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Trebnje:
posebna
nagrada!

Izvršni odbor ob
činske konference 
Socialistične zveze 
Trebnje je na svoji 
seji prejšnji teden 
sklenil podeliti ob
činsko nagrado ti
stemu zbiratelju- no
vih naročnikov Do
lenjskega Usta, ki 
bo imel na območju 
občine največji us
peh. Nagrada znaša 
30.000 starih dinar
jev; z njo želi odbor 
podpreti razširjenje 
svojega glasila med 
prebivalci občine.

Jutri otvoritev sejma 
»Moda 1969«

2e StirinajstLč bodo jutri 
pofpoldne ob 17. uri odptritt 
na Go^odairakem (razistaviSču 
v Ljubijand sejem loanfekcije, 
modnih tfkanin, pletenin, us
nja dzdelkav lisnjairskoppede- 
lovalne industrije, m razinih 
modnih artaklov. Posebno 
skrbno so se za sejem MO
DA 1969 pripravila tu di naša 
ssnana podjetja NOVOTEKS, 
LESCA, BETI, JUTRANJKA, 
LABOD, TRIKON, KOMET 
in še nefcatera. O tem bomo 
obširneje poročali pa-ihodnji 
teden.

»PA V KLJUNČKU NESE PISEMCE . . . «  — vendar bi 
že samo za vso ljubezensko pošto zmanjkalo ptičkov, 
če bi jim po narodni pesmi naložili še to sladko dolž
nost. 2ivimo pa v času radia, televizije, prenosov po
ročil in »živih slik« po satelitih v vesolju, pa v stoletju 
izredno živahnega vsestranskega obveščanja, ki je po
drlo domače in tuje meje in zaobjelo ves svet, celotno

človeštvo . . .  Toda kljub vsemu: p i s m o n o š a  ostaja 
naš dobri, zvesti stari prijatelj, ki ga sleherni izmed 
nas spoštuje in ima rad. iNjim, našim številnim priza
devnim sodelavcem, ki vam vsak teden prinesejo na 
dom tudi naš domači tednik, smo posvetili 10. in 11. 
stran današnje številke. Na sliki: pismonoše novome
ške pošte pred dopoldansko dostavo. (Foto: M. J.)

Napovedi za oživitev mrtvega INISA
Kratko poročilo o stečajnem postopku v INISU -  Odgovor na vprašanje 
o nadaljnji usodi mrtve steklarne, ki smo ga dobili na tiskovni konferenci 

v Gospodarski zbornici SRS v Ljubljani

Upniki imajo do INISA 
za 72 milijonov din 

terjatev
Preizkus terjatev je na 

prvem naroku pokazal, da
Ifl. jiaUja je  šel novom eški IN IS  v s ^ a j .  predsednika upniškega odibora je do INISA za 72 milijonov

-.1 izvoljeai dipl. pravnik din terjatev. Podjetje JUGO-
Ivan Knap iz pravne šlužbe INSPEJKT je bilo naprošeno. 
Kreditne banke in hranilnice naj oceni sedanjo vrednost 
v Ljubljani. (Nadaljevanje na 6. str.)

Proizvodni velikan, zgrajen  na surovini, je  izdihnil 
po m anj ko t tre h  letih  proizvodnje, čeprav  si je  od 
njega novom eško gospodarstvo  veliko obetalo. V
B ršlinu  s to je  ogrom ne proizvodne stavbe in  naprave 
m rtve, iz najVišjega tovarn iškega dim nika v Novem 
m estu  p a  se že več ko t pol le ta  ne vali dim . IN IS  je  
strah o ten  spom enik  zloveščih razsežnosti (kom u in  
čem u?), in  ko  človek p o sto ji p red  tem  orjakom , ki 
im a zvezane roke, se m u vsili vprašan je: kako  dolgo 
bo še m rtev?

Stečajni upravitelj Marjan niški odlbor so bili izvolje- 
Sonc je povedal o stečajnem NI: po en predstavnik Kre- 
postopku v INISU to: ditne banke in hranilnice ▼

o- . . . • ,  ̂ Ljoibljand, Dolenjske ban- -------------------------------
Stečajm senat pn  ke in hranilnice t Novem Misel na skupni sestanek

nem ^ sp o ^ rsk e m  sodišču mestu, GRAMTA iz Zagreba, Spodnjega Posavja je sprodU- 
V Ljubljani Fabrike sode v S v o u ,  l a T v ^ o  škodljivi S U p -
narok 30 oktobra 1968. Na podjetja KREMEN (Novo Ijenosti te pokrajine in nje-
tem naroku so upmki :zvo- mesto), podjetja PETROL ni premajhni upoštevanosti 
lih upniški odbor m opra- (Ljubljana) in podjetja KE- v republiških načrtih. Pobu- 
vUi preizkus terjatev. V up- MIJA—IMPEX Ljubljana. Za da je vznikla v medobčin

skem svetu Zveze komuni
stov za Posavje in naletela 
na odobravanje v vseh treh 
občinah. Povabilo k sodelo
vanju n epredssavlja v bi
stvu nič novega, saj je bUa 
taka želja v besedah izreče
na že neštetokrat, v deja
njih pa pripravljenosti so
delovanje ni bilo 'čutiti. 
Vsakdo je načrtoval in go- 
spK > daril po svoje in v repu
bliških organih je prav ta
ko vsaka občina nastopala 
za sebe. Celo poslanci so se sre 
čavali v razldčnih regijah.

Z dosedanjimi odnosi med 
ofbčinami in republiko v Po- 
sav>u niso bili zadovoljni. 
Vsako občino zase je težila 
zavest o premajhni pomemib- 
nosti, iz nje pa je končno 
le zrasla potreba po anotno- 
stl pokrajine, ki Je v pogoj
nih letih pogosto menjala

OD 16.—26. JANUARJA 
Okrog 17. januarja 

ohladitev s snegom, na
to nekako do 23. ja
nuarja suho, oziroma 
jasno in zopet ostrejši 
mraz. Od 24. januarja 
dalje nestalno s pogost
nimi padavinami in to
pleje.

Dr. V. M.

Tekmovanje 
v Črmošnjicah 

preloženo!
Zaradi močne odjuge v 

zadnjih dneh je smučar
sko t^cmovanje gozdarjev,- 
lesarjev in lovcev, ki je 
bilo napovedano za 17. in 
18. januar v Črmošnjicah, 
preloženo na 24. in 25. ja
nuar, pe bodo snežne raz
mere ugodne.

Obrež: umrl na poti 
v bolnišnico

0. jan u a rja  zvečer je  m ed pre 
vozom v bolnišnico um rl 21-letni 
M irando KavrećlC iz K opra. K ar- 
rečiča, ki se je  pe lja l v kopr
skem  tovornjaku in  je  izstopil, da 
b i pregledal tovor, je  a^U z oseb
n im  TBitocnobUcKn Rajrmond F. 
B radshaw  ia Anglije. Osebni avto- 
nu>bil se Je po  nesreči prevm lU 

.d kodo  90 ooeniU n a  30.000 din.

Razcepljeno Posavje se združuje
V

Občine Sevnica, Krško in Brežice za enotno vključitev v slovensko gospodarstvo

OD 1. XI. 68 do 14. I. 69

2.455 novih!
v  DRUGEM TEDNU novega leta smo 

pridobili 154 novih naročnikov,* tako da 
se redna naklada domačega tednika še kar 
povečuje. V torek opoldne je bilo stanje 
takole:

B R E 2 IC E :....................................... 229
ČRNOMELJ; ................................... 193
K O Č E V JE ;........................................151
K R Š K O ;............................................350
M E T L IK A :......................................... 70
NOVO M E S T O ;...............................469
RIBNICA:  91
SEVNICA................................................
TREBNJE: .  312
Razne p o šte ;....................................... 278
Inozemstvo: . . . . . . . . .  100

(Nadaljevanje na str.)

»LISCA« v Sevnici, naša znana jugoslovanska konfekcijska tovarna, se postavlja 
na domačem trgu in čedalje bolj tudi v izvozu. Njeni prvovrstni izdelki — 
sodijo nedrčki, stezniki, korzeti in kopalne obleke pa de kaj — osvajajo tržišče 
in ženski svet navdušen kupuje LISGINO blago, za katerega y  polni meri vdija 
ljudska modrost, da »se samo hvali«. Več o LISCI in njenih mladih proizvajalki^ 
prizadevnih ženah in dekletih iz Sevnice ter okoliških krajev, berite na 5. strani 

današnje številke! (Foto: Marjan Legan)

NEDEUSKI SPREHOD DO TURISTIČNIH SREDIŠČIH

Dolenjska se je kopala v soncu
Lepa zimska nedelja predramila ljubitelje zimskih športov —  Večina obča
nov se  je odločila za sprehod v prekrasno zimsko prirodo —  Dobro obiskani 

športni prireditvi v Črmošnjicah In na Mirni

Prdkrasen dznsSci dan, ki 
ga, Je doeoiv^ Dcdenjska v 
soboto. Je IJubileljem narave

vlil veliko pc^uana pri plan*- 
ranju nedeljskega dtdeta- Zatx> 
ae je veliJso oi>čiB(iov oa oano-

vi pmljcta^a sobctaegst vadu- 
6ja odloCUo, da prebije ao- 
(Nadaljevanje na 9. s tt,)

S sanmi v Krko
10. januarja doipold2M Je 

5-letini Jani Miklavčič lx Ko* 
stanjevice hres vedrosti sfta>> 
&ev vzel sani in se od do 
mačih vrat a;apeljal po bre
gu proti Krki. Sani ni m o
gel ustaviti in se 'je zapeljal 
v Krko. Ko so ga čez Stiil 
ure naSli kakšnih 50 metrov 
od mesta, kjer je padel v 
vodo, je bil Jani že mrtev.



tedenski
mozaik

Praški grafični delavci ni
so hoteli tiskati novega te
dnika »Tribune«, ker so me- 
niU, da so nekateri članki v 
njej naperjeni proti demo
kratizaciji. Urednik tednika 
je namreč Oldfich Svestka, 
ki je znan po svojih prosov- 
jetskih sM iščih. Delavci očit
no nimajo kratkega spomi
n a . . .  Sovjetski znanstveniki 
v Gruziji so ugotovili, da 
pšenica na parcelah, na ka
terih igra glasba, hitreje ra
ste kot pšenica na parcelah 
brez glasbe. Ni znano, ali 
pšenica raste hitreje samo 
takrat, kadar »posluša« na
predno m uziko . . .  Ob deset
letnici prihoda na oblast je 
kubanski premier Fidel Ca
stro namenil Kubancem 
grenko pilulo: odslej je na 
Kubi racUmiran tudi slad
kor. Kuba je druga največ
ja proizvajalka sladkorja na 
gvetu. . .  neonacistična stran
ka NPD v zahodnem Berli
nu se je razpustila na zahte
vo svojega šefa von Thadde- 
na, da ne bi »zavezniške sile 
v zahodnem Berlinu imele 
zaradi nas preglavic«. Fanati
čen član stranke je šel pred 
sodišče s pritožbo, da je bil 
aamorazpust strankine sek
cije v Berlinu v nasprotju z 
»demokratičnim« statutom  
stranke. Sodrtik je ugodil 
pritoSbi in razsodil, da sekci
ja neonacistične stranke še 
obstaja. Ni znano, ali bo zdaj 
postal njen častni član. . .  
Predsednik de Gaulle noče 
poslaii Izraelu lovcev mirage 
in ne vrniti sto milijonov do
larjev, k i so jih Izraelci že 
plačali zanje. Uradni Pariz 
pravi, da kupljenih lovcev 
Francozi ne bodo uporablja
li, zato Izraelci nimajo pra
vice zahtevati denar nazaj. . .  
Zahodna teorija o dominah 
v Jugovzhodni Aziji pravi, da 
bodo vse države v tem delu 
sveta padle v objem komu
nizma »kakor domine«, če 
bodo Američani in z  njimi 
»svobodni svet« poraženi v 
Vietnamu. Ta teorija se po
sebej nanaša na Tajsko, 
kjer so 5. januarja neznanci 
v Bangkoku vrgli bombo na 
vrt sovjetskega poslaništva. 
Takrat sta dva sovjetska di
plomata na vrtu igrala — do
m in e .. .

Zbora občin ne bo
Predlogi republiške ustavne komisije za bodočo 

sestavo republiške skupščine

Po dokončanem predlogu 
republiške ustavne komisije 
naj bi bili v prihodnje v re
publiški skupščini le štirje 
zbori: republiški, gospodar
ski, prosvetnokultumi in so- 
cialnozdravstveni zbor. Skup
no število poslancev bi se po 
tem predlogu zmanjšalo od 
sedanjih 400 na 270.

Na prvi i>ogled je spremem
ba v sestavi republiške skuip- 
ščine le v tem, da poslej or
ganizacij skopolitičnega zbora 
ne bi bUo več. Spremembe 
pa so dosti korenitejše. Zla
sti bi po tem predlogu uved
li dve novosti: prvič bi o do
ločenih zadevah enakopravno 
sklepala republiški zbor ter 
vsi zbori delovnih skupnosti 
(gospodarski, prosvetnokultu
m i in socialnozdravstveni) 
kot enoten zbor. S tem je 
pravzaprav že nakazana smer 
bodočega razvoja, da se zbo
ri delovnib skupnosti združi-

TELEGRAMI
LONDON — Jo rd an ija  se ne bo 

nikoli odrekla Jeruzalem u, k i bo 
postal bojiSče, če si bo Iz 

rael la stil vse m esto — je  Izjavil 
v Londonu Jordanski k ra lj H u
sein.

MOSKVA — Sovjetski tisk  ostro  
napad& bližnje (uneriške m anevre 
v bližini češkoslovaške m eje. I* 
u radn ib  uneriS k ib  virov p a  p ri
h a ja  odgovor, d a  so b ili tl  m a
n e ^  p lan iran i že davno in  da Je 
teren  za take m anevre na jbo lj p ri
m eren p rav  ob m eji s  CSSR.

lONDON — V britanskem  glav
nem  m estu se Je kon&da konfe
renca 28 voditeljev d rtev , k i so 
članice b ritanskega Commonweal- 
th a . K onferenca, n a  ka te ri so p re 
vladovala rasn a  vpraSanJa, Je tra 
ja la  dober teden. Com m onwealth 
p re tresajo  Številna n o tran ja  n a 
sp ro tja  in  težave, t o ^  doslej se 
Je ta  organizacija  obdržala. V 
zadnjih  desetih  le tih  se Je celo 
povečala za 11 novih članic.

WASHlNGTON — Novi am eri- 
Ski obram bni m in iste r L aird je  
izrazil m nenje, da  Vzhod in  Za
hod »zdaj zapuščata obdobje na 
petosti in  vstopata v obdobje raz
govorov«.

lONDON — Nova sodobna b ri
tanska  po tn iška lad ja  »Queen E li
zabeth« Je na  po ti nazaj iz ZDA 
doživela »sram oto«, ko so ji  od
povedali pogonski s tro ji in  Je 
m orala p lu ti s polovično h itro stjo . 
N am esto slovesnega qprejem a, ki 
80  Ji ga nam eravali p rired iti. Je 
lad ja  na  tiho  in  skoraj neopazno 
p ris ta la  y  dcmiači luki.

jo v enega, kar je bilo sli- 
Sati tudi v javnd razpraivi o 
ustavnih spremembah. Zago- 
vomiki enega zbora so se 
namreč sklicevali na to, da 
se za posamezna področja že 
oblikujejo samoupravne sku
pnosti, ki že — in bd v pri
hodnje še bolj — prevzemale 
nekatere zadeve, za katere je 
bila doslej pristojna le re
publiška skupščina.

Druga taka novost pa je v 
tem, da bo morala republi
ška sku(pš6ina pred obravna
vo in sklepanjem o vpraša
njih npr. s področja komu
nalnega sistema, financiranja 
družbenopolitičnih skupiK>sti, 
komimalnega gospodarstva, 
javne varnosti izobraževanja 
itd. sklicati posebej izvolje
ne delegate občtn na zaseda
nje v r^ub liško  ^upščino. 
O stališčih, ki jih  bodo ^ e -  
jeli delegati na tem zaseda
nju, pa bodo morali pristoj
ni zbori razpravljati in o njih 
skle(pati.

Potemtakem skraja predvi
denega zbora občin ne bi bi- 
bilo, v bistvu pa je nadome
ščen z zborovanjem delega
tov občin. 8 čimer naj bi us
tvarili obliko tesnejšega po
vezovanja med republiko in 
občinami. To pa je bil tudi 
poglavitni razlc«, zaradi kate
rega so hoteli ustanoviti zbor 
občin. Razlogi, ki so bili pro
ti ustanovitvi takega zbora, 
p>a so predvsem v tem, da bi 
bila potem v skupščini prav
zaprav dva politična zbora, 
da bi dobil p>oslanec republi
škega zbora močno predstav
niški značaj, ker bi bil de
legat vsega slovenskega na
roda, kar pa so v bistvu vsi 
poslanci rep;,ibliške skupšči
ne.

Poslance republiškega zbo
ra bi po predlogu komisije 
volili na neposrednih volit
vah in bi jih bilo 90, poslan
ce zborov delovnih skupnosti 
(po 60 za vsak zbor) pa bi 
volila ista volilna telesa kot 
zvezne poslance, da volitev ne 
bi komplicirali. Pri poslan
cih zborov delovnih skupno
sti bi bila novost tudi v tem, 
da bi jih volili na približno

Takole so v torek kramljale v parišlđ mestni dvorani med sprejemom v čast pred
sednika jugoslovanske vlade Mike špiljlui, ki je na uradnem obisku v Franciji, 
hčerka ^riškega župana Bernard Roclcer (levo), žena predsednika Spiljka (v sre
di) in njena hčerka (desno) Telefoto: UPI

enako število zaposlenih v do
ločeni dejavnosti in ne po 
številu prebivalstva kot je bi
lo doslej.

Seveda jpa s tem sestava 
skupščine ni dokončana in bo 
njena sprememba predvsem 
odvisna od sprememb v sa
moupravni bazi, se pravi v 
razvitejšem samoupravljanju 
tako v delovnih organizacijah 
kot v občinah in samouprav
n i  skupnostih- V. JARC

Lansko poprečje 
mesečnih dohodkov: 

858 din
Podatki povedo, da je 

znašal lani poprečm meseč
ni osebni dohodek v Jugo
slaviji 858 din (v družbenem 
sektorju), kar je omogočalo, 
da so državljani povečali 
svojo osebno potrošnjo za 4 
od^otke. Ker se Je blago v 
prodaji na drobno podražilo 
v poprečju samo za 4 od
stotke, proizvodnost dela pa 
je s povečanjem za 7 odstot
kov lani ceilo presegla realne 
zaslužke, je oboje znatno 
povečalo kuj>no moč prebi
valstva.

1 tedenski notranjepolitični pregled - tedenski notranjepolitični pregled
■  KARDELJ NA V. KONGRE

SU ZK BIH — Prejšnji teden je bil 
v  Sarajevu V. kxwigres ZK BiH. V 
imenu <DK ZKJ je kongres pozdra
vil Edvard Kardelj. Dejal je, da se 
s tem kongresom zaključujejo kon
gresi ZK  v republikah. Značilnosti 
vseh kongresov se kažejo pred
vsem v zelo pomembnih spremem
bah kadrovske sestave odgovornih 
t^es ZK. Vsi republiški kongresi 
so izpričali globoko spoznanje, da 
mora ZK v prihodnje še bolj pri
lagajati svojo vlogo, org£mlzaciJo 
in metode dela potrebam dela na
daljnjega razvoja naše samouprav
ne dnižbe.

Kardelj je nadalje poudaril, da 
so jugoslovanski komunisti zavr
nili Iluzijo dogmatikov o tem, da 
je socialistična družba brez proti
slovij. Prav tako pa moramo zavr
niti vse poskuse, da bi vsiljevali 
oaši družbi dogmo in iluzijo krat
kovidnega malomeščanskega opor
tunizma o tem, da lahko ZK osta
ne zunaj teh konfliktov, da se lah
ko otrese odgovornosti za njihove 
zgodovinske rezultate.

Na kongresu so za predsednika 
CK ZK BiH ponovno izvolili Cvije- 
tina Mijatovića.

■  PRIPRAVE n a  v o l it v e  — 
V ponedeljek, 20. t. m. se bo sestal 
centralni komite ZK Slovenije. Ob
ravnaval bo politične priprave na 
skupščinske volitve, metode in pro
gram dela CK in komisij ter une- 
noval člane komisij.

■  AVTOMOBILSKO ZAVARO
VANJE 6E p o  s t a r e m  — Zvezni 
izvršni svet je sklenil, da obvez
nega zavarovanja motornih vozil 
ni mogoče podražiti brez poprej-

šnega sporazuma med zavarovalni
cami ter zvezno gospodarsko zbor
nico in avto-moto zvezo Jugoslavi
je, ki zastopata koristi zavarovan
cev. S tem sklepom je razveljav
ljena nedavna podražitev avtomo
bilskega zavarovanja in veljajo do 
nadaljnjega prejšne tarife.

■  KOMUNALNE TAKSE NISO 
ZAKONITE — Zvezno ustavno so
dišče je z odločbo z dne 26. dec. 
lanskega leta ugotovilo, da komu-

Brez dogem
■ ■■ m m

m Iluzij
nalne takse za motoma vozila, ki 
jih je lani uzakonila slovenska 
skupščina, niso v skladu z zako
nom. Zato bo tistim občanom, Id 
5 0  to takso za leto 1969 že plačali, 
taksa vrnjena oziroma vračimana 
v morebitne druge davčne obvez
nosti.

■  TUDI 2ENSKE VOJAŠKI 
OBVEZNIKI — V republiški skup
ščini so razpravljali o predlogu za
kona o vojaški obveznosti, o kate
rem bo sklepala zvezna skupščina. 
Po tem predlogu bodo morale slu
žiti v rezervni sestavi oboroženih 
sil tudi ženske med 19. in 40. letom 
starosti. Lahko bi jih klicali na va
je in razporedili na ustrezna me
sta v teritorialnih enotah.

Po tem zakonskem predlogu 
naj bi nadomestilo za izgubljeni 
zaslužek zaradi vojaških vaj od
slej plačevali ne le zaposlenim, 
marveč tudi kmetom in obvezni
kom v svobodnih poklicih.

Državni sekretariat za narodno 
obrambo bo lahko odredil, da bi 
nekateri vojaki po opravljenem 
osnovnem vojaškem pouku (šestih 
mesecev) lahko preostali rok od
služili v posebnih enotah milice. 
In sicer v svoji matični republiki. 
S tem bi odpravili tudi pomanjka
nje miličnikov.

■  ZLATO SE JE POCENILO ~  
Zlato in drago kamenje sta se po
cenila za kakih 15 odst. ker se Je 
zmanjšal prometni davek za ple
menite kovine.

■  VEC ZNANJA ZA VOZNIŠKE 
IZPITE — Napovedujejo, da se bo
do kmalu precej spremenili pred
pisi za opravljanje šoferskih izpi
tov. Instruktor bo lahko samo ti
sti, ki ima preverjeno strokovnost 
in pedagoško usposobljenost. Kan
didati za voznike bodo morali 
imeti več znanja, odmor med 
ponavljanjem izpitov pa naj ne 
bi trajal samo 8 d ^  kot doslej, 
marveč najmanj mesec dni. Pač 
pa tistim, ki ne opravijo praktič
nega izpita, ne bi bilo treba znova 
opravljati teoretičnega izpita.

■  STANE SEVER ODPOVE
DAL SODELOVANJE — Znani in 
priljubljeni prvak slovenskih igral
cev je odpovedal svoje sodelova
nje v ljubljanski Drami. V svojem  
obvestilu slovenski Javnosti je med 
drugim dejal, da so ga k temu na
potile porazne razmere v Drami, 
ki onemogočajo umetniško delova
nje.

tedenski zunanjepolitični pregled
V mednarodnem obsegu se 

nadaljujejo prizadevanja za 
rešitev srednjevzhodne krize. 
Kakor smo pisali, so pred
stavniki sovjetske zveze sto
pili v stik z vladami v Wa- 
shingtonu, Parizu in Londo
nu, da bi jih pridobili za ta
ko imenovani sovjetski na
črt.

Ta načrt med drugim do
loča umik izraelskih sil z 
okupiranih ozemelj in svo
bodno plovbo skozi Sueški 
prekop. Arabske države naj 
bi priznale Izrael. Za mir na 
starih mejah naj bi skrbele 
mednarodne sile.

Ameriško stališče do sov
jetske pobude je bilo doslej 
negotovo. To je razumljivo, 
ker bo 20. januarja zamenjal 
predsednika Johnsona novo
izvoljeni predsednik Nlxon. 
Vse, kar je lahko Johnson na
redil. je to, da je pustil od
prta vrata za morebitna po
gajanja in skupen nastop 
vseh štirih velesil na Sred
njem vzhodu. Pred Nixono- 
vim prihodom v Belo hišo 
tako ni bilo pričakovati več.

Medtem pa so se zelo za
ostrili odnosi med Francijo 
in Izraelom. Znano je, da je 
predsednik de Gaulle odloč
no obsodil napad izraelskih 
komandosov na bejrutsko le
tališče. Tej obsodbi je takoj 
sledil sklep, da Francija ne 
bo več prodajala Izraelu ne 
nadzvočnih letal »mirage« ne 
druge vojaške opreme in 
streliva.

Izraelce je najbolj razjezi
lo to, da so že vplačali ka
kih sto milijonov dolarjev za 
letala in voja-ško opremo. 
Zdaj pa ne samo da ne bodo 
dobili letal in opreme, am
pak tudi denarja jim — ka
kor vse kaže — ne misli de 
Gaulle vrniti. Minister za in
formacije Theule je na vpra^ 
šanje nekega novinarja od
govoril, da ne 'vidi razloga, 
zakaj bi Francija vrnila Iz
raelu denar, ki je blokiran 
že od prepovedi izvoza letal 
v Izrael leta 1967. Minister 
je izdal dolgo obrazložitev, v 
kateri opravičuje prepoved 
izvoza, č ^  da je Izrael edini 
agresor na Srednjem vzhodu.

Icraeloi so priSakovali, da 
bodo dobili vsaj denar na
zaj, £e ie  ne letal. Ministr
ski predsednik Levi ESkol je 
zato ostro odgovoril, da je 
francoska odločitev Škodova
la možnostim za mir na 
Sredn.1em vzhodu. V Tel Avi- 
vu tudi trdijo, da se je de 
Ganile odločil za popolno 
prepoved proda.)e letal in

TOKIO — Japonska Je sklenila 
kupiti v ZDA nova lovska letala 
in  pove<;ati število vojakov za Scet 
tisoiS. Prvie po vojni bo Japonska 
vojna m ornarica b » s ta v o  s vzha
jajočim  soncem  obiskala nekatere 
daljnovzhodne dežele

orožja Izraelu že lani se
ptembra in da je napad na 
bejrutsko letališče izkoristil 
samo kot izgovor.

Deset let je minilo, odkar je 
na Kubi prišel na oblast Fi
del Castro, ki je s svojimi 
»bradači«, partizani in dru
gimi somišljeniki strmoglavil 
diktatorja Batisto in vkora
kal v Havano. Vsako leto 
drugega januarja je v Hava-

Ne letal,

ni na največjem trgu velika 
slovesnost. Tudi letos se je 
tam zbralo milijon ljudi, ki 
so poslušali Castra.

Za razliko od lanskega leta 
je kubanski voditelj letos 
močno pohvalil vzhodnoev
ropske države, po.sebno Sov
jetsko zvezo, brez katere Ku
ba ne bi vzdržala ameriške
ga pritiska in gospodar.ske 
blokade. Toda Castro se za
veda, da se bo morala Kuba 
nekega dne osamosvojiti tu
di gospodarsko, da ne bo 
več tako odvisna od zunanje 
pomoči, ki prihaja na tisoče 
kilometrov daleč. Zato san.ia 
o tem, da bo Kuba, ki 
je druga največja proizvajal
ka sladkorja na svetu, pri
hodnje leto pridelala slad
kornega trsa z. deset mili
jonov ton sladkorja, Ta nje
gova napoved se doslej za 
preišn.ja leta ni u re s n iP iln  in 
se po mnenju treznih stro
kovnjakov tudi to pot ne bo. 
In četudi bi se uresničila, 
koliko sladkorja bo lahko 
svet, to je tbiti svet, ki lahko 
plača, odkupil od Kube? '

Za zdaj je varčevanje glav
no geslo režima in v skladu 
S  tem so z novim letom 
uvedli tudi racioniranje 
sladkorja na v.sem otoku. Ca
stro že deset let obljublja 
zboljšanje. V prvih letih je 
res dosegel ogronme uspehe, 
posebno kar zadeva čolstvo, 
toda cena za te uspehe je če
dalje večje pomanjkanje, ce
lo hrane. Marsikaj je mogo
če pripisati ameriški bloka
di, toda ne vsega. ZgreSena 
politika do kmeta, popolna 
odpravn sleherne materialne 
spodbude, prepoved, da bi 
smel kmet svobodno prodati 
le peresce solate ali en sam 
ananas, vse to je privedlo 
kubansko preskrbo v slepo 
uHco. Castro Je sicer v go
voru bežno omenil lastne na
pake, toda očitno .{e, da se 
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PRED DEVETIM KONGRESOM ZVEZE KOMUNISTOV JUGOSLAVIJE

Socializem v pogojih blagovne izmenjave
nosti družbenih protislovij v 
Jugoslaviji. Ekonomska, idej
na pa tudi politična proti
slovja se obravnavajo kot 
nujnost m izraz različnih in
teresov v družbi. Brez bor
be mnenj in svobodnega iz
ražanja interesov vsakega teh 
protislovij ni mogoče prema
gati. Samoupravljanje pred
stavlja najboljši in družbeno 
najučinkovitejši okvir za re> 
sevanje sporov posamičnih, 
posebnih in splošnih mtere- 
sov, seveda pa samoupravlja
nje ne more teh interesov, 
odpraviti.

Vloga in pomen 
blagovne proizvodnje
Blagovna proizvodnja v po

gojih socializma ima svoja 
notranja gioala, ki samodej
no, po logiki ekonomskih za
konitosti pospešujejo razvoj 
družbe. To je morda ena 
najpomembnejših ugotovitev 
tega deid dokumenta, ker ze
lo sugestivno odreja aidi 
vlogo komunistov v seda
njem razdobju družbe. Nji-

nova glavna naloga, gledano 
s širšega vidika, bi bila ne 
samo »obvladanje« odnosov 
v družbeni reprodukciji, am
pak prav tako tudi istvar- 
janje polnih in realnih po
gojev, da se stimulirajo naj
naprednejše oblike socialistič
ne blagovne proizvodnje, da 
se dosledno upošteva zakon 
dohodka in delitve po delu, 
ki ga ta zakon vsebuje.

V pogojih družbene lastni
ne, samoupravljanja in delit
ve dohodka po uspehih de
la, predstavlja blagovna pro
izvodnja zanikanje tudi eta
tističnih odnosov v družbi, 
prav tako pa tudi skupin
sko lastninskih.

Prednost
Zaradi tega sta obe »pla

ti« bll^ovne proizvodnje v 
socializmu izredno pomemb
ni za aktivnost komunistov: 
prva, da se po zakonu do
hodka ustvarijo pogoji za 
čim popolnejši razvoj =;ociali- 
stičnih odnosov, in druga:' 
da se po samoupravljanju in

družbeni lastnini da maksi-
- malna socialis>tičina vsebina 

teč- proizvodnji.
Neposredne posledice takih 

načelnih gledišč laliko po
menijo samo to, da bodo 
imeli prednost tisti, ki dela
jo v ugodnejših pogojih in 
dosegajo večjo produktivnost 
dela. Družbeni razvoj se bo 
v celoti opiral bolg kot do
slej na tisti del družbene 
proizvodnje, ki je edino in ' 
objektivno lahko nosilec te
ga razvaja.

Iz tega je treba izvajati 
tudi nadaljnje sklepe o kon
kretni ekonomski politiki — 
o prednostih, fci jih bo
do v sistemu imeli tisti, 
Ki se integrirajo, specializi
rajo, ustvarjajo velike proiz
vodne sisteme. Socializem ▼  
sodobnem svetu ae more bi
ti brez najsodobnejše tehno
logije, kakor ni mogoče 
uresničiti*' ideje socializ
ma brez vnašanja humaniz* 
ma, demokratičnosti in inte
resov delovnega človeka r  
vsa družbena p>odročja.

A. N.

Cene bodo odvisne od ti^a
Lanske želje kmetijcev niso povsem izpolnjene —: Kako gospodariti na 
posestvih v sedanjih tržnih razmerah? — Kako je z delitvijo na bolj in 

manj sposobne kmetijske proizvajalce?

Najnovejši pod<itKi z.vc 
znega zavoda za statistiko 
povedo o zalegah blaga, da 
je v začetku oktobra lam 
čakalo v skladiščih trgov
skih orgamzacij za skoraj 
1.600 milijard starih dinar
jev industrijskih izdelkov 
Zaloge neprodanega blaga 
so se povečale za 14 % m 
dosegle vrednost dvome
sečnega prometa v vsej 
Jugoslaviji. Toda kupcev 
ni.

Pristojni bodo nemara 
nekaj ukrenili, da se ta 
»mrtvi kapital« in narodni 
dohodek, zamrznjen v za
legah, sprosti za novo pro
izvodnjo in ustvarjanje no

vih vrednosti. Toda potroš
nike zanimajo, pa ne samo 
potrošnike, nekateri re
zultati ankete tega Zavoda 
o zalogah blaga, ki je v 
nad tisoč trgovskih orga
nizacijah po vsej državi.

Kdo misli 
na potrošnike?

Anketa je na primer po
kazala, da je blizu 5 % 
skupnih zalog prišlo v 
skladišča celo pred peti
mi in več leti! Med temi 
»mrtvimi zalogami je naj
več tekstila pa kovinskih 
in elektrotehničnih pred
metov. Kot pravijo trgovci, 
ci, ni nobenega upanja, da 
bo to staro blago še na
šlo kupce.

Naj bo ta ocena še toli
ko točna, kolikor gre za 
določeno število p>otrošni- 
kov, je vendar prav tako 
enostranska, če upošteva
mo še drugi del potrošni
kov z nižjo kupno močjo.

Gotovo je res. da tega 
zastarelega blaga nihče ne 
more prodati v večjih p>o- 
trošniSkih središčih Ver
jetno pa bi ti proizvodi 
na^li kupce v manjših kra
jih. če bi se take akcije 
resno lotili trgovci in pro
izvajalci Nujno je, da tr 
govina premisli, kako bi te 
proizvode ponudila ravno 
potrošniku, ki še ni p>o- 
stal prehudo izbirčen Se
veda bi se morala indu
strija prej odpovedati de
lu dohodka in zanižati cene 
temu blagu. Saj je bolje 
zaslužiti vsaj nekaj, kot 
izgubiti vse.

Na žalost se je p>okazalo, 
da o tem malo premišlja
jo tako trgovci kot proiz-

Na zvezno gospodarsko zbor
nico prenašamo nekatere pri
stojnosti, ki sicer pripadajo 
državi Zvezna zbornica pa ne 
bi smela delovati kot zbor
nica zveze (federacije), pač 
p>a kot zveza gospodarskih 
zboric v Jugoslaviji. Samo 
na tak način bi izgubila ne 
katere oznake in lastnosti dr
žave, kn povzročajo v njenem

Adriaaviopromet 
ostane

Skupščini občine Ljubljana- 
Bežigrad je bil dan predlog, 
naj začne postopek za ukini
tev prisilne uprave v Adria- 
avioprometu in naj začne po
stopek za konstituiranje pod
jetja Adriaaviopromet se je 
torej kot edino slovensko le
talsko podjetje po težavah, ki 
so nastopile lani, obdržal Pri 
tem so mu na prizadevanje 
Gospodarske zbornice SRS 
pomagali izvršni svet. Kredit
na banka m hranilnica Ljub
ljana in sklad skupnih re
zerv .SRS

.ajalci. N enw a mislijo, aa | 
smo še v povojni dobi ob- k 
nove, 'ko je bilo važno, da j 
je bilo dovolj blaga kakr
šne koli že izbire.

»Zlati ključek«: 
lepše oblikovanje, 
dobra kvaliteta -  
in prodaja blaga 

na kredit!
Toda stanje se je zadnja 

leta, zlasti odkar smo od
prli meje tako blagu kot 
turistorh, spreminjalo hi
treje, kot so mc^li dou
meti domači proizvajalci 
in trgovci. Po uradni oce
ni se danes okrog pK>l mi

lijona Jugoslovanov oskr
buje z blagom za široko 
potrošnjo v inozemstvu. Ni 
treba posebej omenjati, 
kakšno možnost je glede 
tega zamudila domača pro
izvodnja.

Naj to trditev okrepi še 
en podatek. V zadnjih treh 
letih je uvoz blaga za ši
roko potrošnjo pK>večan za 
trikrat. To blago ne leži 
v skladiščih kot nekurant- 
no, in trgovci pravijo, da 
bi ga lahko prodali še 
več, če bi ga imeli. Doma 
či kupec se odloči za na
kup tega blaga iz dveh 
razlogov ker je lepše ob
likovano in sodobnejše, in 
ker je zagotovljena dolo
čena kakovost Dobro ka 
kovost sicer dosegamo tu- 
•’i mi kar z velikim us
pehom, toda ko gre za ob
likovanje, šele spoaaiamo, 
kako je tudi to zelo bi
stven element za prodajo 
proizvodov!

Omeniti moramo še ne
kaj: ta anketa je pokazala, 
da grt veliko bolj v pro
dajo blago, ki ?a kupec 
lahko dobi na kredit To 
pravilo je potrjeno tudi 
v takih deželah, kjer so 
prebivalci veliko bogatejši 
kot mi. Zato bi se morali 
tudi pri nas proizvajalci, 
trgovine in banke bolj pri
zadevati za ustvarjanje ta
kih {x>gojev. v katerih bi 
lahko tudi domači kupci 
kupili na kredit čim večjo 
izbiro različnega blaga za 
široko pKJtrošnjo.

Če doumemo, da je to 
»zlati ključek«, ki odpira 
potrošnikov žep, potem 
napori, da to dosežemo, 
ne bi bili zaman.

Z. Z.

iNajpumenibiiejši lio k u - 
aient, ki je pred y. kon- 
t;resoin ^ v e z c  K o m u n is to v  
Jugoslavije d a n  v ja v n o  
razpravo, je posvečen na
daljnji graditvi samouprav
nih družbeno ekonomskih 
odnosov in izhaja iz ugo
tovitve, da seda.je ležišče 
akcije komunistov ni več 
na načelnem zagovarjanju 
socialističnega samouprav
nega sistema pri nas, am
pak v iskanju odgovora 
na vprašanje, l̂ aj narediti, 
da bo ta sistem še učin
kovitejši.

Z drugo besedo: kaže, da 
v primeri s prelomnimi, re
volucionarnimi trenutki v ju- 
goslovanslii povojni graditvi 
prihaja čas vztrajnih, morda 
manj " spektakularnih, tbda 
potrebnih in postopnih »evo
lucijskih« prilagojevanj m iz
popolnjevanja sistema.

Gibalo in cilj 
proizvodnje

Dokument, o katerem govo
rimo, skuša vokviriti gledišča 
ZKJ do bistvenih vprašanj za- 
komtostl družbenih odnosov 
v samoupravnem socialistič
nem sistemu.

Blagovna proizvodnja je 
vzeta kot zgodovinski okvir 
socialističnega sistema v Ju
goslaviji danes. To ni nova 
ugotovitev, toda teze doku
menta nemara odločneje kot 
doslej kažejo vse objektivne 
pK )sledice tega dejstva m jo 
s p r e je m a jo .  Dohodek je vzet 
kot osnovni motiv, gibalo in 
cilj proizvodnje, odkrito pa 
se poudarja, da zakonitosti 
blagovn«* proizvodnje, čeprav 
jih socialistična družba v 
osnovi pozna, vendar leluje
jo v dobršni men zunaj za
vestne kontrole družbe. V od
nosu na posameznega proiz
vajalca, se te zakonitosti lah
ko pokažejo tudi kot mna- 
nja sila, primoranost.

Priznanje tega objektivnega 
družbenozgodovinskega ukvira 
kot realnosti, ki je ni mo
goče spremeniti čez noč, na 
novo osvetljuje tudi ::nač:l-

Živahni stiki 
s tujino

Gospodarska zbornica SRS 
je imela lani neposredne sti
ke z 12 tujimi zbornicami 
Razvijala je predvsem dejav
nost in stike tiste vrste, ki 
vodijo nep>osredno do gospo
darstva. Največ uspehov je 
bilo z mešanimi komisijami 
strokovnjakov in gospodarst
venikov, ki so že po krajših 
razgovorih posredovale rešitve 
za neposredne stike med na
šimi in tujimi podjetji.

Dvodnevna razprava • o kme
tijstvu v zvezni skupščini ob 
koncu miAulega leta naj bi 
dala nekake zaključke celolet
nih razprav na terenu, kaj je 
treba storiti za kmetijstvo in 
kako naj si pomagajo tudi 
kmetijci. V resnici pa pome
ni tudi začetek novih ugibanj 
in študij, kako naj se kme- 
tijci prilagajajo domačemu in 
svetovnemu trgu. Le malo 
stvari je bilo urejenih tako, 
kot so kmetijci želeli m pre
dlagali. Zvezna skupščina je 
sicer določila pxjt za krepi
tev kmetijstva — a hoja p>o 
njej ne bo lahka

V tem sestavku nimam na
mena polemizirati, kaj so 
ugotovili in sklemli prav in 
kaj ne. Za vse kmete in kme
tijske delavce je zdaj goto
vo pomembnejše vprašanje: 
kaj lahko naredijo sami, da 
izboljšajo svoje gospodarje
nje in zvečajo dohodke. To
rej danes le o tem.

Najpomembnejši ali odlo
čilni odgovor na razne pred
loge o usklajevanju cen kme
tijskih pridelkov in živine s 
cenami drugega blaga je bil, 
da cen ni mogoče zviševati 
s predpisi, ampak jih dolo
ča le trg, torej rzmerje med 
ponudbo in povpraševanjem. 
S tem so odklonili tudi pred
loge, da bi spet uvedli tako 
razmerje cen, kot je bilo do
ločeno ob začetku gospodar
ske reforme. Z nekaj bese
dami bi to povedali: kmetij
ci, znajdite se sami! To so 
dopolnili še z nasveti o dife
renciaciji proizvajalcev v 
kmetijstvu.

Razmere na kmetijskem tr
gu niso bile lani ugodne za 
kmetijce. Skoraj povsod je 
bilo preveč blaga, odkupne 
cene pa zaradi tega nizke. V 
nekaterih sosednjih državah 
so bile sicer precej višje, 
uvoz od nas pm so zavirali 
z visokimi carinami. Zlasti pri 
živini in mesu. Težave so na
stale že tudi pri izvozu ko
ruze in drugih pridelkov. Ob
ljube Evropske gospodarske 
skupnosti še niso uresničene. 
Malo je up>anja, da bi bile le
tos. V sosednji Italiji pri
pravljajo velika pitališča te
let, da bodo uvažali manj pi
tanih goved. Podobne načr
te deljao Angleži. Lani smo 
se branili izvažati 200 ali 300 
kg težka teleta, ker bi za do- 
pitana dobili več. Verjetno 
pa se bomo morali kmalu 
privaditi tudi takemu izvozu. 
Temu bomo seveda morali

prilagoditi tudi našo živino
rejo. Omejevati je ne more
mo preveč ker bi to bil hud 
udarec za naše kmetijstvo. 
Na travnatem svetu nd možno 
pridelovati drugega kot kr
mo.

Diferenciacija kmetijsk|h 
proizvajalcev — z domačo be
sedo: delitev na bolj sposob
ne in manj sposobne — pa 
pomeni, da bodo kmetijci 
lahko ostali le še tisti, ki bo
do znali več pridelati ali re
diti več -živine z manjšimi ali 
najmanjšimi stroški. Z drugi
mi besedama: obstoj lahko 
opraviči le še tista kmetijska 
organizacija, ki bo znala us
pešno gospodariti, torej bre:  ̂
izgub: Pri kmetih je ta stvar 
bolj zapletena. Marsikateri bi 
že rad prodal svoje posestvo, 
če bi našel zaposlitev drugod. 
Kmetuje- le še zato, ker ni
ma stalnih drugih dohodkov. 
Zato bo treba tako »diferen- 
ciaciijo« obravnavati precej

širše. Vzlic vsem p>ripombam 
p>a velja, da bo veliko odvis
no od kmetijcev, kdo bo da
lje vzdržal in kdo bo klonil 
med prvimi. JOŽE PETEK

Podjetniški stik 
je najboljši

v  rmši republiki smo imeli 
lani razvite predvsem tri ob
like gospodarskih stikov s tu
jino. Opravljali so Jih eko
nomski atašeji, predstavniš
tva Gospodarske zbornice 
SRS v tujini in predstavništ
va naših podjetij v tujihi. Za 
razvijanje gospodarske me
njave ao najbolj učinkovita 
p>redstavništva pxxijetij, ker 
so najbolj neposredna. Go- 
spxxlarska zbornica zato svo
ja predstavništva iikinja ta
koj nato, ko lahko predstav
ništva podjetij sama opravijo 
naloge.

Ne zvezna zbornica, temveč zveza zbornic Jugoslavije
delovanju več škode kot pa predstavlja in posreduje tež- 
koristi. Kot zveza zbornic bi nje samoupravnega gospx>dar- 
laže postala organizem, ki naj stva.

— Počakaj, zabo ja  vendar, zdajle po novem letu ni- 
iTiamo v skladu skupne porabe den arja  n iti za venec!

(K arikatu ra  tz JEŽA)

Kmetijski nasveti

Veliko zlo - rdeči pajek
■  P r š č i c e  so zadnja leta px)stale nevaren in trdo

vraten rastlinski škodljivec. Podobne so p>aJkom in jih 
zaradi tega imenujemo tudi r d e č i  p a j k i ,  Napwidajo 
celo vrsto rastlin od hmelja, sadnega drevja in fižola do 
jagod in kumar. Prija Jim toplota, zato se v sušnih letih 
močno razširijo in imajo tudi do 10 roiov na leto. Mili
joni in milijoni teh drobnih živalic srkajo rastlinske so
kove in izčrpujejo rastline.

Nekdaj so priporočali škropljenje s sumbantom ali 
žvepleno apneno brozgo, zdaj pa že px>znamo vrsto boljših 
in zanesljivejših škropiv, ki pomagajo obvarovati nasade 
pred nadlogo, ki je marsikje niso kos.

B  Pri zatiranju je pomembno izbrati pravi trenutek, 
razen tega pa jie nujno potrebno škropljenje opraviti te
meljito, sicer ni učinkovito. Dobri sadjarji že pozimi u- 
gotavljajo, koliko je zimskilh Jajčec, ker se zavedajo, da 
je najbolje imičiti že prvo zalego. Od novejših pripravkov 
sta znana animert in galicron, od starejših pa tedion. škro 
piti je treba že v začetku px>mladi.

Hmeljarji m sadjarji pogosto grešijo, ker ne izberejo 
pravih prispevkov. Tedion je uporabljiv proti jajčecem, 
podobno kot animert in galicron, pri tem pa je dobro u- 
poštevatd, da deluje galicron dolgotrajneje in bolj vse
stransko, torej tudi na druge razvojne stopnje škodljivca. 
Če v zalegi prevladujejo Učinke, je bolje uporabiti keltan 
ali fenkapton, posebno, če pršice še niso navajene drugih 
organskih pripravkov.

■  Hmeljarjj in sadjarji naj upoštevajo, da so zelo 
uspešne tudi razične mešanice različnih škropiv. Dobro je 
mešati tedion in keltan ali tedion in gusation, ki dolgo
trajno delujeta. Znano je, da pripravki, s katerimi zati
ramo pepelaste plesni, tudi uničujejo rdečega pajka, v ta 
namen pa sta zelo uporabna arcidid in morestan.

Ing. IM. L.

Blago čaka kupce
Kaj ugotavlja zvezni zavod za statistiko glede 
zalog blaga in kje je rešitev, da bi »odmrz
nile« milijardne vrednosti, ki zdaj samevajo 

v prepolnih skladiščih

DOLENJSKI UST * TEDNIK* VESTNIK = vsak četrtek 60.000 Izvodov !



STOLETNICA SVETOVNO ZNANE RADENSKE SLATINE

N I C
M I B IX k lo K

V Radencih slavijo letos 100-letnico polnjenja slatine in se  spominjajo požrtvovalnega dr. F. K. 
Henna, ki je po trdem delu odkril radensko slatino, danes znano po vsej Jugoslaviji, v Avstriji, Ita- 
.liji in drugod na tujem.

Kristalno čista radenska, ki zdravi bolezni srca in ožilja, je »zagledala« beli dan novembra 1869. 
Naslednje leto so  v Radencih že nalili 37 tisoč steklenic mineralne vode. Stoletnica radenske ni po
membna zaradi obletnice, saj imamo pri nas še  starejše slatine; pomembnejša je zaradi naglega po
večanja »proizvodnje« slatine in razvoja zdraviliške dejavnosti. Glede tega je .dosegla tak napredek 
kot nobeno slatinsko podjetje v Jugoslaviji.

Lani so  v Radencih že natočili več kot'70 milijonov steklenic slatine, letos pa nameravajo na
točiti okoli 100 milijonov steklenic.

V Radencih so  v zadnjih letih zgradili veliko gostinskih in turističnih objektov. Naj omenimo 
samo zdraviliški dom, restavracijo »Vikend«, priljubljeno gostišče Jež, olimpijski bazen in avto
matsko kegljišče. V Radencih so  zgradili tudi nove polnilnice slatine v Boračevi, lani pa so dobili 
vodovod.

Če bo vse  po sreči, bodo letos začeli graditi nov hotel z 250 posteljami in pokrit olimpijski 
bazen.

Zasluga za odkritje Raden- mnogo ogljikove kisline
ske gre dr. P. K. Hennu. (COj). S svojimi ugotovitva-

lo. Razen tega pa nui je na- šča Karlove vary in Bilin. 
gajalo še slabo zdravje. Ves Bojevati se je moral proti

Kot študent medicine in ke- mi o radenski slatini je obupan je delo že nameraval konzervativnim zdravniškim
mije je leta 1834 potoval na Henn seznanil več zdravni- 
počitnice v Ljutomer. koiv ter opozarjal na po-

oipustiti, ko je zaslutil, da je krogom, ki so radenski slati- 
naletel na glavno žilo. V ni nas'ploh odrekali kakršno-

• *

i
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rvje. Uspeh je bil kvečjemu v novembra 1869 prvič pritek- njavali lastniki. Zdravilišče t a n e č a ’zd rav ilžča

N j^ovo pozornost je med niembnost slatine v Raden- domnevna glavno žilo je za- kcrii zdravilno vrednost 
vožnjo s konjsko vprego sko- ^  naletelo nikjer bil hrastovo cev premera 33 Vse do začetka nove Jugo-
zi Radence vzbudilo močno zanimanje in razumeva- centmietrov, skozi katero je slavije so se v Radencih me- 2drav ilišk i dom , ki so ga zgradili 1964 je  ponos ved-
sikanje in klcd^otanje neda
leč od ceste.

Vozmk mu je rekel, da 
»bublja«, piska in razgraja 
zato, ker bo ju tri čarovniški 
ples. Na Henna je to čudno 
klokotanje ob luninem siju 
neprijetno delovalo in skoraj 
strahCHna spraševal vooziika 
za vzroke teh nenavadnih

tem, da je slatina postala la iz globin čista slatina. 1870 je med prvo in drugo svetov-
znana. so nalili že 37 tisoč stekel- no vojno precej stagniralo,

nic radenske slatine. pa tudi prva leta po drugi
Prof. dr. Mitteregger je svetovni vojni mu niso bila

1871 izdelal prvo kompletno kako naklonjena,
analizo radenske slatine. Dr. Po osvoboditvi je bilo

bazenom m vikend naseilje. 
Julija 1964 so predali svoje
mu namenu sodoben sdravi-

1870: prvih 
37.000 steklenic

dobre slatine Henn je v tem letu iadal tu- zdravilišče nacionalizirano. ^Vr*ebnr'ajnbuiaiite’~in'Ta^^ 
di prvo propagandno brošu- Priključi i so mu tudi nacio- ratonje V gozdiču Za og, ne- 

1865. je dr. Henn znova ro z opisom radenskega vrel- nalizirano Petanjsko slatino, zdravilišča pa so

Ije večje povpraševanje po 
rader^ki doma in fla tujem, 
zlasti še v Avsitriji in Ita.'iji,

glasov. Voznik mu je pojas- obiskal Radence. V ^ridese• ca in okolice.
njeval, da je tam vrelec, tih letih od njegovega prve- 
pod njim pa kotel, v katerem ga obiska se je

ki je bila prej pod Madžar-
Z dobro reklamo si je ra- sko. 

marsikaj denska siatina počasi utirala 
pot v svet. K temu je /eliko 
pripomoglo tudi osebno po
znanstvo dr. Henna s stanov
skimi tovariši. Dr, Henn je 
leta 1877 umrl, njegovo de'o 
pa je nadaljeval njegov sin 
Roman.

»Revolucionarno« 
leto 1960

liški dom, ki ima 120 ležišč, kamor jo že nekaj let izva
žajo.

Lani so v Radencih dobili 
vodovod in sodobno' trgovino 
mariborskega podjetja vKo- 
loniale«. Imajo seveda še ve
like načrte, ki temeljijo na 
realnih potrebah. Da m .ah- 
ko zadovoljili čedalje »ečje 
zammanje tujih gostov za

zgradili gostišče »Jež« v po
krajinskem stilu.

1966 so opravili obsežna ge
ološka raziskovanja In zajeli 
nove vrelce. Z raziskovanji 
nadaljujejo, ker -se nadejajo,

Sele 1960 so pogoji jmogo- da je nekje v globini topla zdravljenje v Radencih, so

Konjsko vprego 
Je zamenjal vlak ..

Takole so pred davnimi časi nosili okoličani domov 
radensko kislo vodo, ki so jo zajemali v gozdnem 
vrelcu in jo mešali z vinom ali pa si samo z njo hla
dili žejo

čarovnice kuhajo točo. In 
res. Nasled(xji dan Je silovita

stojnih oblasti potrjen zazi
dalni okoliš Radenec.

Spodbujeni zaradi razvoja 
zdravilišča, so začeli podjet
ni zasebniki izkoriščati sla
tinske vrelce v okolici.

1889 je začel kot zdravnik 
in solastnik zdravilišča orga
nizirati zdravstveno službo 
dr. Josef H5hn. V zdravlje
nje je uvedel masažo, dietno 
prehrano, različne dozirne 

spremenilo. Raven vrelca se kopeli in predpisano pitje

čili, da se je radensko sdra- voda, kar bi pomenilo pravo
vilišče prebudilo iz petnajst- preolirazbo v Radencih,
leitnega životarjenja. V tem Predlanskim t,' so 
letu so začeli graditi nov sla- svojemu namenu eno naj-
tinski obrat. V naslednjih le- bolj sodobnih restavracij v
tih so dokončno izdelali in- Sloveniji — »Vikend«, v
vesticijski in urbanistični sklopu katere je tudi štiri-

Velikega pomena za zdra- Program  razvoja zdravilišča stezno avtomatsko kegljišče, gradnja pcAritega olimpijske-
vilišče je bila gradnja želez- ^  ki je zelo dobro obiskano, ga bazena.
niSke proge od Spilja do Začeli so širokopotezno šti- saj je eno redkih pri lias.
Radgone, ki so jo /.gradili pendirati, kar jim je omogo- Avgusta 1967 so v Boračevi
1885 m je (»nogočila prevoz čilo zadostno število strokov- pri Rade..oih odprli novo
slatine na evropski^ Tg i>o njakov za prihodnja leta. polni’.nico slatine z zmoglji-
železnici, saj je bila dotlej Med drugim so izboljšali vostjo 12 tisoč nalitih stekle-
edino prevozno sredstvo za zdravstvMio službo s tem, da nic na uro.
slatino konjska vprega. Po- so kupili sodobne medicin
sehnega pomena za slatinsko ske naprave.
podjetje je bila 1890 tudi Jvmija 1961 so predali svo- koma povečevala. Tako so,
gradnja železauce od Radgo- jemu namenu mehaniziran denimo 1960, nalili 23 mili- Slovenije,
ne do mutomera. obrat za polnjenje slatine v jonov steklenic slatine, lani priznanje

Izkoriščanje slatine se je Boračevi z zmogljivostjo 4 ti- pa že nad 72 milijonov. Ra-
močno povečalo 1890, ko so soč litrov slatine na uro. Na- čunajo, da bodo letos nalili Tita, ki je pohvalil prizade-
nalili več kot milijon S ite k le - tanko čez eno leto so .xiprli nad 100 milijonov steklenic, vanja kolektiva zdravilišča
nic kisle vode. Naslednje le- §e kopališče z olimpijskim kar jim narekuje zlasti čeda-Radenci
to je bil izdelan in od pri-

se odločili za gradnjo nove
ga notela z 250 postojanu, ki 

prodali ga nameravajo začeti graditi 
že letos deloma z astnimi 
sredstvi, deloma pa z doma
čimi posoji’i in s tujim kapi
talom. V programu je tudi

Iz nekoč skromne vasice 
se je razvilo majhno meste
ce, Ki z naglimi koraki hiti 
v turistični paradiž. Da so 
glede tega že mnogo naredi
li, potrjuje tudi lani loseže- 

»Proizvodnja« slatine se je no prvo mesto v tekmovanju 
v Radencih zadnja leta sko- turističnih krajev, ki xa je

organizirala Turistična zveza 
Posebno veliko 

pa jim panieni 
obisk tovariša . predsednika 

ilil prizade 
zdravilišča 

TONE STEFANEC

je zaradi naplavin precej
nevihta s točo opustošila vsa dvi^^la, bil pa Je še vedno
polja in vinograde v okolici, zapuščen. Voda je še /edno

Nazaj grrede skoei Radence drla in mehurji so Se 'edno
pokali kot pred tridesetimi 
leti.

Dr. Henn je, sedaj že kot 
i^uišen zdravnik, ponovno

si je dr. Henn ogledal ne
srečo namiaixjajočl vrelec, ki 
je  bil na močvirnatem kra
ju. Bil je podoben kotlu z
vrelo vodo, številni mehurji analiziral slatino in ugotovil, 
plina so uhajali na površino da se svojstva slatine v tri- 
In se s sikajočim ]x>kom raz- desetih letih niso nič spre
letavali ter tako povzročali menila, To mu je dalo še
s t a l n o  v a l o v a n je . več poguma, da Je z veliko

Henn Je vtei vzorec vode voljo in s trdnim  prepriča- 
iz vrelca in ga doma analizi- njem v uspeh začel delati, 
ral. Ugotovil Je, da vsebuje Polna štiri leta Je trajalo pri- 
voda iz vreica velike količine zadervanje, ki Je dr. Henna 
raasnih soli in predvsem finančno popolnoma izčrpa-

s’.atine.
Za razvoj radenskega zdra

vilišča je značilno tudi leto 
1897, ko se je Georg Hild- 
brand, solastnik zdravilišča 
lotil urejanja obstoječih in 
novih vrelcev. Drugi sola
stnik, dr, Hčhn, pa Je s šte
vilnimi strokovnimi članki 
pripomogel, da Je radenska 
voda postala znana Sirom po 
svetu. Značilni so n j^ovi 
kritični članki o neurejenem 
pravnem statusu zdravilišča 
in zdravljenja z naravnimi 
zdravilnimi sredstvi, nad či
mer so takrat imela mono
pol svetovno znana zdravili- Pogletl v novo polnilnico slatine v Boračevi pri Radencih



ENO NAŠIH REDKIH PODJETIJ Z ZAHODNOEVROPSKO PRODUKTIVNOSTJO!

N otritn jusi enega izm ed oddelkov v sevniški konfekcijsk i tovarn i LISCA. Tu dosegajo prizadevne delavke ev
ropske norm e; celo več: presegajo  jih  in s  tem  dokazuje jo , kako sp reten  je  naš človek in kako rad  se nauči 
tud i težavnega, zapletenega dela, k ad a r ve, da gre za njegovo lepšo prihodnost! (Foto: M. Legan)

Če bi imeli več LISC, bi bili na konju
Konfekcija LISCA v Sevnici: lani izredni poslovni uspehi, načrti za poveča
nje proizvodnje, preureditev doma na Lisci, nova trgovina, kjer bodo kupcem

na ogled izdelki tovarne
Lisičja glava, obešena na črko L, znak sevniške 

LISCE, je postala simboKza izdelek ženskega perila, 
že  dve številki povesta dovolj: v Sevnici je zrasla 
prva jugoslovanska specializirana tovarna damskih 
nedrčkov, korzetov, steznikov in pasov, ki trenutno 
zaposluje 920 ljudi in bo letos že presedla 9 milijard 
starih dinarjev celotnega dohodka. Nič čudnega ni 
torej, če se je direktor tovarne Vinko Božič znašel 
med kandidati za Kraigherjevo nt^rado, ki jo po
deljujejo najuspešnejšim gospodarstvenikom.

že nekaj let pozna LISCA 
samo uspehe. Lani je imela 
skoraj za tretjdno večjo pro
izvodnjo kot predlanskim, za 
letos pa načFtojejo za petino 
večjo kot leta 1968. »Ce bi 
imeli še več takih podjetij, 
p« bi bili na konju,« pravijo 
na občini. To to lito  bolj, ker 
tovarna ne pozna le sebe, 
temveč tudd širše p>otrebe. 
Delavski svet tovaime Lisca se 
sredi decembra ni pomašljal 
posoditi 200.000 dinarjev, da 
bodo spomladd lahko v Sevnd- 
oi začeli graditi otroški vr
tec.

V čem je skrivnost tako 
naglega vs^ona? Ženski svet' 
sl bo vedno želel modnih no
vosti in kvalitetnih izdelkov; 
pripravljen je plačati tuda 
višjo ceno. Druga, še važnej
ša »deviza« je čredno izpo
polnjena organizacija dela in 
visoka delovna storilnost, ki 
presega oelio zahodnoevrop- 
dco. Praivo delovno vzdušje 
občutite že takoj ob vstopu 
v proizvodne dvorane.

SAMO ENA —  
TODA
EDINSTVENA

Izdelke prat je treba ljudem 
tudi približati. Ko je leta '1967 
sedmi mednarodni salon pe
rila in nedrčkov v Kčlnu 
sprejel ‘mednarodne tabele ve- 
likjosti ženskega perila, LISCA 
ni pomišljala. »Danes so se 
nove mere že uveljavile tudi 
pri nas, kar nam olajšuje po
slovanje,« pravi Jože Zugič, 
vodja komerciale.

Za letos napoveduje tovar
na spet 17 modnih novosti, 
vse iz najboljših materialov. 
V večjem obsegu bo začela 
izdelovati tudi kopalne oble
ke In kar zanesemo se lahko, 
da bodo dobro izdelane.

Ker pa Je (reba kupcem 
izdeUce tudi poicasati, trgov

ce pa podučiti, kako jih je 
treba razstaviti in predajati, 
bo v kratkem LISCA odprla 
v stavbi trgovske hiše svojo 
prodajalna, ali bolje rečeno: 
razstavni prostor. Za njeno 
ekskluzivno notranjščino je 
icKiela' načrt inž. Blacanik, o- 
premo pa izdeluje MIZAR
SKA ZADRUGA. To je edina 
trgovina. LISCE, toda edin
stvena po svoj'i zamisli.

VSE MOČNO 
RASTE IZ 
LASTNIH SIL

v  načrtu je tudi povečanje 
zmogljivosti tovarne. Samo 
letos bodo na novo priučili in 
zaposlili sto ljudi, in čeprav 
so nadzidali prostore, postaja 
stavba vse tesnejša. Se letos

nameravajo začeti graditi tu
di na drugi strani oeste, kjer 
naj bi v nekaj letih zrasla 
modema kr<xiiilnioa in veMka 
skladišča, tako da bodo pri
dobili 400 do 500 novih de
lavnih mest.

Za tovarno je zelo značilno, 
da Je rasla »iz sebe«, zato 
nima dolgov in jih tudd v 
bližnjd prihodnosti ne bo tre 
ba delati. Čez milijardo sta
rih dinarjev skladov v letu 
1968 in predvidena poldruga 
milijarda letos so najtrdnej
še zagotovilo, da ne delajo 
načrtov le na papirju.

Včasih je precejšnja nego
tovost zaradi hitrega menja
vanja našega zimanjetrgovin- 
skega režima. Že sedaj izvo
zijo na tuje več kot petino 
pr;izvodnJe, lahko pa bi še 
več, če bi od izvoženega bla
ga dobili večji delež deviz. 
Kakorkoli: LISCA je eno ti
stih podjety, ki se ne boji 
odpiranja meja in se upa 
spoprijeti s tujo konkurenco.

RAJE 'NA LISCO 
KOT NA MORJE

Načrtov pa s tem še nd loo- 
nec. Direktor gfosi>odarsko^-

čunskega sektorja rad razigr- 
ne načrte za preureditev do
ma na Lisci, ki ga je tovarna 
vzela v zakup. Letos in pri
hodnje leto ga namerava pre
urediti in vanj vlažiti 1,20 mi
lijona novih ams^jev, do'm pa 
bo razen delavcem LISCE na 
voljo tudd drugim gostom.

»Zanimivo je to, da toiamo 
v Piranu počitnišiki dom, t»  
da vse več naših ljudi si želi 
na oddih na Lisco, v naročje 

'njenega le p ^a  sredogorja. Za
to bomo uredili cestna do
stop, preuredili in docsidali 
lepe sobe s centralno kurja
vo, dogradila bomo tudi de
pandanso, tako da bodo go
stinske zmc^ljdvosti še enkrat 
tolikšne. Za kasneje so nam
reč v načrtu še planinske hi
šice, posejane na obronke go
re,« je razlagal.

