr 
govska hiša s poslovni
mi prostori za Elektro Kar
lovac. Razen vsega tega smo 
imeli letos še vrsto manjših 
adaptacij in gradenj zaseb
nih hiš.

— Ali so zaposleni z zasluž
ki zadovoljni? Kakšni so?

— V občinskem merilu so 
zaslužki v našem podjetju 
med najnižjimi. Z osebnimi 
dohodki zavestno ne gremo 
navzgor, ker moramo delati 
po konkurenčnih cenah. Ra
je imamo manjše, toda za
nesljive zaslužke, kot pa ne
kaj mesecev dobre plače, po
tem pa bi dela zanan jk^ . 
Vseeno pa pri nas manj kot 
500 din na mesec ne zaslu
ži nihče, kdor dela osem ur 
na dan.

— Kakšna je v vašem ko- 
lekti\oi kadrovska zased- 
ba? Imate dovolj strokovnja

kov?
— Pred nekaj leti je bil 

kadrovski problem v podjet
ju zelo i>ereč, danes pa ima
mo že osem tehnikov in ene
ga inženirja, š tiri mlade lju
di še štipendiramo. Menim, 
da se razmeroma ugodna 
kadrovska struktura kaže tu
di v poslovnem uspehu pod
jetja.

— Kako kaže' s pogodba
mi za delo v letu 1969?

Za dela, vredna okoli
1,500.000 din, imamo že skle
njenih pogodb, obetajo pa 
se nam zelo ugodne perspek
tive, vendar bi bilo zdaj o 
njih še preuranjeno govoriti. 
Glede bližnje bodočno
sti sem optimist! R. B.

Nobenih novili bremen zavarovancem!
Sindikat in predstavniki družbeno-političnih organizacij v Črnomlju se stri
njajo s predvidenim 6-odst. povečanjem sredstev za socialno zavarovanje, 

toda ne na račun zavarovancev! Bremen je dovolj!

Ko je pred kratkim pred
sedstvo občinskega sindikal
nega sveta v Črnomlju skup
no s predstavniki družbeno
političnih organizacij ter pred- 
stavniki kom unaln^a zavoda 
za socialno zavarovanje ob
ravnavalo financiranje zdrav
stvenega zavarovanja, se z 
vsemi predlaganimi rešitvami 
niso strinjali.

Odobravali so predlog, naj 
bi se za 6 odstotkov poveča
li dohodki in izdatki komu
nalnega zavoda za socialno

Odeje z malenkostnimi tovarniškimi 
napakami z znatnim tovarniškim popustom 
nudi

Oe/e/e^s/iA« CRNOMEH

ČRNOMALJSKI DROBIR
■  v IIOTKLU I^IIINJ.% ab so

hotnih večerih nimajo več glasbe, 
kar mnogi gostje pogrešajo. Res 
pa je, da so glasbo odpovedali 
zato, ker so gostje dali premalo 
zaslužiti. Ko je glasba poslednji 
večer igrala, so Iztržili sanM 500 
din, kar ni bilo dovolj niti za 
honorar godbet\ikom.

■  SAMO 13 POSLUSALCKV se 
je prvi dan udeležilo režiserskega 
tečaja v Črnomlju. Organizator 
občinski svet ZKPO je bil ma^ce 
razočaran, saj je računal vsaj na 
20-člansko udeledSbo Ker je tečaj 
brezplačen udeležencem pa bodo 
povrnili tudi stro&ke za prevoz 
oziroma prenočišče, je res škoda, 
če režiserji oddaljenih amaterskih 
odrov zamujajo priložnost.

K O V IC E  ....
čmjomaĴ 'sfie. komunji

■  TVU PARTIZAN je v sodelo
vanju 3 krajevno skupnostjo začel 
s plošTK) vadbo otrok od 4. do 15. 
leta. Telovadnica osnovne šole je 
vsako popoldne zasedena, saj se 
je že v začetku prijavilo k telo
vadbi okoli 200 otrok. Splošno 
vadbo pri Partizanu poučuje Ma
rija Kimič, strokovna učiteljica 
telovadbe.

■  GRADNJA K.ASEKMI1 il l6  
je letos v primorjavi z lanskim 
letom manjša. Oddelek za gospo
darstvo je izdal 25 lokacijskih do
voljenj na območju urbanistične
ga načrta Črnomlja in Semiča. 
Gradbenih dovoljenj pa so letos 
izdali nekaj več kot 80.

■  PRVI DEL KANALIZACIJE 
v dolžini 300 m je na Sadežu kon* 
čan. Lažje izkope so opravili sta
novalci sami, o>tola dela pa je 
prevzelo obrtno komunalno pod
jetje Črnomelj. Vrednost doslej 
opravljenih del znaša 26.000 din. 
Krajevna skupnost Črnomelj pa 
namerava Se letos s prispevki 
Elektro Novo mesto nadaljevaU z 
razširitvijo javne razsvetljave t 
tem naselju.

zavarovanje, kakor predvideva 
republikia, ne strinjajo pa>se s 
tem. da bi povečevali stopnjo 
prispevka za socialno zavaro
vanje. in tudi ne s poveča
no ude ežbo za<varovancev. Me. 
nijo, da imajo zavarovanci že 
dovolj bremen in da jih ne 
bi bilo umestno še poveče
vati!

Na seji je prevladalo stali
šče, da zdravstveno varstvo 
ne bi smelo nazadovati, tem
več bi se moralo razvijati na 
F>odlagi notranjih prerazpore
ditev sredstev skladov in s 
pomočjo reorganizacije zdrav
stvene službe. Prepričani so, 
da bi ta lahko marsikdaj 
prispevala k zmižanju stro
škov zdravljenja tako v 
zdravstvenih domovih kot v 
tKJlnišnicah.

Ker je ugotovljeno, da ima 
črnomaljska občina najnižji 
bolniški stalež ne samo v do
mačem rnerilu, temveč tudi 
v evropskem povprečju, bi 
bilo treba ta podatek prouči
ti. Morda se z njim ne bi 
smeli ponašati, saj je treba 
ugotoviti, če to ni posledi
ca prestrogega režima v

Centralna kurjava v 
šoli že dela

13. novembra je začela de
lati centralna kurjava v Oo- 
novni šoli na Vinici, ki so 
jo letos napeljali. S toploto 
so bili prve dni zadovoljni 
učenci in učitelji, želijo le, 
da bi se dograditev šole us
pešno nadaljevala. V napelja
vo centralne kurjave in dela 
s tem v zvezi je bilo letos 
vloženih približno 150.000 di- 
nnr’ev

zdravstveni službi. Ugotavlja
jo namreč, da precej 230"> 'e- 
nih, ki gredo v bolniški sta
lež, vzame ta čas redni do
pust, ker so sicer preveč pri
krajšani na zaslužku. V tem 
pogledu so šle nekatere de
lovne organizacije predaleč v 
varčevanju s sredstvi. Prav 
tako bo sindikat v sodelova
nju s strokovnjaki preveril 
podatek, ali res že zdaj po
lovica zavarovancev kupuje 
zdravila brez receptov in jih 
v celoti plačujejo sami.

29 nezaposlenih je 
dobilo pomoč

Za redno pomoč nezaposle
nim članom sindikata je ob
činski sindikalni svet v Čr
nomlju do konca oktobra le
tos izplačal okoli '8.000 din. 
Take pomoči je bilo delež
nih 29 občanov. Najmanjši 
izplačani znesek je znašal 
67 din, največji p« 697 din. 
Razen tega je sindikat odobril 
od 10 do 250 din enkratne 
izredne pomoči sedmim soci- 
alrK) ogroženim članom.

Še 80.000 din za 
gasilski dom

Gradnja gasilskega doma v 
Črnomlju, ki je bila začasno 
ustavljena zaradi tega, ker je 
zmanjkalo denarja, se bo 
spet nadaljevala. Medtem so 
zbrali 80.000 din, s katerimi 
bodo dogradili garaže in stav
bo zasteklili. Ostala dela pri
dejo na vrsto, ko bo na vo
ljo vaota denarja. Gradnjo 
nadaljuje domače podjetje 
BEGRAD

šoli že tradicijo. Letos nada
ljuje z delom in namerava 
v sodelovanju s prometnimi 
miličniki organizirati še vr
sto tekmovai\j.

štab  za tekmovalno bralno 
značko vodi na šoli 6 prosvet
nih delavcev. Lani je dobilo 
značke 180 šolarjev, letos pa 
prijave za tekmovanje še zbi
rajo. Znana sta tudi oba šol
ska |>evska zbora, kakor tu
di dramska krožka, kjer 
vzgajajo recitatorje aa pro
slave in igralce.

Izvenšolske dejavnosti so t r 
dno zastavile delo, pohvalo 
pa razen učencev zaslužijo tu
di prosvetni delavci. Prevze
li so mentorstvo v posamez
nih dejavnostih razen tega 
pa morajo skrbeti se za šol
sko varstvo otrok v 8 oddel
kih. Ker je na šoli pretežna 
večina tovarišic, ki so hkrati 
tudi gospodinje in matere, je 
njihova pomoč pionirski in 
mladinski organizaciji toliko 
bolj požrtvovalna.

Povsod bodo 
počastili 

29. november
v vseh večjih krajih na 

območju črnomaljske občine 
bodo letošnji praznik repub
like svečano proslavili. Osred
nja prireditev bo 28. novem
bra ob 19. uri v Črnomlju.
V Prosvetnem domu bo go
voril eden izmed udeležencev
II. zasedanja AVNOJ v Jaj
cu, v kulturnem programu 
pa bodo nastopali učenci 
osnovne šole, gimnazije in 
glasbene šole.

29. novembra popoldne bo 
v Črnomlju bre<fplačna kino 
predstava. Predvajali bodo 
film s partizansko tematiko.

Mladina in taborniki belo 
na večer pred praznikom 
priredili programe ob kreso
vih, predvidenih pa je tudi 
več športnih tekmovanj. V 
nogometu, odbojki in stre';a- 
nju se bodo srečale e!;*pe, 
garnizona JLA, gimnazije in 
poklicne kovinarske šole. V 
prijateljski tekmi pa se bo
do pomerili tudi šahisti gar
nizona in mesta Črnomelj.

Pri športu začnimo 
z najmlajšimi!

Iz razgovora z Majdo SH- 
jepčevičevo, znano telet>no- 
vzgojno delavko iz Črnomlja, 
smo povzeli nekatere misli. 
Zapisali smo jih kot njeno 
mni’n 'e o problematik' teles
na vzgoje v črnomaljski ob
čini.

»Ce hočemo v naši občini 
poživiti telesnovzgojno dejav
nost, je nujno, da zP''n'';-no 
delati z najmlajšimi. Le če 
ooino vzgajali najmia, ijo- 
mo lahko čez leta imel do
bre športnike v vseh šport
nih zvrsteh. Razen tega bi

le-te že zgodaj naučili na red 
in disciplino. Razumljivo, da 
jih tega ne moremo učiti, ko 
odrastejo!

Mislim, da včasih javnost 
preveč pričakuje od prosvet
nih delavcev, ki naj v naj
krajšem času tudi na tem 
področju delajo čude .̂e,«

sd



MnOFRNIZACIJA OBRATA' NOVOTEKS^ V TEKU

Pred jutrišnjim dnem ni 
treba imeti več strahu
Novi stroji že prihajajo, bodočnost kolektiva je 

s tem zagotovljena — V zahtevah uspeli!

v obratu Novoteksa—predil
nici v Metliki se je začela 
težko pričakovana rekonstruk
cija. Novi uvoženi stroji iz 
Italije že prihajajo. Zaenkrat 
so v Metliki dobili v pred- 
predilnLci 3 nove stroje, 
2 dobijo v kratkem, do ma
ja 1969 pa bo ves oddelek na 
novo opremljen. Obnovo pa 

^  bodo še letos začeH tudi v 
predilnici.

Prejšnji stroji niso bili 
toliko izrabljeni, pač pa 
tehnično zastareli. Zato bi 
196-članski kolektiv ob njih 
v bodočnosti težko uspeval. 
Nekaj starih strojev bodo 
premestili v n o vom e^  obrat, 

^dva bosta ostala v Metliki, 
ostale pa nameravajo proda
ti.

Kaj pomenijo za tovarno 
novi stroji? Predvsem cenej
šo izdelavo predpreje in bolj
šo kvaliteto. Do zdaj je v

predpredilnici 17 ljudi v os
mih urah izdelalo okoli 600 kg 
predpreje, na novih strojih pa 
bo vsega 6 delavcev v eni iz
meni naredilo 1000 kg pred
preje.

Ko bo v prihodnjem letu 
rekonstrukcija povsem zaklju
čena, bo tudi predilnica sipo- 
sobna presti tanjšo prejo, iz 
katere bodo lahko delali zah
tevnejše tkanine in tudi tri
kotažo.

^ re c e j^ a  investicija v vi
šku 1,440.840 din, v kateri so 
zajeti stroški celotne rekon
strukcije m etlišk^a obrata, 
je šla iz skupnih skladov 
podjetja, kakor je povedal 
obratovodja v Metliki Andrej 
Smuk, je s tem zagotovlje
na b ^o čn o st kolektiva. Mi- 
nx> tega pa so v obratu za
dovoljni še zato, ker so nji
hove želje in zahiteive upošte
vali.

Metlika-Trans že dela!
Skromen začetek, ni pa rečeno, da bo pri tem 

ostalo — Organi upravljanja so bili izvoljeni!

Pred kratkim ustanovlj^o 
prevozno podjetje v Metliki 
je že začelo delati. Uprava je 
dobila začasne prostoire v 
stavbi družbenih organizacij- 
na Trgu svobode, kamioni 
pa 90 s prevozi zaposleni

Za 29. november 
otvoritev mesnice 

in ceste
Dan republike bodo na Vi

nici letos praznovali z otvo
ritvijo nove mesnice, v kate
ri bo tudi bife, ter z  mo
dernizacijo ceste dp osnovne 
šole. Razen tega bo šola v 
svoji dvorani pripravila za 
občime lepo proslavo.

predvsem v drugih republi
kah.

