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VODA IN ŽIVLJENJE! Kako podobna sta si: če voda naraste, poruši bregove; 
če obstane, se usmradi; išče si novih poti naprej, naprej, pa vendar se po 
ustaljenem zakonu vedno spet vrača in rojeva očiščena ter obogatena na 
vseh koncih našega malega planeta, ki bi bil mrtev brez nje. Podrejena 
je ukazom, vseeno pa naisvobodnejša sila sveta. Kot živ ljenje...

Iv

srečna
OD 1. XI. DO 24. XII. 1968

2.091 novih!
^  ^SMEM TEDNU naše akcije smo pri- 

tti. ..II 176 novih naročnikov, v pičlih dveh 
tnesecih pa že dobrih 2000! Redna naklada 
našega lista se Je danes dvignila na 30.830 
izvodov, kar je  rekord v preteklih 19 letih. 
Stanje novih naročnikov v torek opoldne:

B R E Ž IC E :.............................................. 199
ČRNOM ELJ:......................................... 174
KOČEVJE:.............................................. 134
KRŠKO:  290
M ETLIKA:.........................................   62
NOVO M ESTO :..................................... 103
R IB N IC A :................................................89
SE V N IC A :.............................................. 183
TREBNJE:.............................................. 275

Razne p o S te :......................................... 209
I n o z e m stv o : ........................................... 73

DOLENJSKI LIST

OD 26. DEC. DO 5. JAN.

Padavine, pretežno 
sneg do nižin nekako 
38. in 29. decembra ter 
od 3. do 5. Januarja. V 
ostalem  suho z mra
zom ponoči. Po 5. ja
nuarju občutno lilad- 
ne je.

Dr. V. M.

POSLANICA VSEM. KI ŽELIJO MIR IN PRIJATELJSTVO

Tovariš Tito
mladim
Viničanom

Prizadevni člani kluba OZN 
na osnovni šoli Vinica p ri Čr
nom lju so se pred kratkim  
lotili nove naloge: številnim 
vplivnim državnikom, znan
stvenikom, umetnikom, cer
kvenim poglavarjem in sindi
kalnim fimkcionarjem po 
vsem svetu so poslali vpraša
nja, ki zadevajo m ir na svetu 
in prijateljstvo med narodi. 
H krati so jih  prosili za na
svet, kako lahko mladina vpli
va na razm ere v svetu in na 

prizadevanja za ohranitev 
miru.

Na vprašanja viniških pio
nirjev je med prvimi odgovo
ril predsednik republike, to 
variš Josip Broz-Tito.

DRAGI MLADI PRIJATELJI!

Akcija, s katero ste začeli lani, 
zasluži vse priznanje.

Pisma pionirjev, dečkov in deklic 
iz vseh delov Jugoslavije, ki ste 
jih objavili v knjigi »Poslušajte 
nas«, so prepričljiv dokaz, kako 
naša šolska mladina živo spremlja 
mednarodna dogajanja, kako globo
ko občuti probleme sodobnega 
sveta in kako iskreno želi tudi sa
ma neposredno pomagati pri napo
rih za ohranitev svetovnega miru, 
brez katerega tudi ni človeškega 
napredka.

Želim Vam, mladi tovariši in to
varišice, da nadaljujete s plemeni
to akcijo, ki pomembno manifestira 
enotnost naše mlade generacije.

Za našo zunanjo politiko, za vsa 
prizadevanja socialistične Jugosla
vije za ohranitev svetovnega miru 
In za razvoj vsestranskega medna
rodnega sodelovanja je bilo zmeraj 
značilno, da je bila deležna ne sa
mo podpore vseh narodov In na
rodnosti Jugoslavije, ampak da so 
tudi državljani naše socialistične 
domovine pri tem neposredno in 
aktivno sodelovali. Vaša akcija so
lidarnosti je nov zgovoren dokaz 
take angažiranosti mladih ljudi ši
rom po Jugoslaviji.

Odgovarjajoč na vaša vprašanja, 
želim posebno poudarili, da so za 
uresničitev temeljnih načel člove
kovih pravic, ki jih vsebuje Dekla
racija ZN, potrebni vsestranski’ 
vztrajni in odločni napori vseh mi

roljubnih in naprednih sil na svetu. 
Kolikor odločnejša bodo ta priza
devanja, toliko uspešneje se bo 
človeštvo lahko upiralo vsem kršit
vam človekovih pravic. - Samo z 
vztrajnimi prizadevanji; br6ž vsa
kršnih omahovanj bo mogocie zgra- 
diti boljši jutrišnji svet, iil to na 
temeljih enakopravnosti vseh na
rodov, velikih in majhnih, in na te- 
memlju spoštovanja Človeka, nje
govih pravic In njegovega dosto
janstva.

Globoko sem prepričan, da čvr
sto mednarodno gibanje za mir 
lahko prepreči nevarnost svetov
nega vojnega spopada, kakor sem 
prepričan o tem, da bodo vztrajna 
prizadevanja za zmanjšanje razlik 
med Industrijsko razvitimi država
mi in deželami v razvoju, med bo
gatimi In revnimi, polagoma obro
dila sad in dala rezultate, ki bodo 
omogočili, da se bo svetovna skup
nost izgrajevala na novih temeljih.

V teh plemenitih prizadevanjih 
pripada pomembna vloga vam, mla
dim, ki že sedaj s svojim delom 
izpričujete svoje iskreno zanimanje 
za svetovni mir in ki se trudite, da 
po svojih možnostih sodelujete pri 
graditvi lepšega sveta.

Želim Vam veliko uspeha pri 
Vašem delu.

Predsednik Socialistične 
federativne republike 
Jugoslavije

Josip Broz Tito, 1. r.

Beograd, 13. decembra 1968



tedenski
mozaik

Litvinov, Danielova m Ba- 
bicki, ki jih  je  sovjetsko so
dišče obsodilo na pregnan
stvo, ker so demonstrirali 
proti okupaciji ČSSR, so zdaj 
odšli — prvi v č ito  na man- 
golsko-kitajski meji, druga za 
štiri leta na ozemlje Irku t
ska, in tretji za tri leta v bli
žino Omska, čez  nekaj let jih  
bodo morda pošiljali na m e
sec . . .  Na kongresu sovjet
skih glasbenikov je skladatelj 
Šostakovič dejal, da morajo 
sovjetski glasbeniki uporab
ljati »rusko glasbo kot orožje 
v boju med socializmom, in 
kapitalizm om ^ . . .  V Moskvi 
kroži takale zgodbica: češk i 
turist je  v  prepiru z ruskim  
prijateljem  vprašal, kaj bi 
Rusi rekli, če bi Čehi s tanki 
pridrli v Moskvo in jim  od
gnali vse voditelje. Rus je  
mirno odgovoril: »Kar izvoli
te.« . . .  Zahodnonemška neo
nacistična stranka N PD je  
uvedla tečaje za reditelje na 
shodih. Ti »reditelji« so seve
da pretepači, ki naj bi metali 
politične nasprotnike iz dvo
ran. Voditelj neonacistov von 
Thadden je izjavil, da NPD 
»noče več m im o  prenašati 
udarcev«. . . .  Zahodnonem- 
ško letalstvo res nima sreče z 
am eriškim i reakcijskim i leta
li tipa »Starfighter«. 2e davno 
so jim  dali vzdevek »leteče 
rakoe«. Po najnovejši stati
s tik i jih  je  padlo na zem ljo že 
91. Pesimisti napovedujejo, 
da jih  bo km alu s t o . . .  šv i
carska vlada je  sporočila, da 
bo podpisala evropsko kon
vencijo o človekovih pravicah, 
toda s pridržkom . H krati pa 
se bo trudila — je  sporočila 
— da se bo končala diskrim i
nacija proti ženskam. Švicar
ke  namreč ie danes nimajo  
volilne pravice. »Zmeraj nam  
govorijo, naj bomo potrpež
ljive,* je  izjavila predsednica 
zveze za ženske pravice, »toda 
to delamo že dobrih petdeset 
let.« . . ,  Američani so navdu
šeni nad najnovejšim  uspe
hom  ZDA v vesolju, toda ne 
vsi. Ko so v nedeljo televizij
ske postaje prekinjale poroči
la s tekem  rugbyja, so jezni 
gledalci po telefonu ostro pro- 
tesUraU. Eden je  celo razjar
jeno izjavil, da bi bilo najbo
lje, če »e astronavti sploh ne 
bi v rn ili . . .

Kakšni poslanci naj 
bodo in odborniki?

v sedanjih skupščinah je mnogo direktorjev, 
premalo pa delavcev, inženirjev, kmetov in 
žensk! -  Že zdaj razmislimo o vsem tem, zakaj 

pomladanske volitve bodo kar naenkrat tu

Na volitve v občinske, v re- ljudi, prem alo pa je (zlasti 
publiško in v zvezno skup- v republiški skupščini) znan- 
ščino, ki bodo spomladi, se stvenikov, tehnične inteligen- 
je že treba pripravljati. Za- ce in študentov. Prav tako ve
to je izvršni odbor republi- Ija dobiti v skupščine več 
ške konference SZDL sprejel odbornikov in poslancev iz 
dokument, v katerem  je go- družbenega in zasebnega trž- 
vor o tem, kako naj bi v zve- nega kmetijstva. Izbirali naj 
zi s skupščinskimi volitvami bi seveda med ljudmi, ki se 
uresničevali nekatera kadrov 
ska načela.

Socialistična zveza je nosi
lec in organizator političnih 
priprav na volitve ter nosi
lec predlaganja in sprejem a
nja odbom iških te r poslan
skih kandidatov. Zavzemala se

TOLE SO PRVI TRIJE LJUDJE, ki so 
iz vesoljske ladje APOLLO 8 v torek 
dopoldne videli Luno »v hrbet«. Od leve 
proti desni: snem alec BILL ANDERS, 

zavzemajo za moderno kme- star 35 let, letalski major in doktor 
tovanje, za pospeševanje ko- fizike, oženjen in oče petih otrok; na- 
operacije in za razvijanje so- vigator ladje JAMES LOVELL, star 40

let, letalski kapetan, oženjen in oče šti
rih otrok; komandant ladje FRANK 
BORMAN, star 40 let, letalski polkov
nik, oženjen in oče d\>eh otrok. Anders 
je tokrat prvič v vesolju, Lovell in

cialističnih odnosov na vabi.
Več naj bi bilo med odbor

niki in poslanci v prihodnje 
neposrednih proizvajalcev.
To, kdo vse spada med ne

bo za to da'^bi ^bi'le' b ^ o č e  Posredne proizvajalce, pa ka- Borman pa sta tak izlet poskusila že
skupščine čimbolj irstrezno f® razumeti široko Ne ^ e  pred 3 leti, ko sta letela 298 kUometrov

samo za ročne delavce. Ob zemljo in se z ladjama G EM IN I7
sodobni tehnologiji oiziroma
tehniki so neposredni proiz- Toda to bi omejevalo svo- 
vajalci tudi, recimo, inženir- bodno odločitev volivcev v 
ji in tehniki, ki so v nepo- posamezni volilni enoti. Po
srednem stiku s proizvodnjo, nekod bodo sm atrali, da jim  

Med zaposlenimi v Sloveni- zadošča en sam kandidat, 
ji je kar 41 odst. žensk in drugod pa se bodo morda 
njihovo število še narašča, odločili za to, da bodo po- 
H krati pa se število žensk slanca ali odbornika izbirali 
med odborniki, in poslanci 
celo zm anjšuje, kar seveda 
ni dobro. Vemo, da so zaradi 
m aterinskih dolžnosti in go
spodinjskih del mnogo bolj 
obremenjene kot moški, da
unamo premalo otroškovar- 
stvenih ustanov, zato se žen- 

da bo stopil prvi člov^ na Mesec Ske bojijo funkcij. Res pa 
ie julija prihodnje leto. je, po drugi strani, da bi ^

PANMUNJOM — Severna Kore- prav probleme, ki najbolj žu- 
Ja je pred božičnimi prazniki os- ijjo  ženske, najbrž hitreje 
vobodila 82 mornarjev z ameriš- ,,„„5- 1, v,. . .-i« « -L
te  ladje »Pueblo«. ki je bila pred ^ organih,
enajstimi meseci zajeta v sever- ki odločajo, več žensk.

< ^ 0  kaže dobiti med 
da je ladja vohunila, preden je poslance in odbornike več 
Severna Koreja izpustila jetnike, mladih ljudi. Le-ti naj v no- 

BUDIMPESTA -  Nedaleć od vih Skupščinah uveljavljajo NOV. Tako bodo financirali 
m a js k e g a  giaraega mesta m je interese mladega rodu. Koli- avtomatsko telefonsko centra- 
zgodila ena najhujSih železniških bolj se bo mladostna za- lo v Lokvah, ki naj bi zače-

vzetost in novo znanje pove- la delati junija prihodnje le- 
zovalo v skupščinah z izkuš- to. V Prekm urju se bo zače- 
njami starejših, toliko hitre- la in na Slavniku nad Ko
je in ustrezneje bomo lahko prom končala nova planin- 
obvladovali razne probleme. ska transverzala slovenskih 

Nekateri se zavzemajo za kurirjev in vezistov NOV. Na
»v, ovu c ___ to. da bi enostavno predpi- Sl^.\Tiiku je bila tudi v letih
Wnj‘erji.““G la ^ '’'obtofenec^^^ koliko kandidatov m ora osvobodilne vojne zadnja ku-
obsojen na osem let zapora. biti za posamezni mandat, riivika postaja.

sestavljene. V sedanjih skup
ščinah je, denimo, preveč di
rektorjev in drugih vodilnih

TELEGRAMI
LAGOS — ZaćenSl z božiCnimi 

prazniki se je v Nigeriji, kjer div
ja državljanska vojna že poldru
go leto, zaćeio osemdnevno pre
mirje. Britanski premier Wilson 
pa je dal novo pobudo za mir v 
Nigeriji.

CAPE KENNEDY — Trije a- 
meriški kozmonavti, ki so jih 21. 
decembra izstrelili t  vesolje, so 
srečno prišli v tir okrog Meseca. 
Ce bo šlo vse po sreči, računajo

srečala v vesolju. Ladja APOLLO se je 
v treh dneh potovanja proti Luni od
daljila od Zemlje za več kot 384 000 
kilometrov in letela z največjo hitros^  
jo 38 946 kilometrov na uro! Najmoč
nejša ameriška raketa SATURN V., ki 
je ponesla ApoUo 8 v vesolje, je bila 
dolga 110 metrov. V programu »Apol- 
lo 8« je sodelovalo 350 000 znanstveni
kov, inženirjev, telmikov in drugih de
lavcev ter 20 000 podjetij. Apollo 8 naj 
bi po načrtu letel 6 dni in 3 ure, 
stroški tega poleta pa znašajo 420 mili
jard starih dinarjev.

Telefoto: UPI

med več kandidati.
MIRO ZAKRAJŠEK

PTT -  pokrovitelji 
kurirjev in vezistov 

NOV
Znano je, da so kolektivi 

v
Sloveniji prevzeli pokrovitelj
stvo nad partizanskim i kurir
ji in vezisti NOV Slovenije. 
Na nedavnem zasedanju de
lavskega sveta združenega 
podjetja za PTT prom et pa 
so sklenili, da bodo še bolj 
ohranjali in gojili tradicije

tedenski zunanjepolitični pregled
Vsi, ki sprem ljajo razvoj 

krize na Srednjem  vzhodu, so 
postali zelo pozorni na obisk 
sovjetskega zuna..ijega m ini
stra  Gromika v Kairu. Gromi- 
ko se je  s svojim nam estni
kom Semjonovim dolge ure 
pogovarjal s predsednikom 
Naserjem in njegovim zuna
njim m inistrom  Mahmudom 
Riadom. Ti dolgi pogovori.

ogromne petrolejske interese. 
Zato Moskva tudi*ne naspro
tuje ponovni vzpostavitvi di
plom atskih odnosov med Kai
rom in WdShingtonom. Osta
ne samo še vprašanje, ali bo 
skupna pobuda »supersil«, če 
bo do nje prišlo, lahko ubla
žila in naposled ozdravi
la srednjevzhodno »bolezen«. 
Težave so videti še vedno sko-

čeprav so ostali ta jni, kažejo, ra j nepremostljive, toda spo- 
da skuša Sovjetska zveza

nesreč v madžarski zgodovini. S 
pobio hitrostjo sta trčila potniški 
In tovorni vlak. Po prvih poroči
lih je bilo mrtvih najmanj 43 lju
di, medtem ko je bilo 57 huje ali 
laže ranjenih.

DUNAJ — Na Dunaju so obso
dili txi južne Tirolce, udeletence 
atentata junija lani, pri katerem 
so bili ubiti štirje italijanski kara-

tedenski notranjepolitični pregled - tedenski notranjepolitični pregled
m REPUBLIŠKI PRORAČUN ZA 

L. 1969 — Republiška skupščina je  
prejšnji teden sprejela zakon o 
proračunu SR Slovenije ter druge 
sprem ljajoče predpise o delitvi 
sredstev v prihodnjem letu. Po ob
razložitvi Jožka štruklja, člana re
publiškega izvršnega sveta, naj bi 
znašali skupni dohodki republiške
ga proračuna 613,200.000 Ndin. Red
na republiška proračunska potroš
nja naj bi se povečala za 5 odst. 
Močno pa se bodo povečala sred
stva za vzdrževanje in razvijanje 
nekaterih nujnih dejavnosti. Tako 
je odmerjenih več sredstev za na
rodno obrambo, za izenačevanje 
razlik v pokojninah, za povečanje 
osebnih dohodkov prosvetnih de
lavcev ter miličnikov, za šolstvo, 
za znanstveno raziskovalno ter kul
turno dejavnost ter za izboljševa
nje javne uprave, zlasti davčne in 
inšpekcijske službe.

■  NEZAKONITE AVTOMOBIL
SKE TAKSE? Ustavno sodišče Ju
goslavije je 17. t. m. obravnavalo 
predlog č p  »Dela« oziroma njegove 
revije »Avto«, naj sodišče oceni, 
ali je zakonita taksa na avtomobi
le, ki je bila uvedena v Sloveruji 
v začetku letošnjega leta. Na obrav
navi se je več mnenj nagibalo v 
prid stališču, da uvedba te takse 
ni bila upravičena. Ustavno sodi
šče bo vse prizadete pism eno ob
vestilo o svojem  stališču oziroma 
sklepu.

■  8% VEČJE STARE POKOJNI-
NE — Sprejeti republiški prora
čunski predpisi zagotavljajo, da se 
bodo prihodnje leto povečale stare 
pokojnine povprečno za 8 odst.

■  ZA gOLSTVO 800 MILIJONOV 
N DIN — Prihodnje leto naj bi po

rabili v Sloveniji za šolstvo in izo
braževanje dobrih 800 milijonov 
novih dinarjev.

■  POPLAVLJENO SARAJEVO — 
V četrtek je reka Miljacka v Sara
jevu zaradi močnega dežja prepla
vila nekatere m estne predele, odne
sla nekaj m ostov ter prizadela ško-

Dokaj povečana 
sredstva za 

nujne dejavnosti

do tudi nekaterim podjetjem, šk o 
do cenijo na več kot 10 m ilijo
nov Ndin.

■  KAKO POKOJNINE PO NO
VEM? Zvezni svet za delo je pri
pravil osnutek tez za nov pokojnin
ski sistem , o katerem bo zdaj te
kla javna razprava. Predlagane so  
dokajšnje spremembe. Edino meri
lo za višino pokojnine ne bi bil več 
osebni dohodek iz zadnjih delovnih  
let, kar je zdaj marsikoga prizade
jalo, ker s staranjem upada delov
na siK)sobnost človeka. Glavni po
goj za pridobitev pravice do pokoj
nine ne bi bila več delovna doba, 
marveč starost. Zavarovanec bi do
bil pravico do pokojnine šele po 
60. letu starosti (ženske po 55. le
tu), če bi imel najmanj 20 let po
ko Ininske dobe.

■  ŠOVINISTIČNI IZGREDI V 
TETOVU — V noči od nedelje na

ponedeljek so se v zahodno make
donskem m estu Tetovu začeli šo
vinistični izgredi, ki so v presled
kih trajali tudi v ponedeljek. Za
čelo se je s tem, da je skupina 
albanskih skrajnežev napadla foto
grafsko delavnico Srečka Janov- 
skega. češ da je snel albansko za
stavo z neke druge delavnice. Med 
demonstranti je bilo večje število  
učiteljev in drugih intelektualcev 
albanske narodnosti, ki so za svo
je početje izkoristili tudi učence. 
Demonstranti so poškodovali več 
poslopij, lokalov in avtomobilov. 
Ranjeni so bili štirje miličniki, 
voznik nekega kamiona, ena žen
ska, ki so jo demonstranti zadeli 
s kamenjem, ko je z balkona gle
dala demonstracije. Vse kaže. da 
so bile demonstracije, ki so doži
vele med ljudmi ostro obsodbo, 
pripravljene vnaprej.

■  PRAZNIKOV NAJ NE BI PO
DALJŠEVALI — Zvezni izvršni svet. 
Zveza jugoslovanskih sindikatov in 
zvezna gospodarska zbornica so 
priporočili delovnim organizacijam, 
naj bi praznovanje Novega leta 
om ejili na dva dni. Podaljševanje 
prazničnega oddiha s  tem, da po
nekod to nadom eščajo z delom na 
prosto soboto in nedeljo pred No
vim letom ali po ^ em , namreč 
zm anjšuje proizvodnjo ter poslov
no dejavnost sploh.

■  SPET ODPRT IZVOZ 2IVINE  
— Za Avstrijo sta pred dnevi tudi 
Italija in Nizozemska spet dovolili 
uvoz živine in mesa iz Jugoslavije, 
ki sta ga prepovedali pred nedav
nim zaradi slinavke in parkljevke. 
Uvoz iz Jugoslavije je dovoljen od 
1. januarja 1969

pred prihodom Richarda Ni- 
xona v Belo hišo ponovno te
m eljito proučiti položaj na 
Srednjem vzhodu.

Po vseh poročilih sodeč, se 
nekaj za kulisami »kuha«, in 
to med ZSSR in ZDA. Obe 
»supersili« si prizadevata, da 
bi ozdravili krizo na Sred
njem vzhodu, ker postaja če
dalje bolj nevarna tudi za n ji
ju. Politični opazovalci sodi
jo, da je Gromiko v Kairu 
razložil Naserju in drugim 
najnovejše poglede sovjetske 
vlade na položaj.

Moskva v bistvu zagovarja 
načrt, po katerem  bi se Izra
el lunaknil z vseh zasedenih 
ozemelj, zato pa bi ga prizna
le arabske države in mu tudi 
dovolile neomejeno plovbo po 
srednje vzhodnih vodah.

Nobena skrivnost ni, da si 
Sovjetska zveza želi v tem 
delu sveta politično rešitev. 
Gromikov oam estnik se je 
pred kratkim  tajno sestal v 
Združenih narodih z izrael
skim veleposlanikom, da bi 
se poučil o izraelskih ciljih in 
namenih.

Pomembno je tudi to, da 
se je  odnos Kaira do Wa- 
shingtona precej omehčal. 
ZAR je prekinila odnose z 
ZDA po junijski vojni z Izrae
lom leta 1967. Odtlej so bili 
zam rznjeni, toda obisk oseb
nega odposlanca novega ame
riškega predsednika v Kairu 
pred nekaj dnevi je pripom o
gel k zboljšanju teh odnosov. 
Nekateri opazovalci napove
dujejo, da bi ZAR in Ameri
ka ob novem letu utegnili ob
noviti diplomatske stike.

To bi vsekakor olajšalo 
skupno akcijo ZSSR in ZDA

Gromsko
Kairu

razumen nastop ZSSR in ZD.\ 
na Srednjem vzhodu bi jih le 
utegnil prem ostiti.

Na Kitaj.skem se je  spet za
čelo veliko preseljevanje. To 
pot odhaja na stotisoče m atu
rantov srednjih šol in študen
tov na dežele, da bi se .lava- 
dili »umazanega« trdega dela 
in da bi s svojim znanjem po
magali kmetom. Od septem 
bra letos je odšlo na kmete iz 
mest dva milijona dijakov in 
študentov.

Številna znamenja kažejo, 
da se na Kitajskem začenja 
novo, m irnejše obdobje. Kul
turna revolucija je m arsikje 
povzročila zastoje v industrij
ski proizvodnji in v km etij
stvu, poleg tega pa je razva
dila mladino, ki je z ustanav
ljanjem rdeče garde dobivala 
tudi oblast v roke. Zato ne
kateri opazovalci vidijo v se
danjem pošiljanju študentov 
na deželo tudi »maščevanje« 
vojske in državnega In partij
skega aparata za tisto, kar so 
jim rdeči gardisti zakuhali v 
zadnjih dveh letih.

To je gotovo del resnice, to
da ne vse. Število mladih lju
di po šolah v mestih je tako 
naraslo, da so v breme pre
skrbi, ki jo je kulturna revo
lucija močno oslabila. Z od-

na Srednjem vzhodu. Navse-^ hodom na deželo postanejo
zadnje je Sovjetska zveza 
prodrla v Sredozemlje in se 
trdno zasidrala v arabskem  
svetu. Zdaj bi bilo potrebno, 
da ZDA to stanje priznajo ali 
se vsaj z :ijim sprijaznijo. 
Moskva je dovolj realistična 
in ve, da ZDA ni mogoče po
polnoma izriniti iz tega, tako 
pomembnega dela sveta, saj 
imajo am eriške družbe tod

RIM — Papei Pavel VI. Je ea 
11. oktober prihodnjega leta skli
cal sestanek v<«h katoliških Sko- 
fov. To bo drugi sinod škofov v 
zgodovini rimsko katoliške cerkve.

RIM -  Nova Italijanska vlada 
levega centra je dobila zaupnico 
v parlamentu. Za program vlade 
]e glasovalo 351 poslancev, proti 
pa 347 Vlada jn potrebovala 300 
glasov, da bi dobila eaupnico

številLii študenti proizvajalci 
in ne potrošniki hrane.

Tudi v zunanji politiki je 
čutiti določeno spremem bo. 
Peking je nedavno dal pobudo 
za sestanek c am eriškim  ve
leposlanikom v Varšavi, sli
šati pa je tud! glasove, da je 
oživela ideja o sklenitvi spo
razum a o koeksistenci z ZDA. 
Trenutek je ugoden, posebno 
še, če bodo v Vietnamu skle
nili m ir. Tudi v Belo hišo pri
haja nov človek. Glavni raz
log za novo kitajsko »prož
nost« pa je zelo verjetno 
strah, da ne bi K itajska osta
la povsem izven dogovarjanja 
med Moskvo In Washingto* 
nom, dogovarjanja, ki bi ute- 
emilo biti n je i v 5'^o'’o

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



gre rnoraa uu, ua ne Di vedeli^ kuj je oocina. 
V ustavi je  to čisto jasno zapisano, da je nam ieć te
meljna družbenopolitična skupnost, p n  čemer je po
udarjena beseda »temeljna«. Ko pa so letos ustavne 
komisije na različnih ravninah proučevaie položaj obči
ne v samoupravnem sistem u, so sogiasno ugotovile, da 
m uresničena zamisel ustave o občini, ampak da je 
ostalo v marsičem še pri starem . Veliko bolj je po
daljšek federacije in republike kot pa temeljna družbe- 
nop>olitična skupnost.

Kolikor zakonov izdajata federacija m republika, 
jih mora izvajati občina in njeni organi in so i2xaču- 
nali, da je  pretežen del občinskih organov zap>oslen z 
izvajanjem zakonov. In drugič lahko občina v sedanjih 
razm erah sorazmerno zelo malo vpliva na oblikovanje 
svojih dohodkov. Federacija si odreže svoje, nato sd od
reže še republika, občina i>a si lahko vzame le tisto, 
kar ostane, kar pa ni veliko.

Tako so stiske v občinskih proračunih precej ostrej
še kot pa v republiških, da ne govorimo o zvemih. Ko
likor višja je nam reč ravnina, na kateri si režejo svoj

Kaj je pravzaprav
občina?

Različne komisije ugotavljajo, da zamisel 
ustavp o občini še ni uresničena do kraja; 

marsikje je ostalo celo vse pri starem.

kos narodnega dohodka, toliko bolj gotovi so tudi do
hodki njenega proračuna. Federacija si odreže tisto, 
kar je  najbolj gotovo in najbolj evidentirano, republika 
ima že precej m anj izbire, manevrski prostor občin pa 
je silno skrčen. Omejen je že s tistim , kar sta p>obrala 
federacija in republika, te r z možnostmi. Občina m ora 
veliko bolj račimati s tem, da davki in prispevki ne 
bodo taki, ki jih  občani in delovne organizacije ne bi 
zmogli, če  vijak npr. pri prom etnem davku preveč 
privije, se zgodi, da bodo občani hodild kupovat v dru
go občino, k jer davki niso tako visoki itd.

O vsem tem so te dni razpravljali v zvezni skup
ščini, ko so imeli na dnevnem redu osnutek resolucije 
o družbenoekonomskem položaju občine in o nadalj
njem razvoju sam oupravljanja v njej. 2e ustavne ko
misije so nam reč ugotovile, da same ustave glede ob
čine ni treba sprem injati, temveč je treba najprej u re 
sničiti tisto, kar je v ustavi že zapisano, da bi bila res 
temeJjna družbenc'pohtična skupnost. Zato so se raje 
odločili za resolucijo, s katero naj bi opozorili na ti
ste zadeve, ki preprečujejo, da občina pri nas še nima 
takega položaja, kot bi ga po ustavi imeti morala.

Stvar pa tudi s samo resolucijo ne bc rešena, če bo 
ostala le skupek lepih napotil, objavljenih v uradnem 
listu. Letos je pK>ložaj po siKcmanjih, do katerih smo se 
dokopali glede položaja občine, že ranlo boljši. Stop
nje prispevkov in davkov v glavnem sicer niso limiti
rane in je občutiti prizadevanje, da bi občini pustili 
malo več možnosti za oblikovanje lastnih dohodkov, 
kot jih je imela dos’ej. Vse to pa so šele brsti drugač
nega odnosa do občin in una^mo, da jih prVa .s’ana ne 
bo pobrala

VLADO JARC

Premalo prašičev in preveč koruze
Kdo bo usklajeval cene kmetijskih pridelkov in živine? -  Pomanjkanje 

solidarnosti med kmetijci povzroča težave na trgu

Kmetje pitajo manj praši
čev kot lani. V Sloveniji in 
v vsej državi Tudi družoena 
pitališča. kri so jih zgad ili 
pred nekaj leti, niso polna 
prašičev. Pitanje s kupil j eni
mi kirmili se splača le red
kim rejcem. Večina rejcev 
ne dobi 2sa svoje delo nobe
nega plačila ali ima pri pi
tanju celo z ^ b o . Koruza, ki 
je pomembna sestavina krmil, 
pa je imela vslic temu vse 
leto mnogo višjo ceno od 
zajamčene.

Rejci prašičev v Sloveniji 
že precej časa zaihtevajo vi
šjo ceno za pitane prašiče 
aii znižanje cene koruze. 
Razmerje med tema cenama 
naj bi bilo tako, kot je  bi
lo predivideno ob uvedbi go
spodarske reforme z zajam
čenimi cenami. Koruza naj 
bi bila po 63 par kilogram, 
dopltani m esnati prašiči pa 
po najm anj 5,15 din kilo
gram. Ker cene niso bile ta 
ke, je pitanih prašičev vsak 
mesec manj. Tudi v jeseni, 
ko jdh je biJo običajno vsa

ko leto naj'več. Cena praši
čev raste. Na produktni bor
zi v Novem Sadu jih mesna 
Industrija kupuje že nekaj 
tednov po okrog 5,50 din iz 
koojjeracije in do 5,90 din 
kilogram iz družbenih pita- 
lišč, ki so nekoliko boljše ka
kovosti.

Nizke odkupne cene praši
čev so se od pomladri torej 
precej zvišale. Tudi v Slo
veniji, čeprav še zaostajajo 
za novosadskimi. Vzlic te
mu pa pitanih prašičev ni do
volj. Tudi v prihodnjih me
secih jih ne bo, ker ni do
volj pujskov. Preden zraste
jo tisti, kri se še niso skotili, 
pa bo preteklo precej časa. 
Mesna industrija pa že za
hteva uvoz pitanih prašičev, 
ki jih  v naši diržavi ne more 
dobiti dovolj. Z uvozom želi 
znižati tudi sedanjo »previso
ko« odkupno ceno. Postavlja 
pK>goj, da bo domače pitane 
prašiče odkupovala le po za
jamčeni ceni 5,15 din kilo
gram. <5e domači rejci ne mo-

- Tole bi m orali malo pregledati: le odkod ima 
takšno moč, ko pa vendar vsi vemo, kakšno plačo im a , . .

(KarlkaUira iz JB2A)

PETOVIA
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rejo pitati za tako ceno, pa 
naj ne pitajo.

Mnogi naši kmetje bi go
tovo bili zadovoljni s tako 
ceno — a kdo jim  jamči, da 
se ne bo kmalu Sipet znižala?

Vrnimo se še h koruzi! če 
cena koruze ne bi letos vi
soko zrastla nad zajamčeno 
ceno, bi gotovo imeli veliko 
več pitanih prašičev, kot jih 
imamo zdaj. A zakaj je po- 
rastla? Odgovorov je veliko, 
a težko jim  je verjeti.

V Vojvodini, ki je največji 
pridelovalec koruze v naši 
državi, so izvozna p>odjetja 
pred tedni i2ij«.vljaJa, da ko
ruzo lahko izvažajo le, če do
bijo za vsak kilogram 13 do 
15 par premije. Cena na sve
tovnem trgu je namreč n i^ a  
od naše zajamčene cene.

In kaj zidaj? Družbena or
gani pravijo: kmetijci pride
lujejo koruzo in pitajo p ra 
šiče; zsakaj ne usikladijo cen 
tako, da bi bilo za vse pranr? 
Zlasti še, ker je pridelovanje 
koruze veliko bolj donosno 
kot pitanje prašičev — seve
da po letošnjih oenaii.

Kmetijci torej ne morejo 
veliko pričakovati od družbe. 
Razanerja cen m orajo naijprej 
urejati sami. Za to pa je 
p>ofcrebna solidam ost, m arsi
kje tudi precej truda in ve
liko sbrokovne sposobnosti. 
Kdor želi zaslaižitl na račun 
drugega, pa včasih sicer us- 
p>e, pogostjo pa bujdd zgiubi.

J. PETEK

Spomladi gradnja 
hitre ceste?

Možnosti so, da bi začeli 
graditi moderno štiripasovno 
avtomobilsko cesto Šentilj— 
Gorica že spomladi prihol- 
nje leto. N ajprej bi se lot:li 
najbolj obremenjenih odse
kov Levec—Hoče in Vrhni
ka— Postojna. Računajo, da 
bi u to n ila  mednarodna 
banka za obnovo in razvoj 

j odobriti posojilo 43 milijo- 
' nov dolarjev po skrajšanem  

prastopku že februarja ali 
m arca prihodnjega leta.

Letos že 
392 smrtnih žrtev
Od začetka januarja do 

konca preteklega tedna se je 
pripetilo v Sloveniji že 6748 
prom etnih nesreč, ki so ter
jale 392 sm rtnih žrtev, 3204 
ljudi se je huje, 4300 pa laže 
pKJškodovalo. Materialno ško
do pri teh nesrečah cenijo 
na kakih 29,490.000 N din.

Železarji se bodo 
odločili v maju 1989

železarji Jesenic, Stor in 
Raven na Koroškem se že 
dlje časa in zelo temeljito 
pripravljajo na združitev. Če
prav nekatere službe že več 
mesecev poslujejo vsklajeno 
in px)stajajo zaradi tega mno
gi problemi treh  velikih k o  
lektivov vedno jasnejši, bo
do šele do m aja 1960 pripra
vili vse potrebno tudi za for
malno združitev, č m a  m eta
lurgija v Sloveniji bo s tem 
pomembnim dejanjem pri
pravljena na svoje nove na
loge.

Kmetijski nasveti

Nizka vzgoja se poslavlja
2e tisočletja ljudje gojijo vinsko trto  in pijejo njen 

žlahtni sok. Pod vplivom različnih naukov so vinc^radniki 
vzgajati trto  na najrazličnejše načine, včasih tudi take. ki 
nim ajo ničesar skupnega z naravnimi lastnostm i rastline.

Spomnimo sam o na nizko vzgojo, za katero so mislili, 
da daje vinski tr ti največ top>lote, zagovarjali pa so jo tudi 
zaradi tega, češ da nizke tr te  pozimi lahko pokrijem o z 
zemljo in jih  zavarujemo pred zimo. Prvo ni res, drugo 
pa nihče ne dela, zato je  treba 0 p>0 2 0 riti na slabe strani 
nizke vzgoje, ki se bo prej ali slej m orala p>osloviti.

■  Nizka vzgoja zahteva največ stroškov pri obdelavi 
in najslabše izkoristi sončno svetlobo. Res pa je tudi, da 
zahteva najm anj vinogradniškega znanja in razmeroma 
malo stroškov ob saditvi, čeravno zahteva največje število 
sadik na hektar. Vinograd je ponavadi na kolju, rez na 
reznike in šparone, to pa dž malo očes in majhen pri
delek.

če  hočenio p»ceniti obdelovanje, moramo uporabiti 
vsaj konja in plug, če že ne kultivator. Pri tem m orajo 
biti vrste oddaljene vsaj p>oldrug meter. Za take razdalje 
pa je že potrebna srednjevisoka vzgoja na žicah. Ker pa 
vinograd obnavljamo za nekaj desetletij, velja izbrati kor- 
donsko vzgojo, ki je vzgoja prihodnosti.

■  Kordonskih vzgoj pa je več. Med njimi se je po- 
sebno izkazala t. i. Moserjeva vzgoja, ki ima ime po zna
nem avstrijskem  vinogradniku. Ta način upošteva narav
ne lastnosti vinske trte, predvsem pa ji daje dovolj pro
stora, da se razvije m bogato rodi.

še  vedno imajo nekateri vinogradniki p>omisleke nad 
visoko vzgojo, češ da zaradi velikega pridelka daje sla’>ša 
vina. Znanstveni p>oskusi pa so p>otrdili, da boljše kakovo
sti ni mogoče doseči le z zm anjšanjem pridelka, temveč 
tudi s povečanjem bujnosti rasti in boljšo osvetlitvijo 
listne površine. Prav to p>a dajejo visoke vzgr>je.

Inž. M

KMETOVALCI IN REJCI PRAŠIČEV!

Podjetje KOTEKS - TOBUS
je za vse prinašalce svinjskih kož tudi v letošnji ndkunnf s^Toni pripravil«

NAG RADNA ŽREBANJA
z nad 4.000 lepimi dobitki

Žrebanja bodo 20. januarja in 20. aprila 1969.

KMETOVALCI IN REJCI PRAŠIČEV!
Pazljivo oderite vsakega prašiča in kože oddajte najbližji zbiralnici KOTEKS 
TOBUSA ali km etijski zadrugi. *'
Prejeta potrdila, ki vam prinašajo pra\ico  do udeležbe na razpisanih žreba
njih, pa skrbno hranite!
Izid nagradnega žrebanja bo objavljen v dnevnem tisku in po radiu.

OB TEJ PRILOŽNOSTI ČESTITAMO VSEM POSLOVNIM PRIJATELJEM 
IN JIM  ŽELIMO SREČNO NOVO LETO.

DOLENJSKI LIST * TEDNIK* VESTNIK- vsak četrtek 60.000 izvodov!



NA OBISKU V LIPICI

ZE
Drža konja, njegova hoja in ob

našanje so zrcalo jezdečevega zna
čaja. Konj hitro ugane, koga 
na hrbtu.

To vedo v Lipici še prav poseb
no. V zibelki vseh lipicancev na 
svetu. Zibelki belih konj, zadnja 
leta pa tudi temnih lipicancev.

Minula stoletja so v dvorske ko
čije vedno vpregali plemenite lipi
cance. Še zdaj prodajo vsako leto 
nekaj šolanih belih konj na vse 
konce sveta.

Vse več pa jih prihaja vsako leto 
v Lipico, da bi tam videli eno naj
starejših kobilarn, da bi se povz
peli v sedlo za dresurno jahanje 
neprekosljivih konjev —  katerih 
predniki 'segajo v leta 1767 do 
1810.

1
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le pred leti sm o se začeli bolj 
ukvarjati s turizm om. Navdušenja 
za Lipico pa je čedalje več.«

Šolsko leto 
od novembra do aprila

Vsako leto dobi čreda ' belih konj 
okoli p e tindvajs^  tem nih žrebet. 
»To je  tako, ko t p ri človeku,« je 
razlagal konjar. »Tudi temnolasi 
sčasoma posivijo.t

Pri lipicancih pa sprem enjena 
barva dlake še  ne pomeni starosti.

Tri leta stari, dotlej temni lipican
ci, začenjajo postajati svetlejši. Ne
kateri tudi poznejo. Včasih pa se 
:^odi, da lipicanec ostane čm . 
Nekdaj so take konje izločili iz 
črede. Zdaj jih  skrbno negujejo. 2e 
nekaj let si priTadevajo, da bi 
vzgojili temnega lipicanca. To iz 
praktičnih razlogov.

Približno pred mesecem dni se 
je v Lipici spet začelo šolsko leto. 
Seveda za konje. Tako kot je v 
šolah običaj, so tudi tu razredi.

Dve, tri le ta stare  konje vzamejo 
iz črede. 2rebci in konji gredo v 
jahalno šolo, kobile pa v vozno šolo 
za eno. dvo aM štiri vprege.

Skoraj štiristo let 
od belega do temnega 
lipicanca

Avstrijski nadvojvoda Karel, sin 
cesarja Ferdinanda, je  postal leta 
1580 regent prim orske pokrajine. 
T akrat Je kupil posestvo Lipico, 
last tržaškega škofa. Razen doma
čih kraških konj, ki so bili že dav
no znani po vzdržljivosti in  odpor
nosti, je  kupil več andaluzijskih 
žrebcev in kobil za križanje. Z n ji
m i so hoteli vzgojiti elegantnega, 
plemenitega, vzdržnega in bistrega 
konja, tako za visoko jahalno šolo, 
kot tudi za vprege.

Prvotno posestvo so širili. V bli
žini je bilo nekaj desetin kmečkih 
hiš. Prebivalce so preselili. V za
meno so jim  ponudili svet med 
Senožečami in Razdrtim . Cesarjev 
predstavnik je  tak ra t kmetom iz
ročil pergam ent z  monarhovim 
podpisom, da je  ta  aetnlja njihova 
in  da im ajo oni in  vsi njihovi po
tomci za večne čase pravico do d r 
žavne službe. Cesarjev podpis je 
zbledel, z lijim  pa tud i zapisana 
pravaca. »Komu še lahko verjam e
mo, če celo cesar laže?« so rekli 
preseljene!. »Pa naj se naša vas 
im enuje Laže.« In  od tak ra t je  no
va naselbina nekdanjih prebivalcev 
Lipice dobila to im e . . .

Namesto cesarstva: 
pet volkswagnov 
za konja!

Znani izrek »kraljestvo dam  za 
konja« bi m orali v prim eru Lipice 
sprem eniti v »pet volkswagnov dam 
za lipicanca«.

2idaj imajo v Lipici nekaj čez sto 
konj. Vsako leto jih  nekaj proda
jo. Poleti so prodali v Venezuelo 
štiriletnega žrebca za 2500 dolar
jev. Najvišjo ceno pa je  dosegel 
pred leti v 2Jahodno Nemčijo pro
dani žrebec; ta kupnino in stroške 
prevoza je m oral kup>ec odriniti 
okoli 20.000 m ark. Za ta denar pa 
je  mogoče dobiti pet voail znamke 
volkswagen.

»Po svetu je veliko ljudi, ki bi 
se radi poskusili v jahanju  na 
hrb tu  lipicanca,« je razlagal direk
to r kobilarne dr. Ivo Mihalič. »Ne 
le kupnina, budi vzdrževanje konja 
pa te rja  precej denarja, ^ a to  m no
gi iz tujine teden ali dva vsako leto 
prebijejo pri nas. Navadno imamo
že februarja ^  poletne mesece vse E leganca , v zd rž ljiv o s t in  b is tro s t  so  z n ač iln o s ti lip icancev . V sak 
rezervirano. Ob sobotah, nedeljah . . . .  " j  i. „  , • • . f .  .
In praznikih pa pridejo gostje za P* n ed e ljah , ne  m a n jk a  v L ipici ob iskovalcev , ki
dan ali dva iz severne Italije. Te- se  po d  v o d stv o m  ja h a ln ih  u č ite ljev  u v a ja jo  v sk riv n o s ti te  ve- 
žava je, ker nim am o prenočišč. Se- šč ine  in  p r ilju b lje n e g a  š p o r ta  (n a  s lik i v n as lo v u ).

v- .> ■

•.v >! J

V prvi stopnji naučijo konje na
vadnih veščin jahanja -n vožnje. 2e 
čez zimo ali bolje, po prvi stopnji 
te svojevrstne šole, vzgojijo konje 
za prodajo ali pa za svojo čredo, 
ki je na voljo turistom  za jahanje.

Le redki konji prispejo do naj- 
v iš j^ a  razreda. To 'C du visoke 
dresure. Ta tra ja  dve leti. Zdaj 
imajo v Lipici enega samega take
ga konja. Tudi drugi lipicanci ima
jo »spričevala« za ta najvišji raz
red. Stroški za tako dresuro pa so 
izredno visoki. Le redki kupci se 
zanimajo za take konje. Veliko bolj 
gredo v denar »popreSne^i«. ki ima
jo za sabo osnovno dresuro in so 
dobri jezdni konji.

Vsako leto se zberejo v Lipici na 
dresurnem  tu rn irju  konji m njiho
vi dreserji iz vse aržave Leto za 
letom se v zmagovalnem galopu 
predstavi gledalcem gojenec visoke 
dresurne šole iz Lipice Tekmeci 
od drugod jim  nikoli ne ogrožajo 
zmage.

Ne na zemljevidih, 
v spominih ljudi. . .

Im e Lipica ni zapisano v evrop
skih zemljevidih. Vendar pi prebi
valci redkih evropskih dežel ne ve
do za rojstni kraj plemenitih li
picancev. Številni kratk i filmi o Li
pici so navdušili obiskovalce kine
matografov v neštetih evropskih de
želah. Različne tu je  revije večkrat 
predstavijo svojim bralcem najlepši 
del tega kraškega sveta.

Na nedavnem pogovoru predstav
nikov Slovenije in sosednih itali
janskih dežel je  predsednik videm
ske pokrajine posebej poudaril, ka
ko važno je  zanje slovensko tu ristič 
no zaledje in še posebej Lipica.

Te besede je d irektor kobilarne 
dr. Ivo Mihalič takole ilustriral:

»Letos je  obiskalo L.pico okoli
30.000 ljudi. To so tisti, ki so pla
čali vstopnino za ogled naših hle
vov in črede konj. Razen njih pa 
je prišlo k  nam  še najm anj 100.000 
ljudi. Lipica je resnično oaza sre
di kraškega sveta. Več sto hektarov 
košenic in med njimi Košata hra
stova drevesa so prava zelena plju
ča za ljudi v sosednjem Trstu, ki ži
vijo sredi k a m n it^ a  mestnega vr- 
v^a.«

»Lipica je  naša neizkoriščena tu 
ristična možnost,« je povedal pred
sednik sežanske občinske skupščine 
Evstahij Zadnik. »Ce bi imeli tam 
hotel, pa tudi različna igrišča, da 
bi prihajali tja  ljudje ne le zaradi 
ogleda, temveč tudi zaradi prijetne

ga odd'ha, bi postala Lipica kmalu 
ne le v bližnjih krajih  onstran me
je, teniveO tudi v svetu znana za
radi turizma.«

Oazi je potrebna voda 
in še marsika

In zakaj Lipica Se ni postala kaj 
več, kot vzgojilnica plemenitih konj?

»S turizm om se ukvarjam o šele 
nekaj let,« odgovarja na tako vpra
šanje dr Ivo Mihalič »Pravzaprav 
od leta 1962. N ekajkrat so se ogla
sili interesenti, da bi gradili tu ho 
tel. Ko pa so slišali, da 'e to kraški 
svet, ki nima vode, so načrte opu
stili.«

Dobrih petsto metrov od Lipice 
je vodni hram . Od njega bi bilo 
treba napeljati le cevi. Vmes pa je 
državna meja. Sele zadnje čase je 
dozorel sklep, da državna meja tu 
di ni neprem ostljiva ovira.

»Ek)brih deset kilometrov od Lipi
ce leži tržaško mesto Okoli 300.000 
ljudi Sil želi poleti iz obmorske pri
peke, ki mehča asfalt, v hlad kraš
kega zelenja,« razpreda misli o po
gojih za razvoj Lipice neutrudni 
predsednik kraške turistične zveze 
Rudi Kodrič. »Lipica je zanje naj' 
bližja. Pa ne le poleti. Tudi ob 
prostih  dnevih bi lahko najhitreje 
ušli m estnem u vrvežu prav v Li
pico.«

V pK>govorih o možnostih za rsiz- 
voj Lipice je nekdo nedavno rekel, 
da ima ta vse pogoje, da postane 
kraški Bled. Kobilarrui z znameni
timi konji je otok, več sto hektarov 
senožeti pa zeleno senčno jezero.

In do tega ni daleč. Zdaj pri
pravljajo načrte, kako bi Lipica 
postala osnova konjerejskega tu ri
zma. 2e zdaj se s konji za ograda
mi na pašnikih srečuje poleti dnev
no nekaj sto  »bencinskih konj«. 
K raška oaza je velika, asialtirana 
cesta pa onemogoča, da bi bencin
ski konji izrinili toplokrvne lipi
cance s te svojevrstne kraške zele
nice. Razvoj turizm a terja, da osta
ne štiristo  let stara znam enitost 
takšna kot nekdaj, le da bi letno 
občudovalo plemenite bele konje do
100.000 in še več ljudi, hkrati pa 
da bi našli tukaj tudi prijetno oazo 
oddiha ob divjem ritm u vsHkdanje- 
ga življenja.

Oaza sredi kraškega sveta in 
sredi vihrajoče griv« Delih konj. 
To je danes Lipica. In tudi jutri. 
Čeprav s hoteli, igrišči in vsem. kar 
bo služilo prijetnem u razvedrilu 
ljudi, ki Sl bodo prišli ogledat to 
nevsakdanjo privlačnost kraškega 
sveta GUSTAV 0TT7,F,J»

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



ALKOHOLIZEM IN ČLOVEŠKO DOSTOJANSTVO. 
(Foto: M. Legan)

JE ŽIVILO ALI NI ŽIVILO?

Se: resnica o vinu
Odgovor inž. Ivu Zobcu, s katerim se po raz

ličnih poteh borimo za prav iste cilje

Morda poreče kdo: trm ast 
je. želi zadnjo besedo in ta
ko utruditi »nasprotnika«, ki 
je pametnejši in bo zato od
nehal. Vendar ni tako. Mi
slim. da je naša dolžnost 
odgovorit’ inž. Zobcu, priza
devnemu aktivistu Rdečega 
križa, ki se leta in leta 
neutrudno bori proti zlu —
— alkoholizmu

Prav goto.vo je očitek listu, 
da podpira alkoholizem, naj. 
manj, kar sem kot pisec 
spornega teksta hotel doroeči. 
Se več; če sem malo ne
skromen, se upam trd iti, da 
sem s sestavkom »Vino je —
— živilo« pri razimmem 
bralcu dosegel več, kot če bi 
žugal z bičem. V njem je 
nam reč dovolj jasno rečeno, 
pod kakšnimi pogoji je na
ravno vino del človekove pre
hrane in zakaj v vim* "le sme
mo videti predvsem nasla
dila in pripomočka za tre
nutni i7,hod iz osebnih težav.

Ke- ;e o b s ^  vsakoteden
skih km6tij*skih nasvetov 
preo'^ek in namenjen pred
vsem preprostem u bralcu, 
naj ob tej priložnosti malo 
obširneje podkrepim nekatere 
trditve

Takoj v začetku je treba 
poudariti, da ne smemo po
mešati vseh alkoholnih pi
jač, zakaj njih škodljivi uči
nek je zelo različen. Najno-

Sejmišča
Sejem 

v Novem mestu
v p>onedeljek, 23. decembra, 

je bilo na novomeškem sej
mišču naprodaj 514 prašičkov, 
prodali pa so jih  467. Manjši 
so šli v denai po 120 do 180 
din, večji pa po 180 do 280 
din. Cene so ostale od prete
klega tedna neizpremenjene.

Sejem v Brežicah
v soboto, 21. decem bra, so 

na tedenski prašičji sejem  v 
Brežicah pripeljali 400 pra
šičkov, prodali pa so jih  372. 
Za manjše so zahtevali 7,5 
din za kg, za večje pa največ
fi fliri Irr.

OB 25-LETNICl ZASE
DANJA SNOS

Februarja 1969 
bo veliko slavje
v sredo, 18. decembra, je 

predsednik republiške skup
ščine SRS Janko Rudolf spre
jel delegacijo iz Črnomlja, v 
kateri so boli predstavniki ob
čine in družbeno-političnih 
organizacij. Pogovarjali «o se 
o organizaciji proslave ob 25- 
letnici zasedanja SNOS v Čr
nomlju. Ob tej priložnosti bo-

V p r a l n i  
s t r o i

Sup«fd«t«f9tnl

ZM tvlomattko strojno pranj«

vejši znanstveni izsledki p ri
znanih inštitutov v svetu, ki 
raziskujejo ta vprašanja, do
kazujejo, da je učinek narav
nega vina zaradi njegovih se
stavin nekaj drugega kot 
učinek ^ a n e , koncentrirane 
pijače, ob posebnih pogojih 
pa je celo zdravilen. Vino 
vsebuje pretežno etilni alko
hol in zelo malo drugih, bolj 
škodljivih alkoholov, razen 
tega je  v naravnem soraz
m erju z drugimi sestavina
mi vina. Drugače je z lunet- 
nimi, žganimi pijačami, pri 
katerih konča večina kronič
nih alkoholikov.

Menimo, da je naše ljudi 
potrebno vzgajati v kulturni 
porabi vina, v 2aiiernosti ter 
pitju  zdravega, naravnega vi
na pri jedi. Osebno sem pre
pričan, da se s tem borimo 
proti aJkoholizmu. Kolikor Je 
znano, bodo naši ljudje ve
dno pili. Ali ni bolje, če p ra 
vilno uživajo manj škodljivo 
ali celo koristno pijačo na 
račun mnogo bolj škodljive? 
Ali smo se pregrešili, če smo 
jim  to svetovali?

Poglejmo porabo alkoholnih 
pijač pri nas! Po nekaterih 
FK>datkih 2naša  letna p>oraba 
pri nas čez 12 litrov čistega 
alkohola na osebo. Od t ^ a  
odpade na vino le ena šesti
na, vse drugo pa gre na ra 
čun žganih pijač, ki so mno
go bolj škodljive.

Naj ponovim trditev, ki ni 
zrasla samo v eni gJavi: ta 
ke porabe je kriva nepravil
na davčna politika, ki išče 
vir dohodka pri naravnem 
vinu, namesto da bi privila 
pri žganih pijačah. Drugače 
delajo v vinogradniških de
želah, pa tudi v Sovjetski 
zvezi, k jer je naravno vino 
zelo malo ali nič obdavčeno. 
Za prim er nâ J navedemo 
Švedsko, ’ po restavraci
jah  obvez.io servirajo h  h ra 
ni kozarec vina kot prispe
vek k splošnemu boju proti 
pogubnemu alkoholizmu.

O zdravilnem učinku vina 
bi želel, da spregovorijo 
jxlravniki. Se enkrat pa naj 
ponovim, spoštovani inž. Zo
bec. da je naš cilj isti, samo 
pota se, kot kaže. raeliku- 
jejo.

DIPL. IN2. AGR 
MARJAN I^EGAN

ker vsebuje

O X V I-A N
do v Črnomlju in v nekate
rih večjih krajevnih sredi- 
diščih odprli razstave NOB 
ter razstave o gospodar
skem raavoju občine. Pred
videnih pa je tudi več kvali
tetnih prireditev. Okvirni 
načrt praznovanja 25-letnice 
SNOS, določen na tem se
stanku, bodo natančneje iz
delali januarja v sodedova- 
nju s predstavniki republi
ške skupščine in republi
ške konference SZDL.