I  Govorili smo tudi z neka- 
B  terimi delavci podjetja. 
I  Pri vseh smo čutili ponos
■  na tovarno. Uspehi In dob- 
I  ri zaslužki jih Se spodbu- 
P  jajo. čutijo sadove seda-
■  njega dela in obete pri.
■  hodnosU.

M. LEGAN
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1.FEBRUARJA

OBVESTILO
Uredništvo DOLENJSKEGA LISTA obve-

1 šča javnost, da je po dogovoru z uredni- 
S stvom dnevnika »DELO« v Ljubljani z ja- 
S nuarjem 1969 prevzelo
■■
S pokrajinsko dopisništvo za »DELO«
m
■  za področje občin Brežice, Krško, Sevnica, 
: Črnomelj, Metlika, Kočevje, Ribnica, Treb-
■  nje in Novo mesto.

S Vse občinske skupščine, vodstva de-
■  lovnih organizacij, samoupravne organe
■  raznih ustanov, uradov in predstavništev, 
S uprave društev, vodstva vseh družbeno- 
S političnih ter drugih organizacij in vseh  
S drugih te les na področju naštetih 9 občin
■  vljudno prosimo, da pošiljajo svoja vabila, 
S gradivo za seje in posvetovanja, obvestila
■  o pomembnejših prireditvah, zborovanjih, 
S konferencah, nastopih in pod. poslej na
■  naslov: UREDNIŠTVO DOLENJSKEGA Ll- 
: STA, NOVO MESTO, p.p. 33 (telefon:
2 21-227) oziroma na naslove naših novinar-
■  jev, ki stalno žive in delajo v Brežicah, 
I Kočevju in Trebnjem.

i KOLEKTIV DOLENJSKEGA LISTA

Poslopje LISCE postaja že pretesno, še pred nekaj leti pa je hazalo, da bo velika, 
sodobna stavba zadoščala za vrsto l e t . . .
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Zlata jama spet oživlja?
Do zdaj odkrili tatvino 4.260 din —  Vodjo pogrebne slu
žbe pri novomeškem komunalnem podjetju bodo zasli
šali, ko se bo vrnil z nekajtedenskega bolniškega dopusta

»Blagajna je okradena, šef pogrebnikov 
pa na bolniški! Zlata jama spet oživlja!«

Taka vest je prejšnji teden udarila med 
Novomeščane kot strela z jasnega.

Mnogi so se takoj vprašali, ali je mogoče, 
da se je kaj takega zgodilo po tistem, kar se 
je zgodilo predlanskim v bivšem pogrebnem 
zavodu!
Pa vendar se je zgodilo.
Sum ža to, da v pogretwii 

skižbd nd nelkaj v redu, je 
dai /odja te službe Janez Le
gan. 3. januarja, ko bi mo
ral nesti vse račune z denar
jem v koonuaialno podjetje, 
je okoli 9.30 zapusitid delov
no mesto in isagiiul.

Telefoni so peli, toda Le- 
gana niso našli.

4. januarja so se v komu
nalnem po^^etju odločili, da 
bodo pobeglega vodjo prisil
no privedla.

Ko je 6. januarja zasedal 
kolegij komunalnega podjet
ja, so Legana prepeljali in 
ga zaslišali.

Janea Legan je i>oivedal, 
da ga ni bilo v službo, ker 
se je baJ lansikega obračuna 
za delo p>ogrebne službe, ki 
jo vodi. Navedel je, da je 
nekdo že ob koncu junija 
1968 vzel iz blagajne 5.200 
din, blagajno pa pustil pred 
straniščem na Rotovžu.

Istega d~ie so ugotovili, da 
nosi Legan tri blagajniške

račune od pogrebne službe 
s seboj, naslednjega dne pa, 
da manjka 4.260 din. Menijo 
pa, da ta  podatek ni najbolj 
točen, ker še niso v s^ a  raz- 
isikali.

Legana je tatvina v blagaj
ni, kot je povedal, tako pre
tresla, da mora na neikajte- 
deneki bolniSki doipust. Pri 
upravi javne varnosti so po
vedali, da ga bodo spet za
slišali, ko bo zdrav. Isto so 
povedali tudi pri komunal
nem podjetju.

Direktor komunalnega pod
jetja Jože Gosenca je izjavil, 
da ga je tatvina v pogrebni 
službi zelo pretresla. »Lega
nu in druginr sem večkrat 
govoril, naj pazijo, da ja  ne 
bo kaj narobe, saj služba, 
ki smo jo prevzeli, ni imela 
najboljšega slovesa,« je ix)- 
udaril. I. Z.

Napovedi za oživitev mrtvega INISA
(Nadaljevanje s 1. str.)

tovarne (osnovnih sredstev) 
in vrednost neprodanega ste
kla po količini in kakovosti.

JUGdNSPEKT je oce- 
ndl osnovna sredstva na dva 
načina: kot celoto v lovar- 
Di in posamično po kosih. 
Ce se namreč na prva dva 
drežbena oklica, ko bodo 
INISOVA osnovna sredstva 
naprodaj kot celota, ne bo 
jandl noben ponudnitk, ki bi 
bil pripravljen kupiti celot
no tovarno, bodo na tretjem 
dražbenem oklicu prodajali 
INISOVA osnovna sredstva 
po kosih.

Ves INIS in neprodano 
steklo sta ocenjena na 

17 milijonov din
JUGOINS(PE}KT je ocenil 

Trednost INBSOVIH 'osnovnih 
sredstev kot celote na 12 mi- 
hijonov 500 tisoč din. Pri oce
ni osnovnih sredstev po ko
sih znese seštevek njihove 
rrednosti nekaj manj; 8 mi
lijonov 800 tisoč din.

Stekla, ki Je bilo na zalo
gi v LNISU ob začetku ste
čaja 18. Julija, Je bUo. prera
čunanega na debelino 2mm 
ssa 1,360.000 kvadratnih me- 
rov. Glede na kvaliteto m če 
upoštevamo 20-odst. skladišč
no obratovni lom ter oksida^ 
cijo, je steklo ocenjeno na 
vrednost 500 milijonov Sdin.

Ves INIS Je bil ocenjen 
na 1-7 milijonov 500 tisoč din 
<če upoštevamo vrednost to
varne kot celote), kar pred
stavlja krilile za 24 odst. ter
jatev upnikov. Ce up>oštevamo 
oceno osnovnih sredstev po 
kosih, pa je INIS z zalogo 
stekla vred vreden 13 mili
jonov 800 tisoč din, kar je 
19 odst. INISOVIH dolgov.

Naj povemo, da je bila 
knjflžna vrednost INISOVIH 
osnovnih sredstev ob stečaju 
precej več ĵa: bila so vredna 
37 milijonov Sdin. Ocena os
novnih sredstev Je v primer
javi s pravkar omenjeno 
knjižno vrednostjo zelo 
majhna. Upoštevati pa mora
mo, da Je najdražje osnvno 
sredstvo v INISU bila stek
larska peč. Ta peč je dotra
jala že pred stečajem in Je 
imela razen tega še ne
kaj konstrukcijskih napak. 
Peč sicer Se stoji. Je pa brez 
vrednosti in bo imel more
bitni kupec z njo le ^troSke, 
saj Jo bo moral podreti.

Da ne bi kdo mislil, da Je 
INIS v času svojega obstoja 
naredil za 72 milijonov din 
dolgov, ker smo rekli, da 
imajo upniki do njega toli
ko neplačanih terjatev, naj 
povemo, da so T teh terjat

vah zajete tudi neplačane ob
resti za najeta investicijska 
posojila in še neplačana po
sojila, s katerimi je bil INIS 
zgrajen.

Zaloga stekla je bila 
prodana brez težav

Vsega skupaj je torej v 
INISU za okoli 17 milijonov 
din stečajne mase, po do
mače, vrednosti, s katero je 
mogoče poravnati dolgove.

Od 18. julija lani je bilo 
prodanega blizu 80 odst. ste
kla, ki je bilo na zalogi ob 
stečaju. Pretežni del Je bil 
prodan v Italijo, nekaj pa 
na domače tržišče in v Avr 
strijo. V INISU dela zdaj 
37 lj.udi. Večinoma so zapo
sleni pri odpremi stekla in 
v rezalnici. V času stečaja 
prejemajo vsi delavci, ki še 
delajo, polne osebne dohod
ke, kot določa zakon o ste
čaju.

Na tiskovni konferenci, ki 
je bila konec lanskega leta 
pri Gospodarski zbornici 
SRS v Ljubljani, smo vpra
šali naslednje:

INIS je v stečaju, po ena
kih načrtih zgrajene in ena
ko opremljene steklarne v 
Llpiku, Pančevu in Zaječaru 
pa še vedno delujejo. Ali ni 
torej njegovega konca pov 
zročilo dejstvo,' da ni bil de 
ležen družbene pomoči v ča 

,su, ko bi pomoč moral do 
biti?

Svet za nekovine pri zbor
nici in posebna komisija že 
ves ča, odkar je INIS v te
čaju, iščeta rešitev. Slišati je 
bilo tudi o predlogu, naj bi 
v INISU oživili proizvodnjo 
tako, da bi začeli delati vo
tlo steklo. Kako je s tem 
predlogom in kakšne rešitve 
so na voljo? ^

^  • • w
Sejmišča

Na sejmu 
v Novem mestu

13. januarja je bilo novo
meško sejmišče bolj slabo 
obiskano. Naprodaj je bilo 
samo 384 p rtičk o v , prodali 
pa so jih 305. Mlajši .so šli 
v denar po 140 do 190 din, 
večji pa po 200 do 290 din. 
Cene so se nekoliko zvišale.

Sejem v Brežicah
V soboto, 11. Januarja, so 

na brežiški prašičji sejem 
prd(peljali 420 pujskov, ptroda-
11 pa so Jih 353- Za manjše 
pujske so zahtevali 8 din za 
kg, sa večje pa 5,50 dm za
k«-

V Sloveniji ni bilo 
denarja za pomoč

Predsednik Gospodarske 
zbornice SRS tov. Leopold 
Krese je odgovoril:

— Res je, da enake stek
larne, kot ste jih omenili, 
še delujejo, čeprav se sreču
jejo s podobnimi težavami 
kot INIS, ki je šel lani ju 
lija v stečaj. O INISU se je 
v Sloveniji veliko govorilo in 
veliko pisalo. Bilo je mnogo 
ugibanj o vzrokih, tja od 
korovskih  do krivde kolek
tiva, ki naj bi privedli stek
larno. v stečaj. Takšni in 
drugi vzroki sfi morda obsta
jali, vendar niso bili pogla
vitni. INIS je bil dograjen 
tik pred reformo, grajen pa 
je bil za pogoje, ki so ve
ljali v gospodarstvu pred re
formo.

Ob velikih težavah, v kate
rih se je znašel takoj, ko J6 
v njem proizvodnja stekla, 
m mogel doseči niti mora
torija za obresti od posojil 
niti odložitve odplačila poso
jil, dobiti pa ni mogel tudi 
dodatnih lu«iitev, za katere 
je prosil. Pri prodaji stekla 
se je srečal s težavami zara
di precejšnjega uvoza stekla 
v tistem času. V Sloveniji 
pa takrat resnično ni bilo 
denarja, ki bi bil lah
ko INIS rešU.

Še letos spet proizvod
nja ravnega stekla

Svet za nekovine in poseb
na komisija pri tem svetu 
v naši zbornici si že od ju 
lija lani prizadevata najti re
šitev. Res je bilo predlagano 
tudi to, naj bi v Inisu raz
vijali proizvodnjo votlene- 
ga stekla. Namera je bila 
opuščena, ker hi bilo za to 
potrebnih toliko dodatnih in
vesticij, da se ne bi splačalo.

•Na' jugoslovanskem tržišču 
je dovolj možnosti za p r e l 
jo ravnega stekla. V porabi 
tega stekla smo še močno 
pod evropskim povprečjem. 
V svetu uporabljajo steklo 
tudi kot gradbeni material, 
in ne samo za zasteklitev 
kot pri nas. S tem bo mo
ralo začeti tudi naš gradbe
ništvo. Potrebe in pa obsto
ječa INISOVA oprema govo
re za proizvodnjo ravnega 
stekla, proizvajal pa bi tudi 
ornamentalno in žično stek
lo ter Se nekatere dru
ge vrste.

V tulini smo našli firme, 
ki bi bile pripravljene pri
spevati del potrebnega kapi
tala, če bi bili pri nas s ored- 
pisi zagotovljeni za to boljši 
pogoji. Torej iščemo rešitev 
in v 1. 1960 bo proizvodnja 
v INISU spet oživela.

M. JAKOPEC

— GOSTILNIČAR! Tako si gosta že ne boš pri
dobil! Uredi si nov gostinski prostor!

—  In.denar?
4

—  Varčuj namensko in dobil boš kredit pri

Dolenjski banki in hranilnici
I

v NOVEM MESTU ali njenih poslovnih enotah

v KRŠKEM, TREBNJEM ali METLIKI!
NE POZABITE:

Dolenjska banka in hranilnica v Novem mestu je avgusta 1967 
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
f .» - VI'

W D -4 0

J f

m TUDI VAŠ AVTO BO DOSEGEL TAKO STAROST
U PO RA BLJAJTE WD-40 •  U PO RA BLJA JTE WD-40 •  UPO RA BLJAJTE WD-40 •  U PO RA BLJAJTE 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* 
nlh 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 elektrjčne 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! _
TU D I VI U PO R A B U A JT E  WD-40 A TU D I VI U PO RA BLJAJTE WD-40 •  TUDI VI U PO RA BLJAJTE WD-40 %

KRKA
KRKA
TOVARNA ZDRAVIl 
NOVO MESTO
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To stran ste napisali sami! — To stran ste napisali sami! —  To stran ste napisali sami!

Čemu bralce zapostavljate?
SpoštotKmi lurečtnik!

Sem vnet bralec vašega li
sta, nisem pa naročnik. Zate 
protestiram proti vaši eno
stranski propagandi o zbira
nju naročnikov vašega lista- 
Ali ne bi bilo bolje, da bi 
preusmerili propagando pred
vsem za bralce vašega lista, 
in ne samo za naročnike? Če 
je časopis sproti plačan, je 
tudi za vas bolje, kot m  ^  
terjate naročnino od redrtih 
naročnikov, ki j& prav gotovo 
ne plačujejo redno. Sem na
mreč eden tistih, ki rad be-

ki, (redki nas gilede tega tzrafika DOLENJSKI LIST

rem vaš časopis, vendar ga 
le redkokdaj dobim v kio
skih. V Trebnjem mi je rav
no danes prodajalec rekel, da 

~ga »zafrkavam«, ko sem želel 
imeti Dolenjski list, pa če
tudi starega. V Mokronogu 
ga nikoli ne dobim. Sprva 
mi je prodajalka zatrjavala, 
da je razprodan, kasneje pa 
mi je rekla, da ga sploh ne 
dobiva-

Zakaj v Ljubljani zadnje 
številke absolutno nikjer ni
sem mogel dobiti, enako tudi 
ne v Novem mestu? Sele v 
vašem uredništvu mi je uspe
lo dobiti zadnjo številko.

Tudi niste točni v obvešča
nju. Zadnjič, pred novim le
tom, sem želel izvedeti za 
referendum za prispevek v 
šolstvu v občini Trebnje, ven
dar pa je bil na prvi strani 
majhen spolpec žal lažno na
pisan, da pišete obširneje na 
trebanjski strani. Te pa že v 
dveh številkah sploh nisem 
opazil. Prosim odgovor v pi- 
STrm bralcev-

TILEN STULAR, 
Ljubljana 

Pražakova 13

ODGOVOR UREDNIŠTVA: 
Naročnika z gornjim imenom 
v naši kartoteki res ni, vse
eno pa želimo odgovoriti pis
cu in mnogim drugim, ki ku
pujejo naš časnik v kiOskih, 
trallikah ali drugih prodajtd- 
nah.

Skoraj že 20 let gnitidimo 
naklado naSega pokraj instoe- 
ga tednika Dolenjske
predvsem na stalnih, rednih 
naročnikih. Pri trenutni nar 
kladi 30.810 izvodov na teden 
odpade na stalne naročnike 
96;s odstotka, samo 3,5 od
stotka oz. 1100 izvodov pa na 
drobno proda>o v trafikah jn 
kioskih (na kolportažo, ko«t 
temu pravijo časopisna pod
jetja). Seveda smo veseli tu
di vseh tistih bralcev, kd si 
naš list sproti vsak Četrtek 
kuptvjejo v kioskih in trafi
kah, toda če ga taki ptroda- 
jalni amanjka, jim le težko 
preskrbimo izvod iz našega 
arhiva. Bdiha in najboljSa, 
zato pa tudi najaanesljivejSa 
rešitev za resne bralce je, da 
si naročijo DOLENJSKI LIST 
na svoj domači naslov. Le 
tako ga bodo vsak četrtek 
ssanesljivo dobili, razen tega 
F>a je naš časnik za stalne 
bralce tudi oenejM: na leto 
j'ih stane 32 dinarjev (in 1 
dinar za dvakratno izterjavo, 
ki ga plačajo pismono&l), 
medtem ko stana 52 številk 
časnika na leto v drobni pro
daji 36,40 din.

Med rednimi naročniki je 
nekaj nad 90 odst. stalnih, 
zanesljivih plačnikov; druge 
poterjamo z dodatno, »dru
go« izterjajo, šlabih plačni
kov pa je bilo npr- lani ko
nec leta pribl. 100. Le-tem 
sm • naš tednik ukinili, ker 
nsiročnine niso plačali. Ob 
naročilu verjamemo vsakemu 
naročniku, da bo v redu .pla
čeval ni'»Točnino — in le red-

r a z o C a r a J o . • .

Dolenjski Ust »gradi svoje 
finance« predivsem na lastnih 
dohodkih; samo naročnine se 
zbere na leto nad 90 milijo
nov starih dinarjev (seveda 
jih vse dobi tiskarna in dru
ga režija). Dohodek od stal
nega naročnika je poč — sta
len, zanesljiv, medtem ko od- 
p>ade pri kolportaži še pro- 
vimja, ki jo dobd prodajalec. 
Prodaja časndika v drobni 
prodaji torej zares ne pred
stavlja nobenega dohodka, 
list pa kljub temu j>rodaja- 
mo v raznih kiosikiih in tra 
fikah, predvsem v večjih kra
jih. V Ljubljana ga imajo 
prodajni kioski DELA in 
»Vjesnika«, v dolenjskih ob
činskih središčih pa pred
vsem trafike- V manjših kra
jih smo drobno prodajo že 
pred leti ustavili, ker si je 
večina občanov naročala do
mači tednik na svoj naslov 
in jim ga prinaša posmonoša.

Naj pon-ovimo: če kiosk ald

râ ^ponoda dkoff pa se rado 
z^odi, saj znaša remitenda, 
to so vrnjeni neprodana icsvo- 
di časnika, pri našem tedni
ku komaj 0,30 odsrt. ali dosti
krat še veliko manj!), ga ne 
morete dobati nikjer drugje 
več. Edina rešitev je uvmsti- 
tev med redne naročnioe; le 
takp vam lahiko zagotovimo 
vsak četrtek vašo številko 
našega tednika.

Vljudno vabljeni v vrste 
rednih naročnikov — lep po
zdrav pa seveda tudd v s e m  
b r a l c e m  našega tednika, 
saj enako cenim o-prve kot 
druge, stare in nove naročni
ke. Več ko nas bo zbranih 
okoli lista, lažje ga bo izda
jati in manjša bodo stroški 
na E>osam ez!no številko, kar 
pa veliko pomeni, saj si mo
ra vsak list z leti zgraditi 
tudi čvrsto finančno podlago. 
Ta je pri Dolenjskem listu 
žaJ še vedno prešibka.

UREDNIŠTVO IN UPRAVA

Dekla Nežka in njena pravica
Ce boste ljudje hodili skozi Zalog 

pri Škocjanu, jo boste morda prepo
znali. Ime ji je Nežka. Sključena je v 
dve gubi in stopa oprta na ukrivljeno 
palico z velikim pletenim cekarjem, 
v roki. Njen obraz je močno naguban, 
lasje, ki ji v pramenih segajo iz sta
rinske plišaste rute, so redki in čisto 
beli. Oblečena je v star, obnošen 
plašč, ki ima le še dva gumba. Njen 
korale je počasen in negotov, če jo 
boste pogledali v oči, boste morda v 
njih opazili veliko žalost. Te oči so 
že nekaj tednov polne solz.

Včasih je Nežka hodila vzravnano: 
močne so bile njene roke in žuljave. 
Tudi zdaj so žuljave, le močne niso 
več. Zgodaj je vstajala, kot vsi kmet
je v vasi, in pozno legla, utrujena vd  
dela. Kako bi ne bila utrujena, saj je 
delala Ua največji kmetiji v vasi! Na 
tej kmetiji je bila Nežka rojena pred 
petinsedemdesetimi leti. Oče ji je 
umrl in kmetija je prešla v druge 
roke. Tako je dolga leta garala za svoj 
vsakdanji kruh.

Zdaj hodi Nežka po vasi od hiše 
do hiše in išče svojo pravico. Ze do
ber mesec se potika; prespi pri dobrih

ljudeh. Ti ji tudi svetujejo: »Nazaj 
pojdi, Nežka, tja spadaš!«

In je šla nazaj s svojim cekarjem 
tik pred novoletnimi prazniki. Sla je 
in sedla za peč. Mladi gospodar pa je 
postavil cekar pred hišo in ji pove
dal, da tam vendar ne more več osta
ti, ker pridejo ljudje domov (brata in 
sestra s fantom). Pobrala je Nežka 
svoj cekar pred hišo in spet se je za
čela njena trda pot.

Tudi na »socialno« v Novo mesto 
je prišla, ker so ji dobri ljudje dejali: 
»Pojdi v dom za onemogle, Nežka!« 
Toda tudi tam ji niso pomagali. Za
kaj bi ji, saj je celo življenje delala 
na kmetih!

Nežka tako hodi po vasi in išče 
pravico. In glejte, pravica je slepa in 
gluha. Sama pravi: »Nobene pravice 
ni več na svetu!« Išče tudi vrv, s ka
tero bi zadrgnila svojo žalostno uso
do.

Verjemite mi, ljudje, resnično ža
lostno je videti, ko stopa starka v tej 
mrzli zimi in išče, kam bi zvečer po
ložila svoje utrujeno in zgarano telo.

BOGDAN JAN

„Več nas je iz Črnomlja“

ČLANI FOTO KROŽKA NA OSNOVNI ŠOLI V KOČEVJU so izdelali več kot 1500 
novoletnih voščilnic, ki. so šle v mestu lepo v denar. Ž izkupičkom nameravajo 
ustanoviti na šoli še kino sekcijo. — Na sliki: prizadevni člani krožka izdelujejo

voščilnice (Foto: France Brus)

O delu mladincev na 
kočevski osnovni šoli

Na kočevski osnovni šoli 
že vsa leta deluje mladinska 
organizacija. V njej delamo 
vst učencd osmih (razredov, 
vsako leto v maju pa opreje-

Mladina 
v Strugah

Dolgi zimski večeri so 
spodbudili struško mladino 
k ustanovitvi Društva prija
teljev mladine. Pomagali so 
učitelji z osnovne Sole Stru
ge, ki so sklicali prvi mno
žični sestanek mladine. Izvo
lili so vodstvo in sprejeli 
okvdmi delovni program. Na
to so začeli delovati dram
ski, foto, strelski in namizno
teniški krožek te r pevski 
zbor. V začetku je bilo vne
me na pretek, nato pa Je za
čelo zanimanje popuSča- 
ti.

In vzroki? Res Je, da ne
katerih mladincev sploh ni 
bilo blizu, tisti, ki so začeli, 
pa so se kaj kmalu srečali 
s pomanjkanjem primernih 
prostorov za udejstvovanje; 
tudi denarja, ki je potreben 
za marsikaj, ni lia voljo, o 
športnih pripravah je škoda 
govoriti iW.

Naj bo tako ali drugače: 
razveseljivo je, da je mladi
na iz Strug pokazala voljo 
do dela! P. CIMPRIC

mamo v organizacijo nove 
člane- Načrt dela določimo 
na mladinski konferenci.

Prvo konfereiioo v letoš
njem šolskem lertu smo imeli 
že 1. oktobra 1968. Dogovorili 
smo se za delovni načrt, iz
volili mladinski odbor, pred
sednica pa Je Bojana Troha. 
Sklenili smo, da boono naše 
delo razšarili tudd izven šole- 
Tako smo mladinke na veMki 
proslavi ob 25- obletnici zbo
ra odposlancev slovenskega 
ljudstva, ki Je bila 3. oktobra 
v Kočevju, pozdravile vse 
preživele delegate Kočevsk^a 
zbora in jim pi:dpele rdeče 
nageljne. Bdi Je lep in negpo- 
zaben dogodek. — Ob dnevu 
mrtvih so trdje naši mladinoi 
odnesli koSardoo s cvetjem 
k spomeniku žrtvami vojne 
na kočevsko pokoptJišče. Za 
dan republike amo čestitali 
delovnim kolektivom in drliž- 
beno-politi&iim organizaci
jam. Naših čestitk so bili 
veseli in so nas obdarili. 
Vsem se lepo zahivaljujemo 
za skrb in poaomost.

Naši predstavniki so se 
udeležiU tudi zadnje seje od
bora ZMS v Kočevju. Poro
čali so o našem dosedanjem 
udejstvovanju; pohvalili ao 
nas, kar nas spcUbuja k na
daljnjemu delu.

MLADINOI bSNOVNE SOLE 
v Kočevju

Oktobra in novembra lani 
sem v vašem ■ listu bral vest, 
da je v metliški tovarni BE
TI osnovana višja kadrovska 
šoia, vendar ni tako, zato bi 
rad o tem javnost pravilno 
informiral.

Zavod za kulturno-prosvet- 
no dejavnost v Črnomlju je* 
zbral v Beli krajini 42 prijav 
za oddelek višje šole za or
ganizacijo dela v Kranju. 
Med prijavljenimi jih je bi
lo nekaj iz Metlike, nelcaj pa 
iz Črnomlja in od drugod. 
Vodstvo tovarne BETI pa je 
že v začetku zahtevalo, no4̂  
bodo predavanja v Metliki, 
češ da bo tovarna sama da
la 20 slušateljev, zato je da
la na razpolago tudi svojo 
učilnico.

Da bi se pri ustanovitvi 
oddelka le sporazumni, smo 
pristali na zahteve tovarne 
BETI, slušatelje iz črnomalj
ske občine pa smo tolažili, 
da se bomo dogovorili z 
vodstvom Sole v Kranju, naj 
bi imeli predavanja nekaj čch 
sa v I Mettiki, Tiato pa v 
Črnomlju.

Ker je medtem nekaj slu
šateljev iz BETI odstopno 
— zdaj jih je le Se 14, veči
na pa jih je iz črnomaljske 
občine — se vedno glasneje 
pojavljajo zahteve po preda
vanjih v Črnomlju.

KAMILO WEISS

kratkim v Sevnici je inž-Al
bin Ješekiik govoril o osnov
nih načelih vseljudslke obram
bne vojne. Predsednik občin
ske skupščine Franc Molan, 
borec NOV Malešič ta  član 
krajevne organizacije ZROP 
iz Studenca so v razpravi po
udarili, da se bodo moniM 
čland poslej izpopolnjevati z 
večjim čuitom za odgovornost- 

Na predlog krajevne orga
nizacije ZROP iz Studenca in 
Bučke so na občnem zboru 
združili to organozacijo s 
sevniško, V novi upravnd od
bor združene organizadje pa 
so boli izvoljeni: Alojz Kiu- 
letto, Ackdf M irtelj, Viktor 
Sonc, Boris Penko, Franjo 
2ur, VaJe^in Grilc, Ivan Mla
kar, Jože Peternel, Jože Bo
g o ^ , KriMijan Janc m Mii
lan Jeraj. JANKO BLAS, 

SEVNICA

ZA MLADE Večjo odgovor- 
p n  1 nost v ZROP!
■  V -/I  občnem zboru rezervnih

oficirjev in podoficdrjev pred

' " ' A s  A  5

Šentjemejski upokojenec Jože Škantar že dalj časa 
izdeluje takele hišice. To je prav udoben dom za psa, 
Če pa stoji hišica na dvorišču, je domačiji tudi za 
okras. Podobne hišice dela tudi za kokoši in zajce 

(Foto: Polde Miklič)

Obutev naših otrok
v tej *hudl zimi večkrat 

opazujem gručo otrok, JA 
gredo po noii ulici v šoio in 
domom. Večina je še dokaj 
dobro oblečena, le njihova 
obutev nikakor ne ustreza. 
Skoraj vsi nosijo lahke im e 
gumijaste Skorenjce in člo
veka kar strese mraz, ko gle
da, kako otroci trepetajo- Ta 
o b ^ev  za hudo zimo ne 
ustreza, saj noge v njej na
ravnost otrpnejo. Razen tega 
so škorenjci tako sUibo izde- 
IgnA, da se marsikomu že po 

\ 14 dneh strga notranja pod' 
loga ali lepilo zadaj popusti, 
nekaterim pa se odtrga tudi 
peta. Škornji začno prav 
kmalu puščati vodo in noge 
v taki obutvi otroku narav
nost zmrznejo-

Pomislimo, da imajo m a 
teri otroci do šole tudi uro 
in več hoda! Včasih je bilo 
to bolje urejeno. Kmet si je 
v jeseni nabavil usnje, dobil 
pozimi na dom čevljarja in 
vsa družna je bila dobro 
obuta. Danes pa delajo ne
kateri tovarne tako, icot se 
jim  zljubi, saj dostikrat ni 
prave konkurence-. Tovarni
ške reklame so največkrai le 
pesek v oči, nihče pa ne vidi 
pravega ozadja- Družba bi 
morala poskrbeti otrokom  
primernejšo obutev, ki bi bi- 
la tudi glede cene vsem star- 
šem dostopna. Od dobre obu
tve je odvisno zdravje otrok, 
otroci pa so vendar naša bo
dočnost. Starši s i  prav nič ne 
moremo pomagati: kupovati 
moramo pač to, kar se dobi, 

M. M.
ŠENTRUPERT



Občni zbor šentjan- 
ških gasilcev

Minulo nedeljo je bdi v 
Šentjanžu občni zbor gasil- 

organizacije Zbora se je 
udeležilo veliko število čla
nov, kar priča, da je v tem 
looncu občine še veliko zani
manje za delo te organizaci
je V obširni razpravi — v 
njej je sodeloval tudi pod
predsednik občinske skupšči
ne Ječe Knez — so ugotav
ljali dosedanje uispehe in 
sprejeli program nalog od
bora v letošnjem letu, pred
vsem glede dograditve gasil
skega doma Gasilci so med 
drugim izrazili hvaležnost 
občini, ki jim je v letu 1968 
dala kot pomoč za gradnjo 
doma fi OOO din- Pričakujejo, 
da jih bo občina podprla pri 
delu tudi v bodoče. Gasilci 
80  izvolili v novi odbor pre
cej mladih članov, od kate
rih pričakuje organizacija, 
da bodo dobro opravljali 
svojo nalogo.

■  KRMELJ — Pričel se je  ša 
hovski tu rn ir za prvenstvo K nne- 
IJa, na katerem  igra 18 igralcev. 
Po nepopolnih devetih kolih je 
s tan je  naslednje. Srifoar in  M ar
kovič 9 točk, Zaman 7, Perhaj 7, 
Debelek 7,5 itd . (B . D.)

■  CKKKLJE — Tudi učenci 
osnovne dole so se m inuli četrtek  
nad Bušečo vasjo zbrali na šport
nem  dnevu. Tekm ovali so v spu 
stu  in sm učarskih skokih. N asto
pili 30 tudi tis ti, ki nim ajo  last
ne oprem e. Sola je pred  nedav
nim  kupila 16 parov sm uči.

(V. P .)

■  KR!^K0 — VaterpoHsti Ce- 
lu lo :^rJa so se dogovorili, da 
bodo 23. jan u arja  odigrali v Kra- 
iVju p rija te ljsko  tekm o s pokalnim  
prvakom  Slovenije Tri|;Iavom . 
Drugi dan  pa bodo im eli igralci 
Celulocaarja enodnevni sm učarski 
kondicijski trening v K ranjski 
gori. T rener M irko Kužnik je 
izjavil, da so letošnje zim ske 
priprave vaterpolistov dobre te r
d« bodo tekm ovalci prip rav ljen i 
za prvenstvena srečanja v letoš
njem  letu. (L. H .)

■ i  KKEZICE — O im hezijsko 
športno  druStvo je pred dobrim  
ted rom  polilo asfaltno  igrišče in 
na  njem  uredilo  ledeno ploskev. 
2 c prve dni se je  ne ledu zbralo 
precej m ladih  in tud i nekaj 
nekdM ijih hokejistov Brežic. Di
jak i n>enijo, da  bodO s sim bolič
no vstopnino lahko k rili stroške 
aa vzdrževanje d rsališča, obenem  
pa upajo , de jim  bo v naslednjih  
dr>eti vreme Se naklonjeno.

(V. P .)

■  KRŠKO — Občinski s in d i
kaln i svet bo ludi letos organizi
ra l zim ske delavske športne igre. 
Točen datum  tekm ovanja še ni 
Bnan. (L. H .)

■  KRi^KO — Sm učarski športn i 
delavci in  p re d a v a te^  telesne 
vz0 oje iz K rškega so našli zelo 
prim erna s m u č išč  za začetnike in 
kvalitetne tekm ovalce na C rrtežu 
ned K rškim . Potrebno bi bilo  po
stav iti le skrom no vlečnico, pa 
U  se tu  lahko razvilo lepo smu- 
fiarsko sredUdče. Sm iičarski delav
ci so zaprosili občinski sindUcalni 
svet ta  podporo akcije p ri naba
vi vlečnice. (L. H .)

■  KRINKO — V nedeljo, 19. 
jan u arja , bo orgtinlziral TVD 
Partizan  K rško klubsko prven
stvu v sm učarskih skokih na 15- 
m etrski skakalnici v 2viki. Tek- 
tno>vanJe se bo pričelo ob 10. 
u ri, p rijave pe bodo sprejem ali 
do 9.30. p ri skakalnici. O rganiza
to rji računajo , da bo na tekm o
vanju skakalo največ pionirjev. 
Za najbo ljše  tekm ovalce so p ri
pravljene diplom e in  nagrade.

(L. H .)

■  KRAKO — Vodstvo gim nazi
je Brežice je omogočilo svojim  
dijakom , odličnim  plavalcem  C«- 
h iloearja, enk ra t na teden tre 
ning v odprtem  olim pijskem  ba
zenu v Catefiloh Toplicah. Poleg 
treninga pa ti učijo  plavanja svo
je  sošolce. Vadbe se redno udele
žujejo Čargo, Z ibrrna, P rosenlk, 
Ziganto, Novakova in Jenkoletova. 
Plavalci in  plavalke se tud i p ri
prav lja jo  za dvoboj s dijak i ra- 
ven&l^ gim nazije, ki so v zim 
skih počitnicah na R avnah, po- 
vnitn i dvoboj pu bo pred koncem  
šolskega le ta  v Krškem . Razen v 
plavanju se bodo pom erili Se v 
nam iznem  tenisu, košarki in orod 
na telovadbi. (L. H .)

■  NOVO MEvSTO — Sm učarak 
tečaji, ki jih  p rire ja  9SD K atja 
Rupena na osnovni Soli in SD 
Rog, se bodo začeli p rihodnji te 
den, po prijavah  sodeč, je  za 
tečiije precejšnje zanim anje. NaJ- 
v«'(';e Je za tečaj učencev osnovne 
Solf, ki bo v Novem m estu.

(N. N .)

■  NOVO MESTO — V igri 
kesljafikih dvojic je  v končno 
tekmov:u»Je p rišlo  8 parov — 
Pionir (3), Luknja <2), Z rlrm lčar 
(1) ID Krka (3). (J. M .)

CELULOZA dosegla vrh v svoji stroki
Sindikalna organizacija podpira spodbudno nagrajevanje

Sindikalna organizacija v tovami papirja je ime
la V sredo, 8. januarja občni zbor. Delovni obračun 
za minuli dve leti je pokazal, da organizacija ni za
nemarila nobene stvari v podjetju in da je obravna
vala proizvodne u^ehe, nagrajevanje v kolektivu, 
finančne plane podjetja, delovno disciplino, zapo
slovanje, predloge za letovanja, in regrese članom 
kolektiva, delo samoupravnih organov in številne 
druge zadeve, ki so jih p>ostavili na dnevni red člani 
te organizacije.
Osnovna naloga sindikata je CEILULOZI izpolnili s 108 od-

Sama na križišču zasneženih cest. 
Teppey)

(Foto: Jožica

bilo uveljavljanje samouprav
nih teženj v kolektivu. Sindi
kalna organizacija je po svo
jih močeh vplivala na delav
ce, da sd  se usposabljali za 
odločanje v delavskih svetih 
in drugih oblikah upravlja
nja.

Sindikat je podprl sedanji 
način nagrajevanja 'po  pre
mijskem-sistemu. Osebni do
hodki v CEILULOZI so nad 
občinskim povprečjem, t o  pa 
predvsem zaradi tega, ker je 
podjetje povećalo ekonomič- 
nost p K > s lo v a n ja  in dvignilo 
produktivnost.

ližnsko poslovno leto je bi
lo izredno uspešno. V papirni 
industriji v Jugoslaivdjd je krš
ka CELULOZA po proizvod
i l i  in poslovni politiki na vr
hu. S tem se kolektiv še ne 
zadovoljuje in bo letos nada
ljeval bitko za rentabilnost.

Narediti nameravajo 110.000 
ton izdelkov, kar je za 4.000 
ton več kot v pravkar minu
lem letu, ko so dosegli re
kordno pjx)izvodnjo. Tovar
na se bo specializirala in iz
birala tiste proizvode, ki so 
za podjetje najbolj donosni.

Proizvodni plan so lani v

stotki. Tovarna obratuje 24

ur na dan, vsak beden 7 dni 
in 355 dni na leto. Praznikov 
ne pozna, stroji pa se usta
vijo samo pri letnem remon
tu. Vse to seveda vpliva na 
velike proizvodne uspehe. Do
sega jih s prizadevnostjo vseh 
članov koLe^va in z dosled
nim uresničevanjem poslov
ne politike, ki jo z a č r^ o  na 
začetku vsakega leta.

J.T .

Brez družbene pomoči ne bo šlo
Premalo denarja za gradnjo šol -  Samoprispevek ne sm e biti edini vir za 

gradnjo osnovnih šol -  Delegacija na izvršni svet Slovenije

Po zadnjih izračunih naj bi imel sklad za grad
njo šol v ribniški občini letos 770.000 din dohodkov 
in skoraj milijon 700.000 din izdatkov. Kako bo Rib
ničanom to uspelo, še sami ne vedo, vendar so 
optimisti.

Taistih 770.000 din bodo na
brali v glavnem s samopri
spevkom občanov (zaposle
nih, kmetov, obrtnikov itd.)

Izdatki pa naj bi bili: 260.000 
din za odplačilo anuitet (kre
ditov za iK > s o j i la ) ,  200.000 din 
za dograditev šole v Sodraži
ci, 6(X).000 din za nakup opre
me za novo osnovtu šolo v 
Ribnici in 620.0(X) din za na
črte in zače>tek gradnje nove 
šole v Lo&kem potoku.

Ze na prvi pogled se vidi, 
da so vsi izdatki nujni (celo 
za šolo v Lo&kem potoku, ki 
je že popolnoma dotrajala). 
Vendar pa ribeiiška občina le
tos ni v planu, da bi dobila 
republiški kredit za gradnjo 
šal.

Kljub teonu pa so na zad
nji seji občinske skupščine 
Ribnica sklenUi, da ne bodo 
vrgli pu&ke v koruzo. Izvolili 
so posebno delegacijo, ki bo 
pri republiškem ijsvr^nem sve
tu posredovala, da bi kredit, 
ki jim je bil pred letom dni 
menda že obljubljen, le dobi
li. V delegaciji so: predsed
nik občinske skupš&ne Bo
go Abrahamsberg, direktorica 
osnovne šole Ribnica Milena 
Borovac, pj-edsednik občin

ske konference SZDL Stane 
CJoršič, republiški poslanec 
Matija Maležič in predsednik 
sklada za gradnjo šol Ivan 
Lavrič.

Ribničani ne obupajo, saj 
imajo v rokah močan adut: 
samoprispevok občanov. Tr
dijo namreč, da samoprispe
vek ne bi smel biti edino vir 
za gradnjo Sol. Hkrati pa za
htevajo, naj republiški kredit

dobe tiste občine, ki tudi sa
me prispevajo za gradnjo išol, 
še pravi tiidi ribniška.

Ribniški občtinl so doslej 
za izgradnjo šol že piecej f>ri- 
spevaU. Trd leta (do konca 
leta 1967) so plačevali samo
prispevek v višini 3,5 odstot
ka od neto osebnih dohod
kov, od 1. februarja lani da
lje F>a plačujejo samoprispe
vek v višini 2 odstotka od 
neto osebnih dohodkov. Ta
ko je njihova prošjna za druž
beno pomoč prt gradnji šol 
prav gotovio med tistimi, kn 
so dobro utemeljene.

J. PRIMC

VELIKA DELOVNA ZMAGA V BELTU

Izdelali so stroj, ki je 
novost celo v Evropi

Po načrtu inž. Stanislava Tomca sd v črno
maljski tovarni BELT izdelali'avtomatski stroj 

za litje aluminija v kokile

Tik pred novim letom 
so beltovci odpremili v 
Vzhodno Nemčijo veliko 
aA^tomatsko napravo za 
nizkotlačno Litje alumini
ja  v koikile do teže 10 kg. 
Po lastnih načrtih in v 
sodelovanju s tovarno 
MEGU iz Dresdena so iz
delali stroj, kakršnega do
slej še niso naredili ni
kjer v JOgOBilaviji, pa tu
di ne v Evropa, razen v 
Angliji.

Po lastnih načrtih so 
iadelali tudi avtomaitično 
nap(ravo za upravljanje 
stroja, ki omogoča proiz
vodnjo 160 ton alumini
jastih ulitkoiv na leto pri

kilograma.
Stroj, ki so ga pKrodaSi 

za 700 tisoč din, pKMneni 
za kolektiv Belta veliko 
delovno zmago. Stroj je 
sposoben delati 3 različne 
delovne programe, po po
trebi pa ga lahko t ^  
ročno upravljajo.

Podobno napravo s pol- 
avtomalBkim upravlja
njem so v Beltu naredili 
za tujega kuipca že lani, 
vnovič pa se bodo t^ a  
zahtevnega dela lotili v le
tu 1970. Ugotavljajo, da 
je  tako na domačem kot 
na tuoem tržižču veliko 
povpa-aševanje za stroje 
z nizkotlačnim litjem aJu-

IXJvprečni teži u litk a  2 m in ija  v kokile. R. B.

Eden izmed Beltovcev, Stevo Grgič, montira sti
kalno omaro za avtomatično upravljanje stroja, ki 
so ga v celoti izdelali doma. (Foto: Maks Jurman)

Lep obisk v Belokranj
skem muzeju

v  letu 1968 je Belokranjski 
muzej v Metliki obiskalo 7030 
ljudi, to je 1640 več kot v 
prejšnjem letu. Razen tega 
je muzej v pireteklem letu 
priredil šeat občasnih raz
stav, ki si Jih Je prav tako 
ogledalo več tisoč ljudi. Med 
njimi sta bila lepega obiska 
deležni zlasti razstavi Gra
fični listi starih mojstrov in 
Slovenski ekslibris

I

Učenci vozači iz osnovne šole »Katja Rupena« na avtobusni postaji v Novem mestu preganjajo dolg čas na vse 
možne načine; če ne gre drugače, se tudi s kepanjem ogrevajo. (Foto: S. Dokl)



RAZDEUENIH JE 50 NAGRAD ZA NOVOLETNO KRIŽANKO

Poslali ste 683 rešitev!
Devet denarnih nagrad odšlo v Kočevje, Novo mesto, Ribnico, na Doiž, 
Bizeljsko, v Gotno vas, Vranoviče, Zagorje in v Livold pri Kočevju —  

Razdeljenih je tudi lepih 41 knjižnih daril

Odziv na rK>voletno nagrad
no križanko je bil prav do
ber; dobili smo 683 rešitev, v 
ponedeljek, 13. januarja po- 
p>oldne, pa je koanisija v 
upravi lista pripravila žreba
nje. Marsikido je odpadel, ker 
ga je zmotilo to ali . ono, 
vendar smo opazili, da je bi
la večina križank zelo dobro 
rešena. Žreb se je tokrat na- 
smeJmil 50 našim naročni
kom in bralcem. Nagrade bo
do dobili te dni po pošti:

250 din: Lojze Jakopin,
Kidričeva 4, Kočevje; 150 din: 
Ivanka Zupančič, Novo me
sto, p .p . 8; 100 din: Ela Bre
gar, Ribnica 166; 80 din: 
Florjan Kastelic, Dolž 20, p. 
Stopiče; 70 din: Dušan Krivec, 
Brsična vas 2. p. Bizeljsiko; 
60 din: Nada Nared, Gotna 
vas 22, p. Novo mesto; 50 
din: Anton Kralj, Vranoviči 
21, p. Gradac; 40 din: Urška 
Lekše, Prešernova 10, p. Za
gorje ob Savi, In 30 din: Bo
gomir Lindič, Livold 61, p. 
Kočevje.

41 knjižnih daril 1»  dobijo:
Jože Kastelic, Trebnje 98; 

Cvetka Muhič, Žužemberk 28; 
Karlina Jakolčič, Krasinec 
19, p. Gradac v Beli krajini; 
Milena Koren, Loka 15 a pri 
Zidanem mostu; Frani Ku
melj, zdravstvena postaja So
dražica; Anton G a^oš, Šmar
je pri Sevnici; Viktor Sun- 
čič, Milavčeva 33, p. Brežice; 
Malči Peterlin, Viiogra4ni- 
ška 39, Metlika; Vili Logar, 
Krmelj 9; Milan šemec. Ko
lodvorska 46. Črnomelj*;

Rudi Legan, v. p. 7488/4, 
Strumica; Marjeta Pavkovič, 
Bučka 28, p. Škocjan; Hele
na Lindič, Peikel 10, p. Treb
nje; Marjana Gerniek, Ašker- 
če»va 7, Krško; Marija Thor- 
ževskij, Nad mlini 26, p. 
Novo mesto; Lea Miklič, Polj
ska x>ot 5, Domžale; Matija 
Miklič, Čatež 14, p. Velika 
Loka; 6- razred osnovne šole, 
Zabukovje nad Sevnico; Ma
rija Hudoklin, šolska 13, No
vo mesto; Silva Rokove, Osil- 
nicca 16; .

Milica JK.ramarič, Cesta be- 
lofcraixjskega odreda 2, Črno
melj; Tonči Beriole, Dolenj
ske Toplice 25, Ivanka Pa
njan, Sodevci 17., p. Stari 
brg ob Kolpri; ZvonJia Smolič, 
Repče 9, Trebnje; Ladka če- 
šarek, Sodražica št. 100; Zin
ka šoper, Bmica 32, p. 
Hrastnik: Bojan Jaklič, Mir
na peč 27; Bojan Macur, Se
novo 684; Anldca Krivec, Do
bava 20; Alfonz Tratar, Ra
kovnik 21, p. Šentrupert;

Ida Pušnik, Senovo 120; 
Drasruška Lilija, Valantičevo 
9, Novo mesto; Franci Ma
rinček, Cerklje ob Kiiki št. 
52; Jožica Bukovec, Kot 61, 
pž Semič; Franc Rupar, Rad
na 11, p. Boštanj; Angela 
Oražem, Dolenja vas 143 pri 
Ribnici na Dol.; Andrej Per
ne, Mlakarjeva 24, Kranj; 
Franjo Bončina, Ulica V. 
prekomorske brigade 15, Ce
lje; Marjan Pureber, 2abja 
vas 101, Novo mesto; Ignac' 
Merhar, Prigorica, 87, p. Do- 
lei>ja vas, in Davorin Seni- 
č-ar, VodTdikova 12, Brežice.

Obvestilo in poziv
Odbor koroških partizanov pri republiškem od

boru ZZB NOV Slovenije je pred novim letom  
razposlal 5. številko »Vestnika«. »V^tnik« je In
formativno glasilo odbora in ga pošiljamo brez
plačno. Vabimo vse nekdanje koroške partizane in 
aktiviste ter prijatelje Koroške, ki želijo preje
mati »Vestnik«, da sporočijo svoj naslov na:

ODBOR KOROŠKIH PARTIZANOV, 

LJUBLJANA, Titova cesta 11, pp. 333

Rešitev novoletne 
nagradne križanke
VODORAVNO: 1. • tlo ris, 7. ki

klop, 13. Edkova, 19. slabost, 20. 
obram ba, 21. K alkuta, 23. Labod, 
24. rom antika, 27. ko r, 28. Ag, 
29. očak, 30. redar, 31. Besa. 33. 
pasm a, 35. Ka, 36. sonet, 37. 
stativa, 40. stav , 41. an tikvar, 44. 
m lin, 45. la ta , 47. Ana, 48. 
oglar, 49. čk a lja , 51. ropot, 53. 
bobnar, 55. bas, 56. era , 58. Ma. 
rina, 61. O b r s ^ ,  62. PL, 63.
PV, 65. rak a r, 66. b ruc , 67. boa, 
68. areal, 70. Taa, 71. nak , 72.
golt, 73. ra s t, 74. kar. 75. Iz, 76, 
koren, 77. TNT, 78. Paka, 79. 
česen, 81. T i, 82. M a, 83. bo ra t, 
84. capin, 86. kovačija, 93. s ira r,
94. m alik , 96. neteka, 97. ponos,
98. Ami, 100. okop, 102. leča, 103. 
m elodija, 106. raca, 108. apoteka, 
110. datum , 111. At, 112. om ara, 
114. Ares, 115. laten, 116. pire, 
118. Mi, 119. aga. 121. A ristotel, 
124. pelin, 125. A larodi, 128. 
A leuti, 129. inačica, 131. opanek, 
132. naslov, 133. nakana.

*< /L
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Velikolašlca lovska družina ima v načrtu za to sezono še odstrel enega medveda 
in jelena. Trije najvztrajnejši lovci (na sliki), ki se niso ustrašili 3n ^ a  in mraza, 
si ogledujejo sve.žo jelenovo sled. (Foto: Franc Modic)

Dolenjska se je kopala v soncu

NAVPIČNO: 
n ja ) Itd.

127. I(d a ) K (rava-

(N ad^evanje s 1. str.)

botni in nedeljska počitek v 
prirodi. Sicer megleno ne
deljsko jutro ni obetalo nič 
dobrega. Na srečo pa je kas
neje posijalo sonce. Tudi

Vlečnica je v nedeljo spet stekla — Tukaj je šlo kot 
namazano, kasneje pa sta dva neodgovomeža s svojo 
objestnostjo »iztirila« tek. V glavnem bosta obe^vleč- 
nici kmalu spet nared, ko se bo v Crmošnjicah, če bo 
vreme naklonjeno, zbrala smučarska smetana.

mraz, ki je vkoval potoke v 
led, kot npr. Težko vodo p<ri 
Novem mestu, je nekolikio 
popustil. Sonce, ki je kasneje 
pokukalo izza redkih obla
kov, je celotno jjokrajino 
spremenilo v lep zimsM dan- 

Ljubitelji bele opojnosti so 
se takoj, ko je popustil ju 
tranji sitrupeni mraz, odločila 
za manj ali bolj zahtevno 
smuko. Vsak kolikor toliko 
strm  brežiček je bil zaseden 
v glavnem z mladimi smučair- 
jd- Kdor je želel preizkusiibi 
svoje eankaSkie in smučarske 
sposobnosti, jih je lahko, saj 
je snežna odeja debela 20 
oentimebrov. Bolj zahtevni 
smučarji in ljubitelji zimakih 
smučarskih p r iT e d i t e v  so od- 
Sli dopoldne v Crmošnjaoe 
pod Rog, kjer so se dolenj
ska gozdarja in lesarji kosali 
2& prehodni pokal pokojnega 
smučarja goesdarja Franca 
Priča- Drugi, k i  jih je pre- 
sbrašdl jutranji mraz, pa so 
po kosdlu odrinodi na med
društvene smučarske skakal
ne tekme na Mimo- 

Kdor je- bil to nedeljsko 
jutro v CimoinOiioeli, mu sa 
izlet ne bo žal. O d lU ^ zim- 
sika smvdca — tokrat je tudi 
delovala 300-xnetrslka vlečndoa
— dn vsa CtrmoSnjiSka dolina 
sta prevzeli o>biskxyvalce. Teh 
je bilo velilso. Smučarji so 
bili od visepovsod, saj je bUo 
opaaiti registrsike tablloe av- 
tomobdlov LJ, ZG, CE, KF, 
MB in KA, senreda tudi novo- 
meišike r^istracdje ni manij- 
kaJo. V Camofinjlcah je pre
vladovalo posebno vssdušje v 
veldkem pričakovanju pred

petkovim in sobatnim tekmo
vanjem gozdarjev, lesarjev in 
lovcev iz vse Sloven&ije-

Nazaj g r̂ede sem se okoli 
poldneva ustavil v zdravili
šču Dolenjske Toplooe. Poza
nimal sem se, kako je z obd- 
skom gostov. Preveč se niso 
FMJhvalild. Goste so pričako
vali v popoldanskih urah, zla
sti tiste, ki se bodo vračali 
s smuke izpod Gač-

Na Otočcu sem klepetal z 
receptorjem Fraaicem Strgar
jem m zvedel, da je obisk 
neteoliko večji kot ob drugih 
zimskih nedeljah. PrenočevBr 
lo je tudi neJmj Italijanov in 
Madžarov. Večji občsk so 
pričakovali zvečer.

■Marija Durič, reoeptorica v 
zdravilišču Šmarješke T o p Jd r 
ce je bila dobiro iraz^ložena. 
Povedala je; »Obisk je pre: 
cejšen, timamo kopalce iz Za
greba in Ljubljane, ne manj
ka tudi NovomeSčanov- Tudi 
stalnih gostov je veliko- će 
bd bdlo vsak dan tako, bd bili 
zadovoljni.«

Se slsok v Catečke Toplice- 
Sef gostintstva Jože Sčap ja 
omenil: »Obiskovalcev je ve6 
kot obdčajino ob talkam času, 
zlasti naSih sosedov iz Zagre
ba. Imamo tudi 60 stalnih 
gostonr- Nekatani najbolj po
gumni se ne bojijo jeniiaa^ 
skega moaza in se koplja>o 
na pox>srt;em.«

Kljub temu da je v popoH- 
riiLmsikih urah speit začela le
sti megla iz tal, se Je vzxiušje 
prijetnega nedeljakega dneva 
nadaljevalo vse do večemilh 
ur-

SliAVKO DOKL

Avgust Jazbinšek-lko:

IL SEM POD TOČO KROGEL
(Nadaljevanje in konec)

Ocenjeval sem položaj. Seggi^inu nisem mogel več 
pomagati. 2e sem se hotel sam ustreliti, ker sem vedel, 
kaj me čaka, če me dobijo živega. Hipoma pa me je pre
vzel pogum. Odločil sem se, da bom poskušal zbežati In 
-si poiskati kritje. Skočil sem kot zajec in stekel v hrib 
proti Straži ter se na sveže zorani njivi vrgel v brazdo. 
Takrat pa se je začelo. Najmanj 50 pušk in 4 strojnice 
je zaropotalo in začelo bruhati ogenj na položaj, kjer 
sem negibno 1 ^ 1 . Krogle so sikale okrog mene in me 
zasipale z zemljo.

Po nekaj minutah je streljanje spet prenehalo. So
vražnik je verjetno mislil, da sem mrtev. Ko sem tako 
ležal in se oddihoval, sem sl že napravil načrt, kako in 
do kod bom zopet tekel. Približno 50 metrov pred menoj, 
malo nad robom njivo, je bilo hrastovo drevo v premeru 
60 cm. Zbral sem vse moči, skočil pokonci in tekel, kar 
so mi dale noge ob robu njive proti Straži. Ko so na
sprotniki opazili, da spet bežim, so začeli psovati: »Pra
šiča partizanska Se ni crknila!« In spet se je odprl pe
klenski ogenj iz vsega orožja, jaz pa sem tekel na živ
ljenje in sm rt in srečno prispel na mesto, kamor sem 
želel, ter se stisnil ob hrastovo deblo.

Streljanje se je nadaljevalo. Krogle so sekale v de
blo. vendar ga nobena ni prebila. S p ^  sem delal načrte, 
kako se prebiti naprej. Do vasi Je bilo še dobrih 100 me
trov, zato bo treba Se enkrat počivati, preden pridfem do 
cilja. Ob hrastu sem sl nabral novih moči. Spet sem se 
posTial in stekel proti vasi. Na polovici pota sem se spet 
vrglo na tla v brazdo njive ter si ponovno nabiral moči

in sile za nadaljivji beg. Ko so- me sovražniki spet videU 
teči, je komandant kar rjovel od togote. 2!našal se je nad 
svojimi vojaki, da so sami saboterji, ker ne znajo ubiti 
partizanske svinje. Kar užival sem, ko sem to poslušal, 
saj bi me lahko zadela vsaj ena od 50 pušk in 4 m itra
ljezov. Pogumno sem spet skočil iz zaklona in se pognal 
še zadnjih 50 metrov. Bil sem prepričan, da me tudi 
sedaj ne bo zadela nobena krogla. Ko sem se približal 
zadnjemu zaklonu, je nastalo strahovito streljanje, ker 
je menda komandant zamenjal mitraljezca, misleč, da  ̂
sabotira. Rafali so kar privzdigovali zemljo pred menoj 
in za menoj. Malo pred zadnjim zaklonom sem se obrnil 
proti sovražniku in mu* pomahal v slovo. V odgovor sem 
zaslišal najgrše psovke.

S počasnimi koraki sem se napotil proti hiši, kjer 
smo Opoldne imeU sestanek. Iz hiše me je zagledala to
varišica Čarmanova, ki Je bila tud; na našem sestanku. 
Tudi ona Je bila naša politična delavka, moža pa Je imela 
v partizanih. Pritekla md Je naproti in se kar ustrašila, 
ko me je videla vsega blatnega in raztrganega. V strahu 
me je vprašala;

»Joj, Iko, kakšen pa si? Ali si ranjen?«
Nisem ji mogel odgovoriti. Od prestanega napora in 

smrtne stiske, v kateri sem se nahajal pred tem, ml Je 
nenadoma p>ostalo slabo, da nisem mogel več niti stati. 
Čarmanova, ki jo bila precej močna, me je prijela pod 
pazduho in me skoraj zanesla do Beletove hL^e in nato 
na skedenj, kjer me je skrila v slamo. Rekla mi je:

»Tukaj si brez skrbd, in čeprav pridejo v vas, tukaj 
te ne bodo našli.«

Slabost v meni se Je še stopnjevala, tako sem iz
bruhal vse, kar sem tega dne pojedel. Cez nekaj časa. 
sem Beletovo mamo, ki me je v skrbeh spra-<
Sevala;

»Bco, si še živ?« ^
Pogimmo sem Ji odgovoril, da sem še. Nato mi je 

prinesla domača zdravila — encijan, namočen v žganju, 
in mi prav materinsko svetovala, naj ga po požirkih spi
jem, da me bo minila slabost, pa okrepčal se bera.

»Ko bo nevarnost minila, te bom že obvestila,« mi 
Je še dejala in odšla.

Tako sem ležal Se kakšne pol ure, ko sem po vaški 
poti zaslišal korake in pogovor d v ^  tovarišev, ki sem ju 
takoj sp<5znal po glasu. Bila sta naša terenska delavca 
iz Straže 1V>ne Kranjc in Lutman. Pogovarjala sta se o 
meni in ugibala, ali sem Se živ In kje naj bi bil.

»Po tej poti je Sel, pa ni nobenih krvavih sledov, saj 
je vendar moral biti Kuijen. Gledal sem ves potek stre
ljanja in ga videl, kako je padel, pa spet vstal in bežal,« 
je govoril Lutman in nadaljeval: »Nemogoče je, da bi 
pod točo krogel ostal brez rane!«

Nisem mogel več zdržati, pa sem se oglasil: »Tukaj 
sem, tovariši!« Izkopal sem se iz slame in skočil na pod, 
onadva pa sta takoj pritekla k meni. S seboj sta prine
sla sanitetni material, obveze in jod. Pripravljena sta bi
la, da mi nudita prvo pomoč. Lepo sem se jima zahvalil 
za tovariško skrrb in povedal, da zdravniške pomoči ne 
potrebujem, ker nisem ranjen. Nista mi hotela verjeti. 
Rekla sta, naj se slečem, ker je todla obleka na več me
stih prestreljena. A rane res nisem imel nobene in zelo 
sta bila začudena, saj je sovražnik porabil v divjem stre
ljanju za menoj kar celo zalogo mvmicije.

Belogardisti so se medtem povleldi nazaj v Novo me
sto. S seboj so odpeljali Borisa Plantana, učitelja iz Vav- 
te vasd, fci Je bil tedaj član okrajnega odbora OF Novo 
mesto — kulturno prosvetni delavec. Njega so prijeli v 
Vavti vasi. Se preden so streljali na nas. Bil je pod stra
žo in Je vse gledal od začetka pa do konca — do moje 
rešitve.



Postiljonov •> pismonoš nekdanjih dni -  
ki so  vodili dvo- in večvprežne poštne ko
čije po samotnih, prašnih poteh in s  trob
ljenjem v poštni rog naznanjali prihod 
pošte, ni več. Danes je za pošto železnica, 
ki je v začetku tega stoletja pomenila za
njo rešitev, že prepočasna, prevažajo jo 
avtomobili. Obvestila, ki so še  konec prej
šnjega stoletja potovala iz pokrajine v po
krajino z vprego po nekaj dni, posredujejo 
danes teleprinterji, avtomatske telefonske 
centrale in podzemni kabli v nekaj trenut
kih. Velik napredek pa je prinesel s  seboj 
mnogo novih skrbi in (Zgovornosti.

FiGmo, k i ga oddaste da
nes, bo Juiiri že na podti, 
]qjer živi naslovnik. Da nas 
ne bi zmediU zaviti rnjgovori 
o sodobnih postnih napravah 
^  nefea  ̂ smo jfli že omenili
— si raje oglejmo, kako po
tuje pismo od takrat, ko 
smo ga oddali, in skozi ko- 
Ifloo jnk  gre, preden ga odda 
nesloimiDU neS ljubljenec — 
piEmooo&L

PiBtnonočo pcananio vsi. če 
je  vreme še tako grdo, vro
čina še talko huda, snega še 
toliko, bo pismonoša ob svo
jem fiosu potiika! na vaša 
vxata ia  vam izroči pošUJ- 
ho. Visak četrtek vam med 
drugim prinese tudi DO
LENJSKI LIST. Ce še niste 
naročeni nanj, vam ga ponu
ja tako dolgo, da se boste 
vdaM, saj svojemu pdsmo- 
no6i ne morete ničesar od
rod.

Med 3000 poštami ne 
sm e pismo zgrešiti 
prave

v  JugosOavijl je okoli 3000 
poSt (v Slorvieaiiji 450). Pošte 
so radeljene med nekaj več 
kot 50 zbirnih poštnih cen
trov in 15 i>otuijočih ix)št. V 
Sloveniji je  8 sdaLmih cen- 
tiov. 2niiml center razdel^ju- 
je iKrispele poSiiljke po po
štah svcijega o b m o ^  in skr
bi. da pošidjke, ki so jih 
oddeli prebiivalcd njegovega 
ofcmočja, jurispejo v ustresne 
eibiroe centre. OmeniU smo 
potujoče podte. Te so nekaj 
takčnega kot lAiimi .centri, 
le da dehiijejo v ixx5^xiem 
vagonu in potujejo z  vlakom 
po želecsniSki pro«^. Na že- 
IcpniBKih posta(}ah sprejem a
jo p o š i ^  in jih oddajajo.
V Sloveniji ni vefi poti^Jo«h 
pošt.

Na oroočju PTT podjetja 
Novo mesto deluje en zbirni 
center za 52 po it ▼  (M inah 
Breace, Cnaoroel^, Krško, 
Metlika, Novo mesto, Sevni
ca in Trebnje.

met pri PTT podjetju Novo 
mesto; — Do 1. februarja 
1963 so bile naše pošte med 
seiboj povezane z republiškim 
centrom v Ljubljani in potu
jočimi poštama na železniški 
progi Ljubljana—Karlovac
(pošte Dolenjske in Bele kra
jine) in Ljubljana^-Zagreb 
ter Maribor—^Zagreb (i>ošte 
Spod. Posavja). Zeleanišlri 
vooni redi, po kaiterih so se 
morale ravnati potujoče po
šte, nam niso omogočali do- 
voÔi hitrih zvez. Zato je bila 
1. februarja 1963 VBvedena

Iz vaših rok do naslov
ne pošte v enem  
dnevu

Vsek dan zvečer prispejo 
vse pošiljke, ki smo jih  od- 
dgaU tega dne, iz 52 pošt 
našega območja v novomeški 
20>imi center. Tu jih usmer
jevalec med 19.30 ki 20.30 
rasdeli po predalčnikih za 
di}ime centre in potujoče po
što. Pri tem deki ne sme biti 
pomot. Usmerjevalec mora 
vedeti za vseh 3000 pošt v Ju
goslaviji, v kateri ^ im i  cen
ter ozir. katero potujočo p o  
što spada posameona.

