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Z a  svoj 25. rojstni 
dan je socialistična Ju
goslavija dobila šopek,
v katerem je več kot 
sto tisoč ’dečih nagelj
nov. Tolikšno število 
mladih ljudi se bo s 
ponosom spominjalo, 
da je letnica 1968 vpi
sana kot prvo leto v 
njihove knjižice Zveze 
komunistov.

»Rojeni smo bili v 
socialistični državi. Ho
dili smo v šole, zaba

ven in preprost življe
njepis. ..« so pisali 
fantje in dekleta iz šol
skih klopi, iz univerz, 
iz tovarn iz vasi svo
jim starejšim tovari
šem komunistom, ko 
so izpolnjevali enega 
izmed pogojev za spre
jem v Zvezo komuni
stov.

Ko je nazdravljal de
legatom II. zasedanja 
AVNOJ, natanko pred 
25 leti, je maršal Jugo
slavije tovariš Tito

onih, ki so najbolj po
klicani, da tudi v teh 
zgodovinskih (toeh 
gotovijo boljšo boidoč- 
nost rodovom, ki pri
hajajo. Iz Moskve so 
poskušali oblatiti na
šega človeka, borca za 
socializem, napredek 
in mir, državnika in 
iskrenega prijatelja 
vseh narodov na svetu, 
katerih svobodo kdor
koli ogroža. Naš odgo
vor je bil odločen in 
edinstven; »Predlagar

REPUBLIKI ZA NJEN SREBRNI JUBILEJ

Sto tisoč rdečih nageljnov
vali smo se in uživali 
mladost. Strahot vojne 
in trpljenja, ki ste ga
vi prenašali v naših le
tih, ne poznamo. Pri
pravljeni smo z vami 
nositi vso odgovornost 
za obrambo svobode, 
socialistične poti, brat
stva in enotnosti, ne
odvisnosti in pridobi
tev naše revolucije. To 
je naš skupen, enosta-

med drugim dejal: 
»Zgodovina nam je na
ložila, da prenašamo 
velike težave in da da
jemo ogromne žrtve, 
da bi kasnejše genera
cije imele boljše in 
srečnejše življenje.«

Od letošnjega julija 
pa do teh dni je več 
kot sto tisoč mladih 
ljudi zahtevalo, da jih 
uvrstijo v prve vrste

■HSBSHSiaSBSZJESZnSZffZSaFHSZSZSHSZSZSZSZFESHSZ

Pomagajmo žrtvam 
potresa v Črni gori!

Božidar Jakac: K o m a n d a n t  T i t o  
(skica, rdeča kreda, 29: novembra 1943)

MLADINA JE PISALA NALOGE O AVTOMOBILSKI CESTI

Sedemnajst mladih nagrajencev
Zavod za investicije ZŽTP Ljubljana je v torek popoldne razdelil 17 nagrad 
za najboljše naloge o pomenu avtomobilske Ceste bratstva in enotnosti, 

ki je bila pred 10 leti dograjena in izročena prometu

Prisrčna slovesnost je bila 
v torek popoldne v UDVome- 
škem Šolskem centru za go
stinstvo, kjer se je zbralo 17 
učencev osnovnih šol in no
vomeških srednjih šol k po
delitvi nagrad za najboljše

Odlikovano Turistič
no društvo v Ribnici

Iz zanesljivih virov smo 
zvedeli, da je Turistična zve- 
aa Jugoslavije odlikovala 
oziroma podelila paniznanija 
več turističnim društvom, 
med njimi tudi Turističaiemu 
dauištvu Ribnica. Ni pa nam 
Se uspelo zvedeitd, k̂ <lc$ino 
p rizruu^  je TD Ribnica do
bilo in za kaj.

n a lc^ , ki jih je mladina pi
sala ob 10. obletnici zgradit
ve avtomobilsike ceste Ljub
ljana—Zagreb. Miroslav Vu- 
te, direktor Medobčinskega 
zavoda za prosvetno-ped^o- 
ško službo, je najprej po
zdravil mladino, njene vzgo
jitelje in goste, med kateri
mi so bili inž. Ciril Mravlja, 
direktor Z2TP, Niko Belopa- 
vlovič, direktor CP DEIX), 
Oto Strajnar, direktor Zavo
da za investicije Z2TP, in 
Franci Kuhar, predsednik 
ObS Novo mesto. Nato je 
obudil spomine na grradnjo 
avtomobilske ceste Ljubljana 
—2iagreb, ki je Širšo Dolenj- 
aflco pred 10 leti odprla svetu 
in ji prinesla isjreden razmeta

in gospodarski vzpon. Toplo 
je pozdravil zbrano mladino 
in ji zaželel tudi vnaprej kar 
največ uspeha pri njenem 
delu in vstopanju v življe
nje.

v imenu ocenjevalne ko
misije, v kateri so bili prof.

(Nadaljevanje na 5 sirani)

Nedavni potres je hudo pri
zadel Cnvo goro. Okoli 1.100 
držin je brez strehe nad gla
vo, 6.500 učencev pa brez šol. 
Po nepopolnih podatkih je 
škode za več deset miUjonov 
dinarjev. Da bi čimprej od
pravili posledice te velike ne
sreče, ki je prizadela našo 
bratsko republiko, je pozval 
Svet zveze sindikatov Jugo
slavije vse sindikalne organi
zacije v državi, naj se pridru
žijo akciji za zbiranje pomo
či- Občinski SinliKalni svet 
v Novem mestu je te dni že 
obvestil sindikalne podružni
ce v delovnih organizacijah, 
naj razpravljajo o pomoči in 
zbirajo prispevke. Prav bi bi
lo, da bi vsa Dolenjska, vsi 
delovni ljudje v naših obči
nah podprli akcijo za pomoč 
prizadetim! Denarno pomoč 
nakazujte na tekoči račun 
201-9-816 — »Fond solidarnosti

za pomoć nastradalom sta- 
novnišU'u od zemljotresa, Ti
tograd«.

Medsebojno 
sodelovanje v 

Spodnjem Posavju
v  četrtek, 21. novembra, je 

bila seja medobčinskega sveta 
Zveze komimistov v Krškem. 
Udeležili so se je republiški 
pK)slanci iz vseh treh spod- 
njeposavskih občin. Razprav
ljali so o sodelovanju in se 
enotno iareikli za to, da je 
treba navezati stike na raznih 
področjih gospodarskega in 
družbenega življenja. Komu
nisti iz Spodnjega Posavja 
bodo o sodelovanju še več
krat razpravljali, da bi prišM 
do konkretnih oblik medse
bojne .povezave krške, breži
ške in sevniške občine.

Za srebrni jubilej naše domovine In 
zgodovinski 29. november 1943 iskreno 
čestitamo vsem naročnikom, bralcem in 
sodelavcem doma In po svetu, hkrati pa 
vsem delovnim ljudem želimo prijeten od
dih za prazr l̂kel

UREDNIŠTVO IN UPRAVA 
DOLENJSKEGA LISTA

mo, da ostane tovariš 
Josip Broz-Tito še na
prej v vodstvu partije.« 
Take so zahteve iz vseh 
krajev dršave, ki jih 
dobivajo v roke dele
gati za IX. kongres 
ZKJ. To so hkrati be
sede, s katerimi česti
tamo tovarišu Titu ob 
50-letnici KPJ in 25- 
letnici naše republike^ 
Svetloba in čistost teli 
jubilejev sta zamračila 
ekran moskovske tele
vizije.

Če je šopek s sto 
t^oč rdečimi nageljni 
simbolično darilo naši 
republiki za njen 25. 
rojstni dan, potem so 
nove ceste, električna 
centrale, tovarne, šole, 
bolnišnice in nabite šo
le ter predavalnice v 
novi Jugoslaviji realna 
m otipljiva stvar. Letos 
je Jugoslavija ukinila 
vizume z vsemi drža
vami sveta in s tem 
povabila vse dobrona- 
meme ljudi in prijate
lje, naj pridejo k nam, 
^  pogledajo, zapišejo 
in fotografirajo vse to, 
kar naši ljudje delajo. 
Mi pa smo tudi letos 
o vseh težavah in pro
blemih, pa tudi o tem, 
kar smo zagrešili ali 
pa še nismo utegnili 
postoriti, govorili in pi
sali več kot o uspehih, 
ki jih s požrtvovalnim 
delom leto za letom 
dosegajo delovni ljudje 
nove Jugoslavije.

VSE NAJBOLJŠE ZA 
TVOJ ROJSTNI DAN, 
REPUBLIKA!

TEK PO ULICAH METLIKE, ki so ga v nedeljo, 24. novembra, v čast občinskega 
praznika priredili m etliški telesnovzgojni delavci, je  zelo uspel. Na teku so nasto
pili tekmovalci iz Ljubljane, Novega m esta, Črnomlja in Metlike (Foto: S. Dokl)

OD 28. NOV. DO 8. DEC.
Okrog 28. oziroma 29. 

novembra močnejM dež, 
ki se bo spremenil v 
sneg, nato nekaj dni 
suho in mraz. Med 3. 
in 5. decembrom ne
kajkrat zopet izdaten 
dež in otoplitev, potem  
pa spet suho in neko
liko hladneje.

Dr. V. M.



tedenski
mozaik

Koliko stane amini« anti- 
raketni sistem? Samo pet mi
lijard dolarjev. In koliko ve
liki antiraketni sistem? Sa
mo 40 milijard dolarjev. Vse 
kaže, da je to preveč celo za 
AmerU^ in Sovjetsko zve
zo. Zaid se bodo najbrž kma
lu začela pogajanja, da bi de
nar uporabili za kaj pamet
nejšega . . .  Francija naj bi te 
dni razvrednotila frank, ZR 
Nemčija naj bi prevrednoti
la marko, v resnici pa je 
vse ostalo pri starem, do 
prihodnje krize . . .  V Italiji 
že šest mesecev nimajo pra
ve vlade. Zdaj so voditelji 
krščanskih demokratov prišli 
do sklepa, da jo je treba 
čimprej sestaviti. Lahko bi 
se zgodilo, da bi jo kdo drug, 
če je že oni nočejo. . .  Južno
afriška republika je najbolj 
»redoljubna« dežela na sve
tu. Rablji obesijo na lete 
nad sto ljudi, policija pa jih 
zapre kakih 600.000. Odveč je 
pripomniti, da so to v glav
nem črnci. . .  V ČSSR kro
ži tale šala: Češkoslovaška 
je najbolj nevtralna dežela 
na svetu. Se v svoje notra
nje zadeve se ne vmešava . . .  
In druga o novi ustavi 
ČSSR, ki ima samo dva čle
na: prvi člen se glasi: »S:^SR 
ima vedno in povsod prav.« 
Drugt člen se glasi: »če pa 
kdaj le nima prav, potem 
obvelja prvi člen.« . . .  Pravi
jo, da bo glavna naloga no
vega ameriškega predsednika 
Richarda Nixona, spet zdru
žiti Američane. Strupen Ni- 
ionov nasprotnik je poslal 
uredništvu časopisa pismo, v 
katerem pravi: »Nixon bo že 
združil Američane, toda pro
ti seb i. . .  Zahodnonemški mi
nister za kmetijstvo je izja
vil, da si je tisti, ki bi pre
vzel položaj ministra za pre
hrano v Skupnem trgu, že 
zaslužil »norčevsko meda
ljo* . . .  v Ziirichu so mest
ni očetje naročili dve briz
galni za policijo, ker so sli- 
šali očitke, da je z gumijev
kami nastopila proti demon
strantom. Potem pa ' so se 
premislili. Brizgaln ne bodo 
kupili, ker — kakor pravijo 
zlobni jeziki — v Ziirichu ne 
predvidevajo več demonstra
c i j . . .

ARMADA REPUBLIKI
Novi kilometri cest in novi mostovi — darilo 
naše ljudske vojske svojemu ljudstvu in državi

Inženirske enote JLA 
vsako leto za dan repub
like dokončajo desetine 
kilom etrov novih cest, več 
m ostov in drugih prom et
nih objektov. Ko se letos, 
pred jubilejino obletnico 
republike, inženirci naše 
armade vračajo v svoje 
vojašnice, puščajo za se
boj izjemno veliko dela.

Prerezan je vrvice se je 
začelo že 11. oiktobra, na 
dan vstaje makedonskega 
narodna, ko je bila dogra
jena 12 kilometiTOv dolga

TfLEGRAMI
JERUZALEM — Palestinski ko

mandosi so v Jeruzalemu podtak
nili razstrelivo, ki je eksplodira
lo in povzročilo smrt enajst oseb. 
Nad petdeset oseb je bilo ranje
nih. Izrael je zagrozil, da bo še 
ostreje nastopil proti diverzantom.

NEW DELHI — v Inlijl bodo 
zelo slovesno proslavili 25-letnico 
socialistične Jugoslavije. Nii sve
čam akademiji bo govdrila tudi 
predsednica vlade In ^ra  Gandhi

VIENTIAN — Ameriško letalo 
C—64 dnižbe »Air American« Je 
strmoglavilo in se vnelo pri Sa- 
vanaketu v Laosu. V letalu je bi
lo 34 potnikov in članov posad
ke. Samo dva sta preživela ne
srečo.

EUDIMPEISTA — Pripravljalni 
sestanek 60 komimističnih in de
lavskih partij se je končal s skle 
pom, da bo svetovna posvetovalna 
konferenca partij spomladi v Mo
skvi.

FREETOWN — Po državnem uda
ru v afriški republiki Mali, ki je 
strmoglavi predsednika ModJbo 
Keito, so izbruhniU krvavi neredi 
tudd v zahodnoafriški republiki Si- 
erra Leone. Vlada je uvedla iz
jemno stanje.

WASHINGTON — AmeriSki task 
poroča o pripravah za sestanek 
med preds€Ndnikom Johnsonom in 
premierom Kosiginom po možno
sti na Dunaju. Tam naj bi se 
začela pogajanja o protiraketnih 
sistemih med ZDA in ZSSR. Ce 
bo do sestanka pri-̂ lo, bo pred 20 
Januarjem Takrat bo namreč po
stal novi predsednik Richard Ni- 
xon.

ALEKSANDRIJA — V zadnjih 
dneh Je bilo čutiti velik nemir 
med študenti v ZAR. Ponekod je 
prišlo do hudih demonstracij, po
sebno v Aleksandriji, kjer so štu
denti uničdli več avtobuscrv in 
tramvajev. Uradni krogi trdijo, da 
so demonstracije organizirali »ana
cionalni« elementi.

asfaltna cesta od Gostivar- 
ja do Novega Sada. Spo
mladi se bo delo nadalje
valo proti Kičevu in bo 
skupna dolžina nove ceste 
44 kilometrov.

Krajša pot

To je pravcati pra2auk 
za prebivalce ob cesti od 
Nikšica do Foče, ko so iz- 
r ^ il i  prom etu m ost čez 
Pivo. Most je s sredstvi 
sekretariata za narodno 
obrambo zgradila beograj
ska »Mostogradnja«. Ce
sta, katero je vojiska zgra
dila in obnovila že lani od 
Foče do Plužina, je dolga 
40 kilometrov, svoj pomen  
pa je pravzaprav dobila 
šele sedaj, ko je povezala 
Fočo in Nikšic. Most je 
dolg 150 metrov, njegov 
razpon je 122 metrov, nad 
vodo pa je 110 metrov.

Prihodnje leto bodo in- 
zenirci šli čez Miljevino 
proti Sarajevu, da bi raz
daljo med glavnima me
stom a Cme gore in Bosne 
in Hercegovine skrajšali 
kar za 100 kilometrov. V 
doglednem času bo mogo
če iz Sarajeva potovali v 
Titograd po kopnem sko
raj v zračni črti.

Most čez morje
š e  en m ost je okronal 

prizadevanja inženircev 
naše armade. To je most, 
ki je povezal kopnino z 
otokom  Pagom. Zgradilo 
ga je prav tako beograj
sko podjetje »Mostograd
nja«, polovico denarja 
zanj pa je prispevala ar
mada. Most je dolg 304 me
tre in povezuje v eno ce
loto asfaltno cesto, katero 
je od Posedarja na jadran- 
siki m aestra li do m esta  
Pag lani dogradila vojska.

Cesta Karlobag—Gospić, 
dolga 40 kilometrov, je 
med najvažnejšimi promet
nimi objekti, ki so bili

HUDA KRIZA FRANKA se je — za zdaj — končala ali preložila z odločitvijo pred
sednika de Gaulla, da Francija ne bo razvrednotila franka. Pred tem so bili v 
Parizu ves teden mrzlični posveti, med katere sodi tudi konferenca finančnih pred
stavnikov vseh dežel članic cone francoskega franka in francoskih finančnikov v 
finančnem m inistrstvu (na sliki). Telefoto: UPI

lani zgrajeni pri nas. Ta
ko je končno Zagreb po
vezan po asfaltu z mor
jem tudi čez Plitvice. 
Okrog 34 kilometrov te ce
ste je zgradila armada.

Ceste na magistralah

Letos se nadaljuje tudi 
gradnja edine še neasfalti
rane relacije od Vlasenice 
do Drinjače na cesti Beo
grad— Zvom ik— Vlasendca 
—Kladanj—Sarajevo. Zgra
jeno je že 20 kilometrov; 
12 kilometrov, kolikor jih 
še manjka, bo zgrajenih 
do spomladi.

Letos so položili tudi 
prvo asfaltno plast na delu 
Ibarske m agistrale od Ra
ške do E>onje Kamenice. 
Drugi dve plasti bodo po
ložili prihodnje leto, ko 
bodo uredili tudi tri kilo
metre ceste na področju 
Leška, tako da bo Ibarska 
magistrala popolnoma do
grajena do 7. julija, dneva 
vstaje srbskega naroda.

Š. V.
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■  EKONOMSKA POLITIKA V 

PRIHODNJEM LE?nj — Predsed
stvo in izvršni odbor republiške 
konference SZDL sta v ponedeljek  
na skupni seji obravnavala neka
tere elem ente ekonom ske in finan
čne politike v SR Sloveniji v letu  
1969. Ugotovljeno je bilo, da zazna
vamo letos v Sloveniji dinamičen 
gospodarski vzpon. Le-ta se kaže v 
povečanju proizvodnje, produktiv
nosti, izvoza in realnih osebnih do
hodkov. Blago se več ne kopiči v 
skladiščih. Odpirajo se m ožnosti 
za novo. toda sm otrno zaposlova
nje. Dinar dobiva resnično veljavo. 
Podjetja ne porabijo sproti vsake
ga dinarja, marveč razpoložljiva 
sredstva nalagajo v banko, da bi se 
kasneje lotila prem išljenih investi
cij.

V prihodnjem letu naj bi obdr
žali in nadaljevali letos začeta 
ugodna gospodarska gibanja in na 
tej osnovi določili našo ekonom
sko in finančno politiko v letu  
1969. Splošno potrošnjo naj bi ob
držali v okviru rasti dnifoenega  
proizvoda, popravili pa naj bi ma
terialni položaj • prosvetnih delav
cev, borcev NOV, žrtev fašističnega  
terorja in miličnikov.

■  DRU2BENA SAMOZAŠČITA 
— Predsedstvo in izvršni odbor re
publiške konference SZDL sta ob
ravnavala delovanje in naloge or
ganov za notranje zadeve. Ugoto
vila sta. da te službe stalno poveču
jejo svoj ugled. K temu prispevajo  
zlasti z ^ o n ito st pri njihovem  de
lu, odgovorno in strokovno oprav
ljanje nalc^ ter human in kulturen 
odnos pripadnikov teh služb do 
občanov. Toda zaščita človekovih  
pravic, ustavne ureditve in intere
sov skupnosti niso sam o stvar or-

g ^ o v  za notranje zadeve. Temelj
ni elem ent družbene varnosti je 
družbena sam ozaščita. Steber te 
sam ozaščite pa je aktiven in zave
den občan, ki je pripravljen bra
niti dosežke naše socialistične 
družbe zoper vse poskuse notra
njih in zunanjih sovražnikov.

■  TITO SPREJEL ITALIJAN- 
SKE PARTIZANE — Prejšnjo sre
do je predsednik Tito sprejel dele
gacijo nacionalnega združenja ita-

V letu 1969 
nadaljevati začeta 
ugodna gibanja

lijanskih partizanov. Ob tej priliki 
je bilo poudarjeno, da je sodelova
nje italijanskih in jugoslovanskih  
partizanov med vojno ustvarilo te
melje, na katerih gradimo boljše 
odnose med italijanskim i in jugo
slovanskim i narodi,

■  VI. KONGRES SRBSKIH  
KOMUNISTOV — Zadnje dni prej
šnjega tedna je bil v Beogradu VI. 
kongres ZK Srbije. Obravnaval je 
naloge srbskih komunistov v na- 
daljnem razvijanju samoupravnih 
odnosov ter sprejel statut ZK Srbi
je. V tej republiki so letos sprejeli 
v ZK kakih 40.000 novih, pretežno 
m lajših članov.

■  50-LETNICA BOJEV ZA SE
VERNO MEJO — V Mariboru so v 
soboto in nedeljo proslavili 50-let-

nico bojev za severno mejo. Pri
pravljalni odbor je razp>oslal več 
kot 1600 vabil še živečim koroškim  
borcem-prostovoljcem.

■  DOM TISKA ODPRT — Časo
pisno podjetje »Delo« v Ljubljani 
je v soboto proslavilo 29. november 
z začetkom delnega obratovanja v 
novih prostorih v Domu tiska, ki 
je zgrajen pri podvozu ob Titovi 
cesti.

■  POKOJNINA ALI PLAČA?
Zvezni svet za delo je predlagal, 
naj bi od 1. aprila prihodnjega leta 
dalje ustavili izplačevanje pokojnin 
vsem upokojencem, ki so še zapo
sleni. Na izbiro naj bi jim bilo 
dano, da se odločijo, ali bodo pu
stili zaposlitev ali pa izgubili pra
vico do pokojnine.

■  OD 1. XII. — DRUGAČEN 
DELOVNI ČAS — Republiški izvrš
ni, svet je sprejel odlok, po katerem  
bo od 1. decembra letos dalje de
lovni čas v državnih organih in or
ganizacijah, ki opravljajo zadeve 
javnega pomena, od sedm ih zjutraj 
do treh popoldne. Ob sredah bodo 
delali v teh uriidih tudi od petih 
do sedm ih popoldne, prosti pa bo
do ob sobotah.

■  SODELAVCI ATENTATOR
JEV V ZAPORU — V Beogradu so 
zaprli nekaj ljudi, ki so bili pove
zani z zločinci, ki so nastavili bom
be na železniški postaji in kinu 
»20. oktober« v Beogradu. Med are
tiranim i je tudi človek, ki je v svo
ji delavnici v Zah. Nem čiji izdelo
val oklepe za m ine oziroma bombe, 
ki so jih nastavljali atentatorji. Da 
bi bila preiskava lahko uspešna, 
do nadaljnjega ne bodo sporočili 
drugih podrobnosti o tem.

tedenski zunanjepolitični pregled
Francoski predsednik de 

Gaulle je te dni podoben 
Samsonu, ki grozi, da bo po
drl vso denarno in finančno 
stavbo zahodnega sveta. Ni 
sicer slep in tudi ni prive
zan ob steber, kakor je bil 
Samson iz stare zaveze, pač 
pa je krepko zamajal enega 
izmed glavnih podpornih ste
brov zahodne monetarne trd 
nosti — francoski frank.

Prava kriza franka je »iz
bruhnila« v začetku tega me
seca — novem bra  pretek
li teden pa je prikipela do 
vrha. Francoske monetarne re
zerve so se bolj kot razpo
lovile: od začetka maja le-> 
tos doslej jih je »zbežalo« iz 
Francije za 3,5 milijarde do
larjev, tako da jih ima Fran
cija trenutno samo še dobre 
tri milijarde dolarjev.

Vsakdo se je hotel znebi
ti frankov. Zato so jih čeda
lje hitreje zamenjavali pred
vsem v nemške marke, ki je 
že tako in tako najtrdnejša 
valuta v vsem zahodnem sve
tu. V kratkem času, ko so 
se francoske monetarne re- 
zer\e zmanjšale za polovi
co, so se nemške rezer
ve povzpele od 6 milijard 
dolarjev na deset milijard 
dolarjev. To je ogromna vso
ta, če upoštevamo, da imajo 
ZDA samo pol milijarde do
larjev več rezerv.

Potemtakem se je nemška 
marka izredno okrepila na 
račun francoskega franka, a 
delno tudi funta in dolarja. 
V takšnem položaju bi bilo 
naravno pričakovati, da bo 
francoska vlada devalvira
la oziroma razvrednotila 
frank. Napovedovali so raz-, 
vrednotenje za približno deset 
odstotkov.

Druga možnost bi bila, da 
bi ZR Nemčija revalvirala 
oziroma prevrednotila navzgor 
marko, da bi ji povečala 
vrednost. Zanimivo je, da je 
bila za takšno rešitev ne sa
mo Francija, ampak tudi 
Britanija in ZDA. Nemci so 
odločno rekli: ne! in kanc
ler Kiesenger je izjavil, da 
marke ne bodo revalvirali, do
kler je on kancler. S pre
vrednotenjem marke bi po
stala marka sicer več vred
na, toda tuji kupci bi dosti 
težje kupoi'ali zahodnonem- 
ške izdelke, ker bi ti postali 
dražji. Bonska vlada je bila 
pripravljena samo podražiti 
svoj izvoz za 4 odstotke, in 
to za poldrugo leto. O pre
vrednotenju marke ni hotela 
nič slišati.

Vsi so napeto pričakovali.

BERLIN — ZahodnonemiUU mi
krobiolog dr Ehrcnfrled Petras, 
ki je raziskoval kemijska In bio
loška sredstva za vojačke namene, 
je pobegnil Ib ZR Nemčije v Nem
ško DR. Izjavil je. da že'l, »da bi 
njegove iskanje in zounje služili 
miru«.

kaj bo storil de Gaulle. V 
Parizu, kamor so poklicali 
finančne predstavnike vseh dr
žav, ki so v coni franka, ..e 
vladala mrzlična dejavnost. 
De Gaulle je izjavil že prej, 
da bi bila devalvacija »naj
hujši nesmisel«. Vsi so se 
spraševali, kako se bo izm»-

Kriza
franka

zal. l/mazal se je tako, da 
je preprečil devalvacijo m 
pri tem je požel pohvalo ta
ko iz Washingtona kakor tu
di iz Londona (kjer se tudi 
tresejo za funt) in celo >z 
Bonna. Napovedal pa je izred
no strogo varčevanje in sti
skanje pasu v Franciji.

Toda to je lahko samo za- 
ča.sen ukrep. Težave so osta
le in svetovni denarni sistem 
je hudo »bolan«. Zato napo
vedujejo, da bodo prihodnje 
leto sklicali mednarodno mo
netarno konferenco, da bi se 
domenili, kakšna zdravila so 
potrebna.

Grška vlada še ni dala 
ustreliti nUadega poročnika 
Panagulisa, ki je letos avgu
sta napravil atentat na gr
škega diktatorja in predsed
nika vlade Georgija Papado- 
pula. Panagulis se je pred 
sodiščem zelo pogumno dr
žal in tudi ni hotel podpisa
ti prošnje za pomilostitev.

Na zahodu so izbruiuiile 
množične demonstracije proti 
grškemu režimu, ki st je la
ni aprila nasilno prigrabil 
oblast in zdaj vlada s poli
cijsko strahovlado iii nezno
sno cenzuro. V korist Pa
nagulisa so posredovale celo 
vi.soke uradne osebe, med 
njimi papež in ameriško mi
nistrstvo za zunanje zadeve. 
Ob tej priložnosti se je spet 
pokazalo, kako nepriljubljena 
je atenska vojaška vlada na 
zahodu.

Prišlo je jutro, ko bi bili 
morali Panagulisa ustreliti, to
da grška vlada je molčala. 
Na pol uradno se je potem 
izvedelo, da ga niso ustrelili, 
pač pa prepeljali v neki za
por pri Pireju, kjer sedijo 
zaporniki z dolgimi zaporni
mi kaznimi. V vladi se je 
vnela žolčna razprava o Pa- 
nagulisu in Papadopulos je 
moral zastaviti ves svoj vpliv, 
da ga niso takoj ustrelili. 7a 
zdaj jp Panagulis živ. Morda 
v Atenah čak]yo, da se raz- 
btir.ienie v lujini nol"?"



Mea zaaevam. /ci su 2<. dosLej vzbudile največ vpra
šanj je vsekakor ta, ah je racionalno^ da imamo v re
publiški skupščini Kar pet zborov. Zdaj, ko spreminja
mo ustavo, bi tore-, kazau odgovoriti tudi na to vpra
šanje.

Republiška ustavna komisija predlaga, da se samo 
število zborov republišKe skupščine ne bi spremenilo. 
Predlaga pa da bi namesu dosedanjega organizacijsko- 
politične(,a zbo^n u tanovli zbor občin. Tako bi imeli 
pravzaprav dva politična zbora — republiškega, ki naj 
bi ga sestavljal’ atlegati občanov kot pripadnikov slo- 
venskega naroda, in zbo> občin, v katerem bi bili de
legati občanov kot članov občinskih skupnosti.

To ;e precej zapleteno m je vprašanje, ali človeka 
lahko tako razdelimo, enkrat na Slovenca in drugič na 
občana, saj oi moral splošni družbeni >nteres sloven
skega naroda previadovai. pri vsaki odločitvi v skup
ščini, se pravi tcKo v zborih delovnih skupnosti kot v 
republiškem zborv ali zboru občin Smisel skupščin
skega delovanja je namreč v tem, da se posebni inte
resi med <teboj mkiadiju m pojavijo kot splošni druž
beni interes ob določenem vprašanju.

Komisija pc svoj prealog opira predvsem na to, 
da v republiški, skupščin doslej interes občin ni bil 
dovolj izražen *r. je treba predvsem zato ustanoviti

PRED SPREMEMBO ZVEZNE IN REPUBLIŠKE 
USTAVE

Sestava skupščine
zbor občin. Lahko pa postavimo tudi vprašanje, ali ta 
interes ne bi mogel biti izražen v republiškem zboru. 
Ce pa se vprašamo, čigar, delegat naj oi bil poslanec 
republiškega zbora, si ob predlogu komisije ni mogoče 
odgovoriti drugačt, koi da bo to poslanec občanov kot 
pripadnikov s'-ovenskegn naroda. Delegati slovenskega 
naroda pa moraiO biti zastopani v zvezni skupščini ne 
pa v republiški ki vsu predstavlja slovenski narod, 
če že govorimo t predstavništvu.

Komisija m sp’ejeLa predlogov, da bi zbore delov
nih skupnost^ združih v en zbor. Pravi namreč, da so 
se tl zbori s siojrrn delom te doslej uveljavili, da prav 
tl dajejo samoupravni značaj skupščini m da bi po
menila združil er rch zborov povratek k reprezentativ
nemu sistemu, kakršnega pozna buržoazna demokracija. 
Morebitne sprememoe pa bi po mnenju komisije tudi 
globoko posegle o strukturo družbenega in volitičnega 
sistema česar pa zdaj, k.o spreminjamo ustavo samo 
v najnujnejših zaaevah. ne kaže storiti, zlasti še. ker 
te stvari niso doooh preučene

Z'-govorniki nasprotnega mnenja pa svoje stališče 
opirajo predvseTn na to. du bi bilo treba naš skupščin
ski sistem poevo^r^ivUi ir, racionalizirati m da bi bili 
interesi delovnih 'jua v združenem delu. kot temu 
pravimo utsrezrio izražero tudi v enem zboru

Vsekakor bo treba v :nvni razpravi, ki je zdaj od
prta in ki bo trajala do "*0. decembra, odgovoriti tudi 
na vsa ta vprašanja. Vse to pa z enim samim name
nom, da bi bila. noša 'skupščina dovolj učinkovita, pa 
tudi racionalric organizirana Najbrž pa za občana to 
niti m tako pogtntitno. 'c<inj je namreč rmjvažnejše. 
da bi s a m  m o g e l  neposredneje v p l i v a t i  na 
skupščinske odločitve, ne pa da bi čutil skupščino kot 
oblast nad seboj. Za tu pa bi bilo treba storiti še 
marsikfiLj drugega. ^  ^

Lokalni tisk je nenadomestljiv

Milijoni na slovenskih mejah
Za 7 odsotkov manj potni

kov je septembra letos pre
stopilo vse slovenske mejne 
prehode, če primerjamo šte
vilko z enakim prometom v 
lanskem septembru. V vseh 
prometnih panogah je j;lo 
skoz; slovenske mejne preho- 
ae sepiembra 3,239.470 potni
kov. od tega 669.968 doma 
čih Na mejnih prehodih je 
bik) po podatkih Zavoda SR^ 
za statistiko letos septembra 
pribi 10 odstotkov manj vo
zi; v rednem prometu v pri
mer'avi z lanskim istim me 
sečem Med 1,646.042 potniki 
v rednfm prometu je bilo

največ Italijanov (964.871), 
nato Avstijcev (325.659), na 
tretjem mestu pa so potni
ki iz Nemške zvezne repub
like (35.275). Sledijo jim Fran
cozi, Švicarji, Nizozemci itd.

Ob 25-letnici izhajanja časnika »FRONT SLOBODE« v Tuzli Je predsednik 
CK ZK Bosne in Hercegovine Cvijetin Mijatovič v pogovoru s člani ured
ništva povedal nekaj svojih misli in spoznanj o vlogi tiska, posebno »lokal
nega« oziroma o vlogi pokrajinskih časnikov. Med drugim je rekel:

»Naš razvoj se giblje pro
ti čedalje bolj sestavljenim 
demokratskim oblikam dela, 
zato bi moral tudi časopis 
kot samostojni dejavnik naj
ti več prostora v našem 
družbeno-političnem življe
nju. Obenem bi se moralo 
razširiti tudi področje nje
gove dejavnosti. Pri tem bi 
vsekakor moralo odpraviti 
nekatere zapreke t od.iosu 
časopis — občina.«

Odnos do republi
škega tiska

Nato je Cvijetin Mijatovič 
omenil razprave okrog par
tijskega kongresa in opozo
ril, da je treba rešiti neka
tera vprašanja odnosa repu
bliškega in drugega tiska in 
sploh našega odnosa do ti
ska. Poudaril je  ̂ da je to za
deva tako političnih delav
cev kot združenja novinar
jev, in nadaljeval:

»Te stvari so premalo ure
jene, saj niti niso bili nare
jeni potrebni koraki, da bi 
vsak zavzel svo.)e mesto. To

da samoupravni procesi na 
vseb področjih našega druž
benega življenja terjajo več 
reda, to pa pomeni, da mo
ra vsak opraviti tudi svojo 
funkcijo. Včasih se zdi, da re
publiški tisk, da bi pritegnil 
čimveč bralcev, prevzema 
nekatere funkcije lokalnega 
tiska, ki ima svoje posebno 
mesto in čigar funkcija je 
nenadomestljiva. Konkure».ica 
je vsekakor dobra stvar, 
vendar ne moremo reči, da 
je to res rešitev za republi
ški tisk. Ponekod poudarja
jo, da pride v teh odnosih do 
nerazujiievanja in nasprotij, 
kar je vsekakor treba od
praviti in namesto tega ure
sničiti sodelovanje, ki pa 
vendar ne izključuje boja za 
kvaliteto in torej tudi za 
pridobivanje bralcev.«

Govoreč o vlogi lokalnih 
sredstev obveščanja, je tova
riš Mijatovič posebno po
udaril, da republiški tisk ne 
more ne glede nalog ne gle
de prostora zamenjati lokal
ni tisk, ki ima v določenem

okolju svoje izjemno mesto, 
zato je treba ta  tisk samo 
še naprej razvijati.

Vloga časnikarjev 
in uredništev

Na področju obveščanja 
je veliko napredka, je rekel 
tovariš Mijatovič, o čemer so 
nedavno razpravljali tudi na 
seji predsedstva zvezne kon
ference SZDL. Oposjoril je 
zlasti na dejstvo, da je kva
liteta obveščanja, in torej tu
di časopisov, največkrat od
visna o^ samih redakcij in 
ljudi, ki v njih delajo.

»Novinarji so tisti dejav
nik, od katerega jie odvisno, 
ali bo ta ali drugi članek do
ber ali slab, ali bo torej t 
tej zvezi tudi kvaliteta ča

sopisa v celoti na višini in 
takšna, da bo pritegnila bral
ce,« je * rekel tovariš Mijato
vič in nadaljeval:

»Kajti naše življenje je za
pleteno. V njem so dobre 
in slabe stvari, zato je tre
ba pisati o enih in drugih. 
In prav pri tem se pokaže

Cene in načrtovanje kmetijstva
Velika moralna podpora kmetijcem, a premalo gmotne pomoči — Ne priča
kujejo nič več, kot je bilo predvideno z reformo — Pomanjkljivo organiziran 

trg ne more usmerjati vse kmetijske proizvodnje

Slovensko kmetijstvo dobi
va veliko moralno podporo 
od gospodarske zbornice, 
družbenih organizacij in 
skupščine SR Slovenije, ki je 
v minulem tednu potrdila 
priporočila, s .katerimi so se 
med jesenskim) razpravami 
strinjali skbraj vsi kmetijci.

Koliko olajšav in izboljšav 
lahko pričakujejo kmetijci 
po vsem tem? To bomo vi
deli šele pn uresničevanju 
določenih nalog. Nekatere 
stvari namreč niso odvisne 
Le od republiških organov, 
ker o njih lahko odločajo le 
zvezni organi.

Republiški organi se za
vzemajo za večje pristojnosti 
pri odločanju o nekaterih 
gmotnih vprašanjih kmetij
stva. Vendar tudi če bo to 
uspelo, ne bodo mogli sami 
pomagati dovolj. V posamez
nih republikah ne bodo mo
gle veljati raz ične zajamče
ne odkupne cene. ne različ-

Razgibano 
gradbeništvo

Gradbena podjetja v Slove- 
nij so do konca avgusta 
liHii! prevzela v Izvedbo za 
tekoče leto nekaj nad 1,4 mi- 
liiarde din del, kar je l."! od
stotkov več kot v enakem 

1967. Od tega od
pada na stanovanjske zgrad
be 448,452.000 din, kar je 22 
odstotkov več kot lani. Ko 
nec sepiembra tos jr dela
lo pn gradnjah v Sloveniji 
27.00(1 delavcev (lani septem
bra 25.281); t.0 je poveča 
nje za 11 odstotkov v pri
merjavi s povprečnim števi
lom lani zaposlenih grad- 
binof»'-

i
V

— Gospodje sodniki, kaj bi se  mučili * menoj
— naj mi sodi zg o d o v in a . . .

(Karikatura la JEŽA)

ne cene za reprodukcijski 
material in ne različne iz
vozne politike. Ce bi namreč 
uvajali to, bi rušili enotnost 
jugoslovanskega trga, ki je z 
reformo jasno začrtana.

Kaj naj bi torej storili 
zvezni organi za odpravlja
nje sedanjih težav v kmetij
stvu? Vojvodinci nimajo veli
kih želja. Na trgu naj bi uve
ljavili le take cene za kmetij
ske pridelke in živino ter re
produkcijski material, kot 
so bile predvidene ob uved
bi gospodarske reforme. Tu
di slovenski kmetijci so že 
odložili spomladanske pred
loge o zvišanju zajamčenih 
cen živine, ker menijo, da 
gotovo ne bodo uresničeni. 
Izhod iz težav iščejo v okvi- 
rihT določenih z gospodarsko 
reformo.

V okvirih gospodarske re
forme pa je posebno sporno 
vprašanje, kako si v kmetij
stvu razlagati načelo, da naj 
opusti proizvodnjo, kdor ni 
sposoben proizvajati v seda
njih razrnerah brez zgube. 
Kmetijci trdijo, da trg ne 
more biti edini usmerjeva
lec njihove proizvodnje, ker 
spremembe pokaže z veliko 
zamudo. Spomladi so bili pi
tani mesnati prašiči po 4,50 
do 5,00 din kilogram, že ne
kaj tednov pa jih mesarji 
plačujejo na produktivni bor
zi v Novem Sadu tudi po 5,90 
din kilogram. Prej je bila 
odkupna cena pod zajamče
no, zdaj je visoko nad njo. 
Zakaj tako? Pri nizki ceni ni 
nihče hotel kriti razlike do

Težave železarstva 
na Slovenskem

Predstavniki železarn Jese
nice, Ravne in štore so prejš
nji teden obiskali predsM- 
nika IS Staneta Kavčiča in 
ga seznanili z najvažnejšimi 
vprašanji združitve slovenske 
črne metalurgije. Samouprav
ni organi naštetih podjetij 
pravkar sprejemajo skupni 
razvojni program, delovne 
grupe pa pripravljajo pK>drob- 
ne specializacije, pravilnike za 
delitev dohodka, statut in or
ganizacijo bodočega enotnega 
podjetja.

zajamčene cene niti kmetij
skim organizacijam in ko
operantom, zdaj pa je praši
čev premalo. Rejci, ki nima
jo veliko prašičev, ne more
jo pri ugodni ceni veliko za
služiti. Porabniki mesa pa ga 
morajo plačevati po višji ce
ni, kot bi lahko bila pri na
črtnejšem gospodarjenju v 
kmetijstvu.

Ne morejo pa se sporazu
meti, kako načrtovati kme
tijsko proizvodnjo za ves ju 
goslovanski trg in za možen 
izvoz. Prav tu je izvor naj
večjih težav kmetijcev in ne
zadovoljstva porabnikov živil, 
kadar cene porastejo.

J. PETEK

novinarjeva vloga. Novinarji 
morajo imeti najprej jasne 
pojme o vprašanjih, o kate
rih bi radi pisali, obenem pa 
morajo biti dovolj obvešče« 
ni, da lahko opozorijo na do
ločene probleme in predla
gajo rešitve. Njihovi članki 
morajo temeljiti na prever
jenih dejstvih, ne  smejo pa 
biti inapisani na osnovi po
vršnega vtisa, ki marsikdaj 
daje popačeno podobo stvar
nega dogodka. Enostranskost 
je zelo nevarna in moramo 
se je varovati.«

Na koncu je tovariš Mija
tovič poudaril odgovornost 
ljudi, ki delajo pri časopi
sih, In tistih, ki časopise 
uporabljajo, da v njih pove
do svoja mnenja.

»Cianid morajo biti angaži
rani, opredelitve jasne in 
precizne, in ljudje, ki to de
lajo, se morajo zavedati, ka
ko odgovorna je javno izre
čena beseda. Kajti na osnovi 
teh člankov in mnenj si n« 
tisoče bralcev nemalokrat 
ustvari svoje zaključke in 
sodbe, svoje opredelitve,« je 
končal tovariš Mijatovič in 
še pristavil, da bi morali tu
di politični delavci v večji 
meri uporabljati vsa ta raz
lična sredstva obveščanja.

(TANJUG)

Med zaposlenimi 
kar 200.671 žensk

še  en podatek nam Je 
te dni posredoval Zavod SRS 
za statistiko, ko je sporočil, 
da je bilo septembra letos 
v Sloveniji zaiposJenih 500.698 
ljudi, avgusta pa Jih je bilo 
za pol odstotka manj. —
V go^KKiarstvu je delalo 
426.653, v negosp(xiarstvu pa 
74.045 ljudi. V Sloveniji je  
bilo avgusta med 498.065 za
poslenimi kar 200.672 žensk, 
kar je po odstottou aktivne
ga pirebivailijtva in glede na 
skupno števlo vseii zaposle
nih svojevrsten rekord.

Naročite 
svoj list 
na domači 
naslov

I

Kmetijski nasveti

Vino je — živilo
»v Franciji pridelajo in popijejo nekajkrat več vtoa 

na enega prebivalca kot v Sloveniji, toda v šestih mesecdh 
nisem videl tam toliko pijanih ljudi, kot jih v enem tednu 
lahko vidim v Ljubljani,« je dejal riaš znani vinogradniški 
strokovnjak prof. Veselič, ko se je vrnil z obiska v tujini.

Vino, glavni proizvod naših vinogradov; pijača, ki jo 
človeštvo uživa že 11 tisočletij, so novi izsledki znanosti 
začeli čislati kot visokovredno živilo, včasih pa tudi kot 
zdravilo. Se več: v mnogih državah so začeli povečevati 
porabo vina na račun zelo škodljivih žganih pijač in se na 
ta način boriti proti pogubnemu alkoholizmu.

% Predvsem je pomembno, da v vinu ne vidimo opoj
nosti in pijančevanja, temveč bogat prispevek k človekovi 
prehrani. Medicinska! znanost pozna tri osnovne zahteve, 
pod katerimi vino ni škodljivo za človeški organizem. Na
ravno in zdravo vino, zaužito v zmernih količinah ob ko
silu in večerji, je izvrstno za človekovo zdravje in počutje. 
To pa je vse, kar je potrebno mnogim našim ljudem še 
privzgojiti.

Znanstveni izsledki dokazujejo, da alkohol v razredčeni 
obliki v vinu ni tako škodljiv kot v žganih pijačah zaradi 
tega, ker je v vinu v naravnem sorazmerju z drugimi 
snovmi: s kislinami, z vitamini, rudninskimi snovmi, s sol
mi itd., ki so za organizem zelo koristni. Znani so celo rar 
zbčni načini zdravljenja z vinom.

% Ko želimo pospeševati vinogradništvo z večjo in 
pravilnejšo porabo vina, ne smemo pozabiti, da nam vin
ska trta in predelava grozdja lahko daje še desetine in 
desetine drugih proizvodov. Sveže namizno grozdje je vir 
sokokalorično živilo, priporočljivo za ljudi, ki težiko delajo. 
Grozdni sok je kalorično najbogatejša brezalkoholna pija
ča. Grozdje in sokovi vsebujejo toliko za telo koristnih 
snovi in toliko zdravilnih učinkov, da je odveč vsako pre
pričevanje.

Inž. M. L.
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Četrt stoletja nas že loči od dneva, ki je ostal 

zapisan v naši zgodovini -  simbolično pa tudi 
v grbu naše republike -  kot rojstni dan nove 
Jugoslavije.

Na II. zasedanju Protifašističnega sveta na
rodne osvoboditve Jugoslavije (AVNOJ) so pred
stavniki vseh narodov Jugoslavije odločno pre
trgali negotovost o tem, kakšna naj bo bodoča 
ureditev njihove domovine in njena usoda po 
vojni. Uzakonili so organe ljudske oblasti, ki se 
je razvila iz osvobodilnega gibanja, osnovali vr
hovno zakonodajno telo in izvolili revolucionarno 
vlado. Nacionalni komite, ki je postal edino zako
nito predstavništvo Jugoslavije pred zunanjim

svetom. Izrekli so se za federativno ureditev 
bodoče državne skupnosti na osnovi načel brat
stva in enakopravnosti vseh jugoslovanskih na
rodov, ki jih je združil skupni boj proti fašizmu. 
Proglasili so partizansko vojsko pod poveljstvom 
Tita -  njemu so podelili naslov maršala -  za 
edino redno jugoslovansko vojsko in pozvali vse 
resnične rodoljube, naj se ji pridružijo.

25 let po tem velikem dogodku ni izbrisalo 
pomena zgodovinskih odločitev. Nasprotno. Tok 
časa nam odkriva vse več dokazov, ki potrjujejo 
v novi luči, kako daljnosežni in odločilni so bili 
ti zgodovinski sklepi za bodočnost narodov Jugo
slavije in očuvanje pridobitev naše ljudske re
volucije.

D r u ^  zasedanje AVNOJ 
in  dogodke, ki so mu ne
posredno sledili, laliko po 
paravici ocenjujem o kot 
dioikofnč^ zm ago resnice 
o nešem  osvobodilnem  gi
banju doona in pred sve
tovno jaivnostjo. To je bdla 
odločdlna zm&g& tistih  no
vih družbenih sil, ki so s  
kom unisti na čelu prevze
le  odgovornost za usodo 
s v o jc a  ljudstva in aa6ele 
boj ne le s  fašističnim  
oikupatorjem, aimipak tudi 
z zaox>to in  izdajstvom  do
m ače in tuje reakcije.

Danes si težko predstav
ljam o, da so  bila potreb
na t l i  leta krvave vojne in 
da je moralo pasti na ti
soče življenj, čsbl je konč
no prodrla v svet resnica  
o tem, kdo se v Jugoslar 
viji zares bojuje proti fa
šizmu in da je osvobodil
no gibanje doživelo med
narodno priznanje.

Ko danes prebiramo po
ročila, k i so jih  T svetovni 
javnosti širili predvsem  
pod vplivom izdajalske 
kr^jevske vlade v emigra
ciji, pa tudi iz d o m k ih  
reakcionarnih virov, sko
raj ne m oremo verjeti, 
da je bilo m ogoče taiko 
dolgo držafti svet v zm oti. 
Toda dejstvo je, da so po
ročila tujega tiska in ra
dijskih postaj — vključno 
tudi s  sovjetskim i — vse 
leto  1942, delom a pa tudi 
še  v letu 1M3, pripisovala  
uspehe v boju s  fašistič
nim i oikupatorji kraljevi 
vojsfld in četnišikemu ge
neralu Mihajloviču. Njega 
so, čeprav je sodeloval z 
I t^ ja n i in Nemci, im eno
vali za m inistra kraljeve 
vlade in svetovni javnosti 
so  ga prikatzmali kot le
gendarnega junaika odpora 
na Balkanu. Zapadne sile 
so  im ele pri tem  svoj po
sebni interes, Sovjetska  
zveza pa je zaradi dobrih 
odnosov z njim i bila pri
pravljena žrtvovati res
nico.

Zmaga resnice 
o boju 

v Jugoslaviji
Zlasti v nekaterih naj

bolj kritičnih trenutkih  
n aS^ a osvobodilnega gi
banja je že kazalo, da ju- 
naškim  borcem  proti oku- 
j>atorju preti nevarnost, 
da bodo izkrvaveli brez 
sledu — a da se bodo iz
dajalci in špekulanti pola
stili sadov njihovega boja. 
Toda m oč osvobodilnega  
gibanja je naglo rasla in  
v ^  l^ j š a  je bila organi
ziranost. Obenem ko se je 
v boju z okupatorjem  kre
pila in kalila partizanska 
vojska ob koncu novem bra  
1943 je im ela 8 korpusov in

29 divizij, 99 brigad in preiko pospešilo lu'editev njiho- Churchill in Stalin pogo- 
100 partizanskih odredov vih odnosov z osvobodil- varjala o razdelitvi inte- 
— se je na osvobojenem  nim  gibanjem in priznanje resnih področij na Balkar 
ozemlju razvijala in utrje- nove Jugoslavije. nu in da sta se glede Ju-
vala ljudska oblast. Demo- V objavljenih sipominih goslavije sporazumela o
kratično izvoljeni ljudski in drugih virih, ki nam delitvi vpliva na 50°,'o:50%. 
odbori so pc»tali edini za- danes om ogočajo .vpc^led vem o tudi za druge kom- 
koniti nosilci oblasti. Raz- v raena zakulisna dogaja- binacije, s  katerim i je ra-
širitev osvobojenega ozem- nja v času vojne, lahko čunala mednarodna reak- ......
Ija po kapitulaciji Italije najdem o dokaze, da se je cija vse  do konca vojne, m ednarotoe 
je om ogočila, da so bili v taboru zaveznikov že ^
ustanovljeni tudi najvišji davno pred uničenjem fa- K on stitu ir^ je ^^^e Ju- 
predstavniški organi posa- šizma začela tekma za vazr goslavije, la je bilo izvr- 

o g sklepi II. zaseda-

Lado Lamut: J A J C E  (tuš, 1946 — s poti slo- 
venskih umetnikov po sledovih V. ofenzive) [jj

  I n

meniti
velikih

niti
sil,

kombinacije 
niti spletke 
ali domače

nju AVNOJ, je prekrižalo 
vse take in podobne ra
čune. Nova Jugoslavija se 
je še pred koncem vojne 
oblikovala v sam ostojno, 
suvereno državo. Zavezni-

Prva zmagovita 
revolucija 

po Oktobru
s  sklepi II. zasedanja

. . . . .  , AVNOJ je bila zapečatena
ki ^  m ^ i  priznati ne le
m oc partizanske w j ^ e  ki in odprta pot
je vezala na sebe več oku- ^  socialistični razvoj Ju- 
p a to r s l^  divm j kot vsa goslavije. To je pomenilo 
zavezm ^ a vojska v It^ iji, ^ ^eke sociali-
ampak tudi i ^ o  ljudsko revolucije po Leni-
oblast, ki je očitno doka- Oktobru.
zala, da uživa podporo 
najširših množic.

Jugoslavija se je tako 
izognila usodi, ki je do
letela nekatere druge d e

Dejstvo, da se je naša 
revolucija odigrala na svo
jevrsten način, da se je 
odvijala v okviru boja 
proti fašizmu, ki je hkrati

Vrhovni komandant NOV in POJ ter generalni sekre
tar KPJ tovariš Josip Broz Tito bere poročilo na 
zgodovinskem zasedanju AVNOJ, na katerem so bili 

postavljeni tem elji nove Jugoslavije

zele in osvobochlna giba- ^niogočil izločitev izdajal- 
nja, kjer so po koncu voj- icompromitiranih
ne borce proti fašizmu stare Jugoslavije
razorozUi ali celo p re^ - prenos oblasti v roke 
njali, oblast pa je prešla delovnega človeka, je se-

meznih narodov Jugosla
vije. V Sloveniji se je to 
zgodilo na Kočevskem  zbo
ru odposlancev v začetku  
oktobra 1943, Takrat so  
bili izvoljeni tudi odpo
slanci v zvezni parlament, 
AVNOJ. Tako so delegaci
je, ki so  se — še v času, 
ko je na večjem  delu na
šega ozem lja besnela nem 
ška ofenziva — zbrale v 
osvobojenem  bosenskem  
m estu Jajcu na znam enito 
zasedanje, lahko upraviče
no spr^fovorile v  im enu  
vsd3 narodov Jugoslavije.

Sklepi II. zasedanja  
AVNOJ so odvzeli izdaj^- 
siki begunski vladi v Lon
donu pravico nastopati v 
imenu narodov Jugoslavi
je. Opo55orili so  zavezni
ške države, da im a ljud
stvo Jugoslavije svojo last
no zakonito oblast in 
vlado, s katero se m orajo 
pogovarjati bodisi o  skup
nem boju proti fašizmu, 
bodisi o vprašanjih miru 
in povojnega življenja.

Sklepi AVNOJ 
so preprečili 
mešetarjenje 

na račun 
Jugoslavije

čeprav II. zasedanju  
AVNOJ ni takoj sledilo do
končno priznanje s  strani 
zaveznikov, so  vendar nje
govi sklepi pom enili tisto  
odločilno dejanje, ki je

širitev vplivnih področij in 
bodočo razdelitev sveta. 
Tudi Jugoslavija, ki leži

spet v roke domačih m  
tujih protiljudskih reži
mov.

veda imelo odločilen vpliv 
tudi na nadaljnji razvoj 
socializm a v naši deželi. 

N aša revolucija ni bilaDaljnovidnost osvobodil 
na tako pomembnem  geo- gibanja in njegovega uvožena. Izvojevala jo je
grafskem oziroma strate- vodstva je torej vnaprej Kom unistična partija Ju- 
škem  področju, nd m ogla pr^rečU a, da nam konec goslavije, oprta na vse 
ostati izven kombinacij ve- vojne ni p r in e s i takih tBt ljudstvo: delavski razred, 
likih sil. Ko so kovali na- zočaranj. Sklepi AVNOJ so delovne km ete in izobra- 
6rte o bodoči ureditvi E5v- prišli ob pravem času. No- žence. Tem ljudskim  mno- 
rope, so  tudd Jugoslavijo va Jugoslavija je bila še žicam se je KP čutila od- 
— vsaj na papirju — ko- j>red koncem  vojne obli- govorno tudi v bodoče. Za- 
sali in  delili in ji priprav- kovana in utrjena tudi kot to  se je dosledno zavze- 
Ijali usodo po svojih že- državna skupnost in nje- mala za resaiično ljudsko 
Ijah. Znano je tudi, da sta  nega revolucionam ^a raz- dem okracijo, za osvobodi- 
se na jaltskem  sestanku voja niso več m ogle spre- tev iniciative in odgovor-

{ n i  t J

■ • ... ...

BOŽIDAR JAKAC: »V kmečki izbi čakamo na prehod čez Kolpo. . . «  (beležka s 
svinčnikom, 11. novembra 1943 — s pohoda slovenske delegacije na H. zasedanje 
AVNOJ)

nosti človeka. Zato ji je 
bil tuj dogri'.atizem in ta
ko pojm ovanje socializ
ma, ki v človeku vidi le 
orodje višjih sil oz. vse
m ogočne države.

Tak razvoj socializm a  
pri nas se je v tem elju  
razlikoval od stalinistične 
prakse in je prej ko slej 
moral priti v konflikt s 
Stalinovo velikodi-žavno 
politiko.

Stalin je že po dru
gem zasedanju AVNOJ 
poslal telegram Titu, 
v katerem mu je očital, 
da njegovi sklepi pomeni
jo  »nož v hrbet« politiki 
Sovjetske zveze. Danes se 
lahko vprašamo, ali se je 
Stalin zares bal, k ^ o  bo
do zapadni zavezniki rea
girali na avnojske sklepe, 
ali pa mu ni bilo po volji 
predvsem to, da se je po
litika Jugoslavije razvija
la tako sam ostojno in da je 
že s prvimi koraki poka
zala, da hoče biti suvere
na in neodvisna. Zahodne 
države, ki jim  razvoj v 
Jugoslaviji prav tako ni 
bil pri srcu, ker je krenil 
v socialistično smer in 
prekrižal marsikatere nji
hove načrte, so vseeno 
realistično ocenile, da gre 
za široko ljudsko gibanje 
in da takega ni m ogoče 
po naročilu ustvariti, pa 
tudi ne ustaviti.

Zasluga revolucionarne
ga vodstva osvobodilnega 
boja je, da je pravilno 
ocenilo mednarodno situa
cijo in m oč lastnega giba
nja in da ni nikogar pro
silo  za blagoslov, ko je te
mu gibanju dalo tudi 
ustrezno državno-pravno 
obliko.

V sklepih II. zasedanja 
AVNOJ vidim o torej že 
tudi začetek sam ostojne 
poti socialistične Jugosla
vije. Ta sam ostojnost, ki 
je tena izmed stalnih odlik  
našega razvoja, se je kas
neje vedno znova potrje
vala kot pravilna ne sam o 
glede mednarodne politi
ke, ampak tudi glede no
tranje ureditve. Prav ta 
sam ostojnost nam je om o
gočila tudi izvirno, ustvar
jalno iskanje novih rešitev  
pri oblikovanju dnižbenih  
odnosov, v prizadevanju, 
da bi naša družba bila ne 
le čimbolj produktivna, 
ampak tudi demokratična 
in človeška, kar predstav
lja eno izmed glavnih ob
lik socialističnega razvo
ja v Jugoslavivyiji.

BOGDAN OSOI.NIK



Mariji Košorok, 
materi - mučenici

Tiho in m irno ko t sve
ča, ki nam je  dala vse, 
kar je imela, se je  pred  
dnevi izteklo blago življe
n je  partizanski m ateri Ma
riji K ošorok iz Sinovice 
nad Sodražico, k i je  jesen  
svojega dolgega in  trp lje
n ja polnega življenja  pre
živela v L ju tijan i.

Pred štirim i leti sm o se 
K ošorokove m atere ob n je 
ni 80-letnici spom nili na 
straneh našega domačega 
tednika, zdaj pa ji lahko  
ob slovesu napišemo sa
m o neka j toplih, prisrčnih  
besed, ki n jen im  dragim  
sicer ne bodo več oživile 
ljubljene m atere, vsem  nam  
pa bo ostal v srcih in 
spom inu  zapisan njen  po
nosni lijc slovenske parti
zanske matere.

Rodila se je  15. avgusta  
1884 v Sinovici ko t tretji 
o trok kočarja Valentina  
Levstika, ki je  bil hkrati 
tudi vaški krojač. 5. febru 
arja 1905 se je  poročila s 
pism onošem  in rešetarjem  
Jožetom  K ošorokom  iz 
Ravnega dola. Trikrat je  
m oral m ož Jože za kru 
hom  v Am eriko, dom a pa 
je  ostajala za vse delo m a
ti sama, k i je  rodila 10 
otrok. Cas m ed obema  
vojnam a je  potekal v več
nem  delu in skrb i za dru 
žino in kljub  vsem  teža
vam  je vzgojila o troke v 
poštene poklice in pom a
gala omogočiti sam osto j
no življenje.