Organi upravljanja so bUi 
izveljeni. Kolektiv je začel 
delati s skroonnimi obratni
mi sredfitv^i in sd prizadeva 
za leto 1969 zagotoviti pogod
bene prevoze na področju 
Slovenije. Kaže, da bo pri 
iasgradnji večjih cest dela 
dovolj V zimskih mesecih 
pa bodo zgradili nadstreške 
za gairažiranje vocsil zlasti 
prikolic, da jih sneg  ̂ tin 
mraz ne bosta uničevala. 
Novemu podjetju bo občin
ska sikupSčina priskočila na 
pomoč s tem, da mu bo ver
jetno odst^U a,bax»ke v Ro- 
salnicah, kjer bi laJ&o 
doli garaže.

ure-

V Drašičih bodo 
odkrili spominsko 

ploščo
v  nedeljo, 24. novembra, 

bodo v Drašičih odkrili spo
minsko ploščo, na kateri bo
do vklesana imena padlih 
borcev in žrtev fišističnega 
nasilja iz tega. kraja. Spo
minska plošča bo vzidana na 
počelju gasilskega doma, od
kril pa jo bo predsednik 
metliške občinske skupščine 
Peter Vujčič, ki jo bo izročil 
v varstvo prizadevnim gasil
cem iz Drašičev. Prisrčno 
slovesnost, ki bo v okviru 
praznovanj občinskega praz
nika, bodo organizirali gasil
ci, krajevna organizacija 
SZDL in ZZB, s krajšim kul
turnim programom pa bodo 
sodelovaJi tucM učenci os
novne šole in zabavni trio 
iz Drašičev.

Letna skupščina 
belokranjskih 

študentov
Prejšnji čet-rtek so imeli 

belokranjski štvidentje v 
Ljubljani redno letno skup
ščino, ki sta se je udeležila 
tudi predsednik SZDL inž. 
Ivan Kostedic in republiški 
I»slanec kultumoprosvetnega 
zbora Ivan 2ele. študentje 
so se z domačima predstav
nikoma r>ogovarjali o gospo
darskem napredku v občini, 
obravnaivali pa so tudi prob
lem zaposlovanja mladih ka
drov in štipendiranja.

Barvni filmi o Bell 
krajini

Metličane vabimo, da si og
ledajo ozke barvne filme o 
Beli krajini, s katerimi se 
bodo nocoj, v četrtek, ob pol 
osmi uri v sejni sobi občin
ske skupščine predstavili me
tliški študentje, člani novega 
filmskega kluba.

. Metličani, podprite fez ude
ležbo prizadevanja mladega 
rodu!

JANEZ DULAR:

Narodna čitalnica v Metliki (3)
Noi-o izvoljeni odbor je  dal v letu 1869 

tiskati v Egerjevi tiskarni v Ljubljani sez
nam vseh članov čitalnice. Iz dokumenta 
razberemo, da je imela čitalnica v tem 
letu 45 udov. Bili so iz različnih krajev, 
tako iz Metlike, Črnomlja, Radoviče, Krš
kega, Radatovič, Vivodine, 2akanja, Rib
nika, Karlovca, Trsta in celo iz Trienta 
na Tirolskem. V Čitalnici torej niso bili 
včlanjeni le Metličani, ampak tudi ljudje 
iz drugih krajev Slovenije in Hrvatske. 
Po poklicu pa so bili zdravniki, sodniki, 
duhovniki, trgovci, učitelji, oskrbniki gra- 
dov, uradniki itd.

V začetku leta 1870 je čitalnica iz ne
pojasnjenih vzrokov prenehala delovati. 
Mogoče zaradi sporov z mestnim glavar
stvom (občino), lahko pa tudi zaradi pro
storov, ki jih čitalnica ravno v tem letu 
ni imela na voljo.

Vendar pa je bila že čez nekaj mesecev, 
to je 20. aprila 1870 ponovno odprta. Za 
to ima nedvomno velike zasluge metliški 
lekarnar Miroslav Horaček, po rodu Ceh, 
ki si je veliko prizadeval, da bi čitalnico 
čimprej spravil k življenju.

Iz naslednjega leta imamo o delovanju 
čitalnice zelo skop podatek. Novice so 
v februarju poročale »da je zbrano dru
štvo — na čelu župan gos. Hess, okoli nje
ga mestni odborniki in drugi meščani — 
zložilo med govori in petjem za spominek 
neumrlega narodnega pesnika Vodnika 23 
gold. — 33 kr.«’

Iz leta 1872 nimamo o delovanju či
talnice nobenih podatkov.

Tudi iz naslednjega leta vemo le to, da 
Je ob svečani postavitvi temeljnega kamna 
narodnega doma v Novem mestu med 
drugimi govoril tudi ud metliške čitalnice 
gospod Navratil, ki je «s svojim krepko 
donečim glasom navdušeno pozdravljaj no.

vo povzetje, kateremu prerokuje lepo 
bodočnost.«*

Za nadaljnjih sedem let (1874—1880) 
sta v arhivu mestne občine ohranjena le 
dva programa predpustnih veselic (iz 1. 
1874 in 1877). Iz drjgega programa zvemo, 
da so v Metliki 2. februarja na Vodnikovi 
svečanosti uprizorili šaljivo opereto Od
vetniki, pri kateri so sodelovali tudi člani 
črnomaljskega pevskega društva.

V mestnem arhivu pa sta ohranjena tu
di dva programa nemškega koverzacijs- 
kega društva (iz leta 1880 in 1881: Unter- 
haltungen des Conversations—Vereins in 
Mottling), to je društva, ki je bilo v ti
stem času hud nasprotnik narodni čital
nici.
Leto 1881 je bilo za metliško čitalnico iz
redno plodno. Poleg več veselic, izletov 
in 2abav je čitalnica priredila v tem letu 
9. julija tudi koncert, na katerem so so
delovali člani karlovškega pevskega društ
va Zora. Ti in njihovi prijatelji so se 
pripeljali v Metliko na petindvajsetih vo- 
zeh. Meščani si jim pripravili veličasten 
sprejem, na katerem je igrala tudi mestna 
godba. Na koncertu, ki se je pričel ob 
9. uri zvečer v dvorani čitalnice, je naj
večji aplavz požela operna pevka Prihry- 
lova, o kateri piše dopisnik Slovenskega 
Naroda takole: »Zdaj nastopi krasna mla
da gospodičina Prihrj’lova, operna pevki- 
nja v Zagrebu, graciozno se nasmehne 
in »Vir« (tekst Senoin, skladba Zajčeva) 
se je čarobno izlival iz njenih ust, kakor 
da ga je gorska vila z rajskim svojim gla
som pretakala. Plosek nastane viharen, 
iz viharja pa prileti krasen venec gospo- 
dičini v spomin.« Malo dalje piše: »Vsak 
pravi, to je bil prav izvrsten koncert, ml 
pa zahvaljujoč se gospodični Prihrylovej 
in slavnemu pevskemu društvu »Zori« bla
ženega srca kličemo: Još, još!«’

,,Nov dan prinaša 
tudi nove skrbi”

Zaposlene žene in matere majhnih otrok imajo 
dovolj poguma in moči in jih ni strah dela in 
težav, ki jih jim čas vedno znova prinaša

»Letos sem pK)stala Me
tličanka,« :« dejala 22-let- 
na strojna šivilja Etenica 
Pezdirc. Zelo mlada je še 
bila, ko je prvič sedla za 
stroj v »Beti«, in vešče 
roke so tedaj komaj lah
ko krotUe mehko blago, 
ki je tako rado drselo 
med prsti. Bila je mlada 
toda dovolj pogumna, da 
se ni zbala dela in te
žav. Vsak dan se je vozi
la iz Durlincev na Hrvaš
kem v Metliko, kjer se je 
tudi zanjo našel kos kru
ha. Leta so tekla, posta
jala je pogumnejša in 
vsak dan bolj. spretna. 
Navadila se je na brnen
je šivalnih strojev, prila
godila se je novemu nači
nu dela in mu kmalu bi
la kos. Zadnja leta zlahka 
dosega določeno normo 
in jo vsak mesec za 10 
ali 15 odst. celo p resna . 
Trud ni odveč, na koncu 
meseca znaša njen oseb
ni dohodek tudi nad 700 
din in je za nekaj starih 
tisočakov večji od pov
prečnega osebnega dohod
ka zaposl^iih delavk.

Mladi Metličani pogos
to zatrjujejo, da je v me
stu dolgčas in da v pro
stem času sploh ne vedo, 
kam bi lahko šli Danica 
nima takih skrbi. Ko se 
vrne iz tovarne, jo že na 
pragu čaka dveletni ot
rok, čaka pa jo tudi še 
vse domače delo in skrbi. 
Mož je prav tako zap>os- 
len v »Beti«. Ker delata 
v različnih izmenah, skr
bita kar sama za otroka

m ga ne da;>eta v varstvo. 
Sproti rešujeta težave in 
skrbi, vsak novi dan pa 
jih znova prinaša. In 
vmdar Danica ne ta.ma.

22-letna Danica Pezdirc 
je  že peto  leto zapo
slena ko t s tro jn a  šivi
lja  v »Beti«. Čeprav je  
še m lada, je  svojem u 
deiu kos, v p rostem  
času pa je  tudi dom a
čega dela in sk rb i ni 
s trah  (Foto: R ia B ačer)

Vsak dan sreča toliko za
poslenih žena, ki jih tare
jo prav ist« skrbi, pa ni
koli ne izgubijo poguma 
in veselja, čeprav jih z 
novim dnem čaka tudi 
novo delo.

M. P.

Vsi bi bili radi harmonikaši
Glasbeni oddelek na metliški osnovni šoli bo 
obiskovalo 32 otrok, ki bodo pomagali poživiti 

zamrlo glasbeno dejavnost v občini

Ta teden se prične pouk 
na metliški glasbeni šoli — 
oddelku nižje glasbene šole 
Črnomelj, ki ga bo obiskovan 
lo 32 učencev iz Metlike in 
nekaterih okoliških vasi. 
Učenci bodo prihajali h glas
benemu pouku v popoldan
skih urah ob določenih 
dneh. V začetku bodo zače
li s teoretičnim poukom, po
zneje pa bodo s svojimi še 
nevajenimi prsti skušali igra
ti na inštrumentih. Glasbeni 
pouk bodo poučevali Stane 
Puks, ki je  vodja metliškega 
glasbenega oddelka, Silvester 
Mihelčič iz Črnomlja in Er
nest Jazbec iz Novega mesta.

Pred kratkim so imeli v

metliškem glasbenem oddel
ku sestanek, ki so se ga 
udeležili starši učencev, pri
javljenih za glasbeno šolo. 
Na sestanku so se pogovar
jali o višini šolnine, znašala 
bo 30 din na meaec, in o na
bavi inštrumentov. Med pri
javljenimi učenci je največ 
takih, ki bi se radi učili 
igranja na harmoniko, mno
go manj pa se jih je prija
vilo za klavir, trobila in violi
no. V program glasbene šole 
so vključili tudi igranje na 
tamburice. Na metliški šoli 
bi radi ustanovili manjši 
tamburaški orkester; z njim 
bi oživili folklorno dejav
nost v metliški občini.

SPREHOD PO METLIKI
■  PREOSTANEK VIN(HJRAD- 

NISKE CESTE, ki drži skozi me
sto, to je od Stezinarje\-e do Sta- 
ribovo hiše, so minuli teden asfal
tirali in tako so prebivalci tega 
dela ceste rešeni blata in prahu.

■  DELAVCI "CESTNEGA POD- 
JETJA iz Novega mesta In Ko
munalnega podjetja iz Metlike hi
te 8 zaključnimi utrjevalniml deli 
cestišč kar na štirih krajih; na 
Cankarjevi cesti in Prečni poti, na 
spodnjem delu Mestnega trga, ki 
doslej še ni bil asfaltiran (to je 
od Korenove do MežnaršiCeve hi
še), in Se na ploščadi za novo 
osnovno Solo. Na vseh teh krajih 
nameravajo Se ta mesec položiti 
asfalt. Naj ne pozabijo tudi na 
luknje v asfaltu pred Mercator
jevo blagovnicol

■  MESTNO GLEDALIŠČE LIU- 
BUANSKO Je v četrtek, 14. no
vembra, gostovalo v Metliki s ko
medijo Neila Simona »Zares čuden 
par«. Duhovito zrežirano in zaigra
no delo Je razvedrilo številne po
slušalce.

■  TRETJI 20STANOVANJSK1 
STOLPIC na metliškem Majerju 
Je 8e dograjen in opremljen. Mi
nuli teden so najemniki stanovanj 
že prejeli ključe in se vselili. Zdaj, 
ko se Je to naselje raztegnilo, bo 
treba misliti na podaljšanje nove 
ceste, ki teče ob stolpičih, s Can

karjevo, da t>bdo tako stanovalci 
imeli čim krajšo zvezo s starim  
delom mesta.

■  TUDI DELA NA NOVI uprav- 
no-stanovanjski stavbi milice se 
bližajo h kraju, saj bo poslopje 
svečano predano svojemu namenu 
na občinski praznik, 26. novembra, 
ob 11. uri dopoldne.

■  NA TISTI STRANI TANO- 
KOVE HIŠE, ki gleda proti Bo
jici, so pred kratldm  postavili te
sarski oder. Podrli so stari do
trajani leseni gank, postavili pa 
bodo po odobrenem načrtu nove
ga lesenega, tako da stara hiša 
ne bo nič l^[ublla na svoji ča
stitljivi podobi.

■  KONEC MINULEGA TEDNA 
se je ozračje precej ohladilo in 
v soboto zjutraj sta se Metlika in 
okolica znaSli pod prvim snegom, 
ki pa se je na srečo pričel kma
lu topiti. Do pričetka prave zime 
le Se pričakujemo nekaj lepih, su
hih dni.

Dve seji občinske 
skupščine

v  soboto, 23. novembra, bo 
v MetlUd delovna seja obeh 
zborov občinske skupščine. 
Na seji bodo obravnaivali 
analizo o realizaciji plana za 
10 mesecev, izvršitev prora
čuna za isto obdobje, prob
lematiko proračunsk^a fi
nanciranja za leto 1969, pred
videno realissacijo potrošnje 
za prihodnje leto, financira
nje šolstva in reševanje bor
čevskih vprašanj-, reorganiza
cijo davčne službe in nekate
re pravno-imovinske zadeve.

V torek, 26. novembra, pa 
bo v Metliki v okviru praz
novanj občinskega praznika 
slavnostna seje občinske 
skupščine.