Ugodnost 
za gozdarje?

v  Ribnici je bilo 16. de
cem bra področno pK>svetova- 
nje predsednikov občinskih 
sindikalnih svetov iz občin 
Logatec, Cerknica, Kočevje 
in Ribnica. Na posvetu so 
i2im enj^i stališča o delu ob
činskih sindikalnih svetov 
ter iz)kušn(je s poteka občnih 
zborov sindikalnih podruž
nic. Posebej so obravnavali

GRADAC
tel 76-17 .̂ lok 8

Po Konkurenčnih cenah 
zdelujemo v s e  v r s t e  
lagrobnikov, spomenikov, 
jpormnskib obeležij in vsa 
ceracerska dela Hitro in 
Kvalitetno

— 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 njenih poslovnih enotah

v KRŠKEM, TREBNJEM ali 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 6,50%, za veza
ne vloge do 8%! — In ne pozabite tudi na ugodne obresti za 
sredstva na deviznih računih občanov, za katera plačuje banka 
od 4-6 odstotkov v devizah, razen tega pa dodatno še od 1.5 do 
2,5 odstotka v dinarjih!

UPORABLJAJTE

delo sinidaikata aa dmižbeno 
dejavnost. Le-ta im a poseb
no nalogo v zvezi s skie(pa- 
njem družbeniih dogovorov s 
pristojnioni organi. P*odprli so 
predlog članov sindikalne po
družnice KGP Kočevje, da se 
delovna doba goadnim delav
cem benificiira. Predlog ko
čevskih in ribnišikih goadnih 
delavcev bodo nagovarjali tu 
di gozdni delavci, zaposleni v 
cerkniški in lo g ik i  občdni, 
te r prizadeta občinska sindi
kalna sveta. DogoivoriLi 9 0  se 
še, da bodo z i2aneiixjavo 
mnenj nadaljevali. - r

vsak Četrtek

ZA MLADE 
PO SRCU

WD-40

IN TUDI VAŠ AVTO BO DOSEGEL TAKO STAROST
U P O R A B L JA JT E  WD-40 •  U P O R A B L J A JT E  W D-M  •  U P O R A B L JA JT E  VVD-40 •  U P O R A B L JA JT E  WD-40 •

#  WD-40 lahko uporabite, kadar hočete hitro posušiti vlažni vžigalni 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 laku!
T U D I VX U P O R A B L J A JT E  W D-M  m T U D I VI U P O R A B L J A JT E  W 0-40 •  T U D I VI U P O R A B L JA JT E  WD-49 •

KRKA
KRKA
TOVARNA ZDRAVU 
NOVO MESTO
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Vt-LiRO PRIČAKOVANJE V DOBOVI. Vsak hip bo stopil skozi vrata otroškega 
vrtca pravi dedek IVIraz in prinesel malčkom koš daril. (Foto: Jožica Teppey)

SEJA ODBORA DOLENJSKEGA ŠTUDENTSKEGA KLUBA

Študenti so dobro zastavili
Študenti sprejeli razgiban program dela -  V programu bolj poudarjen so

cialnoekonomski položaj študentov -  Seznanili bodo javnost z delom

Odbor Dolenjskega štu- 
deoitskega kluba se je pretek
li ćetrtek sestal v Ljubljani. 
Na seji i»o sprejeli program 
dela za prihodnje leto in 
predračun za dejavnost klu
ba, V program u je ra 
zen kuWumo-zabavnega de
la močno poudarjen tudi so- 
ciainoeikanomski položaj štu 
dentov, ki ga bodo reševali 
s študentsko samopomočjo in 
s pravilnim usm erjanjem  šti
pendijske politike. Zelo so 
poudarili tudi sodelovanje 
z delovnimi organizacijami 
v m atičnih občinah, zlasti 
na področju gosF>odarstva.

Posebno skrb  so namenili 
obim om  zadnjih letnikov 
srednjih šoil. Obiski bodo na
menjeni seananjanju dijakov 
s študijskim i pogoji na uni- 
ver2u.

Ob kooou so menili, da je 
javnost vse prem alo se
znanjena z delom in napori 
študentov, zato največkrat 
ocenjujejo študente le po pe- 
ftčici tistih, ki živijo v po
sebnih pogojih. V ta  namen 
se bodo bolj posluževali do

maćega »Dolenjskega lista« in 
preko njega objektivno sezna
njali javnost z resničnim štu
dentskim življenjem.

Program dela kluba dolenj
skih študentov:

— Spoznavni večer: na tem 
večeru bodo študenti spreje
li v svoje vrste* m lajše tova
riše, ki so jeseni zapustili di
jaške klopi.

— Elitni študentski ples: bo
v prvi polovici februarja na 
Otočcu. CisU dohodek elitne 
prireditve je nam enjen štu 
dentom za samopomoč.

— Razgovor * gospodarstve
niki: bo m arca v Ljubljani. 
Na razgovor bodo povablje
ni gospodarstveniki iz več
jih  delovnih organizacij tre 
banjske in novomeške obči
ne.

Štipendiranje: na klubskem 
večeru se bodo ^ predstavni
ki delo<vnih organizacij, zavo
dom za zaposlovanje delav
cev in z drugimi pogovarja
li o politiki štipendiranja. In- 
foirmacije bodo ix>sredova- 
li tudi srednješolcem.

— Razgovor z dijaki: Člani 
kluba z vseh fakultet bodo 
bodoče študente v zadnjih 
letnikih srednjih šol seznani
li s pogoji študija, z možno
stmi stanovanja v Ljubljani 
itd.

— Samopomoč: na posebni 
seji bodo podelili samopo
moč študentom na o a ijv i so
cialnega položaja te r štu- 
dij*j;kega uspeha prosilca.

— Obisk podjetij: študentje 
bodo obiskali nekatere no
vomeške delovne organizacije 
in ob tej priložnosti imeli 
tradioonalna srečanja s sred
nješolci v športu itd.

— Razvedrilo: Organizirali
bodo sm učarski tečaj za štu

dente, verjetno v Crmošnji- 
cah.

Program obeta veliko. Tako 
bo odpadel strah, da gre de
javnost pokrajinskih klu- 
bo<v preveč samo v kulturno- 
aabavni smeri. V tem pro 
gram u je močno poudarjen 
socialno-ekonomski problem 
študentov.

S. DOKL

PONEKOD MANJKA SAMO RAZUMEVANJA. NE PA DENARJA

Štipeiifliranje ima še pomanjkljivosti
Kljub napredku v štipendijski politiki in odnosu do strokovnjakov, še zme

raj ni vse v redu —  Še ni izkoreninjen strah pred strokovnjaki?

upravni odbor sklada za 
StipemUranje v m etliški obči
ni je  na sejah nekajkrat raz
pravljal o tej problem atiki. 
Ugotovil je, da je  štipendira
nje sicer napredovalo, je  pa 
še nekaj pom anjkljivosti, ki 
bi tih m orali odpraviti.

Dolovne organizacije in te
m eljna izobraževalna skup>- 
noGt štipendirajo letos 57 štu 
dentov in dijakov; glede na 
velike potrebe po strokovni 
zasedbi delovnih m est in po
nekod tudi na možnosti pa bi

se posamezni kolektivi lahko 
z razumevanjem bolj izkazali. 
Medtem ko v nekaterih delov- 
nrih organizacijah težko daje
jo sredstva, a vseeno štipen
dirajo strokovnjake, pa dixig- 
je imajo, vendar so prepriča
ni, da ni njihova stvar sk r
beti za kadre.

Na i več štip>endlj daje letos 
tem eljna izobraževalna skup

nost. Ta daje pomoč 20 d ija
kom sredixjih šol, 5 slušate
ljem višjih šol in 3 študen
tom univerze. Slede ji tovar
na BETI z 21 štipendisti, od 
tega 16 na srednjih šolah, 1 
na višji šoli in 4 na visokih 
šolah. Razen teh dveh ima 2 
štipendista na visokih šolah 
edinole KOMET te r še 1 šU- 
p>endista na višji šoli. Kme
tijska zadruga, dom počitka, 
zdravsibvend dom in lekaima 
pa z rednimi štipendijam i po
magajo dijakom  srednjih šol.

Cela vrsta delovnih organi
zacij v občini nim a nobenega 
štipendista ne v srednjih, ne 
na višjih, še manj pa v viso- 
knh Sotlah, saj im ajo v naj
boljšem prim eru samo nekaj 
vajencev. To so: ob rat Novo- 
teks. Komunalno podjetje, t r 
govsko pKJdjetJe M ercator, 
Lepiš na Suhorju. Mesno 
podjetje MetUika, Pekairije in 
gostinsko podjetje.

Resda se nekateri od teh 
borijo za obstoj, med njimi 
pa je  tudi nekaj kolektivov, 
ki niso v posebni zadregi za 
denar, vendar za vzgojo stro 
kovnjakov ne odm erjajo niti 
denarja. Ce bd pogledali kvar 
lifikacijsko str-akturo zaposle
nih v teh podjetjih, bi ugoto

vili, da se s številom šolanih 
ljudi ne m orejo postavljati.

Se eix) vprašanje bo treba 
čimprej načeti: višina štipen
dij ne ustreza več zmeraj 
večjim življenjskim stro 
škom. Trenutno daje največ 
svojim štipendistom  podjetje 
KOMET (300 do 350 din:, v 
vseh drugih kolektivih in tudi 
pri TIS pa so štipendije 
manjše..

A

O b  d e s e t le t n ic i k r š k ^ a

Prevocm iško p o d je tje  
TRA N SPO R T K ršk o  je  
b ilo  u s ta n o v lje n o  p ra v 
zap rav  jan io a rja  1949 pod  
im en o m  PREV O Z K ršk o  
za p o tre b e  ta k ra tn e g a  
o k ra jn e g a  lju d sk eg a  od 
b o ra . Im e lo  je  17 to 
v o rn ih  vozil, u p ra v n e  p ro  
s to re , p ro m e tn o  p isa rn o , 
sk lad išče , de lav n ico  in 
g aražo  p a  so n a je li v za 
seb n em  p o slo p ju . N ak 
n ad n o  so  zg rad ili še  4 
le sen e  garaže.

P o d je tje  je  im elo  tu 
d i v B rež icah  sv o jo  po 
slovaln ico  z n ek a j k am i
on i in  delavn ico . P e t le t 
p o  u s ta n o v itv i so  iz ne 
zn an ih  razlogov  p rese lili 
vse sk u p a j v B režice  in  
od p e lja li s seb o j vse, k a r  
je  p o d je tje  im elo.

D eset le t po  u s ta n o v it
v i p rv eg a  PREVOZA pa 
je  bi'lo u s ta n o v lje n o  no
vo p rev o zn o  p o d je tje  
TRA N SPO R T K ršk o , ki 
je  poslo v a lo  p rav  ta m  
k o t n ek d a j n jegov  p re d 
ho dn ik . P revaža li so p o t
n ik e  in  b lago  z m o to r 
n im i vozili v seh  v rs t, n u 
d ili se rv isn e  u sluge  in  
p o p ra v ila  m o to rn ih  vo
zil te r  jih  p re sk rb o v a li
Z gorivi in mazivi.

D rug i zače tek  je  bil 
m nog o  te ž ji k o t p rv i, saj 
so  te d a j že o b s ta ja la  
m o čn a  p rev o zn išk a  po d 
je t ja  z nov im i voznim i 
p a rk i. N a jte ž je  se  je  b ilo  
p re b iti  n a  trž išče  za rad i 
»pestrega«  voznega p a r 
ka, k ak ršn eg a  je  im el 
»TRANSPORT«.

T o v a rn a  celu loze in  p a 
p ir ja  je  s p re p iso m  os
n o v n ih  sred s tev  d a la  en 
k am io n  TAM 4500, in  
p e tto n sk o  p rik o lico . O k
ra jn i  m agaz in  K ršk o  en  
k a m io n  TAM 4500, re fo r 
m ira n o  p o d je tje  POSAV
J E  jim  je  s p re p iso m  
osn o v n ih  s red s tev  dalo  
d o tra ja n e g a  3-tonskega 
P ioaiirja , o d  O k ra jn e g a  
m ag az in a  so  k u p ili s ta 
r i  s a u re r , od  K om unade 
b e d fo rd  in  od  g rad b e 
nega  p o d je tja  SAVA k a 
m io n  O pel A dam . T i zad 
n ji  š t ir je  k am io n i so  b i
li pravzaprav? vsi »Ada
m ove s ta ro s ti«  in  so  
rab ili k o le k tiv u  več živ
cev k o t bencina .

Z ačeli so  tx>rej s še 
s tim i to v o rn im i av to m o 
b ili in  eno  p rik o lico , k a r  
je  d a lo  sk u p a j 34 to n  
voenega p a rk a . P o d je tje

je  k a r  lepo  u sp ev a lo  in  
b ili so  zad o v o ljn i. P a  se  
p o ja v i n e k ^ a  dn e  več 
te ž jih  m o to rn ih  vozil s 
šo fe r ji in  š ta b o m  p rv eg a  
PREVOZA R azstav ili so 
tis te  š t ir i lesene garaže, 
ki so jih  K rčan i p red  
d ese tim i le ti zg rad ili z 
u d a rn išk im  delom , jih  
naložili n a  k am io n e  in odr 
p e lja li, sa j so  k ončno  b i
le n jih o v a  l a s t . . .

T ud i to  jim  n i vzelo 
volje. N aje li so  k re d ite  
in  kup ili dva TAM P io 
n ir ja  in  en  av tobu s. Me
h an ičn o  d elavn ico  so  o p 
rem ili z n a jn u jn e jš im  
nov im  o ro d jem . V p a rk u  
je  b ilo  8 vozil, en a  p r i 
ko lica  in en  av tobu s, za 
poslovali p a  so  19 ljud i.
V p rv ih  dev e tih  m esecih  
p o slo v an ja  so im eli za 
23,713.195 S d in  p ro m e ta .

V n a s led n jih  le tih  so  
p o sto p o m a  n ab av lja li n o 
va vozila in  jih  p r ila g a 
ja li za  pogon  n a  p lin sk o  
olje. V s ta r ih  z id an ih  
k le teh  so u red ili garaže, 
dozidali delavn ico , sa n i
ta r ije , p ro m e tn o  p is a rn o  
te r  p ra ln i p ro s to r  z m o n 
tažn im  jaškom

A vtobusnem u p o d je tju  
IZ L E T N IK  so p ro d a li tr i 
rab ljen e  av to b u se  7.3 '5  
m ilijonov , sam i p a  so 
o sta li le p ri to v o rn em  
p ro m e tu , ki je  bil bolj 
do nosen  in je  om ogo
čal h it re jš e  n ap red o v an je . 
L as tn a  p o slo p ja , garaže, 
de lavn ice  in  p a rk irn i p ro 
s to r i so  jim  p o sta li p re 
tesn i, v m e stu  se  n iso  
m og’li š ir iti in začeli so  
m isliti n a  novo lokac ijo . 
D obili So jo  v Zadovni- 
ku.

KOVINARSKA jim  je  
po  sp o razu m u  z občin 
sko  sk u p šč in o  o d s to p ila  
5 m ilijo n o v  svo jega  k re 
d ita , d a  so  ku p ili zem ljo  
in  aačeli g ra d iti n a jp re j 
g a raže  m  delavn ice, n a to  
u p rav n o  pK>slopje in  p ra l
n i p ro s to r . P o slo p je  v 
m e s tu  So p ro d a li trg o v 
sk em  u p o d je tju  SLO V E
N IJA  AVTO iz L ju b ljan e  
za novi se rv is  ZASTAVA. 
Taiko so  svo je  delavn ice  
in  o s ta le  p ro s to re  lahk o  
u red ili in  aprem U i.

Ob 10-letnici p o d je tja  
ra 2 5 X)lagajo s 184 to n a 
m i voznega partca (24 k a 
m ionov  in  5 p rik o lic ) , 
k a r  je  n e k a j več, k o t so  
p la n ira li d o  le ta  1970. 
Z aposlen ih  im a jo  44 us-

.\I1LAN HALOZAH, 
p red sed n ik  de lavskega 

sv e ta

lužbencev in  10 vajencev , 
od tega 5 lju d i v up rav i, 
28 šo ferjev , o s ta le  pa  v 
delavnici in  n a  nom ož- 
n ih  m estih .

D elavski svet, ki m u 
p re d se d u je  šo fe r M ilan 
H alozar, š te je  15 članov.
V u p rav n em  o d b o ru  je  
5 članov, p re d se d u je  pa 
m u -šef p ro m e ta  F ran c  
R u m p ert.

S a m o u p ra v lja n je  v ko
lek tivu  lepo n a p red u je , 
izvo ljen i č lan i delovne 
sk u p n o s ti se d o b ro  za
ved a jo  sv o jih  p rav ic ,
do lžnost] in  odgo vo rno 
s ti Z avedajo  se tud i, d a  
p o d je tje  n iso  p o d ed o v a 
li, am p ak  da  so že v 
d ru g o  začeli z zelo. 
sk ro m n im i sred s tv i, in  v
10 le tih  ta k o  n a p re d o v a 
li. da  im a  p o d je tje  vse 
po go je  za n a d a ljn ji ra z 
voj.

Z g rad iti bo tre b a  ga
raže, d a  bo  d e lav n ica  sa 
m o  za p o p rav ila , o g rad i
ti ves p ro s to r , a s fa lt ira 
ti p a rk irišče , d o g rad iti 
p ro s to r  za  m o n tažo  s t ro 
jev , sk lad išče , p ro s to r  za 
s t ru g a r ja  te r  p ro s to r  za 
p o ljn je n je  a k u m u la to r 
jev . D elavnice bo do  d o 
po ln ili z m o d e rn im i 
s tro ji  in  o ro d jem , vozni 
p a rk  p a  p o p o ln o m a  p o 
en o tili z vozili FAP in 
TAM, za k a te ra  se  n a j 
la ž je  dobe  rezervn i deli.

P lan  ce lo tn eg a  d o h o d 
k a  za le to  1968 v znesku
2.845.000 N din  so  že p re 
segli

S k rb ijo  p a  jih  nove n a 
poved i o  o b rem en itv ah  
za to v o rn i p ro m e t, k e r 
bod o  m o ra li še  bo lj šte- 
d iti in o rg an iz iran o  p o 
slovati, d a  bo d o  lahko  
k o ris tili seb i, delovni 
sk u p n o s ti in  sc ia lis tičn i 
dom ovin i.

:
. vt ■ • <

Popled na vozni park in objekte TRANSPORTA (Foto: Krahulec, Krško)



KRAMLJANJE OB SLOVESU OD STAREGA LETA

V poslovalnici ROTOVŽ in v drugih prodajalnah MESNEGA PREHRAMBE- 
VEGA PODJETJA v NOVEM MESTU lahko dobite vsak dan sveže meso 

vseh vrst in mesne izdelke priznanih kvalitet

MESNO PREHRAMBNO 

PODJETJE 

NOVO MESTO

pripravlja za vas-
potrošniki!

NOVOMEŠKA KLAVNICA že dolgo ne zadošča potrebam zaradi pre
majhnih zmogljivostL MESNO PREHRAMBNO PODJETJE je zato odku
pilo klavnico in predelavo v Krmelju, ki vsaj deloma zadošča potre
bam na območju, na katerem podjetje deluje. MESNO PREHRAMBNO 
PODJETJE je klavnico in predelavo v Krmelju še bolj posodobilo, 
spomladi 1969 pa bo začelo s popolno rekonstrukcijo krmeljske klav
nice in predelave.
NAČRTI ZA NOVO KLAVNICO IN PREDELAVO V LOČNI pri Novem 
mestu so že izdelani. To bo najsodobneje urejen tovrstni obrat v jugo
vzhodnem delu Evrope, opremljen pa bo z najmodernejšo uvoženo 
oprr mo.
V STRAŽI je MESNO PREHRAMBNO PODJETJE že odkupilo 2 stavbi 
in zemljišče in bo tam zgradilo NAJSODOBNEJŠO KOMBINIRANO 
PRODAJALNO!

P O T R O Š N I K I !

KUPUJTE MESO IN MESNE IZDELKE V PRODAJALNAH MESNEGA 
PREHRAMBNEGA PODJETJA NOVO MESTO!
OBIŠČITE NAŠE DELIKATESE IN BIFEJE, KI SO BOGATO ZALOŽENI 
Z RES PESTRO IZBIRO JEDI IN OKREPČIL PO NAJNIŽJIH CENAH!

VSEM POTROŠNIKOM IN 
POSLOVNIM SODELAVCEM
Ž E L I M O  

SREČNO IN USPEHOV 
POLNO NOVO LETO 1969

KOMBINIRANA TRGOVINA v Koštialovi ulici je približala prodajo mesa, 
delikateso, toplo hrano in pijače no '̂>emu delu Novega mesta, ki se je v 
zadnjih letih zelo razširilo na Mestne njive in proti Ločni. Potrošniki zelo 
radi zahajajo sem. To velja tudi za DELIKATESO—BIFE na Cesti

komandanta Staneta

Želje so kakor mostovi med ljudmi
Mladina daje prednost željam po zaposlitvi —  Od starejših pričakuje več 

zaupanja in razumevanja —  Želi si tudi mir na svetu

Mirko L a z a n j ,  mladi* 
nec iz Dobove: »želim, da 
bi bilo med mladino vse
ga, sveta več sodelovanja 
in da bd mladi pomagali 
k boljšem u razamievanju 
med narodi.«

Miki Dominko (zgoraj), 
učenec 8. razreda osnovne 
šole iz Brežic; »V lertu 
1969 si želim predvsem  
to, da bi mi šlo v šoli 
še naprej tako dobro kot 
v minulih letih.«

Milan Lokar, Brežice:
»V novem  letu na tihem  
upam, da bo mladinski 
špK>rtni klub rokometašev 
iz Dobove, ki ga treni
ram, prišel v ljubljansko 
ligo. Zedo boon vesel, če 
se mi bo ta želja izpolnila. 
Nasploh pa želim, da bi 
imeli več zaupanja v mla
de in da bi občinska kon
ferenca ZMS v prihodnja 
deilala bolj usp^no.«

Majda Rebselj (zgoraj), 
prodajalka iz Brežic: »Da 
bi zadržala delovno m esto  
in se sama preživljala in 
da bi bili starši še vna
prej z mano tako dobri 
kot doslej. Moja velika že
lja je, da bi im eli starej
ši več zaupanja v mlade 
ljudi.«

Mirica Mohor (desno), 
vajenka pri AGRARU: »Ni
mam veliko zahitev, rada 
bi le, da bi v novem letu 
uspešno napravila zaključ
ni izpit na poklioni šoli 
za prodajalce.«

č im  b liže je  iz te k  le
ta, te m  v ečk ra t se vp ra 
šam o, k a j n a m  bo p ri
nesla  devetica , k i jo  
bo m o  zap isa li na le t
n ico  n a m e s to  osm ice. 
S eb i in  d ru g im  že lim o  
vse  n a jb o ljše  in  dobre  
že lje  radodarno  sp o ro 
čam o p r ija te lje m  in  
zn a n cem  b lizu  in  daleč, 
ž e l i te  p r is lu h n iti, o č e m  
ra zm iš lja jo  m la d i v  
b re ž išk i občini, k a j p r i
ča ku je jo  zase od priha 
ja jočega  leta?

V i s ?  < '-/A

Zorica Škvarč (zgoraj), 
slušateljica večerne eko
nomske šole s Čateža: »že
lim  si, da bd činoveč m l f l r  

dih dobilo zaposlitev in 
da bi v  delovnih organizsr 
cijah kar najbolj om ejili 
honoram o delo.«

Alojz Krošl (zgoraj), par 
pim ičar v CELULOZI, do
ma iz Artič: »Želja bi lah
ko naštel veHiko. Mladim 
želim, da bi po končanem  
uku ali šolanju čimiprej 
dobili zaposlitev in da bi 
jih bilo čimiveč v organih 
samoupravljanja. V letu  
1969 želim, da bd se  zmanj
šala naipetost v svetu in  
da bi končno 23avladal 
mir.«

Andreja Petelinšek (zgo
raj), delavka v brežiški 
to^-ami pohištva: »Imam  
prijateljico na češkem , s 
kateoro si že šest let do
pisujem. Moja največja že
lja za leto 1969 je, da bi 
se srečali in spoznali tudi 
drugače, ne sam o po pis
mih. Njeni dežeili pa že
lim, da bi se svobodno 
razvijala.«

Janko Ferenčak: ^zgo-
raj), Skopice: »Pričakujem, 
in želim, da bi bila mla
dina v nastopajočem  letu  
deležna več razumevanja 
pri starejših Ijudeii.«

Zapisala JOŽICA TEPPEY

P
■

rdečila za  ̂ ' 
ustnice in  
la k i za nohte



KOPITARNA
SEVNICA

KOPITA ZA ČEVLJE #  PETE #  ROLETE 
ZA OKNA #  LESNA GALANTERIJA 
9  REZAN LES

ZA NOVO LETO ČESTITAMO 
NAŠIM POSLOVNIM PRIJATELJEM 
IN OBČANOM!

LESNI KOMBINAT

NOVOLES
Novo mesto -  Straža

drobno pohištvo 
stilno pohištvo 
vezane plošče 
panel plošče 
žagarski izdelki 
furnir
šivani zaboji

-

■M '

Srečno novo leto!

TRANSPORTNO PODJETJE

METIIIUTRANS
M E T L I K A

priporoča kvalitetne prevozne udluge. 

Za novo leto čestitamo!

TEKSTILNA TOVARNA

Kolektiv čestita 
vsem delovnim 

^  Ifudem veselo 
novo leto!

SEVNICA

-  '

vsem poslovnim prijateljem in članom kolektiva želimo veselo 
in zadovoljno novo leto 1969!

GOSTINSKO PODJETJE

SEVNICA
Cenjenim gostom čestitamo za novo leto in jih 
vabimo na prijetno silvestrovanje v kolodvorski 
restavraciji!

ZDRAVILIŠČE

a t e š k e
T o p l ic e

<

Za novoletne praznike obiščite naše obrate: restravracijo, kavarno, bar 
in odprt zimski bazen.

Vsem našim gostom in občanom želimo veselo praznovanje novega leta!

4

TOVARNA
ZDRAVIL

KRKA
NOVO MESTO

Za novo leto 1969 pošiljamo iskrene čestitke in po
zdrave vsem delovnim kolektivom, poslovnim prija- 
teljem in vsem občanom!



i n D U S T R N P  mOTORniH VOZIL  

n o v o  mESTO

S TOVARNAMI: BREZICE - ČRNOMEU - SUHOR

il'55-58

ČESTITA SVOJIM DELAVCEM, POSLOVNIM PRIJATELJEM IN VSEM OBČANOM 
ZA NOVO LETO 1969 TER JIM ŽELI ŠE VELIKO DELOVNIH USPEHOV!

KREDITNA 
BANKA IN 

HRANILNICA 
LJUBLJANA

PODRUŽNICA KOČEVJE Z EKSPOZITURO 
V RIBNICI IN EKSPOZITURA ČRNOMEU

Čestita za novo leto vsem svojim poslovnim sodelavcem in
občanom ter se priporoča za nadaljnje sodelovanje!
Se nadalje se priporočamo zlasti:

•  za vključevanje v vse vrste varčevanja -  obresti do 8%, na
gradna žrebanja;

•  stanovanjsko varčevanje -  za občane do 500% posoiila;
•  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 varčevanje -  občan in delovna 

organizacija.
•  Poslužujte se naših uslug pri vseh vrstah potrošniških kre

ditov!
•  Posredujemo vse ostale zahtevke za kratkoročne in dolgo

ročne kredite ter devizne kredite pravnim osebam.

■  PRI ODHODU V TUJINO Sl ODPRITE DEVIZNI RAČUN! Te 
posle opravljamo brezplačno.

■  Poslužujte se še v nadalje tudi vseh drugih uslug, ki vam jih
nudi Kreditna banka in hranilnica Ljubljana z najbolj popolno
mrežo poslovnih enot.

inles
INDUSTRUA
STAVBNEGA
POHIŠTVA

RIBNICA
VSE STAVBNO POHIŠTVO:

OKNA •  VRATA •  GARAŽNA VRATA •  
VHODNA VRATA •  POLKNA •  
dobite tudi na ugoden kredit do 1 milijon 
Sdin v naši maloprodaji v Ribnici.

ZA NOVO LETO ISKRENO ČESTITAMO!

Združeno podjetje

ISKRA KRANJ
organizacija:

TOVARNA KONDENZATORJEV
^  S E M I Č

Čestita občanom za novo leto 1969 in jim 
želi v prihodnjem letu vse najboljše!

SPLOŠNA VODNA SKUPNOST 
DOLENISKE • NOVO MESTO

Čestita za novo leto vsem občanom In 

poslovnim prijateljem!



Obveščamo
vse poslovne sodelavce
in delovne organizacije,

da se je

Podjetje za stanovanjsko 

gospodarstvo in urejanje 

naselij - Novo mesto

po sklepu delavskega sveta z 
dne 23. decembra 1968

p r e i m e n o v a l o  v 

PODJETJE

„DOMINVEST«
NOVO MESTO

Podjetje opravlja 
naslednje 
dejavnosti:

1. stanovanjsko gospodarstvo
2. gospodarjenje s poslovnimi 

prostori
3. gradbeni nadzor in druge 

investicijske posle
4. urbanizem
5. izdelava lokacijske 

dokumentacije
6. izdelava investicijsko-tehnič- 

ne dokumentacije
7. urejanje in oddajanje 

stavbnih zemljišč.

I Trdinove |
I  I

I za mrzlo |  
I Novo leto I

Je nek poseben mik v Trdinovih de
lih.

Listaš po njih in pred teboj vsta
jajo slike sveta pod Gorjanci, kakršen 
je bil v preteklem stoletju in še prej. 
V svojem Podgorju je Trdina odkrival 
dobre in slabe strani Dolenjcev, tu je 
zasanjal svoje bajke in vanje položil 
vso moč lepe besede in plemenitost 
velikega slovenskega srca.

In marsikatero grenko in marsika
tero okroglo je zapisal o Dolenjcih . . .

Med temi besedami sem izbiral. .  
nekako nerodno izbiral, pa kaj bi se 
opravičeval. Kadar pojdem spet v vasi 
pod Gorjanci, poveznem čepico globo- 
tia oči. Pa o mraku pojdem.

Pot do gospode je s  hudiči 
posuta . . .

>xPo cesti je  šlo za mano več mož. Ekien 
se oglasi: ,Vidite škrata? K ar slabo mi p ri
haja, kadar srečam takega človeka. Ko smo 
še hodili na tlako, smo kleli graščake in 
smo govorEl, da je pot do grada posuta s 
hudiči. Tudi pot do gosp>ode je posuta z 
njimi vsaj jaz jo preklinjam  na vsakem 
koraku.'

Ljudi je bodel vsak kos moje obleke. 
Pozimi sem nosil hlače v visokih škornjih. 
Dedec mi pravi; ,Do kolen si že far. Kdaj 
bo nova m aša?’ Ko ugleda na moji glavi 
kosmato kučmo, zarohni pij&nec: ,Ta hudič 
je rubil gotovo kakega km eta in mu je 
ukradel kučmo.’

Neikega drugega je razdražila m oja rdeča 
srajca m  je dejal, da se nosim kakor Turki 
in rabeljm , ki obešajo ljudi. Najbolj pa so 
jih  žalila očala. Eden je  rekel: Ta ima dvo
je oči, če mu prinesem  šest goldinarjev, jih 
bo videl dvanajst, pa bom za drugo leto 
ostal brez davka.’ Drug mu odgovori: ,Se 
motiš, z dvojimi očmi bo videl v bukvicah, 
da m oraš plačati še enkrat več davka. Dal 
boš za letos dvanajst goldinarjev, za drugo 
leto pa spet dvanajst.’ Take neprijetne psov
ke sem m oral slišati gotovo več ko stokrat.«

Taka srečanja, kot piše c njih v Črti
cah iz narodovega življenja, ga niso odvrni
la od ekspedicij, kot je imenoval svoje iz
lete v Podgorje in Belo krajino.

Trdina jim je odgovoril takole:
»Dolenjec je kaj krotka in m irna duša,« 

je zapisal pisatelj in pozabil na ravnanje 
ljudi z njim  saj je  vedel, da v njem  sovra
žijo m orebitnega predstavnika gospode. 
»Opravlja sicer prav rad in skeleče, ali dela 
ne razodevajo nobene zlobe. Pogovarja se 
s človekom zmerom lej>o in prijazno, kar 
ga sijajno razlikuje od zarobljenega gorenj
skega km eta . . . Dolenjska priljudnost ima 
nekaj mestnega, gosposkega . . .  Dolenjec se 
naglo ujezi, ali naglo tudi u to laž i. . .  Po
sebno ljubi naš Dolenjec otroke kar je go
tovo anam enje dobrega srca.«

Središče Podgorja je Gabrje
»Za pravo središče in stolico vsega Pod

gorja se m ora sm atrati vas G abrje pod

Gnrianci. Kdor želi videti velikansko gomi
lo koč, koliD, podrem, razviuk, neread :n 
sirom aštva, naj pride sem, ali s sitim že
lodcem, kajti tuKajšnji krčm arji bi ga ne 
imeli s čim pogostiti.«

drusničani in gnioa
»Tako so Brusničani zagledali na lipi le

po grlico in se jeli dogovarjati, kako bi se 
je polastili. Po dolgem pretehtovanju se 
spom nijo, da je  edini pripomoček, da se 
Upa poseka. Pade lipa, pade grlica in Bru
sničani jo  bodo zasačili.«

Cc.prnice so s prstom kazali
» .. .  v  coprnice verujejo vsr, stari in 

mladi. Nahajajo se ljudje, ki so jih vide
li s svojimi očmi padati z oblaka ali pa 
leteti na Klek. Nekdo mi je rekei, da po
trd i s prisego, če je treba, da mu je čarov
nica vrgla uzdo na usta in ga hotela za
jahati, da se dvigne na njem v zrak. Neka 
starka govori, da je bila zapisana sam a v 
to krdelo in je  frčala večkrat na Klek k 
hudičevi pojedini, dokler je ni neka po
sebna božja m ilost rešila iz peklenskih 
s p o n . . .  Naše: sem več kot deset ljudi, ki 
p>o razaiih znam enjih’ poznajo coprnice in 
so mi znaii s prstom  pokazati, katere so. 
Ko sem jih  vprašal, kako se razločijo od 
drugih žensk, 3 0  mi rekli, da tega natanko 
ne m orejo povedati; za to reč je treba bi
strih  oči in doige skušnje . . . Največ copr
nic prebiva v G abrju, Pod grado'm in na 
Mokrem polju.«

Znamenja ponosa in častiljubja
»Govori se, da se Podgorci za vsako malo 

stvar tožijo. Gotovo je, da se radi pravdajo 
kakor vsi Slovenci. Ta napaka se na noben 
način ne sme m ne m ore braniti. C3 pa 
se potežejo pK)gostoma pri sodbi za svoje 
poštenje, kadar jih  kdo zm erja in oita iri- 
devki ali j ib lažnivo okrivljuje, jim  pa ni
kakor ne bomo zamerili te občutljivosti, 
marveč jo moramo še odobriti in na vso 
moč pohvaliti kot veselo znamenie niiho- 
vega ponosa in častiljubja. Ta lastnost do
kazuje, da njiT'.ova narava še ni i^o^nbila 
prirojene plemenitosti. Gorje si ga n-^-Tlu 
in človeku, ki se da žaliti brez in ka
zni!«

^akaj tolče po Podgorju toča?
»Vs’ Podgorci so prepričani, da rnajo 

duhovni točo delati in odvračati. Ni torej 
čudno, da pripisujejo to nesrečo najrajši 
svojim župnikom, zlasti če jih sovražilo. 
Stopiška in brosniška duhovni ja trpita po 
toči dostikrat veliko škodo. Ljudje trdijo, 
da zato, ker se župnika Vrščaj in Turk črti
ta  m na vse kriplje nadlegujeta in prega
njata. O nevihti se dvigneta v oblake .in za< 

* čneta butati eaen v drugega, dokler se ne 
zruši slabejši na tla in zmagovalec duhovni- 
jo  svojega nasprotnika ne obsiplje s točo.«

Kako Šentierneičani pesnike slave
»Pripovedujta se. da ie neki šentje’’n e ’ski 

učitelj ubil svojo ženo. Po postavi bi bil 
moral biti obsojen na .s^mrt. Ah bi. la- 
redil tako ginljivo lepo pesem v shvT ’--t- 
sne šentjernejske fare, da je omrežila sod
nike in da so ga osvobodili težke kazni, ker 
se jim  je milo storilo, da bi izgubil življe
nje pesnik, katerem u ni bilo enakega tisti 
čas na svetu. Toliko moč pripisuje na.^ na
rod F>oeziji!«

Steklarna pa je propadla . . .
v  Trdinovih časih so Podgorci živeli od 

dela na km etijah. E nkrat pa so se posku
sili tudi s tovarno. Takole nam o tem po
roča pisatelj:

»Kadar se oodo jele v teh krajih  zidati 
tvormce, si bodo v Podgorju dobile izvrstnih 
delovnih sil, kolikor bodo hotele, in pom a
gano bo tem m onim. Doslej poznam en 
sam tak poskus, ki pa je spodletel. Pod 
Kukovo goro je stala — ni še dolgo — 
velika steklarm ca, ali je pred več leti zo
pet propadla, ne vem prav, Iz kakega vzro
ka.« Zbral; PETER BREŠČAK



TEMELJNA IZOBRAŽEVALNA 
SKUPNOST NOVO MtSTO

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

TAJNIKA -  ANALITIKA
P o g o j i :  visoka ali višja izobrazba peda
goške sm eri in 10 let delovnih izkušenj na 
vodstvenih delovnih mestih v šolskih ali d ru 
gih prosvetnih organih.

Osebni dohodki po pravilniku o delitvi oseb
nih dohodkov oziroma f>o  dogovoru. — Kan
didati m orajo predložiti prošnje s potrebno 
dokum entacijo v 15 dneh p>o objavi razpisa 
v Dolenjskem listu. Stanovanja ni.

P
HOTEL GRAD OTOČEC

vabi za novoletne praznike v svoje obrate: 
RESTAVRACIJO V GRADU, MOTEL. BIFE — 
DELIKATESO IN RIBJO RESTAVRACIJO 
v Novem mestu.

Delovnim kolektivom in občanom želimo 
veselo praznovanje novega leta!

CEJVA TOVAItIŠA JE EiVAKA:
V  ' '

Šilcu žganja

Zavojčku 
jslabsih cigaret

Osmini eene vstopnice 
iEa nogometno tekmo

VEiVDAR ZARADI TOVARIŠA:

Ne boste zbt^ieli 
na jetrih 
na pljučih 
si pulili las

ODLO€lT£
SE! .

V  P R IH O D N JE M  LETU
Z barvnim ovitkom i 

z obsegom, povečanim za 16 strani
s Kaj veš, kaj znaš/ razširjenim 

za 4 strani in s skandinavsko križanko i{ 
. v vsaki številki ,

z več slikovnimi reportažami
z razširjenimi tremi hišnimi vogali
' s  stranmi za mlade reporterje )

ZA 2*00 ND

PRED SIMČIČEVO RAZSTAVO V KOČEVJU
V KOČEVSKEM LIKOVNEM SALONU bo imel prihodnjo razstavo ljubljanski 
slikar Rudi_ Simčič, ki bo pokazal tokrat 17 olj, 20 barvnih grafik in 10 lesenih 
skulptur.^ Simčiča smo letos spoznali v Dolenjski galeriji, medtem ko bo razstava 
v Kočevju njegovo tretje srečanje z Dolenjsko, saj je medtem enkrat razstavljal 
tudi že v Lamutovem razstavišču v Kostanjevici. — Na sliki: RUDI SIMČIČ —

NA BREGU (olje).

Pismo dobre, stare rodne ^rude
Ob izidu Slovenskega izseljenskega koledarja za leto 1969

Zelo zgodaj, toda redno 
kot vselej, je pričel svojo 
dolgo pot k našim  izseljen
cem po svetu »Slovenski iz
seljenski koledar 1969«. Do
mala na vse kontinente in 
skoraj v vse države, kjer so 
si Slovenci poiskali novo do
movino, so odšle z njim na 
pot najboljše želje za zdrav
je in srečo v življenju. Na 
pot je odšlo dolgo, več kot 
340 strani obsegajoče pismo 
dobre, stare rodne grude svo- 
jun otrokom. Koledar je od
šel in kaj bi mu mogli bolj
šega in lepšega napisati za 
srečno in varno popotnico, 
kot če rečemo, da nosi pozdra
ve vseh nas. sorodnikov pri
jateljev, znancev, pozdrave 
tovarišev - r  tovarišem v n ji
hovo novo domovino.

Letošnji koledar je priku
pen po opremi in vsebini. To 
dvoje se ves čas posrečeno 
prepleta in dopolnjuje, bral
ca mform ira, mu zastavlja 
vprašanja, mu odgovarja na 
njegova vprašanja, ob tem 
pa mu daje kar največ raz
vedrila in brania. Bralne 
strani se prično že kar spo
četka, kjer se poleg mesecev 
z dnevi in imeni pojavijo od
lomki iz del pesnikov in pi
sateljev slovenske modeme 
in drugih naših besednih 
umetnikov. Te i t  rani so po
srečeno opremljene z ilustra
cijami slovenskih sodobnih 
umetnikov.

Sodelavci in avtorji kole
darja so se potrudili, da bi 
dali Slovencem v zamejstvu 
kar največ zanimivih sestav
kov in fotografij o njihovi 
domovini. Taki zapisi se p ri
čno s pozdravnim nagovorom 
predsednika Slovenske izse
ljenske matice (SIM) Fran- 
03 Pirkoviča, nadaljujejo s 
prispevki drugih funkcionar
jev SIM, tem pa sledijo član
ki, ki predstavljajo izseljen
cem posamezne dele Slove
nije, Bogati so zapisi o izse
ljenskem pikniku in počut

jih  izseljencev na obisku v 
Sloveniji, zanimivi pa so tudi 
tisti, ki opisujejo življenje in 
delo naših ljudi v njihovi no
vi domovini. Izseljence bodo 
zanimali tudi sestavki, ki go
vore o meddržavnih sporazu
mih za izboljšanje življenj
skih pogojev in pravic raših  
ljudi, ki so odšli na delo na 
tuje.

Med drugimi zapisi bodo 
bralci radi prebrali še vrsto 
spominov slovenskih izseljen
cev ob pbvratku v staro do- 
movmo, članek, ki govori o 
razvoju časnikarske dejavno
sti med slovenskimi izseljen

ci v zahodnem svetu, rn po
dobno. Ljubiteljem umetni
ške besede so izdajatelji ko
ledarja ustregli z objavo le
poslovnih prispevkov sloven
skih piscev, ki živijo v Slo
veniji, aa Tržaškem in Ko
roškem.

Ko končujemo ta skopi za
pis o letošnjem koledarju za 
slovenske izseljence, ne m ore
mo mimo tega, da ne bi zno
va poudarili izreden pomen 
slovenskega čtiva, ki ga poši
lja na tuje Slovenska izseljen
ska matica. Koledar pa je le
po obogatil to čtivo.

I. Z.

Nepozabni konterini veeer
S prvega nastopa orkestra ljubljanske Akade
mije za glasbo, z dirigenti in solisti v Novem 
mestu -  Navdušila je zlasti flavtistka Maja 

Telban

i  Drevi: »Razvalina 
življenja«

Drevi bb 19. uri se bodo 
ljubiteljem  dram skih priredi
tev v Novem mestu predsta
vili člani novomeškega am a
terskega gledališča s Pinžgar- 
jevo ljudsko igro »Razvalina 
življenja«. V njej prvič na
stopajo skupaj člani igralske 
družine »Dušan Jereb« ter 

! Odra mladih, režirala pa jo 
je Alenka Bole-Vrabec. K rst
na predsta.va »Razvaline živ
ljenja« bo hkrati prva upri
zoritev novomeških gledaii- 
ških am aterjev za abonma v 
sezoni 1968/69. Okoli 300 
vstopnic je v prosti prodaji.

Umrl je pisatelj 
Oskar Hudales

v  Mairiboru je pred krartr 
kim um rl pisatelj Oskar Hu
dales, s ta r 63 let- Napdisal je 
okoli 50 leposlovnih del, v 
glavnem povesti za mladino. 
Uveljavil se je tudd kot pi
sec učbenikov in prevajalec-

Jutri: »Plešoči 
osliček« za novome

ške otroke
Ju tri bo igralska skupina, 

ki jo sestavljajo pionirji in 
člani Odra mladih, prvič 
uprizorila pravljično igro 
»Plešoči osliček« za novome^ 
ške otroke. Predstava bo ob 
15. u ri v Domu kulture na 
Prešernovem trgu. Igro bo
do ponovili v soboto, 28., in 
v iKjnedeljek, 30. decembra, 
obakrat ob 15. uri. Skupina 
bo pod režijskim vodstvom 
Alenke Bole-Vrabec 28. de
cem bra ob 10. uri gostovala 
za naj mlaj še v Vavti vat>i, 29. 
decembra ob 9. uri v Škocja
nu in 30. decembra ob 8. uri 
v Šentjerneju.

Lamutova dela 
na razstavi »Grude«

V mariborska Umetnostni 
galeriji so odprli raastavo v 
počastitev 30-lefcnice Grude

Obdaritev 
ljudskih knjižnic

Te dni je  Zveza kmltumo- 
prosvetnih organizacij v No
vem. mestu obdarila več ljud
skim knjižnic v občini z zbir
kami Mladmske knjige. Po
deželskim knjižnicam je 
ZKPO podarila za 1.200 din 
knjig, ki jih je kupdla po zni
žani ceni.

V N ovem  m e stu  že do lgo n i gostoval večji o rk e 
s te r . N a k o n ce rtu  14. d ecem b ra  p a  se n am  je  p rv ič  
p red s tav il 55-članski o rk e s te r  A kadem ije  za g lasbo  
iz L ju b ljan e  s so lis ti in  d irig en ti. N a p ovab ilo  Za
voda za k u ltu rn o  d e jav n o s t je  o rk e s te r  p rip ra v il 
celovečern i k o n ce rt. G o sto v an je  m lad ih  izvajalcev  
je  b il iz reden  k o n ce rtn i dogodek  in  p o seb n o  d oži
v e tje  za obiskovalce.

Program je vseboval zanimiva 
dela iz svetovne glastene litera
ture: G. Rossinija uverturo »Svi
lena lestev«, W. A. Mozarta 1. 
stavek koncerta za flavto in orke
ster v D-duru, N. Paganinija 1. 
stavek koncerta za violino in or
kester v D-duru, arija Santuzze 
iz orere »Cavalleria Rusticana« P. 
?»lascagnia ter H. Berlioza »Rim^i 
karneval«. Domači simfonični li
teraturi pa so se oddolžili z iz
vedbo treh pesmi L. M. Škerjan
ca — »Vizije«, »Počitka na gori« 
in »Jesenske pesmi«.

Izvedba Rossinijeve »Svilene 
lestve« je pod taktirko mladega 
dirigenta Nikolaja Zličarja ustva
rila pravo koncertno vzdušje in iz
zvala navdušenje poslušalcev. Pre
senečenje je bil nastoi' flavtistke 
Maje Telban v Mozartovem kon
certu za flavto in orkester. Štu
dentka 1. letnika Akademije za 
glasbo se je predstavila kot pravi

•Tiojster na tem instnunentu s ču
dovitim tonom in smislom za ob
likovanje glasbenega stavka ter 
izvrstno tehniko. Mezzosopranistka 
Sabira Hajdarović je bila solistka 
v treh pesmih L. M. Škerjanca m 
v ariji Santiizze. Presenetila je s 
svojim lepim, rutiniranim glasom. 
Obe deli ter Ber’iozov »Rimski 
karneval« je vodila že kar izurje
na roka drugega mladega dirigen
ta Uroša Lajovca. Pod njegovim 
vodstvom je orkester zaživel v 
vsej veličini in pokazal izredne 
kvalitete, posebno v pihalih in 
trobilih. V Paganinijeivem koncer
tu za violino in orkester je biil 
solist Vili Jamšek, diriigent pa 
prof. Uroš Prevoršek.' Enega naj
težjih koncertov v violinski litera
turi je Jamšek izvedel virtuozno. 
Vsa dela so zaživela s p>opolrK) 
zvočnostjo in lepoto, kar fe ne
dvomno zasluga orkestra, solistov 
in dirigentov.

TKA MARN

Kako prodiajajo 
knjige?

v  petek, 20- decembra, sta 
obdfiikala knjigarne Mladinske 
knjige na Dolenjskem ured
nik zbirke Kondor in Kozmos 
Uroš Kraigher in vodja od
delka za prodajo knjig Mla
dinske knjige Janez Mušič- 
Zanimala sta se za delo knji
gam  in prodajo knjig.

Volitve 
v Srbski akademiji
Književnik Velibor Gligorič 

je bil pred dnevi znova iz
voljen za predsednika Srbske 
akademije znanosti in um et
nosti. Na novo so bila izvo
ljeni tvidi vsi drugi funkcio
narji akademije
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V VSEH TRGOVINAH S TEKSTILNIM BLAGOM PRODAJAMO 

NEKATERE KAMGARNE IN DIOLENE ZA MOŠKE IN ŽENSKE 

OBLEKE PO 30-40-ODSTOTNO ZNIŽANIH CENAH. [fll
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NOVOimO MRHO - 
»lAPROMIOR VELVX
VELUX -  najmanjši in naJceneJši diaprojelctor evropsice Icvaii- 

tete. Kovinslca lconstrul(cija, moderna oblika, odličen 
objektiv.

A 16 -  avtomatski diaprojektor z daljinskim upravljanjem. Iz
delan v kooperaciji z zahodno-nemško firmo Liese- 
gang, Diisseldorf.

Informacije in prospekte za ostale naše diaprojektorje zahtevaj
te v vseh trgovinah s fotomaterialom ali direktno v naši tovarni.

Za darila priporočamo še: diaokvirčke VEGACOLOR, lupe, sto
jala za projekcijske aparate, antirefleksna panoramska vzvratna 
zrcala.

Ta start mladih atletinj ponazarja uspešnost športa v naši pokrajini.
(Foto: S. Dokl)

SPREHOD MED NAŠIMI ŠPORTNIKI

Športno leto 1968 je za nami
Šport na Dolenjskem je v zadnjem letu zaživel —  Razveseljiv 
napredek v delu z mladimi —  Telovadnice so polne —  Najvecji 
uspeh smo dosegli v plavanju, atletiki, rokometu, šahu, smuča

nju itd. Kaj lahko pričakujemo prihodnje leto?

Razgibano športno leto je za nami. Razveseljiv 
napredeik sm o dosegli v nekaterih športih, ki vklju
čujejo mladino. Ne pretiravamo, ako trdimo, da se 
je naša pokrajina športsno razgibala! Posebno če 
imamo pred o6mi športno razgibnost v manjših 
krajih, l^er je šport na žalost edina zabava mladih. 
Za spoznanje večje družbeno razumevanje za šport 
bo morda vlilo požrtvovalnim amatersikim telesno- 
vzgojnim delavcem še več volje za delo z mladimi.

šporfcnilkom, ki jim  želimo v prihodnjem letu 
še več športnega užitka in uspehov, se skušamo 
oddolžiti tako, da na kratko še enkrat pregledamo 
njihove dosežke.

N.^MIZ.NI TENIS; BELA 20GICA ROKOMET: LEP PROSTOR POD 
JE VEDNO BOUI POSKOČNA . .  . SONCEM .

Ifllll
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Koo()t>racii;>

Pred nekaj letd so v Kočevju z 
natniznim tenisom dosegli takšno 
kvaliteto, da so presenetili vso slo
vensko Športno javnost. Z enakim 
zagonom niso nadaljevali in je de
javnost danes .precej manjša. V 
zadnjem času so pričeli načrtno 
delati v Novem mestu, kjer imajo 
v Marjanu Somraku igralca repub 
ličkih kvalitet. Razen tega tudi v 
Šentjerneju, kjei imajo dobre pio 
nirje in mladmke, ne držijo rok 
križem.

PI,AVANJE: ZA MESTO POD SA
MIM OLIMPOM . . .

v tej priljubljeni športni pano 
gi so se najbolj uveljavili mladi 
plavalci iz Krškega, k imajo edini 
primerne pogoje za razvoj tega 
športa. Mlad' krški plavalci z od
ličnim Čargom na čelu in vrsto 
nadarjenih plavalcev Turkom, Jen- 
koletovo, Potočnikom, Zlatičcm, 
Bizjakom in drugimi se v naši 
republiki uspešno kosajo z najraz
vitejšimi plavalnimi središči Ljub
ljano, Kranjem. Ravnami, Trbov
ljami itd. Skoda, da v Krškem ni
majo večjega števila kvalitetnejših 
tetanovalcev, ker bi tako bili vo
dilna vrsta v Sloveniji.

ODBOJKA: OJ, Tl LEPI STARI 
CASI. . .

Na območju Dolenjske je odboj
ka T zadnjih letih močno nazado
vala, vendar zadnje leto občutimo 
že nekakšno prijetno oživitev. Od
bojkarska sreidišča so sedaj Novo 
mesto, Kočevje, Trebnje, Brestani
ca in Črnomelj. Odbojko znajo 
igrati tu ^  v drugih krajih, ven
dar se ne pojavljajo na tekmovan
jih. Lanska tekmovalna sezona je 
bila za ^fMznanje bolj uspešna, saj 
je v kvaJltetnem republiškem tek
movanju nastopala ženska ekipa 
Partizana iz Brestanice. Na ve
selje privržencev odbojke pa je 
Novomeščanom spet uspel povra
tek v družbo najboljših. Vse tri 
dolenjske ekipe v II. republiški 
ligi so bile odlične, saj so Novo- 
meščani bili prvi (pred Kočevarji), 
Trebanjci pa četrti. Odbojkarska 
imena so: Koruzar, Murovič, Arko, 
Fila, Stor, Pavlin, Opara, Goirš. 
Simič, Potrč itd.

KEGUANJE: SFRINA, DA JE VE
SELJE . . .

Kegljanje (e tudi v preteklem 
letu lepo napredovalo. Ta masovni 
šport je že postal vsakodnevna 
potreba občanov, ki se ga oklepajo 
v glavnem starejši občani. Večina 
od njih Išče priložnost ze rekre
acijo. Kvaliteta ni takšna kot pri 
vodilnih ekipah v republiki, kjer 
je ekipa Pionirja bila dolga leta 
med najboljšimi. V zadnjem času 
se v tem solidnem in vzornem ko- 
ektivu čutijo razpoke. Uspešno pa 
prodirajo v sam vrh igralci novo
meškega Železničarja. Verjetno bo
do na tronu zamenjali plonirjevce! 
Kvaliteta kegljanja je najboljša v 
Novem mestu in Kočevju, razen te
ga se ta šport širi tudi v manjše 
kraje Dolenjske, kar je Se pose 
bej razveseljivo. Dolenjci Imamo 
vrsto znanih kegljaških imen, ki 
tudi v republiškem merjenju sil 
vzbujajo spoštovanje; opozorimo 
naj na KruSiča, Mr/.Iuka, Ilrona, 
7.idancka, Andol îkovo in vrsto mla
dih kegljačev, ki si šele pridobiva 
Jo ime.

Med igrami z žogo smo v naši 
pokrajini dosegli nalvečji napredek 
in kvaliteto ravno v rokometu. 
Rokomet se igra na vseh osemlet
kah, našei pa je svoje privržence 
tudi v delovniij organizacijah. Ka
kovost igre je na zavidljivi višini, 
saj sta brežišk' ekipi v samem re
publiškem vrhu, Ribničani pa v 
zlati sredini. Razveseljivo je dej
stvo, da dobei rokomet igrajo še 
v Krmelju. Sevnici. Krškem, Dobo
vi, Cerkljah, Leskovcu in v Novem 
mestu imena, ki se pojavljajo 
v.sako tekmovalno ne:^eljo, so: Bo- 
sina, Rovan. Pavlič, Mars, Radič. 
Ponikvar. Kersnič. /aman. Mišic. 
Molan. RuŽHiičIr »n riruira.