»Tedaj pa je  prišla naj
težja preizkušn ja  za slo
vensko ljudstvo  in tudi za 
vašo družino  — druga sve
tovna vojna. K ot ptice so 
Vaši sinovi priplahutali 
tiste dni v varno zavetje  
svoje matere, toda vi tedaj 
niste  bili sam o m ati svojih  
otrok, postali s te  dosti 
več. postali s te  m a ti slo
venskih  partizanov. Sam o  
vi veste za vse, k i so pri- 
fuijali pod plaščem  m raka  
in noči v vašo hišo že

od prvega dne upora. K lju 
bovali ste vsem  nevarno
stim , sprejem ali ste prve 
borce za svobodo, jih  hra
nili, jim  šivali in še dosti 
več: v  n jih  ste utrjevali 
vero, da je to j ,  k i ga za
čenjajo, pravičen boj. V 
tem  je  vaša veličina, Ko- 
šorokova mati. V tisti hri
bovski vasici se je  našla 
pogumna, preprosta, rev
na km ečka  žena in mati, 
ki skorajda ni poznala ve
likega sveta, pa je s svo
jim  poštenim  srcem, četu
di versko vzgojena in ver-

m m

sko prepričana, tako j in 
brez oklevanja našla pot 
k  resnici in pravici. In  vsa 
vaša družina je  šla po va
šem  zgledu. Drug za dru 
gim  so vaši sinovi in hče
re brez oklevanja našli pot 
v vrste borcev za obsto j in 
bodočnost svojega ljudst
va . ..«

Tako je  govoril na po
grebu M arije K ošorok Dra
go K ošm rlj, urednik Radia 
Ljubljana, na ljubljanskih  
Zalah, ko  je  m nožica ljudi 
stala ob odprtem  grobu  
slovenske m atere  — m uče
nice.

»Niste poznali sveta in 
vseh njegovih hudobij, to-

Sedemnajst mladih nagrâ ncev
(Nadaljevanje s 1. strani)

Karel Bačar, direktor krške
ga pedagoškega zavoda Oto 
Mikulič in urednik Dolenj
skega lista Tone Gošnik, je 
slednji prebral izid nagrad
nega razpisa, katerega se je 
udeležilo 20 učencev osnov
nih šol in 10 dijakov sred
njih šol. Komisija je pred
lagala za nagrade naslednje 
učence osnovnih šol; Silvo 
Mežnar iz Šmihela, Alija 
Trenza iz Šentjerneja, Metko 
Slana iz Brežic, Marijo Kra
mar z Otočca, Tatjano Ku
kovec iz Šmihela, Alenko

HOTEL
GRAD
OTOČEC

želi veselo praznova
nje dneva republike 
vsem kolektivom in 
občanom! Priporoča
mo se za obiski

Jarm iz Vel. Gabra, Darinka 
Ajster iz Cerkelj, Nežiko Du
lar iz Novega mesta, Jožico 
Turšič iz Cerkelj in Renato 
Kratochvil iz Krškega.

Nagrade so dobili tudi 
srednješolci: Stanislava Ve
selič iz ESS, Ivanka Drenik 
iz ESŠ, Angela Kuzmič iz 
Šolskega centra za gostin
stvo, Marija Vipavec iz SZD, 
MaAjaž Verbič iz gimnazije, 
Marta Primc iz SZD in Fran
ci Gole iz Poklicne avtome- 
hanske in kovinarske šole v 
Novem mestu.

Kcilektivne nagrade so si 
hkrati zaslužile osnovne šole 
Šmihel, Šentjernej in Breži
ce, ki so dobile po 500, 450 
in 350 din, prav tako pa tudi 
ESŠ in Šolski center za go
stinstvo, ki sta dobila po 
500, 450 in 350 din.

Po razglasu ocenjevalne 
komisije je Oto Strajnar v 
imenu Zavoda za investicije 
ZŽTP iz Ljubljane, ki je na
slednik investicijske grupe za 
izgradnjo avtomobilske ce
ste, pozdravil »brano mladi
no in posameznim nagrajen
cem čestital ter izročil na
grade. Odbor za 10. obletni-. 
co zgraditve avtomobilske 
ceste Ljubljana—Zagreb je 
nato udeležene« nagradne^ 
razpisa v šolskem centru za 
gostinstvo tudi i>ogostil, čla
ni odbora pa so se z mladi
mi nagrajenci dalj časa za
držali v prisrčnih pomenkih.

Prireditev je bila ena iz
med slovesnosti, ki jih je šir
ša Dolenjska pripravila v 
počastitev jutrišnjega jubilej
nega dneva republike.

da v letih najhujših  pre
izkušen j je  bila vaša vera 
v poštenost in pravico  
neom ajna do konca, š li  ste  
skozi vse trpljenje, ki ga 
lahko presto ji sam o pre
prosta, v  delu in trp ljenju  
utrjena slovenska km ečka  
m a t i . . .

K ot da še zdaj vaša ne
m a usta šepetajo težko pri
poved o tis tih  časih: ,S i
na Franceta so pred očm i 
njegove žene in neboglje
nih o trok ustrelili belo
gardisti, po tem  je prišlo  
sporočilo, da je  padel sin  
Janez v partizanih, potem  
spet sporočilo, da je  v  
boju za svobodo padel 
drugi sin S ilvo.’ VedeU 
ste, da je  sin Jože nekje  
v nem škem  taborišču. Ka
ko  vam je  moglo hiti, ko  
je  prišla novica, da je  naj
m lajši sin S tanko  um rl v 
taborišču Bergen-Belsen  
potem , ko so ga esesovci 
pretepli do sm rti? Kako  
vam  je bilo, ko ste  imeli 
hkra ti moža in pet sinov 
v italijanskih taboriščih?

Kako trdna je morala bi
ti vaša zavest, da ste pre
nesli novico, da so vam  
m oia, ki se je kom aj vr
nil iz ita lijanske interna
cije, odgnali Nem ci v svo
je  taborišče, od koder je 
prišel po vojn i um ret v 
dom ovino, vi pa niste im e
li ne denarja ne dosto jne  
obleke, da bi odšli v  L jub 
ljano na njegov pogreb. 
Kako je krvavelo vaše sr
ce, ko ni moglo nikoli zve
deti, k je  ležita pokopana  
vaša dva partizana, od ka 
terih je  eden ko t ranjenec 
živ, zg o re l’

N ajhujši dom  je t i l  za 
nas takrat, ko  so pridrveli 
iz doline oboroženi oku 
patorji in z  dom ačim i iz
dajalci pred vašimi očmi 
zažgali vašo domačijo, vas 
z  družino, kolikor je je 
še bilo dorria, pa odpeljali 
v internacijo. Takole ste  
pripovedovali o tistem  do
godku:

,še  pogledati nisem  sm e
la nazaj, kako v plam enih  
ugaša m oje in m o je  dru
žine trp ljen je!’ 

š tir i  sinove je  dala Ko- 
šorokova m ati dom ovini za 
svobodo. D omov se je vr
nil um ret tudi n jen  mož, 
vrnila sta se sinova Jože 
in Polde, ■ toda vračali so 
se na pogorišče doma na 
Sinovici.«

Ne hvale in ne kolajn  
ni dobivala niti ne pri
čakovala Košorokova m a 
ti. S prisrčnim i, toplim i 
besedam i so se od nje po
slovili njeni dragi in ji 
izrekli vse spoštovanje za 
častno in juTiaško življenje  
ter za prestano trpljenje. 
Topel spom in ji bodo 
ohranili tudi vsi, k i so jo  
poznali in imeli radi.

JUBILEJNEGA ZASEDANJA ODPOSLANCEV slovenskega naroda, ki so se letos 
3. oktobra po 25 letih spet zbrali v Kočevju, sta se udeležili tudi nekdanja od
poslanca Marija Ivančič z Gore nad Sodražico in akademik Božidar Jakac. Naš 
fotoreporter ju je ujel v hipu, ko je tovariš Jakac prijjel Ivančičevi mami na 
prsi rdeč nagelj. Danes sta oba med delegati II. zasedanja AVNOJ v Jajcu. Njima 
in vsem drugim borcem ter akti\istom  naše revolucije pa pošiljamo prisrčne 
pozdrave! (Foio: Mirko Vesel)

Odlikovanje za Marijo Ivančič z Gore
Marija Ivančič, , 78-letna 

kmetica z Gore nad Sodra
žico, je v sredo zjutraj odpo
tovala iz Ljubljane v Beo
grad, potem pa še v J^jce 
na proslavo 25-letnice II. za
sedanja AVNOJ. Pred četrt 
stoletja je bila na Kočev
skem zboru izvoljena v slo
vensko delegacijo za zaseda
nje v Jajcu, vendar se zaradi 
bolezni takrat zasedanja ni 
udeležila.

»Hudo mi je bilo tedaj, da 
nisem mogla odpotovati z 
drugimi tovariši v Bosno, 
vendar sd me bolezni, žalo
sti in skrbi tako izmučile, da 
nisem mogla nikamor. Tedaj 
sem tehta’a komaj nekaj nad 
štirideset kilogramov ...«

Skrbi in težav je bilo tedaj 
za žensko njenih let preveč 
in telo je klonilo, toda ne 
dtih, kakor sama vedno trdi. 
Toliko bolj je vesela sedaj, 
ko prihaja v oddaljeno vasi
co na Gori toliko pošte in 
povabilo od samega predsed
nika Tita. 23. novembra po
poldne so jo obiskali zastop
niki občinske skupščine in 
družbeno-n'^litičnih organiza
cij iz Ribnice in Sodražice.

Novi pionirji 
v Kočevju

152 cicibanov so sprejeli v 
picnirsko organizacijo na
osnovni šoM v Kočevju v ne
deljo, 23. novembra. Na slo
vesnosti ob sprejemu so na
stopili v kulturnem delu 
sporeda šolski picoiirski pev
ski zbor, mladi učencL glas
bene šcJe in recitatorja.

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 ponadbe!

Vse Informacije daje 

PRODAJNI ODDELEK

L J U B L J A N S K E
O P E K A R N E
L « J U B L « J A N A

Cesta na Vrhovce 2, telefon 61-965 in 61-805.

Predsednik občine Bogo Ab- 
rahamsberg je Ivančičevi ma
mi izročiil v imenu zvezne 
skupščine plaketo II. zaseda
nja AVNOJ, na kateri je 
vgravirano njeno ime. Plake
ta naj ji bo posebno prizna
nje za njeno več kot četrt- 
stolefcno delo v službi domo
vine, na prijetno srečanje z 
zastopniki občine pa jo bo 
še dolgo sp>ominjal šopek 15 
rdečih nageljnov in stekleni
ca zdravilne hermelike.

Ivančičeva mama se je  v 
družbi tovarišev iz Bibnice

in Sodražice raagiibala inade- 
lo se je, kot da je odložila 
lepo število let. Vesele je b i
la, kot že dolgo ae, saj je 
čutila, da je še niso vsi po
zabili, da družbi lai^o  še 
koristi. Na pot v Beograd, 
kjer se bo srečaila s pred
sednikom Titom in z  mno
gimi drugimi tovariši, so ji 
zaželeli mnogo sreče. Tja pa 
bo ponesla predsedniku re
publike tudi prisrčne pozdra
ve in želje vseh občanov rib 
niške občine.

-vec

Kreditna iianka 
in hranilnica Ljubljana

LJUBLJANA

ekspozitura 
v Črnomlju, 
ul. Mirana 
Jarca 3
Čestita za dan republike vsem svojim 
poslovnim sodelavcem ter se pripo> 
roča za nadaljnje sodelovanje!

še nadalje se priporočamo zlasti:

-  za vključevanje v vse vrste varče
vanja -  obresti do 8%, nagradna 
žrebanja;

-  stanovanjsko varčevanje -  za obča
ne do 500% posojila;

-  za delovne organizacije do 140% 
posojila;

-  devizno stan. varčevanje do 525% 
posojila

-  devizni računi občanov do 8% 
obresti;

-  devizni akreditivi in devizni računi 
družbenih organizacij;

-  kombinirano stanovanjsko varčeva
nje -  občan in delovna organizacija.

-  Poslužujte se naših uslug pri vseh 
vrstah potrošniških kreditov!

-  Posredujemo vse ostale zahtevke 
za kratkoročne in dolgoročne kre
dite ter devizne kredite pravnim 
osebam.

■  Občani, poslužujte se pri varčevanju področnih 
poSt in hranilnih blagajn pri podjetju »BELT, 
ČRNOMELJ In »ISKRA«. SEMIČ!
■  PRI ODHODU V TUJINO SI ODPRITE DEVIZNI 
RAČUN! Te posle opravljamo brezplačno.
I  Poslužujte se Se v nadalje tudi vseh drugih 
uslug, ki vam jih nudi Kreditna banka in hranil
nica Ljubljana % najbolj popolno mrež« poslovnih 
enot.
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Iz življenja za življenje
Samoupravljanje, ekonomski sistem , komunalni stvo, zdravstvo, inšpekcija ce 

sistem , m eje občin in planiranje, splošna poraba, službe in še kaj že zdaj de- 
mladina in še marsikaj so pojm i in stvari, ki že lujejo m  širšem območju, 
nekaj časa vro in kipe v naši družbi. Kongres Zveze ker Je ena sama občina za- 
komunistov Slovenije prav gotovo ne bo mogel mi- nje premajhna, 
ni o tega, saj so komunisti bili vedno v središču do- Ko smo sprejemali delov- 
gajanj v našem razv'oju. ni program medobčinskega

Šest delegatov izmed 11, ki bodo iz novomeške sveta, smo vedeli, da bo de- 
občine šli na ta kongres, sm o povprašali za njihova lovanje učinkovito le, če lio- 
mnenja. Veliko vsebine je v tem, kar so povedali, mo us!dajevali idejno enot- 
V'si pa od kongresa tudi veliko pričakujemo. Pred- nost v konkretni akciji na 
vsem  želimo javsnih in odločnih stališč ter tega, da širšem območju. Medobčinski 
bi odprli vrata mladim, ki bodo prinesli novega svet je uspešno usklajeval 
duha. Kongres naj črpa iz življenja in ustvarja za politično delo ob dogodkih
življenje.

Reorganizacija je vse
binsko vprašanje

B  Miroslav Vute, sekre
tar komiteja občinske kon
ference ZKS Novo mesie:

— V soraTmemo dtrfgo- 
tnkjnem uresničevanju reotr- 
ganigMCije ZK v naši občini 
smo |)(rišM do več spoenanj. 
Zunanja, pe zato nič manj 
ixxneiitbne o4>lika reorgani^- 

je bdila v novem načinu 
angjapigaranosti kotnunistov. 
Katnesto dosedanjih 73 majh
nih, številčno nepoanefnbnih 
organdzBcij . imamo zdaj 26 
omgandoiacij, ki so zaraxll sivo- 
je šbeviJćnosti pomembne kot 
živi dejaivnSk. To smo opra
vili najjptrej.

Sledila je vsebinska pre- 
odoraeba ZK. Tu je bilo tre
be lifljprej raačistiti s tašti
nu komimisti, ki so bili že 
ddje časa suha veja v orga- 
nicaciji. Ker niso sodelovali, 
(Je 110 članov izmed 1600 v 
otočini izključenih.

V raapravah o tem, zakaj 
BO se številni koniunisti za,- 
jjrli vase, smo ugotovili, da 
je Oirganizacija soma nema- 
k>kraft dajala povod za to. 
žiivim ljudem je treba dati 
p«rav tudi takrat, kadar je 
Temnice bridka. Spoznali smo, 
da moramo stare kc«nuniste, 
zlci^i borce, obravnavati dru-

Miroslav Vute

gače kot mlaiiče. Drugo spo- 
Bnai>)e je bilo, da ae komu- 
ndfiti, Id ao na vodUnoh po- 
ki^^ajih, v mo!)ih oaiganizaci- 
•)eii nesnatokmEvt se  oibnašajo 
kot enaki med enakimi, da 
BO njihovi postopka vifiaslh v 
n a s p ro ti b vodili ZK in na
šega semo«qp(ravnega sistema. 
6  tem necadiravim pojavom 
smo se šele sxtčeJi spoipadoti.

In zdaj smo ptri oibnavlja- 
nju ZK s sprejemanjem mla- 
flih. Premalo smo se obra
čali do mJaddne. Poleg dru
g e ^  so tudi znani dogodki 
v CSSR dokazali, da je mla
dina pripravljena vstoj^ti v 
ZK in v njej aktivno sodelo- 
TOti. To nej nam bo spodbu
da, da naixjo ne bomo več 
pooiabljali, da bomo imeli 
nenetno skrb za sprejemanje 
mdaddih ter jih  aktivno vklju- 
tevali T razreševanje dmiž- 
benlh nasprotij, s  katerimi 
88 srečujemo.

Zdaj imamo v ZK toildko 
mladih, da bo t  njej brez 
dvoma zarvel nov duh, mJadi 
pe bodo ustvairili v ZK  tudi 
nove odnose. S posebnimi 
aktivi jim  bomo marali omo
gočiti odpirte in odkrite od- 
eavore o vsem, kar je bode
če in narobe. S to  mladino 
bomo morali prodrebi v vse 
orgenizacije in jo upanabiti

Prav pri aprejeoianju mla
dih v ZK so veH'ko sodelo
vali aktivi ZMS. Tu se nam 
odpira ' nova naloga: tesneje 
se bo treba povezati z mla
dinsko org<2ni2!acijo, ker bo 
samo tako postalo apirejema- 
nje najnaprednejših mladin
cev in mladink stalna otolika 
dela.

Dosedanji okviri 
so preozki

■  Ludvik Golob, sekretar 
mrdubčtnskega sveta Zveze 
komunistov Novo mesto:

— Nfedobčinski svet ZK v 
Novem mestu naj bi zajel 
po osnovni zamisli komuni
ste v vseh občinah šitrše;>a 
dolenjskega območja. Žal je 
zaenkrat uokviril le štiri ob
čine: Omomelj, Metliko, No
vo mesto in Trebnje, in prav 
v tem je težava. Na območju, 
ki ni zajeto, so se sicer že 
našli v drugačnih formalnih 
okvirih, vendar je njihova 
problematika enaka oni v šir
ši Dolenjski.

Regionalni razvoj, ki ga 
ustA-arjamo prav z ^ j ,  zahte
va povezanost širšega ob
močja, ker edino to lahko 
zajame res vse sile. ki na 
tem otwnočju delujejo, šol-

CSSR. V šolstvu na pri
mer moramo ustvariti idej
na izhodišča za širšo Dolenj
sko in šele nato lahko zač
nemo z delovanjem. Isto ve
lja za načelno sprejeta stali
šča o davčni politiki in dru
gih nepravilnostih, ki. jih  o- 
menja resolucija CK. Medob- 
čmstei s.\iet ima o tem že iz
delan deiavni program. Dru
gi organi, tako v občinah kot 
delovnih organizacijah, pa

»Zadnje čase sm o tu
di na širšem  dolenj
skem območju sprejeli
V Zvezo komunistov ve
liko mladih ljudi. To 
ni samo uspeh, pač pa 
tudi nova in velika od
govornost za vse ko
muniste. Najti moramo 
način, da bi jim  po
magali pri njihovi idej
ni izgradnji in vsako
dnevnem u\'<eljavljanju 
v življenju. V m arsi
čem nam bo pri tem  
pomagal VI. kongres 
ZKS, kljub vsemu pa 
^  treba njegova stali
šča prilagoditi našim  
razmeram!« ( Sekretar
medobčinskega sveta 
ZK Novo m esto Ludvik 
(iolob v razpravi ob 
sprejemanju mladih v  
ZK)

Ludvik Golob

so sprejeli glede tega prema
lo kon'.cretne programe. Zato 
nas tu čaka še dolgotrajen 
boj.

Velik uspeh je sprejemanje 
mladih, ki je tudi na našem 
podrcčju sledilo pritisku sve
ta in zgledu od drugod. To 
kaže, da so bili tako akcija 
programi za sprejemanje 
mladih v ZK prej v , občin
skih komitej’h preozko za
stavljeni.

Dragica Rome

miDčja, to je širše Dolenjske 
Občinski okviri iagubljajo 
svoj smisel prav p«ri uresni- 
čevanju teh zelo obsežnih 
nalog. Naš razvoj naj teme
lja na več osnovah.

Sami se moramo aktivne
je vklj-učati v celotno pro
gramiranje razvoja. Pri tem 
moiamo upošte^^ati prirodno 
gospodarsko celovitost širše 
Dolenjske. To bomo dosegli 
samo če bomo združili v 
naporih za dolgoročno pla
niranje vso razpoložljivo 
strokovno in možgansko sii!o, 
ki nam je n« našem območ
ju na voljo.

Samo izdelani konce,->t raz- 
v̂ ĵa širšegi dolenjskega ob
močja bo lahko na dokumen
tiran način ovrgel mišljenje 
nekaterih gospodarskih kro
gov v Sloveniji, da je Dolenj
ska bila, da je in da naj bo 
še vnaiprej izrazito 'kmetijsko 
področje!

Rešitev je v dejanskem 
samoupravljanju

I  Dragan Zatežic, zobo- 
zdravnii v zdrav tve'em  do 
m« Novo mesto:

—- V zdravst\Mi je osnovni 
problem sistem organizaci.ie 
zdravstvene službe, ker v 
njenih dosedanjih oblikah 
vulg;?rizira zdravstvo in
predaja zdravnico etiko sko
ro dobesedno s tehtnico po 

izdelati moramo koncept zdravstvenega de
razvoja Dolenjske

■  Dragica Rome, direkto
rica PTT poJjetja Novo me
sto:

— Bree dvoma imamo ko
munisti pri načrtovanju raz
voja zelo odgovorno nalogo 
Ko ustvarjamo idejna izhodi
šča za dolgoročna program 
ustaUtve slovenskega narod
nega gospodarstva, moramo 
vedeti, da je od tega odvis
na tudi rast osebnega in 
družbenega standarda obča
nov. To troje pa lahko za
gotovimo samo z usklajenim 
razvejem posameznih obmo
čij v Sloveniji!

Komunisti sii moramo za
torej prizadevati za uteme
ljen, stvaren, hitrejši in 
skladnejši razvoj našega ob-

lavca spreminja predvsem 
v admdnistratorja in mu še
le čisto na koncu dopušča, 
da je zdravstveni delavec.

Preobremenjen z admini
stracijo, poistaja zdravstvena

delavec grob do pacientu. 
in birokrat. Rešitev zdrav
stva je v dejanskem delav- 
sk^n  samoupravljanju, ven
dar ne v mejah občin, ker 
je občina zato premajhna, 
pač pa v mejah republike in 
zveze

Današnje samoupravljanje 
je v zdravstvu porinjeno na 
stranski tir dn tako bo vse 
dotlej, dokler ne bo tudi 
zdravstvu omogočeno formi
rati cene in jih predlagati 
pristojnim organom v odob
ritev, talio kot delajo druge 
delovne organizacije.

Dajmo mladim prostor, 
ki jim pripada!

B  Mihael Duh, stro. n 
ktju avhi'ar pri SGP Pionir:

— O mladini se veliko Do
govarjamo. Nekateri trdijo, 
da je vizrok težav z njo v 
FKjmanjkanju prostorov, ki 
naj bi bili'm ladini na voljo, 
drugi špet kar počez obsoja
jo m’adino, češ da se pre\’eč 
potika - po ja^Tiih lok'.^lih, .ne
kateri iščejo vzroke v zmanj
šanih 'možnostih za zaposlo
vanje mladine itd. itd.

Na.jbrž ima vsak delo?na 
prav, mimogrede pa naj ome
nim, da je v novomeški obči
ni zdaj 360 ne^a,x>s!enih mla-

šanje, kako sm., . „z,-
bd komunisti ob idejm raz
ličnosti sposobni krepiti svo- 
jo lastno akcijsko enotnost.

Imam vtis, da za akcijsko 
enotnost nismo zadostno pri
pravljeni, zato, ker imamo 
kot komunisti premalo po
litične kulture. Razvejanost 
osebnih in skupnih intere
sov komunistom velikokrat 
otežuje, da bi vedno :n pov
sod imeli pred očmi uresni
čevanje idejno-političnih o- 
snov ZK-

Pomanjkanje družbenega 
izkust\'a, družbeno-politične- 
ga, ekonomskega in strokov
nega znanja ter hkratno 
vztrajanje na dolžnostih, ki

Mihael Duh

Dragan Zatežič

dih ljudi. Hkrati je v podjet
jih še vedno veLko honorar
no za^slen ih  upaitojencev.

SaniD z govorjenjem vpra
šanja mladine, ki v^dno bolj 
zori, v naši družbi ne bomo 
rešili. Brez dvoma drži da 
mladina ne mara napak, da 
jih žigosa in kritizira, toda 
hkrati ima rada naš sociali
zem in samoupravljanje. Brez 
mnogo besed ji torej daj
mo v družbi prostor, ki ji 
pripada, skupaj z odgovor
nostjo, ki jo s tem mora 
prevzeti. Videli bomo, da zna 
spoštovati to, kar so zgradili 
dosedanji rodovi, in da zna 
nadaljevati njihovo delo.

Akcijska enotnost 
je odvisna od politične 

kulture
■  Franc ^ l i ,  sociolog, 

strokovni sodelavec pri druž- 
beno-političnih organizacijah 
občine Novo mesto:

— V vsaki družbi so ra
zen drugih tudi idejne raizli-

Franc ! âli

90 jim zaupane, vodd mno
ge komuniste v spopad z vo
dili, ki jih oznanja ZK. Tež
ko je trpeti pra-kso, da po
samezni komunisti v svojem 
delovanju odstopajo od spre
jetih načel in stališč ZK.

Menim, da bi prav dvig 
politične kulture komunista 
v marsičem prispsval. da bi 
preko ustvarjalnega razmi- 
šlanja dosegala ZK akcijsko 
enotnost v teoriji in praksi. 
Samo s politično kulturo bo
do lahko komunisti ob vseh 
razlikah in s::opadih, ki so 
v naš.; družbi, delovali real
no in komvmistično!

Spraševal in napisal: 
MIIjOŠ JAKOPEC

Narodni heroj 
Stane Semič-Daki 

prejel oo'Mčje
Predsednik občinske 

skupščine Novo m esto  
Franci Kiihar je v pone
deljek, 25. noveanbra, izro
čil narodnemu heroju S ta
netu Semiču — Dakiju 
srebrno spom insko plake
to AVNOJ. To odličje po
deljuje preživelim udele
žencem zgodovinskega II. 
zasedanja AVNOJ zvezni 
odbor za proslavo 25. let
nice tega 2a.sediaiaja. Sve
čanost izročitve je p>oteikla 
v prisotnosti predstavni
kov družbeno^poliitičsnih 
organizacij občine Novo 
m esto. Tov. Stane Sem ič
— Daki je edini občan no
vom eške občine, ki mu je 
bdlo to odličje podeljeno.
V imenu javnosti iskreno 
čestitamo!

PREDKONGRESNA DEJAVNOST V ZK

Posvet delegatov za 
VI. kongres ZKS

Medobčinski svet ZK Novo mesto je skupaj 
z delegati za VI. kongres sklenil prirediti raz
pravo o resoluciji kongresa po posameznih pod

ročjih dejavnosti, ki jih resolucija zajema

Na posebni svečanosti v Sindikalnem domu v No vera. m estu so bile 24. novembra 
podeljene 95 mladim ljudem članske izkaznice ZK; 65 izmed njih je bilo nekaj 
minut predtem sprejetih na seji kom iteja občinske konference ZK Novo m esto 

1 ^  ^ Zvezo kom unistov. Novim mladim članom, od katerih si Zveza komunistov
najibojj^ valuto ▼  kad- veliko obeta, ob sprejemu tudi naše iskrene čestitke! — Na sliki: pogrled na mlade

rovaK poutJki. obraze v dvorani med svečanostjo (Foto: M. Jakopec)

Medobčinski svet Zvcae komuni
stov Novo inrtito je 21. novembra 
■tiilioal posvet delrc»tov, ixvolj«'nlli 
za VI. kongres nu občinskih kon
ferencah ZKS v ^U^omlju, Metliki, 
Novem metitu in Trebnjem. 21. de- 
leiratov, ki Ml se posveta udeležili, 
8« Je podrobneje seznanilo z osnut
kom resolucije VI. kontn’esa.

Osnutek resolucije so deleeati 
dobili Sele nekaj dni pred posve
tom, zato o vsebini resolucije niso 
mofli podrobneje razpravljati. Na 
potivetu, katerega so se udeležili 
tudi člani meidobčinskeica sveta 
Zvexe komuni<itov, so sklenili pri

rediti širSo razpravo o tezah reso
lucije tako, da bodo znteinali po- 
-samezna področja dejavnosti, ob
delana v resoluciji.

K razgovorom bodo povabili tu
di strokovnjake in delavce s pri
zadetih področij, ki bodo laiiko o 
posameznih dejavnostih kvalifici
rano razpravljali. Tudi delegati se 
bo'Jo odločali za posamezne de
javnosti in se v tako prirejenih 
razgovorih seznanili s staliSči Ur
še javnosti. Taksne razgovore bo
do priredili pred kongresom v vseh 
občinskih in večjih krajevnih sre
diščih.



To stran ste napisali sami! —  To stran ste napisali sami! —  To stran ste napisali sami!

Otroci, verouk in še l(aj

Med potekom skupščine belokranjskih študentov

Zbrali so se belokranjski študentje
v navzočnosti zastopnikov obeh beiokranjsicih občin se je v četrtek, 14. no
vembra zvečer, zbrala na letni skupščini večina belokranjskih študentov

Prav letošnja sklepna izme
njava mnenj naj bi zaradi mi
nulega razgibanega študents
kega življenja prinesla bist
vene spremembe v delo mno
žičnega kluba. Osnovna nit 
poročila predsednika kluba 
Alojza Kozana, ki jo je zasle
dilo več kot 90 študentov, je 
bila vloga članov kluba pri 
reševanju perečih problemov 
današnjega študija. Mnogo je 
bilo storjenega za reševanje 
materialnih razmer v poveza
vi z domačima občinama. Tu
di delo kluba pri organizaciji 
izvenštudijskih prireditev je 
bilo opazno, čeprav bi se lah
ko še bolj razmahnilo.

V letošnjem letu je vodst
vo kluba organiziralo kratko
ročna posojila svojim članom, 
vendar zaradi nizke denarne 
osnovf! kluba niso mogli po
magati-vsem,, ki« bi pomoči po
trebovali.

Na hudo obsodbo pa je pri 
članih naletela reakcija članov 
občmskih skupščin ob letoš
njih poletnih študentskih zah
tevah za bolj energično re
ševanje nepravilnosti v naši 
družbi. Obsodili so polemike, 
ki so se vrstile v Dolenjskem 
listu, in ugotovili, da prizade
ti, ki so polemizirali, vedarle

Poizkusite 
pelinkovec S

niso do podrobnosti pozns^i 
bistva nemirov. Ce bi jih, do 
tako enostranske, hitre in ne
odgovorne obsodbe ne bi mo
glo priti, študentje nedvomno 
predstavljajo tisto, po čemer 
družba nenehno povprašuje. 
To so strokovnjaki!

Izboljšanje njihovega tre
nutnega položaja, vključitev 
le-teh v proces samouprave je 
pot, h kateri morajo težiti 
vodstva občin. Tako bi poka
zali res skrb za boljše pogoje 
gospodarjenja in se ta ne bi 
kazala samo v besedah.

V razpravi so čland kluba 
živahno sodelovali in zahteva
li od predstavnikov občinskih 
skupščin mnoga pojasnila. Ti 
so obljubili, da jih bomo do
bili. saj se pripravljajo na te
meljito reševanje nepreskrb
ljenih primerov in čakajo le 
še na podatke. Da bi temelji
teje spoznali štip>endijsko po
litiko in v njej odločali, so na 
občinski skupščini pripravili 
prosto mesto v komisiji za 
štipendije za predstavnika 
študentov. Zastopniki obeh 
občin pa se strinjajo, da na 
pomembne seje občinskih 
skupščin vabijo tudi predsta
vnike študentov.

Mnenja so bili, da je treba 
podpreti tudi izvolitev štu
dentskega predstavnika v re
publiško skupščino, ob tem 
pa skrbeti za čvrsto povezavo 
z domačima občinama.

Eden glavnih vzrokov ne
popolnega obveščanja obča
nov pa je neobjektivpost in 
premajhna prožnost našega 
tiska, posebno Dolenjskega li
sta, ki ni posvetil dovolj gra-

Iščemo

ŠOFERJA
C ali D kategorije
za stalno zaposlitev v Zah. Nem
čiji, ki bi redno vozil na relaciji 
NURNBERG-MUNCHEN-NOVO 
MESTO in nazaj.

Odhod iz Numberga vsak četrtek, povrjitek vsak 
ponedeljek Iz Novega mesta.

Rok za prijave je 8 dni po objavi.

Ponudbe pošljite na upravo Dolenjskega lista pod 
šifro »šofer ZRN«.

diva obveščanju o študentskih 
problemih. Morda bi bila re
akcija ob pravilnem obvešča
nju bolj premišljena in pozi
tivna.

Na skupščini kluba so ob
sodili pisanje nekaterih mla
dih avtorjev v študentskem 
listu Tribima in publikaciji 
Katalogi. Predlagali so, naj se 
pošlje uredništvoma pismo s 
pojasnilom o stališču kluba 
do takega pisanja.
• Predstavnik občinske skup
ščine Črnomelj je prenesel 
želje Kluba OZN na osnovni 
šoli Vmica, da bi člani kluba 
pomagali pri širjenju ideje o 
mednarodnem naselju mladih 
na Vinici, študentje so skle
nili, da bodo akcijo po svojih 
močeh podprli, ko se bodo z 
njo podrobneje sijoznali

V sklepnih besedah so se vsi 
zavzeli za čvrsto grajenje od
nosov z domačima občinama, 
posebno z gospodarstom. De
lo kluba je treba poživiti v 
smeri reševanja študijskih 
problemov in aktivnosti čla
nov v diuiašnjem družbenem 
dogajanju. Cimprej pa bodo 
izvolili predstavnike študen
tov v občinsko komisijo za 
štipendije v Metliki ter v ob
činsko konferenco ZMS v 
Črnomlju.

Uspešno skupščino so vsi 
skupaj zaključili z družabnim 
večerom.

JOVO GROBOVŠEK

OPOMBA UREDNIŠTVA; gle 
de polemik, objavljenih v Dol. 
listu, p>o lebošnjih javnih štu 
dentskih zahtevah, je treba 
ugotoviti, da jih je naS tednik 
objavil tako, kot so prihajale. 
Pravilno je bilo, da smo jih 
objavili in tudi s tem po svo
je prispevali k razčiščevanju 
F>erečih zahtev naše študirajo
če niladine. Ugotovitev v zgor
njem članku, da naš list ni 
posvetil dovolj gradiva za ob
veščanje javnosti o študents
kih problemih, pa ni točna: 
naš časnik je objavil vse pris
pevke, ki so jih študentje na
pisali za Dolenjski list. Ce čla
ni vseh študentskih klubov 
naše pokrajine niso bili pri
pravljeni napolniti priloge 
»DOLENJSKI ŠTUDENT« z 
aktualnim gradivom in s pri
spevki, ki bi opozarjali na od
prta vprašanja študentov, to 
ni krivda Dolenjskega lista. 
Res pa je, da smo odklonili 
ob iavljanje take poezije in se
stavkov, kot jih objavlja TRI
BUNA, ker sodimo, da z nji
mi ne bi povedali ničesar o 
problemih naših študentov- 
Tudi ni naša krivda, če do
lenjski študentje niso uspeli, 
hoteli ali mogli svojih korist
nih prispevkov tiskati v svo
jem glasilu TRIBUNA in če to 
glasilo ni tako, kot bi ga slo
venski študentje potrebovali.

UREDNIŠTVO 
DOLENJSKEGA LISTA

Dne 12. novembra 1968 sem 
■prejel anonimno pismo, v ka
terem pisec oziroma pisci — 
na koncu me namreč tova
riško pozdravljajo občani — 
ugotavljajo nestrpnost mlade
ga učitelja naše šole do ver
skih čustev svojih učencev 
ter do obiskovanja verouka. 
Ta učitelj naj bi namreč 
učencem preprečeval obisk 
verouka ter sovražil vse ti
ste, ki se udeležujejo verskih 
obredov. Pismo nas dalje 
spominja na ustavno načelo 
o svobodi veroizpovedi ter 
končno, da je že skrajni 
čas, da temu učitelju prepre
čimo delovanje v tej smeri. 
Taka je vsebina pisma.

Prav gotovo pa ni naključ
je, da sem isti dan, ko sem 
prejel to pismo, izvedel tudi 
za del nedeljske pridige mir- 
nopeškega župnika gospoda 
Štefana Krta. V njej je »mi
mogrede« omenil, da v zad
njem času sploh ni več mo
goče pametno organizirati ve
rouka., saj šola namerno,spre
minja urnik, da bi to one
mogočila.

Ali imata to pismo in žup
nikom pridiga kaj skupnega, 
presodite sami! Dovolite pa 
mi, da kratko povem še svo
je mnenje.

Dejstvo, da šola in cerkev 
v našem socialističnem siste
mu nimata niti ne moreta ime
ti mč skupnega^ je stara že naj
manj triindvajset let in je 
znano vsem našim občanom, 
tudi najpreprostejšim. Prav 
gotovo pa vedo za to tudi se
stavljavci omenjenega pisma 
in gospod župnik. Zaio naj 
nihče ne pričakuje, da bo 
osnovna šola v Mirni peči 
krojila um ik pouka po nji
hovih željah. Lahko pa bi se 
gospod župnik zavedal, da v 
šoli ne poučuje le en človek, 
kot je to pri verouku, arru 
pak nas je tu več. V kolek
tivu, kjer dela več ljudi, pa 
se pogosto dogaja, da kdo 
zboli in je dali časa odso
ten. če ta učite’j slučajno 
poučuje v višjih razredih, 
kjer je pouk predmeten, 
smo skoraj vedno prisiljeni 
urnik menjati. Poleg tega pa 
zakon o osnovni šoli zahteva, 
da učencem, ki so napredo
vali v višji razred z negativno 
oceno, nudimo dodatno po- 
pomoč. Ker poteka pouk na

naši šoli v dveh izmenah, 
smo zaradi časa in prosto
rov prisiljeni nuditi dodatno 
pomoč ob 7. uri zjutraj ter 
med obema izmenama, če  
komu taka organizacija po
uka na naši šoli ni všeč, se 
ima vso pravico pritožiti, 
kot je nekdo že napovedal. 
Nikakor pa ne dovoljujem 
očitka, dd bi naša šola to de
lala namerno, in zato niko
mur ne priporočam, da bi 
druge sodil po sebi.

Ni moj namen ugotavlja
ti, kdo komu bolj škoduje, 
ali šola cerkvi ali cerkev šo
li. Želim pa omeniti le to, 
da so naši učenci dnevno 
močno obremenjeni, saj je 
velika večina od šole odda
ljena nad 2 km, nekateri pa 
tudi do 7 km. Tisti učenci, 
ki so tako oddaljeni, pa mo
rajo morda obiskovati še do
datni pouk, so prisiljeni vsta
jati ob 5. uri. Dogaja se, da 
so tudi učenci popoldanske 
Izmene, ki imajo pouk ob 
13. uri, zaradi verouka Se ob 
10. uri pred šolo in čakajo 
brez kosila na začetek pouka 
tudi po tri ure, ne glede na 
to, kakšno je vreme. Mislim, 
da ni potrebno posebej ome
njati, da ti učenci motifo do
poldanski pouk, sami pa so 
tako izčrpani, da ne morejo 
slediti pouku.

Ko sem pred leti gospodu 
iupniku omenil, naj pred po

ukom otrok ne obremenjuje 
z veroukom, mi je odgovoril, 
naj se že mladi navadijo tr
do delati. Ali je delavnik 
podeželskega otroka, ki obi
skuje osnovno šolo, dovolj 
trd ali ne, naj presodijo otro
ci in njihovi starši.

Dovolite mi, da svoje pisa
nje ponovno navežem na 
prej omenjeno pismo.

Da je očitek v pismu, češ 
da nekdo na naši šoli pre
prečuje učencem obiskovati 
verouk, neresničen, priča že 
to, da je prav ta učitelj med 
učenci dokaj priljubljen — 
tudi med tistimi, ki obisku
jejo verouk (le-teh je namreč 
90 odstotkov, poleg tega pa 
tudi ni tako naiven, da bi 
otrokom preprečeval nekaj, 
kar jim ustava SFRJ dovolju
je. Zavedati pa se moramo, 
da je prav tako njegova ustav
na dolžnost poučevati otroke 
po načelih dialektičnega jna- 
terializma, torej v skladu- z 
načeli naše socialistične druž
be posredovati učencem le 
čiste znanstvene resnice. Ka
ko otrok staršem doma raz
laga stvari, ki jih je slišal o 
šoli, pa je prav g<kovo odvi
sno od stopnje njegove du
ševne razvitosti.

FRANC NAHTIGAL 

raonatelj osnovne ioie 

Mirna peč

Mercator
REKLAMNA PRODAJA
Do 6. decembra 1968 
reklamne cene za:

•  čokoladni desert »ZVEČEVO«
•  domače pecivo »KRAŠ«
•  pelinkovec, grenki, »DANA«
•  vino, belo, »KOPER«
•  vino, namizno, rdeče, »SLOVENIJA 

VINO«

V n a š ih  3 5 0  p r o d a j a ln a h

Tovarna platnenih izdelkov

INDIIPIAII JarSe
izdeluje 

zavese in
namizne garniture 
iz sintetike



z nenehnim prizadevanjem slediti najnovejšim tehničnim in modnim 
dosežkom trikotažne industrije se metliška BETI uvršča med elito svoje 

stroke — Vsak dan naredijo že 25.000 izdelkov

Kq je delavski sve t. belo
kranjske trikotažne industri
je BETI obravnaval 9-meseć- 
no gospodarjenje v letošnjem 
letu, je bil z usipehom dokaj 
zadovoljen. Osebni dohodki 
zaposlenih so se povečali za 
25 do 35 odstotkov, navzlic te
mu pa ostanek čistega dohod
ka tudi v sedajijih pogojih za
gotavlja razširjeno reproduk
cijo.

Kakšno rast je tovarna do- 
e ^ la  v 11- letih obstoja, pove 
podaitek, da je sedanji me
sečni promet ( 6 milijonov 
din) trikrat večji, kot je bil 
še pred nekaj leti celoletni 
I3(romet podjetja. Ta ućp>eh 
vMva koleikitivu p»ogtim, da se 
pogumno loteva tudi uresniči
tve načrtov za bodoče. Pred
videvajo razvoj z nezmanjša
nim p>oletom, ob tem pa zâ

r M '

EKSKLUZIVNE
MODELE
PRODAJA

BOUTIOUE
V ljub ljanskem  od- 

delku  tovarne B E T I  
skrb ijo  predvsem  za 
zadnje m odne novosti 
v svetu. Vse jugoslovan
ske m odne trgovine 
oskrbu je jo  s posebnim i 
m odeli ženskega perila, 
obenem  pa pripravljajo  
redni proizvodni pro 
gram  za nekaj let vna
prej. Različni modeli 
k o m tin e ž  z  etiketo  
B ETI-M ETLIK A (na sli
k i)  ustrezajo  sk ro m 
nejšim  ženam  in prefi
n jen im  okusom .

Spom ladanska ko lek 
cija Belin ih  proizvodov  
je že  v  izdelavi, od
jem alcem  in po trošni
ko m  pa bodo novosti 
predstavili na januar
skem  m odnem  se jm u  
v  Ljubljani.

poslenim ne bo treba več za
tegovati p>asu kakor doslej.

Dnevna proizvodnja 
25.000 izdelkov

v  svojih obratih Metlika, 
Črnomelj, Mirna peč, Dobova 
in Ljubljana je tovarna letos 
močno povečala dnevno pro
izvodnjo, saj je narasla od
15.000 na 25.000 kosov. Okoli 
30 odstotkov proizvodnje je 
namenjene izvozu, novost pa 
je tudii v tem, da so izvoz z 
Vzhoda pK)vsem preusmerili 
na zahodno tržišče- Tako so 
si zagotovili tudi nemoten na
daljnji razvoj brez zastojev.

Ker pa namerava tovarna 
BETI v letu 1969 izvoz še pre
cej povečati, bodo 1. januarja 
odprli svoj izvozno-uvozni 
oddelek, s katerim se bodo 
izognili posredništvom in vi
sokim stroškom.

Najnovejši stroji 
so temelj uspehu

v zadnji dveh letih je BETI 
vložila v novo strojno opre
mo več kot 600.000 dolarjev, 
v prihodnjem letu pa je za 
te namene predvidenih še
400.000 dolarjev. Med letošnji
mi strojnimi pridobitvami sta 
zlasti omembe vredna okrogli 
stroj interlock aa izdelavo več
barvnega vzorčastega pletiva, 
iz katerega delajo kopalne 
obleke vrhnje pletenine ter 
diolen preje za damske oble
ke. Dva nova transfer stroja 
pa delata vzorčno pletivo iz 
bombažne preje ter movila. 
Prav ta dva stroja .sta po
sebnost, saj takih nama še 
nobena tovarna v Jugoslaviji.

Stroj za izdelovanje velur 
tkanine je prav tako pomem
ben za proizvodnjo, saj so 
prav v zadnjem času najbolj 
iskane ženske spalne srajce 
in pižame ia te tkanine, prav 
tako pa otroški in ženski ve- 
lumi puloverji.

•  MILANO •  PARIZ •  ZURICH •  STOCKHOLM •  
OSLO •  HAMBURG •  KOPENHAGEN •  KOLN •  
WIEN •  NURNBERG •  ULM •  PRAGA •  MOSKVA 
*  GANA 9  NEW Y0RK so mesta, kjer v vseh večjih 
blagovnicah prodajajo proizvode metliške tovarne

S tem ko toVama vsa leta 
toLiko vlaga v modernizacijo 
proizvodnje in je svetovnim 
dosežkom tik za petami, se 
obenem prebija v vrh proiz
vajalcev trikot&že-

Ker v bližnji bodočnosti ra
čunajo še na nekatere inte
gracijske procese, s čimer 
se bo tovarna še povečala, 
bo že leto 1969 prineslo ko
lektivu 100-milijonsko proiz
vodnjo.

Izobraževanje je dobro 
zastavljeno

Vzporedno z naraščanjem 
proizvodnje in gospodarskih 
uspehov pa narašča tudi zna
nje zaposlenih. Izobrazbena 
struktura se je že precej 
spremenila, v kratkem pa se 
bo še bolj. Tovarna BETI ve
liko vlaga v izobraževanje. 
Imajo svojo poklicno konfek
cijsko šolo, pred kratkim pa 
so odprli tudi oddelek višje 
šole za organizacijo dela iz 
Kranja. Tako so omogočili 
vsem delavcem in uslužben
cem ,ki imajo voljo in pogoje 
za nadaljnje , izobraževanje, 
doseči, kaj več- .Pogoji, šola
nja so za zaposlene v - BETI 
zelo ugodni, saj imajo pouk
v domači hiši.

Celo naselje 
tovarniških hiš

Okoli metliške tovarne BETI 
je v zadnjih dveh letih zraslo 
celo naselje tovarniških hiš, 
ki so jih zgradili delavci in 
uslužbenci podjetja. Tovarna 
bo tudi v prihodnje dajala 
znatna sredstva za kreditira
nje zasebnih gradenj, saj so 
dosedanje izkušnje pokazale, 
da je to zelo koristno. Nove 
zazidalne p>ovršine za indivi
dualno gradnjo so že določe
ne, zato n&povedujejo, da bo 
na teh prostorih že spomladi 
vse živo.

' ' • X

.

M«.‘d zaposlenimi v BETI je največ žena in deklet. V ogromni konfelccijski dvora
ni, kjer je narejen posnetek, pa so sploh sam e tovarišice (slika zgoraj) — Okrogli 
»Interlock jaguard« stroj dela večbarvno vzorčasto pletivo, iz katerega nastajajo  
predvsem ženske kopalne obleke, s katerim i se je BETI letos zelo uveljavila 
(slika spodaj) — Proizvodnjo velur perila in puloverjev omogoča tale velikan 
(slika spodaj levo) .



0  Tovariš predsednik, ka
ko je triletno obdobje gospo
darske in družbene reforme 
vplivalo na delovne organiza
cije metliške občine?

Ena izmed značilnosti re
forme je, da je marsikomu 
prekrižala megalomanske na
črte. Takih pojavov na na
šem področju ni bilo. Znano 
je, da še ni minilo 10 let, kar 
se je naše gospodarstvo za
čelo razvijati na poljanah, ki 
so bile dotlej poraščene s 
koprivami, čeprav nismo 
imeli nič, od kanalizacije pa 
do strelovodov, so prvi za
metki naše industrije v raz
meroma kratkem času posta
li trdni temelji današnjega go
spodarstva. Reforma je pri 
nas le zmanjšala razliko v 
pogojih gospodarjenja med 
razvitimi in nerazvitimi po
dročji. Prav to so bili raz
logi, da je na našem področ
ju poreformna situacija bolj
ša, Veliki napori zaposlenih 
ter občanov so še zmeraj 
prisotni, vendar ni več po
trebno tolikšno zategova
nje pasu.

#  Kje je bil v tem času 
dosežen največji napredek, 
kje pa v razvoju še zaostaja
te? Kakšne so pri tepi po
manjkljivosti oz', vzroki?

Gotovo lahko trdimo, da je 
največji napredek dosežen v 
industriji, kjer smo si vsa 
leta nenehno prizadevali za 
modernizacijo in s tem v 
zvezi za dvig kvalitete proiz
vodov. Tako smo se zelo us
pešno vključili v mednarod
no delitev dela ter s tem 
dobili osnovo za odpravljanje 
težav v industriji, obenem pa 
dosegli njeno popolno osamo-

rri vprašanja predsed 
niku občinske skup
ščine Petru Vujčiču

Uspehi nas ne 
smejo uspavatii

BESEDO IMAJO METLIŠKI OBČANI
spojitev. Večletno naraščanje 
števila zaposlenih pa je zah
tevalo tudi znatno povečanje 
stanovanjske izgradnje. S 
tem je tudi mesto dobivalo
novo podobo. Pospešena sta- ^  . ~T. i \ '
novanjska izgradja je že do- P r e d  p r a z n ic n i iT i i  d n e v i  s m o  k a r  n a  c e š t i  a l i  n a  d e l o v n e m  m e s t u  

d o d a t ^ ^ ^ p r i a ^ e t ^ J ^ i ^  u s t a v l j a l i  I ju d i  in  j i h  s p r a š e v a l i :  »V  č e m  o b č u t i t e  n a p r e d e k  z a d -  
urejanja komunalnih in dru- n j i h  l e t  I n  k a j  b i  m o r a l i  p o  v a š e m  m n e n j u  š e  s p r e m e n i t i ?
gih nujno potrebnih objektov.
To stanje se bo izboljšalo, 
ko bo industrija p r e ^  iz 
obdobja pospešene izgradnje 
v običajno reprodukcijo.

0  Ali lahko za obdobje do 
naslednjega občinskega prazni- 
ka napoveste nov vzpon go
spodarstva? Katerim nalogam 
se bo zato občinska skupšči
na skupaj 2 delovnimi orga
nizacijami najbolj posvetila?

Delo občinske skupščine bo 
v bodoče usmerjeno zlasti v 
večanje narodnega dohodka.
Prepričan sem, da je edina 
in najboljša pot do tega ci
lja integracija v gospodarst
vu. Združevanje sredstev pa 
bo najbolj pripomoglo tudi 
k odpiranju novih delovnih 
mest. Prednost imamo v tem, 
da stroke, ki je pretežno za
stopana v naši občini, ni mo
goče več dosti avtomatizirati.
Mislim pfpdvsem na konfek
cijske zmogljivosti.
, OB KONCU ŽELIM OB 
OBČINSKEM PRAZNIKU 
IZRAZITI SLEHERNEMU 
OBČANU PRISRČNE ČE
STITKE Z ŽEUO, DA BI 
ZDRAV IN SE Z VEČJO 
PRIZADEVNOSTJO V MIRU 
POMAGAL IZGANJATI REV
ŠČINO Z NJ^EGA OBMOČ
JA. LE TAKO SI BOMO 
LAHKO ZAGOTOVILI LEPŠI 
JUTRIŠNJI DAN!

IVIARIJA BEBAR

»Napredek se je začel 
s tovarno«

Proizvajalke so v metliški občini 
v strukturi zap>osleiuh najštevil- 
neje zastopane. V njihovem ime
nu je odgovorila na vprašanje 31- 
letna Marija Bebar, ki že 11 let 
dela v tovarni BETI:

— Ker sem doma v bližini Met
like, že od malega poznam mesto. 
Ugotavljam, da je danes življenje 
čisto drugačno, kot je bilo pred 
leti. Pravi n a p ite k  pa se je z ^ el, 
ko smo dobili tovarno BETI ic 
druga podjetja. Samo 200 nas je 
bilo, ko sem jaz prišla v tovarno. 
Sami smo gradili tovarno in ku
p o l i  stroje! Danes imamo v 
BETI najsodobneje proizvodnjo.

k- t̂orl .sodeluje več kot tisoč 
ljudi. Imamo pa res dobrega di
rektorja. Zadovoljna sem s službo 
in življenjem v Metliki. Toda

■ 'J

Samo to rečem; če bi Se kmetljk 
stvo spravili t red, tako kot smO 
industrijo, bi tudi ]aa snd kl(^ 
buk.

»Obrtniki se ne pri- ' j 
tožujejo«

Edeo najbolj n an ih  zaBObniH 
obrtnikov v Metliki je pleskar 
Martin CmugelJ. .0biskali smo 
ga ravno pri kosilu, a Je vseeno 
odgovoril:

— Metlika je ik>ts! Iz pradvo^. 
nih ali prvih povojnih let Je n& 
spoznati. To mora priznati v s ^  
6e hoče aU ne. Dokkr lA tnlh 
razvita industrija, smo tudi mi 
obrtniki občutili hujSl vijak, zdaj 
pa se ne moremo ravno pritožo> 
vati. Vidim pa, da obrt ne na> 
preduje tako kot druge dejavno
sti. Skrbi me posebno strokovna 
plat obrtništva. Dobrih mojstrov, 
ki res znajo opravljati svoje delo, 
je zmeraj manj.

J02E SIMONIČ

»Šolstvo da, kultura 
• ne!«

Milena Kozole ni doniačinka. 
pač pa že četrto leto poučuje na 
osnovni Soli. Dejala je:

— V šolstvu opažamo zares ve
lik napredek, saj smo v Metliki 
dobili novo, najsodobnejšo osem 
letko. Odkar sem jaz v Metliki 
je bilo zgrajenih precej novih tr 
govin, veliko stanovanj in tud 
podoba mesta postaja zmeraj le 
pša. Zdi pa se mi, da je med ob 
čanl premalo zanimanja za kul 
tumo-prosvetno delo. Na tem po 
dročju si prizadevajo le posamez 
niki, občinstvo pa kulturnih do 
brin še ne zna prav vrednotiti 
Mislim tudi, da se mladina pre 
malo uveljavlja v javnem in drui- 
bfinem življenju. MILENA KOZOLE

m

Pred 100-letnico gasilstva
Metliški gasilci v velikih pripravah na 100* 
letnico obstoja društva — Nad slavjem v re
publiškem merilu prevzel pokroviteljstvo pred
sednik izvršnega sveta Šlovenije Stane Kavčič

Najstarešj« gasilsko 
društJvo v Slovomj-i imajo 
Metličani, zato je VI. kon
gres gasilske zveze Slove
nije sklenil ob tej prilo
žnosti organizirati v Met
liki repoihliško gasilsko 
slavje, na katerem bo so
delovalo več tisoč gasi- 
cev, mladincev in pionir
jev iz  vse republike.

S pomočjo priS!pevko>v 
občanoT?, občine in doma- 
čdih delo>vniih organizacij 
bo Metliika dočalkala gasil- 
8(ki jubilej v noivem gn- 
silskeim domu. Trenutno 
je v ot>čdins(ki gasilski 
zvezi včlan(}enih nad 1000 
oijčanov, ki delajo v 17 
prostovoljnih gasUsidh 
društvih ter ▼  Industrij
skem gasilskem dm&tvu 
botvame BETI.

V sploSnem velja tigo- 
tm ltev, da so gkslMca 
drušikva na metli.’̂ oem oib- 
močju ▼  eadntjih letih

precej naipredovala. član
stvo je delavno, stari in 
mladi gasilci so složni, 
večina društev pa ima v 
svojih vrstah tudi pod- 
mladkarje.

Tudd glede opremljeno
sti so v 2jadnjem času ga
silci mnogo na boljšem. 
Novo motork» imajo Me
tličani, v Rosalnicah so 
dobili gasilska kombi, in
dustrijsko gasilsiko diTuš- 
tvo tovajma BETI i>a bo 
v kratkem dobilo 1200-libr- 
sko motoriko. Tak pripo
moček se obeta še g e s il'^  
desetini obrata Navoteks.

Letos in v prvi polovdcd 
teta 1969 bodo vsa gasiil- 
aba društva v meUiški 
občini poleg rednega dela 
tnočno mposlena še s 
priipravami za jiAidleO- Ka
kor zagotavljajo, bo od 
15. do 17. avgusta 1969 v 
MetliM T^ičaateD gasit' 
ski shod, kakršnega BeLa 
kirajina Se ni videla.

kot mnoge matere pogrešam pred
vsem dobro organizirano varstve
no ustanovo.

»Odlično!« je izjavil 
tudi kmet

Jože Simonič, starejši kmet iz 
Dol. Lokvice Je sredi mesta usta
vil volovsko vprego. V prvi sapi 
je ocenil napredek s b^edo od
lično, kasneje pa Je Izjavo malo 
popravil;

— Napredek vidimo tudi ml 
kmetje, čeprav večkrat godrnja
mo. Prav v naSi vasd. Lokvici smo 
veliko pridobili. Imamo elektri
ko, vodovod, in da rečem po 
pravici, hude kile nam ni. Kme
tje pa smo pri napredku odrezali 
najmanjši kos. Najbolj pa nas ža
losti dejstvo, da dobro vino ni
ma prave cene in da kupci raje 
segajo po narejenih, toda cenej
ših pijaCak.

MARTIN CRNUGELJ

MIKI-SLOBOODAN UDOVICIG

»Mladina bi morala 
imeti več besede«

Miki — Slobodan Udovičič Ja 
absolvant višje upravne šole in 
sača£no sapoelen kot receptor t 
hotelu Bela krajina. Izjavil Je:

— Napredka ni mogOM zanilca  ̂
ti. Klasu ne v tako majhnem me
sto, kakor je Metlika. Veliko smo 
zgradili in veliko ljudi Je zapos
lenih. Vzporedao g splo&iim raa- 
vojem pa bi morala napredovati 
tudi kadrovska struktura v pod
jetjih, toda nekateri m še krče
vito drže svojih xx)lo*aJev. Priz
nam pa, da se Je, dastl v tovarni 
BETI, tudi v tem BarsikaJ 
spremenilo. Mladina bi se lahko 
l ^ e  uveljavila. Poznam dosti mla
dih, ki so zelo tq>osobnl, toda v 
svoji delovni organizaciji nimajo 
take veljave kot stareJSl. Vem pa 
tudi, da več vodilnih tovarišev 
kaže skrb za mlaćUno. Kar zade
va delo mladinske organizacije, 
ne morem nič reči. Tu sem ža 
dve leti, a nisem bil vabljen še 
na noben sestanek. Družabno ži
vljenje mladih gotovo ni dobro 
organiziramo.

Vsem proizvajalcem^ prosvetnim in zdravstvenim 
delavcem, zaposlenim v trgovini, obrti in kmetijstvu 
ter v drugih dejavnostih, iskreno čestitamo za 26. 
november, praznik metliške občine, ter za dan re
publike! Doseženi uspehi nas ne smejo uspavati, pač 
pa si moramo prvmdevati, da bi tudi v bodoče tako 
naglo napredovali.

OBČINSKA SKUPŠČINA METLIKA
Občinska konferenca SZDL — Občinski komite ZKS 
— Občinski odbor ZZB NOV — Občinski komite 
ZOIS — Občinski sindiksdni svet

BELOKRANJSKA TRIKOTAŽNA INDUSTRIJA 
»BETI«
KONFEKCIJSKO PODJETJE »KOMET« 
GOSTINSKO PODJETJE HOTEL BELA KRAJINA 
KOMUNALNO PODJETJE METLIKA 
OBRAT NOVOTEKS 
KMETIJSKA ZADRUGA METLIKA
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Zahvala Slavistič
nemu društvu 

v Novem mestu
N ovom eška podrtižnica  

Slavističnega društva  Slo
venije je  prejela  pism o, 
v katerem  se člani ljub
ljanske podružnice SDS 
toplo  zah valjujejo novo
m eškim  slavistom  za  od
lično organizacijo občnega 
zbora društva. Posebno 
pohvalo je  novom eški po
d m e ć i  izrekel tudi dru
štven i predsedn ik  akade
m ik dr. B ratko Kref t  v  in
tervju ju  za Naše razglede.

Shakespearova 
zbrana dela

Za prihodnje leto je Držav- 
na založba Slovenije napove
dala izid na&ednjih Štirih 
knjig Sbakespearovega zbra
nega dela: Zimska pravlj-ica 
in Vihar (peta knjiga),. Othel- 
lo, Macbeth, Kralj (še
sta knjiga), Antondj in Kleo
patra, K oridan ter Timon 
Atencski (sedma knjiga), v 
ofioni knjigi pa bodo soneti. 
Zbrana dela Williama Shake- 
s p ^ a  bodo iz š^  v m ojstr
skih prevodih Otona Župan
čiča, Mateja Bora, soneti pa 
T prevodu Janeza Menarta.

Magyar na skupinski 
razstavvv Zagrebu
Slovenski slikar učdtelj 

VHotor Megyair s Čateža pri 
Trebnjem sodeluje na raz
stavi dmiStva hrvaških slikar
jev naivcev. Razstavo so ob 
diržavnem prazniku postannli 
v knjižnicd Vladimirja Na- 
Borja v Zagrebu.