Božidar Jakac med 
metliškimi šolarji

Prejšnji torek je obiskal 
metliške šolarje slikar aka
demik' Božidar Jakac. Učenci 
višjih raaredov in člani likov- 
n^;a krožka so priznanega 
u m e tn i  toplo pozdravili v 
svoji soredi. Tovariš Jakac 
jim je pripovedoval o svoji 
življenjski poti, o motivih, 
ki so ga posebno pogosto 
navduševali, in o svo^'m u- 
stvarjanju med NOB. Solarji 
so ga z zanimanjem poslu
šali, postavljali so mu naj
različnejša vprašanja, ob slo
vesu pa so ga obdarili z 
ročno izdelanim glinastim vr
čem, okrašenim z belokranjr 
skimi vzorci. Božidar Jakac 
je učencem podaril svoje 
grafike s posvetilom

963 ljudi bodo cepili 
proti gripi

V ponedeljek je začela me
tliška zdravstvena ekipa v 
vseh večjih delovnih organi
zacijah cepiti zaposlile de
lavce proti gripi. Ceptrav se 
letos epidemija gripe ne met
liškem območju še ni razpas
la, cepljenje ne bo odveč. 
V zadnjih letih se je nam
reč pokazalo, da so prav za
radi pravočasnega cepljeiija 
močno zmanjšali število bol
niških dni. Doslej se je za 
cepljenje prijavilo 963 IJiudi 
iz delovnih kolektivov in ne
kaj upokojencev. Stroški ce
pljenja znašajo za vsakega 
posameznika nad 13 din, po
ravnata pa jih delovna orga
nizacija ali posameznik in 
Komunalni zavod za socialno 
zavarovanje.

Vsem občanom!
Ponovno vabimo vse pre

bivalce naše občine, da se 
udeleže zaključnih proslav 
ia  manifestacij ob letoš
njem občinskem praaiiku. 
Tako bo 24. novembra ob
9. uri dopoldne tek po uli
cah Metlike, istega dne ob 
pol osmih zvečer pa bo v 
domu Partizana nastopil 
vokalni oktet Gallus.

25. novembra bodo ob 
17. uri v sejni sobi občin
ske skupščine podelili na
grade športnim ekipam in 
posameznikom.

26. novembra bo ob 10. 
uri v mestni hiši slavnost
na seja občinske skupšči
ne in občinskega odbora 
združenja Zveze borcev, 
ob 11. uri pa bodo i5nx>čili 
svojemu namenu novo po
stajo milice.

28. novembra bo ob pol 
osmih zvečer v kino dvo
rani svečana akademija v 
počastitev dneva republi
ke.

29. novembra pa bo ob
10. uri na Trgu svobode 
igrala metliška godba na 
pihala.
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Novi naročniki DOLENJSKEGA LISTA
■v  veliki družini bralcev našega 

domaćega pokrajinskega tednika 
pozdravljanu) nove naročnike, ki 
so si naš oasniik naročili v pred
zadnjem tednu:

ARTIČE: Jože Dranač, Trebež 
St. 8-a, in Franc Medved, Trebež 
St 21-a.

BIZEUSKO: Anton Skof, Dre
novec 11; Franc Unetič, Bizeljsko 
116, Karel Blažinčič, Brezovica 16; 
Ana Smujgl, Bukovje 12, in  Ivan 
Hudina, Drenovec 16.

BOSTANJ: Jože Spoljarič, Smar. 
čm  25, in Slavka Bizjak, Radna 
St. 20.

BRUSNICE; Marija Boži«, Gabr. 
je 94.

CERKLJE OB KRKI: Frančiška 
Jelovec, čedno 1; M arija Žerjav, 
Cerklje 16 ob Krki; Vida Bogo. 
vič, žt^ieča vas 1-a; Janez Gramc, 
Cei4clje ob Krki 11; Ana Blatnik, 
Ctre&xiice 25; Karel Račič, H rastje 
13; Ivan Potc»kar, 2upeča vas 12; 
Alojcs Zidar, 2upeča vas 9; Franc 
D rt^onja, CreSnjioe 3, in Jože Po* 
tokar, župeča vas 7.

CRNOMEU: M arija SatovSek, Ko. 
čevje 5; Kaitarina Vrščaj, Heroja 
Starihe 1; Zofija Agnič, Tribuče 
21; Alojz Kozan, Tribuče 41; Mar
jeta VraneSiič, Tribuče 37; Fran- 
ćiSka Jiankovič, Doblička gora 20, 
tn Anica Kocjan, Butoraj 2.

DOBOVA: Stanko Savnik, Mo. 
stec 34-a, in Andrej Ozime, Sela 
št. 116.

DOBRNIČ: Franc Jarem, Krušni 
vrh 3.

DOLENJA VAS: Angela Mario- 
Sek, Dolenja vas 97.

DOL. TOPLICE: Jože Skubic, 
Meniška vas 38, Božena Lavrič, 
Stare žage 4; Olga Lavrič, Stare 
žage 6; Nežka Zaletelj, Gor. Gra
dišče 1-a, in Alojz Stxajnar, Dol. 
Gradišče 5.

DRAGATUS: Alojz Fink, Tanča 
gora 44; Anica Frankovič, Mali 
Nerajec 7; M arija Babič, Gornji 
fkibor 14; Marija Prijanovič, Dol. 
Suhor 10; Jože GergSič, Dragatuš; 
Ana Balikovec, Mali Nerajec 3, in 
Anton Smaljoelj, Knežina 11.

DVOR: Franc Vidanair, Mačkovec 
4; Amalija Legan, Podgozd 8, in 
Angela Gnidovec, Sr. Lipovec 6.

GLOBOKO: Milena Blazitišek,
Globoko 42; Frančiška Herzol.Boj- 
sno 53; Mimica Černelič, Mali vrfa 
lil; Vel>ko Kramer, mesnica. Glo
boko, in Olga Leskovšek, Globo, 
ko 49.

GRADAC: Andrej lic, PodzenKlj 
9; Jože Jaklič, Zemelj 19, in He- 
ma Smuk, Gradac 75.

HINJE: Fianc Sever, Ratje 28, 
Janez Boben, Vrh 4; Jože Blatnik, 
Visejec 10; Alojz Obrstar, Lopa4» 
29, in Slavko Robida, Lopata 30,

KOČEVJE: M arija Gore, Trg svo
bode 6; Obrtno storitveno podjet. 
je »Uslu^pa«, Rudnik; Ana PodbeL 
š ^ .  Roška 37; Jožefa Kafitelic, 
Rudndk 1; Katairina Maorinč, Roška 
29; Ivan Ouk, Roška 33; Rudi 
Cmak, Roška 33; Ana Hudoklin, 
RoSka 56; Nada Mourin, Trg 3. 
oktobra 32 a; Vinko Močnik, Trg 
3. ok t(^ra  21; Henrik Skufoa, 
Tomšičeva 3; Jože Seuček, Ljub. 
Ijanska 16 a; Alojz Lovšin, Roška 
29; Tončka štrukelj. T rata 63; Jo. 
že Vardijan, Trata n. h.; Franc 
Tekavec, Trata, n. h.; Anton Bri. 
ški, Trata, n. h.; Anton Horvat, 
Trata, n. h.; Cvetko Obranovič, 
Salka vas 44; Albin Medrad, Rud
nik 34; Mdha Zajimec, Trata 35; 
Filipina Vidič, T rata 36; Jože Zajc, 
Trata, n. h., in Jože Rauh, Pod
gorska 24.

KOSTANJEVICA NA KRKI: Bo
ris Hodnik, Orehovec 12; Jože 
Kuhar, Dobe 22. in Jože Sintič,
o s tre  28.

KRMELJ: Ivan Umek, Stražbeik, 
Frančiška Remar, Gabrijele; Jože 
H ribar, Krmelj 72. Stane Tratar,

Grabi jele; Jože Možina, Gabrijele; 
Marjan Mirt, Hinje 7; Helena Lin. 
dič. Goveji dol 2; Antonija Kos, 
Gabrijele 22, in Pavla Peček, Ma- 
U Cimik 27.

KRŠKA VAS: Alojz Eržen, Gor. 
Skopice 30, in Franc Slovenec, 
Gor. Sko{>ic» 33.

KRŠKO: Zinka Lavrič, Dolenja 
vas; Martin Novak, Dolenja vas 
21; Blažek Novak, Dolenja vas 27; 
Majda Bobek, S tail girad Maks 
Curič, Stari grad 1; M arija Hid. 
beršek. Spodnji S tari grad U; 
Kristijan Blažek, Stari grad IB; 
Bmil Pleterski, Stari grad 37; 
Ivan Slak, Dolenja vas 62; Marija 
Pajtler, StarovaSka 143; Recika 
Razbomik, Povšetova 58; Anica 
Gomilšek, Resa 46; Jože Vintar, 
Ilija Gregoriča 20; E}ngelbert Ran- 
gus. Cesta 4. ju lija 95 a; Karel 
Ometsu, K ratka pot 4; Drago Ma
ruša, SremiSka 3; Anioa Kodela, 
Sremiška 10; Magda Babič, Resa 
35; Miha Molan, Ilirska; Antoa 
Omerzel, Resa 26; Ladislav Levi
čar, Golek 16, Ivan Bizjak, Pod 
goro 25, in Ana Gril, Cesta krških 
žrtev 49.

METLIKA: Anioa Ogulin, Bočka 
št. 5.

MIRNA NA D€»..: Justi Man
delj, Mirna 87; Terezija Kržič, 
TSS »MimaK, in Adolf Mandelj, 
Trstenik 12.

MOKRONOG: Janez Metelko,
Mokronog 60; Jožica Žganjar, 
Drečji vrti 15; Franc Florjančič, 
Vrh 7 nad Mokronogom, in Jože 
Švare, Mokronog 1.

NOVA SELA: M ajijan Rogole, 
Podstene 1; Tinca Jurkovič, Ba
nja loka.

NOVO MESTO: MUoS Džudovič, 
Kristanova 8; Mirko Hrovat, Smi- 
helska (Mirana Jarca 13); Boris 
Jurajevčič, Znančeve njive S-2; 
Vzgojno varstveni zavod, KristaxK>- 
va 12 a; Lojze Zaletel, Smihelska, 
n. h., Viktor Kastelic, Padm^šiče- 
va 27; Angel Lazar, Mali Slatnik; 
šičeva 30; Fani M e ^ ,  Paderšiče- 
va 27; Aagle Lazar, Mali Slatnik; 
Drago Kucal, Smolenja vas 27; 
Mirko Cekuta, Birčna vas 51, in 
Franc Salmič, Ločna 10.

ORTNEK: Franc Petrič, Zadniki 
št. 1.

OSILNICA: M arija Stanfelj, Spod- 
nji Čačič 1; I v a n ^  Klepec, Bez. 
govica 1; Marija Janež, Bezgovica 
3; Štefka žagar, Osilnica; Marija 
2agar, Osilnica 10; Ato jz Malnar, 
Sela 9; Marija Tomec, Sela 16; 
Ivan Ožbolt, Grintovec 3; Stefan 
Malnar, Sela 13; Daniel Hudobiv
nik, Sela 15; Bcio Tomec, Sela 18; 
Vinko Malnar, Sela 17; Vlnkn 
Toš, župnik, Osilnica; Stefan 2a. 
gar. Osilnica 26; Marija Klepec, 
Padbvo 8; Anton Malnar, Bosljiva 
loka; Pavel Stimec, Miitoviči 7. 
in Janez Gorše, MirtoviČi 5

OTOČEC OB KRKI: Janez Gor
jup, Harinja vas 12.

PODBOČJE: Jože Gende, Žabjek 
4; Viktor Stanič, Podbočje 60; 
Martin Frankovič, Podbočje 49, 
in Vida Bučar, Kalce.Naklo 34.

RAKA: Ivan Prah, Jelenk; Alojz 
Božič, Jelenk, in Anioa Bizjak, 
Ravno 1.

RIBNICA NA DOL.: Milan To. 
maševič, Ribnica 270; Kristina 
Vrmezovič, Ribnica 270; Cvetko 
Labus, Ribnica 273; Janez Mate, 
novo naselje, Ribnioa; Janez Bol
ha, novo naselje, Ribnica; Marija 
Stojmenovič, Ribnica 275, In Bo. 
gumil Allegre, Ribnica, n. h.

SEMIČ; Simo Mališevič, dtrek- 
Ijevec 4.

SEVNICA: Karlo Alič, Gornje 
Breiaovo 15; Jožefa Popelar, Ledina 
28; Ana Perc, Ledina 49; Ivan 
Komlane, Ledina 48; Danica Vidic, 
Ledina 76; Martin Seničar, Ledina 
81; Erenst Korene, 2igerski vrh 
32; Amalija Bostnar, Ledina 2;

Dostavljača pošte K rška vas Boža Butaro smo srečali, 
ko se je  ravno odpravljal na vsakodnevno dostavo. 
»A, od .Dolenjca' ste?« se je  prijazno nasmehnil in 
dodal: »Tri nove naročnike sem že dobil, gotovo pa 
jih  bo Se več!« — To je  bilo 6. novembra, od tak ra t 
do danes pa je  prizadevrd tov. B utara verjetno spet 
pridobil kakšneg:a n o v p ^  naročnika (Foto: M. Vesel)

Frančiška Vovk, Ledina 52; Ana 
Grive, Legina 42; Anton Kovačič, 
Ledina 8; Helena Požun, Orešje 12; 
Marija Kolman, Florjanska 33; 
in M arija Senica, Glavni trg.

SODRAŽICA: Ivaii Cuderman,
Sodražica 29; Janez Petrič, Cmec 
14; Jože Arko, Sodražica, in Ru
d e^  Košir, Sodražica 72.

SROMLJE; Anton Vranetič, Cur- 
novec 17.

STOPIČE: M artin Stangel, Vinja 
vas 35; Anioa Brulc, Hnišica 8; 
Kristina Klemenčič, Hrušica, n. h.; 
Florjan Kastelic, osnovna šola 
Dolž 20; Stanko Pekarek, Jum a 
vas 23, in Martina Klobučar, Vel. 
Orehek 32.

STRAŽA; Vera Fifolt, Soteska 4.
STUDENEC; Franc Povhe, ArU>

3 a, in Milan Štajner, Rovišče 32.
SUHOR; Terezija S t^an ič, Bere- 

ča vas 30; Franc Pibernik, Suhor 
7, in Janez Kraševec, Bušinja vas 
$t. 24.