Tako razporejene poštne 
pošiljke iMito povežejo z vr
vico in opremijo z listkom, 
ki pove, v kateri abinni cen
ter je namenjen sveženj (na 
pošti praivijo temu svežnju 
sklep).

Svežnje nato razmečejo po 
vrečah. Vsak slovenski zbirni 
center kna svojo vrečo. Svež
nji, ki so namenjeni v zbirne 
centre zunaj Slovenije, gredo 
v dve vrečd; v eno oni za 
območje Reke in Pule, v 
dirugo pa vsi ostali. Napol
njene vreče odpeaje Se isli^a 
dne .pozno zvečer poseben 
poštni avtobus v Ljubljano v 
glaivni poštni center (v vsaki 
republiki je po en takšen 
center). Ta poskrbi, da pri
dejo pošiljke v ustrezne zbir
ne centre in potujoče pošte. - 

Pošiljke, ki so namenjene 
naslovnikom v nafiifa ix)štah, 
počakajo v vrečah na tiste, 
ki jih  pripd je avtobus iz 
Ljubljene. Nato že zjutraj 
zesn^baijo te pošUjke po na
slovnih poštah našega območ
ja. Na enak nački poslujejo 
VGl zMmi centri in tako Je 
Bagotovftjeno, da vsaka po
šiljka prifipe ie  naslednjega 
<ltae v naslovno pošto.

Naše vodilo Je: skraj
šati čas za potovanje 
pošiljke

Govori Rajke Gerdovič, r. 
d. vodje oddelka za pit pro<
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Pismo je prišlo do 
pismonoše, ki ga bo 
dostavil

Ogledali smo si orgaiuzaci- 
jo dela na poštah rn pot, ki 
jo opravi pismo, preden nam 
ga izroči naš ljubl*j-enec pi- 
smonoSa. Soba pismonoš na 
novomeški poš-ti je tako kot 
v vseh večjih poštah močno 
podobna zbirnemu centru. 
Vsako ju tro  prevzamejo pi- 
smoToše tu  od 7. do 8. ure 
pošiljke, si jih  uredijo, nato 
pa torbo (težka je 17 kg!) na 
rame in pot pod noge!

Gotovo ste že opazili, da 
pismonoša pri izročanju po
šiljke ne brska po dokaj 
zajetni torbi, v kateri je ne
kaj sto pisem, dopisnic, de- 
nun ih  nak^mic in drugega, 
kar mora razdeliti. Vse, kar 
bo dostavil tega dne, si že 
ajutraj avirstil v torbo tako, 
kot bo dostavljal od hiše do 
hdše.

Pokiic pismonoše je težak 
in odgovoren. V sobd pismo
noš pa je  na jx)šti kljub te
mu na pretek smeha, sd>ad- 
Ijivk in pripovedi o doživet-

Rajko Gerdovič, v. d. vodje 
oddelka za PTT promet pri 
Podjetju za p it promet 
Novo mesto

naša furgonska (furgon je 
poštni destavni avtomobil) 
zveza po cesti od Novega 
mesta do Vinice, 29. maja 
1966 smo uvedli še drugo 
takšno 2!ve<zo, od Novega 
mesta čez Brežice do Sevni
ce, in jo 14. novembra 1966 
pc^ljškld do Šentjanža. S 
tem je bil zbirni poštni cen
ter Novo mesto povezani z 
vsemi poStami svojega zaled
ja.

Z našimi dostavnimi avto- 
msobiU (ptt fiugoni) spreje
ma in odpravlja poštne pošilj- 
^  21 naših poSt, 28 se jih 
poslužuje avtobusov, samo 3 
pa želeotLce. Po te ^  prevo
zimo že več kot polovico po- 
šiiijk sami. Vsak dan prepe
ljemo 2500 kg pošiljk z do
stavnimi avtomobili, 2100 kg 
z avtobusi in 100 kg z želez
nico.

PTT službo bi radi poso
dobili tako, da bi šla v ko
rak z zelo hitrim  razvojem 
naših dni. Razen drugega 
imamo v načrtu do 1. 1975 
uvesti a'vtomate za prodajo 
poštnih vrednotnic v turistič
nih središčih. Se en takšen 
sodoben pripomoček pa bo 
franikiralni stroj za tista pod
jetja, ki odpremi j ajo vsak 
dan po več sto pošUJk.

Pošta v števil
kah, kilometrih 

in tonah
PTT podjetje Novo me

sto Je prevozilo lani s 
svojimi dostavnimi avtomo
bili 117.198 km, z avtobusi 
301.168 km in z železnico 
23.558 km. S svojdm avto
mobili dostavljajo pošiljke 
na progi, dolgi 189 km, z 
železnico na progi, dolg^ 
41 km, in z avtobusi na 
progi, dolgi 675 km. Pot, ki 
obide vse pošte na našem 
območju, je dolga 905 km.

122 pismonoš raznese 
vsak dan 122.716 pošiljk, 
ki so težke 1120 kg. Vsak 
dan prehodijo vsi pismo
noše 2318 km poti, na me
sec 56.980 km in na leto 
683.000 km. Vsi skupaj do
stavijo na mesec 567.800 
pošiljk, na leto pa 7,481.000. 

Vsak dan raonesejo pismo
noše M4.500 časnikov in 
časopisov, vsak ipdsmonoša 
pa raznese v s ^  dan po
vprečno 9 kg pošiljk. Nje
gova dostavna torba je 
skupaj * vsem, kar mora 
nositi s seboj, težka okoli 
17 kg.

jih prejšnjega dne, ki jih 
pismonoše kaj radi obrnejo 
v šalo.

Pes z omejeno 
garancijo . . .

Največ težav imajo pismo
noše s psi. Pošiljko je treba 
predati naslovniku, toda ka
ko, ko pa je na hišni ograji 
napis: »Pozor, hud pesi«,
avonca pa nikjer . . .  ? V tak
snih primerih zaleže pogum. 
Ce gre po sreči, je pismono
ša samo ob kos suknjiča, ne
malokrat pa se m ora umak
niti obgrizeni To ni prijetno, 
posebno ne ob zavesti, da te 
'astnik psa škodoželjno opa
zuje skofid priprte oknice . . .

Pismonoše vedo iz izku
šenj, da ljudje, ki pričakuje
jo slabo pošto (sodni poziv, 
neprijetno uradno obvestilo 
itd.), kaj radi spuste psa na 
dvorišče. . .

Nekateri lastniki zagotav- 
Izaijo, da pes ne bo storil 
pismonoši nič hudega. Priza
deti pismonoša pa je ob tak
šni obljubi preživel tole: »Ver
jel sem, kaj pa moreš, in šel 
Čez dvorišče. Mrcina je res 
samo lajala in renčala. Tako 
je bilo nekaj dni, petega 
dhe, ko sem bU že gotov, 
da sem varen, pa je nenado 
ma planila po meni in me 
popadla!« Diugi se smeje in 
razlaga: »France, polomil si 
ga! če kupiš hladilnik, imaš 
samo 6 mesecev garancije! 
Tudi ta tvoj pes je imel 
omejeno garancijo, in ker si 
na to poosabll, te je poj>a- 
del!«. . .

Hišni predali brez 
naslovov, nove hiše, 
ulice kot jare kače 
in še  kaj

Veliko nepotrebnih težav 
in zamude časa je nemalo
krat z ljudmi. Sprejem ne
katerih pošiljk je treba po
trditi tako, da stranka na
piše datum sprejema z bese
dami In se podpiše. Pismo
noša reče: »NapiSite z beseda
mi!« Stranka pa napiše: »Z 
besedami« in zraven datum 
v številkah . . .  Nato pismo
noša; »Ni prav, napišite s 
črkami!« Stranka spet napi- 
Se: »S črkami« in nato dar 
tum v številkah . . .

Hišni predaill za pošto v 
večjih stanovanjskih hišah 
nalagajo pismonošem mnogo 
nepotrebnih korakov po 
stopnicah. Največkrat nisO 
opremljeni z imeni in pismo
noša nK>ra zlasti v novih 
blokih isljceti naslovnika po 
stopniščih. To je posebno 
neprijetno pri nujnih pošilj
kah (brzojavke, ekspresna 
pisma Itd.), ki so nemalo-

Ko sem prišla 
na pošto, ni bilo 

več morzeja
Teleprinteristka Marija 

Travalja (na sliki v naslo
vu) na pošti v Brežicah:
— Prej smo imeli teleprin
ter, ki je sprejemal besedi
lo na trak. Trak smo nato 
rezali in ga lepili na brzo- 
janmo golico. Bilo je ■ za
mudno in ni bilo lepo. Ta
krat je imel teleprinter 
zvezo samo z Novim me
stom in Ljubljano. Ta, ki 
ga uporabljamo zdaj, je 
sodobnejši; sprejema in 
oddaja celotno brzojavko. 
Potegnem jo iz stroja, pre
ganem in vložim v zalep- 
ko. Z njim smo vključeni 
v vse kraje v Jugoslaviji, 
ki so povezani v jugoslo
vanski GENTEX mreži in 
imajo enake teleprinterje. 
Po hitrosti oddajanja som 
prva, po kvaliteti pa driiga 
teleprinteristka pri Pod
jetju za ptt promet Novo 
mesto. Delo me veseli, 
vendar me včasih, kadar 
oddajam ali sprejemam 
kakšno žalostno brzojavko, 
oblivajo solze . . .

kraitaaradi naslovnikove ma
lomarnosti dostavljene i  za- 
miudo in šele po daljšem 
iskanju.

Poglavje zase so hišne šte
vilke, zlasti v Novem mestu.
V 2abji vasi, v naselju Maj
de Sile in na Zagrebški ce
sti ne tečejo hišne številke 
po vrstnem redu. V Paderši- 
6evi ulici na Grmu je precej 
hiš še vedno brez številk, po
šiljke pa so naslovljene: Pa- 
deršdčeva, nova hiša. Vsa Pa- 
deršičeva pa je sestavljena iz 
novih hiš . . .

Veliko veselja ima pismo
noša, ki nosi i>ošto na Po- 
gance. Tam je cigansko na
selje, in kadar priroma s 
kakšnim pismom, se zbere 
okoli njega vseh 50 ciganov 
z vsemi psi. Trušč je seveda 
tak, da nd mogoče razumeti 
besede, vsi Cigani pa so 
vrhu vsega Brajdiči in Hudo- 
rovci ter brez osebnih legi
timacij . . .  Kako najti prave
ga?

To’iko o organizaciji dela 
pri pisemski pošti, preden 
prepustimo besedo pismono
šem. Kdaj dnigič pa kaj 
več o tem, kako deluje so
dobna telegrafsko-telefonska 
služba v naši pošti.

MTLOS JAKOPEC

t
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Pozna ga vsak Sevntčan
Kako ne: 58-letoi 

Tone PeriiSek nosi nič 
nmnj kot 30 let po
štarsko torbo iK) Se
vnici in okolici. »Tu
di moj oče je bil po
štar, vendar me je 
dal izučiti za ključav
ničarja. Je že vedel 
zakaj. Toda jaboU&o 
ne pade daleč od dre
vesa; ko ie nastopila 
brezposelnost in v 
mojem poklicu ni bi
lo knina, sem postal 
poštar m Jo ubral po 
očetovih stopinjah,«

prdpjoveduje Tone.
»V poklicu mi je najbolj všeč to, da 

lahko svoje delo opravljam podnevi in md 
ni treba tako kot mnogim drugim na nočne 
»šihte<(. Zda. ne bi zamenjal poklica, saj 
sem že prestar, prej pa bi, prej! Poštarjev 
zaslužek je skromen, in ker sem v družini 
samo jaz zaposlen, nam ni lahko.

Na vprašanie, kaj menijo bralci o Do- 
l^ jskem  listu, vam povem, d a . si pozimi 
želijo več branja, zanimwih povesti, roma
nov. To mi jih je že več "reklo, pa tudi sam 
rad preberem kaj dobrega m lepega.

Glede župansiva pa: bog ne zadeni, da 
bi moral zamenjati našega Molana! Most 
čez Savo, sodobnejša pošta, podvozi na že
leznici, javna stranišča pa še vrsto drugih 
stvari je, ki so pK>trebne, vendar zanje ni 
denarja, čarati se pa ne da.«

»Zamenjati poklic? 
Nikoli!«

»Več bi bilo treba narediti za na
šega malega kmeta,« je menil 
Anton Škrajnar ob pomenku, kaj 
bi naredil, če  bi ga ljudje nenado

ma izvolili za župana

z Antonom Škraj
narjem, ki malone ^  
let dostavlja pošto po 
Mirni in okolici, smo 

i poklepetali, ko je raz- 
oore jai pošiljke po 
posameznih predalč
kih. »Hiteti, to je naš 
poklic,« je pristavil.

»Vprašate, če bi ho
tel zamenjati p>osel? 
Nikoiir Naporno je, 
tx)da ima svoje pred
nosti. Ne verjamem, 
da bi bil tako zdrav, 
če se ne bi vsak dan 
rako temeljito spre

hodil. V 20 letih tega dela sem bil le dva
krat krajši čas tx)lan. Tudi težave so, seve
da, toda povejte, ali gre drugod vse gladko!

Moj najbolj razburljivi doživljaj? Morda 
vas l>om razočaral, če pravim, ^  posebno 
razburljivega ni bilo, seveda če odštejem 
pas j J lajež in tisto, kar mu lahko sledi, 
vendar se s tem srečujejo vsi tisti, ki mo
rajo od hiše cij hiše. Doslej nisem doživel 
neljubih presenečenj, kadar sem raznašal 
denar Takrat se pazim, fcoliltor je mogoče.«

»Tov. Skra nar nabrali st»' 20 novih na
ročnikov našega lista, raznesli pa že na ti
soče. Ali lahko poveste, kaj našemu časniku 
ljudje zamerijo?«

»Povem vam, da kritik ne slišim. Sicer 
pa je tako: če komu ni všeč. ga lahko od
pove, mai ne?«

»In še ene vprašanje, malo nenavaano. 
Kaj bi naredili, če bi vas jutri Izvolili za 
predsednika občinske skupščine?«

»Težko vprašanje na. katerega niti v sa
njah ne bi pomislil. Mislim, da bi bilo tre 
ba več narediti za malega ioneta. Poznam 
prav bedne razmere, v katerih živijo neka
teri naši ljudje v zakotnih krajih «

/ . M. L.

»Na neprijetne dogodke 
 ̂ pozabim«

■  Pismonoša Franc (ilof'ovšok Je doma 
iz Artič, zaposlen pa je na brežiški p>ošti. 
Na vprašanje, kako mu je v tej službi všeč. 
Je odgovoril, da, je zadovoljen, še bolj pa 
bi b il .  čt bi S t  plače na poštah izboljšale. 
Za sbdanj. poklic se je odločil, ko Je prišel 
od voiakov. Mesto je bilo prosto, zato se 
ga UikoJ oprijel

»Cp se ne motim, delate kot pismonoša

že 15 let. Bi mi lahko omenidi najboilj raz
burljiv dogodek v poklicu ali sicer v živ
ljenju?«

»Več let po vcjni je bilo. Mlada žena je 
željno pričakovala pjošte od svojih, predvsem 
od mame iz daljne Sovjetske zveze. Jaz 
sem bil tisti, ki sem ji po dolgem čakanju 
prinesel pismo 2eni so se od sreće zais
krile oči, ko je videla, da je pismo od do
ma. Se nisem odšel, ko je na ves glas za
jokala. Sporočali so ji, da je mama že dol
go n#tva. Potolažil sem jo in z njo čutil 
bolečino v srcu.«

Od prvega svita do 
poznega dne

Alojz Pucelj je voz
nik dostavnega avto
mobila, s katerim pre
važa poštne pošiljke 
vsak dan, razen ne
delje, od Novega me
sita do Vinice.

— S prevozom na 
tej progi sem začel 
1963. Zgodaj zjutraj 
odpeljem proti Vini
ci in obiščem vse po
šte ob cesti. V Čr
nomlju oddam pošilj
ki za Adlešiče in Sta
ri trg, ki JU tja od
pelje avtobus. Proti

večeru se vračam v Novo mesto m vozim 
pošiljke v novomeški zbirni center. V ix>- 
štni sl̂ xžb̂  delam od 1960. Kakšne posebne 
stvari na vožnji proti Vimci in nazaj še ni
sem doživel, ^ in o le  enkrat sem se moral 
zjutraj vrniti v Novo mesto, ker je bilo 
na cesti na Gorjancih 2 m snega Cestno 
F>odjetJe to cesto dobro vzdržuje. (Sodelav
ci so dodal), oa ima tov. Pucelj značko 
vzornega voznika )

Na ulici je srečal 
medveda . . .

— Kdaj so se vam 
najbolj hlače tresle? 
— smo vprašali Lud
vika Zadnika, poštar
ja iz Ko<'evja.

— Pred dvema leto
ma, ko sem po Pod
gorski ulici ekspre.se 
nosil.«

— Saj to ni nič po
sebnega!

— O, takrat je bi
lo! Za ovinkom pri 
kamnolomu se Je iz 
meglice izluščil in ne
kaj metrov pred me
noj i>ostavil na zad

nje noge — medved!
— In vi?
— Obrnil sem se in jo ucvrl, kar se je 

le daU). Med bežanjem i>a sem se oziral 
nazaj, če ne gre mrcina za menoj Ker ni 
šla, sem se pri dveh ljudeh, ki sem Jih 
srečal na cesti, le ustavil. Vprašala sta me, 
kam se mi tako mudi. Povedal sem Jima,

da nosim eksprese. . .  in da sem srečal 
medveda. Nista mi verjela. Potem smo Sli 
vsi trije nazaj in videli medveda,'ki se je 
pomaiknil malo višje piroti kamnolomu ter 
spet stal na zadnjih tacah.«

— Kaj vam je pa potem v poštarski 
službi tako všeč?

— Zanimivo je imeti opravka z ljudmi; 
nekateri so natančni, clnigii potrpežljivi. 
Vendar v moji - dostavi ni bilo še nikoli 
noč narobe. Poštar sem že 15 let. Delu sem 
se privadil, zato nameravam še naprej os
tati poštar.«

— In če bi bili slučajno predsednik ob- 
č.ine, kaj bi najprej vikrenili?

— Poskušal bd doseči, da bi bile ceste 
bolje vzdrževane in da bi čihiprej asfal
tirali cesto do Broda na Kolpi in do Ehrora!«

M. P.

Če ga ni, vsi sprašujejo 
po njem . . .«

^  ^  so v a š i ^
zadovoljm z Do- 

lenjskim listom? — 
smo vprašiU Adolfa 

" § Košmrlja, poštarja iz 
i Sodražice.

»Zelo, posebno tisti, 
ki so nanj naročeni. 
če ga ni, kot se Je 
zgodilo po novem le
tu, me sprašujejo, za
kaj ga ni, ker ga po
grešajo. Povedal sem 
jim, da je bila novo
letna številka dvojna, 
zato ga en teden niso 
dobili.« 
fFoto; J. Primc)

»Kje pa tako dolgo hodiš 
z DOLENJCEM?«

■  Franc Stefanič iz 
Lokvice j e  že 7 l e t  

p o š t a r  v  Metliki. Po
v e d a l  j e ,  d a  Je p o v 
s e m  s l u č a j n o  z a š e l  v

IX )š tn o  s lu ž b o :
— Ko sem pnšel 

od vojakov, nisem 
mogel nikjer dobdti 
službe. Vesel sem bil, 
ko so me pri pošti 
vzeli za dninarja. 
Cez čas sem poiclic 
resnično vzljubil. Ker 
so bili z menoj 
zadovoljni, sem po
stal pismonoša, zdaj 
ne bi šel drugam de
lat, čeprav je poštar
ska služba, naporna!

— Ali ste imeli kdaj neprijetnosti, ko 
ste nosili naokrog polno torbo denarja?

— Napadli ali okradli me niso nikoli,
pač pa sem se pri izplačilu denarja že dva
krat zmotil. Strankam sem naštel več, kot 
bd smel, a so bile tako poštene, da so mi 
denar prinesle nazaj.

— Okoli prvega v mesecu vas najbrž 
ljudje težko pričakujejo?

1 0

. v. H

Usmerjevalec (na desni) v zbirnem poštnem centru v Novem mestu razvršča 
do.šle po.šiljke v predalčnik, v katerem je za vsak zbirni center in za vsako potu
jočo pošto v Jugoslaviji po en predal. Delavec na levi povezuje na zbirne centre in 

potujoče pošte porazdeljeno pošto v sklepe (Foto: M. Jakopec)

' — Ze, toda ni take nestrpnosti kot ob 
četrtkih, ko raznašam Dolenjski list! Tort>o 
imam polno, ustavljam se pri vsaki hiši, 
zato gre raznašanje malo počasneje kot 
običajno. Mnogi naročniki pa me kar na 
hišnih viratih pričakajo z besedami: »Le 
kje si tako dolgo bodil s časopisom!« Pa 
nisem tega še nikomur zameril, saj mo
ramo biti pismonoše zmeraj vljudni in po
trpežljivi.

Jaz ne bi bil predsednik
Najstarejši poštar na čmomaljaki pošti 

je Jože Hudelja, ki ima že 15 let službe. 
Če računamo, da prepešači po poštnih nor
mah na dan 15 km, potem je do zdaj pre
hodil v službi že 67.500 kilometrov. Tcdiiko 
vzdrži £Lčko pred generalnim popravilom. 
No, tovariš Hudelja je še prav čil in se od 
službe še dolgo ne namerava posloviti. 2eli 
si prlti le v Gradec, kjer je doma.

Ko smo Jožeta Hudeljo vprašali, kaj bi 
naredil, če bi ga nenadonfia izvolili za p i^ -  
sednika občine, je odvrnil:

— Jaz ne bi bil nikoli predsednik, ker 
za to mesto nisem sposoben. Vsako delovno 
mesto zahteva svoje in povsod so težave. 
Vsem ljudem ni mogoče nikdar ustreči, 
delati pa je treba v vsaki službi, če  pa 
bi že kdaj imel besedo, bd dal najprej po
praviti ceste. Naše s o . vse slabe. P o sk rb i 
bi še ža vodovod, vsaj v vaseh, ki so blizu 
mesta. V tako revni občini, kot je naša, 
pa najbrž noben predsednik ne bd mogel 
teh stvari takoj urediti, ker nima s čam.

Štirikrat okoli sveta
Ignac Pavec, pismo- 

noša na novomeški 
pošti. Je človek tiste 
vrste, kil pove zelo na 
kratko to, kar je tre 
ba; zna se postavitil 
v strumno vojaško 
držo in je človek sta
re, dobre šole. lara- 
čunali smo, da je v 
33 letih, kar je pds- 
monoša, prehodil sto 
osemdeset tisoč 720 
km poti ter pri tem 

^  J  raznesel pošiljk v 
skuixni teži več kot 
180.000 kg, kar bi na

ložili na 18 vagonov dolg vlak. O svojem 
delu je povedal tole:

— Veldko pisem sem že raznosil, veliko 
korakov in dela naredil, pa tudi veliko 
psov mi je prekrižalo pot! Da imam to delo 
rad, vam povedo lota moje službe! 1938 sem 
začel v Gornji Radgoni, po dveh letdh pa 
sem se vmdi v Novo mesto in odtlej sem 
tu. Ni važno samo to, da je torba prazna, 
ko se vračaš v dostavo, važno je, kako sd 
jo i25>raznil, to je moje načelo! Veliko do
brega in tudd precej slabega sem skusil 
v 33 letih poštnega dela, bolan pa sem bil 
samo dvakrat: enkrat, ko me je obgrizel 
p>es, in enkrat, ko sem si zlomil nogo! Pa 
srečno, na dostavo moram, ljudje čakajo!

Naj dodamo še to, da Je pismonoša Pa
vec pridobil največ novih naročnikov Do
lenjskega Usta: v tej akciji jih je pridobil 
že 32!

»Najprej bi poskrbel za 
ceste!«

Ddgovarja p ism onoša  Andrej Dimc 
iz. Krškega -  Kaj bi naredil Dimc, 
če  bi ga jutri občani izvolili za 

p redsedn ika  ObS?

»Kako so vaši občani zadovoljni z Do
lenjskim listom?«

»Menim, da Je veliko število naročnikov 
najboljši odgovor na vprašanje, ki ste ga 
zastavili. Ljudje vaš list radi bero in ob 
četrtkih se razveseJe pismonoše, ki jim pri
nese v hišo tedenske novice iz občine in 
vse pokrajine. Tudi sam se pri presoji lista 
pridružujem mnenju naročnikov.«

»Se spominjate kake kritične pripombe 
na naš račun pri vaših obiskih po hišah?«

»Ne morem reči, ker mi IJiidJe omenjajo 
največkrat le dobre strani pisanja.«

»Kaj bi naredili, če bi vas občani jutri 
izvolili za predsednika občinske skupščine?«

»Najprej bi se potrudil, da bi dobil de
nar za ureditev cest v naši občini 
slabe ceste imamo proti Raki,- Leskovcu 
in Brežicam. Skušal bi doseči, da bi čim- 
prej oštevilčili na novo urejena naselja in 
v njih označili ulice! Nam pismonošem pov
zroča ta nered mnogo nepotrebnega truda.«



DR. BRATKO KREFT:

Cankar in 
socializem

Koliko glasil?
Novomešiki svet za prosve

to in kulturo je priporočil 
šolam in delavnim organiza
cijam, ki izdajajo glasila, naj 
po en izvod vsake številke 
pKJSljejo v hrambo študijski 
knjižnici Mirana Jarca. Do 
sedaij še ni znano, koliko gla
sil izhaja v občini, vsekakor 
pa jih je več, kot jih dobiva 
študijska knjižnica. Člani 
sveta so na seji pred novim 
letom menili, naj bi Slavi
stično društvo pomagalo iz
dajateljem pxi jezikovnem 
oblikovanju glasil. Pripomnili 
so, da marsikaterega glasila 
ni v širšo javnost tudi zato, 
ker se izdajatelji boje kritike 
zaradi slabega jezika, v kate
rem so pogosto pisana taika 
gasila.

Zbornik in Valvasor 
pred izidom

v kratkem bosta prišli na 
svetlo pri Dodenjstei založbi 
drve že večkrait napovedani 
kndagi: Dolenjaki zbornik in 
Vailvasorjevo »Prizorišče člo
veške smrbiic, ki ga je pre
vedel Jože M34narič. Dolenj- 
siki zbomiik je  posvečen 600- 
-letnictt Novega mesta, praz- 
novani pred ta-emi leti in 
pol.

Drevi ponovitev 
»Razvaline 
življenja«

Drevi oib 19. uri bo No
vomeško amatersko gle- 
dahSče ponovilo v Domu 
kulture Finžgarjevo ljud
sko trideuanko »Razvalina 
življenja«. Vstopnice bo
do po 2, 3 n  4 din.

IS.jenuarja ob 14.30 bo 
zaključena ptredetava za 
sredn(je čole.

»Na robu zemlje«
Pri Mladinski knjigi je pred 

kratkim iašel roman Petra 
Boždča »Na robu zemlje«. To 
je  drugi naitisnjeni roman 
mladega slovensk^;a književ
nika, ki se je pred tem uve- 
IjavH z romanom »Izven« in 
večjim Številom dram  ter re- 
viaflnimi otojavami daljših 
pripovednih spisov.

Dve glasili
Pred dnew sta v Noivem 

mestu spet ias&li dve številki 
srednješolskih listov: gimna
zijci so jzdald »Steeice«, dija
kinje šole za zdravstvene de
lavce pa »Mladost v belem«.
V kratikiem bo iešla že druga 
šteivilka »Stezic«.

V Novem mestu in večjih krajih novomeške občine so v novoletnih dneh z uspe
hom uprizarjali pravljično mladinsko ig^o »Plešoči osliček«, v kateri so nastopali 
najmlajši člani Odra mladih, režirala pa jo je Alenka Bole >— Vrabec (Foto:

Slavko Dokl)

„Pognale so na tujih tleh“
Ob izidu pesniške zbirke slovenskega izseljenca

Delavec, pesnik, borec za 
pravice malega člorveka, za
govornik pK)šteinosti in do
brote, ljubitelj miru in vtse- 
ga, kar je lepo na svetu — to 
Je Jaok Tomšič, ameriški 
izseljenec i^pos Snežnika na 
Notranjskem, in takega spo
znamo, ko preberemo ne
davno izišlo knjižico ix|ego- 
vdh pesmi z naslovom »Po
gnale so na tujih tleh«.

Pesmi je izbrala in uredila 
-Tomšičeva rojakinja iz nje
gove stare domovine pesnica 
Marička Žnidaršič, ki je tudi 
predstavila do zdaj slovenski 
Javnosti neznanega pesnika. 
Knjižico je pesnik izdal v 
samozaložbi s *cX>delovanjem 
Slovenske izseljenske matice, 
opremil pa jo je slikar Jože 
Ci\ih|i.

44 pesmi, ki so raz^poreje- 
ne v štiri razdelke (Znova 
drevje se prebuja, Srce te 
klicalo je v noči. Kako vam 
je? in Naj sonce vse obsi
je), so preprosti verzni zapi
si na tuja tla presajenega 
n:voža, čigar hrepenenje je 
ostalo nenehno razpeto čez 
veliki ocean do njegovega 
rojstnega kraja Bača pod 
Snežnikom. Knjižica je hkra
ti is^poved in dolomient do
življanja človeka, ki mu je 
bilo trdo delo edina imiver- 
za, pomanjkanje in hrepene
nje po lepšem življenju pa v

mladosti najzvestejša sprem
ljevalca.

S knjižico »Pognale so na 
tujih tleh« se Tomšič ni za
pisal med velikane umetni
ške besede, česar tudi ni ho
tel. Ko je pisal pričujoče pe
smi, ga je nedvomno spod
bujala ena sama želja: da 
bi tudi bralci dojeli nekaj 
tiste lepote in ljubezni, ki 
se je desetletja skrivaj vti
hotapljala vanj in se preli
vala v besede. Pesniku velja 
priznati ne le iskrenost, s 
katero se je izpovedal, mar
več tudi njegovo ljubezen 
do materinščine, ki jo je tu
di na tujem ves čas negoval 
do popolnosti.

Šentjanž pripravlja igro

Prizadevna dramska sku
pina KUD Milan Majcen v 
Šentjanžu priipravlja v režiji 
šolskega upravitelja Jožete 
Bevca igro po romanu Maka- 
renkova »Začenjamo živeti«. 
Predvidoma jo bodo uprizo
rili ob koncu februarja-

D. B.

Razgibana kultura
Kot napoveduje Zavod za 

kulturno dejavnost, bomo 
imeli letos obiskovalci v No
vem mestu in na podeželju 
možnost da si bomo ogle
dali še več prireditev kot 
lani. V načrtu je devet dram
skih gostovanj, šest komor
nih koncertov ter trinast ko
mornih in solističnih koncer
tov za šolsko mladino.

OB RAZSTAVI RUDIJA SIMČIČA

Velika udeležba na 
otvoritvi

Razstava bo odprta do 29. januarja

Mali kulturni, barometer
■  RAZSTAVA v  TREBNJEM . V 

T rebnjem , k je r J« b il lan i I. ta 
b o r slovenskih liudsk ili slikarjev  
in  likovnikov naivcev, p rip rav lja 
jo  razstavo del udeležencev s li
karske kolonije ta r  del slikarjev  
naivcev iz djt&ke zagrebškega no 
v in a rja  G erharda Ledića. O raz 
s tav i te r o p rip ravah  n a  II . tab o r 
likovnikov se bodo član i organi
zacijskega odbora pogovorili v 
sredo, 22. ja n u a rja , v T rebnjem .

■  PETER JOVANOVIČ POJDE 
V PARIZ. 2&umi slovenski k ipar, 
k i ga Štejejo m ed najbo ljše  p r i
padnike Jugoslovanskega k iparstva 
naivnih, P eter Jovanovič iz Po
ljanske doline, bo  leto« raastav- 
IJal v Parizu. N enavadno plodoviti 
kii>ar sam ouk se Je v  preteklem  
letu  udeležU U p a ^ e g a  sim pozi
ja  Form a viva v K ostanjevici na 
K rk i te r za svoja dela požel ve
liko  p riznan ja . R azstavljal Je tud i 
v Lam utovem  likovnem  salonu v 
K ostanjevici te r  k a s ie je  Se v K ra 
n ju .

■  VIKTOR MAGVAR BO SO
DELOVAL NA RAZSTAVI V LON
DONU. Po iispeU razstav i del n e 
k a te rih  vidneJMh Jugoslovanskih 
slikarjev  naivcev v N ovari v  I ta 
liji — n a  n je j Je bilo  večje Šte
vilo M agyarovih o lj — bo  s lik ar 
s  Čateža p ri T rebnjem  rasstav il 
nekaj del v  Londonu.

■  TISNIKAR, REPN IK  IN  DO
LENC V CELOVCU. T rije  likov
n ik i z naSe severne m eje, T isn i
k ar, Repnik in  k ipar Dolenc, so 
sc odločili, da  bodo odslej nekaj- 
k ra t razstav lja li sk u p aj. M arca bo 
n jihova razstava v Oelovcu, kas
neje pa  po jdejo  n a jb r i Se v 
PVankfurt.

■  ZA KONEC ODLOMEK IZ 
RKPNIKOVEGA PISMA: »Pto tvo
jem  obisku sem  naslikal Se deset 
slik . Nekaj naslovov: U bijalec

m alih  živali. Veselje Je zaspalo, 
K ajn  in  A b e l. . .  R ad b i veliko 
n a tik a l , veliko razstav lja l. P red 
vsem  m e vlečejo L jub ljana, Ko
stanjevica in  dko fja  Loka. Več 
u p an ja  im am , d a  m e bodo usll- 
Sali D olenjci, K ostanjevica in  KrS- 
ko . . .  Prizadevam  d .  d a  b i u trl 
p o t svojim  ljudem  z žalostnim i 
očm i in  velikim i rokam i v slo 
venske galerije. M islim , d a  so 
vredni ti K ajni, Abeli in  hlapci 
Je rn e ji te  časti.« (R epnik, k i Je 
po poklicu kovač, upodab lja  sko 
ra jd a  iA lJučno socialne m otive.)

PfTTEH BR£»CAK

V soboto, 11. Januarja ob 
18. uri, so v Likovnem salo
nu v Kočevju odprli razstavo 
slikarskih, grafičnih in ki- 
persknh del Rudija Simčiča- 
Otvoritve se je udeležilo oko
li 60 domačinov in nekaj go
stov iz Ljubljane.

O življenju in delu Rudija 
Simčiča Je spregovoril na 
otvcHutvi nj^;ov prjjatelj, pe
snik in kulturni delavec Rudi 
Miiškot. Rudija Sdmčiča ni 
jredsitavll le kot likovnega 
umetnika, ampak tudi kot pe
snika in Je ob tej priložnosti 
reciUral 6 njegovih pesmi.

Rudi Simčič Je po otvorit
vi razstave izjavil, da ga je 
veMka udeležba domačinov 
na razsitavi prijetno presene
tila. Obiskovalci razstave ni
so le z zanimanjem opazovali 
razstave, ampak so vpcraSe-

vali tudi za ceno posameznuh 
del. Tudi na prejšnjih likov
nih razstavah so domačina 
odkupili po nekaj slik ali 
skulptur.

Razstava bo .odprta do 29- 
januarja, in sicer ob sredah 
in sobotah od 15. do 18. ure 
ter ob nedeljah od 9- dio 
18. ure-

Razstava za Pre
šernov teden

v  Prešernovem tednu bo 
novcmeSka študijska knjižni
ca priredila eno naslednjih 
razstav: »2iga Zois ki njegov 
krog« (ob 150-letnici Zoisove 
smirti), ali »Valentin Vodnik« 
(ob ISCHetnici pesnikove 
sm rti) ali »Cibelica in dbeli- 
čarji« (ob KKHeibnicd Kastel
čeve smirti).

Ivan Ivk ov ič: ŽIMA (olje na steklo, 1967)

(1. nadaljevanje)

Povest »Martin Kačur« je izšla kenec januarja 19OT. 
leta kot XIII. zvezek Knezove knjižnice pri Slovenski 
matici z letnico 1906. 15. februarja 1907. leta je razglasil 
socialdemokratski časnik »Rde« prapor« slovensld javno
sti da bo pri državnozborovskih volitvah kandidiral za 
poslanca na socialnodemokratski listi tudi pisatelj 
Cankar. Slovenski javnosti je zastal dih. Tako zelo je bila 
presenečena, toda že nekatera zgoraj nav^ena dejstva iz 
pisateljevega dela pričajo, đa je bdi ta  njegov korak p ^  
polnoma razumljiv in v smisilu njegovega idejnega m un^t- 
niškega razvdja logičen in dosleden, Cankar si sicer dotiej 
ni javno skliceval na nobeno stranko, toda s 
socialno demokracijo je imel zveze že izza leta 1899. Te 
zveze so bile le formalno osebne, toda če so se njegovi 
poUtični nazori, ki jih je posredno izpovedoval v več svo
jih  delih, skladali ali bili vsaj blizu kakšni politični smeri, 
velja to vsekakor za takratno socialistično ^banje. To ne- 
iz ^ b i tn o  dejstvo je priznal leta 1930 tudi u r « ^ k  O s 
karjevih zbranih spisov, bivši duhovnik in ugledni kato
liški kulturni -delavec prof. dr. Izidor Cankar: » .ud 
stranke C. tedaj (do leta 1907) ni bU, čeprav je z njo sim
patiziral in gotovo jo volM, kadar je volil.«

Zato je razumljivo, zakaj je vodstTO slovenske sociai!^ 
demokracije p>onudilo Cankarju kandidaturo, kar je b ^  
sklenjeno na zaupni seji VI. rednega zbora stranke v Tr
stu dne 3. februarja 1907. Zgodilo s e  je to na pobudo pi
satelja in politika Etbina Kristana, ki ga smemo mimo 
imeti takrat za glavnega ideologa stranke, in po predlogu 
J K o cin u rja  P r6p riča n  SGtn, đ a  u h e  za to  gla.vn6 zsslugo 
vendarie Etbin Kristan, s katerim  sta se spoznala vsaj 
že leta 18?6, kakor priča prvo doslej odkrito in objavljeno 
Cankarjevo pismo z dne 13. marca 1899.

Kristan ga je prosil v pismu, ki ni ohranjeno, da mu 
naj kaj pošlje za tržaški delavski list »Rdeči p r^» r« , ka
terega urednik je bU, in sicer za prvomajsko številko. Pr
vomajske številke so bile od razglasitve 1. m aja 1889 za 
m e d n a r o d n i . delavski praznik iz r e c i  socialistično mani- 
festativne številke. Kdor Je v njih sodeloval, je vsaj 
simpatiziral z delavskim gibanjem in socializmom, če ne 
več. Kristan gotovo ni povabil Cankarja k sodelovanju brw  
tehtnega premisleka. Cankar mu sicer želje ni mogel iz
polniti, ker je bal preveč zaposlen:

»Jako mi je žal, da nimam zdaj ničesar pripravne- 
ga in Vam ne morem ustreči! Storil bi Vam bil uslu
go z veseljem, da sem vedel o stvari prej. Dela imam 
čez glavo, ker zbiram in urejam svoje novele In satire, 
ki jih izda Schwentner že prihodnji mesec.«

Opravičilo je tehtno in razumljivo, važna pa je p o l^  
tega še Cankarjeva izjava, da bi storil »uslugo z veseljem 
(podčrtal K. B.), da sem vedel o stvari prej.« Honorarja 
za prispevek ne bi dobil, o tem sem prepričan, ker Jih niso 
dajali slovenski delavski časniki niti še več desetletij kas
neje, saj so bili zmeraj v hudih gmotnih stiskah. Zato so
delovanje pri delavskem listu ni bila le moralno-politična 
in idejna podpora, marveč tudi posredno gmotna. S tem 
pa Je izražal giban^iu vsaj svojo simpatijo, če že ne ne
posredne pripadnosti. Z Etbinom Kristanom Je kasneje na
vezal Cankar intimnejše in prijateljske politične stike. O 
tem priča tudi Cankarjevo pismo Frančišku Levcu dne 28. 
m aja 1907 Sredi ostrega volilnega boja se Je Cankar po
tegoval za državno pisateljsko podporo, o čemer sta se 
že prej domenila z Levcem. Spričo svojega kandidiranja 
na socialnodemokratski listi sl Cankar ni izbral ravno naj
primernejšega časa, čeprav je bila delavska stranka legal
na, toda hkrati takrat tudi najopozicionalnejša. Za oporo 
prošnji in kot priporočilno oznako svojega pisateljskega 
dela je Cankar v pismu Levcu predložil Kristanov referat 
o svojem literarnem delu.

»Moj prijatelj Etbin Kristan mi je napisal priloženi 
referat Sele včeraj, ker je bil odpotoval v Goričo. Vi
deli boste sami, blagorodni gospod nadzornik, če je 
pisan po pravici. Meni se zdi, da se Kristan, ki pozna 
vsa moja dela, v nobeni važni stvari ni zmotil.«

Ne gre le zato, da je referat napisal (Cankarjev pri
jatelj, marveč gre v našem vprašanju tudi zato, da ga Je 
napisal socialni demokrat, saj je bil Btbiil Kristan takrat 
že najbolj viden socialstičen politik, ki je ob istih vo litv ^  
kandidiral v Ljubljani In bil tako rekoč s tem osrednji 
socialnodemokratski Icandidat — poleg Canlcarja in dr. 
Dermote. In prav njega Je izbral (3ankar za svojega pri
poročilnega referenta. Cankar je njegov referat poslal 
Levcu že po volitvah, na katerih je propadel.

Vodstvo stranke je ponudilo Cankarju kandidaturo za 
volilni okraj Litijar—Višnja gora—Radeče. Cankar je po
nudbo najprej s pismenim sporočilom sprejel, nato brzo
javno odložil, potem pa na novo sprejel. Zakaj je po 
prvem pristanku stvar odložil, še doslej ne vemo. Iz pi
sma, ki ga je pisal 9. februarja 1907 Kristanu, pa smemo 
domnevati, da so mu vstop v pK>litični boj morali odsveto
vati nekateri ludje iz njegove bližnje okolice, ki niso bili 
preveč naklonjeni socializmu. Doslej še ne vemo, kdo so 
bili, toda iz pisma Je videti, da so naposled dosegli ravno 
nasprotno;

»Moji vprijatelji mi pridno jemljejo veselje — jaa 
sem morda baS zato Sele nekaj veselja dobil! Bolj čast
no ffi, dobiti le deset glasov, nego pa ostati za pečjo 
in godrnjati nad klerikalnim .zmajem’ ...«



NEDELJSKO TEKMOVANJE MA 40 METRSKI SKAKALNICI NA MIRNI

Presenečenje - Veljko Kolenc
Med mlajšimi mladinci je premočno zmagal domačin Veljko Kolenc, ki Je 

bil drugi med vsemi tekmovalci — Med gledalci tudi J. Šlibar

N a nedeljsko tekm ovanje za kategorizacijo  m l^ ih  
s m u č a r s ]^  skakalcev je  lep sončen dan in  zanim iv 
spored  pribav il na M im o okoli 1000 gledalcev. Na 
s ta rtu  se je  javilo  63 tekm ovalcev iz 9 slovenskih 
klubov in  d n ištev , m ed n jim i 7 iz dom ačega TVD 
P artizan , k i le tos slavi 50-letnico športnega d ruštva  
na M im i. T ekm ovanje je  bilo pod pokroviteljstvom  
predsedn ika ObS C irila Pevca, ko t gledalec p a  se ga 
je  udeležil tu d i nekdan ji svetovni rek o rd er v sm u
čarsk ih  Iz le tih  Jože Š libar iz L jubljane, k i j e  pom a
gal p ri izračim avanju  rezultatov. O rganizacija tek 
m ovanja je  b ila  odlična in  vodstvo P artizana se je  
s tem  dosto jno  oddolžilo jub ileju .

2e po prvem  skoku se je  po
kazalo. da se bosta  za najbo ljša  
m esta potegovala tud i M irenča- 
na, b ra ta  V eljko in Jože Kolenc. 
Posebno m lajši, Veljko, je  p re 
senetil vse in  po drugem  od
ličnem  skoku p ris ta l p ri 34 m et
rih . Sam o zmagovalec p ri čla
nih Vinko K unstelj z V rhnike je 
bil pol m etna »daljši« od njega.

Favorit m ed člani M arjan  Ko
privšek iz L jubljane (E notnost) 
je  v  drugem  skoku skoraj Izena
čil reko rd  skakalnice, vendar je 
padel in  m oral prvo m esto p re
p u stiti V inku K unstlju . Tudi v 
kasnejših  poskusih se n o b ^ e m u  
izmed tekm ovalcev n i po ^ečilo  
izboljšati rekord  skakalnice.

R ezultati; m lajši p ionirji: 1.

Janko Petek (C elje) 96,8 točk s 
skokom a 23,5 in  24 m ; 2. Boris 
Cuznar (Jesenice), 95,2 točk (23,5 
in  23,5 m ); 3. Franc T rša r (Lo
gatec), 88,8 ( 23, 24); s ta re jši pio
n irji: 1. M itja  T urk  (Logatec),
146.7 ( 27,5 , 32); 2. V inko M erlak 
(Logatec),’ 130 ( 26,5, 29,5); 3.
Viki T ršar (Logatec), 126,4 (26,
29.5); . . .  14. D ušan S krbiš (TVD 
P artizan  M irna), 85,8 (21, 24);
m lajši m ladinci: 1. Veljko Kolenc 
(TVD Partizan  M irna), 158,0 (30,
34); 2. liOjze U nikar (E no tnost),
125.3 (27, 30); 3. M arko M lakar 
(L ogatec), 123,8 (26. 30,5)^ »ta. 
re jš  {mladinci: 1. S tene Lužnik 
(Jesenice), 148,1 (29, 33); 2. D u
šan  Lipovšek (Izle tn ik , C elje),
144,1 (29, 33)^ 3. Jože Kolenc 
(M irna), 122,6 (12,8, 31,5) . . .  5.
Tom o Plazar (M irna), 112,2 (25,
29.5); . . .  7. M arko Zavrl (M irna),
108.7 ( 25,5, 29); . . .  10. Vojščak 
(M irna), 104,6 ( 26 , 28); . . . 12. Jo- 
ger (Č rnom elj), 90,3 (23,5, 24); 
že Kos (M irna), 9S,1 (25, 30,5);
13. Andrej Švajger (Č rnom elj),
90.3 ( 23,5 24); člani: 1. V in k o .
K unstelj (V rhnika), 168,1 (30,5,
34.5); 2. M arjan K oprivšek (E no t
no st), 157,1 (33, 37 p .); 3. j^ncz Rustja in Matevž Aš (od leve proti desni) sta si
^ ) ; . .  ^ ^  (5’iadek (č rn o ’ nedeljskem smučarskem tekmovanju za Fricov po-
m elj), 75,0 ( 34.5 p ., 26). kal V črmošnjicah prismučala prvo mesto. (Foto:

M. LEGAN s. Dokl)

XV. SMUČARSKO TEKMOVANJE ZA FRICOV POKAL

Prvo mesto za Rustjo in Aša
Med posamezniki najboljša Rustja in Aš — V ekipni razvrstitvi najboljši 

gozdarji —  Velik uspeh Bože Rus

EDEN IZMED NASLEDNIKOV. Nekdanji svetovni re
korder Jože Šlibar je po tekmovanju menil, da je 
Veljko Kolenc (levo) izredno nadarjen skakalec, ki bi 
se pod strokovnim vodstvom in z vztrajnim treningom 
lahka razvil v vrhunskega tekmovalca. (Foto: M.;

Legan) ^

v Crm ošnjioah so  im eli sm u
čarski delavci generalko pred  pe
tkovo in sobotno največjo sm u
čarsko p r i r ^ tv i jo  na Dolenjskem .

Na 15. jubilejnem  tekm ovanju 
se je  za pokal Franca F rica  ko
salo 20 sm učarjev iz Trebnjega, 
s tra že . Novega m esta, P odturna 
in  larnofinjic. (jocadarji in lesarji 
so se pom erili dvakrat na  350- 
m e t r ^  progi, Id je  b ila  ndcoliko 
k ra jša  kx>t p o n av a^ .

Med posam ezniki s ta  zm agala z 
enakim  časom  Janez R ustja  (GG) 
in  M atevž AS (Novoles) pred

Dragom Rebernikom  (N ovoles), 
ki j e 'b i l  d iskvalificiran. Med m o
š k i h  se je  uspešno uveljavila 
tud i najbo ljša  sm učarka z D olenj
ske Boža Rus, k i Je p ris ta la  na 
10. m estu. V ekipni razvrstitv i so 
zm agali z m ajhno p rednostjo  go
zdarji pred Novolesom 

V rstni ‘ red  p ri posam eznikih: 
1 in  2. Janez Ru.stja ((3G) in Ma
tevž Aš (Novoles) 43,6, 3. 'Alojz 
Serini (GG) 45,0, 4. Inž, B oštjan 
Japcdj (GO) S traža I . 45,1, 5. Jan 
ko Goleš (Novoles) 45,2, 6. Slav
ko V idm ar (Novoles 46,2, 7. Franc 
Knez (GO) C rm ošnjice 46,8, 8.

V iktor C ujnik (C C ) 47,5, 9. inž. 
Dam jan M lakar (GO Trebnje) 
47,8, 10. Boža Ros (G OTrebnje) 
49,0! U .J a re  M nhič (GO S traža I)
49.6, 12. Janez Šebenik « 3 0  Cr- 
m ošnjice) 50,1, 13. Bogdan Zu
pančič ((30 s tra ž a  U ) 50,7, 14. 
Inž. Adi S to r (GO Straža I)  50,8 
in  15. Janez Bukovec « 3 0  T reb 
n je ) 5H,4.

Ekipno: 1. GG (R u stja , Serin i)
88.6, 2. Novoles (Aš, GoleS) 88,8, 
3. GO S traža I  (inž. Ji4 >eaj, M u
hič) »4,7 itid.

S. DOKL

Boris Andrijanič 
v Črmošnjicah

Mag. p b an n . B oriaa Andri- 
laniča, predsednika občinske 
sveze za telesno ku ltu ro  Novo 
mesto, sm o v nedeljo  srečadi 
na sm učiščih pod Gačam i. Za. 
fiimal se je  za n adaljn iji raz. 
voj dolenjskega sm učarskega 
s r e d i t  v CrmoSnJicah.

ZIMSKO KOŠARKARSKO PRVENSTVO DOLENJSKE

Za košarko vedno večje zanimanje
Novomeščani najboljši — Zakaj ne nastopajo Šentjernejčani? —  Odigrali 

bodo še  tri kola — Kvaliteta igre se  od tekme do. tekme zboljšuje

Za naš list so spregovorili košarkarji (na sliki od 
leve proti desni): Alojz Penko, (SKS Grm), inž. Ja
nez Kržan (Straža), Blaž Kočevar (Semič) in Mar

jan Kopač (Novo mesto). (Foto: S. D.)

Razgovor s košarkarji
K ošarkarjem  iz  vaeh aodmih 

dolenjskih ekip, ki ig ra jo  v 
zim ski lig i, sem  zastavH tr i 
enaka vprašanja.

1. K daj ste  cačeU •  kotarko?
2. K skani so vaši načrti?
3. K aj m rn lte  o rim ski k»- 

ia rk a rak i Ugi?
■  Alojz Penko — SK.<i Grm
— Igram o že tre tje  leto . Nas 

Je 8 Igralcev in  im am o k a r 
dobre i;x>roJo za vadbo,

— Igrali bom o več p rija te lj
skih tek em  k i  sodelovali t  
zim ski ligi.

— O dlična ideja!
■  M arjan K opač. Novo me- 

Hto, I. rk ipa
— Resneje spet igram o zad

n ji dve le ti. odkar smo v d ru 
gi republišld  ligi.

— Uspešno ig rati v II . ligi 
in napredovati do I. lige!

— Sistem  ni dober. B o 'je  bi 
b io , če bi b ile ekipe razde
ljene v dve skupini.

■  Inž. Janez Kržan. S traža
— Zadnje leto nekoliko re 

sneje vadim o, vendar sam o v 
telovadnici.

— Igram o bolj za rekreacijo  
in zn dopolnilni šport.

— Sistem  je slccr dober, je 
pa preveč tekem  za en dan.

■  M ilan llia ji .  Novo m rsto , 
II. rkipm

— Vadim * akupaj. s  prvo 
ekipo in  sm o dejansko tudi 
n je ^  člani.

— UspeSn* igranje v II . ligi.
— Sistem  Je dober. Prerofi 

je  tekem  na en dan!
■  Inž. IVIartJan Legan, T reb 

nje
— K ošarka nam  sluU za do 

polnilni ftport.
— K akšnih posebnih am bicij 

nim am o, bom o videli, kako 
bo!

— T urn ir j* »prejem i ji v.
■  M arko Polojac, M etlika
— R esneje vadim o, na  p ro 

stem  in v telovadnici, zadnji 
dve leti.

— Naše želje so. da se u v r
stim o v II. košar- 
kajsko ligo.

— T urn ir je sprejem ljiv , 
lahko bi bil bo lje organiziran.

■  Blaž K očrvar. Semič
— Igram o že pet le t, sedaj 

im am o dobre pogoje za delo.
— Veliko pričakujem o od 

učenoev osnovne Sole. ki nas 
bodo zam enjali in  s kofiarko 
uspeSno nadaljevali.

— Oblika taksnega tu rn irja  
Je sprejem ljiva, če tega ne 
bi bilo, b i igrali p rijate ljske  
tekm e.

SI.AVKO DOKL

Zadnje čase se košarka na Do
lenjskem  razveselijivo uveljavlja. 
Z nam enom , da se košarka igra 
tud i čez zimo, je  organizirana 
zim ska košarkarska liga, v kateri 
igra 7 ekip. 2al so Sentjem ejča- 
ni zadnji čas od tekm ovanja od- 
st<H>ili. Ig rajo  ob nedeljah v te- 
lovadndoata. Doslej s ta  b ila  že dva 
tu rn irja  odigrana v T rebnjem  in 
Novem m estu, na v rsto  pa pride
ta  Se M etlika m  Semič.

K oSartairji so do sedaj odigra
li pirvo kolo in so b ili doseženi 
naslednji izidi: Novo m esto  1. — 
Semič 80:18, Novo m esto n  — 
Novo m esto I. 46:58, Novo m e
sto  I. —/M etlik a  104:37, Novo m e
sto  I. — T rebnje 76:23, Novo m e
sto  I . — S traža 86: 38, Novo m e
sto  I. — SKS Grm  116:33, Novo
m esto n .  — Sem ič 5^:27, Novo
m esto n .  — M etlika 68:40, Novo
m esto II . — T rrt)n je  48:37, Novo
m esto n .  — S traža 66:51, Novo
m esto n .  — SK a G rm  »1:30, Me-

■  KRŠKO — Sm učarska 's ^ c i-  
ja  SdD » J a s t r ^  bo organizirala 
prvenstveno tekm ovanje svojih 
članov in  članic v veleslalom u. 
Tekm ovanje bo v 2viki, in  sicer 
v to rek  21. januarja .

(L. H .)

■  VELIKA DOLINA — M inuli 
taden so tu  im eli Športni dan. 
č lan i SSD so tekm ovali v slalo
m u, skokih in  sankanju . Prvi tr i 
je  so prejeli diplom e. Med n a j
boljšim i so bili; Alojz R ostohar, 
Bogdan Nikolič in Dušan P oigaj. 
Na Veliki dolini im ajo precej 
dobrih sm učarjev, ki so se ude
ležili tudi pionirskega prvenstva 
SRH v Sveti N edelji. (V. P .)

■  GORA — M ladinska organl- 
zacdja na Gori v krški občini je 
p rired ila  v i^cdclj« 12. januarja , 
sm učarske skoke na 15-metrski 
skakalnici. M ladinci so sam i p ri
pravili skakalnico, tekm ovanje pa 
je k ljub  m rzlem u in meglenem u 
vrem enu obiskalo precej gledalcev. 
Reesultati: 1. Pompe (12,5; 14), 2. 
do 3. M avsar in Levičar (12,5; 
13), 4 F. Pom pe. (12,5; 13,5), 5. 
A. M avsar (10,5; 11,5) itd .

: (L . H .)

tlika  — Semič 20:0, M etlika — 
T rebnje 74:21, M etlika — Straža 
47:21, M etlika — SKS Grm 30:14, 
Trebnje — Semič 54:46, T rebnje
— S traža 30:28, T rebnje — SKS 
Grm  23:16, S traža — Semič 42:36, 
S traža  — SKS Grm 44:34, Semič
— SKS G rm  4T7:54.

Prvenstvena lestvica je  takale:
1. Novo m esto I 6 6 O O 499:185 12
2. Novo m esto II  (J 5 O 1 376:233 10
3. M etlika
4. T rebnje
5. S traža
6. Semič
7. SKS Grm

« 4 0 2 248:228 
0 3 0 3 188:288 
6 2 0 4 234:268 
6 1 0 5 174:387 
8 0 0 6 131:3&1

Prof. Jože Glonar, znani 
novomeški telesnovzgojni 
delavec, je za več kot 30- 
letno delo v atletskih or
ganizacijah pre|el pred 
dnevi zlato odličje Atlet
ske zveze Jugoslavije. V 
imenu športnih delavcev 
čestitamo!

Ki' •

!VUadi obetajoči košarkar Kovačevič, član diivge novo
meške ekipe, je s svojo prodornostjo in iznajdljivostjo 
pridno polnil koš košarkar,iem iz Straže. (Foto: S. 

Dokl)

Od tu in tam
■  NOVO MESTO — na štOio^- 

skem  prvenstvu novomeške gim 
nazije je  sodelovalo 12 igralcev. 
Izenačen boj za prvo m esto se je 
odvijal m ed Kapšem in  2vagnom . 
S lednji je  m edsebojnem  dvoboju 
zm agal, vendar je  izgubil s Pod
bojem , tako da je s tem  omogo-_ 
čil igralcu Žvagnu, da ga dohiti. 
Izenačena je  b ila  tudi borba za 
n adaljn ja  tri m esta. S p rednostjo  
pol točke je  tre tje  m esto osvojil 
Podboj, 4. in  5. pa  s ta  si razde
lila  Lam ut in Oven. Končni v rst
ni red: 1. K apš in  2vagen 10,3. 
Podboj 7,5, 4. do 5. Lam ut in 
Oven 7, 6. D ular 6,5, 7. Lukan 6, 
8. do 9. Kecman in  VukičeviC 
4,5, 10. H rovat 2, 11. D juraševič 
1 in  12. Šepetave O točk.

(S . š .)

■  PRELESJE — Pionirj,! in  
m ladinci iz Prelesja p il M ckro- 
nogfu se že dalj časa zanim ajo za 
zim ski šport, posebno za skaka- 
n je . Pred kratliim  so zgradili 20- 
m etrsko skakalnico, na  k a te ri se 
bodo poskušali v sm učarskih sko
kih.

(M. L.)

■  BRE2ICE — Brežiški roko
m etaši, ki že nekaj tednov vadijo 
v telovadnici, so za zim sko 
prvenstvo SRS prijavU l obe eki
pi (m oško in  žensko), ki bosta 
prvič zaigrali v nedeljo.

(V. P .)

■  KRŠKO — v p o n e d e lj^  se 
bodo sestali vsi rokom etaši P a rti
zana in  se dogovorili o pričetku  
prip rav  za spom ladanski del p r. 
vensfcva ljubljanske conske roko 
m etne lige. Od dela te r discipline 
je  odvisen njihov obtanek v tej 
ligi. T ^m ični referent rokom etne 
sekcije Niko Jelčič je  obljubil, 
da bodo treningi v telovadnici 
resni in  aa vse rokomeitaše obvez
n i. (L. H .)

■  CRN(MfELJ — Na seji 
upravnega m  nadzom aga odbora 
NK Bela k ra jin a  so t glavnem 
n ap ra v lja li o sklepih zadnje seje 
in  nad&lj:>jlh nalogab te r analizi
ra li Jesensko tekm ovanje. Skle
p i, sp re jeti n a  prejAr^Ji seji. so 
b ili iiQX>]njeni. G ospodarska ko- 
misi;ja je  A rb e la  za prevoz ig ra l
cev te r za nabavo novih dresov. 
Vadba Je tek la  v redu , čeprav je  
bfl obisk treningov pix)ti koncu 
sl{^. Tudi kom isija, k i Je skrbe
la za ipisanje p lakatov in  pob ira 
n je vstopnine. Je svojo nalogo 
uspešno ojMavila. Spodbudno je 
tud i dejstvo, da so skoraj vsi 
dolgovi poravnani. Tako so o sta 
li dolžni sam o še 1000 N din, kar 
bodo poravnali tak o j, ko dohijo  
denar. Jesensko tekm ovanje je 
an ^ iz ira l sek retar kluba Stane 
M arvln. Bela k ra jina  Je trenu tno  
na drugem  m estu in  im a 4 točke 
zaostanka za Domžalami. U vrsti
tev b i b ila lahko boljša, če ne bi 
po nepotrebnem  izgubiU 4 točk.
V R akeku so Č rnom aljci doživeli 
edini poraz. IgraU so v nemo- 
gočifa pogojih , k i so b ili preveč 
zahtevni za m lade nogom etaše.
V Dob so potovali sam o tis ti 
igralci, k i so resno vadili. M anj
kali 90 nekateri n a jb o lje , tako, 
da  so neizkušeni igralci kom aj 
refiili točko. ZapravUi so tud i 
točko dom a s  soUdno ekipo Med
vod. Te 4 točke bodo najb rž  od
ločale v borb i za prvo m esto. 
V endar Se ni vse izgiibljeoo, če
prav  80  m ožnosti i ^ h n e .  Med 
nadaljn je  naloge Štejejo predvsem  
zbiranje finančnih srestev za te k 
m ovanje, zim dra vadbo v telovad
nici, ureditev igrišča itd . V ak
c ijo  za reSitev nekaterih  vinraSanj 
bodo pritegnili vse člane odbora, 
igralce in  privržence kh iba. Na 
sestanku so sklenili, da  bodo 
km ahi sUdoali sestanek z igralci. 
2elim o, da b i ne ostalo  sam o p ri •
sklepu! (A. L.)

■  KRMELJ — S a h o v ^ ^  sekcija 
Svobode je  p rired ila  hitropotezni 
tu rn ir, na  k ^ r ^  Je sodelovalo 
7 igralcev. T u rn ir Je b il dvokro- 
žon, zm agal Je S ribar z 9,5 točke, 
pred M irtom , Prošenikom , Ko
som , Debelakom itd . (B . D.)

■  KOČEVJE — Na pionirskem  
šahovskem  prvenstvu v Kočevju 
za januar in  za prehodni pokal 
Šahovskega kluba Je zm agal M ir
ko Cuk, pred T atjano Sega, Nado 
G ornik itd . (J . P .)

■  SEVNICA — Taborniki čete 
T reh sm rek so p rired ili tekm ova
nje v sm učarskih skokih. Zma
gal je  Alojz Seničar (262 točk), 
pred V ikijpm M esingprjem (242), 
Ju lijrm  R uprctom  (184), Joži jem  
K elnaričcm  (160) itd .

(P . P .)

■  KOČEVJE — Na hitropo tez 
nem  m la d ^ k e m  Šahovskem p r
venstvu za Jan u ar Je zm agal S ta . 
ne Podkoritn ik , pred  K am ični. 
kom , Vovkom itd . Izven konku
rence 90 igrali tud i starejSi. n a j
b o lj«  Je b il Ivic. (J . P .)



Nov vrtec 
v Žužemberku

27. decembra so žužember- 
šJci atrocd veselo razpoloženi 
stopili v nove, lepo urejene 
in opremljene prostore vrtca, 
ki so jim  pa preskrbeli, de
lavci kolektiva ISKRE, novo
meška izobraževalna skup
nost m domača krajevna 
skupnost. Kratke slovesnosti 
ob otvoritvi so se udeležili 
predstavniki krajevne organi
zacije SZDL, sekretar kra^ 
jervne organizacije ZK, pred
sednik krajevne skupnosti, 
predstaivndM delovne skup-* 
nosti iz ISKRINEGA obrala, 
DPM in drugi. Pozdravni go
vor je imel ravnatelj žužem- 
berške osemletke.

Mladi kmetovalci želijo 
izobraževanje

Pred občnim zborom Ljud
ske tehnike v 2iižemberku 
so pirebivaistvo povprašali z 
anketo, kakšno delo LT bi 
najbolj ustreejalo članstvu. 
Večina mladih knvetovalcev 
tih ni nihče skrbel za tako 
društvu ustanovili kmetijsko 
ndzacijo- V zadnjih osmih le- 
kX3m za agrotehniko in meha^ 
izobraževalno sekcijo s krož- 
je odgiovorila, naj bi j>ri 
izobraževanje, skrb zanj pa 
bo zdaj i>revzelo društvo LT 
s kmetijsko zadrugo.

Jamarji, kje ste?
Na ZObdnji seji sveta za 

finance so se člani sveta 
spraševali, kaj storiti s 50 
starimi tisočaki, ki so bHi 
namenjeru v občinskem  
prora&unu kot pomoč ja
marjem pri njihovem de
lu. Leto se je obrnilo na
okrog, od jamarjev pa se 
Tli nihče oglasil, da in po
vedal, kam naj občina na
kaže denar ali pa na ka
teri račun naj ga nakaže. 
Jamarji so sicer zelo de
lavna organizacija, tudi de
narja jim  ne preostaja, 
kot je sUšati. Zato je res 
čudno, da se niso poza
nimali za skromni prispe
vek, ki jim  ga je nameni
la občina.

Samo z delom se bodo miadi lahu';o uveljavili
Pravila dajejo m esto in naloge vsakemu mladincu v novomeški občini -  

Obsežen delovni program -  Še tesneje sodelovati z vojaki!