Mali
kulturni

barometer
»RIBE NA PUTVINI« — 3. de

cembra bo v novoine&kem Domu 
Inilture gostovalo Mestno gledali- 
iče Ijiibljansko z dramo »Ribe na 
plitTtoi« mladega sloveoukega dra
matika, pesnika in igralca Toneta 
PartlJiM. Ta Partljičev odrski pr
venec, U sajema sodobno anov. Je 
bil na nedavni premieri ugo^o  
ooet\)en. Predatava bo za abonente, 
vstopndoe pa bodo tudi v prosti 
pnodajl.

»RAZVALINA 21VUENJA« 17. 
DECEMBRA — Prva predstava 
Finžgarjeve igre »Razvalim življe
nja«, Id jo psipravlja novome&ko 
amatandco gledaliSče, bo Sele 17. 
decembra, in ne 3. deoend>ra, kot 
so predvldeH.

»KONCSnftT IZ NAŠIH KRA
JEV« — 1. decembra ob 9. uri ae 
bo pslSela ▼  noivomeAkem Domu 
kultui« zanimdva kulturna priredi
tev. To bo jaivna radijska oddaja 
»Koncert H naiih krajev«, na ka
teri bodo nastopili: Henfek Burkat 
s pevd, Š en tjernej^ oktet in An
sambel Petrič. Vstopnina bo enot
na, po 2 din.

FILMSKI ABONMA — Za Ijubd- 
tc^te fUmov bo Zavod za kidtumo 
dajanmost uvedel mese6ne abonma
je aa družine in sredi^jeSolsko 
ndađiĐO. Abonma bo veljal za 8 
predataT na mesec. Obiskovalci 
abono3*jskih filmskih predstav bo
do imeli posebne ugodnosti: sami 
bodo lahko i3ft>rali dan, vrsbo in 
sedež aa ocied predstave, imeli pa 
bodo tudi biešplačne reeiervacije 
sedefeer. Interesenti za a b o n m a ji 
predstave je  lahko vpitojo pri bla
gajni kim  KRKA, kjer bodo dobili 
ku])one, za katere jim bodo indane 
vstopnice la  8 predstav vsak 
mesec.

TEDEN KINOTEČNIH FILMOV 
Kino KRKA ▼  Novem mestu pri- 
pravlj« v decembru teden (idmov 
Jugo^o>vanfike kinoteke. Kinotečne 
filme bodo začeli predvidoma 
vrteti 12. decembra.

NOVOMEŠKA PODJETJA OMOGOČILA ŠOLARJEM

komorne in solistične iLoncerte
V osnovnih šolah novomeške občine bodo koncertirali številni znani slo
venski glasbeni umetniki in umetniške skupine na čelu s Slovenskim 

oktetom -  Na te koncerte bodo šole vabile tudi druge občane

Ker je šola za m noge edini kraj, kjer se lahko 
aktivno srečajo z glasbo, je glasbena vzgoja v osnov
ni šoli neprecenljive vrednosti. Radio, televizija in 
gram ofonske p lošče pa učencem om ogočajo, da spo
znavajo glasbo vseh časov. V m estu in na podeželju  
si prizadevamo, da bi naredili kar največ za glasbeno 
vzgojo, zato z odprtim i rokami sprejemam o prilož
nost, ki se je  ponudila: dati učencem  kar se največ 
da, to pa v dogovoru z umetniki in prireditvene po
slovalnice Festival iz Ljubljane.

Organizacijo prireditev v 
novomeški občini — v Bru- 
saiicah. Dolenjskih Toplicah, 
Mimi peči. Novem mestu, 
na Obočcu, na Prevolah, v 
Stopičah, Šentjerneju, Škoc
janu, Smarjeti, iSmihelu pri 
Novem mestu, Vavti vasi in 
Žužemberku je prevzel novo
meški Zavod za kulturno de
javnost.

To bo najpopolnejše dopol
nilo našim učnim načrtom, 
najboljše učilo in največje do
živetje. Prirejanje koncertov 
bo imelo posebno vrednost v 
krajih, kjer se jim kaj take
ga še ni ponudilo- Prav zavo
ljo tega zaslužijo podjetja, ki 
so omogočila koncerte: tovar
na zdravil KRKA, SGP Pio
nir, LABOD, GG, NOVO- 
TEKS, NOVOLES, ISKRA v 
Šentjerneju, DHB, Cestno po
djetje, ObSS, NOVOTEHNA

in sklad za pospeševanje kul
turnih dejavnosti, javno pri
znanje-

V repertoarnem programu 
komornih in solističnih kon
certov bodo v sezoni 1968-69 
nastopili: t« iorist Mitja Gre
gorač in harfistka Pavla 
Uršič—Petričeva, pihalni trio 
(flavtist Fedja Rupel, klari
netist Igor Karlin, fagotist 
Vladimir Ceine in basist 
Jože Stabej), trio Lorenz 
violinisti Rok Klop>čič, Vladi
mir Skerlak, Nevenka Ro
van iA Tomaž Lorez ob kla
virski spremljavi Marjana 
Lipovška, nadalje klavirski 
trio (violinist Dejan Brav
ničar, violončelist Ciril Šker
janc in piandst Aci Berton
celj), sopranistka Ileana Bra
tuž in basist Jože Stabej ob 
klavirski spremljavi Igor
ja Dekleve, Slovenski oktet,

oktet Gallvts, orkester in so
listi akademije za glasbo iz 
Ljubljane ter pianisti: Tat
jana Bučar, Zdenka Novak, 
Andrej Jarc, Janez Lovše, Bo
žena Ivančič in Igor Dekleva.

Pričakujemo, da bo naša 
mladina s svojimi vzgojitelji 
v vseh osnovnih šolah povabi
la na koncerte tudi občane, 
da bodo umetniki začutili 
pravo vrednost in pomemb
nost posredovanja glasbene 
umetnosti tudi v krajih naše
Dolenjske. K. J.

„Rojstvo in smrt Gutenwertha“
Bralce Dolenjskega lista obveščamo, da bo 

y. decembra izšla 3. številka razširjenih DOLENJ
SKIH RAZGLEDOV, za katero sta tovariša Ivo 
.=*ii1kovič in dr. Vinko Sribar pripravila dva nadvse 
anim iva spisa: publicist Ivo Pirkovič zgodovino 
lastajanja kranjsko-hrvaške deželne meje v 12. 
stoletju, arheolog dr. Vinko š  ribar pa pregled 
Josedanjih raziskav Narodnega muzeja na Otoku 
Dri Dobravi. Zgodovina srednjeveškega m esta Gu- 
b^virerth, ki bo predstavljena pod zgornjim  skup
nim delovnim  naslovom , -nam bo odkrila izredne 
aanimivosti, katerim sm o namenili vseh 16 strani 
•azširjene priloge našega tednika prihodnji 
5ebrte(k.

Vodstvom v s e h  š o l  in bralcem našega ted- 
oika ponovno priporo^ m o naj DOLENJSKE RAZ
GLEDE shranjujejo, saj se bo v njih počasi na
brala dragocena zakladnica podatkov o naši ožji 
ioanovini, ki bodo im eli trajno vrednost.

UREDNIŠTVO DOLENJSKEGA LISTA

IZKOPAVANJA TUDI PRIHODNJE LETO

Na Znančevili njivah in OMii
Arheološka izkopavanja v 

novomeški občini se bodo 
prihodnje leto nadaljevala. 
Tako bo arheolog in kustos 
Dolenjskega muzeja Tone 
Knez raziskal na Znančevih 
njivah v Novem mestu še go
milo II, ki morda krije pra
zgodovinske grobove, arheo
log dr. Vinko Sribar, znanst
veni sodelavec Narodnega 
muzeja iz Ljubljane, p>a bo

„Združuje nas ta k r  v Trebnjem”
Odbor tabora naivnih umetnikov je pripravil program za leto 1969 -  Na 
aprilski razstavi v Trebnjem tudi Ledićeva zbirka, del hlebinske šole -  

Poziv slovenskim naivcem in sodelovanje vseh republik

Glede na prvi letošnji 
uspeh je treba s tabori na
ivnih umetnikov v Trebnjem 
še.nadaljevati. Tako so skle
nili na nedavnem sestanku 
organizacijskega odbora ta
bora, katerega so se udele
žili tudi znani zbiratelj del 
naivnih umetnikov zagrebški 
novinar Gerhard Ledić, pro
fesor Malekovič iz Zagreba 
in prof. Juteršek iz Ljub
ljane.

Novost v prihodnjih tabo
rih bo sodelovanje naivcev iz 
vseh republik. Dogovorili so 
se, da bodo povabili po ene
ga iz vsake republike, kar bo 
pripomoglo k večji povessavi 
naivnih umetnikov Jugosla
vije.

Aprila 1969 bo v avli tre
banjske osnovne šole razsta
va naivcev, na kateri bo Ger
hard Ledić prikazal celo zbir
ko tako imenovane hlebin
ske šole, k sodelovanju pa 
prireditelji vabijo vse slo
venske naivne umetnike. Ti 
naj bi vnaprej poslali po tri 
dela, izmed katerih bo žiri
ja, sestavljena ia umetnost
nih kritikov, odbrala najbolj
še stvaritve. labrala bo tudi 
kandidate za tabor, ki bo od 
20. do 31. avgusta prihodnje 
leto.

Ob koncu avgusta bo v 
čast občinskega praznika po
novna razstava del iz obeh 
taborov. V Trebnjem, kjer 
želijo gojiti tovrstne kultur
ne prireditve, nameravajo

pohiteti s stalno razstavo. 
Ker trebanjski grad verjet
no še precej časa ne bo ure
jen, bodo pridobili drug pri- , 
meren prostor za stalno raz
stavo.. V načrtu je tudi, da bi 
v motelu uredili majhen pro
dajni prostor, kjer bi bilo 
mogoče stvaritve naivcev ku
piti.

Na sestanku so govorili tu
di o ustanovitvi društva. Me
nili so, da za sdaj društva 
m potrebno ustanavljati, saj 
jih tabor v Trebnjem lepo 
združuje. V odbor tabora, ki 
ne ocenjuje del, temveč vodi 
le organizacijske zadeve, so 
imenovali še naivna slikarja 
Antona Plemlja in Jožeta Pe
ternelja. M. L.

Za trajno ohranitev  
kulturne dediščine

Dolenjska muzej in Studij
ska knjižnica Mirana Jarca 
sta pripravila načrt za obva
rovanje (pred UTkičenjem) ne
precenljivega kiU turnega In 
zgodovinskega bogastva, ki 
ga hranita. Njun načrt je 21. 
novembra obravnaval svet za 
prosveto in kulturo, ki je 
hkrati prip>oročil, naj bi traj
neje zavarovali tudd vso po
membno doflnimentacijo dru-

UUBITELJI 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 y vrednosti nad 20 Ndin BOSTE 
PREJEU V DAR ENO KNJICK), 
pri nakupu knjig v vrednosti nad 50 Ndin pa 
BOSTE PREJELI V DAR DVE KNJIGI.
Izkoristite ugodno priložnost in obiSčite našo knji
garno. — Solidno boste postreženi!

Za obisk se priporočamo!

gih kulturnih in prosvetnih 
ustanov v novomeški občini.

V agodovinskem, kulturno
zgodovinskem in .etziograf- 
skem oddelku Dolenjskega 
muzeja bi po načrtu z ^ i t i l i  
orožje, steklo, porcelan, izdel
ke dvorske železarne, etno
grafske predmete, stilno po
hištvo, originalne sMke od 
konca 16. stoletja do danes 
(vsega okoli 1400 kosov), na
dalje vse gradivo v oddelku 
NOB, v arheološkem oddelku 
pa predvsem h a lš ta t^  oklep, 
keltski kantharos, čelade, na
kit, vse kovinske, steklene in

PODALJŠANI RAZSTAVI V NOVEM MESTU

Razstava arheoloških najdb iz Kandije 
In slikarska razstava FRANCETA SLANE 
V Dolenjski galeriji sta podaljšani do 15. ja
nuarja 1969.

poskušal z novim odkriva
njem priti do jasne podobe 
srednjeveške naselbine Gut- 
tenwerd na Otoku pri Do
bravi.

Oba arheologa sta o dose
danjih uspehih izkopavanj 
pK>ročala novomeškemu svetu 
za prosveto in kulturo. Svet 
je sklenil, da bo tudi v pri
hodnje podpiral arheološko 
dejavnost, ker se zaveda, kak
šen pomen ima za celoten ra
zvoj občine. Ko bo občinska 
skupščina v kratkem razprav
ljala o tem, bo svet za pro
sveto in kulturo podprl vsa 
prizade\'anja, da bi arheoI> 
ška izkopavanja v prihodnjem 
letu potekala nemoteno.

Od občinske skupščine pri 
čakujejo, predvsem dvoje: da 
bo pomagala pri cdkupu zem 
Ijišč, na katerih odkrivajo

Gutienwerth, m da d o  spod
budila gospodarske organiza
cije, naj tudi prihodnje leto 
prispevajo za raziskovanje na 
Znančevih njivah, ker Doleno* 
ski muzej tudi< tokrat ne bo 
imel dovolj denarja za tako 
obsežno in pomembno delo.

Župančičeva bralna 
značka tudi letos?
v  kratkem se bo v Novem 

mestu sestal odbor za Zupan- 
ččičevo bralno značko ter se 
pogovoril o letošnjem tekmo- 
ranju Nekater' predstavni
ki srednjih šol so že izraziili 
željo, da bi prenesli ta tek- 
m-ovanja tudi na srednje 5o- 
le. v  trebanjski obStnn name
ravajo prihodnje leto tekmo- 
v3ti za bra’jno značko Pavla 
Golie.

Jaki razstavlja v Kočevju
Razstava v Likovnem salonu bo odprta do 3. de
cembra -* Na otvoritvi je Andrej Kurent recitiral 

pesmi Cirila Zlobca

v  Likovnem salonu v Ko
čevju gostuje te dni Joža 
Horvat-Jaki z 31 deli v iz
virni tehniki olje-emajl. Raz
stavo so odprli 16. novem
bra. Pred otvoritvijo je član 
Slovenskega narodnega gle
dališča iz Ljubljane reciti
ral pesmi Cirila Zlobca, pes
nik Zlobec pa je spregovoril 
o Jakiju in njegovem delu. 
Razstava je odprta ob sre
dah in sobotah (od 15. do 
18. ure) ter ob nedeljah (od 
9. do 18. ure). Odprta bo do 
3. decembra.

Umetnostni kritik Zoran 
KržL*>ndk je Jakija predstavil 
sJovenski javnosti kot fanta-

jantam e predmete ter kera- 
n ^ o .  V muzejskem arhivu pa 
bi bilo potrebno zavarovati 
predvsem mestne in cehovske 
listine ter nešteto drugih dra
gocenih p>apirjev — vsega več 
tisoč listov.

Studijska knjižnica Mirana 
Jaroa je predvidela za zavaro
vanje več kot 110 tisoč ko
sov bibliotečnega gradiva, 
med katerim je več knjižnih 
in drugih imikatov ter obilo 
knjižnih zakladov iz slovenske 
in tuje literature. Posebno 
varstvo predvidevajo aa tisk 
iz prejšnjih stoletij.

sta, IZ katerega bniha fant-a- 
stičen svet neposredno, do
življeno, ne na podlagi pre
učenih zgledov. Potrditev, da 
je Jakijevo delo res tako, so 
dobili obiskovalci kočevske
ga hrama umetnosti v ome
njeni razstavi.

Jaki je, če povzamemo še 
nekaj KržLšnikovih misli o 
tem umetniku, za umetniško 
življenje v ožjem pomenu 
besede izreden izpovedovalec 
optimizma in poguma. Ce 
dela spontanost njegovega de
la likovnim estetom in si
stematikom težave, je to za 
umetnika ne le značilno, 
marveč mu je s tem priznar 
na največja kvaliteta.

Pred Jakijevo grafiko na razstavi v likovnem salonu  
v Kočevju

\



TRDINOVA NAGRADA. 
priznanje za zvestobo Dolenjski

Ko so^pred leti razmišljali, po kom bi imenovali nagrado, ki jo je 
ustanavljal svet za kulturo pri bivšem OLO v Novem mestu, se je skoraj 
samo od sebe ponudilo ime Janeza Trdine.

Janezu Trdini, slovenskemu klasiku, bardu dolenjskih Gorjancev, 
je bila s tem izkazana skromna čast za vso ljudskost, iz^jricano v 
njegovih umetninah o dolenjskem človeku.

S Trdinovo nagrado so in naj bi tudi v prihodnje nagrajevali tiste 
zaslužne kulturne ustvarjalce, ki so in ki bodo vse svoje delo posvečali 
Dolenjski in ji z njim izkazovali brezmejno zvestobo.

Četudi bi imelo dolenjsko priznanje, o katerem govori pričujoči 
sestavek, drugačno ime, ga ne bi mogli in smeli podeljevati, če ne bi 
upoštevali te zvestobe . . .

lo bolj ogrevam za častna 
pri23iajija kot za denaime na
grade.«

ČRNOMELJ: morali 
bi se ogreti

■  JOŽE ZABUKOVŠEK, 
predsednik sveta za kulturo: 

»Eto zdaj kulturnih delav
cev nismo stalno nagrajevali. 
Pred dvema letoma smo daU 
najbolj zaslužnim manjšo de
narno nagrado kot priznanje 
za večletno delo, lani pa sku
pinam, ki so sodelovale na 
natečaju za Zupančičevo na
grado, diplome; taka prizna
nja so dobili tudi trije po- 
sameeniki.

nika. Letos tega priznanja ni
so nikomur iz ro d i. Menim, 
da zaslužnih občanov še ni 
zmanjkalo, zato v prihodnje 
tega ne bi smeli prezreti.

Za razširitev Trdinove na
grade na vse dolenjske obči
ne se navdušujem. Prepričan 
sem, da bo v občini še več 
ljudi takega mnenja.«

METLIKA: ko bi le

našli skupen jezik!
■  PROF. ZVONKO RUS, 

pred.sednik sveta za kulturo 
in prosveto:

»Posebne nagrade za za
služne kulturne delavce ob
činska skupščina do danes
še ni ustanovila, vendar pa 

Cmomaljčani menijo, da je jim ob njihovih jubilejih da-
treba dati zaslužnim kultur
nim delavcem večje prizna
nje. Morali bi se ogreti za 
Trdinovo nagrado, ker sami 
nimamo dovolj denarja, da 
bi take nagrade podeljevali. 
Pri nas menimo, naj bi z 
dolenjskim priznanjem na
grajevali folkloriste, režiser
je, pevovodje in glasbenike, 
ker v manjših mestih prav 
ti skrbijo za kulturni raz- 
voj.« ^  ^

KOČEVJE: občinska

nagrada primajhno 
priznanje

^  JANEZ ZVf.VK. pred
.sednik obč. .sveta ZKPO:

»v občini imamo Seškove 
nagrade za kulturno, znanst- 
vetno-pedagoško, družbeno
politično delo in druga pod
ročja, za kulturno dejavnost 
pa bi morali imeti še nagra
do za širše, dolenjsko ob
močje. Denar za dolenjsko na
grado bi morali dobiti iz 
drugih virov kot za Seškove 
nagrade. Po mojem bi mora
li tej, medobčinski nagradi 
spremeniti tudi ime.«

KRŠKO: navdušen 
za razširitev

■  SLAVKO SMERDEL, 
ravnatelj osnovne .šole v Kr
škem:

»Občinska skupščina se po
skuša oddolžiti najzaslužnej
šim kulturnim in družbenim 
delavcem s častnim prizna
njem — z medaljo Ivana 
Vajkarda Valvasorja, ki jo 
podeljuje na slavnostni seji 
v počastitev občinskega praz-

je priznanja s tem, da jim 
priredi družabni večer z 
vsem FK>trebnim ceremonia
lom in potrebno ix*pulariza- 
cijo njihovih zaslug.

Nedvomno bi bilo potreb
no ljudem, ki z vso zavzeto
stjo delajo za kulturni razvoj 
svoje ožje domovine, dati šir
še, če hočete, v našem pri- Trošta, ustanovitelja narodo-
meru dolenjsko priznanje, pisnega muzeja, slikarja in
kajti kultura in umetnost že zgodovinarja, čigar delo je

»Trdinovo nagrado pode
ljuje naš svet vsako leto za 
o b e sk a  praznik. Ker je na
grada občinska, je nagirajeva- 
nje seveda minimalno in za
jame le majhen krog zasluž
nih delavcev.

Pobuda, ̂ da bi območje Tr
dinove nagrade razširili na 
celoten dolenjski prostor, ni 
nova, zato bi tokrat lahko 
pK>novila le tisto, kar je bdlo 
o tej zamisli že rečeno.

Trdinovo nagrado bi mora
li v prihodnje podeljevati le 
za najboljše storitve na umet
niškem, kulturnem in znan
stvenem pK>dročju iz vse Do
lenjske. Za nagrajevanje 
manj p>omembnih del, pK)- 
membnih le za občino, pa bd 
morali imeti poseben sklad. 
S takim načinom nagrajeva
nja bi znatno raaširiU krog 
kvalitetnih nagrajenih del, 
hkrati pa bi daM možnost za 
nagrado tudi tistim  zasluž
nim občanom, ki do zdaj ni
so bili opaženi.«

RIBNICA: do zdaj 
nobene nagrade!

I  JANEZ DEBELJAK, 
predsednik sveta za šolstvo, 
kulturo in telesno vzgojo: 

»Kulturnih delavcev v naši 
občini do zdaj nismo nagra
jevali, še vedno pa smo jim 
pripravljeni nalagata nove na
loge. Ne rečem, da p>omen 
njihovega kulturnega dela ne 
seže prek občinskih meja, 
vendar so njihove moči po
svečene pretežno domačemu 
kraju, v mislih imam upo
kojenega ravnatelja Janka

h —

po SVOJI naravi m pomenu 
ne moreta biti u te^ jen i v 
občinske meje, pa naj bodo 
te še tako premišljeno po
tegnjene.

Ker v vsakem občinskem 
proračunu stoji p>ostavka za

vseskoai trdno zasidrano, v 
Ribniški dolini.

Trdina je v Ribnici znan 
le bolj FK) imenu, šolska mla
dina pa pozna le dve ali tri 
njegove bajke. Ce bi že iskali 
primemo ime za medobčin-

TradicionalrK> p>odeljevanje 
Trdinove nagrade je bilo do 
jsdaj že dvakrat prekinjeno: 
prvič po ukinitvi novomeške
ga okraja in drugič letos, ko 
je svet za prosveto in kultu
ro  sklenil, da zavoljo prepoz
no prispelih predlogov za na
grajence Trdinove nagrade 
ne bo podelil.

Ob praznini, ki se je že 
drugič zasekala v tradicijo, 
se je sprožil val komentarjev 
in kulturno javnost razdelil 
v dva tabora: prvi — ta je 
bil v večini — je odločno 
podprl odločitev sveta, drugi 
— v manjšini — pa se še do 
ssdaj ni mogel pomiriti, češ 
da bi nekat-ere kulturnike la
hko kljub temu nagradili. . .

Preden se je pristojni svet 
odločil za ali protd, je pravil
no zaslutil, da je novomeška 
občina nemara le premajhen 
prostor za podeljevanje Trdi
nove nagrade kot širšega do
lenjskega priznanja, kar je 
ta nagrada ves čas tudi bila.
V zveei s tem je tudi povsem 
naravno prip>oročilo novome
škega sveta za kulturo in 
prosveto, naj bi območje Tr
dinove naigrade, torej območ
je nagrade z vsedolenjskdm 
pomenom, le ratsšiiili na 
medobčinski Cdoleivjski) pro
stor, za nagrajevanje del, p>o- 
membnih samo za občino, pa 
ustanovili novo, občir>sko pri
znanje.

Medtem ko so v No\'em 
mestu začutili potrebo po 
občinski nagradi, pa v sre
diščih sosednjih občin, kjer 
(vsaj večinoma) občinska 
priznanja že podeljujejo, f>o - 

grešajo priznanje, ki bi ga 
imeli praivico deliti z drugi
mi dolenjskimi občinami.

Predsednike občinskih sve
tov za kulturo in druge jav
ne delavce v devetih dolenj
skih, belokranjskim in spod- 
njeposavskih občinah smo 
prosili, naj odgovorijo na 
naslednji dve vprašanji:

B  1. Kako v vaši občini 
nagrajujete zaslužne kultur
ne delavce?

B 2. Ali menite, da jim je 
potrebno dati tudi šir.še — 
dolen.jsko priznanje in kaj 
predlag:ate v zvezi s tem?

Odgovore smo dobili iz 
vseh občin, objavljamo pa 
jih po abecednem redu teh 
občin.

BREŽICE: zamisel 
s pridržkom

g  VLADO CURIN, pred
sednik sveta za šolstvo, kul
turo in tele.sno kulturo:

»Za za.služne občane na po
dročjih družbenega in gosipo- 
darskega življenja te r za po
sebne uspehe organizacij in 
društev ima brežiška občina 
oktobrske nagrade. Menim 
da brez take nagrade nikjei 
ne bi smeh biti.

Zamisel, da bi razširili T r 
dinovo nagrado tudi na naše 
območje, sprejemam s pri
držkom. Bojim se, da bi se 
denar zanjo stekal iz vse po
krajine, vračal pa bi se le 
redkokdaj. V naši občini ni
so za to, saj še za občinske
nagrade primanjtkuje denarja FRANCE SLANA: Z I M S K A  P O K R A J I N A  (olje, platno, 1968) — Zanimiva razstava slikarja Franceta 
in jih lani praiv zaradi tega Slane v Dolenjski g;aleriji v Novem m estu je podaljšana in priporočamo njen ogled. Obiskovalci galerije si 
nismo podelili. Osebno se ee- lahko hkrati ogledajo tudi razstavo letošnjih arheološko halštatskih izkopanin v Novem m estu

' M > s
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Ivan Vavpotič: JANEZ TRDINA

kulturnoprosvetno dejavnost, sko, širšo nagrado, bi jo pri 
menim, da bi bilo prav, ko nas radi povezali z imenom 
bi našli odgovorni skupen dr. Ivana Prijatelja, tukajš- 
jezik tudi tu in namenili ust- njega rojaka, ki je kot slov- 
rezen denar za skupne na- stveni in kulturnopolitični 
grade zas^lužnim kulturnim, zgodovinar opravil neprecen- 
prosvetnim in umetnostnim Ijivo delo za Slovence.« 
delavcem neglede na to, iz
katere občine je kdo. Razlo
čevati pa bi morali vrste de
javnosti, ker ni mc^)če upo
rabiti za vse istih meril.

Trdinovo nagrado naj bi 
podeljevali najzaslužnejšim 
umetnikom, ustvarjalcem, ki 
so s svojimi deU izpričali 
zvestobo in privrženost Do
lenjski in njenemu ljudstvu. 
Za druge poustvarjalne umet
nike in ljudskoprosvetne de
lavce pa naj bi p>odeljevali 
občinsko, pri nas Zupančiče
vo nagrado.«

NOVO MESTO:
i

nagrajevati kvaliteto
■  PROF. EMA MUSER. 

pred.sednica .sveta za proKve- 
to in kulturo:

SEVNICA: napaka 
se ne sme ponoviti

I  DRACX) BIZJAK, pred
sednik sveta za prosveto, kul
turo in telesno kulturo: 

»Menim, da je treba dati 
zaslužinim ljudem večjo mo
ralno spodbudo. V naši obči
ni ni nobenega sklada za na
grade. Za ljudi, zaslužne v 
družbeno-političnem življe
nju prirejajo sprejeme druž- 
beno-F>olitične organizacije.

Po mojem bi bilo prav, da 
bi v okviru Trdinove nagra
de sodelovala tudi naša ob
čina. Ker pa sem predsednik 
sveta šele leto dni, bd raje 
videl, če bi še koga vpraša
li.«

■  J02E  KNEZ. podpred
sednik občinske skupščine:

»Kot vem, naši niso hoteli 
prispevati v sklad za Trdino
vo nagrado 50.000 Sdin. Oseb
no sem bil takrat proti temu 
in še danes menim j da bi 
pomanjkanje denarja ne 
smek) biti ovira za medob
činsko sodelovanje.«

TREBNJE: več mož
nosti za priznanje!

■  VLADIMIR SILVE. 
STER, pred.sednik sveta za 
izobraževanje in kulturo:

»v naši občini smo do zdaj 
le redko nagrajevali ljudi, za
služne za kulturo. Nekaj je 
bilo nagrajenih ob 150-letnici 
šole na Mimi. Na splošno 
premalo izrabimo možnosti, 
da bi ljudem dajali prizna
nja.

Menim, da bi bilo potrebno 
območje Trdinove nagrade 
razširiti na vso Dolenjsko, s 
tem, da bi podeljevali nagra
do tudi za uspehe na področ
ju telesne kulture.

Premalo se zavedamo, kaj 
pomeni ljudem javno prizna
nje, tako za katero zvedo 
tudi drugi ljudje prek javnih 
občil in ne ostane le v krogu 
delovne organizacije ali dru
štva.

Mi v sindikalni podružnici 
za mirensiko in šentruperško 
šolo že dajemo zaslužnim

prosvetnim delavcem prizna
nja oziroma s;pominska darila 
in bomo to še nadaljevala.

Ce bo m arala naša občdna 
prispevati kaj denarja za na
grade, bo to, \jpam, naš svet 
podprl.«

MANJKA DOLENJ
SKO PRIZNANJE

Javno iMiznanje kailtume- 
mu delavcu ne pomeni nič 
manj kot športniku medalja 
za uspešen nastop, četudi jo 
pri23iaje ta kulturnega delav
ca skovano samo iz teshle črk: 
HVALA.

Večina občin na Dolenj
skem je za zaslužne jaivne, 
tudi kulturne delavce že uste- 
novila priznanja. Taka občin
ska priznanja pa .podelijo and 
pa tudi ne, kakor pač kaše 
stanje v skladih, kjer :^ira(jo 
denar v ta  namen.

Toda v posameznih občinah 
imajo ljudi, ka bi po njiho
vem mnenju zaslužili kaj več 
kot občins'ko prizaianje. Take 
nagrade pa zdaj — vsaj za 
kulturne delavce — ni. Zarto 
je povsem razumljiva in spre
jemljiva skoraj enodušna 
ugotovitev predstavnika ob
čin, s katerimi smo se pogo
varjali, da tako priznanje 
manjka in da brez njega ne 
bomo smeli biti več dolgo. 
Prepričani smo, da tako mi
sli tudd dolga vrsta tistih lju
di, s katerimi se, žal, nismo 
ut^nU i jKjgoavrjati.

Kako naj bi se imenovalo 
skupno dolenjsko priznanje, 
na katerega zdaj vsi mislimo, 
ali Trdinova nagrada ali kako 
drugače, to zdaj nd najbolj 
bistveno. Ce pa bi se kljub 
temu posrečilo, da bi Trdi
novi nagradi razširili območ
je na vso Dolenjsko, bi ta  
nagrada znova dobila in po
trdila veljavo, ki jo je že 
imela v bivšem novomeškem 
okraju kot medobčinsko pri
znanje. Gotovo pa vprašanje 
skupnega dolenjskega prizaia- 
nja, pa naj obdrži Trdinovo 
ime ali p>a dobi kakšno novo, 
ne bo rešeno vse dotlej, do
kler se o njem ne bodo pK>go- 
vorili najodgovornejši ljudje 
iz vseh občin na Dolenjskem, 
v Spodnjem Posavju in Beli 
krajini. IVAN ZORAN
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ha mokri cesti
Osebni avtomobil je pri

drsel iz zagrebške smeri. Noč 
je in cesta je mokra od pr
vega snega, ki se sproti raz
taplja na asfaltu. Voznik je 
pred vzpetino pri bencinski 
črpalki na Čatežu pritisnil na 
plin. Nenadoma opazi na de
sni pri tleh opozorilno tab
lo: 60 km. Cez nekaj hipov 
je že pri naslednji tabli, ki 
omejuje hitrost na 30 km. 
Zdaj odvzame plin. Malo za
tem je ob cesti opozorilni 
znak z napisom »Stop! Mili
ca!« in nato utripajoča rde
ča luč. Njegov pas ceste je 
zdaj na obeh straneh omejen 
z belo-rdeče progastimi ste
brički, v ozadju pa stoje tri
je prometni miličniki.

»Ali je bila nesreča?« spra
šuje voznik, ki je medtem že 
o ^ r l  šipo na vratih.

»Dober večer! Ne, luči in 
gume pregledujemo!« mu od
vrne prometni miličnik Pro- 
sinečki. Druga dva sta med
tem že z baterijami osvetli
la prednje in zadnje gume. 
»Gume so v redu!« je kratko 
poročilo. Sledi še pregled dol
gih in kratkih luči. Vse je v 
redu. Miličniki zaželijo vozni
ku srečno vofeijo in avto zdr
si naprej proti Ljubljani.

Medtem se je za ustavlje
nim avtomobilom že nabra
la- kolona kakšnih osmih vo
lil. ueprev smo šele 14. no
vembra, mraz strupteno pri
tiska ki snežinke se še ved
no prevračajo po zraku. Mi
ličniki hite z delom. Vozila, 
ki so v redu, že po nekaj se
kundah nadaljujejo pot, 
»grešniki« pa zavijajo v de
sno, na parkirišče.

Tu sledi podrobni pregled 
morda preobrabljenih gum. 
Malomameži pihajo v od m ra
za otrdele prste in med pri
dušenim preklinjanjem me
njujejo pregorele žaimice. Mi
ličniki bde nad tem delom, 
pišejo prijave ali pa kaznu
jejo na mestu.

»Ko sem šel od doma, je še 
gorela! Sploh nisem opazil, 
kdaj jo je vzel vrag!« Tako 
se najpogosteje izgovarjajo 
tisti, ki voeijo z eno samo

Ali imate na svojem avtomobilu dobre avtomobilske plašče? -  In 
luči -  ali jih kontrolirate? -  Prepričajte, se o obojem zdaj na zimo, ko 
bo cesta nemalokrat spolzka in so noči dolge -  Ne ogrožajte sebe

in drugih!

lučjo. Voznik z i^izanimi gu
mami stoji brez moči ob vo
zilu. Pregled je pokazal, da 
ima na plaščih manj kot en 
milimeter profila.,

»S takšnimi plašči ne mo
rete po tako spolzki mokri 
cesti, tovariš!« mu razlaga 
miličnik. »In še zdaj, pred 
zimo, ko lahko že danes do
čakamo pr^^o poledico! Ne 
moremo vas pustiti naprej! 
Počakali boste do jutra, da 
se odpre trgovina, in kupili 
nove plašče!«

Težko je resda stati tako
le ob strani ceste. Težko že, 
toda vsekakor boljše, kot da 
bi naslednjega dne zjutraj 
prebrali v časnikih vest: 
»Voznika N. N. je iz nezna
nih rarokov zaneslo v levo 
stran ceste pred tovornjak. 
V strahovitem trčenju sta iz
gubila življenje voznik N. N. 
in sopotnik.«

Za konec še kratka bilan
ca pregleda. V treh urah je 
bilo tega dne (14. novembra) 
ustavljenih na Čatežu 286 vo
zil. Zaradi slabih gum je bi
lo kaznovnih 5 voznikov s 30 
din kazni (dva tovornjaka in 
3 osebni), sodniku za prekr
ške je bilo predlaganih v ka
znovanje 6 voznikov (1 avto
bus, 3 tovornjaki in 2 oseb
na), opozorjenih pa je bilo 
18 voznikov (9 tovornjakov in 
9 osebnih). Vsako 10. vozilo 
je torej imelo slabe gume!

In luči? Tu je bilo boljše: 
2 voznika tovornjakov sta bi
la predlagana v kaznovanje, 8 
voznikov (5 tovornjakov in 3 
osebni) pa opozorjenih. Zara
di drugih prekrškov sta bila 
predflagana v kaznovanje v 
tej akciji 2 voznika, 6 vozni
kov pa je bilo kaznovanih z 
denarno kaznijo na mestu.

M'. JAKOPEC

Na tem kamionu je bilo nekaj narobe z lučmi (Foto: 
M. Jakopec)

' ' N

Podroben pregled gum na tovornjaku, ki je bil usmer
jen na parkirišče (Foto: M. Jakopec) •>

34.050 Dolenjskih listov
sm o tiskali danes, od tega: 28.672 izvodov za 
stalne naročnike, 1053 izvodov za prodajo v 
kolportažd in 210 izjvodov za arhiv in doikaeaie 
izvode. REDNA NAKLADA lista znaša torej 
danes že 29.935 izvodov. — Posebej pa sm o da
nes razposlali vsem  poštam  na našem  področju  
4.115 izvodov do.mačega časnika, ki ga pošte 
razdeljujejo v naši novi veliki akciji »NOVI 
NAROČNIKI 1968/69«.

UPRAVA LISTA

V nedeljo 
»POTROŠNIK« 
k »DOLENJKI«
v nedeljo, 1. decembra, bo

do opravili dokončno pripoj-i- 
tev črnomaljskega STP Po
trošnik, ki ima 63 zaposlenih 
v 19 prodajalnah, k novome
ški Dolenjki s 45 prodajalna
mi in 175-članskimi ko l^ ti- 
vom. Tako povečana Dolenjka 
bo s 64 prodajalnami, dvema 
skladiščema (obe sta v No
vem mestu) in 238 zaposleni
mi med največjimi trgovski
mi podjetji na Dolenjskem in 
bo imela prodajalne v novo
meški, trebanjski in črno
maljski občini-

Konec prisilne upra
ve v Tovarni šivalnih 

strojev
Občinska skupščina Treb

nje bo v četrtek, 5. decemibra, 
obravnavala predlog o prene
hanju prisilne uprave v to
varni šivalnih strojev na Mir
ni, ki je bila uvedena juJnja 
letos. Predlagano je bilo tu
di, naj bi se tovarna pripo
jila IMV Novo mesto, kjer 
je že zdaj zap>3slena ena tre
tjina delavcev tovaime šival
nih strojev Mirna. Prijpojdtev

naj bi pomenila konec nego
tovosti, v kateo*i je zadnje 
mesece živel kolektiv miren
ske tovarrke.

Sejmišča

Novomeško
sejmišče

25. novembra so pripeljali 
kmetovalci na sejem v No
vem mestu 692 prašičkov, 
prodanih pa je bilo 607. 
Manjši prašički so veljali od 
120 do 160 din, večji pa od 
170 do 280 din. Ker je bilo 
tokrat veliko kupcev tudi od 
dirugod, so bile cene ^^nlce 
višje.

Brežice: spet precej 
kupčij

Wa brešiškem sejmišču so 
23. novemibra prodali 592 
prašočev. Mlajši, stari do 
treh mesecev, so bili največ 
po 6,7 din kilogram žive te
že, starejši največ po 6 
din. Naprodaj je bilo 640 Ži
vah, od tega 40 starejših od 
treh mesecev. Zaradi držav
nega praznika v soboto, 30. 
novembra, ne bo prašičjega 
sejma.

LOVGI IN 

ŠPORTNIKI!
LOVSKO IN RIBIŠKO OPREMO, SMUČI. SANKE. 
DRSALKE IN VSE ZA ŠPORT KUPUJTE 
V TRGOVINI

>1 0 \ / F 0 <  NOVO MESTO.
Cesta herojev 8

v  akciji so tokrat sodelovali: inšpektor za prom et 
Valentin Dobnikar, v. d. komandirja postaje pro
m etne m ilice Novo m esto Jože Tavčar ter prometni

miličniki: Ljubo Rataj, Mirko Sopčič« Jože Turšak 
in Jože Prosinečki (vsi od leve proti desni)

KMETIJSKO IN TRGOVSKO PODJETJE

AGRARIA —  Brežice
r a z p i s u j e  LICITACIJO osnovnih sredstev:

1 osebni avto Volga, registriran v letu 
1968, v voznem stanju

2 traktorja Ferguson 35, brezhiben
1 traktor Ferguson 65, brezhiben
2 dvobrazdna pluga 
1 trobrazdni plug
1 kosilnica BCS 
1 grablje, vprežne 
1 mlatilnica Zmaj 
1 žitna brana -  Ferguson 
1 škropilnica Biserka 
1 traktorska kosilnica 
1 razsipalnik za umetni gnoj 
1 razsipalnik za umetni gnoj -  Ferguson 
1 kosilnica Steyer -  potrebna popravila 
1 mešalec za beton z elektromotorjem 
1 tehtnica-decimalka

Razprodaja bo na dvorišču podjetja v Bn^žicali, 
Šentlenart 72 (pri kolodvoru), v petek, 6. 12. 1968, 
ob 9. uri.
Ogled vseh razpisanih osnovnih sredstev je mogoč 
od 3. 12. 1968 dalje vsak dan od 8. do 12. ure na 
licitacijskem prostoru.
Pred licitacijo morajo interesenti družbenega sek
torja predložiti komisiji ustrezno pooblastilo, za
sebniki pa položiti kavcijo v višini 10 odst. od 
izklicne cene.



Peršetova, Kovačič in Popovič
Na nea„'ijOAcrn prvem leku po 

ulicah Metlike je nastopilo nekaj 
več kot 20 tekmovalcev iz Ljub
ljane, Novega mesta, Črnomlja in 
Metlike. Tek. ki so ga priredili

metliški telesnovzgojni delavci v 
Cast občinskega praznika, je 
uspel. Kljub mrzlemu vremenu so 
se tekmovalci potrudili in z bor
benostjo zadovoljili številne gle-

Zmagovalci nedeljskeg^a teka v Metliki so bili Gabrijel 
Popovič (člani), Vera Perše (m ladinke) in Anton Ko
vačič (m ladinci). (Foto: S. Dokl)

dadlce. Med mladinitami je bila 
najboljša Novomeščanka Vera 
1’crše, pn mladincih Anton Ko
vačič in pri članih Gabrijel Po
povič, oba iz Ljubljane. Priredi
telji so za zmagovalce pripravili 
lepe pokale oziroma diplome.

Mladit^ke — 600 m: 1. Perše
(Nm), 2. Lavrih (Nm), 3. Nema
nič (BETI), 4. Rus (BETI), 5. 
Matkovič (SŠD Metlika); mladin
ci — 1000 m; 1. Kovačič (Olim
pija), 2. Brine (Črnomelj), 3. 
Košir (Nm), 4. Zvagen (Nm), 5. 
Brodarič (Črnomelj); člani — 
1000 m: 1. Popovič (Olimpija), 2. 
Grahek (Črnomelj).

S. D.

■  KRŠKO — Občinski sindikal- 
kalni svet je priredil tekmovanje 
kegljačev v borbenih partijah. Pri
javilo se je 12 sindikalnih ekip. 
Kot ponavadi je bila tudi tokrat 
najboljša Celuloza I in je zaslu
ženo osvojila pokal. Končni vrstm 
red: Celuloza I 84« k^ljev. Obrt
nik 789, TE Brestanica 736, Elek- 
tro 735, Celuloza II 707, LM 701, 
SGP Pionir 696, ObS 688, Agro
kombinat 675 itd. Med posamezni
ki so bili najboljši Rumovec, Ur
šič in Bcningcr. (K. P.)

■  NOVO MESTO — Novomeški 
mojstrski kandidat prof. Igor Pen
ko je v torek odpotoval na polfi
nalno šahovsko prvenstvo Jugosla
vije v Arandjelovac. (N. N.)

NOGOMET

Bela krajina - Domžale 3:1
Derbi tekmo med doslej nepo

raženimi Domžalami in tretje 
uvrščeno Belo krajino si je ogle
dalo okrog 230 gledalcev, ki so 
uživali ob lepi igri in so zado
voljni zapustili igrišče. Bela kra
jina je prikazala lep nogomet. 
Doslej neporaženi Domžalčani so

to jesen klonili boljšemu nasprot
niku.

Gledalci so morala čakati na 
prvi gol več kot pol ure. V 36. 
minuti je Tone Weiss lepo poda
no žogo usmeril z glavo v mrežo. 
Nekaj minut kasneje je bilo že 
2:0, strelec je bil Lojze Weiss.

Posvet o telesni vzgoji 
v Črnomlju

v  petek je bil v Črnomlju po
svet o telesni vzgoji, na katerem 
so razen telestK>vzgojnih delavcev 
iz črnomaljske občine sodelovali 
de člani odbora za telesno kul
turo skupMine SR Slovenije. Po
slance je vodil Miloš Poljanšek, 
predsednik zbora za prosveto in 
kulturo. Razprava naj bi osvet- 
Uia, kako uresniči^jo priporo
čila in sklepe, ki jib je repub
liška - BkupSčina- pred' tem posla
la. V glavnem so obravnavali 
probleme s področja šolske teles

ne vzgoje.
V živahni razpravi so govorili 

zlasti o kadrih, športnih objektih, 
prograniih dela, delavskih šport
nih igrah ter o kadrovski zasedbi 
v občinski zvezi za telesno kultu
ro v Črnomlju 

Miloš Poljanšek je opoBoril Se 
posebej na pomen vključevanja 
mladih v vrste plavalcev, tabor
nikov, smučarjev. To je najboljši 
način za usposaw}anje inladih 
za potrebe vseljudske obrambe.

Sd

Po odmoru so gostje iz sumljive 
enajstmetrovke dosegli zadetek. 
Domači so nato goste potisnili na 
njihovo polovico igrišča in do
segli po Andrrju Švajgerju še 
en zadetek.

S to zmago so se Črnomaljci 
približali vodečim Domžalčanom 
na razliko štirih točk. Bela kra
jina: S. 2unič, P. Zunič, Englaro, 
Ferfolja, V. Wciss, Karin. Vipa
vec. T. Weiss. L. Weiss, T. Švaj
ger in A. Švajger.

A. Latemer

Mirna : Rakek 3:3
v zadnji tekmi na domačem 

igrišču so mirenski nog;ometaši z 
veliko težavo osvojili točko. Na 
tej tekmi so domači podcenjevali 
nasprotno moštvo, kar bi se jim 
kmalu maščevalo. Gostje so v 
začetku drugega polčasa vodili 
že s 3:0 in je domačim šele s po
močjo živahne publike uspelo ie- 
enačiti n a -3:3. Strelci ;so bili: 
Stefančič, Tratar in Fraaga. 
Gledalcev je bilo bUzu 150, sodil 
pa je Mitič"— slabo.

A. Tratar

N« ETASI BELE KRAJINE so v nedeljo poželi lepo zmago. Premagali so  
Domžale, vodilno ekipo v ligi, in ji prizadejali prvi poraz. (Foto: S. Dokl)

Srečanje 
z Rajkom Mitičem

v  upravm zgradbd podjetja 
NOVOLES v Straži smo nepriča
kovano srečali zveiznega kapetana 
jugoslovanske nogometne repre
zentance in enega najboljših no
gometašev vseh čaaov — Rajka 
MiUća. Ko je končal poslov
ni razgovor v zvesd z nabavo 
NOVOLESOVEOA jKdiištva v stil
ni izvedbi, ae je n d  odzval na
šemu povabdlu na k ra t^  razgo
vor o nogometu.

— Kako Je s naUra nogome
tom?

»Vedet* moramo, da Je bilo v 
časih, ko sem ie  jas igral, mno
go U ^e. saj 8 0  Tsl najboljši no
gometaši igrali v domovini. Se
daj, ko sem prevzel repreaentan- 
co, smo pa ostali z mladimi, ne
izkušenimi igralci. Kljub temu 
smo do finala pokala evropskih 
narodov sestavili solidno ekipo in 
* njo dosegU drugo mesto v 
Evropi. 2al se je to moštvo raz
bilo, tako da smo sedaj ipet v 
zagati.«

— Kakšna merila zavzemate pri 
sestavi representance?

»Vedno želim, da igrajo naj
boljši, ki so sposobni izvesti do
ločeno taktiko. Na seznamu 
imam vedno blizu 40 igralcev In 
prem ijam  njihov razvoj. Težave 
pri sestavi pa imam s tiskom, 
saj nekal^eri novinarji siUJo v 
ospredje določene igralce.«

— Kaj menite o ostrem, gro
bem nogometu Anglešev, Nemcev 
in dmgih?

»Nogomet v nekaterih evrop
skih državah temelji na dosega
nju uspehov za vsako ceno, prt 
čemer zapostavljajo igro za gle
dalce. To je tako imenovani in- 
dustrijsko-komercialni nogomet, 
ki daje poleg tehnike vse večji 
poudarek ostrini. Ml se lahko 
uspešno upremo temu, če se zna
mo hitro prilagoditi takšni igri. 
Mislim, da ao v tem pogledu 
najbolj napredovali Dinamo, Zve
zda In Hajduk.«

Miha Blažič

N A Š  OBISK

Smučarji imajo 
velike načrte

Predsedniic smučarsk^a dru
štva »Rogs Marjan Sonc, zna
ni športnik in športni delavec 
iz Novega mesta, je v razgo
voru z našim sodelavcem za
upal r»ekatere načrte smučar
jev pred letošnjo sezono. 
Smučarska dejavnost na Do
lenjskem se je pričela pred de
setimi leti in je v tem času 
dosegla zaželeni cilj; povečala 
se je množičnost, veliko mla
dih p>a se je naučilo smučati.

— Koliko članov je v dru
štvu?

»Trenutno imamo v društvu 
43 pionirjev in mladincev. Ne 
Štejem pa vseh ljubiteljev 
smučanja, ki ne tekmujejo, 
ampak se samo smučajo.«

— Kam gre dejavnost?
»V glavnem smo vse moči 

osmerili v ureditev boljših 
tekmovalnih pogojev v Črmoš- 
njicah. Usposobiti moramo 
vlečnice, da bodo delale brez 
zastojev. Sredstva, Id so bila 
do zdaj vložena, ne smejo pro
pasti. Ustvariti moramo tudi 
boljše pogoje za bivanje v Čr- 
mošnjicah.

— Kaj pa delovni program?
»Dejavnost smo v glavnem

usmerili v množičnost, vzgojo 
vaditeljskega kadra, tekmo
valcev in smučarjev rekreativ
nega značaja. Naš namen je, 
da se smučarski šport razvije 
na vseh šolah, kjer bi hkrati 
izvajali tudi selekcijo, naj
boljšim pa bi omogočili vadbo 
v smučarskem centru. Program 
je zelo širok.pa bi morda kdaj 
drugič kaj več spregovorili o 
njem.«

— Kako boste odgovorili na 
očitek nekaterih, ki trdijo, da 
Dolenjci ni smo za smučanje?

»Res nimamo pogojev, kot

jih ima Gorenjska, imamo pa 
približno enake kot Štajerska, 
Zasavje in del Notranjske. Keir 
se tekmovalci iz td i pokrajin 
kar uspešno kosajo z Gorenjci. 
Zato ne vidim nikakršne ovire, 
da se ne bi tudi mi približali

Marjan Šonc, predsed
nik smučarskega društ
va ROG, je spregovoril 
o načrtih smučarjev.

njim. Sploh pa vemo, da je 
vežna tekmovati, ne pa biti 
najboljši!«

— Kako je pa s finančnimi 
sredstvi?

»Čutimo veliko razumevanje 
xlgovomih dejavnikov v ob
čini in vodstev delovnih orga
nizacij, zato smučarski delavci 
delamo z veliko volje.«

S. DOKL

Bloudkova nagrada za 
TVD Partizan Kočevje

v ponedeljek. 25. novembra, so 
v klubu poslancev v Ljubljani po
delili 6 nagrad in 24 plaket za
služnim telesnovzgojnlm delavcem 
in (hvštvom. Med njimi je tudi 
društvo TVD Partizan Kočevje, 

Kočevski Partizan se je od ^ ta -  
novitve svojega predhodnika vse
skozi težko p r^ ija l in je v času 
obstoja opravil pomembno delo. 
Spada med starejša društva v Slo
venijo. Vse od leta 1910, ko je 
bilo ustanovljeno telovadno dru
štvo Sokol, je vzgajal mladino in 
starejše v narodnostnem duhu. 
Kako težko je bilo v tistem času, 
dokazuje že to, da so Kočevarji 
in nemškutarji na dan ustanovi
tve društva, 23. oktobra 1910, raz
bili vsa okiui slovenske gostilne 
Beljan, v kateri je bil občni zbor.

Po osvoboditvi je TVD Partizan
v popolnoma porušenem mestu in 
telovadnem domu začelo znova. V 
novo naseljenem Kočevju je ime
la peščica zanesenjakov, ki še 
danes sestavljajo hrbtenico dru
štva, veliko dela in nemalo vztraj
nosti, ko je širila telesno kulturo

in se borila za njeno pravo me
sto v družbi.

2e pred razhodom Fizkul turne 
zveze Slovenije so uvideli v Ko
čevju. ds je na podeželju naj
boljša oblika dela TVD Partizan, 
v katerem so združili telovadno 
društvo, športno društvo Triglav 
in smučarski klub. S tako zami
slijo delovanja, to je v obliki od
delkov temeljne vadbe za vse sta
rostne zadeve in s športnimi sek
cijami, enotiiim vodstvom in zdru
ženim denarjem je društvo na
predovalo v močno podeželsko 
društvo. Vodstvo je v tem vztra
jalo in pokazalo se je, da je na 
pravi poti.

Čeravno so bile vseskozi težave 
zaradi pomanjkanja vodnikov in 
denarja, je društvo doseglo na
predek, za katerega je zdaj pre
jelo še to visoko priznanje, česti
tamo vsem članom društva, po
sebno pa mladini, ki je pod vod
stvom nesebičnih vodnikov — 
amaterjev k temu največ pripo
mogla! A. ARKO

Novo športno društvo Jastreb

Bloudkova 
plaketa za 

Drago Mislej
Znana novomeška telesno- 

vzgojna delovka Draga Mi
slej Je prejela v ponedeljek, 
25. novembra, zasluženo pri
znanje: BloudScovo* plaketo
za delo v telesnovsigojnih or- 
g^izadjah. Največje uspehe 
je dosegla z delom v $oLsikem 
športnem d<rućbvu »Katja Ru- 
pena« na osnovni Soli v No
vem mestu, ki je po njeni 
zasltJigi prejelo zvemo na^^- 
do, kot ena najboljših Spootr 
nOi organiizacij.

Dolgoletna želja dijakov in pre
davateljev na tehnični srednji Soli 
v Krškem, da ustanovijo šolsko 
športno društvo, se Je pred dnevi 
Izpolnila. Na pobudo predavate
lja telesne vzgoje Franja Lacija 
so dijaki ustanovili športno dru
štvo Jastreb. Novo društvo ima 
8 sekcij: atletiko, mali rokomet, 
košarko, odbojko, mali in veliki 
nogomet, namizni tenis in šah. 
Razen v nogometu in šahu bodo 
v vseh ostalih panogah nastopale 
tudi dijakinje TSS. Ob ustanovit
vi so se dogovorili, da bodo v 
najkrajšem času ustanovili Uidi 
sekcijo smučarjev, pozneje pa po 
potrebi in željah dijakov šport
no dejavnost razširili še na ostale 
panoge.

Dijaki TSS imajo med seboj že 
nekaj odličnih športnikov, ki so 
doslej tekmovali v dcMnačem kra
ju &U pa so zaradi študija pre
nehali vaditi. Z ustanovitvijo no
vega društva bodo ponovno go
jiti šport. Na skupn«n dogovoru 
so sklenili, da bodo vsako pova
bilo Za športno srečanje z vese
ljem sprejeli.

ASed najbolj navdušenimi pri
staši novega društva je direklx>r 
Lojze Stih, ki je izrazil željo, da 
bi ae s tem i^ r tn o  Uvljenje v 
Krškem razgibalo.

Novo športno društvo je ie 
tekmovalo ob občinskem prazt>iku 
v Brežicah in zasedlo drugo 
mesto v skupni razvrstitvi. Pre
teklo nedeljo pa so igrali v Kr
škem priJateljAo nogometno tek
mo v nialem nogometu z mo
štvom TSS (gradbeniki iz Ljub
ljane) ter jih premagali s 7:1.

Prepričani smo, da bo novo 
športiK) društvo na TSS prebro
dilo začetno krizo, pričelo delati

in izpolnjevati obširen program 
športne dejavnosti, ki so si ga 
dijaki začrtali.

L. Hartman

Leon Štukelj —  
častni občan 
Novega mesta

Naslov častnega občana bo
do na decembrski seji občin
ske skupščine v Novem me
stu, kot kaže, podelili novo
meškemu rojaku in večkrat
nemu olimpijskemu zmago
valcu v orodni telovadbi Le
onu Štuklju, ki praznuje letos 
70 let življenja- Častno občan- 
stvo bodo Štuklju podelili na 
predlog športndh organizacij.

Spominske plakete naj bi 
občinska skupščina ob tej 
priložnosti podelila primariju 
prof. Otonu Bajcu iz novome
ške bolnišnioe za velike za
sluge in 65-letnioo njegovega 
življenja, nadalje Dolenjske- 
n[iu muzeju za 15 ter novo- 

' meškemu iičiteljiSču za 20 let 
obstoja in dela.

m . M
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Od tu in tam
■  ČRNOMELJ — V povratnem 

srečanju pionirjev v malem nogo
metu so Črnomaljci premagali 
vrstnike iz Semdča s 5:2. (A. L.)

■  KRIVIELJ — Na nedeljskem 
hitropoteznem tiunirju je nepri
čakovano zmagal Drago Perhaj s 
6,5 točke, pned Sribarjem 6, Debe
lakom 4, 2itnikom' 3,5, M. Pape
žem in I. Perhajem 3 itd. (B, D.) •

■  SEVNICA — Tu je bUo keg
ljaško srečanje za pr^iodni pokal 
ZB Sevnica med domačimi keg
ljači in gosti iz Krmelja. Lani so 
ta pokal osvojili Krmeljčani, letos 
pa Sevničani s zmago 672:470. Za
nimivo je, da je domačin Kolar 
kot prvi podrl na tem kegljišču 
trikrat zapovrstjo vseh devet keg
ljev. (J. B.)

■  CRNOM EU — V črnomalj
skem hotelu »Lahinja« sta se v 
počastitev 29. novembra pcraierili 
v šahu ekipi mesta Črnomelj in 
pripadniki JLA. Vsaka ekipa jo 
štela 7 tekmovalcev, igr^i pa so 
hitropotezno vsak z vsakim. Črno
maljci so visoko zmagali z rezuW 
tatom 32:17. Uspešni so bili: Žlo
gar, Udovč, Dragoš in Marjanovič.

(A. L.)

■  NOVO MESTO — Na šahov
skem turnirju v čast dneva re
publike pod pokroviteljstvom de
lovnega koletiva NOVOLES iz 
Straže igra Sest mojstrskih kandi
datov in Sest prvokategornikov. 
Nastopajo šahisti iz Ljubljane, 
Zagreba, Maribora, Kočevja, Dom
žal in Novega mesta. V prvem 
kolu so bili doseženi naslednji 
izidi: Ivačič : Vavpetič remi, Mi
hevc : dr. Senjič remi. Gornik : 
Osterman 0:1, Šporar : Škerlj re
mi, Batko : Vujakovič 1:0, Sitar : 
Na^ remi. n . kolo — Vavpetič : 
Nagi 0:1, Vujakovič : Sitar 1:0, 
Škerlj ; Bratko remd. Osterman : 
Šporar 1:0, dr. Sunjič : Gomile 
1:0, Ivačič : Mihevc 0:1. II. kolo — 
Mihevc : Vavpetič 1:0, Gornik : 
Ivačič 0:1, Šporar : dr. Sunjič 0:1, 
Bratko : 0$t«mian remi, Sitar : 
Škerlj remi, Nagi ; Vujakovič re
mi. IV. kolo — Vavpetič — Vuja
kovič 0:1, Škerlj : Nagi remi, O- 
sterman : Siter 1;0, dr. Senjič : 
Bratko renai, Ivačič : Šporar 1:0, 
Mihevc : Gomat remi. Po IV. koiu 
je v vodstvu Rudi Osterman s 3,5 
točke, bedijo dr. Sunjič, Mihevc 3 
itd. (N. N.)

■  UUBUANA — Preteklo n»- 
dc4Jo so košarkarji metliškega Par
tizana sodelovali na turnirju t  
Ljubljani. V zanimiradh borbah so 
najprej premagali Idtlb belokranj
skih študentov s 70:42, nato pa še 
SK Brežice s 73:34. Partiaan Je 
nastopil v postavi: Gosetdca, Bu
tala, Goranič, Jezerinac, Polojac, 
Gašpcrič, Mrvar, Guštin, Predovič, 
Vidic, čulig in Wriss. (M. P.)

■  CRNOMEU — Bližajo »  
zimski dnevi, ki so najbolj pri- 
merm za igranje šaha. Zato je zo
pet začel delati šahovski krožek 
pod vodstvom St^vana Vidoviča,
v  ta namen je bila urejena tudi 
slačilnica Partizana ob rokomet
nem igrišču. Prostorček je sedaj 
lepo urejen, ogrevan in primeren 
za igranje šaha. Trenutno igrajo 
turnir mladin-id. Udeležuje se ga 9 
mladih šahistov. Do sedaj so od
igrali tri kola, rezultati pa so v 
glavnem pričakovani. Vrstni red 
IX) III. kolu; 1. do 2. mesto To
mič in I.azič, 3. do 4. Bedič in 
Latemer. (A. L.)