ATI>:t IKA: sad o m  NAČRTNEGA 
DELA S<* ŽE TU . . .

v tem letu l veseljem ugotav
ljamo, da je »kralJicH šix)rta« atle
tika na Dolenjskem dobila števil
ne privržence Razen dveh vodilnih 
središč Novega mesta in Kočevja 
je še vrsta mBtuših k.ief so se og
reli zanjo

Največje tekmovalne uspehe so 
dosegli Novomeščani in Kočevarji 
na »kriteriju malih mest«, kjer so 
pokazali, da se tudi v manjših me
stih atlebka lahko razvije do za
vidljivih razsežnosti. Novomeščani 
so prislužili mesto med šestimi 
mestnimi reprezentancami, kar je 
največji uspeh doleni.ske atletike. 
Na prizorišče prihaja vrsta mladih 
nadobudrJh atletov, kot so Hoče
var, Sega, Divjak, Hribernik. Suhy, 
Virant. JakSrtova. Sajetova. Frr- 
foljeva itd.

SPEEDWAY: SLOVO OD FRANCA 
BABICA . . .

L«tos je prenehal aktivno tek
movati 4-kratni državni prvak 
Franc Babič črni mušketir — 
ljubljenec občinstva Franca Babi
ča bomo še dolgo časa pogrešali 
na boriščih. Kaj ga je pripravilo, 
do tega, da se je kar na hitro po
slovil od leklenega konjička? Našo 
športno Javnost to močno zanima! 
Njegov naslednik Ivan Molan bo 
verjetno uspešne nadaljeval Babi
čevo poslanstvo, seveda, če tudi on 
ne bo odnehal'

BALINANJE: KDO BO SLEDIL 
MRAZU . . .

Balinanje res nima toliko privr
žencev, kot jih Ima kegljanje, de
javnost pa Je vseeno živahna v No
vem mestu. Krškem in na Dobu. 
Od Dolenjcev je Rudi Mraz vedno 
med najboljšimi v republiki.

LETAUSTVO: TUDI TUKAJ SO 
MOŽNOSTI . . .

Dolenjci imamo lepe pogoje za 
razvoj letalstva Letalstvo je do 
neke mere že razvito v Novem me
stu in Brežicah. Novomeška letal
ca Šuštar in Zupanc sta bila letos 
zelo uspešna: Zupanc je postal re- 
Dubliški prvak v kategoriji gumen
jakov. Šuštar pa )e na aero-rallyju 
v Vidmu bil nalboli.̂ î Jugoslovan

MKARKA: VEDNO VEC SE JIH 
VRTI Pr»n KOSI . . .

Novomeščani nnr uspešno nasto
pajo v II. reOvHiški košarkarski 
ligi in zasedajo sredino lestvice 
Za košarko pa so navdušeni in 
obetalo še veliko v Kočevju, kier 
že dalj časa načrtno delajo z mla

dimi. Dosti uspešno so zastavili 
delo tudi v Metliki, Semiču, Treb
njem in Vavti vasi, kjer že imajo 
soUdne košarkaiske ekipe.

T E M E L JN A  T E L E S N A  VZ<iOJA; 
LK O N  Š T U K E L J  CAKA N A S L E D 

N IK A  . . .

Ugotavljamo razveseljivo aejstvo, 
da so naše sicer borne m pretesne 
telovadnice, ki nosijo večinoma še 
predvojno letnico, spet polne z 
najmlajšiml privrženci telesne iiui- 
ure Načrtno delo i  najmlajšimi, 

tam kjer imajo koliKor tohko za- 
dovolj.ve pogoje, je že preneslo 
prve sadove. Itlesnovzgojni delav
ci vztrajno vzgajajo zdrav mladi 
rod občanov, ki jim ne bo težko 
napre. ovati tudi v raznih športnih 
uanogah, ki zahtevajo za osnovo
— telovadnico. Telesno-vzgojm de
lavci vlagajo velike napore, da bi 
se temeljna telesna vzgoja še bolj 
razširila Pri njihovih prizadevan
jih Jih morajo podpreti tisti, ki 
programirajo griin je  šol. Poslej 
"obene šole več brez telovadnice!.

SMLCA.NJE: DOLENJCI SK ' \E  
DAMO KAR TAKO .

Rojstvo zimsko-smucarsKega sre
dišča Crmošnjic m načrtno delo z 
najmlajšimi ljubitelji belega ele
menta so tudi na Dolenjskem že 
pokazali svoje sadove Res je, da 
se Dolenjci ne moremo kosati z 
Gorenjci, gremc pa lahko z ramo 
ob rami z ostalimi pokrajinami.

Dolenjci so nt vseh večjih smu
čarskih prireditvah že pokazal' za
vidljivo kvaliteiO, posebno 
ml. in Novinec ki sta si prismu- 
čala mesto med prvo dvanajsterico
v republiki, razumljivo, v svojih 
kategorijah

NOGOMET: METEORSKI VZPON 
KKCANOV. . .

Največje presenečenje so letos 
pripravili nogometaši Celulozarja 
iz Krškega, ki so se kar spreho
dili v oaljsk^ podzvezni ligi in sl 
pridooill pravico igranja v kvalitet
nejši II republiški ligfi V tej 11  ̂
so spet blesteli, saj so brea več
jih težav pristal) na odličnem dru
gem mestu In lako napovedali kan
didaturo za vstop v I republiško 
ligo. Takšnega uspeha krških no
gometašev m pričakoval nihče, če
prav nam ni bilo neznano, da fant
je znajo igrati nogomet. Razen te 
kvalitetne ekipe imamo še pet ekip 
(Bela krajina, Elan, Mirna, Rudar
— Senovo in Brežice), ki tekmuje
jo v podzveznih nogometnih ligah. 
Njihova uvrstitev v prvem delu 
tekmovanja je več kot zadovoljiva, 
saj so Belokranjci, elanovci, Bre- 
učani in »rudarji« s Senovega v 
samem vrhu prvenstvene razpredel
nice Največkrat slišimo za imena: 
Vukotič, Kandlč, Ga.ser. Klajič, 
Andjelkovič, Sadek. Logar, Musta- 
fovlč itd

TENIS: OBET.\JOCE PREBIMEN- 
JE . . .

Razveseljivo prebujenje smo le
tos doživeli v Novem mestu Tri 
teniška igrišča so bila vso sezono 
čisto z&sedena. Odigrali so več 
turnirjev, ki so pokazali, da je za
nimanje KB. beli Sport Izredno V 
zadnjem času slišimo, da bodo s 
tenisom načeli tudi v Brežicah. 
V tenisi) sta letos prijetno nrese- 
netila zlasti Splihal in Ulil.

SAH: TO 2E NEKAJ POMENI . . .

Dolga leta so najboljši šah ig
rali v Novem mestu. Zadnje čase 
so z načrtnim delom uspeli prenes
ti šahovsko središče Dolenjske v 
Kočevje Novo mesto se zadnje ča
se skuša nekoliko opomoči, saj te 
zadnji uspešn in kvalitetni Šahov
ski turnir dvignil pulz v nekoliko 
labokrvnem novomeškem šahov

skem obtoku Na Dolenjskem *e 
doma tudi kvaliteten šah saj ime
na Osterman Penkn. Škerlj in re
publiški mladinski orvak Praznik 
visoko otirajo v republiki Med 
centri, kjer je šah dobil neknk^no 
domovin.sKO oravico so Ko-'^-ie, 
Novo mesto KrSko ‘Sevn'f'n Xr- 
"n^li. Brežice, Črnomelj in Met
lika.
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Š P O R T N IK I!
LOVSKO IN RIBIŠKO OPREMO. SMUČI. SANKE, 
DRSALKE IN VSE ZA ŠPORT KUPUJTE 
V TRGOVINI

LOVEC« NOVO MESTO, 
Cesta herojev 8
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Edino doslej v slovenščino prevedeno knjigo letošnjega 
Nobelovega nagrajenca

YASUNARIJA KAWABATE

TISOČ ŽERJAVOV
lahko kupite v knjigarnah za vsega 4 dinarje in v upravi 
Prešernove družbe. Ljubljana, Pražakova ulica 1.
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Strelec Pionirja Janez Berlan je bil najboljši posameznik na strelskem  tekmova
nju v čast dneva republike.

Tekmovanja v počastitev dneva JLA
ČP »DELO«, LJUBLJANA -  
podružnica Novo mesto

takoj z a p o s l i  osebo 3 do 4 ure dnevno za

dostavo dnevnika »DELO«
na področju Bršlin in prodajalca za kiosk 
v Novem mestu. Dober zaslužek.

Interesenti naj se oglasijo najpozneje do HO. 
12. 1968 pismeno ali osebno v pisarni po
družnice, Glavni trg 1, Novo mesto.

Tri jagode, trije 
cvetovi . . .

»Tole p a  m o ra š  od 
n esti v u red n iš tv o  n a 
šega lista!« je  d e ja l 
76-leUil A lojz B ožič z 
Dolža št. 18 p>od G or
jan c i hčerk i N ečki. ko 
je  v č e tr te k  m ed  k a 
m e n jem  šk a rp e  v do 
m ačem  v in o g rad u  o pa
zil s re d ’ snega v itko  
zeleno ’a}?odo N ežka 
Božič nam  je  v s^ te k  
doD oldne re s  p rin e s la  
lep  P07J10 je sen sk i po 
zdrav ; 18 cm  v isoko 
gozdno jag o d o  s trem i 
zelenim i sadeži in  tr e 
m i d ro b n im i be lim i cve
tov- Seveda, b rez  sonca  
v teh  h lad n ih  dneh  ia- 
goda ni m og la d ob iti 
rdeče barve.

Z ad n ji je se n sk i po 
zd rav  p re d  zim o — 
lepa  h vala  zamj Boži- 
čelvi d ru ž in i n a  Dolžu!

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ a

Srečno novo 
leto želi

G R A D I T E L J I !
PRISKRBITE Sl 
PRAVOČASNO 
OPEČNE ZIDAKE!

LJUBLJANSKE OPEKARNE
izdelujejo vso zimo na svojih obratih vse vrste 
opečnih izdelkov

Posebno priporou.

MODULARNI BLOK in zidni blok BH 6
Zahtevajte ponudbe!

Vse mformacije daje 

PRODAJNI ODDKLKK

LJUBLJANSKE
OPEKARNE
L  J U  B  L  J  A  N  A

Cesta na Vrhovce 2. telefon 61 9fift m fil HO.')

NOVO MESTO — Na strelišču 
Pionirja v Bršlinu je bilo pred 
praznikom večje strelsko tetano- 
vanje, na katerem je nastopilo 7 
strelski ekip. Najboljši 'u ^ h  
je dosegla ekipa Pionirja pred 
mladinci iz SD Janez Trdina. Pri 
posameznikih je bil najboljši pio- 
nirjevec Janez Berlan s 171 krogi, 
pri ženskah pa Julka Bratoš (Pio
nir) s 140 krogi. Slavko Damjano
vič je bil naijboljši med pionirji 
s 139 krogi.

Končni vrstm red: 1. Pionir
(Zibert, Knap, Berlan, Pirc) 617 
krogov, 2. Janez Trdina (Okroglič, 
Pečavar, Damjanovič, Brodar) 517

krogov, 3. »13. maj« (Prosenički, 
Prišel. Bojane in Pavlovič) 479.

(S. D.)
KOČEVJE — V tekmovanju z 

zračno puško med ekipama Kočev
ja in ekipo garnizije Ribnice so 
zmagali domači s krogi pred 
gosti, ki so dosegli 623 kredov. 
Med posamezniki so dosegli boljše 
rezultate: Planinc 160 krogov, Ho
čevar 157 ter Gžik iz Ribnice 153. 
če bi bila organizacija boljša, bi 
bilo tekmovanje boJj obiskano.

(A. A.)
KRŠKO — Občinski sindikalni 

svet Krško je v počastitev prazni

ka o^aniziral športno srečanje ob
činskih ekip: Sevnice, Brežic, gar
nizije iz Cerkelj in domače ekipe. 
Tekmovali so v odbojki (ženske), 
kegljanju, streljaixju in šahu. V 
odbojki in kegljanju sta zmagali 
ekipri Krškega, v streljanju in ša
hu pa vojaki. ResMltati: streljanje: 
— 1. Garnizija 755 krogov, 2. Krš
ko 731 krogov, 3. Brežice 702, 4. 
Sevnica 643. Sidi — 1. Garnizija 
12 točk, 2. Krško 11, 3. Sevnica 
5,5 in 4. Brežice 1,5. Kegljanje — 
1. Krško 464 kegljev, 2. Garnizija 
408, 3. Brežice 376 in 4. Sevnica 
371. V odbojki — 1. Krško — Bre
žice 2:0. (K. P.)

NAJBOLJŠI ŠPORTNIK DOLENJSKE V LETU 1968

Franc Čargo - športnik Dolenjske
Plavalec Franc Čargo iz Krškega, večkratni državni prvak, zasluženo osvojil 
naslov športnika Dolenjske —  Na drugem mestu šahist in atlet Igor Penko, 

tretja pa je mlada atletinja Ivica Jakše

■  KOČEVJE — V počastitev 
dneva JLA je šaliovslci k ub Ko
čevje organiziral hitropotezni tur 
nlr v več skupinah Prvi trije iz 
vsake skupine so prejeli praktič 
na darila od Doma teleine kultu 
re. in sicer mladinci: Kamičnik 
1'odkoritnik in Osterman pionir 
ji' Mohar, Vizjak in Blatnik, r-̂ o 
ntrke: Gornik. Šepa in Babič.

(I. S.)
■  KOČEVJE — 2e sedmič je 

bl’o tekmovanje za prehodni po
kal v počast‘tev dneva republike 
Tekmovanje .se Je zaradi ureja'! 
centralnega ogrevanja na kegljišču 
odvijalo šele v nede'.io Fkine sn 
tekmovale v disciplini 8 x 20o lu
čajev in so se uvr̂ î'«* 'akole- 1 
Brest (Cerknica) 6520 kegljev, 2 
Kočevj«? 6354. 3 (Jnrnnip (Delni 
ce) 6164. 4. Krka (N m.) 6078 
V ekipi je bi o nekaj prav dobrih 
oosameznlkov: Pre.iSeren in Zvolt
fBrest) 864 kegljev, (Kočev
je 839 Itd, Ker le Brest zmaga, 
že tretjič zaporedoma, je prejel 
prehoini pokal v trajno last

(A. A.)
■  NOVO MESTO -  Z mska 

kegljaška liga v borbenih igrah se 
začne v kratkem. Nastopilo bo 9 
ekii'.

(J. M.)

Odziv na letošnjo ar»keto Do 
lenjskega lista za izbor najbolj
šega športnika Dolenjske je î re- 
segel vsa pričakovanja. V naše 
uredništvo je prišlo do roka več 
kot 400 glasovaJnih listkov Tako 
velik odziv naših bralcev je prine
sel najboljšim ve’ik izkupiček 
točk. Ko smo pregledovali anket
ne lističe, smo ugotovili, da so 
najbolje akcijo zastavili v krški in 
novomeški občini (Straža). Zato 
'oo morda kdo presenečen, ker Je 
v samem vrhu precej nadarjenih 
mlajših športnikov, ki še veliko 
obetajo. S takšnim odzivom smo 
zadovoljni in pričakujemo, da bo
do naši bralci tudi vnaprej enako 
spremtljali vse dasežke naših 
Športnikov.

■  FRANC CARUO — je zasluže
no osvojil prvo mesto. Ta od ični 

'mladi plavalec je ravno v letoš
nji sezoni dokazal, da sodi med 
najbolj nadarjene plavalce proste
ga sloga pri nas Osvojil je več 
mladinskih državnih prvenstev in 
u.spešnc 'odeloval v jugoslovanski 
članski p'avalnl reprezentanci na 
težkih tekmah v Inozemstvu, 
Strokovnjaki mu največ obetajo v 
plavalnem maratonu na progi 1500 
metrov, kjer Je danes drugi v Ju
goslaviji Čargo je tudi olimpijski 
kandidat za Mlinchen 1972.

IGOR PENKO — nekdanji pr
vak Slovenije v metu krogle se Je 
zadnje čase bolj posvetil šahu in 
tu dosegel lep uspeh; na republi
škem prvenstvu je bil šesti, na 
nedavnem polfinalnem državnem 
prvenstvu pa Je zasede! solidno 12. 
do 14 me?to Kljub temu da je 
svojo Športno dejavnost usmeril v 
šah bo Se naprej aktiven atlet; 
kroglo še vedno meče blizu 14 
metrov,

iv ic .\ JAKŠE — 13-letna atleti
nja Iz Straže je najhltrejša Do
lenjka In je presenetila s tretjim 
mestom Njena uvrstitev je naj- 
večje presenečenje, ki ga verjetno 
tudi sama ni pričakovala. Takšen 
uspeh gre na rovaS njenih števil-

Franc Čargo je najboljši 
športnik Dolenjske v letu 

1968

nih navijačev v domačem kraju.
FRANC BABIC — lanskoletm 

najboljši športnik Dolenjske je le
tos na žalost prenehal tekmovati. 
Ne glede na to so mu bralci jt I- 
sodili veliko število točk. ker zna
jo ceniti njegovo več — 4-kratno 
osvojitev drtavnega prvenstva v 
speedwayu.

JANEZ NOVINEC — nadarjeni 
smučar Roga je doba krepko pod
poro svojih iMivržencev iz doma
čega kraja In zasedel odlično peto 
mesto.

ICOSTJA VIRANT — atlet, ki bo 
z vztrajnim delom posegel še po 
boljših mestih v republiki D ar^ 
s svojimi dosežki sodi med najbolj 
obetajoče slovenske metalce diska 
in krogle.

IGOR TURK — pionir plavalec 
je v letošnji sezoni dokaeal.da 
je med najbo’j nadarjenimi mla
dimi plavalci v Jugoslaviji. Saj ni

bila nikakršna redkost, da je na 
enetn samem tekmovanju porušil 
kar pet republiških rekordov. Ne
kaj najboljših dose&ov ima tudi 
v zveznem merilu.

NEVENKA JENKOLE — piOTiir- 
ka plavailka, Id je kljub svoji mla
dosti u^«šno n a s to p a  v dlanski 
konkurenci in bila med najbolj
šimi v republiškem in državnem 
merilu. Zlasti >e bila uspešna v 
delfinu, kjer ji obetajo lepo bo
dočnost,

J02E SPLIHAL — košarkar in 
igralec tenisa Je letos bil bolj 
uspešen v tenisu kot košarki. Ra
zumljivo, da se laže pride do iz
raza v tenisu, ki je individualna 
igra.

BRANKO SUHY — Je med naj 
boljšimi mladimi metalci kopja v 
naši republiki. Letos je bil sicer v 
nakakšni krizi, vendar ne smemo 
pozabiti drugega mesta na držav
nem prvenstvu, ki ga je osvojil 
lani. Branku Je verjetno k priljub
ljenosti pomag^a tudi njegova 
umetniška uveljavitev

MARJAN SOMRAK — Sodi med 
najboljše namiznoteniške igralce 
Dolenjske. V zadnjem času, ko se 
ie nekoliko razgibala namiznoteni
ška dejavost v Novem mestu, je 
dokazal, da nima enakovrednega 
na.sprotnika.

ADOLF SUSTAR — letalec, ki je 
dosegel velik u sp ^  na aerorally|u 
v Italiji. Posebno se odlikuje ie 
kot modelar.

RUDI MRAZ — balinar, ki Je 
bil vedno med najboljšimi v re
publiki. Poselmo nevaren Je na 
domačem balinišču.

BOŠKO KLAJIC — nogometaš 
O lu’oearja, ki Je v letošnji se
zoni, ko Krčani tekmujejo v II 
republiški ligi, še bolj prišel do 
izraaa, S svojimi streli v napadu 
je strah in trepet vseh vratarjev.

IVAN M O L^ — speedway vo
zač iz Krškega je duies že med 
najboljšimi voza^ v Jugoslaviji. 
Svoj uspeh je rotrdil z zmagami 
nad znanimi imeni iz tega športa

KONČNI VRSTNI 
RED ANKETE

1. FRANC ČARGO (plavanje) 
1901 točka, 2. IGOR PENKO (šah) 
1888 , 3. IVICA JAKŠE (atletika) 
1845, 4, FRANC BABIC (speedvvav) 
1819, 5. JANEZ NOVINEC (smu
čanje) 1777, 6 KOSTJA VIRANT 
(atletika) 1190, 7. IGOR TURK 
(plavanje) .570, 8 , NEVENKA
JENKOLE (plavai\je) .508 , 9 J02E 
SPLIHAI. (košarka — tenis) 503,
10, BRANKO SUHY (atletika) 497,
11. Marjan Somrak (namizni tenis) 
370, 12. Adolf Suštur (letalstvo) 
356, 13 Rudi Mraz (balinanje) 
381, 14. Boško Klajič (nogomet) 
335, 15 Ivan Molan (spe^way) 
233. 16. in 17 Tone KruSič (keg
ljanje) m Joško Setina (košarka — 
rokomet) 272. 18 in 19. Momir 
Kandič (nogomet) in Božidar Vu- 
kotič (nogomet) 267, 20 Samo 
Medic (dolMika — tenis) 266 , 21. 
Rudi Osterman (šah) 262 , 22 Mi
ran Simič (odbojka) 259, 23 Pol
de Rovan (rokomet' 255 , 24 Bo

rut Hočevar (atletika) 228, 25, Du
šan Andjelkovlč (nogomet) 225,
26. Marjan Kopač (košarka) 222,
27. Slavko Bosina (rokomet) 221,
28. Janko Goleš (odbojka) 214, 29. 
Tone Škerlj (šah) 209, 30, Emi) 
Gaser (nogomet) 207, 31, Andre,) 
Počrvina (košarka) 195, 32. Ljubo 
Potočnik (plavanje) 191, 33, Dani
ca Ferfolja (atletika) 185 , 34. inž, 
Peter Stor (odbojka) 178. 35, Du
šan Zlatič (plavanje) 176, 36. Vlad
ka Bužančič (rokomet) 170, 37. To
ne Pirc (košarka) 168. 38. Vesna 
Saje (atletika) 167 , 39. Marjan 
Sonc ml, (smučanje) 166 , 40. Stil
ne Sega (atletika) 165,

Naši braloi so izbirali med 98 
SpK>rtnild, kolikor smo jih zasle
dili na glasovalnih lističih. Zal 
zaradi pomanjkanja prostora ne 
moremo objaviti Se ostalih imen.

Kdo bo nagradil naj
boljše športnike?

Tri naJbolj.Se športnike Dolon.j- 
ske bCKlo nagradili nekateri novo

meški delovni kolektivi oziroma 
uredništvo Dolenjskega lista. Franc 
Čargo bo prejel p>okal in nagrado 
Dolenjskega lista, Igor Penko na
grado tekstilne tovarne NOVO- 
TEKS iz Novega mesta, tretje 
uvrščena Ivica Jakše pa nagrado 
tovarne zdravil KRKA.

Deset izžrebanih pošiljateljev an
kete bo prejelo knjižna darila Do
lenjskega lista.

Izžrebani sodelavci 
športne ankete

1. Lilly Dornik, Krško, Cesta 
krških žetev 29; 2, Franci Bcrko- 
ppc, Romanja vas 19, Straža; 3. 
Danica Pelc. Reška 21, Kočevje:
4, Ivo Kozole, Krško, Resa 31;
5, Nu.ška Lovše, Brežice, Lenart 
72; 6 , Anica Štrucl, <!5momelj. Že
lezniška 6 ; 7. Drago Cimeša, No
vo mesto, Zalog 25; 8 . Lado Ko
vač, Gabrijele 47, p. Krmelj; 9. 
Marija Fink, Gornje Ponikve 15. 
Trebnje; 10. Dragan Sobar. V. P. 
1110/20, Postojna.

Od tu in tam
■  VAVTA VAS — Prvenstvo šo

le v namiznem tenisu je med po
sameznicami osvojila Irena No
vine. Pokazala Je največje znanje 
in z^uženo zmagala. Dobro igro 
so pokazale še B. Hrovat, M. Pa
lestini in J. Dular. Po petem ko
lu vodi med pionirjd Srečko Ko- 
vačec. Največ možnosti za osvo
jitev najboljših mest imajo Dular, 
Ravbar in M. Dular. Zanimanje 
za namizni tenis je vse večje.

(J. P.)
■  NOVO MESTO — Končano J« 

kegljaško tekmovanje za občinski 
pokal v borbenih igrah. Prvo me
sto je osvojila ekipa Lukr.ce s 
490 keg'lji. Sledijo: Železničar 470, 
Vseh devet 451, Krka I. 401, Pio- 
nlr 396, Šentjernej 355, Dolenjski 
gozdar 342, Stari devet 340. Krk« 
U 337 in Partizan Zbk. 301.

(J. M.)
■  KOCEV'JE — Tekmovanje t  

namiznem tenisu v organizaciji 
SSD Pionir je končano. Zmagal 
je Drago Bižal, pred Jančijem 
Trobentarjem in Dušanom Smolo. 
Vsi trije so se uvrstili v finale 
šolskega tdanovanja, kjer bodo 
nast<^ili še trije igralci iz druge 
skupine.

(A. A.)

■  VAVTA VAS — Na drugi pri
jateljski košarkarski tekmi med 
ekipo fantov in deklet SSD Sro- 
botnik so zmagali fantje z rezul
tatom 30:19. Dobro i£jo so pri 
zmagovalcih pokazali Piškur, 
Franko, Šporar in Erpe, pri de
kletih pa: Jakšetova, Faleskinjera, 
Gašparšičeva, Brsanova in Vov
kova.

(J. P.)
■  KOČEVJE — Na tekmovanju 

v ptočastitev dneva JLA Je v kesg- 
Ijanju zasedla prvo mesto orgtim- 
zacija ZROP Kočevje (2293 keg
ljev) pred ZROP Ritmica (1923 
(kegljev). Najboljše rezultate med 
posamezniki so imeli Padovac 415, 
Kosten 413 in Krapež 410. Izven 
konkurence so nastopile tudi žen
ske Iz KK Kočevje in so podrl« 
2102 keglja. Najboljša Je bila Trpi
nova s 380 keglji

(A. A.)
■  NOVO MESTO — Na šahov 

skem turnirju četrtokatogomikov 
je v vodstvu Ervin Poredoš z 10 
točkami iz desetih partij; drugi je 
Janez Komelj, na nasletojih dveh 
mestih sta Igor Pucelj in Borut 
Suln. Najboljšo igro je pc^casal 
Ervin Poredoi in bo verjetno zma
govalec.

(S.S.)
■  KOČEVJE — Na zadnjem hi

tropoteznem mladinskem turnirju 
je presenetljivo zmagal Rudi Kar- 
ničnik, ki se je po 6-mesečnem 
premoru ^>et vrnil v šahovski 
klub in dokazal, da še vedno sodi 
med najboljše.

(I. S.)

Smučarski tečaji 
v Novem mestu 

In v Črmošnjicah
Smučarsko društvo »ROG« in 

ObZTK Novo mesto sta pripravila 
za zimske počitoice naslednje te- . 
čaje za o tr^ e  in odrasle:

— Smučarski tečaj, ki ga orga
nizira osnovna šola »Katja Rupe- 
na« v Novem mestu v času od 
21. 1. do 26. 1. 1969. Cena tečaja 
za 6 dni je 10 din. Prijave spreje
ma osnovna šola Katja Rupena, 
Novo mesto, .do 10. Januarja 1969.

— Smučarski tečaj za odrasle 
(začetniki) bo v CrmoSnjicah od 
19. 1. do 26. 1. 1969. Vsakodnev
ni prevoe z avtobusom ob 7.30 iz
pred »Metropola« s povratkom ob 
15. uri. Cena tečaja (prevoz, ko
silo, 10 voženj dnevno z vlečnico 
fn strokoviK) vodstvo) Je 210,00 
din.

— Smučarski tečaj za šolsko 
mladino v Črmošnjicah od 27. 1. 
do I. 2. 1969. Cena tečaja (pre
voz, 10 voženj dnevno z vlečnico 
in strokovno vodstvo) je 100,00 
din. Vsakodnevni prevoz z avto
busom ob 7.30 izpred hotela »Me
tropola« in s povratkom ob 15. 
uri.

— Smučarski tečaj za vaditelje 
smučanja. Kandidati za ta tečaj 
morajo biti stari najmanj 18 let. 
Tečaj bo od 26. 1. do 4. 2. 1969 v 
črmošnjicah Cena tečaja je 160,00 
din (prehrana in prenočišče v eo- 
stiSču Crmošnjice). Stroške tečaja, 
za vlečnico ter prevozne stroške 
plača tečajnik sam ali organizaci
ja, ki ga pošilja na tečaj. Tečaj
niki izven območja občine Novo 
mesto plačajo dodatno še stroške 
organizacije in smučarskega učite
lja.

Prijave za vse naštete tečaje 
sprejema pisarna Občinske zveze 
za telesno kulturo Novo mesto do 
10. januarja. Strelke tečaja je po
trebno plačati vnaprej osebno ali 
po pošti na naslov: ObZTK Novo 
mesto. p. p. 30 (tel. 21-467).

če pri posameznih tečajih ne bo 
dovolj prijav, sl prireditelj pridr
žuje pravico tečaj odpovedati In 
kandi^te o tem pravočasno ob
vestiti.

Smučarsko druStvo ROG 
Novo mesto



Novomeščani in 
vojaki za dan JLA

v  petek, 20. decembra zve
čer je bila v novomeškem 
Domu kulture slavnostna aka
dem ija v počasitev dneva 
JLA. Udeležili so se je koman
dant novomeške garnizije 
polkovnik Jože Nagode, sta
rešinski kader iz vojašnice 
Milana Majcna, predsednik 
občmske skupščine Franci 
K uhar s č’ani predsedstva 
ObS, predstavniki družbeno 
političnih organizacij in jav
nega življenja ter drugo ob- 
čmstvo.

V daljšem  kulturnem  spo
redu so nastopili zabavni o r
kester iz vojašnice Milana 
Majcna s pevci, slovenski vo
jaki z recitalom »Brat moj, 
poslušaj samogovor moje 
duše«, pevski zbor DPD Svo
boda Dušan Jereb ob taktirki 
Toneta M arklja, člani Ckira 
mladih z recitacijam i pesmi 
partizanskih pesnikov in no
vomeške dijakinje, ki so p ri
kazale nekaj belokranjskih 
plesov.

Naloge ob dnevu JLA
v jDetek dopoldne je komandant 

Jože Nagode v vojaSkem Idubu t  
BrSlinu pripravil sprejem za pio
nirje in mladino iz novomeške In 
trebanjske občine. Ob tej prilož
nosti je s knjigami nagradil 15 
učencev in dijakov, ki so sodelo
vali na natečaju z nalogami ob 
dnevu JLA. Pri srednješolcih je 
najboljšo nalogo napisala Ruia 
Kavčič, dijakinja šole za zdravstve
ne delavce, pn učencih pa Slavko 
Zupančič iz osnovne šole Šmihel 
pri Novem mestu Razen tega so 
bdli nagrajeni: Marija Testen (Šmi
hel), Dragica Jambrežič. Ali iVenc, 
Mojz Janžek 'Šentjernej), .Micka 
Fabian (Prevole). Nataša Henig
man. Bojan Avbar (Novo mesto). 
Darko Pucelj (Žužemberk) in .Alen
ka Krap«*ž (Vavta vas), pri sred
nješolcih pa M-lena Adamič, Stan
ka Veselič (ESS). Roman Hahnrr 
(SKS Grm) in Tine Jožef '''"'klic- 
na šola).

Sprejem pri 
komandantu

v  soboto dopoldne sta kcMnan- 
dant polkovnik Nagode in pred
sednik občinske skupščine Novo 
mesto Franci Kuhar pripravila 
^>rejem za starešine, go^odarstve- 
ndke, javne in kulturne delavce. 
Sprejema so se udeležili tudi d o - 
nlci partizanske spomenice IMl, 
med njimi tudi narodna heroja 
Vinko aobek in Stanc Semič — 
Daki.

NOVOMEŠKA OBČINA V LETU 1969

Proizvodnja 32, izvoz za 67?
Gospodarske organizacije bodo predvidoma in

vestirale 130 milijonov din

Strokovne službe pri ob
činski skupščini v Novem 
mestu napovedujejo ugodne 
gosp>odarske rezultate v letu, 
ki se izteka. Ce se bodo iz
polnile njihove napovedi, bo
do uspehi večji, kot so jih 
predvideli na začetku leta, 
predvsem pa večji od lan
skih. Opiraje se na najno
vejše podatke, analitiki trd i
jo, da je bilo letos v novo
meški občini gospadai*iko gi
banje hitrejše od republiške
ga. Samo kmetijstvo bo im e
lo ob koncu leta predvidoma 
manjši dohodek kot lani.

Pionirji čestitali 
vojakom

v nedeljo popoldne so učenci 
osnovne šole »Katje Rupena« v 
domu armade čestitali vojakom za 
praznik. (Ĥ estitkam so primaknili 
se lep kulturni program, ki je ob
segal pevske točke ter recitacije. 
Prepolna dvorana je z velikim nav
dušenjem sprejela izvajalce in nji
hov trud nagradila s ploskanjem.

Na podlagi ocene letošnjih 
uspehov so planerji predvi
deli možnosti v letu 1969. 
Tako naj bi se gospodarska 
proizvodnja v novomeški ob
čini čez leto dni povečala za 
32 odstotkov, sredstva za 
osebne dohodke pa za 13,3 
odstotka, s tem da bi na no
vo zaposlili 1.165 ljudi. Go
spodarske organizacije pred
videvajo, da bodo porabile 
za investicije več kot 130 mi
lijonov din, od tega ‘samo 
industrija okoli 90 milijonov 
din.

Izre(ino naj bi se v p ri
hodnjem letu povečal tud; 
izwoz; po oceni od letošnjih 
8,410.000 na 14,060.000 dolar
jev ali za 67 odstotkov. Sa
ma industrija predvideva, da 
bo povečala izvoz na 13.300.000 
dolarjev. Gozdarstvo bo pred- 
vid(3ma izvozilo za 10 odstot
kov več lesa kot letos, v 
kmetijstvu pa je za zidaj v 
prihodnjem  letu zagotovljen 
le izvoe hmelja.

T e lov adn ica  novo m eške  g im n az ije  je  b ila  p o ln a  g im nazijcev  in  g im n az ijk , ki so 
zelo po zo rn o  sled ili odgov o rom  tov . O so ln ik a  in  veliko  vp rašev a li.

(F o to : M. Jak o p ec )

RAZGOVOR O MEDNARODNI POLITIKI

Za dobri dve uri vprašanj?
Zelo uspeli razgovor na novomeški gimnaziji je dokazal, da se mladina 

izredno zanima za mednarodno politiko in dogodke v svetu

Komandant polkovnik Jože Nagode je na sprejemu 
živahno razpravljal z mamo heroja Martina Kotarja.

(Foto: S.I>okl)

V sredo, 18. decembra, je 
vodil Bogdan Osolnik, član 
CK ZKJ in d irektor Inštitu 
ta za zgodovino delavskega 
gibanja, na novomeški gi
mnaziji razgovor pod naslo
vom »Položaj Jugoslavije v 
svetu in delavsko gibanje«. 
Pobuda za razgo\'or je bila 
dana že pred daljšim  ča
som, kot je p o v ed i Rajko 
Vukadinovid, predsednik ko
m iteja ZMS novomeške gi
mnazije v pozdravnem nago
voru, vendar zaradi velike 
zaposlenosti tov. Osolnika na
črt ni mogel biti ostvarjen 
prej.

V telovadnici se je zbralo 
okoli 400 gimnazijcev in gi
mnazijk, ki so skupaj s čla
ni profesorskega zbora naj
prej poslušali uvodne bese
do tov. Osolnika. V njej se 
je omejil na krstko zgodovi
no vojaške zasedbe ČSSR pK) 

silah varšavskega pakta, 
hkrati pa je opisal tudi od
mev v svetu in orisal na 
kratko naš samoupravni in 
sovjetski socializem.

Po uvodni betsedi se je 
sprožil pravi aplavz vprašanj, 
ki so pokazala, da se šolska 
m ladina izredno zanima za 
mednarodno poditiko. Vpraše
vali so o odnosih, ki vladajo

N O V O  M E S T O  V  P O D O B I
Ivan Koch: Novo mesto 1689

Novomeščan Ivan Koch, slikar, prijatelj 
in sodelavec J. V. Valvasorja, katerega sli
karsko in umetniško veljavo prav v našem 
iasu odkriva um etnostni zgodovinar dr. Em i
lijan Cevc, je za Slavo vojvodine K ranjske 
narisal vrsto sUk — gotovo nad 80 — po 
katerih so ix>tem Valvasorjevi bakrorezci, 
predvsem Andrej Trost, vrezavali slike na 
plošče za odtis v knjigi. K er je  Valvasor pi
sal, da je gotski k ralj Cnlva napadal mesto 
N o v a  In p n  tem  zmotno trdil, da gre 
za Novo mesto, je  I. Koch upodobil to 
vojsko pred našim  mestom , kot ga je videl 
z Marofa. Opozoriti je  treba* zlasti na sku

pino kapitlja s proštijo te r velikim poslop
jem  ob gorenjih ali ljubljanskih vratih (da
nes tovarna zdravil K rka) te r na obzidje 
na Sancah, k je r so upodobljeni mestni 
stolpi še danes ohranjeni v tem eljih na pro- 
štijskem  vrtu.

Po velikem požaru 1576 so prošti Poljrdor 
Montagnana, Marko Khun in Albert Pessler 
obnavljali cerkve in proštijo  (na cerkvenih 
vratih letnica 1621, nad proštoijskim i pa 
1623). Cerkveni stolp je pozidal, dvignil in 
mu dal sodobno baročno streho prošt Ger- 
m anik T hum  1667. Takšnega je  gledal tudi 
slikar I. Koch in ga v svoji sliki upodobil.

Gotov pred Novim 
mestom nikoli ni 

bilo!
In Se boeedo o Gotih pred No

vim mesto! Sredi 3, stoletja n. St 
so v zmedi in anarhiji tistih ča
sov, ko so v vseh kotih in pokra
jinah prostranega rimskega cesaj- 
stva legije postavljale in pobijale 
cesarje, doma iz različnih rimskih 
provinc, so ilirske legije dvi^^nile 
na prestol In z imperatorskim 
škrlatom ogrnile Decija. ki je bil 
rojen v Sirmlju, današnji Srem
ski Mitroviči. Ta je skušal utrditi 
razkrajajoče se cesarstvo, na zno
traj z brezobeimim in krvavim pre
ganjanjem krščanstva, na zunaj pa 
z usjiešnim bojem proti prek dr
žavnih meja hirajočim  german
skim plemenom.

Tako je v njegovem času — sre
di 3. stoletja — poglavar Gotov 
iz pokrajin ob Cmem morju ime
novan Kniva, vdrl na Balkan in 
v Podonavje. Po Jordanesu. kro
nistu pemena Gotov, iz katerega 
je tudi sam izšel, in ki je živel 
sredi 6 sto'etja n. St., je Valva
sor posnel, da je Knlva, krali Go
tov, kot pa on Imenuje. Iz Traki- 
je in Ddcije vdrl v Podonavje in 
Posavje ter sam vodil vojsko 70.000 
mož nad rimsko mesto No v a .  
da ga orv-ojl. Ob Imenu tega mesta 
Valvasor takole pomodruje fv pro
stem prevodu):

»Ime m e ^  Nova . . ., ki je bilo 
takrat večje in bolj obHudeno kot 
daHes. ko se Imenuje Novo mesto 
(Neu Stftdtel). ni čisto novo. 
ampak Je Po svojem izvoru prilič
no .« âro in izhaja verfetno od onih 
Gotov, ki so takrat *a nekaj let 
Kranlsko in 90sedn)e dežele iztr 
gali Rimltanom Ko so namreč 
zvede'1, da Rimljani to mesto ime
nujejo Nova. so kot ljudstvo nem
ške krvi In porekla to mesto rate 
v svojem jeziku imenovali »Neu 
Stadt ali Neu (Novo
me?to).«

To Je bilo seveda NovomeSčanu 
Ivanu Kochu pobude več kot do
volj. da je na svoji risbi temu do
godku upodobil knivo, kako p "^  
svojim taboriščem dale jjovelja za 
oiblegnn'e Novega me*!ta, ki ga ta
krat Se bilo ni.

med deželami vzhodne de
mokracije, ali so bili vzro
ki zasedbe CSSR tudi stra 
teški, zanimalo jih je nacio- 
naikio vprašanje v Jv^oslavi- 
ji ob nedavnih nem irih v 
Kosmetu, kako gleda sovjet
sko gospodarstvo na porast 
vrednosti nemške m arke ob 
padcu fimta in franka, kakš-

Skupščina je po
trdila novi delov

ni čas
Na petkovi seji je skupšči

na potrdila novi delovni čas 
za svoje upravne organe. So
bote so proste, v ostalih dneh 
delajo upravni organi od 7 
do 15. ure, ob sredah pa še 
popoldne od 17. do 19. ure. 
Skupščina je priporočila, naj 
se po enakem delovnem času 
ravnajo vse javne službe in 
vsi državni organi v občini.

Bučna vas:
10 km poti!

K rajevna skupnost Buč
na vas je  popravila letos 
okoli 10 km poti in poko
pališč v Gor. in Dol. Ka- 
mencah. Občani so sode
lovali z brezplačnim de
lom in denarjem. Prihod
nje leto bodo med drugim 
betonirali most v Biični 
vasi, u trdili pot proti Hu
demu, izboljšali cesto iz 
Dol. Kamene v Bučno vas 
in usposobili pot na Dalj
ni vrh. Predsednik KS 
Ivan Avbar je povedal, da 
bodo prihodnje leto do
cela porušili propadajoči 
Langerjev girad v Bršlinu, 
pogovorili pa se bodo tu 
di o zbiranju prispevkov 
za postavtiev kulturnega 
doma, ki je po mnenju 
KS na tem območju zjelo 
potreben-

Do zdaj 200 podpor
nih članov RK

v podporno članstvo Rde
čega križa se je do zdaj v 
Novem mestu včlanilo 200 Iju- 
dd in 10 delovnih organiza
cij- Podporno Članarino je 
občinski odbor RK nam fnil 
za socialne {xxipore. ki jih 
bodo razdellld ob koncu leta, 
in za socialnozdravstvena pre
davanja.

Zadnji posvet o KS
17- decem bra je bil v No

vem mestu THdnji p>osvot o 
delu in naćrtih krajevne 
skuprK>siti- Rar?ven predstavni
kov KS 90 se posveta udele
žili tudi zastopniki občinske 
sikupščane in družbeno-poli- 
tičnih r>rirBin.'wicij. Predtem 

so bili podobni posveti s 
predstavn’ki drugih krajevnih 
'ikupnosti v občdnl

no rešitev pričakuje Jugosla
vija od pariške konference o 
Vietnamu in kakšno bi žele
la, kaj pomeni naš koncept 
narodne obrambe, zanimali 
so se za spopad med Nigeri
jo in Biafro, za Kubo, Viet
nam, Indonezijo, sam ostoj
nost zahodnih kom unističnih 
partij, za odnose med Alba
nijo in Jugoslavijo in še za 
m arsikaj. Dogovorili so se, da 
bodo v prihodnjih razgovorih 
obdelali enkrat ustavne spre
membe v naši ustavi, enkrat 
pa dodajanja v naši kulturi.

Vprašanja so bila tako teh t
na, da se je že po prvih mi
nutah razgovora daJo preso
diti, da ga je bilo vredno 
>klicati Vrhu vsega pa so 
mladi ljudje iz?->topali tudi s 
ooler^'-^nimi vprašanji in sta
lišči m se niso zadovoljili z 
vsakim odgovorom. Ker je 
bilo v dvorani 400 mladih 
judi, ;e upravičen sklep, da 

se mladina zelo zanima za 
mednarodno politiko in da 
bi kazalo v bodoče pogoste
je p rirejati takšne in podob
ne razgovore. Ras^ovor je 
bil 02 :v0 čen, kar je v veliki 
m eri pripomoglo k uspehu.

M. J.

Vodovod obdaril 
prevolske učence 

obdaril
Učeno! osnovne šole na 

Prevolah so imeli novole
tno prireditev 19. decem
bra Dedek Mlrac je  z da
rili. ki jih  je poklonilo no
vomeško komunalno p»d- 
je tje  VODOVOD, veselo 
presenetil vse učence te 
osemletke Ogledala so si 
tudi filmsko pravljico »De
klica na žogi«.

Jutri 54. skupna 
seja obeh zborov
Ju tri dopoldne bo v No

vem mestu 54. skupna seja 
obč. zbora in zbora delovnih 
skupnosti, na kateri bodo 
razpravljali o dohodkih in 
kritju  potreb splošne potroš
nje v občini Novo mesto za 
leto 1969. Na vrsti je še več 
gospodarskih te r upravno- 
pra\Tiih zadev, o tem pa bo
mo pK>ročall v prihodnji šte
vilki.

Za grmsko šolo 
že 2,685.000 no

vih dinarjev
v skladu za zidanje 

osnovne šole na Grmu se 
je  do konca decem bra na
bralo 2.<585 000 din. Samo 
v decem bru so delovne 
organizTicije prispevale v 
sklad 600.000 din. V dveh 
letih, kflr je uveden samo
prispevek za zadanije 
nove ncvocneške šOile, so 
prisT>evale delon"ne organi- 
T^fiie l,47R0n0. občana pa 
1,207 000 din.



UKREPI ZA VARSTVO ŽIVINE 
pred slinovko in parkljevko
Na podlagi 6. člena zakona o veterinarski službi v So
cialistični republiki Sloveniji (Uradni list SRS št. 
14/65), 34. člena zakona o ukrepih za pospeševanje ži
vinoreje in o zdravstvenem varstvu živine (Uradni list 
SRS št. 4/67) te r v zvezi s 37. členom temeljnega za
kona o ukrepih za pospeševanje živinoreje in  o zdrav
stvenem varst\Ti živine (Uradni list SFRJ št. 16/65) 
izda j;* ■

ODLOČBO 
o ukrepih za varstvo živine 
pred slinavko in parkljevko

Da se prepreči vnos slinavke in parkljevke za območje 
občine Novo mesto, o d r e j a m :

1. vsa živina, ki se pripelje na območje občine Novo 
mesto in je  starejša od treh mesecev, m ora biti za
ščitno cepljena proti slinavki in parkljevki. Izjema 
je le govedo, ki se pripelje v klavnico in je  name
njeno za takojšnji zakol.

2. Kot dokazilo, da je žival cepljena, velja uradno po
trdilu, ki je  vpisano na zdravstvenem spričevalu ▼  
rubrik i 6.

3. Zdravstveno spričevalo m ora biti veljavno, torej 
zdravstveno stanje pravilno podaljšano.

Ta odločba začne veljati takoj in velja do 31. m arca 69.

O b r a z l o ž i t e v :
Na območju občine Novo mesto je končano obvezno 
zaščitno cepljenje proti slinavki in parkljevki vse go
vedi nad trem i meseci starosti. S tem je zajamčena 
varnost te živine pred boleznijo. Z dovozom necepljene 
živine varnost preneha, zato je nujno, da rejci do dolo- 
ločenega roka točno izpolnjujejo to odločbo.

V eterinarski inšpektor: 
FRANC PUČKO, 1. r.

OBČINSKA SKUPŠČINA NOVO MESTO 
oddelek za medobčinske inšpekcijske službe 
— veterinarska inšpekcija —

št.: 322-025/64-5 
20. decem bra 1968

GOZDNO
GOSPODARSTVO 
NOVO MESTO

Z gozdnimi obrati: NOVO MESTO, STRAŽA, POD
TURN, ČRMOŠNJICE, ČRNOMELJ, METLIKA, 
TREBNJE, GRADBENIM OBRATOM in z obratom  
za gozdarsko načrtovanje

čestitajo občanom za novo leto leto 1969!

Mercator
Novoletna reklamna prodaja
V VSEH PRODAJALNAH 
IZJEMNE, UGODNE CENE 
ZA

•  ČOKOLADNI DESERT KANDIT
•  NOUGAT NAPOLITANKE KOESTLIN
•  MLEČNO ČOKOLADO ZVEČEVO
•  VERMOUTH SLOVIN
•  SADJEVtC FRUCTAL
•  PENEČE VINO »BISER« SLOVIN
•  VINJAK SLOVIN
•  VINO »»ZLATA JESEN« SLOVIN
•  DOMAČI BRANDV SLOVIN IN DANA
•  VINO. RDEČE IN BELO SLOVIN

OBIŠČITE NAŠO NOVO PRODAJALNO 
ŽIVIL IN BIFE

»PRI VODNJAKU«
NA GLAVNEM TRGU V NOVEM MESTU

SREČNO 1969!

SEJA OBČINSKE SKUPŠČINE NOVO MESTO

Sprejet je sklep o gradnji stanovanj
Skupščina se Je po daljši razpravi odločila za sklepe o stanovanjski grad

nji, ker so odborniki menili, da so sklepi bolj obvezni

Občinska skupščina je  na 
seji v petek, 20. decembra, 
med drugim  poslušala poro
čilo inšpekcijskih služb o čr
nih gradnjah in  je  sprejela 
sklep o tem, kako v bodoče 
usm erjati gradnjo stanovanj. 
Odborniki so se odločili za 
sklepe, ker so menili, da bi 
bile smernice p ri odločanju o 
tako pomembni zadevi pre
malo obvezne.

Razen tega, kar smo v pre
tekli številki opisali kot pred
log sveta za urbanizem, so do
ločili s sklepi skupščine še

Skupne TV-antene
z  dopolnitvijo odloka o ob

vezni vgraditvi hišne telefon
ske napeljave bo m orala vsa
ka odslej zgrajena 4-in več
stanovanjska hiša im eti sku
pinsko TV anteno. V investi
cijski tehnični dolmmentaciji 
za takšne stavbe bo v bodoče 
m oral biti tudi načrt za vgra
ditev hišne telefonske nape
ljave, skupinske TV antene in 
napeljave kabla te antene po 
stanovanjih. Kot vse druge 
skupne naprave je  tudi sku
pinsko TV anteno dolžan 
vzdrževati lastnik stavbe.

več novih stvari. Stanovanj
sko podjetje Novo mesto mo
ra  do 31. m arca 1969 izdelati 
urbanistični program  za ce
lotno območje občine in do 
istega roka dopolniti urbani
stični načrt Novega m esta s 
Stražo. Občina bo odslej v ce
loti financirala vso urbanistič
no dokumentacijo. Graditelji 
plačajo za lokacijsko doku
mentacijo v okviru zazidalnih 
načrtov po 500 din za stavbo.

Da bi se zemljišča pocenila 
in onemogočile špekulacije 
lastnikov, m orajo biti vsa 
zemljišča v omočju zazidalnih 
načrtov razlaščena. S troški za 
komimalno ureditev zemljišč 
se lahko pocenijo tako, da se 
gradnje osredotočijo v No
vem m estu v največ dveh za
zidalnih načrtih  in stroški so
lidarno porazdele med gra
ditelje. Banka in podjetja naj 
pretežni del denarja, nam e
njenega stanovanjski gradnji, 
nam enjajo za komunalno ure
ditev zemljišč v obliki kredi
tov, ki bi graditeljem  omogo
čili večletno odplačilo. Pohva
lili so prim er NOVOTEKSA, 
ki je  odkupil zemljišče, ga ko
munalno uredil in ga nato 
ponudil svojim delavcem za 
gradnjo.

RK uspešno usposablja
Podpredsednik ObS dal priznanje RK —  Na iz

redni skupščini sprejeli pravila organizacije

Na izredni skupščini Rdeče
ga križa 22. decem bra v No
vem mestu so sprejeli pravila 
in razpravljali o nadaljnjem  
delu te organizacije v novo
meški občini. Med drugim  je 
v pravilih določeno, da se 
bo m orala skupščina poslej 
sestati vsaj enkrat na leto, 
medtem ko bodo volitve vsa
ka štiri leta. O nadaljnjem  
delu organizacije je  poročal 
njen predsednik Boris Sav
nik. Med drugim je  omenil, 
da bo RK tudi v prihodnje 
usposabljal ljudi za prvo po
moč. skrbel za krvodajalstvo, 
organiziral poljudna predava
nja in pomoč za socialno 
ogrožene občane, ob tem  pa 
v organizacijo pridobival no- 
ve obdane organiziral poljud
na p(redavai]|ja jn  pomoč m  
socialno ognožene občane, ob 
tem  pa  v orgonissacijo prido- 
bdn/al nove člane.

Navzoči podpredsednik ob
činske skupščine Novo mesto 
Avgust Avbar je  poudaril, 
da se je  RK med prvimi 
vključil v program  vseljud
ske obrambe. Dodal je, da je 
to najbolje dokazal z doseda
njim  usposabljanjem  ekip za

I

»Še vedno  sP ilu je m o  lju 
di, k i se  ne  zavedajo , d a  
je  kr\x>dajalstvo  n a ša  sk u 
p n a  skrb ,«  je  m ed  d ru g im  
p o u d a ril B o ris  S avnik , 
p red sed n ik  obč in skeg a  od 
b o ra  RK  v N ovem  m e s tu  
na  iz red n i sk u p šč in i v ne
deljo .

prvo pomoč. Tovariš Avbar je 
tudi menil, da smo šele v zad
njem času spremenili m išlje
nje o pomembnosti in vlogi 
RK.

Do zdaj 827 tečaj
nikov

827 občanov novomeške ob
čine je  že uspešno končalo 
tečaje prve pomoči, ki jih  je 
organiziral občinski odbor 
R d eč^ a  križa. Razeai v Pod
gradu, Šmihelu pri Novem 
mestu in Šentjerneju so ime
li tečaje že v vseh podežel
skih krajih. Obiskovale so 
jih  predvsem ženske, moških 
je bilo manj. Dobro so bili 
obiskovani zlasti v manjših 
in odročnejših krajih, kjeh 
je dnižbeno-politično, kultur
no in drugo javno delo manj 
razgibano. Tečaje so organi
zirali pri krajevnih skupno
stih. V samem Novem mestu 
bo več tečajev, pričeli pa se 

da bodo januarja. Na dosedanjih 
. - ob- tečajih je predavalo 18 ljudi,

vezna dejavnost. Do zdaj so ki so predtem  obiskovali po-
o krvodajalstvu že razprav- seben seminar. Predavatelji
Ijali na občnih zborih v ne- so pretežno zdravniki iz no-

Prihodnje leto 
800 litrov krvi

Za potrebe novomeš'ke bol
nišnice in rezerve bodo mo
rali v letu 1960 zbrati 800 li
trov krvi, kar je z a '200 litrov 
več kot leta 1968. Tolikšno ko
ličino krvi pa bodo lahko 
zbrali le, če bo več krvoda
jalcev. število krvodajalcev 
v novomeški občdni je  že 
zdaj precej veliko, ni pa še 
zadovoljivo. Občinski odbor 
R d eč^ a  križa je prav zato 
prosil sindikalne organizacije, 
naj na občnih zborih, ki so 
se pričeli že jeseni, razprav
ljajo tudi o problem atiki k r
vodajalstva in s tem pridobi
vajo nove krvodajalce. Meni
jo, da bi morali sindikati v 
svojih program ih zapisati, 
je krvodajalstvo njihova

Stanovanjsko podjetje mo
ra  do 31. m arca 1969 izdelati 
zazidalni načrt za Bučno vas, 
Kamence in eaa predel ob 
Volčičevi ulici. Da bi stano
vanjska gradnja potekala bolj 
organizirano, naj splošne 
službe podjetij zbirajo prija 
ve interesentov in jih  posre
dujejo pristojnim  organom 
na ObS, da bi lahko gradnjo 
osredotočili na kompleksih.

Davčna uprava
kot samostojna 

služba
z  odlokom, ki ga je  spreje

la ObS na seji 20. decembra, 
bo od 1. januarja 1969 delova
la davčna uprava pri ObS kot 
sam ostojna služba. S sistem a
tizacijo, ki so jo  potrdili od
borniki, je  v novi davčni 
upravi 8 delovnih m est več 
kot v dosedanji upravi za do
hodke. Sprejemala bo svoj fi
nančni načrt in imela svoje 
organe upravljanja. Nova de
lovna m esta so: pomočnik na
čelnika in pravni svetovalec?; 
analitik; 3 davčni inšpektorji; 
referent za odmero davka od 
stavb in krajevni sam oprispe
vek; delavec v referatu za od
mero od obrti, intelektualnih 
storitev in skupnega dohodka 
občanov; delavec v referatu 
za registracijo računov in 
davčni izvršitelj. Za 13 delov
nih m est od skupno 25, koli
kor jih  je  v novi davčni upra
vi, je  predvidena srednja iz
obrazba, za preostalih 12 de
lovnih m est pa višja ali vi
soka.