»M ladini se res ni treb a  uveljav ljati z dolgim i 
lasm i, ozkim i h lačam i in drugim i m odnim i krik i, ko 
pa im a toliko d rug ih  m ožnosti, da opozori nase,« je  
ugotovil A ndrej Repinc, dosedan ji predsednik  občin
skega kom iteja  ZMS Novo m esto  v nedeljo , 12. ja 
n uarja , na prv i se ji občinske konference ZMS.

U veljavljanju m lad ih  j e  lahko  uveljavijo  z cseb- 
Repinc posvetil ^ a ljš i  govor, n im  delom* k jerko li že dela- 
s k a te rim  je  navzoče pred- jo . Om enil p a  je  tud i vrsto  
vsem  opozoril, da  se m ladi m ožnosti, ki so jih  ?nladi

„NOVOTEKS“ že vplačal 
prvi obrok za Bršlin!
Za grmsko šolo že 2,925.386 din prispevkov

Prve dni novega le ta so p riš la p rva vplačila za 
novo šolo v B ršlinu . NOVOTEKS je  vplačal prvi 
obrok 200.000 d in  od ob ljub ljen ih  1,500.000 dm , 50 
tisoč pa je  vplačal tud i PIO N IR , ki je  prispeval 
enak znesek tud i za g radn jo  šole na G rm u.

Sklad za gtrmsko šolo se je 
z vplačili v 2sačeftku leta 1969 
povečal na 2,925. 386 din. Le
tos so tri delovne organiza
cije prispevale 54.744 din 
in sicer: razen PIONIRJA
(50.000 din) še NOVOTEHNA 
3.750 in Cestno podjetje 944 
din.

Ob koncu leta 1968 je bdlo 
v skladu za zidanje šole na 
Grmu 2,870.642 din. Delov
ne organizacije so vplačale 
1,600.000, občani pa 1,267.051 
din.

Med občani so največ pri
spevali — 1,172.356, nato obr
tniki 33.746, upolojencd 45.454 
in kmetje 15.475 din.

V Novem mestu je malo
kdo i]pal, da se bo za girm- 
sko šolo v dveh letih nabralo 
toliko denarja. Niti največji 
opitdmisti niso ob začetScu mi- 
nul^;:^ leta pričakovali, da 
bo v skladu 2 milijona din. 
Zato je skupni prispevek

2,925.386 din tem bolj prese
netljiv in raisveseJjiv.

Krajevna skupnost je s 
prednovoletnim predlogom, 
naij bi v Novem mestu po
daljšali plačevanje samopri
spevka za eno leto in tako 
zbradi denar še za bršlinsko 
šolo, spodbudila živahno po
litično aktivnost. V zadnjih 
dneh je bilo v vrstah politič
nih organizacij že več pogo
vorov o pripravah na nov 
referendum, na katerem bodo 
občani odločili, ali bodo še 
leto dnd plačevali samopri
spevek.

*Otočec: mladina 
ureja knjižnico

v Prešernovem tednu bo
do v Otočcu odprli loudsko 
knjižnico. Mladinci so v ta 
namen že pripravili prostor 
v Partizanovem domu in na
bavili knjižne poiice.

N O V O  M E S T O  V  P O D O B I
P. Oton Škola in baron J. Friderik Rechbach

^ ' *

P re jto ji teden sm o objavili dva iareza Iz slike 
Novega m esta, ki jo  Je 1836 narisal Oton Skola. 
v  pirlhodnjl številki bom o objavili sliko Novega 
m esta, ki Jo Je istočasno kot Skola napravil J . F. 
Rechbach. Danes objavljam o portreita obeh sli
karjev , ki Ju Je dko la  upodobil na  bvoJI sliki. 
P o rtro ta  s ta  Izrez Iz iste  sdlke, Iz katere  s ta  tud i 
p red  tednom  objavijem  podobi.

šk o la  Je bil NovomeSčan, ro jen  4. novem bra 
1805, in  Je izhajal Iz ta k ra t ugledne m eščanske 
družine, ki Je im ela svojo h ite  v ulici M ej vrti; 
danes Je prezidana v zdravstveni dom . P ri k rstu  
Je dobil im e K arel N ikolaj, po  končanem  6. rHz- 
redu  pa je  stopil v frančlA kandd red in  dobil ime 
O ton. Končal je  Studije v Izu b ijan i, potem  p a  Je 
10 let živel v sam ostanih  N azarje na Š tajerskem  
In na T rsa tu  nad Sutekom . 1841 Je od£el v Ame
rik o  in  b il pom očnik F riderika B arage v in d ijan 
sk ih  misij<»ilh. Od tam  ae Je 1867 vrn il v Evropo, 
b il 4 le ta  v Assifilju in  na to  v Sloveniji v sam o
stan ih  K ostanjevica nad  Gorico, v N azarjih  in  
končno spet na  T rsa tu , k je r Je 34. ap rila  1874 
um rl,

Skola Je im el vallk d a r za risan je , žal pa  se 
Je velika večina njegovih del porazgubila t ^ o  v 
A meriki ko t v dom ovini. O hranjena Je njegova 
sk iclrka (v zasebni l u t l )  in om enjena s lika  No
vega m esta, ki Jo Je iz zapuSčine Skolov re ttl no 
vom eški tisk a r in In jlg a m a r Ivan K rajec. Njegov 
ain pro<. Janko  K rajec jo  je  p red  vojno prodal

M uzejskem u dru&tvu in  jo  danes h ran i D olenjski 
m uzej. — B ra t O tona Skole Je bil v Novem m estu 
cestn i tehnik , ki pa >e ni ukvarja l sam o z nad 
zorstvom  in popravilom  cest, tem več tud i z zem- 
Ijem erstvom  in drugim i tehn ičnan i načrti. To ga 
je  p ripelja lo  do sodelovanja In p rija te ljs tv a  z zna
nim  l2 \n i te l je ra  Josipom  Resslom , ki Je ta k ra t 
m ed drugim  tudi dalj časa živel v K ostanjevici na 
K rki.

J . F riderik  Rechbach se Je rodil 29. novem bra 
1789 k o t sin  barona Jo iefa  Rechbacha, ki je  bil 
okrožni glavar v Celovcu. Po pravnih Š tudijah Je 
stopil v i4 >ravno službo, postal v tridesetih  letih 
19. s to le tja  okrožni glavar v Novem m estu in tu  
um rl 3. Januarja  1843. Bil je  izrazit slikarsk i ta 
len t, o tem er p riča ta  obe podobi Novega m esta, 
ki ju  Je v o lju  izdelal 1836. Prav to  um etniSko 
nagnjenje ga Je privedlo do vsaj dobrega znan
stva s dkolo, ki Je oba upodobil, kako z Istega 
položaja s lika ta  Novo m esto o z ir\-n a  svoji deli 
p rim erja ta  s  podobo v naravi.

Friderikov sin  V iljem  se je 24. jan u a rja  1859 
porodil v dm lhelu z Ju lijo  pl. Scheucheustuhl, 
hčerjo  Prim čeve Ju lije . N jun sin V iljem , vnuk 
Prim čeve Ju lije  In pravnuk slik a rja  F riderika, je  
b il zadnji avstrijsk i o k ra jn i glavar v Novem m e
stu . N jegova sestra  M arjana Je rada zahajala v 
Novo m esto, b ila  pa  Je tudi s likarica  in Je med 
drugim  kop ira la  Langusov p o rtre t P rlm Č ^e Ju 
lije .

zam udili. Poudaril je, da m o
ra  biti m ladina sam okritič 
na, Ker se ji bo le tako od
p rla  pot, na ka tero  želi sto- 
»piti ko t enkovredna  d ružab- 
nic^ s ta re jš im  in bolj izku
šenim  ljudem .

N adalje je  d :1o povedano, 
da im a m ladina v procesih  
proizvodnje, kadrovanu in 
š tip en d iran ju  ter vseh druž 
benih dogajanj in neizčrpne 
m ožnosti, da uveljavi svoje 
želje.

O bram bna vzgoja m ladine 
je  bila po re fera tu  novoiz
voljenega p redsednika  občin
ske konference ZMS Janeza 
S lapnika, ki je  govoril o na 
logah m ladine v p rihodnjem  
obdobju, obravnavana p red  
vsem drugim . Ob tem  so se 
m ladi zavzemali tud i za te 
snejše sodelovanje z m ladi
mi vojaki iz novom eške g a r
nizije.

Delovni p rog ram  občinske 
konference sp re je ta  pravila 
obvezujejo m ladino novom e
ške občine, da odgovorno 
u resničuje  delovne načrte , 
hk ra ti pa daje jo  haloge vsa
kem u posam ezniku. Pravi
la so poleg republiškega in 
zveznega s ta tu ta  takon  za 
vso m ladino v on li.

Kje je 
zaklonišče?

Vprašanje bi se moralo 
pravzaprav glasiti: Kje so 
zaklonišča? Velja pa za 
Novo mesto, ki je čisto 
brez zaklonišča, v katere
ga bi se lahl^o ljudje za
tekli v primeru elementar- 

'Tiih nesreč (npr. potresa) 
ali pa tudi zračnega na
pada.

Da ne bo odvečnega 
strahu: vojrm ni pred dur
mi, res pa je, da zaklonišč 
ni mogoče zgraditi v ne
kaj dneh. V obdobju, ko 
tolikp govorimo o pripra
vah rm vseljudsko- obram
bo, se pač moramo vpra
šati, tudi kako je z zaklo
nišči- Ker jih ni, je treba 
tudi ukrepati, da bi jih 
čimprej začeli graditi. V 
mislih imamo skupna, ve
čja zaklonišča. Zasilna za
klonišča pa bi morala bi
ti urejena v vseh stavbah. 
Zal niti ta niso urejena . ..

„METROPOL̂  je začel rušiti
Hotel METROPOL bo letos zgradil ekspresno 
restavracijo in obnovil kavarno na Novem trgu

Na nedeljski seji občinske 
konference ZMS v Novem 
mestu je bil za predsedni
ka predsedstva izvoljen Ja
nez Slapnik (na sliki), ab
solvent VPš in član ZKS. 
Sekretar je postal Andrej 
Repinc, dosedanji predsed
nik občinskega komiteja

(Foto: Ivan Zorman)

Etelavci novomeškega ko- 
miinalnega pK X ijetja že od 
prejšnjega tedna rušijo na 
Novem trgu poleg avtobusne 
postaje in nove pošte Avšče- 
vo hišo, ki jo je hotel ME- 
TPIOPOL odkupil, da bi na 
njenih temeljih z^adil po 
nr :rtu inž. arh. Danila Lapaj
neta sodobno ekspresno re
stavracijo z okoli 120 sedeai. 
teraso, snack-barom in z dru
gimi prostori.

To bo pcrva faza razširitve 
in posodobite gostinskih iwx>

35 darilnih paketov
Občinski odbor RK v Novem mestii. je za novo 
leto obdaril številne ostarele in nepremožne 
občane ter pomagal nekaterim osnovnošolcem

Nofvomeški Rdeči križ je 
posli 21 oskrbovancem v me
tliškem in 14 v imipolsikem 
domu za 0 6 ta<rele piakete z 
novoletnimi! dairili.

V No<vem mestu so aktivi
sti Rdečega križa z mlajdimi 
člani iz osnovne šole Katja 
Rupena obiskali v novoletnih 
dneh 110 ositairediih ljudi in 
jim  izročili denarno p>omoč. 
Rdeči knž je prav tako obi
skal nekaj družin, ki se za
radi bolezni in podobnih raz
logov težje preživljajo, in jih

skiromno obdaril. Sindikalna 
podiružnica iz NOVOTEKSA 
je obdairila tri družine, ki 
imajo ali večje štervilo otrok 
ali pa zdravstveno šibke čla
ne.

Noivoletno darilo Rdečega 
križa so dobili tmdi nekateri 
osnovnošolca v Mimi peči. 
Beli cerkvi, Birčni vasi, Bru
snicah, na Obočou in v No
vem mesitu. Občinski odibor 
RK v Novem mesitu je za ob- 
daaitev in denaimo p. oč 
porabil 5.000 din iz čtenarine 
rednih in podpornih Članov.

štorov v osrčju Novega me
sta, ki jo hotel pripravlja že 
več let, pa je zaradi zatiklja- 
jev pri odkupu Avščeve hiše 
do zdaj ni mogel uresničiti, 
čeprav je imel pripravljen 
denar in načrte. Takoj po 
izgradnji restavracije bo dal 
liotel preurediti tudi kavarno, 
kasneie pa bodo na vrsti tu
di hotelski prostori.

Računajo, da bodo novo re
stavracijo, ki bo daljša in 
širša od Avščeve hiše, pričeli 
že v kratkem graditi, tako 
da bi jo proti jeseni že odpr
li. »Vsekakor pa,« pravi di
rektor hotela METROPOL 
Ruidi Pintar, »bomo že pazili, 
da bosta restavracija in kar 
vama letos tako urejeni, kot 
smo že dolgo želeli.«

Pugljev spomenik?
Spominu pesnika in nove

lista Milana Pugilja . se bo 
študijska knjižnica Mirana 
Jarca v Novem mestu oddol
žila z razstavo Pugljevih del. 
Odprli jo bodo v knjižnični 
avli ob Cesti Icomandanta 
Staneta v dneh, ko se bo 
slovenska kulturna javnost 
s p o n ^ a la  60-letnice Pugljeve 
smrti. Prav bi bilo, da bi 
Slavistično druStnro ^  ZKPO 
ali kdo drug v Novem me
stu poskrbel, da bi v tistih 
dneh na kraju, kjer je bila 
Pugljeva rojstna hiša, posta
vili Pugljev relief. Relief s 
Pugljevo p>odobo hrani zdaj 
Dolenjski muzej.

LETOS NOVA POŠTA IN POSTAJA LM V DOLENJSKIH TOPLICAH — Dela 
pri gradnji nov« pošte in postaje Ljudske milice v Dolenjskih Toplicah dobro 
napredujejo: temelj že stoji, č e  bo šlo tako naprej, bo nova stavba do prihod* 
njega leta nared, stala pa bo približno 1 milijon dinarjev. Gradbena dela .je pre> 
vzelo SGP Grosuplje. (Foto: Slavko Dokl)



s prizidkom bi rešili vse!
Za razširitev brusniške šole že 42.000 din -  
Prebivalstvo in šola še  nadalje marljivo zbirata 

denar za prizidek 60 let stari šoli

»Ne zahtevamo nove šole, samo razširitev se
danje. Zavedamo pa se, da bomo prišli na vrsto le 
tedaj, ko bomo IsOiko pokazali svoj prispevek. Zato 
v zadnjem času še marljiveje zbiramo denar,« je 
poudaril upravitelj brusniške osemletke in predsed
nik krajevne skupnosti Ivan Perhaj.

9. januarja so Novo mesto obiskali člani izvršnega sveta SRS, dr. France Hočevar, 
dr. ‘Vladimir Bračič in dr. Ernest Petrič. Predstavniki občine in družbeno-politič- 
nih organizacij so jih odvedli na ogled NOVOLESA v Straži, tovarne perila LABOD, 
Študijske knjižnice. Dolenjskega muzeja in novomeške gimnazije. Na sliki (od leve 
proti desni) dr. Vladimir Bračič, Bogo Komelj, dr. Ernest Petrič in Franci Kuhar 
med obiskom v študijski knjižnici, kjer so se gostje posebej zanimali za delo 

te kulturne ustanove in njeno financiranje (Foto: S. Dokl)

Zlati časi za teleta!
v Škocjanu in Šmarjeti se  je odkup živine in 

kmetijskih pridelkov lani precej povečal

Novomeška kmetijska za
druga je kupila lani od za
sebnih kmetovalcev na škoc
janskem in šmarješkem ob
močju za 1,720.000 din živine, 
mleka, poljskih in drugih 
kmetijskih pridelkov, zdravil
nih zelišč in podobnega bla
ga. Predvsem se je povečal 
odkup telet.

V Škocjanu so kmetovalci 
prodali zadrugi 413 telet, 64 
volov in krav, 157 prašičev 
in 54.000 litrov mleka. Za
družni obrat je razen t^ a  
kupil 1000 odojkov od hrva
ških kmetov.

V Smarjeti je zadruga od
kupila lani 367 telet, 6 volov

Manj sprtih 
sosedov!

Pred bmsniSkim iporavnal- 
nim svetom, ki je lani šest
krat zasedal, so občani po
ravnali 16 medsebojnih spo
rov, 15 sporov pa ne. Porav
nalni svet Je obravnaval pred
vsem osebne žalitve ki mote
nje posesti. V primerjavi s 
letom 1967 ae je  lani Števi
lo sporov zmanJAak), za četr
tino. Letos pa kaže, da apo- 
rov spet ne bo malo, saj Je 
prejel poravnalni svet že 
prve dni novega leta 4 za
deve za obravnavo.

in krav, 151 prašičev ter 112 
tisoč litrov mleka.

Zdravilnih zelišč, poljskih 
in drugih kmetijskih pridel
kov ter živalskih kož so od
kupili lam v Škocjanu za 
520.000, v Smarjeti i>a za 80 
tisoč din.

Odkup se je v zadnjih le
tih povečal na obeh območ
jih, hkrati pa zadružni delav
ci ugotavljajo, da se je zmanj
šalo zanimanje za pogodbeno 
rejo živali in pridelovanje.

Najstarejši 
Šmarjetčan umrl

6. januarja so v šm arjeti 
pokopali Leopolda Steainarja, 
kd je bid z 92 leti najstarejši 
prebivalec kraoa. Stezinairje- 
vo življenje je bilo zelo raz
gibano. Leta 1921 je bil usta
novni član gasilskega društva 
in je društvu kmalu poma
gal do prve bni^alne. Priza
deval si je tudi v letih 1932 
do 1936, ko so Smarjeti zi
dali gasiMci dom. Gasilcem 
je tudi kasneje rad pomagali 
z nasveti. Za vse, kar je na
redil, je dobda več odlikovanj, 
zadi^ja leta pa je bil tudi ča
stni član gasilsk^a društva.

J. P.

V pogovoru je upravitelj 
Perhaj obrazložil, kako bi po
večali šolo in kaj bi s tem 
pridobili. »V načrtu je pri
zidek,« je menU, »SF>odaj bi 
tula telovadnica, zgoraj i>a 
nekaj družinskih in samskih 
stanovanj za uičitelje. če do
dam, da bi potem lahko na
šli prostor tudi za ljudsko 
kjnižnico, je vse, kar—lahko 
zdaj povem.«

Sola je prihranila za prizi
dek 22.000 din, do konca leta 
pa bo povečala prihranek na
30.000 din. Krajevna skupnost 
je za šolo do zdaj zbrala
20.000 din. Ker bodo lani uve
deni krajevni samoprispevek 
zbirali tuxii letos, se bo pri 
krajevni skupnosti nabralo 
za šolo 35.000 din.

Najbolj'šim zlate 
značke

Zla/te značke bodo podelili 
najboljšim šoferjem novome
ške jpodružnice 2Sdiruženja šo
ferjev in avbomalmndkov na 
letnem občnem zboru, ki se 
bo pričel v soboto, 18. janu
arja, ob 17. uri v novomeška 
sindikalni dvorani- poro
čilih bo razprava, nato pa 
bodo izvolili nov odbor. Na 
občnem zboru bodo podelili 
tudi nove članske knjižice.

Neresni
»tisovci«

Za neresne Je proglasila 
novomeška TIS na pred
novoletni seji tiste svoje 
člane, ki se ne udeležujejo 
seu skupščine jn izostaii- 
kov ne opravičijo. Nekate
ri člani, sicer predstavni
ki gospodarskih orguiiza- 
cij v temeljni izobraževal
ni skupnosti, se niso ude
ležili še nobene seje. Pred
sedstvo TIS bo opozorilo 
gospodarske organizacije, 
naj spomnijo poasabljivce 
na dolžnosti, Id jih  imajo 
kot izvoljeni člani TVS. Na 
seji so meDlU, da Je aa 
odpoklic že skoraj prepo
zno. saj se bo stoup&čina 
TIS do volitev MStala sa
mo Se enkrat.

Barve-laki v novem domu

Brusniška šola je priičela 
1. januarja 59. rojstno leto in 
sodi prav gotovo v starejšo 
generacijo osnovnih šol v no
vomeški občini. S temi, kro- 
nistično^ zelo točnimi podat
ki so si Brusničani lahko do 
zdaj pomagali 'samo takrat, 
kadar so dokazovali, da v 
tako stari in tesni šoli ne 
morejo organizirati sodobne
ga pouka. Med drugim je  tem 
problemom prisluhnil tudi 
občinski svet za prosveto in 
kulturo na zadniji lanski se
ji. Tedaj so člani poudarili, 
da mora imeti brusniška šo
la v programu za dograjeva
nje sedanjih šol prednost.

Volilne priprave 
v ospredju

13. januarja se je sestala 
vodilna komisija pri občinski 
konferenci SiZDL Novo nae- 
sto na 1. seji. Razpravljali 
so o voliMih pripravah in 
predlogih za nove poslance, 
ki jih je volilna komisija 
prejela doslej. Ker so skup- 
ščinsOce volitve pred vrati, je 
razumljivo, da bodo te ^ a j  
ena naijboij zahtevnih nalog 
v programih političnih orga
nizacij.

Gospodinjsko olje gori
v  soboto, 11. januarja, so 

na Petrolovi črpalki v  No
vem mestu prodali kar 6.000 
litrov goapodinjsikega oOja. 
Vse kaže, da je mraz, ki je 
pritisnil zadnje dni, poviaro- 
čel svojevrsten rekord.

»KRKA« se je spet 
izkazala

Upokojenca novomeške to 
varne zdravdl »Koka« so bili 
ob vstopu v leto 1969 spet 
vesrfo presenečeni, ker jih 
njihav nekdanji koletiv ni 
pozabil. Za novolertno nagra
do 500 din, ki so jo dobali 
vtsd Krkini upokojenci, se 
prav lepo zahvaljujejo- — Z 
enako hvaležnostjo so spreje
li novoletno pomoč tovarne 
Krka v znesku 2 000 ddn tudi 
na Zvezi slepih v Novem me-
9tU-

•  (
Brusnice: predlog 

za zamenjavo članov
Socialno zdravstvena komi'- 

sija pri krajevni sikupnosti 
v Brusnicah je reševala lani 
24 prošenj občanov. Na še
stih sejah je obravnavala 
predvsem prošnje kmet0(v za 
davčne olajšave. V komisiji 
so že od leta 1964 dsti č la ^  
— 2 kmeta, 2 učitelja in 3 
upokojenci. Da bi komisija še 
boljše delala, bodo več ne
delavnih članov v njej zame
njali z bolj delavnimi.

Ti^fovsko i>odijetje NOVO- 
TBHNA iz Novega mesta je 
preuredilo lokal, kjer je bi
lo svoj čas kleparstvo Bevc 
(Na vraitih) ▼  moderno op- 
remdjeno prodajalno BAR
VE—LAKI.

Trgovina je poLsemopostrež- 
nega tipa in dma 120 kva
dratnih metrov prodajne- 
nega pox»tara ter priroč
no Skladišče. Za preuredUtev

in opreano prve ra^ irjene 
specializirane tovrsteie togovi- 
ne na Dolenjskem so pora- 
bidi okoli 350.000 dki.

Poleg barv, lakov in v s ^  
sredstev ta  priipomočkofv za 
lakiranje in pleskan(}e bo no
va trgovina založena tudi s 
pralnimi sredstvi in kozme
tiko. VeiC  ̂ ocIjeanaflGd bodo 
lahko nat>av9jali material aa 
reprodubc^o.

UPOKOJENCI
Prijave za zaščitno cep

ljenje proti gripi spreje
ma tajnišitvo društva. Pii- 
javiite se!

DRUŠTVO 
UPOKOJENCEV 
NOVO MESTO

P retekli tadec so  t  novom eški 
porodnišnici rodile: CveUoa Pre
šeren iz Regerče vasi — M ojco; 
Alojzija LavS iz Zagorice — Ta
dejo; Andca B obnar iz  O brha — 
Darka; Angela Šetinc iz Č rnom lja
— R oberta; Tončka Povše iz Ur- 
Snih sel — Franca; Frančiška 
G randa iz D obruške vasi — Slav
ko; F rancka TrunkidJ iz Pod- 
lisca — Ignaca; Mari>ja Novak iz 
Lašč — D aika; A loj^Ja B arto lj 
iz D olnjih  Lakovnic — Zdenko; 
Ana Radovan iz K rškega — R ad
ko; B ariča D jordjevič iz Sadinje 
vasi — E rnesta ; Neža Bam bič iz 
Sel p ri OtoVcu — Antooa; S tanka 
K iire iz IjoUsb — M artino; Cecilija 
M urn Iz Velikega O rehka — Ja- 
neaa; M arija l i ^ J  ia Orehovice
— Antona; S tanka V rvičar z R a
doviče — D arjo , M arija  TavCar iz 
S traže — Janka; A m alija Fbbjan 
Iz Lopate — d^d loo ; Zofija S a 
jevec iz Vavte vasi — deklico; 
FrcAčiška Jerm an  s  H riba  — 
dečka; V ida Plaveč is  Ceste —■ 
deklico; Ana V idrih  i  R d eč e ti 
kala  — defika; M arija G liha iz 
Smdhela — deidico; CveAka M ik
lič iz SadiDje w i  — deO n; L ja-

C olarič s  Pltiak« — dek
lico; Ana Lužar z G ornjega Pod. 
bo ršta  — dečka; M arija  M uhič 
iz D olenjskih Toplic — dečka; 
M arija  Potočar is  D ctejega P o lja  
^  dečka; S tanislava V rana is  
MSioe — dečka; Jofioa Bevc s  
P od tu rna  — dečSot; F an i Pečjak 
ic Plešdvioe — deklloo; Anica Gu
š tin  iz VidoSičev — deklico in  
Pepca AoAUn iz Mattxyvca — de- 
kUoo.

Izobraževanje potrebuje 
13,800.000 dinarjev!

Novomeška TIS zagotovila ^enar tudi za nagraje- 
vanje posebnih uspehov zavodov in posamezni

kov —  Prvič za svobodne aktivnosti!

Novomešl̂  kroi#a

Pogled na vhod nove trgovine Novotehne na Kidriče
vem trgu (Na vratih) v Novem mestu (Foto: M. Vesel)

26. decembra Je skupščina 
temeljne izobraževalne skup
nosti v Novem mestu spreje
la okiviimi načrt za financi
ranje vzgoje tn izobraževanja 
v letu 1969. Za te potrebe 
bosta morali občinska skup
ščina z rednimi viiri dohod
kov in republiška izobraže
valna skupnost z dodatnimi 
siredstvi zagotoviti skupnosti 
13,800.000 din.

Izobraževalna skupnost bo 
letos financirala v novomeš
ki občini osnovne in po
družnične Sole, prevoze učen
cev, otroško varstvo, male 
šole, glasbeno in posebno 
šolo. Ob tem bo zagotovila 
štipendije za šolanje peda

goškega kadra in nedcurjene 
sredntješolce, 3* odstotke vseh 
sredstev pa oa nagrajevanje 
vidsiejših usipehoiv prosvefanih 
zavodov in posameznikov. 
Prvič bo namenila nekaj de
narja tudi za gojitev svobod
nih dejavnosti v šolah.

Na seji so člani skupščine 
poudarili, da se Je stanje 
na področju financiranja 
vzgoje in izobraževanja v 
zadnjem letu znatno izboljša
lo, saj je mogla skupnost 
ob velikih izdatkih ustvariti 
tudi večjo vsoto deoiarja za 
recservo, s katero bodo fi
nancirali šolstvo ia  vzgojne 
zanrode v prvih mesecih leta 
1969.

KRI KI REŠUJE ŽIVLJENJA
P retekli teden so darovali k ri n a  novom eški transfuzijsk i 

postaji: M arija M edoi, članica splošne bolnice Novo m e ^ ;  
Lado Janc, član N ovoteksa Novo m esto; Lojce Urbanč, 
Š tefka dlm lč, M ilka B ejanc, D ušan Ciča, Anica K otnik. 
Zdenka G otllb, F ranc Janc, Pepca L enart, M ilka Krivec, 
M arjan Novina, Darko Lekie, 2elJko Kobe, K arla N anger, 
Anton B latn ik , H enrik Uhan, Anica Balkovec, L idija Ljubi, 
Anicela .Seničar, K ristina  M ihalič, Jo ie fa  H rovat, B ariča 
G racar, V ladim ir Stukelti in  M iran M rvar, člani Dolenjke, 
Novo m esto; E di Lesjak, u joko jenec iz Novega m esta; Em a 
G iovanetti In Dušan G uštin , d ijak a  srednje gostinske Sole 
Novo m esto; M iha B rulc, km et iz Stopič; Jože Novak In 

^ ta n e  M urn, člana O pretnalesa, G otna vas; K ostja  V irant, 
Jožica Žmavc, M ira Colarič. JoUca SteklaH č, Alenka M ejak, 
V alentin M avrin, Zinka Andlovič, Sonja Drobnič, Valburga 
Barbič, D arinka K aplan, M arko K linc, Vera G abrijelčič in  
Jožica Sotler, d ijak i ekonom ske srednje Sole Novo m esto; 
Anica KorCe, članica M ercatorja, poslovalnice Soteska; G abri
je la  M arkovič, članksa GO Podturn .

■  VES SNEG so  n a  Glavnem 
trgu  in  glavnih u licah  d ^ v c i  K o
m unalnega i>odjetja p re jšn ji teden 
počistili, naložili na  tovornjake in  
o dpeljali v  K rko. P lo čn tti so  le|K> 
očiš6anl, p a  tud i park irišča  ao brea 
snega.

■  HUDA POLEDICA je  b ila  v 
to rek  z ju tra j. V ponede>jek popol-

je začel padati droben dež, k i 
je  m  Ueh sp ro ti zm rzoval. P ro
m et se je  v  to rek  z ju tra j odvijal 
skozi m esto dokaj norm alno, ker 
je  K om im alno i>odjebje vse po 
m em bnejše uHce že zgodaj z ju tra j 
posipalo  s  peskom .

■  BREZGLAVIH NAKUPOV v 
trgovinah je  bilo  z novoletnim i 
praznik i konec. T ak ra t je  m arsi
kdo kupil tis to , česar sicer ne b i. 
N ovoletai poT?ust je im e la  tud i 
to  p o t sam o NOVOTEHNA, Zdaj 
kupujejo  ljud je  spet razsodne je . 
V tefcjtillnih trgovinah gre v p ro 
m et razen konfekcijskih zim skih 
plaščev najbo lj volna za pletenje, 
v prodajalnah  s  tehničnim  b la 
gom p a  kupci Se vedno pridno 
posegajo I «  televizorjih , praln ih  
stro jih  in  o ljn ih  pečeh. Prom et je 
po i>raaailklh seveda precej m anjši, 
ko t je  bil v decem bru.

■  NA PONOVITEV Finžgarjeve 
igre »Razvaline življenja«, k i bo 
danes (*  19. u ri v K ulturnem  do 
m u, vabijo  lepaki am aterskega 
gledališča Novo m esto.

■  V ŠOLAH TEKO zadnji dne
vi pouka v prvem  po lle tju , k i se 
je  ponekod končalo 18., drugod pa 
20. jan u arja . SoWcl zvonci se
do spet oglasili p red  Prešernovim  
dnem .

■  PO DALJŠEM PRESLEDKU 
30 ustanovili v  osnovni Soh K atja  
R upena dva lite ra rn a  k ro ik a . So 
delu je okoli JW učencev pod vod

stvom  m entorjev. R adi b i Izdajali 
tu d i svoje glasilo, zarad i ram ih  
težav iia  to  š» n i možno.

■  NOVOLETNA DREVESA so 
o(!NtranUl z G lavnega ti«;a in  d ru 
gih javnih  vaeat v  p o n edd jek  do
poldne. Novoletni nap isi n a  h išn ih  
lo o če ljlh  p a  so ponekod te  ostail.

■  NA PLES v M etnih p rosto 
rih  K avarne »CENTEIR» vabi fe  
nekaj časa Učno izdelana reklanv- 
n a  deska p red  kavam o. K ot pove 
nap is na  i ^ j ,  je  p les ob petk ih  
o d  31. do 1. u re . ob  sobotah od 
21. do  2. u re  in  ob  nedeljah od 
17. do  23. u re . Ig ra  anoam bel 
»Debors«.

■  GIBANJE PREBIVALSTVA; 
R odila je  L jiibica Kovač iz Ko- 
štialove 42 — R oberta.

»Ena gospa je  rekla, da  ne 
sm em  nikom ur povedati, kar je  
izvedala iz dobro obveščenih kro- 
gov, da  nekateri obrtnS d  Se ved
no svojih pom ofo ikor nim ajo  so 
cialno zaivarovanlb . .  •
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AKCIJA -NOVI NAROČNIKI 1968-69-

Kaj so dosegle 
pošte v 10 tednih?

B  še  za 154 novih naročnikov se je v zadnjem 
tednu povečala naša velika »družina bralcev, nešx>č- 
nikav in lastJiikov« dom ačna pokrajinskega tednika. 
Žal novoletna bolezen odpovedovanja še traja; ta 
teden smo morali izpisati 211 odpovedanih naroč
nikov, tako da imamo pravzaprav manjšo izgubo in 
nič prirastka. ^Inogl naročniki niso opazili naših po
novnih obvestil, da OSTANE NAROČNINA NEIZ- 
PREMENJENA in se torej ne bo nič povečala! Zato 
tudi še nimamo 30.000-ega naročnika, bomo pa ga 
dosegli! Akcija teče naprej — zajela pa bo tudi' še 
prenekaterega starega naročnika, ki je zdaj domači 
tednik iz kakršnegakoli vzroka odpovedal.

■  2e v novoletni številki smo konec decembra 
omenili, kam vse še kaže stopiti in koga povabiti 
v vrste rednih bralcev in naročnikov n a š^ a  lista. 
Tega ne bomo ponavljali, pripominjamo le, da je v 
mnogih krajih še veliko hiš, družin in gospodinjstev 
brez DOLENJSKEGA LISTA in da v nekaj mesecih 
naklado prav zares lahko povečamo še za nekaj 
tisoč novih naročnikov!

■  Po 10 tednih akcije so delavci p>osame2aiih 
pošt dosegli naslednje uspehe (objavljamo pošte 
vseh 9 občin p>o abecednem redu, pri vsaki pa pose
bej navajamo, koliko novih naročnikov so od 1. no
vembra 1968 do 14. januarja 1969 pridobili skupno 
vsi delavci posamezne pošte:

B r e ž i c e :

PoSta Artiče — 23, Bizeljsko — 21, Brežice — 57, 
Oerklje ob Krki — 30, Dobova — 19, Globoko — 15, 
Jesenica na Dol. — 4, Kapele — 4, Krška vas — 
24, Pišece — 9, Sromlje — 11. SKUPAJ VSE POŠTE 
V OBČINI: 217 novih naročnikov,

Č r n o m e l j :

Pošta Adlešiči — 5, Črnomelj — 79, Dragatuš — 
17, Semič — 21, Stari trg — 5 in Vinica — 88. SKU
PAJ VSE POŠTE V OBČINI: 215 novih nittočnikov.

K o č e v j e ;
Pošta Draga — 1, Kočevje — 29, Kočevska Reka 

—, Koprivnik — 2, Muzelj —, Nova sela — 10, Osil
nica — 22, Stara cerkev — 2, Struge — 3 in Vas 
Fara — 6. SKUPAJ VSE POSTE V OBČINI: 75 no
vih naročnikov.

K r š k o :
Pošta Brestanica — W, Koprivnica — 72, Kosta

njevica — 18, Krško — 174, Leskovec — 40, Pod
bočje — 24, Raka — 14, Senovo — 19 in Zdole —. 
SKUPAJ VSE POŠTE V OBČINI: 272 novih naroč- 
nikov.

M e t l i k a ;
Pošta Gradac — 22, Metlika — 39 in Suhor — 6. 

SKUPAJ VSE POŠTE V OCINI: 67 novih naročni
kov.

N o v o  m e s t o :
Pošta Bela cerkev — 6, Brusnice — 7, Dolenjske 

Toplice — 38, Dvor — 21, Hii^e — 36, Mirna peč — 
24, Novo mesto — 120, Otočec — 9, Stopiče — 29, 
Straža — 23, Šentjernej — 71, Škocjan — 39, šmar- 
jeta — 12, UrSna sela — 17 in Žužemberk — 36. 
SKUPAJ VSE POSTE V OBČINI: 488 novih na
ročnikov.

R i b n i c a :
Pošta Dolenja vas — 7, Loški potok — 3, Ortnek 

— 7, Ribnica — 14 in Sodražica — 27. SKUPAJ VSE 
POŠTE V OBČINI: 58 novih naročnikov.

S e v n i c a :
Pošta Blanca — 24, Boštanj — 19, Krmeilj — 28, 

Loka — 4, Sevnica — 53, Studenec — 20, Šentjanž 
— 29, Tržišče — 31 in 21abukovje — 6. SKUPAJ 
VSE. POŠTE V OBČINI: 214 novih naročnikov.

T r e b n j e :

^Pošta Dobrnič — 21, Mirna — 61, Mokronog — 39, 
Šentrupert — 27, Trebnje — 132, Velika Loka — 19 
in Veliki Gaber — 39. SKUPAJ VSE POŠTE V OB
ČINI: 338 novih naročnikov.

P  Pošte v 9 občinah so v 10 tednih zbrale 1944 
novih naročnikov, razlika do 2.455 naročnikov, ko
likor smo jih slnipno pridobili do torka opoldne, pa 
odpade na druge sodelavce ter vse tiste, ki so si 
list naročali sami. Posamezni pismonoše so zbirali 
tudi nove naročnike za druge kraje po SRS in SFRJ, 
pa tudi za inozemstvo, v gornjem pregledu pa so 
zajeti samo naročniki, ki imajo stalno bivališče v 
naštetih občinah.

DOLENJSKI LIST

DESET NOVIH KNJIŽNIH NAGRAD
Med nove naročnike smo z žrebanjem razdelili v 

torek opoldne 10 knjižnih daril. Danes jih bodo do
bili po p>ošti:

Jože Radanovič, Globoko 42; IVIilica Macur, Blan
ca; Marija Jakljevič, Svižaki 12, Metlika; Ivanka Mi. 
ler, Heroja Starihe 18, Črnomelj; Franc Per, Vel. 
Cerovec, Stopiče; Helena Curel, Vimol-Nova sela; 
Jože Beribak, Gora 27, Krško; Franc Cvelbar, Pre
kopa 17, Kostanjevica na Krki; Alojz Križman, 
Prdmštal 4 A, Trebnje na Dol., in Marija Košiček, 
Kosova 5, Novo mesto.

Jacky in  Joe s ta  sam o opici in vendar p rav i zvezdi na ledu. P očen jata  p rav  ne
verje tne  stvari! . *■

Dunajska drsalna revija 
zares vrhunski spektakel na ledu

Jubilejna 30. dunajska drsalna revija se  fetos imenuje »Confetti« -  Štiri
deset drsalcev sodeluje v baletu -  Nastop trikratnega svetovnega prvaka 
Emmericha Danzerja, večkratne evropske prvakinje na ledu Ingrid VVendl 
in š e  vrste slavnih mojstrov ledene ploskve se  prepleta v fantazijsko 
bogatem programu -  Revija bo gostovala v Celovcu od 6. do 20. februarja! 
Naša prevozna podjetja bodo organizirala obisk iz vseh večjih krajev

Slovenije!

v  spletu vsega lepega, ki 
ga prikazujejo Contetti, je 
Ingrid Wmm1I povsod delež
na še posebne pozornosti 
ob'skovalcev revije.

Novinarji nekaterih sloven
skih in hrvaških redakcij 
smo si letošnjo uprizoritev 
dunajske drsalne revdje ogle
dali že 3. januarja na Duna
ju. Tisti, ki so videli vse du
najske revije zadn '̂nh let, so 
bili mnm ja, da je letošnja 
jubilejna predstava najbolj
ša. Tako so ocenili »Confetti« 
tudi kritiki v številnih naj
bolj znanih časopisih v več 
evropskih državah.

Obiskovalcu revije dve uri 
programa naglo mineta tn 
težko je reči, katera to6ka 
sporeda je na^lepša in naj
bolj uspela. VideU smo pre
senetljivo ubran klasični bar 
let, do beata množično, ba
letne fantazije in pravljične 
točke, ki jih spremljajo lepe, 
znane melodije, ob tem pa 
bogati kostimi v pestrih bar
vah nudijo pravo pašo za 
oči.

Menda nd treba posebej 
poudairjaibi, da so nastopi 
trilkraAinega svetovnega prva

ka Emmeirioha Dansserja, več
kratne .eviropsike prvaikanje 
Ingrad! Wendl, zm nih moj
strov ledene ploskve, kot so 
Etnmi Putaringer in Femand 
Leemans, Felix in Monique 
Heininger, Micheie Colberg, 
Inge Paul, Alena Atigustova, 
Hugo Diimler, Alena Pokor
na in komikov Herberta Bob
ka ter Richarda Ledvilka, še 
posebno mikavni. Ne smem 
pa poezabiti Liiciena Mejrerja 
in njegovega nastopa s šdm- 
panaoma Jackyjem in Joem. 
Živalci iz rodu opic sta na 
letu počeli prav neverjetne 
stvari. Z drsalkama na šapah 
sta celo igrali perjandoo.

Da so zvezde iw ije  »Ckm- 
fetti« tudi zasebno prav pri
jetni in prav nič »visoki« lju
dje, smo se prepričali po re
viji, ko so nas povabiSa na 
skupno večerjo v znani Grtln- 
aing. Emmerich Danzer nam 
je v k r c ^  drugih zvezdnikov 
prav prijazno nazdravljal, ko 
smo udarili dve kranjsikd na
rodni, a se je vse skupaj- v 
joku, končalo. Nekdo je za 
Salo spustil solzilno bombico, 
in tako smo imeli vsi mokre 
robce, preden smo se razšli.

.Povedali so nam, da oble
ke in rekviziti letošnje du
najske drsalne revije ne teh
tajo nič manj kot 25 ton in 
da so na potovanjih zloženi 
v 173 velikih kovčkov in za
bojev. za več kot 500 kostu- 
rtiov so F>orabili nad 10.000 
metrov blaga dn 1.500 metrov 
čipk. Samo klobuke nastopa
jočih je več kot pol leta de
lalo 6 ljudi! Zanje so porabi
li 6.500 peres, 3.000 metrov 
žice in 2.900 umetnih rož.

V režijd Willa Petra in v 
koreografiji njegove žene 
Editii je letošnja 30. uprizo- 
rdtov dunajske revije dosegla 
velik usx>eh v Passau, Haagu, 
Antwerpnu, Berlinu in na 

Dunaju. Po štirinajstdnevnem 
bivanju v Celovcu bodo go
stovali še na Holandskem, v 
Francdji, na Češkem, v Kana
di m v Sovjetski zvezi.

Prebivalcem Dolenjske, Po
savja In Bele krajine bodo 
ogled drsalne revije v Celov
cu omogočila naša avtopre- 
voana in turistična podjetja, 
ki bodo iz vseh večjih krajev 
organizirala enodnevne izlete. 
Osemdeset dinarjev, kolikor 
bo treba predvidoma odčteiti

za vstopnico in  potcmuije, res 
ni veJnko za tako doživele.

Ce. bodo potovanja oargani- 
zirana tako, kot je naše or- 
gandjsiralo podjetje KOMPAS, 
p>otem bo i^let zares prijeten.

Med gostovanjem dunajske 
revije bodo v Celovcu vse tr 
govine ves dan odprte, ob 
sobotah pa do 16. ure. Pov
sod bodo stregli tudi v slo
venščini, Vrm  tako bodo v 
mestu odprti vsi gostonski 
lokali in tudi mehaniki bodo 
na uslugo.

Na koncu še ugotovitev: 
že zdaj so celovške izložbe 
urejene tako, da jih vsak rad 
pogleda. Res pa je, da je vse, 
kar je lepo, zelo drago. Kot 
pri nas. RIA BACER

Gadje gnezdo še i»s da izjav
Ali bo Metlika tudi letos brea pustnega karne
vala? »Nič se  ne ve,« je predstavnik
glavnega gadjega gnezda B( zidar Flajšman- 

Kopaševič

Nič ni slišata, da bd slavni 
gadje metliški že kaj razmi
šljali o organizaciji pustnega 
karnevala, lu je zlasti v letu 
1967 tako zaslovel, zato smo 
prosili za izjavo enega naj
bolj zavzetih gadov, Kopaše- 
viča, ki se sicer pdše Božidar 
Flajšman;

— Nismo se še nič pogo
varjali o letošnjem pvistu.
Naš karneval je prejšnja le
ta dobil že tak obseg, da mu 
samo gadje gnezdo, brez več
je organizacijske pomoči, ni 
več kos. Morali bi imeti so
delavce za propagando, pro 
dajo vstopnic, nabavo rekvi
zitov in podobno. Ko je bUa 
septembra lani v Metliki bor
čevska proslava pred vinsko 
kletjo, je pri organizaciji so
delovalo več kot 100 ljudi, 
pri pripravljanju karnevala z 
nič manjšim obsegom pa 
smo bili prejšnja leta gadje 
zelo osamljeni.

— Toda ah je skupina sta
rih gadov še pripravljena so  
delovati?

— Nočem dajati dokončnih 
izjav, toda če bodo z menoj 
vred poprijeli tovariši Cmu- 
gelj, Bračika, Ckocm in Mi
helčič, bodo sodelovali tudi 
drugi. Poudarjam pa, da sa
mi ne bomo delali. Ce že 
miislimo prireditev organizi
rati, potem mora bita boljša.

Enem u izm ed na novo sp re je tih  odm erjajo  kazen s palicam i na zadnjo plat.
(Foto: P. M iklič)

„Obsojen, ker je prestrašil zajca!“
Včeraj je bil konec lovske 

sezone, kostanjeviškd lovci pa 
so ga — po starodavnab še
gah, seveda — proslavili že 
12. januarja. Priredili so sku
pen lov. Po lovu so se zibra- 
li v gostilni Klavž v Kosta- 

Vse je^'Odvisno od tega, ko- njevici.
iiko bo p rip rav ljen ih  Slovesen način so kirsti-
sodelovati.

Pogl*(^ar m etliške G adje 
zalege Kopaševič ni p ro ti 
karnevslu, pa tu d i n i re 
kel, ga bo organiziral.

isstrem divjega racaka tako 
nesrečno, da je ta p>adel v 
Krko in utoaiil. . .

V navadi je, da obtoženec 
taji svoje dejanje in da noče

Kot ▼  dinio, odločitev še ni

li tri nove člane. V zeleno 
bratovščino so boli sprejeti 
Franc Jordan in Jože Hlad
nik, oba iz Kostanjevice, te<r

kot so bde prejšnje, zato padla, i-e bo gadji zalegi iz- pranc Pirc iz Oštrca. Vse tri
datneje pomagalo turistično j© najprej lovski se-
d r u š t t o  z  drugimi organiza- nat. Bdili eo namreč obtoženi, 
cijarai^,® občino vred, potem da so se pregrešili z>oper lov- 
se laiiw  ̂ nadejamo spet pri- ded zjdton. Jordan je bil ob- 
jefcneg® Pustnega spektakla tožen, da je do sajuti ustre- 
V M et^ - lii zajca. Hodnik pa, da je

mora pri njej sodelovati ši
rok krog Mtetličanov z mla
dimi na čelu. Da pa bi mi 
starejši delali, m lajši iie bd 
se nam smejaili, tega ne bo 
več.

n a m i z n o t e n i š k o  p r v e n s t v o  SLOVENIJE

Somrak č ^ i  v Sloveniji!
Velik uspeh Novomeščana Marjana Somraka —  Na republiškem prvenstvu 

nastopili igralci iz Ko<:evja, Sodražice in Novega mesta

v  soboto in nedeljo je bilo 
v Loubl^ani prvenstvo Slove
nije v namiznem tenisu za 
člane in članice- Nastopili 
so najboljši igralci in igralke 
iz 26 namiznoteniških klu
bov. Med teflanovalci so bili 
igralci tudi iz Sodri^ice, Ko-

POSLEDICE VOŽNJE BREZ VOZNIŠKEGA DO
VOLJENJA. v  sredo, 8. ja n u a rja , se je  zgodila p ri 
sevniškem  m ostu  čez Savo huda prom etna nesreča, 
ki bi se lahko tragiĆno končala. Anton D erstvenšek, 
km etovalec s K um am ega p ri Sevnici, je  zavil s ceste, 
p rebil ograjo  in z avtom obilom  VW zgrm el 8 m  glo
boko. Voznik je  bil le lažje poškodovan, vozilo pa so 
dvignili s pom očjo žerjava iz KOPITARNE. Na po
s ta ji m ilice v Sevnici sm o zvedeli,’ da je  vozil brez 

vozniškega dovoljenja. (Foto: A. Železnik)

čevja k Novega mesta. Naj
večje Presenečenje je pripra
vil N«*o*neščan Marjan So
mrak, l i  je med posamezni
ki v H kolu gladko poraail 
Krnca, iKJsilca četrte dcupd- 
ne. Sofirak pireteklo soboto 
ni p o ^ ^  ovir. Nato je izlo
čil Mar lika s 3:2, Brumna s 
3:0 in '  borbi za uvrstitev v 
finale Je Mrgolela s 3:1. S 
tako bcgatim izkupičkom se 
je uvaS îi v finalno skupino, 
v kateri je meril svoje moči 
z  netodsnjiim državnim repre
z e n t a n č n i  Teranom iz Kra- 
nje, ladinskim državnim 
prvakom Zekšem in Kranjča- 
nom R®WuSiiČem.

V tflifci konkurenci drugi 
dan ni ^nogel doseči kaj več 
kot četito mesto, kar pa še 
vedno predstavlja največji 
uspeh v njegovi dosedanji 
karieri.

Ob tako velikem uspehu 
Novom®ščana je seveda zble
delo vse, karkoli so dosegli

Vlom na podstrešju
V noči od 12. na 13. januar 

je nek<*i vlomil v omaro na 
podstrešju hiše Kristine Jur- 
glič iz Prelesja pri Šentru
pertu- zdaj še neznani 
storilec je ukradel 3.967 din. 
Vlom s*> odkrili ftele 13. ja 
nuarja 'rvečer, ko to poroča
mo, po ga še raziskujejo.

Vlom v Gorenji vasi
Ni še dolgo tega, ko je bilo 

v lo m lje« K ) v hišo Karoline 
Robek v Goreniji vasd pri 
šmarjetl. Ugotovili so, da je 
storilec neki mladoletnik iz 
sosednjo vasi, ki je podobno 
dejanje storil že lani. Mlado
letnik 9* je splazil v Ro'bko- 
vo hišo sko^J okno. Kaj 'e 
odnaseI*še niso ugotovili, ker 
In'.t’̂ ioe v Času vloma ni bilo 
doma.

ostali. Novomeščan Miro 
Berger se je v kategoriji 
članov B i*vrstil med 16 naj
boljših, Somrak in Kapš pa 
sta med dvojicami zasedla 
odlično deseto mesto.

Končni vrstni red pri čla
nih: 1. Teran, 2. 2ekš, 3. Ma
rušič, 4. Somrak. 5. Klevičar, 
6. Grinial, 7. Mrg(^e, 8. Le
bar.

P.UHL

prismati. Nič čudnega torej, 
če so vsi trije obtoženci pred 
lovskim senatom na vse krip- 
Ije tajili očitana hudodel
stva. Senat pa jdh je obto
žil še marsičesa drugega, jih 
spoznal za krive in obsodil. 
Kazen je bila huda, prestali 
pa so jo takoj po obsodba: 
na lovski nač:n so jim s 
p^ico odmerili po nekaj 
krepkih na zadnjo p la t. . .  
Nato so kazen s^Mli z do
brim cvičkom in se povese
lili še pKrano v noč. Pesmi, 
ki je donela med gostilniški
mi zidovi, pa so veselo pri- 
t^ n ili tudi trije na novo spre
jeti člani.

Kostanj eviškdm lovcem želi
mo v prihodnji lovski sezo
ni dober pogled, v obdobju 
hudega mraza, ki je pred 
naani, pa naj ne pozabijo na 
divjad. Naj bodo njihova kr
mišča vedno polna!

P. MIKLIĆ

ČESTITKE IZ VIPAVE

Srečno novo leto želijo 
vsem bralcem našega Usta, 
domačim in priijateljem do
lenjski fantje, ki so pri voja
kih v Vijjavi: Franc Dragan 
z Roj, Branko Dragan iz Bit
ne vasi, Franc Pinculič iz 
Oštrca, Božo Župančič s Sel- 
šumberka, Alojz Mrgole iz 
Jelš, Franc Jamnikar iz Krške 
vasi, Janez Pelko iz Tržišča,N ovom eščan M arjan So

m rak  je  p rije tn o  presenetil . Zdenko Rabzelj iz Krmelja, 
z osvojitv ijo  4. m esta  na Jože Sinkulič z Ravni in Tone 
prvenstvu  v L jubljan i. Klavžar iz Stolovnika.
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TUM SNEG SE JE PODRAŽIU

S Težko je  verje ti, da im a sneg ceno v teh  zim skih dneh, ko ga je  povsod na

i
 pretek . Pa je  vendar res! P ri novom eškem  K urivu ga nam reč p ro d aja jo  po is ti 
ceni ko t prem og! Z ajeten  kup snega, ki ga vid ite na zgorn ji sliki, je  b il p rim e
šan ton i prem oga, za katero  je  kupec odštel 102 -din. Voznik je  p rip e lja l ta  

prem og 9. ja n u a rja  s tran k i na K idričev trg  1 (Foto: M. V esel)

i

€e slon 
pobesni
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T O O S  O R A H O IR

In  ko sem  gledal, kako prem agam  v ladar odhaja v »pro
stovoljno« izgnanstvo in  p repušča ob last in harem  m ladem u 
zm agovalcu, m e je  k a r žalost obšla. M islil sem  na ta  boj, ko 
sem  se vračal v taborišče. Toda življenje gre neizprosno 
nap re j svojo naravno pot. Počasi sem  se sp rijazn il z usodo 
sta reg a  m onarha, kakor se bo m oral sp rijazn iti tud i sam . 
Tedaj še nisem  vedel, ha kaj vse je  p rip rav ljen  strm ogla
v ljeni vladar.

Nočni obisk maščevalnega starega gospoda
Ko sem  šel počivat, sem  začutil, da n arašča  veter. Prve 

kap lje  dežja so že trk a le  po šo toru . To je  bil rahel, nese- 
zonski dež in njegove kap lje  so m e p rije tn o  uspavale

Spal nisem  n iti dobro  uro , ko m e je  p rebudil topo t 
m očnih kopit. Videl sem , kako je  m im o šo to ra  stekel neki 
slon. Lonci, ponve in d ruga posoda so leteli na vse stran i, 
ker je  b il slon zašel v šo to r, v katerem  sm o im eli kuhinjo . 
M ladi č rn c i, ki so spali v šo to ru , so brezglavo zbežali ven 
in  se sk rili v hosto.

Pograbil sem  puško in p lan il iz šo to ra. Toda h itro  sem  
se spom nil, da je  m alokalibrska in  sem  jo  im el ob poste
lji le zato, da bi u stre lil kakega leoparda. K ajti leopard i se 
ponoči rad i po tikajo  okrog taborišča . V elikokalibrsko pu
ško sem  im el v tovorn jaku , skupaj z drugo oprem o za lov 
na d ivje slone.

Deževalo je  vse huje. Toda ko je  sinil b lisk , sem  opazil 
silhueto  slona z dolgim i tih lji in  enim  sam im  oklom . Slon 
se je  bližal p rav  tovo rn jaku  z orožjem . Spoznal sem , da 
to  n i navaden klatež, am pak s ta ri znanec m onarh , ki se hoče 
n ad  slabejšim  m aščevati za poraz, ki ga je  p re trp e l od 
m očnejšega.

Prva žrtev: 16-letni Musuli
M onarh je  podivjal od bolečine in trp lje n ja , pobesneli 

slon  pa u b ija  vse, k a r najde  n a  svoji poti. Poznal sem  take 
zverine, k i so pobijale dom orodce in razpodile cele vasi. 
O blast je  m orala na take podivjance organ iz irati posebne 
h ajke, če jih  je  ho te la  im ičiti.

S ta ri m onarh  je  obvohal tovorn jak , nato  je  naslonil 
glavo na kabino in  porin il. T ovorn jak  se je  p revrn il ko t 
p razna konzervna škatla . T rije  dom ačini, ki so spah  v t ^  
vom jaku , so ko t vreče p rile te li n a  tla . H itro  so se pobraU  
in  bliskovito  i^ [in ih  v gozd. Č etrti, še stn a js tle tn i M usuli, 
n i im el sreče; n a  nogo m u je  padel zaboj s h rano . M onarh 
je  nesrečnega fan ta  ovil z rilcem  in  dvignil v zrak. U strelil 
sem  v zrak , upajoč, da bo stre l slona p rep lašil m  da bo Mu- 
su lija  spustil. V endar n i pom agalo. N aj s tre ljam  v slona. 
Vedel sem , da b i ga krogle iz lahke puške še bolj razkačile 
in  p rinesle sm rt m nogim  v taborišču . Razen tega je  slon 
dvignil M usula do višine svoje glave, zato  nisem  m ogel nie- 
r iti  slonu v glavo, ker m i jo  je  zakrival nesrečni tu leči m la
denič.

P ragozdni o rjak  se je  naglo obrm l m  stekel P fo ti džung
li p o tep ta l je  m oj šo to r. Z dečkom  v rilcu  je  izginil v gosti 
p o d rasti. M usulovo v reščanje je  še dolgo odm evalo. Ko je  
u tihn ilo , sem  vedel, da je  m ladenič m rtev.

Nevarna hajka se  je začela
Steve C atlin je  p ritekel iz svojega šo to ra. »Ali je  bil to  

s ta ri m onarh?« je  vprašal.
Da, p rav  on. U bijalec, ki ga m oram o pokončati.«

V pod rtem  šo to ru  sem  kom aj n a ^ l  žepno svetilko. 
S teve in  m oj sprem ljevalec črnec K uli s ta  šla z m enoj, 
š li  sm o v pragozd po slonovem  sledu, že  dvesto m etrov 
daleč od tab o rišča  sm o našli kose raztrganega M u su lo v e^  

. te lesa. P odivjani m onarh  m u je  od trgal roke in  noge m 
jih  razm etal okrog po drevju . Tudi tru p lo  je  bilo vkleščeno 
m ed rogovilo v is o k ^ a  drevesa.

»Se nocoj bom  ubil tega slona a^  pa bo on n i^ e .  
-S teve, lahko greš z nam i ali pa ostan i ra je  v taborišču . 
K akor želiš,« sem  rekel p rija te lju .

»Z vam i pojdem ,« je  odgovoril Steve.
Vzel sem  velikokalibrsko puško, Steve pa svojo dvo

cevko. S p rem ljev^cem  sva naročila, naj p rip rav ijo  h rane 
in  vode za tr i dni. Z nam a so šli m oj odlični zasledovalec, 
dva m ladeniča, k i s ta  nosila puške, in š tir je  nosači h rane 
in vode. S topili sm o v gosto džim glo in šli sred i noči na 
podiv jano  gozdno pošast.

Z b a terijam i in  svetilkam i sm o odkrili krvavo slonovo 
sled  in  'šli za n jim  v pragozd. P o t je  b ila težka, saj je  sve
tilk a  m etala svetlobo kom aj m eter in  pol daleč, razen  t«ga 
je  m očno deževalo. O koliščine so bile sta rem u  podivjancu 
v p rid . S lona je  nevarno loviti celo po<toevi, iska ti p r ^ la -  
šeno, podivjano pragozdno zver ponoči in  v dežju, ki ga 
nosi veter n aravnost v oči, je  isto  ko t sam om or, razen če 
človeka na vsakem  ko raku  ne sp rem lja  sreča.



Kritizirana
podražitev

Tudi v Kočevju |j€ nastalo 
precejšinje ratribuirj^je zaradi 
občutno zvišane t a ^ e  za ob
vezno zavarovanje osebndih av
tomobilov. Nekaterim, ki so 
2sa 2ivtšanije zvedeli, je zad
njega dne v preteklem letu 
še usx>elo zavarovati vozilo 
po stari četni, ostali pa so 
morali po novem odšteti za 
zavarovanje skoraj še enkrat 
več. Večina prizadetih trdd, 
da to ni v sMadu z itstavo, 
ker ni bila dana vsem last
nikom avtov enaka možnost, 
se pravi, da bi vozilo zava
rovali i>o isti ceni. V zadnjih 
dneh pa so tisti, ki so plača
li več, že malo potolaženi, 
ker podražitev zavarova
nja manda ni bila prav izve
dena in bo razveljavljena. Od 
pristojnega o<bčinskega orga
na pa smo zvedeli, da do 
konca preteklega tedna še ni
so dobili navodila, na/j za
računavajo zavarovanje spet 
po starem.

Seja TD Kočevje
Za torek, 14. januarja, je 

bila sklicana seja upravnega 
odbora Turističnega društva 
Kočevje. Na njej naj bi raz
pravljali o turistični dejav
nosti v preteklem letu, o za
ključnem obračunu za prete
klo leto, predračunu za le
tos, delovnem programu za 
letos in drugem. Več bomo 
o tem poročali v prihodnji 
številki našega lista.

TV prva pomoč
Občinski odbor Rdeče

ga križa Kočevje opozarja 
svoje člane in druge občane, 
posebno tiste na podeželju, 
naj si ogledajo televiziijske 
oddaje o prvi pomoči. Take 
oddaje bodo Se 20. januarja, 
17. februarja in 3. marca. Na 
njih bodo občani seznanjeni, 
kako nuditi prvo pomoč v 
primeru množičnih nesreč in 
morebitne vogne.

Zamenjali še enkrat 
več deviz

v  menjalnici lK)teia PU
GLED v Kočevju so lani za
menjala za 196.816,34 din de
viz, predlaa^ pa le za 95.499,16 
din. Tako so lani zamenjali 
tuji turisti za 101.317,18 din 
ali nad 100 odstotkov deviz 
več kot predlanskim. S tem 
so v hotelu občutno presegli 
tudi svoj letni plan zamenja
ve deviss, ki so si ga zasta
vili v V id in i 111.500 din.

O programskih 
izhodiščih

13. januarja je bii v Kočev
ju  sestanek, na katerem so 
razpravljali o programskih Jb- 
bodiščdh za kandidiraRje od
bornikov in poslancev. Skli
cala ga Je občanska konfe
renca Socialistične zveze. Več 
o njem bomo poročali v pri
hodnji številki našega lista.

Resolucija proti uvozu
Za uvoz odej so  devize, za uvoz surovin za 

odeje jih pa ni -  Anketa o prostili sobotah

Na občnem zboru osnov
ne otrganizacije sindokata v 
kočevski TEIKSTTLANI, ki 
je bil pred kiotkim, so 
med drugim spreoeM. tudi 
iresolucdjo, v kateri obsoja
jo pretiran uvoz nekaterih 
izdelkov (predvsem odej), 
saj je hkrati za uvoz suro
vin za odeje na razpolago 
le skromna devizna ikvota.

Kolektivu TEKSTILANE se 
to  ne zdi prav ne le zato, 
kar je s takimi ukrepi moč
no piuzadet, ampak tudi za
to, ker je običajno gospodar
jenje uvažati surovine in iz
važati končne izdelke.

Resolucijo so naslovili na

republiško in zvezno gospo
darsko zbornico te r na re- 
pubLški izvršni svet.

V TEKSTELANI dmaijo 
um i delavni teden, piroste so
bote pa le v letnem času. 
Na občnem zboru — udele
žilo se ga je nad 80 odstot
kov članov kolektiva — so 
nekateri predlagali, naj bi 
proste sobote prestavili tudi 
na druge letne čase. Ker te 
ga vprašanja na občnem zbo
ru niso rešili, so naročili no
vemu sindikalnemu odboru, 
naj o tem čimprej izvede 
anketo. Nato bodo proste so
bote prilagodili želji večine 
zaposlenih.

Za domačine ni denarja
Za goste pa ga vedno najdemo -  Dom telesne  

kulture v Kočevju je prezaseden s  šolarji

D ru štv o 'p rija te lje v  m ladine je  im elo na  osnovni 
šoli razširjeno  sejo, ki so ji p risostvovali tu d i vodje 
šo lskih  p ion irsk ih  krožkov in  ravnate ljica  šole. Po
govorili so se, kako pom agati krožkom  šole in  kako 
u sm erja ti učence v o sta la  d ru štv a  izven šole. Zelo 
delavna s ta  foto-kino krožek in šahovski krožek. 
N ajbolj m nožično p a  se  učenci u k v arja jo  s športom :

m

Ugotovljeno je bilo, da šol
ska mladina sodeluje na vseh 
proslavah in je nosilec pro
gramov za razne priložnosti, 
vendar prireditelji proslav ne 
nudijo šolskim krožkom no
bene podix>re ^ i  pa le red
ko. Hkrati pa drago plaču
jejo nastopajoče iz drugih 
krajev. Vendar ne gsre le za 
XMstop otrok; učenci se v 
krožku vadijo za nastop dne
ve in dneve, priznanja dn po
moči pa ne dobijo od niko
der.