■  TRBOVLJE — Na repubU- 
škem prvenstvu članov v namiz
nem t ^ s u  so sodelovali tudi naj
boljši Novomeščani. V obeh kate
gorijah med posamezniki in dvo
jicami je dosegel odlično uvrstitev 
Marjan Somrak, ki je bil tretji. 
Presenetil Je tudi Berger, kd je bil 
četrti. V parih sta dvojica Kapš 
in .Somrak prišla v finale, žal pa 
zaradi pomanjkanja časa nista 
mogla odigrati srečanja in sta 
osta’a na drugem mestu. Po mno
gih letih neaktivnosti v tem 
športu je to največji uspeh nami
znoteniških igralcev. (P. U.)

■  2UZEMBERK — Po 5-letnem 
presledku se je ponovno pričela 
žlvahiut kegljaška dejavnost. Za
puščeno kegljišče je s pomočjo 
krajevne skupnosti in Tovarne 
kondenzatorjev obnovilo TVD 
Partizan Žužemberk. Zanimanje 
za kegljanje je veUko, sekcija 
vkljiičuje s it  kot 30 igraloer/, tako 
da je kegljišče zasedeno vsak dan. 
Želja igralcev je, da bi lahko tek
movali v drugi dolenjski Ugi. Na 
otvoritveni trfonl sta se pomeri'i 
reprezentanci starih in mladih. V 
barbeni igri so mladi premagali 
stare s 25 keglji raaillke.

(P. S.)
■  DOLENJSKE TOPLICE — V 

organiaaci)! SSD Rog so izvedli 
tekmovanje v krosu zq leto 1968. 
Tekmovalo je 195 učencev in učenk 
višjih razredov. Tekmovalci so bi
li razdeljeni v več skupin. Zmago
valci pri fantih so bili: proga 370 
metrov — 1. Nande Fink, 2. Vin
ko Bučar; 590 m — 1. Vinko 
Cmič, 2. Franci Vovk, 750 m —
1. Lado Pavlin, 2. Slavko Avgu
štin. Dekleta; 370 m — 1. Mija
Strniša, 3. Slavka Repar; 590 m —
1. Vršna Zupane, 2. Ivanka Ku
melj. TekmovaJd so bili solidno 
pripravljeni, tako, da so z lahkoto 
vzdržaH napor. Najboljši se bodo 
udeleiHi občinskega tekmovanja v 
krosu. (F* M.)

St. 48 (975)



Koncerti 
za šolsko mladino

Zavod za Iculturno dejav
nost v Novem mestu namera
va organizirati na vseh popol
nih osnovnih šolah v novo
meški občini ciklus koncer
tov. Mladim poslušalcem, ki 
si v šoli nabirajo prvd znanje 
o vodilnih inštrumentih v 
simfoničnem orkestru, naj bi 
se predsta\ili znani umetniki. 
Nastopili naj bi priznani so
listi, violinisti, Ljubljanski pi
halni trio, trio Lorenz, Slo
venski oktet. Klavirski trio 
in nekaj znanih sloven
skih pianistov. Cena za 
posamezna gostovanja, ki jih 
prireja prireditvena p>osloval-. 
nica Festival iz Ljubljane, se 
giblje med 400 do lUOO din za 
en nastop. Zavodu za kultur
no dejavnost bodo z denar
jem priskočile na pomoč ne
katere delovne organizacije iri 
tako omogočile, da se bodo 
tudi na podeželskih šolah 
otroci ■ seznanili s tovrstno 
glasbeno dejavnostjo.

Poravnalni svet —  
odlično!

Pocttvnalna svet v Dolenj
skih Topticeh je imel letos 
31 obravnaiv, od teh pa jih je 
kar 29 re6il e pom vnavo. Sâ  
mo dva piriinera sta šla na-, 
prej na soddšče. V tem  k<Hi- 
cu so na prvem  mestu spori 
Earadi žalitve časti, spornih 
m eji družinskih razm er itd.

Topliški primer naj služi za 
zgled, kako se da včasih na 
pameten način doseči, da se 
občana pobotajo in si prodajo 
roke. S tem se izognejo nepo
trebnim stroškom, ki včasih 
težko bremenijo družinski 
proračun.

Novi člani 
koordinacijskega 

odbora
Izviršni odbor občinske kon

ference SZDL je na 20. seji 
imenoval še nekatere nove 
Člane v koordinacijski odbor 
2» narodno obrambo, ki je 
^ tanovljen  pri občinski or
ganizaciji SZDL. Za nove čla
ne 90 itneox)ivali; primarija 
dr. Iva Smrečnika, Jožeta Lu
žarja in Zvoiika Perca. S tem 
s#o zastopane po svojih pred
stavnikih vse družbeno-poli- 
tične organizacije, ka imajo v 
ljudski obramlji pomembno 
mesto.

OBISKI V DOLENJSKEM MUZEJU
Bogata zbirka Dolenjskega, 

mitzeja, še posebej obe raz
stavi, ki sta ta  mesec na 
ogled v Dolenjski galeriji: 
olja dn akvareli 'slikarja 
Franceta Slana in presenet
ljiva arheološka razstava, pri
vabljata iz dneva v dan več 
obiskovalcev, šolska mladi
na, predvsem dijaki novo
meških srednjih in osno/nih 
šol, obiskujejo obe razstavi 
v okviru svojega učnega pro
grama. Na ta način so jim 
eksponati odlično dopolnilo 
pri pouku estetsiko-likovne 
vzgoje, zgodovine in domo^ 
znaristva.

Prejšnji teden, 20. novem
bra dopoldne, so sa ogledali 
zbirke Dolenjskega muizeja 
in galerije udeleženci tarčne
ga srečanja novinarjev Ko
roške, Furlanije — Julijske 
Benečije in Slovenije. Živa 
ra s la ^ , bogastvo ra.zstavlje- 
nih predmebov in ne naavad- 
nje ljubeznivi »prejem, ki so 
ga bili gostje deležni, so na 
obiskovalce napravili izred
no ugoden vtis- Vodno zado- 
vodjni in presenečeni nad 
kulturnim bog?5t.vom Nove
ga me«ta so obljubili, da bo
do v svojih časopisih pogo
steje opozarjali" svoje rojake 
na lepote in privlačnosti Do
lenjske ter tako na svoj r:a- 
čin krepili turistični fVotok 
na Dolenjsko.

Se isti dan p>opoldne so 
obiskali Dolenjski muzej tu
di študentje arheološkega od
delka ljubljanske unilveri« 
pod vodstvom svojega pred
stojnika prof. dr- Ferda Ge
strina in asistentke dr. Ta
tjane Bregantove. Spremljala 
sta jih še univerzitetni pre
davatelj in ravnatelj Narod
nega muzeja dr. Jože Kaste

lic ter dr. Stane Gabrovec, 
znanstveni sodelavec Naax)d- 
nega muzeja v Ljubljani. Svo
jo celodnevno ekskurzijo so 
študentje posvetili Dolenjs
ki, ki je z letošnjimi izko
pavanji dala tako lepe in en
kratne rezultate.

Najiprej so obiskali gomi
le in halštatsko gradišče nad 
Stično, kjer jim je o najd
bah, načinu izkopavanja in o 
pomenu prazgodovinske Stič
ne predaval dr. Gabrovec. 
Nato so se odpeljali na Otok 
pri Šentjerneju, kjer so si 
ogledali ostanke letos odkri-

Pionirske igre so 
postale tradicija
Vsakoletne Jugoslovanske 

pionirske igre so postale pra
va oblika združevanja mlađih 
šolarjev. V novonieški občini 
so se letos že zelo zgodaj 
začeli pripravljati na to tek
movanje. Na vsaki popolni 
osemletki bo deloval poseben 
odbor, ki bo izdelal dveletni 
program, pri občinskem od
boru DPM pa bo poseben ko
ordinacijski odbor, ki bo 
spremljal delo posameznih pi
onirskih odredov in skrbel, 
da se bodo šole v*novcwneški 
občini tesneje povezale s po
sameznimi šolami v sosednjih 
bratskih republikah. Učenci 
bodo tudi letos zbirali zgodo
vinsko, kulturno, gospKKiar- 
sko in drugo gradivo svojega 
kraja, ki ga bodo posredovali 
vrstnikom iz drugih republik. 
Novomeški pionirji namera
vajo letos seznaniti vrstnike 
iz drugih krajev z vsemi važ
nejšimi bitkami med NOB v 
okolici Novega mesta, zlasti 
na Rc^u in v Gorjancih.

tega srednjeveškega mesta 
Gutenwerth. O zgodovtini in 
usodi tega kraja, ki je zamrl 
v turških navalih ob koncu 
15. stoletja, jim je spregovo
ril profesor Gestrin. Zatem 
so se ustavili v Novem me
stu in si ogledali zb;xke' Do
lenjskega muzeja. Poudarek 
je bil seveda na ogledu ar
heološke zbirke in razsta.ve 
letošnjih izkopanin iz Kan- 
dije. Pximemo razlago o po
sameznih zbirkah ter krajše 
predavanje o vlogi Novega 
m esta v praagodovini Dolenj
ske je podal kustos novomeš
kega muzeja Tone Knee.

Blizu petdeset študentov 
arheologije se je tako nepo
sredno seznanilo s tremi 
važnimi dolenjsikimi najdbi- 
šči in lepimi najdbami.. Tes
nejši stikii med štnkLenii in 
fakulteto z arhevjlogi, ki de
lajo na terenu, pa je obojim 

'lah/ko samo v korist. Bila je 
to sTtrbsio pripravljena st.ro- 
kovna ekskurzija, ki je kljub 
neugodnemu vremeroi odlič
no uspela. T. K-
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Zlata poroka za zakonca Golob

v  soboto, 23. novembra dopoldne, sta se na novomeškem 
Rotovžu pred pričama Ivanom Vidrihom in Alojzom Golo- 
bom znm â poročila po 50 letih. skupnegfa zakona Janez Go
lob in Alojzija Golob, rojena Gričar, iz  Otočca ob Kiki. P®* 
ročil ju je o<lbornik občin.«ke skupščine Rudi Mraz, Id jims 
je napravil nagovor in izročil lepo darilo. Ko sta pred mati
čarko Ružo Modic opravila »"se obveznosti, sta ju obdarila 
še tajnica občinskega odbora RK Milica Šali in direkt<w 
centra za socialno delo Viki Bartolj. (Sd)

S  PRVE SEJE SKU PŠČIN E DELAVSKEGA ZAVAROVANJA

Dobra izobrazba društvenih članov
Prejšnji predsednik znova izvoljen, podpredsednik pa je nov — Skupščina 

sklenila prispevati 100.000 din za invalidski zavod v Brestanici

Nesoglasje zaradi najemnine

Ciril Jarnovič, računovodja iz Mercatorjeve po
slovne enote Standard, je obdržal predsednišiko m e  
sto v skui>ščini komunalne skupnosti socialnega za
varovanja delavcev v Novem mestu, za njegovega 
namestnika pa je bil izvoljen Štefan Galič, direiktor 
podjetja GORJANCI. Skupščina je dobila tudi nov 
izvršilni odbor 11 članov. Za novega člana republi
ške skupščine je bil izvoljen France Račič, upoko
jenec iz Novega mesta.

Novomeška gostinska Sola upo
rablja od letošnjega februarja tudi 
dve ući'lnioi v šoli za zdravstvene 
delavce, vendar pa do zdaj za bi- 
vanrje v gosteh Ai še nič plačala, 
ker se vodstvi šol nista mogli spo
razumeti za višino najemnine.

Gostinska šola je Im ^unala vse 
svoje stroške in j>onudila šoJi za 
zdravstvene delavce za pedagoško 
uro v njendh prostorih 3 dinarje, 
češ da več ne more plačati.

Sola za zdravstvene delavce, ki 
je t\Kti iz ra i^a la  svoje stroške, je 
določila gostinski šoli za iiro pou
ka ceno 5 dinarjev, češ da manj 
ne more sprejetd.

Gostinska šola je bila t^ o j  pri
pravljene plačati akontacijo za na
jemnino po ceni, ki Jo je sama 
ponudila.

Šola za zdrav it vene delavce, 
prepričana da taka na jemnina ne 
ustreza dejanskim stroškom, akon
tacije ni marala sprejeti.

Nesoglasje med šolama zaradi 
2 dinarjev pri najemnini je 21. no
vembra reševal tudi svet za pro
sveto in ku’.turo pri občinski 
skupščini v Novem mestu, vendar 
pa tu ^  ta ni mogel najti ustrezne 
rešitve. Priporočil je le, naj Soli 
skleneta pogodbo o plačevanju na
jemnine, kolikšna naj bo najem
nina, pa naj določi posebna ko
misija.

Pričakujejo, da bodo vozel kma
lu razvozlali. Predstavnika šol sta 
na seji sveta za kulturo povedala, 
da se bosta šoli pokorili ceni, ki 
ju bo določila kotnisija

Volitve so bile opravljene 
14. novembra v Novem me
stu iz vrst prejšnjih in na 
novo izvoljenih članov skup
ščine. , Medtem ko je izvoli
tev. predsednika in podpred
sednika potekla " tako, kot 
je predvidel prejšnji izvršil
ni odbor, pa je bila potreb
na daljša p ro c^ u ra  za izvo
litev novega izvršUnega od
bora in enega člana za re
publiško skupščino. Tako je 
bil France Račič izvoljen pri 
republiški, skupščini šele v 
drugem glasovanju.

Uvodoma je  volilna komi
sija objavila izid volitev in

prvič navedla tudi izobrazbe
no strukturo nove skupšči
ne. V najvišjem samouprav
nem organu za področje so
cialnega zavarovanja delavcev 
v petih dolenjskih občinah 
je PK5 podatkih komisije zdaj 
samo še 15 članov z manj
šo izobrazbo'od srednje. Od* 
drugih 32 članov jih ima 7 
visoko, 12 vifejo in 13 sred
njo izobrazbo. Skupščina s 
tako izobrazbeno sestavo bo 
do novih volitev^ ki bodo čez 
dve leti, ^pristojne za reševa
nje problematike in vse od
ločitve o poslovanju sklada, 
v katerega plačujejo pri-

NOVO MESTO V PODOBI Tri četrtine prošenj 
zavrne komisija pri KS

Na šentjernej>'<enn območju prosi za davčne 
olajšave vsako leto okoli 70 vseh kmetovalcev

J f r  i  * \
V ; ;

•V t

Ivan Klobučarje: Novo mesto okoli 1604

n n .

Rekonstrukcija podobe Novega m e
sta z rooetom, k i je bil 2®rajein ob kon
cu 16. ali v začetku 17. stoletja. Slika 
v olju in na platnu (126 x 96 cm ) kaže 
podobo nagega m esta denim o pred ve
likim  požarom  leta 1664, ko je le tu in

tam  ostala ohranjeria kaka hiša. Sliko  
je naš univ. i>roi. Marjan Mušič iiKlelai 
na podlagi Študija stavbne zgodovine 
Novega m esta in jo poklonil Dolenjske
mu muzeju.

Šentjernej ski krajevni urad 
je pogosto tudi prostor za se
stavljanje prošenj tistim 
kmetovioem, ki prosijo za 
davčne olajšave. Prizadetim 
sestavlja proSnje šef krajev
nega urada Franc Zagorc, ki 
je hkrati tajnik krajevne 
skupnosti. 21astavili smo mu 
nekaj vprašanj, na katere je 
rad odgovoril.

Kakšne razloge navajajo 
prosilci za davčne olajšave?

— Naj'pogosteje tele: bole- 
2sen v družini, nesreče pri ži
vini, ostarelost ali onemog
lost družinskih članov. Letos 
tudi tarnajo, da so na poljih 
manj pridelali in da so oene 
tako nizke, da pridelkov ne 
morejo -prodati. Šibka izter
java davščin dokazuje, da 
ljudje res nimajo denarja.

v  katerem letnem času pa 
največkrat prosijo za olaj
šave?

— v jeseni, potem ko ugo
tovijo dohodke.

Je prošenj vsako leto več 
ali manj?

— Na leto jih je na območ
ju krajevne skupnosti okoli

70, vendar jih je letos manj, 
ker je pristojni organ za
ostril merila za ugodno reše
vanje. Socialnozdravstvena 
komisija pri krajevni skupno
sti, ki dobi v rpke vse proš
nje za davčne olajšave, pri
poroči komaj 20 odstotkov 
IJTOšenj.

spevke zavarovanci, delovne 
organizacije in družbene 
■skupnosti.

Novoizvoljeno polovico sikup- 
šč*n  ̂ so nato seznanili z de- 
vetrng^ečnim poslovanjem 
rlvlad.! za zdravstveno zava
rava." j e delavcev v novome
ški skupnosti. O tem je po- 
drooneje poročal pomočnik 
direktorja v komunalnem za
vodu za socialno zavarovanje 
Ljudo Bastač. Med drugim 
je poročevalec poudaril, da 
se bo primanjkljaj, s kate
rim posluje, sklad, do kon
ca leta še zmanjšal in da ga 
bo možno skoraj v celoti po
kriti s tekočo rezervo. .. ,

Skupščina je na koncu 
sklenila, da bo v denarnem 
načrtu za prihodnje leto za
gotovila tudi 100.000 din za iz- 

. gradnjo brestaniškega zavoda 
za zaposlovanje jnvfilidov.

Izvršni komite 
CK ZKS je upošteval 

predlog
Člana medobčinskega sveta 

ZKS Novo mesto in delegate 
za VI. kxjngres ZKS iz občin 
Črnomelj, Metlika, Novo me
sto m Trebnje, ki so se 21. 
novembra zbrali na posvetu, 
je obvestil Janez Hočevar, 
član IK CK ZKS, da je izvrš
ni komite p>onovno razprav
ljal o predlogu občinske kx)n- 
ferenoe Novo mesto za kandi
date za člane CK. Izvršni ko
mite je naknadno sprejei 
predlog za kandidaturo Miro
slava Vuteja za člana CK, 
drugi kandidat, Jože Knez, di
rektor NOVOLESA. pa bo de
lal v stalni komisiji za diruž- 
beno-ekonomske odnose pri 
CK.

Z A H V A L A

Ob izguba mojega moža in našega dragega očeta

IVANA NOSETA
iz Romanje vasi št. 24

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so mu v času 
težke boleznd lajšali trpljenje in ga obiskovali. Po
sebno zahvalo smo dolžni dr. Savlju in Jožetu Ben
koviču za nesebično pomoč. Zahvaljujemo se g. žup
niku, Gasilskemu društvu Vavta vas, organizaciji ZB, 
p>evcem, govornikoma in GO skladišče Straža. So
rodnikom, znancem, vaščanom in vsem, ki so mu 
darovali cvetje in ga spremili na zadnji poti, naša 

srčna zahvala.

2alujoči: žena, sinovi in hčere z družinami 

Romanja vas, 28. novembra 1968



Decembra tečaji prve 
pomoči v Novem mestu

DO 25. NOVEMBRA V STRAŽI JAVNA RAZSVETLJAVA — V sredo dopoldne so  
delavci ELEKTRA Novo m esto postavljali v Straži drogove za javno ra^vetljavo  
za 10 živosrebm ih svetilk. Dela bodo stala blizu 60.000 din, zbrala pa jih je kra
jevna skupnost Straža. Kot zanimivost naj omenimo še, da je pripravljalna dela 
opravila krajevna skupnost v lastni režiji. Pravijo, da gnre tako bolj poceni.

(Foto: S. Dokl)

Strokovni sestanek specialistov 
za kožne bolezni v Novem mestu

23. novembra je 55 slovenskih in hrvaških dermatologov počastilo 10-iet- 
nico delovanja dermatološkega oddelka splošne bolnice v Novem mestu

Mestni odbor RK v Novem 
mestu je imel 18. novembra 
sejo, na kateri so skupno s 
predsta\Tiiki splošne ljudske 
obrambe obravnavali pro
gram tečajev prve pomoči in 
ustanavljanje ekip za to na
logo. Po programu naj bi 
ustanovili za mesto in pred
mestja vsaj 20 ekip prve po
moči, ki naj bi imele naj
manj šest članov. Za ekipe 
bodo pripravili 20-ume teča
je, enake, kot so že bili v 
številnih podeželskih krajih 
ali pa so še v teku. Glavni 
namen teh tečajev je, da se 
čimveč občanov usposobi za 
nudenje prve pomoči bodisi 
ob elementarnih nezgodah 
ali v primeru vojne.

Spet gostuje 
kinoteka

,. v  novomeškem kinu KKKA bo
mo v prvi polovici decembra videli 
Mckaj starejših filmskih umetnin, 
ki' 'Jih hrani Jugoslovanska khiote- 
k«. Na sporedu bodo trije ameri
ški barvni in en ameriSko-franco- 
a>ki film. 9. decembra bomo lahko 
videli »Zgodbo o Gleanu Millerju«, 
10. decembra »Ples na vodi«, 11. 
decembra »Igro Benny Goodman« 
in 12. decembra film »Notredam
ski wonar«. Za ogled vseh kino
tečnih filmov bo zagotovljen po
pust pri ceni vstopnic. Sl'

r»a bi ljubiteljem filmov omogo- 
£M ogled čim večjega ^ v ila  pred
stav, je Zavod za kulturno dejav
nost v Novem mestu razpisal abon
ma. katerega najpomembnejšit 
pridobitev bo nakup vstopnic po 
aiatno nižji ceni. Abonma za obisk 
filmskih predstav se bo razlikoval 
od abonmaja za gledaldšče, saj bo 
lahko postal abonent le tisti obi
skovalec, ki bo kupM na tnesec 
vaaj 8 vstopnic. Cena za abonent 
sko vstopnico bo 2 din. Abonent .si 
bo lahko izbral poljirtr*n dan in 
uro t«r poljubno vrsto in sedež za

Organizatorji tečajev bodo 
pri izbiri ljudi za te eki
pe povabili k sodelovanju 
hišne svete, terenske organi
zacije SZDL, organizacije ZK 
in krajevno skupnost. Za te
čaje je namreč precej zani
manja. Posamezniki so se že 
obrnili na RK z vprašanjem, 
ali bodo tečaji, kakršni so 
na podeželju, organizirani tu
di v mestu. Na podeželju 
namreč ni bilo nobenih te
žav pri ustanavljanju ekip in 
tudi udeležba na tečajih je 
bila domala povsod nad pri
čakovanjem.

Na tečajih bodo predavali 
zdravstveni delavci, zato bo
do poučna in praktična pre
davanja vsakomur koristna. 
Na RK menijo, da bi morali 
biti v teh ekipah predstav
niki vseh stanovanjskih blo
kov in stanovanjskih naselij, 
zato menijo, da jim pri izbi
ri kandidatov lahko veliko 
pomagajo hišni sveti.

Kje in kdaj bodo tečaji, 
bodo prijavljeni pravočasno 
obveščeni. Prav je tudi, da 
pri ustanavljanju ekip in pri 
naporih za izobraževanje in 
usposabljanje ljudi za nude
nje prve pomoči sodelujejo 
vse organizacije.

ogled filmov. Ob vplačdlu aieska 
za mesečni abonma bo vsak dobil 
kvpone, ki mu jih bodo v blagajni 
kina pred predstavo zamenjali za 
redne vstopndoe.

Abonma je ob možnosti, da se 
bodo vstopnice za kino podražile 
(dnevni tisk je o tem že precej 
pisal), izredna priložnost za ljubi
telje filmov Pojasnila lahlco do
bijo interesenti v pLsami Zavoda 
Za kulturno dejavnost, lahko pa 
t4idi po telefonu, če zavrtijo te
lefonsko jštevHko 21;;̂ 10. SF

V soboto, 23. novembra, 
so se v Noveim mestu že tre
tjič sestali zdravniki-speoiali- 
sti za kožne bolezmd iz vse 
Slovenije. Udeležba pa je bi
la precej večja, kot so pri
čakovali, saj je na strokov
ni sestanek deimatovene- 
rološke sekcije Slovenskega 
zdravniškega društva prišlo 
tudi večje število dermatolo
gov iz Hrvaške.

Strokovni del programa je 
pripravil dermatološka odde
lek splošne bolnišnice v No
vem mestu v sodelovanju s 
tovarno adravil KRKA. Go
stje pa so z obiskom v No
vem mestu počastili pred
vsem 10-letnioo delovanja no
vomeškega dermato'loškega od
delka.

O raavoju dermatodoške 
službe na Dolenjskem je go
voril p re d s to jiš  novomeške
ga oddelka primarij dr. Mi 
lan Adamčič. Oddelek, ki je 
bil pred 10 leti z malenkost
nimi sredstvi urejen na pod
strešju bivše moSke bolniš
nice, je z dosedanjim delom 
dokasiad nujnost obstoja.

Število kožnih bolezni je 
veliko, gravitacijsko območje 
ustanove pa ne obsega samo 
ožje Dolenjske, temveč tudi

Po nepopolnih podatkih ži
vi na območju teh občin 438 
invalidov, ki bi lahko postali 
člani novega društva. Od te
ga je 192 invalidov zaposle
nih, 5 jih je na rehabilitaciji, 
4(5 pa je nezaposlenih, med
tem ko je kategoriziranih in
validnih otrok 195.

Društvo bi predvsem zašči
tilo pravice tistih občanov, 
ki so postali invalidi pri de
lu, hkrati pa prvikrat zdru
žilo vse telesne invalide v 
povsem novo organizacijo.

Med nalogami, ki naj bi 
jih opravljali v novem dru
štvu, so predvsem; prouče-

Belo fcraj'ino in Posavje. Pr
va leta je bil dermatološki 
oddelek novomeške bolnišni
ce dovolj prostoren, danes pa 
ni več, saj ima s.amo 36 po- 
telj. Število oskrbnih dni na 
leto niha med 12.000 in 13.000, 
povprečna ležalna doba pa 
je na oddelku 23 do 25 dni. 
Letno sprejmejo na oddeleJc 
približno 500 bolnikov, v 
specialistična ambulanti v ok
viru oddelka pa opravijo na

Namesto odborov 
stalne konference
Nekatere večje sindikalne 

podružnice v novomeški ob
čini, kot v podjetjih Novoles, 
IMV, Novoteks in Krka, v 
prihodnje ne bodo imele več 
ožjih centralnih odborov, mar
več stalne konference. Novo 
obliko dela za sindikalne or
ganizacije ao predleeali zato, 
ker menijo, da bodo lahko 
stalne konterence učinkovite
je razpravljale o vprašanjih 
proizvodnje, proizvajalcev, sa
moupravljanja in podobnem 
kot dosedanj'i odbori, ki so 
se poredkoma sestajali. Več
je sdndikalne podružnice bo
do na občnih zborih, ki so 
se v novomeški občini že pri
čeli, sprejele tudi pravila.

vanje invalidskih vprašanj in 
varstva pri delu, skrb za iz
boljšanje gmotnega in zdrav
stvenega stanja invalidov, so
delovanje z organi in organi
zacijami, ki se ukvarjajo z 
invalidsko problematiko, de
lovnimi razmerji in varstvom 
pri delu, spoznanje dela dru
gih podobnih društev itd. 
Pri takem društvu bi imelo 
možnost, da bi razvijali tudi 
športno, rekreacijsko in kul
turno dejavnost invalidov.

Društvo telesnih invalidov 
gotovo ne bo imelo mailo de
la, da pa bi ga laže opravlja
lo, bo imelo v o b č in i pod
odbore oziroma sekcije.

leto 3000 pregledov in  oiĐoU 
1500 dermatoloških posegov.

Vedno bolj se kaže potre
ba po novih, funkciionalnej- 
šdih prosotrih. Patirebovafld bi 
še preiskovalndoo, sobo za fi
zikalno terapijo ter prostor 
za alergološko ambulanto. 
Načrt razvoja novomeške bol
nišnice predvideva v III. fa
zi izgradnjo nove stavbe za 
dermatološki oddeleik, ^ lo š- 
no pomanjkanje sre^ te v  v 
zdravstvu pa bo verjetno aa- 
vrlo ta razvoj, čeprav bd bil 
hudo potreben.

Na sestanku so obratvnaiva- 
li še 5 atroOcovasah tem, na
to pa si je 55 sferanih demui- 
tologov ogledak) film »Zrno 
do zma«, ki prikazuje dejaiv- 
nost tovarne Tidraivil. Bazen 
tega so obdskaM ludl obrat 
tovarne admtannH . )>Kr4ca« t 
Ločnd. R. B.

■  PEVSKI ZBOR so pred dne
vi ustanovili na Soli za zdrav
stvene delavce. Vodi ga Tone Mar
kelj- Tako so dijakinje še pove
čale pošolsko dejavnost.

■  DROCK>VE ZA JAVNO raz
svetljavo so pred kratkim posta
vili pred £>omom kulture. Nove 
luči bodo razsvetljevale predvsem 
zgodnji del Prešernovega trga.

■  NOTRANJOST DOMA JLA 
urejajo že več dni, kljub temu pa 
v dvorani še v e ^ o  prikazujejo 
filme.

■  IZPITE IZ GEODEZIJE so 
v soboto opravljali obiskovalci 
srednje gozdarske Sole v prosto
rih Zavoda za izobraževanje ka
drov v Ulici talcev.

■  ČLANI PREDSEDSTVA Ob 
SS so pred dnevi obiskali žele
zarno v Ravnah, kjer so bili gost
je tovarniškega sindikata. Spoto
ma so si NovomeŠčani ogledali tu
di Mežico in Cmo na Koroškem.

■  POLNI LUKENJ IN MLA- 
KU2 sta ob vsakem deževju do
vozni poti v novi stanovanjski 
naselji Majde Sile in Nad mlini. 
Delavci komunalnega podjetja 
posujejo obe dovozni poti z gra
mozom navadno Sele nato, ko se 
stanovalci že po nekaj dni umi
kajo luknjam in mlakiižam. Tudi 
lastniki motornih vozil s talcšnim 
vzdrževanjem dovoznih poti niso 
najbolj zadovoljni.

■  PROSLAVA V POČASTITEV 
dneva republike bo drevi v Domu 
kulture. Nastopili bodo učenci in 
dijaki novomešidh šol, člani Odra 
mladih in pripadniki JLA.

■  PIONIRSKA KNJI2NICA je 
imela prejšnje šolsko leto 659 obi
skovalcev, Id so prebrali 703 knji
ge, v tem šolskem letu pa je 249

Zdravilni kruli
Novomeška pekarija že dru

gi teden prodaja v prodajal
ni na Glavnem trgu polkilo
gramske štruce čmega kruiha
— tipa graham. To je poseb
ne sorte kruh za diabetike, 
priporočajo pa ga tudi tistim, 
ki bd radi shujšali, štruca 
velja 1 d'in.

Kruh .pečejo v Novem me
stu. Zdaj ga napečejo 10 do 
15 kg na dan, kolikor ga lah
ko prodajo. Na željo ljudi ga 
bodo pekli več in p>ošiljali 
za isto ceno tudi na pK>de- 
želje.

Do zdaj na Dolenjsikem tar 
kega kruha še niso pekli. No
vo mesto ga je občasno na
ročalo iz Ljubljane. Novome: 
ška p>ekarija Je z novo virsto 
kruha hotela ustreči pred
vsem bolnikom. Moko za po
skusno peko tega kruha so 
pripeljali iz Gorenjske-

Prizadeti otroci so 
brez varstva

Na Posebni šoli v Smihedu 
p ri Novem mestu so namera
vali že večkrat ustanoviti po
seben varstveni oddeleik, fci bi 
ga obiskovali otroci 2Xipoble- 
nih staršev. Poudaritt je tre
ba, da izhaja večina učencev 
iz neurejenih družin, da so 
nemalokrat prepuščeni sami 
sebi in doma nimajo prave 
vzgoje, čeprav Je bila želja po 
ustanointvl tega oddelka zeio 
močna, so se morald pošol- 
skemu varstvu tudi letos TSOr 
radi pomanjkanja prostoror 
odpovedati.

Iz novomeške 
porodnišnice

Pretekli taden so t  norvomefild 
porodnišndcl rodile; Marija Turk 
iz Stopič — Slavko, Jožica Kav
čič iz Gradca — Suzano, Marij« 
Slak iz Golobinjeka — Darja, Bo
gomira Logar z Mirne — ^ tja ž a , 
Joža Ki^Sek iz Ločne — BUuibe- 
to, Marta Klemenčič iz S d  psi 
Jugorju — Martina, Antonija 
t e ^  iz Gomjib Dobravic — Fran
ca, Mar^a Blažič iz 2diix)e vasi
— Romana, Marija Nemanič iz 
2Selebeja — Anioo, Marija Golob 
iz Stavče vasi — Roberta, Jožica 
Herič jz Velikega Gabra — Bošt
jana, Jožefa MaroU iz Veldkega 
Gabra — Heleno, Jottoa SmoUf 
iz Zeibukovja — Jodttoo, Morija 
Prknc iz KoroAke vasi — MMjo. 
Albina M iklavž iz SkofrtJ — Ma
tejo, Marija Sajnoviič iz Lokev - r  
Aletiko, M toia HudoUHn iz Gor- 
njflcK Vrhpolja — Tamaia, Kit- 
atina Hočevar te FcoODsr — Va> 
i\)o, Ana Rajer iz Dotes^ Tssi — 
dečka, ClOca Atvultin Iz Podtu«> 
na — dečka, Marija Becifi fei Cr- 
nom&ja — datt« . Kristtoa SUnt-

iz Omete vaM — deUkso is  
MaiinlEa Zufmtišt iz Ogetataa

otrok prebralo že 301 knjigo. Knji- 
žndca je kupila 106 knjig, ki jih 
potrebujejo učenci osnovnih šol 
pri tekmovanju za bralno značko.

■  NA TRŽNICI so bile v pone
deljek cene od zadnjega poroča
nja neizpremenjene. Solato so 
prodajali po 2,5 do 4 din kg. kislo 
zelje in repo po 2 din, grozdje 
po 4,5 din, jabolka po 2,5 do 3 
din kg, pomaranče po 6 din, man
darine po 6,5 din, smetano v 
skodelicah po 2,8 din ter jajca po 
80 par.

■  GIBANJE PREBIVALSTVA — 
Rodili sta: Ana Bratkovič iz Vol- 
čičeve 28 — Roberta in Marjeta iz 
Muzejske 8 — Jolando.

»Ena gospa Je rekla, da je ven- 
darle dokončana dolgoročna inve
sticija v javno stranišče v prehodu 
med DOZOM in ELEKTROTEHNO. 
Ljudje pa se boji;>o, je rekla, da 
bo treba čakati na otvoritev do 
drugi^^a leta, ker *> že vsi ijrazni- 
ki mimo . ..«

Pojasmlo o odpadlem 
delu hišnega venca

V zvezi s čiankom »Kdo bo dobil na g*avo nekaj ku- 
bikov opeke?« (Dol. list št. 47 — 21. 11. 1968) nam je 
tov Miha Hrovanč, direktor Podjetja za stanov, go
spodarstvo in urejanje naselij v Novem mestu, prej
šnji četrtek po telefonu sporočil ter pojasnil:

»Grda luć v opisanem primeru pada samo na stano
vanjsko podjetje, ki naj bi bilo po opisanem izključno 
krivo za zrušeni del zaključn^a venca hiše št. 1 na 
novomeškem Glavnem trgu. Stvari pa vendarle niso 
take: stanov, podjetje uprfvija s to h;šo samo do ene 
tretjine, za drugi dve pa sta odgovorna solastnika hite 
H. Bergman in J Bihai, finomehanik. Naše podjetje 
upravlja samo dva lokala v te) hL î, drugi del stavbe 
pa je zasebna last. Dobro vemo, da je h^ša f>ofcrebna 
obnove, zato smo lastnikom predložili načrt za nujno 
potrebna obnovitvena de:a Ziasti zaradi strehe in pod
strešja. kar smo dolžni vzdrževati s skupnimi sredstvi. 
2al pa nismo na pjnudbo do danes dobili niti odgovora.

V ponedeljek, po zrušitvi dela hišnega venca, smo 
prosili občinsko skupščino, naj izda odločbo o obvez
nem popravilu. Odločbe do danes še nismo dobili, če
prav gre za življenjsko nevarno zadevo. — Najemnine 
se zbere precej manj, kot so izjavili nekateri stanovalci 
te hiše. v.si podatki o tem pa so vsakomur, tudi no
vinarjem, pri nas vedno na razpolago. Sami hišnega 
venca ne bomo popravili, ker je to naloga vseh treh 
solastnikov oz. upravljavcev hiše. V bodoče želimo, da 
se tudi Dol. list pred objavo prepriča o pravilnosti vseh 
podatkov, ne pa da verjame samo nekaterim, kot je 
bilo to zdaj.«

Ko objavljamo telelonsko pojasnilo tov. direktorja 
Hrovatiča, dodajamo še njegov podatek, da je stano* 
vanjsko podjetje vložile v obnovo lokalov v tej hiši 
precej milijonov. Nobenega namena nismo imeli, da 
bi prikazali stanovanjsko podjetje v nepravilni luči, 
čeprav sta nam tov. Miha Hrovatič in ekonomist Sta
ne Penca 21. novembra po telefonu med drugim deja
la, da »Dolenjski list nima lepe besede za stanovanjsko 
podjetje«.

Se enkrat opozarjamo na nevarnost, ki preti pred 
hišo št. 1 na Glavnem trgu: luknja pod streho zija in 
nihče ne more jamčiti, da se preostali del hišnega ven
ca ne bo prej ali slej znišil na Cesto komandanta Sta
neta. Ce bi se zru.*iil tokrat na ljudi, bi bilo vprašanje 
kazenske odgovornosti (za kogarkoii že) skrajno pere
če in težko. Upajmo, da bo hi.ša popravljena prej, kot 
pride do nove zrušitve oz. nesreče! UREDNIŠTVO

DOL. LISTA

Abonma tudi za filmske predstave
Abonmajska vstopnica v novomeškem kinu 
KRKA bo veljala 2 din -  Priložnost za obisko

valce!

Invalidi bi radi društvo
Novo društvo bi združevalo delovne invalide 

in invalidne otroke iz petih dolenjskih občin

v  kratkem se bo v Novem m estu sestal inicia
tivni odbor za ustanovitev društva telesnih invali
dov, prvega te vrste na Dolenjskem. Predvideno je, 
da bi se v društvo včlanili delovni invalidi in vsi ka
tegorizirani invalidni otroci iz novomeške, m etliške, 
črnomaljske, krške in trebanjske občine.

deldico.

Novomešte kronika



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

2

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

AKCIJA »NOVI NAROČNIKI 196b/69«

Vrstni red neizpremenjen: 
Krško, Trebnje in Vinica
Po 26 dne\'ih naše nove velike akcije je »stanje 

na bojiščih« sdcer marsifcje bistJveno boljše, kakor 
je bilo pretekli teden, v »prvih vrstah zmagovalcev« 
pa so de vedno naši trije dobri stari anancd:

POŠTA KRŠKO . 
POSTA TREBNJE 
POSTA VINICA .

103 naročniki 
100 naročnikov 
62 naročnikov

v zadtnjem tednu so nam pKJšte iz 9 občin poslale 
330 novih naročnikov, medtem ko so se drugi naroči- 
ki bodisi sami ali pa prek drugih prostovoljnih so
delavcev. čJe seštejemo uspehe vseh p>ošt v vsaki 
občini, je zadnji teden minil takole;

pošte v občini Brežice — 37 novih naročnikov; 
v krški občini — 33, v metliški — 13, v črnomalj
ski — 31, v kočevski — 12, v ribniški — 14, v 
novomeški — 61, t sevniški 34 in v trebanjski ob- 
čmi — 75 novih naročnikov.

Uspeh je zadovoljiv, vse pošte pa so sreda najži- 
vahnejšega pridobivanja novih naročnikov. Ker mno
ge zandma, kako so se dosHej postavile posamezne 
pošte, dajemo pregled za 6as od 1. do 26. XI. 1968, 
v katerem bo pošte v posameznih občinah pridobile 
naslednje število novih naročnikov;

■  V BREŽIŠKI OBČINI: Artiče 12, Bizeljsko 15,. 
Breerice 11, Cerldje 20, Dobova 6, Globoko 8, Jeseni
ce 1, Kapele 2, Krška vas 7, Pišece 6 in Sromlje 3. 
— Skupaj v občini: 91.

■  V ČRNOMALJSKI OBČINI: Adlešičd 2, Črno
melj 46, Dragatuš 8, Semič 9, Stari trg 2 in Vdnica 
62. — Skupaj v občini: 129.

■  V KOČEVSKI OBČINI: D r ^  —, Kočevje 20, 
Kočevska Reka —, Koprivnik 2, Moaselj —, Nova 
sela 6, Osilnica 21, Stara cerkev —, Struge 1 in Va^- 
Para —. Skupaj v občiivi: 50.

■  V KRŠKI OBČINI: Brestanica 4, Koprivnica 19, 
Kostanjevdca 5, Krško 103, Leskovec 16, Podbočje 12, 
Raka 3, Senovo 4 in Zdole —. Skupaj v občini; 166.

v METLIŠKI OBČINI: Gradec 9, Metlika 16 in 
Suhor 2. — Skupaj v občina: 27.

■  V NOVOMEŠKI OBČINI: Bela cerkev 1, Brus
nice 3, Dol. Toplice 24, Dvor 6, Hinje 16, Mirna peč 
—, Novo mesito 52, Otočec 2, Stopiče 1, Straža 3, 
Šentjernej 16, Škocjan 21, Šmarjeta 3, Uršna sela 11 
in Žužemberk 23. — Skupaj v občini 195.

■  V RIBNIŠKI OBČINI: Dolenja vtus 2, Lo&ki 
potok 1, OrtJiek 4, Ribnica 1 in Sodražica 16. — 
Skupaj v občini 24.

■  v  SEVNIŠKI OBČINI: Blanca 9, Boštanj 9, 
Krmelj 16, Loka 1, Sevnica 40, Studenec 8, Šentjanž 
14, Tržišče 11 in Zabukovje 5. — Skupaj v občini 153.

■  V TREBANJSKI OBČINI: Dobrnič —, Mirna 
36, Mokronog 16, Šentrupert 13, Trebnje 100, Velika 
Loka 12 jn Veliki Gaber 14. — Skupaj v občini; 191.

Pošte doslej: 976 novih naročnikov
v  26 dneh akcije so torej vse pošte na območju 

9 Oibčdn pridobile za naš tednik 976 novih naročni
kov, tako da smo z uspehom za prve slabe štiri te
dne lahko kar zadovoljni. V nekaterih občinah se 
ptosamessni pismonoše kar preveč izgovarjajo, da 
imajo »že v vsaka hiši Dolenjska l i s t ...«  Žal to še 
ni resnica, saj nam drugi podatki lepo povedo, da 
bi morali pridobiti vsaj še 5 do 6 tisoč novih na
ročnikov, da bd pokrili vsa gospodinjstva v pokra
jini. Zato p>onovno prosdmo tudi tiste p o ^ ,  ki se 
akcije nekako še niso zagreto lotile, da se t  prihod
njih dneh in tednih potrudijo.

Priporočajte novim naročnikom, da si list čdm- 
prej naročijo, saj bodo le tako deležni vseh novic 
in zanjonivosti s ixxlro6ja naSe pokrajine.

Vsem sodelavcem v akciji — lep poadirav!

DOLENJSKI LIST

-  ^

Deset let trpljenja

Ko so prišli delavci blagovnice na Glavnem trgu v petek zjutraj n a , delo, so 
nemalo presenečeni ugotovili, da je neznan vlom ilec brez ključa odprl vrata bla
govnice in se nemoteno sprehodil po njej.

Vlom v blagovnico na Glavnem trgu
V noči od četrtka na perek 

je neznan storilec vlomil v 
blagovnnco trgovskega pod
jetja Mercator — Standard 
na Glavnem trgu v Nc/em 
mestu. Vlomil je skozi stiran- 
skia vrata in razbil okno, da

je prišel v notranjost pn-sto
rov, od koder je odnesel ne
kaj denarja iz ročnih blagajn, 
transistorski sprejemnik, 
magnetofon in garnituro 
walkiis—̂ talkie. Kaj je še od
nesel, bo ugotovila inventura.

VELIKA HUMANA AKCIJA

Ta primer ponovno opo-zar- 
ja, da se bodo morala števil
na podjetja v Novem mestu 
dogovoriti za skupnega ču
vaja, ki bo v nočnih urah 
skrbel za družbeno premo
ženje.

Holandski prijatelji za zidarja v IMV
Holandski prijatelji so zbrali 3.450 din za ponesrečenega zidarja Franca 
Blatnika — V imenu darovalcev je denar izročil zidarju predsednik DS IMV

inž. Božo Kočevar

V začetku novembra je 
IMV obiskala večja skupina 
p>oslo\’nih prijateljev iz Ho
landije. Ko so si ogledovali 
proizvodnjo, se je zgodila 
težja nesreča. V njihovi pri
sotnosti je z zidarskega odra 
padel Franc Blatnik, zidar z 
Uršnih sel. Poškodba je bila 
huda. Nezavestnega zidarja 
so odpeljali v bolnišnico, 
kjer je ležal precej časa, na
to pa so ga poslali na okre
vanje domov, kjer je še da
nes in se ne počuti najbolje; 
bali ga glava ter levi del te
lesa od noge do ramena. Na 
srečo pa ni tako hudo, kot 
je kazalo v prvih trenutkih.

Ta nesreča je močno pre
sunila poslovne prijatelje 
IMV iz Holandije in takoj 
so organizirali zbiralno akci
jo za ponesrečenega delavca. 
V kratkem času ^o zbrali 
1000 holandskih guldnov (ali 
3450 din) in jih namenili pK>- 
nesrečenemu. S tem pa se 
h^jihova pozornost ni konča
la; še vedno se zanimajo za 
ponesrečenca, ker jim ne bi 
lailo vseeno, če bi se zgodilo 
najhujše. Ponesrečeni ima 
doma 4-člansko nepreskrb
ljeno družino.

V, petek, 22. novembra pro
ti večeru, je v imenu daro
valcev izročil ponesrečencu 
zbrano vsoto 5450 din pred

sednik DS IMV inž. Božo 
Kočevar. Franc Blatnik niti 
njegovi domači niso , mogli 
verjeti, da je to ^sploh^nogo 
če! Niso našli^ pravih " |^ e d ,  
da bi se lahKo zahvalili po
zornim ljudem Iz daljne de
žele, ki so pokazali tako ple
menite človeške vrline.

Franc Blatnik nam je po
vedal, da bo denar v glav
nem namenil trem otrokom: 
Nevenki, Franciju in Branku 
ter gospodinji, da bo kupila 
šivalni stro j.

Ponesrečenec se od srca 
zahvaljuje darovalcem prek 
našega Idsta in jim izraža ve
liko spoštovanje.

S. DOKL

Ponesrečenega zidarja Franca Blatnika je v imenu prijateljev iz Holandije obiskal 
predsednik delavskega sveta IMV inž. Božo Kočevar (Foto: S. Dokl)

Deset novih knjižnih nagrad
Med nove naročnike smo z žrebanjem razdelili v 

torek oix>ldne 10 knjižnih daril. Danes jih bodo 
dobili po pošta;
Anica Cerjak, Dečno selo 19, Artiče; Irena Kovačič, 
Metliška cesta 7, CmomeJj; Ivan Lunder, Roška 77, 
Kočenrje; Alojz Taškar, Brestanica 71; Jože Bajuk, 
Bojaixja vas 16, Metlika; Marica Smrekar, Zalog 13, 
Škocjan; Stanko Gruden, Zlati rep 5, Ortnelk; Ivana 
Markovič, Veliki Cimdk 16, Šentjanž i^a Dod.; Joža 
Le^ovec, Mirna na Dol. in Joža Novak, Modna 
oWlačiIla, Trebnje na Dol.

B A R
^ateske

vsak mesec

NOV PROGRAM

27. novemibira je mimio de
set let, kiacr se je pri mikla- 
danju hlodov na Opatova go
ri i>anesrečil Lojae Metelko 
iz Grobelj pri Šentjerneju: 
podse ga je dobil hlod in 
mu strl hrbtenico.

Od nesrečnega dne Me
telko še ni stopil na noge 
Dolgih deset let je jMikovan 
na posteljo. Redki so, ki s 
tako poškodbo živijo toliko 
let. Toda, kdor ima tolikš
no voljo do življenja, prene 
se tudii 'tako hude bolečine 
Metelko je dokazal, da jo 
ima, saj je že prvi dan ne
sreče vedel, da ne bo nikoli 
več hodil. Pretresljivo resni
co so mu ;povedali v bolniš
nici. Od tedaj nd več čutil 
nog, čutu pa je bolečine.

V bolnišnici je bil Metel
ko najprej od 27. novembra 
1958 do 14. decembra 1959. 
Do leta 1965 je bil doma, 
vendar je moral že 20. av-

gusita to leto spet v bolniš
nico. Od <k>lgoletnega leža
nja so se mu naredile rane 
po vsem hrt)tu. v bolndišndci 
je ostal do 20. avgusta 1966. 
Znova je bdi v bolnišnici od 
4. septemtoana Lani do letoš
njega 11. aiprila. Doma skrbi 
zanj njegofva 56-letna žena, 
ki trpi z njim noč in dan 
in je od neštetih preoutih no
či že vsa iafcrpona.

Preden sem se poslovil od 
nepremianega Metelka, me 
je prosil, naj v njegovem 
imenu iskreno pozdravim 
vse, ki so bHi z njtm v bol- 
rušnici in vse znance ter se 
zahvalim strežnemu in bol
niškemu osebju derma.tološ- 
kega oddelka v novomeški 
bolnišnica, zlasti dr. Adami
ču in dr. Križmanovi, ki sta 
mu posvečala vso skrb in 
pozornost, dokler je bil na 
tem oddeltoi.

^ L D E  MIKI IC

Pričakovanja so se izpolnila! Raketa je uspešno ponesla v višino belo miško. Na 
sliki člani raketne sekcije aerokluba iz Cerkelj pred izstrelitvijo. Raketa je bila 
dolga 120 cm in je imela premer 8,8 cm, v zrak pa je poletela v Zakotu pri 
Brežicah. (Foto: Vlado Zakšek)

Bela miška je poletela z raketo

»Največje bogastvo je zdravje in blagor tistim, ki lah
ko hodijo in delajo,« je povedal Lojze Metelko, ko sta 
se z ženo fotografirala (Foto: Polde-Miklič)

V nedeljo, 17. novem 
bra, je  skupina članov 
astronav tione in rake tne 
sekcije A erokluba C erklje 
v Z akotu  p r i B rz ic a h  iz
s tre lila  rake to  v čast dne
vu republilce. Izsstrelitev 
ne b i b ila  tako  pom em b
na, če ta  ne b i ponesla v 
višino živega b itja . To je 
b ila  bela  m iška, k i so jo  
člani aerokluba dobili 
p red  le tom  dni v nukle
arnem  in š titu tu  JOŽEF 
STEFAN v Ljublja.ni.

R aketa je  s svojim  p o t
n ikom  poletela tisoč m e
tro v  v iscko  in  se tam  lo
čila od  kapsule, v k a te ri 
je  b ila  kab ina z belo m i
ško. K apsu la je  po tem  s 
padalom  padala  p ro ti ze
m lji. R aketn i m o to r je  bil 
bolj m uhast. Oditrgal se 
'je  od  p ada la  in  izginil ne 

znano kam . K apsula s ka 
bino je  rriehko p ris ta la  na  
zem lji.

Zsi člane raketne  sekci
je  je  b n  to  velik uspeh, 
k e r je  bela  m iška prene

sla poiipešek 70 m etrov 
v sekundi. To je  verje tno  
tud i p rvo živo b itje  v Slo
veniji, k i je  uspešno po
letelo z (raketo.

V. ZAKŠEK

Pri dolenjski „Sibili“
Kramljanje z najstarejšo Dolenjko, stoletno Te

rezijo Jerman, babico iz Šentruperta

B(3iNlŠNICA JELENDOL NA ROGU

V oskrbi novomeških dijakinj
Dijakinje šole za zdravstvene delavce bi razen partizanske bolnišnice ure

jale tudi bližnje grobišče, kar lor so pokopavali mrtve ranjence

Nedolgo tega so dobili ob
činski odbor ZZB, občinski 
komite ZMS, občinsiki svet za 
prosveto in kulturo ter med
občinski Zavod za prosvetno- 
pedagoško službo pismo mla
dinske organizacije na šoli za 
zdravstvene delavce, s kate
rim so jih dijakanje obvestile 
o svoji nameri. Med drugim 
so v pismu brali:

»Iz six>štovanja na velike 
dni revolucije In do žrtev 
predlagamo, da me, dijaki

nje zdravstvene šole, prevza- 
mearto p>atrC!nat nad bolnišni
co, razen *®ga pa uredimo 
grobove. Bolnišnico želimo 
urediti takc, da bo v ponos 
vssm preži'^elim ranjencem, 
ki so se v ^jej zdravili, in 
stroitoovnjal*^^, ki so v času, 
ko je bil h^inianizem na pre
izkušnji, pričali na,jvečje
človekoljubje.«

Prošnja ^^om a predlog 
novomešlfflb ^jakino je ta čas 
še vedno v 'okah pristojnega

organa in pričakujejo njegov 
odgovor šele v teh dneh. če 
prav 5e ne vemo za odgovor, 
pa lahko že skoraj zaneslji
vo napovemo, da boido jelen- 
dolsko bolnišni«« in tam
kajšnje grobove urejale mla
dinke iz novomeške šole za 
zdravstvene delavce, kd so 
tudi ob napornem, pogosto 
celodnevnem pouku priprav
ljene porabiti prosti čas za to 
izredno in pogimmo dejanje.

I. Z.

Terezija Jerman: »Menda so pozabili name.«

»Zakaj človek tako dolgo ži
vi? Sam si ne znam tega raz
ložiti. Čakam že leta in leta, 
pa nič. Menda so pozabili 
name. Noge me že bolijo, če 
hodim okoli,« je hitela Tere
zije Jerman, ki je 13. oktob
ra letos stopila v stoto leto

Dolenjska banka 
in hranilnica
v NOVEM MESTU
s podmžnico v KRŠKEM in 
z ekspoziturama v TREBNJEM in v METLIKI

Želi svojim poslovnim sodelavcem, vsem varčevalcem in vsem delovnim lju
dem za jubilejni 29. november, državni praznik nove Jugoslavije, kar največ de
lovnih uspehov in osebne sreče!

Varčujte in vlagajte svoje prihranke v enotah DOLENJSKE BANKE IN HRANIL
NICE, saj boste s tem P '̂i'iagali gospodarstvu naše pokrajine in koristili sebi! 
Vloge sprejemajo tudi vse področne pošte.

starosti. Nehote se človek 
spomni stare Šibile, svečeni
ce grškega boga Apolona, ki 
ni mogla umreti, dokler se ni 
dotaknila rodne zemlje.

Presenečen sem bil že ob 
vstopu v kuhinjo. Zenske, ki 
se je vrtela okoli štedilnika, 
je pokazala nase, ko sem 
vprašal, kje da živi stoletni
ca. Vsakdo bi si drugače 
predstavljal človeka, ki je po 
vsej verjetnosti najstarejši 
na Dolenjskem, odkar je le
tošnjo zimo umrla 103-letna 
Frančiška Novak iz Kamne 
gorice pri Trebnjem. Toda to 
še ni vse.

Rojena je bila v Ljubljani, 
krščena pri sv. Jakobu, je 
povedala. Po obiskovanju ba- 
biške šole je bila 1905 po
stavljena pred »skuševalno 
komisijo«, kjer so ji s peča
ti in podpisi potrdili, da »ima 
kot babica pravico postaviti 
to diplomo na ozemlju vseh 
kraljevin in dežel, zastopanih 
v deželnem zboru.«

Kot babica se je zaposlila 
v Šentrupertu in tam ostala 
vse docslej. Stoterim otrokom 
je pomagala na svet, nešteto
krat je hitela v dež in sneg, 
ponoči in podnevi, pa vendar 
jo je trdna narava ohrani
la do take starosti. Ko kaže 
uokvirjeno spričevalo, je še 
vedno čutiti njen ponos na 
poklic, ki ga je opravljala.

»Sama zdravnikov nisem 
potrebovala; le takrat, ko 
sem si zlomila roko. Toda 
sluh in vid sta mi že začela 
pešati,« je govorila in kar ni 
se mogoče načuditi bistrosti, 
katero je ohranila do teh 
spoštljivih let.

M. LEGAN

»Narodi Jugoslav je so dosegli pravico, da sami odlo
čajo«

Po dr. Ivanu Ribarju so drugo zasedanje Avnoja ix>adravili 
predstavniki centralnega komiteja KPJ, vrhovnega štaba NOV
in POJ, nato predstavniki naših današnjih republik, AFŽ in Skoja.
Izvolili so tudi delovne organe zasedanja.

Z zasedanja so poslali pozdra\Tie brzojavke šefom zavezaii- 
ških držav, Vseslovanskemu komiteju, jugoslovanskim bratom 
v Ameriki, narodnoosvobodilni vojski in partizanskih odredom 
Jugoslavije, izgnancem v fašističnih taboriščih in ječah ter bor
cem na neosvobojenem p>odročju.

Nato je Vojislav Kecmanovič — Djeda, ki je prvi predse
doval zasedanju, dal besedo vrhovnemu komandantu Titu. Tito 
je nekaj minut molče stal na govorniškem odru in čakal, da se 
ovacije poležejo. Ko je spregovoril, so se njegove besede izgu
bile v viharju vzklikov in ploskanja.

Titov referat »Razvoj osvobodilne boi'be narodov Jugosla
vije« v zvezi z mednarodnimi dogodki je trajal približno eno 
uro. Bil je jasen in jedrnat. Tito ga je bral mimo, glas je pov
zdignil le tedaj, kadar je govoril o izdajalcih našega naroda. Med 
drugim je rekel;

»Danes je potrebno, da Antifašistični svet narodne osvobo
ditve Jugoslavije zares postane naj višje zakonodajno in izvršilno 
telo narodov Jugoslavije. Sedaj je že nastopil čas, da se izobli
kuje izvršilni organ v obliki začasne vlade, ki bo sposoben voditi 
vse posle, kakršne mora opravljati prava ljudska v lada. . .  Razum
ljivo, da tako velik korak n a š^ a  naroda v prvem trenutku lahko 
naleti tudi na morebitne ovire in na nerazumevanje celo pri na- 
šili zaveznikih v tujini. Toda v zadnjih dveh letih in devetih 
mesecih hude in krvave borbe za svojo svobodo in neodvisnost 
so narodi Jugoslavije dobili pravico, da sami odločajo o svoji 
usodi, in ta pravica je popolnoma v soglasju z Atlantsko li- 
sftino. . .«

Spregovorili so predstavniki ljudstva
Delegati so F>ogosrto prekinjali Tita z vzkliki, ko pa je rekel, 

da je narodom Jugoslavije bilo potrebno veMko žrtev, preden 
sc prepričali svetovno javnost, da so onj tisti, ki prelivajo kri 
za svobodo, ne pa izdajalci, katerih vxxlitelji s e i jo  v zavezniških 
deželah, se je navdušenje spremenilo v pravi vihar.

Po Titovem referatu so se na govorniškem odru zvrstili go
vorniki iz vseh naših p>okrajin, ljudje različnih let, poklicev in 
prepričanj. Govorili so predstavniki nekdanjega političnega živ
ljenja dežele in ljudje, ki so na svojih plečih nosili velikansko 
breme triletne borbe proti okupatorju. Govorili so predstavniki 
dežele, ki se je krčevito borila za svobodo. V vsej razpravi pa 
je gospodovala enotna, velika želja: pregnati okupatorja, prema
gati domače izdajalce in ustvariti povsem novo Jugoslavijo, osvo
bojeno socialnega in nacionalnega zatiranja, domovino enakoprav
nih. brajtskih narodov.

Deklaracija AVNOJA
Na koncu so sprejeli Deklaracijo drugega zasedanja Avnoja. 

Vsebovala je tele sklepe:
— Avnoj naj se konstituira v vrhovno zakoffiodajo in izvršil

no predstavniško telo Jugoslavije, vrhovno predstavništo suvere
nosti narodov in države Jugoslavije kot celote, ustanovi se Nacio
nalni komite osvoboditve Jugoslavije kot organ z vsemi obeležji 
narodne vlade. Prek tega komiteja bo Avnoj opravljal svojo izvr
šilno funkcijo;

— izdajalski jiugoslovanski »vladi« v izgnanstvu se odvaemo 
vse pravice zakonite vlade Jugoslavije, zlasti pa pravica, da bi 
kjer koH in pred kxxner koli zastopala narode Jugoslavije;

— preučijo se naj vsi mednarodni dogovori in obveznosti, 
ki so jih v tujini v imenu Jugoslavije sklenile begunsike »vlade«, 
in to zato, da se odpovedo ali na ik>vo sklenejo ocsiroma potrdijo, 
kakor tudi to. da se ne priznajo rnednarodne pogodbe in obvejs-

BOŽIDAR JAKAC: L i v n o  (tuš, 26. novembra 1943 — s po
ti slovenske delegacije na II. zasedanje AVNOJ v Jajce)

nosti, ki bi jih morebiti poslej v tujini še sklenila tako imeno
vana »vlada« v izgnanstvu;

— da se Jugoslavija zgradi na demokratskem federativnem 
načelu kot državna skupnost enakopravnih narodov.

Prav tako so bili sprejeti sklepi, da se izrazi zahvala in pri
znanje narodnoosvobodilni vojski in da se ustanovi naziv maršala 
Jugoslavije v narodnoosvobodilni vojski.

Na zasedanju so izvolili novo predsedstvo Avnoja. Za pred
sednika je bil Izvoljen dr. Ivan Ribar, za p>opredsednike pa Mo- 
ša Pijade, Antun Avgustinčić, Josip Rus, Marko Vujačic in Dimi- 
tar Vlahov. Za predsednika Nacionalnega komiteja je b»l issvoljeii 
Tovariš Tito, za podpredsednika p& Edvard Kardelj.