ŠENTJERNEJ: M arija Vide Ml- 
hovica 4; Jože Franko, Redjeva 
153; Mimi Turk, Drama 17; Leo. 
pold Tomšič, Šentjernej 52; Vika 
Stemberger, Šentjernej 56; Albina 
Per, Smalčja vas 9, in Lina Krtiin, 
Mihovica 12.

ŠKOCJAN; Alojz Gruden, Zloga- 
nje 29; Anton Pavlin, S tara vas 18, 
in Avgust Mali, Zalog 8.

TREBNJE NA DOL,: Jitorija Ci. 
merman, Trebnje 49; Stsunko Tram. 
te, Kamm ix>tok 20; Slavka Su. 
Star, Vrhtrebnje 11; Jožefa Dra
gan, Studenec 7; Alojz Setnikar, 
Vrhtrebnje 17; ^ a n c  Pust, Breza 
15; Angela Florjančič, Dol.' Dob
rava 12; Jože Potočnik, Dol. Nem
ška vas; Ig;nac Kolenc, Rodine ; 
MUka Stepic, Dol. Dobrava 4; Ja- 
nez Gorenc, Cešnjevek 16; Jožica 
Tomaždč, motel; Fani Hočevar, 
Belšinja vas 6; Alojz Uhan, Rodi. 
ne 34; Cilka Perko, S tari trg 47; 
Dominik Rutar, Trebnje na Dol. 
33; Justi Kamin, Rodine 12 a; 
Ju ^ i Smejic, Gor. Ponikve 4; Slav
ka Zupančič, Dol. Nemška vas 25; 
Miha Maver, Dol. Podboršt 13; 
Franc Rogelj, Rdhpovec 6; Vile 
Udovič, Trebnje 76; Julij Glavan, 
Kamna gora 26. in Anica Hren, 
T re ta je  4.

TRŽIŠČE: Anton Gačnik, Sko- 
vec U; Anton Juntez, Skovec; Jo- 
že Stušek, Kaplja vas, in Kance
larija Mešiček, Drušče 33.

URSNA SELA: Franc Plantan, 
Vel. Podljuben 1, in Alojz Klobu. 
čar, UrSna sela 47.

VEL. LOKA: Tine Kavšek, Križ
I, in Ljiidmila Zajc, Goljek 12.

VINICA PRI ČRNOMLJU: Mari
ja  Stegne, Goljek 8; Alojz Papa, 
Učakovcd 22; Frančiška žunič, No
voseli 60; Jože žim ič Preloka 31; 
Miko Starešinič, Preloka 23; Fran
ca Starešinič, Preloka 21; Jurij 
Starešinič, Preloka 1; Ivan To. 
mec, Golek 9; Janko Starešinič, 
Preloka 55, Vince Ostronič, Vinica
II, Jože StaneSid, Žubnincd 5; 

Ana Grdim, Balkovci 8, Borica 
Balkovec, Balkovci 1; Jože Cenaas, 
Zilje 35; Anica Grdtm, Zilje M; 
Marica Balkovec, Zilje 29; Jože 
MaleaC, Podklanec 16, Franc BeiK 
Podklanec 6; Kazimir Moravec,' 
Podklanec 5; Vinko Moravec, Pod
klanec 3; Milko Stegne, Podklanec 
2; Ivan Benetič, Golek 6; Slavica 
Pavlakovič, Preloka 16, Dragutina 
Ka vran, Zilje 1; Starklso Stefanič, 
Vinica 47; Branko Kovač, Sknji vih 
Vinica 47; Bracdu) Kovač, Sinji 
vrh 26; Ivan Kobe, Skijl vrh 9; 
Stanko Stefančič, Špeharji 8; Jan
ko Radovič, Preloka 9; Maako Ča
donič, Balkovoi 18; J i ^ j  Čadonič, 
Zijlje 15; Matija Simčič, Draga 4; 
Simo Kordič, Bojanci 2; Jože 
Grdun, Balkovci 9, in Franc Špe
har, Hrast 37.

ZABUKOVJE: Alojz Agrež, Za- 
bukovje 62; Ivan Erban, Mrzla 
planina 30; V enč^  Pečnik, Mrzla 
Planina 31, in Andrej Senica, 
Trnovec 3

ŽUŽEMBERK: VeraM rvar, Cvl- 
belj 12; Mirko Pršina, žužemberk 
26; Cveta Longar, žužemberk 153; 
M arija Turk, žužemberk 164; Jože 
Novak, Vel. Lipje 6, in Ignac Pa. 
pež, Vel. Lipje 4.

RAZNE POSTE: Andrej Zam, 
Pajkova ul. 16, Maribor; Vida 
Lampič, Podmolnik, Dobrunje pri 
Ljubljani; Slavica Brodar, Knezo
va 15, Ljubljana; Janez Petrič, 
Dvorska vas 25, Vel. Lašče; Ana 
Živic, L jubljana^entvid 18; Elica 
Rupreht, Vinska gora, Velenje: 
Alojzija Janežič, Radeče 159 pri 
Zid. mostu; Janez Perše, Rimska 
11, Ljubljana, Fani Trošt, Cikava 
16, Grosuplje; Jože Trogerlič, Pod
brezje 51, Duplje pri Kranju; 
Angela Sušin, Račiča 30, Loka i>ri 
Zid. mostu; Katica Koren, Opaii. 
ja; Franc Vrabič, Loke 64, Mozir
je; Jože Praznik, dijaški dom, 
Kranz; Anton GregooVSič, Titova 
229. Ljubljana; Viktor Zaman, 
Levstikova 1, Kranj, in Martin 
Klemenčič. Trg revolucije 7, Ma
ribor.

VOJNE POSTE: Božo Kincelj, 
Novi Sad; Lojze Malenšek, Som- 
bor: Franc Kolenc, Postojna; Jože 
Zemljak, Negotin; Leopold Med. 
vedšček. Mostar; Franc Luzar, 
SpUt; / Tone Kotar, Gor. Milano- 
vac; Veli Bejtovič, Svilajnac, Srb., 
in Jože Perše, Sorhbor.

INOZEMSTVO: Jožica Košak,
Berlin, Nemčija; Cvetka Skrjanc 
K., Halsingbtti^, Švedska; Albinca 
Kenda.Bc«ncdikt, VorarlborR, Av. 
strija; Anton Brinjevec, Oberlen- 
riingen, Nemčija; Jo s o ^  Weiss, 
Cailimiont, M ioh'gui, USA, MatU. 
da Nečcimer, Wel9cherohn SD, 
Svioa; Ivan Redek Hombourg 
Ilau t, Francija, lin M arija Turk, 
Berlin 27, Nemčija.

KOMUNALNO 

PODJETJE 

NOVO MESTO

CESTA KOMANDAMA 

STANETA ŠT. 30

r a z p i s u j e  

prodajo naslednjih 

osnovnih sredstev:

DROBILEC z aranovim 
motorjem 

DROBILEC na lese

nem vozu brez 

motorja, 

pROBILEC z železnim 

vozom brez motorja 

ELEKTROMOTOR. 

KOMPRESOR Dojc. 

BULDOŽER TG 50, 
TOVORNI 

AVTOMOBIL TAM -  
Dojc

Licitacija bo v kamno
lomu Komunalnega pod
jetja v Podgancih (Got- 
na vas) Z. decembra 1968
— začetek ob 9. uri za 
družbeni in ob 10. uri 
za zasebni sektor. Ogled 
je mogoč vsak dan do
14. ure. Podrobne infor
macije lahko dobite pri 
upravi podjetja.

LOVCI IN 

ŠPORTNIKI!
LOVSKO IN RIBIŠKO OPREMO, SMUČI. SANKE, 
DRSALKE IN VSE ZA ŠPORT KUPUJTE
V TRGOVINI

LOVEC< NOVO MESTO, 
Cesta herojev 8

PREŠERNOVA
DRUŽBA

I Z Š L A
JE
redna letna 
knjižna zbirka 
Prešernove’ družbe

člani jo bodo prejeli te dni. Drugi pa jo lahko 
kupijo za 25 din v knjigarnah, večjih poslovalnicah 
»Dela«, pri poverjenikih in v upravi v Ljubljani, 
Pražakbva ul. 1.

V zbirki je pet knjig:
1. PREŠERNOV KOLEDAR 1969 s pestro vsebino

z 12. večbarvnimi reprodukcijami slovenskih li
kovnih del in c 8-stransko prilogo slik naših 
gora.

2. Karel Grabeljšek: TI DROBNI OTROŠKI KORA
KI, povest.

3. Ivan Olbracht: HANELINE ŽAIX)STNE OĆI,
roman.

4. Simon Gregorčič: MOJO SRČNO KRI ŠKROPI
TE, izbor najboljših pesmi.

5. Dr. Avguštin Lah: NASE SOSEDNE DRŽAVE,
368 bogato ilustriranih strani s priloženim zem
ljevidom sosednih držav. Nepogrešljiv priročnik 
turistom, učeči se mladini in vsem, ki želijo 
vedeti kaj več o naših sosedih.

PREŠERNOVA DRUŽBA 
Ljubljana p. p. 41/1. 
Pražakova ul. 1

*

V ENEM DNEVU
■  vam uredimo posojilo (kredit)*
■  vam pripravimo avto
■  in vam izročimo njegove ključe!

izberete si lahko:

□  ZASTAVO 1300
□  ZASTAVO 750
□  ŠKODO MB 1000
♦  Za en avto odobrimo dvema kupcema posojilo do 2 milijona Sdin, če sta 
oba kreditno sposobna.

Informacije:

NOVOTEHNA
TRGOVSKO PODJETJE, NOVO MESTO 
telefon 21-132



SISTEM ..ŠTORKLJA44

»Prosim vas, da zaščitite 
moj patent, ki sem ga imeno
val/sistem »Štorklja«. Novost 
je v temle:

PRVIČ — Po sistemu »Štor
klja« naj bi vse konference 
in sestanke sklicevali brez 
stolov, klopi in podobnih pri
pomočkov za sedenje.

DRUGIČ — Vsi pristojni 
naj skupaj diskutirajo po 
običajnem postopku. Tisti, ki 
prosi za besedo drugič, jo 
mora povedati stoječ na ent 
no0. če se poteguje za. be
sedo še tretjič, mora klečati 
na koruzi, četrtič in petič 
so pogoji še težji, na primer: 
četrtič mora govoriti skozi 
nos, petič pa po tibetansko, 
če pa kdo še šestič, sedmič 
ali osmič prosi za besedo, je 
treba govornika politi z ben
cinom in zažgati.

Ni težko dokazati, koliko 
prostega časa bi pridobili z 
uvajanjem takšnega sistema- 

Prosim vas, da stvar teme
ljito proučite z  vseh plati. S 
spoštovanjem

TA IN TA*

Zavod za patente Je vso 
reč proučil s pomočjo eko-

/ /
nomistov, statisaltov m soci
ologov. Njihovo poročilo je 
naravnost porazno:

»Z uveljavljanjem sistema 
»Štorklja« bd nastal znaten 
zastoj v narodnem gospodar
stvu. Slede najbolj pereči 
primeri;

a) INDUSTRIJA STOLOV, 
NASLANJAČEV IN DRUGIH 
PRIPOMOČKOV ZA SEDE-

Lojze Jakopič:

AKCIJA

Gledališki igralec Sacha 
Guitry je potoval po Nem
čiji, ne da bi znal zadosti 
nemško. Ko je prišel v 
Hamburg, mu je zadišal 
goveji zrezek. Poklical je 
natakarja in mu dejal: 

»Muf«
Natakar ga je začudeno 

pogledal. Guitrp je  pono
vil živalski glas, toda brez 
uspeha. Nazadnje je začel 
na jedilni list risati vola. 
Tedaj se je natakarjev 
obraz razjasnil v razume
vajočem smehljaju:

»A tako? Sedaj razu
mem: radi bi govorili z 
gostilničarjem!«

VOJISLAV SANOJCIĆ:

NAPAKA
Vidite, poznam nekega to

vari.^. Kekli mu bomo — 
tovariš »X«. Imena nima. 
kajti skupnosti je dal prav 
vse. še celo s>'oje ime. To
rej. ta tovariš »X« živi med 
dvema skrajnostima. Kadar 
z družbo sedi v Imvanii, po
žene nekaj tisočakov, se na
pije, citira Manca in Engelsa. 
Potem ko se strezni, se pri- 
tož.ije, kako draga je partij
ska članarina.

rjemite mi, da tovariš 
»X« vsak veCer dene pod 
blazino partijsko knjižico 
in tako dokazuje, da mu slu
ži za varnostno odejo.

Druga deviza toyariša »X« 
je: Tudi od mene Je odvisen 
razvoj socializma. Zato se 
trudi, da bi imel v banki 
čim več deviz . . .

Priznati vam moram, da

se tovariš »X« tudi nečitlji
vo podpisuje, ker mu ni do 
tega, da bi svojo osebnost 
razkazoval le na papirju.

Rad kritizira druge, a ne 
preveč. Le toliko, da spravi 
koga na tla, potem pa se od 
srca zavzame, d« bi mu po
magal.

Tovariš »X« obožuje rdečo 
barvo. Zato je po slehernem 
opravljenem delu rdeč kot 
puran. Vendar je, zaradi ro- 
doljubja, znoožen menjati 
prav vse barve.

Ce tudi vi poznate teĵ a 
tovariša »X«, upam, da ste 
me dolMro razumeli. Nemara 
sem se uračunal, saj mi Ju
goslovani dostikrat napak 
računamo, pa sem vas spo
znal samo z enim tovarišem 
»X«. Kdo ve, morda jih je 
veliko, veliko več . . .

NJE BI ZMANJŠALA PROIZ
VODNJO ZA 47 »/o,

b) GOZDARSKA INDU
STRIJA ZA 25 %,

c) UVOZ KAVE BI BIL 
MANJŠI ZA 60

d) ZARADI VSEGA TEGA 
BI SE ŠTEVILO NEZAPO- • 
SLENIH POVEČALO ZA 5 
44 Vo. I

tega je popolnoma raz- S 
vidno: 8

BOLJE JE, DA SEDITA S 
DVA JUGOSLOVANA, EDEN 2 
PA DELA, . *

BOUE JE, DA JIH  SEDI 
TRIDESET, NAJ DELA TI
STI, KI HOČE,

BOUE JE »SEJATItt MED 
DELOVNIM ČASOM, KAKOR 
PA BITI BREZ D E L O V 
N E G A  ČASA.