Pomoč za slepo 
Darinko že 

prihaja!
V zadnjem tednu se jo 

zbirka za slepo Darinko iz 
Šmihela p ri Žužemberku še 
malo povečala: Marija Kosta
njevec iz Dolnje Nemške vasi 
19 nam  je  poslala zanjo 1000 
Sdin, Darinki pa so poslali 
na dom: 1000 Sdin Bojči
Šparovec iz Ribnice, 3000 
Sdin Tilka Ljubetač z o rto 
pedske klinike v Ljubljani in 
1000 Sdin Angela Puc z Mir
ne. Rdečd kiriž v Žužemberku 
zbira prispevke med doma
čimi občani; doslej so dali: 
2000 Sdin Stanka Glavan (ki 
je pred kratkim  dobdla od 
bralcev našega lista TV pire- 
jem nik), Ljuba Senica 2000 
Sdin, Zalka Glaivan 1000 Sdin, 
M arija Glavan 1000 Sdin in 
Stane Blatnik z Dvora 1000 
Sdin.

Druge podatke bomo ob- 
javaM pn-ihodnjič. Vsem do
sedanjim  darovalcem: p ri
srčna hvala v im enu slepe 
Darinke!

Uiredndštvo 
DOLENJSKEGA LISTA

Zavijanje kruha 
in peciva

Po sklepu občinske skupšči
ne m orata biti kruh  in pecivo 
v prodaji na drobno zavita. 
V samopostrežnih trgovinah 
m ora biti na vidnem mestu 
papir, v katerega lahko kupci 
sami zavijajo kruh. Skupšči
na se je  odločila za obvezno 
zavijanje kruha in peciva za
to, ker je to  vrsta živila, ki ga 
ni mogoče imiivati ali pratL 
če  se bo pokazalo, da peka
rije  ne bodo zmogle stroškov 
zavijanja, z dosedanjo ceno 
kruha jim  bo skupščina dovo
lila ustrezno povišanje cene.

LJUBITELJI KNJIG —  KNJIGE V DAR!
V knjigam i

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

Pri nakupu knjig t vrednosti nad 20 Ndin BOSTE 
PREJELI V DAR ENO KNJIGO.
pri nakupu knjig v vrednosti nad 50 Ndin pa 
BOSTE PREJELI V DAR DVE KNJIGI.
Izkoristite ugodno priložnost in obiščite našo knji
garno. — Solidno boste postreženi!

Za obisk se priporočamol

K o v o m e š la  k r o r u ia

katerih sindikalnih 
cijah v podjetjih

organiza- vomeške bolnišnice in novo
meškega zdravstvenega doma.

■  MESTO JE ZAČELO preJSnJl 
teden dobivati praaaiično p o d (^ . 
Na križiščih in drugih vidnih kra
jih so že nekaj cini postavljene 
jelke, na hišnih pročeljih pa so se 
začeli pojavljati svetlobni napdsi, 
ki želijo prebivalstvu srečno novo 
leto. Med iTvimi so posikrbeli za 
praznično podobo poslovnih hiš 
trgovci, tato da so bile nekatero 
prodajalne okrašene že sredi prej
šnjega tedna.

■  PRIČEL.4 SO SE že kolekUv- 
na praznovanja in slavja na čast 
novemu letu. Iz znanih gostišč v 
okolici Novega mesta so prišli gla
sovi, da so nekateri kolektivi že 
potrditi tradicijo in da jim za to 
ni bilo žal nelcaj milijonov (sta
rih) din. Ob teh govoricah so se 
prijeli za glavo predvsem Usti, 
ki so jim naložili skrb za novo
letno obdaritev otrok, češ: »Nam 
niso pa nič dali, ko smo jih pro
sili!« V soboto so se ob zvokih no
voletne glasbe razvedrile tudi di
jakinje šole za zdravstvene de
lavce, ki so jim posodili prostor 
kar v šmihelsJcem intematai.

■  SILVESTROVANJE SO orga 
nizirali in sprejemajo rezervacije 
za omizja hotela Kandija, hotel. 
Metropol In kavama na Glavnem 
trgu, ki bodo poskrbeli tudi za 
glasbo. Za novoletno razpoloženje 
bo poskrbljeno tudi v drugih me
stnih lokalih, v kinu KRKA bodo 
na Silvestrovo vrteli film o Tar 
zanu.

■  NOVOLETNE JELKE ponu 
jajo te dni v blokih (okoU 15 din 
ena!) in na tržnici na Prešernovem 
trgu. Prodajalna Mladinske knjige 
in druge trgovine na Glavnem 
trgu jonujajo razne obeske in tra
kove za ok i^ ite r novoletnih dre

vesc. Tudi TiovoletnOi voščilnlo 
prodajo te dni zedo veliko jnl 
MladJiiski knjigi In r  trafikah.

■  LETOS PRIPRAVIJAJO veaê  
lo silvestrovanje tudi prt Miklavžu 
na Gorjancih.

■  NA DOBRO ZALOŽENI TRŽ
NICI je bilo v ponedeljek prav 
živahno. Solato so prodajali po 
2.5 do 4 din kg, orehe po 4 din 
merico, smetano v skodelicah po 
3 din, jajca po 80 par, kislo re
po in zelje po 2 din kg, jabolka 
po 2,5 do 4 din kg itd. Naprodaj 
ja bilo precej smrečic, kd so ve
ljale od 4 do 10 dinarjev. Veliko 
prometa je bilo tudi na kramar
skem sejmu.

»Ena gospa je rekla, da ml za
upno pove en velik, resničen hec; 
obdolženi direktor enega gostin
skega podjetja iz našega mesta je 
pred sodiščem s p riča h  dokazal, 
da je bil tako pijan, da prekrška 
ni mogel storiti, in je bil opro
ščen . . .



AKCIJA »NOVI NAROČNIKI 1968-69«

9 najboljših pošt - 
po 8 tednih akcije
■  ŠTEVILO NOVIH NAROČNIKOV je  v 8. ted

nu malo manjše, kot smo ga bili vajeni zadnje 
tedne; pozaia se, da im ajo vse pošte zdaj že ogrom
no dela z novoletnimi pošiljkami, kar ovira dostav- 
ijalce, da ne m orejo bolj skrbeti za zbiranje novih 
naročnikov. Po novem letu bo spet bolje, seveda pa 
smo lahko zadovoljni tudi z uspehom zadnjega ted
na: iz brežiške občine smo dobili 20 novih naročni
kov, iz črnom aljske 3, iz kočevske 8, iz krške 31, 
iz metliške 6, iz novomeške 33, iz ribniške 9, iz sev- 
niške 10, iz trebanjske 20, m edtem  ko se je  z raznih 
pK>št prijavilo 25 novih naročnikov, iz inozemstva 
pa 11. M arsikak list bi isd zadovoljno pomel roke, 
če bi pripisal k svoji naklada naših 2.091 novih na
ročnikov, kolikor smo jih  pridobili v 8 tednih. Ve
seli smo jih  tudi sami, saj znaša zdaj redna naklada 
tednika že 30.830 izvodov, od tega pa imamo kar 
29.600 stalnih naročnikov!

■  ZBIRANJE NOVIH NAROČNIKOV bomo na
daljevali vse do 31. m arca 1969. Zima je  pravi čas, 
ko zlasti na vasi več bero; zdaj je  treba ponuditi 
prijatelju, znancu in sosedu dober časnik, saj si 
brez rednega branja, poslušanja radia in čedalje 
bolj tudi gledanja televizijskih oddaj ne moremo 
več predstavljati č’ioveka našega časa. Zato s tako 
vnemo in požrtvovalnim sodelovanjem številnih de
lavcev PTT v naših 9 občinah širim o socialistični 
tisk in smo veseli, da prihaja domači DOLENJSKI 
LIST zares v vedno večjem številu v roke našim 
ljudem.

■  PO 8 TEDNIH lahko pohvalimo danes 9 naj
boljših iK štnih kolektivov, ki so do torka pridobili 
največ novih naročnikov. Takole se kosajo m ed se
boj:

pošta
pošta
pošta
pošta
pošta
pošta
pošta
pošta
pošta

KRŠKO:
TREBNJE:
NOVO MESTO:
VINICA:
ČRNOMELJ:
ŠENTJERNEJ:
KOPRIVNICA;
BREŽICE:
SEVNICA;

146 novih 
115 novih 
100 novih 
79 novih 
71 novih 
65 novih 
61 novih 
57 novih 
50 novih

naročnikov
naročnikov
naročnikov
naročnikov
noročnikov
naročnikov
naročnikov
naročnikov
naročnikov

V ppihodnji številki bomo spet našteli vse požte 
in objavili pregled, koliko so v 2 mesecdh zbrale 
novih naročnikov. Objavili bomo tudi im ena posar 
me2inih najboiLjšah zbaralcev novih naročnikov, vse 
pa tudi zdaj vabimo, dia sie še naprej zavzamejo za 
širjenje domačega pokrajinskega glasila Socialistič
ne zveae.

■  VSEM STARIM IN NOVIM naročnikom, b ra l
cem, sodelavcem in čilanom fcdlektavov posameaaidli 
pošt te r Podjetja za PTT prom et v Novem m estu in 
v Ljubljani: SREČNO NOVO LE7TO 1969!

KOLEKTIV UREDNIŠTVA IN UPRAVE 
DOLENJSKEGA LISTA

Krško pošto - 
vsaj dohiteti I
Odgovori Toneta Hrena 
iz Trebnjega, ki je doslej 
pridobil že 81 naročni

kov našega lista

— Ste eden najbolj vnetih zbirateljev novih na
ročnikov našega lista. Vaš uspeh je  toliko večji, ker 
ste nove naročnike pridobili okoli Trebnjega, kjer 
jih je  že sedaj zelo veliko. V čem je uspeh?

— Največ je v vztraonem delu in prigovarjanju, 
če  človeka samo v p ra š^ , ali želi naročiti list, ne 
boš nič opravil. O listu je  treba govoriti, priporočati 
njegovo kakovost, vsebino, obilico inform acij o sve
tovnih in domačih dogodkih, napisanih v razum lji
vem jeziku. Mnogi ljudje so hvaležni, ko spo2snajo 
vaš tednik. Delam tako, da im am časnik vedno pri 
roki. N aročnik je  najboJj vesel, too list komaj na
roči, pa m u že pomolim najnovejši izvod.

— Kako m islite za naprej? Koliko boste še pri
dobili novih naročnikov?

— Eh, imel sem  neljubo nezgodo. Moral sem  v 
bolniško in s tem zamudil najm anj en teden. Brž 
ko bom moged, bom začel znova. Rad bi pridobil 
vsaj st» novih naročnikov. Ni mi vseeno, ali nas 
krška pošta prekosi, čeravno je  njeno dostavno ob
močje večje. Mislim, da se Trebanjci ne bomo dali 
kar taJko!

— Up>ate na najvišjo nagrado?
— To ravno ne, upam  pa, da mi ena izmed njih 

ne bo ušla. če  bodo le na vseh poštah pošteno de
lali in ne vsi nabirali za enega jjoštarja. Bojim se, 
da bo ponekod tako, čeravno to  ni lepo in nam  kaj 
takega na naši pK>šti še na misel ne pride.

M. LEGAN

Še deset knjižnih nagrad
Med nove naročnike smo z žrebanjem  razdelili 

v torek opoldne 10 knjižnih daril. Danes jih  bodo 
dobili po pošti:

Ivan Kos, Mirna 133 na Dol., Janez Hočevar, 
Ribnica 120 na Dol., Rade Vrlinič, Bojancd 34, Vini
ca pri Črnomlju; Franc Povše, Gor. Sušice 35 Uršna 
sela; Ivan Ur,ek. Glogov brod 7, Artiče; Neža Kova
čič, Gorjane 27, Koprivnica p ri Brestanici; M arija 
Sčukovt, Dolga vas 49, Kočevje; Anica K rštinc, Bo
žič vrh 3, Suhor p ri Metliki; Ivanka Tomšc, Gubče
va 11/a, Brežice, in  Leopold Ratajc, Mala Hubajni- 
ca 8, Studenec.

Ponarejeni dokumenti razkrinkali 
mrežo avtomobilskih tihotapcev

črnomaljčana Franc Špehar in Jože Jereb ter Viničar Cvetko Jaketič prijavljeni zaradi tihotapljenja

SAfllAftiUlA MZVIU

Vftži 4 »  n .  K «  t!

B t,

Bili so časi, ko na Kranjskem ni bilo soli. 
Pa je prišel Martin Krpan, dobra orjaška du
ša od Sv. Trojice, in poskrbel, da ljudstvo ni 
več jedlo neslano. Zajahal je kobilico, se od
pravil v Trst in se vrnil z vrečo soli. Tako 
večkrat. Carinike je zlahka potegnil za nos.

Sodobni Martin Krpan je spremenil pred
met poslovanja. Ker imamo soli že dovolj, 
tihotapi avtomobile. Italijani mu pomagajo 
prelisičiti carinike. Pretihotapljene avtomobile 
Martin Krpan proda, si nabaše žepe i n , . .

Zalite in popackan« številke 45-85 in končnici letnic za 
veljavnost prometnega dovoljenja kažejo, da jih je 
p is a la  neuradna roka na radirano podlago. Takole 
listino je izročil Starihi prodajalec pretihotapljenega 

avtomobila Špehar (Foto: UJV, Novo m esto j

Roka pravice je  danes h it
rejša, budnejša, močnejša, 
predvsem pa bolj b istra  kot 
v tistih  časih, ko na K ranj
skem nismo imeli dovolj so
l i . . .

Delavci novomeške uprave 
javne varnosti so razm erom a 
zelo hitro  razkrili tihotapsko 
mrežo, v katero so vpleteni 
tudi trije  Belokranjci: inva
lid Franc Špehar in šofer Jo 
že Jereb, oba iz Črnomlja, 
te r viniški avtomehanik Cveto 
Jaketič.

Do zdaj so odkrili 14 avto
mobilov, ki naj bi jih  bili v 
Jugoslavijo pretihotapili ome
njeni belokranjski »trgovci«.

Razkriti sodobnega K rpana 
ni lahko. Za seboj ne pušča 
sledov, če pa jih, je pot do 
njih  hudo zamotana.

Mrežo belokranjskih tiho
tapcev so razkrili zgolj slu
čajno. Nevede je to storil 
prom etni miličnik, ko je u- 
stavil na cesti fiat 750 (ZG 
45-85), last Leopolda Starihe 
iz Črnomlja.

Ko je miličnik pregledoval

19. DECEMBRA OB TREH POPOLDNE je zatulila sirena in zazvonilo plat z>iona 
na Trebelnem. GORI! Ogenj je švigal iz Železnikove hišice v Spodnjem Zabukovju. 
V dobrih desetih minutah so pridrveli z novo motorno brizgalno gasilci, sosedje 
pa že prej, in rešili, kar se je še rešiti dalo; kar je bilo lesenega, je že prej zgo
relo. Ubranili so, da se ogenj ni prijel le nekaj metrov oddaljenega skednja in 
s slamo kritega svinjaka. Gosx>odar Franc Železnik trpi veliko škodo in hiše najbrž 
sploh ne bo m ogel obnoviti, ker je sam in že starejši. Gorelo je menda zato, ker 

' so se vnele saje t  dimniku (Foto: Leopold Pavlin, Zabukovje)

Starihove dokumente, so se 
mu zdele sumljive predvsem 
popackane številke na pro
metnem dovoljenju, napisa
nem na ime Vinka Ladoviča 
iz Kalinovice v sam oborski 
okolici.

Miličnik je Starihi vzel p ro 
metno dovoljenje in mu p re 
prečil nadaljnjo vožnjo.

Ko so delavci UVJ vpraša
li Ladoviča, ali je on prodal 
Starihi fička, je to zanikal. 
Povedal pa je, da je prodal 
staro vozilo Francu Špeharju 
iz Črnomlja, ki pa je vzel sa
mo dokumente za avtomobil.

Franca Špeharja so takoj 
zaslišali. Izjavil je, da je av
tomobil, ki ga je  potem pro
dal Starihi, kupil v Italiji.

Ponarejeno I^adovičevo pro
metno dovoljenje, ki ga je 
dal Špehar kupcu Starihi sku
paj z avtomobilom, je var
nostne organe opozorilo na 
to, da Špehar za uvoženo vo
zilo ni plačal carinskih daja
tev.

Tihotapska mreža je bila 
tako odkrita.

V nadaljnji preiskavi so u- 
gotovili, da so Špehar, Jereb 
in Jaketič pogosto odhajali 
v T rst, k jer so kupili avtomo
bile, Italijani pa so jim  jih 
prepeljali čez mejo, ne da bi 
cariniki o čem posumili. , .r.

T ostran državne meje so 
prodajalce čakali kupci z de
narjem , registrskim i tablica
mi in prom etnim i dovoljenji.

Kolikokrat se je to ponovi
lo, ne vedo. Znano je le, da 
so si tihotapci s ponarejeni
mi dokumenti p ri občinskih 
referentih za prom et hitro  
pridobili prava prom etna do
voljenja, »uvožene« avtomo
bile pa drago preprodajali.

Osumljene »trgovce« Špe
harja, Jereba in Jaketiča so 
prijavili carinski službi zara
di neplačane carine, javnemu 
tožilstvu v Novem mestu pa 
zaradi nedovoljene trgovine, 
ponarejanja listin in prekup
čevanja s tu jim  denarjem.

IVAN ZORAN

Dober voh in vid 
iSta pogoj!

v  gradivu za 53. sejo ObS 
Novo nesto so naštete dolž
nosti cavčne inšpekcije, k i  se 
končujejo takole:

»Poli 9 tega pa bodo m ora l i  
davčni inšpek to r j i  z a s l e 
d o v a t i  še: 163 pavšalistov, 
284 zavezancev v pavšalnem  
letnern^ znesku, . 44 duhov
n ikov in cerkva ter šušmar- 
jev.«

Upajmo, da ta spodrs l ja j  
ne bo povzročil ogorčenja v 
cerkvenih krogih, ko t vse ka
že, pa bo treba v razpis ih za 
davčne ’ inšpektor je  do loč it i  
ko t pogoj tu d i  dober voh in  
vid, da bi laže z a s l e d o 
v a l i -

K sĉ sedu po drva, 
premog in krom

pir!
Na petkovi seji  so odborn i

k i  občinske skupščine Novo  
mesto zavrn il i predlagani od
lok  o hišnem redu ko t po
m anjk l j iv .  Kako ga tud i ne hi, 
ko p i  je  b ilo  v 10. členu 
osnutka napisano:

»Skupni prostor i,  ko t so 
dvoriši^a, k l e t i ,  d r v a r 
n i c e , stopnišča, hodnik i,  
podstrešni prostor i,  pralnice, 
sušilnice itd., m ora jo  b i t i  n a  
r a z v i l a  go vsem stanoval
cem stanovanjske hiše.« So
sed bi to re j lahko hod il v so
sedove drvarn ico po premog  
in  drva in  v njegovo k le t po 
krornT-ir, jabo lka  in  slične do
brote ..

Kc bi vse pošte 
sveta . . .

v  ponedeljek popoldne  
smo b i l i  v našem uredni-  
šti;ii p r i je tno  presenečeni: 
nujno pisrho, k i  je  bilo  
za nas oddano ta dan v 
Mokronogu (na znamkah  
je bil  žig 23. X I I .  ob 15. 
uri !) ,  smo dob il i  že ob 
18. uri. Navzlic vsemu na
valu poštnih p o š i l jk  v teh 
dneh je ta, četudi po red
ni poti, priš la  res ekspre
sno!

Fantje čestitajo
Slovsnsiki fantje, ki služijo 

v o ja š k i  rok v Beli Crkvi, po
šiljajo prisrčne novoJetne če
stitke svojim domačim, znan
cem :in prijateljem . Veljko 
Bahor, Jože Urbančič in Slav
ko I^aJUpret.

Z a m ehko  
lin ijo  frizure

taft

Taft-Soft je specialno Izdelan za mehko linijo frizure, 
za njeno previdno, a tudi zanesljivo oporo. Vaši lasje 
bodo ostali ljubko razgibani 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 tezavL
Izkrtacite In Izperete

Schvvarzkbpf J

IMMKM«

FOTDKARIKATURA

m

KOSMATINEC, KI JE V NEDELJO »ŠRANGAL« na cesti Srebotnik—Velike Lašče, 
je ustavil celo avtobus. Lovci velik o la^ e družine so ga ves dan zasledovali in Niko 
Jeras ga je sm rtno zabodel. Vendar je medved odracal še dva kilom etra po gozdu 
in se nato zrušil, žival, ki je bila težka 95 kg ter strah in trepet okoliških otrok, ki. 

so jo srečavali na poti v šolo (Foto: B’ranc Modic)

Tako nekako, kot smukajo ribiči ikre iz postrvi, bo baje prihodnje leto po
skusila davčna uprava z našimi davčnimi zavezanci. Vse prav in lepo, vpra
šanje je le, če bodo velike ribe bolj privili in manjše manj ali bo narobe?

(Foto: S. Dokl)

SGP PIONIR 
Novo mesto
z vsemi svojimi gradbišči in obrati 
ter AVTOSERVISOM

želi veselo praznovanje novega leta vsem 
občanom in poslovnim prijateljem!

DOLENJSKA
BANKA
IN
HRANILNICA 
NOVO MESTO
s poslovnimi enotami:

podružnico

m KRŠKO
in ekspoziturama

■  TREBNJE in 
> METLIKA

pozdravlja vse delovne ljudi naše pokrajine ter 
vse svoje poslovne prijatelje in jim želi srečno, 
novih uspehov ter zadovoljstva polno

NOVO LETO 1969
Vključite se med varčevalce in izkoristite dobre 
pogoje, ki vam jih nudi DOLENJSKA BANKA in 
HRANILNICA NOVO MESTO pri varčevanju: vi
soko obrestno mero, nagradna žrebanja, kredite 
za gradnjo stanovanj In druge kredite po na
menskem varčevanju! —  Vsa pojasnila dobite 
brezplačno na sedežu banke v Novem mestu ter 
pri vseh njenih poslovnih enotah! —  Hranilne 
vloge sprejemajo in izplačujejo tudi vse področ
ne pošte.

■ ■ ■ • ■ • • • ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ • • • • • a

v PRIHODNJI ŠTEVILKI
naša nova povest:

VMZJ£
DEKLE

Zgodovinski rom an pokojne pisateljice

ILKE VAŠTETOVE,
ki se dogaja v jeseni leta 1689 med Bogenšperkora, 
Krškim in Gorjanci te r v savski d o l^ ,  vas bo navdušil, 
zato ne zamudite začetka! čarovniški proces v Krškem 
pred skoraj 300 leti, ljubezen lepe M arije Troštove in 
mladega bakrorezca Matije G rajžarja, naši k ra ji in ljudje 
nekoč, v časih barona Valvasorja . . .
URESNIČUJEMO ENO IZMED ŽEUA NAŠIH NAROČNI
KOV IN BRALCEV: NAPETO POVEST BOMO ZACELI 
OBJAVLJATI TAKOJ PO NOVEM LETU, ZATO NIKAR 
NE ZAMUDITE ZAČETKA!



Kod bo hodil 
dedek Mraz

Obhod dedka Mraza, ki 
ga na željo društev p rija 
teljev mladine organizira 
občinska zveza prijateljev 
mladine, se bo začel 27. 
decembra in bo trajal šti
ri dni.

Otroke v Dobovi bo obi
skal težko pričakovani in 
dobri dedek ju tri ob 15. 
uri F>opoldne, mestne 
otroke v Brežicah 28. de
cem bra ob 15. uri in male 
bolnike v brežiški bolniš
nici isti dan ob 16.30.

V brežiški osnovni šoli 
naj pričakujejo dedka 
Mraza 29. decem bra ob 9. 
uri, na Veliki Dolini ob 
10. uri, v Cerkljah ob 11. 
uri, v Bukošku na isti dan 
ob 14. uri, v Krški vasi 
ob 15. uri in v Šentlenar- 
tu ob 17. uri.

V Artičah se bo oglasil 
dedek Mraz 30. decem bra 
ob 8. uri zjutraj; od tam 
30 nadaljeval pot v Glo- 
joko. Njegov prihod h 
Criobočanom je  napovedan

10. uro dopoldne. Ob
13. uri bo dedek Mraz že 
v Pišecah, ob 15. uri na 
Sizeljskem in ob 16.30 v 
^tari vasi.
)bčinska zveza prijateljev 

mladine v Brežicah

Mladi taborniki na 
sprejemu

v  p>očastitev JLA je cerk
ljanska garnizija priredila sre
čanje z najm lajšim i člani ta 
borniškega odreda iz Brežic. 
Tovariš Savo Veljković je 
»medvedkom« in »čebelicam« 
pripovedoval o razvoju arm a
de, mladi pilot Janez Kmetič 
pa jih  je seznanil z rojstvom  
in razvojem našega letalstva. 
Ob tej priložnosti so si naj- 
m lajši ogledali tudi dva filma 
iz življenja letalcev.

M. J.

Priznanje za delo v 
dramskih družinah

v  ponedeljek, 23. decembra, 
je bila v Brežicah razširjena 
seja občanske zveze kulturno- 
prosvetnih organizacij. Delov
no poročilo je podal predsed
nik Jakob Demač. Posamez
nikom in društvom  so pode
lili značke in plakete za 
uspehe na dram skem  pod
ročju.

Komite o izobraže
vanju komunistov
v  Brežicah je bila včeraj 

redna seja občinskega komi
teja ZK, na kateri so obrav
navali načrte za idejnopolitič
no usposabljanje kx>munistov 
ter pravilnik o delovnih raz
m erjih, pravicah in dolžno
stih zaposlenih pra organih 
občinske koinference ZK.

' > S- *

Zadnja seja v starem letu

Dokončno besedo

m arsikatero neurejeno vpra- 
šajije na tem področju, na 
katero zavarovanci še niso 
dobili zadovoljivega odgo- 

bodo vora. J. TEPPEV

Po tem predlogu naj bi se kljuib velikim obrem enitvam
osnovna prispevna stopnja delovnih organizacij podprli
povečala od 5 na 5,5 odstot- predlog komunalne skupno- oi „ •• •  • j  i.

r- r p:?Sih''.â erh‘'je‘"o3vSr.ato 4,000.000 dm. če  predlog prispevka na 5,5 odst. Seve-
ne bo dobil podpore občin- da pa v tem prim eru ne bo
skih skupščin na tem ob- smel nihče predpisovati iz-
močju, bi bilo zdravstveno rednega prispevka,
varstvo po izjavah zdravstve
nih delavcev in kom unalne 
skupnosti SZ precej okrnje
no. Napredka že letos niso 
zabeležili prav zaradi pom a
njkanja denarja. Staleža bol
nih ne bi mogli več zm anj
ševati brez škode za zavaro
vance.

Manjkajočo vsoto bi lahko 
pokrili tudi z večjo soudelež
bo zavarovancev, vendar se v 
razpravi za to možnost niso 
opredelili. Med tistim i, ki 
iščejo zdravniško p>omoč, je 
največ starih  ljudi, ti pa ve
činoma nim ajo denarja- Bi
lo bi krivično, če bi prizade
li prav nje. Naslednja mož
nost za kritje prim anjkljaja 
je  izredni prispevek, ven
dar tudi za to rešitev ni bi
lo pritrdilinih odgovorov.

Predstavniki delovnih orga
nizacij so se vse dopoldne 
zelo prizadeto oglašali v raz
pravi. Končno je večina le 
glasovala za stališče, da bi

Odborniki občinske skup
ščine v Brežicah bodo na 
današnji seji sprejeli odlok 
o začasnem financiranju pro
računskih potreb v prvem 
trom esečju prihodnjega leta.
V razpravi bo še predlog od
loka o obrestnih m erah za 
poslovne sklade nekaterih go
spodarskih organizacij. Danes 
bodo sklepali tudi o ustano
vitvi sklada za odpiranje no
vih delovnih mest, o spre
membah odloka o družbenih

Z o b č in sk e  p io n irsk e  k o n fe ren ce  v B rež icah  14. t. m . O sv o jem  de lu  je  p o ro ča lo  
d e leg a to m  15 p io n irsk ih  od redov . N a s lik i; P io n irk a  iz ro ča  šo p ek  g o stu  F ra a c u  
L u beju , k i je  n a  k o n fe ren c i ob u d il sp o m in e  n a  d ru g o  za sed an je  AVNOJ. (F o to :

B a šk o v ič )

ZDRAVSTVENEGA VARSTVA NE SMEMO OKRNITI

Za zvišanje osnovne stopnje, 
če ne bo izrednega prispevka

Sindikat se je odločil. Kaj bo brežiška občinska skup
ščina na današnji seji?

N a ra z š ir je n i se ji, k i jo  je  za  20. d ecem b er skli- imeli odborniki. O prispevni 
ca l o b č in sk i s in d ik a ln i sv e t v B rež icah , so  b ili p ri- stopnji bodo danes odločali 
šo tn i p re d s ta v n ik i d e lovn ih  o rg an izac ij, č lan i sv e ta  na seji občLiske skupščine, 
za zd rav s tv o , č lan i sk u p šč in e  k o m u n a ln e  sk u p n o s ti S sklepom sindikalnega sve- 
SZ delavcev  Celje, p re d s ta v n ik i zd rav s tv en ih  zavo- ta so bili seznanjeni, 
dov, d ru žb en o -p o litičn ih  o rg an izac ij in  o b č in sk e  Razprava o zdravstvenem 
sk u p šč in e . P re tre sa l i  so  p red lo g  k o m u n a ln e  skupno- carstvu o integraciji v 
s t i  SZ C elje za  f in a n c ira n je  zd rav s tv en eg a  v a rs tv a  v z d ra v s t^  in njenih posJedi- 
c e ljsk i reg iji p r ih o d n je  le to . cah, o boljši sistem ski rešit

vi zdravstva v republiki, o 
odvečni am inistraciji, o ce
nah v rassnih zdravstvenih za-

Kmetijsko in trgovsko 
podjetje

AGRARIA
BREZICE

r a z g l a š a
prosta delovna mesta
za:

1. dva prodajalca
KD (VKD) trgov, stroke 
(moški, usposobljen v 
prodaji železnine, rezerv, 
delov za kmetijske stro je 
in avtomateriala)

2. dva prodajalca
KD mehanične stroke ali 
trak torist z opravljenim 
izpitom F kategorije s 
prakso najm anj 5 let

3. administratorja 
v komerciali

srednja ekonomska šola 
ali KD trgov, stroke z 
znanjem strojepisja. Gle
de na občasna dela na 
terenu im ajo prednost 
moški interesenti.

Osebni dohodek po p ra 
vilniku .
Stanovanja niso na razpo
lago
Ponudbo z dokazili o iz
polnjevanju pogojev je 
treba poslati splošnemu 
sektorju  podjetja, 
pod tč. 1. in 2. do 31.1. 
1969,
pod tč. 3. pa najpozneje 
v 15 dneh od objave. 
Ostala pojasnila posreduje 
splošni oddelek podjetja.

S SEJE OBČINSKE KONFERENCE SZDL V BREŽICAH

Občanov dinar se v rokah krajevne 
skupnosti nekajkrat oplemeniti

Krajevne skupnosti so sposobne razširiti svoje delo na kulturno življenje, 
na obrambno vzgojo, na sodelovanje z mladino, na reševanje socialnih 

vprašanj in na izobraževanje prebivalstva

Po tr e h  le tih  o b s to ja  večine k ra je v n ih  sk u p n o s ti k raju  te r urejanje socialncv 
v obč in i je  o cen a  n jih o v eg a  d o sed an jeg a  d e la  že varstvenih vprašanj, povsod 
lah k o  od loč ilno  za  p la n ira n je  ra z v o ja  k ra je v n e  sa- tam, k jer se doslej temu niso 
m o u p ra v e  v p r ih o d n je . O b č in sk a  k o n fe re n c a  Socia- posvetile. Konferenca se je 
lis tičn e  zveze je  n a  se ji 21. d ecem b ra  sk lep a la  o zavzela tudi za stalno poveza- 
n a lo g ah  in  d o lž n o stih  k ra je v n ih  sk u p n o s ti Ler jim  vo svetov KS z občinsko 
p rip o ro č ila , n a j se p r i sv o jem  d e lu  b o lj n ^ l o n i jo  skupščino in njeno upravo, 
n a  občinsiko sam o u p rav o , sa j jim  ta  n e  b i sm e la  J02ICA TEPPEY
od reč i s tro k o v n e  m oči. _________ __________________

priznavaiHiiiaij ooicein NOV 
in stC'pnji osnovnega prispev
ka za zdravstveno varstvo, ki 
jo je predlagala komunalna 
skupnost SZ delavcev Celje.

Skupščini bo poročal svet 
za finance o delu v letu 1968, 
razen tega pa so odbo.rniki že 
prejeli pismeno poročilo o 
delu Zavoda za prosvetno pe- 
dagoško službo v Krškem, 
poročilo temeljne izobraževal
ne skupnosti in poročilo grad
bene, gozdarske in cestne in
špekcije.

Harfistka in oper
ni pevec med 

gimnazijci
Sredi decembra so dijaki 

brežiške gimnazije doživeli 
lep glasbeni užitek. Ravnatelj
stvo jim je izposlovalo pri 
ljubljanski Operi obisk pevca 
Mitje Gregorača in n a j b o l j š e  

harfistke v operi Pavle Urši- 
č e v e .

Mitja Gregorač je dijakom 
odpel nekaj arij italijanskih 
in nemških skladateljev in po
dal njihov kratek življenjepis. 
Predstavil se jim  je tudi s 
samospevom Miroslava Vilha
rja  in Antona Lajovca. H arfi
stka Pavla Uršičeva je sprem 
ljala arije  na harfi. Zatem je 
gostja spregovorila dijakom o 
zgodovini igranja na harfo, ki 
je znana že iz starega veka. 
Dijaki so ji bili hvaležni za 
pojasnila. Oba nastopajoča so 
pri vsaki točki nagradili z 
aplavzom, ob koncu pa so ji
ma v znamenje hvaležnosti 
izročili šopka.

S. Sk.

Povabilo v Rim in 
Budimpešto

Turistična poslovalnica SAP 
v Brežicah prireja za Silve
strovo dvoje potovanj. P rijet
no pričakovanje novega leta 
obeta svojim gostem v Rimu 
ali Budimpešti.

Radio Brežice
PETEK, 27. DECEMBR.\: 18.00 

do 18.25 — Nove plošče BTB, ob
vestila. reklame. 18.25—19.30 —
Glasbena oddaja — Izbrali ste 
sami.

NEDEIJA. 29. DECEMBRA: —
11.00 — Doinače zanimivosti —
Komentar seje občinske skupSčlne 
Brežice — Za naSe kmetovalce: Jo
že Vovk — S posvetovanja sadjar
jev v Svečini — Nedeljska repor
taža: Deset let Transporta KrSko
— I*02i0 r, nimaš prednosti! — PO" 
govor s poslušalci — Obvestila, 
reklame in spored kinematografov.
12.30 — Občani čestitajo in po
zdravljajo. ^

TOREK, 31. DEC:E!V1BRA; 18.00
— 18.25 — Jugoton vam pred-stav- 
Ija. Obvestila, reklame in filmsKl 
pregled. 18.25—19.30 — Za v ^ l  
konec leta — Zabavnoglasbena od
daja.

SKEUA. 1. JANLAR.1A: 9.05 do
9.15 — Novoletivi poslanici pred
sednikov občinske skupčine Bre
žice in Krško. 9.1S-12.00 — v
novo leto z glasbenimi voščili de
lovnih kolektivov 

1'ETEK, 3. JANUARJA: 18.00 do
18.25 — Nove plošče RTB. obve
stila m reklame. 18.25—19.30 — 
Glasibena oddaja — Izbrali ste 
suni.

NOVO V BREŽICAH
■  PRVIf; LETO.S PRED NOVJM 

LETOM. JE MESTO OB VEf:ERlll
zažarelo v pisani svetlobi števil
nih barvastih žarnic, ki so nape- 
Ijaiie na žičah nad glavno u'.ico in 
Trgom dr. Ivana Ribarja. Na več 
mestih so postavili novoletne jel
ke, ki 50 ponoči prav tako raz- 
sveljene. Tudi izložbe so okrašene 
in poskušajo pričarati veselo novo
letno razpoloženje. Skoraj v vsaki 
je smrečica z iitripajočiini lučmi. 
Mimoidoče vabi k nakupu pove
čana izbira blaga v izložbah.

■  KNJIGARNA JE PRIPRAVILA
za novoletne praznike nekaj zbirk 
po znižanih cenah. Kljub pocenit
vi zbirk, je med kupci več zani
manja za posamezrve knjige, čerav
no so te dražje. Prijatelji knjig so 
Za obdaritev pozorni predv.sem na 
lopo vezavo in zalo raje kupijo 
eno knjigo namesto treh.

■  s e d e m in d v a js e t l e t n k ;i
JLA in obletnici naše ljudske re
volucije je bila namenjena sobotna 
svečana akademija v prosvetnem

domu. Mihajlovlčevo dramo »Ko- 
mandat Sajler« je prikazal občin
stvu ansambel zagrebškega dram
skega gledališča.

■  DIJAKI RRE7.IAKE GIMNA
ZIJE so v soboto počastUi spo
min Ivana Cankarja, čigar življe
nje In delo Je pred 50 leti mnogo 
prezgodaj p i^ in lla  smrt. Na pro
slavi za dijake in profesorski zbor 
so prikazali odlomke iz najbolj 
znanih pisateljevih stvaritev In Jih 
povezali z glasbenim programom.

■  V POSAVSKEM MUZEJU 3 0  

zabeležili pred dnevi prijeten 
obisk, njegove zbirke so sl ogle
dali udeleženci mednarodnega štu- 
ientskega seminarja v CateSkih 
Toplicah. S Iosebnim ziuilmanjem 
90 se ustavili v oddelku NOB. 
kjor SK) občudovali veličino ljud
skega odpora proti nemškim za
vojevalcem. Razen muzeja so sl 
pred.stavnlkl dveh največjlh med
narodnih Studentlsklh organizacij 
ISMUN in lUS ogledali Se obrat 
SLOVENIJA VINA In rastllnnjake 
AGRARIE na Čatežu

gRE?IŠKE VESTI sa?-

Krajevne skupnosti so zaži
vele po vsej občini. Izjem a je 
le mesto, k jer še niso našli 
pravih metod in oblik za 
skupno delo. Sveti krajevnih 
skupnosti so se v večini k ra 
jev uspešno povezali s krajev
nimi organizacijami SZDL. 
Pri izpolnjevanju zastavljenih 
programov so prebivalci na 
podeželju pokazali zelo veliko 
pripravljenost za uresničeva
nje skupnih načrtov. V večjih 
krajih  so KS razširile svoj 
vpliv na kulturno življenje, na 
urejanje otroškega varstva, 
šolstva ipd., m edtem  ko so se 
manj.še KS osredotočile pred
vsem na komunalno dejav
nost; na popravilo vaških po
ti, napeljavo vodovodov, jav
ne razsvetljave In gradnjo 
cest.

Denarne vsote, s katerim i 
so KS razpolagale, so bile v 
večini primerov skromne. 
Tam, k jer so se preveč zana
šali na reden dotok iz prora
čuna, načrtov niso izpeljali 
oz. so jih  m orali prelagati Iz 
leta v leto. Največ so napra

vili v tistih  krajih, kjer so 
prebivalci dali svoj prispevek 
v prostovoljnem delu in de
narju. Tedaj jim  tudi občin
ska skupščina ni odrekla po
moči. Dobili so jo iz izrednih 
sredstev.

Na seji so člani konference 
menili, da bi bilo bolje, če bi 
ta denar še načrtneje delili. 
Do sedaj so ga KS dobile s 
prošnjam i in osebnim vpli
vom, pri čemer so imeli pred
nost tam, kjer so se bolje 
znašli in bili glasnejši v 
svojih zahtevah. Konferenca 
Je priporočila skupščini, naj 
bi v prihodnje nakazovala de
nar za KS bolj redno, saj Je 
večina menila, da si z decem
brskim i vsotami v Iztekajo
čem se letu ne morejo dosti 
pomagati.

V sklepih je konferenca na
ložila krajevnim skupnostim  
nalogo, da sprejm ejo v svoje 
program e tudi delo z mladi
no, skrb za izobraževanje 
kmetov, sodelovanje z vsemi 
organizacijami in društvi v

lircžiški pionirji so med oliiskom na Ictali.šfu 
pomerili tudi letalsko obleko. (Foto: M. Jaranović)



Janko Jordan - Pilat
šestdesetletnik

Pretekli  teden je  t iho  
praznoval svoj 60. ro js tn i  
dan prvoborec in  nosilec 
spomenice 1941 tovariš  
Janko Jordan, s part izan
sk im  imenom Pilat.

Rodil se je  12. decem
bra 1908 v Malencah p r i  
Kostanjevic i.  Po končani 
šoli  je  živel na domu star
šev vse do I I .  svetovne 
vojne.

1941 je  b i l  Janko med 
p rv im i  o rgan izatorj i  OF 
na območju  Kostanjevice  
in  Podbočja. Skupno s 
svo jim  sorodn ikom  Alo j-  
zem Colaričem in z d rug i
mi pristaši OF je  ak t iv 
no deloval p r i  p ripravah  
na oborožen odpor p ro t i  
fašis tičnemu okupator ju .  
Organizacija OF m u je  
posebej poverila čuvanje 
zbranega orožja. To nalo
go ]e oprav l ja l  vse do 
vstopa v partizane. Zara
d i svojega delovanja je 
postal okupato r ju  sumlj iv . 
I ta l i ja n i  so ga v začetku 
novembra 1941 a re t ira l i  in  
odpelja l i  v Kostanjevico,  
nato pa v novomeške za
pore Tu je  b i l  zaprt do 
konca decembra, ko je  
b i l  zaradi pomanjkan ja  
dokazov izpuščen.

V začetku apri la  1942 
se je  p rostovo ljno  v k l ju 
č i l  v Gorjansk i batal jon.
V sestavu tega bataljona  
se je  udeleževal vseh borb  
z I ta l i ja n i ,  ustaši in  belo
gard ist i  in  je  b i l  dvakrat  
lažje ranjen. Spomladi  
1943 je  b i l  premeščen v 
Belokran jsk i odred. Konec 
maja 1943 je  p r i  Ve lik ih  
Vodenicah skupno s ko
mandantom belokranjske
ga odreda Dušanom K a m 
bičem in  osta lim i sobor
ci padel v belogardistično

zasedo. Ob napadu belo
gardistov iz zasede je  bil  
Janko težje ranjen, Du
šana Kambiča in  še dva 
soborca pa so belogardisti 
pobil i.

Po okrevanju je  b i l  ne
ka j  časa v XV. brigadi,  
nato pa zaradi izčrpanosti 
in  invalidnosti odpuščen 
iz operativne part izanske  
vojske na terensko delo. 
V k l juč i l  se je  tako j v se
stav rajonskega odbora  
OF Kostanjevica in tam  
deloval vse do osvobodit 
ve.

Po osvoboditvi je  b il  
vrsto let na odgovornih  
položajih  v sestavu ok
rajnega LO Krško, zad
nja leta pred u poko j i tv i jo  
pa je  vod il K U  v Podbo
čju. Odkar je  upokojen, 
živ i v lastnem domu na 
Brodu p r i  Podbočju.

K o t  dolgoletni pristaš  
lovske bratovščine in  r i 
bištva si tov. Janko še 
vedno krep i vo l jo  in duha 
ob bregovih K rke  ter v 
prostran ih  gozdovih Kra- 
kovega. Zadnja  leta ak t iv 
no sodeluje v lovskem tu 
r izmu.

K o t  borec in  javn i de
lavec je  b i l  naš jub i lan t  
vedno in povsod požrtvo
valen. pošten, dosleden in 
nesebičen. Do vsakega je  
imel enaka merila, ka r  je  
pogoj za človeka sociali
stične družbe.

Sodelavci ie r  tovariš i iz 
časa NOB in povojne gra
ditve socializma, znanci in 
p r i ja te l j i  mu za 60-letnico 
živ l jen ja lahko samo p r i 
srčno čestitamo. Dragi 
Janko, še mnogo veselih, 
zdravih  in  zadovoljn ih  let!

FRANC DRAGAN

Velik preplah v Podbočju

Dan za dnem  odvažajo  k u b ik  za k u b ik o m , v h rib u  p a  se le ta  k o m a j pozna jo . De
lavci v b re s ta n išk e m  kc-tm olom u so k a k o r  m ra v lje  b rez  m rav ljišč a . (F o to :

J. T eppey )

Za kmetijsko šolo ni prijav
Večerna politična šola uspešno zaključena

v  K ršk em  je  b il 18. d ecem b ra  zak lju ček  večerne  
p o litičn e  šole. P re d a v a te lji so  seznan ili s lu ša te lje  z 
oceno se m in a rsk ih  nalog. V p r im e r ja v i s p re jšn jim i 
le ti so  b ili p ism en i izdelk i s lu ša te lje v  zelo dob ri.

V sredo, 18. decembra, je 
tia&tal v Podbočju preplah. Po 
celodnevnem nalivu je pričel 
potok Sušica proti večeru ne
varno naraščati. Voda se je 
razlila čez cesto v srednji del 
vasi ter ogrozila ne le živino 
v hlevih in svinje v svinjakih, 
ampak tudi človeška bivali
šča. Vaščani so se bali, da se 
bo ponovila katastrofa iz le
ta 1938, ko je ta potok pre
plavil vas, podiral in odnašal 
kozolce s svinjami vred ter 
svinjake, medtem ko so se 
ljudje ponekod rešili s tem, 
da so splezali na drevesa.

Ga.silci so s sireno opozo
rili vaščane, mežnar pa z zvo
njenjem, da so prišli v ogro
ženi del odganjat govedo na 
varno in odvažati svinje k so
sedom. Na pomoč so poklicali 
tudi miličnike iz Kostanjevi
ce, ki so se takoj odzvali in 
dajali vaščanom navodila.

Ko je okrog 20. ure dosegla 
Voda kritično točko in se dvi
gnila v višino hišnih in hlev
skih pragov, je na vso srečo 
nehalo deževati in do 21. ure

je vodna gladina celo že za 
nekaj centimetrov upadla. 
Ljudje so kljub temu ostali 
vso noč budni.

Glavni vzrok za poplavo je 
oster ovinek potočne struge 
pri mostu. Ze pred leti so ga 
strokovnjaki pregledovali in 
predvideli izkop dodatnega 
kanala v vzhodnem delu vasi. 
Potekal naj bi naravnost sko
zi srednji del vasi ter se 
združil s sedanjo strugo na 
njenem koncu. Ta kanal bi 
torej lahko odvajal odvečno 
vodo in razbremenil ovinek v 
obliki črke S pri mostu. Ure
diti ga bo treba, preden se 
bo zgodila nesreča.

J. S.

Novo imenovanje
Za kom andirja postaje Ljud

ske milice v Krškem je ob
činska »kupščdna imenovala 
Franca Bučinela, vodjo ob
hodnega okoliša SenL:vo in 
dosedanje.^a pcm ačnika ko
mandirja. Soglasje k temu 
imenovanju je dal že sekre
tariat za notranje zadeve.

V Kršikem ne mine leto 
brez večerne politične šole. 
Vsakjlvrat se vpišejo vanje 
zaposleni iz delovnih crgani- 
zac.j, in čeravno obi;ku-e,io 
prerlavanja med delovnim ča-

V krški tovarni papirja so 
pred dnevi sprejeli proizvod
ni plan za leto 1969. Ta pred
videva nekaj manjšo količin
sko proizvodnjo od letošnje. 
Zmanjšanje gre predvsem na 
ra6ijn omejene proizvodnje le
sovine, medtem ko bo dru
gih izdelkov približno toliko 
kot letos.

Za prodajo bodo naredili
23.000 ton beljene celuloze,
50.000 ton nebeljene celu
loze, 62.000 ton rotopapirja 
in 61.(X)0 ton papirja v raz
ličnih formatih.

Za lastne potrebe nam era
vajo v CELULOZI narediti
20.000 ton celuloze in 23.000 
ton polbeljene lesovine.

Kovinarska 
dokončala 

antenski stolp
Tovarna industrijske opre

me in konstrukcij KOVINAR
SKA v Krškem je ta mesec 
dl'končala antenski sitolp za 
r-dijvki oddajnik Ljudske te- 
hndke v Šmarju pri Jelšah. 
Vi.sok je 58 metrov in po vn- 
.šini prekaša vse antenske 
stolpe na celjskem območju.

som, jih v kolektivih pri 
tem ne ovirajo: plača-jo jim  
delavnik in šolnino. Tolikšne
ga razumevanja so verjetno 
deležni le še m slok’e v Slo
veniji ali pa s.ploh n:'kjer.

Da bodo v podjetju čim la
že izpolnili planirano proiz
vodnjo, so ob sprejem anju 
plana določali tudi dne\’e 
obratovanja in zastojev. Ob 
državnih in narodnih prazni
kih bo tovarna redno obra
tovala, zasitoje predvidevajo 
le za redne remonte, za po
pravila ter druga vzdrževalna 
dela.

Spremembe 
v občinski blagajni
Dohodki proračunske bla

gajne v Krškem niso doteka
li v zaželenih količinah, zato 
se lahko zgodi, da do kortca 
leta ne bodo dosegli planira
nega obsega.

Skupščina se je ob taki 
napovedi odlomila za preraz- 
FK>reditev nekaterih postavk. 
Za izobraževanje in vzgojo je 
namenila 634.000 dinarjev na- 
nie,?.to predvidenih 624.000 di
narjev. Vsoto za kultur- 
no-prosvetno dejavnost in ne
katere druge namene je 
zmanjšala. Povečala je obseg 
sredstev za predvojaš.ko vzgo
jo. Za komunalno dejav
nost je bilo planiranih 428.000 
dinarjev, po sklepu zadnje 
seje skupščine pa se ta vso
ta povečuje na 492.700 d inar
jev.

Pouk je v Krškem vedno str
njen. Lani so imeli slušateljev 
za dva oddelka, letos za ene
ga.

Veliko težje dobi delavska 
univerza prijave za zimsko 
braževanje kmečke mladine- 
Na redni razpis v septem
bru na izredni razpis v no- 
vem’:”!! in z oklici po vaseh 
konec minulega meseca je 
prejela komaj 14 prijav. To 
je težko razumljivo, saj je 
skupščina vendarle zagotovila 
denar za šolanje. Slušatelji 
bi morali prispevati le sim- 
boi’.ično vsoto 50 dinarjev.

Po končani šoli, ki traja 
dve zimi, imajo slušatelji še 
to ugodnost, da lahko brez
plačno opravijo tečaj in iz
pit za traktorista. Pa jih ni
ti to ni pritegnilo. »Od hiše 
do hiše pa res ne m ore
mo za njimi,« je dejal uprav
nik delavske univerze Bran
ko Pirc. Upanju se še ni 
odpovedal, čeravno je prepri- ] 
čan, da je največja ovira za 
izobraževanje zakoreninjena 
miselnost, da je za sina do 
bro vse tisto, kar je bilo 
dobro za očeta.

■  *(K) OTROK SO OBDAKILI.
Tudi na letošnje novoieme praz
nike so v tovarni papirja obdarili 
700 tistih predšolskih otrok, ka
terih starši so zaposleni v tej de
lovni organizaciji. Darila so bila 
sicer skromna, vendar dovolj ve
lika, da so jih bili otroci ze'o ve
seli. Tudi nekatere druge delovne 
organizacije so obdarile otroke 
svojih delavcev.

■  ZDKAVSTVENI DKL.\VC1 —
KRVOI).\J.4LCl. O nedavin 

krvodajalski akciji smo že poro
čali. Ponekod je uspela, v neka
terih krajih pa je bil odziv pod 
pričakovanjem. Ze več let ni bilo 
opaziti med krvodajalci krških 
zdravstvenih delavcev; tudi letos 
tli bilo drugače. Marsikateri krv’o- 
dajalec si to pasivnost zdravstve
nih delavcev tolmači v tem smi
slu, češ odvzem krvi je škodljivo 
dejanje, zdravstveni delavci to naj
bolje vedo. Da bomo o bodočih 
krvodajalskih ivkcijah pisali več 
pohvalnega, naj bi v akcijah so
delovali tudi delavci v belem. Be- 
s«de le mičejo, dejanja vlečejo!

■  CKSTA NI SANKALISCE. 
Cankarjevo ulico, ki povezuje Sta- 
rovaško ulico z Novo R<^, so 
otroci po zajadlem snegu hitro 
spremenili v sankališče. Primerne
ga kraja za sankanje otroci res 
nimajo, kljub temu pa je potrebno 
to ulico posuti z gramozom in ta
ko preprečiti morebitno nesrečo. 
Krajevna skupnost naj bi v bodo
či delovni program vključila tudi 
ureditev primernega sankališča.
M MESTO NE DAJE VIDEZA, 

DA SMO PRED NOVIM LETOM. 
Čeprav nas le nekaj dni loči od 
novoletnih praznikov, mesto vsaj

Sprevod dedka 
Mraza bo v 

nedeljo
Praznovanje novoletne 

jelke se bo v krški obči
ni začelo z jutrišnjim  
dnem. Lutkovno gledališče 
osnovne šole Senovo bo 
orišlo v goste k pionirjem 
in cicibanom na Veliki 
Tm  in na Rako.

V soboto, 28. decembra, 
bodo v osnovnih šolah 
Leskovec, Senovo in Kr- 
Iko predvajali pravljični 
film »Na ščukino zapo
ved«. V nedeljo bo sve- 
ian sprevod dedka Mraza 
po vseh večjih krajevnih 
središčih krške občine. 
Sprevod bo v Koprivnici 
trenil na pot proti Seno
vemu, Brestanici in K r
škemu, od tam pa bo na
daljeval pot na Veliki Trn, 
Rako, v Kostanjevico in 
Podbočje.

Delovne organizacije v 
Krškem so obljubile, da 
Dodo za novoletno potova- 
ije  dedka Mraza po obči
ni odstopile E>oltovorne av- 
;omobile in kombije in jih 
la to priložnost lepo okra
sile. V sprevodu bo so
delovala tudi godba na 
pihala iz tovarne papirja.

Sodeč po vseh teh pri
pravah bo letošnje praz
novanje novoletne jelke 
oolj pestro in bolj veselo 
to t v minulih letih. Za to, 
la  bi malčkom čimbolj 
poetično prikazali prav- 
Hične lepote ob obisku 
dedka Mraza, so se zav- 
;ele vse družbene organi- 
<;acije v občini

Gostovanje 
v Zagrebu

Prosvetno društvo LOJZE 
KOŠAK iz Kostanjevice je za 
tx)rek, 17. decembra, napove- 
lalo  gostovanje v Zagrebu. To 
je že tre tji obisk v hrvaški 
prestolnici, ‘-am enjen tam kaj 
živečim Slovencem. Kulturno 
umetniško društvo SLOVEN
SKI DOM je organiziralo go
stovanje v hrvatskem dram 
skem gledališču. V to društvo 
je včlanjenih 8.000 Slovencev

v  I H A

na zunaj ni pripravljeno na pri
čakovanje nov^a leta. Izložbe tr
govin skoraj niso spremenile vsak
danje podobe, ulice so precej pra
zne in slabo razsvetljene. Tudi de
lovne organizacije in ustanfjve so 
v preteklih letih okusneje okrasile 
stavbe in jrostore. Sosedni občin
ski centri imajo za takšne ma
lenkosti več smisla in denarja, pri 
nas jih pa prekašamo s pustnimi 
navadami.

m KRITIKA JE ZALEGLA. Ne
davno smo poročali, da morajo 
krike gospodinje po morske ribe 
v Brežice ali v Zagreb. Pre
tekli teden pa so se morske ribe 
pojavile tudi na videmskih stojni
cah pred samopostrežno trgovino. 
Pripeljali so jih iz Zagreba in »  
hitro pošle. Obljubili so, da jih 
bodo v bodoče prodajali dvakrat 
tedensko.