Obrambno 
vzgojo v 
vsako vas

v  večuii fcrajetv krške 
občine so bodo to zimo 
avirstila predavanja in rao- 
gorvori o vseljiidski ob
ramba. Koordinacijsild od
bor pripiravlja podroben 
pox3c;ram v sodelovanju z 
delavsko univerao. Preda- 
toU bodo pretežno doma
čini, za pomoč pa so za- 
prosili tudi predstavnike 
0BmiziJe v Cerkljah. 2e 
večkrat so se odzvaJi po
dobnim vabilom, zato 
upajo, da bodo pripad
niki JLA tudi tokrat 
ustregla želji organizator
jev.

Ponekod prikraj
šani za nadome

stila
Nadomestila za K—15 izpla

čujejo ▼  brežiški občini ve- 
čdnoma vse delavne organi
zacije, ki jim  dobro gre- Za 
to ugodnost pa so prikrajša
ni delavci v tistih kolektivih, 
ki so se zna'Ui v težanrah in 
ki nimajo skladov skupne po
rabe. Prav zaradi tega meni
jo zaposleni, da bi bilo bo
lje po starem. Na zadi^ji seji 
občinslcega sindikalnega sve
ta se je uveljavilo mnenje, 
da nadomestila ne bi smela 
ndkjer izostati, saj so tudi 
prej p>odjetja p>laičeva]a 1,5- 
odstotni prispevek promet
nim organizacijam ne glede 
na trenutni uspeh ali ne
uspeh pri gosi»odarjenju.

Prijatelji mladine 
na Veliki Dolini
Društvo prijateljev mladi- 

dine na Veliki Dolini šteje 
185 članov. Na občnem zbo
ru so dne 22. novembra skle
nili, da bodo sodelovali pri 
pripravah na novoletno 
jelko, da se bodo vključili 
v delo šolske mlečne kuhi
nje in poniagali pri spreje
mu cicibanov v pionirsko or
ganizacijo. Društvo se bo pri
hodnje leto zavzelo za usta
novitev male šole. Na obč
nem zboru so prijatejli mla
dine iz dolinskega okoliša po
slušali predavanje o vzgoji in 
učenju, ki ga je zanje pri
pravila Anica Rožičeva.

Prosvetni dom tudi 
telovadnica

Krajevna skupnost Dobova 
Je na zadnji seji skenila, da 
bodo dvorano prosvetnega do
ma doslej lahko uporabljali 
šolarji za telovadbo. Na seji 
so imenovali odbor, k i  bo 
zbiral denarne vire za opre
mo. Tudi parket bodo nK )rali 
položiti v dvorani.

i

Za ocenjevanje preveč 
različna merila

Svet za prosveto in kulturo 
v Brežicah, je na seji 22. no
vembra obravnaval poročilo

Gostje med ogledom novega rastlinjaka AGRARIE na Čatežu v soboto, 23, no
vembra. Z otvoritvijo nove steklene hale je kolektiv podjetja počastil tudi praznik 
republike. (Foto: Jožica Teppev)

NOVI RASTLINJAK SO ZGRADILI V REKORDNEM ČASU

^Jovarna cvetja“ na Čatežu se širi
Leta 1975 bodo tople grede obsegale že 60.000 kvadratnih metrov

Gostje, ki so se v soboto, 23. novembra, zbrali na 
otvoritvi novega rastlinjaka na Čatežu, so bili prijet
no presenečeni. Na njivah, kjer je še pred tremi me
seci rasel krompir, stoji zdaj velika steklena dvorana. 
Lahko bi ji rekli tudi tovarna cvetja. Nova topla 
greda m eri 5.280 kvadratnih metrov in je že zasajena 
z nageljni. Na starih in novih površinah bodo vzgo
jili po dva m ilijona nageljnovih cvetov letno.

Od gradnje prvih rastli
njakov je mdnilo šest let, je 
v otvoritvenem nagovoru po
jasnil predsednik delavskega 
sveta Edo Božiček. Do 1967 
so gojili v njih vrtnine in 
cvetje, nato pa so se omejili 
samo na nageljne.

Obrat na Oatežu bo AGRA- 
RIA razvijala naprej. Do le
ta 1975- nameravajo zastek
lita še nadaljr^ih 45 tisoč 
kvadratnih metrov. Do takrat 
bodo topl6 grede obsegale 
že 60 tisoč kvadratnih met
rov. Vrtnarski obrat se bo 
9č3soma razrastel v največji 
rastlinjak v Sloveniji. Dajal 
bo os«n milijonov ovetov na 
leto in vrednost proizvx>dnie 
se bo d\ugnila na osem mi
lijonov dinarjev.

Od razširitve si podjetje 
obeta lep poslovni uspeh. 
Povečarvje bo omogočilo za
poslitev novih l^udi, pored- 
vsem žensk, za kateane v ob
čini manjka delovnih mest. 
Postopoma bodo v rastldi\ja- 
ku sq;>rejeli na delo še 50 
vrtnarjev. Za ta poklic bodo 
T letih 1971—1973 raaipisali 
po deset do jietnajat štipen
dij.

Delovni kolektiv je p>cka- 
zal pri gradnja zadnje stek
lene hale veliko prizadev

nost, prav tako pa tudd iz
vajalci in dobavitelji opre- 
me. Konstrukcijske elemen
te za rastlinoak so izdelali 
v Holandiji, ogrevalne na
prave p>a v Italiji. Crpa’.ke 
za boplo vodo so dofild od 
LITOSTROJA iz Ljubljana. 
Rastlinjak bodo ogrevali s 
termalno vodo.

J. TEPPEV

Starih časnikov 
nočejo brati

»v Novem mestu so gluhi 
za naše želje,« se pritožujejo 
prebivalci artiškega okoliša, 
ki dobe pošto komaj dva
krat na teden. V Artičah jo 
dostavljajo vsak dan, v 
Arnovem selu, v Dečnem se
lu in delu Trebeža pa doča
kajo pismonošo le dvakrat te
densko.

Krajevna skupnost je že 
poskušala doseči rednejšo do
stavo pošte, vendar brez uspe
ha. Predstavnik podjetja PTT 
iz Novega mesta jim je de
jal le, da ima njihova pošta 
izgubo in da si zaradi tega 
ne morejo privoščiti večkrat
nega raznašanja.

Z odgovorom se v teh kra
jih ne morejo sprijazniti.

Sprašujejo se, zakaj v so- 
se<iijih vaseh, ki sodijo pod 
krško občino, lahko prejema
jo pošto vsak dan. Ljudje 
menijo, da bi morda iz ti
stih pošt, ki imajo večji do
hodek, prelili del ‘sredstev na 
pKKieželje.

Marsikdo bi naročil časo
pis, če bi ga redno prejemal, 
toda za teden ali pol tedna 
nazaj ga nihče ne bo naročil.

J. T.

LJUDJE SE Z A N A Š A J O  N A  TO. DA JE NADZOR BOLJ REDEK

Za dve občini je en človek premalo
Medobčinske inšpekcije so včasih preobremenj'ene -  Če je delovni obseg 

preobsežen, potem gotovo ni zaželene učinkovitosti

v  brežiški občini je nad 300 zasebnih obrtnih  
delavnic m 62 družbenih obratov V poročilu o 

obrti, o katerem  je pred nedavnim razpravljala ob
činska skupščina, so odborniki zasledili, da so de
lovni pogoji pri zasebnikih večm oma slabši kot v 
družbm em  sektorju in da si s  tem delajo najmanj 
skrbi obrtniki, ki prihajajo na Slovensko iz sosed
nje republike.

Brizgalne v vseh 
društvih

Gasilsko društvo Rakovec 
je te dni dobilo motorno 
brizgalno znamke JADRAN. 
To je bilo zadnje društvo 
v brežiški občini, ki Še ni 
imelo motorne brizgalne.

Ko zve ta ali oni družbe- 
no-politični forum za prekrš
ke glede delovnega časa, za 
premajhno varnost zaposlenih 
in podobne stvari, se vsakdo 
hitro obregne ato inšpekcij
sko službo.

Toda ali en sam človek res 
lahko uspešno nadzoruje vsa 
podjetja in vse zasebnike v 
dveh občinah? Občini Bre
žice in Krško imata namreč 
skupno delovno inšpekcijo. 
Inšpektor ima vsak teden le 
dva dneva in pol časa za 
vsako občino. Precej ur po
rabi za administracijo. Za ob
hode po podjetjih in delavni

cah mu zmanjka časa.

Vsak obisk oziroma preg
led mu vzame del delovne
ga dneva, zato je nemogoče, 
da bi prišli v letu vsi po 
večkrat na vrsto. V občini je 
inšpektor komaj 120 delovnih 
dni T letu in je popodnoma 
is^jučeno, da bo po večkrat 
obiskal 360 delovnih organiza
cij in obrtnih delavnic.

Na to se ljudje zanašajo in 
sato niti ne hitijo preveč z 
izboljšavami. Občani pa tudi 
ne opozarjajo na nepravilno
sti. Vsak se otrese odgovor
nosti, češ saj imamo delov

no inšpekcijo, pa naj zasle
duje, kaj se dogaja.

In če inšpektor napravi 
prijavo, na prim er zaradi pre
krškov o delovnem času in 
počitku zaposlenih, se pred 
sodiščem prizadeti zagovarja
jo s tem, da kažejo na dru
ge. ki enako postopajo, a jih 
nihče ne , vidi. V resnici je 
nemogoče, da bi en sam člo
vek lahko učinkovito nadzo
roval dve občini. Delovno 
področje je tudi sicer široko, 
saj ne obsega samo nadzora 
nad izpolnjevanjem zakona o 
delovnih razmerjih, ampak tu
di vso higiensko-tehnično za
ščito in še marsikaj.

Vsaka razprava o učinkovi
tosti inšp>ekcijskih shtžb bi 
morala izhajati iz obsega nji
hovega dela. Ce je res živa 
želja, da se to ali ono po
pravi, potem je prvi korak k 
izboljšanju okrepitev take 
službe. J. T.

ZA PRIHODNJE LETO JE VEČINA P OG OD B 2E P O D P ISA N A

N O V O  V BREŽICAH Dobra prodaja - nič skrbi in težav
■  N(KXXI BO V PROSVKTNKM 

DOML proslavm t  počastitev pra
šnika republike. Zatela se bo ob 
1». url. Program so pripravili gim
nazijci. Nastopili bodo B recita
lom ZupanCiCeve DUME. Proslave 
bodo te dni na v s^  fiolah in r 
krajevnih srediUih.

■  KOMUNISTI DRUGE MK.ST- 
NK ORGANIZACIJE so Imeli prej- 
injl teden redno letno volilno 
konferenco. Sekretar inž. Jože 
AJster Je poročal o delu organi
zacije, sekretariata in krožkov. 
Razprava se ni mogla razširiti. 
Na zastavljena vpraAonJa Je odgo
varjal sekretar obč. icomiteja 
Franc Bukovinskjr. Prisotne Je se
znanil s sprejemanjem novih Čla
nov v vrste ZK, med katerimi Je 
80 odstot. mladincev. Za novega 
sekretarja organizacije Brežice II 
so izvolili Slavica Lupiina.

■  TR(iOVINK Z OBUTVIJO SO 
IJOIMIO /AU)2KNE. Prvi mraz je 
prebudil nakupovalno mrzlico. V 
prodajalnali ie tivo in ljudje ku

pujejo toplo zimsko obutev. Tudi 
po ikomjih iz gimie za dež in 
blato Je veliko povpraševanje.

■  V TURISTIČNI POSLOVAL 
NICI POUJFTTJA SAP se obisko
valci že zanimajo za obL'dc ame
riške drsalne revije, ki bo de
cembra T Ljubljani. Skupine in 
posamezniki se pripravljajo in na
ročajo rezervacije vstopnic. Kaže, 
da bo gledalcev iz brežižkega 
okoliSa precej.

■  V BRK2IAKO ANTO-MOTO 
DRUATVO se Je v minulem letu 
vClonilo 125 novih avtomobilistov.
V druAtvo se bodo v prihodnje 
lahko vpisovali tudi mladinci do 
16. leta starosti. Mladina bo tvo
rila podmladek, ki ga doslej dru- 
Itva niso Imela.

■  STANOVANJSKI TRAKT NO- 
>Ki;\ IM)MA JI.A za grajskim 
parkom bo dokončan decembra, 
v tanuarju ae bodo vanj vselili 
prvi najemniki Stanovanja so na
menjena samskim pripadnikom 
vojne požte.

Dokler bo povpraševanje večje od proizvodnje, bodo v kolektivu zado
voljni -  Strokovnjakov z visoko izobrazbo je še vedno premalo

Za pohištveno industrijo je letxxs dobro leto, 
zatrjujejo v brežiški tovarni. Devetm esečni podatiki 
obetajo, da podjetje ne bo im elo težav niti pri iz- 
F>olnjevanJu proizvodnega plana niti pri prodaji iz
delkov. Eklino nad počasnim  plačevanjem  se pri
tožujejo.

Domači dolžniki so pretežno 
velika podjetja, ki se sklicu
jejo na ugodnosti drugih to
varn, češ da jim omogoča
jo daljšo odplačilno dobo. Tu
di plačila od izdelkov, ki so 
prodana v tujino, se počasi 
stekajo. Tuji naročniki plača
jo blago tri mesece po pre
jemu, potem pa to zavleče
jo še v banki, včasih za ves 
mesec.

Letos pričakujejo, da bodo 
ustvarili v Tovarni pohištva 
za 20 milijonov re^izacije. 
Morda Jo bodo celo presegli.

Na vprašanje, kako gledajo 
na prihodnost v tej panogi, 
je v. d. direktorja tov. Peter- 
kovič odgovoril, da niso v 
skrbeh niti za domače niti 
za tuje tržišče. Naročila, ki 
so jih ta mesec podpisali za 
leto 1969, so dosegla že 20 mi
lijonov dinarjev.

Podjetje se Se vedno usmer
ja v lastni izvoz. Približno 
polovico izdelkov za tuja tr 
žišča proda naročnikom brez 
posrednikov, drugo polovico 
pa 8 posredniki. Za tujino 
Je namenjenih 60 odstotkov

celotne proizvodnje.
Prihodnje leto se bo tovar

na preusmerila na spalnice 
za domače potrebe. Izdelo
vala bo tri tipe. Izpopolnila 
bo tehnološki proces za ti
ste izdelke, ki jih največ 
proda. '

Letos so v podjetju posta
vili nov kotel, dve sušilni
ci in shrambo za iveme plo
šče. Za vse to bodo plačali
450.000 dinarjev. Za opremo 
so namenili 460 000 dinar
jev. Stroje imajo naročene.

Tovarno nameravajo Siriti 
že prihodnje leto. Najprej se 
bodo lotiil gradnje. Načrte 
imajo pripravljene. Sezidali 
bodo novo industrijsko halo 
in poslovno zgradbo. Jt

2^voda za prosvetno pedago
ško službo. Člani so se se
znanili tudi s podatki o uč
nih uspehih v osnovnih So- 
lah brežiške občine v minu
lem šolskem letu.

Med drugim so sklemli. da 
je treba v krajevnih sredi
ščih usposobiti prosvetne do
move za pouk telesne vzgoje. 
Več’na šol je brez telovadnic 
in telesna vzgoja je zapostav
ljena. zlasti pozimi.

Učni uspehi v občini so sla
bi. Na .seji so prišli na dan 
s predlogom, da se bo treba 
še naprej zavzemati za iz^ 
načenje ocenjevalnih meril 
med različnimi osnovnim i 
šolami.

Grajsko obzidje 
popravljajo

v mokriškem gradu irnajo 
že nekaj časa delavce komu
nalnega podjetja iz Brežic- 
Popravili so dvižni most 
se lot?Ui krpanja lukenj  ̂
obzidj«. Vse po vrsti jih ^  
do za.plombirali in preprečili, 
da bi zob časa zidove še 
huje načel.

V ;eraj na seji ob
činske skupščine
v Brežicah je bila vCeraJ 

seja občinske skup>š6ine. 
bomiki so razpravljali o go
spodarskih uspehih minu’egs 
tričetrtletja v občini. Glasova- 
li so za predlog odloka o pr®* 
nosu nekaterih pristojnosti 
na svete občinske skupS îf)®' 
Skupščini sta podala poro&to 
o delu v tekočem letu 
sveta, svet za gospodarstvo in 
svet za zdravstvo ter socialno 
varstvo.

Odborniki so za sejo prejeli 
tudi gradivo o delu in težavah 
inšpekcijskih služb. Poročale 
so veterinarska, kmetijska, 
tržna in sanitarna inšpekcija-

RADIO BREŽICE
PKTKK. 29. NOVKMBRA: 9 0® 

—10.00 — 25 let republike. 1100'
12.00 — Voićila delovnih kolekti
vov. 18.00—18.25 — Nove plo4fi* 
RTB, obvesUla in reklame.
19.30 — Glasbena oddaja: 
ste sami.

NEDKUA, I. OKCKMBRA: H O®
— Domaće zanimivosti — Komen
tar poslednje seje obtii^ke skup
ščine Brežice — Vzgojno
nje: Otrok Se vedno inoči
JJo — Za naie kmetovalce: Ke*"®®
Šepetave: Sklepi repubbtte

o problematiki km etijstva^ 
Zabava vas onumbel Mihe 
*iuia — DuAan Kova^^ič: 
oijiki sistem Jugoslavije od 1>", 
—1945 — Poaor, nimaS predoo^
— Obvestila, rdciame in 
kmematogralov. 12.50 — 
fastitajo In pozdravljajo. ^

TORKK, 3. DKCKMBRA:
19.00 — Novo v krtjunici — 
ton vam predstavlja —
ni utrinki: Johann VoJIgang 
the — Iz naSe glasbene 9ole 
ObveetUa. reklame in filmskJ 
Bled. 18.00-19.30 — Vrtiljak 
bavnih melodij — glasbena 
Ja

Na tržnici v B rfž ita |i 
po.stuvili tra jn e  *
B etonske plofiče «1,.
jo  te dni te race rji. < 
.lo/icu Teppoy)

BREŽIŠKE VESTI el r*



S  SEJE OBČINSKE KONFERENCE ZKS V KRŠKEM

Obveščanje, odgovornost in 
družbeni nadzor v občini šepajo
V samoupravne organe bi morali izbirati take ljudi, ki bodo kos nalogam -  

Komunisti so še posebej odgovorni za odnose v kolektivu

Člani občinske konference Zveze komunistov  
Kršiko so se 22. novembra zbrali na redni seji. Za 
delegata na IX. kongresu ZKJ so izvolili Staneta 
Kranjca. Težišče razprave je bilo na uresničevanju  
sm ernic predsedstva CK ZKJ, ki so bile sprejete 
junija letos. Na konou je bil navzoč tudi jKKipred- 
sednik sdcupščine SRS dr. Jože Brilej.

Delavci brestaniške elektrarne so v sredo, 20. novem
bra, izglasovali pripojitev k Dravskim elektrarnam  
v Mariboru. Enako so se odločili tudi v ljubljansW  
Toplarni in v trboveljski elektrarni. Kolektiv Dravskih 
elektrarn se je na referendumu prav tako izrekel za 
»družitev štirih. Po šestih ' mesecih prihodnjega leto 
bodo Dravske elektrarne postale obrat kot vsi drugi in 
podjetje se bo preimenovalo. (Foto: Jožica Teppey)

Sekretar občinskega komi
teja Slavko Sribar je v m’od- 
nem referatu poudaril, de. so 
T družbenem in gospodar
skem razvoju določena odsto- 
F>anja, in nakazal nekaj pri
merov iz krške občane. Pojav
ljajo se zlafiti na samotrprav-

nem področju- Samoupravni 
odnosi so uzakonjeni v ustavi 
in drugih predpisih.

Napake se porajajo zlastd 
T samoupravnih predpisih de- 
kxvnih organizacij, člani sa
moupravnih organov so mno- 
gK^trat pod vplivom strokov-

Rdeče knjižice ponos mladih vojakov

nih služb, ker so sami pre
malo razgledani in izobraženi 
v stvareh, ki jih morajo reše
vati.

Pogosto se celo bojijo raz
pravljati zaradi posledic, ki 
bi jih lahko doletele. V kole
ktivih šepa tudi obveščanje, 
in ker je pomanjkljivo, so 
zap>o6leni le polovično inlor- 
mirani. To seveda vpliva t\idi 
na odločanje.

Komunisti so v razpravi p o  
udarili, da je treba ^>roti ob
soditi vsaiko napako in da so 
člani ZK še p>osebej odgovor
ni za samoupravne odnose- 
Ta obsodba ne sme biti le v 
besedah, ampak je trebe 
ukrepati.

Nujno bi morali poostriti 
družbeni nadzor in okrepiti 
službe, ki ta nadzor izvajajo. 
Pomembno v lo ^  pri tem m o 
rajo odigrati služba družb«ie-

I Težko se je 
I otresti izgub
i Živinoreja je v vseh kme- 
I tijskih organizacijah najbolj 
I problematična panoga- V Slo

veniji je praznih nad 50.000 
stojišč- AGROKOMBINAT v 
Krškem je tudi še do nedav
nega vzrejal blizu 1000 glav 
živine- Po zapori in omejitvi 
italijanskega tržišča zaradi 
visokih carin je postala živi
noreja za vse kmetijske orga
nizacije panoga z velikimi iz
gubami. Zadruge so se sku
šale čimprej otresti težav in 
so nadomestile rejo govedi in 
telet z gojitvijo piščancev ter 
kokoši. Na to pot so se usme
rili tudi v krški občini.

Kmetijstvo se je znašlo v 
težavah, razen tega še zaa«di 
zsiiževanja cen kmetijskim 
pridelkov in zaradi slabo or- 
gani*iiranegB odkupa. Zaseb
niki so najbolj prizadeti, če 
njihovi pridelki ndso dovolj 
kakovostni in jih zaradi tega 
ne morejo prodati. To velja 
zlasti m  sadje Zato imejo 
prav tasti, ki spoštujejo navo
dila občinske inšpekcijdce 
službe in postopoma obnavlja
jo svoje nasade-

J.T.

Mladi komunisti iz JLA bodo navezali stike z organizacijami v krajih, kjer 
prebivajo -  Njihovi obeti za delo so polni navdušenja

v matičnih organizacijah ude- 
težili tudi dejavnosti ZK v 
kraju, kjer stanujejo. S tem 
bodo napravili korak naprej

 --------------    ̂  ̂  ̂  ̂  ̂ T pri zbliževanju vojske in d-
Zadnje tedne izraža m ladina po vsej državi ve- m da bodo z z g le c ^  p n ^  prebivalstva. In ko

^ o  željo po vstopan ju  v v rste  Zveze k o m i^ s to v . Ij^ i ^ Z v ^  komumsitov zapustili armado, s© b o
Mnogo fantov in dek let z nageljnom  na p rsih  s p r ^  mlajše od sebe. ^   ̂ veseljem pridružiU
jem a nase večje obveznosti v d ružb i in ob tak ih  pri- g sprejemom mladih se avantgardnim vrstam naše
ložnostih jim  sta re jš i z zaupanjem  izročajo  rdeče jjveza komimistov osvežuje socialistične družbe
knjižice. T udi m ladina v ljudsk i a rm ad i goji enake  ̂ novimi silami. Mladi store-

knjigovodstva, Inšpekcij-

Devetmesečni obra
čun pred kolektivom

želje.

Zveza komunistov je posta- 
^  letos vojakom veliko bliž
ja m jim je na široko odprla 
vraia. Med služenjem roka 
Se mladi vojaki lahko brez 
ovir vključijo v Zvezo komu- 

modftem ko so prej 
jemali le tiste, ki so pri

nesli s seboj pripQročilo mla-

šine in vojaki se bodo razen M. JAR-^NOVIC

ga imeli pred krafkim, so 
Sprejeli v Zvezo komunistov 
40 starešin m vojakov. Tedaj 
so mladi povzeli besedo in 
izrekli nešteto podobnih mi
sli ter želja. Izrazili so pre
pričanje. da bodo dali družbi 
več. kot dajejo tiisti, ki niso v 
vrstah ZK S tem bodo doka-

dlnske organizacije ali podje- zali, da so bili. v r^ ^ i zaup>a 
« »tja/ Tudi tedaj, ko so zapu- nja, jim ^ ^ e  organiza,<fija

^čali vojsko, 'iso morali vzeti
5 seboj priporočilo, da so jih 
sprejele terenske organizacije 

redno članstvo.
V enotah Franca Jordana 
Tomaša Samardžiča so na

menili sprejemanju mladih v 
ZK veliko pozornost, članstvo 

letos povečali za 131 no- 
Semo na sestanku, ki so

izkazala s sprejemom- Vsi po 
vrsti 90 se priporočili starej
šem, naj jim na začetku poti 
pomagajo z izkušnjami in 
znan em. Njiliovi obeti so bili 
trdni in polni navdušenja.

Dejali so tudi, da se bodo 
sj).>i>rijeTnali z vsemi slabost
mi. ki ovirajo napredek sâ  
mouoravljanja v na6i družbi,

INVESTICIJA. KI JE NAM ENJEN A  ZA POSAVJE

Čez leto dni hladilnica
Neizkoriščene možnosti za sodelovanje v spod- 

njeposavskih občinah

ne službe pri upravnih orga 
nih

Bolj odkrito bodo niorali 
komunisti odslej spregoa'oriti 
o odgovornosti posameoiikov' 
za napake, ki jih delajo. Od
nos do odgovornosti se bo 
spremenil tudi z boljšo izbi
ro kandidatov za vodstva 
družbeno'političndh organiza
cij in samoupravnih organov.

Člani konference so se na
zadnje seznanili z nalogami, 
ki jih čakajo pri krepitvi ob
rambne sposobnosti prebival
stva. M. 2.

Zadnjo tretjino novembra 
se v obraitih kmetijskega 
podjetja AGROKOMBINAT 
zbirajo člani kolektiva na 
sestankih, na katerih ocenju
jejo poslovne uspehe podjet
ja  od januarja do konca sep
tembra. Ob teh razpi-avah 
načenjajo tudi vprašanja 
o možnostih za uresničevanje 
in\’es tic ij^ ih  načrtov, vprar 
šanje obnove, kooperacije, 
živinoreje, kreditiranja, pov
praševanja na tržišču ipd.

Direktor AGROKOMBINATA v Kr&kem Stane 
Ntmčič je povedal, da je 60 odstotkov sredstev za 
gradnjo velike hladilnice sadja v Stari vasi že za
gotovljenih. 40 odstotkov nameravajo dobiti iz zvez
nih materialnih rezerv oz. od kmetijske banke v 
Beogradu.

Darila za četrt stoletja 
vestnega dela v Elektrarni

^^lovna skupnost TERMO- 
*3uE2CTRARNE v Brestanici 
j® slavila v novembru 25, o b  
*®tixioo obstoja podjetja, 
^ a js e t  članov kolektiva je 
Pobilo v elektrarni četrt slo
n j a  in ob srebrnem jubileju 

v njej niso pozabili na- 
Obdar<wali so jih z ura- 

in se jim tnko oddolžili 
^  trud in znoj, ki so ga pu- 

v podjetju.
2a Brescanioo pomeni elek- 

^farna .simbol napredka, saj 
^  hi bilo stvari, za katero ta 
^ lek tiv  ne bi pokazal razu- 
**'evanja. Redkokje imajo po- 
■̂J®tje, ki je tako vezano na 

kiraj. Elektrarna je v 
®restanlcd zgradila 99 stano- 
^ ^ j-  Kadarkoli je bilo treba 
^rtinaknitl dinar aa cesto, za 
^ lo  ali ureditev muzeja Iz- 
K '̂ancev, prosilci niso osAali 
Izraznih rok.

^  podjetju je zaposlenih 
J®« ljudi. V 25 letih Je elek- 
«ania diila 1,627.000 kilovat- 
j'ili ur električne energije, 

je porabila dva in po mi- 
^Jona ton premoga. Skupna 

elektrarne je 26 mega
vatov

Do prve faze .so postavili 
lota 1943, leta 1961 

^  so p>i’rr>jiii njeno moč 
* četrt, stoletja so v podjetje

precej mvestirali. Napravili 
so razdelilno p>ostajo, deponi
jo premoga ter adaptirali 
upra\’ne prostx>re 

S pr\'im januarjem 1969 se 
bo podjetje priix>jilo Drav
skim elektrarnam- Delovni 
kolektiv se je odločil za ta 
korak na referendumu 20. no
vembra.

J.T .

Licitacijo za gradbena dela 
su že razpisali. Do prihodnje 
jeseni bi jo radi usposobili. 
Njena začetna zmogljivost bo 
200 do 250 vagonov sadja. To
liko znaš:, sedanji pridelek, 
ki se bo v nekaj letih za šti
rikrat povečal.

Hladilnica je objekt, ki bo 
zadostoval za širše p>otrebe, 
ne le za domačo občino. V 
Posavju se gospodarsko do
slej občine niso kaj posebno 
zbliževale, vendar to zanima
nje narašča.

Pobudo je dal medobčinski 
svet Zveze komunistov. Se
stajajo se tudi poslanci, če
ravno ne kot formalna sku
pina. Tudi občinske konfe
rence Socialistične zveze so 
poadravile to zamisel in po

trebo po trajnejših medseboj
nih vezeh.

Možnosti za sodelovanje so 
ne le v kmetijstvu, ampak 
tudi v turizmu, šolstvu, kul
turi, zdravstvu, v upravi, tr 
govini in drugih področjih. 
Doslej je bilo te pripravlje
nosti več v besedah kot v 
dejanjih. Tako menijo vsi, ki 
so se poskušali zbliževati.

Kostanjevica
Iz Kostanjevice sta šla 18. no

vembra ob 17.50 proti vasi Saje
vec pe6 Jože HRIBAR in Franc 
UNETIČ, oba i* Sajevca. Za nji
ma je pripeljal mopedist Jote 
JALOVEC iz Sutne 10 in zadel 
HRIBARJA v komolec. Pri tJ<e- 
nju sta obe padla po cesti£6u. 
HRIBAR je dobil poSkodbe na 
g^vi ki levem kotn^cu. Na mo- 
[ledu je neznatna Skoda.

Do obrambnih nalog doslej 
preveč brezbrižni

v  teh dneh se v občini Krškp sestajajo na rednih 
sejah člani osnovnih organizacij Zveze komunistov. Ko- 
mimisti mestne organizacije na desnem bregu so pre
tresali izpolnjevanje smernic izvršnega komiteja CK 
ZKJ in obravnavali naloge komimistov pri vseljudski 
obrambi. Predvsem je njihova dolžnost, da znajo ljudi 
prepričati, da je narodna obramba sestavni del našega 
družbenega razvoja. Do sedaj so tako organizacije kot 
jx>sameaniki zanemarjali tovrstna vprašanja.

V razpravi o organizacijskih zade\'ah so čdani pouda^ 
rili, da je v prvi vrsti treba okrepiti disciplino komu
nistov in spremeniti odnos do plačevanja članarine to 
obiska na sestankih.

Seje imajo obširne dnevne rede, zato so menili, da 
bi važnejša vprašanja posebej obravnavali. Na eni seji 
vsega ni m og^e rešiti. Navzoči so nadalje skletiili, da 
bodo odločnejši pri odpravljanju najpak in da se bodo 
kot organizacija zavzeto postavili po robu vsem tistim 
družbenim pojavom, ki niso v ^ a d u  s prej omenjeni
mi smernicami.

KRŠKE N O V IC E

Sevnica
21. novtcnbra ob 19.10 se je 

agodila prometna nesre<a v Sev
nici na Kolodvorski tilid Od 
Olavnfva j® prota Šmarju
peljal t  o6«>bnim avtomobilom 
CE-162 21 Mirko MOHOR a  Sev
nice. VokU je pravilno po desni 
iitranl, z smemo httro&tlo. Pri 
SlmonMtevl hlii pa mu je nena
doma ako6il s pločnika na desni 
strani pred voello peAco MI.A> 
KAR. MOHOR ga je zadel s 
sprednjo stranjo voetla Ui gn od
bil na ploCnlk, kjer je obiviai 
neeavcHten.

Krško
22. novetubr« ob 10. url je prl- 

61o do prometne ncure^e v Kr- 
ftkem. Po cesti Krtkih trtev je 
proti Dmovemu vozli z osebnim 
avtomobilom CE-206-88 Anton KOS 
1* Cfillo. Naproti pa je pripeljala 
Mira CUCEK iz I.<«kovca z osob
nim nvtomobllom CE-102 95. Ker 
je KOS v<w.ll 8 precejilnjo hitrost
jo. )e na levem ovinku kljub za
viranju priSlo rto trCenJa. TVlrsno 
ni bil nih<‘e po'Skodovan, materi
alne Akode pu jc za okoli 0000 
dinarjev

■  OBČANOM NE PRIVOLIJO 
RIB. Tiste gospodinje, ki zdaj za 
spremembo želijo postaviti na mi
zo ribe, morajo ponje v Zagreb, 
včasih pa v Brežice. Za takšne na
videzne drobnjarije noče biti v 
KrSkem nihče odgovoren. Verjet
no pa bi lahko trgovina vsaj en
krat na teden organizirala proda
jo rib, saj ji menda ukvarjanje a 
gostinstvom ne jemlje tokko časa.

■  OSEM NOVIH ČLANOV ZVE
ZE KOMUNISTOV. V tovarni pa
pirja so na nedavni konferenci 
osnovne organizacije ZK sprejeli 
osem novih članov. Spomladi so 
Jih sprejeli pet, decembra letos 
pa nameravajo j^>rejetl Se SUri. 
Sekretariat osnovne organizacije 
Di želel kampanjskega q?rejema- 
nja čeprav Je bilo po krivici sli- 
tati očitke, da so v tem podjetju 
lanemarill pomlajevanje Zveze ko
munistov. Mladi člani so ob spre
jemu v ZK prejeli lepa knjižna 
darila.

■  PRI.SPEVKA SE NE DAJO. 
Organi upravljanja v CELUIX)ZI 
80  sklenili, da prispevka za upo

rabo mestnega zemljiSča podjetje 
toliko časa ne bo nakazalo, do
kler krajevna skupnost ne bo Iz
polnila svojih dolžnosU do obča* 
nov. Med te naloge sodita uredi
tev naselja pred hotelom SREMIO 
ter ureditev Nove Rese.

■  NA VIDMU POGREŠAJO 
TR2N1GO. Mesto Krško se Uri 
na levem bregu Save. Vedno ve6 
prebivalstva stanuje tam. Občani 
že dalj časa pogretejo tržnico a  
nakup povrtnine, jajc in km etij 
skih pridelkov. Tudi staro mesto 
ima le zasilno tržnico, vendar Je 
to bolje kot ndč. Morda se bo le 
kdo spomnil, da bi uredil nekaj 
podobnega te  na levem bregu Sa* 
ve.

■  S>'ECANO AKADEMIJO V  
POČASTITEV » .  NOVEMBRA Je 
v torek zvečer priredila občinska 
konferenca Socialistične zveze ▼  
Domu svobode na Vidmu. V kul- 
ttimem programu Je sodeloval 
akademski oktet GALLUS iz Lju
bljane. Obiskovalci so bili s koi>- 
certom izredno zadovoljni.

Po kr.^ki občini potujeta dva žf^anjarja iz Samobora. 
Slivovko kuhata v kotlu, ki drži štiri hektolitre. Tolikš
na količina namočenih sliv ali drugega sadja da 40 
litrov žganja^ Ta teden bosta začela kuhati žganje za 
AGROKOMBINAT. Predelala bosta 1 vagon odpadnih 
jabolk. (Foto: Jožica Teppey)

m
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Kaj meni 
o vzdrževanju 
cest UO cest
nega sklada?

Kot kaže, ne zaleže noben 
javen poziv, da je potrebno 
makadamske ceste ustrezno 
vzdrževati. Jesensko deževje 
je v sevniški občini naredilo 
nekatera cestišča skoraj ne> 
prevozna, kar velja zlasti za 
cesto Sevnica—Blanca. Pred
stavniki novomeškesra Cestne
ga podjetja sicer izjavljajo, 
da s tako malo denarja, kot 
g:a dobijo od republiškega 
cestneg^a sklada, ne morejo 
bolje vzdrževati cest, zato 
je občinska skupščina 21. no
vembra sklenila predlagati 
upravnemu odboru republiš
kega cestnega sklada, naj te
meljiteje obrazloži, zakaj j« 
tako.

Cestišče je treba 
dograditi«

Cesto iz Zavratca v Rovi- 
šče, Id bo poTezovala oesto 
Škocjan—Bučka—Sevnica s 
cesto Raka (Vol. T m )—Stu
denec—Sevnica, gradi že več 
let sekcija pri krajevni or- 
g;anizaciji Socialistične zveze 
Studenec. Preb valci teh kra
jev kakor tudš vaščani Vel. 
Trna in Rake se priključka 
vesele, saj jijn bo ublažil 
klance in ovirke proti Stu
dencu. Va§čani Hudega Bre
jca, Rovišča in Zavratca so 
opravili več k<»t 2.000 ur pro- 
stovoljnega dela, ne!uyj je 
dala družba, za dokončno 
urediitev pa j« to premalo; 
potrebno je zf,«raditi še nekaj 
deset metrov oestiSča, za to 
pa bi potrebovali nova sred
stva.

Kdaj bo na vrsti 
Šmarje?

Oddelek za vzgojo in var
stvo predšolskih otrok v Sev
nici je dobil Se eno preure
jeno učilnico, tako da sta v 
mestu zdaj dva oddelka, v 
katerih so ločeno mlajši in 
starejši otroci. Varovanci, za 
katere skrbita Marija Ješel- 
nik in Hedvika Leskovar, se 
v vrtcu dobro počutijo, opol
dne prejmejo dobro kosilo in 
se tudi sami prizadevajo, da 
Je bivališče kar najbolj pri
jetno. Velike težave pa so v 
Šmarju, kjer je v prostorih 
JUGC^ANINA na vcdjo le ena 
učilnica, v obeh odeHcih pe 
je skupno 34 otrok

Eni lahko, drugi pa ne?
Studenec: »Složno dogradimo vodovod do 1. ma

ja!« -  Zanimive primerjave med več kraji

NOVA OBCINSItA KNJIŽNICA. Predsednik občinske zveze kulturnih organizacij 
Jože Petančič je za občinski praznik v stavbi trgovske hiše odprl novo občinsko 
knjižnico. (Foto: Legan)

Prepoved 
sejmov

Ker grozi slinavka in 
parkljevka, so v sevni
ški občini začasno pra- 
povedani vsi sejm i in 
dogoni za konje, gove
do in prašiče. Živino
rejce pono>^o opozar
jajo, naj upošteva^jo 
navodila veterinarjev 
in se ogibajo vodenja 
po cestah. Prejšnji te
den so že začeli cepiti 
živino.

Kmetijstvo in družbene službe 
naj imajo prednost pri delu 

skupščine
Predsednik sevniStke občinske skupščine Prane 

Molan je imel na slavnostni seji skupščine, posvečeni 
obč. prazniku govor, v katerem je p r ik a ^  sedanje 
razmere v gospodarskem in družbenem življenju 
občine. Iz govora objavljamo nekatere najvažnejše 
podatke in ugotovitve.

Krajevna organizacija ZK je 
te dni sfklicala sestanek pred
sednikov krajevnih organiza
cij in članov vodovodnega od
bora, na katerem so se po
govorili o dosedanjem delu 
in prihodnjih nalogah. Prišli 
so vsi povabljeni razen pred
sednika KO SZDL in vodje 
krajevnega urada, že takoj v 
začetku p« so poudarili, da 
je krajevna organizacija 
SZDL na Studencu najmanj 
delavna, čeravno je na.rbolj 
množična.

Za zgleden primer požrtvo- 
valr''«ti in medsebojne pove
zanosti so na seji navedli va
ščane Primoža, Rogačic, Ceš- 
njic, Zgor. in Spod. Impolj, 
Ici so zgradili vodovod in po
magal: pri gradnji ceste Laze 
—Konjsko, ki je izrednega 
pomena za ves predel Prav 
ta cesta je omogočila, da so 
skrajšali prevoz gradbenega 
materiala za novo šolo na Tel- 
čah za skoraj 15 kilomstrov.

Zastopniki krajevne skup
nosti Primož so prepričani, 
da sedanji način delitve ob
činske pomoči ni najbolj 
pravičen, saj ne spodbuja 
dovolj tistih, ki so sami pri
pravljeni kar največ prispe
vati.

Precej slabša podoba ,’e 
namreč v KS Studenec. Va
ške poti in ceste so slabo 
v7t̂  :2\-ane. vendar je treb'> rz- 
vzeti in pohvaliti vaščane Re- 
ženoa in Hudega Brezja Pr’

Za občino je značilna zelo 
hitra rast družbenega bruto 
proizvoda, ki se je zadnje le
to povečal za 15 odst. in bo 
po oceni letos dosegel že 25 
milijard starih din. Narod
ni dohodek bo predvidoma 

vodja davčne uprave dosegel 520.000 starih di-
^  narjev na prebivalca, kar je

Milan Jeraj, novi

Milana Jeraja, absolventa 
pravne fakultete in dolgolet
nega upravnega delavca, je 
občinska skupščina na zadnji 
seji imenovala za novega vod
jo davčne uprave, ker bo šel 
tov. Musec v pokoj. Skupšči
na je imenovala za pomožne
ga občinskega sanitarnega in
špektorja Janka Pokliča, v 
svet krmeljske osnovne šole 
pa je kot predstavnika jav
nosti imenovala Staneta Slap- 
šaka.

SEVNIŠKI PABERKI
■  UKA2J1 KKUH. Odslej bo ve

ljal kilogram belega kruha 2,10 
din. ćmega 1,40 din, polbelega pa 
1,90 cbn. Tako so odločdU na zad
nji seji občinske skupSčine. Dolo
čene so bile tudi cene za polkilo
gramske kose. Podražitev je te  
spomladi predlagalo podjetje 
MERX. cene pa so zdaj usklajene 
» cenami v sosednjih občinah.

■  IMKNA ULIC IN TRGOV. 
Odlok o označevanju ulic, cest in 
trgov predvideva ▼  Sevnici In 
Šmarju 25 imen. Največ imen bo 
po slavnih moteh naSe preteklosti 
in narodnoosvobodilnega boja, kjer 
pa so v rabi krajevna imena, jih 
bodo obdržali. Komisija, ki je 
pripravila predlog. Je izvedla med 
prebivalstvom anketo. V bližnji 
prihodno.sti bodo po vsej občini 
nadomestili manjkajoče hišne Šte
vilke. Odločili so tudi, da bo 
Šmarje Se naprej ostalo samostoj
no naselje.

■  ZAKIX)N1SC ZA 1000 lJUDl. 
Sevnica ima zakloniSČ za približ
no tretjino svojega prebivalstva, 
treba bi Jih bilo le u i^ iti  in pri
memo vzdrževati. Je ugotovila po 
sebna komisija, na občinski skup
ščini pa so dejali, da bi bilo tre
ba na nevarnost letalskega napada 
misliti tudi pri gradnji zasebnih 
hiS in zato pri gradbenem dovo
ljenju poostriti tovrstne zahteve.

■  IZ DRlifilll I10I.IK K(rr 
IZ SEVNICE. Knjižno razstavo 
v Sevnici Je obiskalo veliko učen
cev osnovnih Sol iz okolice ob
činskega središča manj pa iz 
sevniSke Sole. Opaziti Je bilo tudi 
razmeroma majhno zanimanje za 
nakup knjig s partiumsko tema
tiko

■  KJE BO MRHOVISCE? Pred 
nekaj leti Je občina financirala 
izgradnjo mrhovina, vendar je 
bilo na neprimernem kraju in ga 
ni mogoče uporabljati. Posebna 
komisija Je zdaj predlagala dve 
lok^iji. Mogoče bi bilo uporab
ljati nekdanjo gramoznico na 
Orehovem, ki Je dovolj oddaljena 
od stanovanjskih hiS, mrhoviSče 
pa bi bilo lahko tudi na sleme
nu, vzhodno od naselja v Klavni- 
&lu ulici.

■  TESTIRANJE TELEGRAFI- 
STOV. Na priporočilo republiških 
organov je sevniški radioklub s 
sodelovanjem odseka za narodno 
obrambo prejšnji teden testiral vo
jaške obveznike v telegrafiji. Re
zultati preizkusa so bili dobri.

■  Z AVTOMATIZACIJ« CEIX) 
NA SLAIkiiEM. Minuli teden v 
dopoldanskih urah skoraj ni bilo 
mogoče telefonirati v bolj odda
ljene kraje. V ponedeljek Je bil 
v Sevnici sestanek s predstavniki 
podjetja PTT iz Novega mesta. 
Nekaj bo potrebno ukreniti; tele
fonski naročniki se pritožujejo, da 
so z avtomatizacijo telefonije ce
lo na slabSem. Prej ao se Jezili 
vsaj na telefonista, zdaj pa ni ni- 
k o ^ r, na katerega bi lahko stre
sali Jezo.

■  SPET SE.STANEK KOMISIJE 
ZA »RLi^TVA. IzvrSni odbor ob 
činske konference SZDL Je za 3. 
december že tretjič sklical so.sta- 
nek komi.sije za društva

■  PREDAVANJE O VSEIJUD- 
SKI OBRAMBI. V začetku decem
bra l3o V Sevnici predavanje o 
vseljud-ski obrambi, katereKa naj 
bi se udeležili predstavniki ob
činskih skupščin vseh Ba.siivskih 
občin

17 odst. več kot lani, vendar 
še vedno daleč pKxi republi
škim pK>vprečjem.

Vsa povprečja močno znižu
je kmetijstvo občine, ki je 
vsled razdrobljenosti, poslab
šanja splošnega položaja kme
tijstva, pa tudi zaradi zane
marjanja zadružništva in pre
majhne podpore zasebnemu 
kmetijstvu v težkem položa
ju. V občini živi od kmetij
stva še vedno 7282 ljudi.

Posledica zaostajanja kme
tijstva je tudi naraščanje so
cialnih problemov na vasi. 
Zdaj gre že četrtina občin
skega proračuna za socialno 
pomoč, potrebe pa stalno na
raščajo.

Zaposlenost se poveča za 
okoli 5 odst. na leto, vendar 
na račun večje zaposlenosti 
žensk, za moške pa delovnih 
mest vse bolj primanjkuje. 
Izhod je v razvijanju obrt
nih in drugih terciarnih de
javnosti, posvetiti p»a se bo 
treba tudi nekaterim manj
šim podjetjem, ki zaposluje
jo predvsem moške.

Osebni dohodki zaposlenih 
so se latos povečali 1« za 2,8 
odst., tako da splošna pora
ba, ki spodbuja proizvodnjo, 
ni narasla tako, kot Je bilo 
predvideno, manjše dohodke 
pa ima tudi občinski prora
čun. Močno so se povečali 
skladi podjetij, vendar pred
vsem na račun nekaterih več
jih delovnih organizacij.

V govoru je predsednik po
udaril. da je modernizacija 
ceste proti Radečam primer 
zglednega sodelovanja med 
občinami in da bo na podo
ben način potrebno izboljša
ti cestno povezavo tudi pro
ti Krškemu. V zadnjem letu 
je bilo v občim porabljenih 
za splošni družbeni standard 
čez milijardo starih dinarjev, 
naložbe pa so razdeljene po 
vsej občini. Ker razvoj druž
benih služb in različnih de
javnosti, kot so kultura, 
šport itd., zaostaja, je ena 
najvažnejših nalog občinske 
skupščine pospeši-ti njihov ra
zvoj in napredek, je dejal to
variš Molan

M. L

Umrl ie

21. novembra so pok' -' i't 
Franca Klalnusa, rudnišhe-ji 
vpokofenca iz Govej dr>la. ki 
je bil s 74 leti najsta e^ši 
član DU Šentjanž. Kar 3' le' 
je bil zvest član delivskegn 
razreda- P'C-tivel je dve sve
tovni vihri. Med drugo 
tov7w vojno je moral z dru
žino za Hiri leta v izgnanstvo 
v Nemčijo Ko se je vrnil, so 
ga kmalu upokojili Pokoi ie 
užival 22 let. Lani mu ie 
umrla zena, s katero sta ži
vela več kot 40 let v zakonu 
Na zadnto pot so ga znanci in 
prijatelji spremljali z upoko
jenskim praporom.

D F

pregledu pomoči in prosto
voljnega dela se je tudi iz
kazalo, da Zavratčani najslab
še skrbijo za svoje vaške ce
ste, saj niso prišli niti po
ves diodeljeini denar na ob
čino.

Po vroči razpravi o grad
nji vodovoda na Studencu
so se udeleženci sestanita spo
razumeli, da bodo delo enot
no nadaljevali in si prizade
vali, da bo vodovod dograjen 
do 1. maja 1969. K. Z.

Prevolje: lahko bi 
imeli vodovod

Poročali smo že. da gro» 
prebivalcem zaselka Prevolje 
nevarnost okužbe zaradi ne
čiste vode, ki jo u p o r a D lja jo  

za prehrano in napajanje ži 
Vine. Občinski sanitarni in
špektor je že povprašal va'" 
ne, če so pripravljeni g r a d it i  

vodovod, da bi naroč:l po
treben načrt. Ljudje so pr '̂ 
pravljeni pomagati pri g r a d 
nji, toda manjkalo bo denai^ 
ja za gradnjo vodohrama in 
nakup cevi. Ce bi pri tem so
delovali tudi vaščani Z a v r a t 
ca, da bi pri Cmem studencu 
in na hribu Gomila zg ra d il*  

potrebne objekte, bi bilo 
volj vode tudi za Z a v r a te c ,  

Križe in Prevolje. K. Z-

O pravilih mlaHinske 
organ*zaciie

Občinski komite ZMS se 
bo 13 novenrbr; sestal s 
predstavniki. s'>eoializ'ranih 
organizacij in društev; eri- 
sostvovali so tudi člani dru
gih družbeno-poi t;čn-h orga
nizacij in pred
sedstva ZMS med njim’ 
ko Pregl. de’egn.t za člana 
ZMS

Razen dela v aktivih se je 
s to sejo začela javna raz
prava o pravilih občinsk®. 
organizacije ZM Ta pravila 
urejajo posebne rsTimere de
lovanja mladine v sovnišflci 
obč'01, {X)sebej pa je obdela
no mentorsko v osnovnih 
šolah ter kmetiisko izobra
ževanje v vašic'h aktivih V 
predlogu so navedene truli 
oblike financirjmifi mladin
ske dejavnosti.

S SEJE OBČINSKE SKUPŠČINE 21 NOVEMBRA

Negotovost v financiraitju šo'5tiva
Skupščina je bila seznanjena s poslovanjem kombinata -  Povečan prometni 

davek od alkoholnih pijač -  Sevniške ulice so dobile imena

2L novembra so odborniki obeh zborov občinske 
skupščine dobili to, kar so zahtevali na eni prejšnjih  
sej: predstavnika odseka za narodno obrambo sta 
jih nadrobno seznanila s sistem om  delovanja civilne 
zaščite in vseljudske obrambe. Seznanila sta jih tudi 
z nakupom potrebne opreme, predsednik komisije 
Jože Knez pa je govoril o stanju zaklonišč pred letal
skimi napadi.

Podvrh: dogra
dili so vodovod
Z velik'm naporom In

vztrajnim delom so v Podvr- 
hu napeljali vodovod za osem 
družin. Sprva je bilo več in
teresentov, kasneje pa so se 
nekateri premislili, kar jin. 
bo gotovo še žal. Graditelj, 
še n'so v celoti pnravnai 
stroškov gradnje in so 
prosili za pomoč tudi občir 
sko skiip.ščino. ki jim skro- 
ne pomoči pr»tô >o n« ho od 
rekla

Po uvodni besedi republi
škega poslanca Jožeta Bogo
viča o stališčih ropubliških 
organov do financiranja vzgo
je in izobraževanja ter o no
vostih aakona o osnovnem 
šolstvu Je v razpravi sodelo
vala vrsta od.bomikov. V Sta
lin ih  so pogrešali natančnej
še kriterije, tadaj so izčrpa
ne možnosti občin pri finan
ciranju osnovnega šolstva. 
Predsednik ObS Franc Molan 
Je navedel nekatere številke, 
ki kažejo, da se bodo izdatJci 
za šolstvo močno poveč«Ii, 
povečanje občinskega prora
čuna pa bo razmeroma .skro
mno.

Janko Rebernik je predla
gal. naj bi se resneje lotili 
vprn.^anjn soudeležbe staršev 
pri plflčevaniu otroškega var
stva T(*iiho Vintar je menil, 
da pdsto*ek od proračuna ob
čine ni prianerna oblika za 
dopolnjevane občine, to pa so

trdili .še nekateri drugi go
vorniki. Končno so sklenili,* 
da je predhodno nujno po
trebno občine kategorizirati, 
če bo za financiranje osnovne
ga šolstva uveden (^stotek od 
občinskih proračunov. Na se 
Ji so tudi sklenili, da bodo 
ustanovili odbor za dopolni
tev prostorov v osnovni šoli 
v Sevnici in v nekaterih dru
gih krajih

Odborniki so tudi soglaša
li s tem, da dobi kmetij
ski kombinat »ZASAVJE« no 
so ’ilo iz republiškega rezerv
nega sklada, ki Je že odo
bren. S pomočjo t«ga denar
ja bo kombinat lažje ure.sni 
čeval sanacijski program Se
znanjeni so bili tudi z letoš 
njim poslovanjem kombinata, 
saj je doslej navzlic velikani 
izpadu zaradi cen živino do 
sežon razmeroma dober po 
slo\'ni uspeh, ki zagolavija. 
d« letos ta delovna organiza

cija ne bo imela izgube.
Občinska skupščina je 

večala prometni davek ^  
alkoholnih pijač in jih uskia 
dila s sosednjimi občinan^ 
Pri naravnem pivu in P ^  ^  
davek povišan za 10 oziro’’̂  
za 6 par, t)olJ pa se je 
čal pri nekaterih u m e t n ih  P 
jačah. Slfupščina je 
odlok o urbanističnem red > 
odlok o označevanju 
trgov v Sevnici, uredila n«'*^
tere premoženjskopravne ^
deve in izrekla nova imeno^ 
nja.

Krmelj: opuščeno
postajo preurejajo  

gasilci
Tako kot za Sevnico 

I>oko z okolico bi bilo tiuu 
za Krmel*. Šentjanž m 
ži.šče velika pridobitev 
bi tudi na tem območju 1*̂ ®'
li gasilski avtomobil Tako 
.so menili na zadnll seti 
činske gasilske zvere ko 
reševali del(>v'nio društev. 
Sc več možnost' nflkiip 
avtomobila im*! w;rmel*»k‘’ 
društvo ki je r>rnv7.aprftv 
tovarniška e enota
Met.'i.lne

Tr
če
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Kako je f)ora!i!Eesi samo r̂lsiisvek

VELIKI GABER — Taka je popolna osnovna šola. 
v kateri pride samo 0,74 kvadralnega metra učne po
vršine na enega učenca, učiteljska »zbornica« pa meri 
vsega 8,6 kvadratnega metra. Del doslej zbranega sa- 
*noprispevka je bil porabljen za gradnjo bloka za uči- 

kar je bilo nujno potrebno (na sliki zadaj)
(Foto: I^egan)

Posebne nagrade za 
najboljše zbiratelje

Odgovori sekretarja SZDL T. Žiberta na vpra
šanja o možnostih širjenja našega glasila

Naš list je začel z 
Novembrom novo akcijo  v 
Pridobivanju novih naroč- 
^ikov. V prvem  m esecu je  
^  zaslugi poštarjev tre- 
^o-njska občina m ed prvi- 

nas pa zanima, kaj 
sekretar občinske kon- 

/Hrence SZDL m eniš o ak- 
ctii9

Tone žibert

~7 Letošnjega dobrega 
^ č e tk a  sem zelo vesel, 

našem političnem  delo- 
se vse bolj zaveda- 

da je dober časnik  
^ ^ 9 ,^ ^ , ‘’̂ odern ih  o t l ik  ob- 
1- ^ ^ 7 0  in osveščanja

T q ugotovitev potr-

^entrupert: razgrajači so si samovoljno po
daljšali obratovalni čas bifeja za 7 ur

Mirni Sentruperčani prosijo milico, naj večkrat 
z^de v njihov kraj. Ne brez vzroka. Prebivalce 
strahuje peščica razgrajačev, ki si svojo mladost
niško razposajenost in neugnanost vendarle malo 
preveč svobodnjaško razlagajo. Poglejte, kaj se 
Jc Zgodilo prejšnji teden.

Brez dvoma so gostilne in bifeji dobra zami- 
Zlasti tisti, v katerih strežejo mlada dekleta, 
je primer v nedavno odprtem Mercatorjevem  

Difeju. Toda kaj, ko so večerne urice tako kratke.
Kot je zapisano v opozorilu, je bife odprt le 

^  10. ure. To je  ura za kokoši, si je tisti večer 
^Jsliia skupina petih fantov, ki jim  nikakor ni 
i7 t m ogoče dopovedati, da se  je njihov čas že 
jz^kel. Pridno so se nalivali s pijačo in se kosali, 

zna bolje zafrkavati 
Dekle jih je zaman rotilo, naj zapustijo  lokal. 

^ 0 pa se ji je vendarle posrečilo, da jih je  
"Pravila pred vrata, je zažvenketalo okensko ste- 

Eden izmed razgrajačev (oprostite: do tistega  
Se kar mirnih pivcev) je vlomil okno, grozilo  

je še hujše, Če jih točajka ne bi znova spu- 
s« la  noter.

N astopila je pravica m očnejšega, tako kot v 
*exasu. Fantje so  zlomili še koš za odpadke ter 

nekaj steklenic, zraven pa meni nič tebi 
pili nekako do pete ure zjutraj, ne da bi Jim 

*^aorkoli kaj mogel.
Ko so miličniki tisti dan prišli, ni bilo težko 

^ k r iti storilcev, saj so se s podobnim junaštvom  
izkazali. Vas mika, da bi jih videli, kako jim  

^  uplahnil greben, ko bodo kmalu stali pred 
^dnikom  za prekrške? M- L.

Odveč je vsakršen sum 
kem bodo v 51

v porabo doslej zbranega samoprispevka -  V krat- 
krajih sestanki krajevnih organizacij SZDL

Ob kocicu pirejšnjega in v 
začetku tega tedina so imela 
vsa Icrajeivna vodstva sestan
ke, na katerih so obravnava
li pm ilog o podaljšanju pla
čevanja kraijevnega samopri
spevka za šolstvo. Kot smo 
obveščeni, so bili ljudje na 
večini sestankov za podalj
šanje. V kratkem bodo v 51 
kraj’h sestanki krajevnih or- 
,q:an'zacij SZDL. ki ’jn-’o f”dl 
posvečeni temu v rašanju.

Ker nekateri neob-e'''enj 
občani sprašujejo, kako ;e 
bil porabljen dosedanja sa- 
m-sprispevelc, v tem sestavku 
posredujemo tudi kratko p>o- 
ročilo o stanju in porabi te
ga denarja.

Do 10. Ti^v^embra je b:lo 
od predvidenih 1 358.160 din 
krajevnega samocrispevka 
zbranih 1.105-324 d'n ali 
81,3 odstotka. Zaostanek se 
nanaša še na dva meseca 
zbiranja v letošnjem letu ter 
na zaostanek prisipevka a

kmetijske dejavnosti, kjer 
bo poostrena izterjava. Pre
cej dolgujejo tudi še upo
kojenci.

Zbrar» denar je bil porab
ljen v skladu z načrtom, ki 
je bil predložen zborom vo
livcev pored 2 letoma in pol. 
Mokronoška osnovna šola je 
dobila za preureditev šols’dh 
prostorov in stanovanjske 
hiše 121.194 dinarjev, osnov
na šola v Velikem Gabru pa 
za gradnjo stanovanj za uči
telje 160 tisoč diLn. Za izde
lavo dokumeniacije za grad
njo nove mirenske šole. 
odkup zemlje, raziskavo ze
mljišča, za 10-odstobni jam
stveni polog ob najetju po

sojila in za ‘adelavo načrta 
ter še za nekatere druge nuj
ne izdatke je bilo doslej po
rabljenih 431.891 dinarjev.

Trenutno je neporabljenih 
392057 din, načrt delitve pa 
predvideva 2» motoronoško 
osnovno šolo še 18.806 din, 
za gradnjo mirenske šole 
F>a 618.109 din. Razlika je 
za idd tega, ker ves samo- 
prispevek še ni bil vplačan, 
kot je bilo že rečeno. Obra- 
ču i tudi dokazu »e da ,ie od
več vsak sum o pora')i sa
mo-’r'spevka T prihodnjili 
letih. Ta denar se bo zbira! 

•na po*ebnem računu in ho 
[)orab!jen v skladu z načr
tom.

Manj zanimanja za kulturo
Zamiranje domačih dramskih skupin poskuša 

zveza KPD vsaj delno nadomestiti s tujimi

iu je tudi pripravljenost 
organizacij Socialistične 
zveze, da pom agajo ured 
ništvu. Tudi naše občin
sko  vodsto je dalo vedeti 
kra jevn im  organizacijam, 
da je širjenje našega gla
sila ena od njihovih stalnih  
nalog.

— Kaj, misliš, da naj
bolj pomaga širiti kak  
list?