Mnenja smo, da bi bilo 
uvajanje vašega sistema 
»štorklja« popolnoma nekori
stno. Zavoljo tega vašega izu
ma ne moremo patentiraiti-

ZAVOD ZA PATENTE

Tako je propadla ideja o 
»stoječih« sestankih. Na vo
ljo je še možncfit zažiganja 
najbolj trdovrataiih govorni
kov. v

Toda ali ne bi prevelika in 
nenadna potrošnja bencina 
povzročila na tržišču pošteno 
janecto? Ali lahko dopvistimo, 
da na sestankih zgori ves na
rod? Ne! Najbolje je, da vse 
ostane pri starem in da še 
naprej hiramo na sestankih. 
Ampak sede.

L j u d ^ a  

modrost
Ako vlečeš očeta do pra

ga, te bodo tvoji otroci 
čez prag.

Ima več sreče ko pa
meti.

Bati se ni treba, pač pa 
biti oprezen.

Hudomušnik jih ima za 
ušesi.

Bedak zna več vprašati 
kakor sedem modrijanov 
odgovoriti.

Ako vesta dva, je med 
tema; ako trije, je med  
vsemi.

f f f f
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rdeča gos
Nikogar nisem imel, s katerim  bi se 

pogovoril in posvetoval o najbolj pre
prostih  človeških stvareh. 2e dva dni bi 
si rad prišel na  jasno o iskrenosti biv
šega letalskega m ajo rja  Loretta iz Tu
rina in o nam enu njegove velike skriv
nosti, ki mi jo  je  zaupal. Skrivnost je 
bila takšna, da bi me gestapo, če bi 
m u jo  bil izdal, p ri priči rešil iz tabo
rišča. Pod pogojem seveda, če je  skriv
nost resnična.

Dvomil sem o iskrenosti italijanske
ga oficirja. Preprosto nisem mogel ver
jeti, zakaj je  prav meni izdal skrivnost. 
Veliko odgovorno skrivnost, zaradi ka
tere bi lahko petdeset in sto ljudi iz
gubilo življenje. In  bi bila odkrita zaro
ta  sredi Nemčije, ki bi presegla okvir 
večje ofenzive na fronti. Se in še sem, 
kadar sem bil le sam  in sem se mogel 
obrati, obnavljal do najm anjših podro
bnosti zadnji razgovor z Lorettom. Se 
isto noč je  Italijan  um rl. Zaradi težke 
zastrupitve krvi. Ko me je dal poklicat, 
je  m ajor vedel, da bo 'um rl. Levo roko 
je imel tako zelo oteklo, da je  bila vi
deti kot noga. In  vso modro. Trpel je 
silne bolečine in imel veliko vročino. 
Od časa do časa je že izgubljal zavest. 
Samo s silno voljo in s skrajnim i na
pori je dosegel toliko zbranosti, da mi 
je  povedal vse, kar je  menil, da je nje
gova zadnja življenjska dolžnost.

Z m ajorjem  Lerettom sva se sprija 
teljila že prvi dan v taborišču, ko sem 
postal sosed na njegovem pogradu. Tri
je smo ležali na enem ležišču in delili 
isto raztrgano in smrdljivo odejo. Ni 
podvomil o mojem sicilijanskem po
reklu. In takoj je pokazal veliko zani
manje, ko sem mu govoril o Ljubljani, 
o ilegalnem boju slovenskih parti- 
nov. Nazadnje sva celo dognala, da sem 
na karabinjerski komandi delal 'skupaj 
z njegovim bratom , ki je bil po činu 
tenente. Rahlo sem m u omenil, kar sem 
ugotovil že v Ljubljani, saj sem često
krat dobil tenentejevo pomoč, da je  bil 
njegov b ra t naklonjen Angležem in za
veznikom in da je čestokrat pomagal 
partizanskim  zapornikom.

»Da, vem to, zato so ga fašisti tudi 
ustrelili nekaj tednov pred svojim pad
cem,« mi je pojasnil m ajor Leretto.

Na predvečer, ko je začel zaradi za
strupitve krvi um irati, je prišel pome 
neki Italijan in me peljal na revir k 
m ajorju. Dolgo časa me je m ajor sa
mo gledal, padal v nezavest, in ko se 
je prebudil, me je zopet gledal. Nepre
mično gledal in se v sebi boril z nečim 
velikim, težkim, usodnim. Bil sem pri
pravljen, da mi bo povedal veliko 
skrivnost in me obvezal z nečim odgo
vornim. Toda da bo to povezano more
biti z njegovo družino ali vsaj z nje

govo službo m Italijo. K ar je  prišlo, 
je  bilo p ro ti vsem pričakovanjem. Ta
kole je  začel:

»Prepričan sem, da si kot protifa- 
šist v Ljubljani delal za partizane. Prav 
si imel. Tudi jaz sem ves čas delal pro
ti fažizniu, Zato sem tukaj. Sedaj pri
haja moj konec. Pokončal sem sam  se
be. Ustrelil sem se z lastnim  orožjem. 
Glej, vzem i...«

Z veliko težavo je z desnico pokazal 
na svoje stvari, ki jih  je  imel v uma
zani platneni vrečki. »Notri boš našel 
vse, o čemer ti bom govoril. Dobro 
skrij in pazi nanj boli kot na svoje živ
ljenje. Nihče ne ve, kakšne skrivnosti 
so v vrečki. Tam je  steklenička s ču
dežno tekočino in iglo, ki se uporablja 
za pisanje. Z isto iglo si rani kožo, da 
ostane na konici samo kanček krvi in 
nato iglo namoči v čudežno tekočino, 
Napiši s tem črnilom, kar hočeš, na 
papir, pisava bo ostala nevidna, popol
noma varna pred kemičnimi infrarde
čimi preiskavami. Napisano vsebino 
lahko obnovi sam o tisti, ki ve za skriv
nostno formulo. Tedaj tekst dobi vid
no zeleno barvo. Za poročilo, ki ti ga 
izročam, sem porabil toliko lastne krvi, 
da na prstih  svojih rok že nimam več 
mesta, kjer nisem vsaj trik ra t z iglo 
prebodel kože. Tako sem tudi iztaknil 
tole usodno sepso. Umrl bom. V tabori
šču za mojo bolezen ni pomoči.«

Vse to je  m ajor govoril počasi, še
petaje, v pretrganih stavkih in medtem 
izgubljal zavest. Vsakokrat, ko se je za
vedel, je dolgo časa zbiral moči, da bi 
se spomnil, kar je že povedal in kaj 
še mora. časa  ni imel več dosti. Za
to se je bal, kdaj bo padel v nezavest, 
iz katere se ne bo več prebudil, ali v 
vročične blodnje, k jer ne bo več kos 
uravnanim  in potrebnim  mislim.

»V glavni taboriščni pisarni je Ita
lijan, ki ga vsi kličejo oče Sebastijan. 
Duhovnik je. Sporočil sem mu, da um i
ram in da pošiljam  tebe, da te spravi 
v delovno komando za MUnchen. Po
tem se točno drži njegovih navodil Po
ročilo v vrečki oddaj v Miinchnu na na
slov, ki ti ga bo povedal oče Sebastjan. 
Akcija, ki jo bo sti zaključil, nosi šif
ro: »Bdeča gos«, pod katero boš dobil 
stik s centrom. Vse ostalo je v tvojih 
rokah. Bodi pošten in pogumen. Nalo
go boš izvršil, če si pravi protifašist.« 
Ničesar nisem mogel iztisniti Iz sebe. 
ko sem prevzel m ajorjevo dragoceno 
vrečko. Preveč presenečen sem b ir  in 
pretresen nad tragično usodo m ajorja 
Loretta. Močno sem mu stisnil roko v 
slovo in mu jo poljubil.

Proti ju tru  je  m ajor Loretto v stra 
hotnih bolečinah in visoki vročini 
umrl. Meni pa je prepustil negotov boj: 
je njegova skrivnost resnica ah le spre
tno nastavljena gestapovska past? Se 
in še sem obnavljal vse nadrobnosti, 
ki sem jih  opazil in doživel v zadnjih 
mesecih skupnega življenja z m ajorjem  
Lorettom. Nič takega nisem mogel od
kriti, kar bi govorilo, da bi Loretto še 
v sm rti sovražil. Da bi se do sm rti spre
nevedal in pretvarjal v antifašista, v re
snici pa bi bil zagrizen fašist. Njegovo 
sm rt sem m oral spoštovati. Ce to, po
tem sem mu m oral zaupati. Potem sem 
m oral izpolniti njegovo željo. Izpolniti 
težko in odgovorno nalogo.

i

5. »Tako!« Je z grenkobo pomislil Paradižnik. 
»Danes ne pridem domov z avtom. Vzel mi bo 
vozniško! In Klara me čaka . . .« -  Vrtel je ba
lonček po rokah in se v zadregi odkašljeval. Na 
križišču je v tem nekaj zaškripalo. Miličnik s pi
ščalko v ustih se je strogo ozrl, Paradižnik pa -  
ne hodi len! -  se je urno sklonil h kolesu avto

mobila. Odvil je ventilček, in kot bi trenil, na
polnil balonček z deviško treznim zrakom iz 
gum e.... -  Res, kdo bi prisodil zaslužnemu 
upokojencu tako mero prisotnosti duha In spre
tnosti! -  Balonček je imel sedaj predpisano bar
vo, vozniško dovoljenje je tudi ustrezalo -  kako 
ne bi? -  in za borih tisoč starih dinarjev je Pa

radižnik spet lahko krenil na pot, domov h Klari. 
No, ventilčka pa ni utegnil priviti nazaj . . .  -  Ni 
prišel posebno daleč. Odviti ventilček je izpustil 
iz gume prav ves deviško trezni zrak. Na srečo 
je bila črpalka v bližini in tudi nedeljski dežurni 
črpalkar je bil tu.
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Upravni odbor Komunalnega zavoda 
za socialno zavarovanje Novo mesto

r a z p i s u j e  
naslednji delovni mesti:

1. ANALITIKA
2. REFERENTA

za zdravstveno zavarovanje
Kandidati morajo izpolnjevati poleg splošnih pogo
jev še naslednje posebne pogoje: 
pod 1.: višja strokovna izobrazba in 3 leta prakse, 
pod 2.: višja strokovna isjobrazba in 3 leta prakse.

Kot strokovna izobrazba pride v poštev pod 1. eko
nomska smer, pod 3. pa pravna ali upravna smer.

Kandidati naj pošljejo svoje vloge ski^tno z doka
zili o izpolnjevanju pogojev na gornji naslov v 
15 dneh po objavi.

POCENI POMOČNIK 
ZA KMETOVALCA IN GOZDARJA

ALPINA

»DINOS« -  UUBLJANA, 
poslovna enota BREŽICE

p r o d a
po sklepu DS podjetja na licitaciji, ki bo 
6. decembra 1968,

NOVO SANITETNO VOZILO UAZ
z izklicno ceno 35.000 Ndin.

Licitacija za družbeni sektor bo ob 8. uri, za 
ostale ob 10. uri.
Interesenti si labko ogledajo vozilo vsak dan 
med 10. in 12. uro v skladišču poslovalnice 
»DINOS«, Brežice, kjer bodo dobili tudi vse 
informacije.

A L P I N A
MOČ MOTORJA OD 6 DO 8,5 KM 
DOLŽINA REZILA OD 45 DO 65 CM 
MAJHNA PORABA GORIVA 
NIZKE CENE -  DOBAVA TAKOJ!

cosmos LJUBLJANA

Celovška 32. tel. 313-770, 313-062

Celje: AVTO CELJE, Ljubljanska 11, telefon 21-80
MARIBOR: Grajska 7, telefon 22-654
KOPER: TRGOAVTO, JLA 25. tel. 21-620

labod
N O V O  M E S T O

\

RAZGLAS
»LABOD«, tovarna perila 
Novo mesto

želi usposobiti

poklic

INDUSTRIJSKE ŠIVILJE
večje število deklet in žena v starosti 
od 15 do 30 let z območja oziroma 
krajev, ki so oddaljeni do 6 kilome
trov od Kostanjevice na Krki.

Ce bodo v podjetju odobrena potrebna sredstva za 
razširitev obrata v Kostanjevici in če bo zadosti 
kandidatk, zagotavljamo vsem usposobljenim zapo* 
slitev v obratu v Kostanjevici. V nasprotnem pri* 
meni jim bomo omogočili zaposlitev t  obratu Krško 
z vsakodnevnim, trajnim  in brezplačnim prevozom 
na delo in z dela na relaciji Prekopa—Kostanjevi* 
ca—Križaj—Kr^’-'

Ponudbe s  kratkim  življenjepisom sprejemamo do 
1. decembra 1968.

Ponudbe je treba vložiti ali s priporočenim pismom, 
naslovljenim na obrat Kostanjevica, ali osebno v 
upravi obrata Kostanjevica.

Delovna skupnost

Stanovanjskega 
podjetja Črnomelj

r a z p i s u j e
po 134. členu statuta
prosto delovno mesto za

VODOVODNEGA
INŠTALATERJA
s 3—:5-letno prakso.

Razpis velja do zasedbe 
delovnega mesta.

Ponudbe s kratkim življe
njepisom in dokazilom o 
kvalifikaciji naj kandidati 
pošljejo delovni skupnosti 
Stanovanjskega podjetja 
Črnomelj.

ZAVAROVALNICA
SAVA

poslovna enota 

NOVO MESTO

o b v e š č a
svoje zavarovance in 
ostale prebivalce

zastopa 

Mokronog —  
Trebelno,

da je tov. Jakob Novak 
prenehal delati za našo 
zavarovalnico.

Prosimo, da se obračate 
za vse, kar je v zvezi z za
varovanjem, na novega za
stopnika: tov. STANETA 
GRIČARJA iz Hrastovice 
itev. 10.

» A N A

TOVARNA RASTL I NSKI H SPECI AL I T ET

OBVESTILO
Obveščamo cenjene potrošnike, da se je RADIO — 
TV SERVIS s 6. novembrom 1968 odcepil od 
ELEKTRO'Ljubljana, poslovna enota Kočevje, in 
pričel poslovati v sklopu trgovskega podjetja TRGO- 
PROMET, Kočevje,

Da bi ustregli željam strank, bo servis od 35. no
vembra 1968 obratoval dopoldne .od 8. do 12. ure in 
popoldan od 14.30 do 18. ure razen sobote, ko bo 
odprt samo dopoldan od 8. do 12.30.