■  ZA ZIMO PREMAU) PRI- 
PR.VVIJRNI. Sneg in dež nista 
presenetila le lastnikov osebnih 
avtomobilov ter šoferjev prevoznih 
pK)djetij, ampak tudi Komimalno 
podjetje. Tako je vsaj siklerati po 
neočiščenih ulicah in pločnikih. 
Pešec se nerad odpravi na ulico, 
ker se težko umika drvečim in 
neobzirnim avtomobilistom. Osta
ja upanje, da bo pri naslednjem 
večjem sneženju za čiščenje ulic 
bolje in hitreje opskrbljeno.

■  O.SREDNJE '"SILVESTROVA
NJE BO V HOTELU. Vsak, kdor 
želel pričakati novo leto v SRE
MIČU, bo moral odšteti 70 dinar
jev. Za ta denar bodo nudili gostu 
dobro jed in pijačo ter prijetno 
glasbo. Za obisko%'alce bo na ta 
večer vsega dovolj. Cene niso pre
tirane.

Tajnik ObSS KrSko Marjan Žibert predaja pokal 
Radomiru MIcifu za osvojitev prvepa m esta v šahov
skem tekmovanju, ki so pa spodnjeposavski sindikati 
priredili v počastitev dnevu JLA. <Foto: Jaranovic^

AGROKOMBINAT
KRŠKO

vabi potrošnike v svoje prodajalne in jim 

želi veselo praznovanje novega letal

PROIZVODNI PLAN »CELULOZE« SPREJET

Tovarna ne bo imeia praznikov
Zn^anjšana bo le proizvodnja lesovine, vseh 
drugih izdelkov predvidevajo enako kot letos

J. TEPPEY ------------------------------------

k r Ske  n o v i c e



Slabe napovedi 
za proračun 
v letu 1969

Da bi prihodnje leto lahko 
finansirali vse dejavnosti v 
občini, bi po približnem izra- 
čvmu predsedstva občinske 
skupščine potrebovali 8,68 m i
lijona novih dinarjev, po do
slej znanih virih dohodkov pa 
se bo v občini zbralo le 5,33 
milijona din. Predsedstvo že 
sedaj opozarja na m ajhne 
možnosti proračuna, ki bo do
voljeval le financiranje n u j
nih služb. Skupščina je ime
novala tudi 4 — člansko ko
m isijo, ki se bo F>ogajala za 
republiško pomoč, ker je sev- 
niška občina med dopolnjeva
nimi.

Registracija mo
tornih vozil

Podaljšanj« veljavnosti let
ne regLstracije za osebne av
tomobile na območju Sevni
ce bo v prostorih občinske 
uprave, in sicer 6., 7 in 8. ja  
nuarja  1969 od 7. do 16. ure, 
8. januarja  pa še od 16. do 
17. ure. Za m otorna kolesa 
bo registracija dne 10. janu 
arja  od 7. do 16. ure. Za vsa 
tovorna m otom a vozila, pri- 
k'opnike, traktorje, a\'tobuse 
in osebne avtomobile družbe
ne lastnine bo podaljšanje 
veljavnosti registracije 9. ja- 
nuar.fa 1969. Opozarjamo vse 
lastnike motornih vnzil, da 
se rav'najo po gornjem raz
poredu registracije in da 
dob’jo  vse obrazce, ki so po
trebni pri registriranju 
na odseku za občo upravo 
občinske skupščine. K'imu- 
nalno tik so  m orajo zasebni 
lastn 'ki m otornih voz'1 pred 
reg istrac iji poram ati tudi 
za leto 1S68.

Zdaj o psihološki 
vojni

Dober obisk na predavanjih 
o vseljudski obram bi je  spod
budil organizatorje, da bodo 
v januarju  priredili še preda
vanja o psihološki vojni, de
lovanju obveščeva’nih služb 
in o varnostnih ukrepih, o 
okupacijskem  sistem u v Slo
veniji med zadnjo vojno te r 
o boju proti njemu. Tovrstna 
predavanja bodo 13. januar
ja  v Podgorju. Budni vasi, 
Podvrhu, na Primožu in Raz
boru, 14. januarja  pa na Po
kleku, v M urnicah, Bregu, na 
Radiu in Orehovem. Za pre
davatelje so določeni Dušan 
Brelih, Jože Jeke, Ignac Vin- 
tar, Milan Jerai m inž. Albin 
Ješelnik

- ^

Nove naloge - stare težave
Delavska univerza pripravlja kmetijska predava

nja, nima pa zagotovljenega vsega denarja

LE DVE P R IPO M B I K NAČRTOM. V p e tek  je  o b č in sk a  sk u p šč in a  sp re je la  od lok  
o u rb a n is tič n e m  n a č r tu  m e s ta  Sevnice. Č eravno  so  bili n a č r t i  ra z g rn je n i ves m e
sec, so  doživeli le dve p rip o m b i, sv e t za u rb an izem , k o m u n a ln e  in  s ta n o v a n jsk e  
zadeve p a  je  m en il, d a  je  t r e b a  u rb a n is tič n i n a č r t  d o p o ln iti s p rav iln ik o m  o izva
ja n ju  u rb a n is tič n e g a  n a č rta , z raz isk av o  o p re s k rb i z vodo in  z n a č r to m  g lavnih  
k an a liz ac ijsk ih  vodov te r  č is tiln ih  n ap rav . N a slik i je  g n v ln ja  novega b lo k a  v

Sevnici. (F o to : L egan)

S PETKOVE SEJE OBČINSKE SKUPŠČINE V SEVNICI

Zdravstveno varstvo je nazadovalo
Občinska skupščina se je zato strinjala z višjo prispevno stopnjo

»L etošn ji p r im a n jk lja j  k o m u n a ln e  sk u p n o s ti za 
so c ia lno  z av a ro v an je  delavcev  v C elju  bo  zn aša l n a j 
m a n j 4 m ilijo n e  n o v ih  d in a rje v . Z d rav stv en o  v a rs tv o  
je  le to s  že nazadova lo , p o ra b e  p a  n i m ogoče več 
zm an jšev a ti. E d in i izhod  je  p o v ečan a  s to p n ja  p r i 
sp ev k a  n a  5,5 odst., k a r  p re d la g a  n a ša  skupšč ina ,«  
je  po  o b š irn i ob raz lo ž itv i d e ja l n a  se ji o bč in ske  
sk u p šč in e  p re d s ta v n ik  k o m u n a ln e  sk u p n o s ti za so 
c ia lno  zav a ro v an je  delavcev

Dr. Ju rij Pesjak je nazado
vanje utem eljil še z zdravni
ške plati; »Zdravstvo v svetu 
napreduje in postaja tudi 
dražje. Kdo je pred nekaj leti 
mislil na operacije srca? Na 
območju naše skupnosti p re 
moremo na prim er le dva

Občina
upokojencev

Sevniška občina ima na 
sto zaposlenih prebivalcev 
kar 48 upokojencev, kar 
ie verjetno svojevrsten re
kord v Sloveniji- Po po
datkih zavoda za socialno 
zavarovanje pa ima po 
irugi strani najmanjši 
*)olniški stalež predvsem  
zaradi tega, ker zaposlu
je veliko mlade delovne 
iile. Torej: občina upoko
jencev in mladine hkrati!

elektrokardiografa in m orajo 
ljudje čakati dneve in dneve, 
da pridejo na vrsto za pre
gled, ki tra ja  nekaj minut.«

Sevnica bo prej ali slej po
trebovala tudi nov zdravstve
ni dom. V tako težavnih raz
merah, ko m anjka denarja za 
redno delovanje, kaj šele za 
nove gradnje, bo ta zamisel 
težko uresničljiva, četudi bi 
zbirali prispevke. Tudi iz tega 
razloga sta svet za zdravstvo 
in socialno varstvo  te r občin
ski sindikalni svet soglašala s 
predlogom skupščine komu
nalne skupnosti za socialno 
zavarovanje delavcev.

Skupščina komunalne skup

nosti je predlagala, naj bi 
osnovna stopnja prispevka 
znašala 5,5 odst., dodatni p ri
spevek naj ostane nesprem e
njen,. prispevek od nadurne
ga in honorarnega dela pa naj 
se prilagodi stopnji 5,5 odst. 
Skupščina je nasprotovala po
večanju deleža zavarovancev 
ali poznejšemu pred.pisovajiju 
novih izrednih prispevkov.

Izračun pokaže, da bi tudi 
5,5 odst. prispevka od osebnih 
dohodkov ne dalo toliko de
narja, da bi skupnost prihod
nje leto izšla brez prim anj
kljaja, vendar bo le-ta tolik
šen, da bi ga lahko pokrili iz 
rezerve. Zdravstveno varstvo 
se seveda ne bi zmanjšalo.

Ko je občinska skupščina v 
petek tehtala posamezne 
predloge, je menila, da je tre 
ba prispevek za zdravstvo po
večati, hkrati pa racionalizira
ti adm inistrativno poslovanje, 
da bo kar največ denarja 
ostalo za zdravljenje.

M. L.

Ker se je, kot amo že obja
vili, na razpis delavske uni
verze v Sevnici javilo prem a
lo ljudi za večerno kmetijsko 
šolo, je vodstvo DU sklenilo 
drugače: v nekaterih večjih 
krajih občine b'>do prirejal’ 
enkrat na teden predavanja, 
ki jih bodo dopoI''’ev;il' p j  
učni filmi in ogledi V2 "'r.'.il; 
km etij.

Po program u naj bi preda
vanja o b s ta la  45 u r in bi 
na njih obravnavali poljedel
stvo, živinorejo, veterinarstvo, 
sadjarstvo, vinogradništvo, 
strojništvo, zdravstvo, gospo
dinjstvo in pravno pomoč. 
Stroški za eno uro bi po 
predračunu znašali 50 novih 
dinarjev, to pa pomeni, da bi 
v enem kraju vsa predava
nja stala 2250 din.

Denar za to je  treba zago-to- 
viti. Celjski zavod za zaposlo
vanje je dodelil pomoč 4.000 
din, vendar pod pogojem, da 
tudi občina prispeva prav to
likšno vsoto, če  bi ta  denar 
zbrali, bi predavanja lahko 
priredili vsaj v 4 večjih k ra 
jih

Delavska univerza je  letos 
namreč v večji stiski, kot je 
bila lani. Letos je imela odo
brenih le 20.000 din, lani pa 
33 000 dinarjev dotacije- Ta 
pomoč temeljne izobraževal
ne skupnosti je nam enska 
za giasDeno šolo, šolo za živ
ljenje in potujoči kino, vse 
druge dohodka pa si mora DU 
poiskati sama.

Težave DU pra\r:aprav ni
so nič novega. 2e dalj č£/ia 
ugotavljajo, da DU manjkajo 
lastni prostori, da je v Sevni
co težko dobiti dobre preda
vatelje in da ni mogoče vseh 
stroškov izobraževanja preva
liti na obiskovalce predavanj 
m tečajev. Ena od možnosti 

' pocenitev in uspešnejše 
delo bi bila združitev spod- 
njeposavskih delavskih uni
verz v eno.

Načrt za varstvo zob 
pred gnilobo

Prihodnje leto nameravajo 
v prvih razredih osnc-vnih 
šol v sevniški občini izvesti 
tako imenovano »pikalno ap
likacijo fluora«, kar je so
doben postopek za zaščito 
zob pred zobno gnilobo. 
Ta ukrep naj bi ponovili via- 
ke štiri leta in s tem zelo 
zmanjšali to hudo nadlogo 
ljudi. Po p?ibližnem izraču
nu bi poseg veljal približno 
pol milijona starih dinarjev 
na leto.

Pridite 
na »Partizanovo« 

silvestrovanje!
Na silvestrovanje se Sevni- 

čani vneto pripravljajo. Naj
lepša in najprisrčnejša prire
ditev bo ta večer P a r t i z a n o v o  

silvestrovanje v vseh prosto
rih n jegov^a  doma.

V ponedeljek se je znova 
sestal upravni odbor Avto- 
moto društva Sevnica, obrav
naval nekatere društvene za
deve in dopolnil delovni p ro 
gram za prihodnje leto.

Ena od osnovnih nalog za 
prihodnje je ponovno poveča
nje članstva. V društvu je 
zdaj včlanjenih že Štiri petine 
ljudi, ki imajo m otorna vozi
la, in je po tem odstotku

SPREJET JE PROGRAM OTROŠKEGA VARSTVA V SEVNICI

Nov vrtec - tik pred dvana|sto
Sevnica bo čez pet let štela 3600 ljudi in zaposlovala 1800 žena

OD LISCE DO MALKOVCA
■  KAUKCK: OBCNl ZIM)K CE- 

BKLARJKV. Prejtajo nedeljo Je 
bil v Radečah občni zbor čebelar
jev, na katerem so sodelovali tudi 
četelarji Iz območja Loke. Druži
na Šteje 54 članov, na občni zbor 
jih je priSlo kar 39, razen njih pa 
tudi predstavnik čebelarske zve
ze Slovenije tov. Benedičič. Na ob
čnem zboru so ugotovili, da je za 
čebelarstvo Se vedno navdušenih 
precej ljudi, ki imajo od svojega 
konjička tudi korist. NaJmlojSi 
Aebelar družine je tov KlenovSek 
iz Obrežja pri Loki, ki Ima kar 
90 panjev Za predsednika so po
novno Izvolili Mirka SevSkn, za 
tajnika pa Ludvika Racmana z 
Bregu

■  SKVNICA: ASFALTIRANJE 
ULIC. V Sevnici bo prihodnje leto 
stoletnica tabora in do tega časa 
bo potrebno urediti tudi zunanjo 
podoto mesta. Po predračunu bi 
potrebovali 770.000 din, da bi as- 
falUrall ulice in cestne priključke. 
Občinska skupSčina Je v petek 'da
la 'amstveno Izjavo za najetje po
sojila v banki,* nekaj pa bo dal 
tudi prispevek za uporabo mestne
ga zamlJiSča, vendar je potrebno 
upoAtevatl Se nekatere druge kra
jevne potrebe

■  KA/llOK; ()1K;()V(>R NA PKI-
PrelSnll teden smo poro

čali, da se je predsedstvo občin 
ske skupSčine pritožilo zaradi u- 
vrstitve ceste Breg — Lisca med 
ceste, ki Jih ne plužijo. Odgovor 
cestnega sklada se glasi: Ce ho
čete pluženje, ga sami plačajte! Na 
občini menijo, da to ni pravilno, 
In bodo poklicali predstavnike 
Cestnega podjetja, da bodo naSli 
sporazumno reSltev.

■  1X)KA: SLOVO (>I> TERE/IJK 
MOONIK. Prejinjl teden so v Loki 
pokopali Terezijo Močnik iz Rade- 
ŽH, ki je dočakala visoko starost 
— 09 let in je bila med najsturej- 
Slml l.iudmi v tem delu občine.

■  .<iMARJE: LIKVIDACIJA VI
NOTOČA ŠMARJE. Občinska skup- 
•Sčlna je na zadnji seji potrdila lik
vidacijski račun nekdanjega vino
toča Šmarje, likvidacijski znesek 
pa bodo prenesli v občinski pro- 
račiui

■  SEVNICA: ZDRAVSTVENA 
PREDAVANJA. DU Sevnica je do
bila več diapozitivov s področja 
zdravstva Občinski odbor Rdečega 
križa bo v januarju in februarju 
priredil nekaj zdravstvenih preda 
vanj, na katerih bodo prikazovali 
te diapozitive. Odbor upa, da bodo 
organlzaol.le pomagale pri financi
ranju predavanj.

V z a d n jih  š t ir ih  le tih  se  je  štev ilo  p reb iva lcev  
sevn iške  občine  povečalo  za 14,3 o dst., n a ro d n i do
h o d ek  za 55 odst., b ru to  p ro izv o d  na zaposlenega 
p a  celo  za 90 o d st. O d sk u p n o  1454 zap o slen ih  žena, 
j ih  k a r  1200 dela  v Sevnic i v L IS C I in  JU T R A N JK I, 
čez p e t le t p a  jih  bo , k o t p red v id ev a jo , že 1800. 
K am  z o tro k i, ko  im a jo  vsi v rtc i tr e n u tn o  p ro s to ra  
le za 72 o tro k .

Sedanje zmogljivosti otro
škega varstva ne zadostujejo. 
2e letos so morali odkloniti 
52 otrok, posebne težave pa 
so v Šm arju. V prihodnosti

SlIVNISKI^STNIie

Za delavke vsaj 
zasilno postajališče

Iz območja Šentjanža in 
Krm elja se vozi na delo v 
Sevnioo precejšnje število de
klet in žena. Na delo v LIS
CO ali JUTRANJKO prihaja
jo z rednim  avtobusom, ki vo
zi na progi Sevnica—Šent
janž, te r z rudniškim  avtobu
som Šentjanž—H rastnik. De
lavke, ki so zaposlene v po- 
poldarriki Izmeni, m orajo ča
kati avtobus kar na prostem 
do 23.20 ali pa še dlje. Ker 
gre za zdravje zaposlenih, bi 
bilo treba urediti vsaj zasil 
no postajališče, k čemur naj 
bi prispevale delovne organi
zacije. kjer so delavke zapo
slene Načrt je že pripravljen, 
manjka le denar, da bi /g ra 
dili postaiališče

^  n

bo v Sevnici treba zgraditi 
tudi novo šolo ali dozidati 
staro. Misliti pa je treba tudi 
na male šole, ki so se v dru 
gih krajih  izkazale kot pri
merno doipolnilo pri izobra
ževanju otrok

Podatki pokažejo, da bo 
treba v Sevnici zgraditi o tro 
ške jasli vsaj za 30 malčkov, 
razen tega vrtec za blizu 200 
otrok, potrebno pa je razširiti 
tudi šolsko varstvo.

O vsem tem že nekaj let go
vorijo na različnih sestankih, 
vendar se doslej razm ere niso 
bistveno izboljšale. Precej 
bolje pa kaže v prihodnosti. 
Načrti so že pripravljeni in 
prav temu se je treba zahva
liti, da bo kraj dobil tudi re 
publiško pomoč.

Celjska banka je že odobri
la posojilo 300.000 novih di 
nar jev. prav toliko bo za 
gradnjo novega vrtca v Sevni
ci prispevala republika. Pre 
ostali znesek do predračunske 
vrednosti bodo prispevale go
spodarske organizacije, nekaj 
denarja pa se vsako leto na
bore v skladu zn otroško var-

Kaj pripravlja AMD Sevnica
Razen vzgojnih nalog ima v načrtu tudi zani
miva tekmovanja, med drugim tudi v gokartu

društvo eno najboljših v Slo
veniji.

Programi štirih komisij so 
zelo obsežni. Društvo se za
veda, da je potrebno poživiti 
aktivnost predvsem med mlS" 
dino. Komisija za podmladek 
ima v načrtu stalno prometno 
vzgojo mladega rodu, izpite 
za kolesarje, obisk ene izm ed. 
tovarn, kjer sestavljajo mo
torna vozila, razen tega pa tu
di tekmovanje v gokartu na 
Kvedrovem trgu v Sevnici

Podobne načrte ima mla
dinska komisija. N am erav a  
pa organizirati tudi javno tek
movanje Pokaži, kaj zn aš o 
prometu. Športna komisija 
bo 27. aprila priredila tradi
cionalni spomladanski izlet., 
kasneje pa ocenjevalno vož
njo na grad Trakoščan in še 
nekatera druga tekmovanja, v 
načrtu ima tudi ogled p ro m e 
ta v Miinctinu.

Obsežen je prav tako pr°; 
gram šolske komisije. T ečaji 
za am aterje, posvet inštruk
torjev. predavanje o prvi pO" 
moči pri vozilu, posvet o no
vih predpisih, testiranje 
klicnih voznikov, p ropagan^  
o varnosti prom eta, pregl®° 
cestne signalizacije, tečaj 
predavatelje prom etne vzgoj® 
— vse to je v načrtu šolske 
komisije.

stvo pri temeljni izobraževal
ni skupnosti.

To bo zadostovalo, da bodo 
spomladi na severni strani 
sevniške šole začeli graditi. 
Načrti so narejeni tako, da 
bo mogoče kasneje dozida va
ti nove prostore, ker bodo 
otroško varstveno ustanovo 
gradili po etapah. Občinska 
skupščina je na zadnji seji že 
potrdila celoten prc^cram, šir
ši program, ki bo razen Sev
nice zajemal še druge kraje v 
občini, pa bo sprejela prihod
nje leto. M. L.

OBČIN!iKA
SKUPŠČINA
SEVNICA

OBČINSKA KONFERENCA SZDL -  OBČIN
SKI KOMITE ZKS -  OBČINSKI ODBOR ZZB 
NOV -  OBČINSKI SINDIKAI NI SVET -  OB
ČINSKI KOMITE ZMS.

Čestitamo občjuioni za novo leto in jini želim« ^  
veliko delovnih uspehov!



Vse več ljudi vidi v 
sindikatu zaščitnika

Novi tajnik občinskega sindikalnega sveta Ivan 
Kos govori o letošnjih občnih zborih

Te dni je bila v trebanjski 
občini končana večina obč
nih zborov sindikalnih po
družnic. O tem ter še o neka
terih drugih zadevah je p re j
šnji teden razpravljalo pred
sedstvo občinskega sindikalne
ga sveta, mi pa smo zaprosili 
novega tajnika ObSS Ivana 
Kosa za vtise o letošnjih obč
nih zborih.

i>V smdikalnih organizaci
jah delam že dalj časa in 
imam občutek, da se je sin

dikat po letošnjem beograj- 
sitem kongresu taJco rekoč 
prerodil. Z gospodarsko re
formo je pridobil več veljave 
»n ljudje spoznavajo, da jim 
je potreben.

Za večino od opravljenih 
24 občnih zborov lahko re- 
^em, da so dosegli svoj na- 
^en . Bili so dobro priprav
ljeni, za kar se je vseskozi 
zavzemal občinski sindikalni 
Svet, ki je skliceval posvete 
s predsedniki podružnic.

Na teh občnih zborih je bil 
dosežen tudi eden najvažnej
ših ciljev: vodstva podružnic 
so še okrepila s spc-obi^m j 
Uudmi, ki bodo lahko vodili 
sindikat in odločneje posegli 
v dogajanja v delovnih orga- 
nizacijah. Naj navedem, da 
doslej m arsikje sindikat 
sploh ni sodeloval pri spre-

Lanšprež -  rekrea
cijsko središče?

Na občnem zboru 'sindikal- 
podružnice KPD Dob so 

Predlagali, naj bi gradič Lanš- 
Prež, ki ima lepo in mirno 
Okolico, preuredili v rekrea
cijsko sredifiče. Zdaj je  tam 
Posestvo KPD Dob. V pred
logu je rečeno, naj bi del 
Zemljišč prodali, na preosta
lem pa zgradili novo stavbo; 
okoli nje bi uredili sprehaja
lišča in igri.šča. Vodstvo do- 

se je s predlogom strinja
lo.

jem anju sam oupravnih aktov.
Na več občnih zborih so bi

le razprave zelo koristne in 
odkrite. Pokazalo se je  tudi, 
da vse več zaposlenih vidi v 
sindikatu zaščitnika, ki se bo
ri za njihove pravice. Občin
sko vodstvo in vodstva sin
dikalnih podružnic so dolž
na to vlogo tudi opravičiti,« 
je dejal tov. Kos.

M. L.

Najboljši —  Vojko 
Borštnar

Pionirji višjih razredov iz 
osnovne šole so v čast praz
nika naše arm ade pisali nalo
ge o nastanku in pomenu 
Jugoslovanske ljudske arm a
de. Ocenjevalna komisija je 
odločila, da je najboljšo na
logo napisal Vojko B orštnar 
z mirenske osnovne šole, na 
drugo mesto se je uvrstila 
Darinka H ribar iz osnovne 
šole Veliki Gaber, na tre tje  
pa Stank'' H ribar iz Trebnje- 
rja. Pisce najboljših nal.>g jf 
kcm and''nf ncTOmeške garni
zije nagradil s knjižnimi na
gradami.

Sindikat bo izve
del anketo

Občinski sindikalni svet 
namerava v začetku januar
ja  izvesti 7 strani dolgo anke
to, v kateri bodo anketirani 
člani sindikalne organizacije 
vprašani, kaj menijo o sindi
katu in kako ocenjujejo nje
govo poslanstvo.

V p e tek  je  b il v T reb n jem  ko n čan  šiv iljsk i te ča j, ki ga je  p r ire d ila  T o v arn a  šiva l
n ih  s tro je v  n a  M irn i v so d e lo v an ju  z de lavsko  un iverzo . O biskovalo  ga je  n ad  30 

žensk . N a slik i je  d o p o ld a n sk a  sk u p in a . (F o to : Ju v an e )

PREGLED POVPREČIJ ZA DOMAČE GOSPODARSKE ORGANIZACIJE

Letošnji zaslužki v podjetjih
Nekatera očitna nesorazmerja govorijo v prid trditvi, da je zlasti pomemb

no, kje je človek zaposlen in manj, koliko dela in ustvarja

Z a g o sp o d a rsk e  o rg an izac ije , k i im a jo  sedež v 
tr e b a n js k i občin i, je  za  le to šn jih  p rv ih  9 m esecev  
značilno , d a  n iso  p ovečale  celotaiega d o h o d k a  to liko  
k o t s tro šk e  in  so  za to  d o h o d ek  in  sk lad i m a n jš i k o t 
v  is tem  o b d o b ju  lan i. T o  v e lja  za  vse  sk u p a j, m ed  
p o sam ezn im i pi>djetji p a  so p re c e jšn je  razlike.

Franc Ratajc 
Alojz Goljuf

Pre jšn ji teden je v Lukov- 
ku p r i  Trebnjem u m r l  73- 
le tn i Franc Ratajc, udeleže
nec Kočevskega j ib o ra  odpo
slancev slovenskega naroda 
oktobra  1943. Poko jn i France 
je b i l  znan naprednjak, zato 
so ga l jud je  spoštom li in mu  
v velikem številu izkazali  po
slednjo čast- 

V sredo so v Trebnjem po
kopali Alojza Golju fa, upo
kojenega progovnega delav
ca iz Praproč p r i  Trebnjem-  
B il  je oče 7 o trok : dva sino- 
m  sta se te zgodaj udeležila 
narodnoosvobodilnega boja. 
eden- izmed n f i ju  pa je  jMdel  
v svojih  najlepših letih- Če
prav je  na dan ]X)greba hu
do deževalo, je pokojnega 
Alojza sprem ilo  na zadnjo  
pot zelo veliko znancev, svoj
cev in  pri ja te l jev.

Nerazveseljivo je, da se je 
letos zmanjšala tudi zaposle
nost, na kar je vplivalo pred
vsem manjše število zaposle
nih v Tovarni šivalnih strojev. 
Povprečno je bilo letcfs zapo
slenih v domačih podjetjih 
842 ljudi, kar je le za okoli 
tretjino več, kot je zaposlenih 
v tistih obratih, ki imajo se
deže zunaj občine.

Osebni dohodki so znašali 
v povprečju le 776 din na me
sec, to pa je le pol odstotka 
več kot lani. Ker so se življenj
ski stroški povečali več, po
meni, da se je standard za
poslenih celo zmanjšal. Repu
bliško povprečje zaslužkov je 
za četrtino večje.

Najvišje povprečje je imela 
Veterinarska potštaja Trebnje 
— 1597 din, najm anjše pa še 
vedno Čevljarsko podjetje v 
Mokronogu — vsega 539 din. 
V DANI na Mirni je bilo pov
prečje 889 din, v KEMOOPRE- 
MI 723 din, v Tovarni šival
nih strojev 715 din, v EMI 
720 din^ v KZ Trebnje 780 
din, v Gradbenem opekar
skem podjetju Mirna 571 din.

Značilen je opazno pove
čan razkorak med osnovno 
proizvodnjo in drugimi dejav
nostmi, ki imajo več ali 
manj monopolni položaj. Ob 
tem, da znaša v industriji 
povprečje 772 din, v km etij
stvu 780 din, ali gradbeništvu 
571 din, kar je povečini celo 
manj kot lani, so se mnogo 
bolj povečali zaslužki v neka
terih drugih dejavnostih.

V trgovini (M ercator T reb
nje) je bilo povprečje 938 din 
ali 32,5 odst. več kot lani, v 
Komunalno obrtnem podjet
ju 878 din ali 21 odst. več kot 
lani, v Stanovanjskem pod
je tju  Trebnje pa 1321 din ali

27,7 odst. več. Prav v teh de
javnostih pa niso dosegli to
likšnega povečanja celotnega 
dohodka na zaposlenega, kot 
so ga dosegli v obrti in indu
striji občine, niti nimajo bi
stveno boljše kvalifikacijske 
strukture.

Prodajne cene, ki jih dose
gajo m dustrijska in obrtna 
podjetja prav gotovo niso to
liko porasle, kot se je pove
čal celotni dcAodek, to pa ka
že, da so ta podjetja za več 
dela dobila manj dohodka,

ker so sorazmerno bolj na
rasli 'Stroški poslovanja in 
prispevki družbi.

2elimo večje zaslužke in 
prav je. da jih  razumno po
večujemo, biti pa m orajo re
zultat dela in boljšega gospo
darjenja. Ta zapis resda ne 
prikazuje celotnega položaja, 
ker ne vključuje podatkov o 
podjetjih s sedeži zunaj ob
čine ter o negospodarskih or
ganizacijah, kaže pa, da so 
poslovni uspehi v precejšnji 
m en odvisni tudi od poseb
nega položaja nekaterih delov
nih organizacij. To seveda ni 
prim er samo v trebanjski ob
čini. Najmanj, kar lahko reče
mo je, da to slabo vpliva na 
osnovne proizvajalce.

M. LEGAN

Danes 
skupščinska seja
Danes dopoldne bo y sejni 

sobi 22- redna seja občinske 
skupščine Trebnje- Na njej 
bodo odborniki obravnavali 
s:t3pnje prispevka za zdrav
stveno zavarovanje, poročilo 
o delu komisije za zadeve 
borcev NOV in invalidov, od
lok o spremembi občinskega 
proračuna, odlok o načinu 
zavijanja kn iha in pecliva v 
prodaji na drobno, nekatere 
prošnje za denacionalizacijo 
prostorov in še nekatere dru 
ge zadeve.

Napoved za izid 
referenduma

Ob nedavnem ljudskem  
glasovanju o samoprispev
ku za šolstvo je  na vo l i 
šču v Dolgi n j iv i  eden iz
med voli lcev zapisal na 
glasovnico: »Vsi smo pro 
ti!«- K o  pa je  zvečer vo l i l 
ni odbor preštel glasove, 
je ugotovil,  da je  za sa
moprispevek glasovalo več 
l ju d i  ko t pa p ro t i  njemu,  
prav tako pa je  bi lo tudi 
v m er i lu  cele občine.

Ne »hvali« dneva pred  
večerom!

Mokronog: 
šele zdaj dovoljenje

Čeravno so se stanovalci no
vega bloka v Mokronogu vse
lili že pred dobrim  letom in 
pol, je  pKDsebna komisija šele te 
dni izdala uporabno dovolje
nje. Cakaia je toliko časa, 
dokler ni izvajalec del, 

i  Gradbeno opekarsko podjet- 
I je Mirna, odpravil nekaterih 
j manjših pomanjkljivosti.

Predlog za večjo pomoč borcem
Komisija za zadeve borcev NOV predlaga, naj bi prihodnje leto naredili 

celoten pregled razmer, v katerih živijo borci v občini Trebnje

N aša d ru ž b a  im a za svo jo  do lžn o st p o m ag a ti 
v sem  tis t im  b o rcem  NOV in  bo rcem  zn . %'ti-no m ejo . 

k i so  pom oč i p o tre b n i. K akšne  so zdaj razm ere  
v , tr e b a n js k i občin i, bo  n a  d an ašn ji se ji občinske  
sk u p šč in e  p o ro ča l p re d s ta v n ik  k o m is ije  za zadeve 
borcev  in invalidov S tan e  H rib a r .

Znano je, da je predvidena 
stalna priznavalnina za tiste 
bcrce, ki se iz različnih vzro
kov ne morejo sami vzdrževa
ti. Trenutno prejem a v ob
čini tako pomoč 48 ljudi v 
zneskih od 100 do 280 novih 
dinarjev na mesec, v po\i5reč- 
ju  pa znaša priznavalnina 
164,58 din. Ta pomoč je res
nično skromna, posebno še, 
če ima upravičenec več ne
preskrbljenih otrok

Razen stalnih priznavalnin 
so v občini letos izplačali tu 
di 74 enkratnih priznavalnin 
v skupnem znesku 26.761 din. 
Med uživalci priznavalnin je 
tudi 12 kmetov, ki pa so gle
de zdravstvenega varstva na 
slabšem, tako kot vsi kmeto
valci. Komisija predlaga, da

jim občina pomaga, ko jim 
bo to potrebno.

Kadarkoli obravnavamo bor
čevske zadeve, ni mogoče mi
mo stanovanjskih razmer. Le
tos so popisovalci obiskali 
473 družin in sporočili repu- 
bliš>ki komisiji za zadeve bor
cev NOB, da je v 233 prim e
rih potrebno popravilo hiš, 
v 54 pa nakup stanovanj. Ce 
bi bilo to uresničeno, bi sta
novanjske zadeve odpravili 
z dnevnih redov.

Borci za severno mejo, vo
jaki in oficirji generala Mai
stra, so letos dobili iste ugod
nosti kot borci NOV, celo ne
kaj več. Tudi teh borcev je

v trebanjski občini nekaj ’’n 
bodo deležni enake pozorno
sti.

Občina pomaga kmeiom 
borcem tudi tako, da jim  pri
zna davčne olajšave. Letos so 
na ta način odpisali 83 kme
tom skupno 26.037 dinarjev 
prispevkov ali 313 din na e- 
nega. Skupna pomoč iz ob
činskega proračuna je znaša
la letos 190.000 din, od tega 
dve tretjin i za priznavalnine, 
ena tretjina F>a kot udeležba 
za stanovanjske kredite kme
tom borcem.

Da bi borcem bolj učinko
vito in pravično pomagali, je 
komisija predlagala, naj bi 
prihodnje leto izdelali celo
ten pregled življenjskih raz
mer borcev, komisija pa tudi 
poziva občinsko skupščino, 
naj v prihodnjem  letu zago
tovi več denarja za varstvo 
borcev.

TREBANJSKE IVERI

**<‘tkov«‘j;a
so

Oh.S niv.-/.

sprejem a pri koniandunlu novom eške garnizije polkovniku Jožetu Na
se udeležili tudi pi(mirji trebanj.ske občine. Vodila sta jih podpredsednik  

in predsedniia  niladinskes;a kom iteja Ljuba Renko. (Foto: S. Dokl)

Mirna: jutri 
referendum

v  Tovarni šivalnih strojev 
na Mirni bo ju tri, 27- decem
bra, referendum, na katerem 
bodo zaposleni v tej delovni 
organizaciji glasovali o pripo
jitvi k Industriji motornih vo
zil Novo mesto. Tak je bil 
sklep zadnje ‘seje občinske 
skupščine, ko je bila ukinje
na prisilna uprava. V tovar
ni so že izvolili delavski 
.svet, ki bo izvedel referen
dum. Delavci pravzaprav ne 
bodo imeli posebne izbire. 
Tovarna šivalnih strojev, ki 
se naj bi s prvim januarjem  
1969 pripojila k IMV Novo 
mesto, bo svoje ime obdrža
la, v podjetju IMV pa bo ime
la tak položaj kot drugi ob
rati.

■  OBDARITKV ST.VRKJŠIH IN 
BOLNIH ČLANOV ZK. Občinski 
komite ZK je prejSnji teden skle
nil. da bo tudi letos obdaril sta
rejše in bolne člane. Za Novo leto 
se bodo tako spomnili okoli 20 
članov ZK.

■  PROSLAVA DNKVA JLA. V 
č e tr ta  je bila v ne povsem polni 
dvorani prosvetnega doma sloves
nost, posvečena prazniku JLA, 
Nastopili so: revski zbor kultur- 
no-prosvetnega druStva »Emil Ada
mič« Iz Mokronoga, zabavni an
sambel novomeške garnizije, slav
nostni govor pa je imel podpred
sednik ObS Tone Gole.

■  PKKIZKLS ZNANJA O PUVI 
POMOČI. Prvih 15 obiskovalcev 
tečaja prve pomoči je prejšnji te
den opravilo preizkus znanja. Te 
dni bo preizkus znanja Se na Mir
ni, pozneje pa bodo tečaje prlre- 
fUli Se v nekaterih drugih večjih 
krajih občine.

■  PRIJAVE ZA KMETIJSKO 
SOLO. Na delavski univerzi se je 
doslej prijavilo že čez 30 fantov

za večerno kmetijsko Solo. od tega 
dve tretjini iz območja Vedikega 
Gabra. Kmetijska zadruga Trebnje 
je že obljubila denarno pomoč, 
tako da vseh stroškov ne bo treba 
nositi obiskovalcem šole. Nadrob
nosti o šoli bomo Se objavili.

■  SPOMENIKI NOB V OBČINI. 
Poročali so že, da bo komisija 
za zgodovino pri občinskem odbo
ru ZZB v Trebnjem v sodelova
nju z Muzejem revolucije v Ljub
ljani izdala spominski album s sli
kami in opisom bojev, razvrščeno 
po času dogajanja. Prejšnji teden 
se je komisija znova sestala in od
ločila, naj ima ta lublikacija' na
slov Spominski album NOB v ob
čini Trebnje. Komisija znova pri
poroča. naj album naročajo tudi 
ustanove in šole, da bo večja na
klada in manjši stroški za en 
izvod.

■  SEJA ZADRU2NEGA SVETA. 
Za soboto, 28. decembra, je v 
Trebnjem sklicana seja zadružne
ga iveta, na kateri bodo med 
drugim obravnavali tudi izobra
ževanje kmetovalcev

TEEBAHJSKE^OVICE



Prispevki za 
dedka Mraza

Pripravljalni odbor za p ro 
slavo novoletne jelke v Ko
čevju je med drugim  organi
ziral nabiranje prispevkov za 
obdaritev šol. Do sedaj 
so prispevali: TRGOPROMET 
1000 din, LIK 300 din, KGP 
100 din. TEKSTILANA 500 lin , 
INKOP 500 din, RESTAVRA 
CIJA 100 din. Kovinar 200 din, 
HOTEL PUGLED 300 din, 
TRIKON 500 din, ZIDAR 500 
din, LEKARNA 100 din, KINO 
JADRAN 100 din, ITAS 500 
din. Kemična tovarna 1500 
din, AVTO 500 din. K reditna 
banka 500 din. Služba družbe
nega knjigovodstva 100 
ELEKTRO 500 din, KOMUNA 
LA 300 din, USLUGA 200 din, 
vrtnar Murovič 50 din, go
stilničar Anton štim ec 100 
din, avtoprevoznik Polajnar 
30 din, avtoprevoznik Gornik 
30 din in finomehanik Dečko 
20 din. Prispevke so obljubile 
še nekatere druge delovne or
ganizacije.

Predračuna še ni
Zvedeli smo, da so načrti za 

gradnjo motela na Jasnici (na 
meji med kočevsko in ribni
ško občino) že dalj časa izde
lani. Razen tega je že v letu 
1968 imela banka v ta  nam en 
rezerviran tudi denar, da bi 
kreditirala investitorja. V 
hotelu Pugled, ki bo verjetno 
investitor gradnje novega mo
tela, smo zvedeli, da za kredit 
še niso mogli zaprositi, ker še 
niso dobili predračuna grad
benih del in nekatere druge 
dokumentacije, ki jo m orajo 
banki predložiti hkrati z zah
tevkom za kredit. Novi motel 
na Jasnici bo še posebno po
treben, ko bo modernizirana 
cesta Kočevje—Delnice.

Trio Lorenz v Kočevju
v torek, 10. decembra, je 

bila v dvorani množičnih or
ganizacij slovesna akadem i
ja  v počastitev 50-letnice Can
karjeve sm rti. Pripravila sta 
jo MKUD Matej Bor z gim
nazije m občinska zveza kul- 
tumonposvetndh organizacio 
Na akadem iji, na kateri je 
o liku pisatelja Cankarja go
voril prof. Puhar, je  med 
drugim nastopil tudi znani 
Trio Lorenz iz Ljubljane. 
Prebivalci Kočevja so Can
karjev jubilej lepo počastili, 
saj so dvorano napolnili do 
zadnjega kotička.

Več šoferjev —  
slabše ceste

v občimi Kočevje je  bi- 
o leta 1963 registriranih 
)58 motomdh vozil, leta 
'967 pa 2137 aii 225 od- 
;totkiov več; v Sloveniji 
e  bilo v istem  obdobju 
registriranih 127 odstot- 
aov vozil več. Voznikov 
je bilo leta 1963 v občini 
)50, lani pa že 3165 aJd 
255 odstotkov več (v Slo- 
(renijd y istem obdobju 
108 odstotkov več). V ko- 
5evskd občini pride eno 
motorno ■'/ožilo na 12 pre
bivalcev. Prav zato je nuj- 
no, da bi v občini mo
dernizirali nekatere ce
ste (vsaj pro ti Delnicam 
in Novem m estu), bolje 
vzdrževali sedanje ceste, 
uredili prom etne oznake, 
bolj skrbeli aa vzgojo 
uporabnilDOv cest in še 
izboljšali prom etno služ
bo.

Komisija za razvoj
Na zadnji seji zbora delov

nih skupnosti občinske skup
ščine Kočevje so izvolili po
sebno komisijo za družbeno
ekonomski razvoj občine. V 
komisiji so: Jože Košir, Franc 
Korelc, Ana Gole-Bevc, inž. 
Leon Marolt, inž. Franci 
Rudi, Bruno Ciglič in Miran 
Smola

S SEJE OBČINSKE SKUPŠČINE KOČEVJE

Slabe ceste pogosto vzrok nesreč
Letos za 10 odstotkov več nesreč v občini -  Občinska skupščina je spre

jela več predlogov in priporočil za boljšo varnost prometa

Letos se je  zgodilo na cestah v kočevski občini 
okoli 10 odstotkov več nesreč kot lani, m aterialna 
škoda zaradi prom etnih nesreč pa je znašala samo 
v prvem polletju letos nad 125 000 din. številnim  
nesrečam  so botrovale slabo vzsdrževane ceste in 
pom anjkljiva cestna signalizacija. Tako so ugotovili 
na zadnji seji občinske skupščine Kočevje.

Na seji je bilo sprejetih tudi več 
predlogov in iJrip>oročil za boljšo 
varnost prometa v občini. Tako so 
sklenili, da je treba premakniti 
avtobusno postajališče v Stari

Seja občinske 
skupščine

Za ju tri, 27. decem bra, je 
sklicana seja občinske skup>- 
ščine Kočevje. Na dnevnem 
redu bo: poročilo o delu ko
m unalnih delovnih organiza
cij, ki opravljajo komunalno 
dejavnost posebnega družbe
nega pomena, poročilo o delu 
stanovanjskega podjetja, po
ročilo komisije za družbeni 
nadzor, predlog odloka o fi
nanciranju proračunskih po
treb občine za prve 3 mesece 
leta 1969, predlog odloka o 
odstotku sredstev, kd se izlo
čijo iz sklada skupne porabe 
za subvencioniranje stanarin, 
predlog odloka o območjih, 
na katerih je dovoljeno gojiti 
ribez in zeleni bor, te r spre
je tje več soglasij za prispevke 
iz socialnega zavarovanja.

cerkvi, ker na sedanjem mestu 
zelo ogroža varnost prometa. Tu
di avtobusno postajališče pred 
stavbo občinske skupščine, ki je 
na parkirnih prostorih za osebne 
avtomobile, je treba urediti dru
gače. Predihano je bilo, naj bi 
ga prestavili na nasprotno stran 
ceste. Pri avtobusni postaji v Ko
čevju pa je treba urediti parkir
ni prostor za avtobuse in razširiti 
priključek na glavno cesto.

Nadalje je bilo poudarjeno, da 
je treba v Kočevju urediti parkir
ne prostore za tovorne avtomobile 
(jTedlagano je bilo, naj bi bili 
pri železniški postaji) ter za mo
torje in kolesa.

Prometne znake in obeležja oest 
je treba uskladiti s pravilnikom 
o opremi cest. Komisija za varnost 
prometa je že izdelala predlog, 
kako naj bodo ceste opremljene.

Ceste so slabo vzdrževane, po
sebno tiste, ki jih vzdržuje C^t- 
no pK)djetje Novo mesto. Ce novo
meško podjetje oest ne bo bolje 
vzdrževalo, jih bo treba predati 
v vzdrževanje kakemu drugemu 
sorodnemu podjetju, so menili 
odborniki. Inšpekcij^e službe pa 
morajo poskrbeti, da bodo tudi 
ceste v mestu bolje vzdrževane.

Pristojni organ* občinske skup
ščine bo moral preučiti, ali kme
tijsko gozdarsko posestvo Kočevje 
ne krši načela o normalni uporabi 
cest, ker je vse gozdne ceste in 
nekatere ceste v splošni ujorabi 
opremilo z napisi »Voziš na last
no odgovornost«.

Slavko Hočevar, vratar pri Agroservisu KGP Kočevje, 
izdeluje razne m iniaturne zgradbe, razen tega je tudi 
slikar in kipar. Predstavil se je na razstavi samoukov, 
ki je bila za zadnji občinski praznik.

(Foto: C%Teto Križ)

DROBNE IZ KOČEVJA
■  a  ■  IX>BA OBČNIH ZBO

ROV sindikalnih podružnic se je 
začela. Vsi kolektivi hitijo, da bi 
čimprej in vestneje opravili to 
dolžnost. Po zborih večinoma še 
posedijo in se tovariško pogovori
jo o tistem, kar so na občnem 
zboru Iz kakršnihkoli razlogov o- 
pustili ali pozabili. Tedaj gre raz
govor bolj živahno, saj posedijo 
pri večjem ali manjšem zalogaju, 
kar je odvisno od gospodarske mo
či njihove delovne organizacije.

■  ■  ■  PREDSOLSKIH OTROK 
je v Kočevju precej in težko je 
za vse skrbeti. Varstvene ustanove 
ne morejo poskrbeti za vse otroke 
oziroma zadostiti vsem potrebam. 
TVD Partizan Je organiziral {joseb- 
no vadbo za predšolske otroke, ki 
Jo obiskuje že nad 30 cicibanov. 
Vadijo v domu telesne kulture in 
prav prijetno Je gledati v telovad
nici ta živžav. Mogoče bi se dalo 
organizirati še kaj več, pri čemer 
pa bi morali pomagati starši In 
Društvo prijateljev mladine.

■  ■  ■  OBČINSKA LOVSKA 
ZVEZA bo končno le prišla do 
pisarne, ki bo odgovarjala organi
zacijskim in reprezentančnim po
trebam zveze. Preselila se bo v so
bo št. 30 v drugem nadstropju do
ma telesne kulture. Tako bo v do
mu zopet ena organizacija, ki se 
ukvarja s športom in rekreacijo. 
Prostore na železniški postaji, k.ler 
so bili do sedal lovci, bo uporalDi- 
la delavska univerza za šolske 
delavnice za izdelavo predmetov iz 
umetnih mas.

■  ■  ■  BREZPLAČNE NOCNE 
ZABAVE imajo zopet stanovalci

Med priporočili so pomembnejša 
še. da Je treba preurediti priklju
ček Novomeške ceste na Ljubljan
sko in podreti ograjo pri osnovni 
šoli v Podpresld, kre zapira voz
nikom pregled nad oesto.

Razprodano 
silvestrovanje

Hoted Pugled v Kočevju 
p rire ja  veselo silvestrovanje 
v zgornjih prostorih  hotela 
(vstopnina z m enujem  65 
din), v kavam i (40 din) in 
»Pri Rogu« (38 din). Rezerva
cije za hotel in kavarno so že 
raapaxxiali, ostalo jih  je le še 
nekag za gostilno »Pri Rogu«. 
Prav za novoletni dan bo 
ples tudi v vseh ostalih obra
tih  gostinskega podjetja HO
TEL PUGLED.

V tiskarni Kočevski tisk v Kočevju so v zadnjih 
nekaj letih krepko m odernizirali strojno opremo, razen 
tega pa izšolali precej strokovnih delavcev. Vse to je  
pripomoglo, da so se v letu 1968 uvrstili med tista  
podjetja v občini, ki so najbolj napredovala.

(Foto: Primc)

Z RAZPRAVE O SPREMEMBI USTAVE V KOČEVJU

Črtati, kar zavira samoupravljanje
še vedno potrebnih več zborov v republiški skupščini -  Volilni sistem naj 

bo preprost -  Tudi zveza si lasti nekoliko preveč pravic

Na zadnjem p t^ o čn em  posvetovanju SZDL za 
občine Kočevje, Ribnica in Grosuplje, ki je  bilo 
16. decembra v Kočevju, so razpravljali o  predvide
nih spremembah republiške ustave. Posvet je vodil 
član izvršnega odbora republiške konference SZDL 
Božo Kovač, do sedaj predlagane spremembe je po
jasnjeval podpredsediidk republiške skupščine dr. Jo
že Brilej, v razpravi pa so sodelovali tudi predstav
niki občinskih skupščin, občinskih konferenc ZK, 
občinskih sindikalnih svetov in poslanci vseh treh 
občin.

Sli

trga Svobode. Ko so preurejali ka
varno, so se že navadili na mimo 
nočno si>anje. Lokal Je spet od
prt in miru ni več. Ropotanje av
tomobilov na parkirišču, motorjev 
in mopedov, hrupno odhajanje ne- 
katenh gostov, pa tudi rjovenje Je 
slišati skoraj sleherni dan. Pa 
fudi drugih prizorov ne manjka. 
Zadnjič sta za to poskrbeli dve 
gospe, ki sta se podili po parku 
m kričali; »Te b<Mn že dobila, ti 
k . . .!(' »Te bom že ujela, ti 
or . . .!« »Te grem na dom zlasat!« 
Da ni to v zvezi s protialkoholnim 
bojem?

■  ■  ■  KULT REŠEVANJA KRI
ŽANK in iger na srečo s pokrovč
ki embalaže raznih pralnih praš
kov in drugih proizvodov se Je v 
Kočevju zelo razmahnil. V vseh 
mogočih časopisih in revijah za
slediš v spiskih dobitnikov tudi 
občane iz Kočevja. Ta »detergent- 
ska mrzlica« m lov za dobitki je 
pač tudi del tiste zabave, ki Je 
v Kočevju primanjkuje, kakor 
trde nekateri. Za reševanje kri
žank je že treba nekaj kulture in 
znanja ter tako vsaj ob takih pri
ložnostih ti konjlčkarji delno po
sežejo v kulturno dogajanje svoje 
mrtve okolice.

■  U H  CENTRALNA KURJAVA 
na kegljišču v Gaju Je končana. 
Tako bo možno sedaj solidno ob
ratovanje keglJiSča in restavracije. 
Upajmo, da se bo ta pridobitev 
ugodno odražala pri kegljačih in 
sodobnejši obliki obratovanja res
tavracije.

■  ■  ■  USTANOVITEV BRIDŽ 
KLUBA pripravljajo tudi v Ko
čevju. Precej domačinov že obvla
da to tekmovalno zvrst s kartami. 
V klubu bodo učili novince, starej
ši pa se bodr vadili za tekmovan- 
ia s sorodnimi klubi v Sloveniji. 
Klub bo vodil inž. Dužan Oražem 
in bo izTX)polnil vrzel v družbe- 
nom življenju mesta

V razpravi so med drugim 
ugotovili, da bo treba spre
meniti tudi zvezno ustavo, 
saj si zveza laišti preveč p ri
stojnosti, kar je med dru 
gim tudi v nasprotju  s skle
pi II. zasedanja AVNOJ.

Menili so tudi, da je  tre-

Proslava dneva JLA
Proslava dneva JLA, ki je 

bila 20. decem bra v šeškovem 
domu v Kočevju, je  zelo lepo 
uspela. Na njej je govoril ka
petan Vukoje Mrdakovic, v 
kulturnem  delu pa so nasto
pili: gimnazijski pevski zbor 
pod vodstvom prof. Miloša 
Humeka, harm onikarski zbor 
glasbene šole, recitatorji iz gi
mnazije in osnovne šole, sek
stet iz osnovne šole, rudniška 
godba in skupina vojakov rib 
niške garnizije. Proslavo je 
vodil Lojze Stanič.

1969
CENA 3 DINARJE

ba v republiški ustavi črta
ti vse, kar zavira napredek 
sam oupravljanja v občinah 
in delovnih organizacijah.

Precej razprave je bilo tu 
di o virih in vrstah dohod
kov družbeno-političnih skup
nosti. Poslanec ko5e\'ske ob
čine Drago Benčina in še 
nekateri drugi so bili m ne
nja, da republiška 'akupšči- 
na ne bi smela predpisovati 
meje za proračunske dohod
ke občinskih skupščin, saj

Ribiči proti nove
mu zakonu

v nedeljo, 22. decembra, so 
imeli občni zbor kočevski r i
biči. Na njem  so razpravlja
li o novem režimu lova rib  v 
Rinži, o vlaganju rib v Rinžo, 
o mladinskem ribolovu, kri- 
volovstvu, turističnem  ribo
lovu, o novih cenah letnih 
in dnevnih ribolovnih dovo
lilnic, o gospodarjenju z re
ko Kolpo, o vodnih delih na 
Rinži in drugem. Obsodili so 
tudi predvideni novi osnutek 
zakona o ribolovu, ki sicer še 
ni dan v javno razpravo, ri
bičem pa je kljub temu p ri
šlo na uho, da bi menda po 
njem vode lahko dobile v u- 
pravljanje delovne organiza
cije in celo zasebniki.

Za starešino ribiške druži
ne je bil ponovno izvoljen 
Rudi Mazzoni, za tajnika pa 
M arjan Krivec. Več o tem  ze
lo zanimivem občnem zboru 
bomo poročali v eni prihod
njih številk našega lista.

odnosi republika — občine 
ne morejo biti drugačni kot 
odnosi republika — zveza. 
Občinske skupščine pa bi se 
o virih in višini svojih do
hodkov morale dogovarjati z 
gospodarskimi organizacijami 
in med seboj, da ne bi bi
le obremenitve gospodarstva 
(pa tudi občanov) v iposamez- 
nih občinah preveč različne.

Za volilni sistem  in volitve 
so menili, naj bodo v bo
doče čimbolj preproste in 
razumljive volivcem, se pravi, 
da iz njih ne bi delali ne
kakšnega »volilnega cirkusa«.

Nekateri so predlagali, naj 
bi imela v bodoče republiš
ka skupščina manj zborov 
ali celo en sam zbor in naj 
bi hkrati naloge in p r i s to j i š  
sti ukinjenih specializiranih 
zborov prevzele ustrezne usta
nove. Drugi so temu predlo
gu nasprotovali, češ da te 
ustanove še niso sposobne 
prevzeti nalog republiških 
zborov, razen tega ne bi bi
lo prav, da bi v republiki 
•specializirane zbore ukinili, 
zveza pa bi jih še obdržala.

Cene v Kočevju in 
Ribnici

Pretekli ponedeljek so veljale ▼  
trgovinah s sadjem in zelenjavo v 
Kočevju in iRbnici naslednje ma
loprodajne oene;

Kočevje: Ribnica:
(cena v din za kg) 

krompir 0,85 0,80
sveže zelje 1,05 1
kislo zelje 1,75 2
kisla repa 1,75 2
fižol v zmj' 4,85 in 6,75 7
čebula 2,80 in 2,90 2,80
česen 15 16
solata 3,30 3,50
paradižnik 11,20 —
korenje 2,55 2,20
IJeterSilJ 4 3.50
rdeča pesa 1,85 1,20
radič 9,50 3,50
cvetača 4,40 in 7 4
jabolka 1,90 do 3.25 2
hruške 3,15 4
pomoranče 4,25 in 5,60 5,60
mandarine 6,20 7,50
limone 5,60 5.60
banane 5,80 5,60
grozdje 4,60 5
jajca (cena za

kos) 0,68 do 0,90 0.89

VSEBINSKO 
BOGATEJŠA

PAVLIHOVA 
pratika 1969
naj najde mesto 

v vsakem 
slovenskem 

domu

Gostinsko podjetje

RESTAVRACIJA

vabi na veselo silvestrovanje, ki bo v 
vseh prostorih RESTAVRACIJE. Vsem go
stom želimo srečno novo leto!