— Odgovor je  kratek: 
predvsem  kakovost pisa
nja. To pa obsega aktual
nost. konkretnost, zanim i
vost, poštenost, liu t ci 
izraz itd. Razširjenost Do
lenjskega lista je izkaz
kakovosti in načina viša
nja za našega človeka.

— Kaj bi lahko ko n kre t
nega naredila •Socialistio* 
na zveza, da bi podprla  
akcijo  v občini?

— Po zgledu črnom alj
ske občinske organizacije 
SZDL naj bi tudi pri nas 
ob koncu akcije  prim erno  
nagradili najboljše zbira
telje. To bom  predlagal 
na prvi prihodnji seji iz
vršnega odbora občinske  
konference SZDL. M. L.

Proslava 
za krvodaialce

v  nedeljo, 24. novembra, je 
bila v Trebnjem krvodajalska 
proslava, na kateri so z znač
kami odlikova’i darovalce ki 
so dali kri največkrat. 20-krat 
sta darovala kri: Frančiška 
Prah s Trebelnega in Anton 
Gole z Grma. 15-krat pa .^n- 
ton Gole iz Trebn-”" ^van 
Lovše iz Slovensk'' t in 
Peter Šemrov z M 10- 
krat so doslej dali kri: Miha 
Marš, Alojz Lamut, Antoa 
Koprivc, Marija Klemen-^ič,
Pepca Hočevar Cveta Lovše,
Lado Grozde, Stanka Stanoar, ^  sp>odbuja z manjšimi na-
Mirko Vertot, Fani Strupeh gradami vodje zborov in sku-
in Cvetka Slak, petkrat pa je '^saj obdržali, če
dalo kri 46 ob'^anov trehanj- že ne povečali sedanjo dejav-
sike občine. Ob'̂ în̂ Vi cribor nost. Uspeh je le delen: zve-
Rdečega križanim  ie v m ak ^  ugotavlja, da ljudi spre

Od nekdanjih 9 kultumo- 
prosvetnih društev na ob
močju sedanje trebanjske ob
čine jih obstaja le še pet, 
povečini pa je nazadovalo tu
di njihovo delo. Vso amater
sko kulturno dejavnost se
stavljajo zdaj: pevska zbo
ra v Mokronogu in na Mir
ni, nekaj zabavnih ansam
blov, tri dramske skupine in 
godba na pihala v Treb
njem, ki je z.adnja leta naj
bolj napredovala.

Občinski svet zveze kultur- 
no-prosvetnih organizacij se 
zaveda da pomeni aktivno 
sodelovanje v kulturnem živ
ljenju nekaj drugega kot pa
sivno sprejemanje kulture, za-

ki žal odrinja vstran kultur
ne potrebe človeka.

Zveza pomaga tudi pri na
stopih kvalitetnejših kultur
nih skupin, ki gostujejo v 
občini. Pomembna novost p>a 
je organizacija tabora sloven
skih r.iivnih umetnikov, ki 
bo postal tradicionalna kul
turna prireditev. To obeta tu
di program za prihodnje le
to, ki ga je te dni sprejel 
organizacijski odbor tabora 

Kultura vedno znova zade
va na denar; temu se ni mo
goče izogniti nikjer- Zveza 
kultumo-prosvetnih organiza 
cij :ma za letos predvidenih 
42.000 dinarjev občinske po
moči, kar bo zadostovalo le 
za najnujnejše potrebe. Niti 
misliti ni na to, da bi uspo
sobili ali bolje opremili neka
tere prostore, namenjene kul
turi. Dodati pa je treba, da

- .    -  , ,   * - denar še m vse, ko pa manj-
zahvale- priredil tud!‘ naiitop minja laatodnejši 'način življe- ka tudi ljudi za aktivno kul- 
?^lske mladine. nj.a in pehanje za denarjem, turno izživljanje. M. L.

B©!! qrič: 
cest in

Mo"kronoška krajevna skuF>- 
nost je v nedeljo priredila 
veliko akcijo za popravilo va-

Zveza potrebuje predsednika
Ker je občinska skupščina njun rVD Partizan Trebnje, 

na zadnji seji zavrnila poro- šolskim športnim dhištvom 
čilo o telesiu kulturi v obči- pa bodo preostali zneski na

ških poti v Belem griču. Slep. ni_ češ da ni dovolj popolno, kazani, brž ko bo občina da
šku in Prologu. Da bi bilo 
delo hitreje opravlieno, so na- 
r'v’i'li tudi tri traktorje in na
kladalnik.

Delavci 
pri zasebnikih —  

v sindikatu

se je v sredo, 20. novembra, 
sestal odbor občinske zveze 
za telesno kulturo. Obravna
val je letošnjo občinsko po- 
njoč posameznim društvom in 
ugotovil da je bil denar po
rabljen v skladu s finančnim 
načrtom tn obsegom dejav
nosti. Največ denarja je do
bil TVD Partizan Mirna, za

la dotacijo. Celotna občinska 
pomoč znaša letos 20.000 di
narjev.

Na seji so se tudi dogovo
rili, da bodo čimprej izbrali 
predsednika zveze, ki naj bi 
delal v Trebnjem. Izkazalo se 
je, da predsednik težko vodi 
zvezo, če ne živi v občinskem 
središču, prav od njega pa je 
v precejšnji meri odvisna te-

Kot so v nedeljo, 6. oktob- Začeli se bodo tečaji lesnokuituma dejavnost v ob
ra, sklenili na sestanku de
lavcev, ki so zaposleni pri za
sebnikih, bodo v kratkem 
ustanovili posebno sindikal
no podružnico. Razprava je 
pokazala, da imajo ti delavci 
veliko problemov in da po
trebujejo organizacijo, ki se 
bo potegovala aa njihove pra
vice in jih združevala. Na se
stanku so izbrali tudi delegar 
te za volitve predstavnikov v 
skupščino socialnega zavaro
vanja.

prve pomoči
25, novembra se bo, kot 

je predvideno, v Trebnjem 
začel prvi 20-umi tečaj prve 
pomoči, ki ga prireja občin
ski odbor Rdečega križa v 
okviru obrambnih priprav. 
Temu bodo sledili tečaji v 
drugih krajih občine, občin
ski odbor RK pa poziva de
lovne organizacije, naj poš
ljejo na tečaje svoje ljudi in 
prisoevajo tudi za plačilo 
stTošikov za tečaje.

čini. S pred.sedniki pa so pre- 
cej.šnje težave, saj nihče rad 
ne sT)reime te zadolžitve

Danes sprejem 
listine o pobratenju 

z Obrenovcem

Dopoldne bo v sejni 
sobi slavnostna seja
obeh zborov občinske 
''kupščine, ki bo posve
čena 25-letnici drugega 
zasedanja AVNOJ Ob 
■ej priložnos^ î bodo ob 
Drisotnosti tričlanske de
legacije iz pobratene ob
čine Obrenovac sprejeli 
listino o pobratenju, ki 

j  bo še potrdila doseda
nje sodelovanje obeh 
občin. Kot je zapisano 
v besedilu listine, je na
men pobratenja gojiti 
bratstvo med jugoslo
vanskimi narodi ter so
delovanje na vseh pod
ročjih družbenega življe
nja. Podobno listino je 
včeraj sprejela tudi ob
činska skupščina v Ob- 
renovcu.

Vida Brest 
je recitirala 

po osemi"*‘'«h
Komasija za obujanje tra

dicij NOB pri občinskem od
boru ZZB je p>ovabila parti- 
r Jisko pesnico Vido Brest, 
naj pred dnevom republike 
obišče osemletke v občina 
ter mladini recitira svoie pe
smi. Mokronoško in šentru- 
perško šolo je obiskala v pe
tek, trebanjsko v soboto, Ve
liki Gaber in Mirna pa sta 
b'3a na programu v »^onede- 
1 jek.

Mirna bo dobila 
mladinski kUib

Ce ne bodo nastopiie kake 
nepredvidene težave bo mi
renska mladina k' t iobila 
/Oj klub. Sobo imajo v enem 

izmed blokov že zagotovljeno, 
potrebno bo le še dokupiti o- 
premo. Klub bo za kraj lepa 
pridobitev, saj mladi doslej 
niso imeli prostora, kjer bi 
se zbirali.

Zdaj še aktivi mla
dih komunicitov
v Mokronogu in Trebnjem 

sta bila v nedeljo sestanka 
mladih komimistov, na kate
rih so ustanovili aktive mla
dih članov ZK. Naloge akti
vov so izpopolnjevati znanje 
in idejnost teh ljudi, ki bo
do p>omagali mladinski orga
nizaciji pri njenem dem. Or
ganizacija ZK se je letos v 
trebanjski občini zelo pomla
dila: na novo je bilo doslej 
sprejetih 83 občanov, od tega 
večina mladih. Število članov 
se je s tem p>ovečaln za pe
tino.

TREBANJSKE IVERI

CENJENI POTROŠNIKI!

KMi-rri.isK;\ / ai)ki'<;a tkkunmk

Jc odprla

NOVE TRGOVINb
•  trRoviiio s NiM'ccriJsklin bluRoin in tekstilom ▼  

Rrntnijifrtu in cnuko trgovino v S*‘ntio\'rcncu.

t* V 1 rfl>n.i<*m ir nova tnsovina s siidjrni in zele
njavo, prav tako pa tiuli nova trgovina s stalno 
ru/.stavljiMiini in i.Jf<'anim polii.šl\om vseh vrst.

Pn to: va,<i doni bo priji-tnr.jSi, če bo lepo
oprcnil.(<’n.

Kdô r kupuje ekoniiniifno, kupuic tam, kjer je cenr>*. 
Olii.šfile nas In v  sami prrpriOajte o tem!

■  ZDAJ ŠE TU<;OVlNA Z ZE
LENJAVO. Kmetijska zadruga 
Trebnje, ki je pred kratkim od
prla v Trebnjem specializirano tr 
govino za pohištvo, je v soboto 
v delu mesarije odprla Se proda
jalno za sadje In zelenjavo. Vod
stvo zadruge ima Se nekatere za
nimive zamisli, vendar manjka de
narja za uresničitev.

■  TEČAJ PLETENJA, KVAČ
KANJA IN VEZENJA, če bo do
volj prijav, namerava delavska 
univerza v drugi polovici decem
bra EaCeti s 100-umim tečajem 
pletenja, kvačkanja in vezenja, ki 
bi ga vodila Bena Glogovšek. Pri
javite se lahko do 15. decembra.

■  POZIMI PA KOŠARKA. V 
Trebnjem je med mladino zelo ve
liko zanimanja za igranje koSar- 
ke. Ob večerih se v telovadnici 
zbere tudi do 30 privržencev te 
dinamične igre, tako da vsi niti 
ne morejo igrati. TVD Partizan 
je že prijavilo ekipo za zimsko 
dolenjsko prvenstvo, v petek. 22. 
novembra, pa so doma Trebanjci

premagali moštvo Grma (pri No
vem mestu) z rezultatom 66:33.

■  PODAUSAN ROK PRIJAVE 
ZA KMETIJSKO šOIX). Ker v
predpisanem roku za prijavo v 
trimesečno večerno kmetijsko So
lo delavska imlverza ni dobila 
prijav, Je vodstvo sklenilo rok po
daljšati do 30. novembra. Ker je 
bojazen, da jih ne bo dovolj tu
di do tega časa, bi bilo gotovo 
koristno o tem spregovoriti na 
bližnjih sestankih krajevnih orga
nizacij SZDL.

■  KO SO SE USPOSOBILI, SO 
ODSLI. Nedolgo tega je iz KE- 
MOOPREME In Obrata LITO
STROJA odšla v tujino večja sku
pina delavcev. Nekatere med nji
mi je šolalo in usposobilo pod
jetje, vendar so odšli pred pote
kom pogodbe. Resda so povrnili 
del stroškov, razumljivo je tudi, 
da sl želijo boljšega zaslužka, to
da vprašanje, je. kako naj uspe
vajo domača podjetja, če se to 
pogosto dogaja.

TE£BAHJSKEl(OV!CE



Odprta kavarna?
v  hotelu Pugled smo zve

deli, da nameravajo za dan 
republike odpreti prenovljene 
prostoire kaivame. Upamo, da 
bodo pri tem pidzadevanju 
usipeli. V praaničnih dneh bo 
imelo podjetje tudi vsaj v 
enem srvojem obratu glasbo 
ositroma ples.

Razburjenje zara
di smeti

v  ponedeljek, 24. novem- 
bm, se je precej občanov 
Kočevja, predvsem pa Rud
nika, zelo razburilo, ko je 
dolbilo od Komunale račune 
za odvoz smeti. Po novem 
občirkskem odloku morajo 
namreč prebivaloi mesta pla
čevati odvoz smeti z ozirom 
na velikost (površino) stano
vanja, medtem ko so po star 
rem odloku plačevali za od
voz smeti le tisti, ki so to 
uslugo Komimale uporablja
li, Razburjenje je nastalo 
med tistimi občani, ki se 
u^uge Komimale ne fk>s1u- 
žnjejo oziroma jim je Ko
munala ne nudi. Pravijo nam
reč, da niso dolžni plačevati 
usluge, ki ni opravljana.

Zapuščena
avtomobila

Ob strm i ovitdcas4i cesti 
med Travo in  čabrom  že sko
raj dva meseca stoji osebni 
avto Opel, ki ga je tam za
radi okvare pustil domačin 
Anton Jug. Neznanci so avto 
že temeljito izropali. Pobrali 
so mu gume, žairomete, dele 
stroja in drugo. Menda je 
lastnik odpiotoval na delo v 
Nemčijo. V Cabru pa je, kot 
smo zvedeli, pustil zunaj še 
en osebni avto, vendar ga se 
nihče ne upa izropati, ker je 
preveč na očeh.

Izravnati bo treba 
cesto

v  Ribjeku ob Kolpi bi bilo 
treba izravnati cesto in most 
p ri cerkvici. Prav tu je nam
reč oster ovinek, ki je. botro
val že marsikateri nesreči. 
Avtomobilisti, ki vosajo iz o- 
silniške smeri, se zaletujejo 
v cerkvico; oni iz nasprotne 
smeri pa v ograjo mostu, ki 
je že vsa zvita, razen tega pa 
ji nekaj d0!ov že manjka.

Mlada kreatorka Bernardka
Bernardka Praznik, 17-letna dijakinja iz Kočevja, 
je med najboljšimi kreatorji-amaterji v Jugosla

viji -  Odkupili so ji že prvo kreacijo

Prvi sneg in mraz sta v Kočevju že napravila nekaj škode. Na sliki je podrto 
dre\x) ob šeškovi ulici (Foto: Cveto Križ)

Volitve pred vrati, predpisov pa ni
SZDL bo lahko sprejela volilni pravilnik šele, ko bodo sprejeti ustrezni 
zvezni in republiški predpisi -  Hitro sprejemanje predpisov je najpogosteje 

škodljivo -  Priporočila za poslance

N a zadn ji skupni se ji iz v rš n ^ a  odbora  občinske 
konference SZDL K očevje in volilne kom isije  so 
skleaiili, d a  bo se ja  občitiSke konference v decem bru 
ali ja n u a rju , ko bo tud i že izdelan osnutelk volilnega 
praviln ika.

Po seji konference pa bo
do še konference krajevnih 
organizacij SZDL, na katerih 
bodo izvolili med drugim tu
di člane občinske kandidacij
ske konference in se pogo
vorili o pripravah na spomla
danske volitve odbornikov 
občinske skupščine in po
slancev republiške in zvezne 
skupščine in poslancev re
publiške in zvezne skupščine.

Po prvotni zamisli bi mo
rala biti seja občinske kon-

teh sprememb bo nato izde
lan in sprejet novi volilni 
pravilnik občin. - 

Na seji je bilo poudarje
no, da je do volitev, ki bo
do spomladi, razmeroma ma
lo časa, vendar kljub temu 
ne bi kazalo preveč hiteti s 
spremembami raznih predpi
sov ali sprejemanjem novih. 
Dosedanja praksa na tem p>o- 
dročju je pokazala, da je to 
škodljivo in da je treba ta
ke predpise oziroma zakone

ju). Taki primeri so razen 
že navedenih dveh še zakon 
o gozdovih, spremenjeni 
predpisi o obrtništvu, zašči
ta medvedov itd.

Na seji so menili, naj bo
do ta razprava in podobne 
priporočilo za poslance, ka
ko naj razpravljajo in se 
odločajo na sejah skupščin.

Pred kratkim je 17-letni 
dijakinji Bernardki Praznik 
iz Kočevja odkupiLa STAN
DARD KONFEKCIJA Zagreb 
prvo modno kreacijo. Ber
nardka se je skupaj s 790 
mladimi avtorji-amaterji, ki 
so poslali v oceno nad 8000 
kreacij, udeležila natečaja mo
dne revije SVIJET in STAN- 
DARD-KONFEKCIJE. Izmed 
vseh poslanih kreacij jih je 
bilo odkupljenih le 50 od 27 
avtorjev, med njimi pa so sa
mo 3 avtorice iz Slovenije. 
Eno izmed kupljenih kreacij 
je poslala Bernardka.

Kdaj in kako si se začela 
ukvarjati z modnim kreator- 
stvom?

Pred tremi leti, sicer sem 
pa, že odkar pomnim, rada 
prelistavala modne revije.

Kreiraš tudi .svoje obleke 
ali obleke prijateljic?

Sama imam izdelane tri 
obleke po svoji zamisli, mo
je prijateljice pa skupaj pet.

Koliko natečajev si se ude- 
leži’.a doslej?

Treh. Vse tri je razpisala 
revija SVIJET. Ko sem po
slala prvič, sem se uvrstila 
med 50 najboljših, drugič pa 
so mi kreacijo odkupili. Prav 
te dni sem se spet udeležila

strokovnjaki izbrali 5 naj
boljših domačih del. Izmed 
njih bodo kasneje bralci revi
je SVIJET izbrali najboljše 
kreacije (&amo enega avtor
ja), ki nas bodo potem zasto
pale na mednarodnem tek
movanju SVET MLADIH le
tos v Helsinkih na Finskem. 
Na tem tekmovanju lahko na
stopajo le avtorji, mlajši od 
24 let.

Kakšen poklic si želiš?
Seveda bi bila rada mod-

Bernardka Praznik

na kreatorka. Morala bi na 
študij v Francijo. Ne verja-

tekmovanja, ki je izbirno. Za rn®n̂  P^, da se mi bo želja 
ta natečaj je bilo treba po- uresničila, ker 7.a tak študij 
slati model za podnevi, za verjetno ne bo denarja, 
večer in za plažo. Nato bodo PRIMC

ference SZDL že v začetku kmalu spremeniti (zakon o 
decembra, vend-ar so jo pre- novem delovnem času, zakon

96 krvodajalcev dobilo značke
Krvodajalci iz Kočevja in bližnje okolice so prejeli letos 26 zlatih in 70 sre

brnih značk -  Vsaki dvajseti občan je krvodajalec

ložili prav zato, ker še ni iz
delan volilni pravilnik, ki 
mora biti sprejet na seji kon
ference. Ker so predvidene 
občutnejše spremembe pri 
nekaterih skupščinskih tele
sih In v volilnem sistemu, 
morajo biti najprej sprejeti 
novi predpisi v zvezi z volit-

o delovnih razmerjih itd.)

Hkrati so prisotni pouda
rili, da je naša demokracija 
včasih le navidezna, saj so 
dane občanom v razpravlja
nje večkrat zadeve, ki jih to
liko ne zanimajo o zade
vah, ki so za večino ljudi

Pred kratkim so v Kočevju 
podelili 26 zlatih in 70 sre
brnih značk krvodajalcem, ki 
so 10-krat oziroma 5-krat da
li kri. Dobitniki značk so iz 
delovnih organizacij in usta
nov: AVTO, ITAS, občinska

nost. Komunala, osnovna šo
la, Zavod za zaposlovanje in 
Elektro ter iz krajevnih orga
nizacij RK Kočevje. Rudnik. 
Zeljne, Dolga vas in Cvišlerji.

Zlatki znak 'so dobili^: Ka
rel • Ahtolin, sfava A h^, Ja-

skupščina, obrtniki in ostali, nez Ambrožič, Ivanka Debe-

vami, predvidena pa je tudi življenjskega pomena, pa so
sprememba zvezne in repub
liške ustave, šele na podlagi

DROBNE IZ KOČEVJA

sprejet’ predpisi po hitrem 
postopku ali pa celo prepu
ščeni v presojo enemu člo
veku (republiSkemM sekretar-

gostinstvo, INKOP, TEIKSTI- 
LANA, TRGOPROMET, soci
alno zavarovanje, MELAMIN,

Ijak, Alojz Gošnik, Angela 
Hrovat, Jožefa Hribar, Stan-

dler, Franc Oberč, Franc Pu- 
stavrh, Janez Salamon, Mar
jan Stajdohar, Veljko Trope, 
Stane Trpin, Karolina Ver- 
telj, Franc Vesel in Angela 
Vesel.

Srebrni znak so dobili: 
Stane Ahac, Jože Ambrožič, 
Alojz Ahčin. Marija Andol j - 
šek, Matija Briški, Anton 6o-

TRIKON, obrat Cestnega po- Slavka Jakopin, Terezija Kuk, 
djetja, ZIDAR, LIK, KGP, Ra- Drago Koman, Viktor Kuž- 
čunovodski biro, TISKARNA, nik, Stefan Kolenc, Zinka Mi- 
postaja milice. Vodna skup- lešič, Karel Mohar, Anton Na-

ko Hočevar, Hasan Jusič, žič, Bogo Bavčar, Anton Bre-

■  ■  ■  rOTROSNIKl NISO DO
BIL] predisadnjo soboto žetnelj in 
ostalega peciva, pa tudi kruha ne 
po želji. Vsega Je bilo premalo in 
treba Je bilo čatoti na peko dnev
ne izmene. Temu se ni fiuditi. Kdo 
bo pa delal, če si Je nočna izmena 
pekov skočila kar med delom 
krepko v lase. »Eni v ambulanto, 
d ru^ na »oddihK, na policah pe
karije pa prepih,« so Jo potuhtali 
potrošniki, ki so priilli zaman in 
so zvedeli za vzrok. Res složen 
in udaren kolektiv!

■  ■  ■  DEDEK MRAZ JE ŽE 
NA POTI, pri nas pa se nismo še 
nič pogovorili, kako ga bomo spre
jeli. Verjetno se bomo zganili zo
pet zadnji trenutek. D ed ^  Mrazu 
pa priporočamo in ga prosimo, da 
bi izbiral bolj svežo robo kakor 
lani

■  ■  ■  PRVI SNEG je tudi nas 
nas iznenadili. Zakaj pa naj bi bilo 
v Kočevju drugače, kakor je v 
drugih krajih in mestih? S ceste 
so ga šlcer splužili takoj in s tem 
pravočasno zamaSili vse kanalske 
^ e ž e  in brozga je bila tu, čim 
je pričelo deževati. Nič se ne na
učimo iz prejšnjih zim! Ali je res 
tak problem poslati nekaj ljudi, 
da bi očistili odtočne luknje in 
speljali vodo v kanale? Kdorkoli 
je odgovoren za člSčenje snega in 
prejema za to denar, bi moral 
imeti vestnejšl odnos do dela in 
do občanov. Saj občani posredno 
prispevajo tudi za to čiiSčenje. Na 
čiščenje pločnikov bi bilo treba 
opozoriti tudi hišne svete In na
jemnike lokalov ter strožje po.sto- 
pati ix> določilih občinskega odlo
ka. No, sedaj je vse v redu. od
juga je naredila svoje in tako 
zopet mirno čakamo na novi sneg.

■  ■  ■  PTIČJIH KRMILNIC î E 
NI po vrtovih In mestnih parkih, 
čeprav Je zima 2e tu. Kaj je z 
nekdaj tako prizadevnim krožkom

osnovne šole? Krožek za varstvo 
živali te Sole Je bil znan po vsej 
Sloveniji po pestrem in živahnem 
delu ter iznajdljivosti. Kazali so 
ga za vzor vsem ostalim šolam. 
Ali Je to humano delo otrok za
mrlo? Morda p« je tudi tu vzrok 
pomanjkanje časa. prostora in de
narja?

■  ■  ■  R^VZPROU.UO KNJIG
po zelo znižanih cenah so imeli 
v knjigami Državne založbe. Vsak 
ljubitelj knjig je lahko dobil ne
kaj za svojo domačo knjižno zbir
ko. Predvson je bilo s tem ustreže
no dijakom in učencem, pa tudi 
cicibančki so prišli na svoj račun. 
Za prihodnjo tako razprodajo bi 
priporočali, da bi bilo več propa
gande

■  ■  ■  MESO IN ZOPET ME
SO je postala stalna tema razgo
vora naših žena, predvsem tistih, 
ki imajo prehrano doma. Za ostale 
Je poskrbljeno. Gostinski obrati 
dobijo za svoje obrate in abonen
te tako meso, »da Je kaj odreza
ti«, kot se temu pravi, in tudi 
drobovino, ki Je navadnemu smrt
niku težko dostopna. Sele za gos
tišči pridejo na vrsto domača go
spodinjstva. Kakšno Je meso, nam 
najbolje pove to, da hodi veliko 
ljudi iz Kočevja po meso k za- 
.sebniku v Sodražico. Kaj pa tisti, 
ki nimajo avtomobila, da bi se vo
zili po meso v Sodražico? Ti so 
odvisni od kočevskega mesnega 
monopola, ki ljudem ni prinesel 
tega, kar so pričakovali, kljub 
težkim žrtvam ra napredek živino
reje.

■  ki ■  SPET JE PADEL GAMS. 
Tokrat ga je položil na dlako lo
vec in sekretar občinske konferen
ce 2K Kočevje Stane Lavrič. To 
je po nepopolnih podatkih tretji 
gams, ki je padel to jesen v ska
lovju nad Kolpo in Cabranko v 
okolici Osilnice

ODGOVARJA FRANC KORELC, DIREKTOR RUDNIKA KOČEVJE

Nakopljejo vedno več premoga
V oktobru so nakopali že 16.500 ton premoga -  Sklepajo pogodbe za pri

hodnje leto -  Nove peči na premog ceneno ogrevajo stanovanja

Kakšna je trenutno na Ru
dniku proizvodnja premoga 
in kako poteka prodaja?

Septembra smo nakopali 
12.000 ton premoga, oktobra 
pa že 16.510 ton, kar je zelo 
ugodno. Tako proizvodnjo bo
mo obdržali v jesensko-zim- 
ski sezoni oziroma jo skušali 
celo povečati, ker je povpra
ševanje po premogu veliko.

Cene v Kočevju 
in Ribnici

Pretekli ponedeljek »o veljale v 
ti^ovinah s sadjem in zelenjavo v 
Kočevju in Ribnici nas’.ednje ma
loprodajne cene:

Kočevje: Ribnica: 
(cena v din za kg)

krompir
iveže zelje
kislo zelje
kisla repa
fižol v zrnju
čebula
česen
solata
paradižnik
korenje
peteršilj
pesa
radič
cvetača
Jabolka
hra^ke
pomaranče
limone
banane
grozdje
jajca (oena za
kos)

0,85
0,70
1.55 in 1,85
1.55
4.85 in 6.75 
2,80

15,00
3.30 in 4.65
3.80
1.85 
3.65 
0,90 
8,20 
2,60
1,90 in 2,80
3.30 
8,20 
7,20
5.80 
4,50

0,85
0,60
2,00
2,00
4.00
2.50 

11,00
4.50

2.00
3.50 
1,20
3.00
3.00 
1.80

9.00
7.00 
5,60 
4,ao

Sklepati smo začeli že pogod- kov. Preizkusi so pokazali, 
be za prodajo premoga v pri- da takšna peč že s 15 kg pre- 
hodnjem letu. Prvi znaki ka- moga na dan (gori vseh 24 
žejo, da bodo pogodbe ugod- ur oziroma neprestano) uspe- 
no sklenjene. šno ogreva 90 do 110 kubič-

In kako je s prevozi na nih metrov prostornine. Za- 
kočevski progi? nimanje občanov za te peči.

Letos bomo prepeljali po ki jih proizvajamo tudi že 
tej progi za 9 odstotkov več doma, kaže, da bo zanima- 
tovora. Predvidevamo, da bo- nje za premog še večje, saj 
do tudi ostale delovne orga- je to še vedno zelo cenen to- 
nizacije povečale proizvodnjo plotni vir. 
in vzporedno promet na pro- PRIMC
gi. Tako se bo izboljšala tu
di rentabilnost proge.

Kako lahko nove ekonomič
ne peči na premog, za kate
re je med občani veliko za
nimanja, vplivajo na rudni
ke premoga?

Nove tako imenovane traj- 
nožarilne peči na premog s,o 
zelo ekonomične. Pri njih je 
toplotni izkoristek okoli 85 
odstotkov, medtem ko je pri 
klasičnih le 35 do 40 odstot-

0,68 in 0.78 0,80

Aktiv r»rosvetariev
Aktiv ZK prosvetnih delav

cev iz Kočevja je imel pred 
kratkim razgovor s poslanci 
o problemih šolstva, pred
vsem njegovega financiranja 
v prihodnjem koledarskem 
letu. Na sestanku aktiva so v 
ZK sprejeli tudi štiri nove 
člane.

Samoprispevek 
za vodovod

Krajevna skupnost Pred- 
grad je razpisala letos samo
prispevek za gradnjo vodo
voda. V Predgradu imajo 
vodovod do polovice vasi. 
Samoprispevek bodo zbiraii 
dve leti, in sicer v denarju 
(10.000 din od gospi>darstva 
letno) Ln v prostovoljnem 
delu. Tako bodo zbrali okrog 
dva milijona starih dinarjev, 
kar bo seveda občutno pre
malo in bo potrebna tudi 
pomoč občine ali vodne skup
nosti V samoprispevek so 
vključili vse vasi kraievne 
skupnosti: Predgrad, Bilpo,
Vrt, Laze, Dol. Pako in Je
len io vas

gar, inž. Janez Černač, Joško 
Dolar, Ignac Dominko, Ivanka 
Dekleva, Janez Geder, Jože 
Gojevšček, Angela Hrova«, 
Matija Ivanež, Vlado Janko
vič, Rudolf Jaklič, Anton Ju> 
rejevčič, Marčela Jenko, Pav
la Janež, Stane Jajtič, Terezi.ia 
Kohek, Marija Kovač, Viktor 
Kure, Pavel Kralj, Martin 
Kajfež, Milan Kos, Tone Ko
vačič, Jože Kajfež, Zdenka 
Kastelic, Gusti Lenasi, Mija 
Lisac, Alojz Lisac, Nada Lev
stik, Milivoj Marčeta, Franc 
Madžar, Neža Mohorič, Ma
rija Malinovič, Marjan Mo
horčič, Ivan Marinč, Janez 
Nose. Albert Oražem, Anka 
Obranovič, Marica Obrano- 
vič, Mirko Ožbolt, Jože Poje, 
Marija Poklač, Boža Poje, 
Anica Poje, Cvetka Pelcar, 
Janko Pečnik, Vlado Piber
nik, Mihael Radosavljevič, 
Milka Rovan, Rolanda Ran- 
delj, Anton Rus, Anica Ro
mih, Ela Regali, Milivoj Sa- 
šek, Stane Škufca, Viktor Se
ga, Anton Stimac, Franc Tro
bec, Franc Vrbovšek, Srečko 
Vidic, Svetozar Weiss, Mar^ 
ko Žvokelj in Jaka Žagar.

Prvi tečaji končani
v kočevski občini so ▼  

teh dneh ponekod že zaklju
čili 20-ume tečaje prve po
moči, kd jih je organiziral 
občinski odbor RK v zvezi 
z izpolnjevanjem program a, 
o obrambni vzgoji prebival
stva. Tečaji so že zaključeni 
v krajevnih skupnostih Sta
ra cerkev (obiskovalo ga e  
21 tečajnikov), Dolga vas
(30 teiSajnikov) in Rudnik 
(21 tečajnikov) Začel se e 
tudi že enak tečaj v Osil
nici, v kratkem pa se bodo> 
začeli ti tečaji v kočevskih i 
delovnih organiraciiih



Stanovanjski krediti za borce
Vse kaže, da bo končno le rešen stanovanjski problem udeležencev NOV -  

Krediti bodo dani iz republiških virov -  Popis skoraj končan

O dbori k rajevn ih  .organizacij Zveze borcev NOV 
so ob sodelovanju članov kom isij za borce p ri ob
činski skupščini in občinskem  odboru  ZZB NOV te
dni popisali 
stanovanja.

borce in aktiv iste, ki im ajo  slaba

Z zakonom o prispevku za 
graditev stanovanj za udele
žence NOV je denar zago
tovljen. Tako bo predvido
ma končo le rešen stano
vanjski problem borcev. Ob
činski odbori ZZB NOV in 
občinske skupščine so mora
li do predvidenega roka opra-

REZERVNI OFICIRJI N PODOFICIRJI i* Velikih L a^  in okolice so imeli v ned^ to
l ic  predavanje o vseljudski obrambi. Udeležlui je bila vzorna, saj so prišli \

« _ J • A %• •« K 1____maI« -mr ** SCDIjO QOOOnekateri tudi po 15 km daleč. Poudarili so, da si želijo v zimskem casu se vec 
tekih sestankov (Foto:-France Modic)

RAZGOVOR Z DELEGATOM

Zavzeti stališča do vseh nepravilnosti
Sprejeti statut ZKS -  Zavzeti stališča do družbeno-ekonomskega razvoja 

Slovenije -  Komune imajo veliko pristojnosti in malo denarja

v dvojnem štet-

Danilo Mohar je edini de- 
l e ^ t  republiškega kongresa 
ZKS za območje ribniške ob
čine. Vprašali smo ga, na ka
tera vprašanja bi po njego
vem mnenju moral dati re
publiški kongres odgovore: 

»Pričakujem, da bo sprejet 
statut ZKS, ki ga bomo to
krat prvič dobili za območje 
naše republike. To bo po
memben dokument za delo 
komunistov in za odnose ,v 
ZK.

Nadalje bi želel, da bi 
kongres zavzel stališča do 
dolgoročnega družbeno-eko- 
nomskega razvoja Slovenije in 
sprejel stališča za odnose 
med razvitimi in nerazvitimi 
območji Slovenije. Spregovo
riti bo moral tudi o odnosih 
federacija - republika - obči
ne (komune), in to pred
vsem s stališča zadovoljeva
nja šl(upttih potreb 6bčaiwy

Nagrajeni člani 
kolektiva KGP

v  sobot«, 23. novembra je 
kolektiv KGP Kočevje obdaril 
28 članov kolektiva, ki so v 
delovni organizaciji že 20 let. 
Prvo podobno obdaritev je 
imel KGP lani, letošnja pa je 
druga. Moški so prejeli ure, 
ženske pa darila v enaki vred
nosti, ki so si jih same izbra
le (lire, zapestnice, obeske). 
Nagrajeni so bili; Jože Bojc, 
P r ^ c  Bartol, Marija Dragoš, 
Janecz Erjavec, Julka Hudolin, 
Stane Henigman, Ignanc Hri
bar, Martin Južnič, Pavel Kra^ 
pee, Prane Kolar, Matija Ko
vač, Peter Logar, Janecz Lev
stik, Ludvik Lavrič, Slavka 
M itor, Alojz Maršič, Jože Mi- 
hedič, Rudi Pirc, Rudi Pinta
rič, Franc Ponikvar 
Saubah Ivan Šalamun, Ana 
St.rioelj, Drago Turkovič, Ja
nez Ungf ) Vinko Vidervol, 
Jože Žagar in Janko 2agar.

Pred konferencami
Pred kratkim je bil v Rib

nici posvet predsednikov kra
jevnih organizacij Socialistič
ne zveze. Razpravljali so o 
pripravah na bližnje letne 
konference kajevnih organiza
cij SZDL. Le-te bodo predvi
doma zaključene v decem
bru, skrajni rok pa je 15. ja
nuar. Na konferencah bodo 
pregiledali v pretekli mandat
ni dobi opravljeno delo, se 
dogovorili za delo vnaprej in 
izvoli'li nova vodstva organi- 
ssacij. Vsekakor bodo na kon
ferencah spregovorili tudi o 
vključevanju mladih v SZDL, 
ker so prav temu vprašanju 
v nekaterih organizactjah po
svetili premalo skrbi. Konfe
rencam bodo prisostvovali čla
ni izvršnega odbora občinske 
konfer‘»»'<'p —r

v komuni,, se pravi, kako, 
zbirati denar za te potrebe 
in kako jih financirati. Ko
mune imajo veliko in vedno 
več pristojnosti ter odgovor
nosti, nimajo pa materiail- 
nih možno«U, da bi vse kar 
jim je naloženo, rešile. Ta
ko so občinske »kupščine še

Danilo Mohar, sekretar 
občinske konference ZK 
Ribnica in delegat repub

liškega kongresa ZKS

vse preveč Ic podaljšek zvee- 
ne in republiške administra
cije.

Od kongresa pričakujem tu
di, da bo razčistU vlogo ZK 
v družbeno-političnem življe
nju naše repubUke in da bo 
zavzel s ta lišč  do raanih ano
malij na družbeno-političnem, 
gospodarskem in kulturnem 
področju.«

Ribniška fVbčina je med ti
stimi, kjer število članstva 
ZK zadnja leta pada. Zakaj?

»število članov ZK v zad
njih 5 letai pada zato, ker

ni bik) poevečene nobene skr
bi-sprejemanju novih čJanov. 
Tako je bilo sprejetih v ZK 
od leta 1963 <k> 1966 le
25 novih članov, leta 1967 ce
lo nObeden, letos pa smo 
sprejeli 29 novih članov. In
tenzivno se pripravljamo še 
za nadaljnji. sprejem novih 
članov, predvsem mladine in 
neposrednih proizvajalcev. To 
bo naša dolgoročna naloga, in 
ne le enkratna kampanja.

Dograjeni šoli
Pred kratkim je p>osebna 

komisija pregiledala novo 
osnovno šolo v Ribnici in 
ugotovila, da je primerna za 
rabo. Vodstvo šole pa čaka 
že od avgusta strokovnjaka, 
ki bi svetoval, kako šolo 
opremiti. Strokovnjak zaradi 
prezaposlenosti ne more pri
ti v Ribnico, zalJO., bodo po> 
iskali drugega. #ouk se bo 
v novi šoli začel v začetku 
februarja. V kratkem bo 
opravljena koJavdacija 'izro
čitev zgradbe) tudi za osnov
no šolo v Sodražici. Upravni 
odbor sklada za gradnjo 
šol bo javnost v kratkem ob
vestil, kakšni so bili stroški 
za graditev  šole v Ribnici 
in dograditev šole v Sodra
žici.

Izdelan program
Program razvoja turizma v 

ribniški občini za naslednjih 
30 let je iajdelan. V kratkem 
bosta o njem razpravljala 
upravni odbor Turističnega 
cbuštva in svet za gosi>odar- 
stvo pri občinski sikupščini, 
kasneje pa še občinska skup
ščina.

Proslava 
v Loškem potoku
MSadinci L ošega p o U ^  so 

na nedavni konferenci izvoiili 
nov odbor, za predsednika pa 
Alojza Lavriče ia Travnika. 
Sklenili so tudi, da bodo pri» 
pravili proslavo za -dan re- 
pubtike. P o to ^  mladinci or- 
ganizKTajo večkrat tudi i^es ▼  
preddverju obnovljenega pro
svetnega doma. Dek>vni do
mači mladini namerava kme
tijska zadruga odstopiti tele
vizor.

ju, ter vojnih vdov in vdov 
po vojni umrlih borcev in ki 
izpolnjujejo druge pogoje za 
pridobitev pravice do kredita.

Popisovalci so temeljito 
opravili svoje delo- Obiskali 
so vse prizadete borce in voj
ne vdove, ki žive v slabih sta
novanjih, in njihove želje za
pisali v posebne vprašalne po
le. Ko bodo vsi podatki 
zbrani, bo ZZB NOV občine 
Ribnica celotno gradivo izro
čila pristojnemu republi^e- 
mu organu.

čeprav še niso zbrani vsi 
podatki, ugotavljamo, da bo 
največ prosilcev za kredit v 
Loškem potoku, in sicer okrog 
50. Takoj za njimi so prosil
ci ie Ribnice, manj pe jih je 
k  ostalih krajev. Z doblje
nim kreditom si bodo la2iko 
kupili ali obnovili stanova
nje aii pa si zgadili hišo. 
Za višino in prioritetni red 
pri določitvi kredita so po
stavljeni določeni pogoji, ta
ko na primer: čas vstopa v 
NOV, kakovost stanovanja ali

če je brez stanovanja), voj
na invalidnost, bolezen v dru
žini itd. Po posebni točko- 
valni poli vse te pogoje toč
kujejo in tisti, kdor bo 

zbral največ točk, bo prej 
dobil kredit. Imeti bo moral 
tudi sam nekaj denarja. Last
na udeležba bo znašala 10 
odstotkov višine zaaprošenega 
kredita. Tako bo tudi v rib
niški občini rešeno stanovanj
sko vprašanje udeležen

cev NOV, ki smo ga reševa
li leta in leta. —r

Nova šolska proga
Etolgoletna želja šolarjev is 

oddaljenih vasi. ki obd^i^ejo 
osnovno šok) v Sodražici, s* 
je te dni uresničila. Otroci ie 
Podklanca, Globeli, Zimaric, 
Gore. Vinic in Lipovšice ae 
vozijo v šolo z avtobusom. 
Konec je s pešačenjem in 
zmrzovanjem ▼  zimskih d n ^ .  
Otroci so zek) hvaležni občkv 
skl i^upščinl Ribnica, ki jim 
je omogočila prevoz. Brez dvo
ma pa bo to  dobro vplivalo 
tudi na učni uspeh teh otrok, 
ki so F>ečačenje zamenjali z 
udobno avtobusno vomjo v 
Solo in nazaj domov.

Hiter napredek Pletilnice
Letos bodo v Pletilnici žičnih in plastičnih mrež spletli toliko mrež, da bi 

lahko postavil 1 m visoko ograjo od Sodražice do Beograda

P red 73 leti so začeli v Sodražici p lesti zasebniki 
žične m reže, p red  20 leti pa  je  bilo ustanovljeno se
d an je pod jetje , ki se danes im enuje P letilnica žičnih 
in p lastičn ih  m rež.

Pletilnica je najpomembnej
še podjetje aa Sodražico in 
okolico in «io najbolj po
membnih v ribniški občini. 
Posebno naglo je napredovalo 
v zadnjih nekaj letih, ko so 
si zgradili nove proizvodne 
in upra\Tie prostore in zače
li kupovati nove stroje. Sa
mo lani so kupili 17 tankih 
strojev.

Posebno zavidljivi so letos 
proizvodni in finančni uspe
hi podjetja. V prvih devetih 
mesecih so proizvedli v pri
merjavi z istim obdobjem la
ni 61 odstotko več, ustva
rili za 70 odstotkov večji do
hodek, za osebne dohodke so 
is^lač^i 75 odstotkov več, za 
sklade pa so namenili 64 od
stotkov več. Lanski celoletni 
izvoz so v devetih mesecih 
letos presegli za 4 odstotke, 
do konca leta pa bodo izvo
zili 27 odstotkov več. Za ves 
ta izvoz imajo že sklenjene 
pogodbe. Vse te uspehe so

dosegli s 46 odstotki več za
poslenih, kar znese 19 ljudi.

Zanimivi in ugodni so tu
di ostali podatki, saj ima 
podjetje le 136.000 din kredi
tov za osnovna in 150.000 din 
za obratna sredstva. 60 od
stotkov letošnjih skladov bo
do namenili za lastna obrat
na sredstva, ostalih 40 od
stotkov pa so namenili za 
nakup novega stroja za fi
ne žične tkanine. Ta stroj, 
ki ga bodo kmalu dobili (iz 
uvoesa), bo pripomogel, da bo
do ' izpopolnili izbiro izdel
kov.

Gen svojih Izdelkov ne

bodo zniževali, ker imajo 
že zdaj najnižje v Jugosla
viji. Konkurenca je velil^ in 
celo vedno večja, zato dajejo 
kupMjem ugodnosti v obliki ra
batov.

Seja občinske 
skupščine

Za včeraj, 27. novembra, je 
bila skliciana seja' oBčinske 
sk u p š^ e . Na dne\Tiem redu 
je bilo med drugim: razprava 
o sanaciji KZ Ribnica, poro
čilo o izvajanju sporazuma 
med občinsko skuJ)ščino in 
Stanovanjskim komunalnim 
podjetjem, razprave o telesni 
vzgoji, muzeju in delavsia u- 
niverzi, razprava o prihodnji 
stanovanjski gradnji in ras
prava o zaposlovanju. ,

■RIBNIŠKI ZOBOTREBCI

I

■  ■  ■  14 PRO^iENJ ZA ZNI- 
2ANJE DAVČNIH OBVEZNOSTI
je obravnaval na zadnji seji svet 
krajevne skupnosti Ribnica. Svet 
je pc^obno razpravljal o vsaki 
prošnji. Za tiste, Id živijo t sla
bem gmo>t3ieni stanju, je predlaga) 
znižanje, drugim pa ne. Končno 
besedo bo izrekel še svet za druž
beni plan in tinanoe pri o b čan i 
ekupščini Ribnica.

■  ■  ■  PRI ODCEPU CESTE 
v Gorenji vasi proti Lepovčam bi 
moralo biti ogladalo, tako so pre
dlagali na seji sveta krajevne 
skupnosti Ribnica. Ta o d c^  je ne
pregleden in aa pešce ter voznike, 
ki tu prečkajo cesto, zelo neva
ren. Sklep bodo predložili Stano^ 
vanjskemu Icomunklneinu podjetju 
Ribnica.

■  ■  ■  PLOČNIKI PRED STAV
BO NARODNE BANKE v Ribndci 
še vedno kažejo nevarne odprtine, 
ki groziijo posebno sedaj, ko smo 
na pragu zime, da si bo premalo 
previden petec zlomil nogo. Zade
vo bi moraJ urediti tamkajšnji hiš
ni 3vet.

■  ■  ■  RAZEN BIFEJA bodo 
v stavbi zadružnega dotna v Ribiu- 
d  v kratkem ođprU prodajalno 
mesa. S tem bo zeto ustreženo 
številnim ribniškim potrošnikom. 
Lokal bo sodobno urejen. Tak lo
kal je bil Ribnici zelo potreben.

■  ■  BV PISARNAH PODJET
JA INLES Ribnice so z novem- 
brom uvedli drugačen delovni čas; 
za&et^ se uro kasneje, to je ob 
7. uri s^utraj, končuje pa ob 15. 
Spomladi bo delovni čas od 6. do 
14. ure.

■  ■  ■  400.000 DIN JE ODOB
RIL INLES Ribnica svojim delav
cem za gradojo stanovanj. Na ta 
način bo omogočeno nekaterim 
članom kolektiva, da bodo prišlll 
do svojih stanovanj. Seveda pa 
bo vsaic izmed i>jih prispevad tuđi 
znaten del svojih sredstev.

■  ■  ■  GORNIK V 2IMARICAH
pri Sodražici bo na dan republike 
odprl gostinski lokal. Lokal je lê  
po urej|en, zato ga bodo gostje 
radi obiskovali. V bližini 2imaric 
je znani slap Kadioe. Za razvoj 
turizma v tem lepem koncu so- 
draške doline je velikega pomena 
sodobno urejeno gostinstvp. MenA- 
mo, da bo gostilna pripomogla k 
razvoju turiana na tem koncu. *

■  ■  ■  NOVA STAVBA podjet
ja ELEKTRO enota Ribnica Je Se 
vseljena. Stavba stoji v sre&šča 
Ribnice in je v okras trgu. Gradili 
so jo več let.

■  ■  ■  ZELO VnSLIKA POTROS. 
.NJA PREMOGA Je v Ribnici, pa
tudi v o>talih vaseh Ribniške do
line. To kurivo Je zaenkrat nad- 
cenejše, dobavlja pa ga Stanovanj
sko komimalno i^ je t je  Ribnica. 
Potrošniki najraje kupujejo velenj
ski lignit, pa tudi kočevski pre
mog Je oenjen.

■  ■  ■  RIBNIŠKA »OPREMA«, 
podovalnica trgovskega podjeija 
JEUCA, se trudi, da zadovolji pc>- 
trošn^ca s svojim blagom. Tu pro
dajajo pohištvo In druge lepe re
či. Ker imajo zadovoljivo iidilro. 
Imajo veliko kupoev tuđi iz odda
ljenih krajev.

Na 'zadnji odkup živine v Loškem potoku so kmetje prignali 10 telet m 15 glav 
ostale živine. Kmetijska zadruga je teleta odkupovala po 6,40 do 6,70 din za kg, 
ostalo živino pa 130 do 5 din kg. Cene telet so bile v glavnem iste kot nred m ese
cem dni, cena ostale živine pa je nekoliko porasla (Foto: Primc)

I



Dragatuš 
je asfaltiran

Dolgoletna želja prebi
valcev je uresničena, saj 
je vas te dni dobila asfalt 
vse od odcepa glavne ce
ste Črnomelj — Vinica do 
osnovne šole. Za moderni
zacijo dveh vaških poti so 
prebivalci sami veliko pri
spevali. Vsako gospodar
stvo se je zavezalo plačati 
1.300 din v gotovini, 40 000 
din pa je prispevala tudi 
občinska skupščina.

MLADI SE ZAVEDAJO. DA JE KMETU POTREBNO ZNANJE

Na obisku med odmorom v kmetijski šoli
20 mladih ljudi iz raznih krajev črnomaljske občine se je odločilo izobra
ževati -  Radi bi postali sodobni kmetje, da bi zemljo strojno in strokovno 

obdelovali -  Začetek pouka precej obeta!

Po desetih dneh pouka na 
dveletni zimski kmetijski šoli, 
ki je bila ustanovljena v 
Črnomlju kot oddelek novo
meške kmetijske šole Grm, 
sem med odmorom obiskala

Že zdaj vabijo 
na konferenco

Na področju črnomaljsko 
občine je že biiO nekaj kra
jevnih konferenc SZDL, na 
katerih so obravnavali dose
danje in bodoče delo, obenem 
pa so izvolili nova vodstva. 
V nekaterih krajih bodo take 
konference v začetku decem
bra.

Tako vabi Socialistična zve
za občane iz Bojane 7. de
cembra na konferenco, ki bo 
ob 18. uri v osnovni šoli.

8. decembra bodo konferen
ce v naslednjih krajih: na 
Vinici ob 9, uri v osnovni šo
li; v Gribljah ob 14. uri v ga
silskem domu; v Sušev dolu 
ob 15. uri pri Petriču; v Pe
trovi vasi ob 14- uri v gasil
skem domu in v Dragatušu 
ob 9. uri v zadružnem domu.

V Črnomlju bo krajevna 
konferenca 12. decembra ob 
19. uri v Prosvetnem domu, 
v Adlešičih pa bo 15. decem
bra ob 9. url v zadružnem 
domu.

Radioamaterji 
imajo sobe

Pred dnevi je bil v Črnom
lju občni zbor domačega Ra
diokluba. s katerim so želeli 
doseči pK>živitev te dejavnosti. 
Uspehi hodotKJslej lahko bnl> 
ši, saj so radioamaterji konč- 
rvj svoj prosior v
stavbi občinske akupiščine. 
Shajajo se v II. nadstropju 
v sobi št. 14.

K. W

Sveža sapica 
je res potrebna
Na posvetovanju športnih 

delavcev v Črnomlju so 
pred kratkim ugotovili, da 
med društvi ni bilo nobene
ga sodelovanja. Nič čudne
ga, ko pa občinska zveza za 
telesno kulturo že dve leti 
ni imela nobenega sestanka! 
Mrtvilo zadnjih let je pred 
14 dnevi prekinil TVD Par
tizan, ki je organiziral za več 
kot 300 otrok od 4. do 15. le
ta starosti redno vadbo, oži
vela pa so tudi strelska dru
štva, taborniki, jamarji, ša
histi in šolska športna dru
štva. Sklenjeno je bilo, da 
bodo v začetku decembra iz
volili nove, delavnejše č?ane 
v občinsko zvezo za tele
sno kulturo in da bo ta v le
tu 1969 dobila plačanega teh
ničnega sekretarja. Za uspeš
no delo in sodelovanje med 
vsemi športnimi društvi na 
terenu je zlasti zainteresiran 
koordinacijski odbor za na
rodno obrambo pri občinski 
konferenci SZDL.

Odločili so se 
za Sneguljčico

Na osnovni Soli Črnomelj 
se skupina najmlajših učen
cev od 1. do 5. razreda pri
pravlja na uprizoritev Sne
guljčice. Pod vodstvom učite- | 
Ijice Elke Adlešič in Angel- I 
ce Golobič so mladi igralci 
že začel! vnditi. !

Mira Mihelčič

razred v stavbi občiske skup
ščine. Učilnica res ni primer
na, vendar ni bilo videti, da 
bi to učence kaj motilo.

Edino dekle učenka 
Mira

16-Ietna Mira Mihelčič iz 
Moveme vasi je med 20 učen
ci šole edino dekle.

— Letos sem končala osem
letko- Službe nisem mogla 
dobiti, zato sem se vpisala 
v kmetijsko šolo. Tako mi bo 
pozimi minil čas, če pa bom 
res morala ostati na kmetiiji, 
mi bo znanje prav prišlo. 
Druga dekleta se vse preveč 
zanašajo na službe v tovar

nah, zato se niso hotele vpi
sati Morda jim bo še žal!

»Jaz bom ostal kmet«
Med mladimi obrazi je bil 

videti posebno resen Alojz 
Strucelj iz Gribelj. Po konča
ni osnovni šoli že nekaj let 
dela na domači kmetiji. Z&- 
trdil je, da bo kmet tudi 
ostal:

— Imam veselje do zemlje. 
Kmetovati je lepo, čeprav na
porno, toda saj tudi že na 
vas prodira mehanizacija. V 
kmetijsko šolo sem se vpisal 
zato, ker vem iz prakse, da je 
tudi kmetu potrebno znanje. 
V naši vasi je še veliko fan
tov. V šolo se jih je precej 
prijavilo, a ko je bilo treba 
k pouku, so odpovedali. Ne
kateri imajo res doma težave, 
drugi pa še zmeraj mislijo.

»Naučil se bom ravnati 
s stroji«

— Nisem imel možnosti za 
drugo šolanje, zato sem šel 
v kmetijsko šolo. Osemletko 
sem končal letos — je pove
dal 15-letni Stanko Vranešič 
iz Gorenjcev pri Adlešičih. — 
Naučil se bom ravnati s stro
ji, uporabljati gnojila, spo
znal bom sodobno sadjarstvo, 
vinogradništvo in drugo. Vse 
to na vasi potrebujemo. Po
goji šolanja so zelo ugodni. 
Vsak učenec plača samo 50 
din na mosec, ostale stroške 
za prevoz ali bivanje v inter
natu za oddaljene prispeva 
družba.

Inž. Malka Štefanič: 
»Zadovoljna sem«

Predavateljica dveh pred
metov: prehrane živali in vi
nogradništva, inž. Malka Ste- 
fanič je slučajno prišla v ra
zred, pa sem jo vprašala za 
mnenje o učencih:

— Sem kar zadovoljna z

ZA DAN 
REPUBLIKE

Krajevna organizacija 
Socialistične zveze Črno
melj vabi vse občane na 
proslavo v počastitev dne
va republike, ki bo danes 
rfb 19. uri v Domu ljudske 
prosvete.

Alojz Štrucelj

njimi. Povedala sem jim, naj 
Se sproti učijo in da je šola 
zahtevna. Naporno pa je za 
tiste, ki prihajajo od daleč 
To bo trajalo do začetka mar
ca. Vmes je predvidenih tudi 
nekaj ekskurzij in nekaj ur 
praktičnega pouka. Po mojem 
imaj6 za uspešno delo v šoli 
pogoje \rsi učenci, seveda pa 
morajo ostati resni.

RIA BACER

154 cicibanov bo 
sprejetih med 

pionirje
Danes 28. novembra do

poldne, bo v črnomaljskem 
Prosvetnem domu svečan spre
jem cicibanov v piondrsko 
organizacijo. Po kultur
nem programu, v katerem 
bodo sodelovali: mali pevski 
zbor, recitatorji, mlajša fol
klorna skupina in dram
ski krožek, bo 154 cicibanov 
sprejetih med pionirje. Šol
ski foto krožek bo ta dogo
dek fotografiral in mladim 
pionirjem za spomin razde
lil slike. Sledila bo šolsfca ča
janka.

Za učence višjih razredov 
pa bo danes proslava v po
častitev dneva republike v 
novi osnovni šoli.

Mladi iščejo vzore v starejših
Občinski komite ZKS v Črnomlju je razpravljal o sprejemanju 

v organizacijo ter o nalogah v predkongresni dejavnosti
mladih

Stanko Vranečič

da je izobraževanje za kmeta 
izguba časa. S poukom v šoli 
sem zelo zadovoljen.

18. novembra so na seji 
komiteja ugotavljali pred
vsem, kaj so krajevne orga
nizacije doslej naredile gle
de sprejemanja mladih ljudi 
v Zvezo komunistov in za 
kaj uspehi niso večji. Na čr
nomaljskem območju je bi-

Krajevna skupnost je bila uspešna
Pretekli teden so na razširjeni seji sveta krajevne skupnosti obravnavali 

desetmesečno bilanco dela -  Navzoči.so bili še odborniki

Dnevni red je bil zelo bo
gat. Uvodoma so obravnavali 
uvedbo krajevnega samopri
spevka za Vojno vas, name
njen rekonstrukciji Vojinske 
ceste. Višino prispevka so do
ločili po sporazumu in zmož- 
rw>stih plačila posameznih 
gospodinjstev, povprečno pa 
bo vsako gospodinjstvo dalo 
500 din. Kar bo manjkalo do 
vsote 80 000 din, kolikor bo 
modernizacija ceste veljala, 
bo prispevala krajevna skup
nost.

Sledilo je poročilo o delih,

lo letos sprejetih 44 novih 
članov, 20 jih bo sprejetih v 
kratkem, vendar ima po mne
nju članov komiteja še 
mnogo mladih pogoje za član
stvo.

Ugotovili so, da so največ 
novih č!.inov sprejeli v kra
jevni Organizaciji II v Čr
nomlju ter v aktivu tovarne 
BELT, niti enega pa niso 
včlanili v krajevnih organiza
cijah I in III  v Črnomlju ter 
v semiški organizaciji.

V nekaterih krajevnih or- 
ganir.ocijah ni prišlo do bolj
ših uspehov zlasti zato, ker 
je bilo premalo sodelovanja

z mladimi in ker pred spre
jemom od njih preveč zahte
vajo. Nekateri komunisti so 
šli tako daleč, da so od mla
dih zahtevali celo to, česar 
sami ne delajo, čeprav so že 
dolgo let člani ZZK. Zmeraj 
bolj je očitno, da mladi išče
jo vzore v starejših, toda če 
takih vzorov ne najdejo, se 
tudi za članstvo v ZK težko 
odločijo.

V razpravi o predkongres
ni dejavnosti pa je bilo skle
njeno,' da bodo vse krajevne, 
organizacije obravnavale stâ  ̂
tu t ZKS in teze za resoluci
jo VI. kongresa ZKS.

ki jih je krajevna skupnost že 
opravila, ter o delih, ki so 
še v teku. Vrednost vseh del 
bo konec leta znašala 72.000 
din. Krili jih bodo iz sklada 
za vodovod in kanalizacijo, 
iz sredstev krajevne skupno
sti in s pomočjo sklada za 
urejanje mestnega zemljišča.

Predlagali so, naj bi opra
vili še nujna komunalna de
la na Metliški cesti, da bi 
asfaltirali cesto proti spome- 
niku na Gričku ter obenem 
prenovili Zadružno cesto. 
Prav tako so na seji menili.

Odeje z malenkostnimi tovarniškimi 
napakami z znatnim tovarniškim popustom 
nudi

O e le te k s f ih ‘ ČRNOMELJ

ČRNOMALJSKI DROBIR
■  DANES SO ZAGR.\DILI z 2 

metra visokimi plohi prostor pred 
stavbo dnižbeno-polttiinlh organi
zacij ter tako š« zamanjšali skrom
ni parkirni prostor za okoli 100 
ms. Delavci gradbenega podjetja 
so namreč pričeli urejati pritličje 
ir. kletne prostore stavbe, ki jo Je 
odkupila KB Ljubljana za svojo 
ekspozituro v Črnomlju. Gradbena 
dela morajo biti do maja 1969 po 
pogodbi gotova.

■  IZ KANALIZACIJSKEUA JA
ŠKA pred Cigaletovo hišo naspro
ti uprave PotroSnika) *e dober te
den izvira voda, kar je posledica 
zamašene kanalizacije In počene 
vodovodne cevi. Napako bo treba 
takoj popraviti, čeprav manjka za 
take stvari denarja in časa

■  OSTREJSO KONTROLO OB 
Ć1NSKEOA ODLOKA O čiSčenJu 
snega s pločnikov so zahteva’i na 
zadnji seji upravnega odbora kra-

š

jevne skupnosti Črnomelj. Predla
gali so, naj v letoSnji zimi oprav
ljajo kontrolo organi Ljudske mili
ce In iiaj kršilce takoj ka2aiuJejo.