Kolektiv servisa bo tudi v bodoče solidno opravljal 
vsa popravila radijskih in TV sprejemnikov ter 
gospodinjskih aparatov.

ELEKTRO-l.jubljana 
PE Kočevje

Trgovsko podjetje 
TRGOPROMET, Kočevje



RADIO LJUBLJANA
VSAK DAN: poročila ob 5,15, 

e.OO, 7.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 19.30 in 22.00. Pisan glasbe
ni spored od 4.30 do 8.00.

■  PETEK, 22. NOVEMBRA: —
8.06 Glasbena m atineja s skladba
mi Pavla Sivlca. 925 Naši ansam
bli in vokalni solisti. 10.15 Pri vas 
doma. 11.00 Poročila — Turistični 
napotki pa tuje goste. 12.30 Kme-. 
tijski nasveti — Ekonomika. 12.40 
Oee polja in potoke. 13.30 Priporo
čajo v a m . . .  14.05 Majhen kon
cert lahke glasbe s simfoničnim 
orkestrom RTV Ljubljana. 14.35 
Naši posluSalci č^ ttta jo  in po
zdravljajo. 15.20 Napotki za turi
ste. 15.25 Glasbeni intermezzo.
16.00 Vsak dan za vas. 17.15 Kon
cert po željah poslu^oev . 19.00 
Lahko noč, otroci! 19.15 Minute 3 
pevko Eldo Viler. 20.00 Mali kon
cert dveh komornih ansamblov iz 
Pariza. 20.30 Izbrano delo Leo6a 
Janačka. 21.15 Oddaja o m orju in 
pomorščaicib.

■  SOBOTA, 23. NOVEMBRA: — 
8.08 Glasbena m atineja. 9.25 Cez 
travnike zelene. 10.15 Pri vas do
ma. 11.00 Poročila — Turistični 
napotki za tuje goste. 12.30 Kme
tijsk i nasveti — inž. Tine Mastnak: 
Program raziskav in pospe£evaixja 
v kmetijstvu v prihodnjem letu. 
12.40 LVajset m inut z ansamblom 
in pevci p. v. Milana Stanteta. 
13.30 Priporočajo vam . .  . 15JJ0 
Glasbeni intermezzo. 15.40 Na£ 
podlistek — B. Hrabal: Legenda.
16.00 Vsak dan za vas. 17.05 Gremo 
v  kino. 18.50 S k n jižn ^a  trga. 19.00 
Lahko noč, otroci! 19.15 Minute b.

ansambl<»n Jožeta Privška. 20.00 
Spoznavajmo svet in domovino. 
21.30 Iz fonoteke radia Koper. 22.15 
Oddaja za naSe izseljence.

■  NEDELJA, 24. NOVEMBRA: 
6.00—8.00 Dotaro jutro! 8.06 Radij
ska igra za otroke — Branko Čo
pič: Pionirji iz Tihega dola. 9.05 
itDober dan vam želi Jurij Sou
ček«. 10.05 Se pomnite, to v a riš i. .  . 
Pred 29. novembrom. 10.30 Pesmi 
borbe in dela. 10.45—13.00 NaSi 
poslušalci čestitajo in pozdravljajo 
— vmes ob 11.00 Poročila — Turi
stični napotki za tuje goste. 13.30 
Nedeljska reportaža. 14.05 Ned^j- 
sko športno popoldne. 16.00
ure z ansamblom Mihe Dovžana.
16.15 Humoreska tega tedna — Ja 
nez Sever: Profesionalci. 17.05 Pri
ljubljene slovenske popevke. 17.30 
Radijska igra — Jevgenij Svarc: 
»Zmaj«^. 19.00 Lahko noč, otrocit
19.15 Glasbene razglednice. 20.00 
»V nedeljo zvečer«. 22.15 Serenadnl 
večer.

■  PONEDELJEK, 25. NOVEM
BRA: 8.08 Glasbena m atineja. 8.55 
Za mlade radovedneže. 10.15 Pri 
vas doma. 11.00 Poročila — Turi
stični napotki za tuje goste. 12.30 
Kmetijski nasveti — Inž. Jo ie 
Spanring: Soja ne pohodu, a ne

po Sloveniji. 12.40 Majhen koncert 
pihalnih orkestrov. 13.30 Priporo
čajo vam . . .  14.05 Ijihka glasba z 
orkestrom RTV Ljubljana. 14.35 
Naši poslušalci č ^ tita jo  in po
zdravljajo. 15.20 Glasbeni inter
mezzo. 16.00 Vsak dan za vas. 
18.15 »Signali«. 18.35 Mladinska od
daja: »Interna 469«. 19.00 Lahko 
noč , otroci! 19.15 KUnute s pevko 
Majdo Sepe. 20.00 Simfonični kon
cert orkestra Slovenske filharmo
nije. 22.15 Za IJubKelje jazza.

■  TOREK, 26. NOVEMBRA: —
8.08 Operna matineja. 9.25 Nekaj 
zabavne glasbe. 10.15 Pri vas do
ma. 11.00 Poročila — Turistični 
napotki za tuje goste. 12.30 Kme
tijski nasveti — inž. Janez Verbič: 
Načini zreje telet. 12.40 Slovenske 
narodne pesmi. 13.30 Priporočajo 
v a m . . .  14.05 Glasbeno udejstvo
vanje mladih. 15.20 Glasbeni inter
mezzo. 15.45 Jezikovni pogovori. 
16.00 Vsak dan za vas. 17.06 Igra 
Simfonični orkester RTV — LJiib- 
Ijana. 18.15 V torek na svidnijel 
18.45 Svet tehnike — inž. Franc 
Paulin: Nove smeri razvoja pri 
oMelavi kovin. 19.00 Lahko noč, 
otroci! 19.15 Minute 5 pevko Eldo 
Viler. 20,00 Od premiere pre
miere. 21.15 Deset melodij — de-

TELEVIZIJSKI
SPORED

10.00
10.45

16.30
16.50

20.50

ZAHTEViUTE JO 
V VAM TRGOVINI

NEDELJA, 24. NOVEMBRA
Kmetijska oddaja v madžar
ščini (Beograd)
Dobro nedeljo voSčimo s 
Henčkovim ansamblom (Lj) 
Kmetijska oddaja (Bgd) 
Filmska m atineja: Kala — 
slovenski film (Ljubljana) 
Nedeljsko popoldne 
TV kai^pot
Saga o Forsytih — serijski 
film (Ljubljana)
Profesor povej! — ob 70-let
nici Sušnika (Ljubljana) 
Televizijski film (Ljubljana) 
TV dnevnik (Ljubljana) 
Zabavno glasbena oddaja 
(Beograd)
športni pregled (JRT)
TV dnevnik (Beograd) 
Waterpolo Mladost : Magde- 
(Zagreb)

PONEDELJEK, 25. NOV.

9.35 TV v šoli (Zagreb)
10.30 Ruščina (Zagreb)

G R A D IT E L J I!
PRISKRBITE Sl 
PRAVOČASNO 
OPEČNE ZIDAKE!

LJUBLJANSKE OPEKARNE
izdelujejo vso zimo na svojih obratih vse vrste 
opečnih izdelkov.

Posebno priporočamo

MODULARNI BLOK in zidni blok BH 6 
Zahtevajte ponudbe!

Vse informacije daje 

PRODAJNI ODDELEK

LJUBLJANSKE  
I OPEKARNE

L J U B L J A N A

Cesta na Vrhovce 2, telefon 61-965 in 61-805.

»et pcTceff. 22.15 Sk\qiai iMrogram 
JRT — studio Beograd.

■  SREDA, 2n. NOVEMBK.i: —
8.08 Glasbena matineja s skladba
mi Danila Svare. 9.10 Iz albuma 
^ la d b  za mladino. 9.45 Slovenske 
narodne poje kvintet »Anton Nef. 
fat« iz Maribora. 11.15 Pri vas do
ma. 11.00 Poročila — Turistični 
napotki za tuje goste. 12.30 Kme
tijski nasveti — inž. Jem ej Cmko: 
Pomen odbire matičnih dreves za 
sadjarstvo. 12.40 Od vasi do vasi. 
13.30 Priporočajo vam . . . 14.35 
Naši poslušalci čestitajo in po
zdravljajo. 15.20 G la s b i  inter
mezzo. 15.40 NaS podlistek — Da
nilo Kiš: Konec leta. 16.00 Vsak 
dan za vas. 17.05 Mladina sebi in 
vam. 18.40 Naš razgovor. 19.00 Lah
ko noč, otroci! 19.15 Glasbene raz
glednice. 20.00 »Ti in opera«. 22.15 
S festivalov jazza.

■  ČETRTEK, 28. NOVEMBRA:
8.08 Operna matineja. 9.25 Iz za
kladnice resne glasbe. 10.15 Pri vas 
doma. 11.00 Poročila — Turističnj 
napotki Za tuje goste. 12.30 Kme
tijski nasveti — inž. France Lc«n- 
bergar: Zimška rez sadnih dreves. 
12.40 Pihalni orkestri na koncert
nem odru. 13.30 Priporočajo vam . .
14.05 »Mladina poje«. 14.25 Ope
retne melodije. 15^0 Glas4>enl in- 
termemo. 16.00 Vsak dan za vas.
17.05 Četrtkov simfonični koncert. 
19.00 Lahko noč, otroci! 19.15 Mi
nute s pevko Metko Stok. 20.00 
Četrtkov večer domačih pesmi in 
napevov. 21.00 Literarni večer — 
» C ^ ji in rože«.

ČETRTEK, 28. NOVEMBRA

VELIKAN MED DETERGENTI
NAGRAJUJE

14.45 TV v Soli — ponovitev (Zgb)
15.40 Ruščina — ponovitev (Bgd)
16.45 Madžarski TV pregled (Bgd)
17.00 Poročila (Zagreb)
17.05 Mali svet — oddaja za otro

ke (Zagreb)
17.30 Vzgojna problematika (Lj)
17.55 Špica TV Bratislave in napo

ved b ra tislav^e  in ljubljan
ske tu^vedovalke s kratkim  
pozdravom ob Dnevu spore
da TV Bratislava (Ljubljana)'

18.00 Hruška — risani film (Lj)
18.07 Slamnati teliček — pravljica

(Ljubljana)
18.50 Bratislava — dcricumentama 

oddaja o p re s tc ^ c i Slova
ške (Ljubljana)

19.10 Stratena — dokumentarni 
film o prirodnih lepotah de
žele (Ljubljana)

19.23 Moj venec zeleni — folklor
na oddaja (Ljubljana)

20.00 TV dnevnik z dodatkom o 
stikih Slovenija — Slovaška

(Ljubljana)
20.35 Roman Halisky: Konec in 

začetek — TV drama (Lj;
21.45 Cinebox 68 — zabavno glas

bena oddaja (Ljubljana)
22.10 Poročila (Ljubljana)
22.15 Glasba na slovaških gradovih 

in dvorcih v 17. in 18. sto
letju (Ljubljana)

22.35 Z aključit ^x>reda' s poadra- 
vom bratislanvske napovedo
valke (Ljubljana)

TOREK, 26. NOVEMBRA
9.3.  ̂ TV v šoli (Zagreb)

10.30 Angleščina (Zagreb)
11.00 Osnove splošne izob ras^  

(Beograd)
16.10 Osnove splošne izobrazbe 

(Beograd)
17.00 Risanke (Ljul^jana)
18.15 Znanost in mi (Ljubljana)
18.45 Torkov večer (L Jtiljana)
19.15 Svet na zaslonu — mali (Lj)
19.55 Cikcak (Ljubljana)
20.00 TV dnevnik (Ljubljana)
20.30 Vdjavaja (Ljubljana)
20.40 Krošnjarji -— italijanski ce

lovečerni film (Ljubljana)
22.30 Glasbena oddaja (Ljubljana)
22.55 Poročila (Ljubljana)

SREDA, 27. NOVEMBRA
9.35 TV v Soli (Zagreb)

17.20 Poročila (Skopje)
17.25 Oddaja za otroke (Skopje)
17.45 Pisani trak (Ljubljana)
18.20 Ne črno, ne belo — oddaja 

za otroke (Beograd)
19.05 Zabavno glasbena oddaja 

(Skopje)
19.45 Cikcak (Ljubljana)
20.00 TV dnevnik (Ljubljana)
20.35 Ekran na ekrano (Zagreb)
21.35 Razpotja in odločitve — zad

n ja oddaja o I. svetovni 
vojni (Ljubljana)

22.25 Poročila (Ljubljana)

9.35
10.30 
11.00
11.30

13.30

14.15
14.30

15.40
16.10

17.00
17.05

17.20

17.50 
18.10

18.35 
19.45 
20.00 
20.30
20.35

22.00

22.50 
22.05

TV v všoli (Zagreb) 
Nemščina (Zagreb)
Angleščina (Beograd) 
Praznična šolska oddaja (Za
greb)
Prenos športnega dogodka 
(Ljubljana)
Propagandna oddaja (2^b) 
Nadaljevanje prenosa šport
nega dogodka (Ljubljana) 
Nemščina — ponovitev (Zgb) 
Osnove splošne izobrazbe 
(Beograd)
Poročila (Ljubljana)
Tiktak: Patentirani krokodil 
(Liubljana)
Mladi pred rpaznikom: Aka
demija ljubljanskih srednjih 
šol (Ljubljana)
Po Sloveniji (Ljubljana) 
Jager pa Jaga — Koroški 
akademski c^tet (Ljubljana) 
ezorviran čas (Ljubljana) 
Cikcak (Ljubljana)
TV dnevnik (Ljubljana) 
Vijavaja (Ljubljana)
Prenos ob 25-letnici zaseda
nja AVNOJ v Jajcu (Sr) 
S ^ a  o Forsytih — sei^skl 
film (Ljubljana)
M. Kozina: Ilova gora (LJ) 
Porodila (Ljubljana)

/

I '  r i  ■
total

ZA SNEŽNO
BELO ROČNO PRANJE

18.20 Tvoja mladost Je naša mla
dost, republika (Ljubljana)

19.20 Niso samo rože rdeče (LJ) 
19.45 Cikcak (Ljubljana)
20.00 TV dnevnik in tiskovna kon

ferenca — posnetek (Lj)

21.30 Vijavaja (Ljubljana)
21.35 Na iiraznik — Koncert god

be Ljudske milice (Lj)
22.06 Sherlodc H<dmes — sedJeU 

film (LJuMjana)
22.55 TV kažipot (Ljubljana)
23.15 Poročila (Ljubljana)