Nekateri ao menili, da Je 
bila narejena velika napaka, 
ker Sole (pcredvsem gimnazi
ja) niso dobdle tek>vadnic, 
kot je bilo že skilenjeno. 
Dom telesne kulture ne zado
stuje za vse Solarje. V telo- 
vacWai bi po pnogramisikem 
načrtu lahko telovadilo naj
več 30 učencev, sedaj i>a jdh 
vadi nad 80 vsako u to  m 
vsak dan od 7. iire :yutraj 
naprej. Za telovadbo upo
rabljajo t\K ki p P 0 s tc x re , ki 
nlao bili zidani za ta namen, 
kar gre vse na škodo ob- 
jeilcta, predvsem pa na i&odo 
vadbenega načrta šolske telo
vadbe. Vse to bi bilo treba 
podrobno analiasirati. Nek&- 
teoi celo menijo, da je bil z 
gradnjo doma telesne kultu
re že rešen piroblem šolske 
telesne vzgoje, drugi pa 
spet trdijo. dS' ni dotvolj 
izkoriščen. Oboje vabimo v

Podružnica časopisnega p o d je tja  DELO iz N ovega m esta  je  postav ila  p red  ob
činsko skupščino v K očevju v teh  dneh kiosk. V n jem  bodo, k o t je  razvidno iz 
vloge, k i so jo  naslovili občinski skupščini, p ro d a ja li dom ače in  tu je  časopise te r  
revije. K očevski občani p a  si želijo, da b i v tem  k iosku  p ro d a ja li v saj še koleke. 
Zdaj m o ra jo  nam reč pon je  pešačiti sk o ra j v središče m esta , občinska skupščina 
in  sodišče, ki s ta  največ ja  po tro šn ik a  kolekov, p a  s ta  p rav  p r i k iosku  (Foto: P rim c)

S SEJE OBČINSKE SKUPŠČINE KOČEVJE

Neupoštevan komunalni predpis
Več določil odloka o komunalnih delovnih organizacijah, ki opravljajo 
komunalno dejavnost družbenega pomena, te niso upoštevale -  Kataster 

komunalnih naprav š e  ni vpeljan -  Neprilagojeni statuti

dom, da nam poOcažejo »pra
znino«. f

Posojila za h i š e ____
v  jjreteOdem leitu so v ko

čevskem podjetju TEKSTI- ^ a  zsuinji se ji občinske skupščine K očevje, k i 
LANA dali posojilo za grad- J© 27. decem bra, so razp rav lja li o  delu kom unal- 
njo zasebnih stanovanjskih ^  delovnih organizacij, k i op rav lja jo  kom unalno 
hiš 22 članom kolektiva, in dejavnost posebnega d n iž b e n ^ a  pom ena te r  sp reje li 
sicer v zneskih okoli 15.000 odlokov in soglasij. Z arad i pom an jk an ja  časa so 
do 20.000 din. Leta 1967 je razpravo o  delu S tan o v an jsk ^ fa  p o d je tja  p reložili n a  
dobilo taka posojila le 7 čla- eno p rih o d n jih  sej. 
nov kolektiva. Za letos pa

Poro&ilo o izvajanju  o d lc ^  o 
kom unatoih delovnih organizaci- 
Jah, Id oprav lja jo  kotnunalno de- 
javno rt posebnega družbenega po 
m ena, je  ugotavljajo , d a  prizade
te  kom una'ne organizacije ta  p red 
p is bolj slabo u iofitevajo . Tako 
te organizacije niso d o  vskla- 
d ile svojih  statu tov  in  drugih

spet predvidevajo, da bo do
bilo posojila za gradnjo hiš 
nad 20 delavcev.

Štiri nove trgovine
2e aprila bo bočen«^ pod

jetje TRGOPROMET o d ^ lo  
več novih poslovalnic- Okoli 
l. aprila bo odprta nova tr 
govina v Livoldu, nekako od 
l. do 15. aprila trgovina z 
gradbenim materialom v Ko
čevju, Ljubljanska cesta 47 
(bivši Union), in trgovina v 
Cabru. Z& ppvi maj pa bo v 
Kočevju predvidoma odprta 
še pfva specializirana trgovi
na s pohištvom-

s^ o šn ih  aktov z  v ^ javn im i p red 
p isi. N obena n i pore^ožila v po 
trd itev  tud i letnega p lan a  inve
stic ijskega v2xlržovanja kom unal
n ih  naprav  in  perspektivnega p ro 
gram a investicij ( i^ e m a  je  le vo
dna skupnost Kočevje—R ibnica). 
Doededno vodenje k aU stra  kom u
naln ih  naprav  Pa n i mogode, ker 
p rijav  za  vnašanje t  ta  k a ta ste r ni 
a li p«  so pom anjkljive. •

Vseh teh  nalog v kom unalnih 
delovnih organizacijah ne oprav 
lja jo . k ^  nim ajo  potrebnega s tro 
k o v n e ^  kad ra , p a  tud i p ris to jn i 
o b 6 in ^  upravni organ ni b il pri

svojem  nadzorstvu in .zah tevah  do 
volj tem eljit.

Občinska skupščina je  eddeoi- 
la, d a  m orajo  kom unalne delo>vne 
orgaiUEacije na jkasneje  do 15. fe
b ru a rja  vakladiti svoje no tran je  
p r e ^ i ^  s  ^ lo S n o  veljavnim i 
predpisi, ker jim  bo  t  n asp ro t
nem  občinaka skupščina raopu^Uia

organe u p rav ljan ja  in  odredila p ri
silno upravo. Bazen tega m orajo  
takoj začeti izdelovati program e 
za g rad n jq  kom iuialnih naprav  do 
konca le ta  1970. N a seje svojih  
delavskih svetov m ora jo  v bodoče 
vab iti tud i predstavnike družbene 
skupnosti, seveda tak ra t, ko ob 
ravnavajo vjT ašanje o  zadovolje
van ju  ix>treb občanov a li organlza. 
c lj. ^ r o t i  m orajo  p rijav lja ti Za
vodu za izm ero in  ka taste r zem 
ljišč tud i vse qprem em be oziro
m a nove gradn je  kotnim alnih n a 
p rav .

U pravni organ občinske skupšči
ne, k i je  p ris to jen  za kom unalne 
zadeve, pa  bo  m oral v bodoče 
bolje poskrbeti, da  bodo odlok 
do^edno  izvaj&U.

DROBNE tZ KOČEVJA
■  ■  ■  DOLGO^niAJNEJSI MRAZ že p lača rezervacija, na j b i p ri 

Je povzročil v K očevju na  vodo- tem  tud i ostalo , ne p a  d a  p ride  
vodnih insta lac ijah  precej škode lahko vsak v lokal. Potem  se na- 
in  težav. Vodovodne naprave ne- m reč prične gneča, k a jti rezerva- 
p restano  zm rzujejo v novih in  c ije  so  že p reračim ane n a  polno 
s ta rih  s ta n o v a n js k i h išah . S te- zasedbo lokala. T ako izgubi re- 
žavo dobiš na  h itro  m on terja , ker zervacija svoj sm isel, zabava pa 
so vsevprek zaposleni. Potem  se ne m ore b iti več tako  p rije tna , 
p a  prične po hlM razb ijan je  In P ri vsem  tem  p a  nam  m an jka  Se 
zazidavanje, k a r povzroča slabo p recej osnovnega sm isla in  olike 
voljo. Teh nevšečnosti so  si sta- za taike prired itve. K ljub  najbolj- 
novalci pogosto sam i kriv i. Pozi- šl volji so gostinci p ri tem  brez 
m i j?  treb a  vodovodnim  napravam  m oči, ker n jihov ih  opozoril in  
posvetiU  več pozornosti, pa  bo  p r o S ^  gostje  bre* rezervacij
m anj stroškov in  jeze!

1 POVIŠANE STANARINE

sploh ne upoštevajo.
RAZBIJANJE KUDCAV-

80  tud i naš redn i sprem ljevalec in  v b u n l j^ e
ob p restopu  v novo leto . Letos 
bom o zopet za 25 odstotkov bliže 
ekonom ski ceni stanovanja. To Je 
predzadnje povečanje. V le tu  1970 
bo  zadnji 25-odstotni povišek ize
načil s tanarino  z ekonom sko vred
nostjo  stanovanja.

robe na športnem  stad ionu  je  te  
k a r redno. To so p ro s to ri, k i jih  
im ajo  zaljub ljen i parčk i za n a j
bolj p rik ladne v tem  zim skem  ča
su. K aj zato, če razb ije jo  vrata?  
Veliko izm ed n jih  si d o i^ l j a ,  da  
niso znani. O pazovali so  Jih, in  
če ne bodo s tem  prenehali, jih

■  ■  ■  s il v e s t r o v a n j e  je  za bom o daU z im eni v č a o ^ is , mla-
nam i. V splošnem  so se z  dom a. doletnice p a  bom o priporočili ma-
čim i p rirc^ tv am l k a r pohvalili. . m icam , d a  bodo zanje m alo  bolj
E dina k ritik a  je  b ila , da  če se skrbele.

Kmahi kandidacijski zbori
Predvolilna aktivnost v kočevski občini -  Kdo 

naj bo kandidat za odbornika ali poslanca?

O sta liščih  za kan d id iran je  odbornikov in  po 
slancev so razp rav lja li na zadnji se ji kadrovske in  
vx3lilne kom isije  p ri izvršnem  odboru  občinske kon* 
ference SZDL Kočevje, k i je  b ila  9. ja n u a rja .

Ugotovili so, da nvorajo bi
ti kandidati za od3xxmike in 
poslance predvsem taM, ki 
8 0  sposobni in moralno ne- 
oporečeni. Osaiovna obveznost 
bodočih odbornikov ui po- 
slanoev bo, da se bodo za- 
vcoemali za programska iizho- 
dišča Socialistična zveze. 
Dolžni bodo uresničevati diru- 
žbena stališča SZDL, ki je 
najbolj množična organizaci
ja in torej predstavlja m 
uveljavlja hotenja in želje ve
čine občanov.

Kandidacijski zbori, ki bo
do poneikod združem s  k ra
jevnimi konferencami SZDOL, 
se bodo začeli v februarju. 
Nđ njih bodo občani p r e d l a r  

gali možne kandidate za od

bornike občinske i^kuipščine, 
razpravljali o možnih kandi
datih za poslance in izvolili 
delegate za občinske kandida
cijske konference.

Na beh konfereiKiah bo 
glavni poudairek na program
skih izhodiščih SZDL, ki bo
do obravnavala bodočnost 
vseh gospodarsOoiIh panog v 
občini, niravstvo, šolstvo, so
cialno varstvo, davčno poli
tiko, zaposlovanje, investi- 
oije in drugo. Več o teh pro
gramskih izhodiščih bootno 
pcxročali v eni naslednjih šte
vilk našega lista.

Pred zborom 
občanov

Rinža Je zam rznila in za m ladino se je  spe t začela 
d rsalna  sezona. N a ledu je  vedno več drsalcev in hoke
jistov  (k i ig rajo  k a r  z raznim i palicam i, za puck pa so 
uporab ili peto  gum ijastega šk o rn ja ). V erjetno  se bodo 
km alu na  ledu pojav ili Se ba lin arji (F o to : P rim c)

Krajevna skupnost Kočevje 
pripravlja osnutek delovnega 
programa za letos, ki naj bi 
ga sprejeli na zboru obča
nov v začetku februarja. Upa
mo, da bo krajevna skup
nost tudi prikazala, koliko 
denarja je bilo zbranega v 
preteklem letu od občanov v 
obliki rasmdh po-lspevkov in 
kako je bil ta denar porab
ljen. Na zboru občanov bo 
podano tudi poročilo o izvr
ševanju lanskega delovnega 
prc^rama krajevne skupnosti.

Lani 2000 nočnin manj
v  hotelu PUGLED v Ko- 

- čevju 90 lani zabeležili le 
7588 nočnin, *Ieta 1967 pa že 

_  9736 ali 2148 manj kot leto 
prej. Domači gostje so pre
nočili v hotelu lani le 
6018>krat (predlanskim 8023- 
krat), tuji pa 1570-krat 
(predlanskim niSnkrat). Tudi 
število gostov, ki so preno
čevali v hotelu, je nekoliko 
padlo. Tako je hotel zabele
žil lani 4153 gostov, predlan
skim pa 4226 ali 73 več. Iz 
teh podatkov se vidi, da so se 
lani turisti zadrževali v Ko
čevju manj dni kot predlan
skim.



ŽiČNiCA v zraku aii v vodi?
z  obljubljeno vlečnico to zimo ne bo nič, priza

devajo pa si, da bi postavili manjšo

Poleti smo že pisali, da 
bo Sodražica do te zame do
bila vlečnico za smučarje. 
Smo že sredi zime, žičnice 
pa še ni. Pociovno smo obi
skali predstavnike krajevne 
skupnosti in jih pobarali za 
vzrok.

Zvedeli smo, da vlečnica 
ne stoji le zato, ker jim je 
GENERALTURIST že obljub
ljeni kredit odklonil osuroma 
preložil za eno sezono. Do 
tega nepričakovanega pre
obrata je menda prišlo za
radi razgovorov o sodelova
nju ali združitvi GENERAL- 
TURISTA in PUTNIKA. Ko
misija GENERALTURISTA je 
bdla že dvakrat v Sodiražici,

izdelala načrte in ek nomsko 
u.L—j*jitev za vlečnico. Za 
elaborate je Turistično dru
štvo Sodražica že plačalo 
2000 din. Traso za vlečnicD 
so že zakoličili, ker jim je 
bilo sporočena, da je denar 
zagotovljen.

Vendar Sodražand še niso 
vrgli puške v koruzo. Pravi
jo, da že teko razgovori, da 
i>; V' krjCKem kljub vsemu 
le positavili manjšo motorno 
vlečnico. Snežne razmesre so 
namreč tu zelo ugodne, smu
čarski tereni lepi, posebna 
ugodnost pa je, da je Sodra
žica 3 do 4 krat bliže Ljub
ljani kot Kranjska gCTa.

Ribe, ribiči in Ribničanje
Protestirajo proti osnutku zakona o ribištvu

v nedeljo, 5. januarja, so 
imeli člani ribiške družine v 
Ribnici redni letni občni 
zbor. Na njem so pregledali 
dosedanje delo in se pogovo
rili o bodočem delu dnožine. 
V preteklem letu so ribiči 
veliko storili za pomladitev 
iribdškega zaroda v potokih 
na območju svoje družine. 
Revir ribiške družine je pre
cej velik, saj gosipodarijo z 
ribjim zarodo-m od izi\nira 
Ribnice pa do Rašice pri Ve
likih Laščah. Sklenili so, da 
bodo v tjodoče osireje nasto
pali proti knvolovcem, pa 
tudi proti svojim članom, ki 
ne bodo lovili v skladu s 
pravili družine.

Razpravljali so tudi o os
nutku predvidenega novega

ribiškega zakona. Ribndški ri
biči so osnutek odiklonili z 
obrazložitvijo, da bd novi za
kon, če bi bil sprejet v seda
njem besedilu, onemogočil 
ribiške družine in bi naredil 
ribiS'̂ vu na Slovenskem več 
škode kot koristi. Odgovornim 
organom v Ljubljana so v 
zjvezi z osnutkom novega za
kona poslali protestno pismo.

Med sklepi za bodoče delo 
je pr'memben še ta, da bi 
gojili v niibniških potfofcih 
ščuke, kar bd bilo brez dvo
ma velika pridol>itev. Seveda 
pa b do v tem letu, kot vedno 
doslej, obogaitiU potoke z rib-- 
jim zarodom, tako s postr
vmi kot tudi z nekaterimi 
rugimi vrsteim rib.

•J’

V Ribnici je bil 8. januarja odvzem krvi. Odziv na to humano akcijo je bil letos 
nadvse zadovoljiv. Organizatorji krvodajalske akcije, to je organizacije Rdečega 
križa, so predvidevali 200 krvodajalcev, na odvzem pa je prišlo 216 oseb. Od tega 
so 204 ljudem odvzeli kri, 12. pa ne. Vsekakor je to za ribniške razmere in še 
posebej za aktiviste Rdečega križa velik uspeh. Na sliki: ob zadnjem odvzemu krvi

(Foto: Mohar) i

Denar odteka iz našega obrata
V ribniškem obratu ŽIČNICE zahtevajo, da naj bi jim ostalo vsaj 50 in ne 

le 10 odstotkov skladov, ki jih ustvarijo -  Boje s e  zastarelosti

LjubljaiK ko podjetje  2ICNICA Je 
pred leti iistanovUo v R ibnici ob
ra t, v katerem  izdelujejo p red 
vsem su&ilmoe za les, k i g r e ^  v 
denar, č lan i kolektiva tega obirata 
se skupaj s svojim  vodstvom  tru 
d ijo . da bi bild izdelki čim bolj 
kvalitetn i.

Celotno podjetje je (Jroizved o 
lani za okrog 12,5 m ilijonov din 
raznih izdelkov, ribniški obrat pa 
je  v tem  znesku soudeležen z 
okoli 1,65 m ilijona din. To je  za 
kolektiv, ki ne 8teje n iti 30 čla
nov, kar 1 ^  u « p ^ .

K ot dobri gospodarji so določi
li precejšen m esek za sklade — 
nad 150.000 din. P ri delitvi sred 
stev skladov meid obratom  in ma-

imeli sam oupravni organi v ob
ra tu  še večjo veljavo, trud ili se 
bodo, da bM o vladali v kolekti
vu vedno tovariški odnosi in da se 
bodo še bolje s trn ili v naporih 
za naptredei: o>brata.

Tečaj za bolničarje
Občanski odbor Rdečega kri

ža Ribnica je organiziral te
čaj prve pKM noči za prosto
voljne bolničarje. Za tečao.

PRED ZBORI VOLIVCEV V RIBNIŠKI OBČINI

Zbore bodo vodili odborniki
Na dnevnem redu precej za občane zanimivih vprašanj -  Zbori volivcev 

bodo zaključeni predvidoma do konca tega meseca

v  teh dneh se bodo začeli 
v ribniški občini zbori voJiv- 
oev. Sklicuje jdh občinska 
skuioiičina, jim je tudi do
ločila enoten dnevni red, in 
sicer: potročalo odibomikov v 
izvrževanju sklepov zborov 
volivcev iz leta 1968, poročilo 
o nekaterih pomembnejših 
ukrepih občinske skupščine v 
Badnjih dveh letih, jKMOČilo o 
realizaciji proračtmskih do
hodkov in iiadatlkoiv in raa- 
pirava o občinskem proraču

nu za letos ter vprašanja vo
livcev.

Na zborih volivcev bo po
dano tudi ix>ročilo o tem, 
kaj je občinska skupščina že 
napravila in kaj bo še za 
uveljavitev stališč sklepov in 
priporočil repubLške skup- 
ščine, ki so bila sprejeta v 
zadnjih dveh letah in se na
našajo na sitanovanjsko go
spodarstvo, obrt, zaposlova
nje, kmetijstvo, vzgojo in iz
obraževanje, vaa^stvo starej

ših oseb, prispevke, davke in 
takse ter na ix>sebne naloge 
krajevnih skupnosti in kra
jevnih organizacij SZDL v 
zvezi z narodno obrambo.

Poseben jKmdarek pa bo 
na p>oročilih odbornikov o 
izviršenih sklepih zadnjih zbo
rov volivcev in izvrševanju 
sklepov občinske skupščine. 
Zbore bodo vodili občanski 
odborniku in ne, kot je bil 
običaj doslej, občinski usluž
benci.

tičnim  podjetjem  se jim  po m ne
n ju  k o e k tiv a  o b ra ta  dela krivica.
Doslej je  bilo  tako , da jim  je  i« d - 
je tje  pustilo  le 10 odstotkov skla
dov. K olektiv ob ra ta  i>a predlaga, 
da  se jim  v bodoče pusti za raz
širitev proizvodnje vsaj 5o odstot
kov skladov, ki so jih  sam i u s t
varili.

N iso p ro ti tem u, da se povečujejo 
proizvodne zm ogljivosti v d ru 
gih obratih  pod jetja , odločno pa 
n a ^ ro tu je jo , da bi njihov ob ra t 
zaostajal za razvojem  ostalih  ob
ratov  v pod jetju . R ibniški o b ra t
2ICNICE im a v načrtu  dograditev . • ______
novih delovnih prostorov. Radi bi J® začel 10. januarja, .se
povečali proizvodnjo in zaposlili prijavilo 26 č la n o v  RK. P o- 

nekaj ljudi, Itenar pa potrebu- uk bo trajad 80 ur in se bo 
d ^  končal v zadnjih dneh 

tako kot doslej iz le ta  v leto od- arja. Med prijavljenci prevla-
z a o ^ .  V duijejo ženske, kar je ra-

nekaj letih  b i lahko postali ne.  - ■ _ l
ren tab iln i Ukinitev bližnjega ob- zumljivo. Tečaj je v prosto- * 
ra ta  TORBICA v Sodražici je zgo- rih osnovne šole v Ribnici,

vodila pa ga bo dr. Alenka
tom , ki zaradi neren tab ilno jti jo -  «   ■
stane m atičnem u obratu  v brem e. Voljč-Siimer iz Ribnice —T

O tem  in drugem  so razpravlja
li na nedavnem  občnem  ib o ru  sin. 
d ikalne podružnice. Ljudjje so b i
li-nejevo ljn i, ker na zbor ni prišel 
m hče iz vodstva pod jetja , da ba 
Jim nalil čistega vina o nadaljn ji 
usodi obrata . K olektiv ob ra ta  že. 
li sodelovati z ostalim i cA>rati in 
tud i sodeluje, toda hočejo b iti ©- 
nakopravni in prav im ajo!

Na zboru so se zavzeli za s tro 
kovno izpopolnjevanje zaposlenih.
Ugotovili so tud i, na j bi bil sin 
d ikat tis ti, ki bi se zavze', da  hi

Učenci osnovne šole v Sodražici, ki so včasih morali v šolo in domov pešačiti, so 
*Ho veseli, da je zdaj za večino okoliških vasi le organiziran prevoz učencev.

(Foto: Primc)

Sodražica: 
obrat konfekcije?
Vodstaro -podj^ja SUKNO 

Zapuže, ka ima enega svojih 
obra4x>v tudi v Jurjeviči pri 
Ribnicd, si prizadeva, da bi v 
prostorih likvidirane »Torbi
ce« v Sodražici činniprej od
prl obrat konfekcije. Vso 
kaže da bodo načrti o raz- 
potreditvi strojev v tem obra
tu dokončani že ta mesec. 
Vodstvo SUKNA pa pričaku
je, da bo občinska skupščina 
Ribnica za ureditev ocaroma 
opremo obratov prispevala 
okoli 200.000 dnn. Občinska 
sflcupščina bo že na prihodnji 
seji raspravljala o virih za 
sotinancdianje uredatve tega 
obraita.

čebelica v Kovinskem
Kovinsko podjetje v v Rib

nici je verjetno edino v ob
čini, ki ima sklad za vzar 
jemno pomoč, ah kakor pra
vijo, »Cebelloo«. Čebelica de
luje zelo uspešno že vrsto 
let. Vanijo vplačujejo delavci 
tega kolektiva, kadar pa so 
v stiska, sd sposodijo denar 
pri Čebelici. Tako je bilo že 
marsikateremu članu omenje
nega podjetja omogočeno, da 
}e prišel do potrebnega po
sojila. Prav bi bilo, da bd 
sil tak slad'm edsebojne po
moči omislili tA Jd i po ostalih 
podjet,jdh.

GRADAC
tel. 76-17'}. lok »

Po Konkurenčnih cenah 
. zdelujemo v s e  v r s t e  
lagrobmicov spomenikov, 
spominskih obeležij ui vsa 
ceracerska dela nitro in 
svalitetno

Še vedno niso 
zadovoljni

Na zadnji seja oi:x:inske 
skupščine Ribnica so odbor-

' / i  iz  Loškega potoka po
vedali, da za nijihovo območ
je zjoozaravstvena služba še 
vedno na zadovoljivo uireje- 
na. Potočani namreč še ved
no menijo, je njihovo ob
močje zapostavljeno in da tu
di zadnji ukrepi zdravsibvene- 
ga doma zadev okoli zobo
zdravstva niso zadovoljivo re
šili. Skupščina je imenovala 
posebno komisijo (Ivan Lav
rič, Lado Podane in Stanko 
Rus), ki naj ba do bližnjega 
zbora volivcev skušala sku
paj z direktorjem adravstve- 
nega doma te zadeve rešiti.

Posvet o možnih 
kandidatih za 

poslance
V Ribnici je bilo 8. januar

ja posvetovanje predstavnikov 
poditičnih organizacij in vo
lilne komisije republiške 
konference SZDL Slovenije. 
Razpravljali Sx) o možnih 
kandidatih za bližnje voDit- 
ve za republiške in avezne 
poslance. V iaboru so evi- 
dentirali ljudi, ki so se do
slej izkazali pni družbeno
političnem delu ali na delov
nih mestih v delovnih orga
nizacijah.

Pogovorili so se tudi o pri
pravah v zvezi z voliitwami, 
ki jih bo treba izvesti pred 
13. aprilom —dnevom vali
tev. Tu čaka Socialistično 
zveeo in sindikate še poseb
no odgS3vomo delo. Volitve 
bodo ra.TiO’sane 23. februairja.

Cene v Kočevju 
in Ribnici

Pretekli ponedeljek so veljale v 
trgovinah e sadjem  in zelenjavo v 
K očevju in  R ibnici naslednje m a
loprodajne oener

krom pir

Kočevje; R ibnica: 
(cena v d in  za kg)

0.85 0,90
sveže zelje 1,60 2,00
kislo zelje 1,75 in  1,95 2,00
kisla repa 1,75 —

fižol v zrn ju  5,70 in 6.10 5,00 in  7,00
čebula 3,30 3,20
česen 15,00 16,00
solata 3,30 3,50 in  5,00
paradižnik — 10,00
korenje 2,55 2,50
peteršilj 5,00 5.00
pesa 2,10

14,80
1,20

radič 13,00
cvetača 4,10 5,00
jabolka 3,55 in  3,75 2,50
hruške 4,00 __

lo m aran če 4,85 5,40
m andarine 6,20 —

lim one 5,30 5,40 in  7,00
banane 5,30 5,60
grozdje 4,80 5,00
ja jc a  (cena 

za kos) 0,82 in  0,90 0,85

RIBNIŠKI  ZOBOTREBCI
■  ■  ■  NOVO LETO je  veliko 

Število občanov pričakalo  v p ri
je tn i družbi v gostinskih lokalih  
in  drugih  veselični prosto rih . Po
vsod je bilo  poskrbljeno za ie jn a  
grla in lačne želodce. TlsU, ki so 
ostali dom a in im ajo televizijo, 
pa so b ili razočarani nad  revnim  
televizijskim  ^x>redom.

pred nekaj le ti). D enar je  baja  
že zagotovljen. M odernizacija ce
ste  je  več kot n u jn a

■  ■  ■  PORAVNALNI SVOT p ri 
krajevni skupnosti R ibnica je  
im el v preteklem  letu  24 predlo- 
gov Za obravnavo. Številka je  ne
koliko m anjša  kot predlanskim , 
ker so nekateri spori poravnani že 
ob p rijav i. Okoli tr i  četrtine  spo 
rov je  bilo poravnanih. Tudi le
tos so prevladovali, spori zaradi 
osebnih razp rtij

■  ■  ■  SKORO V CENTRU 
RIBNICE, za p rosto ri R estavra
cije , je  nekaj do tra jan ih  gospo
darskih  poslopij, k i ne s lu z jo  
več svojem u nam enu. Te zgradbe

^  zelo kaae podooo Ribnice, ki je
^ A S n /J l V V IinCA H  — sdcer po vojni, posebno v zad- 

nekaj letih , zelo sprem enila 
podobo. Letos naj b i odstran ili Se 
ta  m adež Ribnice.

■  ■  ■  CESTA LJUBLJANA-Ka 
ĆEVJE je  b ila  pred  k ratk im  po
ledenela. Od L jubljane do Dvor
ske vasi uprav lja  z n jo  lju b ljan 
sko Cestno pod jetje , ki je  cesto 
posulo z drobnim  pesk<»n; od 
tam  da lje  pa  spada pod novo- 
meSko Cestno pod je tje  — in n i 
b ila  posuta. V bodoče si želim o 
enakopravnosti tud i na  našem  de
lu  ceste.

■  ■  ■  DELA\ SKA UNIVERZA 
v R ibnici se p rip rav lja  skupaj z 
občinskim  sindikalnim  svetem  na 
organizacijo predavanj za novo
izvoljene funkcionarje sindikalnih 
podružnic. V načrtu  im ajo tudi 
predavanja za vodilne ljud i v sve
tih  krajevnih dcupnosti in Se ne
k a te ra  druga.

ZAPOTOKU resno razmlSlJajo 
gradnji, gasilskega dom a v svojem  
k ra ju . V njem  naj bi im ele p ro 
s to re  tud i politične organizacije 
tega k ra ja . Upravni odbor gasil
skega društva bo predvideno grad 
n jo  gasilskega dom a predložili v 
obravnavo občnem u zboru. M bo 
v kratkem .

■  ■  ■  Z VSTOPOM V NOVO 
LETO so spet narasli upi, da  bo 
do letos začeli z m odernizacijo 
ceste Vinice—Sodražica <oO V i
nic do Žlebiča je b ila a.sfalt.irana

I

j



Smučarska 
skakalnica 
za 230 din!

Pred kratkim  so štirje čr
nomaljski mladizun sami 
sagradili 30-me»trsko skučar- 
sko skakakuoo »na Dunai(ju«, 
kakor pravijo smučišču med 
Črnomljem dn Vranoviči. En
krat so pri delu pccnagali 
t i 'i i  mladinci 39 poklicne ko-
V na ske šole, strokovne na
svete f>a so bres?>la5no do- 
b ’’ pri ""»ekem gradbenem 
te^n ku. Ker so nekatera 
P ':x ijetja  prispevala les. naj
več ga je dalo podjetje Be- 
grad, so v Cmomlju dotoi- 
li skaka'jiico, ki je stala sa
mo 230 ddn.

Na iKm skakalnici bodo 19. 
januarja ob 14.itri organizi
rali belokrajijsko prvenstvo 
za člane in mladince. Priča
kujejo veliko udeležbo 
movalcev in gledalcev.

Stari trg bo sodeloval
Igralska družina v Starem 

trgu se je že odločila za so
delovanje v Zupančičevem na
tečaju. Ker 90 zaradi finanč
nih rasaner odvisni od take
ga odrskega dela, ki ne ter
ja zahtevnejše scene, sd še 
premišljajo, kaj bodo igrali. 
Med igralci so starejši in 
mlajši, režijo pa je prevzel 
prof. Marko Kobe.

Belokranjska mladi* 
na v Operi

v  petek, 10 . januarja, Si je 
mladina iz Bel© krajine ogle
dala Verdijevega Rigoletta v 
ljubljanskem opernem gleda
lišču- Iz Omomlja so odpo
tovali v Ljubljano s poseb
nim vlakom učenci višjih 
rpiredov osnovne šole in di
jaki gimnazije, medtem ko je 
metliška mladina potovala z 
avtobusom. Večino mladine 
je Rigoletto navdušil, poseb
no tiste, ki 90 bili tokrat 
prvič v o^jeri.

A. L.
t

V Sodevcih nov 
transformator

v kratkem bo dograjena 
nova transformatorska posta
ja v S9 devcdh pri Starem tr 
gu, ki jo gradi podjetje 
Elektro Kočevje. Prebivalci 
Sodevc, Kota, Blaževcev, Za-' 
peči tn Dečine bodo imeli po
slej močnejši tok, tako da 
bodo lahko uporabljali tudi 
stroje in poslušali radfo, kar 
jim je bi'lo doslej onemogo
čeno. E»ri gradnji novega 
transformatorja in postavlja
nju drogov so s prcitovolj- 
nim delom pomagali tudi ob
čani.

V Črnomlju 3.792 
ljudi

Na matičnem uradu so 
zbrali lansike podatke ter 
ugotoviti, da je bilo v letu 
1968 v vse\j občini doma ro
jenih samo 42 otrolk, vsd dru
gi pa so prišli na svet v po
rodnišnici. Na domovih je 
umrlo 125 občanov, porok pa 
j« bilo 115, od tega 53 v Or- 
nomlju. V isačetku januarja 
je  bilo T občini 17.212 pre
bivalcev, in sioer 8310 mo- 
ik ih  in 8002 žensk. Črnomelj 
z Loko, Kočevjem in Voj
no vasjo je štel 3792 ljudd.

K. W.

Seja občinskega 
komiteja ZMS

Pretekli četrtek je bila v 
Cmomlju seja občinskega 
komiteja ZMS, na kateri so 
ocenjevali nedavne konfe
rence po terenskih aktivih, 
razpravljali pa so tudi o pri
pravah na občin^o mladin
sko konferenco, ki bo ver
jetno konec januarja.

K O V IC E

„Svojega že ne bi pustil!“

Nova proizvodna hala beltovega m ehanskega o b ra ta  
je  že zgrajena, le o b rtn išk a  dela v upravnih  p ro sto rih  

(na slik i) še niso končana. (F»to: R. B ačer)

'oci hodijo |m> 12 km na dan po četrt metra 
globokem snegu do šo le  v Starem trgu

Cisto res je, da hodijo 
šolarji iz Podgore, Za- 
goždaca in Radenc spet 
vsak dan 6  km do staro- 
tirške šole in prav toliko 
do doma! Snega je vsaj 
25 cm in po hriboviiih 
stezah nad prepadi lahko 
kdo samo malo zdrsne, 
pa se bo anašel v Kolpi. 
Med otroki, ki takole pe
šačijo, pa so iz vasi Ra
deći tudi piTvošoldki. Ali 
otroku lahko kdo zame
ri, če ves izmučen in 
moiker p»ride v šolo ter 
v tepli učilnici pri pouku 
zaspi? To se tudi delaje!

Problem ni nov, saj o 
njem že več let razprav
ljajo, toda vsako zimo 
znova v vsej strahoti iz
bije. Starši so že večkrat 
izijavili, da ne bodo več 
pošiljali otrok v šolo, to
da še zmeraj so se dali 
pregovoriti Baje prepri
čevanje zdaj ne zaleže 
več in vse češče je slišati

glasove, da po prvem pol- 
let:<u najbolj , oddaljenih 
otrok ne bo več v šolo. 
čeprav vsi vemo, da otro
ci morajo k pouku, pa 
je tudi že marsikdo od 
onih, ki so starše prepri- 
Sevali, zasebno izjavil; 
»Ce bi bil moj, ga ne bi 
pustili«

Zadevo bi se dalo ure
diti, kakor predlagajo va
ščani. Cc bi otroke ob 
glavni cesti čakal avto
mobil, bi imeli hoje samo 
1 km. Ker pa ni redne 
avtobusne proge, ni druge 
mbžncsti, kot dovoliti za
sebniku, da bi otroke vo
zil v šolo s kombijem.

Razmere so izredne, 
zato so potrebni tudi iz
redni ukrepi. Ce gre za 
otroke, za njihovo adraiv- 
je in celo življenja, po
tem mora biti d e 'a r  vsaj 
za prevoz v zimsk’h me
secih!

RIA BACER

ZA NADALJNJI VZPON SO REALNE OSNOVE

BELT se pripravlja na odločilen start
Februarja se  bo začela proizvodnja v novi proizvodni dvorani mehanskega 
obrata, ki meri 2700 kvadratnih metrov -  Imajo tudi vrsto novih strojev -  
Če bodo osvojili š e  proizvodnjo avtomobilskih dročnikov po tuji licenci, 

bo BELT čez noč postal zelo pomemben na domačem trgu

Novi proizvodni prostori, 
ki so jih beltovci lani začeli 
graditi za mehanski obrat 
tovarne, so že dograjem. Le 
obrtniiki v nekaterih strans
kih prostorih še niso kcnč^i 
dela. Predvidevajo,, da bo 
noiva proi^nrodna hala (2.700 
Isvadratnih metrov) te dni 
končana in da bo v njê > fe
bruarja stekla proizvodnja.

Za m^iansdci obrat in se
veda za vso tovarno pomeni
jo novi obratni prostori bi
stven naipredek. . Omogočili 
bodo za 50 'Ijdstotkov večjo 
zimogljivost, boljše delov"ie 
pc^oje, veliko bolje organi
ziran delovni proces, večjo 
produktivnost in bbljšo kva
liteto izdelkov. Podjetje je 
v gradnjo hale vložilo 1.340 
tisoč din lastnih sredstev, 
pri banki pa so dobdii še 
1.500 tisoč din posodila. Ku
pili so tudi 14 novih strojev, 
nekaj nove strojne opreme 
pa bodo dobili v kratkem.

Zdaj je v Beltu zakoslenih 
povprečno 600 Ijiudi, do kon
ca letošnjega leta pa je v 
načrtu preoejSr^je povečanje 
delovne sile. Zaipcsliti name
ravajo še okoM 150 ljudi, 
od tega vsaj 20 Inženirjev, 
in Se neCta  ̂ drugih strokov
njakov 6  fakulteto.

Proizvodnja, ki je lani po

oceni veljala ckoli 20.750.000 
din. bo imela letos vse dru
gačno vrednost, zlasti č e . . .  
Belt ima trdne dogovore z 
neko. aelo znano tujo tvrdko. 
Od nje nameravajo odkupiti 
licenco za prcdavodnjo droč- 
nikov za avtomolnlske mo
torje. DosJej je morala vsa 
domaća avtomobilska indu
strija te  dele pretežno uvaža
ti, za(to bi se Belt s proizvod
njo dročnikov lahrko čez noč 
uveljavil.

Uresničitev teh načrtov, s

katerimi bi se tovarna lah-. 
ko visoko povtapela, je odvis
na le od teg£̂ , če bodo v ban
kah pravočasno ćobiii 10 mi
lijonov dni kredita. Potrebu
jejo ga aa naikup novih stro
jev in za rat^iritev sedanje 
livarne, v kateri bi morali 
vpeljati posebno linijo za lit
je dročnikov in drugih u- 
Itkov iz trde litine."

Gre za to: prodzvodnja
dročnikov je pri nas sselo in
teresantno delo še za marsi
koga. Ce Belt ne bo letos

dobil kreditov, bo jnoral na
nje čakati leto ali dve. Med
tem pa ga lahko prehiti kak 
drug kolektiv iste etroke.

Menda ne i2dajamo poslov
ne skrivnosti, če povemo, da 
tudi pri najetju omenjenega 
pcisojila' ne kaže slabo. Trd
no upanje za odločilen vzpon 
beloOČranjske strojne tovarne 
in livarne torej oibstaja.

RIA BACER

Nesolidno 
 ̂ poslovanje 

na »PETROLOVI« 
bencinski črpalki
30. decembra 1968 sem šel 

v večernih urah v Črnomelj 
sosedu po zdravnika. Ker 
sem imel zelo malo gorim, 
sem računal, da se bom lah
ko pripeljal v 12 km  oddalje
ni Črnomelj, poiskal zdravni
ka in obenem dobil tudi go
rivo.

Uradno je črpalka odprta, 
kakor piše, do 20. ure. Tja 
sem prišel pet minut čez do
ločeni delovni čas. Uslužbe
nec ̂ Petrola Jaka je bil še na 
.črpalki. Prosil sem ga, naj 
mi da bencin, ker ne morem 
domov. Na moje pregovarja
nje in prbšnjo, naj mi da 
gorivo, ni hotel ničesar od
govoriti. Zaklenil je vraia in 
odšel v bližnji hotel Lahi
njo. Stopil sem za njim in 
ga ponovno prosil, naj me 
ne pusti brez gorirxL. Odvrnil 
mi je, da nima ključev, kar 
pa ni bilo res, saj je nekaj 
minut pred tem z njimi za
klenil vrata na črpalki.

To sta opazovcda Stanislav 
Peteh iz Črnomlja in Rude 
Kralj iz Fučkovcev. Da sem 
se lahko odpeljal 12 km da
leč do doma, m i je dal Sta
nislav Peteh iz svojega avto
mobila bencin.

Tako poslovanje pri Petro
lu res ni Tia mestu, njegovi 
uslužbenci naj se zamislijo, 
kako bi bilo njim, če bi se 
znašli v podobnem položaju.

ANTON ADLESIČ 
Dolenjci 6 
p. Adlešiči

ČE ŽELITE
Ddgovoi ai) naslov iz ma 
;ih oglasov, priložite vaše
mu vprašanju dopisnico 
ati E n am k o  za W din.

UPRAVA LISI A

Med mladimi največ zanimanja
Razgovor s  predsednikom občinskega mladin
skega komiteja v Črnomlju Borisom Škedljem

Prisilna uprava v „Planini"
Zaradi nereda in izgube so se  odborniki odločili 

za uvedbo prisilne uprave

Zaradi nereda, slabe disci- 
jpline in slabih poslovnih 
uspehov, ki so bili očitni po
9 mesecih poslovanja v letu
1968, so na občinski seji v 
Cmomlju tik pred Novim le
tom izglasovali prisilno upra
vo v čevljarskem podjetju 
»Planina«.

V črnomaljski skupščini so 
že prejšnja leta nekajkrat 
razpravljali o tem podjetju 
in zmeraj odlašali s prisilno 
upravo, ker so se zanašali na

ČRNOMALJSKI DROBIR
■  VINICA IN CRNOM EU sto 

doslej pokazala najvefi zaiilm anja 
za sodelovanje v nateCaJu za Zu
pančičevo nagrado. Prosvetno d ru 
štvo »M iran Jarc« Iz Cm oznlla Je 
p rijav ilo  upriaorltev  SpewacK0 ve- 
gs dela »NaSi tr ije  angeli«, m ed
tem  ko drugi udeležbo p rijav lja jo , 
n iio  pa $e sporočili r e p ^ o a r ja .

■  TEC.AJ fil VANJA IN  KHOJE- 
NJA ORGANIZIRA v C m om lju 
Zavod za ku’tu rn o -p ro i^ tn o  d e 
javnost. P rijave sp rejem ajo  do 30. 
jan u a rja  na zavodu, k je r daje jo  
tud i vse liifonnacije . Tečaj bo vo
d ila  Andjelka Vasović Iz tovarne 
B agat, pouic pa  bo vsak dan ob 
večernih u rah  in bo tra ja l 20 dni. 
So’.nina znaša 60 din.

■  V CRNOM UII .SO SE Z.ACE- 
I-l 80 u m i in 20-uml tečaji prve 
pom oči. V vsakem  tečaju  Je •po 31 
moSklh in žensk, ki so jih  določila

p o d je tja  in  ustanove. Prvi 20-uml 
tečaj je  b il že končan. Tečajniki 
<30 ialll aelo zadovoljni.' O rganizi
ra li nam eravajo  še  en k ra tek  te 
čaj v Cnx>mlju in  enega v Sem i
ču. Predavajo zdravniki črnom alj
skega zdravstvnega dom a.

■  ZAENKRAT SLAB USPEH — 
Lansko šolsko leto  Je bU na č r 
nom aljsk i glnuiaziji uspeh boljši 
kot iTeJSnJa leta, saj Je 91 odst. 
d ijakov izdelalo razred. Ob jmtI 
le to ta ji redovalni konferenci pa  
Je bil učni u jpeh  spot izredno 
slab , najslabfii pa v 3. letniku. 
Učenci t«ga razreda so b ili lani 
najbo ljši na  Soli. saj Je razred  100- 
odsto tno izdelal, letos pa je m ^  
32 d ijak i sam o 6 učencev ostalo 
brez opom ina. U pajo, da bo ob 
po lle tju  že nekolilru) boljše.

■  OBCIN.SKA VOLILNA KOMI
SIJA je  dala v razpravo osnutek 
proiiTamskih Izhodišč za k and id i
ran je  odboimikovA in  poislancev. V 
program u Je postav ljena zahteva 
po h itre jš i rasti proizvodnje ter 
razvoju km etijstva In tiu ism a  v 
občini. V okv in i tega Je predvide
no. naj bi ic  v le to to ji zim i izde
lali program  razvoja tiu iam a za 
obm očje Vinioe In obkolpskegu 
prede’, a.

obljube kolektiva, da bodo 
nepravilnosti odpravili. Zdaj 
pa je očitno, da se razmere 
niso prav nič spremenile, celo 
poslabšale so se. Podjetje je 
razen tega že leto dni brez 
direktorja in ne izpolnjuje 
svojih obveznosti do kupcev 
in naročnikov. Ni torej čud
no. da je nastala ob tričetrt- 
letju 1966 manj&i a  izguba v 
višini 3.924 din.

Ko so na seji glasovala za 
uvedbo prisilrte uprave, so se 
odborniki soglasno odločili 
zanjo.

V nedeljo na 
Štrekljevcu

Ne drugič sklicano krajev
no konfererKx> SZDL na Stre- 
kljevcu je v nedeljo prišlo 
okoli 80 občanpv. Hudo so 
Icritizirali nedelavnost dose
danjega poiedsednika in se
kretarja organizacije, p>a tudi 
občane, ki prejemajo v raz
nih oblikah družbeno pomoč, 
a v organizacijeJi ne delajo-
V razpravi so obravnavali tu
di pereče krajevne zadeve- 
Ljudje so želeli, da bi skozi 
vas redno voail avtobus in 
da bi že letos zadeld graditi 
vodovod- O popravilu vaških 
poti pa se nameravajo pogo
voriti po posameznih vaseh- 
Za novega predsednika orga
nizacije jf  bil izivoljen Janez 
Konda z Osojnika-

K. W

— S čim se je m’ad’Ina na 
čnnomalijskem področju v 
preteklem letu največ ukvar
jala in kakišne načiie ima za 
leto 1969?

— Nedavne mladinske kon
ference Ta terenu so poka
zale, da je naša mladina v le
tu 1968 najbolj' zavzeto de
lovala na kultumo-prosvet-

nem področju. Vaški aktivi 
so imeli uspešne dramske, 
foM ome In pevske .skupi
ne, ki so tekmovale na Zu
pančičevem natečaju.

— Na katerem področju 
mladinskega delovanja je po 
vašem mnenj« vrzel?

— Po mojem je bilo naj
manj narejenega na idejno
političnem področju. Razen 
na čnKiraalJiski gimnaziji in 
deloma na poklicni kovinar-

s*d Soli se m’.adina ni idej
no ieobraževala. To je sla
bo.

— Kateri mladinski aktivi 
so bili lani pri delu najbolj 
uspešni?

— Pohvalo zasluži pred
vsem mladinski akstiiv tovarne 
Iskra v Semiču, med vaštei- 
mi organizacijami pa so bili 
zeio delavni v Gribljah, v 
Butoraju lin zadnje mesece 
v Dra^afcušu.

— Kako se bo letos odvija
lo deilo mladine v občdzii?

— Natečai] za Zvipančičevo 
nagrado bo sjpet razgibal ve
čino vaških in tovamiških 
aktivOT. Kot kaže, se bo 
mladinslko delo tudi v letog- 
njem leiu predrvsem odvija
lo na kultur oprosvetiiem po
dročju. želijo pa si tudi več 
sdoupodh izletov. Tako se v 
mnogih krajih že pogovarja
jo o  o«;ledu skakalnih tekem 
v Planici. Mladina bo sodelo
vala tudi pri izvedbi sipomla- 
denslkih voHtev.

36 hvaležnih upo
kojencev

Tovarna BKLT ob vstopu 
v leto 1960 spet ni pozabila 
bivših članov kolektiva. V 
tovarno je povabila svoje upo
kojence, kjer smo doživeOi 
lep sprejem. Direktor Vladi
mir Lončar nam je na krat
ko opisal razvoj podjetja v 
zadrxjem časai, nato pa smo 
si of^ledali proizvodnjo. Pri
redili so nam tudi prigrizek 
in nas obdarovali. Iskrena 
hrvala vsem, ki so organizi
rali srečanje z upokojenci, 
obenoon pa kolekitivu Bel ta 
za daseženi napredek česti
tamo. TONČKA 5KOF

\



Precej jih je šlo 
v Nemčijo

333 občanov s področja me
tliške občme je lani dobilo 
potne liste' Od tega so izdali 

skupinskih potnih listx)v, 
9 oseb se je za stalno izse
lilo v tujino, okoU 30 odstot
kov vseh, ki so dobili potnu 
list »a je odSlo v Nemčijo. 
^  švedsko, v Francijo ali 
v Svioo.

ZANIMIV PREDLOG, VREDEN RAZMISLEKA

Bo tokrat gospodarstvo podprlo kmetovalce?
Inž. Janez Gačnik, direktor metliške zadruge predlaga, kako ukrepati, da 
bi bili zasebni kmetovalci domače občine že letos precej na bojjšem -  Vse 

je odvisno od dobre volje gospodarskih organizacij

Znano je, da kmetijstvo 
zasebnega seMorja zadnja le
ta upada in da so kmetje

POZIV DAVČNE UPRAVE 
v METLIKI

Davčna uprava občinske skupščine Metlika poziva 
vse prispevne in davčne zavezance, katerim se pred
pisujejo prispevki in davki glede na dohodek in 
promet, ki so ga d o se li v letu 1968, da v smislu 
148. člena zakona o prispevkih in davkih občanov 
(Ur. list SRS št. 7/67 in 40/68)

predložijo napoved o celotnem 
dohodku in prometu, 
doseženem v letu 1968
Enako morajo vložiti napoved tudi vsi lastniki 
zgradb, ki dajejo stanovanjske in ostale prostore 
v najem, bodisi gospodarskim organizacijam ali za
sebnikom proti plačilu v gotovini ali uslugam.

Razen navedenih zavezancev morajo vložiti napo
ved tudi zavezanci, katerih osebni dohodek iz kate
rih koli virov je presegel 20.000 din.

Lastniki krav in telic, starih nad 8 mesecev, naj 
prijavijo morebitne spremembe v številu le-teh v 
odnosu na število v letu 1968.

Prispevne in davčne napovedi ter ev. spremembe 
v številu krav in telic morajo biti vložene najpoz
neje do 31.1.1969.

Tiskovine za vložitev napovedi bodo na razpolago 
pri davčni upravi ObS Metlika, soba št. 4.

DAVČNA UPRAVA ObS METLIKA

že povsem izgubili voljo do 
dela, ker se ne morejo do
kopati do napredka. Inž. 
Janez Gačnidc, direktor met
liške zadruge pravi, da bi 
se zasebnemu kmetijstvu da
lo pomagati. Kako?

— Kmetje ndso proti mo- 
de(mJzaciji, * sa<j. bi radi o4>- 
navljali vinograde, izboljšeiva- 
li hleve, kupovali stroje itd, 
toda nimajo denarja. Mladi 
odhajajo pa»v zato, ker ne 
morejo sodobno kmetovati. 
Naša zadruga sicer daoe kre
dite, a to je vse premalo.

Ce bi naže večje gospodar
ske otrganiiaacije kot so: BE
TI, Novoteks, Komet, Klaiv- 
nica in mesarija ter trgov
sko podjetče, morda pa še 
kdo drug, del svojih sklado<v 
naložile pri nažem hranilno 
kreditnem oddelku kot poso
jilo za 5 ali 10 let, bi dosegli 
veiik napredek. Mi bi kme
tom pod enakimi pogoji in 
enako obrestno mero dajali 
izdatnejša posojila za pospe
ševanje tiste kmetijske proiz
vodnje, M ima po našem 
mnenju tržni pomen. Več 
kmetov bd na ta  način lahko 
obaiovilo vinograde, nakupi
lo najpotrebnejšo mehaniza
cijo, uredilo gnojnične ja
me in hleve.’S kratkoročnim 
kireditiranijem bi nabavljali 
reprodukcijski material.

— Koliko denarja bi se 
po vaši ooeni lahko na tak 
načan abiralo?

— Ce bi pri kolektivih

JANEZ DULAR:

Narodna čitalnica v Metliki (9)
Po prvi svetovni vojni je društvo zo

pet zaživelo. Skupaj za Belokranjskim 
'Sokolom in Godbenim klubom je čital
nica priredila več iger in zabavnih veče-

Janko Globočnik, notar

rov. Vendar pa na teh večerih člani či
talnice niso velikokrat igrali in je društvo 
na žalost predstavljalo le lastnika dvo
rane in odra.

Tako je dejavnost čitalnice počasi za
mirala, saj ni imela več tiste narodno- 
budilne vloge kot v stari Avstriji. V novi 
državi narodnost Slovencev ni bila ogro
žena, poleg tega pa se je društveno živ
ljenje razvijalo v raznih političnih stran
kah in telovadnih društvih (Sokol, Orel), 
ki so skrbela tudi za ljudskoprosvetno 
življenje svojih članov in privržencev.

Čitalnica Je pri vsem tem vedno bolj 
izgubljala svoj pomen. V zadnjih letih ob
stoja njenega delovanja skoraj ni bilo 
več čutiti in naloga žab jeg a  predsednika 
Ivana Drobniča je bila predvsem ta, da 
Je pripravil vse potrebno za razpust dru
štva, kar se Je zgodilo 1932. leta. Dokaj 
bogato knjižnico in drugi inventar pa Je 
podedovalo Sokolsko društvo v Metliki.

PREGLED PREDSEDNIKOV 
CITALNICE V METLIKI

1866 Ivan Papelle — oskrbnik Komende 
nemškega viteškega reda v Metliki 

1874—1888 (?) Anton Navratil — zasebnik
1889 Franjo Guštin st. — posestnik in tr 

govec
1890 ?
1891—1895 Anton Nfevratil — zasebnik 
1896—1900 Franjo Guštin ml. — posestnik 

in trgovec

1901—1902 Janko Globočnik — notar 
1903—1904 Franjo Guštin ml. — posestnik 

in trgovec 
1905 Janko Hranilovič — trgovec
1905 dr. Franc Cvetko — sodnik
1906 Franjo Guštin ml. — posestnik in tr 

govec
1906 ViUem Rosina — živinozdravnik 
1907—1908 Dako Makar — posestnik 
1909 Dr. Rudolf Weibl — okrožni zdrav

nik in župan v Metliki 
1910—1914 Rado Predalič — davčni 

uradnik
1915—1918 Zdravko Novak — davčni 

uradnik
1919—1920 Niko Hranilovič — posestnik 
1921 Ivan Kralj — okrajni sodnik 
1922—1926 (?) Dr. Ivan Sirko — sodnik 
1927—1930 (?) Zdravko Novak — davčni 

uradnik
1931—1932 Ivan Drobnič — vodja zemlji

ške knjige v- Metliki

. ČASTNI ČLANI 
METLIŠKE CITALNICE 

1866 Dr. Joeik Jurij Strossmayer — 
biskup v Djakovu 

1889 Josip Gorjup — veletrgovec na Reki 
1696 Anton Navratil, zasebnik 
1905 Franjo Guštin — posestnik in trgovec

4H'* '

Dako Makar, posestnik

1905 Ignac Premer — posestnik in trgovec 
1921 Katinka Guštin — posestnica 
1921 Niko Hranilovič — posestnik 

in trgovec

Ko smo na kratko pregledali življenj
sko pot in delo metliške čitalnice, bi njen 
pomen in hkrati pomen drugih čitalnic 
lahko strnili v naslednje zaključke:

zbrali vsaj 3(K) ali 400 tisoč 
din, bi na našem področju 
že precej pomenilo. Prav to
liko zberemo tudi pri zadru
gi. S 700 tisoč din bi se na
še zasebno kmetajsbvo za si
lo postavilo na noge.

— Ali je o vašem predlogu 
že kdo razpravlja!?

— Predlog sem sporočil

svetu za lanetijstvo, ki ga 
je sprejel in ga bo tudi pri
poroči. občinski skupščini. 
Kako i>a se bo zamisel nada
lje uresničevala, je odvisno 
od razumevani^ia kolektivov.

Po mojem naša podjetja 
ne bd smela jpazabiti, da so 
dobila delovno silo izključno 
iz kmetijstva, zato bi bilo 
prav, če bi zdaj gospodarstvo 
p>odprlo kmetovalce.

Predlog je sanimiv;. o 
njem bi kazalo resno r a ^ i -
sliti B.B.

m m

»»«

čez zimo. so se nehala dela pri gradnji nove stavbe 
Doma počitka. Stavba je pod streho, spomladi pa bo
do gradili dalje. Računajo, da bodo že na jesen lahko 
sprejeli ostarele v lepo urejene sobe novega doma.

(Foto: R. Bačer)

Še letos sodoben vrtec 
za predšolske otroke

Zakaj samoprispevek za novo varstveno usta
novo in nekaj podatkov o predvideni gradnji

s  tem da se je večina 
Metličanov izrekla za samo
prispevek, namenjen zlasti 
gradnji nove varstvene usta
nove za najmlajše, so .akra- 
ti že potrdili, da sedanji pro
stori otroškega vrtca res ne 
ustrezajo.

Vrtec je začel v Metliki de
lati pred 6 leti v zasilno ure
jenih prostorih v gradu. Pro
stori pa so vlažni, temačni, 
in ker so v njih še velike 
temperaturne razlike so otro
ci večkrat prehlajeni. Vrh 
vsega je neprimerna še loka
cija, zatožni čudno, če zaha
ja redno v vrtec samo 28 
otrok, medtem ko živi v me
stu 214 malčkov.

Novi vrtec bodo začeli le
tos graditi na travniku med

stanovanjskimi bloki in sej
miščem, predvidoma pa bo 
veljal okoli 800.000 din. Idej
ni projekt predvideva pavi- 
Ijonsko gradnjo, tako da bo
do lahko prostore po potre
bi dograjevali. Nova var
stvena ustanova bo najsodob
neje urejena, v njej pa bo 
prostora za 3 skupine pred
šolskih otrok ali za približ
no 60 malčkov.

s  samoprispevkom ob
čanov, s prispevki delovnih 
organizacij in s sredstvi skla
da za otroško varstvo bodo 
v Metliki zbrali okoli 400.000 
din posojila od republi
ške skupnosti otroškega var
stva in na enak kredit pri 
banki.

S PREHOD PO MET L I K I
■  ZMERNA SUllA ZIMA se

usta lila  XK) novem  le tu . S icer Je 
včaaih ponoči iiv o  sreb ro  zdrsnilo 
tud i na m iniis p e tn a jst stop in j, v 
glavnem pa se tem pera tu ra  po 
dnevi g iblje le m alo pod n i^ o . Pri 
tem  gre o lje , k i ga lju d je  upo
rab lja jo  za g retje ^ i ,  k a r dobro 
v p rom et. Pred novim  letom  ga Je 
na  m etliški bencinski črpalk i kak  
dan 23nanJkaIo, v prvem  tednu po 
praznikih pe so ga p rodali 
ko t 8000 litrov . Pač pa Je pirodaja 
bencina padla skoraj za tre tjin o  
prejšn jega r^rometa. K om ur nam r 
reč ni t r e te  nu jno  z avtom  na 
po t, ta  ra jši h ran i vozilo v garaži 
in čaka dni, ko bo vofo ja  po ce
stah  lepSa in  predvsem  varnejSa.

■  V M ETLIŠKI KNJIGARNI 
M ladinske knjige Je prom et ob 
novoletnih praznikih k a r lepo na
rasel. Zanimivo Je, da  J« b ilo  p ro 
danih zelo veliko S lodniakovlh 
kom pletov PreSemovega življenja 
in pesm i. Zdaj kunci p ridno po 
segajo po zbirki n 1 ^  beseda, v 
k a te ri Je spet iz£lo nekaj sloven
skih klasikov.

■  CENE NA PRVEM ŽIVIL
SKEM SEJMU v tem  letu  se v 
M etliki niso veliko razlikovale od 
la n ^ h .  L iter koruzne m oke Je

veljal 1 din , ajdove 3,5 d in . Ječ
m enove kaše 2,5 d in , p rosena pa 
Je b ila  za 1 d in  d ražja . K ilogram  
pSenic« ali k o n o e  Je s ta l 1 t o  
p rosa  p« 2 d in . Glavica d e a ia ' ali 
šopek peter&ilja s ta  bUa po 1 din , 
korenina h rena  1 do  1,5 d in , ve
nec čebule p a  2,5 do  5 d in . K epa 
s ira  Je veljala 2 din , lonček sm e
tane  2,5 d in . Jajca pa 80 do  90 
p a r. Zenske so prinesle n a  trg  tu 
d i peru tn ino , in  sicer so zahtevale 
za  kokoS okoli 18 d in , m edtem  ko 
se Je cena p u r in  piiranov gibala 
m ed 50 in  60 dinarjev  

■  V VINSKI KLETI te r v v i
notoču  km etijske zadruge so okoli 
novega le ta  na drobno stočlU p re 
cejšn je količine vina. M etliške 
črnine niso hodili iskat sam o do- 
m ^ in i ,  tem več so ponjo  porihaJaU 
tud i zasebniki iz Č rnom lja, Nove
ga m esta in  d rugih  k rajev .

Od Metlike do 
Rosalnic 

sama jama
Lani so težka vozila in po

večan promet na cesti Me
tlika—Rosalnioe '  tako unićili 
cesto, da se po njej komaj 
prebijajo osebni avtomobili. 
Občani bi na vsak način radi 
imeli popravljeno cesto, zato 
so pripravljejii tudi sami pri
spevati. Nekateri lastniki av
tomobilov so pripravljeni da
li, kar 1000 din prispevka. V 
kratkem bo prišlo do ra^o- 
vojrov med predstavniki obči
ne Metlika in Cestnega pod
jetja.

Februarja kmetijska 
predavanja

Metliška delavska imiverza 
bo prihodnji mesec v sode
lovanju s Socialistično zvezo 
in kmetijsko zadrugo orga
nizirala po vaseh kmetijska 
predavanja. Strokovnjaki iz 
zadruge bodo starejšim in 
mlajšim kmetom predavali o 
vinogradništvu, živinoreji in 
poljedelstvu, obenem pa 
jim bodo dajali tudi praktič
ne strokovne nasvete. Kme
tijska predavanja bodo orga
nizirali kot skrontmo nado
mestilo za redno kmetijsko 
šolo, za katero niso zbrali 
dovolj prijav.

Nikdar niso 
toliko zidali

Kdor malokdaj obišče Me
tliko, se gotovo čudi, koliko 
je vsakič novih hiš. Samo 
lani so na občini izdali 38 lo
kacijskih in gradbenih dovo
ljenj za postavitev enodru
žinskih stavb. Od teh jih je 
že 14 pod streho, 18 pa v Me
tliki dozidanih

V BETI analitska oce
na delovnih mest

v  tovarni Beti je pred ne- 
kaj meseci delavski svet do
ločil posebno komisijo, ki 
naj bi pripravila novo analit
sko oceno delovnih mest. Ko
misija je decembra končala 
svoje delo, nakar so predlo
žene ocene obravnavali po 
vseh svetih delavnih enot, ki 
50 dali svoje pripombe. Na 
zadnji seji delavskega sveta 
11. januarja pa je analitsko 
oceno delovnih mest obrav
naval delavski svet in Jo 
sprejel z nekaterimi poprav- 
kL Tako si bo moral zapo
slen, če nima potrebne kva
lifikacije za svoje mesto, pri
dobiti kvalifikacijo v roku, 
ki ga bo določal delavski svet 

—r

Sodelovanje 
je začeto

Zadnji seji občinske skup
ščine Metlika je prisostvoval 
tudi predsednik Kluba belo- 
krajnskih študentov Peter Ja- 
kLč. Po sklepu skupščine belo* 
krajnsikih študentov, da bo
do začeli z domačima obči
nama bolj« sodelovati, je 
fikupščma zvodila za stalnega 
predstavnika na sejah metliš
ke skupščine Maneka Puxa 
mlajšega, enega člana pa za 
stalnega člana upravnega od
bora občanskega sklada za 
štipendiranje.

Po Čem je 
v Metliki zemlja?

2SetnlJišča imajo v Metliki 
in okolici zek> različno ceno. 
Medtem ko v hribovskih pre
delih -dobite paSnuke in stelj- 
nike po 0,50 din, pa zahte
vajo nekateri zasel»idki za 
25emljiSče v mestu tudi 30 
din. Zemljo, Id je v lasti 
splošnega družbenega premo
ženja prodajajo povprečno 
po 10 din m*.

ifneHiškitAtfednik



Plinska luč danes 
teden

Amaterski oder iz Brežic 
je razstavil v mestu dve re
klamni omarici s posnetki z 
vaj za PLINSKO LUC. Pre
miera bo danes teden v pro
svetnem domu. Nastopajo 
Tea Dominko, Danilo Korit
nik, Vlado Podgoršek, Jana 
Jaklič in Mija Miklavžin. 
Sceno je pripravil Vlado Ce
dilnik. Prvič po dvanajstih 
letih bo ob premieri izšel 
gledališki list. Uvodno bese
do zanj je napisal Marjan Be
lina. Igralci imajo v načrtu 
tudi več gostovanj.

Desetkrat na pogo
riščih

Brežiški gasilci so lani de
setkrat hiteli na pomoč, ve- 
činoma na druga območja.. 
Najteže jim je tedaj, ko mo
rajo gasiti na avtomobilski 
cesti, pa ne dobe nobenega 
povračila, čeravno morajo 
uporabljati kemična sredstva 
za gašenje. Zavarovalnica še 
vedno ne kaže neobene pri- 
pravljnosti za denarno pod
poro. Za njihova op>ozorila 
je vsako leta enako gluha.

V soboto konfe
renca SZDL

Člani občinske konference 
SZDL v Brežicah bodo v 
soboto, 1. februarja, razprav
ljali o volilnem programu in 
volilnem pravilniku. Na seji 
bodo obravnaval tudi dose
danje delo skupščine; odbor
nikov in poslancev.

Gradnja počitniške
ga naselja

v  Cateških toplicah bodo 
letos spet gradili. Postavili 
bodo 40 počitniških hišic, ure
dili  ̂ tokamp in pralnico za 
avtomobile. Tudi nov kiosk 
za prodajanje spominkov bo
do FK>stavili, dokončali garde
robe pri kopališču in naro
čili vrtanje za raziskavo vo
de. Vse skupaj jih bo velja
lo 2,100.000 dinarjev. Posoji
lo bodo zaprosili pri ljub
ljanski kreditni banki.

RADIO BREŽICE
PETEK. 31. JANUARJA; 18.00 do

18.20 — Nove plošče RTB, obve
s tila  in reklam e. 18.20—19.30 — 
G lasbena oddaja  — Izbrali ste  sa 
m i.