■  ANSAMBEL LOJZETA SLAKA 
se je v nedeljo, 24. novembra, pr
vič predstavil črnomaljskemu 
fiimtvu. Kljub neugodni jirl ta 
nogometni tekmi pa se je v Pro- 
svetxiem domu zbralo okoU 400 
ljudi. S pro«Tamom so bili poslu
šalci zadovollni.

■  LETOSNJI MATURANTJE 
GIMNAZIJE organizirajo matu
rantski ples, daivM v četrtek, 38. 
novembra, v hotelu Lahinja. Go
stom bodo stregli sami. Sedeži so 
že skoral razprodani.

■  IZVEDBO MODNE REVIJE 
V CRNOMUU. ki je bila v pro
storih restavracije »Grad« 23. no
vembra, so omogočili; poslovalnica 
Veletekstll Črnomelj, proda'alni 
Peko in Borovo. briv»ko-fris»'sko 
pod let le. Gostinsko podtetje in Tu
ristični biro. Glastono spremlja
vo le orovzel ansambel Hoby pod 
vo 'ctvom inž Marinka Jankoviča, 
iis"«>'o konforanso pa je vodM eko- 
no*T>(ct ,Iane7 Kure. PriknzaH so 
več kot 60 mode'ov oblfičU. več 
mode4ov ziniake obutve in niodua 
pričeske. Prireditev je v celoti 
uspe'« in si takih Se žeJimo.

da je nujno potrebna večjih 
popravil cesta od komunalne
ga podjetja do vboda v gar
nizijo. Pri teh delih pa bi 
lahko pomagali pripadniki 
JLA.

Na seji so poročali še o 
osnovanju ekipe prve pomo
či, ki bo delala pri krajevni 
skupnosti, ter o tečajih za 
prvo pomoč. Krajevna skup
nost bo skušala razen tega 
čimprej urediti tudi vpraša
nje mrliškega voza. Glede po
kopališča v Vojni vasi pa so 
bili mnenja, da je treba naj
prej urediti plačevanje dru
žinskih grobov poskrbeti za 
evidenco in šele potem ure
jati novo zemljišče.

Vsi prisotni so se z 10- me
sečnim finančnim poročilom 
krajevne skupnosti strinjali.

KAMILO WEISS

Težave 
na Siniem vrhu

Prebivalce Sinjega vrha skr
bi, ali bo v kraju ostala tr
govina ah ne, saj je edinih, do 
najbližjih lokalov na Vinici 
pa imajo dobrih 9 km. Ker 
je lani trgovsko podjetje v 
kraju opustilo prodajalno za
radi velikih zahtev sanitarne 
inšpekcije in ker poslova
nje ni bilo donosno, je pro
dajo začasno prevzel zaseb
nik. S tem da je občina to 
dovolila, je ustregla le pre
bivalcem, zdaj pa se spet po
javljajo težave. Trgovec zaseb
nik je izjavil, da bo poslo
vanje opustil, če ne bo so
cialno zavarovan. Oddelek za 
gospodarstvo pri občmski 
skupščini bo skušal zadevo 
urediti, da bo ustreženo lju
dem. trgovcu in seveda ustrez
nim predpisom. Kot kaže, pa 
do prenehanja poslovanja tr
govine ne bo prišlo.

K

NA UTRDBAH JE PREKOPANO
2 e  lani so stranke v Sinkovičevi hiši in pri Puhku 
opozarjale, da so njihove kleti sredi Črnomlja zmeraj 
bolj vlažne. Vse do nedavnega zadevi niso pripisovali 
posebnega pomena, končno pa je stanovanjsko pod> 
jetje zadevo le raziskalo. S pomočjo več strokovnja
kov so ugotovili, da je puščala kanalizacija. Stanovalci 
obeh hiš im ajo zaradi tega velike težave, saj so med 
njimi tudi starejši Uudje. zato bodo morali odgovorni 
za popravilo nemudoma poskrbeti. Vsa zadeva se že 
predolgo vleče, saj je  Ulica na utrdbe zararH več 
tednov prekopana.



Na praznični dan v Metlilii
Po slavnostni seji občinske skupščine in odbora ZZB NOV so odprli nove 

upravne prostore postaje milice — Vsa Metlika je bila v zastavah

v  torek, 26. novembra, je 
bila ob 10. uri v ^ jn i  sobi 
slavnostna seja občanske 
skupščine in občinsikega od
bora ZZB NOV, kateri so 
prisostvovali tudi del^acija 
pobratene italijanske občine 
Ronchi, predstavniki sosed
njih občin in poslanci.

Pionirji iz osnovne šole so 
prišli čestitat za praznik, na- 
to pa je predsednik občinske 
skupščine Peter Vujčič govo
ril o zmagovita bitki sloven
skih in hrvažkih partizanov, 
ki so v noči na 26. november 
194t2 na Suhorju premagali 
HI imičili beloo^ardistično po
stojanko.

Opisal je taidd težko pot 
povojne graditve gospodar
stva metliške občine ter po
udaril, da je gospodarstvo 
tudi danes, kljub ukrepom 
reforme, na zadovoljivi ravni. 
Dejal je, da je treba v pri
hodnje poiskati večjo gospo
darsko gibčnost in dos^ i 
združevanje sredstev v inte
gracijskih procesih, ob tem 
pa skrbeti za izboljšanje ka
drovske strukture zaposle
nih.

Izvolili so še dve del^a- 
ciji odbornikov, ki sta odne
sli vence pred spomenik v 
Metliki in k spomeniku na 
Suhor, nato pa so se odbor-

Slavje v Prašičih
v  oiciviru občinskega praz

nika metliške občine je bilo 
v nedeljo, 24, novembra do
poldne, v Drašičih veliko 
slavje. Pred gasilskim do
mom se je zbralo lepo števi
lo občanov, gasilcev in pred-

Lovcem prošnja 
zavrnjena

Metliška lovska družina je 
nameravala še letos začeti z 
gradnjo lastne lovske koče v 
Drašičih, 2iato je prosila ob
činsko skupščino, naj ji brez
plačno dodeli drašiško gmaj
no. Na sobotni seji občinske 
skupščine so prošnjo metli
ških lovcev zavrnili z uteme
ljitvijo, da gradnja lovske ko
če v Drašičih ne bi bila smo
trna investicija. Predlagali so, 
naj metliški lovci dobe pri
mernega partnerja in skupno 
z njim dogradijo večjo stav
bo na Vinomeru, ki že več let 
stoji kot spomenil^ zainvesti- 

sredstev., ]^zea tega Vr 
I r š i č ih  ni potrebnih komu
nalnih naprav.

stavnikov družbeno-polifcič- 
nih organizacij.

Slavje je pričel Anton 
Prus, predsednik krajervne 
organizacije ZB, in poedravil 
vse navzoče. Nato je sprego
voril predsednik občinske 
skupščine Peter Vujčič o ve
likem prispevku Ijudd tega 
kraja v predvojnem revolu
cionarnem in medvojnem 
narodnoosvobodilnem boju. 
Spomnil se je vseh padlih, 
se jim zahvalil za velik delež 
ter jim posvetil spominsko 
ploščo.

Ko je Peter Vujčič odkril 
spominsko ploščo padlim 
borcem in zaslužnim gasil
cem, jo je predal v varstvo 
vodstvom krajevnih organi
zacij. Na slavju je spregovo
ril tudi predsednik občinske 
gasilske zveze Anton Vrani
čar. Zatem se je zvrstil lep 
kulturni program, ki so ga 
pripravili godba na pihala iz 
Metlike in pionirji podruž
nične šole iz Drašičev.

Slavje je bilo^ .vzorno pri
pravi j ei>o m je, lahko ponos 
ljudem 'tega kraja.

S. D.

niki in gostje n ap o t^  k novi 
stavbi ob križišču cest Metli
ka—Črnomelj. V prisoinosti 
polkovnika Alojza Erbežnika, 
komandanta Ljudske milice 
Slovenije, so nato svečano 
odprli novo poslopje postaje 
milice v Metliki, v katerem 
so sodobni upravni prostori 
in nekaj stanovanj.

Slavnostno vzdušje je ta 
dan vladalo po vsem mestu, 
saj je bila vsa Mo*̂ ’ika odeta 
v zastave.

Sporočilo
Občinski svet Zveze kul- 

tumo-prosivetnih organizacij 
v Metliki, ki je za nedeljo, 
24. novembra, pripravljal go
stovanje okteta GALLUS, se 
oprošča vsem, ki so namera
vali to prireditev obiskati. 
Koncerta ni bilo, ker so v 
soboto popK>ldne iz Ljubljane 
telefonsko sporočili, da sta 
dvB člana okteta zbolela. 
Koncert je ixrestavljen na 
kesnejšii čas.

Obonski svet ZKPO 
Metlika

Za tovarno voda 
iz Kolpe

Prebivalci Metlike že dalj 
časa občutijo pomanjkanje 
vode, ker porabi tovarna 
BETI velike količine vode v 
vsakdanjem proizvodnem po
stopku. Da bi ta problem 
omilili, če že ne odpravili, se 
je BETI odločila vodo za svo
jo uporabo črpati iz Kolpe. 
Razveseljiva je bila ugotovi
tev, da ‘j3 ta voda za tehnolo
ški postopek celo primernej
ša kot tista iz vodovoda. Ta
ko bodo na Kolpi zgradili 
črpališče, iz katerega bo do
tekala voda v IS” m vištfk 
vodni stolp, zgrajen zraven 
tovarne. Vsa dela bodo velja
la približno 1 miSjon dinar
jev.

JANEZ D ULA R :

Narodna čitalnica v Metliki (4)
Leta 1889 se je morala metliška čital

nica izseliti iz prostorov, ki jih jC imela 
najete v Makarjevi hiši. Odbor si je še 
istega leta znova najel »bralno sobo« pri 
učitelju Schonbrunnu — tu je bila leta 
1865 čitalnica ustanovljena — za katero 
je mesečno plačeval 5 goldinarjev. Veselice 
pa je od tedaj naprej prirejala čitalnica 
v prostorih, ki jih je  posebej najela v te 
namene. Istega leta so člani čitalniškega 
odbora izvolli veletrgovca Josipa Gorjupa 
z Reke za svojega drugega častnega člana. 
Diplomo sta mu osebno izročila člana od
bora Anton Navratil in notar Franc Stajer.

Ker Iz leta 1890 ni ohranjen nob«i za
pisnik, si moramo z c ^ t  pomagati s časo
pisjem. Vendar pa imamo tudi tu eno sa
mo skopo vabilce, ki so ga objavile Do
lenjske Novice: »Slavnostni koncert v Me
t i l i  bo 3. t. m. v vrtnem salonu »Pri kro
ni« ob 9. uri zvečer. Z prav zanimivim 
programom. Vstop prost.«"

Naslednjega leta (1891) je bil 3. janu
arja na občnem zboru zopet izvoljen za 
pred-sednika Anton Navratil, velik narod
njak in pobratim Janeza Trdine Bil je 
tudi šolski nadzornik in deželnj poslanec. 
K ator prejšnja leta so tudi tokrat v Met
liki priredili Vodnikovo svečanost in pred
pustne veselice E*rj Vodnikovi svečanosti 
Je igrala mestna podba, na veselicah pa 
metliški tamburaši. Tudi to leto je odbor 
naročil za svoje prireditve pri novome
škem tiskarju Janezu Krajcu 50 ličnih 
vabil.

2e decembra istega leta je odbor na
pravil program veselic za naslednje leto. 
Dekoracijo za Vodnikovo svečanost Je pre
vzel znani metliški podobar Jernej Jereb. 
y  tem letu so bili sprejeti v društvo trije 
elani, katerim se je naslednje leto pri
družilo še p>et novih.

V letu 1892 zveipo za zanimiv podatek, 
ko je Dramatični odsek Tržaškega Sokola 
prosil Mefičane »za izposodo in oriposla-

tev dramatične igre Zupanova Micka«. Vod- 
stvo čitalnice je Tržačanom odgovorilo, da 
so knjižico i^ubili, da pa so to igro zad
njič igrali leta 1870, prej pa še 1. 1972.'̂  

Tudi v letu 1893 si je čitahitica prido
bila 12 novih članov. Na predpustnih vese
licah, k so bile tokrat v Hrandlovičevih go
stilni, je imela mestna godba. Krčmarju 
Muchi pa je odbor čitalnice odobril 5 fo
rintov, da je z denarjem poskrbel za sve
čavo in kurjavo v prostorih, v katerih so 
bile veselice. Čitalnica je tudi posodila 
mladini svoj klavir, da se je ta lahko va
dila plesati četvorko. Iz zapisnika še zve
mo, da se »blag. gospodični Wernigovi 
poštni upraviteljici v Metliki da zahval
nica za izborno deklamovanje »Pisarjev 
sin«, F>oeziJa Jos. Stritarja (1. zvezek) o 
priliki Vodnikove svečanosti dne 2. sve
čana 1893. Zahvalnico podpisalo je vodstvo 
i vsi g. g. odborniki ter njo je g. Wemig-ovi 
tajnik sam lastnoročno izročil.«

23. decembra istega leta je prišlo na 
volitve T odbor čitalnice do trenja med 
pristaši Aniona Navratila in pristaši Fran
ca Stajerja. Slednji so oporekali, da trije 
Hrvatje (brata Evgen in Artur Kniewald 
in Jakob Majdič) nimajo volilne pravice, 
češ da niso pločali mesečnih prispevkov. 
Spor so rešili z glasovanjem, pri katerem 
so dobili večino Navratilovi privrženci.

Zavoljo tega six>ra Je v začetku leta 
1894 izstopilo iz čitalnice 5 članov. Dne 
4. februarja Je bila, kot vsako leto, Vod
nikova svečanost, katere so se udje čitalni
ce polnoštevilno udeležili. Prireditev se je 
pričela z deklamacijo Josipine Banove, ki 
jo Je »občinstvo viharno aklamovalo«. Pa 
kaj je tudi ne bi, saj kronist malo dalje 
piše, da Je »imenovana gospodična nežna 
p rik az a  ima lep zvenek glas in Je dolgo 
poezijo predavala precizno in čustveno, 
zato ji hvala v imenu čitalnice«. Po govo
rih in deklamacijah se je nadaljeval ples, 
ki je trajal v.se do jutra.

Peter Vujčič, predsednik občinske skupščine Metlika, 
je na gasilskem domu v Drašicih odkril spominsko 
ploščo, posvečeno padlim borcem in gasilcem ter žrt
vam vojne. (Foto: S. Dokl)

Posredovala bo organizacija
Upokojenci in borci iz Gradca se bodo zavzeli 

za pomoč 84*letnemu Martinu Kovačiču

Tone Sobar je tajnik po
družnice Društva upokojen
cev v Gradcu, kjer je včlanje
nih okoli 100 občanov. Ko 
smo ga vprašali, kako upo
kojenci žive, je p>ovedal:

— Gospoščine si nihče od 
naših upokojencev ne more 
privoščiti, F>ač pa gre neka
terim bolje, drugim slabše. 
Kdor je še pri moči, da se 
ob pokojnini ukvarja še s 
kmetijo, je na dobrem. Pred 
dnevi pa sem zvedel, da gre
našemu članu, 84-letnemu
Martinu Kovačiču slabo. Ker 
vsi vemo, koliko je prestal 
in žrtvoval za NOB, smo bili 
prepričani, da ima dobro po
kojnino, prejema p-2 samo
340 din. "Je tak človek, da- se ' 
ni nikdar rinil v ospredje in 
ni nikdar prosil za pomoč, 
zato je prikrajšan.

Trije sinovi so mu padli v 
partizanih, le eden se je vr
nil živ domov Z ženo in naj
mlajšim sinom je bil v inter
naciji na E.abu, domačijo pa 
so jim zažgali. Naša organi
zacija mu je sklenila poma
gati. Najprej bomo poslali 
delegacijo na socijalno zava
rovanje. da bi ugotovili, kak
šne so možnosti za povišanje

pokojnine, bodisi starostne 
ali borčevske. Premišljam pa, 
če ni med našimi člani še 
kaj takih, ki si ne znajo šma
rni pomagati. Žalostno je, da 
uspevajo samo ljudje s ko
molci. drugi pa ostajajo zadaj.

Stavba v Rosalni- 
cah naj ostane!
Ob ustanovitvi novega pre

voznega podjetja v Metliki 
»Metlika-Trans« je bilo reče
no, da bo občinska skupščina 
podjetju odstopila stavbo pri 
skladiščih v Rosalnicah in 
dve baraki. Na zadnji občin
ski seji pa so na predsedni
kov predlog sprejeli drugačen 
sklep. Menili so, da bi t / a  
s podaritvijo stavbe občina 
preveč velikodušna in da bi v 
tej stavbi kdaj kasneje lahko 
nastalo morda drugo podjet
je. Metlika-transu pa bodo 
F>omagali na ta način, da so 
mu za Pionirjevo delavnico 
dodelili gradbeno parcelo, 
podjetje pa bo lahko uporabi
lo tudi gradbeni maiterial od 
Radmanove hiše, ki jo bodo 
v kratkem porušili. Poleg te
ga bodo v Rosalnicah dobili 
dve baraki za skladiščenje 
maziv, gum rezervnih delov 
itd.

V Gradcu 
ne bo več porok
Ker v Gradcu soba za po

ročne obrede res ni primerna 
za slavnosti, razen tega pa ee 
poročni pari dandanes navad- 
^  peljejo k poroki z avtomo
bilom, so na občinski seji 
sklenili, da v Gradcu ne bo 
več porok. Ženini in neveste z 
gradaškega konca bodo mora- 
li poslej k matičarju v Met
liko

POJASNILO
v  prvem delu današ

nje številke še posebej 
objavljamo dve strani 
gradiva o razvoju met
liške občine v zadnjem  
letu in s tem v zvezi 

-zlasti Se pregled rasti 
kolektiva BETI. — Po 
prvotnem dogovoru in 
želji občinske skupšči
ne naj bi izsšli ti dve 
strani že prejšnji te
den, česar pa zaradi 
tehničnih ovir nism o 
mogli izpeljati. Ker pa 
se metlišiki občinski 
praznik vsako leto Ča
sovno sklada s proslav
ljanjem državnega praz
nika nove Jugoslavije, 
dajemo v tem tednu z 
današnjo objavo m etli
škega gradiva še pose
ben poudarek uspehom, 
ki so jih delovni ljudje 
občine Metlika dosegli 
v zadnjem letu.

UREDNIŠTVO 
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Vaški aktivi ZMS 
so zaživeli

Zadnji politični dogodki v 
svetu so razgibali tudi va
ško mladino v metliški ob
čini. Člani občinskega komi
teja ZMS so navezali tesnej
še stike s predstavniki va
ških aktivov ZMS, jih sezna
nili z najnovejšimi dogajanji 
in stališči in jih navdušili za 
delo. Čeprav je ostalo na po
deželju le malo mladine, so 
v posameznih vaških aktivih 
že sklicali sestanke, na ka
terih so se dogovarjali 6 pro
gramu dela. Posebno priza
deven je postal vaški aktiv 
ZMS na Krasincu, kjer so 
mladinci pred kratkim odprli 
svoj mladinski klub- Z manj
šim denarnim 2meskom jim 
je pom ^al tudi občinski ko
mite ZMS.

Fantje se niso 
potegovali za ugodne 

štipendije
Za štipendije, ki jih je le

tos razpisal republiški sekre
tariat za narodno obrambo, 
tudi v metliški občini ni bi
lo pravega zanimanja. Na 
oddelku za narodno obram
bo se letos ni oglasil nihče, 
čeprav so štipendije visoke. 
Fantje, ki so v juniju uspeš
no dokončali osemletko, bi 
lahko prejemali 400 din šti
pendije, če bi se odločili, da 
bodo obiskovali po končani 
srednji šoli eno izmed voja
ških akademij. Videti je, da 
mladi ljudje in njihovi star
ši še niso dovolj seznanjeni 
z vlogo naše armade in da še 
ne znajo ceniti ugodnih po
gojev pri dodelievaniu štipen
dij.

Mladinski klub 
ostal v povoiih
Metliški mladinci pogosto 

tarnajo, da je kulturno-za- 
bavno življenje v mestu zad
nja leta zamrlo in da v pro
stem času ne vedo, kam bi 
se lahko zatekli. Čeprav so 
v Metliki odprli mladinski 
klub, kjer bi se mladi ljud
je lahko zbirali, delo v njem 
ni zaživelo. Posebna komisi
ja, ki bi morala sestaviti pro
gram in poskrbeti za privlač
nejše oblike dela, ni izpolni
la svoje naloge. Najrazličnej
ši športni in drugL pripomoč
ki, ki so zbrani v dveh pro
storih tovarne »Beti«, so naj
večkrat po ves teden sprav
ljeni in jih nihče ne uporab
lja. Mladinci se tudi prav 
nič več ne zmenijo za preda
vanja, za manjšo knjižnico 
in jim celo za časopise in re
vije ni mar. Občinski komi
te ZMS je pred kratkim skle
nil, da bodo o delu kluba in 
o neizpolnjenih nalogah ko
misije spregovorili tudi na 
prihodnjem sestanku

SPREHOD PO METLIKI
■IZVKSNI ODKUIll K1NU1K.\L- 

NIII PODRUŽNIC so v večini pod
jetij in ustanov imeli sestanke, 
na katerih so razpravljali o pri
pravah za obdne zbore sindiiuU- 
nih podružnic, ki bodo sklicani 
že prihodnji mesec.

■  V VSEH PODJETJIH IN US
TANOVAH bodo v decembru te
čaji prve ponM>čl. Tako bodo tu
di v metliški osnovni šoli preda
vanja za vse člane učiteljskega 
zbora, ki Se nimajo takega tečaja. 
Predavala bosta metliška zdrav
nika dr. Jožef Benka in Tomislav 
Goo'anić. Prejeto znanje bodo uči
telji v posebnih tečajih posredo
vali učencem 7. in 8. razreda os
novne šole.

■  MINULI TORKOV 2IVILSKI 
SEJEM Je bil v znamenju bliža
jočih se praznikov, saj so Belo
kranjke, zlasti pa Hrvatdce, pri
nesle na trg veliko perutnine, 
predvsem puranov. Za pure so 
zahtevale 30 din, za purane pa 
40—60 dinarjev. Vendar so hrvat
ske kimiice, Id so se lAiale, da 
bodo morale živali spet tovoriti 
domov, iJTOti poldnevu popustile 
v ceni, tako da je 6 kilogramov 
težak puran Sel v poromet tudi za 
StiiEi stare tjaočake.

■  NA RE21SERSKI TEČAJ, Id
ga je organiziral občinski svet Zve
ze kultumo-prosvetnih organlsacij 
v Črnomlju^; je povabil tudi reži
serje prosvetnih društev iz metli
ške občine. Vendar je bil odidv 
zelo slab, zato je občinski svet 
ZKPO iz Metlike ponovno opozo
ril domača prosvetna društva, naj 
vodje dramskih skupin ne zamude 
te izredne priložnosti. Tečaj je ob 
sobotah popoldne in nedeljah do
poldne.

■  KUUB POZNEMU JESEN
SKEMU CASU in slabemu vreme
nu še vedno prihajajo v Belokranj
ski muzej posamezni obiskovalci 
in šolske ter druge skupine. Zla
sti veliko je zanimanje za razsta
vo belolcranjskih motivov Božidar
ja Jakca. Ta razstava bo odprta 
še ves december.

■  POD GRAJSKIM OBZIDJEM 
na poti proti Obrhu Je nekdo po 
zelenem taregu stresel cele kupe 
papirja. Ne razumemo človeka, ki 
ima tako malo čuta za lepoto oko
lice, ko bi vendar lahko tisti pa
pir odložil ali sežgal kje drugje. 
Med papdrjl so tudi razglednice 
in kuverte z naslovom nesramne
ža, zato ga tistim, ki skrbe za red 
io snago, ne bo težko najti.

m e H išk itA ^ fe d n ik



Novi naročniki Dolenjsitega lista

»v Brežicah je doslej naj
boljši pism onoša pri zbi
ranju novili naročnikov 
Ivan Bogovič,« je v pone
deljek zjutraj sporočil 
kontrolor Jože Šerbec z 
brežiške pošte, »Akcija te
če dalje in za ta teden 
imamo že tudi nekaj novih 
v rokah.« je obetajoče ob
ljubil.

Pism onoša Dimc iz Krške
ga je do konca preteklega 
tedna oddal pet naročilnic 
za nove naročnike in prija
telje Dolenjskega lista. 
Povedal je tudi, da njegov 
tovariš Geršak še vedno 
vodi in da je krška pošta 
že dosegla postavljeni plan 
s  103 norim i naročniki, da 
pa pri tej številki ne bodo 
še odnehali.

v  veliki družini bralcev našega 
domačega pokrajinskega tednika 
pozdravljamo n o v e  n a r o č 
n i k e ,  ki so si naš časnik na
ročili v zadnjem tednu:

BIZEUSKO: Rezika Putrih. Bi
zeljsko 135; Milka Veršec, Bizelj
sko 26; Anton Sodič, Dramlje 21, 
in Ivan Gregl, Bračna vas 11

BI.ANCA: Justina Božič, Kladje 
29; Karl Urbančič, Čanje 40; Ma
rija Zupan, Čanje 38; Franc 
Abram, Kladje 6; Ivan Jeler, Ča
nje 36, Štefka Kramžar, Čanje 16; 
Avgust Bošnjak, Čanje 18; Martm 
Gorišek, Čanje 11, in Alojz 2i- 
bert. Kladje 9

BOSTANJ:; Marija Fakin, Log 
32; Alojz Orehovec, Boštanj 6; 
Karl Možič, Apnenik 16, in Ivan 
Redenšek, Kompolje 29.

BRESTANICA: Rafaela Teraž,
Brestanica 62; Neža Gričar, Bre
stanica 7, in Albin Fakin, Bresta
nica 45.

BREZICE: Marija Baškovč, Tr
nje 43; Marija Berlan, Čatež 33; 
Jože Budič, Čatež 1; Janez Soško, 
Prilipe 19, in Franc Kržan, Pod 
obzidjem 32.

CERKUE OB KRKI: Anton Bar 
bič, Bti^eča vas 18; Mimica Dvor
nik. Račja vas 13, in Anton Lenič, 
čreSnjice 14.

ČRNOMEU: Katarina Vlašič,
Sevnik 12; Rozalija Kralj, Tribu
če 56; Darko Kralj, Tribuče 56; 
Marija Pavlič, Grič 16; Jože Ilenič, 
Butoraj 8; Janez Butala, Butoraj 
3; Jože Beber, Kanižarica 12; Ivan 
Jeršin, Na utrdbah 14; Vlado Kra
mer, Pod smreko 8/1; Franc Ma
gister, Pod smreko 1; Karel Volf, 
Vojinska 20; Minka Pezdirc, Ko
lodvorska 29; Ivanka Jug, Pod 
smreko 3; Anton Weiss, Kolodvor
ska 13; Ana Butala, Partizanska 4; 
Ana Švajger, Kolodvorska 2; Jo
že Božičevič, Staneta Rozmana 32; 
Janez Sprajcer, Semiška 11; Luka 
Nagode, Staneta Rozmana 16; Ma
tija Majerle, Staneta Rozmana 3; 
Fanika Malerič, Loka 20 c; Slavo 
Smrekar, Vrtna 23; Ivan Petje, Na 
utrdbah 22; Janez Grdešič, Čudno 
selo 10; Jože Vrtin, Dobliče 35; 
Franc Berden. Dobrička gora 17; 
Anton Brunskole. Jelševnik 9; 
Janko Palajsa, Stražni vrh 8.

DOBOVA: Ivan Horvatič. Miha- 
lovec 60; Anton Toporišič, Mostec 
15, in Karl Kežman. Dobova 3.

DOL. TOPLICE: Jože Muhič,
Obrh 13; Ludvik Lavrič, Sela 15; 
Marija Škufca. Obrh 15; Ivan La
vrič, Dol. Toplice, n. h.; Jože Bob
nar, Dol. Toplice 49; Sidonija Ku
šar, Dol. Toplice 25; Jože Muren, 
Dol. Toplice 111; Marija Osana, 
Dol. Toplice C3; Stefan Fiflt, Dol. 
Toplice 67; Jože Krakar. Meniška 
vas 11. in Alojz Jarc, Dol. Topli
ce, blok 111.

DRAGATIS: Ferdo Babič. Kne- 
žina 14.

GLOBOKO: Karl Antončač, Glo
boko 16; Franc Fabinc, Globoko 
5 a; Ivan Močan. Mali Vrh 9 b, 
Franc Pajdaš, ml., Globoko 84, in 
Leopold Cvetko, Globoko 17.

GR.ADAC: Alojzija Jurejevčič,
Kapljišče 4, in Marija Šuštarič, 
Prilozje 6.

HINJE: Friderik Šuštaršič. Po
lom 8; Franc Vidmar, Prevole 8; 
Stanko Obrstar, Retje 27; Cvetko 
Pršle, Polom 7; Jože Turk, Vrh 7; 
Franc Blatnik, Visejc 4, in Miha 
Ožbolt, Smuka 2.

KAPELE: Marija Gluhak. Slo-

Vzljubil sem svoj poklic!
Vzljubil je poštarski poklic -  Poštar mora biti 

razgledan, ker nerazgledane ljudi ne spo
štujejo

IS-letnega Stefana Rajer- klic mi ugaja, vzljubil sem
ja, pismonošo na pošti 
Straža, sem srečal, ko se 
je v dežju s kolesom pe
ljal proti Soteski. Torbo je 
imel napolnjeno do vrha. 
kapo pa na očeh, kot da 
bi hotel skriti svojo mla
deniško zadrego in neizku- 
šenost

Hotel sem kaj več izve
deti o Stefanu in njego
vem poklicu, zato sem mu 
malce izzivalno rekel: »Te
žak je ta m š poklic«

Hitro se je znašel in mi 
vrnil milo za drago. »Na
ša družina je poštarska, 
saj smo bili v tej službi 
kar 'štirje Rajerjevi fant
je. Jaz sem bil po osnovni 
šoli nekaj časa praktikant 
na pošti Dvor. Tam sem 
se tudi navdušil za ta po
klic m se odločil, da bom 
poštar. Sedaj sem že me
sec in pol pripj-avnik. Ne
kaj časa bom še priprav
nik, potem pa, upam, bom 
dober pismonoša. Želim 
se izpopolnjevati, kajti 
poštar mora biti razgle
dan! Ljudje me večkrat 
kaj sprašujejo, pa je tre
ba najti odgovor. Ta po-

ga!« je kljub dežju hitel 
pripovedovati Stefan. Nato 
sva se 2 najmlajšim po
štarjem v novomeški obči
ni pogovorila še o akciji 
»Dolenjca« in o pridobiva
nju novih naročnkiov. 
Simpatični črnolasi Stefan 
je povedal, da imajo naš

list že skoro pri vsaki hi
ši, zato je težko najti no
vega naročnika. »Da pa le 
ne bom čisto na suhem, 
sem že pridobil Viko Gor- 
šetovo iz Soteske. Upam, 
da bom dobil še kakšnega 
novega,« je končal pogo
vor poštar Stefan, doma z 
Lašč v Suhi krajini.

S. DOKL

gonsko 40. in Ana Krošelj, Slo- 
gonsko 11.

K(K;E\ME: Andrej Antolin. Cvi- 
šlerji 13; Marija Hegler. Zeljne 
.■JO. in Ludvik Damše. Ljublianska 
5.

KOPRIVNICA: Roman Kunej.
Gorjane 36; Avgust Polšak, Ko
privnica 42, in Jože Kunej. Gor
jane 22.

KRMEIJ: Drago Giovanetti, Kr
melj 28; Antonija Pavlin. Krmelj 
23; Vida Korak, Krmelj 34, in Ju
lijana Kuk. osnovna šola Krmelj.

KR>iK.\ V.AS: Stanka Kreačič,
Vel. Malence 34; Marjan Zibert. 
Dol. Skopice 8; Fanika Stanič, 
Dol. Skopice 6, in Ivan Golobič, 
Dol. Skopice 59.

KRŠKO: Ivan Gane, Vrtna 2; 
Jožefa Ban. Ravne 35; Karl Žu- 
pevc. Ravne 51; Franc Demač, 
Zdolska 18; Vinko Poljane, Delav
ska 4; Cilka Kozole, Kremen 25; 
Cilka Ferlin, Zdolska 10; Albin 
Bogolin, Rožmanova 20; Kliček 
Rozi, Kolodvorska 6; Jože Erman, 
Kajuhova 4; Rezi Pirc, Zdolska 14; 
Štefka Špiler, Aškerčeva 8; Anto
nija Pleterski, Cesta 4. julija 21; 
Anton Molan. Cesta 4. julija 2; 
Franc Radišek. Ob potoku 8; Franc 
Pavlič. Erjavčeva 1; Gita Založ
nik. Stritarjeva 5; Tilka Marič, 
Papirniška 4; Jože špiler. Papirni
ška 4; Angelca Podlesnik. Delav
ska 2; Jože Nedoh, Cesta 4. juli
ja 84; Marija Štrucelj, Cesta 4. 
julija 97; Rezka Simcmčič, Cesta 
4. julija 55; Biserka Budna, Zdol
ska 16 a; Angela Ašič, Na resi 1; 
Sandi Runovec, Na resi 1; Jan

ko Korbar, Sremič 13 a; Pavla Ce- 
ner, Narpelj 15; Jože Žnidaršič, 
Cesta krških žrtev 37; Anton Ku
nej, Sremič 22; Miha Mavsar. Vrt
na 3; Stanko Novak, Dolenja vas 
34; Franc Planinc, Pesje 18; Majda 
Kurnik, Sp. Stari grad 22; Ivan 
Savnik, Pesje 14; Anton Arnšek, 
Dolenja vas 23; Jože Gajšek, Do
lenja vas; Veronika Lapuh, Do
lenja vas 19; Stanko Nežič, Vr
bina 10; Franc Pečnik. Sp. Stari 
grad 4; Stanka Molan, Dolenja 
vas 40, in Jože Omerzu. Sp Stari 
grad 23.

LESKOVEC ;̂ Martin 
Mrtvice 33; Franc Ferenčak, Mrtvi
ce 40; Ivan Zupančič, Drenovec 
8; Jože Stokar, Vel. Podlog 48; 
Vinko Sotlar. Drnovo 3; Marija 
Zakrajšek, Vel. Podlog; Angela 
Strle, Drnovo 29; Franc Felicijan, 
Drenovec 1; Jože Kerin, Dolenje 
4; Julijana Duliba, Senuše 40, in 
Julijana Pirnat. Senuše 41.

LOŠKI POTOK: Jože Mohar,
Retje 111. in Neža Tanko, šegova 
vas 39.

METLIKA: Franc Nemanič, Ra
kovec 12; Marko Levstik, Mestni 
trg 13; Matija Kompare, Trdino
va pot 1; Franc Kraševec, Breg 
revolucije; Vlado Magovac, Trno
vec 13; Martin Kramarič, Grabro
vec 29; Jože Simonič, Dol. Lokvica 
9, in Alojz Košir, Dol. Lokvica 6.

MIRNA NA DOL.: Vladimir Sil
vester, Mirna 116; Franc Pepel, 
Mirna 74; Jože Dim, Brezovica 12; 
Franc Tramte, Gorenja vas; Ana 
Kolenc, Sevnica; Stane Novak, 
Cimik; Terezija Rus, Migolica 17;

Z A H V A L A

V globoki žalosti sporočamo sorodnikom in vsem, 
ki so jo poznali in imeli radi, da je v 41. letu v 
Kanadi tragično preminila naša ljuba, predraga

TONČKA JEŽ
ROJENA ZAGORC

Pogreb drage pokojnice je bil 2. novembra v Bra- 
lomu.

Žalujoči: mož Toni v Bralorntt, oče, sestri 
Fanika in Mimica % družino, bratje Jože, Janez 
z družino, Silvo, Ježeva mama s svojci in 

drugo sorodstvo

Bralome, Imenje pri Šentjerneju, Novo mesto, Ljub
ljana, Goppinger, Slap pri Vipavi, 25. 11. 1968.

Franc Bizjak, Migolica; Milka 
Hostnik. Brezovica 7; Anton Les
jak, Zabrdje 22; Marija Novak, 
Selo 11; Anton Krištof. Sevnica 
19, in Anton Lah. Migolica 4

MOKKONCKi: Alojz Riiavet' ''lo- 
kronog 30; Jožefa Strupen, Slep- 
šek 16; Franc Bregar, Bruna va-s 
9; Ivana Knez. Drečji vrh 21; 
Ludvik Anderlič. Radna vas 11, 
in Alojz Murene, mesarija, Mo
kronog.

NOV'O MES'rO: Marija Koščak, 
Kristanova 12; Gvido Hren, Mala 
Bučna vas, novo naselje; Katica 
Jurečič. Mestne njive. VII. blok 
št. 12; Janez Bregant, železnina. 
Partizanska 2; Fani Kraljič. Mest
ne njive 7; Dana Ausec, Mestne 
njive blok 11/14; Aldo Šinkovec, 
Regerča vas 48; Ivan Smajdek, 
Regerča vas 42; Jože Mihelčič, Re
gerča vas 45; Stanko Pugelj, Stran
ska vas 44; Stane Lipovec. Šmihel, 
n. h.; Franc Šlaus, Šmihel 24; Ani
ca Dolenc, Brod 48; Marija Lipo
vec. Kmetijska šola Grm. Skalic- 
kijeva 1; Ana Zefran. Gotna vas 
19; Karolina Guštin. Skalickijeva 
6; Anica Savnik. Adamičeva 10; 
Jože Pavlin, Gotna vas, in Peter 
Horvat. Irča vas 24.

ORTNEK: Janez Arko, Vel. Po
ljane 15.

OSILNIC.A: Lojzka Šercer, Osil
nica 4, in Fanika Žagar, Hrvatsko 
15.

OTOČEC; OB KRKI: Milka Fur
man, Sr. Grčevje, in Jožica Tra
tar, Otočec 53.

PISECE: Ivan Jurkas, Pišece
73; Jože Kolman, Podgorje 79; 
Franc Lipar, Dednja vas 4; Aloj
zija Majerič, Dednja vas 46, in 
Janez Zemljak, Dednja vas 13.

PODBOČJE: Janez Hočevar. Pod
bočje, Alojz Oštir, Hrastnik 6, in 
Janez Kodrič, Brezovica 3.

RIBNICA: Milan Ašič, Ribnica 
25; Franc Kersnič, Hrovača 5; 
Franc Mate, Hrovača 18; Ostoja 
Dukič, Ribnica 31; Anton Debelak, 
Ribnica 41; Ivan Kranjc, Ribnica 
144; Frančiška Javornik, Gorenja 
vas 1; Marjan Gril, Ribnica 120; 
Ljubo Cimboljevič, Ribnica 144; 
Anica Arsič, Ribnica 144; Drago
ljub Cvetkovič, Ribnica, stolpič 
4; Nedeljka Petkovič, Ribnica, 
stolpič 4; Vlado Kolakovič, Ribni
ca, stolpič 4; Marko Jovanovič, 
Ribnica, stolpič 4; Andrijano Iva
novič, Ribnica, stolpič 4, in Ur
ška Ložar, Ribnica 43.

SENOVO: Avgust Abram, Seno
vo 177; Alojz Zidar, Mali Kamen 
57; Jože Bohorč, Reštanj 61, in 
Jože Resnik, Mali Kamen 41.

SF'VNICA: Rudi Seničar, Ledi
na 29; Jelka Jager, Zigerski vrh 9;

1 *2

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 kujicema posojilo do 2 milijona Sdin, če sta 
oba kreditno sposobna.

Informacije;

NOVOTEHNA
TRGOVSKO PODJETJE, NOVO MESTO 
telefon 21-132

Terezija Sopar Zigerski vrh 29; 
Drajo <'’n - ;• ■ n
Dom počitka »Inipaljna«. p p. 
15.

ST.\R1 ru(. 015 Kata
rina Ka.stclic. Kovača vas 7; Peter 
Kastelic, 'Gor Podjiora 3, in Jože 
Tomažin. Kot 

STOPICE: Marko Luzar, Miho
vec 3; Marija Kralj, Dolž ;«), in 
Majda Kozmelj osnovna šola 

STK.\Ž.\: Marija Ravbar, Jurka 
vas 16; Franc Jerman, Dol. Stra
ža 90, in Vika Gorše. Soteska 35.

SL'IIOR: Marija Nemanič, Be-
reča vas 8

(nadaljevanje prihodnjič)

Gospodinja i\nica Savnik

Šest 
naročnikov - 
šest mnenj

Te dni sem se sprehodil 
med našimi novimi naročni
ki. Zvedel sem, kaj jiih je 
vlelclo, da 30 se pridružili 
velikemu krogu braJoev »(Do
lenjca«. Povedali so:

#  ANICA SAVNIK, gos
podinja: »Bila sem dv;krat 
naročena na list, vendar sem 
ga zairadi obilice drugih čar 
sopisofv v hiši odpovedala. V 
tem času sem ga kar pridno 
prebirala, saj človek kax ne 
more živeti brez domaičLh 
novic.«

#  IVAN s^MAJDEK, kmet; 
»Bral sem ga vedno! Zdaj, 
ki mi ga je naročila hčer
ka, ga bom še bolj. Ob zim
skih večerih, ko bo nekaj 
več časa, se mu bom bolj 
posvetil.«

9  ALDO ŠINKOVEC, sbru- 
gar: »Na »Dolenjca« sem bil 
že njiroćen. Pred dvema le
toma sem ga odslovil kot 
vse druge časopise, ki so 
postali finančno breme. Kot 
vidite, sem se spet vrnil 
med redne bralce.«

#  FRANC SLAVS, pros
vetni delavec; »Donaače glar 
silo sem redno bral. Zdaj, ko 
mi ga je prijiesel poštar, 
sem ga pa kar naročil.«

#  STANE LIPOVEC, šo
fer; »Dolenjca sem redno 
kupoval pri prodajaloiih ča- 
soipisov. Nisem ga mogel od
kloniti, ko mi ga je ta^ko 
lepo ponudil poštar.«

#  J02E  MIHELIČ, upo
kojenec: »Na list me je na
ročila žena. Do zidsij sem ga 
redno prebiral pri sosedu, 
s ka.terim menjava časopise. 
Postal sem reden naročnrjk. 
V našem glasilu najdem do
volj zanimivega pisanja o 
vsem, zlasti o ljudeh, ki jih 
p>OCTiam.«

S. DOKL

I
m

Prosvetni delavec Franc 
šlavs



PRAZNIČNA NAGRADNA KRIŽANKA
Tudi tokrat: 

30 lepih nagrad
Po daljšem času smo danes pripravili 

našim bralcem majhno presenečenje: na- 
S r̂adno križanko. Med izžrebance bomo 
tokrat razdelili 30 lepih nagrad:

1. NAGRADA — 250 din
2. NAGRADA — 200 din
3. NAGRADA — 150 din
4. NAGRADA — 100 din
5. NAGRADA — 80 din
6. NAGRADA — 60 din

7.—30. NAGRADA: 24 lepih knjižnih daril

Izrezana križanka bo hkrati kupon za 
udeležbo pri žrebanju. Rešitve pošljite 
najkasneje do petka, 13. decembra 1968, 
na naslov: DOLENJSKI LIST, Novo me
sto, p. p. 33 (levo spodaj pripišite na ku
verto: KRIŽANKA).

In nikar ne pozabite: vaš točen naslov 
mora biti obvezno napisan na belem robu 
izrezane križanke!

Reševalcem križank in vsem, ki radi 
tarejo trde orehe — lep pozdrav!

UREDNIŠTVO 
DOLENJSKEGA LISTA

lUM assa

■I oznaka Im p en e  ( Ita lija ) , cigaret, 4. m dvistn jska ra- 
Š 53. del tedna, 54. h ribov je  stilna, 5. ok rajšava za

na G orenjskem , 56. trn je- »idem« (isti. Isto), 6 . ma-
vo drevo, 58. čas brez voj- zilo, ki ga pridobivajo  iz 
ne, 59. odmev, .60. glavno surovega o lja, 7 plesen 
m esto  G rčije, 62. k do r se na vinu; tudi ta ta rsk i po- 
nepoklicno (iz ljubezni) glavar, 8 . s ta ro s lo v a n ^ a  
u k v arja  s čim, 63. hladno pijača, 9. teža posode ali 
orožje, 64. zajezena voda, om ota, 10. lepa v rtna  cve- 
66. o rod je  za tan jen je, tlica. 11. avtom obilska ocs- 
68 . žensko ime, 69. južni’ naka K ran ja , 12. p raska, 
sadež, 71. desni p rito k  Do- razpoka, 13. žensko ime,
nave v vzhodni S rb iji, 14. v rsta  papige, 15. nra-
74. igra na kon jih  z žogo, voslovje, etika, 16. k ita jsk a
75. pod, 76. izdatek, T8 .no- utežna enota, 18. v rs ta  so- 
vost, novota, 80. življenj- late, 19. vrednostn i papir, 
ska tekočina, 81. avtomo- 20 . črnilo, 21. vojašnica, 
b liska ozmaka K otora, 24, p>olt, 26. zadano delo,
82. lopa za seno, 84. gre- 29 stro jilo , 30. zguba, dol- 
dlna, polica v rebri, del govi, obveze 33. drevesni 
stavbe, 85. kavni nadom e- zajedalec, 34. p ralno  sred- 
stek, 87. naplačilo, nadav, stvo, 36. del električne na- 
89. obredna posoda, 91. pe- peljave, 39. l ^ t a r ,  40. v rsta  
neče se vino, 92. sprem lje- sek ire  (širooka); 
valeč, oproda, 94. italijan-

= ski veletok: ‘̂ 1- s® začne da-
1 niti, 43. belg ijski pevec za-

96. h išno  obuvalo, 98. naš bavne glasbe Italijanskega 
tednik, 99. n a jrazširjen e jša  rodu, 45. m rhovinar, 46. del 
rastlina , 100. kem ijski sim- pohištva, 48. peketanje, 
bol za erb ij, 101. p rigan jač  49 51 srbsko  m oško
v kazenskem  taborišču , im e, 54 . p regrada, 55 . pes- 
103. pripom očki za varje- stopica, 57. naša so-
nje, 105. šaren ica v očesu, sednja država, 58. vodnik,
106. zensko uiie, 107. v rs ta  vzgojitelj, sfvetovavec, 59. 
pokrivala, 108. duh, vonj, jesenski m ladič, 61. m era,
109. im e p isa te lja  Kersni- 63. k rinka, 64. navpičen
ka. 110. lite ra rn a  z v ^ .  M io s trm  ^  65_ ovoj, v leu iam a,
ep o j^ ja , 111. pozna ziv p ^ e t ,  &1. duše um rlih  preko  reke 105. im e rodezijskega ra-
Ijen jska leta, 113. geološka plem e v Zam beziji, 70. del ^  ^
doba, m lajši te rc ia r, 115. obraza, 72. v rs ta  žita. 73. ’
usedlina, sedim ent, sese- grebljlca, strgavka v me-

Prepozni smo, tu je že pred nami nekdo 
pristal!

sisita 106. g rškaSm itha,

92. tesno se prilegajoča -
dek, 117. glasbilo, 118. kra- dicini, 75. cev, svitek, oboj- p le tena obleka, 93. oseba, 1()9 črka (staroslo-

 ... . J . , J  1  ̂  ̂ tiča evroazijske države, ka, 77. tisoč vatov, 79. oli- na katero  je  izdana me- ,,„„„,1-0 ̂ lin  h o
VODORAVNO: 1. ^  119. najv išja  tu ršk a  gora. ka, obzirnost, 80. dom ača nica, 95. veliko glasbeno avtnrnohiKkft

7. z m erjen jem  določena 47. d rvarsko  orodje; del ^ 83.* upodabljajoči delo, 97. znani angleški avtom obilska oznaka Sa-
v išina kake točke, 11. v rs ta  alp in istove oprem e; 
šp o rtn e  igre (predvsem  v gorivo, 50. u š ja  11-
A ngliji), 17. drevesni zaje 
daleč, 19. navlaka, napK>ta, 
brem e, 21 . del m oške gar
derobe, 22 . glavno m esto 
Jo rdan ije , 23. sončni za
hod. 25. velik gorski vrh, 
27 postava, zaveza, 28^žu- 
pan pri nas za časa F ran 
cozov, 29. časovno obdobje, 
30 gora v G rčiji, sim bol 
pesništva, 31. ind ijsk i d ro 
biž, 32. glavni števnik, 
33 vrsta  ptice, 34. avto
m obilska oznaka M akar 
ske, 35. zem ljevidna knji 
ga, 37. k ra tica  za »Anno 
Domini« (v letu gospodo
vem ), 38. kdor nič nim a, 
40 gospodična. 42. žila od-

l § i i i i e l i

stoletij
Nekdo ;e govoril o zakonu 

in dejal:
»Mož, ki slabo ravna s svo

jo ženo, zasluži, da se mu 
zažge hiša nad glavo.a 

Shaw, ki je moža dobro 
poznal, je nedolžno pripom
nil:

»No, upam, da ste visoko 
Zavarovali svojo hišo!«

Mlada igralka, priznana le 
potica, je pisala satiriku pi
smo, v katerem je izrazila 
željo, da bi imela z njim 
otroka, ki bi bil po njenem 
mnenju izreden, saj bi pode
doval njeno lepoto in pisa
teljevo duhovitost.

Shaw pa je ukrotil njeno 
navdušenost z enim samim 
stavkom:

»Kaj pa, če bi bil otrok 
neumen kot vi in lep kot 
jaz?«

Lepa gospa, katere mož j i  
^il hudo bolan, je vprašala 
Shawa:

»Kaj mislite, mojster? Ali 
le kaj upanja?«

»Hm,« je odgovoril neusmi 
Ijeni' humorist, »to je odvis 
no od tega. kaj upate «

časnik, 99 bodica, 101. žen- f
sko ime, 102. žlebič v des- stražo , 116. o ran je .

činka, 52. av tom obilska srb sk a  reka, tud i znam ka s tro j. 90. grški m itološki kah, v dogah. 104. azijska (Sestavil: JOŽE UDIR)

NAVPIČNO: 1. ognjeni um etnik. 85. da\Tia doba, 
zubelj, 2. zlatnik, 3. južno- 86 . vetrnica, 88. naprava,
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LESNI KOMBINAT V

NOVOLES
Novo mesto-Straža

0  drobno pohištvo 

0  stilno pohištvo 

0  vezane plošče 

% panel plošče 

0  žagarski izdelki 

#  furnir 

% šivani zaboji

Za praznik čestitamo!

ŽITO DE PEKARNA
NOVO MESTO

Ob 20-letnici ustanovitve DE »PEKARNA« Novo mesto in ob 10-letnici Živil
skega kombinata »2ITO« Ljubljana čestitamo za dan republike, 29. november, 
vsem občanom in našim poslovnim tovarišem!

Želimo veselo praznovanje ter poslovne uspehe in se še nadalje priporočamo 
za naklonjenost.

Kolektiv DE PEKARNA, Novo mesto

Kolektiv tovarne zdravil KRKA iz Novega 
mesta pozdravlja vse delovne ljudi in 
čestita za praznik!

KRKA
N O VO  MESTO

TRGOVSKO PODJETJE NA VELIKO IN MALO

KRKA
BREŽICE

v a b i  potrošnike v svoje prodajalne, kjer bodo dobro postreženi in zado
voljni z nakupom. Posebno prip>oročamo nakup v MARKETU v novem bre
žiškem naselju.

2ELIMO VESELO PRAZNOVANJE DNEVA REPUBLIKE!

PODJETJE ZA 
PTT PROMET 
NOVO MESTO

pošilja prisrčne pozdrave vsem prebivalcem Do
lenjske in Spodnjega Posavja in čestita za 
praznik.

Od komunale do izdelave industrijske opreme
10 LET SPECIALIZIRANO

PODJETJE 

ZA

INDUSTRIJSKO
S O P  K R Š K O

OPREMO

K R Š K O

Od lopate in klešč do sodobne proiz
vodnje za sodobne potrebe je dolga pot. 
Kaj vse je bilo treba prestati na njej, 
ve samo kolektiv SPLOŠNO OBRTNEGA 
PODJETJA, ki danes brez strahu zre v 
jutrišnji dan. Nemalokrat so pod težo 
razmer in zahtev omagovali, toda nikdar 
omagali in zato je 10-letnica ovenčana 
z zmago.

Ustanovitev KOMU- 
NALNEGA PODJETJA 
VIDEM-KRSKO. Izvoli
tev prvega delavskega 

sveta in upravnega odbora ter imeno
vanje direktorja.

Začetek gradnje lastnih  
I h Jj M  prostorov, odcepitev 

komunalne službe in 
razširitev obrtne deja\nosti.

Začetek proiz\'odne 
obrti in opravljanje 
obrtnih storitev izven 
občinskih meja.

Podjetje dobi nov na
ziv: »SPLOŠNO OBRT
NO PODJETJE VI-

1960

1961

DEM-KRŠKO; nekateri 
obrati pa novo lastno streho.

1  A A  O  Prehod na redni obra-
I j l | l /  čim. točne evidence, iz-

boljšanje delovne di
scipline, kvalitetno in 

v rokih izvršena dela. Uspešen zaklju
ček leta.
1 O Opustitev nekaterih de-
I M ll^ javnosti in prehod na

izključno obrtno de
javnost.

4  m Poslovno-tehnično so-
i y u 4  delovanje z AVTOMA- 

CIJO Ljubljana. Zače
tek izdelave specialne 

opreme in naprav za površinsko za
ščito in razmaščevanje kovinskih iz

delkov. Največ dela im ajo ključavni
čarji in kleparji. Letni plan presežen 
za 72 odstotkov. Izboljšanje delovnih 
pogojev in nabava novih osnovnih  
sre^ tev .

G osp o^ rsk a reforma 
I M  K S  kolektiva ni preseneti-

la, saj je bilo gospo
darjenje v  podjetju že 

prej reformirano. Zadovoljstvo naroč
nikov s  kvaliteto in rokom opravlje
nih del.
1 Povečanj e skladov za 
I  H t l l l  207 odstotkov. Ustano-

»ENGINEERIN- 
GA« v Kranju. Skupno 

nastopanje na tržišču, projektiranje 
in drugo poslovno sodelovanje. Vedno 
več naročil specialne opreme.

N ajuspešnejše' gospo- 
I Mn I  darjenje v podjetju.
A «# V I  Ustanovitev INŽENIR

SKEGA BIROJA V Lju
bljani z inženirji in tehniki, ki so pre
vzeli ra2askavo tržišča, sklepanje po
godb. projektiranje, kontrolo montar 
že in poizkus obratovanj. Pomoč vsem  
strokovnim in drugim službam.
*1 A I ^ O  dobrih poslovnih
I MI|X uspehov. Začetek grad-

jjjg ^ove hale in praz
novanje 10-letnice podjetja.

PERSPEKTIVA: Se nadaljnja spe
cializacija za proizvodnjo z^ tev n e  
opreme. Pridobitev novih strokovnih  
sodelavcev in šolanje kadra. Nadalj
nja skrb za življenjski standard in re
kreacijo zaposlenih.



OBČINSKA
SKUPŠČINA
TREBNJE
Občinska konferenca SZDL 
Občinski sindikalni svet 
Občinski komite ZKS 
Občinski odbor ZZB NOV 
Občinski sindikalni svet 
Občinski komite ZMS

čeiititajo za praznik re

publike, 29. november 

z željo, da bi si še na

prej prizadevali za čim 

lepšo prihodnost!

TOVARNA PLETENIN IN KONFEKCIJE

T R I K O N

KOČEVJE
priporoča svoje kvalitetne izdelke 
in čestita za praznik!

P r o i z v a j a m o  in prodajamo kvalitetni rjavi 
premog za gospodinjstva in industrijo.

Za dan republike pozdravljamo vse rudarje in 
občane!

w
Izdelujemo vse vrste metalnih in 

plastičnih mrež za industrijsko in široko 
potrošnjo po zelo ugodnih cenah.

m

Iskreno čestitamo 
za dan republike

PLETILNICA -  tovarna žičnih 
in plastičnih mrež SODRAŽICA

VALJČNI MLIN 
ČRNOMELJ
MELJEMO VSE VRSTE ŽIT
ZA PRAZNIK ČESTITAMO IN SE PRIPORO
ČAMO ZA NAROČILA!

OPEKARNA
KANIŽARICA
I z d e l u j e m o  in nudimo vse vrste opečnih 
izdelkov, betonskih blokov raznih velikosti in 
betonske cevi.

Priporočamo se za naročila in hkrati 
čestitamo za praznik republike!

mmmi

3

NOVO MESTO
S svojimi obrati v Novem mestu, Bre
žicah, Ljubljani in na Reki gradimo 
hitro, poceni in na sodoben način vse 
vrste gradenj.

Za dan republike pošiljamo i s k r e n e  
č e s t i t k e !

KMETIJSKA ZADRUGA 
RIBNICA

Obiščite našo novo prodajalno mesa, 

bife in delikateso v Zadružnem domu 

v Ribnici.

Za praznik republike iskreno čestitamo!

OBČINSKA SKUPŠČINA 
ČRNOMELJ Občinska konferenca SZDL 

— Občinski komite ZKS — 
OBČINSKI ODBOR ZZB 
NOV — Občinski sindi
kalni svet — Občinski ko
mite ZMS

Pozdravljamo vse delovne 
ljudi in jim želimo veselo 
praznovanje dneva repub
like!

Gostinsko podjetje

HOTEL PUGLED
KOČEVJE

vabi v vse svoje obrate in želi veselo 
praznovanje dneva republike!

ČRNOMELJ

n m

Nudimo vam vse vrste 
gradbenih strojev, 
betonske mešalce, 
vibro stiskalnice 
za izdelavo 
betonskih zidakov 
z ustreznimi kalupi, 
viseče odre itd.

KOLEKTIV ČESTITA 
VSEM DELOVNIM 
LJUDEM ZA DAN 
REPUBLIKE!

I I

m i  .1  

RVS-i

OBRTNO KOMUNALNO 
PODJETJE ČRNOMELJ

opravljamo vse obrtne sto
ritve in komunalne usluge.

Priporočamo se za naro
čila in č e s t i t a m o  za 
praznik!

OBRTNO PODJETJE

O P R E M A

KOČEVJE

O P R E M L J A M O  LOKALE, POSLOVNE PRO
STORE IN STANOVANJA.

ZA PRAZNIK ČESTITAMO!

GRADBENO
PODJETJE

BEGRAD
ČRNOMEU

liTIt

GRADIMO VSE VRSTE VISOKIH IN NIZKIH 
GRADENJ. PRIPOROČAMO SE ZA NAROČILA 
IN ČESTITAMO ZA PRAZNIK!

AGROKOMBINAT 
KRŠKO

Nudimo svoje pridelke in proizvode. 

Čestitamo za dan republike!
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PODJtTJE

TRANSPORT
KRŠKO
priporoča kvalitetne 
usluge in čestita 
za dan republike!

TRGOVSKO PODJETJE

'PRESKRBA'

KRŠKO
V a b i V sodobno urejen gostinski lokal

BIFE — GOSTILNA V KRĵ KEM 
kjer nudi:
I  topla in mrzla jedila 
■  pijače 
B  expres kavo

Sprejemajo tudi naročila za skupine.
Odprto vsak dan od 6. do 22. ure.

OBIŠČITE IN PREPRIČAJTE SE!

Želimo veselo praznovanje 
dneva republike!

PAPIRKONFEKCIJA
KRŠKO

Konfekcija papirja, 
izdelava ambalaže vseh vrst, 

tiskanje obrazcev, tiskovin, brošur, 
knjig in časopisov. 

Za 25-letnico republike 
iskreno čestitamo!

ELEKTRARNA 
BRESTANICA

želi vsem delovnim ljudem 
Spodnjega Posavja še mnogo uspehov 

in Jim čestita za 29. november -  
dan republike!

GRADBENO PODJETJE ^ \ 
» S A V A «  KRŠKO '

zagotavlja v svojem proizvodnetn programa 
betonske prefabrikacije, ki jih ima vedno na zalogi: 

I  visoko kvalitetni betonski stebri 
za elektrogosp>odarstva »DELSA« 9, 10, 5 

in 12 m dolžine
I  betonski podstavki »UNIVERSAL« tip I in tip II 

za sanacijo lesenih drogov elektro omrežja 
I  betonski zidaki vseh dimenzij 

I  betonski robniki za cestogradnje in parkovne
zelenice

I  gramozne prane agregate po frakcijah 
Vsi izdelki so atestirani, visokokvalitetni in p>o

konkurenčnih cenah. 
Cenjenim kupcem se zahvaljujemo za dosedanjo 

naklonjenost in se še naprej priporočamo.
Za 29. november, dan republike, 

iskreno čestitamo!

GRADBENO OPEKARSKO 
PODJETJE MIRNA

- »

Sklepamo pogodbe za gradnje v prihodnjem letu.

Priporočamo se za naročila in čestitamo za naš praznik, dan 
republike!

TEKSTILNA TPVARNA

N O V O  M E S T O

Ob 25>letnici naše republike pozdravljamo 
vse delovne ljudi nove Jugoslavije!

' -v- k

OBČINSKA 
SKUPŠČINA
BREZICE
občinska konferenca SZDL 
občinski komite ZKS 
občinski odbor ZZB NOV 
občinski sindikalni svet 
občinski komite ZMS

Ob letošnjem 
praznovanju obletnice 

ustanovitve SFRJ 
pozdravljamo 

vse občane in kolektive 
ter jim želimo 

nadaljnjih uspehov 
pri delu!