RAZGOVOR S PREDSEDNIKOM OBS RIBNICA

Pogled nazaj in naprej
Letos so dosegle gospodarske organizacije lepe uspehe -  Največji povojni 
uspeh pa je bil dosežen na področju šolstva -  Tudi v prihodnjem letu bo 

z občinskim proračunom precej težav

P re d se d n ik a  o b ć in sk e  slkupščine R ib n ica  B oga 
A b rah am sb e rg a  sm p  v p raša li, k a j m en i o u sp eh ih  
in  n eu sp eh ih  g o sp o d a rs tv a  in d ru žo en ih  služb  v občin i 
le to s  in  kaikšna so p red v id e v a n ja  za p r ih o d n je  le to . 
O dgovoril je :

Skoraj vse gospodarske or
ganizacije v naši občini so 
dosegle letos dobre poslovne 
rezultate, ki so potjledica re
snično poglobljenih sam oup
ravnih odnosov. Delovni ko
lektivi so sami, brez nam i
gov od zunaj, pokazali veld- 

volje za zaposlovanje stro
kovnjakov in za čdm boljšo 
organizacijo dela. Med naju
spešnejšimi podjetji so; PLE- 
TILNICA iz Sodražice, IN
LES, Kovinsko podjetje, trgo
vina in obrata SUKNA ter 
2ICNICE, pa tudi gozdni 
oflarati.

Najvedji neu&peh je bil li
kvidacija GRADBENIKA in 
ukinitev obrata TORBICE. Tu
di družbeni sektor gostinstva 
je imel težave, ker je občin- 
sOca skupščina aaradi veljav
nih predpisov omogočrla pre
cejšen razmah zabebnega go
stinstva, ni pa mogla prej 
po&krbeti, da bi družbeni 
sektor tudi v novih razme
rah lahko napredoval.

Tudi na p>odročju stano
vanjsko komunalnega gospo
darstva so bili storjeni po
membni ukrepi. Občinska 
skupščina je organizirala sa
moupravne organe pri svo

jih skladih (cestni, komimal- 
ni); v zadnjem času ji je tu 
di uspelo dotseči, da se bo 
Stanovanjsko komunalno pK>d- 

je tje samoupravno tako pre
uredilo, da bodo vse pomemb
nejše odločitve prešle na de
lovne enote (enoto za gospo
darjenje s stanovanjskimi 
hišami, komunalo, gradbeno 
enoto, opekam o in druge).

Na i>odročju družbenih 
silužb pa menim, da smo 
prav letos dosegli največji 
uspeh po vojni, ko so se ob
čani na referendum u odloči
li za uvedbo 'samoprispevka 
za gradnjo, obnovo in dogra
ditev osnovnih šol. S tem sa
moprispevkom smo letos zbra
li okoli 500.000 dan in jih  
skupaj s krediti porabili za 
dokončno dograditev osnovne 
šole v Sodražici (nekatera 
m anjša dela bodo ostala še 
za prihodnje leto) in dogra
ditev nove šole v Ribnici.

Zdravstvena služba pa se 
šele prilagaja novim organi
zacijskim razmeram. Upam, 
da bo združitev te službe že 
v prihodnjem  letu začela da
jati prve sadove.

Pričakujem, da se bo 
vzpon gospodarstva v prihod

njem letu nadaljeval, kar bo 
tudi omogočilo boOjše {K ogo

je šoLstvu in preventivnemu 
zdravstvenemu varstvu. Kljub 
temu bodo težave s proraču
nom, zato smo že zdaj zače
li preučevati proračunsko po
trošnjo v prihodnjem  letu. 
Potrebno bo še večje varče
vanje in iskanje sm otrnejših 
oblije organiziranja nekaterih 
dejavnosti (v šolstvu, pri 
vzdrževanju cest 4. reda, pri 
državnih organih in še kje).

J0 2 E  PRIMC

T.iKOLE JE PRED RIBNIŠKO »Opremo« dan za 
dnem: ljudje precej kupujejo pohištvo, saj je podjetje 
letos prodalo že za 150 m ilijonov starih dinarjev sta

novanjske opreme. (Foto: Drago Mohar)

Zaposlenost počasi narašča
Do maja letos Je število zaposlenih v ribniški občini padalo, nato pa se je 

začelo počasi dvigati -  Še vedno 133 nezaposlenih

V o b d o b ju  p o  uvedb i g o sp o d a rsk e  re fo rm e  je  
štev ilo  zap o slen ih  v r ib n išk i občin i nazadovalo . N a j
bo lj o b č u tn o  je  p ad lo  š tev ilo  zap o slen ih  v p rv ih  m e
sec ih  le tos, k  če m u r s ta  n a jv eč  p rip o m o g li likv ida 
c ija  G RA DBENIKA  in  tdcinitev o b ra ta  T O R B IC E  
v S odražic i. O d m eseca  m a ja  le to s  štev ilo  zaposlen ih  
p o lag o m a  sp e t n a ra šč a .

Vrstni red pluženja cest
Za ceste so sprejeli v ribniški občini plane

v  ribniški otočani im ajo v 
Bvezi s cestami že izdelane 
ali pa še izdelujejo naisled- 
nje plane: za vzdrževanje
cest, za zimsko službo (plu
ženje) in za rekonstrukcijo 
cest ter mostov. S temi pla
ni žele dobiti ločen prikaz 
stroškov za vzdrževanje cest 
in stroškov za im esticije.

Na zadnji seji upravnega 
odbora cestnega sklada so 
potrdili plan zimske cestne 
slvižbe. Vrstni red pluženja 
cetit je izdelan. Ni povsem 
prilagojen pomembnosti cest, 
am pak temu, da bo pluženje 
čim cenejše.

Vrstni red pluženja bo tak: 
Ribnica, Otanrice, Hrovača, 
Dolenja vas, Rakitnica, Lipo
vec, Jurjeviča, Mlaka, Buko
vica, Žlebič, Slatnik, Breže, 
Kot, Sodražica, Lipovščica, 
Vinice, Sv. Gregor, Ograja,

Hojče, Hudi konec in Ortnek.
Sprejeti plan tudi predvi

deva, da bo plužila v glav
nem Komunala, v oddaljenih 
krajih  (Lošiki potok, Gora, 
Velike Podjane) pa krajevna 
skupnost. V višinskih prede
lih bodo plužili s traktorjem , 
v nižinskih pa s kamionom.

Koliko velja 
pluženje?

v  ribniški občini stane plu
ženje enega kilom etra ceste 
po najnovejših izračunih na
tanko 61,93 dinarjev. Ta iz
račun pa velja le, če pri plu
ženju ni potrebna pomoč de
lavcev. Ce so pri pluženju po
trebni še delavci, znaša um a 
postavka za vsakega 65 din.

Tako se je števido zapo
slenih povečalo v m aju letos 
za 27, v juniju  aa 9, v juliju 
za 4, v avgustu za 18, v sep
tem bru za 24, za novejše ob
dobje pa še ni jxxiatkov.

Kljub naraščanju zaposlo
vanja, v zadnjih šestih me
secih je še precej nezaposle
nih. Pri zavodu za zaposlo
vanje je prijavljenih 133 
brezposelnih, kar je za rib 
niško občino precejšnja šte
vilka. Med prijavljenimi je 
99 nekvalificiranih (73 žensk 
in 26 moških), 7 priučenih 
adm inistrativnih delavcev, 13 
kvalificiranih delavcev (5 
šdvilj, 4 prodajalke, strojni 
ključavničar, mesar, čevljar 
in torbar), 14 s srednjo iz
obrazbo (zobotehnik, 2 medd- 
oinski sestri, 4 učitelji, 4 ma
turantje, veterinarski tehnik, 
ekonomski tehnik in babica).

Nezaposlenost bd bila še 
občaitno več^;a, če Zavod za 
zaposlovanje ne bd pošiljal 
delavcev v inozemstvo. Tako 
se je prek zavoda samo le
tos zaposlilo v Nemčiji 116 
delavcev, med njimi največ 
nekvalificiranih in kmetov 
(101), 10 kvalificiranih, 4 z 
nižjo strokovno izobrazbo in 
eden s srednjo izobrazbo.

Oddelek za gospodarstvo 
pri občinski skupščini je za
prosil vse gospodarske orga
nizacije v občini, naj mu 
sporoče, koliko upokojencev

z ia p o s i u j e j o  i n  k o l i k o  č l a n o v  

k o l e k t i v a  bo odšlo letos v 
p o k o j .  Na dopis j e  o d g o v o r i 

lo l e  n e k a j  d e l o v n i h  O’r g a n i -  

z a c i j .  Po t a k o  z b r a n i h  p o d a t 

k i h  b i  l a h k o  s a m o  d e l o r a e  

o r g a n i z a c i j e ,  k i  s o  n a  d j o o is

odgovorile, zaposliiLe 34 no
vih ljudi.

Poročilo o zaposlovanju, ki 
je bilo p>osredovano občin
skim odbornikom na zadnji 
sejii, nadalje ugotavlja, da 
»so žal naši obrtnikd v zad
njih letih sprejeli in izučili 
prav malo vajencev«. Letos 
je bilo sklenjenih le 13 učnih 
{X > g o d b . Na srečo so se bo
lje odrezala industrijska pod
jetja , posebno INLES in Ko
vinsko podjetje, ki sta ali 
pa bosta leta? sprejela v uk 
vsak FK) 18 mladih fantov.

Strah zaradi negotovosti
z ukinitvijo kočevske proge bi samo v ribniški 

občini ostalo brez dela 20 (judi

Kočevsko progo prište\’ajo 
med nerentabilne, 2jato nad 
progovnimi delavci nepresta
no visi strah, da bo ukinje
na, s tem pa bi bilo ob kruh 
samo v ribniški občini 20 
ljudi. Tako so ugotovili na 
nedavnem občnem zboru sin
dikalne podružnice progovnih 
delavcev ribniške železniške 
sekcije.

Na tej p rc ^  vozijo danes 
le še tovorni vlaki, in sicer 
po štirje na dan v obe sme
ri. 2e nekajkrat so jo name
ravali ukiniti, vendar je le 
še ostala, z njo pa je ostala 
tudi neprestana bojaaen, kaj 
bo s progovnimi delajvca, če 
bo proga nekega dne uki
njena. Delavci so namreč že 
starejši, zato bi težko našli 
zapK>slitev v kakšnem drugem 
podjetju. V ribndški delovni 
enoti pa se je že v zadnjih

dveh letih zmanjšalo število 
delavcev pri železnici za nad 
polovico. Nerentabilnost pro
ge zaposleni krepko občutijo, 
saj so njihovi osebni dohod
ki manjši kot v ostalih de
lovnih organizacijah.

Ugotovili so tudi, da se de
lavsko sam oupravljanje pri 
železnici precej razlikuje od 
sam oupravljanja v drugih 
podjetjih. Pri železnici je vse 
preveč centralizirano, tako 
da neFK>sTedni proizivajalci ne 
pridejo dosti do besede, če
prav imajo v samoupravnih 
organih svoje predstavnike.

SpoanaM so tudi, da zaradi 
posebnih delovnih pogojev 
pri njih ni mogoče uvesti 
tople malice, ker bi bile pre- 
oejšnije teža^’e in stroški z 
dcitavo hrane. Tako bodo še 
naprej malicali tisto, kar bo
do prinesla s seboj.

IBMIŠKI ZOBOTREBCI

OSNOVNA ŠOLA V RIBNICI JE DOGRAJENA. V teh dneh jo bodo začeli oprem- 
l.iati, pouk pa se bo začel v dni»?em pollet.iu te.q;a šolskega leta. Zgrajena je bila 
s .samopnspovNom občanov, prispevki delovnih organizacij in najetim i krediti

(Foto: Primc)

■  ■  ■  PRVO PREIZKUŠNJO 
PRI PLU2ENJU snega so tako na 
republiških kakor tudi na občin
skih cestah na območju občine 
dobro prestali. Ceste so bile hitro 
.splužene, tako da promet ni bil 
oviran. Tudi avtobusi niso tmeli 
bistvesiih zamud.

■  ■  ■  SOLARJI NA GORI, ki 
se voaijo v Sodraško šolo z avto
busom, so pri čakanju na avtobois 
Izpostavljeni vsem vremenskim ne- 
prilikam. Cakališče imajo Izven 
vasi, na odjTtem svetu. Zgradili 
naj bi jim vsaj majhno uto, kar 
ne bi veliko stalo.

■  ■  ■  Z IZKOPI TEMSLJKV 
aa novo' stolpnico je začelo Stano
vanjsko komunalno podjetje Rib
nica. Doslej Je bdlo vreme kljub 
Elmi ugodno za dela. Tako bo 
drugo leto zrasla v Ribnici Se ena 
stolpnica,

■  ■  ■  NA LETNI KONFE
RENCI krajevne organizacije SZDL 
na Bregu pri Ribnici so kritizi
rali počasnost pristojnih občinskih 
organov pri reševanju vlog. Id jih 
Je naslavljala tem organom njiho
va krajevna skupnost. V bodoče 
bo potrebno tesnejše sodelovanje 
med kraijeivno slcupnostjo in ob
čino.

B ■  ■  PROŠNJE ZA KREDI
TE za adaptacijo oairoma gradnjo 
novih stano\-anj Se vedno prihaja
jo na občinski odbor Zveze zdru
ženj borcev NOV Ribnica. Proš
nje pošiljajo boroi in. aktivisti 
ter vsi tisti, ki so upravičeni do 
teh kreditov. Vsekakor bo težko 
ustreči vsem p^ ilcem , ker ne 
bo dovolj denarja.

■  ■  ■  KMETIJSKO GOZDAR
SKO POSESTVO Kočevje Je letos 
nakazalo koi dotacijo krajevnim 
skiipnoGtlm v ribniški občini, teh 
je skupno 17, nad 18.000 din. Ob
čina Je prispevala 20.000 din. Od 
tega bo te dni razdeljeno na 17 
krajevnih skupnosti 28.484 din,
10.000 din I«  bo razdeljeno še na 
tn KS, in sicer: krajevni skupno
sti Sv. Gregor 6.000 din, krajevni 
skupnosti Jurjeviča 2.000 din in 
krajevni skupnosti Velike Boljane 
prav tako 2.000 din.

Danes seja 
ObS Ribnica

Za danes, 26. decembra, je 
sklicana seja občinske skup
ščine Ribnica. Na tej seji na
meravajo razpravljati pred
vsem o gibanju gospodarstva 
v letu 1968 in oceniti razvojne 
možnosti za prihodnje leto, 
bi čimbolj stvarno planirali 
proračunske dohodke v letu 
1969.

-r

Za dan JLA v Ribnici
v  Ribmci so lepo proslavili 

22. december, praznik naše 
armade. Pred praznikom, 21. 
decem bra zvečer, je bila v 
domu Partizana slavnostna a- 
kademija, katere se je ude
ležilo lepo število ljudi, ki 
so bili s programom zelo za
dovoljni. 22. decembra pa je 
bilo v domu JLA v Ribnici 
tovariško srečanje aktivnih in 
rezervnih oficirjev in podofi
cirjev, ki je potekalo v tova
riškem vzdušju

Pomoč članom 
sindikata

Na seji predsedstva obč. SS 
Ribnica so razpravljali o po
teku občnih zborov. Precej 
sindikalnih podružnic je zbo
re že opravilo. Vsebina ob
čnih zborov je zelo kvalitet
na in konstrukti\Tia. Na seji 
so razpravljali tudi o drugih 
tekočih vprašanjih. Sklenili 
so, da se dodeli nekaterim  
sindikalnim podružnicam 30 
tisoč din kot pomoč tistim  
članom, ki so socialno naj
bolj ogroženi.

INLES »zDolnil 
plan

v  enajstih mesecih je rib
niški Inles izpolnil plan pro
daje s 118 odstotki, proizvod
ni plan pa s 105 odstotki. 
Proizvedli so za skoro 47,5 
milijona dinarjev, prodali pa 
rK>vanjih, a  jih m orajo iz 
delkov. Podjetje ima kljub te
mu težave, ker vedno več 
kupcev ne plačuje redno bla
ga. Za norm alno poslovanje 
bi Inles potreboval vsaj tri 
milijone obratnih sredstev.

. -vec

19 nujnih prošenj
v  INLEJS Ribnica miajo 

19 nujnih prošenj za stano
vanje, ki so jih vložili člani 
kolektiva. Večina prosilcev 
stanuje v neprimernih sta
novanjih, nekateri v stav
bah, ki so predvidene za ru 
šenje, drugi spet pri sorodni
kih in znancih v okoliških 
vaseh in imajo zato daleč na 
delo. nekateri pa v novih sta
novanjih, a  jih morajo iz 
različnih vzrokov izprazniti.

Kritizirana 
novost

Ribničani so z novo de
likatesno trgovino in m e
snico, ki sta v istem  lo
kalu, zelo zadoix)lpii. Se
veda niso zadoiK)ljni le 
zato, ker je lokal res lep, 
ampak tudi zato, ker so 
spet dobili priložnost za 
kritiziranje. Tako trdijo, 
da mesar res dobro odse
ka, ni pa prijetno če ka
kšna koščica odleti med 
testenine, olje ali Uker, 
Zato pravijo, da le ni 
prav, ker sta delikatesa in 
mesnica v istem  lokalu. 
Pri direktorju KZ pa smo  
zvedeli, da vse te kritike  
ne drže popolnoma, saj 
ima mesnica prostor za 
sekanje mesa posebej, tam  
pa je tudi žaga za im a n je  
kosti in torej ni nobene 
potrebe, da bi v  mesnici 
meso ali kosti tudi sekali.

R E Š E T O



Dedek Mraz na 
črnomaljski šoli
Na črnom aljski osem letki 

bodo imela k a r tr i novolet
ne proslave. V prosvetnem 
domu bodo za otroke prvih 
štirih  razredov predvajali film, 
zatem pa  jih  bo obiskal de
dek Mraz s  sprem stvom  in 
jim  razdelil skrom na darila. 
UčeDCi 5. in 6. razredov bodo 
imeU novoletne zabave po ra 
zredih in se bodo obdarovali 
m ed seboj, m edtem  ko m la
dina 7. in 8. razredov p ri
p ravlja sam ostojno novoletno 
prireditev s program om  in 
plesom v telovadnici nove os
novne šole.

Posvet o razvoju 
gospodarstva

v  petek, 20. decembra, je 
bilo v Črnomlju posvetovanje 
predstavnikov gospodarskih 
organizacij, udeležili pa so se 
ga tudi poslanec Leopold K re
se, direktor Komunalne ban
ke in hranilnice Ljubljana 
Niko Kavčič te r belokranjski 
poslanec Niko Belopavlovič. 
Obravnavali so gospodarski 
razvoj podjetij Belt, Iskra, 
Rudnik Kanižarica ter mož
nosti za sanacijo kmetijske 
zadruge ki gostinskega pod
je tja . Ugotovili so, da bi pod
je tja  za uresničitev načrtov 
potrebovala več kreditov in 
da je dobro začrtana razvoj
na pot posebno v tovarni 
BELT, ki predvideva v letu 
1975 že 170 milijonov bruto 
proizvoda. Dogovorili so se, 
da bodo v začetku leta 1969 
sklicali ponoven razgovor, na 
katerem  bodo razpravljali že 
o konkretnih predlogih za 
razvoj posameznih podjetij.

Da ne bi ostalo pri 
pojasnilu

Več ko 40 občanov s Straž
njega vrha je prišlo na kon
ferenco krajevne organizaci
je SZDL, razpravljali pa so 
največ o krajevnih zadevah. 
Poudarili so. da so sicer zado
voljni s pojasnilom, ki so 
ga dobili od občine Črno
melj glede okrepitve indu
strijskega toka, čeprav so 
m orah nanj čakati dve leti. 
Obenem so zahtevali, naj bi 
stvar v letu 1969 gotovo ure
dili; boje se nam reč, da ne 
bi ostalo le pri pismenem po
jasnilu želeli so še, naj bi 
osemenjevalno ix>stajo uredi
li na Tuševem dolu, ker jim 
je sedanja osemenjevalna po
sta ja  v Loki predaleč. Razen 
tega občani želijo, da bi avto
bus vsaj enkrat na teden vo- 
zil do bivše šole na Straž
njem vrhu, s čim er bi morali 
redno progo podaljšati le za 
OKOli 2 km.

Dragatuš: nekateri 
ne delajo

Dragatuščani so zelo zado
voljni z letošnjim i pridobitva
mi, najbolj pa z asfaltirano 
cesto. Se zm eraj pa vas ni 
birez težaiv, kaikor so poudarja
li na nedavni letni krajevni 
konferenci SZDL. Razprav
ljali so o težavah, s  katerim i 
se srečujejo kmetovalci, o 
gasUskem društvu in mladini. 
V raepravi so ugotovili, da je 
m ed vaščani nekaj takih, ki 
so prenehali z aktivnim  de
lom v organizacijah, takoj ko 
so dobili družbeno pomoč v 
obliki pokojnine ali priznaval
nine. To se ljudem  ne zdi po
šteno, kar so posamezniki 
večkrat poudarili. Sklenjeno 
je  bilo, da bo stari odbor raz
rešen, ko bo uredil blagajni
ško knjigo, na konferenci pa 
so predlagali že novi odbor, 
v katerem  so zastopniki vasi, 
k i so vključene v dragatuško 
organizacijo SZDL.

1000 borcev v slabih stanovanjih
»če obravnavamo stanovanjski problem borcev, potem kmetov ni mogoče 

izvzeti.« -  To stališče zagovarjajo v Črnomlju

Z ad n jili 14 d n i so  b ile  p u re  in  p u ra n i n a  om otm aljsM  
tržn ic i n a jš te v iln e je  z a s to p a n i in  so  šli d o b ro  v d en a r. 
P a  d o b e r  te k  ob s lav n o s tn i v eče rji v no v o le tn i noči!

(F o to ; R. B ače r)

Komisija p ri občinskem od
boru ZZB NOV v Črnomlju je 
letos dodelila za gradnjo ali 
popravilo stanovanjskih hiš 
63 borcem 20.000 din posojila, 
borci-upokojenci pa so v te 
namene dobili 25.000 din. 
Kljub temu da na podoben 
način stanovanjske težave 
borcev rešujejo že nekaj let, 
so ugotovili, da je posebno na 
terenu še veliko borcev po
trebnih boljš^:a  stanovanja.

Letos so na področju celot
ne občine naredili popis vseh 
bivših bocrcefv, ki žive v ne
prim ernih bivališčih, v evi
denci pa im ajo tudi borce- 
kmete, katerih doslej pri 
dodeljevanju posojil še niso 
nikdar obravnavali. Ugotovili 
so, da so stanovaixjske težave 
prav pri kmetih-borcih še ze
lo hude, saj nekateri prebi- 
bivajo v hišah, kritih  s  sla
mo, v katerih je nam esto po
da zemlja in k jer kuhajo na 
odprtih ognjiščih. To prav go
tovo niso prim erna stanova
nja za borce, pa čeprav so 
kmetje.

Po novi evidenci je  v občini 
še več kot 1000 borcev potreb
nih družbene pomoči, da bi 
prišli do človeka dostojnih 
bivališč. Gotovo je, da vsem 
naenkrat ne bodo mogli po
magati, vendar so odločeni 
zadevo postopoma reševati in 
najprej pomagati najpotreb
nejšim . Vsak prim er bodo te
meljito obravnavali pred do

delitvijo posojila, da ne bo 
očitkov, ker so ljudje pri teh 
stvareh zelo občutljivi.

Ker še ni znano, koliko de
narja bo v letu 1969 na raz
polago za posojila, tudi ni 
mogoče reči, koliko borcem 
bodo lahko v najbližji bodoč
nosti pomagali do boljšega 
stanovanja.

Disciplina šepa pri vseh
Odkrita beseda na občnem zboru sindikalne po
družnice podjetja KOVINAR je lahko koristna 

pobuda za boljše gospodarjenje v kolektivu

18. decembra so na dobro de za uspešnejše poslovanje 
pripravljenem  občnem zbo- podjetja.
ru  sindikalne podružnice čr
nomaljskega podjetja KOVI
NAR obravnavali predvsem 
gospodarski položaj v pod
jetju , kooperacijske odnose 
in kot največji notranji pro
blem kolektiva: šepavo di-

Na tem sestanku ‘so zapo
sleni zahtevali odgovornejše 
sklepanje pogodbenih del s 
kooperanti, ker so ugotovili, 
da so v preteklosti precej 
izgubili zaradi kalkulacijsko 
pomanjkljivih dogovorov.

„Hvala vam, rešili ste življenja!"
soiplino na vseh ravneh: od Prav tako so se zavzemali za 
delavcev do nekaterih vodil- boljšo kvaliteto dela, obenem
nih ljudi.

Medtem ko so še na p rejš
njem občnem zboru sindi
kalisti v tem podjetju ugo-

pa za večje osebne dohodke, 
saj so ti letos n i^ i od lan
skih, čeprav imajo dela več. 

O dkrita beseda, s katero

10 zlatih in 37 srebrnih značk so v nedeljo razdelili najpožrtvovalnejšim 
krvodajalcem iz semiškega predela —  Lepa slovesnost v Semiču

tavljali, da jim  organizacija so tokrat razpravljali o napa- 
sploh ni več potrebna in da kah. bo lahko veliko prifpo- 
ne vedo, kaj naj bi sindi- mogla k boljšim uspehom 
kat delal, so bili tokrat dru- podjetja, samo če bo dobra 
gačnega mnenja. Ugotavljali volja, ki so jo sindikalisti

Minulo nedeljo je bila v 
semiškem Prosvetnem domu 
lepa slovesnost, združena
občnim zborom krajevne or- če vasi; Pavla Fricelj iz Rož- 
ganizacije Rdečega križa. Ob nega dola; Jože Trplan iz 
tej priložnosti so na slovesen Crmošnjic; Rozi Bukovec

Alojzija Vidmar iz Coklovce; taršič iz Nastoplje vasi. To- 
iVIarija Malnarič iz Vavpče maž Kočevar iz Vavpče va

si; Martin Laivrin iz Vavpče 
vasi; Jože Vidmar s Kala; 
Miroslav Petrič iz Črešnjev
ca; Radko Markšič iz Semi-

so, da je prav sindikat že 
nekajkrat dal koristne pobu-

pokazali v razpravi, obvelja
la tudi v praksi.

vasi; Ciril Pustavrh iz Vavp-

način podelili 10 zlatih in iz Semiča; Stanka Gorše iz ča; Anton Gole iz Srednje
37 značk najpožrtvovalnejšim Sadinje vasi 
krvodajalcem ter se jim  p ri
srčno zahvaliU v imenu vseh, 
katerim  so s svojo krvjo re
šili življenje.

Zlate značke so dobili:
Elizabeta Za,je, z Gor. Laz;
Matilda Sepehar iz Podreb- 
ri; Ana ^Dušak iz Cerovca;
Alojz Bukovec iz Kota; Kri
stina Škof iz Črešnjevca;
Franc Strniša iz Semiča; Ma  ̂
rija Movern iz Kota; Stane 
Kambič iz Cerovca; Stane
Štrum belj iz Semiča in Jože 
Stefanič s Kala

Srebrne značke pa so pre
jeli: Edvard Štukelj iz Vavp
če vasi; Jakob Kastelic z Vi
njega vrha; Ana Furlan iz
Crmošnjic; Ana S trniša iz 
Semiča; Anton Kapš s Poto
kov; Jože Kamenšek iz
Štrekljevca; Justina Trplan

Neža Papič iz Cerovca; Ani
ca Lah iz Mlskdice; Jože Ko- 
falt iz Oskoršnice, Marija 
Plut iz Oskoršnice; Ana Ka
stelic iz Osojnika; Alojz šuš-

vasi; Nada Jakofčič iz Sred
nje vasi; Ivan Šinkovec z 
Vrtače in Jože Suklje iz Čreš
njevca.

Vsem odlikovancem prisrč 
ne čestitke.

Tudi na Vinici je potrebsn 
urbanistični načrt naselja

Vinica postaja središče- tu 
rizma v črnom aljski občini, 
zato bi se moral kraj načrt
no razvijati. To so pK>udar-

Z VELIKO VNEMO SE LOTEVAJO ZAHTEVNEGA DELA

Dolgoletna želja se uresničuje
Za novo leto razveseljiva vest za upokojence: prihodnje leto bodo v Črnom

lju začeli graditi sodoben dom za upokojence!

Črnomaljska podružnica delili posameznim prosilcem, 
Društva upokojencev si že ki so s posojUom izboljševa

in pogojev za živahnejše 
iz Crmošnjic; Rezka Bahor družabno življenje, toda do-

V novem domu bodo spet 
začeli vaditi pevci, tudi za 

vrsto let želi lastnega doma Li svoje stanovanjske razme- dram atiko je še nekaj navdu-
re. Do konca leta 1967 'so ta- šenih upokojencev, razen te 
ko raadelili 420.000 din. ga nameravajo v klubu na

mestiti televizor in gramo-
Srednje vasi; Jože Hudoro- la možnosti za uresničitev p r i h o d e   ̂od "republiške po- ^  mogoče, bodo
vec iz Kota; Anton Tessari načrtov. Sicer so tudi prejš- moči lahko dajali le 10 od- zgradili še kegljišče ali ba-

iz Crmošnjic; Alojz Rogelj iz slej pičla sredstva nii«) daja- Najnovejše je, da bodo v

riha iz Brstovca; Jože Buko
vec iz Kota; Anton Tessari 
IZ Kota; K ristina Bukovec iz 
Kota; Milena Jakša iz Kota;

nja leta dobivali pomoč iz stotkov sredsteiv individual- 
republiškega skflada za grad- nim prosilcem, preostali de-

linišče
Investitor gradnoe bo Sta- 

n a^  pa’ b ^ o ’ i^o rab iii za novanjsko podjetje Črnomelj,njo stanovanj upokojencem, 
vendar so denar sproti raz- gradnjo upokojenskih domov, graditi pa bodo začeOi v le-

jali občani na krajevni kon
ferenci SZDL in zahtevali, 
naj tudi Vinica dobi urba
nistični načrt. Prihodrije le
to nam eravajo zgraditi trgov
ski lokal, bencinsko čapaliko, 
avtobusno čakalnico, vodovod 
in začeti z gradnjo medna
rodnega naselja miru, kar 
vse bi morali v urbanistič
nem načrtu upoštevati. V le
tu 1969 bo na Vinici tudi ne
kaj pomembnih priredi
tev, kot so: srečanje dolenj
skih • izseljencev, prosJaiva 
50-letnice viniške republike 
in 20-letnica sm rti Otona Zu
pančiča. Na te prireditve so 
se Viničani že zxiao začedi 
pripravljati in se zavzemajo 
za širšo olepševalno akcijo, 
kd naj ne bi zajela le Vinico, 
temveč tudi okoliška naselija, 
kam or zahajajo turisti.

Urbanizem na 
občinski seji

ČRNOMALJSKI DROBIR
Tako bodo lahko tudi v 

Črnomlju že z letošnjim i 
sredstvi in z denarjem , ki

Danes, 26. decembra, bo v 
tu 1969, takoj ko bodo iade- Črnomlju seja obeh zborov 
lani načrti in ko bo v ban- občinske skupščine, na kate- 
ki na razpolago denar repub- ri bodo razpravljali o 9-me- 
liškega sklada. Kakor je iz- sečnih gospodarskih uspehih

■  PREDAVANJA DR. KOSCA
»Bolezni sroa in ožtlja« se Je ude
ležilo okoli 70 obCanov, predvsem 
starejših. Poslušalci so lahko za
stavili tudi nekaj vprašanj in so 
bili s predavanjem zelo zado
voljni Rekli so, da si takih pre
davanj Se želijo.

■  ZASTOPNIKI UČENČEV IN 
DIJAKOV so v joboto popoldne 
obiskali garnizijo v Črnomlju In si 
ogledali orožje ter opremo naših 
enot. Po sprejemu predstavnikov 
podjetij o Domu JLA je bila ob 
15. url svečana akademija za vo
jake, ob 18 uri pa za občane. 
Prog^tim, ki Je obsegal recital in 
balebie točke, so izvajali gojenci 
Kulturnega centra iz Karlovca. 
Navdušeni gledalci so nastopajoče 
nagrajevali s ploskanjem, saj kaj 
takega v Črnomlju že dolgo časa 
nisnw videli.

■  CRNOMAIJISKI PROSVETNI 
DELAVCI so imeli v četrtek, 19 
decembra, sindikalni občni zbor. 
Po pi^sednikovem poročilu je bi-

bo na razpolago v letu 1969, javil tovariš Kram arič, eden ter o odlokih za ureditev u r  
začeli gfraditi lastno stavbo, najdelavnejših članov podruž- banističae dokumentacije v 

dnevi je  komisija iz- nice, se gradnje lotevajo z občini Črnomelj. Dnevni red 
brala loKacijo: novi dom bo veliko vnemo. Dejal je; predvideva še informacijo o 
stal tik stanovanjskega bloka »Upamo, da bomo upoko- realizaciji občinskega prora- 

jejo tudi »zopinitev obljub g.ede v UUci 21. oktobra,* ki je bil jenci leta 1970 že silvefetrova- čuna ter sprejetje nekaterihr»/̂ iCQT\iV» /\CAnniri ^

je prevladovalo nanenje, da se 
sindikat (o^malo zavzema za te
žave prosvetnih delavcev. Pričaku

povišanih osebnih dohodkov.
■  ZA SODELOVANJE V ZUPAN

ČIČEVEM natečaju je doslej Za
vod za kultumo-prosvetno dejav

zgrajen nazadnje. Tam je 
prim em o zemljišče, razen te
ga bo centralna kurjaiva iz

li v novem domu.« odlokov.

nost prejel samo eno prijavo. Ker bloka lahko Ogrevala še stav- 
se 1 ^ 0  skupine prijavijo samo upokojencev.
do 31. decembra, je treba s prija
vami pohiteti.

■  ZA TEČAJ ANGLEŠČINE po 
avdiovizualni metodi je največ za
nimanja v semlSki Iskri, kjer bo 
najbrž dovolj prijav za samosto
jen tečaj.

■  NA SESTANKU DRUŠTVA 
PRITAJEIJEV MLADINE so Ugo
tovili, da se sredstva za ' priredit
ve dedka Mraza prepočasi doteka
jo Za več kot 3.000 otrok je do
slej zbranih komaj 5.000 din, zato 
bi bilo prav. če bi delovne organi
zacije člmprej nakazale obljublje 
ne prispevke, da ne bo dedek 
Mraz letos Se bolj reven, kot je 
bil TTejšnja leta

■  DELAVCI K()MUNALNE(iA 
PODJETJA so zadnje dni pr'dno 
čistili sneg z glavnih ulic, ven
dar je delo otežkočeno, ker se je 
naredH led Mnogo truda bi sl 
prihranili, če bi sneg očistili ta
koj ko je zapadel.

Idejni načrt za gradnjo 
predvideva dve — ali trinad 
stropno stavbo, v kateri bi 
bilo približno 14 enosobnih 
komfortnih 'stanovanj, v pri
tličju pa bi imela pisarno 
podružnica društva upoko
jencev. V domu so predvide
ni še naslednji prostori: klub
ska sooa, bife in dvorana za 
prireditve, katero v Črnom
lju tudi druga društva zelo 
pogrešajo.

Številnim upokojencem iz 
Črnomlja in okolice se obe
ta na jesen življenja vendar
le še kaj več kot posedanje 
v gostilnah in vrtičkarstvo.

NOVOLETNA RAZPRODAJA
% v  razprodajo smo ponovno prejeli raznovrstno 

m etrsko bls^o, odeje, pletenine, perilo, konfekcijo 
in ostanke po ceni, znižani za 35 do 50 odstotkov. 
Prepričajte se o tem!

% V nedeljo, 29. decembra, bo trgovina odprta od 
8. do 12. ure.

0  Vsem našim kupcem se za dosedanje zaupanje 
najlepše zahvaljujemo, jim  voščimo srečno NOVO 
LETO te r se priporočamo!

N O V I C E  * )
k o m a r m » O e le ie U s tU «  ČRNOMELJ



Pohiteti, dokler so stvari še sveže
Razgovor z Dragico Nenadić, delegatko metliških komunistov na VI. kon
gresu ZKS -  Predkongresne dejavnosti v metliški občini skoroda ni bilo, 
zato bi morali vsaj zdaj takoj začeti z uresničevanjem nalog, začrtanih 

v sprejeti kongresni resoluciji

Dragica Nenadić, prosvetna 
delavka iz Metlike, je bila na 
VI. kongresu ZKS izvoljena 
v delovno predsedstvo, nad

njem kongresu SZDL, med- misluni prehitela že delegat-
tem ko sem bila tokrat p r
vič izvoljena za delegatko na 
kongresu Zveze • komunistov 
In tudi prvič v delavnem 
predsedstvu. Da bom morala 
sodelovati v delovnem pred
sedstvu, sem zvedela še
le na kongresu, ko sem med 
predlaganimi zaslišala svoje 
’jne. Bila sem zelo presene- 
iena.

— Kakšen vtis ste odnesli 
s kongresa?

ka iz Maribora m nisem ho
tela stvari ponavljati.

— Katere naloge, začrtane 
v resoluciji, bi m orali po va
šem mnenju najprej uresni
čevati v metliški občini?

— Ker smo imeli pri nas 
zelo pomanjkljive predkon
gresne priprave, bi morali 
po mojem vsaj zidaj, takoj 
po kongresu, sklicati politič
ni aktiv in se pogovoriti o 
konkretnih aflccijah. Pri nas

— Vsi smo imeli občutek bi morali predvsem razprav- 
sproščenosti ob demokratič- Ijati o notranji izgradnji čla- 
nem in poglobljenem delu v nov ZK, o reševanju borčev- 
komiiiijah. Prav glede tega je skih zadev in načrtnejšem  šo
bil na VI. kongresu ZKS do- delovanju z mladino. Doslej 
sežen velik napredek. novih Šanov iz vrst mladi-

— V kateri komisiji ste ne še nismo sprejem ali vZK, 
sodelovali in o čem ste raz- kar se m i adi velika po
pravljali? manjkljivost. Razen tega bi

— Sodelovala sem v komi- morali maio več pozornosti 
siji, ki je obravnavala vpra- posvečati idejnosti prosvet- 
šanja s p>odro6ja kulture, nih delavcev, o čemer je bi-

DRAGICA NENADIĆ

čimer je bila zelo presene
čena. Povedala je:

smanosti in prosvete. Imela 
sem pripravljeno razpravo o 
idejnosti pouka in kadrov- 
skiti vprašanjih. Razpravo 
sem v pismeni obliki odda
la, k besedi pa se nisem

-  Nisem prvič sodelovala oglasila, ker me je z istimi
na kongresu. Bila sem dele- -------------------------------------------
gatka na VII. kongresu m la
dine in delegatka na predzad-

lo na kongresu precej govo
ra. Vse ostale naloge s ka
terim i nas zadolžuje resolu
cija, pa bi morali ureJs<niče- 
vati hkrati, toda čimprej, 
dokler so stvari še sveže.

R. B.

V m etliški šolski m rstveni ustanovi so otroci že ves 
teden razburjeni v pričakovanju dedka Mraza. Učilnice 
so začeli krasiti že pred 14 dnevi, povedali pa so, da 
bo do novega leta še veliko lepša, ko bo v njej stala  
velika jelka. (Foto: R. Bačer)

Novoletno 
veselje v šoli

Metliškim cicibanom in pio
nirjem  pripravljajo v šoli le
po novoletno slavje. Predšol
ske otroke bo obiskal dedek 
Mraz že 29. decembra, šolarji 
pa se bodo veselili dan kasne
je. Razgiban kulturni p ro 
gram pripravljajo učenci sa
mi, nastopili pa bodo v veliki 
šolski avli. šo la bo dobila ko
lektivno darilo, učenci pa za
vitke s sladkarijam i. Podobne 
novoletne prireditve bodo tu 
di na vseh drugih šolah v me
tliški občini.

Vina bodo ocenjevali 
šele v letu 1969

Svet za kmetij'a'tvo pri ob
činski skupščini Metlika je 
pred dnevi raspravlja! o oce
njevanju vin domačih vino
gradnikov, o čemer je bil 
govor na zadnji občinski se
ji. Po mnenju članov sveta 
pa taka akcija letos ne bi 
bila umestna, ker so vino
gradniki najboljše vino že 
razprodali, razen tega so po
trebne za širšo ocenjevalno 
akcijo daljše priprave. Do
govorili so se, da bodo oce
no vin izvedli šele v letu 
1969, za prihodnji občinski 
praznik pa bodo organizirali 
pokušnjo vin; obenem bodo 
razglasili imena najboljših vi
nogradnikov.

V Podzemliu so 
zborovali

Pred dnevi je bila v Pod
zemlju sklicana krajevna kon
ferenca S25DL, na kateri so 
obravnavali osnutek volilnega 
pravilnika, nato pa so obča
ni spregovorili o krajevnih 
težavah. Poudarjali so že več
letno zahtevo po vodovodu, 
ureditvi postajališča za šolar
je, radi pa bi dobili tudi 
kredite za ureditev gnojnič- 
nih jam. Kmetovalci pogre
šajo še kmetijskega strokov
njaka, ki bi ljudem na terenu 
dajal strokovne nasvete in 
jih  usm erjal v proizvodnji. 
Pri obravnavi splošnih druž
benih zadev so bili Podze- 
meljčani mnenja, da ne bi 
smeh več zaposlovati upoko
jencev; tako bi mladi le do
bili nekaj prostih delovnih 
mest.

Podlistek o metliški čital
nici homn nadnljevali v 
prihoiinii številki

KOLEKTIV Sl JE ODDAHNIL. ODREKANJE NI VEČ POTREBNL

,6ETI‘ z osebnimi dohodki dvakrat navzgor
Ugodno poslovno leto in napredek v rekonstrukciji tovarne sta omogočila 
kolektivu dvakratno povečanje osebnih dohodkov -  V splošno zadovoljstvo 

znaša povprečni zaslužek že malo več kot 800 din!

lahko mnogo več prispeval 
k skuptfiim uspehom.

R. B.

Danes bo 
občinska seja

Danes, 26. decembra, se bo
sta v Metliki sestala oba ob
činska zbora. Razpravljala bo
sta le o rebalansu občinske
ga proračuna ter o nekaterih 
odlokih, ki urejajo financira
nje proračuna v prvih mese
cih novega leta.

Sprejem za dan JLA
v petek, 20. decembra po

poldne, je predsednik občin
ske skupščine Metlika Peter 
Vujčič priredil v sejni sobi 
skupščine sprejem  za delega
cijo oficirjev, podoficirjev in 
vojakov črnom aljske garnizi
je. Po sprejem u so gostje obi
skali Belokranjski muzej ter 
nekatere delovne organizacije, 
nato pa so se z ekipo Metli
čanov pomerili v šahu.

DVA GROBOVA

v  soboto, 21. decembra, so 
na metliškem pokopališču po
kopali Marijo Majzelj, vdovo 
FK) nekdanjem metlišikem po- 
šftarju. Doživela je  86 let.

Naslednji dan pa so Metli
čani sprem ili k zadnjemu pK>- 
čitku 88-letnega Ivana Pavlo, 
viča, zsnanega sedlarja in ta- 
petnika. Pokojni je  bil doma 
iz Palčja pri Pivtki na Krasu, 
od koder se je že pred več 
kot 60 leti preselil v Metliko. 
Zapustil je osem otrok, dva 
pa sta mu umrla. Od teh je 
eden padel v NOB. Pokojni 
Pavlovič je bil znan kot do
ber, pošten obrtnik in je svo
je orodje do kraja odložil 
šele pred nekaj leta.
21

Sele letos je kolektiv belo
kranjske trikotažne industrije 
BETI v Metliki sebi odmeril 
malo boljši kos kruha, saj 
so osebne dohodke v zadnjem 
času kar dvakrat povečali. Za
kaj in kako so to zmogli, 
nam je v razgovoru pojasnil 
predsednik centralnega delav
skega sveta Jurij Matekovič.

— Pred oktobrskim  in no
vembrskim povečanjem oseb
nih dohodkov so bili naši 
zaslužki majhni, saj so zna
šali povprečno le 650 din in 
so veljali v trikotažni indu
striji za slabe. Zmeraj smo 
bili pri odm erjanju osebnih 
dohodkov skopi, zato da bi 
lahko kupovali nove stro je in 
dograjevali tovarno.

Jurij M ateko^č, planer. 
Je zaposlen v tovarni štiri 
leta, zdaj pa je predsednik 
centralnega delavskega 

sveta

R ekonstrukcija pa je letos 
tako napredovala, da tolik
šno nategovanje pasu ni več 
potrebno. Končana je bila re
konstrukcija obrata v Črno
mlju, razen tega je letošnje 
leto poslovno zelo ugodno. 
Posebno na domačem trgu je 
neverjetno povpraševanje po 
naših izdelkih, medtem pa 
je tudi izvoz po planu že 
presežen. Vse to je vodilo 
delavski svet, da je načel 
vprašanje povečanja osebnih 
dohodkov. Ko smo ugotovili, 
da si lahko odmerimo malo 
več, ne da bi to podjetju ško
dovalo pri uresničitvi nadalj

njih načrtov, smo oktobra 
prvič povečali dohodke. Zelo 
previdno smo šli navzgor s 
15 odstotki, novembra pa se 
je pokazalo, da si lahko pri
voščimo še malo več, zato 
smo povečali osebne dohod
ke še za nadaljnjih 10 od
stotkov. Zdaj znaša pov
prečje zaslužkov malo več kot 
800 din. To še zmeraj ni nič 
posebnega v naši stroki, ta  

belokranjske razmere pa je 
ugodno.

— Ali so bili vsi člani ko
lektiva deležni enakega po
večanja?

— Za zdaj smo dobdli vsi 
za enak odstotek povečan 
osebni dohodek, vendar so 
pri tem nastala nesorazm erja 
v višini plač. Pomanjkljivosti 
bomo odpravili, ker delamo

Silvestrovanje 
tudi v BETI

Obrat družbene prehrane v 
metliški BETI bo letos v svo
jih  prostorih pripravil silve
strovanje. Rezervacija za 
osebo znaša 40 novih dinar
jev in jo je  trebe plačati na j
kasneje do 26. decembra. V 
ta znesek sta vračunana vstop
nina in Silvestrov menu. Me
tličani, pohitite, ker je šte
vilo prostorov omejeno.

Komunalci se niso
oglašali

Občni zbor sindikalne po
družnice pri metliškem Ko
munalnem podjetju ni bil 
dobro pripravljen in tudi raz
prava o gosp>odarjenju podje
tja  se ni razvila, čeprav je 
prisotne k besedi večkrat iz
zval predsednik občinskega 
sindikalnega sveta Janez Vi
detič. Posamezniki so na se
stanku govorili o zadevah, 
ki ne sodijo v sklop sindika
ta, videti pa je bilo. da se 
večina sindikaJistov sploh ne 
zanima za delo in uspehe 
podjetja. Verjetno je vmes 
tudi slaba obveščenost član
stva Na občnem zboru Je 
»taro vodstvo sindikalne po- 
'^'niOTice dobilo razrešnico, 
obenem pa so izvolili nov sin
dikalni odbor.

tudi analitsko oceno delov
nih mest, kjer upoštevamo 
predvsem izobrazbo.

— Boste po sedanjih pred
videvanjih v letu 1969 ostali 
pri teh osebnih dohodkih?

— Ne! Računamo še na bolj
ši zaslužek, ker bo naš obrat 
v Črnomlju medtem vpeljan 
v novo proizvodnjo in bo

Novo vodstvo 
KOMETOVEGA 

sindikata
V komekcijskem podjet

ju  KOMET so imeli red
ni občni zbor sindikalne po
družnice, na katerem  sta bi
la v imenu ObSS prisotna tu 
di Maks Koležnik in Andrej 
Smuk. Poročilo predsednika 
sindikalne podružnice je bi
lo precej skromno in ni za
jelo bistvene dejavnosti sin
dikata, čeprav je podružnica 
delala. Poročilo je z gospK)- 
darskim i podatki v razpravi 
dopolnil direktor podjet
ja  Manek Pux. Razprava se 
ni razvila po gradivu iz po: 
ročil, temveč so v njej nače
li nekatera notranja vpraša
nja kolektiva, ki so se zao
strila ob predvideni združit
vi s tovarno BETI. Delavci 
pa so precej kritizirali delo 
adm inistrativnega osebja. Oči
tali so, da nekateri nimajo 
ustrezne izobrazbe za delov
no mesto, ki ga zasedajo, in 
da ni pravega sorazm erja med 
osebnimi dohodki proizvajal
cev in upravo. Na konferenci 
je bilo izvoljeno tudi novo 
vodstvo sindikalne podružnice. 
»BETI«

Cesta pa taka . . .
Pretekli teden, ko je po za

padlem snegu nastopila odju
ga, so bile metliške ulice sko
ro neprehodne. Globoke luže 
in snežna brozga so marsiko
mu nakopale prehlad. Komu
nalci so ob prvem snegu pri 
čiščenju mesta odpovedali, 
kar se ne bi smelo več zgodi
ti, sicer se bodo občanom do 
kra,ja zamerili.

OBVESTILO
o sejmih v M etliki
Zaradi nevarnosti okužbe s slinavko in par
kljevko so bili začasno prepovedani vsi sejmi. 
Zaradi ^ a  v decem bru 1968 v Metliki ni 
bilo živinskih sejmov.

Kmetovalce živinorejce, kakor tudi odkupna 
podjetja obveščamo, da bodo

od 1. januarja 1969 dalje zopet redni 
živinski sejmi

v Metliki, in sicer vsak pr\’i in tretji torek 
v mesecu. Prvi sejem v letu 1969 bo v torek, 
7. januarja.

SPREHOD PO METLIKI
■  SIVILSKl TEC.\J, lu ga je 

organiziralo podjetje BAGAT z Re
ke. se je pričel v Metliki v pone
deljek, 16. decembra. Tečaj pote
ka v dveh izmenah, in sicer do
poldne in v popoldanskih urah. 
Zanj se je prijavilo 30 tečajnic, 
vendar so nekatere že takoj spo
četka odstopile, češ da imajo ob 
koncu leta v trgovskih podjetjih 
in drugod preveč dela. Tečajnice 
se bodo v 20 dneh naučile osnov 
krojenja, šivanja in vezenja.

■  MOČAN DE2, ki je lil pre
teklo sredo ves dan, je sjTemenil 
ceste v potoke vode in snežno 
brozgo. Kolpa in Obrh sta narasla 
in porjavela in zdaj bo Metliča
nom sj^t nekaj časa iz pip tekla 
rjava voda. Težave so bUe s ploč
niki, ki dalj časa niso bili vsi 
očiščeni. Tudi ceste in poti so po
ledenele, zlasti gladka je na Bregu 
revolucije pot, ki drži na pokopa- 
Ušče.

■  PROSVETNA DRUŠTVA IN 
SKUPINE, ki se v metliški obči
ni ukvarjajo s kultumo-prosvetnim 
delom, so bile p»retekli teden ob
veščene, rmj pošljejo prijave za 
udeležbo pri letošnjem tekmovanju 
za Zupančičevo nagrado. Prijave 
je treba poslati do 31. decembra 
letos na občinski svet Zveze kul- 
tuno-prosvetnih organizacij Črno

melj (v roke tov. Kamilu Weis-
BU).

■  46 ČLANSKI KOLEKTIV ma
tične osnovne šole v Metliki je mi
nuli četrtek Izvolil šest novih čla
nov v svet šole. medtem ko bodo 
r«t drugih izvolile družbene in 
gospodarske organizacije. Novi 
enajstčlanski svet bo potem izmed 
sebe izbral predsednika. I>oslej je 
to funkcijo opravljal prof. Zvon
ko Rus.

■  PETKOV SOLISTIČNI KON
CERT Silvestra Mihelčiča na elek
tronski harmoniki je bil zares do
živetje, saj se je mladi mojster 
predstavil s širokim klasičnim 
repertoarjem velikih skladateljev, 
ki mu je dodal še nekaj svojih 
priredb belokranjskih ljudskih pe
smi. Posamezne glasbene točke je 
z besedilom lepo povezoval Toni 
Gašperič.

■  POD PISEMSKIM NABIRAL 
NIKOM, ki je pritrjen na po
štnem poslopju, je zadnji teden 
dan za dnem polno papirja. Ljud
je prinaSajo voščilnice, zavite v 
p«pir; voščilnice odlože v nabi
ralnik, papir pa vržejo na tla'. Pa 
je vendar na poštnem poslopju koš 
za odpadke in le nekaj korakov 
proč na sosednji hiši spet drug 
tak koš. Kaj, ko bi se ljudje, ki 
malomarno smetijo oikoli pošte, 
včasih le ozrli malo naokrog in 
odložili papir tja, kamor spada.



Ata pod novoletno jelko
. . .  tn  k,o je  n a  S ilve

s tro v o  p o p o ld n e  p rin e se l 
a ta  je lko , se je  d o m a  za 
čelo  slo v esn o  vzdužje , k o t 
d a  je  d ed ek  M raz  že s to 
p il z eno  n o g o  v s ta n o v a 
n je . O tro k o m  so  zaža re la  
lica  in  n e n av ad n o  h i t ro  so  
izpo ln ili o četov  ulkaz:

— K riž  za  sm reč ico !

A ta je  p o s ta v il je lk o  n a  
p o d s tav ek  v o b lik i k riža  
v k o t v sobi, a  glej ga, 
v rag a , zgodilo  se  je , k o t 
je  p red v id ev a l: p o d s tav ek  
je  b il p re m a jh e n  a li p a  
sm reč ica  p rev e lik a , in  vse 
sk u p a j se  je  z?vmilo.

G lava  d im žine je  m a lo  
pK>mislila, ug o to v ila , d a  je  
zadeva  re sn a  in  d a  b rez  
n je n e  de lovne in  o rg an iza 
to r s k e  sp o so b n o s ti z no 
v o le tno  je lk o  n e  bo  nič.

— M am a, d rž i sm reč ico  
za vrh! M ulci, v rv ico! K je  
je  k lad ivo  in  k je  so žeb
lji!?

V s ta n o v a n ju  je  n a s ta l 
ž iv ah en  d ire n d a j, a ta  p a  
je  sedel n a  p re p ro g i p r i 
je lk i in  se ču d il u b o g lji
v o sti žene in  o tro k . H itro  
je  b ilo  vse p o d  je lk o , za 
k a te ro  je  a ta  ugo tov il, d a  
jo  bo  tr e b a  p riv eza ti n a  
zid, še  p re j p a  v s ten o  
zab iti žebelj.

— In  k je  je  k lad ivo?

— T u k a j, sa j sem  ga 
ze  p linese l, — se  je  o d re 
zal n a j m la jš i.

— K je  tu k a j?  N ik je r ga 
ni! K a te r i p re k le ti  osel ga 
je  sp e t n ek am  založil? 
Išč ite l — je  a ta  m ineva la  
p o trp e ž ljiv o s t.

M ulci so se n eu m n o  v r
te li po  s ta n o v a n ju  in is
ka li k lad iv o  povsod , k je f  
ga sp loh  ne b i sm elo  b iti. 
A ta je  videl, d a  b rez  n je 
ga n e  bo  nič, za to  je  vstal, 
d a  bo  še  on  začel isk a ti 
zgu b ljen o  k lad ivo . T a k ra t  
I>a je  v levem  žepu  začu til 
n en av ad n o  težo, p o tio a l

Na svojem potovanju po 
Rusiji je Sara Bernard 
prišla v Moskvo, od tam  
pa bi rada nadaljevala po
tovanje v notranjost Ru
sije. Zato je šla na poli
cijo. da bi dobila ustrez
no dovoljenje. Uradnik je 
zahteval pismeno prošnjo. 
Tega pa Sara res ni im e
la s seboj in uradnik ji 
je posodil papir, pero in 
črnilo; narekoval ji je tu,- 
di vsebino prošnje. Napo
sled je bila prošnja pod
pisana in zapečatena v 
kuverti.

»Zdaj,« je rekel urad
nik, »je treba prošnjo le 
še dostaviti.«

»Komu?« je vprašala 
Bernardova.

»Komu? — Meni ven
dar.'« je začudeno odgo
voril uradnik.

Sara m u poda kuverto  
in uradnik jo odpre, skrb 
no prebere vsebino proš
nje in pravi:

»Gospa, prebral sem  
vašo prošnjo, a vam žal 
ne morem ustreči.«

Mlad Nemec je ognjevi
to dvoril gledališki um et
nici, ki je bila po poreklu  
Židinja. Igralki pa je po
stalo njegovo oboževanje 
zoprno in je začela zehati.