N ED EU A , 2. FEBRUARJA: 11.00
— Domače zanim ivosti — R epor
tažni zapis s 5. redne seje občin
ske konference ZKS Brežice — 
D anilo K oritn ik : T uristično  izobra
ževanje — S seje občinske skup 
ščine K rško poroča M arjan  2 ib re t
— Za naše km etovalce: M ira Sko- 
čaj — K ako se zavarujem o pred 
nevarnim  lesnim  škodljivcem  — 
hišno gobo — M agnetofonski za
pis; Pred p rem iero  A m aterskega 
odra  Brežice — Pozor, nim aš p red 
nosti! — O bvestila, rek lam e in 
spored  k inem atografov. 13.00 — 
Občani čestita jo  in  pozdravljajo .

TOREK, 1. FEBRUARJA; 18.00 do
19.00 Novo v knjižnici. — Jugoton 
vam  p redstav lja  — Iz naše glasbe
ne šole — šp o rtn i kom entar — 
O bvestila in film ski pregled. 19.00 
do 19.30 — G lasbena oddaja? P red 
vajam o vam  novejše posnetke na- 
rodno-zabavnih ansam blov.

PROGRAMSKA NAČELA SE OBLIKUJEJO PRED VOLITVAMI

SZDL bodočim odbornikom na pot
Skupščina in Socialistična zveza z roko v roki k uresničevanju skupnih 

ciljev -  Občina se  ne bo več smela zapirati vase

Izvršni odbor občinske konference SZDL v Breži
cah je na seji 21. januarja pretresal programska 
izhodišča za kandidiranje odbornikov. Osnutek, ki 
je v razpravi, vsebuje najprej ugotovitev, da je ob
čini Brežice potreben dolgoročen razvojni načrt. 
Omogoča naj sodelovanje z drugimi občinami in 
republikami, njegovo uresničevanje pa mora slo
neti na trdnem samoupravnem dogovarjanju.

v  občini in zunaj nje mo
rajo priti do veljave vse ust
varjalne sile, ki so sposobne 
krepiti družbeni razvoj ter 
željne razvijati samoupravni 
sistem. Gospodarstvu je po
trebna modernizacija, znanje 
in ustvarjalnost. Gospodarski 
napredek občine bo pospešil 
razvoj turizma, trgovine in 
obrti, sodobno gospodarjenje 
v kmetijstva in izboljšanje 
cest ter komunalnih naprav.

Občinska skupščina se bo 
morala zavzemati za poslovno 
sodelovanje gospodarstva 
zunaj občinskih meja, pospe
ševati združevanje ter usta
navljanje novih obratov in no
vih gospodarskih organiza
cij. Delež investicij za sodob
nejšo proizvodnjo se bo mo
ral povečevati.

v  kmetijstvu je družba dol 
žna prevzeti del odgovorno
sti za združevanje razdrob
ljenih površin, za sodobno 
tehnologijo pri obdelovanju.

BREŽIŠKA 
KRONIKA NESREČ

Pretekli teden 50 se jonesreč ili 
in iskali pom oči v brežiški boln iš
nici: M atilda S tipan , uslužbenka iz 
Z apruš, sl je  p ri prom etni nesre
či poškodovala rebra; Anton Tom a
žin, delavec iz K alc, je  padel s 
kolesom  in si poškodoval glavo; 
Jože G ačnik, sin  upokojenca iz 
K rške vasi, se je  p ri sm učanju  za
bodel v trebuh .

za dopolnilno izobraževanje 
kmetov in za pospeševalno 
službo. Kreditni pogoji za za
sebnega kmeta naj se izena
čijo s pogoji za družbeno pro
izvodnjo in pogodbeno sode
lovanje. Doseči bi morali ena
kopravno vključevanje v pre
delovalno industrijo in trgo
vino.

Brežiška občina naj bi v 
prihodnje zaposlila čimveč 
mlad h strokovnjakov in se na 
ta način pribliiiala razvitej
šim slovenskim občinam. V 
njenem razvoju veliko obeta
ta zlasti turizem in gostinst 
vo, za kar so potrebne večje 
naložbe. Z napredkom turiz
ma je tesno povezala tudi 
modernizacija cest.

še  nadalje zaslužita veliko

pozornosti zasebna obrt in 
vlaganje zasebnih sredstev v 
njen razvoj. Odnos do za 
sebnega dela naj spodbuja 
napredek obrti in ji zago
tovi trdno gospodarsko os
novo. Tudi pri kreditiranju bi 
morali odpraviti različne 
poglede do drožbene obrti in 
zasebnikov. Kreditni pogoji 
še vedno niso izenačeni, 
vzporedno z razmahom obrt
nih dejavnosti bi morali iz
boljšati nadzor nad zaposle
nimi in doseči za delavce ena
ke delovne pogoje v gospo
darskih organizacijah in pri 
zasebnikih.

Osnutek programa po
drobneje razčlenjuje tudi od
nos skupščine do šolstva, 
otroškega varstva, kulture, 
štipendiranja, zdravstva in so
cialnega varstva. Nazadnje 
poudarja krepitev krajevne 
samouprave ter prenos pri
stojnosti in dohodkov na 
krajevne skupnosti, da bodo 
te lahko načrtno gospoda
rile.

Prizor iz Hamiltonove grozljivke PLINSKA LUČ. Ama
terski oder iz Brežic vabi na premiero 6. februarja. 
Delo režira Vlado Podgoršek. Na sliki: Tea Dominko 
kot gospa Manningham in Danilo Koritnik kot detek

tiv Rongli. (Posnel: Fotoklub Brežice)

Borci bodo podprli Socialistično zvezo
Naj javnost zve, kdo je kandidat za predsednika občinske skupščine

V soboto, 25. januarja, je bila v Brežicah razšir
jena seja občinske Zveze ZB NOV. Na njej so bili 
prisotni predstavniki obč. skupščine in vodstev druž- 
beno-političnih organizacij.

Delo sekretariata v minu
lem letu je prikazal predsed
nik Milan .šepetave. Zatem 
se je razvila razprava o pri-

PRAVNO POMOČ TUDI MAJHNIM KOLEKTIVOM.

Brez denarja po nasvet?
Sindikat predlaga službo pravne pomoči

Predsedstvo občinskega sin
dikalnega sveta v Brežicah 
je te dni sprejelo sklep o us
tanovitvi službe pravne po
moči skupaj z občinsko skup
ščino. Svoj predlog je sindi
kat utemeljil s tem, da bi 
pomagal tistim  občanom, ki 
nimajo denarja za iskanje 
pravnih nasvetov pri odvetni
kih. Služba, ki jo namera
vajo ustanoviti, bi dajala na
potke brezplačno.

Občinski sindikalni svet pri
čakuje od skupščine pritrdi
len odgovor in predlaga, da 
bi predsednik ObS čimprej 
sklical razgovor s predstavni
ki družbeno-političnih orga
nizacij o ustanovitvi te služ
be. Denar zanjo bi morala 
oskrbeti skupščina in sindi
kat. Na strokovnjaka, ki bo 
dajal nasvete občanom, se

bodo lahko obračale tudi 
manjše delavne organizaci
je. Večina teh nima urejene 
samoupravne zakonodaje, 
zato bi mnogim prišlo prav, 
če bi jim svetoval izkušen 
pravnik.

Predlog za ustanovitev slu
žbe pravne ppmoči ni nov. 
Odborniki in predstavniki 
sodišča ter sindikalni delavci 
so ga že večkrat sprožili. 
Ker nihče ni dal denarja za 
tako službo, je pobuda poča 
kala ne ugodnejše čase.

J. T.

pravah na letno skupščino 
združenj ZB. Opravljene mo
rajo biti do konca februarja. 
Na njih bodo ocenili dose
danje delo, zato je dolžnost 
odbornikov, da o vsem na
tančno poročajo članstvu.

Borčevske organizacije bo
do prevzele nase veliko od
govornost pri obrambni 
vzgoji ljudstva. Nastopale bo
do skupaj z dirugimi organi
zacijami, zato bodo sodelova
le že pri določanju progra
mov.

Na sobotni seji so skleni
li, da se bodo borci vsepov
sod vključili v predvolilne 
priprave. Podprli bodo pri
zadevanja Socialistične zveze 
za kandidiranje tistih obča
nov, ki bodo upoštevali tež
nje SZDL in ZK za uvelja
vitev samouprave v naši 
družbi.

Reševanje socialnih in 
zdravstvenih vprašanj borcev 
bo še naprej ostalo dolžnost 
združenj. Tudi stike z društ

vi in organizacijami, ki ima
jo v svojih vrstah mlade lju
di bodo borci morali obdrža
ti, sa i prek njih najlaže 
ohranijo vrednote narodno
osvobodilnega boja.

Ko so razpravljali o volil
nih pripravah so podprli 
predlog, naj že pri evidenti
ranju kandidatov javnost zve, 
koga predvidevajo družbeno
politične organizacije za pred
sednika in podpredsedni
ka občinske skupščine. Voliv
ci bodo imeli možnost, da

pretehtajo dosedanje delo
kandidatov in ocenijo njiho
vo sposobnost za opravljanje 
naloge, ki jim jo namerava
jo zaupati. Zveza ZB je na 
seji sprejela predlog, da za 
predsednika skupščine kan
didira Vinko Jurkas, za ix)d- 
predsednika pa Ivan 2ivič.

Na zboru so pretresali tu
di predloge za odcepitev re
zervnih oficirjev in podofi
cirjev od organizacije ZB. 
Dokončn^a stališča niso
sprejeli. O tem bodo raz
pravljala še krajevna združe
nja.

J.T .

NA ČATEŽU BODO ŠE VRTALI V ZEMLJO

Dogovor sosedov v Toplicah
č e  bo zmanjkalo termalne vode, bo poiskala 

AGRARIA druge vire za ogrevanje

Na nedavni skupni seji upravnih odborov AGRA- 
RIE in zdravilišča Cateške Toplice so uskladili 
razvojne programe obeh delovnih organizacij v so
seščini. Pogodili so se tudi za izkoriščanje termal
ne vode. da ne bo več prišlo do nesoglasij.

Podaljšano proračunsko leto
Občinska skupščina je lani omejila najemanje 

posojil, kolikor je le mogla

Predstavniki AGRARIE so 
ponudili zdravilišču, da v pri
hodnosti lahko računa na 
zemljišče, na katerem je zdaj

N O V O  v  BREŽICAH
■  v  C .\T ESK III TOPLICAH se

le  p rip rav lja jo  na pustovanje. Prva 
velika pustna zabava bo v soboto, 
15. feb ruarja . Priv lačna bo zaradi 
srečelova, izb ire najlepših  ma.sk in 
dobre pustne večerje. G oste bo za
baval ansam bel UNION iz L jub lja 
ne s pevko A ndrejo Zupandičevo. 
D ruga pustna  p rired itev  je  napove, 
dana za to rek , 18. fe b iw rja . Na 
nje) bo pel Vice Vukov.

■  V PO N ED EU EK  SE JE  ZA. 
ĆEL tridnevni sem inar za vodnike 
m edvedkov in  čebelic v taborn išk ih  
v rstah . Povabili 30 jih  i* Artič, 
Dobove, z B izeljskega in  iz Brežic.

■  TABORNIKI ODREDA MATI
JA GUBEC so 2e nekaj časa za
posleni s iT ipravam i na trad icio- 
nalno  plesno zabavo, ki bo v cobo. 
to  8. fe b ru a rja . Sam i bodo okra 
sili dvorano, naštud ira li k u ltu rn i 
program  in izde 'ali razglednice za 
šaljivo  pošto. D obitke za srečelov 
zb ira jo  po delovnih organizacijah

in p ri ob rtn ik ih . P riporočajo  se, 
da  ne bi n ik je r ostali gluhi za 
njihovo akcijo , saj s tem  pom aga
jo  odredu do bo ljše  oprem e, ki jo  
bo nakupil iz izkupička prired itve.

■  ZA 27. JANUAR Je bil sklican 
odbor za p rip ravo  jT O ila v  50-letni- 
ce K PJ. V odboru  Je 17 članov. 
N jihova naloga je , da  sestavijo  
program ski okvir p rired itev , s  ka 
terim i bodo v občini počastili 
jub ile jne  obletnice ustanovitve 
K PJ. 5indikatov in  SKOJ.

■  B RE2ISK I GASILCI so im eli 
ta  m eiec svoj 87. redni le tn i občni 
zbor. Delo d ru š tv a  Je bilo  v m i
nulem  letu  izredno uspeSno, čerav 
no so bili ves čas v denarn i s tisk i. 
Edino trgovsko p o d je tje  LJUDSKA 
POTROŠNJA je pokazalo razum e
vanje za društvene potrebe. Z de
narjem , ki 90 si ga gasilci p ri
služili, k o  JO vozili vodo v vasi, 
k je r je  zagospodarila suša, so na
kupili nove avtom obilske gume.

Občinska skupščina v Bre
žicah podaljšuje proračunsko 
financiranje za leto 1968 do
31. januarja. To pomeni, da 
se lahko vsi proračunski do
hodki, vplačani do tega da
tuma, uporabijo za pokriva
nje proračuiiskih izdatkov v 
minulem letu.

Najemanje posojil je skup- 
ščJia land omejila. Prvič je 
sklepala o posojilu za adap
tacijo osnovne Sole v Artičah 
In drugič o kreditih za ob
novo stanovanjskih hiš, bor
cem, ki žive doma na kmeti
jah- Skupni znesek p>osojil je 
bU 400.000 novih dinarjev.

Na zmanjšanje posojil so 
vplivali predvsem neugodni 
kreditni pogoji. Medtem ko 
so nekaj let prej odobravali 
(>3sojila na 30, 40 ali celo 50 
let, jih v zadnjem času nudi
jo na F>etletno oziroma naj
več na desetletno odplačilno 
dobo. Občina je lani najela 
manj kreditov tudi zaradi te
ga, ker bremenijo proračim

izredno visoke anuitete, ki 
jih odplačuje s precejšnjima 
težavami-

IZ BREŽIŠKE 
PORODNIŠNICE
P retekli teden so v brežišk i po 

rodnišnici rodile: M arija Cizelj iz 
K ran ja  — D arjana, Vera Požar iz 
M ihalovca — M iroslava, M arija 
Ivanuš iz Prosinca — deklico. A- 
lo jzija  Levak iz Podgorja — M iro
slava, M ihaela Bogovčič iz Bregan- 
skega Bela — R om ana, Anita B ru 
m en iz T rn ja  — deklico, Š tefan ija  
K olm an iz Zabukovja — D om ini
ka. R ozalija Pungerčar iz B oršta — 
Jožico, M ilena B lazinšek iz K rške 
vasi — R oberta, Zofija H otko iz 
De<^lh sel — deklico.

Folklora in lutke
N osnovni šoli v Dobovi 

imajo dve folklorni skupini 
in lubkovni krožek. Plesalci 
študirajo belokranjske in 
gorenjske p’ese, lutkovni kro
žek pa je prav zdaj pripravil 
igrico »Pavlihova rado
vednost«.

Anka Kos s Silovca je taj
nica krajevne organizacije 
SZDL Sromlje. Pravi, da 
na vasi tako delo ni lahko, 
najbolj neprijetno pa je 
pobiranje Članarine od hi
še do hiše. V Sromljah je 
narobe v prvi vrsti to, da 
organizacije ne nastopajo 
skupaj, čeravno bi tako 
več dosegle. (Foto: J. Tcp- 

pey)

breskov nasad. Ta predel je 
na levi strani ceste, ki pelje 
v Toplice. Zdravilišče se je 
odločilo, da ga bo sprejelo 
v svoj razvojni načrt.

Na ozmlju med bazenoma 
in avtomobilsko cesto bo ime
la AGRARIA proste roke za 
širjenje vrtnarskega obrata. 
Obe delovni organizaciji sta 
sklenili upoštevati turistični 
značaj kraja. To pomeni, da 
ga ne bosta kvarili z objekti, 
ki ne sodijo tja.

Pri izkoriščanju termalne 
vode ima prednost zdravili
šče. Oba družabnika jo bosta 
gospodarno uporabljala. AG
RARIA bo še naprej ogrevala 
z njo rastlinjake, ohlajeno pa 
usmerjala v oba bazena. 2e 
konec tega meseca ali pa v 
začetku februarja bodo v ra
ziskovalno vrtino vstavili 
širše cevi. AGRARIA predvi-, 
deva novo raziskovalno vrti
no do globine 300 metrov. V 
letu 1970 bosta financirala po 
eno vrtino AGRARIA in zdra
vilišče.

Namen vseh teh raziskav 
je ugotoviti, kolikšne so naj
večje količine termalne vode 
na tem območju. Izsledki bo
do osnova razvojnih progra
mov obeh sosedov. V prime
ru, da bi vode primanjkova
lo, bo iskala AGRARIA za 
ogrevanje nadaljnjih 45.000 
kvadratnih metrov rastlinja
kov druge vire za ogrevanje.

J. T.

BREŽIŠKE VESTI sa?-.



RAZGOVOR S SEKRETARJEM OBČINSKE KONFERENCE SZDL

Preuranjena odločitev v vrhovih
Nesorazmerja med razvitimi in nerazvitimi so pri poslanskih mandatih pre

velika -  V krški občini so  evidentirali malo žena

»Tovariš Markovič, kaj lah
ko poveste bralcem s posve- 
t ovarija preclstavnikov 65. vo
lilne enote, v katero so vklju
čene tudi spodnjeposavske 
občine?«

»Obravnavali smo občinski 
In republiški volilni program 
ter izrekli pnpombe glede 
razdelitev Slo<venije za voilat- 
ve poslanceiv v zbore delov* 
nih skuipinosti. Razpravljali 
smo tudi o možnih kandida
tih za zvezne poslance. Vsi 
skupaj se bojimo, da bodo 
volitve preveč kampanjske, 
ker volilna zakcHiodaja zao-

Kdaj In kam k
poroki

Na jutrišnji seji bo skup- 
ščinia določila, kdaj in kje 
bodo v krški občini v pri
hodnje lahko sklepali zakon, 
ske zveze. Na krajevnih ura
dih so poroke vsak dan ra
zen ob sobotah, ob sobotah 
pa le na sedežu občinske 
skupščine. Strokovna služba 
je pregledala število porok 
v posameznih krajih in na 
podlagi tega predlaga skup
ščini v pretres tri možnosti. 
Po prvi naj bi bile F>oroke 
na matičnih uradih vsak dan, 
ob sobotah pa samo v Kr
škem. Matičarji bi se me
njavali.

Po drugem predlogu bi bi
le F>oroke samo v Krškem, 
v Kostanjevici in na Seno
vem oz. v Brestanici. Tretja 
možnost predvideva sklepa
nje zakcnske zveze le na se
dežu občine, kjer je že tako 
največ porok. Predlagatelji 
menijo, da je ta predlog naj
ustreznejši

Vabilo za 
ponedeljek

Krajevni odbor Socialistič
ne zveze Videm vabi vse ob
čane na letno konferenco 
SZDL in kandidacijsko kon
ferenco, ki bo v ponedeljek,
3. februarja, ob 17. uri v do
mu Svobode na Vidmu.

Na konferenci bodo raz
pravljali o uspehih in delu 
mesta Krško ter imenovali 
kandidate za odbornike ob
činske skupščine. Tudi o po
slancih za republiško in zvez
no skupščino se bodo pogo
vorili.

Odbor pričakuje, da se bo
do konference udeležili razen 
Videmčanov tudi občani s 
Kremena, Sremiča, Bučarice 
in Stare vasi. Od obiska na 
kandidacijskih konferencah 
bo predvsem odvisno, kakšne 
ljudi bodo predlagali za bo
doče zastopnike v občinski 
skupščini.

Spet registri za 
živinorejce

Rejce dobre in prvovrstne 
plemenske živine bodo spet 
vpisovali v register. V krški 
občini bodo za to najbrž po
oblastili celjski živinorejsko- 
veterinarski zavod. Ta bo po
tem nadzoroval zdravstveno 
stanje živine in razmere, v 
katerih bo živina odraščala.

Izdelujemo

KLOBUKE
in

ČEPICE
ter

popravljamo stare 
klobuke

J02ICA SEVSEK, klobu- 
čarstvo, KrSko (bivši fri
zerski salon LavrinŠek), 
pri mostu.

Sekretar občinske konfe
rence SZDL Krško Peter 

Markovič

staja za političnimi priprava
mi. Občinske konference so 
se znašle v kočljivem p>olo- 
žaju. V isti sapi, ko se bori
mo proti kampanjam, smo 
že sredi njih. Ta naglica bo 
gotovo prinesla s seboj slabe 
posledice.«

»Kakšna so mnenja o pred-

Bo 600.000 dinarjev 
zadostovalo?

Tako se te dni sprašujejo 
predstavniki krajevne skup
nosti v Krškem, ker so za
stavili obširen delovni pro
gram za letos. S tem denar
jem nameravajo skrbeti za 
parke in zelenice, za red, či
stočo v mestu, za urejanje 
ulic in cest in drugih komu
nalnih naprav. V njeno pri
stojnost sodi še marsikaj, 
vendar je odvisno od sred
stev, koliko tega bo krajev
na skupnost uresničila.

volilni aktivnosti v vaši ob
čini?«

»S predlogom o razdeUtivi 
poslanskih mandatov nismo 
zadovoljni. Razen t^ a  je pri
šel prepozno. Javnost z njim 
ni bila seznanjena, kar ni v 
skladu z našim demokratič
nim sistemom.

Na število zaposlenih smo 
šli preuranjeno. Ta merila so 
le delno opravičljiva. Seda
nji predlog za ve^no sloven
skih občin ni spremenljiv. 
Pn nas s-no za taico 
ki bo upoštevala število pre- 
bivalstjva in število zaposle
nih. Sedanja nesorasanerja 
med razvitimi in nerazvitimi 
predeli Slovenije so očitno 
prevelika in jih bomo mora
li odpraiviti.

Razen tega menim, da vsak 
tak predlog, ki pride na hi
tro šele na startu  političnih 
priprav, neugodno vpliva na 
volivce.«

»Kako poteka evidentaranje 
kandidatov za odbornike in 
poslance?«

»Začeli smo kai dobro in 
od 1. do 14. februarja se bo
do zvrstile kandidacijske kon
ference v delovnih organiza
cijah in na terenu.

Za republiška zbor skupšči
ne SRS je bil v volilni eno
ti Krško evidentiran dr. Jože 
Brilej. Za odbornike občm- 
skega zbora je bilo doslej evi
dentiranih 38 kandidatov. Pri 
izbiri kandidatov za odborni
ke se zopet ponavlja slabost, 
da je premalo žena. Menim, 
da bd morali to pravočasno 
popraviti in odločneje vklju
čiti žene kot proizvajalke in 
občanke v občinsko skuipšči- 
no.« J. T.

Kdo bo kandidiral?
v  krški občini so doslej 

evidentirah p>o enega kandi
data za zvezno in republiško 
skupščino. V družbeno-poli- 
tični zbor zvezne skupščine 
so predvideli časnikarja Fran
ca Šetinca. Zanj so se odlo
čili tudi v drugih občinah te 
volilne enote.

Lojzek in Marija Podlogar s Čreteža sta prodala svinj
sko kožo Koteksovi poslovalnici v Krškem. »Morda 
bova pa izžrebana,« upata na tihem. (Foto: J. Teppey)

Svinjske kože so prepoceni
v  sezoni odkupijo več kot tisoč svinjskih kož —  
Kmetje bi jih oddali več, a jih slabo plačujejo -  

celo slabše kot pred nekaj leti

Sezona za odkup svinjskih 
kož je sezona kolin, ki traja 
od decembra do sredine mar
ca. V poslovalnici KOTEKS 
v Krškem so od 23. januarja 
odkupili 550 kož. Njihova 
skupna teža je šest tisoč ki
logramov.

Kmetje bi jih prinesli še 
več, če bi bila odkupna cena 
ugodnejša. 2e dve leti je 
omejena na 3 dinarje, pred- 
tem pa so kupovali kože že 
celo po 4,2 dinarja kilogram.

V Kostanjevici, V Pobočju, 
na Velikem Trnu in v Bre- 
stanicd oddajajo kože AGRO
KOMBINATU, ta pa jih po-

GALERIJA ŠE VEDNO POD PLAŠČEM KNJIŽNICE

Vsako leto manj novih knjig
Koliko knjižnici in koliko galeriji, to Je vprašanje -  Nobena ne sm e biti 

prikrajšana, saj sta obe v Krškem potrebni

Gaierija v Krškem dobiva denar za redno delo od 
knjižnice. Položaj galerije v okviru Valvasorjeve 
knjižnice pravno ni določen v nobenem predpisu 
zavoda. Prej ali slej je treba računati na ofttke, da 
knjižnica šepa zaradi galerije ali pa tudi obratno.

Program galerije je zavzel 
že tolikšen obseg, da njene 
dejavnosti res ni mogoče več 
Bkrivati pod plašč knjižnice. 
Razen t ^ a  se lahko zgodi, 
da vodilni uslužbenec knjiži
ce ne bo obema enako na
klonjen, ker ne bo mogel l>i- 
ti. Da ne bi prišlo do zaple
tov, bodo morali samouprav
ni organi točno razmejiti sta
tus o ^ h  ustanov.

Pa še nekaj podatko«v o 
knjižnici. Leta 1^5 je pove
čala zalogo Za 1212 kixjlg- Pre
cej je bilo podarjenih, a Se 
vedno okoli tisoč kupljenih.

Danes v Bresta
nici

Na-današnjem posvetu kra
jevne organizacije SZDL v 
Brestanici, na katerega vabi
jo tudi predstavnike drugih 
organizacij, bodo obravnavali 
priprave na skupščinske vo
litve. Določili bodo tudi da
tum za kandidacijsko konfe
renco. Sodeč po dosedanjih 
pripravah, bo predvolilna de
javnost v tem okolišu zelo 
razgibana.

Naslednja leto je kupUa 630 
knjig, leta 1967 le še 337 in 
lani 171. Nakup torej iz leta 
v leto nazadnje. To zmanj- 
§uje število bralcev, ki veli
ko povprašujejo po novostih. 
Nasploh pa knjižničarstvo za
ostaja tudi drugod. Precej 
bralcev odt^^ie televizija, 

Land je bilo v Valvasorjevo

Najpomembnejše: 
usmerjanje 

gospodarstva
Za ju tri je v Krškem skli

cana seja občinske skupšči
ne. Največ pozornosti bodo 
odborniki namenili smerni
cam za gosF>odarskl razvoj 
občine v tekočem letu ter 
razpravi o bilanci sredstev in 
obveznosti splošne porabe v 
občini. Spremeniti namerava
jo območja dveh krajevnih 
uradov. Imenovali bodo pred
stavnika v skupščino ko
munalne skupnosti Novo me
sto ter namestnika občinske 
volilne komisije. Na dnev
nem redu je še več drugih 
zadev.

knjižnico včlanjenih 1015 bral
cev. Obiskovalcev je bilo 3825, 
ti pa 50 si izposodili 6934 
knjig. Na en obd^ ne pride
ta niti dve knjigi.

Med bralci je tri četrtine 
mladine in četrtina odraslih. 
Med odraslimi so na prvem 
mestu upokojenci in gospo
dinje, nato uslužbenci, delav
ci in kmetje.

Krška knjižnica ima tri iz- 
p^tave; na Raki, na Veli
kem Trnu in v Koprivnici. 
Tudi tam bi i-adi dobili za 
branje čimveč novih knjig, 
vendar matična knjižnica tež
ko ustreže njihovim željam. 
Večino knjig kupi lo v enem 
Izvodu ta pa mora ostati v 
Krškem J. T.

Odcepitev od 
Kostanjevice

Prebivalci iz Mladja in 
Prušnje vasi bi se radi prd- 
ključili krajevnemu uradu 
Podbočje. Svojo zahtevo po 
spremembi utemeljujejo s 
tem, da )ih s Podbočjem ve
že csta in tudi pošto imajo 
tam. Predlog za odcepitev od 
Kostanjevice sta podprli kra
jevna organizacija in občin
ska konferenca Socialistične

sređuje naprej. Kmetom so 
s tem nekoliko skrajšali pot 
do odkupnega mesta. Vsaka 
stota koža je izžrebana. S 
tem poskuša p>odjetje priva
biti več ljudi za o d ^ jo  kož, 
kajti s 0 ^ 0  se mu to ne po
sreči.

V Krškem je dobilo pet do
bitnikov po dve brisači iz 
frotirja. Dobitki so skromni, 
vsaj pri prvem žrebanju. Ka
sneje pridejo na vrsto tran
zistorji, kolesa, kosilnice in 
televizor.jti. To kmete bolj 
vleče.

Razen svinjskih kož odku
pijo v Krškem tudi veliko 
govejih. Te pošiljajo v prede
lavo usnjamam v Sloven
skih Konjicah, v Šoštanju in 
drugih krajih države. Svinj
ske kože pošiljajo v tovarno 
usnja na Vrhniki in v Kam
niku. Večino teh uporabijo 
za velur usnje, ki gre vse v 
izvoz. Prav zaradi tega, ker 
je povpraševanje po svinj
skih kožah veliko. W jih lah
ko odkupovali po višjih ce
nah, pravijo kmetje. Potem 
bi žrebanje nagrad odpadlo.

J. T.

Ena konferenca 
bo dovolj

v  krški občini je te dni 
zaživelo predvolilno politično 
delo. Povsod ra^rav lja jo  o 
evidentiranju kandidatov za 
odbornike občinske skupšči
ne in za poslance skupščine 
SRS. Te dni so na seji pred
sedstva občinske konference 
in volilne komisije pri SZDL 
kritično ocenili nekatere 
predloge ustavnih amandma
jev. Sklenili so, da bodo 
kandidacijski zbori sklicani
v prvi polovici prihodnjega 
meseca in da bo do takrat 
končano evidentiranje kandi
datov za odbornike.

Na tej seji so se dogovori
li, da bi za določai^je kandi
datov v zbore republiške in 
zvezne skupščine zadostovala 
ena konferenca, ki bi štela
65 članov. Od tega bi jih 30 
izbrale sindikalne organizaci
je, 30 občinska konferenca 
socialistične zveze, pet pa 
občinska Zveza ZB NOV in 
ZMS. Predstavnike kandida
cijske konference bodo mo
rali izvoliti povsod od 31. ja
nuarja. Seja konference bo 
po 15. februarju.

Na pustno rajanje 
v Kostanjevico!
V Kostanjevici na Krki so 

že sredi pustnih priprav. Pri
pravljalni odbor za »šelma- 
nje« se je obrnil za denarno 
pomoč na družbeno-politične 
organizacije in podjetja.

Pustne prireditve se bodo 
začele v nedeljo, 16. februar
ja. Po bližnji in daljnji oko
lici bodo tedaj oklicali Ku
renta. Naslednji večer bo 
slavnostna baklada In občni 
zbor »Prforcen' ‘uisa«. Po kon

čanem zboru vabijo udele
žence gostišča, ki se bodo 
na ta večer posebej pripra
vila.

V torek, 18. februarja, bo 
p ria n ja n je  medveda ter na
stop oračev in sejalcev. Sle
dila bo revija mask. V sre
do bodo na vrsti pogrebne 
svečanosti za Kurentom.

Program je vabljiv, zato 
Kostanjevičani upajo, da bo
do prišli na njihove vesele 
prireditve tudi ljudje iz dru
gih krajev, kjer pustni obi
čaji niso tako razširjeni.

Seja občinske 
konference SZDL
V torek, 4. februarja, tx) 

seja občinske konference So
cialistične zveze Krško. Na 
dnevnem redu so priprave na 
volitve, razprava o volilnem 
programu in sprejetje pravil
nika o volitvah odbornikov 
in poslancev.

KRŠKE NOVI CE
■  OBČNI ZBOR KO ZB. Člani 

k rajevne organizacije ZB K rško, 
178 jih  je  po Številu, se bodo v 
soboto, I. £ebiruarja, ob 16. uri 
zbrali v sindikalni dvorani tovar
ne pap irja  na letnem  občnem  zbo
ru . Ocenili in  analizirali bodo 
lanskoletno delo organizacije, po
govorili se bodo o bodočem  delu, 
izvolili Pa bodo tudi nov, 9-članski 
UD in nadzorni odbor.

■  VABILO NA CELOVŠKE KON- 
F E T iE . A vtoturistično pod jetje  IZ- 
LETO'JC le Se nekaj dni zbira p ri
jave z& ogled tradicionalne in  letoa 
Jubilejne d rsalne revije KONFET- 
TI ki bo od 6. do 19, feb ru a rja  v

zdravstvenem  dom u. V ideti Je, da 
uprave ZD ne gane preobrem enje
nost o rd in ira jočih  zdravnikov v ZD 
in na terenu n iti ne čakanje zava
rovancev. sicer bi verjetno te  
ukrej<ala

■  H lS N l REDI. S tanovanjska 
enota p ri tovarni pap irja  bo t  
kratkem  izobesila v svojih stano
vanjskih hišah hišne rede. N anje 
čakajo  jtanovalci že več ko t leto 
dni Vse kaže, da  nihče drug  n i 
bil p rip rav ljen  prevzeti založništva 
za tiskan je  hišnih redov v tiskarn i.

■  OBNOVA CL.ANSTVA. AMD 
Je im elo v preteklem  letu  pribllž-

- -    . _. . . ________J -  - no 400 članov. Čeprav le nekaj dni
Cciovcu. Za ogled lunetnikov na obnavljajo  članstvo za  letošnje le-
ledu Je potrebno odšteti 88 din.

■  NEUREJ!ENA ZDRAVSTVE
NA SLUŽBA. V ečkrat Je bilo  sU- 
šati pohvale na  račun dobro orga
nizirane zdravstvene službe v ko
m uni. 2e precej časa pa zavaro
vanci ne m islijo  tako. M nenje so 
•spranenili zaradi večurnega čaka
n ja  v zdravstvenem  dom u. ki je  
potrebno, da bolan zavarovanec 
p ride  do »dravnika. Težave so n a 
stopile zaradi odhoda d v ^  zdrav
nikov in  zaradi odsotnosti nekate
rih  drugih  zdravstvenih delavcev. 
Tudi am bulanta tovarne pap irja

ie že precej časa brez zdravnika, 
:ar še povečuje naval bolnikov v

to . se Je v organizacijo AMD po
novno včlanilo nad 100 avtom obi
listov. P ričakovati Je, da bo lan 
skoletno število članov preseženo, 
saj Je po oceni predsednika AMD v 
občini okoli 800 lastnikov m otor
nih vozil.

■  RAZOČARANI OTROCI. Dne
vi šolskih počitnic h itro  m inevajo, 
o troci pa p raktično n im ajo  kaj po
četi. Veselje s ta  Jim  sk a li'a  nepri
čakovana odjuga In razm erom a 
to jlo  vrem e. Id s ta  pobrala sneg. 
Zaradi tega je odpovedana vrsta 
tekm ovanj, le plavalci niso p riza 
deti. Sedaj se vsak vozijo na 
plavalne treninge v Zagreb



NOVICI IZ LOKE
■  ZDRAVNIŠKO PREDA

VANJE. Medicinska sestra 
Kristina Stojs je imela v 
polni dvorani gasilsk^a do
ma predavanje o higieni na 
vasi ter o nezgodah v gospo
dinjstvu in na kmetiji. V ži
vahni razpravi po predava
nju so med diiigim udele
ženci želeli naj bi podobna 
predavanja še prirejali.

□  SESTANEK GASILCEV. 
Prejšnjo nedeljo je bil v Lo
ki sestanek gasilcev, na kate
rem so sklenili, da se bodo 
trije gasilci udeležili tečaja 
pr v 3 pomoči, ki ga bo občin
ski odbor RK priredil v fe
bruarju. Dogovorili so se tu
di, da bodo prestavili vrata 
gasilskega doma, ker so 
zdaj obrnjena naravnost na 
cesto. Pionirska enota lo
ških gasilcev bo začela z va
jami za vsakoletno tekmova
nje.

S. Sk.

Za cesto k Sv. Ro
ku -  zahvala vsem

Cesta Klavniška ulica — 
Sv. Rok je po zaslugi m arlji
vih prebivalcev in organiza
cij že dograjraia, potrebno 
bo zgraditi le še 500 m ce
stišča do sosednje vasi. Ak
cijo je vodil Slavko Zako- 
šek. Ljudje so brez odškod
nine odstopili zemljišče, kjer 
gre cesta, razen tega so se 
obvezali, da bodo opravili po 
13 delovnih dni na odrasle
ga člana družine in prispe
vali od 300 do 1000 novih di
narjev. Gradnja je bila te
žavna, prebiv^ci so opravili 
skupaj 3335 ur prostovoljne
ga dela in 197 prevpzov z 
vprego. Družbena pomoč je 
znašala 6500 din, samopri
spevek v delu in denarju pa 
kar 26.320 din. Nekatere 
družine so naredile tudi po 
30 delavnih dni na člana dru
žine. Gradbeni odbor se za 
pomoč zahvaljiije Socialistič
ni zvezi, krajevni skupnosti, 
gozdnemu obratu, kmetijske
mu kombinatu in Kopitarni, 
porsbej pa tudi dru&ni An
dreja Mrvič iz žapuž, ki je 
podarila 400 kubičnih me
trov peska.

Letos dokončati dom
39 gasilcev IGD METALNE v Krmelju je že lani 
opravilo zanj čez 500 ur prostovoljnega dela

Za letošnji občni zbor ga
silskega društva v Krmelju 
je bilo veliko zanimanje, saj 
se ga je udeležila velika ve
čina članov, razen njoih pa še 
zastopniki METALNE iz Ma
ribora, gasilskega društva 
Trbovlje-mesto, občinske ga
silske zveze in občinske sku
pščine.

Čeprav lanski program ni 
bil v celoti uresničen, je bi
lo društvo zelo delavno, n je
gova prizadevnost pa usmer
jena zlasti na obnovo gasil
skega doma v prostorih nek
danje železniške postaje. Ga
silci so v tem domu opravili 
čess 50G prostovoljnih delov
nih ur, izdatna pa je bila tu
di pomoč podjetja.

V raaipravi so udeležencif 
poudarjali, da bi morala dru
žba dajati gasilstvu večjo 
podporo, predvsem pa bi mo
ral biti večji delež zavaro
valnic. Predsednik Obs Jože 
Knez je menil, da ne sme bi
ti vsa gasilska dejavnost od
visna od proračuna, marveč 
je treba zagotoviti druge stal
ne vire denarne pomoči.

Na občnem zboru so opo  ̂
zarjali tudi na večjo poveza
nost občinske gasilske zveze 
s posameznimi društvi in kot 
primer premajhne povezano
sti navedli organizacijo stroj- 
n ^ a  tečaja, ko so gasilci pri
šli, predavatelj pa ne. Novo

izvoljeni odbor industrijskega 
gasilskega društva METALNE 
čaka v letu 1969 veliko dela. 
Treba je dokončno urediti 
gasilski dom, s tem pa bo 
najlepše proslavljena 20-letni- 
ca delovanja društva in 100- 
letnica gasilstva na Sloven
skem.

B.D.

Njegova dobra 
plat

o  zavitem mostu pri 
Bregu je bilo izrečenih 
že veliko hudih besedi na 
račun graditeljev in vzdr. 
ževalcev. Kmet Nande Im- 
perl se na primer rad 
potrka po prsih, češ:
most. ki sem ga malo vi- 
fe jaz postavil, je trden 
kot nekdaj, tega, ki je
delo tehnikov, pa je tre. 
ba na vse načine podpi
rati, da se ne podere v
globel.

Sicer pa ima vsaka
stvar tudi svojo dobro 
stran. Omenjeni most ima 
na primer tole, kot pra
vijo prebivalci bližnjih 
vasi: »Po svoje je kar 
prav, da je tako, vsaj ve
mo, koliko je ura, ko šol
ski avtobus drdra po raz
majanih mostnicah.«

Vozni red volilnih priprav
Poziv volivcem za kandidacijske konference

Po prvem februarju se bo
do v sevniški občini začele 
kandidacijske konference So
cialistične zveze, sikupmo 32. 
Na njih bodo obravnavali 
predloge za občinske odbor
nike in poslance ter izvolili 
delegate za občinsko kandi-, 
dacijsko konferenco.

Sredi februarja bo v Sev
nici seja občinske konference

OD LISCE DO MALKOVCA
POD(K>RJE: Vaščani te vasi se 

resno p rip rav lja jo  na e lek trifika 
cijo  svojih  dom ov. Z askrbljen i so 
pa prav zarad i tega, k er je  p red 
računska vrednost vseh del več 
ko t 37 m ilijonov s ta rih  d inarjev . 
Seveda bodo sam i opravili vsa te 
žaška dela (izkop jam ) in  skušali 
p rid o b iti les za e lektrične drogo
ve, vendar to  v p rim erjav i s  pred- 
račim sko vrednostjo  ni veliko. Za
to  bodo m orali prispevati tud i p re 
cejšn je  denarne zneske. Za pom oč 
so se obrn ili tud i na  občino in  
vse delovne organizacije. M inuli 
petek  .so im eli v Podgorju prav  v 
ta  nam en sestanek vseh zain tere
siran ih  s trank .

OBVESTILO PLANINCEM. V 
nedeljo , 2. feb ru a rja , vabi p lan in 
sko d ruštvo  »Lisca« vse svoje č la 
ne, da se. udeležijo  izleta na Li
sco. Odhod bo z ju tra j ob 6.30. 
O dpeljali se bodo z vltikom do 
B rega, na to  pa bodo šli peš čez 
Razbor.

KRAJA AVTOMOBILOV. Lani in 
tu d i letos je  b ilo  v Sevnici že več 
k ra j avtom obilov. Sevniška posta 
ja  m ilice je  s to rila  vse, da  so te  
avtom obile č im prej našli in  jih  
v rn ili lastn ikom , vendar k ljub  te 
m u enega, ki je  bil ukraden  v 
novem bru m inulega le ta , doslej Se 
niso našli. Za ta  de jan ja  so v ve
čin i prim erov osum ljeni gojenci 
vzgojnopoboljSevalnega dom a Iz 
Radeč, ki pogosto pobegnejo iz 
dom a.

SVET ZA KM ETIJSTVO IN  GO
ZDARSTVO bo n a  ju tr išn ji seji 
razp rav lja l o p o trd itv i pe tle tn ih  
lovskih načrtov , o  ustanovitv i lo 
višča Bučka te r predvsem  tud i o 
pospeševai^ju zasebne km etijske 
proizvodnje in  davčnih olajšavah, 
ki naj b i Jih sevniška občina do 
ločila  s svojim  odlokom  za tis te  
km ete, ki bodo m odernizirali p ro 
izvodnjo.

IZDELAN je  regionaln i p ro sto r
ski program  razvoja tu rizm a na 
D olenjskem , ki ga je  izdelala Do- 
le n js lu  t iu ^ tič n a  zveza Novo m e
s to  ob sodelovanju  Zavoda za izo
braževanje kadrov in  p roduktiv 

nost dela iz Novega m esta. Ta

SZDL. Na dnevnem redu bo 
ocena dosedanj^a dela od
bornikov ter smernice za pri
hodnje, razen tega pa tudi 
volilni pravilnik, katerega os
nutek je že pripravljen.

Na konferenci bodo obrav
navali volilni program, ki bo 
sestavljen kratko in vsem ra
zumljivo, predvsem pa bo re
alen in uresničljiv. Vodstvo 
Socialistične zveze pričakuje, 
da bo na bližnjih kandidacij
skih konferencah sodelovala 
večina volivcev v občini, pred
vsem pa člani družbenop>oli-

program  obravnava tud i obm očje tičnih organizacij in društev, 
občine Sevnica.

■  IZLET V CELOVEC. 8. fe 
b ru a rja  bo iz Sevnice vozil av to 
bus na  znam enito d rsalno  revijo  v 
Celovec. la le t stane 95 d inarjev  za 
osebo, p rijave  j «  zb ira  Jo fe  Sm o
dej na  občinski gasilski zveži v ga
silskem  dom u.

■  BOROVO V NOVIH PROSTO
R IH , P rejšn ji teden so  preselili 
p rodajalno  »Borovo« v nove, lepo 
urejene p rosto re  v trgovski hiši.
K ot je  povedal vodja poslovalnice 
Vlado K ozam ernik, Je gradbeni del 
»tal 230.000 d in , skupaj z vso o- 
prem o p a  bo trgovina veljala sko
ra j 300.000 din.

NIMAJO SVE2EGA KRUHA.

15. februarja —  
maškarada

Ker bo predpusta sredi fe
bruarja že konec, je treba s 
pripravami na letošnje pu
stovanje zelo pohiteti. Tudi 
letos bo v Sevnici priljublje
na Partizanova maškarada na 
pustno soboto, 15. februar
ja. Zanjo je zbrano že veliko 
število lepih nagrad, ki jih 

Prebivalci Š m arja  hvalijo  ponudbo bodo dobile naj<bolj posreče- 
V novi m esariji in  trgovini kme- 
t l j s ^ a  kom binata  »ZASAVJE«,

Predvideno je, da  bo še letos e lek trific irana železniška proga do Dobove. Pri Bo- 
š ta n ju  že g rad ijo  veliko tran sfo rm ato rsk o  p o sta jo , v p rašan je  pa  je , k a j bo z že
lezniškim i prehodi, k i ov irajo  cestn i p rom et. V Sevnici se včasih naberejo  še 

d aljše  kolone n a  obeh s tran eh  železniške proge. (F o to : Legan)

KDO NAJ V SKUPŠČINI ZASTOPA INTERESE MANJ RAZVITIH?

„Še bolj se čutimo zapostavljene“
Stališče političnega aktiva sevniške občine glede volitev poslancev

K ot sm o na k ra tk o  že poročali, se je  v ponedeljek, 
20. ja n u a rja , v Sevnici sesta l š irši po litičn i aktiv  
sevniške občine in  podprl od p rto  pism o vodstva 
dn ižbenopolitičn ih  organizacij treb an jsk e  občine, ki 
so p ro te s tira la  zarad i delitve poslansk ih  m est v zbo
rih  delovnih skupnosti republiške skupščine tako, 
ko t je  p red lagala volilna kom isija  republiške kon
ference SZDL. V Sevnici so svo ja sta lišča  oblikovali 
takole:

ne maske — posamezniki in 
skupine. Udeleženci pustova- 
nja, za nag^rade se je vredno 
potruditi!

»Podpiramo stališče politič
nega aktiva trebanjske obči
ne, ki jasno osvetlju^je deli
tev volilnih enot in poslan
skih mest. 2e v minulem ob
dobju je med našimi občana 
obstajalo prepričanje, da so 
manj razvita območja Slove
nije, kamor šteje tudi sevni
ška občina, premalo upošte
vana v programih gospodar
stva in družbenih služb ter 
v položaju občin.

Ce bo v prihodnje taka ot>- 
močja zastopalo še manj ix>- 
slancev. kot >ih je doslej, bo 
to zapostavljanje , še bolj iz
razito. Izredno velike volilne 
enote bi vplivale na zmanjša
no družbeno-politično dejav
nost v občini.

Ker republiška skupščina ne 
sprejema odločitve samo v 
interesu zapKjslenih v kultu
ri, prosveti ali zdravstvu — 
temveč v interesu vseh pre- 
o-% îcev Slovenije, je nespre
jemljivo stališče, da bi man
date razdelili izključno po 
številu zaposlenilh v teh de
javnostih. V tem smislu ne 
more dovolj uspešno delova
ti poslanec, ki živi v drugač
nih razmerah, kot živi prebi
valstvo oziroma njegovi vo
livci, zlasti ne tedaj, če je 
redno zaposlen v svoji delov
ni organizaciji in mu pri
manjkuje časa za dobro op
ravljanje poslanske viloge.

V družbenopjlitičnih orga
nizacijah smo povsod poudar
jali, da je FK)trebno krepiti 
samoupravo na vseh področ
jih ter na vseh nivojih in

smo tudi vsa družbena \^ra- 
šanja v občini urejali na ta 
način, ki je edino učinkovi
ta in možna pot.

Naš aktiv razume da v vseh

vprašanjih družbenega življe
nja ni mogoče najti za vse 
najboljših rešitev glede raz
delitve poslanskih mest v 
zborih delovnih skupnosti pa 
se odiločno zavzema, da se 
upošteva tudi število prebi*- 
vaJcev, in ne samo Število 
zaposlenih v posameznih de
javnostih. Zahtevamo, da re
publiška konferenca SZDL in 
republišča skupščina naša sta
lišča tudi upoštevata.

Širši politični aktiv 
občine Sevnica

želeli pa  bd tud i svež k ruh  in  ne 
en dan  starega.

■  POZIV UPOKOJENCEM. Sev- 
niStoo d ruštvo  upokojencev poziva 
svoje člane, naj vsaj do konca 
m arca jxxravnaJo ftlanarino, ker bo 
km alu  po tem  občni zbor društva, 
na katerem  bodo obravnavali vsa
koletni obračun.

■  NI POPUSTA PRI OLJU. Vod
stvo občinske g a slls te  zveze se Je 
pritožilo , zakaj tud i gasilci tako  
kot g o sp o d in jiv a . Sole ta  zdrav
stvene ustaix>ve n im ajo  poi^usta p ri 
nakupu gorilnega o lja . Dobili so
odgovor, da  zdaj s tan ja  m  m o g o č e --------------------------------------     —

k S T S S "«  J® p«"’*« «“ !!; Y “e-
pozabija/o  na  g a s i j o .  inventarja v g^ilskih želo ter o nalogah gasilstva.

■  RAZUMEVANJE LISCE. Na društvih sevniške občine, so Javno so opozorili podjetja, 
50-umi tečaj za izprašane gasilce le-ta sorazmero kar dobro naj čimprej izdelajo obram-

c^jiemljena To so »M ^ r t e .
blida za druge delovne orgiuidzacije, tuda na razširjeni soji obcin* Seveda tudi tokrat niso mo- 
da  b i pokazale več razum evanja za ske gasilske zveze, 19, janu- gli mimo financiranja »asll- 

Tečaj se bo  kMičai 2. ^  kateri SO sodedovali stva. Predsednik občinsikf
predsedniki, tajniki in povelj- skupščine Franc Molan je na 
nlki društev.

Društva so dobro opremljena
   #________________

K temu pripomore tudi lastna delavnica —  Občni 
zbor občinske gasilske zveze bo 16. marca

gasilstvo, 
m arca.

B SE ENA CESTA. S prosto- 
nim  delom  so začeli g ra ^ ti  te  

eno cesto  na  obm očju krajevne 
skupnosti Sevnica. L judje so skle
nili n ared iti cesto Šm arje—Ledina 
prek Zajčje gore.

Občni zbori društev so bili 
opravljeni že povsod z iâ je- 
mo Sevnice, kjer bo 9. febru
arja. Občni zibor občinske ga
silske zveze bo v nedeljo, 16. 
marca. Zanj se je potrebno 
temeljito pripraviti, ker bo 
treba izbrati tudi novo vod
stvo.

Na seji so govorili o p ri
pravljenosti na vojno stanje

seji zagotovil, da bo gasil
stvo dobilo prav toliko Iz ob
činskega proračuna kot lani. 
Obravnavali so tudi priprave 
na stoletnico sevniškega ta
bora ter na stoletnico sloven
skega gasilstva, predsednik 
občinske gasilske zveze Jože 
Smodej pa je poročal o gasil
ski ekslkurzijl na Bavarsko. 
Se bolj se počutimo zapo
stavljene

Pri najstarejši Sevničanki
Upokojenka Neža Umek iz Kolodvorske ulice 1 

bo 21. februarja stara 90 let
Kar za 8 let je prese

gla potrebno pokojninsko 
dobo; 43 let ima prizna
nih kot gospodinjska po
močnica, pa ji je še osta
lo veliko čaša, da uždva 
zaslužen pokoj, poseda v 
svoji skromni izbi in se 
kdaj pa kdaj napoti na 
krajši sprehod.

človeka preseneti z iz- 
rednim spominom. »Da, 
to je bilo pa na sv. Jože
fa tega in tega leta,« pod
krepi vsako pripK)ved, pa 
čeprav gre za dogodek 
pred 60 ali 70 leti. »V 
Sevmco sem prišla leta 
1905, tisti dan, ko je bila 
veselica Franca Jožefa. 
Kot vidite, sem tu ostala 
vse doslej.«

»Kaj pa zdravje, kar 
trdni ste videti?« jo pov- 
orašamo.

»Ko sem bila mlada, 
sem bila tako . bledična, 
in slabotna, da so me por 
slali celo na poseben pre
gled krvi. No, potem se 
je kri popravila in sem 
bila kar zdrava. Zdaj pa 
se me je lotila revma, 
ki me včasih muči celo 
noč.«

Neža je preživela vse 
svojce in svoje gospodar
je. Težko ji je, kadar pri
poveduje o njih. Čas si 
krajša, kot ve in zna. Do 
lanskega leta je imela ce
lo naročen naš list, zdaj 
pa ji je vid toliko opešal, 
da ne more več brati. 
Pomagajo ji sosedi, ki so 
nas tudi opomnili, naj ji 
v domačem listu zaželimo 
zdravja in zadovoljtsva 
ob njenem visokem jubi
leju. M. L.

Preživela je  vse gospodarje (Foto: Legan)
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ČE DAŠ VEČ ENEMU. MORAŠ VZETI DRUGEMU

Vprašaj nad občinskim proračunom
Za leto 1969 manjka 1,24 milijona novih dinarjev -  Prispevki iz osebnega  

dohodka od kmetijstva so po predlogu skupno za 5 odstotkov večji

Sestavljavci občinskega proračuna se še niso znašli 
pred večjo zagonetko: po doslej predlaganih me
rilih in izračunih bo v občinski blagajni letos manj
kalo 1,24 milijona novih dinarjev, pri tem pa anu
itete, ki jih je tudi treba plačati, niti niso vštete. 
Temeljni izobraževalni skupnosti bi po izračunu 
občina dala za 66,8 odst. več denarja kot lani, dru
ga proračunska poraba pa bi se morala zmanjšati 
na 79,4 odst. lanske. Kaj ukreniti?

Značilno za letos je, da bo
do skupni dohodki proraču
na za 5 odst. manjši kot la
ni. Občina bo dobila manjši 
delež od prispevkov od oseb
nih dohodkov, sorazmerno 
manj od obrti in avtoprevoz- 
ništva — zaradi ukinitve pro
metnega davka na avtopre- 
vozniške storitve. Nekateri 
viri dohodkov proračima bo
do sicer večji, vendar bodo 
skupni dohodki manjši od 
lanskih.

Računajo, da se bodo za
služki zaposlenih povečali le
tos za 6 odst., zaposlenost 
pa za 1. odst., vendar bodo 
zaradi nižje prispevne stopnje 
dohodki proračuna občine 
od osebnih dohodkov za 8 od
stotkov manjši.

Trebelno: letos 
19 cest

Leftošnji načrt krajevne 
skupnosti Trebelno predvide
va vzdrževanje in obnovo kar 
19 cest. Letos naj bi zgradi
li tudi 2 km nove ceste Sta- 
tenberk—Jagodnik in en ki
lometer ceste Zapadeži—Sred
njak, obnovili cesto Mirna 
vas—Španov most ter še ne
katere drage vaške poti in 
ceste.

V sredo je bila v Treb
njem razprava o proračunu 
in obdavčitvi kmetijstva. Ker 
so se prispevne stopnje po
večale za toliko, da jih za
radi povečanih drugih daja
tev in splošnega položaja 
kmetijstva kmetovalci ne bi 
zmogli, so obremenitve 
zmanjšali tako. da so neka
tere katastralne občine dali 
v nižje skupine oziroma pod- 
skupščine. Skiun^ni prispevki 
iz osebnega dohodka od 
kmetijstva bi se tako poveča
li za 5 odst., kar je po mne
nju predlagateljev še spre
jemljivo.

Davek od prometa blaga 
na drobno bo dal po predvide
vanju za 5 odst. več dohod
kov. Delno se bodo povečali 
tudi nekateri drugi dohodki 
proračuna, ki pa ne pred
stavljajo večjih postavk pro
računa.

In izdatki? Po izračunu 
strokovnih služb bi bilo mo
goče proračunske izdatke 
zmanjšati na skupno 5,33 mi
lijona dinarjev. Socialno var
stvo zahteva zaradi večjega 
števila podpirancev in draž
jega oskrbnega dne v domo
vih za 22 odst. več denarja, 
več je treba tudi za zdrav
stveno zaščito in kulturno 
dejavnost, za krajevne skup

nosti in družbeno-politične 
organizacije ter društva pa 
je predvideno prav toliko kot 
lani.

Stroški za delo državnih 
organov (občinske uprave, 
sodišča, uprave javne varno
sti voljenih organov, pravo
branilstva) bi po predlogu 
znašali 1,87 milijona din ali 
5,2 odst. več kot lansko leto. 
Samo za občinsko upravo je 
predvideno 1,21 milijona din 
aU za 2,7 odst. več.

Po merilih, ki jih je pred
lagala republiška izobraževal
na skupnost in potrdil repu
bliški izvršni svet, bo moral 
občinski proračun odstopiti 
temeljni izobraževalni skup
nosti 2,34 milijona din ali dve 
tretjini več kot leta 1968. Ko 
se vse to preračima, zmanj
ka za kritje donigih potreb 
1.24 milijona dinarjev, pri 
tem pa niso vštete anuitete 
ki jih je treba plačati iz ob
činskega proračuna v znes
ku 623.090 din. Kako premo
stiti primanjkljaj, je še od
prto vprašanje.

M. LEGAN

Toplo popoldne je v nedeljo, 26. januarja, zvabilo v 
vinograde prve vinogradnike. Tako je Tone Bevc (na 
sliki) obrezal prve trte v svojem vinogradu nad Rib- 

jekom pri Mokronogu. (Foto; Legan)

ZDAJ LE DVA VRTCA V VSEJ OBČINI

Potrebe ne prenesejo odlašanja
Kaj predvideva program razvoja otroškega varstva v Trebnjem, Mokronogu 

in na Mirni -  Podaljšano bivanje v šoli zaenkrat neuresničljivo

Začele so se priprave
Slab obisk na Mirni —  Komisije pripravljajo 
volilni program —  Delna sprememba v skupščini

v  trebanjski občini so se 
že začele priprave na skup
ščinske volitve. V krajevnih 
organizacijah SZDL, ki jih  je 
skupno 18, bodo hkrati opra
vili letne konference in kra
jevne kandidacijske konferen
ce, kjer bodo razen kandida
tov za odbornike in delega
tov za občinsko kandidacij
sko konferenco izbrali tudi 
kandidate za člane občinske 
konference SZDL, fci ji bo 
spomladi potekel mandat.

V prvih krajevnih organiza
cijah je bil odziv zelo razli
čen. Tako je bilo v Dobrni
ču. na Čatežu in v Sentruper. 
tu dosti udeležencev in uspe
šen dogovor, mnogo slabšo oa 
je bilo v sredo na Mimi, kjer 
konference niso mogli opra
vi td, ker je prišlo premalo 
ljudi, od starega odbora pa 
samo dva člana.

Volilna komisija občinske 
konference SZDL je že spre
jela nekatere predloge za od
bornike in poslance, počaka
la pa bo do konca prve po
lovice februarja, ko bodo op-

Krmelj: strojniški 
tečaj

Tudi v Krmelju bo 2, 9. 
in 16. februarja strojniški te
čaj za gasilske strojnike iz 
vseh društev na tem območ
ju  občine. S tem bo poprav
ljen organizacijski spodrs
ljaj, ko je bil tečaj že skli
can, predavatelja pa ni bilo.

ravljene vse krajevne kandi
dacijske konference in kandi
dacijske konference v delov
nih organizacijah ter bo na 
vrsti občinska kandidacijska 
konferenca.

Občinska skupščina bo tudi 
v prihodnje imela 58 odbor- 
niških mest. Predlagam 'e. 
da bi v zboru delovnih skup
nosti odvzeli kmetijski pod
skupini dve mesti in jih da
li industriji v skladu s spre
menjeno strukturo prebival
stva v zadnjih letih.

Komisije, ki bodo pripra
vile volilni program, že de
lajo. Stvaren, uresničljiv in 
jasen volilni program je tre 
ba čimprej pripraviti, da bo
do z njim  seznanjeni volivci.

Trebanjska občina ima 6 
tisoč otrok v starosti od 14 
let, vendar je v organizira
no otroško varstvo aajetih 
vsega 48 otrok. Ocenjujejo, 
da je v treh občinskih sre
diščih, Trebnjem, Mokrono
gu in na Mimi, od skupno 
341 predšolsikih otrok več 
kot p>olovica takih, za kate
re bi morali organizirati var
stvo. če k njim prištejemo 
še otroke, ki hodijo v šolo, 
potrebuje otroško varstvo kar 
500 otrok ali desetkrat toli
ko, kot je zmogljivost vrtcev 
v Mokronogu in Trebnjem.

Starši si seveda pomagajo, 
kot vedo in znajo, zato teža
ve vseeno niso tako hude, 
kot kaže na prvi pogled in je 
še čas, da občina tudi glede 
tega naredi napredek.

Zaostalost se ne kaže sa
mo v majhnem odstotku ot
rok, ki so v varstvenih u.'>ta- 
novah, temveč tudi v s’abi 
opremljenosti in stiski, v ka
terih so otroci in njihovi 
vzgojitelji. Trebanjski vrtec 
na primer ima samo 0,82 
kvadratnega m etra igralnega 
prostora na enega otroka; 
podobno je tudi v Mokro
nogu.

Najhuje pa je na Mimi, 
kjer na potrebe po organizi
ranem otroškem varstvu že 
nekaj let stalno opozarjajo.
V tem kraju se bodo z do
graditvijo nove šole razmere 
bistveno spremenile, saj bo 
za vrtec na voljo dovolj pro
stora v stari Soli.

Program za naslednjih ne
kaj let predvideva izboljšanje 
tudi v Trebnjem in Mokro
nogu. Ko bo v Trebnjem do-

Več naročnikov knjig 
Prešernove družbe
Ugotovitev, da polovica Slo

vencev v enem letu ne pre
bere nobene knjige, je spod
budila Prešernovo družbo k 
še večji prizadevnosti za do
bre, toda cenene knjige. V 
trebanjski občini je bil zad
nje leto narejen opazen na
predek, saj se je število po
verjenikov povečalo od 5 na
7, število naročnikov knjig 
Prešemove družbe pa od 85 
na 138. Največ naročnikov 
je pridobila Mara Strajnar, 
učiteljica na osnovni šoli 
Mima. Poverjeniško mrežo na 
meravajo v občini še razširiti.

končana gradnja montaž
ne stavbe, bo v njem pridob
ljeno 90 kvadratnih metrov 
igralnega prostora, v mokro- 
noškem vrtcu pa bodo opra
vljene nekatere izboljšave v 
notranji ureditvi.

Račun kaže, da bi za ures
ničitev teh načrtov potrebo
vali 551.300 diimrjev, pri če
mer pa so všteti vsi izdatki 
za gradnjo vrtca v Trebnjem, 
ki so ga lani začeli graditi 
angleški mladinci. Pol potre
bnega denarja se bo nabra
lo v rednih virih, za pol pa 
bo pK)trebno najeti posojila.

Zakaj v Trebnje 
po obrazce?

Davčna uprava v Treb
njem letos ni izdala dovolj 
pismenih razglasov za vlaga
nje davčnih prijav. Davčni 
zavezanci so sicer s tem se
znanjeni po časopisih, vendar 
to ni dovolj. Ker občina ni 
založila krajevnih uradov s 
potrebnimi obrazci, morajo 
davčni zavezanci ponje v Tre- 
Dnje, s tem pa imajo nepo
trebno pot in stroške. Razu
mljivo je, da bo zaradi tega 
vloženih tudi manj prijav. 
Na tak način se oblast ne 
približuje občanom.

S. P.

NOVO v MOKRO
NOGU

■  KONČNO ST\LN1 
ZDRAVNIK. Končno je Dudi 
Mokronog dobil stalnega 
zdravnika splošne prakse, ki 
dela vsak dan dopoldne, le 
ob petkih popoldne, ker ta 
dan dela dopoldne otroška 
zdravnica. S tem ukrepom 
zdravstvene službe in z 
zdravnikom dr. Jožetom Ja
kličem so prebivalci Mokro
noga in okolice zadovoljni.

n  DOBER KRUH Z iMIR- 
NE. Ker je dosedanji mo- 
kronoški pek Lavrinšek pre
nehal peči kruh, vozijo se
daj km h z Mime, prodaja 
pa ga poslovalnica pri cerk
vi. Trgovsko podjetje DO
LENJKO odjemalci prosijo, 
naj prodajo nadaljuje, saj je 
icruh zelo dober. Slišati je 
namreč, da bo trgovina pre
nehala prodajati kruh tikoj, 
ko bo začela spet delati mo- 
kronoška pekarna. Ljudje 
menijo, da je konkurenca 
nujno potrebna.

Elektrika za 
Lipnik?

Lipnik, majhno naselje z 
nekaj hišami, je ena izmed 
zadnjih vasi v trebanjski ob
čini, ki še nima električne 
napeljave. Spada v krajevno 
skupnost Dol. Nemška vas, 
ki ima v načrtu elektrifika
cijo te vasi, če bo le dobila 
predvideno občinsko T)omoč. 
Brez elektrike so še nekate
re druge hiše v tem delu ob
čine, vendar so tako razme
tane, da bo napeljava razme
roma draga in težje uresnič
ljiva.