PETEK, 29. NOVEMBRA

9.00 P razn ika čestitka iz Jajca 
(Sarajevo)

9.05 Poročila (Zagreb)
9.10 Reportaža o Jajcu (Sarajevo), 
9.55 Slavnostna proslava v Jaj- 

ju  ob 25-letnici zasedanja 
AVNOJ — prenos (Sarajevo)

11.00 Moški zbor Srečka Kosovela 
iz Ajdovščine (Ljubljana)

11.30 Ringaraja (Ljubljana)
12.15 Risanke (Zagreb)
15.30 Boksarska t^onovanja »Zlata 

Rokavica« (Beograd)
18.00 Kalejdoskop (Ljubljana)
18.20 Praznični mladinski koncert

(Beograd)
19.05 Sel Je p c ^ tn ik  skoei atom

ski vek (Matej Bor) (LJ)
19.55 Cikcak (Ljubljana)
20.00 Posnetek ^>roslave v Jajcu in 

TV dnevnik (Beograd, Ljub
ljana)

20.45 Vijavaja (Ljubljana)
20.50 Odporniška gibanja v film

ski upodobitvi: Diverzanti — 
jugoslovanski film (Lj)

22.10 Koncert Jugoslovanskih glas
benikov (Skopje)

22.40 Poročila (LJuMJana)

SOBOTA, 30. NOVEMBRA

Tiskovna konferenca pred
sednika Tita (Sarajevo)

14.55 Poročila (Skopje)
15.00 Nogometna tdm ia Vardar 

Velež (Skopje)
15.45 Propagadna oddaja (Lj)
16.00 II. polčas nogometne tekme 

(Skopje)
16.45 Narodne pesmi in plesi 

(Skopje
18.00 Partizanske Sole na Primor

skem (Ljubljana)
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Mercator
REKLAMNA PRODAJA
Do 6. decembra 1968 
reklamne cene za:

•  čokoladni desert »ZVEČEVO«
•  domače pecivo »KRAŠ«
•  pelinkovec, grenki, »DANA«
•  viqo, belo, »KOPER«
•  vino, namizno, rdeče, »SLOVENIJA 

VINO«

V naših 350 prodajalnah

KMETOVALCI IN REJCI PRAŠIČEV!

Podjetje KOTEKS - TOBUS
je za vse prinašalce svinjskih kož tudi v letošnji odkupni sezoni pripravilo

NAGRADNA ŽREBANJA
z nad 4.000 lepimi dobitki

Žrebanja bodo 30. januarja in 20. aprila 1969.

KMETOVALCI IN REJCI PRAŠIČEV!
Pazljivo oderite vsakega prašiča in kože oddajte najbližji zbiralnici KOTEKS* 
TOBUSA ali kmetijski zadrugi.
Prejeta potrdila, ki vam prinašajo pravico do udeležbe na razpisanih žrebam 
njih, pa skrbno hranite!
Izid nagradnega žrebanja bo objavljen v dnevnem tisku in po radiu.

OB TEJ PRILOŽNOSTI ČESTITAMO VSEM POSLOVNIM PRIJATEUEM — 
OB PRAZNIKU REPUBLIKE, 29. NOVEMBRU!

23z- DOLENJSKI UST * TEOm* VESTNIK: vsak četrtek 60.000 izvodovi



v  TEM TEDNU VAS ZANIMA
NOVEMBRSKO VREME

V PREGOVORIH

Deževni vsi sveti, po
zimi bodo hudi zameti.
— M artin naj bo suh, 
da pozimi raste  Im ih. — 
Sneg svetega Andreja 
polju ni kaj prida ode
ja. — č e  m okro zemljo 
sneg poikrije, bo malo 
prida za km etije

LUNINE MENE:

20.11. •  ob 9.02
27.11. 1  ob 0.30

5.12. ® ob 0.07
13.12. €  ob 1.49

teden sk^ ledap
Petek, 2E2. n o v ^ b ra  — Cilk« 
Sobota, 23. novembra — Klemen 
Nedelja, M. novembra — Jsnes 
Ponedeljek, 25. nov. — K atarina 
Torek, 26. novembra — Konrad 
Sreda 27. novembra — Bernard 
Četrtek, 28. novembra — Jakob

Ob nenadomestljivi legubl drage
ga moža in  očeta

JOŽETA LAJKOVIČA
m  iskreno zahvaljujemo vsem, ki 
so nam  sta li ob strani t  najtež* 
jOi trenutkih, s  nami sodustvova* 
11, nam  izrazili sožalje, darovali 
venoe in  sprenkUi p^kojnilca do 
poslednjega doma. Iskrena hvala 
adravnikotn tor drugemu osebju 
ktrur^cega oddelka bolndfinioe t

Novem mestu za njihov trud. Pri
srčna hvala tudi g. župniku za 

tolažilne besed«.
Žalujoči: žena M arija, sin Franci, 
hčerka Jožica in drugo sorodstvo 

Groblje, 18. novembra 1968

Sporočamo žalostno vest, da nas 
je za vedno zapustil naš dobri 

sin, b rat in striček

JANEZ TURK
ix Sel pri Zajčjem vrhu 4 

Zahvaljujemo se vsem vaščanom, 
sorodnikom in znancem ki so 
nam stali ob strani v težkih tre 
nutkih, nam iz r^U  sožalje in 
pokojnika spremili na zadnji potii. 
Zahvaljujemo so zdravnikom te r 
sestram  k iru r^ eg a  odd^ka sploi- 
ne bolnice Novo mesto, Id so nw  
nudili zadnjo pomoč, gospodu 
župniku za poslovilne besede. Se 
posebno smo se dolžnd zahvaliti 
tovarni NOVOTEKS za številne 
vence ter za govor njegovih sode
lavcev ob odprtem grobu. Se 

enkrat vsem iskrena hvala! 
Žalujoči: ata in mama, brat 
Jože z d n ^ n o , Martin, sestri 
Mici in Joži, I^.šan z družino 
ter drugo sorodstvo

Janez Ajdič, Cemše 1, Mirna 
peč, pr^x>vedujem delati škodo 
po mojem vinogradu v Kalcah. 
Posebno opozarjam Jožeta BaSIja 
1* Dolenje vasi. Kdor tega ne bo 
upo^eval, ga bom sodno pre
ganjal.

SLUŽBO DOBI
SFBEJMEM dekte, U  b i se za

poslilo rado ▼  Ljubljani, Ga- 
ljevica 14.

KMEČKI fant z dokončano osem
letko, ki im a veselje do mizar
stva, doU učno m esto pri ml> 
zarstvo Jože Bobič, Nad mlini. 
Novo mesto.

POTREBUJEM podtenega tn  prid
nega mizarskega vajenca. Alojz 
Fister, I^jubljana, Ižanska 212.

SLUŽBO IŠČE
VZAMEM V varstvo otroke. Nas

lov T iq>ravi lista (1920/68).

OTAMOVAN J A
OItDAM enosobno stanovanje t  

najem  za 5 do 10 let. Naslov T 
upravi lista (1928/68).

PRIJETEN dom nudim  pridnemu 
dekletu aU mlajSi upokojenkL 
Ponudbe na naslov: M arija Aha- 
fiič, Radovljica, Cesta Staneta 
Žagarja.

ODDAM opremljeno sobo dekletu 
od 17 do 24 let, Id bi pomaga
la  pri gospodinjstvu. Naslov v 
upravi usta  (1946/68).

MOTORNA VOZtLA

PRODAM taapoA tricikel — tro- 
brzlnec, dobro ohranjen. Na
slov v upravi lista (1918/68).

PRODAM traktor ali zamenjam za 
osebno ali poltovom o vodio. 
Ogled 23. n .  1968. Naslov T 
upravi lista (1933/68).

PRODAM dobro ohranjen osebni 
avtomobil fikodo 1000 MB, let
nik 1968, prevoženih 11.000 km. 
Ogled avtomobila na domu mo
žen vsak dan od 16. ure dalje. 
Venčeslav Mervar, HruSevec 6 
p ri Straži.

PRODAM AVTO BMW 100. Po
tisk, Mirna peč 60.

PRODAM fiat 750. Kallnović, 
Majde Sile S, Novo mesto.

POCENI prodam ramjeno sobno 
pohištvo, nekaj pa podarim. — 
Oglad vsak dan. Ranztnger, Lju
bljana, Koseskega 20.-

PRODAM rabljen vzidlji<v Štedil
nik (desni). M artin M i^ c , Loč
na 22, Novo mesto.

PRODAM rabljeno spalnioo. Zo
rove, Nova Besa 9, Krško.

PRODAM dve pemdci. Podzve ae 
v prodajalni klobukov, Staneto
va 1, Novo mesto.

TAKOJ PRODAM kompletno dnev
no sobo in dve karnisi. Naslov 
v upravi Hsta (1938/68).

PRODAM STRMEC. Jožefa Gra
hek, Petrova vas Ifl, Cmomelij.

POSEST

RAZNO

PRODAM
VRODAM globok Italijanslkl otro- 

Mci Tozioek. M arija Prcpadnik, 
flmarje, n. h., p. Sovndca.

VOODNO prodam 120-ba.<mo, ft. 
sagistrslco harmoniko »W^I;bnal- 
■te r t .  P in jar, Brod 3. Novome- 
ib».

CBODAM nov pletilni stroj AeAce 
■oam ko po ugodni ooni. Rado
m ir StojkovU, Adamičeva 7. No» 
«9 aaMto.

tožilM Frančiški Ogulin ia Bre
stovca St. 5, p. Semič ter se ji 
zahvaljujem, da je odstopila od 
tožbe.

GOSTILNA v Beli cerkvi vabi 
na veselo z f^ v o , ki bo v nede
ljo, 2i. novembra in 29. noveD>- 
bra. Igrali bodo VeseU fantje. 
Vabljeni!

Darko Novak, Trebiue 18, pre
povedujem vožnjo, paSo in  h o ^  
po travniku na Peničih — Kam 
ni Potok. Kdor prepovedi ne bo 
upošteval, ga bom sodno prega
njal.

Jože Kasirevc, Hnišica 16, Sto- 
t>iče, obžalujem in preklicujem 
očdtke izrečene zoper Alojza Ka- 
strevca kot neresnične.

OBVEŠČAM vse stranke šivilje 
M arije Skedelj iz Kota 38 psi Se
miču, naj p r ^ j o  po blago v ne
deljo, 34. 11. 1968, od 14.—15. ure, 
ker je imurla. Pozneje se blago ne 
b|o iz ^ ja lo . Alojz Specelj, Kot 38. 
9emič.

AVTO—MOTO DRUŠTVO KrSko 
proda rabijen poltovomi avto fiat 
615. Ogled in licitacija bo 22. 11. 
1968 ob 7.30 v garažah društva.

Jože Počrvina, Birčoa vas 34, 
preklicujem vsako vožnjo in hojo 
po parceli št. 1678/4 v Ljubnu. 
Kdor tega ne bo upošteval, ga 
bom sodno preganjal.

Jože Butala iz Brestovca i t .  2, 
p. Senuč preklicujem kot neres
nično, kar sem 17. 9. 1968 zvečer 
kričal v vasi Brestovec o zasebni

Na medicmski fakulteti v Ljid>- 
Ijand je  diplomiral Miitfan Lapaj
ne. Mlademu zdravniku česUtajo 
m ati, oče in Darinka.

Brežice; 22. in 23. 11. ameriški 
barvni film »Na svidenje, babyK.
24. in 25. 11. ameriški baiVni film 
»Tarzan na veliki reki«. 26. in 27. 
11. jugoslovansko-ameriški barvni 
film »Kletev zveste žene«.

Črnomelj: od 22. do 24. 11. 
francoski barvni film »Neumnosti 
Pardaillana«. 26. in 27. 11. ame
riški barvni film »Uvečanje«.

Kočevje — »Jadran«: 22. do 34. 
11. italijanski barvni film »Za 
dolar več«. 25. in 26. 11. ameriški 
barvni film »Obračun na Indij
skem oceanu«. 27. 11. francoski 
barvni film »Trije mušketirji« —
II. del. 28. i l .  francoski barvni 
film »Viva, Maria«.

Kostanjevica: 24. 11. ameriški 
film »Prva zmaga«.

Metlika: 23. in 24. 11. italijan
ski barvni film »Revolveraš Clay«.
25. in 26. 11. francoski film »Cilj 
500 milijonov«.

Novo mesto: ,od 22. do 25. 11. 
ameriški barvni film »Deset zapo
vedi« — U. del. Od 26. do 28.
11. ameriški barvni film »Stoj — 
streljam«

Ribnica: 23. in 24. 11. poljski 
film »V beat ritmu«.

Sevnica: 23. in 34. 11. ameriški 
film »Svet Suzi Wong«. 27. 11. 
jugoslovanski film »Konjuh pla
nina«.

Sodražica; 23. in 24. 11. ameri- 
šld barvni film »Robin Hood«.

Šentjernej: 23. in 24. 11. »Ranč 
Casa Grande«.

Trebnje: 23. in 24. II. ameriški 
barvni kavbojski film »Trije na
redniki«.

lOoR/ESniA I
v  NEDELJO, 24. novembra, bo 

ponovno odprta koča na Debencu 
pri Mimi. Za pijačo in zabavo bo 
p re ^ b lje n o . Igral bo Tone 
Grivec. Se priporočamo!

DOBRO cementno strefino opb- 
ko izdelujem in dostavljam x>o 1 
Nddn. Ulica Milana Utojcna 47, 

Ljubljana.

EKSPRESNO OČISTI oblačUa 
Pralnica in kemična čistilnica, No
vo mesto, (Sermova 5.

BREŽIŠKA 
KRONIKA NESREČ

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

Sandor Antolič, upokojenec iz 
Razborja, je padel z voza in si 
zlomil desno nogo; Stanislav Li
par, delavec iz Blatnega, je padel 
s kolesom in si poškodoval glavo; 
Martin Hrilieršek, ključavničar iz 
Dol. Leskovca, je padel z motor
jem in si poškodoval glavo; Jože 
Račič, upokojenec iz Dmovega je 
padel z lestve in si poškodoval 
glavo in zlomil levo roko; Franc 
Zajc, sin kmeta iz Stare vasi, se 
je pri kuhanju žganja opekel po 
obrazu; Valentin D eč^o , upoko
jenec iz Krške vasi, je padel po 
stopnicah in si zlomil levo nogo.