Tedaj se Nemec ujezi 
4n zagodrnja:

»No, no, menda me ne 
mislite požreti?«

»Bodite brez skrbi,« mu 
odvrne Sara, »moja vera 
m i prepoveduje jesti svinj
sko meso.«

in  iz žep a  i2 jvlekel — k la 
divo.

— S aj se m  vedel, d a  ga 
b o m  m o ra l sa m  n a j t i ,  — 
je  godim jal. — Z v am i n i 
n ič . Se s reća , d a  sem  ga 
v ta k n il v  žep s ice r b i ga 
isk a li do  p r ih o d n je g a  n o 
vega le ta!

P o te m  se  je  a ta  sfkušal 
s k lad ivom , žeb ljem  in  v r 
vico p o  v seh  š t i r ih  sp la 
z iti za  je lko , d a  b i zab il 
žebelj, p riv eza l jeliko in 
ta k o  o p rav il g lavno  delo. 
P ri te m  p a  je  ta k o  n e ro d 
no  b rc n il m izico , d a  se  je  
p re v rn ila  vaza  n a  n je j, 
voda  se  je  p o lila  po  m i
zici in  c u r ja la  z n je  o če tu  
za v ra t, od  ta m  p a  po  
h rb tu  in  no g ah  n a  tla . 
A ta se  od  p re se n e č e n ja  
n it i p re m a k n il n i, d o k le r 
n i so u r ja la  vsa  voda; m ar 
m a  in  m u lc i p a  so  k a r  
o trp n il i od  s tra J iu  p re d  
hu d o  u ro

Ata, ki je  zg ledal k o t 
motora k u ra , je  p am e tn o  
sk len il, d a  se ta k r a t  ne  
bo  jez il in  k v a ril n o v o le t
nega  razp o lo žen ja . To p a

so  m u lc i in  m a m a  izko ri
s tili t e r  se začeli n a  vse 
g rlo  k ro h o ta ti .

No, p a  a ta  je  bia k m a lu  
p reo b lečen  in  se z nez
m a n jša n o  v o ljo  lo til dela. 
N i m in ila  m in u ta , že je  
p r ip le sa l p o  en i nog i izp>od 
je lk e , o p le ta l z levo ro k o  
po  z rak u , k o t d a  lovi m u 
he  in  k riča l:

— Au! Au! Au! P re k le to  
k lad ivo! — M am a je  k o 
m a j s p ro t i  m a š ila  m u lcem  
ušesa , k e r  b i s ic e r lahko  
p r i  sp lo šn i izo b razb i n e 
ko liko  p rev eč  p rid o b ili.

No, a ta  n e  b i b il n a š  
a ta , če n e  b i d rža l b ese 
de. Cez d o b ro  u ro  je  
sm reč ica  že s ta la . S ice r 
nek o lik o  p o s tra n i, to d a  
s ta la  je ; n a  zidu  p a  se 
tu d i n i to lik o  poznalo , d a  
b i p ih a lo  sikozenj. Po 
o p rav ljen em  d e lu  se je  
a ta  zad ovo ljno  raz k o ra č il 
p re d  n o v o le tn o  je lk o  in  se  
razgovoril:

— Lepo, ne? In  če p o 
m islim o , d a  b i k a k š e n  ne- 
s p r e t n j a k o v i č  za ta k o  m a
l e n k o s t  p K > k llc a l n a  p o 
m oč ce lo  k o m u n a ln i se r 
vis!
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— Koliko časa neki še bodo ti dedki Mrad 
sami starci?

A. S.

MESEČNIK
Včeraj sem spoznal neke

ga mesečmika. Poznanstvo 
sva sklenila v javnem kap>a- 
lišou. Ze sem se začel znoji
ti v sopari, ko je zraven me
ne nekaj zaikolcalo in zasto
kalo. Obrnil sem se in zagle
dal neko »f>odgano«, ki je 
imela namiljeno glavo.

— Vam je prišla mdlnica v 
oči? — sem rekel.

— Ah, ne. Samo srce me 
boli. ker se danes poslednjdč 
kopljem. Ju tri bo moje telo 
ležalo v mrtvašnici! Umreti 
moram! — je odgovori'1 ne
znanec.

Ves preplašen toliko da 'ni
sem sedel v vrelo vodo.

— Umreti morate?
— 2al. a tako je.
— Mislite, da vas bo zade

la kan?
— Ne. s.ploh ne gre za kap, 

marveč za kosti. Zlomile se 
bodo na drobne ko-oe.

— Zak?.’”?
— Ker sem mesečinik. Sila, 

ki se ji ne morem upirati, 
me vleče, da se plazim po 
strehah, med dimniki pa pK> 
čenjam prave akrobacije, 
' '̂’dnie čase čutim, da me 
S’ "ivnostna sila neustavljivo 
sili na neko petnadstropno 
hišo. in že vna.prej vem, da 
bo s tem vsesa konec.

— Potem nikar ne lezite na 
petnadstropno hišo, ampak 
si izberite nižjo zgradbo

— Eh, zdaj šele vidiim, da 
se vam sploh ne sanja o si
li. ki vas privlači Ln žene . . 
Njei se ne morete U io r e ti  s 
še tako močno človeško vo
ljo.

— Prav, pK>t©m pa nikar 
ne plezajte po zidu, marveč 
pristavite nanj lestev, kot to 
počnejo dimnikarji!

— 2e. toda vrata, ki \’̂ 'di- 
jo na podstrešje, so zakle
njena z žabico.

— Dajte, dajte! — sem re
kel ves nestrp>ein. — Kje p)a 
je ta hi.ša?

— Na vooralu te uilice.
— Zaboga, saj v njej srta- 

mijem '
— Že mogoče. To se pravi, 

da bo jutri zarana ležalo 
moje telo zraven hi.še, v ka
teri stanujete.

— Nikar tako, lepo vas 
orosim! To je strašno! K 
wiravnikiu morate. Dal vam 
bo in.’ekciio in vse bo dobro

— Nič ne pomaga! Vse cem 
že po'!kxv«'il Neu«tavli'ivfl sila 
je m očnega od čIovpi^ot-p 
volie . . Sicer pa. moie živ- 
1'enie ie v vaših rokah'

— Ne veriamem!
— Ce hočete rešiti dušo, ki 

je že naool zgubljena, pu.s(tl-

te odprta vrata na podstreš
j e . . .

— To je pa res malenkost! 
Od srca rad vam ustrežem.

— Vi ste m aj rešiteiltj, — 
se je veselil koit majhen ot
rok. — Dovolite, da vam ob
rišem in zm asiram hrbet?!

Brž ko sem se vrnil ie ko
pališča, sem odprl vrarta na 
podstrešje, v žabico pa sem 
vtaknil košček žice, da bd je 
kdo po pomoti ne zaprl.

Ponoči je sijala polna kma, 
vendar me ni niti najmaoj 
vznemirjala. Ubogi mesečiKlk 
je lahko zdaj brez skrbi zle- 
hel na streho, ne da bi tve
gal svoje življenje . ..

Z jutraj pa sem na stopni
šču zaslišal razburjene gla
sove. Ko sem stopil iz sta 
novanja, sem opazil nekaj 
sosedov in policajev, kako 
lezejo na streho.

— Kaj se je zgodilo? — 
sem vorašaJ enega med ni-mi.

— Nocoj so na.m s »trehe 
ukradli nekaj telpvi7,iis.kih 
anten.

Neubranljive sile ?o zares 
delovale, tega idiota pa nih
če nikoli ni več našel.

Poglavje zase je pisateljevo 
delo s »skritimi« talenti.

Mlad pisate'j m u je poslal 
svoje novo delo v oceno. 
Shaw je odgovoril:

»Vaše delo vsebuje mnogo 
lepega in mnogo novega. To
da — kar je novo. ni lepo. 
in kar je lepo ni novo «

BENE DJURIČIĆ

Spomnimo se 
v novem letu!

PRIPOROČILO 
. . .  V politični dejavnosti 

on ni samo perfekten, mar
več je pluskvamperfekien!

ZAVEST  
Mnogokrat govorimo o za

vednih in o še bolj zavednih 
tovariših. Da niso mogoče v 
nezavesti?

VOZI SE ČLOVEK .. .
Zanj je partija kot avto

bus: notri je, vozi se in zme
raj se dela, kot da nekaj 
bere.

NEZAPOSLENOST 
Malo je kombinatov, a ko

liko kombinatorjev!

GORI, DOLI 
Predsednik občinske skup

ščine in sekretar komiteja  
sta obiskala vasi v planin
skih predelih, da bi videla, 
kako mislijo tovariši, ki so 
spodaj!

PRIPOROČILO TUJIM  
PRODUCENTOM 

Naša igralka je tako foto
genična, da je videti fanta
stična celo na rentgenskih  
posnetkih.

BREZ BIOGRAFIJE  
Čeprav ima že joetdeset let, 

je še vedno brez biografije. 
Založili so mu jo na kom i
teju.

SPREMEMBA BARVE  
Nekega pettisočaka zaradi 

barve v banki niso spreje i. 
Ko je odšel na trg, je ves 
moder — zardel!

DZORDZE FIŠER:

Generalova
izpoved

(Južnoam eriška bajka)

»Vojaki! Sovražnik je pre
šel reko El Trambulin in 
prodira proti naši prestolni
ci! Grozi, da bo uničil kultu
ro in civilizacijo! Vojaki!

Juriš! Naprej!«
Vojaki me topo gledajo. 

Nihče niti z ušesom ne zga
ne.

»Junaki! Slava naše domo
vine nam ne dovoljuje, da bi 
sovražniku prepustili en sam 
meter našega ozemlja! Za de
mokracijo! Za hunto! Juriš! 
Naprej!«

Nihče ne mrdue. Kot bi 
jim govoril po hotentotsko.

»Vojaki! Sovražnik je več 
kot nesramen, izjavil je, da 
nas ho za pokal kontinentov 
izločil iz nadaljnjega tekmo
vanja! V spopadu z njim je 
dobilo poškodbe naše levo 
krilo! Srednjemu tiapadalcu 
naše državne reprezentance 
so opsovali vso družino! Vo
jaki! Ju . . .«

V silnem naletu so moji 
vojaki uničili sovražnika.

In tako sem zmagal.

/ S

Bo,jim se, d a  p iše  p ism o  dedku  IVIraxu!



nnvni FTNA mmu k r iž a n k a
I T o lira t vasi čaka  

50 nagrad!
I  Lep novoletni pozdrav vsem prijate- 
1 Ijem  križank! Lotite se je, zares ni težka, |

reševalce pa čaka to k ra t kar
nagrad:

1. NAGRADA — 250 din
2. NAGRADA — 150 din
3. NAGRADA — 100 din
4. NAGRADA — 80 din
5. NAGRADA — 70 din
6. NAGRADA — 60 din
7. NAGRADA — 50 din
8. NAGRADA — 40 din
9. NAGRADA — 30 din

10.—50. NAGRADA
daril

— 41 lepili

mletje; 45. prečni drog v predrimska železna, doba;
I  kozolcu; 47. zelo pogosto 116. vrsta krompirjeve je- 
1 žensko ime; 48. izdelova- di; 118. avtomobilska oz- 
I  lec oglja; 49. psevdonim  naka za Milano (Italija);
I  beograjskega komika Mio- 119. nekdanji turški veld- 
1  draga Petroviča; 51. vrsta kaš.
1  hrupa; 53. kdor bobna; 121. eden naj znamenitej- 
1 55. m oški pevski glas; 56. gih grških filozofov; 124. 
i  obdobje. grenka rastlina; 125. skup-

58. podoba z morjem, ^o ime za stara predindo- 
1  tudi ž ^ o  ime; 61. srb- evropska plemena; 128.
I sko m oško ime; 62. avto- o^ocje, ki Bermgovo
I  m obilika om aka Poljske; S r ^ a z l i č i c a f ^ ^ v S a ;
I  63. avtomobilska om aka 131 ^j-sta obuvala; 132.
I  Plevlja; 65. bolnik z ra- adresa; 133. namera, na- 
I kom; 66., zelenec (na uni- klep. bijsko m esto ob sredo- Opatiji; 22. Ijudslka piiitr-
1 verzi); 67. vrsta kače, zemslki obali, zoano iz II. dilnica; 93. drugo majvečje
I  udav; 68. površina; 70. ke- NAVPIČNO: 1. predstav- svetovne vojne. grško mesto; 95. kopica.
1  m ijski sim bol za tantal; nik nižjega stanu v fev-

f

— Ali sploh veste, da je pravzaprav sm ešno 
igrati vlogo dedka Mraza? Celo _ m oja žena^ je 
dejala, da veruje vanj — in da pričakuje darilo!

I  Izrezana križanka bo kupon za ude
I  ležbo p ri žrebanju! Rešitve pošljite  naj

I  71. nikalni prislov; 72. del dalni dobi; 2. reka, ki se 
I  telesa, kjer usbna votlina preko češkoslovaške in 
■  prehaja v žrelo; 73. veča- Nemčije izliva v Severno 
J nje; 74. prislov; 75. pred- morje; 3. usločen strop; 
g  log; 76. del rastline v zem- 4 pleme; 5. kratica za iz- 
I  Iji- vršni svet; 6. izdelovalec
1 77. kratica za razstrelivo strun; 7. del vp r^ e; 8 . juž-
I  trinitrotoluol; 78. naša nosrbska reka, tudd znam-

= irsiKiipip fin cn h ntp  11 ia n u a r ia  1969 n a  ^ reka, pritok Savinje; 79. ka cigaret; 9. gorski vrh,g k a sn e je  d o  soD O te, 1 1 . j a n u a ija  n a  ^ . ^ čim be- 81 kemii- tudi gora v J u lijc ih  al-
I  naslov: DOLENJSKI LIST, Novo m esto, |  tltan s i  10- vi^ta rastlinskega
I  p. p. 33 (v levi ko t kuverte prip išite: m avtomobilska oznaka’ Ma- razcvetja; 11. trganje; 12.

KRIŽANKA).
Ne pozabite: vaš točen naslov m ora 

biti obvezno napisan na belem  robu  ob 
križanki! — Veliko zadovoljstva in lep 
novoletni pozdrav, Vaš

DOLENJSKI LIST

I  karske; 83. sol borove ki- zavitek; 13. kratica za 
S sline; 84. raztrganec, po- ^•Kademiski klub; 14. lošči- 
I  tepuh; 86. kovačev dom; 15. vrsta stanovanjske 
S 93. izdelovalec sira; 94. opreme.
I  idol; 96. nadlega; 97. ču- 16. dekoracija; 17.—23. 
I  stvo, pri katerem se s čim  in 22. črka abecede; 18. 
1  ponašaš; 98. Tom osov av- kozaški poveljnik; 19. vr- 
1  tomobil; 100. obrambni sta ribe, kljunač; 22. juž- 

nasip; 102. del fotograf- na rastlina z mesnatimi

43. m oško ime; 44. okraj
šava za metericilogramse- 
kundo; 46. priprava, stroj; 
49. avtoanobilslka oznaka 
za čačak; 50. površinska 
mera; 52. stara površinska 
mera; 53. del ušesa; 54.
foim ular; 55. del avtomo
bila, ščitnik za blato; 57.
stanovanje z več sobami; 
59. poklic v gostinstvu; 60. 
naj višja turška gora; 62.
elan, letenje; 64. črna pti
ca; 67. iglasto drevo.

69. Estonec; 72. gnalo, 
skupek strojnih delov za
prenos ali spremembo gi
banja; 74. beograjski at
let, eden naših najboljših  
tekačev na kraitke proge;

skega aparata. listi; 25. vzvišen prostor gruda; 78. porajanje;

VODORAVNO: 1. vrsta tere m ojster je bH Pre- 103. n a ^ ;  106. domača L  A• ^ m S t ^ S t i M -
projekcije (pogled od zgo- šeren; 37. pokončen drog pernata žival; 108. lekar- , ' ^ ' fo+’in-i- • ■ ’
raj); 7. velikan; 13. vdol- pri nogometnih vratih; na; 110. zapis dneva, me- ® 87. osebm  m-
bina v zidu, pregradek z 40. stoja, lega, položaj; seca in leta; 111. arabski fond, 37. nagon, strast, unek; 88. velika sila; 89.
ležiščem; 19. slabo počut- 41. starinar, prodajalec žrebec; 112. del pohištva; 38. vrsta tkanine; 39. naj- očka; 90. deklica; pimcka
je; 20. obrabljenost; 21. starih knjig; 44. stroj za 114. grški bog vojne; 115. m anjši del snovi; 42. li- iz cunj; 91. letovišče pri
drugo naj večje indijsko 
m esto (vzhodni del Indi
je); 23. tovarna perila' v 
Novem mestu; 24. gibanje 
ali smer v umetnosti; 27. 
prostor v cerkvi; 28. ke
m ijski sim bol za srebro 
(argentum ); 29. pameten, 
moder starec; 30. eden
najnapornejših poklicev;
31. ljudsko žensko ime;
33. rasa, sorta; 35. avto
m obilska oznaka Karlovca.

36. pe&niška oblika, ka-

97. sam ec dom ače per
nate živali; 96. vonj, duh; 
99. sredstvo za mamlje- 
nje; 101. znojnica, drobna 
luknjica v snovi; 103. juž
noameriški čaj; 104. mla
da ovca, kiokoš; 105. grška 
boginja modrosti; 107. dol- 
gorepa papiga; 109. fcra- 
ško črno vino; 110. dajal
nik; 113. športni dvoboj
v stari Grčiji; 115. vrsta  
igre na srečo; 116. žensko 
pokrivalo; 117. popularna 
hrvaška film ska igralka 
(Inge); 120. leta 1944 umr
li amerišiki humnorist in 
dramatik (George); 122. 
sesek, sesanje; 123. tok, 
etui; 124. hokejska ploš
čica; 126. teratica ameri
škega tiskovn^ja urada
(Associated press); 127. 
začetnici pravega im ena
prve slovenske film ske 
igralke Ite Rine; 130. ke
m ijski sim bol za natrij.

‘U stavil: Jože Udir

OREHI
Učite J vpraša Petrčka, kaj 

je njegov oče po poklicu, če 
prav mu je mama že večkrat 
razložila, da prihajajo v 
sobo njegovega očeta, ki je 
zdravnik za ženske bolezni, 
ženske, katerim  naredi očka 
»mazi. mazi, pik«, pa so po
tem spet zdrave si tega Pe- 
trček nikoli ne zapomni. Za
to odgovori učitelju, v mislih  
seve pri svojih igračah, da 
prihajajo k njegovemii očetu 
v soho ženske, katerim nare
di očka »hopsa, hop, konji
ček«. in so potem spet zdra
ve.

XXX

Na samotnem otoku pri
stanejo trije brodolomci: dva 
moška in ena dama. »Moj 
dragi,« ogovori eden izmed  
brodolomcev drugega, »tu je 
eden izmed naju nedvomno 
odveč!« Tedaj pa ga dama 
prekine: »Toda. zakaj neki?«

XXX

Gospa Pik se ni mogla ni
koli odločiti, da bi bi'a svofi 
doraščajoči hčerki razložila, 
kakšne so ženske skrivnosti 
v zakonu, četudi je hčerka 
že tik pred poroko. Vendar 
se ie tokrat opogumila in 
poskusila z lepim opisom: 
»Veš. Sonjica, zdaj se boš 
kmalu poročila in čez devet 
mesecev lahko postanem že 
stara mama. Razumeš, kako 
to mislim?«

»Razumem, ie  razumem, 
mamica.« fi odgovori pre
prosto hčerka »Samo m^'lo 
si se zmnti'a Siarn rnnma ne 
hni 'tpvoi temveč že čez 
šest mesecev!*

u1 K)
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OBČINSKA SKUPŠČINA 
METLIKA
Občinska konferenca SZDL 
Občinski komite ZKS 
Občinski odbor ZZB NOV 
Občinski sindikalni svet 
Občinski komite ZMS

čestitamo za novo leto 1969 in Selimo ie ▼elDco 
delovnih uspehov!

OBČINSKA SKUPŠČINA 
RIBNICA
Občinska konferenca SZDL 
Občinski komite ZKS 
Občinski odbor 2 Z B  NOV 
Občinski sindikalni svet 
Občinski komite ZMS

Vsem občanom in kolektivom želimo v prihodnjem 
letu veliko uspehov in novih delovnih zmag!

KOVINAR
NOVO MESTO

Priporočamo 
naše kvalitetne 
in poceni usluge. 

Za novo leto 
čestitamo!

OBČINSKA SKUPŠČINA 
ČRNOMEU
Občinska konferenca SZDL 
Občinski komite ZKS 
Občinski sindikalni svet 
Občinski odbor ZZB NOV 
Občinski komite ZMS

Občanom želimo 
veselo praznovanje 
novega leta!

TEKSTILANA
TOVARNA SUKNA
KOČEVJE

obvefifia potroSnMie, da iankx> nabavijo r pred kraUdm pre
novljeni, modemi prodajalni v Kočevju na Trati St. 4 vse 
vrste kvalitetnih česanih m mikanih tkanin ter odej po jsner- 
nih oenah in pod zelo ugodnimi pogoji.
TEKSTILANA vam nudi za nakup teh izdelkov brezot>restnl 
[otrosniški kredit, brez pologa, porokov in menice. 
TCKSTILANA je v letoSnjem letu ustanovila potujočo pro
dajalno, v kateri prodaja svoje Izdelke pod enakimd pogoji 
kot v prodajaliU v Kočevju. Ko bo v prihodnjem letu potu
joča prodajalna obiskala vaš kraj ali vaše podjetje, se boste 
lahko sami prepričali o kvaliteti in zmernih cenah naših iz
delkov ter o ugodnih pogojih za nakup.

Vsem dosedanjim in bodočim odjemalcem želimo 
srečno novo leto 1969.

V v v

OBČINSKA SKUPSCINA
KOČEVJE

Občinska konferenca SZDL
Občinski komite ZKS
Občinski sindikalni svet
Občinski odbor ZZB NOV
Občinski komite ZMS

Za novo leto 1969 pošiljamo vsem občanom iskrene čestitke in pozdrave!

TRGOVSKO PODJETJE

TRGOPROMET KOČEVJE
o b v e š č a  cenjene potrošnike, da bodo trgovine 
obratovale 30. decembra neprekinjeno od 8. do 17.30, 
31. decembra pa prav tako neprekinjeno od 8. do 
17. ure.

i. januarja 1969 bosta odprti trgovini 
SAMOPOSTREŽBA in SADJE-ZELENJAVA 
od 7. do 11. ure.

VSEM POTROŠNIKOM 2ELIMO 
VESELO PRAZNOVANJE NOVEGA LETA!

TRGOVSKO PODJETJE

JELKA
RIBNICA

Delovni kolektiv 

RESTAVRACIJA RIBNICA

Meni za eno osebo 40 din.
Rezervacije sprejemamo vsak dan v RESTA
VRACIJI. Vse informacije lahko dobite po 
telefonu 87-082!
Zabavali vas bodo »Ribniški fantje«. 
Potrošnikom sporočamo, da bodo trgovine 
odprte 31. decembra neprekinjeno do 17. ure. 
Obiščite naše prodajalne, ki so dobro zalo
žene z vsem blagom, ki ga potrebujete za 
praznovanje in darila!

Našim potrošnikom želimo veselo praznova
nje novega leta!

v a b i  na prijetno SILVESTROVANJE

OBČINSKA SKUPŠČINA 
KRŠKO
Občinska konferenca SZDL -  Občinski komite ZKS -  
Občinski odbor ZZB NOV -  Občinski sindikalni svet -  
Občinski komite ZMS
Vsem prebivalcem krške občine želimo srečno in uspešno 
novo leto!

VODNA SKUPNOST 
ZA VODNO PRESKRBO 
KOČEVJA IN RIBNICE
KOČEVJE

čestita občanom za novo leto!

KOVINSKO PODJETJE 
RIBNICA
izdelujemo SNEŽNE PLUGE in POSIPALCE 
PESKA PROTI POLEDICI za vozila TAM in 
FAP.

Srečno novo leto 1969!



mirna
tovarna 
šivalnih strojev 

Mirna 
na Dolenjsicem

priporočamo 
naše kvalitetne 
šivalne stroje 
MIRNA 03
MIRNA VERITAS cik-cak 
MIRNA VERITAS 
»vtomatik

Občanom želimo srečno 
novo leto 1969!

CISTERNE z grelci ali brez njih na tekoča goriva. 
Hitra izdelava in dostava na dom.

Za novo leto iskreno čestitamo!

KOMET
METLIKA

4>SREČNO!

Trgovsko podjetje na veliko in malo

KRKA
BREŽICE
Obiščite naši novi prodajalni 

PLASTIKA IN CEVL.il

pri tržnici v Brežicah, kjer imamo veliko izbiro 
izdelkov iz plastike, čevljev in izdelkov iz usnja.

Vsem potrošnikom, ki obiskujejo naše prodajalne, želimo veselo 
praznovanje novega leta!

BOB

lilllliiiill

OBČINSKA 
SKUPŠČINA 
NOVO MESTO
Občinska konferenca SZDL 

Občinski komite ZKS 

Občinski odbor ZZB NOV 

Občinski sindikalni svet 

Občinski komite ZMS

Vsem občanom pošiljamo pozdrave in čestitke 
oh novem letu 19(i9!

GOSTINSKO , ^
PODJETJE - i '
ČRNOMELJ , “ • ’
vabi v svoje obrate v Črnomlju,
Semiču in na Vinici.

Našim gostom želimo veselo 
silvestrovanje!

KOVINAR
ČRNOMEU

Priporoča kvalitetne izdelke in usluge.

Za novo leto pošiljamo iskrene pozdrave, in čestitke!

KOMUNALNO PODJETJE 
METLIKA
S svojimi obrati čestita vsem občanom 
za novo leto 1969 in želi veselo praznovanje!

KMETIJSKA ZADRUGA 
LOŠKI POTOK

Za novo leto 1969 
pozdravljamo vse naše 
poslovne prijatelje, 
kooperante in občane 
in jim želimo 
veselo praznovanje 
nov(‘ga leta!

EMI
MIRNA

priporoča svoja nalivna peresa, kemične in tehnične 
senčnike ter flomastre.

Naš izdelek je najlepše darilo za novo leto! 

SREČNO!

INDUSTRIJA 
OBUTVE 
NOVO MESTO

Priporočamo naše kvalitetne 
izdelke in hkrati čestitamo 
za novo leto 1969!



Novi naročniki Dol. lista
MOKRONOG: Adolf Nahtigal,

Mokronog 34; Frančiška Skobe, 
Vrh 17; Janko Papež, Hrastovica 
6 ; Majda Mrhar, Mokronog 7; 
Pepca Pavlič, Iskra, Mokronog; 
Jože Kostanjevec, Češnjice 2, in 
Zdenka Lamovšek, Hrastovica 9.

LOKA PRI ZID, MOSTU: MUan 
Kuleto, Račiča.

LOŠKI POTOK: Marjan Robba, 
osnovna šola.

MIRNA NA DOL.: Franc Kržan, 
Zagorica 10; Anton Kolenc. Gomi
la: Leopold Kmetič, Sevnica; Te
rezija Matekelj, Brezovica; Alojz 
Gregorčič, Zagorica; Slavko Škar
ja, Mirna 14; Anton Udovč, Go
renja vas 7, in Matejka Kašič, 
Mirna 149.

NOVO MESTO: Anton Brezovar, 
ml., Gotna vas 44; Anica Vidmar, 
Mestne njive, blok XII.; Ivan 
Slapnik, Znančeve njive, blok S 3; 
Alojz Kotnik, Volčičeva 3; Justi 
Velemirov, Nad mlini 20; Meri 
Dragovič, Znančeve njive, blok 3; 
Tone Zbačnik, Partizanska 8; Alojz 
Lavrič, Paderšičeva 3; Ivan Stanl- 
ša, Gotna vas, n. h.; Jakob Erja
vec, Bršlin 61; Jože Kunčič, Brš- 
lin 25; Anton Krnc, Mestne njive, 
n. h.; Marija Zagorc, Dol Kamen
ce 46; Alojz Pirkovič, Kolodvorska 
2; Karel Kovačič, Mestne njive, 
n. h.; Jože Jakše, MaU P o lju 
ben 5; Jože Mesojedec, Cešča vas 
19; Anica Kosec, Cešča vas 22; Jo
žefa Dular, Cegelnica 40; Alojz 
Retelj, Cegelnica 48, in Pero Jo- 
kič, Volčičeva 30 a.

RIBNICA: Anka Debeljak, Rib
nica 45; Helena Vesel, Ribnica 83; 
Zora Nosan, Ribnica 11; Francka 
Etejak, Ribnica 87; Ludvik Klun, 
Nemška vas 51; Jože Čampa, Za- 
potok 13; Marjeta Zadnik, Dol. 
Lazi 5; Anica Turk, Zapotok 28, 
in Vera Stanfel, Dom JLA.

OTOCEC OB KRKI: AntMi Gač
nik, Ra tež.

PISECE: Ivanka Kene, Pišece 
65; Mihael Plevnik, PiSece, in Jo
žefa Luzar, Pavlova vas 38.

RAKA: Jožefa Povh, Mikote 3; 
Milka Bizjak, Dolenja vas 13; Ani
ca Križe, Mikote 10; Vinko Qsi- 
mek. Površje 8 ; Franc Ančimer, 
Zaloke 4. in Janez Zorko, Brezje 
24

SKMIC: Rezka Bektaševič, Se
mič 73; Stane Lozar, Kot 15 a; 
Neža Ogrinc, črmošnjice 25; Alojz 
Križan Movema vas 3; Alojz Kri
žan, Movema vas 3; Tilka Živano- 
V i č ,  Semič 6T, in Albin Smuk, 
Crmošnjice.

SENOVO: Stanko Skoberne, Se
novo 183, in Franc Skoberne, Do
brova 19

SEVNICA: Anton Novšak, Jugo- 
tanin.

SODRAŽICA: Marija Jamnik, Za
mostec 45; Matija Kozorog; So
dražica 158; Branko Pintar, l i 
po vščica 4; Angela Arko, Lipov- 
ščica 14; Jože Vesel, Zamostec 58; 
Franc Petrič, Sodražica 26; Franc 
Lavrič, Podklanec 14, in Franc 
Mihelič, Zimarice 71.

SROMLJE: Janko Juratovec,
Volčje 10; Franc Lapuh, Volčje 
40 A, in Ivan Ban, Cumovec 1.

STOPICE: Francka Bohte, Vinja 
vas 27; Vinko Kovačič, Dolž, n. 
h.; Alojzija Udovč, Zajčji vrh 22; 
Jc^fa  Božič, Koroška vas 31; Ma
rija Košele, Vel. Cerovec; Alojzi
ja Safar, Hrušica 8 .

STRAŽA: Jože Fifold, Jurka vas 
26; Stefan Kovač, Vavta vas 38; 
Stanko Tavčar, Vavta vas 23; Vi
ka Levstik, Podgora; Anica Tolar, 
Gor. Straža 53; Peter Mihič, Gor. 
Straža 73; Drago Poglavc, Dol. 
Straža 100; Miha Zoran, Drenje 2; 
Marija Strajnar, Soteska 45, in 
Ivana Novak, Soteska 14.

STUDENEC: Anton Mlakar, Stu
denec 60, in Jožica Mlakar, trgo
vina K, K.

SUHOR: JoSe Kočevar, Bereča 
vas 14.

ŠENTJERNEJ: Jože Bratkovič,
Gor. Vrhpolje 50; Lizika Bratko
vič, Mihovo 4; Anton Pavlič, Dol. 
Stara vas 50; Tinca Vodopivec, 
Brezje 7; Miko Haralovič, Dol. 
Maharovec 11; Alojzija Luštek, Le- 
deča vas 7; Franc Janževec, Dol. 
Brezovica 24; Marija Cvelbar, 
Šentjernej 65; Renat^a Gorišek, 
Dol. Stara vas 41; Vinko Vinter, 
Šentjernej 163; Marija Bambič, 
Smalčja vas 37; Franc Lopatec, 
Mihovica 10; Marija Zmavčdč, tr 
govina »Gorjanci«, in Ivanka Mi
kec, Cerov log 40.

ŠENTJANŽ: Ladislav Vidmar,
Srednik 5; Stanko Orešnik, Tre
belno 25; Stefan Majcen, Glino 70; 
Dominika Povšek, Mali Cimik, in 
Karel Novak, Kal.

ŠENTRUPERT: Ignac Gregorčič, 
Šentrupert 36; Ivo Ktmestalo, Slo
venska vas 15; Adolf Kos, Sloven
ska vas 16; Janez Breznikar, Rav
nik 26; Albert Pižmoht, Trstenik 
24, in Franc Marolt, Ravnik 3.

ŠKOCJAN: Marjan Mlakar, Jarč- 
ji vrh 14; Angelca Hočevar, Moč
virje 13, in Anica Kotar, Jarčji 
vrh 13.

ŠMARJETA: Marija Škrbina,
Orešje 10.

TREBNJE NA DOL.: Franc Gri 
čar, Dol Podboršt 1; Jože Meglič, 
Lukovek 14; Franc Polanko, Treb
nje 4; Marija Teršar, Trebnje 95; 
Angela Vinšek, Dol. Nemška vas

vsak teden križanko, ob praz
nikih pa nagradno, kot jo že 
doslej. Nekateri žele, da bi 
objavljali kar celo stran  zu
nanjepolitičnih zanimivosti in 
dogodkov . Vsi pa so zelo za
dovoljni z rednim objavlja
njem program a TV.

Križ nabral že 100 naročnikov
Bralci žele vsak teden križanko -  Pokvarjeni 
nabiralniki ovira za pridobivanje naročnikov v 
Kočevju, v Ribniški dolini pa previsoki davki

Cveto Križ iz Kočevja je od 
začetka novembra do 20. de
cem bra nabral že nad 100 no
vih naročnikov Dolenjskega 
lista. V razgovoru je povedal:

— Letos mi gre nabiranje 
nekoliko počasnje od rok. Po
sebno v m estu se ljudje pri
tožujejo, da im ajo pokvarjene 
poštne nabiralnike in jim  za
to časopisi izginjajo, č e  bodo 
hišni sveti v večjih zgradbah 
poskrbeli, da bodo nabiralni- 
ki popravljeni, bom v mestu 
nabral še precej novih naroč
nikov.

Zgodi se tudi, da pride na 
pošto nam esto časopisa le li
stek z naslovom naročnika. V 
takih prim erih zdaj naši po
štarji dajo tem naročnikom 
Dolenjske liste, ki jih dobijo 
oni ali pa jaz za akcijo zbi
ranja novih naročnikov. V 
zadnjem času je takih prim e
rov F>o 3 do 5 na teden, kar 
meče zelo slabo luč na tiste, 
ki so odgovorni za norm alno 
odpremo Dolenjskega lista iz 
tiskarne v Ljubljani.

Letošnja akcija zbiranja na
ročnikov prek pošt je zelo 
dobro organizirana, vendar je 
večina poštarjev — vsaj tu 
pri nas — prem alo prizadev
na. Po mojem mnenju bi vsak 
lahko nabral najm anj 100 no. 
vih naročnikov, saj poznajo 
ljudi na svojem območju in 
tudi vedo, kdo še nima naše
ga lista. Ce bi bil jaz poštar, 
bi vsak teden nabral najm anj 
20 novih naročnikov. Mislim, 
da ni dovolj, če daš kandidatu 
za novega naročnika časopis, 
amtPak mu m oraš tudi razlo-’ 
žiti, kaj vse bo našel v njem.

Večina ljudi Dolenjski list 
hvali, zelo redki pa ga tudi 
grajajo. Vendar tudi ti z gra
jo  prenehajo, ko jim  v razgo
voru prikažem, da morda le 
nim ajo vsega prav. Ljudje bi 
radi v časopisu domače pove
sti, napete romane; veliko jih 
predlaga, naj bi objavljali

Rekorder Cveto Križ je 
nabral že čez 100 novih 
naročnikov (Foto: Primci

Veliko več naročnikov bi 
morali pridobiti še v ribniški 
občini. Vendar se tu  ljudje iz
govarjajo, da časopisa ne m o
rejo naročiti, ker so davki 
preveliki in ne zmorejo tistih 
16 din za polletno naročnino. 
Takih, ki časopisa ne naroča
jo z veseljem, rajši ne nadle
gujem.

Ob zaključku bi vsem na
ročnikom, ki sem jih doslej 
pridobil, in tistim , ki jih še 
bom, zaželel srečno novo leto.

JOŽE PRIMC

1; Anton Novak, Stari trg 2; Jo
žefa Gabrijel, Trebnje; Franc Huč, 
Stari trg, in Ani Kališek, Stari
trg-

TRŽIŠČE: Ivana Borštnar, Mal- 
kovec 23; Marija Pirc; Planina; 
Jože B reg^t, Otavnik 15; Franc 
Damjan, Pijavice 10; Franc Umek, 
Kaplja vas 7, in Alojz Kodek, 
Skrovnik.

UR.ŠNA SELA: Ivan Celič, Gor. 
Sušice 6 , in Matija Kren, Ver
dun 11.

VAS: Anton Jakšič, Jakšiči 6 , 
in Alojz Kakšič, Slavski laz 4.

VELIKI GABER: Franc Slapni 
čar, Mali Gaber 5; Miha Plaveč, 
Cesta 10; Alojz Kastelic, Mali Ga
ber 18; Joži Pevec, Pristavica 4; 
Ivan Medved, Mali Gaber; Jožefa 
Planinšek, Zagorica 24; Marija 
Sirk, Stehanja vas 3, in Franc 
Bregar, Mali Gaber 12.

ŽUŽEMBERK: Anica Perko, Žu
žemberk 149; Ignac Orel, Žužem
berk 4, in Jože Rugelj, Dešeča 
vas 26.

VOJNE POSTE: Vinko Draginc, 
Pulj; Stanko Mravinec, Bileča; 
Jože Kolenc, Tetovo — Makedo
nija: Stane Drmaž, Postojna; Mir
ko Torbica, Vršac; Martin Žulič, 
Vipava; Franc Fabjan, Postojna; 
Ježe Motore, Zadar, Janez Jane
žič,, Sremska Kamenica; Janez Gr- 
din, Bovec; Peter Podobnik, Bi- 
ha<5; Jože Slak, Sarajevo; Anton 
Kump, Beograd, in Jože Kovačič,

^RAZnIe’ POSTE: Franci Reber
nik, Bukalova 9, Jesenice na Gor.; 
Pavlina Zavašnik, Delavska cesta 
8 , Kranj; Autocommerce — sekre
tariat, Trdinova 4, Ljubljana; Al
bin Grubar, Vrhpolje 74, Kamnik; 
Štefanija Kralj, Hrebič 101, Novi 
Zagreb; Franja Kukovičič, Rudnik 
Kakanj, Gor. Kolonija, p. Kakanj 
— BiH, Martin Tuhter, Šentjur 45 
pri Celju; Marija Flis, Radeče 16 
pri Zid. mostu; Marjanca Topuzo- 
vič, Hilendarska 4, frizerski sa
lon, Beograd; Srečko Serčič, Zg. 
Velka 73; Angelca Dimic, Žiberto- 
va 25, Ljubljana-Siška; Jožica 
Springer, Celovška 149, Ljublja
na; Pavla Rostohar, Vila Atalanta, 
počitniški dom Prehrane, Ljublja
na, Crikvenica; Vera Bedene,. Če- 
pelnikova 6 , Ljubljana; Vinko 
Kežman, Dol. Naselje 149, Brega- 
na; Franc Sušin, Vrhovo, Radeče; 
Jože Knavs, Podplanina 20. Ča
bar; Stanko Crtalič, Fr. Benedi
čiča 1, Jesenice na Gor.; Jože 
Vrabič, Mozirje 64; Angelca Ker- 
štajn, Rateče-Planlca 137, in Franc 
Per, Zabnica 2 pri Kranju

INOZEMSTVO: Ivan Petnč,
Oberleningen, Nemčija; Andrej Zu
pančič. Toronto. Kanada; Ana 
Lekše, Dinterfafen: Nemčija; Va
lerija Kašič, FVankfurt. Nemčija; 
Johan Smrekar. Detroit, ITSA: 
Frank Kondrič, Cleveland, USA, 
in Marjana PfVSarič «?‘oir>Tnoen 
Nemčiia

BLANCA: Anion Loparec. Blan
ca 16: Ivan Dvornik, Blanca 25; 
Marija Divjak, Gor Leskovec 19 
in Pavla Pavlič. Poklek .19 

BOSTAN,)- lože Abram. Vrh 29, 
Franc Gane. Simert 10 in Albin 
Novšak, Doi Boštanj 39 

BREŽICE: Anton Kuhar, Cesta 
prvili borcev 19; Jože Kosec, Sent- 
lenart 109; Ida Resnik, Ul. 21. ma
ja 20; Martin Gramc, Sentlenart 
25; Leopold Erban, Stadion; Stan
ko Knez. Murnova 4; Jožica Her
cog. 21 maja 9; Zofija Bršec, 21. 
maja 13; Marija Tolas, Bukošek 
34; Milan Zalnik, Sentlenart 93; 
Karel Žmavc, Brezina 11; Drago 
Ostrelič, Gor. Lenart 20; Tatjana 
Pešak Opekama; Miha Skrinar, 
Bredina 45 in Paniča Budič. Ope
kama

BRUSNICE: Marija Podgoršek, 
osnovna šo’a; Franc Penca, Lesko
vec 4, in Ivan T>irk, B ru lc e  31.

CERKLJE OB KRKI: Marija Ilc, 
Crešnjice 59.

ČRNOMELJ: Jožica Stepan, Pad
lih borcev 16; Ana Jerman, Naklo 
7; Marija Gimpelj, Sela pri Otovcu 
20; Vinko Čampa, Partizanska 18; 
Katarina Kobe, Loka, dvojč^. in 
Jože Bahor. Dobliče 16.
DOBOVA: Ivan Proselc. Mostec
29; Neža Petan. Sela 96, in Jelka 
Magovec. Dobova 28 

IX)BRNIC: Anton Mum, Vrbo
vec 29, Karel Kužnik, Preska 19; 
Vinko Zupančič, Zagorica 1; Anton 
Grabnar, Gor Selce 15, in Anton 
Rt:bolj, Gor. Kamenje 10.

DOLENJSKE TOPLICE: Anton 
Jerič. Dol. Toplice 107; Marija 
Stopar, Dol. Sušice 13; Ana Nose, 
Dol Sušice 15; Novina Franc, Bu- 
šinc 6; Martin Sintič, Dol. Topil
ce; Jariez Novak, Dol Toplice 18, 
in Franc Senica, Podhosta 37.

DRAGATUš: Alojz Lasič. Belč- 
Ji vrh 15 

DVOR: Jože Kužnik, Trebča vas 
14; Alojzij Štravs, Stavča vas; Jože 
Strumbelj, Mali Lipovec 5.

GLOBOKO: Jože Germovšek,
Piršenbreg 18a; Andrej Zivič, Glo
boko 40; Franc Urek, Globoko 3, 
in Miha Varlec, Blatno 3.

GRADAC: Ivan Slmec, Geršiči 8; 
Anton Plut, Gor Dobravice 12; 
Milka Hrast. Gradac 28, in Anton 
Kuzman, Gradac 69

HINJE: Franc Perko, Hinje 25; 
Metoda Ceh, Prevole 34; Alojz Fab
jan, Sela 15. m Fraiic Vidmar, 
Lopata 31 

KAPELE: Jože Krulc, Rakovec 
1 2.

KOČEVJE: Ivan Rogelj, Mahov
nik 22; Tončka Škufca, Kidriče
va 1, in Alojz Rački, Podgorska, 
stolpič 2 .

KRŠKO: Rupert Uršič, Povšca 
6; Pepca Pleterski. Kremen 14; 
Zora Gregorič. Cesta 4. julija 34; 
Alojz Medvešček. Nikola Tesle; 
Franc Soba. Kremen 19; Zora Ci
merman, Vrtna 5; Fanika Cener, 
Trška gora 14. in Rihard Kolman. 
Sotelsko 1.

KRMELJ: Aloj* Papež, Krmelj 
42; Manja Grabnar, Krmelj 10; 
Mojca Salamon, Krmelj 26. In 
Jožefa žlbert. Goveji dol 2

Predsednik delavskega sveta gradbenega podjetja PIONIR Ivan Rovan in pred* 
sednik upravnega odbora Janez Gabrijelčič čestitata jubilantom  na nedeljski slav
nosti. Ob tej priložnosti so 97 zaposlenih oziroma upokojencev nagradili za 10-letno 
oziroma 20-Ietno delo v podjetju. Ročne ure so prejeli tudi vsi tisti, ki so bUl v 

letošnjem  letu upoko,ieni. (Foto: S. Dokl)

PODJETJE

OBRTNIK, Ljubljana
s svojimi poslovalnicami in krojaškim obratom v Novem mestu

želi svojim potrošnikom  in poslovnim prijateljem  srečno in uspeha polno 
novo leto 1969 in se priporoča za nadaljnje poslovanje!

NOVA MODA in p̂  \  ovalnica OBRTNIK na Glavnem trgu bosta za novo 
leto razprodajali p<  ̂ g nekatere konfekcije, dam skih nedrčkov, steznikov, 
ženskih in moških nogavic tudi razne AVTOMOBILSKE PREVLEKE p>o re
klamnih cenah.

POSLUŽITE SE UGODNEGA NAKUPA!

Volkswagen

Pojem KVALITETE-
ZANESLJIVOSTI -  
EKONOMIČNOSTI

— dobro organizirana servisna služba z originalnim i rezerv
nim i deli po zm ernih cenah

— dobava vozil v treh  dneh po vplačilu iz konsignacije v 
L jubljani. Zahtevajte ponudbo!

Generalni zastopnik

l] \T E R E X P 0 1 IT
B K O < ;ilA D
FILIALA LJUBLJANA, TITOVA 25, 
TELEFON 312-061



i, A v \ \ \ & ^ . - ^

/ / / ^ y

' ' " ' ' W f ' ! '
y 1 "

Le g le jte! T ole je  b ila  ed ina  m ožnost, d a  bom o lahko  v m in i dočaiia le
novo le to  . . .

Klo je ura  odbila polnoči, 
je Ela vstala, nas vse po 
vrsti poljubila in stopila k 
vratom.

— Spremi jo! — je rekla 
moja pozorna žena, ne da bi 
pomislila, da si v tem mrazu 
lahko nakopljem bronhitis. 
Poznam Elo! T rikrat ali še 
večkrat se vrne, ker vedno 
kaj pK>zabi. Potem moram 
pa stati na prepihu! Ko sem 
že mislil, da je odšla, sem 
spet zaslišal zvonec.

— Oprosti, — je vljudno 
rekla Ela — toda kljuka na 
mojem avtomobilu je zamrz
nila, Bi lahko malo pihal va-

Simon
Carmiggelt:

M R A Z
njo, saj imaš precejšnjo ka
paciteto, ali ne?

Slišati je bilo kot kompli
ment!

Prava neumnost, klečati v 
snegu in pihati v zamrznje
no kljuko »hrošča«.

— Seveda! — sem rekeJ.
— Nič ne bo, — je rekla 

ona, — poskusi z vžigalni
kom!

— Tudi z vžigalnikom ne 
gre, — sem .rekel čez čas.

— Ali nimaš sveče? — me 
je nežno vprašala.

Imel sem sveče, toda na 
podstrešju. Štiri nadstropja 
gor, štiri nadstropja dol! Kaj 
morem, če pa je Ela naša 
znanka!

— Z roko moraš zavarovati 
plamen — mi je rekla Ela, 
ki je v teoriji znala prav vsa 
opravila. Malce si si ope
kel kožo, a saj ni trajalo 
dlje KOt deset minut.

— Nehaj že! — se je ne
nadoma domislila, — prinesi 
kladivo, razbila bova šipo!

Spet sem odtacal na pod
strešje m prmesel orodje.

— Umakni se, da te ne bo 
ranil kakšen drobec stekla!

Ela se je umaknila, jaz 
p a . . Pošteno je treba uda
riti, da človek razbije tako 
odporno steklo!

— Zdaj se lahko odpe
lješ . .  .

Komaj sem spregovoril, 
sem opazil, da me Ela ne
kam čudno gleda.

— Nekaj ti moram pove
dati . . .

— Kar povej . . .
— To sploh ni moj avto

mobil. Sele zdaj sem se spo
mnila. IVIoj stoji na drugi 
strani ulice.

Ne vem, kako sem jo po
gledal. Ona pa je nemočno 
odgovorila:

— Oni so krivi. Zakaj pa 
proizvajajo toliko enakih av
tomobilov!

Lloyd George je bil ori
ginalen človek in m skri
val svojega prepričanja. 
Med kosilom na dvoru ga 
je vprašal kralj George V..- 

»Kako je mogoče, da so 
moji dohodki tako majh
ni?«

Slavni državnik je po 
teh besedah vzel iz srebr
nega vedra za šamjMujec 
kos ledu in ga izročil svo- 
lemu sosedu s prošnjo, 
naj si ga podajajo naprej, 
dokler ne bo kos prišel 
do kralja.

Ko je prišel led v kra
ljeve roke, ga ni bilo sko
raj nič več. Tedaj je spre
govoril Lloyd George:

»Ali sedaj vidite, zakaj 
dohodki vašega veličanst
va tako zvodenijo?«

[ M A

M
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D al je  p o k lic a ti d ežu rn eg a  
zd rav n ik a , p a  b lo k ača  d ev e tn a js teg a  
b loka . K o je  b lokač  p o trd il , d a  je  bil 
knefling  s štev ilk o  J —29 511 vče ra j ves 
d an  n a  red n em  delu , je  h o te l O to  z d ra 
vnikovo s tro k o v n o  m n en je , če človek 
lahko  zvečer od  tifu sa  zboli, z ju tra j  
p a  je  že m rtev . Z d rav n ik  je  iz javil, d a  
to  n i m ogoče. V saj tr ije , š t i r je  dnevi 
p re te č e jo  od  zače tk a  bolezni do  s m rti 
p r i n a jh u jš ih  p r im e r ih  in  zelo s la b o t
n ih  ljudeh . O to  je  zah teva l p o d p is  
zd rav n ik a , ki je  ugo tov il s m r t  knef- 
linga  s štev ilko  J —29 511. N aj so  si so 
bn i p isa r, š tu b a k  in  b lokač  še tak o  
p rizadeva li, p o d p isa  n iso  našli. K a rto n  
p o k o jn eg a  je  p o d p isa l le v o d ja  k o m an 
de, ki je  z ju tra j  n a  b lok ih  p revzem ala  
m rtv ece  in  jih  odvažala  v sk lad išče  
p red  k re m a to r ij .

Ko je  O to  F ritz  ta k o  p o d ro b n o  sam  
raz isk a l vseh p e t p rim e ro v , je  ugotov il 
silno  p re m e te n o s t in  o p rezn o s t p r i lik 
v idac ijah . S am o  s m r t  kneflinga , ki 
ga je  u s tre lil esovec n a  n as ip u , je  p o d 
p isa l rev irsk i dežu rn i zd ravn ik . To je  
tu d i izpovedal, d a  je  p o k o jn eg a  p re 
g ledal in  ugo tov il s m r t  z a rad i s tre la  
v glavo.

F ritz a  je  ra z g a n ja la  že lja  po  u b ija 
n ju  in trp in č e n ju . K o m aj je  zad rževal 
svo jo  jezo  in bes. T o d a  m o ra l je  p re j 
ugo to v iti, ali so  zd rav n ik i povezani v 
z a ro to , p rav  ta k o  rev irsk o  o seb je , štu- 
bak i in b lokači s ce lo tn o  ta b o riščn o  a d 
m in is tra c ijo  in u p rav o  ali g re  le za 
sp re tn o  in d rzn o  m a lo štev iln o  skup ino , 
ki je  likv idac ije  neopazno  izv ršila , t r u p 
la  o d laga la  k p re o s ta lim  in iz k o ris tila  
n ev estn o st in  p o v ršn o s t sob n ih  in b lo 
kovnih  a d m in is tra to r je v , ki n iso  ugo
ta v lja li vzrokov sm rti. M rliče, ki so 
jih  s leh e rn o  ju t ro  našli n a  k u p u  v ko- 
palniCi, so n a jp re j znosili p red  blok, 
n a to  pa jih  p re p ro s to  odp isa li v k a r 
to tek i S p osebn im  p o roč ilom  so o sm r
ti redno  obveščali g lavno ta b o riščn o  
p isa rno .

O to  F ritz  je  sam o  to  ra zm iš lja l, ko 
ga in  ko liko  bi jih  sp rav il v m učiln ico , 
d a  bi se dokopal do  sov ražne  m reže. 
S um ljiv  je  bil zan j celo esovec, ki je  
u stre lil kneflinga  št. J —27 304, čep rav  
vse do  sed a j to  za esovske  s tra ž a r je  
ni bilo  su m ljivo , am p ak  celo pohvalno . 
Dva dn i d o p u s ta  je  d ob il v sak  za s m r t 
enega kneflinga. In  n ik o m u r ni bilo  
tre b a  posebej dokazova ti, zak a j je  s t re 
lja l

»Toda ta le  p r i m e r . . .«  je  v r ta l v 
seb i O to  F ritz , »v sk lo p u  p e tih  v is ti 
noči in z is tim  nam enom .«  — b il je  k o t 
n a  trn ju ,  ko je  čaka l od loč itve  vo d je  
ta b o riščn eg a  g estap a . O ddal m u  je  o 
p re isk av i in  ug o to v itv ah  p o d ro b n o  p o 
ročilo , k a te re m u  je  p red lož il p red loge

za  iz red n o  u k rep e . Č akal je  v svo ji so 
bi, k a j bo  v o d ja  odločil. P rav  ra z g a n ja 
lo  ga je  od  s ilne  m aščeva lnosti. Bil je  
re sn ičn o  uža ljen , d a  si je  u p a l kdo  po 
s ta v lja ti  se  p ro t i  n jem u . V n jegovem  
ta b o rišču ! O to  F ritz  je  bil g estapovsk i 
n a red n ik . D ro b an  ko lešček  v s t ro ju  in  
še  m nogo  m nogo  m a n jš i delček  v ge
s tap o v sk em  a p a ra tu , ki je  d rža l v svo
j ih  k re m p ljih  la s tn o  deželo in E vropo . 
T o d a  O to F ritz  je  delo  neznane ta jn e  
o rg an izac ije  v ta b o rišč u  ču til k o t 
o seben  n ap ad  n an j. V odil je  v ta b o r i 
šču  ju g o s lo v an sk o  sek c ijo  že tr i  le ta . 
Zelo u sp ešn o  vodil. S k o ra j osebno  je  
poznal je tn ik e , k i so  p r ih a ja l i  v ta b o 
rišče , in  n jih o v o  ž iv ljen je . S p re m lja l 
j ih  je  v ta b o r iš č a  izven D achaua, v po 
d ružn ice . B del je  n a d  n jim i in  sk u p n o  
z g es tap o v sk im  c e n tro m  n a  B ledu  in 
v G rad cu  s p re n e k a te r im i k o m b in ira l 
n a jra z lič n e jš e  akcije . T ako  je  sode lo 
val v ak c ijah , ko so  ta b o riš č n ik e  
n a lašč  izpuščali m  dela li p re p la h  za 
n jim i sam o  zato , da  se je  m ed  d e se ti
m i eden  lahko  k o t n jih o v  ag en t v rin il 
ali m ed  ju g o s lo v an sk e  p a rtiz a n e  a li k o t 
ubežn ik  v ilegali m ed  p o lin te rn ira n c e  v 
begunsk ih  ta b o rišč ih . Za gestapo  so 
o p rav lja li po seb n e  naloge.

O to  F ritz  je  znal o d b ira ti  p rv e  lju d i 
za v sak ršn o  ak c ijo , ki jo  je  p red lag a l 
G radec  ali B led. Po F ritzo v i k riv d i ni 
n ik d a r  p riš lo  do  po lom a. Z a to  ga je  
d a n a šn je  o d k r i tje  te m b o lj n a jp re j o su 
pnilo , p o tem  užalilo  in n azad n je  s p ra 
vilo v bes. S k len il je  v seb i, d a  bo ali 
un ičil v ka li ta jn o  rd ečo  o rg an izac ijo  
ali pa  unič il in  o nesposob il vso ak tivno  
ju g o s lo v an sk o  sekcijo . B rezobzirno . Z 
vso k ru to s tjo , ki jo  je  F ritz  zm ogel. 
In  ta  n i b ila  m a jh n a .