Obračun TVD Par
tizan Trebnje

23. januarja se je sestal 
odbor TVD Partizan in ob
ravnaval zaključni račim za 
lansko leto ter načrt za de
lo v letu 1969. Društvo je do
bilo lani 6.000 din pomoči iz 
občinskega proračima in je 
z nekaj dodatnimi dohodki 
končalo lansko leto brez pri
manjkljaja. Za letos je ra
zen odbojkarske in košar
karske sekcije predvideno 
tudi tekmovanje v plavanju 
v novem kopalnem bazenu 
na Temenici. Odbor je skle
nil razširiti članstvo in pri
tegniti k športu več mla
dine.

Danes o o/roškem 
varstvu

Danes pKjpoldne se bo v 
Trebnjem sestala skupš'iina 
temeljne izobraževalne skup
nosti. Na dnevnem redu je 
program razvoja dnevne
ga varstva otrok za obdobje 
naslednjih štirih let, pro
gram razvoja in financiranja 
izobraževanja v letošnjem le
tu, zaključni račim temeljne 
izobraževalne skupnosti za 
lani in zaključni račun sk]a- 
da za otroško varstvo.

Naročite 
svoj list 
na domači 
naslov

TREBANJSKE IVERI
■  NAČRTI ZA GRAD. V tre- 

banj »kem gradu Je razen raastav- 
nega p ro sto ra  za dela slovenskih 
ljudskih  um etnikov, ki jih  združu
je  treban jsk i tab o r, predvidena tu 
d i ureditev  Baragove sobe. k je r bo 
razstavljena Baragova zapufiCina. 
Friderik  B araga, nekdanji lastn ik  
gradu, dom a iz M ale vasi. Je 
nam reč razen svojega verskega po
slanstva m ed preprostim  lju d 
stvom  v Am eriki opravil delo, ki 
presega verske okvire.

■  GOSTOVANJE IZ LJUBLJA
NE. v nedeljo  je  gostoval v Treb
njem  KUD F rance Prešeren Iz 
L jubljane s Pinžgarjevo igro 
»Razvalina življenja«. V stopnina Je 
b ila razm erom a visoka — 5 din 
na osebo.

■  IGRIŠČE PRI MODNIH O- 
PLAČILIH. P ri ob ra tu  MODNIH 
OBLAČIL v Starem  trg u  bodo

zgradili odbojkarsko Igrišče. M la
dinski aktiv  bo potem  i^rirejal 
različna tekm ovanja.

■  POSVET o  LOVSTVU. V to 
rek Je bil sklican sestanek p red 
stavnikov sevniSke, novom eške in 
treban jske občine na katerem  so 
obravnavali vprašan ja  o lovstvu, 
ki zadevajo vse tr i občine.

■  RAZPRODAJA. MODNA O- 
BLACILA so v to rek  spet p rired ila  
razprodajo  konfekcijskih izdelkov. 
Take razprodaje so ponavadi k a r 
dobro obiskane.

■  TREBNJE IMA 829 PREBI
VALCEV. T renutno im a naselje 
T rebnje 829 prebivalcev. K er se 
k ra j h itro  veča, bo potrebno prej 
a li slej uvesti ulice, o čem er p ri
s to jn i že razm išlja jo . Ko se bodo 
k T ^ b n jem u  p rik ljučili tud i b li
žnji k ra ji; S tari ti^ , Odrga in 
Cviblje. se bo T rebnje še precej 
povečalo.

60 šolarjev in predšolskih otrok se je udeležilo smučarskega tečaja ki ga vodijo 
telovadni učitelj Nace Bukovec, njegova žena Bariča, sin Andrej in dijak Nace 
Sila. Tečajniki so smučali tudi v Crmošnjicah, največ časa pa so prebili na smu
čišču za pokopali.ščem v Trebnjem. Na sliki je ena izmed skupin. (Foto: I>egan)
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Slabo spričevalo
Čeravno slišimo o društve

ni m družbeni dejavnosti v 
Artičah veliko pohval, tega ne 
bi mogli reči za knjižnico. 
Leta kljub menjavi knjiž
ničarja že pol leta ni izposo
jala knjig. V prosvetnem 
društvu se bo moral kdo za
vzeti, da bo delo drugače 
steklo. Tako so menili čiani 
občinskega sveta ZKPOS na 
seji 11. januarja.

Otroci na snegu
Zadnje dni so osnovne So

le v brežiški občini priredile 
več smučarskih tekmovanj.' 
Na Veliki Dolini goje san
kanje in smučanje že nekaj 
let. Učenci so se tokrat po
merili tudi v smučarskih sko
kih, slalomu in spustu. Tudi 
sankači so prišli na svoj ra
čun. Najboljše so nagradili, 
v nedeljo, 12. januarja, pa 
so jih spremili na republiško 
pionirsko prvenstvo Hrvatske
v Sveto Nejjeljo.

IZ BREŽIŠKE 
PORODNIŠNICE
P reteklih  š tirin a js t dni so v 

b režiški porodnišnici rodile; An
to n ija  C erjak iz  Pesjega — deč- 
Ka, A ntonija Pedretič iz Fluga — 
dečka, Alojzija K ink iz Raven — 
Alojza, Tereza JevSnik iz B resta
nice — deklico, V eronika Ka- 
večiC iz N ot« v a«  — deklico, 
M arija P leterski iz K rškega — 
M atjaža, Dragica Žmavc iz Bre
žine — B ernardo, Pavla Koren 
iz Pokleka — Silvo. T erezija Ho- 
ste  iz L jubljane — Tom aža. F ran 
čiška Kozole iz V eternika — Jo 
žeta, Frančiška Avsec iz K rškega
— dečka. M arija Ferlin  iz Piršen- 
brega — V lada, M arija G iovaneti 
iz K rm elja — D raga, Olga Petan 
iz Sel — R oberta, Jožefa Zierer 
iz Sevnice — D am tana. M arija 
Kovačič iz Vukovega sela — 
deklico, E lizabeta R ajte rif iz Čre
šnjevca — B ernardo. M ojda Plan- 
k ar iz Veniš — Bojano. M btna 
K ranjc iz Zabukovja — .\'b ino , 
Alojzija Brečko iz Sevnice — 
Bogdana. M arija K ranjc iz Pod
gorja — M ojco. M arija Savnik iz 
Cm ca — B orisa, E rika Revinšek 
iz G abem ika — dečka, M aida 
M arondini iz Sevnice — Rosando, 
Ivanka Pož\in iz Apnenina — M i
lana in  N ada ćem elič  iz Globo
kega — Danico.

Matični urad Artiče
v decem bru ni bilo rojstev iz

ven porodnišnice Poročila sta  st*: 
S tiepan Šepat, de’avec iz Sen- 
kovec. in T ere iija  Urek, bolniška 
r*re?nica iz Trebeža. — U m rla je: 
M nriia C iriak , orpužitkarica iz 
Dečnih v*l 77 Jpt

RADIO BRFŽICE
PETEK, n .  JANUARJ.\; 18.00 

do 18.20 — Nove plošče RTB. ob 
vestila. 18.20—19.M — G lasbena 
oddaja; Izbrali ste  sam i

NEDKIJA, 19. JANU.^RJA: 11,00
— Domače zanim ivosti — P rip ra 
ve na letošnje volitve — D am jan 
Vahen; Turizem  sb lliu je  narode — 
Za naše km etovalce; Obisk p rt 
reko rderjih  p ride 'ovan ja  h ibridne 
koruze — N edeljsko srečanje z 
Avgustom Stankom  in njegcnrimi 
pevci — Pozor, nim až p rednosti — 
O bveUila, reklam e In s|;<ored ki- 
nem atogrtJov  12.30 — Občani če
s tita jo  in pozdravljajo .

TOREK, 21. JANUARJA; 18.00 
do 19.00 — Novo v k n jižn id  — 
Jugoton vam  predstav lja  — Iz na 
še glasbene šole — Športn i ko
m en tar — O bvestila in  film ski 
pregled. 19.00—19.30 — G lasbena 
oddaja; D iskofili p redstav ljajo  
svoje novosti.

P ark iran je  je  dovoljeno res 1 uro, toda kateri 
si bo upal zapeljati v kupe snega sred i 

(Foto: Jožica Teppey)

voznik
Brežic?

Vodovod v Globočicah
v vasi Globočice na poboč

ju Gorjancev je bila v sobo
to, 11. januarja, prijetna sve
čanost; dogradili so namreč 
vodovod. To akcijo so opra
vili vaščani z izredno enot
nostjo, prizadevnostjo in pre
magovanjem številnih težav. 
Doslej so hodili po pitno vo
do in nap>ajali živino v glo
bokem jarku pod vasjo, kjer 
izvira potok Globočica. Pri 
gradnji vodovoda so položili 
500 m cevi za napajalni vod 
do zbiralnika. Tega so zgra
dili nad vasjo tako, da zna
ša višinska razlika med za
jetjem in zbiralnikom 59 m. 
Iz zbiralnika so razpeljali ce-.
vi do posameznih hiš Tako 
je dobilo vodo 16 gospodinj
stev, kolikor jih šteje ta vas.
S tem se je ljudem izpolnila 
večletna želja: ženam in de
kletom ne bo tjeba več no
sita vode na glavah in mo
žem v brentah.

BREŽIŠKA 
KRONIKA NESREČ

Preteklih š tirin a js t dni so se 
ponesrečili in iskali pom oč v 
brežiški bolnišnici;

Jožeta Fraiikoviča, kovača iz 
Podbočja, Je rte^do udaril po gla
vi in m u jo  poškodoval; Janko 
Severovič, logar iz S to jdrage, Je 
padel m si Tilomil levo nogo; 
M ihael Uivk. upokojenec z Mi- 
halovca. Je i>adel z lestve in si
poškodoval glavo te f dobil n o tra 
nje poškodbe; Jožefa Senica, gos
podin ja iz Sevalce, Je i^idla v
kuhinji in si poškodovala desni
kolk; Jožeta Nagliča, delavca iz 
Lok, Je povoail avto in mu po
škodoval glavo, desno in levo ro 
ko; P rte r 21gante. sin uslužbenca 
iz Krškega, si Je p ri sm učanju 
zlomil desno iv>go; Ivanka Zorko, 
upokojenka iz S en tlenarta , ja  pa 
d la na dvorišču in  si poškodova
la levo nogo; Jožefa Avguštin, u- 
pokojenka iz G oleka, je pad la  na 
po ti in si poškodovala glavo; An
ton Drstven.<iek. vojni invalid s 
M etnega vrha. Je padel na cesti 
in  Ji poškodoval glavo te r prsni 
koš; S tjepan Celec, delavec iz Lu- 
čelnlce, je padel pri delu in si 
zlomil levo nogo.

NOVO V BREŽICAH
■  DANES TEDEN SE JE  SE 

STAL aktiv m ladih kom unistov 
za Brežice in bližnjo okolico. 
Z brani občani ZK so izvolili vod
stvo aktiva, spreJeU delovni p ro 
gram  in pravilnik. Aktiv bo vodil 
petčlanski sokretcria t. Za sekre
ta r ja  so izvolili M arjana M aričiča. 
Dogovorili so se, da bodo obisko
vali politično  šolo, ki Jo bo v 
sodelovanju z občinskim  kom ite
jem  yx. organizirala delavska un i
verza.

MUELAVSKO PROSVETNO DRU. 
STVO BRATOV MILAVCETV je  pri- 
Čelo vaditi M achiavellijevo kom e
d ijo  »M andragola«. Ig ralska sku
p ina se bo predstavila občinstvu
v začetku m arca. Za vaje društvo 
n im a lastn ih  prostorov in gostuje 
k a r v p isarn i obrat«  IMV.

■  (>IMNA/IJC:i so si na roko
m etnem  igrišču pred šolo uredili

drsališče. Pridno ga polivajo z

vodo, da bo ledena ploskev lahko 
čim prej sp rejela  ljub itelje  drsalne
ga ftporia.

■  UCENCI (iL .\SK EN E ŠOLE so
14. jan u a rja  prired ili koncert za 
gojence in s tarše . Tako prireditev  
p rip rav ijo  vsak mesec. Sodelovali 
bodo tu d i na republiški glasbeni 
reviji in na reviji glasbenih šol 
v C elju. Ob to rk ih  se vključujejo 
v glasbene oddajo brežiškega ra 
dia.

■  DRUfiO SOBOTO V KEBRU. 
ARJU bo v Brežicah tradicionaln i 
taborn išk i ples. Izkupiček p rire 
ditve bodo spet nam enili nakupu 
oprem e za tabo rjen je

■  V MESTU JE  ftE DESI-rr ki 
lometroV neasfaltiran ih  ulic Lani 
je  pom agala m ladina p ri u re ja 
n ju  pločnikov. T udi za letos pred
lagajo organizacije, da bi k u re 

janju m esta privabili m lade

VSAKO LETO IŠČE ZAPOSLITEV 350 MLADIH UUDI

Mladi upajô  da jim bo delavska 
univerza le odprla pot do poklica

Nezadovoljstvo zaradi formalnih razpisov v časopisju -  Sklad za usta
navljanje novih delovnih mest v občini je bil potreben

Po' izjavi p redstavnikov Zveze m ladine le 12 de
lovnih organizacij v brežiSki občini upošteva dogo
vor O p rija v lja n ju  p ro stih  delovnih m est na zavodu 
za zaposlovanje. V ečina pod je tij sp re jem a na delo 
nove delavce brez posredovanja zavoda. M ladim  to 
ni prav, razen tega pa  se p ritožu je jo  zaradi razpisov, 
ki SO največk ra t sam o form alni, sa j je  delovno m e
sto  zasedeno že vnaprej.

BREŽIŠKE VESTI f 6 "

Vodovod so gradili pred
vsem z lastnimi sredstvi. 
Opravili so nad 5000 'delov
nih ur. Pri g^radnji so imeli 
več težay: kamnit teren za 
kopanje jarkov, slab dostop 
do zajetja in zbiralnika, ka
mor so morali spraviti grad
beni material. Sami so zbrali 
13.000 din. Finančno pa sta 
jih E>odprU tudi občinska 
skup^ina v Brežicah in kra
jevna skupnost Mrzlava vas- 
Vel. Malence. Vrednost vo
dovoda je ocenjena na 35.000 
din.

Otvoritve vodovoda so se 
udeležili tudi predstavniki 
občine Brežice. Te je prisrč
no pozdravil prizadevni pred
sednik vodovodnega odbora 
vaščan Ivan Gramc. Z dogra
ditvijo vodovoda v Globoči
cah je dobila vodo zadnja 
večja vas na področju kra
jevne skupnosti.

FRANCE SMERDEIL

Ustni časopis na 
Bizeliskem

v nedeljo. 12- t. m-. ««o obi
skali Bizeljsko Urije časnikar
ji KMEČKEGA CJLASA V za
družnem domu so priredili 
ustni časopis. Tntervmvali .so 
direktorja zadruge Ferda Se- 
petavca, ravnatelja osnovne 
Sole Roka Kržana in še ne
katere. V dvorani <*o bili 
zbrani tudi šolarji.

Delovni ljudje 
se bodo organizirali

v petek, 10. Januarja, je 
občinski sindikalni svet v 
Brežicah sklical telesne de
lovne invalide na razgovor 
s predstavnikiom republiške 
Zveae telesnih invalidov in 
predstavniki dnižbervo-iKJliUč- 
nih organizacij v občini. Raz
pravljali so o pomenu In vlo
gi te zveze ter ievolili pred
stavnika v regioffialno celjsko 
in republiško, zvezo

POPRAVEK
v  .številki 47 Je bilo objav

ljeno, da sta na Bizeljskem 
dva tečaja A vto^oto društva 
in da vodi tečaj v osnovni 
toll tov Arnšek, tečaj v go
stišču »Pri veseli Mimici« pa 
tov. Božič.

Avto-moto društvo Brežice 
nam je sporočilo, da objava 
ni bila točna, ker na Bizelj
skem ' Avto-moto društva 
sploh nimajo. Tečaj v osnov
ni šoli so vodili člani ^MD 
Brežice, medtem ko je v go
stišču vodil tečaj zasebnik 
Ivan Božič Društvo meni, da 
to za tečaj ni primeren pro
stor, ker alkohol ne so ^  v 
bližino bodočih "oznikov Do
pisnike Dolenjskega lista pa 
društvo naproša, da v pri
hodnje pošiljajo bolj točne 
pDdatke, saj ure<iništvo ne 
utegne preveriti vsake vesti.

Za p>omoč se obračajo mla
di ljuidae na sindikate in dru
ge organizacije. Nekoliko jim 
je odleglo, odkar se je ko
nec lan^ega leta občinska 
skupščina odločala ustanovi
ti sklad za nova delovna me- 
9ba. S tem nezaposlenosti še 
ne bo konec. Občinsko gospo
darstvo v sedaivjih razmerah 
ne more nuditi zaposlitve 
približno 350 mladim ljudem, 
ki vsako leto po končani os
novnošolski obveanosti iščejo 
kruh.

Zelo težko je dobiti delo 
za tiste, ki ne dokončajo os
mega razreda osnovne šole. 
Tega se zveza mladine zave

da in na zadnji konferenci 
so člana predlagali, da bi o- 
mogočili mladim poklicno 
usposabljanje pri delavski u- 
niverzi. Ta ustanova je mla
dim že prišla nasproti z vsa
koletnim razpisom večerne 
osnovne šole. Zanjo je precej 
zanimanja in mnogi so jo 
že uspešno dokončal. Pot do 
kruha je delavska univerza 
tako odprla vsem tistim, ki 
so ptokasuuli voljo do učenja.

M!adina je na zadnji kon
ferenci pokazala veliko pri- 
pravljennost za sodelovanje 
z drugimi organizacijami, kd 
do sedaj ni. bilo povsod us
pešno. Največ stikov so go-

jUi s Socialistično zvesso in 
organizacdjamd Rdečega kri
ža, ker so mlade tudi najbolj 
odprtih rok sprejemale v 
svoje vrste. Socialistična zve
za je mladini veliko poma
gala zlasti v Brežicah, ko so 
pripravlgali delovno akcijo. 
Z dobrim sodelovanjem s 
SZDL so se pohvalili tudi v 
Artičah.

Medsebojne stike med ZMS 
î > drugimi organizacijami 
pogosto otežujejo ra ’ čni 
pogledi na način dela. Mladi 
se c^evajo  za sodobne ob
like, starejši pa so vajena 
aktivističnih prijemov, ki jih 
mladi ljudje odklanjajo. Mla
dina si želi čimbolj razg-ba- 
no dejaivnost, množično 
športno udejstvovanje, sode
lovanje v delovndh akcijah, 
s  taborniški organizaciji, pla
ninskih društvih in drugih 
specializiranih organizacijah..

J.T .

Prizadevni gasilci Velikega Obreža
Prejšnjo soboto je 72 č la r  

nov in mladincw ter delega
tov iz sosednjih društev bilo 
na občnem zboru gasdlskega 
društva v Velikem Obrežu; 
udeležil se ga je tudi za
stopnik občinske gasilske 
zveze.

Letos slaive obreški gasilci 
65-letnico ustanovitve. Poro
čila so pK>trdila, da je bilo 
društvo lani delavno in da je 
ves čas uživalo pomoč vseh 
članov in vaščanov. S pro
stovoljnimi prispevki (84.000 
Sdin) so uredili notiranjost 
dvorane v gasilskem domu. 
Zlasti veliko so ix>magali s 
prostovoljnim delom mizarji, 
člani društva. Mladinci so 
med letom ustanovili svoj ak
tiv in se kar lepo vživeli; 
imajo svojo administracijo 
in blagajniško p>oslovanje, 
nekai denarja so dobili pri 
kolesarskih dirkah, pripravili 
I>a so tudi dve plesni prire
ditvi. Tako so si lahko kupili 
s svojim denarjem gramofon, 
plošče, šp>ortne majice in 
hlačke ter si uredili nc^o- 
metno igrišče.

V razpravi smo slišali mne
nje, da bi morala skupnost 
gasilska društva bolj podpi

rati. To je tudi dolžnost za
varovalnic, katerim čuvajo 
gasilci premoženje občanov 
in pomagajo reševati, če je 
treba. Mladinci bi radi pre
nesli p>arcelo, na kateri ima
jo igrišče, v last gasilskega 
društva ali p>a vasi Veliki 
Obrež. Tudi za igrišče so 
precej naredili sami in vlo
žili vanj nad 170.000 Sdin. Na 
občnem zboru so člani F>o- 
hvaUli poročilo in dejavnost 
mladincev, hkrati pa so vseh 
22 mladih sprejeli v svoje 
članske vrste. Za štiri še ži
veče člane, ki so v društvu 
že od 1919, je bil to že pet
deseti občni zbor; dobili so 
spominske diplome za zasluž
no in požrtvovalno delo. Mor
da ni bilo prav, da nihče na 
zboru ni omenil dejavnosti 
tamburašev, članov društva, 
saj skoraj na vseh priredit
vah sk^rbijo za ples in veselo 
razpoloženje (seveda brez
plačno).

Občni zbor je naložil uprav

nemu odboru, da mora letos 
poskrbeti za tečaj prve j k v  

moči, za strokovni gasilski 
tečaj, urediti mora pročelje 
gasilskega doma in zgradita 
še en bazen. Glavna skrb pa 
bo namenjena dostojni poča
stitvi 65-letnice ustanovitve 
društva, kar bomo pripravili 
v letošnjem juniju.

ANTON KRAMER

Bo obnova 
v Savudriji odobrena

Počitniška stavba v Savu
driji, kjer poleti letujejo 
otroci iz brežiške občine, j€> 
nujno potrebna obnove. Tudi 
Opremo bi morali dokupiti. 
Zveza prijateljev mladine je 
2a letovanja v preteklem po
letju poravnala vse račune. 
Najemnina za zgradbo je po 
mnenju predsedstva ugodna 
In bd zato želeli zadržati h.šo 
vnaprej Za njeno obnovo je 
Zveza planirala 300.000 dinar
jev.

Obrtniki so se dobro izkazali

Gasilci pred izpiti
Gasilsko drušbvo v Skopi

cah je priredilo tečaj za iz
prašane gasilce. Obiskuje ga 
24 slušateljev-. Izpiti bodo 
konec meseca, zato se tečaj
niki marljivo učijo. Delo 
društva je pred nedavnim 
pregledala občinska komisija. 
Gasilci v Skopicah so zelo 
prizadevni in so edini v ob
čini, ki imajo tudi žensko 
desetino.

Gostovanje z »Begunko«
Prosvetno društvo SLAV

ČEK z Velike Doline je v ne
deljo, 12. januarja, uprizori
lo dramsko delo BEGUN
KA v Mrzlavi vasi. Predsta
vili so se tudi člani glasbe
nega ansambla, ki študirajo 
narodne pesmi iz svoje
ga okoliša.

Dvakrat na teden 
je premalo

v  Cerklje prihaja zobo
zdravnik dvakrat v tednu. 
Prebivalci menijo, da .'e to 
premalo, saj veliko ljudi išče 
pomoč po zasebnih ordinaci
jah v Zagrebu, Razen tega bi 
tudi šolarji potrebovali zase 
vsaj en dan v tednu. Prosvet
ni delavci so pozdravili pred
log za šolsko zobno ambulan
to v tem kraju.

Pohvala prizadevnim društvom in učiteljstvu

Za novoletno obdarovanje naj m laj šib je  občinska 
Zveza p rija te ljev  m ladine v B režicah prispevala po 
dva d in a rja  na o troka. N ekaj sredstev  je  zbrala p ri 
podje tjih , nekaj jih  je  nakazala občinska skupščina. 
Delovne organizacije so ponekod sam e obdarile 
o troke zaposlenih in zveza je  dobila veliko m anjše 
vsote kot p retek la  leta.

Zelo dobro so se izskaaall 
zasebniki obrtniki, ki so s 
svojimi prispevki pomagali 
prirediteljem novoletne jelke 
IZ hude denarne zadrege. Za 
obdaritev so v Brežicah in 
okolL îkih krajih dodali svoj 
delež tudi starši, društva, de
lovni kolektivi in p>osameznl- 
tei.

Organizacijsko breme pri 
prirejanju otroških prazno
vanj so nosila društva prija
teljev mladine in šolski ko
lektivi- V Brežicah so učitelji 
naštudirali' lutkovno igrico 
»Peteršiljčkova mama« in jo 
kaff štirikrat predvajali otrcv 
kom. Na novoletnih priredit
vah je sodelovala tudi glas
bena Sola z baletnim in glas
benim programom

Na seji predš.-dstva Zveze 
prijateljev mladine, ki je bi
la 9. januarja v Brežicah, so 
organizacijo prireditev za o t
roke ugodilo ocenili. Društva 
so .se povsod potrudila, da je 
bil program čimbolj pester

in da so se otroci razveselili 
obiskov dedka Mraza in nje
govih daril-

Prva seja volilne 
komisije v Brežicah

v  sredo, 22 januarja, se bo 
sestala volilna komisija pri 
občinski konferenci SZDL. 
Obravnavala bo osnutek pro
gramskih izhodišč za kandi
diranje in osnutek volilnega 
pravilnika Ta teden se že 
sestajajo odb;>ri krajevnih 
konferenc in ocen,>u,Jejo delo 
dosedanjih odbornikov, pone
kod pa tudi delo poslancev-

Izbrali so novega 
sodnika

Za novega sodnica ol^čtn- 
skega sodiši'ia v Brežlonh so 
odborniki na zn.ini'
Sčine iinffliovali dipl -rm ‘•ne- 
ga pravn'ka s .‘̂ or'nišk m i& 
pitom Slavka Lupšinu la 
Brt^ic. •



BODO PRIŠLI SPET NA VRH PREDNOSTNEGA SEZNAMA?

Zaradi dolgega molka in obzirnosti 
do dnigili so bili skoraj pozabljeni

V Koprivnici pričakujejo skorajšnjo izpolnitev obljube za razširitev šolske  
stavbe -  Sedanja šola ima samo 3 učilnice

Sole v K oprivnici že dalj časa nism o om enjali. 
Med tem  se ni tam  nič sprem enilo . O bljube, da  bo 
stavba dozidana n ajkasneje  do le ta  1965, so se zavle
kle celo čez novo leto  1968. Delovni kolektiv  in  pa 
s ta rš i so precej dolgo m olčali. Z razim ievanjem  so 
sp re je li pojasn ilo , da  je  treb a  d a ti p rednost izgrad
n ji b restan iške šole, ker se je  tam  s ta ra  šola že 
podirala.

Potem je prišel na vrsto 
most čez Savo In precej iz
sušil detname vdre v občini.
V Koprivnici so tudi to ra
zumeli in molčali naprej. 
Zdaj je most postavljen, o 
rafissvetljavi na jjrednostnd li
šiti pa si Ko(privničani še ni
so na jasnem. Učiteljsiki ko- 
lekitiv p>0 6 taja malodiišen. Po 
občini že kTožijo vesti, da bo 
najprej, na vonsti gradnja os
novne šole v Krškem.

Toda kakorkoli že bo, mol
čali več ne bodo. Sola mora 
dobiti prostore, ki ji pripa
dajo. Vsaiko odlašanje gre na 
škodo otrok. Razmere, v ka
terih delajo učdtelji in učen
ci, so izredsio ^ b e .  Sola 
ima vsega skupaj samo tri 
učilnice in pisarno, ki je  
obenem zbornica in shramba 
za vse. V stranski stavbi, 
kjer je bil še pred poldna- 
gim letom bife, je zdaj za-

sdMo urejena učEnica, da o- 
brokom ni več treba gostovati 
v kmečiki hiši.

Koprivniško osnovno šolo 
obiskiuje 220 otrok. Število 
je ustaljeno skozi dve deset
letij« in teži bolj navzgor kot 
navadol. Na šoli adaj nimajo 
niti delavnice niti kabinetov 
in seveda tudi telovadnice 
ne. Po dograditvi bodo imeli 
pouk še vedno v dveh izme
nah. Učiteljsiki kcdektiv.«se 
dobro zaveda, da si česa po- 
dC'bnega kot v Brestanioi ne 
morejo privoščiti.

Učenci so od šole večino
ma precej oddaljeni. Nekate
ri pešačijo tudS po šest kilo
metrov in več. Prav za te 
bi kazalo vpeljati xxxialjšano 
bivanje v šd i, da bi ĵ im nu
dili kako uro dodatne i>omo- 
či. Doma so otroci zaposleni 
s kmečkim delom, iz šole se

voračajo vitrujeni in poesimi 
mnogokrat po temi. Poti ne 
vodijo po ravnem, ampak 
v hrib. Otroci prihajaijo v 
šolo iz predelov, kjer še ni 
zasvetila elektrika. Ta od
daljenost in okolje, v ka
terem živijo, torej nujno zah
teva večjo i>omoč učitelja, 
za to pa je potreben tudi 
prostor v šold.

Po idejaem načrtu, ki ga 
je pred leti napravil inž. 
Franc Filipčič bi veljala do
graditev šole okoli 700.000 di
narjev. Ko so prebivalci zve
deli za to, da nameravajo 
koprivniško osnovno šolo po
večati, so pokazali zelo ve
liko pripravlj-snost za pri
spevke v denarju in ma
terialu. Zbrali so blizu 90 
kubikov lesa. Rudarji na Se
novem so obljubili večdnev
ni zaslužek in po vsem nko- 
lišu začeli zbirati denar. ^

In pri tem je ostalo. Dob 
ra volja je z leti splahnela. 
Vsi se zavedajo, da bi s 
takojšnjo gradnjo prižiranili 
precejj denarja, zdaj pa bo
do stiroSki narasli. Pa nič 
zato, samo da bi se začelo!

■ J02ICA TEPPEY

Razcepljeno Posavje se združuje
(Nadaljevanje s 1. štr.)

gospodarja. Zvrstilo se je 
precej okrajev, od Krškega 
do Trbovelj, Celja in Novega 
mesta. Posavje Je še vedno 
razcepljeno, saj se veže del
no na novomeško, delno na 
celjsko regijo.

Na p>osYetu v Krškem 8. jar 
nuarja letos, na katerem sta 
bila razen p>oslancev in pred- 
postavnikov spodnjeposav- 
skih občin prisotna tu
di predstavnika izvršnega 
sveta SRS Rino Simoneti in 
Boris Vadnjal ter inž. Marko 
Šlajmer od Biroja za regio
nalno planiranje, so udeležen
ci prišli do spoznanja, da je 
Spodnje Posavje zaokrožena 
regija s skupnimi težnjami 
in da je v tej pokrajini nuj
no enotno gospodarsko na
črtovanje, da je treba Izbolj
šati prometno povezanost in 
skupno planirati razvoj kme
tijstva, industrije, turizma, 
šolstva, zdravstva in drugih 
dejavnosti.

Medobčinski svet je v po
vabilih za skupni sestanek za
stavil več vprašanj o vlogi. 
Spodnjega Posavja v sloven
skem gospodarstvu, na kate
ra naj bi odgovorili predstav

niki republiških institucij. Iz 
odgovorov je želel zvedeti, ha 
kolikšno podporo v tej regi
ji lahko račimajo, ker občine 
z lastnim denarjem ne bodo 
zmogle vsega. Sem sodi pre
usmeritev proizvodnje na Se
novem, izboljšanje promet
nih zvez in še vrsta drugih 
nerešenih zadev.

Odgovori so delno razjasni
li položaj, iz vsega p>oveda-

nega pa izhaja tale nasvet: 
»Naslonite se na lastne mo
či!« Udeleženci so dobili tu
di zagotovilo, da bo Posavje 
gotovo upoštevano v dolgo
ročnem načrtu Slovenije in 
deležno več podpore pri ti
stih investicijah, ki največ 
bremeni občine pa naj bi od
prle svoje meje navzven in 
navezale trajne medsebojne 
stike. J02ICA TEPPY

Odločno za več poslancev
\ ^

P redsedniki in se k re ta rji občinskih konferenc 
SZDL šm arske, laške, šen tju rske, sevniške, k rške in 
brežiške občine so se m inuli teden sestali v Rogaški 
S latini. O m enjene občine sestav lja jo  skupno volilno 
enoto za volitve zveznih poslancev. N a seji so p re tre 
sali volilne program e.

Programa zvezne in repu
bliške konference SZDL so 
dobili po vseh občinah, ven
dar so na seji poudarili, da 
sta preveč splošna in da bo
do morale občinske konfe
rence sestaviti programe za 
lokalne razmere. V njih naj 
bi upoštevali tudi reševanje 
komunalnih vprašanj, si
cer se volivci ne bodo vklju
čili v predvolili^o raaspravo.

Na medobčinskem posvetu o vključevanju Spodnjega 
Posavja v slovensko gospodarstvo 8. januarja v Kr

škem. (Foto: Jožica Teppey)

Pozabili so nanj, preden 
so ga sploh ustanovili

Vprašanje je še  vedno aktualno, čeravno je bilo 
sproženo že pred nekaj leti

v  Krškem gredo ribe dobro v denar. Dopoldne se po
stavi novomeški prodajalec z njimi na desni breg 
Save, popoldne pa pred CELULOZO, kjer kupci stoj
nico nemudoma izpraznijo. (Foto: Jožica Teppey)

Ko bodo razpravljali o 
kandidatih, se bodo odločali 
za tiste, ki bodo pripravljeni 
dosledno uveljavljati njihove 
želje in zahteve.

Predstavniki SZDL so na 
skupnem sestanku razpravlja
li še o osnutku pravilnika 
za volitve zveznih poslancev. 
Zavzeli so se za enotno kan
didacijsko konferenco za vo
litve v zbor narodov, or- 
ganizacijskopolitični, gospo
darski, kultumo-prosvetni in 
socialnozdravstvoni zbor. Od
ločno so zagovarjali predlog, 
naj bi v vsaki volilni enoti 
kandidiralo v zbore po več 
kandidatov, in ne le po eden, 
kakor smo bili vajeni doslej.

Nazadnje so sekretarji in 
predsedniki občinskih konfe
renc spregovorili o možnih 
kandidatih za omenjene 
zvezne zbore.

Veliko javnih 
nastppov

Sindikalna godba v Krškem 
je sodeloivala lani na 12 jav
nih prireditvah (pri rstzvitju 
praporov, gasilskih JubUeJih. 
v sprevodih, budnicah in ko
memoracijah). Igrala je na 
29 pogrebih. Promenadne 
konverte (4) je priredila v 
Kostanjevici, na Senovem in 
pri brestaniškem ribniku- 
Godba ima svoj sedež v CE
LULOZI. V njej igra 23 ak
tivnih članov in 11 učencev.

Približno pred tremi leti je 
svet za Šolstvo, kulturo in 
prosveto na em izmed red- 
nih sej sprejel sklep, da bi 
v krški občini ustanovili za
vod za kulturo. Predlog so 
dali Kostanjevičani, ker je 
kulturna dejavnost tam naj-' 
bolj razvejana. Zavod naj b4 
upravljal z Domom kulture, 
s kostanjeviškim samosta
nom, s kinom, Gorjupovo ga
lerijo, Lamutovim salonom in 
Dolenjskim kulturnim festi
valom.

Dohodki naj bi se stekali 
vanj iz vstopnin odrskih up 
rizoritev gledališke družine, 
iz prostovoljnih prispevkov, 
dotacij iz občinsk^;a prora 
čuna ter drugih virov. Na ra. 
čim novo ustanovljenega za. 
voda so pired leti predvideli 
v proraCunu 50 000 dinarjev, 
&avoda pa še vedno m.

Dobro bi bdlo le zvedeti, 
fcaj je preprečilo njegovo

Od meril je veliko 
odvisno

Ta mesec se bo v Krškem 
sestal z b o r  d e l o v n ih  skupno
sti skupaj z  o b č i n s k i m  sindi
kalni svetom, da bo določil 
m e r i l a  z a  f i n a n c i r a n j e  sklada 
a a  u s t a n a v l j a n j e  no"\^ delov
nih m e s t  in merila z a  po
moč o r g a n i z a c i j a m ,  ki imajo 
možnost pK D večati š t e v i lo  za
poslenih.

ustanovitev. Končno bi to 
lahko bil občinski zavod, ne 
samo kostanjeviškd. Saj bO 
prav lahko ixrevzel skrb nad 
vso, kulturno dejavnostjo 
občini- Morda pa Je sporen 
sedež?

J- T.

Bo prišla pomoč 
z obeh strani?
Prebivalci Dobrave in Pri

stave pri Podbočju žive si
cer v krški občini, nakupovat 
pa hodijo predvsem v Cer
klje in Brežice. Krajevna or
ganizacija SZDL je dala po
budo za luejaaje ceste Pod
bočje — Dobrava — Buše- 
ča vas. Cesta od Podbočja 
do Pristave je v redu, nato 
pa sledita dva kilometra ze
lo slabe poti. Ljudje so pri- 
pravljend ta del sami urejati, 
če bi dobili vsaj malo de
narja. Ker je cesta delno v 
brežiški, delno v krški obči
ni, piričakujejo pomoč z o- 
beh strani. Občina Krško Je 
neurejeni cestni odsek opre
delila kot vašiko pot, doma
čini pk vztrajajo, da bi tudi 
ta podaljšek prišteli med ob  
čiiiske ceste. To vprašanje bo 
na prvi seji občinske skup
ščine verjetno sprožil njihov 
odbornik. J. T.

Samoupravne 
napake pod lečo
Občinski sindikalni svet v 

Krškem bo pripravil analizo 
n^ravilnosti in pomanjklji
vosti pri samoupravljanju v 
delovnih organizacijah. O tem 
so že nekajkrat razpravljale 
druge organizacije, pa tudi 
občinska konferenca Zveze 
komunistov na zadnji seji.

Sindikalni svet bo poslal 
v delovne organizacije stro
kovno skupino, ki bo priteg
nila v razgovore člane delav- 
s k ^ a  sveta, sindikalne delav
ce in po potrebi tudi druge 
člane kolektivov.

V takih razgovorih bodo 
posamezniki poskušali ugoto
viti napake, k i' so se uvelja
vile v samoupravni praksi.

Analizo, ki jo bo nato se
stavil občinski sindikal
ni svet, 'bodo uporabili kot 
gradivo za razpravo na se
stanku samoupravljavcev, da 
bi potem laže odpravljali 
slabosti.

Odmev na anketo
Po objavljenih rezu lta tih  ankete 

za izbor najboljšega Športnika Do- 
lenjske v le ta  1968 Je naš dopisnik 
iz K rškega Lado H artm an poiskal 
tren e rje  plavalcev N ika Z ibreta in  
ga povprašal, kaj m eni o uspehu, 
k i ga je  njegov varovanec Franc 
Čargo dosegel s tem , da je postal 
športn ik  D elenjske.

N iko P im at n i popolnom a za
dovoljen z izidom  glasovanja, 
ker je  pričakoval, da se bo već 
odličnih k ršk ih  plavalcev uvrstilo  
m ed 10 najbo ljših . Vesel je , da  
Je Čargo dobil največ glasov, kar 
je  tu d i pričakoval. Omenil je , da 
anketa  n i lu ikazala  dejanske kva
lite te  posam em ih športnikov in  Je 
občaloval, d a  ni m ed deseterico 
slovenski rekorder in  prvak Du
šan Z latič. V deseterico najbo ljših  
prav tako  n ista  uvrščeM  M irko 
Ž iberna in Ljubo Potočnik, člana 
plavalne reprezentance ozi
rom a SFRJ. T rener Niko Je p red 
lagal, da  se v letošnji izbor za 
najbo ljše  športn ike D olenjske po 
leg bralcev lista  vključi še poseb
na strokovna kom isija, k i b i jo  
ig r a l i  iz vse Dolenjske. T a bo 
lažje in  objektivneje ocenila kvali
te to  pojam eznih Sm rtnikov.

Predlog je sprejem ljiv  in ga bo
m o prihodnje leto  upoštevali — 
(športno  uredništvo) L. H .

Delo skupščine 
komunistipred

KRŠKE NOVICE
30 LET GASILSKE ENOTE. Le

tos praznuje gasilska enota CE- 
LUIOZA 30-letnioo delovanja. V 
ta  nam en bodo organizirali več 
^ re tn o s to ih  tekm ovanj z okoliški
m i gasilskim i četam i, za zak lju 
ček p a  se bodo pom erili v raz
ličnih tekmovai>jita še z gasilskim i 
enotam i sdovenske papirne indu
s trije .

S  KRUHOM NISO ZADOVOLJ- 
N I. Videm čani se ne rooorejo po 
hvaliti, da Jedo dober k ruh . Vse 
kaže, da IMPERIAL varčuje s 
kvasom  in  kurjavo, saj kruh  več
k ra t tud i pečen n i dovolj. N a
spro tno  p a  občani hvalijo  k ruh  
zasebnih pekov. Včasih b i se lah 
ko  ii&lli tu d i od 2Bsebnikov.

NOVO VODSTVO SINDIKATA. 
Nedavno ao v txm tm i pap irja  na  
občnem  rtx>ru izvolili no>vo vod
stvo osnovne organizacije s ln rtlta . 
ta . Vodstveni orgen — konferenca
— im a 41 članov. Izvolili pa  so 
tud i posam ezne kom isije konfe
rence, k i bodo s k i^ le  m  rek rea
c ijo , za ku ltu rno  dejavnost, za 
borčevska vprašan ja  in  kolektivno 
sam opom oč

INVALIDI V SVOJEM ZDRU2E- 
NJU. Na pobudo stalne konference 
za rehab ilitacijo  invalidov SRS 
bodo v kratkem  ustanoviti organ i
zacijo invalidov, za področje ob 
čine bo m edobčinski cen ter t  
Novem m estu, v K rtkem  p a  bodo 
ustanovili podružnico. Člani te o r
ganizacije bodo vsi delovni inva

lidi, invalidski u^pokojenci, inva
lidna m ladina in  invalidni km eč
k i proizvajalci. Invalid i poedrav- 
Ija jo  ustanovitev tovrstne omganl- 
zacije, saj bodo v bodoče lahko 
načrtno  reševali pereča vprašanja 
invalidnih oseb; ta  vprašan ja  so 
do sedaj plansko c^ravnavali le v 
posam eznih delovnih organizacijah. 
Največ delovnih invalidov m ed 
dolenjskim i občinam i im a Krško, 
m ed d a v n im i organizacijam i pa 
rudnik  prem oga v Senovem.

BOLEZENSKE IZOSTANKE SO 
ANAUZIRALI. Vzporedno s p ri
zadevanji, k i jih  Je tovarna p a 
p irja  vložila za zm anjšanje p o 
škodb p r i  delu, se Je sn an jša k ) 
tu d i število izgdbljenih dni ožiro- 
m a boleaenakih izostankov. K ritič 
no s tan je  glede bolezenskih izo
stankov, kakršno  Je b ilo  v le tih  
1964, 1Đ65 in  1966, ko  so  im eli od 
5 do 6,25 odst. zaposlenih stalno  
v bolniškem  staležu, se Je id>olJ- 
Salo z lasti t  l«tu 1967, ko Je od
so tnost sarad i b o le sti ped la  na
3,5 odst. V lanskem  I< ^  se Je 
odstotek ponovno povedal, Ten- 
d ar Je še zadovoljiv.

Komite občinske konferen
ce ZK v Kršjcem se priprav
lja na redno sejo, na kateri 
bodo pretresali poročilo o 
delu skui>ščine in oblikovali 
merila za izbiro kandidatov 
v bodoče skupščinske organe-
V občini so se začele že tudi 
konference krajevnih organi
zacij Zveze komunistov- Jutri 
bo na vrsti druga, v prihod
njih dneh pa se jih bo zivr- 
stilo še sedem-

Dodatni avtobus
Minuli ponedeljek so na 

delavski progi Brežice—Kr
ško morali vpeljati dodatni 
avtobus. Potniki so bili do 
sedaj nezadovoljni zaradi ve
like gneče. Odkar vozi še en 
avtobus, je pot znosnejša. 
Dodatni avtobus vozi iz Do- 
leix]e vasi vsak dan, razen ob 
sobotah in nedeljah.

Prejemki zaposlenih 
se bodo še večali
v  tovarni papirja so v letu 

1968 povečali produktivnost 
za 13 odstotkov, merjeno po 
količini napravljenih • izdel
kov, in za 45 odstotkov, mer
jeno po dohodku. Povečanje 
popolnoma upravičuje razr 
meroma velike osebne pre
jemke zaposJendh; lani so po
večali osebne doixxike za 24 
odstotkoiv. V iniimerjavi z 
drugimi, manj renta>bilnimi 
delovndnii oirganizBcljami so 
osebni dohodki v CELUIX>ZI 
segli precej vdsoko in se bo
do Se dvigali, če bo kolektiv 
uspešno izpolnjeval proizvod
ne in poslovne načrte za leto 
1969.



Danes 
mladinski posvet
Za danes je v Sevnici skli

can posvet predstavnikov ob
činskih mladinskih organiza
cij iz Krškega, Brežic in Sev
nice. Razpravljali bodo o na
slednjih vprašanjih: dijaški
samoupravi in delu mladine 
na brežiški gimnaziji, o pri
pravah na volitve poslancev 
:n odbornikov ter o oblikah 
medobčinskega sodelovEuija. 
Na posvetovanje bodo povab
ljeni tudi predstavniki dija
kov brežiške gimnazije.

A. 2.

23 komisij bo pri
pravljalo stoletni

co tabora
Pripravljalni odbor za sto

letnico sevniškega tabora je 
imenoval 23 komisij, ki bodo 
poverjene za organizacijo te 
največje prireditve Spod. Po
savja v prihodnjem letu. Na
loga komisij je v kratkem 
pripraviti vse organizacijske 
nadrobnosti. Prireditev naj bi 
imela predvsem kulturno obe
ležje, zato bodo'nanjo pova
bili mnoge kulturne skupine 
in odprli nekatere razstave 
Pripravljalni odbor že sedaj 
poudarja, da je tabor naloga 
vse občine, zato so družbeno
politične organizacije poklica
ne, da sodelujejo.

Nagrajeni aktivi in 
posamezniki

Na letni mladinski .tonfe-'' 
renči v Sevnici so podelili ne
katerim najbolj delavnim
mladinskim aktivom in posa
meznikom nagrade in diplo
me. Taka priznar^a so dobi
li; mladinski aktiv s Primoža 
za ureditev mladinskega klu
ba na Primožu, mladina v 
Šentjanžu za delo dramske 
sekcije, ranvatelj osnovne
šole v Šentjanžu Jože Bavec 
za vodstvo te sekcije, mla
dinski aktiv v LISCI za delo 
dekliškega pevskega zbora in 
Marinka Haler za vodenje te 
ga zbora. Priznanja so dobi
li tudi mladinski aktiv osnov
ne šole v Boštanju, rokome
taši, strelci, igralci namizne
ga tenisa. Knjižne nagrade so 
dobili nekateri člani mladin
ske organizacije, ki so dalj 
časa uspešno sodelovali v 
vodstvih. Nagrade za aktiv
nost so potrdilo, da mladina 
ni taka, kot jo je enostran
sko prikazala Tedenska tri
buna.

S. Sk.

Več prijav inšpektorjev
Lani je v občini naraslo število gospodarskih 

prekrškov, drugih vrst prekrškov pa ne

P re jšn ji teden  so  cesta rji, ki sk rbe sicer za ceste  IV. reda, odstran ili sneg s  sevni- 
ške glavne ulice in  s tem  nared ili veliko uslugo prebivalcem . (F oto ; M. L.)

NAŠ POGOVOR Z VODJEM CESTNE SLUŽBE

,,Zimska“ vprašanja za varuhe cest
o  vzdrževanju cest in zimski službi govori Alojz Lipoglavšek

Ko se u su je  s n ^  izpod neba in  se k o t vozniki 
ali pešci stežka p reb ijam o  po cestah , ta k ra t se spom 
nim o cestne službe in n jenega dela. »Tovariš L ipo
glavšek, vi s te  eden tis tih  mož, ki m o ra jo  na  to  m i
sliti že p re j in  jih  sneg ne sm e.p resenetiti. K ot vodja 
cestne službe im ate na  sk rb i 80 km  cest IV. reda.
K ako gre v -letošnji zimi?«

»Imamo 18 cestarjev In 16 Ijati v šolo. Pristojnim so po- 
snežnih plugov. Delo posku- slali celo dopise oziroma pri- 
šam razporediti tako, da so tožbe.«
naši ljudje vse leto sorazmer
no enako obremenjeni, v 
snežni zimi pa so prvenstveno 
zaposleni s snegom. Naredi
mo, kar je v naši moči. Te 
dni smo jih premestili v Sev-

»Omenjena cesta je III. re
da in mora zanjo skrbeti 
Cestno podjetje Novo mesto. 
Bila je uvrščena v kategorijo 
cest, ki jih ne pliižijo, vendar 
je bil na pritisk ljudi ta raz-

nico, da so očistili pločnike.« pored spremenjen tako, da je
»Prebivalci Razbora in oko

lice so protestirali zaradi te
ga, ker do njihovih krajev 
cesta ni bila plužena, otroke 
pa je bilo treba redno poši-

Prepreoiti nenačrt- 
nost pri oddaji 

zemljišč

tudi na tej cesti zimska služ
ba. Pluženje so obljubili tudi 
za prihodnje leto. Vq;idar že 
sedaj opozarjam, da bodo 
prišle prej ali slej pritožbe 
tudi od drugod. Podjetje na
mreč ne pluži ceste Gaberje— 
Hinjce—Krmelj, čeravno bi 
jo moralo.«

»In še eno vprašanje: ceste 
IV. reda v nekaterih drugih

Inšpekcijske službe sevni- 
ške občine so bile lani učin
kovitejše in doslednejše, za
to se je povečalo tudi število 
predlogov za kaznovanje pri 
občinskem sodniku za pre
krške. Skupno število obdol
žencev se je lani v primerjayl 
z letom 1967 povečalo za 8 
odst. in doseglo število 1M8.

Podporni člani RK 
v Sevnici

Krajevna or^anizacdja Rde- 
5ega križa v Sevnici je v so
delovanju z občinskim odbo
rom naprosila v ..letu 1968 
sevniška podjetja, da bi jpo- 
stala njeni p>odipomi člana. 
Piri tem ndso naleteli na glu
ha ušesa- Nadvse razveseljivo 
je, da so se vabilu odzvala 
tudi tista p>odjetja, ki imajo 
v  Sevnici le obrate ali delo
višča, o čemer zgovomo pri
ča to, da je postalo Gradbe
no -podjetje z;agoj*je podporni 
lilan z letnim prispevkom 500 
din. SGP 2Jasavje iz Trbovelj 
z 200 din. GP Pionir Novo 
mesbo s 100 din, da ne govo
rimo o sevniških podjetjih.

Krajevna org,*inizacija RK 
se za razumevanje v minulem 
letu vsem prisrčno zahvaljuje 
in želi, da bi tudi vsa ostala 
podjetja postaJa njen podpor
ni član in tako podprla pri
zadevanja te humane organi
zacije-

V nasprotju z gospodarski
mi prekrški pa se je za dese
tino zmanjšalo število kršite- 
Ijev javnega reda in miru. 
Prav razveseljivo je, da je 
imelo lani opravka s sodni
kom za prekrške le 12 mlado
letnikov, kar je precej manj 
kot zadnja leta.

Tudi število kršiteljev cest
noprometnih predpisov se je 
nekoliko zmanjšalo, vendar 
ne bistveno. Najpogostnejši 
prekrški so bili vožnja brez 
vozniškega dovoljenja, vož
nja F>od vplivom alkohola ter 
neprimerna hitrost. Občinski 
sodnik ugotavlja, da je naj
primernejši varstveni ukrep 
odvzem vozniškega dovolje
nja, zatem pa denarna kazen.

V letu 1968 so kršitelji pla
čali 75.455 din denarnih ka
zni, presedeli skupaj 73 dni 
zapornih kazni, 12 kršiteljev 
pa je dobilo ukor.

Potrebna le še 
izogibališča

Na cesti Konjsko—Laze je 
potrebno zgraditi le še nekaj 
izogibališč in delo bo dokon
čano. Za gradnjo te ceste, ki 
je bila največja akcija kra
jevnih skupnosti v minulem 
letu, so prizadeti ljudje pri
spevali v delu in denarju čez 
30.000 dinarjev. Cesta • je 
skrajšala pot v Sevnico tudi 
za trikrat.

ALOJZ LIPOGLAVŠEK

»Je. Tako se dš z dobrim 
razporedom del po naših iz
kušnjah več narediti. Vsak

Kakšni odnosi do obratov
v  Sevnici bodo pripravili obširnejšo analizo 

odnosih med matičnimi podjetji in obrati

Občane z destiega brega 
Save v Krškem bodo sklicali 
na zbor takoj, ko bo kra
jevna skupnost dokončno se- da je tako primerneje?« 
stavila program za letos.
Svet krajevne skupiiosti želi 
v prihodnje odpraviti nesi
stematično oddajanje zemljišč 
za gradnjo. Navezal bo stike 
z odgovorno službo pri ob
činski skupščini in večjimi 
delovnimi organizacijami, da 
bi se te stvari čimprej 'ire- 
dile.

občinah zaupajo komunalnim cestar ima svoj odcep m je 
podjetjem, pri vas pa imate zanj i>overjen. Tako doseže- 
v okviru občine ix)sebno sku- mo večjo odgovornost posa- 
pino, ki skrbi zanje. Mislite, meznikov.«

M. L.

Gospodarski dosežki minu-same spodbudne ugotovitve 
lega leta so bili, po tričetrt- za sevniške občane, 
letnem obračimu sodeč, zelo 
dobri, celo nadpovprečni. Za 
šestino večji neto proizvod, 
za pol večji skladi, ugodna 
delitev novo ustvarjene vred
nosti, načrti do leta 1973, vse

IZ RAZPRAV NA MLADINSKI KONFERENCI

SEVNIŠKI PABERKI

Gojiti je treba tiste dejavnosti, 
ki mladino združujejo in vzgajajo

■  KJE TELEFONSKA CENTRA. 
LA. Sevnica nu jno  po trebu je  aovo  

■avTx»natako telefondco centralo , da 
bi v k ra ju  lalifco izbolJSall telefo 
n ijo . K er p a  >e podtno poslopje 
p retesno In neprlnvem o, jie treba 
n a ju  p ro sto r, velik 60 kvadratn ih  
m etrov , kje d rug je . Ugotovili so, 
da  p ro s to r v stanovanjskem  bloku 
n i p rim em , zato bodo centralo  
verjetno  postavili v novi t r g o v k  
hijU. Te dni bodo o tem  dokonč
no odločili.

■  NACRTI ZA KOPALIŠČE V 
M IRNI. K ot Je povedal predsed- 
n ik  sveta k rajevne sk\ipnosti v 
Sevnici, Je ena najpom em bnejših  
nalog krajevne slnonnosU v letoA- 
tOem le tu  — ureditev  k o p e l ih  
na M im i. N ačrti ao 2e p rip rav lje 
n i, treb a  Je Se p rid o b iti zamlJlMe 
nad Jossovn v B oštan ju , u red iti do> 
stofp k  vodi In zgraditi kabine. 
KopaliAde ncKj b i b ilo  u rejeno do 
k o j^ n e  sesBone.

■  SIV ILJSK l KROJNI TEČAJ. 
Delavska univerza Sevnica se d o 
govarja 8 tovarno Šivalnih atro . 
Jev M iim , da b i tu d i v Sevnici 
p rired ili te&aj m  H vanje  in  kiro- 
JeoJe. V erjetno  b i b ilo  tako  k»t 
drugod tud i v Sevnici zanj dovolj 
sanunan ja . Po razporedu b i S e r. 
nica lahko priSla n a  v ršto  v 
feb ruarju .

■  RAZŠIRJENA SEJA GASIL- 
SK E ZVEZE. V nedeljo , 18. ja 
n u a rja , bo v Sevnici se ja  vodstva 
občinske g a s i l i  zvoze. N anjo ao 
vBbVi«nl tu d i p redsednik i, ta jn ik i 
In p>ovel,tnHri d n d te v . Na

dnevnem  redu  so ak tualne ea. 
deve n  p rip rave za občni zbor.

■  KONSTITUIRANJE ODBORA. 
O dbor za gradn jo  novega zdravst. 
venega dom a v Sevnici Je i ^ r a l  
za svojega p redsednika d r. Ju ri
ja  Pesjaka, za ta jn ik a  pa  Mida 
K eršiča. P ripravil bo načrte , za 
uresničitev p a  bo verjetno  po treb 
no uvesti sam oprispevek.

■  LETOS KONČNI IZ PIT I. 2e 
drugo leto o bsta ja  v Sevnici dola 
za trgovske poslovodje, ki Je dva
k ra t na  teden v gasilskem  dom u. 
O biskuje Jo 16 ljud i. Letos bodo 
z a k l J u ^  l ^ t i ,  U  bodo da li sev- 
nlAld trgovini nove usposobljene 
trgovce.

OBIŠČITE TONČKOV DOM. — 
K ljub  tem u d a  Je v leto to jem  
zim skem  obdobju  ie  večkrat sne- 
illo  in  zapadlo preoej snega, je  
oesta n a  Lisco lepo vzdrževana, 
tak o  da Je do  dom a m ožen dostop  
z vsem i m otornim i vozili. K er so 
na  Lisci dobri teren i za smučatvJe 
in  3ankatxje, priporočam o vsem  
ljub iteljem  zim skega ftporta da  
obiščejo tud i pozim i Lisco, zag o 
tovo bodo zadovoljni.

N I2ANJE DAVČNIH OBVEZNO
ST I. N a zadnji seji Je svet xa go
spodarstvo  ia  finance o b č i n i  
skupAčine obravnaval X  pro6enJ 
za Enižanje prispevkov In davkov 
km etom  za le to  1968. P ri obravna
vi to upošteval tud i m nenje In 
predlog  organizacijo SZDL te r na  
te j pc^lagl 15 proalloem  o ^ s a l  
aU znižal del davkov. Dvema p ro 
silcem a p a  je  s lede  n a  težko s ta 
n je  v dn ižin l dovoHl odk>g p la 
č ila  obveznosti

Mnenja z mladinske konference, kako izboljšati del9 organizacije

N a letm  m lad insk i konferenci v Sevnici je  v rs ta  
m ladincev in  gostov zavzeto obravnavala najvažnej
še problem e, konferenca p a  je  sp re je la  zatem  v rsto  
napotkov za delo v prihodn je . V skrajšand obliki ob 
jav ljam o n ekatere  m isli s te  konference.

V referatu predsednika ob
činskega komiteja Alfreda Že
leznika in v poročilu o dose
danjem delu je bilo ugotov
ljeno, da so bili v minulem 
obdobju v nekaterih krajih 
občine mladinski aktivi zelo 
prizadevni, pravo središče 
javnega ž iv lj^ a . Kot primer 
so bili navedeni mladinski 
aktivi na Primožu, v Šentjan
žu, Boštanju in v konfekciji 
LISCA, ki so dobili tudi jav
na priznanja.

V poročilu so sestavljavci 
opozorili na zaostajanje ne
katerih dejavnosti, v katerih

zija na tem področju lahko 
naredila več, in dajali za 
zgled nekatere druge studie, 
ki imajo redne kmetijske od
daje.

Dve tretjini 
gradenj v Sevnici
v  minulem letu so na od

delku za gospodarstvo izdali 
75 gradbenih dovoljenj za
gradnje zasebnih stanovanj
skih hiš, skupaj z dovoljenji

 _______  , ^  preureditve stanovanjskih
je bila mladina nekdaj zelo ^
aktivna. Posebna komisija, tretjini novih
tako je sklenila konferenca, gradenj hlS je v Sevnici. Za-

V razpravi je zelo prizadev* 
ni športnik Martin Revinšek 
dejal, da potrebuje telesna 
vzgoja v sevniški občini bolj- 
Se pogoje delovanja in kvali
tetnejši pouk v šolah. Pavel 
Perc je zahteval podporo za 
delo mladinskega kluba, 
Ivanka Mrgole pa je govorila 
o razmerah v n>ladinskem ak
tivu na Primožu.

Darinka Hafner je dejala, 
da je treba nuditi več pomoči 
tudi tistim, ki delajo s pio
nirji. Jože Smodej je opozo
ril na nalogo mladinske orga
nizacije in drugih organizacij 
ob letošnji proslavi 100-letni- 
ce tabora v Sevnici in prosla
vi 100-letnice gasilstva na Slo
venskem. Franc Molan je go
voril o predvolilni aktivnosti 
ter o sodelovanju mladine

Kjer je svetloba, je tudi 
senca. Ne gre vsem gladko, 
zatika se manjšim podjetjem, 
obrt še vedno zaostaja, stalne 
pa so pripombe nad neustre
znimi odnosi med matičnimi 
podjetji in obrati. Poslušaj
mo nekatera mnenja iz Sev
nice.

Ivo Pinterič, načelnik za 
gospodarstvo: »Odnosi med
obrati in matičnimi podjetji 
obratov morajo dobiti tudi 
niso razčiščeni. Kolektivi 
materialno podlago za samo
upravljanje.« '

Vlado Senčar, direktor ME
TALNE v Krmelju: »Naš
obrat ni udeležen v presežku 
celotne METALNE v Maribo
ru. Ce hočemo skleniti kak 
dogovor, moramo dobiti do
voljenje osrednjega vodstva.«

Franc Ogorevc, direktor 
gospodarsko-računskega sek
torja v LISCI: »Samostojnost 
obratov je ponekod zagotov
ljena z notranjo zakonodajo 
podjetja, ponekod pa ne. Ob
činska skupščina ima na vo
ljo samo priporočila, to pa je 
premalo. Odnose in dogovore 
bi bilo treba utrditi s sploš
nimi predpisi.«

Tako menijo nekateri go
spodarstveniki. Ne samo v 
sevniški občini, tudi drugod 
imajo prlE>ombe k tem odno
som, ko matična podjetja ne 
puščajo obratom več samo
uprave in nočejo slišati za 
krajevne potrebe in splošne 
obveznosti.

M. L.

SI1VMISK1. VESTNIK
auM

bo pripravila poročilo o 
športnih organizacijah in so
delovanju mladine. Poživiti je 
treba tudi delo taborniške 
organizacije in mladinskega 
kluba y Sevnici ter dramske 
sekcije v nekaterih krajih, 
kjer se mladina zanje zani:na.

Mladi so že opozorili, da 
potrebujejo na vasi tudi več
jo strokovno pomoč pri delu 
v kmetijstvu. Pri tem so me
nili, da bi ljubljanska tolevi-

nimiva je udi primerjava šte- 
vUa dograjenih hiš v posa
meznih letih, ki kaže, da je 
gradbena dejavnost začela za
ostajati. Lani je bilo dograje
nih 20 stanovanjskih hiš, kar 
je najmanj v zadnjih štirih 
letih. Leta 1S>67 je bilo dogra
jenih 27. leta 196fi — 25. Se 
eno leto prej pa 21. S črni
mi gradnjami ni posebnih te
žav: v vsej občini jih je zdaj 
10, vendar ne gre za stano
vanjske hiše.

ma v Sevnici.
M. L.

sevniške občine pri deliu le- '
talskega centra v Krškem ter Spet SeJmi V Sevnici
o gradnji zdravstvenega do^

Po nekajtedenskem prekli
cu je bil v soboto v Sevnici 
spet sejem, ki je bil tokrat 
zelo živahen. Po izdanih pot
nih listih sodeč, je bilo pro
danih 70 glav govedi, 34 svinj 
in 2 teleti. Sejmišče je obi
skalo tudi veliko potujočih 
trgovcev, ki so prodajali svo
je blago. Ker so imeli vmes 
veliko malovredne krame in 
kiča, se sevnišklm trgovcem 
take konkurence ni potrebno 
posobno bati.

Nova avtobusna proga 
šentjanž-Hrastnik

Ljubljansko podjetje SAP 
Je prevzelo z novim lobom 
nekdanj-o avtobusno progo 
Trbovlje—Hrastnik. Avtobus 
vocd skozi Krmelj, Tržišče In 
S(sntjanž, luir pireblvalstvo ze
lo odobrava.

D. B



PRED LETNIM OBRAČUNOM  DELA KRAJEVNIH SKUPNOSTI

Pomoč, vredna več kot sam denar
Za leto 1969 pripravljajo sveti krajevnih skupnosti še  večje načrte -  Če 

bo le mogoče, bodo dobili tudi letos toliko denarja kot lani

Na p rihodn ji se ji treb an jsk e  občinske skupščine, 
ki bo, ko t predvidevajo  13. feb ru arja , bo na dnev
nem  redu tud i delo krajevn ih  skupnosti. K er te 
zadeve posam eznih k rajev  najbo lj zanim ajo, je  p r i
čakovati eno najbo lj živahnih zasedanj. Lani se je 
izkazalo, da je  občinska skupščina uk ren ila  prav , ko 
je  toliko povečala občinsko pom oč, saj se denar po 
tej po ti najbo lj »oplodi«.

Med novoletnim obiskom v Ljubljani so predstavniki 
tovarne rastlinskih specialitet DANE z Mirne izročili 
predsedniku republike tov. Titu album slik z jesen
skega obiska na Mimi. Maršal Tito si ga je z zanima
njem ogledoval in povedal nekatere vtise, ki so mu 

ostali, v spominu, ko je bU v Mirenski dolini.

Zastoj V stanovanjski gradnji
v občini je trenutno deset »črnih« gradenj -  

Ljudje še  vedno preveč zaupajo šušmarjem

Za lansko gradbeno deOav- 
noet v trebanjsika občini je 
sanačilen precejšen zastoii, na 
kar je vplivali tuda zma' '̂iijšan 
dohodek kmečikega prebival
stva. V letu 1967 je oddelek 
m  gospodairstvo pri občinski 
upravi izdal 441 gradbenih 
dovoljenj za preureditve in 
nove gradnje, lani pa samo 
281.