MIZARSKA
ZADRUGA

SEVNICA
Izdeluje, projektira in dobavlja: 
STILNO, LUKSUZNO IN MODERNO 
POHIŠTVO.
V delo sprejema vso opremo za uprav
ne zgradbe, hotele, vile in druge pro
store.
Izdelava prvorazredna!
Za 29. november, dan republike, 
iskreno čestitamo!

TOVARNA ČOKOLADE

IMPERIAL
KRŠKO
Priporočamo našo kvalitetno čokolado 
in žvečilni gumi.

Za praznik republike pošiljamo po* 
zdrave vsem občanom!

OBČINSKA SKUPSCINA
SEVNICA

občinska konferenca SZDL -  občinski komite 
ZKS -  občinski odbor ZZB NOV -  občinski sin
dikalni svet -  občinski komite ZMS

!5-letnici ustanovitve naše republike pošiljamo pozdrave 
vsem delovnim ljudem in jim želimo veselo praznovanje!



OBČINSKA

NOVO MESTO
Občinska konferenca SZDL
— Občinski komite ZKS
— Občinski odbor ZZB 
NOV — Občinski sindikal
ni svet — Občinski komi
te ZMS

čestitajo za praznik repu
blike in želijo veselo pra
znovanje!

OBČINSKA SKUPŠČINA

Občinska konferenca SZDL -  Občinski ko

mite ZKS -  Občinski odbor ZZB NOV -  

Občinski sindikalni svet -  Občinski komi

te ZMS

Za 29. november, dan republike, čestitamo vsem 
občanom in kolektivom ter jim želimo še veliko 
(Imovnih uspehov!

Z obratom v  

BREŽICAH

in tovarnama

LEPIŠ Suhor ter 
ZORA Črnomelj

inOUSTRUR mOTORniH VOZIL
n o v o m e s T O

7a

Za dan republike pozdravljamo vse občane in naše poslovne prijatelje in 
želimo veselo praznovanji*!

Obveščamo vse cenjene potrošnike in poslovne 
prijatelje, da se je s 1. decembrom leto« pripojilo 
tri^ovsko podjetje - POT R OS  N 1 K , Črnomelj k

TRGOVSKEMU PODJETJU NA 
DEBELO IN DROBNO

DOLENJKA
NOVO MESTO
Hkrati obveščamo, da prodajamo v vseh trgovinah 
s tekstilnim blagom nekatere kamgarne in diolene 
za moške in ženske obleke po znižanih cenah za 
30—40 odstotkov.

Kolektiv DOLENJKE se priporoča za nadaljnjo naklonjenost in 
želi veselo praznovanje dneva republike!

NOVO MESTO-STRAŽA
Priporočamo kvalitetne in zanesljive tovorne 
in avtobusne prevoze

Za dan republike pošiljamo iskrene čestitke!

,— I

INDUSTRIJA TRANSPORTNIH 
SREDSTEV IN OPREME

KOČEVJE
Priporočamo naše kvalitetne 
izdelke in čestitamo za dan 
republike!

" - ■ ' i t '

ElEKtM Ljubljana

poslovna enota I 
NOVO MESTO

čestita vsem občanom za dan 
republike, 29. november!

TRGOVSKO PODJETJE

JELKA
RIBNICA
vabi v svoje poslovalnice, kjer 
nudi vse blago po' konkurenčnih 
cenah.

Kolektiv sporoča, da je prevzel 
v upravljanje RESTAVRACIJO in 
KAVARNO v RIBNICI, kamor še 
nadajje vabi cenjene goste.

Za dan republike želi veselo prazno
vanje!

^  ■

inles
INDUSTRIJA
STAVBNEGA
POHIŠTVA

RIBNICA

VAŠA HIŠA -  

NAŠI IZDELKI

VAŠE ZADOVOLJ

STVO -  NAŠ PONOS!

Kupujte samo liaše 

renomirane Izdelke 

stavbenega pohištva!

Za dan republike 
iskreno čestitamo! m 1

GOZDNO
GOSPODARSTVO 
NOVO MESTO

Pošiljamo lepe pozdrave vsem 
občanom in čestitamo za dan 
republike!

i
!
i
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Č e s t i t  am o za praznik republike, :29. november, 
in priporočamo za novoletna darila vsem gospodar
skim organizacijam ter ustanovam
NALIVNA PERESA, KEMIČNE IN TEHNIČNE 
SVINČNIKE TER FLOMASTRE.

Po želji vgraviramo napise.

EMI 
MIRNA

KOVINSKO PODJETJE 
RIBNICA
n u d i m o

•  SNEŽNE PLUGE IN
•  POSIPALCE PESKA PROTI POLEDICI

Priporočamo naše izdelke in čestitamo!

KOVINARSKA KRŠKO
Proizvodnja in montaža jeklenih konstnikcij 
ter industrijske opreme.

Za dan republike 
iskreno čestitamo!

HOTEL „SREMIČ” 
KRŠKO
z obrati v KRŠKEM in KOSTANJEVICI 

ž e l i  veselo praznovanje dneva republike!

Trgovsko podjetje

LJUDSKA POTROŠNJA
BREŽICE

vabi v svoje prodajalne 
in čestita za praznik!

OBČINSKA 
SKUPŠČINA 
KOČEVJE
Občinska konferenca SZDL 
Občinski komite ZKS 
Občinski.odbor ZZB NOV 
Občinski komite ZMS 
Občinski sindikalni svet

Za dan republike pošiljamo pozdrave vsem delov
nim ljudem in jim želimo še veliko delovnih zmag!

KMETIJSKO 
GOZDARSKO POSESTVO 
KOČEVJE

z vsemi svojimi kmetijski
mi in gozdnimi obrati, z de
lovnimi enotami in upravo, 

čestita za 29. november, 
dan republike!

TOVARNA POHIŠTVA 
BREŽICE
spalnice -  stilno pohištvo 
Za praznik čestitamo!

■.»Kr v It
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MIZARSTVO „PODGORJE”
ŠENTJERNEJ

Priporočamo svoje izdelke 
in čestitamo za dan republike! *

VODNA SKUPNOST
za vodno preskrbo Kočevja 

in Ribnice

KOČEVJE
č e s t i t a  vsem občanom Ribnice in Kočevja

za praznik!

RUDNIK RJAVEGA 
PREMOGA SENOVO
pozdravlja delovne ljudi in še posebno rudarje 
vse Dolenjske in naše domovine!

SLOVENIJA VINO 
BREŽICE

Priporočamo naša kvalitetna vina 
in želimo veselo praznovanje 

dneva republike!

TUZEMSKI IN MEDNARODNI AVTOPROMET

KOČBVJB^

AVTO
KOČEVJE
nudimo solidne uslu
ge in čestitamo za 
praznik!

KMETIJSKA
ZADRUGA
BIZELJSKO

čestita vsem 
sodelavcem 
in občanom za dan 
republike!

Trgovsko podjetje na veliko in drobno

TRGOPROMET 
KOČEVJE

T a b i potrošnike t svoje 
prodajalne, kjer bodo za
dovoljni 8 postrežbo in 
X nakupom.

Želimo veselo praznovanje 
dneva republike!

OBČINSKA SKUPŠČINA 
KRŠKO
Občinska konferenca SZDL 
Občinski komite KZS 
Občinski odbor ZZB NOV 
Občinski sindikalni svet 
Občinski komite ZMS

čestitajo prebivalcem Spodnjega Posavja In vsem 
državljanom SFRJ za 25-letnico ustanovitve nove 
Jugoslavije!

RESTAVRACUA

„NA GRIČU”
motel Čatež

se priporoča za obisk

in želi veselo praznovanj«* 
dneva republike!



ČDVVARD KOPCZINSKI:

TE USODNE VIŠNJEVE OČI
Bil sem v službi v ulici, 

kjer je ustavljanje prepove
dano. Nenadoma se je tik za 
prometnim znakom ustavila 
»škoda« 1000 MB, iz nje je 
stopila elegantna ženska in 
izginila v kavarni na drugi 
strani ulice. Mislil sem si, da 
bo čez hipec, dva nazaj, a 
nič. Ujezila me je tolikšna 
brezbrižnost, še posebno, ker 
je bil ravno teden kulture v 
prometu. Popravil sem si

šali, ali je moj. Ni, možev 
je.«

»Oprostite, toda vi ste voz
nica tega avtomobila.«

»Veste,« je rekla v smehu, 
»vi ste prvi, ki me je tako 
ljubeznivo ogovoril z vozni
co. Moj mož trdi, da vozim 
kot vol.«

Vljudno, a odločno sem 
nadaljeval: »Parkirali ste av
to na prepovedanem kraju.«

— No, in ko je" moja žena v spanju zakričala: 
»Moj Bog, moj mož gre!«, sem skočil skozi 
o k n o . . .

(Karikatura iz JE2A)

^niformo, stopil v kavarno 
in  že sem ja ' zag edal v ži
vahnem pogovoru z neko 
^pugo žensko. Salutiral sem 

vpraSal;D̂llu
»Ali je vaš tisti avto na 

drugi strani uiice?«
Pogledala me je s čudovi

timi višnjevimi očmi in mir
no rekla: »Ne, to ni moj 
avto.«

Čeprav začuden, sem od
ločno rekel: »Videl sem vas, 
kako ste ga zaklenili.«

»Seveda, toda vi ste vpra-

Široko je razprla oči, mer 
m je^-4»U0«veda0.b0ilj topo, 
ker so^ bile zelo lepe, in z 
isk rn im  začudenjem' rekla: 
»Nobenega parkirišča nisem 
videla.«

Nekaj me je  začelo dušiti 
v grlu, toda obvladal sem se 
in ji pojasnil: »Prav imate, 
tam res ni parkirišča, to
da ...«

»Zakaj E>a potlej pravite, da 
sem parkirala avto?«

»če ste na cesti pustili za
klenjen avto, se pravi, da ste 
ga parkirali.«

Zdaj sem v njenih velikih 
očeh zagledal strah.

»Gotovo ga je kdo ukradel, 
pa ste mi i«1Sli povedat, o 
bog!«

Pomiril sem jo: »Nihče ga 
ni ukradel.« Obrisal sem si 
znoj 6 čela in s tresočim se 
glasom rekel: »Ali niste vi
deli znaka, da je ustavljanje 
na tem kraju prepovedano?«

Prižgala si je cigareto in 
rekla: »Nikakršnega znaka
nisem videla. Zelo previdno 
vozim avto: med vožnjo
imam toliko opraviti, da me 
od tega boli glava: venomer 
je treba menjati hitrost, nii- 
sliti na smeme kazalce, pa 
še volan moram d rža ti. . .  Saj 
veste, kako je na cesti, vsi 
vozijo kot nori, vsem se 
mudi, ljudje hodijo kot slep
ci.«

Sklenil sem končati pogo
vor: »Parkirali ste v ulici, 
kjer je prepovedano ustav
ljanje. Napisal vam bom man
datno kazen.«

Vzel sem blok in jo pro
sil za vozniško dovoljenje.

Pogledala je v torbico m 
rekla: »Nimam ga s seboj.« 
Oni drugi ženski pa je pojas
ni a: »Gotovo sem ga pustila 
v svetli torbici, v tisti z ve
liko pokromano zaponko.«

Segel sem p>o robec in sl 
obrisal obraz.

2ena z višnjevimi očmi pa 
me je sočutno pogledala in 
vprašala: »No, pojasnite mi, 
v čem je moja krivda?«

Za hip sem zaprl oči, da 
se ne bi razjokal, in z drhte
čim glasom rekel:

»Parkirali ste avto na pre
povedanem kraju, pa sem 
p riše l...«
• Seg'a mi je v besedo s še 
toplejšim bleskom v velikan
skih očeh:
• »Opazila sem, da ste nad
vse ljubeznivi in da ste me 
hoteli opozoriti. Hvala vam, 
popila bom kavo, pa poj* 
dem. Rfes, hvala, že dolgo 
Disem srečala tako ljubezni
vega moškega. R||jfiali ste 
kot pravi gent!eman.«

Čutil sem, da je skrajni čas, 
da začnem tuliti. S posled
njimi močmi sem se zadržal, 
salutiral in . . .  jo ucvrl iz 
ulice, kjer je prepovedano 
ustavljanje. Medtem ko sem 
bežal, pa . sem se oziral na
zaj, kajti zdelo se mi je, da 
mi sledijo široko odprte, za
čudene višnjeve o č i. . .
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Sklenil sem  jo izvršiti tudi v korist 
CToje naloge.

Nisem  vedel, da govorim s tako po
membno živino. To jutro so  me izbrali 
na apelplacu med desetim i izbranci in 
me pod esovsko stražo, kot je bil obi
čaj, peljali v urade taboriščnega gesta
pa. Kot prvič so me tudi danes z osta
limi vred potisnili v sobo z okrvavljeni
mi stenami, brez kosa pohištva in z 
majhnim okencem pod stropom, ki je 
bilo zamreženo z železnimi palicami. 
Pri zasliševanju sem bil tretji na vrsti. 
Tokrat so me peljali v sobo šefa tabo- 
riščenega gestapa. Vsaj .tako je pisalo 
vratih, in nekajkrat sem si moral osna
žiti cokle Esovec je ostal zunaj pri 
vratih, sam pa sem  se znašel iz oči v 
oči z visokim gestapovskim oficirjem, 
ki me je pričakoval, udobno sedeč v glo
bokem usnjenem fotelju, tostran pisal
ne mize. Nemo sem  obstal pri vratih in 
gestapovec mi je z roko pokazal stol, 
kamor naj se usedem. Bil je navaden 
lesen stol.

Nekaj časa sva gledala drug druge
ga. Ocenjevala sva se. Merila moči. 
Intelektualne. Takoj sem dognal, da 
imam opravka s posebno vrsto gesta
povca. Videti je kulturen, dostojen in 
uglajen, je pa dosti bolj nevaren kot 
gestapovca, ki sta me pretepala pri 
prvem obisku. Predstava o tem, kakšni 
ljudje in osebnosti pravzaprav drže v 
ljudje orodja, kot so gestapovski in 
esovski morilci, je z današnjim sreča
njem s tem intelektualcem v obleki vi
sokega gestapovskega oficirja dobilo 
svojo podobo. To so živci organizma, 
ki se imenujejo nacistično gibanje.

Molk je prekinil oficir, za katerega 
sem  mnogo kasneje izvedel, da je bil 
sturmflihrer Kersten, višji inšp^ktpj 
šestega Himmlerjevega . urada iz 
Berlina.

»Da slišim , kaj -imate povedati!« me 
je nagovoril. Prisluhnil sem njegovemu 
glasu. Miren, uglajen, celo dobrohoten. 
Človeški. V normalnih okoliščinah, če 
bi se s tem človekom sestala kje v ka
varni, ne pa v taborišču, in on ne kot 
visok oficir, ki odloča o življenju in 
smrti tisočev, jaz pa ne kot nemočen 
jetnik v njegovih rokah, bi mu morda 
zaupal. Tako pa sem svojo opreznost 
potrojil.

»Ničesar, gospod!« sem odgovoril in 
se potrudil, da mi je bil glas kar naj
bolj sproščen. Brez strahu. »Nihče md ni 
ukazal, kje naj začnem, kako naj de
lam. Samo to so mi rekli, da moram

odkriti taboriščno tajno organizacijo.« 
— Oficir je pokazal napeto zanimanje.

»No, i n . . .? Kaj ste odkrili?«
»Nič, gospod. Kaj naj pa izvem? 

Zjutraj vstanemo ob štirih. Do šeste, 
sedm e ure stojim o na apelplacu, nato 
gremo na delo na farmo, pozno proti 
večeru’ se vrnemo v taborišče, pojemo, 
Be im iijem o in uredimo, potem  pa lačni 
in zbiti zaspimo ijia pogradih kot živali. 
Komu se ljubi pogovarjati? Kaj šele 
hoditi od barake do barake!« Gestapo
vec je bil uvideven. To me je malce 
zmedlo, ker sem pričakoval popadke 
jeze.

»Nekaj resnice je v vašem.« Vikal 
me je. Zanj sem  bil torej človek, ne ta
boriščna številka. Ta nova ugotovitev 
je v m eni poostrila opreznost.

»Vendar so za človeka vašega kova 
taboriščni pogoji dela in življenja ma
lenkost. B a^ olagam o s  skromnimi po
datki, da ste pod težjimi pogoji opravi
li mnogo zahtevnejše in težavnejše na
loge.« Prisluhnil sem. Po žilah se m i je 
razlila žerjavica. Gestapovec je opazil 
rdečico, ki je nikakor nisem mogel pri
kriti. Pa je m im o nadaljeval. »Upamo, 
da ste moder fant. Da ste sprevideli, da 
ste v naših rokah in da rešitve izven 
naše volje za vas ni. č e  ste za Britance 
in partizane delali v Ljubljani kot tea- 
rabinjer na njihovi komandi in če ste  
prizadejali mojim kolegom, ki delajo 
na Kranjskem in Štajerskem, toliko te
žav in sitnosti, potem vas težki pogoji 
tu v taborišču nikakor ne m orejo ovi
rati, da popravite svojff napačno življe
njsko delo in opravite še za nas kakšno 
malenkost. Verjemite, da sm o boljši 
plačniki od Britancev in komunistov.«

Molčal sem, prepaden nad dejstvi, 
da vedo vse o meni. Da sem  razkrit do 
kraja. Ob tem se je vame zapičila ena 
sama misel: kaj čakajo? Zakaj m e ne 
ubijejo?

Gestapovec je opazil vihar v m oji 
notranjosti, strah in grozo. Saj to je 
hotel doseči. Na tem je zgradil svoj na
črt, ki ga je imel z menoj. Ne da bi 
me izpustil izpred oči. je nadaljeval:

»Samo teden dm vam damo časa. V 
tem roku nam boste prinesli seznam  
vseh sumljivih ljudi med jugoslovari- 
skimi in italijanskimi zaporniki. Odkri
ti morate glavne voditelje tajne tabo
riščne organizacije, in kar je poglavit
no, kanal, po katerem pošilja tajna ta
boriščna organizacij a"'poročila izven ta
borišča. Imate kakšno vprašanje?« — 
Sto in tisoč misli naenkrat se mi je 
tisti trenutek podilo po glavi. Da bi ne
kaj le vprašal, sem hotel dopolnilo:

»Kaj takega pa naj bi tajna tabori
ščna organizacija poročala izven tabo
rišča?« Gestapovec je oživel.

»To ugotovite vi!« Drznil sem se 
ugovarjati. Zopet brez ukora.

»Po m oje iz taborišča nimajo kaj 
poročati. V tem primeru tudi kontrole 
ni. Torej ni moč odkriti ničesar. Toliko 
že poznam razmere v taborišču, da 
vem, da je vse delo organizacije, če 
sploh obstaja, usmerjeno le na prena
šanje vesti s front, o čemer skušajo ob
držati med jetniki moralo.«

m

U
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Bila pa je lepa In sončna nedelja in vse, kar 
imelo kaj opraviti s prometom, je bilo danes 

otovorjeno z maligani. Tudi naš črpalkar. -  Da- 
na desni sta stali dve rdeči črpalki. Na eni 

i® pisalo ZRAK, na drugi NAFTA. Cevi obeh pa 
^ta bili med seboj zamotani in zavozlani. Tako 
zavozlani, da celo trezen ne bi pogruntal, iz ka

tere naj piha zrak in iz katere naj curlja nafta. -  
Črpalkar si danes v nedeljo vsekakor ni ubijal 
glave s tem vprašanjem. Potegnil je pač k sebi 
eno teh cevi in napolnil gumo.

»Še ostale tri malce dopolnite!« je ukazal 
Paradižnik. Črpalkar je storil, kot je bilo rečeno, 
in spravil v žep kovača napitnine. Paradižnikova

limuzina pa je oddrdrala po cesti prvega reda 
naravnost proti domu. -  »Najprej se za hipec 
ustavim v domači gostilni! Vsi zavistneži bodo 
danes tam!« je koval v duši Paradižnik. Enako
merno brundanje stroja mu je zaupno pritrjeva
lo. Potegnil je, kar se je dalo. in ni minila urica, 
ko se je že zaprašil v domači odcep.

DOLENJSKI UST * TEDNIK* VESTNIK = vsak četrtek 60.000 izvodov!. '19



UPORABLJAJTE Hermelika

WD-40

IN TUDI VAŠ AVTO BO DOSEGEL TAKO STAROST
UPORABLJAJTE WD-40 •  UPORABLJAJTE WD-iO •  UPORABLJAJTE WD-40 •  UPORABLJAJTE WD-40 •

#  WD-40 lahko uporabite, kadar hočete hitro posušiti vlažni vžigafni sistem 
In olajšati start. Potrebno je samo, da ga razpršite po razdelilniku, grel
nih vodih, svečkah in po površini akumulatorja. Tako boste ne samo od< 
stranili vlago, marveč boste preprečili tudi preboj toka, ki ga povzroča 
kondenzirana vlaga. WD-40 lahko vbrizgate celo v notranjost razdelilni« 
ka: tako ga posušite in Izboljšate električne lastnosti vžigalnega sistema.

#  WD-40 penetrira, maže in odstranjuje vlago, zato je njegova uporabnost 
V avtomobilizmu res vsestranska. Ker naglo prodira in maže, vam je v 
veliko pomoč, kadar je treba odviti zarjavele vijake, matice, kljuke, vo* 
de brzinomera, sestavljive antene itd.

#  WD-40 ne škoduje lakul
TUDI VI UPORABLJAJTE WD-4B m TUDI VI UPORABLJAJTE WD-«0 •  TUDI VI i;PORABLJAJTE WD-«0 f

K R K A
KRKA
TOVARNA ZDRAVIL 
NOVO MESTO

17m

—  GOSTILNIČAR! Tako si gosta že ne boš pri
dobil! Uredi si nov gostinski prostor!

—  In denar?
—  Varčuj namensko in dobil boš kredit pri

Dolenjski banki in hranilnici

v NOVEM MESTU ali v njenih poslovnih enotah

v KRŠKEM. TREBNJEM IN METLIKI!
NE POZABITE:

Dolenjska banka in hranilnica v Novem mestu je lani avgusta 
z v i š a l a  obrestne mere: za navadne vloge na 6,5%, za veza
ne vloge do 8%! — In ne pozabite tudi na ugodne obresti za 
sredstva na deviznih računih občanov, za katera plačuje banka 
4-6 odstotkov v devizah, razen tega pa dodatno še 1.5 do 2.5 
odstotka v dinarjih!

POIZKUSITE NASE MESNE 
PROIZVODE
In ostanite tudi njihov potrošnik!

POSEBNO VAM PRIPOROČAMO:
% kranjske klobase 
#  lovsko salamo 
9  fiunkarico
% vse ostale vrste klobas to salam
Za brenovke, pečenice Id safalade sprejemamo 
posebna naročila.

KMtTUSKO IN THGOVSKO PODJETJK

breZice

OBRAT

KLAVNICA
tti. 72-231

vsak četrtek

e n a

ZA MLADE 
PO SRCU

f, FRX>/\ 1

GRADAC
tel. 76-177. lok. 8

Po konkurenčnih censdi 
izdelujemo v s e  v r s t e  
oagrobnikov. spomenikov, 
spommskih obeležij m vsa 
teracerska dela tiltro m 
Kvalitetno

 ̂ 1 9 6 9
C(NA Z DINAR7C

VSEBINSKO
BOGATEJŠA

PAVLIHOVA 
pratika 1989
naj najde mesto 

v vsakem 
slovenskem 

domu

T OVARNA R A S T L I N S K I H  S P E C I A L I T E T

Razpisna 
komisija pri
svetu delovne 
skupnosti 
uprave občin
ske skupščine 
Metlika

r a z p i s u j e  
prosto delovno me.sto

STROJEPISKE
Poleg splušnih pogojev 
mora kandidatka izpolnje
vati še naslednje pogoje; 
dokončana dveletna stro
jepisja oziroma admini
strativna šola in eno leto 
delovnih izkušenj.

Osebni dohodka bodo do
ločeni po pravilniku o 
osebnih dohodkih.

Prošnje, kolkovane z 0.50 
din, je dostaviti Tajništvu 
občinske skupščine Metli
ka v 14 dneh po razpisu.



R A D I O  I J 1 J B  t l
VSAK UAN: poročila ob 5.15,

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 15.00,
18.00, 19.30 m 22.00. Pisan glasbeni 
spored od 4.30 do 8.00

■  PETKK, 29. NOVEMBRA: 8.05 
»Veseli tobogana. 9.40 Pesmi borbe 
in dela. 10.00 Prenos svečane seje 
ob 25. letnici zasedanja AVNOJ. 
12.10 Čestitke za praznik republi
ke. 13.15 Iz minulih in današnjih 
dni. 14.05 Drago Košmrl: »Jugo
slavija in svet«. 14.35 »Pa zapoj
mo po domače« — iz narodne in 
narodno zabavne glasbe. 15.20 Slo
venski operni pevci. 16.00 Mladin
ska reportaža. 16.20 Valčki in pol
ke v koncertni obliki. 17.05 Ples 
ob petih. 18.00 »Praznični portret 
portretista« — razgovor s slikar
jem Božidarjem Jakcem. 19.00 
Lahko noč, otroci! 19.15 Minute z 
ansamblom Borisa Kovačiča. 20.00 
Pevci in orkestri. 21.15 Oddaja o 
morju in pomorščakih.

■  SOBOTA, 30. NOVEMBRA: 
8.05 »Mladina in praznik«. 9.05 
Dopoldanski spored zabavnih me
lodij. 10.05 Karel Franz: »Spomi
ni, stari 25 let«. 10.40 Slovenske 
umetne pesmi poje komorni zbor 
RTV Ljubljana. 11.00 Poročila — 
Turistični napotki za tuje goste. 
11.15 Iz slovenske lahke simfonič
ne glasbe. 12.10 Opoldanski spo
red zabavne glasbe. 13.15 »V na
rodnem tonu«. 14.05 Vedre melo
dije. 15.05 Zvone Križišnik: »Člo
vek danaSnj^a časa«. 15.35 Iz do- 
niačih operet. 16.00 Trideset mi
nut s plesnim orkestrom RIT 
Ljubljana. 16.30 Stane Urek — 
Franci PavSar: Kako bomo in ka
ko bodo letos smučali. 17.05 Ples 
ob petih. 18.00 »Vedra stran zgo
dovine«. 18.40 Rado Simoniti: 
Osem ljubezenskih pesmi za tenor 
in orkester. 19.00 Lahko noč, otro

ci! 19.15 Godala v nimu. 20.00 
Sobotni zabavni mozaik. 20.30 Za
bavna radijska igra — Dr. Walter 
Gerteis: »Vozli Inšpektorja Bral
na«. 22.15 Oddaja za na£e izseljen
ce.

■  NEDEUA, 1. DECEMBRA: 
6.00—8.09 Dobro jutro! 8.05 Radij
ska igra za otroke — Leopold Su- 
hadolčan: »Pepelka«. 8.55 Glasbe
na medigra. 9.05 Koncert iz na
ših krajev — »Novo mesto vabi 
Štajersko«. 10.05 Se pomnite, to
variši . . . Miha Bertoncelj: Prvi 
koraki. 10.30 Pesmi borbe in de
la. 10.45 Naši poslušalci čestitajo 
in pozdravljajo — vmes ob 11.00 
Poročila — Turistični napotki za 
tuje goste. 11.50 Pogovor s poslu
šalci. 13.15 Vedri zvoki z velikimi 
orkestri. 14.05 Nedeljsko šp>ortno 
popoldne. 16.00 Četrt ure z Vese
limi planšarji. 16.15 Humoreska 
tega tedna — Vlada Bulatovič-Vib: 
Humoreska. 17.05 Priljubljene slo
venske pope\'ke. 17.30 Radijska 
igra — Tom Stoppard: »Albertov 
most«. 19.00 Lahko noč, otroci! 
19.15 Glasbene razglednice. 20.00 
»V nedeljo zvečer«. 22.15 Serenad- 
ni večer.

■  PONEDELJEK, 2. DECEM
BRA: 8.08 Glasbena matineja. 8.55 
Za mlade radovedneže. 9.10 »Cici
banov svet« in »Pesmica za naj
mlajše«. 10.15 Pri vas dbma. 11.00 
Poročila — Turistični napotki za 
tuje goste. 12.30 Kmetijski nasve
ti — Jože Kregar: Vrt v decem
bru. 12.40 Majhen koncert pihal- 
nih orkestrov. 13.30 Priporočajo 
vam . . .  14.05 Lepe melodije. 15.20 
Glasbeni intermezzo. 16.00 Vsak 
dan za vas. 17.05 Georg Friedrich 
Htodel: odlomki iz opere »Julij 
Cezar«. 18.15 »Signali«. 18.35 Mla
dinska oddaja: »Interna 469«. 19.00 
Lahko noč, otroci! 19.15 Minute s 
pevcem Ekivinom Fliserjem. 20.00 
Koncert simfoničnega orkestra 
RTV Ljubljana. 22.15 Za ljubitelje 
jazza. 23.05 Literarni nokturno

■  TOREK, 3. DECEMBRA: 8.08 
Opema matineja. 8.55 Radijska šo
la za srednjo stopnjo. 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. Rado Linz- 
ner: Poskus preureditve kolobar
jenja na Agrokombinatu Elmona.
12.40 Slovenske narodne pesmi.
13.30 Priporočajo vam . . . 14.05
Glasbeno udejstvovanje mladih. 
15.20 Glasbeni mtermezzo. • 15.45 
Jezikovni pogovori 16.00 Vsak dan 
za vas.' 18.15 V torek na svidenje! 
18.45 Narava in človek — Prof. 
Miran Borko; Zime pri nas. 19.00 
Lahko noč, otroci! 19.15 Minute s 
pevko Jožico Svete. 20.00 Radijska 
igra — Jean Husson: »Zbiravec
misli«. 21.15 Deset melodij — de
set pevcev.

■  SREDA. 4. DECEMBRA: 8.08 
Glasbena matineja skladb iz stare 
Francije. 8.08 Pisan svet pravljic 
in zgodb. 9.30 Četrt ure z orke
strom Dino Martinelli. 10.15 Pri 
vas doma. 11.00 Poročila — Turi
stični napotki za tuje goste. 12.30 
Kmetijski nasveti — inž. Jelka 
Hočevar: Herbicidi v fižolu in ze
lju. 12.40 Od vasi do vasi. -13.30 
Priporočajo vam . . . 14.35 Na.ši 
poslušalci čestitajo in pozdravlja
jo. 15.20 Glasbeni intermezzo. 16.00 
Vsak dan za vas. 17.05 Mladina 
sebi in vam. 18.40 Naš razgovor.
19.00 Lahko noč, otroci! 19.15 
Glasbene razglednice. 20.00 »Ti in 
opera«. 22.15 S festivalov jazza.

■  ČETRTEK, 5. DECEMBRA: 
8.08 Opema matineja. 8.55 Radij
ska šola za višjo stopnjo. 10.15 
Pri vas doma. 11.00 Poročila — 
Turistični napotki za tuje goste.
12.30 Kmetijski nasveti — Rudi 
Cajič: Gospodarjenje z zasebnimi 
gozdovi v finančni luči. 12.40 Pi
halni orkestri .la koncertnem od
ru. 13.30 Priporočajo vam . . .  14.05 
»Mladina poje«. 15.20 Glasbeni in
termezzo. 16.00 Vsak dan za vas. 
17.05 Četrtkov simfonični koncert. 
18.15 Iz naših studiov. 18.45 Kul
turni globus. 19 UO Lahko noč, 
otroci! 19.15 Minute s pevcem 
Rafkom Irgoličem. 20.00 Četrtkov 
večer domačih pesmi in napevov.
21.00 Večfer umetniške besede.
21.40 Glasbeni nokturno. .

TELEVIZIJSKI

ZAHTEVAJTE JO 
VVAŠI TRGOVINI

NEDELJA, 1. DEC.
9.10 Kmetijska oddaja v madžar

ščini (Beograd)
9.30 Dobro nedeljo voščimo z an

samblom Štirje kovači (Lj)
10.00 Kmetijska oddaja (Zagreb)
10.45 Filmska matineja: Avtomat 

za izpolnitev želja — češki 
film (Ljubljana)

16.10 Siiga o Fosytih — ponovitev 
(Ljubljana)

17.00 Šahovski komentar Brasla- 
va Rabarja (Zagreb)

17.30 Poročila (Beograd)
17.35 Karavana — potopisna re

portaža (Beograd)
18.05 TV kažipot (Ljubljana)
18.25 Močnejše od zločina — re

portaža (Ljubljana)
18.55 Cikcak (Ljubljana)
19.05 Počasna zatemnitev v temo 

ameriški film (Ljubljana)
20.00 TV dnevnik (Be<^ad)
20.45 Vijavaja (Ljubljana)
20.50 Tuji gostje na festivalu ^ l i t  

68 (Zagreb)
^-50 Športni p r^led  (JRT)
22.20 Poročila (Ljubljana)

PONEDEUEK, 2. DEC.
9.35 TV v Soli (Zagreb)

J0.30 Ruščina (Zagreb)
11.00 Osnove splošne Izobrazbe 

(Beograd)
JV45 TV v šoli — ponovitev (Zgb) 
J5.40 Ruščina — ponovitev (Z ^ )  
Jo-lO Angleščina (Beograd)
*6-45 Kulturna panorama v ma- 

džarščini (Beograd)
J7-00 Poročila (Zagreb)
7̂.05 Mali svet — oddaja za otro

ke (Zagreb)

17.55
18.20
18.25

18.50 
19.20

19.40
19.50 
20.00
20.30
20.30

21.50

22.20

17.30 Skrivnosti narave — serijsld 
film (Ljubljana)
Po Sloveniji (Ljubljana) 
Propagandna medigra (LJ) 
Vloga in pomen sinonimov 
— o ^ a ja  iz cikla Slovenšči-. 
na (Ljubljana)
Reportaža — -garajevo (Zgb) 
Voaalno 'insJfumentaM "soli
sti: Barbara (Izubijana) 
Rezerviran čas (Ljubljana) 
Cikcak (Ljubljana)
TV dneroik (Ljubljana) 
Vijavaja (Ljubljana)
Toma .Arsovski: Sto kora
kov — drama v produkciji 
TV Skopje (Ljubljana) 
Koncert orkestra RT\  ̂ Ljub
ljana (Ljubljana)
Poročila (Ljubljana)

TOREK, 3. DEC.
TV v šoli (Zagreb) 
Angleščina (Zagreb)
Osnove splošne izobrazbe 
(Beograd)
TV v Soli — ponovitev (Zgb) 
Angleščma — ponovitev 
(Zagreb)
Osnove splošne izobrazbe 
(Beograd)
Francoščina (do 17.10) (Bgd) 
Risanka (l^jubljana)
Obrežje — oddaja za itali
jansko narodnostno skupino 
(Ljubljana)
Nenavadna Amerika — film 
Filmski mozaik (Izubijana) 
Nuša manjšina na Koroškem 
— oddaja iz cikla Svet na 
zaslonu (Ljubljana)
Cikcak (Ljubljana)
TV dne\'nik (Ljubljana) 
Vijavaja (Ljubljana) 
Preganjani — angleški film 
(Ljubljana)
Zabavno glasbena oddaja 
(Liubljana)
Poročila (Ljubljana)

(Beograd)

Ijana)

9.35
10.30
11.00

14.45
15.40

16.10

16.40 
17.55 
18.10

21.30
18.35
19.05

19.55
20.00
20.30
20.40

SREDA, 4. DEC.

9.35 TV v Soli (Zagreb)
17.05 Madžarski TV pregled (Bgd)

kdor ponudi DONAT  
ponudi 
zdravje

9.35
16.30

18.15'
18.20

20.00
20.45
20.50
21.50
22.05

23.00
23.20

17.20 Poročila (Skopje)
17.25 Zgodbe iz pipe — lutkovna 

s ^ j a  (Skopje)
17.45 Pisani trak (Ljubljana)
18.20 20 slavnih — oddaja za otro

ke (Zagreb),
19.05 Pof^am a glas
19.45 TV pro^3ekt (!
20.00 TV dnevnik (Lj
20.30 Vijavaja (Ljubiji 
20.35 Pozdravljena dolina šentflor

janska — recital (Lj)
18.30 Propagandna medigra (Lj)

iz cikla Človek s filmsko 
kamero (Ljubljana)

23.00 Športna reportaža (Lj)
23.30 Poročila (Ljubljana)

ČETRTEK, 5. DEC.

9.00 Kongres ZK Hrvatske — pre
nos (Zagreb)

14.35 TV v Soli (Zagreb)
15.30 Nemščina (do 16.00) (Zgb)
17.10 Poročila (Ljubljana)
17.15 Tiktak: Princesa z zlatimi

lasmi (Ljubljana)
17.30 Pionirski TV dnevnik (LJ)
18.00 Po Sloveniji (Ljubljana)
18.20 V narodnem ritmu (Bgd)
18.45 Po sledeh napredka (Lj)
19.05 Dekleta in fantje — serijska 

oddaja (Beograd)
19.45 Cikcak (Ljubljana)
20.00 TV dnevnik (Ljubljana)
20.45 Vijavaja (Ljubljana)
20.50 Saga o Porsytih — nadalje

vanje (Ljubljana)
21.40 Kulturne diag(»iale (Lj)
22.20 Poročila (Ljubljana)

PETEK, 6. DEC.
9.35 TV v Soli (Zagreb)

11.00 Osnove ^lošne izobrazbe 
(Beograd)

11.30 Francoščina (Beograd)
14.45 TV v Soli — ponovitev (Zgb)
16.10 Osnove splošne izobrazbe (do 

16.40) (Beograd)
17.30 Daktari — mladinski serijski 

film (Ljubljana)
18.20 Mi mladi (Ljubljana)
19.05 Kadri v gospodarstvu — od

daja iz cikla Človek, znanost 
in proizvodnja (Ljubljana)

19.30 Ekonomska šola na malih 
zaslonih (Ljubljana)

19.55 Cikcak (Ljubljana)
20.00 TV dnevnik (Ljubljana)
20.45 Vijavaja (Ljubljana)
20.50 (Mp>orniško gibanje v film

ski upodobitvi — Bitka za 
progo — francoski film (Lj)

. . . Poročila (Liubljana)

SOBOT.\, 7. DEC.
TV v šoli (Zagreb)
Prenos športnega dogodka 
(do 18.00) (Zagreb)
Poročila (Ljubljana)
Glasba ne pozna 'meja — 
mladln.ska oddaja (Zagreb) 
Naš globus — zaniinivoeti v 
svetu (Ljubljana)
Cikcak (Ljubljana)
TV dnevnik (Ljubljana) 
Vijavaja (Ljubljana) 
Humoristična oddaja (Bgd) 
Videofon (Zagreb)
Shcrlock Holmes — serijski 
film (Ljubljana)
TV Kažipot (Ljubljana) 
Poročila (Llublianai

Za mehko 
linijo frizure

f
Solu\:ir/kopf

taft

Taft-Soft je specialno izdelan za mehko linijo frizure, 
za njeno previdno, a tudi zanesljivo oporo. Vaši lasje 
bodo ostali ljubko razgiban! in mehki ter bodo obdr 
žali svoj naravni lesk.

čudovit je tudi novi razpršilec: rahlo, drobno, enako
merno in kot dih nežno razprši Taft-Soft po laseh.

In samo po sebi se razume, da tatt lahko brez težav.
izkrtačite in izperete

Schvvarzkbpf •

MIZARSKO PODJETJE

PODGORJE
ŠENTJERNEJ

r a z p i s u j e  
po 20. členu statuta naslednja delovna mesta:CE V VASEM

DELOVNEM
KOLEKTIVU NI
POVERJENIKA
PREŠERNOVE
DRUŽBE,
POSTANITE
TOVI.

1. RAČUNOVODJE
P o g o j i :  srednja ekonomska šola ali njej enaka 
izobrazba s triletno prakso na delovnem mestu 
vodenja računovodstva.

2. TEHNIČNEGA VODJE
P o g o j i :  srednja tehnična šola s triletno prakso 
na vodilnem delovnem mestu ali visoko kvalificirani 
mizar s petletno prakso na vodilnem delovnem 
mestu.

3. DVE DELOVNI MESTI 
VODJE IZMEN

P o g o j i :  srednja tehnična šola s triletno prakso 
na vodilnem delovnem mestu ali visoko kvalificirani 
mizar s p>etletno prakso na vodilnem delovnem 
mestu

Ponudbe z življenjepisi, dokazili o strokovnosti in 
o delovnih izkušnjah pošljite v 15 dneh po objavi 
razpisa.
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DECEMBRSKO 
VREME

V PREGOVORIH
Prvega dne v adventu 
mraz, trajal bo ves 
zim ski čas. — Dež in 
veter pred božičem, 
bopiloe jam o nad m rli
čem. — Zelen božič, 
bela velikia noč. — Na 
Ibožič vetrovno, ob letu  

bo sadja polno.
LUNINE MENE:

27.11. 1 ob 0.30 
5.12. ® ob 0.07 .
13.12. €  ob 1.49 

19. •  ob 19.19

TE D EN SK 35l e d ;^P

Petek, 29. novendira — Dan re
publike

Sobota, 30. novemibia — Andrej 
Nedelja, 1. deoemltnra — Natalija 
Fooedelj^. 2. decembra — Blanka 
Torek, 3. decembra — Franc 
Sreda, 4. decembra — Barbara 
Četrtek, 5. decembra — Stojan

ČKNOMEU:
29. 11. do 1. 13. franc. barv. 
tam  »Angelika, prelepa IJubim-

Kiitt. 6. 112. a.aier. oitiv. liini
»Kaj si delad v vojni, oče?«.

KOČEVJE — »JADR.\N«:
29. 11. franc. barv. fiUn »Vikont 
lueja račune«. 30. 11. in 1. 12. 
amer. film »Ali gori Pariz?«; 2. 
12. franc. barv. fihn »Pesem 
sveta«. 3. in 4. 12. amer. film 
»Idiot v Hollywoodu«. 5. in 6. 
12. amer. film »Hladnokrvni ka
znjenec«.

KOST.\NJEVICA:
29. 11. amer. barv. film »Trije 
naredniki«. 1. 12. amer. barv.
film »Ne pošiljaj mi cvetja«.

METLIKA:
28. in 29. 11. amer. film »Mort- 
turi«. 29. in 30. 11. amer. barv. 
film »Operacija strela«. 29. 11. 
do 1. 12. amer. barv. film »Ta 
nori, nori svet«.

MOKRONOG:
30. 11. in 1. 12. amer. film 
»Svetišče greha«.

NOVO MESTO:
29. in 30. 11. sovj. barv. film 
»Poroka Malinovki«. 30. 11. do 
2. 12. amer. barv. film »Mož, ki 
ni znal ljubiti«. 4. 12. amer. 
barv. film »Pogreb v Berlinu«.

RIBNICA:
29. 11. do 1. 12. angl. barv. film 
»Farenheit«.

SEVNICA;
30. 11. in 1. 12. ital. film »In
vazija Vikingov«. 4. 12. amer. 
film »Veltki b^«.

SODR.\2ICA:
30. 11. in 1. 12. angl. barv. CS 
film »živeti svofbodno«. 

ŠENTJERNEJ: 
od 27. do 29. 11. »Peščeni grad«.
30. 11. in 1. 12. »2ena iz sla
me«

TREBNJE:
30. 11. in 1. 12. amer. westem 
film »Karavana hrabrih«.

Srčno dobremu možu in ljube
čemu očetu ALOJZU TEKSTORJU 
z Malega Slatnika čestitajo za 
rojstni dan žena Anica, sinova in 
snaha, posebno pa vnučka Lilijan- 
ca in Sandi.

H7oB/EsniA I
EKSPRESNO OČISTI oblačila 

Pralnica in kemična čistilnica. No
vo mesto Germova 5.

CE.MENTNO STRESNO OPEKO 
iz savskega pranega peska izdelu
jem in dostavljam po 1 N din. 
Cementarstvo, Ulica Milana Majc
na 47, Ljubljana.

ODVETNIK ANTON RADOVIČ
iz Sevnice se je preselil iz dose
danjih prostorov v zgradbo na 
Glavni trg št. 22, Sevnica. Uradu
je vsak dan.

59. novembra pridite v gostilno 
MARIJE CUGEU na Odrgi pri 
Trebnjem, kjer bo poskrbljeno za 
veselo prafflKjvanje.

SLUŽBO DOBI
SPREJMEM DEKLE, ki bi se ra

do zaposlilo T Ljubljani, Golje- 
vica 14.

DEKLE, zdravo, pridno Ih pošte
no, ki zna malo ktihati, sprej
mem za go^odlnjsko pomočni
co. Zaželena dovršena osemlet
ka. Pišite na naslov: dtrancar, 
Ljubljana, Titova 23/1.

ISCEM DEKLE k slovenskd dru
žini. Nastor v upravu lista 
(1973/68).

SLUŽBO IŽČE
MOŠKI, vajen kmečkih del, išče 

službo na kmetiji. Naslov v 
upravi lista (1951/68).

STANOVANJA
ODDAM SOBO dekletu. Naslov v 

upravi lista (1953/68).
SOBO ODDAM samaki o s^ i. Mi- 

ba Ck>lnar, Trdinova 14, Novo 
mesto.

ISCEM enosobno stanovanje v 
Novem mestu ali bližnji okoli- 
ol za eno aU dve leti. Potreb
na dodatna gradbena dela fi- 
nanoiram. Plačam 300 Ndin me
sečno. Ponudbe pod »Inžerur«.

MOTORNA VOZILA

PRODAM FIAT 750, prevoženih
25.000 km. Franc Povše, Otočec 
26.

PRODAM MOPEJ) v vo2mem sta
nju na tri brzine In psa, nem- 
Skega volčjaka, starega eno leto 
ali ga dam v uk po predhodni 
sporočitvi višine stroškov za uk. 
Franc Petrič, Breg 15, Novo me
sto.

PRODAM osebni avto zastava 750, 
letnik 1966. Ogled pri Martinu 
Kastelcu, Gotna vas, n. h.. No
vo mesto.

U(K)DNO PRODAM škodo 1000 
MB, letnik 1964. Ogled vsak 
đan od 14. ure naprej. Turk, 
Kandijska 13, Novo mesto.

Hrovatič, Stranska vas 1, Novo 
mesto.

PRODAM dve motorni slamorezni
ci in prikolico za moi>ed. Jože 
Hupar, Goriška vas 7, p. Škoc
jan.

PRODAM gumi voz (5 ton) v do
brem stanju. Jože Medic, Pod
turn 21, p. Dol. Toplice.

PRODAM zelo pocend trifazni 110- 
litrski hidrofor, skoraj nov. 
Marjan Borštnar, Most 3, Mo
kronog.

POCENI PRODAM žago, ki žaga 
vodoravno na reduktorski po
mik. Ivan Sušnik, Arclin 70, 
Škofja vas.

KUPIM
KUPIM gnojnični sod skupaj z 

gnoj nično črpalko. Naslov v 
upravi lista (1952/68).

KUPIM pletilni stroj — patent 8. 
Pletilstvo Trebnje na Dol.

POSEST
PRODAM POSESTVO, približno 7 

ha zemlje, lep sadovnjak, vino-' 
grad, hišo z gospodarskim po
slopjem v Anovcu pri Krškem. 
Nadaljnje informacije: Franc
Ban, Kal 9 pri Prečni, p. Novo 
mesto.

PRODAM HISO Z VRTOM, pri
memo tudi za obrtnika, v Bre
stanici blizu železniške posta
je. Hiša je takoj vseljiva. Jože 
Bogovič, Cromji Lenart 12, Bre
žice.

RAZNO

PRODAM
PRODAM nov 60-Utrskl kotel za 

kiihanje žganja, ker nameravam 
kupiti večjega. Alojz Skala, 
Podzemelj 3, Gradac.

UGODNO PRODAM dobro ohra
njeno trofazno vodno črpalko 
tipa WC 53, višina črpanja 31 m 
pri 30 l/min. Jelka Hvala, Pečje
29, p. Sevnica. Informacije pri 
Francu Svabcu, trafika, Sevnica.

PRODAM MERJASCA krškopolske 
pasme, starega pet mesecev. Na
slov v upravi lista (1966/68).

PRODAM sobno in kuhinjsko po
hištvo ter električni štedilnik. 
Marija Pantelld, Bršlln 44, No
vo mesto.

PRODAM dvozarevu stroj za Iz
delovanje strešne opeke. Janez

NA CESTI od gostilne Martin Mr
gole na Studencu do Sevnice 
sem izgubil - zapestno uro znam
ke Helvetla, na kateri je na 
hrbtni strani vgravirano: »10 let 
DES«. Ura mi je drag spomin, 
zato proaim poštenega najdite
lja, da jo odda proti lepi na* 
gradl^ Stane Berdik, inkasant 
ELEKTRO (Telje, Sevnica, 6. h. 
Maroka 4.

ZAPRTJE je zelo zoprna nadlega, 
ki vam iravzroča bolečine, hkrati 
pa tudi celo vrsto nevarnih bo
lezni. Najučinkovitejše prirodno 
sredstvo je voda DONAT vrelca. 
Zahtevajte jo v svoji trgovini, 
te pa jo dobe v Novem mestu 
pri HMEUNIKU — tel. 21-129, 
STANDARDU (MERCATORJU) — 
tel. 21-158 in DOLENJKI — tel. 
21-440.

POROKA — naj bo spomin nanjo 
lep in trajen! Zato izberite mo
deren prstan pri zlatarju v Lju
bljani, Gosposka 5 (poleg bni- 
verze).

23. NOVEMBRA 196« sem izgubil 
rezervno kolo 600 x 16 c*oli 8. 
ure od Prekopo do Brežic. Po
štenoga najditelja prosim, da 
mi ga vrne proti nagradi. Go
lot), Sela 3, p. Šentjernej.

I.<»CEM GARAŽO kjerkoh v No
vom mebtu, plačam tudi vna
prej. Ponudbe na telefon 31 669, 
Novo mesto.

PRIHODNJA 
ŠTEVILKA

Dolenjskega lista bo za
radi praznikov in od
diha V tiskarni izšla v 
skrčenem obsegu v če
trtek, 5. decembra. V 
njej bo 3. številka DO
LENJSKIH RAZGLE
DOV, naše razširjene 
kulturne rubrike, na 
katero vnaprej posebej 
opozarjamo vse naše 
naročnike in bralce za
radi izredno bogate in 
zanimive vsebine.

UREDNIŠTVO 
in UPRAVA

OBVESTILO 
KMETOVALCEM
Zaradi splošnega ceplje
nja proti slinavki in 
parkljevki

V ponedeljek, 2. 12. 
1968, za govejo živi
no ne bo sejmice 
v Novem mestu.

Sejem bo samo za 
prašiče.

Ob bridki smrti naše ljube ma
me, stare mame, prababice in tete

MARIJE KORî IČ: 
iz Kočevja 

se zahvaljujemo vsem, ki so jo 
v času njene dolgotrajne bolezni 
obiskovali in kakorkoli pomagali 
in tolažili, vsem darovalcem cvet
ja in vsem, ki so jo v tako 
velikem številu spremili na njeni 
zadnji poti. Posebna zahvala 
upravi in kolektivu Avtoprometa 
Gorjanci, najbližjim sosedmn, 
tov. Figarju, duhovnikom ter ĝ ro- 

barju Jožetu. 
Ž a l u j o č i :  hčerka z družino,
.sin z družino, vnuki, pravnuki 

ter drugo sorod.stvo.

IZOBESITE 
ZASTAVE!
Lastniki hiš naj za 

praznik republike ne 
pozabijo danes izobe
siti zastav! To velja 
za Novomeščane. Pre
nehajmo s prakso 
zadnjih let, ko je na 
hišah za državne pra
znike viselo zelo ma
lo zastav!

Na Frati bo danes 
in jutri 

tradicionalna 
brakada

Lovska zveza Novo mesto 
bo priredila 28. in 29. novem
bra tradicionalno vzorno bra- 
kado in lovsko proslavo ob 
dr^vnem  prazniku. Danes bo 
na partizanski Prati svečana 
seja LZ Novo mesto in ko
memoracija ob grobu parti
zanov. Naslednji dan bo ob 
8. uri zjutraj zbor lovcev, 
pregled orožja, žrebanje sto
jišč in ob 9.30 pričetek pogo
na. Lovili bodo volka, divjega 
prašiča, kuno, lisico, zajca in 
pod pKJsebnimd pogoji tudi 
medveda. Vodja lova bo Fra
njo Bulc, njegov pomočnik pa 
Slavko BpV

P.B.

Mirna: kadet razbit, 
potniki v bolnišnici

Zaradi neprimerne hitrosti na 
ovinku pri Gomili je 24. novem
bra okoli 11. ure zaneslo s ceste 
opel kadet, ki ga je vozil Jože 
Kavšček iz Mirne pečd. Avtomo
bil, v katerem se je peljalo pet 
oseb, se je prevrnil. Razen voz
nika so se poškodovali še: Ste
fan Krevs iz Malenške vasi, Ma
rija Jaklič iz Ivanje vasi ter Jože
Tiu'k iz Mirne peči. Ranjence so 
odpeljali v novomeško bolnišnico. 
Škodo na razbitem opel kadetu
so ocenili na 10.000 din.

Mačkovec: s citroenom 
dečkapodrl

Od 1. do 26. novembra:

1152 NOVIH!
Spet se je prddiružiio našim 
vrstam 376 novih naročnikov 

Tudd četrti teden naše akcije 
je bil zelo uspešen, spet pa so 

fkam največ novih bralcev pridobili plsmoiio- 
še. Stanje v torek opoldne:

B R E 2 IC E :..........................................97
CRNOMEL.I:................................ 124
K O Č E V JE :......................................... 69
KllJ^KO:  154
M E T L IK A :..........................................31
NOVO M ESTO................................... 190
RIBNICA:  53
S E V N IC A :........................................ 112
T R E B N JE :........................................183

Ruzne p o š te :........................................ 104
Inozem stvo:..........................................35

Pred Kosovo gostilno v Mač
kovcu je Franc Glavan iz Smar- 
jete 23. novembra okoli 18. ure 
s citroenom podrl 10-letnega Ne
deljka Jevška, učenca tretjega 
razreda osnovne šole, ko je ne
previdno prečkal cesto. Na srečo 
ni bilo poškodb.

Črnomelj: z mopedom 
v tovornjak

Na Ulici heroja Starihe v Čr
nomlju sta se 22. novembra po
nesrečila z mopedom voznik Jože 
Starešinič in sopotnik Drago Plev
nik. Zaletela sta se v tovornjak, 
ki ga je naproti vozil Zdravko Mii- 
ller. Mopedist in sopotnik sta se 
poškodovala.

Lutrško selo: avtomobi
list v Škarjah

22. novembra dopoldne je Si- 
kandarijan Sardar s volkswagnom 
pri Lutrškem selu prehiteval to
vornjak, ki ga je vozil Zdenko 
Tekstor, in zašel v škarje, ker je 
naproti pridrvel neznan avtomobi
list. Sardar je zadel tovornjak, po 
trčenju pa ga je zaneslo na nji
vo. škodo so ocenili na 900 din.

Srebrniče: motorist 
zapustil vozilo

21. novembra zvečer se je pri 
Srebrničah prevrnil motorist Franc 
Mavsar iz Straže. Vozilo je pu
stil ob Krki in odšel domov. Ugo
tovili so, da je vozil vinjen.

Krška vas: austin se je 
kotalil

21. novembra zvečer je pri Kr
ški vasi iz neznanega razloga za
neslo s ceste osebni avtomobil 
austin, ki ga je vozil Zagrebčan 
Alfredo Jakič. Vozilo je najprej 
izruvalo obcestni kamen, nato pa 
se je skotalilo po nasipu na nji
vo. Voznik se ni poškodoval, gmo
tno škodo pa so ocenili na 5.000 
din.

Črnomelj: z renaultom 
na njivo

21. novembra dopoldne je pri 
železniškem nadvozu pri Črnom
lju zaneslo s ceste na njivo, kjer 
se je prevrnil, osebni avtomobil 
renault, ki ga je vozil Peter Ja
klič iz Gribelj. Poškodovali. sta se 
sopotnici Katarina Križan in Bar
bara Jaklič, škodo so ocenili na
2.000 din.

Skopice: avtomobilu 
razneslo gumo

19. novembra zvečer je pri Sko
picah razneslo gumo osebnemu 
avtomobilu fiat 1300, ki ga je vo
zil Mujo Spahid iz Tuzle. Spahi- 
devo vozilo je zaneslo v tovor
njak, s katerim je v drugi smeri 
potoval Humbert Trobec iz Bu
zeta. škodo zaradi trčenja so oce- 
nih na 800 din.

Novo mesto: pri pokopa
lišču zadel kolesarja

21. novembra zjutraj je Anton 
Potočar iz Bučne vasi na Cesti 
herojev pri pokopališču z avto
mobilom trčil v kolesarja Ludvi
ka Žagarja Iz Ločne, žagar na 
kolesu ni imel odbojnega stekla.

Ruperč vrh: kravam 
se je izognil

18. novembra popoldne je Mati
ja Hudorovac iz Lokev pri Čr
nomlju na cesti pri Ruperč vrhu 
zaviral osebni avtomobil, da ne 
bi trčil v krave, ki so stopale na 
cesto. V njegovo vozilo je zaradi 
prekratke varnostne razdalje trčil 
osebni avtomobil, ki ga je vozil 
Bruno Bukovec iz Birčne vasi. 
Škodo so ocenili na 100 din.

Šentlenart pri Brežicah
19. novembra ob 5.50 se je na 

cesti III. reda v vasi šentlenart 
pri Brežicah pripetila proinetna 
nesreča. Kolesar Dušan CETTIN iz 
Brežic se je peljal s kolesom 
brez luči v službo. V šentlenartu 
je pri hiši št. 16 prečkal cesto 
Anton KOS. Ker kolesar ni opazil 
pešca, ga je zadel in zbil po tleh. 
Po cesti je padel tudi kolesar. 
Oba sta utrpela poškodbe na 
glavi. Odpeljali so ju v brežiško 
bolnišnico.

Brežice
21. novembra ob 11.40 se je 

zgodila na Cesti prvih borcev v 
Brežicah prometiaa nesreča. V 
smeri Trga dr. Ribarja je peljal 
s tovornjakom CE-112-98 Franc 
KRŽAN iz Zaloke 9, Raka pri 
Krškem. V bližini naveden^a tr
ga je prižgal desni smernik, zape
ljal na desni rob, nato pa na 
levo stran v trenutku, ko je za 
njim pripeljal z osebnim avt<Hn 
CE 102-25 Ivan ŠETINC iz Šent- 
lenarta 99. Na poškodovanih vo
zilih je za 700 din škode.

Na mostu v Brežicah
23. novembra ob 7.10 je prišlo 

do prometne nesreče na mostu 
med Savo in Krko v Brežicah. 
Voznik mot. kolesa NM-10-439 
Franc SMREKAR iz Vrbine s so
potnikom Mijom FRANICEM iz 
Brežic je vozil iz smeri Brežic 
proti Čatežu. Na ovinku ga je za
čelo zanašati, da je s prednjim 
delom zadel v železno ograjo na 
desni strani in se prevrnil na 
levo stran, sopotnika pa je vrglo 
v prednji del osebnega avtomo
bila CE-225-66, ki ga je vozil 
naproti Ivan BAMBIČ iz Skopic. 
FRANIC je utrpel pretres možga
nov in je bil prepeljan v breži
ško bolnišnico.. Na vozilih je prt- 
bližno za 900 din škode.

Dobova
Istega dne ob 8.55 je prišlo do 

prometne nesreče na cesti III. 
reda v Dobovi. Voznik tov. avto
mobila ZG-423-59 Franjo PILI iz 
Zapreršiča, je vozil iz smeri Za- 
prešiča proti Brežicam, naproti 
Pa je privozil z avtc»nobilom 
JNA-F-0327 Milan CUCA iz VP 
Cerklje. Vozili sta se oplazili. Pri 
tem je bilo za okoli 900 din 
škode.

/  *  \  
J- M O T E L  ♦  
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NINO ROBIČnov.

30.
nov. MAJDA SEPE

DOLENJSKI UST
LASTNIKI IN IZDAJATELJI; občinske Konteren- 

ce SZDL Brežice, Črnomelj, Kočevje, Krško, Metlika. 
Novo mesto, Ribnica. Sevnica m Trebnje*

UREJUJE UREDNIŠKI ODBOR; Tone GoSnik 
(glavnj m odgovorni urednik), Ria Bnčer, Slavko 
Dokl, Miloš Jakopec. Marjan Legan, Marija I>ado- 
van, Jože Primc. Jožica Teppey In Ivan Zoran. Teh
nični urednik: Marjan Moškon

IZHAJA vsak četnek — Posamezna številka 70 
par (70 starih din> — Letna naročnina: 32 Ndmarjev 
(3200 Sdin) polletna naročnina 16 novih dinarjev 
(1600 Sdin); plačljiva je vnaprej — Za mozemstvo: 
50 novih dinarjev (5.000 Sdin) oz 4 ameriške dolarje 
ali ustrezna druga valuta v vrednosti 4 ameriških 
dolarjev — Tekoči račun pn podr SDK v Novem 
mestu .521-8-9 -  NASLOV UREDNIŠTVA IN UPRA 
VE: Novo mesto. Glavni trg 3 — Poštni predal: 33 
-  Telefon: fOTifi >-21-227 -  Nenaročenih rokopisov m 
fotografi t ne vračamo — Tiska CP »Delo« v Ljubljani