R avno ko je  razm iš lja l, d a  bo v ta 
b o rišču  in scen ira l u p o r, ki m u  bo dal 
p ro s te  ro k e  za p o b ija n je , je  vstop il v 
sobo  šefov o rd o n a n s  m  O to F ritzu  iz
roč il povelje .

»Vse!« — F ritz u  so zaža re la  lica. Do
bil je  ukaz  za tis to , k a r  je  želel. Vse, ki 
so  bili k ak o rk o li v bližini p e tih  p o k o j
n ih , im a  p rav ico  sp ra v iti v m učiln ico  
in  iz n jih  izvleči, kdo, k je , zak a j, za 
koga, k o m u  . . .

S T ig rom  sva za jem ala  čo rbo  iz 
m enažke in m ed vsako žlico, ki jo  je 
nesel o g  u st v m enažko , mi je 
po ro ča l o  uspeli ak c iji n aših  tro jk . Pri 
pe tih  p r im e rih  jim  je  uspelo , p ri še
stem . P levnikovem  p rim e ru , p a  jim  le 
spod le te lo . Vse je  bilo  p rip ra v lje n o  za 
P levnikovo likv idac ijo  Z adušil bi se v 
p esku  ta b o rišč n e  • k an a lizac ije  T oda 
n ek a j u r  p red  ak c ijo  so P levnika po
k licali v ta b o riš č n o  u p rav o  m ga do 
delili k t r a n s p o r tu  v p o d ružn ico  ta b o 
rišča . ki je  b ilo  n ek je  blizu šv icarske  
m e je  v T iro lah . V tis t ih  n ek a j u rah . s 
k a te rim i so  razpo lagali, n iso  m ogli 
s to r it i  n ič d rugega , k o t d a  so  po svo jih  
zau pn ik ih  p o sredova li v is to  sku p ino , 
ki je  b ila  do ločena za tr a n s p o r t ,  dva  od 
članov  tro jk e . D obila s ta  nalogo  P le
vn ika  v tr e h  d n eh  n a  k ak ršen  koli n a 
čin  lik v id ira ti. T re tje g a  č lan a  tro jk e  
n iso  sp ra v iti v t r a n sp o r t . P osta l sem  
p o zo ren  n a  to , ko  m i je  T ig er p o ro ča l, 
d a  se je  n jegovem u  sp re je t ju  od ločno  
u p r l oče S e b a s tija n  iz g lavne ta b o r i 
ščne  up rav e . N a poseb n o  v p ra ša n je  
sem  do b il odgovo r, d a  g re  za  nekega 
G re g o rja  iz L ju b ljan e .

I9

9. No. notranjost je ostala nepoškodovana. 
Avto so odvlekli In v enem tednu -  da. kaj danes 
zmorejo kleparji in ličarji -  je bil avto tak kot 
nov, če ne še lepši! In zavistnežem ni preostalo  
drugega, kot da spet pozelenijo! -  Avto je zdaj 
stal na dvorišču pred ljubko hišico Paradižni

kovih in »čakal nadaljnjih navodil«. Gospodar in 
gospodinja sta medtem polnila kovčke; priprav
ljala sta se na prvo veliko potovanje. -  Prtljaga 
je bila kmalu nared in Paradižnik je skočil iz 
hiše. »Še enkrat ga obrizgam,« je dejal, »se mi 
zdi. da je malo praška sedlo na lak!« -  Para

dižnik je svojega ljubljenca polival kot z blago

slovljeno vodico. S hladnim blagim curkom. Ob

lival ga od zad, od spred in z obeh strani. Pa 

tudi od zgoraj. -  Bil je skoraj pri kraju s pra

njem. ko je curek nenadoma zamrl!

DOLENJSKI UST * TEDNIK* VESTNIK: vsak četrtek 60.000 izvodov! 2 9



Vas potrošniki in kupci se ne poznajo? Pokličite Novo mesto (068j-21-22W } M

GOSTINSKO PODJETJE

HOTEL 
PUGLED
KOČEVJE

želi vsem svojim gostom veselo praznova
nje novega leta! PRIPOROČAMO SE ZA 
OBISK NAŠIH OBRATOV.

ŠOLA ZA POKLICNE VOZNIKE 
MOTORNIH VOZIL 
LJUBLJANA-JEŽICA

r a z p i s u j e

VPIS UČENCEV
za šolsko leto 1969

Rok za vpis je do 20. januarja  1969.
Pouk se bo začel 5. februarja in bo tra ja l do
1. ju lija  1969.

POGOJI:
— da je  učenec dopolnil 18 let starosti,
— da ima končano osemletko ali vajensko 

šolo in da je zdravstveno sposoben za voz
nika motornih vozil.

Po uspešno končanem šolanju pridobe učenci 
naziv poklicnega voznika za B, C in E kate
gorijo.
Vse drugi inform acije dobite na šoli ali po 
telefonu 341-037.

UPRAVA ŠOLE

Komisija za volitve in imenovanja 

občinske skupščine Novo mesto

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

občinskega sodnika 
za prekrške

POGOJI: kandidati m orajo imeti pravno fa
kulteto in pogoje iz 15. člena zakona o orga
nih za kaznovanje prekrškov (Uradni list SRS 
št. 13/66).

Osebne dohodke določi po pooblastilu občin
ske skupščine komisija za volitve in imeno
vanja.

Prijave je treba poslati v 15 dneh po dnevu 
objave s kratkim  življenjepisom in z doka
zili o strokovnosti. -

VODNA SKUPNOST KOČEVJE

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

VODOVODNEGA 
INŠTALATERJA

P o g o j i ;  kvalificiran vodovodni inštalater in ko
vinar s 5-letno prakso.

Zaposlitev je možaia takoj ter velja razpis do za
sedbe delovnega mesta.

Osebni dohodki po pravilniku o osebnih dohodkih. 

Prijave na gornji naslov pošljite do 15. 1. 1969.

RAZPISNA KOMISIJA PRI SVETU DELOV
NE SKUPNOSTI UPRAVE OBČINSKE SKUP
ŠČINE NOVO MESTO

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

Šefa in matičarja krajevnega 
urada Škocjan

P o g o j i :
srednja strokovna izobrazba (upravna ali dru
ga ustrezna šola) in dve leti delovnih izkušenj.

Osebni dohodki se določijo po pravilniku e 
delitvi dohodka in osebnih dohodkov v upravi 
občinske skupščine Novo mesto.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in 
kratkim  življenjepisom sprejem a razpisna ko
misija 15 dni od dneva objave.
Vsi kandidati bodo o izidu razpisa pismeno 
obveščeni v 15 dneh po preteku razpisnega 
roka.

RAZPISNA KOMISIJA PRI SVETU 
DELOVNE SKUPNOSTI UPRAVE OB
ČINSKE SKUPŠČINE NOVO MESTO

Z A H V A L A

Ob bridki izgubi naše mame, stare mame in tašče

KATARINE BAJER
iz 2abje vasi

se najlepše zahvaljujemo vsem, ki so nam  v teh 
težkih trenutkih stali ob strani, nam izrazili sožalje 
ali nam. kakorkoli pomagali. Posebno zahvalo smo 
dolžni duhovščini za spremstvo na zadnji poti, pev
cem za njihove žalostinke, darovalcem cvetja in 
vencev in vsem, ki so jo spremili k zadnjemu po
čitku, te r delovnemu kolektivu Keramika. Zahvalju
jemo se tudi dr. Vodniku, ki jo je dolga leta zdra
vil in ji posebno zadnje čase lajšal bolečine.

Družina Kraševec — Žabja vas

V I N O G R A D N I K I !

Nudimo vam prvovrstne

TRSNE 
CEPLJENKE

naslednjih sort:

rebula, malvazija, laški rizling, renski 
rizling, tokaj, pinela, zelen, sovinjen, 
rizvanec, rdeča kraljevina, žametna 
črnina, traminec, rulandec, merlot, 
teranovka (refošk), barbera, modra 
frankinja, kraljica vinogradov, afus ali 
muškat Hamburg in kardinal.

Vse sorte so na podlagi B. x r. Kober 5 BB. Sorta 
teranovka (refošk) je tudi na p>odlagi Rupestris 
du Lot.

Na zalogi imamo tudi

korenjake vrste B. x r. Kober 5 BB.
Trsni m aterial prodajam o vsak delavnik od 7. do
14. ure v trsnici Vrhpolje pri Vipavi. Na željo 
kupca dostavljamo trsni m aterial tudi po žele25nici
in pošti.

Kmetijska vinarska zadruga 
Vipava

Z A H V A L A

Ob boleči izgubi moje ljube mame

ANGELCE PETRIČ
se iskreno zahvaljujemo organizaciji Zveze borcev 
Bršlin, Zvezi borcev Novo mesto. Zvezi borcev Ljub
ljana, Rdečemu križu Novo mesto, pevcem in godbi 
ter vsem ostalim, ki so jo  spremili na njeni zadnji 
poti in izrazili sožalje. Posebno se zahvaljujem 
tovarišu Rudiju Mrazu za ganljive in tople poslo

vilne besede.

Sin Jože in drugo sorodstvo

a)

b)

Konfekcija

KOMET Metlika
r a z p i s u j e  dve prosti delovni mesti

Šefa finančno računskega 
sektorja in 
mehanika

P o g o j i :
a) srednja strokovna izobrazba z večletno prakso,
b) večletna praksa pri popravilu šivalnih strojev.

Ponudbe z dokazili sprejem a upravni odbor pod
je tja  do vključno 31. 12. 1968.

Komisija občinske skupščine Novo mesto za 
volitve in imenovanja

r a z p i s u j e

delovna mesta v davčni upravi 
občinske skupščine Novo mesto:

1. načelnika uprave,
Z. pomočnika načelnika in pravnega svetovalca,
3. analitika,
4. štiri davčne inšpektorje,
5. 2 referenta za odmero od kmetijstva,
6. referenta za odmero davka od stavb in krajevni 

samoprispevek,
7. 2 referenta za odmero od obrti in drugih gospo

darskih dejavnosti, od intelektualnih storitev in 
prispevka od skupnega dohodka občanov,

8. referenta za odmero davka od nepremičnin in 
pravic na dediščine in darila, od premoženja in 
za takse,

9. vodja knjigovodstva,
10. 4 knjigovodje,
11. referenta za registracijo računov,
12. vodja izvršilne službe,
13. 4 davčne izvršitelje,
14. vodja pisarne,
15. 2 pripravnika.

Kandidati m orajo imeti:
pod 1. visoko ali višjo strokovno izobrazbo ekonom- 
sko-komercialne, pravne ali upravne sm eri te r tri 
leta oziroma pet let delovnih izkušenj v finančni 
službi;
pod 2. visoko ali višjo strokovno izobrazbo pravne 
ali upravne sm eri te r dve leti oz. štiri leta delovnih 
izkušenj v pravni ali upravni službi; 
pod 3. vsoko ali višjo strokovno izobrazbo ekonom
ske sm eri te r eno leto oz. dve leti delovnih izkušenj 
v ekonomsko-komercialni službi; 
pod 4. višjo ali srednjo strokovno izobrazbo ekonom
ske, upravne ali pravne sm eri te r  tr i leta o*, deset 
let delovnih izkušenj v finančni službi; 
pod 5. srednjo strokovno izobrazbo te r tri leta de
lovnih izkušenj v davčni službi;
pod 6. srednjo strokovno izobrazbo te r tr i leta de
lovnih izkušenj v davčni službi;
pod 7. višjo strokovno izobrazbo pravne, upravne 
ali ekoiH>mske smeri te r dve leti delovnih izkušenj 
v davčni službi;
pod 8. višjo strokovno izobrazbo pravne, upravne 
ali ekonomske smeri te r dve leti delovnih izkušenj
v davčni službi;
pod 9. viš,io strokovno izobrazbo ekonomske smeri 
te r tri leta delovnih izkušenj v davčni ali finančni 
službi;
pod 10. srednjo strokovno izobrazbo te r dve leti 
delovnih izkušenj v finančni službi; 
pod 11. srednjo strokovno izobrazbo te r dve leti de
lovnih izkušenj v davčni ali finančni službi; 
pod 12. višjo ali srednjo strokovno izobrazbo uprav- 
no-pravne ali enkonomske smeri te r dve leti oz. pet 
let delovnih izkušenj v davčni ali finančni službi; 
pod 13. srednjo stroko\Tio izobrazbo ali dokončano 
osemletko;
pod 14. srednjo strokovno izobrazbo ter eno leto 
delovnih izkušenj;
pod 15. eno delovno mesto z visoko izobrazbo eko
nomske ali pravne smeri,
eno delovno mesto z višjo izobrazbo enkonomske ali 
upravnopravne smeri.

Z;i kandidate pod t. 13. je določena 6-mesečna 
preizl:ušnja.

Prijuve z dokazili o izpolnjevanju pogojev in krat
kim življenjepisom sprejem a komisija občinske 
skupščine Novo mesto za volitve in imenovanja 15 
dni od neva objave.

Vsi kandidati bodo o izidu razpisa pismeno ob
veščeni.

Komisija občinske skupščine 
Novo mesto za volitve in ime- 

novanja

Svet delovne skupnosti DOLENJSKE
GA LISTA -  Novo mesto

r a z p i s u j e

na podlagi 5. člena zakona o štipendijah in 
posojilih za izobraževanje-^Uradni list SRS 
št. 26/67) in sklepa sveta z dne 7. 12. 1968

P O S O J I L O

za študij na visoki šoli za politične vede, 
sociologijo in novinarstvo (na novinarski 
katedri).

Posojilo znaša 300 din na mesec, daje pa se za 
obdobje dveh študijskih let. Prosilci m orajo izkazo
vati vsaj dober uspeh pri opravljanju izpitov. Pred
nost bodo imeli prosilci z ^ I j š im  učnim uspehom, 
višjim letnikom študija in z ustreznejšim  socialnim 
stanjem.

Prismene prošnje naj prosilci v^ložijo v 15 dneh po 
objavi tega razpisa. Vlogi je treba priložiti vse do
kumente, iz katerih bo razvidno, da prosilec že 
študira na VŠPV (novinarska usm eritev), kakšen 
je njegov dosedanji učni uspeh te r njegovo socialno 
stanje oz. socialno stanje njegovih hranilcev.

O FKKlelitvi posojila bodo vsi prosilci pismeno obve
ščeni.



R a d i o  l j u b l j a n a
VSAK UAi\i poročila ob 5.15,

6.00 , 7.00, 8.00. 10.00, 12.0Q, 13.00, 
15.00. 18.00, 19.30 in 22.00 Pisan 
giasbeni spored od 4.30 do 8.00
_ ■  PETEK, 27. DECEMBRA: 8.08 

Glasbena matineja s slovenskimi 
skladbami, 9.25 »Morda vam bo 
všeč« — stereofonska oddaja 10 15 
Pri vas doma 11.Oo P oročila — 
Turistični napotki za tuje goste.
12.30 Kmetijski nasveti — inž. Mar
ko Bertoncelj: Hlevi z odplako va
ljem  gnoja. 12.40 Cez polja in po
toke. 13.30 PripKjročajo vam
14.35 Naši poslušalci čestitajo in 
pozdravljajo. 15.20 Napotki za tu
riste. 15.25 Glasbeni mtermezzo.
15.45 Turistična oddaja. 16.00 Vsak 
dan za vas. 17.05 Človek in zdrav- 
W 18.15 Zvočni razgledi po za
bavni glasbi. 18.45 Na mednarod
nih križpotjlh. 19.00 Lahko noč, 
otroci! 19 15 Minute s j«voem Sta- 
J^tom Mancinijem. M.00 Koncert 
Komornega zbora RTV Zagreb.
21.15 Oddaja o morju in pomor
ščakih.

■  SOBOTA, 28. DECEMBRA:
8.08 Glasbena matineja. 9.25 Cez 
travnike zelene. 9 50 »Naš avto- 
stop<(. 10.15 Pri vas doma. 11.00 
Poročila — Turistični napotki za 
tuje go.ste. 12.30 Kmetijski nasve
ti — Ekonomika. 12.40 Narodne 
pesmi Iz Vojvodiiie. 13.30 Pripo
ročajo vam . . . 14.05 Glasbena
pravljica. 14.25 V vedrem ritmu.
15.20 Glasbeni intermezzo. 15.40 
Naš podlistek — Ivan KuSen; 
Umor v spanju 16.00 Vsak dan 
^  vas. 17.05 Gremo v kino. 18.15 
Pravkar prispelo. 18.50 S knjižne- 
Ea trga 19.00 Lahko noč, otroci!
19.15 Minute z ansamblom Mojmi- 

Sepeta 20.00 Sobotni zabavni
niozaik. 20.30 Radijska igra — dr.

VValter Gerteis: »Vozla inšpektorja 
Braina«. 21.30 Iz fonoteke radia 
Koper 22 15 Oddaja za naše iz
seljence.

■  NEDELJA, 29. DECEMBRA: 
6.00—8.00 Dobro jutro! 8.05 Veseli 
tobogan — (posnetek javne radij
ske oddaje). 9.05 Koncert iz naših 
krajev — Kamnik vabi Štajersko
10.05 Se ponmite, tovariši Mi
lan Guček: Po neizhojenih gazeh.
10.30 Pesmi borbe In dela. 10.45 
—13.00 Naši poslužalci čestitajo in 
pozdravljajo — vmes ob 11.00 Po
ročila, vremenska napoved — Tu
ristični napotki za tuje goste. 11.50 
Pogovor 3 poslušalci. 13.15 Vedri 
zvoki z velikimi orkestri. 13.30 
Nedeljska rej-ortaža. 14.35 Humo
reska tega tedna — Slovenske no 
voletne. 14.45 Z novimi ansambli 
narodno zabavne glasbe. 14.05 Ne
deljsko športno popoldne. 17.30 
Radijska igra — A. T. Linhart: 
»Ta veseli dan ali Matiček se že
ni«. 19.00 Lahko noč, otroci! 20 00 
»V nedeljo zvečer«. 22.15 Serenad- 
ni večer

■  PONEDELJEK, 30. DECEM
BRA: 8.08 Glasbena matineja. 10.15 
Pn vas doma. 11.00 Poročila — 
Turistični napotki za tuje goste.
12.30 Kmetijski nasveti — inž. 
Bojan Nendek: Prvi uspehi na go
vedorejo usmerjenih kmetij. 12.40 
Majhen koncert pihalnih orkestrov.
13.30 Priporočajo vam . . 14.35 
Naši poslušalci čestitajo in poz
dravljajo. 15.20 Glasbeni inter
mezzo. 16.00 Vsak dan za vas
18.15 »Signali«. 18.35 Mladinska 
oddaja: »Interna 469« 19.00 Lahko 
noč, otroci! 19.15 Minute s pevko 
Jožico Svete 20.00 Simfonični or
kester RTV Ljubljana v Mariboru.
22.15 Za ljubitelje jazza. 23.05 Li
terarni nokturno

■  TOREK, 31. DECEMBRA:
8.08 Operna matineja. 8.55 Radij
ska šola za srednjo stopnjo — 
Razstava glasbenih slik 9.25 »Mor
da vam bo všeč« — (stereofonska 
oddaja) 10.15 Pri vas doma. 11.00 
Poročila — Turistični napotki za 
tuje goste. 12.30 Kmetijski nasveti

— inž. Albin Stritar; Poslušalcem 
kmetijskih nasvetov ob kon(ju le
ta 12.40 Slovenske narodne pesmi
13.30 Priporočajo vam . . 14.05
Čestitke za praznik 15.30 Silve
strovo popoldne za najmlajše po
slušalce. 17.05 V veselem pričako
vanju 18.15 Polke, valčki in do
mače viže. 19.00 Lahko noč, otroci!
19.15 Na—̂ ma za Novo leto. 20.00 
—23.55 Silvestrov horoskop.

■  SREDA. 1. JANUARJA: 8.05 
Radijska igra za otroke — H. C!h. 
Andersen; »Snežna kraljica«. 9.05 
Najmlajši poslušalci v Novem letu 
in zimi. 9.35 Ansambel Mojmira 
Sepeta in Ljubljanski jazz ansam
bel. 10.15 Novoletna voščilnica or
kestra RTV Ljubljana. 11.00 Po
ročila — Tiiristični napotki za tu
je goste. 12 10 Čestitke za praz
nik. 13.15 Obvestila in zabavna 
glasba. 14.05 Nove domače melodi
je pred občinstvom ui pred mikro
foni 15.05 Mladina sebi in vam
16.00 Radijska igra — Marcel Pag- 
nol; »Lepa pekovka«. 17.05 Novo
letni koncert C5ershwinovih in 
Straussovih melodij. 18.25 »Le-te 
fabule mu babje vere«. 19.00 Lah
ko noč, otroci! 20.00 Plesni orke 
ster RTV Ljubljana na odru celov
ške koncertne hiše. 21.30 Novolet
na Top-Pops 11. 22.15 Ples v novo
letni večer

■  ČETRTEK. 2. JANUARJA:
8.05 Radijska šola za otroke — 
Prane Puntar; »A« 9.05 »Anonim
na voščila«. 10.05 Tudi letos hoče
mo biti veseli in dobre volje. 11.00 
Poročila — Turistični napotki za 
tuje goste. 11.40 Mojca Murko; 
Vroče leto. 12.10 Melodije za opol
dansko razpoloženje. 13.15 Obvesti
la in zabavna glasba. 14.05 Novi 
posnetki s solisti ljubljanske ope
re. 15.05 »Novoletni poljubi — sta- 
roletne melodije« 16.30 »Z mra
kom prihajajo melodije spominov«
17.05 Ples ob petih. 19.00 Lahko 
noč. otroci! 20.00 Pesmi o zimi, 
vinu in ljubezni . . ■. 21.00 Humo
ristična voščilnica. 21.40 Glasbeni 
nokturno 22 15 S popevkami po 
svetu

ZAHTEVAJTE JO 
V VA.<I TRGOVINI
NEDEUA 29. DECEMBRA

'• n o  Kmetijska’ odaja v madžar
ščini (Beogiad)

8.30 Dobro nedeljo voščmio z an
samblom Lojzeta Slaka — 
(Ljubljana)

10-00 Kmetijska oddaja (Zagreb)
10.45 Filmska matineja: Daktari 

(Ljubljana)
*5.40 TV kažipot (Ljubljana)
16.0() Najboljši športniki leta — 

(Zagreb)
16.30 Propagandna oddaja (Ljub

ljana)
16.4.5 Saga o Porsytih — ponovitev 

(Ljubljana)
17.35 Karavana — potopisna re

portaža (Beograd)
Ift-OS Stare viže za staro leto — 

(Ljubljana)
18.50 Cikcak (Ljubljana)
10.05 Zabavno glasbena oddaja — 

(Ljubljana)
lS-45 Mi smo za vas. dedek mraz; 

Slovo od dneva (Ljubljana)
20.00 TV dnevnik (Beograd)
20 45 VijavaJn (Ljubljana)
20.50 Zabavno glasbena oddaja — 

(Zagreb)
21.50 Športni pregled (JRT)
22.20 Koledniki — slovenski film 

(Ljubljana)
22.35 TV dnevnik (Beograd)

PONEDEIJEK. 30. DECEMBRA

9.35 TV v šoli (Zagreb)
10.30 Ruščina (Zagreb)
11.00 (Dsnove splošne izobrazbe — 

(Beograd)
14.45 TV v šoli — ponovitev — 

(Zagreb)
15.40 Ruščina — ponovitev (Beo

grad)

16.10 .Angleščina (Beograd)
16.45 Madžarski TV pregled (Beo

grad)
17.00 Poročila (Zagreb)
17 05 Ma'i svet — oddaja za otro

ke (Zagreb)
17.30 Skrivnosti narave — (Ljub-
17.5.S Po Sloveniji (Ljubljana)
IB.20 Propagandna medigra (Ljub-

l.iana)
18.25 O izboru besed v posamez

nih zvrsteh jezika — oddaja 
iz cikla Slovenščina (Ljub
ljana)

18 50 Zemlja brez Adama — re
portaža Sarajevo (Zagreb)

19.25 Vokalno instrumentalni soli
sti fom Jones (Ljubljana)

19.45 Mi smo za vas, dedek Mraz; 
Veselje za ples (Ljubljana)

20.00 TV dnevnik (Ljubljana)
20 ,30 Viiavaja (Ljubljana)
20.35 Cavallerija Rusticana — TV 

drama (Ljubljana)
21.20 Novoletna čestitka (Zagreb)
22.35 Johnny Griffit Quartet — iz 

c i k l a  Jazz festival v Ljublja
ni (Ljubljana)

22.55 Poročila (Ljubljana)

TOKEK. 31. DECEMBRA

9.35 TV v Soli — novoletni spo
red (do 10.55) (Zagreb)

16.50 R:sanka (Ljubljana)
17.00 Leila — gruzinski balet — 

(Ljubl;ana)
17.30 Plešoči osliček (Ljubljana)
18.45 Obrežje — oddaja za itali

jansko narfKlnostno skupino 
(Ljubljana)

18.15 Mladinska oddaja — (Ljub
ljana)

19.10 Z levo nogo skozi staro leto 
(Ljubljana)

19.40 Na zdravje (napitnice) — 
(Ljubljana)

19.55 Cikcak (Ljubljana)
20.00 TV dnevnik (Ljubljana)
20.45 Vijavaja (Ljubljana)
21.00 Mah oglasi (Ljubljana)
22.00 Malo za šalo. malo za res 

(Ljubljana)
22.35 Na Silvestrovo (Ljubljana)
23.20 Domača koleda z zadovoljni

mi Kranjci (Ljubljana)

Proti koncu devetnajstega stoletja .se čedalje bolj 
oglaša klic znanega francoskega državnika Clemen
ceauja: »Revanche!« ki pomeni težnjo po obnovitvi 
francoskega vpliva proti vse bolj naraščajoči moči 
nemškega soseda.

Ko je postal Clemenceau prvič m inister, se je ho
tel osebno prepričati, če Je kaj resmce na g o v o r ic i  
da uslužbenci m inistrstva zamujajo službo

Zato se je nekega ju tra  že ob osmih nenadoma 
pojavil v m inistrstvu Sprem ljal ga Je šef kabineta. 
Stopita v prvo pisarno: mkjer nikogar Pogledata v 
drugo; tudi ta je bila prazna; nato v tretjo, četrto 
in dalje Povsod same prazne pisalne mize.

Nazadnje naletita v sedmi pisarni na uradnika, 
ki je sladko drem al v svojem stolu Sel kabineta po
hiti, da bi ga prebudil, toda Clemenceau ga ustavi in 
mu tiho reče:

»Nikar ga ne budite. Potem bo še on o d še l...«

2:5.35 Novoletne čestitke — balet 
(Ljubljana)

prib!.
0.30 Spored JRT

SREDA. 1. JANUARJA
10.15 Novoletno jutro: Domača ko. 

leda z Zadovoljnimi Kranj
ci (Ljubljana)

10.30 Hrestač (Ljubljana)
11.20 Alice v deželi čudežev (Ljub

ljana)
12.15 Dunaj: Novoletni koncert — 

prenos (EVR)
11.30 Garmisch Smučarski skoki

— prenos (EVR)
15.30 Madžarska glasba (Beograd)
15.45 Koktajl silvestrovskih oddaj 

drugih centrov IRT (Ljub
ljana)

19.45 TV prosp>ekt (Zagreb)
20.00 TV dnevnik (Ljubljana)
2C.30 B. Martinu’ Komedija na

mostu— op>era (Ljubljana)
21.15 Novoletni spored (Sarajevo)
22.45 Veseh berači (Ljubljana)
23.15 Poročila (Ljubljana)

ČETRTEK, 2. JANUARJA

10.00 Koktajl silvestrovskih oddaj 
(Zagreb)

15.50 Dedek. Kllijan m jaz — 6e- 
Skl film (Ljubljana)

17.20 Robert Burns: Veseli l>erači 
(Ljubljana)

17.50 Po Sloveniji (Ljubljana)
18.10 Na Silvestrovo — p>onovitev

(Ljubljana)
18.55 Sožitje brez meja — oddaja 

Svet na zaslonu (Ljubljana)
19.45 Cikcak (Ljubljana)
20.00 TV dnevnik (Ljubljana)
20.30 Vijavaja (Ljubljana)
20.35 Saga o Forsytih — nadalje

vanje (Ljubljana)
21.30 Black and White — zabavno 

glasbena oddaja (Skopje)
22.30 Poročila (Ljubljana)

PETEK 3. JANUAIUA
15.30 Smučarska tekmovanja t  

slalomu — posnetek Iz 
Berchtesgadna (Zagreb)

16.45 Madžarski TV pregled (do 
17.00) (Beograd)

17.25 Daktan — serijski film — 
(Ljubljana)

18.15 Melodije I2 dvorane Tivoli — 
mladinski koncert (Ljub
ljana)

19.00 V središču pozornosti (Ljub
ljana)

19.50 Cikcak (Ljubljana)
20.00 TV dnevnik (Ljubljana)
20.30 Vijavaja (Ljubljana)
20.35 Jo. Jo — francoska filmska 

komedija (Ljubljana)
22.05 Zabavno glasbena oddaja — 

(Ljubljana)
22.35 Poročila (Ljubljana)

SOBOTA. 4. JANUARJA
16.00 Berchtesgaden; Smučarska 

tekmovanja v veleslalmnu 
(do 17 05) (EVR)

17.45 Narodna glasba (Beograd)
18.15 Mladinska igra (Beograd)
19.15 S kamero po svetu; Indija 

II (Ljubljana)
19.45 Cikcak (Ljubljana)
20.00 TV dnevnik (Ljubljana)
20 30 Vijavaja (Ljubljana)
20.35 Iz tu)e glasbene produkcije 

(Zagreb )
21.35 Filmske burleske (Ljubljana)
22.00 Sherlock Holmes — serijski 

film (Ljubljana)
22.55 TV kažipot (Ljubljana)
23.15 Poročila (Ljubljana)

EMO-8 in EMO-5 
sta

OSVOJILI SVET in
NAGRADILI

kupce — 40 srečnih dobitnikov s fiatom 
124 in 39 nagrad — izdelki tovarne EMO 
iz Celja.

Dobitniki nagrad ob zaključku prve akcije
8 -f 5 so bili na zabavno glasbeni priredit
vi 14. decembra v Novem Sadu izžrebani 
in prejmejo:

#  zastavo fiat 124 — Ivan OCEPEK, KO
MENDA, Dobrava 9 pri KAMNIKU

9  štedilnik TOBl tip 166 — K atarina AN
TOLIČ, RIJEKA, Kumičićeva 38

#  električni štedilnik TOBI tip 166 — An
ton ZIMŠEK, CELJE, Mariborska 32

#  kombinirani štedilnik TOBl tip 170 — 
Dragič OAFADAVIĆ, BOR Timočka bu
na la-8 in Franja ROKLICER NOVI 
SAD, Petefi šandora 49

% peč na olje EMO-8 — Milena ANICiC, 
OPATIJA, Maršala Tita 93 

^  dodatni štedilnik na olje EMO-6 — 
Ljudmila FANEDL, LJUBLJANA, Po- 
Ijanski nasip 10 

0  peč na olje EMO-5 — Rezika MULEJ, 
ŠTORE. Prožinska vas 110 

0  omarico za pomivanje posode — Vla
da VETCALIĆ. STARČEVO. Partizan 
ska 16

0  garnituro kuhinjske posode za 4 osebe
— Ivan RODIK, VARAŽDIN, Vrazova 1 

0  centrifugo C-03 — Bojan GREGORČIČ, 
MARIBOR. Valvazorjeva 19, Borka 
DRAJER, 2arkovo, BEOGRAD, Odaba- 
šićeva 2, Mojca SAVNIK, BRE2ICE, 
Ilije Gregoriča, Mirko KRALJEVIČ, LI
STIČA, Đačka b. b. in Alma OSREDEC- 
KI, ZAGREB, Kušlanova 25 

0  dvoploščni kuhalnik TOBI tip 230 — 
Dušan BRODARIČ, SPLIT, Vinka Alji- 
noviča 33 in Slobodan RAKOČEVIČ, 
SISAK, Rade Končara 

0  dvoploščni kuhalnik TOBl tip 220 — 
Lepa MILINKOVIC, BEOGRAD, Dord 
ža Vašingtona 1 in Ili.ja PAVLJAŠEVIC, 
BANJA LUKA. Đure Jakšića 1

0  econom lonec — Stanko KŠELA, APA
ČE, Vratji vrh št. 6  in Marija PANIČ, 
MARIBOR, Dalmatinska 51

#  sokovnik — Mihalj AUGUSTINOVIC, 
KUPUSINA, Bela zemlja 3, M arija MA
RUŠIČ, NOVA GORICA, Prvomajska 
46 in Živko MAĐERIC, KOPRIVNICA, 
Dubovac 19 

9  garnituro posode novum — Dušan KO- 
STIC, PARACIN, Rudnička 21, — Au- 
gustin MAJERIČ, Peklenica 14 pri CA- 
KOVCU, — Zora RAPE, UUBLJANA, 
Linhartova 34, — Josip BOCAK, SAV
SKI MAROF, Vinogradski put 26, PRI
GORJE, — Jože KNAP, KOPER, Bidov- 
čeva 10 in Silva ERKER, SLOV. BI
STRICA, Devina 25 

0  ABC ponve — Ljubisav STOJANOVIČ, 
NIŠ, D. Tucovic br 24, — Jan PAGAC, 
GLOŽAN, APV Maršala Tita 22 in Ja
nez JANDRAŠIC, Šalovci 153 pri MUR
SKI SOBOTI

9  jedilne skodele — Simeon KIRIN, VR
BOVEC, Gredo 34 — Smajo ELEZO- 
VIC, MAGLAJ S. Omerobiča b. b. — 
Josip POPOVIČ, ZAGREB X trokut 8  

Ul Štefica SMIUANIC, BANJA LUKA, 
Krajišnih brigada 99 

0  special posoda — Dinka CAMBER, ZA
GREB, Padovčeva 9, — Franc KOVAČ, 
RADEČE pri ZIDANEM MOSTU št. 14 
in K. Žarko NENADIC, B. TOPOLA, 
Mičunovo

Nagrade bodo izžrebanci prejeli do kon
ca letošnjega leta.

Tovarna EMO ob te j priložnosti obvešča 
kupce peči na olje. ki bodo peč še kupili 
in vse, ki v prvem žrebanju niso prejeli 
nagrade, da je začela nova akcija, za naj
srečnejše udeležence pa so pripravljene 
nove nagrade in kot prva RENAUl.,T 16 TS.

Vsem zvestim potrošnikom želi kolek
tiv tovarne EMO iz Celja obilo uspehov 
in zadovoljstva v Novem letu 1969.

ZA BOLJŠE GOSPODARJENJE V KM ETIJSTVU IN OBRT
NIŠTVU, ZA VSAKO VAŠKO GOSPODARSTVO — POMENI 
VELIKO PRIDOBITEV

NOV! TRIFAZNI 
MOTOR „ELEKTROKOVINE
Uporabljate ga lahko za pogon kmetijskih, gospodinjskih in obrtniških strojev.

Zaradi odličnih lastnosti, kakor tudi zaradi nizke cene, je  izdatek za nabavo

■  najbolj smotrna naložba v gospodarstvu |
^ 5  Njegova nabavna cena, ki je  odvisna od moči m otorja (od 1/4 do 10 konjskih =

moči), je  minimalna v prim erjavi s številnimi prednostm i, katere daje vsake- 
^  mu gospodarstvu, ki ga uporablja.

Jamčimo za kvalitetno izdelavo, za pravilno delovanje pa dajemo enoletno 
garancijo! ^

Vsa pojasnila dobite v krajevnih trgovinah s tehniškim m aterialom , pri na- 
šem predstavništvu v Ljubljani, Titova 38, telefon (061) 315-824 in v tovanii

ELEKTROKOVINA
M A R IB O R

O O im iSK IU ST• TEDNIK*VESTNIK: vsak četrtek 60,000 avodov! 31



JANUARSKO 
VREME 

V PREGOVORIH

Če v prosincu drevje 
od mraza poika, jeseni 
s sadjem  preobloženo  
stoka. — Toplota v p r o  
sJncu in vlaga zim i v 
svečanu na noge p o 
maga. — Makarij jasen  
aU m eglen naznanja 

prav tako jesen.

LUNINE MENE:

3.1. ®  ob 19^8
11.1. €  ob 15.00
18.1. •  ob 05.59

DRAGEMU SINU. M02U IN SKR
BNEMU OČETU PAVLU ŽEFRA- 
NU za rojstni dan vse dobro in 
veliko zdravih let želijo mama, 
žBTMt Micka, otroci Štefka, Janez, 
Jožko, sestre Fandi in &Čmi ter 
Karlina.

MOJEMU LJUBEMU SINU KARLI- 
JU PETERLINU, ki sluH vojaSki 
rok v Leskovcu, iskreno čestita
ta aa novo leto 1909 z željo, da 
bi se čimprej vmll domov, mami 
in sestrica Renatka. Čestitki se 
pridružujeta teta Loj*ka iz Ljub
ljane in stric Ivan ix šmarjete.

nica dolgov, ki bi jih naredil. 
Vinograda v Jamniku lastnica je 

Ana Mrgole, Klenovik S5, Škoc
jan.

LIUBLJENI, DOBRI MAMI MARI
JI NOVŠAK iz Preske pri Sevni
ci za 60-letnico največ zadovolj
stva, zdravja ter manj skrbi v 
nadaljnjem življenju srčno želijo 
in jo poairavljajo hčerka Anica, 
Martin ter ostali.

TONČKA BENEDIK, Mihovica 28, 
Šentjernej, opozarjam, da moj 
nvjž Franc Benedik ni upravičen 
prodajati najine skupne lastnine 
in nisem plačnica dolgov, ki bi 
jih naredil

lOoB/EsniAi
»aiVSKO-FRIZERSKI SALON »Pu

celj« obvešča cenjene stranke, da 
bo lokal odprt v nedeljo, 29. de
cembra 1968 od 7 do 12. ure 
ter v ponedeljek ves dan. Obe
nem vcžči srečno novo leto in se 
še priporoča!

t e d e n s ^<!)le d a -r
Poiek, 27. deoemi>ra — Jane« 
Sobota, as. decembra — 2ivk« 
NecMJa, » .  decenUara — Tomai 
FODedaljek, SO. decem*»a — Brani

mir
Torek, Sl. deoemfbra — Silve®tet 
Srods, l. januarja — Novo le*« 
Četrtek, 2. januarja — Makarij

NAROCNlKfflU RADIJSKIH in te
levizijski prejemnikov v ob
močju Kočevja in okolice želita 
vso srečo v novem letu inkasant- 
ki Marija Bizjak in Vida Krašo
vec

CESALNICA »JELKA«, Notvo mesto. 
Obvešča cenjene stranke, da bo 
salon odprt pred novoletnimi 
prazniki: v nedeljo, 29. decem
bra, od 7 dc 12. ure, v pone
deljek od 6 do 18. ure in v 
torek od 6. do 18. iire. Cenjenim 
strankam želuno uspešno novo 
leto in se priporočamo!

KARLINA NOVAK, Nova cesta 7, 
Metlika, preklicujem beaede, ki 
jih je izrekel raoj sin v Sob o 
Karlu Požeku iz Krvavčjega vr
ha, ker so neresnične.

OBVEŠČAMO vse stranke, da bo 
mlin Anton Rozman, Vavta vas. 
Straža, zaprt od 1. do 20. janu
arja 1969.

ŠTEFKI CECELIC za njen dvojni 
praznik vse lepo njeni, poselKio 
pa Alenkica in Igor.

MARIJA B.\MBIC, Hoganje 21,
Škocjan, opozarjam, da moj 
mož Anton Bambič, Zloganje 21, 
Škocjan, ni upravičen prodajati 
premičnine in nepremičnine, ker 
niso njegova last, in nisem plač-

KRAJEVNA SKUPNOST Mokronog 
obvešča rejce prašičev, da bo 
sejmica v Mokronogu zaradi no
voletnih praznikov v petek, 3. ja- 

‘ nuarja 1969. Kupci in prodajalci 
vabi leni!

Ob izgubi naše drage mame, stare 
mame, sestre in tete

ANE IRT, roj.VIDONI
iz Črnomlja

se iskreno zahvaljujemo vsem so
rodnikom, znancem in prijateljem 
za sočustvovanje in podarjeno cvet
je m vence. Hvala sosedom za ne
sebično pomoč Posebna zahvala 
dr. Slamayu 'z Črnomlja za dolgo
letno zdravljenje enako internemu 
oddelku splošne bolnišnice Novo 
mesto in dr. Božidaru Tomiču iz 
Kočevja. Zahvaljujemo se kolekti
vu ELE3CTRO Kočevje za podarje

ni venec.

Žalujoči: sin Drago in hči 
Nada z družinama, sestra 
Fančka z družino in brat Ru
dolf z družino 

Črnomelj, Koče\je, Avstralija, Za
greb. 12. decembra 1968

Ob bridki izgubi drage žene, mame, 
stare mame sestre in tete

MAGDALENE
TKALČEVIČ

iz Podklanca
se najiskreneje zahvaljujemo vsem, 
ki so jo v času njene bolezni obis
kovali in kakorkoli pomagali in 
tolažili^ darovali*m cvetja in vsem, 
ki so jo v tako velikem številu 
spremili na zadnji poti. Posebna 
sthvala Gostiiski šoli iz Šmihela, 
tov. medicinski sestri Mariji Hu- 
delja, duhovniku Kastelcu ter naj

bližjim sosedom, 
žalujoči: mož, hči Banica, sin 
Jože, hči Anica z družino ter 
drugi sorodniki

EKSPRESNO OČISTI oblačila 
Pralnica in kemična čistilnica. 
Novo mesto, Germova 5.

GOSTILNA v Beli cerkvi vabi 
na prijetno zabavo v nedeljo, 29. 
decembra. Gostuje Henčkov trio 
(Burkat). Pričete^ ob 18. uri. — 
Vljudno vabljeni!

SLUŽBO DOBI
ZDRAVNIŠKA DRUŽINA — trije 

odrasli — išče dekle za go^x>- 
dlnjsko pomočnico. Ponudbe poS- 
Ijite aa  naslov: dr. Stanko Str
nad, Ljubljana, Popovičeva 2.

ISCEM pridno in pošteno starejšo 
žensko ali dekle za pomoč v go
spodinjstvu dvaknit tedensko. 
Naslov v upravi Usta.

2090-68
DVA visoko kvalificirana ali kva

lificirana ključavničarja zaposli 
Kovinarska Sola, Kočevje. Oseb
ni dohodki po dogovoru. Samsko 
stanovanje je takoj na voljo, 
družinsko pa v letu 1969. Ponud
be pošljite do 28. IS. 19«8.

ISCEM dekle za delo v kuhinji in 
ostala dela v gostilni. Pogoj: 
praksa v tej stroki. Ponudbe pod 
šifro »Marljiva«.

ISCEMO gospodinjsko pomočnico 
k tričlanski družiani v Ljubljani. 
Hrana, stanovanje, nagrada. Po- 
midbe pod »Varstvo štiriletnega 
otroka«.

ZA DELO v delavnici, delno tudi 
T gospodinjstvu, sprejmem prid
no in pošteno dekle. Hrana in 
stanovanje t  hišd. Jožica Smre
kar, Poljane 67, Ljubl^jana-Sent- 
vid.

STANOVANJA
ODDAM (H>remljeno sobo samske

mu moškemu v centru Novega 
mesta. Naslov t  upravi lista.

2078-M

MOTORNA VOZILA

PRODAM dobro (diranjen osebni 
avto renault RS-Luz 950 ccm. 
Stane Blaznik, Sevnica, Kolo
dvorska ulica Št. 23.

PRODAM MOPED T 12 in navadni 
vos. Otočec 33 ob Krki.

PRODAM FIAT 600 D. Infoima- 
d je: Trdinova 11, Novo mesto, 
vsak dan od 14. do 16. ure.

KUPIM enoosni trakfcor-bre^ben, 
nemške znamke 11—14 KM s 
priključki plugom, koso z žet
veno napravo in voziček s sede- 
Cem. Naslov v upravi lista 
(2112/68).

dobrem stanju, prodam. Ponud
be pod i»Semič«.

PRODAM vprežne grablje, vprežni 
plug, traktorsko krožno brano, 
vhodna dvoknlna vrata (hras
tova) in žago venecdjanko na mo
torni pogon. Žefran, Gotna vas 
23, Novo mesto.

POCENI PRODAM peč na olje 
Kontakt 7500. Garancija do ma
ja. Rotaa 28, Kočervje.

ZARADI SELITVE prodam ku
hinjsko kredenco in omaro. O- 
gled v petek popoldne. Ljubljan
ska cesta 3, Novo mesto.

KUPIM

GOSTILNA Roman Zorko v Dru
žinski vasi vabi na veselo silve
strovanje. Za zabavo bo skrbel 
kvintet »Fantje izrod Bmjeka«. 
(Cenjenim Rostom pa želi ^ečno 
novo leto!

Ob prerani izgubi dragega, dragega 
moža. očeta

JOŽETA ŽUPANČIČA
z Dol. Gradišča 

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki 
so z nami sočustvovali, darovali 
vence in ga spremili na njegovi 
zadnji poti. Posebno se zahvaljuje
mo podjetju KRFMEN za vsestran
sko pomoč in inž. Moretiju za po
slovilne besede pri odprtem grobu.

Žalujoči: žena, sinko in d ru 
go sorodstvo

KUPIM dobro ohranjen pianino. 
Naslov v upravi lista.

3067-68

POSEST
PRODAM enonadstrc^ino hišo z 

vrt<Hn, zgrajeno leta 1961 ob 
glavni ulici 21. maja v Brežicah. 
Hiša je vseljiva po dogovoru. 
Vprašajte v soboto ali nedeljo 
na 21. maja št. 32.

PRODAM stanovanjsko hišo ob 
glavni cesti blizu železniške pos
taje v Brežicah, primemo za lo
kal — zemljišče po dogovoru. 
Informacije pri Avšiču, Sentle- 
nart 61, Brežice.

PRODAM HISO na Selih pri Rat»  ̂
žu, pošta Otočec. Ogled je mo
žen 29. decembra 1968. Možen Je 
tudi dopis na naslov: Alojz Cizelj, 
Stegne 18 a, Ljubljana — Šiška.

PRODAM POSESTVO, približno 
4 ha obdelovalne zemlje, velik 
sadovnjak, hišo in go^x)darsko 
poslopje, v bližini avtobusna po
staje. Ponudbe pod »Ugodna pri
ložnost« .

PRODAM novejšo hišo z vrtom tn 
garažo. Zgornji KaSelJ 7S pci 
Ljrubljani.

PRODAM HISO z vrtom, blev, ko- 
aolec (15 minut od želeesiiškB 
postaje Dobova) pod ugodnimi 
pogoji. Jože Zupančič, Vedikl 
Olffež, Dobova.

RAZNO

PRODAM
EA SIMCO lOOO prodam prevleke, 

preproge in gumi blatnike. Ma
rušič, Nad mlini 21.

PRODAM kuhinjsko pohištvo. Kas- 
trevc, Muhaber 15, Novo mesto.

POCENI PRODAM dobro ohranje
no klavirako harmoniko. Janez 
Debeljak, Ljubljanska 5, Kočevje.

PRODAM MLIN za mletje vseh 
TTSt žit 8 ležečimi kamni. Ckna 
ugodna. Lado Kastelic, Pot na 
(Mo 1, Rudnik, Ljubljana.

PRODAM paa čistokrvnega ovčarja, 
starega 10 tednov. Marija Krtiin, 
Ratež 18, Brusnice.

MIATILNICO ZARJA na gumi ko- 
tM lh  ter slunorazDico, oboje t

NUJNO potrebujem 500.000 starih 
dinarjev posojila za nakup tra ^  
torja. V enem letu vmem 600.000 
starih dinarjev. Naslov v upravi 
lista. 2077-68

NAŠLI smo denarnico in prstan. 
Naslov v upravi lista.

S086-68
PROTI sladkomj bolezni, proti tol- 

ščavostl (bolezenskemu debeljen- 
ju) pomap:a rogaški EONAT vre
lec. Dobite ga v Novem mestu 
pri HMELJNEKU — tel. 2M29, 
STANDARDU (Mercatorju) — 
tel. 21-15« in pri DOLEa^JKI — 
tel. 21-440.

ZLATO darilo po najnovejSi modi 
vam izdela zlatar na Goaix>8kl 5 
v LJubljaD) (poleg univerze).

DIJAKA V NOVEM MESTU ISO*- 
t« pomoč v matematiki. St« na
ma pripravljeni pomagati? Po
nudbe poSljtte na upravo liat« 
pod »Prvi resrod gininagtjet.

Prav je, da zverte ;

Tudi Ribnica in Krško 
- vse poravnano!

■  OBČINSKIM SKUPSC1N/\M v MeUiki, Novem 
m estu in Trebnjem  sta se v zadnjem tednu pridružili 
še ObS Ribnica in ObS Krško, ka sita v celoti poravnali 
pogodbene obveznosti svojo stalno stran  v domačem 
pokrajinskem  tedniku. Te dni pričakujem o še druga 
nakazila, sestavljamo pa tudi finančni načrt aa 1.1969. 
Zaradi dobrega gosp>odarjenja in vsestranske skrbi, da 
bi bili stroAki za izhajanje lista kar najm anjši, sporo
čamo:

Naročnina za 1969: po staremi
Za vse domače naročnike ostane naročnina v prihod

njem  letu nesprem enjena; 16 dinarjev za pol leta oz. 
32 dinarjev za celo leto. Glede na obseg lista in njegove 
občasne priloge lahko trdim o, da je  Dolenjski list med 
najcenejšimi tednika p ri nas.

B  POLOŽNICE dobijo naročniki izven Slovenije v 
prihodnji številki, ki bo izšla 9. januarja. Vnaprej jih 
prosimo, da nakažejo takoj vsaj polletno naročnino.

Obvestilo vsem poštam
B  9. januarja  1969 bomo posie.li vsem po6tam na 

področju domačih devetih občin večje število novega 
DOLENJSKEGA LISTA z vloženim koledarjem . Pošilj
ka je  nam enjena za brezplačno razdeljevanje našega li
s ta  med nove nao'očnike in za tista  gospodinjstva te r 
posameznike, ki jih  pridobivate za stalne naročnike 
Prosimo, da  nam to  in prihodnjo soboto r ^ n o  po.*51je(t€ 
podpisane naročilnice m edtem  pridobljenih novih na
ročnikov.

Vsem delavcem PTT stroke na naSem področju: .sreč
no in zadovoljno novo leto 1969! čestitk i pridružujem o 
našo toplo zahvalo za dosedan.ie uspešno sodelovanje 
In pričakujem o novfe skupne uspeihe tudi v prihodn,tih

UREDNIŠTVO IN UPRAVA 
DOLENJSKEGA USTA

31. 12. amer. barv. film »Cudo 
viti svet bratov Grimm«,
1. 1. amer. barv. film »Dvoboj 
pri Diablu«
2. 1. Jugosl. barv. film »Sole- 
dad«.

KOSTANJEVICA:
29. 12. meh. barv. film »Trije 
neusmiljeni«.
31. 12. angl. barv. fUm »Naloga 
eskadrile 633«.

METLIKA:
Od 25. do 27. 12. nem. film 
»Skrivnostna grobnica«.
28. in 29. 12. amer. barv. tUm 
»B it^ v Ardenih«.
28. in 29 12. nem.-Jugosl. barv. 
film »Winetou tn Apanači«.
29. in 30. 12. bolgar. barv. film 
»Mali kapetan«.
30. in 31. 12. nem. film »Čarov
nikov obračun«.

RIBNICA:
28. in 29. 12. dom. film »Svetov
ljan«.

SEVNICA:
38. in 29. 12. amer. film »Ben 
Hur«,

SUDRA2ICA:
28. in 29. 12. Špan. barv. film 
»Lepa Lola«.

ŠENTJERNEJ:
28. in 29. 12. ital. barv. film 
»Jezdec s korzidkega hriban. 

TREBNJE:
28. in 29. 12. franc. voh. film 
»Tiger«.
1. 1. amer. barv. vestem film 
»Major Dundee«.

Prihodnja številka
T našega lista bo zaradi 
novoletnih prazniikov iz
šla v četrtek, 9. janu
arja 1969. V njej bodo’ 
tudi jxyiožinice za nar; 
rodnino za vse naročni-., 
ke izven Slovenije,^ 
medtem ko prilagamo| 
vsem  starim  in novim  
naročniikom že v današ-; 
nji številki naš stensld  
novoletni koledar,

UPRAVA LISTA

POPRAVEK
Popravljamo tiskarsko napako, 

nastalo po krivdi CP »DELO« v 
zahvali za pokojnim Antonom 2i- 
gante iz zadnje številke našega 
ILsta. Podpis pod objavljeno zahva
lo se mora praviloma glasiti takole; 

Žalujoči; žena Tilka, otroci 
iVIajda, Božena, Tomo in 
Drag;o z družino ter drugo 

odslvo

BKE2K;K:
27. in 28. 12. angl. barv. film
)?Quillerjevo poročilo«.
29. in 30. 12. angl. barv. film
»Mister 10“/««.
31. 12. in 1. 1. nem.Span. barv. 
film »Zlata boginja Bk> Bcna<t. 
2. 1. franc. barv. film »Veselo 
letovanje«.

CRNOMEU: 
od 27. do 29. 12. amer. barv.
film »Bamelot«.
30. 12. amer. film »Pekel Paci
fika«.

OBVESTILO 
O SEJMICI

O b v e š č a m o  
živinorejce, da bo

sejmica za govejo^ 
živino in prašiče

v Novem m estu v pone-j 
deljek, 6. januarja  1969..

Novoletno darilo

KOKRE
svojim kupcem!

500 ŽENSKIH 
IN MOŠKIH UR

VSAK NAKUP NAD 40 N DIN V DNEH OD 
1. 12. DO 31. 12. 1968 PRIDE V POŠTEV ZA 
2REBANJE, KI BO 6 .1 .1969.

REZULTATI ŽREBANJA BODO OBJAVLJENI 
V DOLENJSKEM LISTU 9 .1 .1969 IN V VSEH 
NAŠIH PRODAJALNAH.

SREČNO LETO 1969
ŽELITA VSEM SVOJIM KUPCEM

PRODAJALNI

KOKRA IN KRANJEC
METLIKA •

DOLENJSKA BANKA^ 
IN HRANILNICA

NOVO MESTO
s PODRUŽNICO V 
KRŠKEM in EKSPOZITURAMA V ME
TLIKI in TREBNJEM

o b v e š č a

vše stranke, da zaradi internih del ob za
ključku leta

3. januarja 1969 ne bo poslovala 
za stranke

Prvi redni delovni dan za stranke bo t  

ponedeljek, 6. januarja  19CT.

DOLENJSKI UST
LASTNIKI IN IZDA.JATEUI: občinske Konleren 

ce SZDL Brežice, Črnomelj. Koče^^e, KrSko. Metlika 
Novo mesto. Ribnica. Sevnica uj Trebnje

UREJUJE UREDNIŠKI ODBOR: Tone GoSnik
(glavTil m odgovorm urednik). Ria Bačer, Slavko 
Dokl. MlloS Jakopec, Marjan Legan. Marija Pado 
van, Jože Primc, Jožica Teppey in Ivan Zoran Teh 
nični urednik: Marjan Moškon

IZHAJA vsak četrtek — Posamezna Številka 70 
par (70 stanh  din) — Letna naroCmna: 33 Ndmarjev 
(3200 Sdln) polletna naročnina 16 novib dmar.iev 
(1600 Sdui); plačljiva je vnaprej -  Za inozemstvo: 
50 novih d m a n e v  (5.000 Sdin) oz. 4 amenSke dolarje 
ali ustressna druga valuta v vrednosti 4 »unenSKib 
dolarjev -  Tekoči račun pn  podr SDK v Novem 
mestu 521-«-1» -  NASLOV UREDNIŠTVA IN UPRA 
VE: Novo mesto. Glavni trg 3 — Pofitni predal- 33 
-  Telefon nvi« »-21-227 -  Nenaročenih ro k o p iso v  m 
fotografi! np vračamo — Tiska CP »Delo« v lilubllani