IZ BREŽIŠKE 
PORODNIŠNICE
Pretekli teden so v brežiški po

rodnišnici rodile: Milka Germov- 
šek iz Zakota — Milana, Jelena 
Levičar iz Reštanja — Suzano, 
M arija Žam iz Cerkelj — Franca, 
N atalija Mlakar iz Brežic — Pri
moža, Eda Pavlič s Senovega — 
Nika, M arija Kuhar iz Mladja — 
deklico, Ana Drugovič iz Loč — 
Marijo, Stana Vidovič iz Klanjca
— dečka in Marica Stupar iz Je
senic na Dol. — dečka.

ZDRAVSTVENI DOM Novo me 
sto  prodaja 2 avtomobila IMV — 
kombi. Licitacija bo v mehanični 
delavnici zavoda nasproti Hotela 
Kondlja 27. novembra ob 8. luri 
za družbeni sektor in ob 9. uri za 
zasebnike.

Jože Repar 
izpolnil 

dano obljubo!
Jože Repar, pismonoša 

iz Dol. Toplic, ki je pred 
cLncTri obljubil, da bo do
bil 10 novih naročnikov 
Dol. lista, je dano obljubo 
že iz^Kjlnil. Dobdl je 11 na
ročnikov in bo še nadalje
val s pridobivanjem no
vih. S. D.

PRODAM goad T Izmeri 3 ha v 
k. o. Adle&iči. Interesenti naj 
se zglasijo pri Karlini Vardi- 
jan, Dolenjci 1. p . Adiešičl.

PRODAM hišo ali dam v najem 
za predplačjUo za daljdo dobo. 
Hiša je v dobrem stai^iu, bli
zu Sevnloe. Vprašajte ^  Kle
novšku, Šm arje — Sevnica.

PRODAM hlBo 1  vrbom in goapo- 
darskim  poslopjem, 15 m inut 
od železniške p o s t ^  Dobova. 
N a^ov T upravi lista (1830/68).

PRODAM viivograd z novo zidani- 
oo (soba in kuhinja). Jože Ban, 
Gubčeva 30, Novo mesto.

PRODAM s r e d t^  veliko posest vo 
E velikim sadovnjakom ob as
faltu p ri Braslovčah v SaviivJ- 
ski doUnf. Naslov v upravi K- 
sta  (1935/68).

HISO z gospodarskim poslopjem 
ugodno prodam  v bližini K rške
ga. Vsdjivo takoj. Voda in elelc- 
trika  v hlH. Prim em o za delav
ca aU upokojenca, Albin Slob- 
ko, tesar, Brege, p. LesOcoveo 
pri K rS k ^ .

OSEBO, ki Je vzela kum lk na 
sejmišču v Ločni 11. 11. 1968, 
prosim, da ga vrne prav tam , 
ker je  bila opazovana.

ZA VASE Imetje vam dajem  pre- 
užltek. Možen tudi druf^ičen do
govor. Ponudbe pod »Sporazum
no«.

PRED JEDJO in  po njej nK>rat« 
mlsHti morda na svoj želodeo, 
če ga zdravite brezu^ešno  s  
razntmi zdravili. Ste Se posku
sili s preizkušenim in učinko
vitim  naravnim zdravilom — s 
rogaškm »Donat« vrelcem? Zah
tevajte ga T trgovini, te  pa ga 
dobe v Novem m estu pri tr- 
gov<8kom podjetju Hmeljnik, 
Standardu (M ercatorju) in  pri 
DolooJkl.

STE V kaj bd kupdll
BB trajno daiUo? Stopite k Ot
m arju Zidariču, idatarju t  Lju
bljani, Ooapoika S (pdeg  m l- 
verae).

Prav je, da zveste:
Nesrečni zamudniki...

■  ČE PRIDEŠ PREIPOZNO na povabljeno ko
silo ali na predstavo, ki se je  že začela, te navad
no ne pogledajo preveč prijazno, saj nehote motiš 
vzdiišje, sredi k a te r^ a  so drugi. Kaj naj rečejo 
šele tisti naši zvesti sodelavci — pismonoše na 
p o d j^ ju  vseh 9 občin, ki m orajo zamudnike za
radi naročnine obiskati tudi po trik ra t in celo 
večkrat! N ekateri ljudje im ajo grdo navado vse 
(Xllašati in prav zaradi n jih  im a tudi uprava DO- 
LEjNJSKEGA l is t a  toliko nepotrebnega dela! 
Nekaj več kot W odst. vseh naročnikov je  v ok
tobru  in novem bru poravnalo naročnino za drugo 
polletje brez pripom b, 6 odst. pa jih  je  zavrnilo 
položnice s starim i izgovori: »Plačam pozneje, 
zdajle trenutno nim am  teh 12 dinarjev, pridite 
d ru g ič ...«  in pod.

■  NAROČNINO JE  TREBA PLAČEVATI vna
prej — smo že neštetokrat ponovili, in velika 
večina stalnih naročnikov to tudi uj>ošteva. Zara
di zamudnikov imamo zdaj spet polne roke dela; 
saj jih  bomo te dni Se enkrat povabili, naj izpol
nijo  svojo dolžnost do uprave lista. Prihodnje dni 
bodo pismonoše znova obiskali vse zamudnike. 
K dor zdaj naročnine ne bo poravnal, mu bomo 
DOLENJSKI LIST ustavili.

■  BREZ DENARJA NE ZNAMO izdajati čas
nika, ne prejem am o pa tudi nobene dotacije; zato 
je  pobrana naročnina glavni dohodek lista. Zate
gadelj tudi tako vztrajam o pri upravičeni zahte
vi, naj vsakdo poravna svoje obveznosti. Zamud
nike poslednjič prosim o, da pripravijo 12 dinarjev 
za pismonošo, Id jih  bo te  dni spet obiskal. v

UPRAVA DOLENJSKEGA USTA

KR'
NE

Mrtvice: dva mrtva, 
dva ranjena

Branimir Majič in  Zdravko Ko- 
stelac iz Zagreba sta izgubila živ
ljenje, sopotnici Maja Majič in 
Zlatica Majič pa sta  bili težje ra 
njeni v prometni nesreči, Id se je 
pripetila 15. novembra nekaj po 
polnoči pri Mrtvicah, »škodo,« v 
kateri so bili ponesrečenci, je iz 
n^x>jasnjenega vzroka zaneslo v 
tovornjak, U  ga je vozil Boro 
Gackov iz Valandova. Škodo so 
ocenili na 18.000 dinarjev.

Karteijevo: 
»admiral« na travniku
z  zasnežene ceste pri Kartelje- 

vem je  15. novembra zvečer zane
slo osebni avt(»nobil admiral lju 
bljanskega voznika Janeza Šenka. 
Znašel se je  na travniku, škodo 
pa so ocenili na 100 din.

Karteijevo: 
s peugeotom v ograjo
16. novembra zvečer je zag r^ - 

ški voznik Anton Horvat s  peu
geotom pri Karteljevem neprevi
dno zavil na prildjuček proti No
vemu mestu, podrl odbojno ogra
jo  in p r o m e t  znak. Škodo so 
ocenili na 3.000 din.

Vahta: pri srečanju 
zaviral na snegu

Pri srečanju s peugeotom, ki ga 
je vozil Nikola Bajič iz Zagreba, 
je 16. novembra zvečer zaneslo na 
gorjanski cesti pri Vahti osebni 
avtomobil, ki ga je vozil Milan 
Bubanovič iz Strmca. Vozili sta 
se zaleteli, kar je povzročilo za 
okoli 2.500 din škode.

Družinska vas: zaviral 
na prvem snegu

16. novembra zjutraj je Zagreb
čan Tihomir Pavičevič pri Dru
žinski vasi zaviral opel-kadet, za
to ga je z zasnežene ceste zane
slo na njivo. Škodo so ocenili na 
900 din.

Pluska: umikal se je 
na levo

Okoli 600 din škode je utrpel 
zagrebški voznik Džuro Vajdič, ko 
jie 16. novembra zjutraj njegov 
fiat 1300 tr^ č il  v skalnat vsek pri 
Pluski. Vajdič je  dohitel neko vo
zilo, Id ga je na zasneženi cesti 
zanaSalo, nato pa je zavil na levo 
stran ceste, odkoder ga je zaneslo.

Drnovo: na travnik 
po prehitevanju

Zagrebčan Andrija Grladinovič 
je 16. novembra zjutraj pri Drno
vem prehitro prehitel tovornjaka 
s prikolico, zato je njegovo zasta
vo 750 zaneslo z zasnežene ceste 
na travnik. Škodo so ocenili na 
200 din.

Čatež: taunus na njivi
Pri Čatežu ob Savi je 15. novem

bra zvečer zaneslo s ceste na n ji
vo ford taunus, s katerim  je poto
val Beograjčan Petar Popovič. 
Škode je bilo za okoli 150 din.

Podgračeno: 
voznik in sopotnica 

v bolnišnici
Ivan Regula, voznik taimusa, in 

Verica Gulka, doma iz bjelovarske 
okolice, sta se 17. novembra v 
prometni nesreči, ki se je pripe
tila popoldne pri Podgračenu, ta 
ko poškodovala, da so ju  odpelja
li v bolnišnico, gmotno škodo pa, 
so ocenili na 40.000 din. N esnža

se je pripetila, ko je Regule pre
hiteval kolono vozil in treščil v 
tovornjak s prikolico, s katerim  
je  naproti potoval Skoljeločan 
Alojz Razdolžnik.

Jezero: 
z mercedesom v jarek
z zasnežene in neposute ceste 

pri Jezeru je 15. novembra zve
čer zaneslo mercedes, ki ga je vo
zila Ljubljančanka Magda Kiunp. 
Škodo na vozilu, ki se je znašlo 
z jarku, so ocenili na 300 din.

Breza: 
»škodo« je obrnilo

15. novembra zvečer je pri Bre
zi obrnilo na zasneženi cesti oseb
ni avtomobil Škodo, s katerim  s« 
je peljal Ljubljančan Edvard Ple
terski. V njegovo vozilo pa se je 
zaletel Bela Parduci iz Novega 
Sada, ki se je pripeljal za njim  
z opel-rekordom. Škodo so oce
nili na 5.000 din.

Ribnica: tovornjak 
se je prevračal

15. novembra zvečer se je pri 
Ribnici večkrat prevrnil tovornjak, 
ki ga je vozil Zagrebčan Mile Vu- 
kobratič. SopotnUc Marko Corak 
je bil ranjen. Škodo .so ocenili 
na 4.000 din. Tovornjak je zane
slo s oeste, ki jo je pokrival prvi 
sneg.

Vožnja brez vozniškega 
dovoljenja se je slabo 

končala
6. novembra p<^poldne se je pri

petila prometna nesreča v Bošta- 
nju pri Sevnici. Iz Jablanica je 
proti Sevnici vozil osebni avtomo
bil Franc Erman iz Lončarjevega 
dola, ki nima vozniškega dovolje
nja. Naproti je po klancu navzgor 
pripeljal s tovornim avtomobilom 
Alojz Miklavčič s Hriba. Pred go
spodarskim poslopjem v BoStanju 
št. 52 je stal na oesti vprežni voz, 
naložen z gi»jem . Voznik tovorne
ga avtomobila je pred srečava- 
njem z osebnim avton>obr.otn pe
ljal mimo vi>režnega voza, vozjiik 
osebnega avtomobila pa bi moral 
počakati na prosto pot za nadalje
vanje vožnje mimo voza. toda za
vore na vozilu niso prijele. Zale
tel se je v zadnje kolo naproti vo
zečega tovornjaka. Ob tJdarcu so 
se vrata na osetonem avtomobilu 
odprla in iz njega je padla scHX)t- 
nica Angela Zakrajšek z Marofa; 
prt tem se je laže poškodovala. 
Vrata osebnega avtomobila pa so 
oplazila stoječi vprežni voz. da se 
je avtomobil odbdl v levo. Na vo
zilu je za okrc^ 3.000 din škode.

Mopedist je vozil brez 
luči

Mopedist Martin Mežič iz Male
ga Podloga je 4. novembra zjutraj 
vozil brez luči iz Dmovega 'proti 
Krškem In se zaletel v Jožefo Ki- 
ler Iz Ijeskovca. Oba sta padla po 
cesti in se težo poškodovala. Od
peljali so ju v oeljsko boIniSnico.

Prekucljaj v vasi 
Kalce-Naklo

13. novembra zvečer se jo Slav
ko H ribar iz Pijavioe pri Sevnici 
peljal z o.sebnim avtomobilom iz 
Krškega proti Sevnici. Ko je pri
peljal na nepr^ledn i desni ovi
nek v naselju Kalce-Naklo, je na
proti pripeljal neosvetljen vprežni 
voz. H ribar se mn je izognil lako. 
da je zapeljal na desno stran. Pri 
zaviranju pa ga je zaneslo na levo 
stran, da se je prevrnil in obstal 
na kolesih. Voznik se ni poško
doval na avtomobilu pa je za ok
rog 5.000 din škode.

DOLENJSKI UST
LASTNIKI IN IZDAJATELJI: občinske konteren- 

ce SZDL Brežice, OmomelJ, Kočevje, Krško, MetUka, 
Novo mesto, Ribnica. Sevnica in Trebnje.

UREJUJE UREDNIŠKI ODBOR: Tone GoSnik 
(glavni in odgovorni urednik), Ria Bačer, Slavko 
Dokl, Miloš Jakopec, Marjan Legan, Marija Pado- 
van, Jože Primc, Jožica Teppey In Ivan Zoran. Teh
nični urednik: Marjan Moškon

IZHAJA vsak četrtek — Posamezaia Številka 70 
par (70 starih din) — Letna naročnina: 32 Ndinarjev 
(3200 Sdin), polletna naročnina 16 novih dinarjev 
(1600 Sdm); plačljiva Je vnaprej — Za mozemstvo: 
50 novih dinarjev (5.000 Sdin) oz. 4 ameriSke dolarje 
ali ustrezna druga valuta v vrednosti 4 ameriških 
dolarjev — Tekoči račun pri podr SDK v Novem 
mestu: 521-8-9 -  NASLOV UREDNIŠTVA IN UPRA. 
VE: Novo mesto, Glavni trg 3 — PoStni predal: 33 
— Telefon: (068)-21-227 — Nenaročenih rokopisov m 
fotografij ne vračamo — Tiska CP »Deloa v Ljubljani

30.000?