Lani so v občini začeli gra- 
diiJti 56 sitanovanjsSuh hiš, od 
tega 43 po vaseh in le 13 
v treh glavnih občinskih sre
diščih, predlanskim pa sku
pno 51. ZeLo značilno je tu 
di, da mnogi občani začrio 
graditi, potem pa zaradi po-

Obisk Boža Kovača
v  četrtek, 9. januarja, je 

obiskal Trebnje član izvršne
ga odbora republiške konfe
rence Socialistične zveze Bo
žo Kovač in se s predstavni
ki družbeno-političnih organi
zacij pogovarjal o nalogah 
ob spomladanskih skupščin
skih volitvah ter o nekaterih 
predlogih za poslance repub
liške in zvezne skupžSine.

manijkanoa denarja gradnjo 
vlečejo iz leta v leto. Lani, 
na primer, je bdlo dokonča
nih le csem stanovanjskih 
hiš.

Za razliko od prejšnjih let 
so lana odkrili tudi prve »čr
ne« gradnje. Trenutno jih je 
v občijni 10. Ugotovljeno je, 
da večina Itjnidi po nepotreb
nem začne graditi brez do- 
voldentja, ker ne vedo za po-

Predsednik koordinacijske
ga odbora za delo krajev
nih sifcupnosti Tone Gole, ki 
pripravlja letno poročilo in 
je te dni obiskal večino kra
jevnih skupnosti, se težko 
odiloči, kije so bili najbolj 
prizadevni.

»Veliko so naredili v KS 
Šentrupert, Mokronog, Mir
na, Dobrnič, ker pa različne 
skupnosti delajo v različnih 
raamerah, je težko reči, ka
tera je bila najboljša. Pred
vsem je važno, da so krajev
ne skupnosti opravičile svoj 
obstoj,« je odgovoril na nar 
še vprašanje.

Te dni so imeli seje mno
gi sveti Jtrajevnih skupnosti 
ter sestavljali načrte za leto
1969. Spet so na prvem me
sta popravila in vzdrževanje 
poti in skupnih komunalnih 
naprav, ponekod pa že vidijo 
tudi n^catere druge naloge, 
ki naj bi jih opravljale skup
nosti v korist prebivalcev na 
svojem območju.

■  Na velSd Loki, na pri
mer, 90 že lani z denarjem 
pomagali prosvetnemu dru
štvu, ki pripravlja igro »De
seti brat«, pomagati pa mu 
namera/vajo tudi v prihodnje. 
Lani je imela skupnost skup 
no 10.515 dki dohodka in 
je četrtina denarja ostala še 
za letošnje leto.

■  Tudi krajevna skupnost 
Sela Sumberk je sestavila 
program, ki predvideva pred
vsem za ceste in vadrževanje 
pokopališča 10.700 din izdat- 
Idov. Več kot polovico tega 
denarja bodo poraibild za 
vzdrževanje ceste IV. reda 
Velike Dole—Sela Sumberk,stopek, v katerem tako do- _

voljenje dobd^, nekateri pa " El so jo prevzeli v upravlja
še ustrašijo komamalnega nje,
prispevka, čeprav ga na vasi 
sploh plačevati ni treba!

Se vedno je značilno, da 
večina graditelj ev najema šu- 
šmarje za opravljanje različ
nih del in misli, da s tem 
veliko prihrand. V resnici pa 
so dela včasih tako slabo o- 
pravljena, da je v nevarnosti 
celo varnost lj<udi. Bili so 
primeri, da se je utrgal bal
kon, brž ko so odstranili o- 
paže. Neuki 2ddar je namreč 
položil železo v spodnji be
tonski sloj namesto v zgor
njega in s tem naredil os
novno zidarsko napako.

B  Dobmiška krajevna sku
pnost se je lani lotUa pre
cej akcij, ker je feudi po 
tej plati hotela dostojno po
častiti 25-letaico prvega kon

gresa. Protifašistične ženske 
OTeze Slovenije. Njen predse
dnik Feliks Pekolj pa kljab 
temu meni, da sam Dobrnič 
ni naredil toliko, kot bi lah
ko.

B  Svet krajevne skupno
sti Račje selo načrtuje za 
leto 19W p>opravila potov v 
Hudejah, Vel. Sevnica, Vrho
vem, črnem pK>toku in Bla-

Radj bi asfalt do 
Šentruperta

Svet krajevne skupnosti v 
Šentrupertu je zaprosil ob
čansko skupščino za pomoč 
pri asfaltiranju ceste Šentru
pert—Slovenska vas. Ko bo 
dograjena cesta Šentrupert— 
Dole in Šentrupert—Hom— 
Ravne—Gradišče, se bo pro
met na tem odseku še pove
čal, zato je modernizacija 
vse bolj potrebna. V Šentru
pertu so pripravljeni ustano- 
viibi posebni odbor, ki bo 
zbiral prispevke in vodil akci
jo, vseh stroškov gradnje pa 
prebivalci seveda sami ne bi 
zmogli

MIRNA: letos 50-let- 
nica društva

50 letnico delovanja telovad- 
n ^ a  društva na Mimi na
meravajo člani TVD-Partizan 
počastiti s i>osebno akademi
jo in povečano aktivnostjo 
na špOTtnem področju. Mi
renski Partizan je s svojimi 
sekcijami postal najbolj mno
žično društvo v vsej trebanj
ski občini. Znani so uspehi 
nogometašev in smučarskih 
skakalcev, posebno pa raz- 
ve^ljuje, da je po dolgih 
letih premora spet začela 
delati telovadna vrsta, ki 
vključuje kar 75 pionirjev in 
pionirk. Vodi jo prizadevni 
Avgust Bah, vadba pa je ob 
ponedeljkih in četrtkih.

Porast prestopništva
v letu 1968 je bilo pred sodnikom za prekrške 

dvakrat toliko mladoletnikov kot leta 1967

1065 ljudi je v minulem 
letu kaznoval sodnik ^  pre- 
kirške v Trebnjem, to pa je 
več kot leto dni prej. Več

J

z  odlično organizacijo nedeljskih smučarskih skokov na Mimi je domače TVD 
Partizan dalo novi prispevek k praznovanju 50-letnicc športnega društva na Mimi. 

Več o tekmovanju berite na športni strani. (Foto: M. Legan)

kot polovica vseh prekrškov 
je bilo kršitev cestno pro
metnih predpisov. Lani je 
bUo na primer kaznovanih 
191 ljudi, kii so vozili brez 
vomiških dovoljenj, pred'lan- 
skkn pa 129.

Tudi alkohol je bil lani 
večkrat vzrok prekrška kot 
ptredlanskim. Kaznovanih je 
bilo 95 voznikov, ki so pla
čali kazni v zneskih od 100 
do 500 novih din.

Raaves^jivo je, da se je 
naraščanje prekrškov zoper 
javni red in m ir vendarle 
zaustavilo. V letu 1968 je bi
lo takih kršiteljev 242, pred
lanskim pa 261.

Cisto drugače pa je bilo z 
mladoletniškim prestopništ
vom. Število tovrstnih pre
stopkov je bilo dvakrat to
likšno kot leta 1967 in kar
66 j.ih je končalo pred sod
nikom za prekrške.

Zapomdh kaami je bilo po
lovico manj kot predhodno 
leto. Gospodarskih prekrškov 
je bilo nekako prav toliko, 
opazno p>a se je med njimi 
zmanjšalo Število prekrškov 
zakona o gocsdovih. Razmero
ma majhnemu številu gospo
darskih prekršlkov verjetno 
botruje tudi premajhna učin
kovitost inšpekcijskih služb.

tu, razen tega pa je na prvi 
letošnji seji sklenil pomagati 
socialno prizadet'm ljudem 
in bo Mariji Urbančič že le
tos dajal denarno pomoč.

■  Lani se je dobro izka
zala tudi KS Knežja vas. 
Samo za cesto Knežja vas— 
Luža—Občine so vaščani op
ravili 1227 prostovoljnih de
lovnih tu*. Za letos imajo v 
načrtu cesto v Dol. Kame
nje, ter racsširitev ceste 
Knežja vas—Selce—Rožem- 
pelj—^Krušni vrh.

so samo n ^ a te re  iz
med 17 krajevnih skupnosti, 
predvsem m ^ jše . čeprav 
gre preprostim ljudem, ki 
jih vodijo, včasih težko be
seda iz ust in še težje pisa
nje na papir, se v sebi dob
ro zavedajo, kaj jim pomeni 
krajevna skupnost, ki je v 
nekaj letih postala najpo- 
memb.nejša oblika združeva
nja moči za skupne cilje in 
koristi. M. LEGAN

m m

NAJBOLJŠA SMUČARKA 
DOLENJSKE. Nedeljskega 
tekmovanja za Fricov po
kal v črmošnjicah se je 
kot edina ženska zastop
nica udeležila tudi Boža 
Rus iz Trebnjega in med 
19 tekmovalci zasedla 10. 
mesto. Skupaj z inž. Dam
janom Mlakarjem je na
stopila v ekipi gozdnega 
obrata Trebnje, ki je med
6 ekipami osvojila 4. me

sto. (Foto: S. Dokl)

8 komisij 
bo pripravilo 

volilni program
Da bi za bližnje spomla

danske volitve pripravili 
res dober volilni pro
gram, ki ne bo ^ o lj  pa
pirnat, je 8. januarja iz- 
vršni odlbor občinske kon
ference SZDL imenoval 8 
komisij, ki bodo pripra
vile programe za posa
mezne dejavnosti. V ko
misije so bili imenovani 
strokovnjaki in mnogi od
govorni ljudje, kar je zar 
gotovilo, da bo program 
dober in da bodo njegova 
določila kasneje tudi upo
števana. člani izvršnega 
odbora so posebno po
udarjali pomen komisije, 
ki bo pripravila program 
za kmetijstvo, od katere
ga živi polovica prebival
cev trebanjske občine.

Volitve in imenovanja
Na predlog komisije za vo

litve in imenovanja je občin
ska skupščina odločila, da bo
sta Janez Mihevc in Avgust 
Gregorčič še naprej zastopala 
trebanjsko občino v samo
upravnih organih Splošne 
vodne skupnosti Dolenjske. 
Jože Kastelic, načelnik oddel
ka za gospodarstvo, je bil 
imenovan za vršilca dolžnosti 
načelnika davčne uprave, ki 
je postala samostojen odde
lek. Za načelnika davčne 
uprave je že razpisano delov
no mesto.

Sprejeli so program 
za letos

Na seji občinskega icomite- 
ja ZK v Trebnjem so prejš
nji teden sprejeli program 
dela za letošnje leto ter dela 
z mladimi člani Zveze K o m u 
nistov, ki so bili na novo 
sprejeti v organizacijo. Pred
videli so tudi, da bo prihod
nja seja občinske konferen
ce ZK v februarju.

Invalidi 
ne uveljavljajo 

pravic
Z lanskim letom so dobih 

osebni invalidi v sklopu 
zdravstvenega varstva tudi 
pravioo do brezplačnega tri
tedenskega topliškega ali kli
matskega zdravljenja. Skrbst
veni organi ugotavljajo za 
trebanjsko občino, ki ima 
skupno 430 invalidskih upra
vičencev, od tega 129 oseb
nih, da slednji razmeroma 
redko uveljavljajo to pravico. 
Lani se je za brezplačno 
zdravljenje prijavilo le 18 inr 
validov, od tega samo 3 no
silci partizanskega spomin
skega znaka 1941. Komisija 
za zadeve borcev NOV in in
validov predlaga, da je treba 
raziskati, zakaj je tako, ljudi 
pa seznaniti z njihovimi pm- 
vicami. Prav gotovo je nam
reč, da je zdravljenja potreb
no več ljudi, kot se jih je 
prijavilo.

■TREBANJSKE IVERI
■  SE ENA TRGOVINA. Kme- 

tlj^ca  zBdruga predvideva, da bo 
v trgovini, k je r zdaj p rodaja  re- 
produkaLjsU m a te i^ ,  ureddia 
p rodajalno  tekstila  In tekstiln ih  
izdelkov. P rodajo  reprodukcijske
ga m ateria la  za km etijstvo  bi 
potem  uredili v skladišču v S ta 
rem  trgu .

■  OBNAVLJANJE ČLANSTVA 
v V AMD. Doslej je  že velik del 
članov Avto-moto diiiStva v Treb- 
njem  obnovil članstvo. Vodstvo 
predvideva, da se bo letos pove
čalo skupno število na več kot 
200 članov, saj nove člajie vpisu
je  tud i baza AMZ Slovenije. Voe- 
n ik i m otom dh vozil spoznavajo,- 
kakšne prednosti im a sodelova
nje v organizaciji, posebno v 
Trebnjem , k je r Je blizu .sodobno 
oprem ljena baza AMZS.

■  MANJ DOVOLJENJ. Leta 
1967 je bilo  za naselje T rebnje 
izdanih 19 gradbenih dovoljenj, 
jiani pa  le 8. Z asta ja  je  delno k ri
va zakasnitev p ri izdelavi novega 
zazidalnega načtra.

■  GOSTOVANJE LOJZETA 
SLAKA. V nedeljo  Je na M im i 
in v Trebnjem  gostoval ansam bel 
Lojzeta S laka. Čeprav je b ila  
vstopnina k a r C din, obiskovalcev 
ni m a n jk a la

■  SPOR SE VEDNO NERAZ
ČIŠČEN. N eljubi spor, ki je  
nastal m ed vodstvom  dom ačega 
turističnega društva In gostinci 
ob lanski kresna noči, še vedno 
nd razčiščen in  hrom i delovanje 
društva. G ostinci n a ^ lo h  kaže)o 
še vedno prem alo zanim anja za 
delo društva.

TOAHJSK^OVICE



Novi naročniki DOLENJSKEGA LISTA
VOJNE POSTE: Jože Prešeren, 

Posto jna; S tefan  Judež, Č apljina; 
Alojz P lo t, V irovitica; Božo La
m ovšek. B ar — C m a gora; Ivan 
M ilek, Cačak; K arli P eterlin , Le
skovec, in  Lado G orišek, Zabok.

INOZEMSTVO: Franc Z ibert,
B loom sbray, K anada; Daniela 
M ayr, D unaj, A vstrija; Ana H olaj- 
ko, D am m arie, F rancija ; M arie 
Dorć, S artbe , F rancija ; Anica 
F ink, Suhr, Švica; Slava 2 ag ar, 
W innipeg, K anada; Anton Jevnl- 
kar, GUtersloh, N em čija; Pepca 
K astelic , H am ilton , K anada; Sreč
ko StuSek, San Juan , A rgentina, 
in  Cilka S trm šek, H om bourg, 
F rancija

ADLESICI: Frančiška M ušič, Ve-
111m qa1 1A

ARTIČE: Ivan  U rek, Glogov
b ro d  7; R udi Levak, A rtiče 53; 
Jože H aloaer, G or. Lenart 68. in 
Terezija K olan, Arnovo selo 65 a.

BELA CERKEV: M laden Novak, 
K ronovo I.

BIZELJSKO: M arija G regil, Bi
zeljsko 109, in  Alojz Zajc, Zg. Su
šice 157.

BLANOV: Neža V olčanjšek, Po
klek 10.

BOŠTANJ: M imi N ovšak, K onj
sko 18; Ana Kozinc, Vrti 46, ia  
A ntonija G lavač. Jab lanca 3,

BRESTANICA: A ntonija M alus, 
B restanica. In Ivana 2upevc, Lo
kve 10.

BRE2ICE: Ivan K oprivc, Brezi
na  34; Ivanka M olan, B režina .85; 
M arija Sm iljanič, Vodnikova 1, in  
Zavod za k u ltu ro , Brežice.

BRUSNICE: Alojz M atko, G abr. 
je  129, in  M arija H udoklin, B rus
nice 39.

CERKLJE OB KRKI: Rozika
Koln, Bušeča vas 24; Ivan  DomUc. 
H rastje  16, in  Albin N ovak. Creš- 
n jice 38 a

DOBOVA: K arel Sepec, Dobova 
103 B, tn  M iha G erjevič, Sela 9.

DOBRNIČ: Fajii K užnik, Pod-
lisec 6, in F ranc Zoran, Vrbovec
30

DOLENJSKE TOPLICE; Zlatko 
M urn. Pod turn  66; Jožica N ardin, 
Sela 19; M ajda R otar, Podturn
31 In Ml’ka  Pauc, Dol. Toplice 
46.

nOl.ENJA VAS: Gvido B enedej
čič. D olenja vas 29.

DR.^GATUš: P eter Gorše, D ra
ga tuš.

DVOR: Franc Senica. Lašče 6, 
in  M arija K um elj, Dol. K ot 1.

GRADAC: Jože Žugelj, O tok 13, 
in A lojzija Petrovič, Vranoviči 27.

JESEN IC E NA DOL.: Zdenko
Lazanski, Vel. D olina 18 a.

KAPELE: M iha S trgar, Slogon- 
sko 15; Jože S tan jko , Podvlnje 1. 
in  M iha R adanovič, V rhje 47.

KOČEVJE: M arija  Potisek, Sa!- 
ka  vas 83; Angel Seanec, K olodvor, 
ska 10; Alojz Tom ažin, Cesta na  
stad ion , in  M atija Cetinski, K olo
dvorska 21,

KOPRIVNICA: M im ica Lužar,
gostilna, M rčna sela 17; Janko 
B račun, Vel. dol 34; Neža Kova
čič, G orjane 27; K ancijan Sere, 
KoiJrivnlca 25; V era Om erzo. K ri
že 37; F ranc K ovačič, G orjane 41; 
Jožefa Vodopivec, Vel. dol 36; I- 
van M acuk, M rčna sela 15; M arija  
K ukovič, Vel. K am en 52; Ivan  O- 
m eizu, K riže 31; S tefan  Omerzu, 
K riže 21; M arija  SoSterič, M rčna 
sela 38; Žarka Sotošek, Veliki K a
m en 20, in Cecilija R adič, Gor-

KOSTANJEVICA NA KRKI: M a
r ija  SJculj, V rhje 3, in  Ivan  Prim c. 
G rajska cesta 15.

KRŠKO: Jože S tarc , Cesta k r
ških žrtev 7; Jože Kožuh, V alva
sorjeva 4; M ilan K rošelj, Zg. Pu- 
hanca 4 a; Edi Gluk, Sotelsko 30; 
M arica Založnik, SDK; Jože Pun
ta r, Sotelsko 5; K arlo Pateko>vič, 
Nova R ^ a  3; Lojze Spiler, Ob po 
toku  11; Adolf T erpinc, P o l ^ ;  
Freinc K odela, Cesta 4. ju ltja ; 
Zvonko Gom ilšek. P o t na  PolSoo 
23; Dane S trašek . Pot n a  Polšco 
23; M ilan U rbanč, C esta k ršk ih  žr
tev 19; Janez Fab jan , Lom no 12, 
in občinski kom ite ZMS, K rško.

KRŠKA VAS: Slavko 2 ib e rt, Gor. 
Skopice 44 a, in Albin P iltaver, 
K rška vas 72 

LESKOVEC:’ Š tefka Pacek. Vel. 
Podlog 13; M arija  K erin, Libelj 
3; M artin  R ih ter, D rnovo 9; Franc 
K odrič, 2adovinek 11. in  M arija 
Žagar, Leskovec 134.

LOKA PRI ZIDANtCM MOSTU: 
Ivan K om lanc, Razbor, Podgorica 
14; Silva Sim ončič, Loka p ri Zid . 
m ostu , in K arel Fon, Š en tju r na 
Polju  17 

MIRNA NA DOL.: ^ a n c  Golob, 
G link 4; Alojz Pate, G orenja vas; 
Helena Kolenc, G o rn ja  vas; Ana 
H abinc. Sevnica, ih  A lekfknder 
Mole G om ila 7.

MIRNA PEC: Jože Žagar, Dol. 
K arteljevo 26, in Franc Beivc, Gor. 
K arteljevo, n. h.

MOKRONOG: Pepca D rnovšek.
M okronog 10: Jože Saje, C ilpah 3;

M arinka T ra ta r, H rastov ica  11; 
M ihelca Jakoš, H rastovica 8; Vik
to r K uselj, M okronog 92, in Anton 
Gorišek, K rižni vrh  2.

NOVO MESTO: Jože Novak, K ri. 
stanova 25; Tone V idm ar. Sam ski 
dom  Pionir; Alojz Salehar, Indu 
s trija  obutve: Boža Ile r, K urir
ska po t 9; D arinka Foršek, L jub
ljanska 17; Jože Zaletetj, Paderši- 
čeva 24; Franc K ran jc , Adamiče
va 9; Anica B anič, T rdinova 28; 
Ivan S aje, Zagrebška 6; T inka 
D juranovič. T rdinova 29 a; in  Š tef
ka G ider, K urirska po t 8.

NOVA SELA: U rška K larič, Je
senov v rt 3.

ORTNEK: M irko M odic, O rtnek, 
in  Jože B rinšek, Sv. G regor 13.

OTOCEC OB KRKI: Jože Junc. 
Sred. Grčevje 28.

PIŠECE: Alojz Sim onišek, Pav
lova vas 10, in M ihael Plevnik. 
D ednja vas 25.

PODBOČJE: F ranc Josca, Pod
bočje 43. in  R udi Sokolović, B r
log 8.

RIBNICA NA DOLENJSKEM: 
S tefan Gcwnbac, R ibnica, stolpič 
2; Danko Tokič, R ibnica, stolpič 
2; Janez H očevar. R ibnica 120; 
Jože Češarek, N em ška vas 46; M ar
jan  Tanko, Ma^a H rovača, n. h ., 
in  Stane K lun, R ibnica 222 a.

R.4K.\: Ivan Soln, Sela 19; Jo 
že K rošelj, C irje; M arijin  dom , 
R aka; Ju stina  Lisec, KržiSče 14; 
M artin  Zupanc, Podlipa 7, in  
Franc Cešnovar, M ali Koren 1.

SEMIČ: Anton Šuštaršič, S ta ri 
vrh 7; in  -Ana K očevar. S transka 
vas 14. “

SEVNICA: Fanika Span, lis c a , 
in M arija K rošelj, Lisca.

SENOVO; A ntonija Novak, Se
novo 51; A ntonija B ajt, Senovo, 
in  F ranci Z alar, Senovo 133.

SROMLJE: ‘ Ivan K ostanjšdc, 
Srom lje 29; M arija K rošelj, Oklu- 
kova gora 12, in M artin  Ban, 
Volčje 39

STRAŽA; S tane N ahtigal, Dol. 
S traža 21; Franc Avbar, Dol. S tra 
ža, in  Selika H uskič, Soteska 38.

STARI TRG OB KOLPI: Josip 
Veber, P redgrad 45.

STOPICE; M atija  K obe. Do!ž 73; 
Alojz H ribar. Dol. Težka voda, 
n. h ., in Jože- B obte. Vel. O re
hek 1.

STUDENEC: Cvetka M lakar, H u
do brezje 19; Franc D obriha, M a
la  H ubajnica, in  Jože M lakar, Po 
nikve 2.

SUHOR: M atko Kosec, H rast 2.
ŠENTJANŽ: Sandika D rem elj,

H rušice 13

Pism onoše si na novom eški pošti z ju tra j p red  dostavo u re ja jo  pošiljke, Id jto  
bodo nato  raznesli naročnikom . T udi pism onoše u p o rab lja jo  p ri razvrščan ju

v poštne predalčnike.

ŠEN TJER N EJ; TonCka Gorenc, 
Dol. Brezovica 18; Ivanka Zupan- 
č lč .' Dol. G radišče 14; Janez B lat
n ik , G or. V rhpolje 19; M arinka 
Skedel Dol. G radišče 1, in  Anton 
Gorišek, Dol. S ta ra  vas 38.

ŠENTRUPERT; Jože B rcar. Šent
ru p e rt 93.

ŠKOCJAN: D anica V iran t, S ta 
ra  vas 10.

SMARJETA: V eronika KržiSnik, 
S m arjeta.

TREBNJE; H enrik K m etec, Tre- 
bnje 82; V iktor O stanek, S ta ri trg  
45; S tefan Gorenc, R ihpovec 10; 
Fnm c Š ircelj, Rihjjovec 3; M arija 
Uhan, G or. Dobrova 4, In Bogo 
V rščaj, G or. Ponikve 3.

TR žiSC E: M arija K os, Zg. Mla- 
detiče 10; Alojz Knez, Sp . Vodale 
13; In D ori U rigelj, M alkovec 6.

URSNA SELA: F ranc Povše,
G or. Sušice 35.

VAS—FARA; Jože R ački. O skrt
1

VELIKI GABER; Š tefka Ihan . 
Zagorica, n. h.

VINICA; Rade V rllnčič, B ojan 
ci 34; Jože S tarešin ič, H rast 26; 
K atarina  Frankovič, Nova lipa  12; 
Alojz M arkovič, Nova lipa 20; Ju 
r ij Rogina, S ta ra  lipa 19, in  Ma
rija  H udak. Učakovci 33.

RAZNE POSTE; M icka K om et, 
p ri V inčeruti, Dadm atinska 12, Za
greb; Anica K ralj, Tom ačevo 20, 
L jubljana; Ivan B izjak, Selo 1, 
Šentvid p ri S tični; d r. B ratko 
K reft, Tavčarjeva 4, L jubljana; 
Tončka Tom šič, N otranje Gorioe 
58, Brezovica p ri L jubljani; Ana 
Zajc, M uljava 38; S tane V idm ar, 
Oslica 8. M uljava; Vaki in Franci 
Hočevar, Ce>te na B rdo 8, Ljub- 
Ijanar—Vič; S ind ikat METALNE, 
Zagrebška 20. M aribor; M arija  Š i
ško, Vožarski pot 8, -Prule, L jub
ljana; Rezka K ubelj, Vega, L jub
ljana , K otnikova 18; Franc Podpa- 
dec, Brezovica 218 p ri L jubljani; 
M artin  H rib ljan , B ubnjarski brod
15, Zur—B rod; K ati V idoš. K ro 
pa 1; Mimi M andelj, V ir, Dvorža- 
kova 10, Dob p ri D o m ža l^ ; Tonč
ka Zupančič. Parm ova u lica  48-1, 
L jubljana; S tane Pečnik, Bukovi
ca 21, Selca nad Škofjo Loko; 
d r. Z lata V isenjak, Peričeva 23, 
L jubljana; V inko Knez, Ul. bratov 
M ravljak 1 A, Velenje; Š tefka K o
čič, Valjavčeva 10. K ran j; Alojz 
S teklasa, ža ln a  2, G rosuplje; E r- 
nest Bezenšek, Podsreda p ri B re
stanici; F ranc M ežnaršič, Dol p ri 
L jiibljanl; Ivanka M artinčič, Oha- 
nica 11. Borovnica; Fand Ogrizek, 
H ubadova 8, L jubljana; M ojca Pe
terlin , Sm Artinska, blok 98, L jub
ljana; Anton Puščinik, Cesta ko- 
krškega odreda 14 E; K ran j; Alojz 
R abotin . SmedniSka, d r č e ,  K ran j, 
in  Alojz K ristan , Grobeloe 19, Vin
ski vrh . G orica p ri Slivnici.

VOJNE POSTE: M artin  Borov- 
Sek, Novi Pazar; Zvonko Blai3. Ča
kovec; Anton Ceglar, V a'jevo; 
R ajko K aplan, Slavonska Požega; 
Franc K ram žar, Z a g r^ ; Jože FUik, 
O sijek; Anton V rt^ lč , Pivka; S te
fan K avšek, K njaževac; Jože Sa
jevec, Zagreb; Slavko Pavlin . Ni£; 
M ilan Gazvoda, Čakovec; M atija 
Lisec, C erklje ob K rki, in  J < ^  
Repše. Dugo Selo.

INOZEMSTVO: V ladim ir Rom-
ček, U rdorf, Švica: F rank  Batc- 
ben, Linoolnwood, Am erika; Alojz 
K rajnc, B urlandingen, N em čija;
S tanka Banič, S tu ttg a rt, N em či
ja ; Fanika D ivjak, H arkingens, 
Svlca; Anica Palčar, MUnchen,
N em čija; Ivan Zagm ajster. Ber
lin . N em čija; P e ter Anž’ovar,
GUtersloh. N em čija; Janez in  M et
ka Cerovtok, Sundelfingen bel Re- 
uflingen, N em čija; Anton S raj, 
KetaArUn B rilnenbach. N em čija;
Franc Ivanič, B rem en, N em čija; 
Ju rij M ajerle, M ulan — V uasbruok, 
A vstrija; M arsaret Udovch, Mil- 
w auke. Amerika; K arolina Z avrš
n ik . D unaj, A vstrija: Anton Za
muda, Chicago, Am erika, in  Franc 
M alnarič, MUm^ien. N em čija.

J

SPLOŠNO
GRADBENO PODJETJE

PIONIR - Novo mesto
P R O D A J A ;

•  STANOVANJA
•  VRSTNE HIŠE
•  GARAŽE

v N o v e m  m e s t u :  
garsonjere in dvosobna stanovanja -  v se 
ljiva takoj ali v avgustu 1969 

v K r š  k e m : 
garsonjere, enosobna in dvosobna stano
vanja ter garaže za osebne avtomobile, 
vseljiva avgusta 1969 

v S e v n i c i :  
dvosobna stanovanja in garaže, vseljiva 
y novembru 1969 
vrstne hiše, nedovršene (v IV. fazi grad
nje) ali vseljive po dogovoru 

v M e t l i k i :  
dvosobna stanovanja in garaže, vseljiva 
takoj. 

Stanovanja so komfortna, z vgrajeno ku
hinjsko opremo in centralno ogrevana. 
Cene zmerne!

Informacije in sklepanje pogodb vsak dan, 
razen sobote, od 6. do 14. ure, tel. 21-060 -  
oddelek za gradnje za trg Kettejev drevo
red 37 (Bršlin).

Res, 1. februarja —3. DNP!
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»Joj, plesali bomo!« se je razveselila Kaitka, se 
vzpela in potegniila Drejcu šiirok klobuk s kuštrave, 
nekoliko sajaste glave.

»J\ih!« je zavrisnila, da je odjeknilo po eoado-
vih.

»Ju — uh!« se je odzval močan vrisk iz globine 
gosada in krepkeje so zadoneli glasovi harmonike.

Zdajci se je zasvetila široka gozidna jasa. Duh po 
dimu je objel prišlece. Velika kopa onkr^ jase je ocz- 
nanjala oglenioo. Na robu jase, pod drevjem, je stala 
oglarjeva koča. Poleg nje velika skladovnica vreč 
z ogljem.

»Ju-u-uh!« so pozdravila raskava grla.
Pet ali šest sajastih mož je sedelo in ležalo na 

trati pred kočo. Na debelem hlodu je širokofpleč 
hrust vlelrel harmoniko.

»Ho-juh!«
Katka je vrgla Drejčev klobuk visoko pod nebo, 

pograbila Marijo okrog pasu in se zavrtela z njo po 
trati.

Harmonikar je pritiskal poskočno melodijo. Iz 
mladega, zagorel^a obraza so se srAejale svetlorjave 
oči in okrog ramen so se mu majald dolgi plavi kod
ri. Z bleščečim pogledom je visel na devojkah, ki 
sta se na moč vrteli po trati.

»Zdaj je pa dovolj, Katka!«
Stari Gašper, Katkin oče, je stopil na prag svoje 

koče.
»Vsa sem vrtoglava,« se je smejala Katka in sedla 

na hlod.
»In woča. Jutri boS pa bolna,« je pristavil stari 

oglar.

)f̂ r ILKA VAŠTETOVAr̂ n̂

V I tA Ž J E  
D E K L E

^^-^^(l^odovinski roman)

»Gašper, ne javkajte!« je zapovedala Marija in 
se vrgla v travo h Katkinim nogam. »Kod pa si hodil, 
Janez, da te že toliko časa nismo videli?« se je 
obrnila na godca.

Zagorelo obličje mladega oglarja je še bolj 
vzplamenelo.

»Na Gorjance je šel na oglede, pa so ga Vlahinje 
napodile, ker je preveč pobožen papist.«

»Ha-ha!«
»Cesar Polde ga je klical na sestanek, pa sta se 

zgrešila.«
»Janez, če bi te bili spomladi ujeli med novake

— zdajle bi tekla tvoja kri tam gori na Holand
skem.«

»Ne budali, hudič, kdo bd pobil takega hrusta! 
Jenz, stavim, da bi se na tvojih prsih svetilo že toli
ko svetinj, da bi te Francozi s cesarjem zamenjali.«

Od vseh strani se je usula na m ladca velikana 
ploha ljubeznivih zbadljivk.

»Hahaha! Prismode! Pustite ga no, da mi pove, 
kje je bil!« je smeje se kričala Marija.

Skočdia je kfviSku in sedla na hlod podega Janeta.
»Nu, hui^č, odpri vendar usta in povej, kod si 

hodil!« ga je potresla za rokav.
»Saj si ^ ša la , hohoho!« je zvišika gledal nanjo 

plavolasi hrust in zopet prijel za harmoniko.
Skočila je predenj in zvabila inštrument.
»Ne boš! Tvoja harmonika je dolgočasna in tvo

je poskočnice že vsi poosnamo. Pripoveduj, kaj sd do
živel ali — ali se pa poberi od tod, pust^!« je zace
petala.

Z eno roko je zaikotalila harmocidiko po travi, z 
druigo mu je segla v gosto zlaito grivo,in ix>bresla:

»Nu, a l i  bo!«
Se bolj mu je zc^orel obraz in iz svetlih oči je za

s i j a l  p l a m e n ,  k i  b i  b i l  bolj i z k u š e n o  d e k l e  p r e p la š d l .  
Marija s e  je l e  o t r o š k o  ra z F K )s a je n o  smejala: »Ne iz 
p u s t i m ,  č e  n e  p o v e š .«

»Le drži me, dekletce. Hoho! Marija, ne veš, ka
ko imaš sladko ročico!«

»Oof! mu je priletela »ročica« na lice. Jezno se 
je obrnilo dekkle od mladega oglarja.

Ali v istem trenutku je skočil hrust na noge. Od 
zadaj jo je objel z mišičastimi rokami, se sklonil in
— ko se je jezni obrazek obrnU protd njemu, je bli
skoma pritisnil p>oljub na rdeče ustne.

»Tako. Kazen mora biti.« '
Izpustil jo je, brž pobral harmoniko in skočil 

proti gozdu. Gromovit grohot iz raskavih grl je spre
mljal dogodek.

Nekaj kakor solze je zameglilo Marijine (^ . sol
ze jeze in sramote. Z roko je obrisala ustne in s te
mnim pogledom zrla za mladim talarjem, ki je izgi
nil za drevjem.

Zmagoslavno je odjeknilo po gozdovih.
»Ju-u-uh-huhiihu!«
»Razbojnik! Nič se ne jezi, Marija! Saj poznaš 

Janeza; pravi hostnik je.«



Napadalec
Na cesto je priteklo razmr- 

šeno dekle. Bilo je razbur
jeno in vpilo je;

— Na pomoć! . . .  Nadlegu
je m e ...!

Ljudje so se razveselili, da 
se je vendarle neicaj zgo^o . 
V pričakovanju, kako se bo
do dogodki razpletli, so za
čeli postajati. Zmršeno deOsJe 
pa je venomer ponavljalo is
te krike, kot pokvarjen gra
mofon.

— Na pomoč! . . .  Nadlegu
je m e ..  .1

— Kdo? — so vprašali me
ščani. >

— Neki nagnusen tip — je 
reklo dekle.

— Kje pa je? — so vprar 
šali pričujoči.

— Tam, v stanovanju — je 
rekla in pokazala 2  roko.

— A kako vas je nadlego
val? — je začel preiskavo 
©den tistih organizatorjev, ki 
se vedno najdejo v takšnih 
primerih. Dekle je molčalo 
in se nemo oziralo naokoli. 
Okoli nje pa so bili sami ra- 
<iovedneži. Zato je rekla;

— Hotel me je poljub iti. . .
Opazovalci so bili razoča

rani.
— Kaj pa z rokam i. .  nič?
— Nič, — je odmajala z 

glavo. — Povabil me je na 
kavo, potlej pa^je poskušal 
izrabiti moje zaupanje.

—Koliko časa pa ste bili 
pri njem? — je poskušal zbra
ti vtise vodja preiskave.

— Dva dni! — je vzdihnila.
Približno dese: ljudi je zdr

velo po stopnicah navzgor. 
Omenjenega tipa so ujeli za 
rokav in ga zvlekli na hod
nik.

—Kaj, šele danes ste jo 
poskusili poljubiti? — so mu 
očitali s prezirom.

Molčal je. Pekla ga je 
vest U. K.

Ljudska
modrost

Ako pri kraju ne vidiš 
dna, ne bredi čez vodo.

Berača se palica drži.
Huda vest je mutast bi

rič.
Hudobnež se boji svoje 

sence.
Ima denarja kot vrag 

toče.

o?»dr •
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— Im am  pa res sm olo! Zdaj, ko sem  si za« 
tovil top lo to , si p rišla  pa točno!

MILAN-RADE NIKOLIČ:

KAR V OBRAZ
□  Ježho* sem mu zabrusil: Vilo imaš in dva 

vikenda!
Zarulil je: Pa kaaaj zato?
O, nič — sem rekel.

□  Pravi satirik bi bil presrečen, ko bi ostal 
brez dela.

□  Obljubite, da ne boste ničesar več obljub
ljali.

□  čudno, kako se ljudje vesele na STAROST
NO pokojnino!

□  Modeme žei^ke porajajo v četrtem mesecu 
zakona.

□  Nekateri bi laže pririnili na mesec kot pa 
do prihodnjega meseca.

□  Bodirr^o gluhi za higieno! Prepovejmo umi
vanje UMAZANIH rok!

□  Čemu nam bo preučevanje človekovega na
stanka? Preučujte raje njegov obstanek!

□  Če kdo kaj prizna — gre pol na rovaš nje
gove neumnosti.

□  Sramota! — pravi nudist, ko zagleda člove
ka v hlačah.

POJASNILO
Slikanice »Paradižnik za volanom« da

nes žal ne moremo nadaljevati, ker so se  
v tiskarni DELO neznano kam izgubili pra
vočasno naročeni klišeji. Bralce in naroč
nike prosimo, da neljubo zadrego, katere 
nikakor nismo krivi, oprostijo.

Lojze Jakopič:

AKCIJA

"rdeča gos"
Bil sem  hudo  vznem irjen. G regor 

je  vedel o m eni več, k o t b i lahko zve
del povprečen agent katerekoli službe, 
če bi imel nalogo poizvedovati o m e
ni. Torej je  G regorja oskrbela s po
datk i mr.eža D obro o rganizirana m re
ža. T rapil sem  se z nalogo, da b i od
k ril, katera : gestapo, Angleži, Rusi, 
n a š i . . .?

»Kakšne zveze im am o z očetom  Se
bastijanom ? M islim , n aša  jugoslovan
ska organizacija.«

»Nobenih. N iti tega ne vemo, ali 
je  p ro tifašist, kolaboracion ist ali slu
čajn i prišlek  v taborišču . Toda on v 
glavni taboriščn i p isa rn i odloča, v ka
te ro  kom ando ali v k a teri tran sp o rt 
bo kdo šel «

»Zakaj je  odklonil ravno Gregorja?«

»Tega ne vem. Vem toliko: po na
šem  ukazu je  naš človek, ki sedi v ta- 
boriščm  adm inistraciji, šel k očetu Se
bastijanu  m predlagal zadnje ur6 za
m enjavo treh  drugih kneflingov z na
šo tro jko . N aša jugoslovanska sekcija 
da to želi, je  pojasnil. Ali pa da osta 
ne Plevnik v taborišču . Oče Sebasti
jan  ni ničesar rekel. Sam  je  p rebral 
neko uradno pisan je, ki je  p rišlo  iz 
nem ške taboriščne uprave, in dejal: 
Plevnik ne m ore osta ti v taborišču- 
Od naših treh  mož, ki jih  predlagate 
za tran sp o rt pa m ora v taborišču  os
ta ti G regor. To je  vse, kar v danem  
tren u tk u  lahko storim  za vas Jugoslo- 
v ^ e .  Zadnje čase me sploh malo pre
več izsiljujete.«

»Kaj je  rekel Gregor, ko je  zvedel, 
da ne m ore z ostalim a dvem a na pot?«

v »Preklinjal je taboriščno upravo in 
trd il, da ga im a gotovo kdo na piki, 
pa je priše: na spisek za kaznjence.«

»Tl G regorju zaupaš?« — Tiger je 
skom ignil z ram eni in ni nič odgovo
ril. Bil le brez moči. Na m ajavih tleh.

Dobil sem  obvestilo, naj se javim  
v glavni taboriščni p isarni. tJradno  
obvestilo. Sprejel m e je knefling, Ho
landec po rodu, ki je v taboriščni pi
sarni opravljal posle glavnega dispe- 
čerja za oskrbovanje specializiranih 
delovnih kom and s strokovnjaki. Ve
del sem, da je z m enoj izvrševal na
logo očeta Sebastijana.

N ajprej me je izprašal o m ojem  
znanju  razstav ljan ja  vseh v rst razstre 
liva. Ou ročnih bomb do letalskih. 
P rav preveč nisem  bil podkovan v tej

strokovnosti, toda zadostil sem  Ho- 
landčevim  zahtevam . Bil sem  sp re je t 
v specializirano delovno kom ando, ki 
je  n a  področju  m esta in  njegove bliž
n je  okolice odkopavala in dem ontirala 
le talske bom be, k i niso eksplodirale. 
Zelo nevarno in  težko delo je  bilo to. 
O pravljali so ga strokovnjak i, kneflin- 
gi, pod strogim  nadzorom  esesovskih 
oficirjev. Včasih je  tičala  neeksplodi
rana bom ba v bližini hiše nacistične
ga m ^ o tc a . Zato ni bilo ^vseeno, ali 
bodo je tn ik i bom bo varno odkopali ali 
se bodo z n jeno pom očjo rešili trp lje 
n ja . N em alo p rim erov  je  bilo, ko je 
je tn ik  bom bo nalašč sprožil. Ni m u bi
lo m ar lastne sm rti. Cela desetina 
kneflingov je  u m rla  na ruševinah.

Za začetek so m ene določili za de
lo p ri razkopavanju  ruševin  in bom b. 
Demoncažo so oprav ljali le res specia
lizirani strokovnjaki.

Dobil sem  listek  in v taborišču  sem 
bil prem eščen v posebno b arak o ..B ili 
sm o priv ilegirana kom anda. Zaradi ne
varnega xn težkega dela sm o dobiva
li večje in izdatnejše porcije hrane, 
pa boljšo obutev in obleko. O dstran je
vanje letalskih  bom b s  področja Miin- 
chna pa njegove bližnje in daljn je 
okolice Je bilo za Nemce to likanj po
m em bno da so hoteli p ri življenju 
oh ran iti čim  dlje vsakega kneflinga, ki 
je deial v te j kom andi. Z aradi izkustev, 
ki si jih  je  p ridobil p ri delu.

V novi barak i so me lepo sprejeli. 
N ašel sem  kam erade vseh evropskih 
narodcv Tudi nekaj Italijanov  je bilo.
V večini je  bila inteligenca. Delo v 
kom andi je  slonelo bolj na razum u 
kot v rokah. Vsakdo od nas je  imel 
p ri delu v ob lasti svoje in življenje ce
le sto tm ie  Sam o m ajčken napačen 
udarec s kram pom , pa je  eksplozija 
uničila področje v širokem  radiusu

DoDil sem celo novo obleko. Osup>el 
sem  ugotovil, da so mi dali m ojo la
stno, v kateri sem prišel v taborišče. 
Z vsem inventarjem . Celo nožiček so 
mi vrnili.

»Je to navada v tej komandi?« sem 
vprašal štubaka. Ta mi je ravnodušno 
odgovoril:

»Golo naključje, ni pa prvi prim er.«
— Sa.no da sem  imel na h rb tu  suknjič 
prerezan  v obliki križa in vanj všito či
sto  drugo blago Pako ne bi mogel po
begniti. In na srčni strani suknjiča 
sem  m oral všiti rdeč triko tn ik  z ozna
ko narodnosti in svojo taboriščno  
.'številko.

Dva nova soseda Sem dobil na po
gradu. Nekega Ita lijan a  Paola Lazzara 
iz Torina m Slovenca G regorja, ki se 
mi je  predstavil, da je  dom a iz L jub
ljane Niti z najm an jšo  k re tn jo , pogle
dom  aU z za las sprem enjen im  glasom  
nisem  pokazal vznem irjenja ob  sreča
n ju  — z G regorjem , čeprav ga nisem  
pričakoval vse p re j kot to. In  zopet 
sem  m oral paziti na izgovarjavo po
pačeno sm ešne slovM iščine in na to, 
da vsega, kar m i je  govoril, nisem  
sm el razum eti K ot nekdaj p ri Plev
niku.

BRANA ĆRNČEVIĆ;

DVE DEGENERACIJI
Degeneracija /  •  OČETJE

L judje so se (že p red  T urgenjevom ) delili in se de
lijo na očete in o troke. O četje so — po vseh s is tem ati
zacijah — ena, sinovi J)a druga generacija. Poznam o 
tud i p ri nas spopad generacij? Poznam o. Toda sam o 
v principu.

K ot sin  ne bi m aral prem agati svojega očeta, ko t 
oče ne bi m aral p rem agati svojega sina. Tako mi tudi 
delam o. Nihče ne nam erava prem agati svojega sina. 
K ar pa se tu jih  sinov tiče, oho, poznam o težave! Ju 
goslovanski oče razum e, da  njegov sin  zaprav lja  de
nar, ki ga ni sam  zaslužil, razum e vse sinove svobo
de, med katerim i seksualna gotovo ni največja. Tuji 
sinovi so izgubljeni, njegov pa je  sam o razvajen, vi
hrav in mlad! Ko jugoslovanski oče m isli na svojega 
sina, pravi:

IVIIadina je  čudovita!

Ko pa jugoslovanski oče m isli na m ojega sina, 
govori:

Tu je  nekaj nezdravega!

Ko bi m islil na svojega sina, je  jugoslovanski oče 
kot ■Plvrooeiec in svetovljan — toleranten!

Njegov o trok  greši iz dolgočasja, zato ker je  sil
no inteligenten, njegovem u o troku  čas in dogodki 
ne dajejo  dovolj življenjske hrane. Drugi o troci pa 
grešijo  zato, ker so razvajeni in brez idej.

Očka ni obča, m arveč posebna kategorija , on ni
oče vsem, zato ne m ore vseh razum eti.

Mogoče je  k je v k rajih  bogu za hrb tom , čim  d lje
od glavnih središč in m est, živi kakšen sam oten očka,
starom oden in konfuzen. Ta bo, nem ara, p rebu ta l si
na, ko se bo napil (sin nam reč), kaj ukradel ali s to ril 
silo kakšnem u dekletu.

In  tako nazaj, vse do T arasa Bulbe in njegovega 
obupnega stavka: Jaz sem  te rodil in tudi ubil te bom  
jaz!

Nihče ne pričakuje, da  bi bil jugoslovanski oče 
T aras Bulba, za kaj takega n ista  p rim erna ne k raj 
ne fias! Toda n ikar ne zavrzim o nauka: Očka. če nisi 
T aras Bulba do svoiih o trok , n ikar ne bodi T aras 
Bulba do m ojih otrok!

Degeneracija H - SINOVI
Sin pa prav naspro tno  razum e vse očete razpn cvo- 

iega. Dolgočasen je sam o njegov oče'

Sin je  spojil dva Saroyanova naslova v enega sa
mega:

MAMA, LJUBIM TE, OČKA TI SI NOR!
Očka pripoveduje o svoji veličastni m ladosti.. Po 

očkovem  pripovedovanju je  očitno k ar sam  nagnal 
Nemce.

Očka me bo »izvlekel«, potlej p a  p ritisn il nam e. 
Očka je  nor! M ama je čudovita. Molči in daje. Očka 
se čudi, zakaj m ora od dom a, kadar p ridejo  sinovi 
p rija te lji in p rija teljice. M ama razum e. Očka je  poza
bil, da je  bil nekoč m lad. M wni pa se zdi, da je  še 
vedno mlada.

K aj naj počnem o? Saj ne m orem o iti na konec 
m esta in čakati na Nemce?! Le zakaj vas tako m oti 
m alo w hiskyja, m alce d iv jan ja  in nekaj deklet?

Med ljudm i kroži vic, ki ga bom  zapisal zavoljo 
av ten tičnosti sinovskega stališča. (Dče in 'm a ti s ta  od
šla v m esto. Sin te lefonira dekletu, naj p ride k n je 
mu. V endar ne pravi:

PRIDI, SAM SEM DOMA.
am pak:
PRID I. TRUPLA SO ODŠLA NA SUTJESKO!

Zaključek
Spopad m ed generacijam a potem takem  obstaja .
Prav.
Na čigavi stran i sm o? Se v spopadu m ed očetom  

in sinom  človek lahko opredeli?
Ne vem. Jaz se ne opredelju jem .
K ar se mene tiče,
v spopadu
med
očetom  in sinom  

zm neovalec pokvarjen!

DOLENJSKI UST * TEDNIK* VESTNIK = vsak četrtek 60.000 izvodov! 2 9



TRGOVSKO PODJETJE

NOVOTEHNA
ODPRTO V SOBOTO, 18. JANUARJA

NOVO MESTO
KIDRIČEV TRG

O i
JEIOVICA

HIŠA ZASTONJ
VELIKI NAGRADNI 
RAZPIS ZA BRALCE 
TEDENSKE TRIBUNE.
BERITE TT IN SODELUJTE
V RAZPISU, KI TRAJA 
DO KONCA FEBRUARJA.
2E MAJA SE BOSTE 
LAHKO SELILI
V NOVO STANOVANJE 
ALI RAZKOŠNO 
VIKEND HISO.

ALPINA
TOVARNA CKVUEV — 2IRI 
PRODAJALNA NOVO MESTO

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

pomočnika —  pomočnice
POGOJI: dokončana trgovska Sola, lahko Je 
tudi začetnik. Pismene ponudbe poSljite naj
kasneje 15 dni po objavi razpisa na naslov: 

ALiPINA, prodajalna obutve, Novo mesto.

NOVOTEHNA, NOVO MESTO

r a z g l a š a  
prosti delovni mesti

2 KNJIGOVODIJ -  
SALDAKONTISTOV

POGOJ: ekonomska srednja Sola; za 1 delov
no mesto zaželena praksa. — Poskusno delo 
do 3 mesecev.

Prijave sprejema splošni sektor podjetja 
15 dni po objavi.

OBVESTILO
Vse zavezance vodnega prispevka — gospodarske 
in delovne organizacije pozivamo, da po zakonu
o vodnem prispevku za leto 1968 (Ur. list SRS št. 
43-388/67) prijavijo Zavodu za v o ^ o  gospodarstvo 
SRS do 31, JANUARJA 1969 potrebne podatke za 
izdajo dokončnih ‘odločb pri odmeri vodnega pri
spevka za leto 1968.

1. ZA IZiKORISCENO ALI UPORABLJENO VODO:

a) količino proizvedene lastne električne ener
gije v kWh,

b) količino uporabljene oziroma Izkoriščene vode 
iz vodovodnega omrežja v m»,

c) količino uporabljene oziroma izkoriščene vode 
lastnega izvora v m*,

d) količino izkoriščene vode za pogon mlinov, 
žag in vodosilnih naprav v m*.

2. ZA IZPUŠČENO — ONESNAŽENO VODO:

a) vse osnovne podatke, navedene v izračunu do
končnih odločb za leto 1967,

b) za vse ostale dejavnosti, ki niso zajete v do
končni odločbi za leto 1967, po osnovah na
štetih v Navodilih o načinu preračunavanja 
količin onesnažene vode In stopnje njene one
snaženosti v enote (Ur. 1. SRS št. 4-11/68).

Opozarjamo vse zavezance vodnega prispevka na 
rok prijave in na kazenske sankcije po čl. 9 cit. 
zakona.

ZAVOD ZA VODNO GOSPODARSTVO 
SR SLOVENIJE LJUBUANA

PODJETJE

»KREMEN« —  Novo mesto

p r o d a  NA JAVNI DRAŽBI

zemljiško parcelo št. 853/1 -  v 
naravi pašnik, ležečo v k. o. Pol- 
hovica -  vas Mokro polje

Dražba bo v sredo, 22. 1. 1969, ob 9. uri na kraju 
samem v Mokrem polju pri stanovanjski hiši 
štev. 5 a..

Zainteresirani bodo pred pričetkom dražbe morali 
položiti varščino v znesku 5(X) din, ki se Jim po 
končani dražbi vrne oziroma se upošteva pri plačilu 
kupnine.

Vse ostale informacije bodo interesentom objavljene 
pred pričetkom dražbe.

’ Na osnovi 176. člena 7. točke statuta

BELOKRANJSKA TRIKOTAŽNA 
INDUSTRIJA

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

VODJE 
SPLOŠNEGA SEKTORJA

P0C50JI:
1. pravna fakulteta In 10 let službe
2. visoka upravna šola in 20 let službe

Osebni dohodki po pravilniku.

Rokj prijave 15 dni po objavi razpisa.

Po zakonu o prometu ž zemljišči in stavbami 
(Ur. list SFRJ št. 43/65) In sklepu 2. redne 
seje razširjenega delavskega sveta z dne 
10. decembra 1968

r a z p i s u j e  /

STANOVANJSKO PODJETJE 
KOČEVJE

JAVNI NATEČAJ
za prodajo stanovanjskih hiš

Stanovanja so vložena v sklad stanovanjskih hiš 
pri Stanovanjskem podjetju Kočevje. Stanovanja se 
prodajajo v soglasju z vlagatelji oziroma lastniki 
in so zasedena. Vlagatelj stanovanj v stanovanjski 
sklad je kemična tovarna »Melamin« v Kočevju in 
podjetje »Itas«, Kočevje.

P o  g o j l p r o d a j e :

1. Izklicna cena za montažne stanovanjske hiše, 
zgrajene/na stavbnih parcelah stp. 806, 807.. 808., 
809. in 810., vse k. o. Kočevje, je revalorizirana 
vrednost posamezne stanovanjske hiše, h kateri 
se prišteje še vrednost pripadajočega stavbnega 
zemljišča po 4,00 din za m^

2. Izklicna cena za posamezne dele stanovanjske 
hiše (dvojčke) Črnomaljska c. 7., 8. in 9. je reva
lorizirana vrednost stanovanja. Vrednost stavb
nega zemljišča Je že upoštevana v Izklicni ceni.

3. Kupec plača ob p)odplsu pogodbe 10 odst. od do
sežene prodajne cene, ostanek pa plača v enakih 
mesečnih obrokih z 2-odst. obrestno mero v 15 
letih.

4. Prodajalec stanovanjske hiše sl dovoljuje za osta
nek kupnine vknjižiti zastavno pravico terjatve 
v breme kupca.

5. Ce kupec odtuji stanovanjsko hlAo, preden bi bila 
ta odplačana, zapade kupnina naenkrat in v ce
loti.

6. Krpec nosi vse' stroške v zvezi s kupoprodajno 
pogadbo (legalizacija pogodbe, stroški zemljiško
knjižnega prenosa, prometni davek na prwnet 
nepremičnin In drugo).

7. Varščina se položi v gotovini pred licitacijo pri 
blagajni Stanovanjskega podjetja Kočevje v zne
sku 1.000,00 din.

8. Prednostno pravico nakupa stanovanjske hiše Ima 
nosilec stanovanjske pravice oziroma če kupi 
nekdo drug, mora imeti na razpolago stanovanje 
za zamenjavo.

9. Licitacija je ustna in se bo opravila v prostorih 
Stanovanjskega podjetja Kočevje dne 31. Januarja 
1969; pričetek ob 8. uri.

Interesenti za nakup omenjenih stanovanj oziroma 
stanovanjskih hiš dobijo vse druge ustrezne p^^iat- 
ke pri Stanovanjskem podjetju Kočevje.

Razpisna komisija

KMETIJSKE ZADRUGE 
METLIKA

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

RAČUNOVODJE
POGOJI: višja ah srednja strokovna izobraz
ba ekonomske smeri z več kot 3 leti prakse 
v kmetijskih organizacijah ali nepopolna 
srednja šola z več kot 10 leti prakse v kme
tijskih organizacijah.

NASTOP DEIJV 1. 3. ali 1. 4. l‘.K)9. Drugi po
goji po dogovoru.

PRIJAVE sprejema razpisna komisija pri 
KMETIJSKI ZADUUOI METLIKA 15 dni po 
objavi razpisa.



BADIO LJUBLJANA
VSAK DAN; poroćlla ob 6.15,

6.00, 7.00 8.00, 10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 18.00, 19.30 in  22.00. Pisan 
glasbeni spored od 4.30 do 8.00.

■  PETE3L. 11. JANUARJA: 8.08 
G lasbena m atineja  s  skladbam i 
Pavleta M erkuja. 8.56 P ionirski te 
dnik. 10.15 F ri Tss dom a. 11.00 
Poročila — T urističn i napotk i sa 
tu je  goste. 12.30 K m etijski nasve
t i  — d r. liBon K ocjan; DoUknosti 
preglednikov Čebel p il prepreteva- 
lUu Cebeljtti bolezni, 12.40 Ce> po
lja  in  potoke. 13.30 Priporočajo 
vam  . . .  14.35 NaJU poslušalci če
s tita jo  in  pozdravljajo . 15.25 Gla
sbeni Interm eezo. 16.00 Vsak dan 
za vas. 1*2.05 Človek in  zdravje.
18.15 Zvočm razgledi po zabavni 
glasbi. 19.00 Lahko noč, otroci!
19.15 M inute s  pevlco M arjano 
D ertaJ. 20.00 »NaS zbori t^o n u - 
jejo«. 20.30 Dobim o se ob Isti 
u ri. 21.15 O ddaja o m orju  in  po- 
m orSčakib.

■  SOBOTA, 18. JANUARJA; 8.06 
G lasbena m atineja. 9.25 6ez trav 
n ike zelene. 10.15 Pri vas dom a.
11.00 Poročila — T urističn i n a 
potk i za tu ie  goste. 12.30 Kme-

ČE v VAŠEM
DELOVNEM
KOLEKTIVU NI
POVERJENIKA
PREŠERNOVE
DRUŽBE,
POSTANITE
TOVL

tijsk l nasveti — Ivan K relt; Vre
dno ten je  h ran iln ib  vrednosti be
ljakovin p ri po ljič inah . l'i.40 An- 
sam oel in solisti pod vodstvom  
M ilana S tan teU  13J0 P riporo 
čajo  vam . .  15.20 G lasbeni in-
term esso. lb.40 N ai podlistek — 
A. R istovlč: K resnice 1* Prijedo
ra . 16.00 Vsak dan za vas. 17.06 
G rem o v kino. 17.35 Dva zbora i* 
Dolenjske. 18.l i  P ravkar prispelo.
18.50 S Itnjižnega trga. 19.00 Lah
ko noč, otroci! 19.15 M inute s 
pevko Ireno K ohont. 2P.OO Spo
znavajm o svet in  dom ovino. 21.30 
Iz fonoteke rad ia  K oper. 22.15 
O ddaja za na£e liseljenc«

■  NEDELJA, la . JANUARJA: 
6.00—8.00 D obro Jutro! 8.06 Ra
d ijska  igra sa  o troke. 9.05 »Do
ber dan  vam Stli Ju rij Souček« — 
Srečanje v stud iu  14. 10.15 Se po
m nite, to v a r iš i. . .  F ranc Stefan- 
čič-Jagrov: 2 a  petim  nesrečni te 
s ti tečaj. 10.30 Pesmi borbe in 
dela. 10.45—13.00 NiUU poslušalci 
čestita jo  in posdravljajo  — vmes 
ob  11.00 Poročila — T urističn i 
napotk i za tu je  goste. 11.50 Pogo
vor s  poslušalci. 13.30 N edeljska 
re p o rta ia . 13 5C Popoldne ob  za
bavni glasbi 14 30 H um oreska

tega tedna — N everjetne prigode 
prof. M odrinjaka. 14.45 Novi an 
sam bli narodco-zabavne glasbe.
17.06 V svetu opernih m elodij.
17.30 R adijska igra — M iloslav 
S t^ illk : »U nija  zaui>anja«. 19.00 
Lahko DOČ, o trocil 19.15 Glasbene 
razglednice. 20.00 »V n e d d jo  zve
čer«. 22.15 Serenadnl večer.

■  FO N ED EU EK , 20. JANUAR
JA: 8.08 Glast>ena m atine ja . 8.55 
Za m lade radovedneže. 10.15 P ri 
vas dom a. 11.00 Poročila — T uri
stični napo tk ' za tu je  goste. 12.30 
K m etijski nasveti — inž Prane 
Forstnerič: Kako k ran jsk a  m le
karna ocenjuje kakovost odkup
ljenega mlek&. 12.40 M ajhen kon
cert pihaln ih  o rkestrov . 13.15 Ob
vestila  in  zabavna glasba. 13.30 
P riporočajo  v a m . . .  14.35 Naši
posluSald čestita jo  in  pozdravlja
jo . 15.20 G lasbeni interm em o.
16.00 Vsak dan  za vas. 18.15 »Si
gnali«. 18.35 M ladinska oddaja; 
»In terna 469«. 19.00 Lahko noč, 
otroci! 19.15 M inute s  pevcem 
Stanetom  B lanclnijem . 20.00 K on
cert Sim foničnega o rk estra  in  Ko
m ornega zbora RTV L jubljana.
22.15 Za ljub itelje  jazza.

■  TOREK, 21. JANUARJA: 8.08 
Operna m atineja. 8.55 Za šo larje
— Kozlovska scKlba v V išnji gori.
9.25 »M orda vam bo všeč«. 10.15 
Pri vas dom a. 11.00 Poročila — 
T urističn i napotk i za tu je  goste.
12.30 K m etijski nasveti — Ju riča  
Zadravec; V inogradništvo in  vi
narstvo  Španije. 12.40 Slovenske 
narodne pesm i. 13.30 P riporočajo 
vam  . . .  14.05 raasbeno  udejstvo
vanje m ladih. 15.20 G lasbeni in- 
term eczo 15.45 Jezikovni pogo
vori. 16.00 Vsak dan  za vas. 18.15 
V t o r ^  na  svidenje! 18.45 Dru- 
S>a in  čas — prof. d r. M ilko Kos: 
1400 let po naseljevanju  Sloven
cev. 19.00 Lahko noč, otroci! 19.15 
M inute s pevko El do V iler. 20.00

R adijska igra — M atja i Kmecl: 
Pišem  rad ijsko  igro. 20.54 Iz slo 
venske lažje orkestra lne glasbe.
21.15 D eset m elodij — deset pev
cev. 23.15 Skupni program  JR T  — 
stud io  Zagreb.

■  SREDA, 22. JANUARJA: 8.06 
G lasbena m atine ja  > Debussyjevi- 
m l skladbam i. 8.55 Pisan svet 
p rav ljic  in  zgodb. 9.30 Č etrt u re  
% o rkestrom  Lavrrence W tik . 10.15 
P ri vas dom a. 11.00 Poročila — 
T urističn i napo tld  za tu je  goste.
12.30 K m etijski nasveti — inž. 
F ran jo  J u r l ^ :  ZaSftitma redka 
drevesa ko t naravni spom eniki.
12.40 Od vasi do vasi. 13.30 P ri
poročajo  vam . . .  14.35 NaSi po 
slušalci čestita jo  in  pozdravljajo .
15.20 G lasbeni in te rm en o . 15.40 
N aš p o d lls t^  — R. K . N aravan: 
za vas. 17.05 M .adina sebi in  vam. 
Lawleyeva cesta. 16.00 Vsak dan
18.40 Naš razgovor. 19.00 Lahko 
noč, otroci! 20.00 T l in t ^ r a  —
12. oddaja: D r. Fedor K rejč i.
22.15 S festivalov 'jazza.

■  ČETRTEK 23. JANUARJA: 
8.08 O perna m atineja . 9.25 Iz  o r
kestralne  in  operne glasbe. 10.15 
P ri vas dom a. 11.00 Poročila  — 
T urističn i n ^ io tk i za tu je  goste
12.30 K m etijski nasveti — inž 
Lojze AvSič: Pred bilančnim i ob 
račim i v poljedelstvu. 12.40 P i 
halni o rkestri na koncertnem  od 
ru . 13.30 P riporočajo  v a m . .
14.06 »M ladina poje«. 14.45 »Me
hurčki«. 15.20 Glasbeni interm ez- 
zo. 15.M M ajhen recita l pianistke 
T atjane Bučarjeve. 16.00 Vsak dan 
za vas. 18.15 Iz naših studiov .
18.45 Naši znanstveniki p red  mi- 
krofoncMn. 19.00 Lahko noč, o t
roci! 19.15 M inute s pevko Ireno 
K ohont. 20.00 Četrtkov večer do 
m ačih pesm i in  napevov. 21.00 
L iterani večer. 21.40 G lasbeni n<^- 
tum o . 23.15 K om om oglasbeni ve
čeri.

TELEVIZIJSKI 
a SPORED

NEDELJA, 19. januarja

8.15 K m etijska oddaja v madi&r- 
ščini (Beograd)

8.35 Poročila (Z agreb)
8.40 N arodna g lasba (Z agreb)
9.10 K m etijska oddaja  (B eograd)
9.55 Propagandna oddaja (L jub

ljana)
10.00 Sm učarska FIS tekm ovanja 

na Pohorju — prenos —
(L jubljana)

10.45 O troška m atineja: D aktari — 
(L jub ljana)

12.00 Sm učarska FIS tekmonranja 
na Pohorju — prenos —
(L jubljana)

12.55 K itzbllhel: T ekm ovanja v
sm uku — prenos ETVR

15.20 Saga o Forsytib  — ponovi
tev (L jub ljana)

16.10 Boks — reprezentanca BiH : 
S rb ija  (Sarajevo)

18.00 TV kažipot (L jub ljana)
18.20 G lasbena m edigra — (L jub

ljana)
18.35 Tanja in revolveraš — češlU 

film  (L jub ljana)
19.45 CUtcak (L jub ljana)
30.00 TV dnevnik (B eograd)
20.30 3—2—1 (L jubljana)
20.35 H um oristična oddaja  R. L. 

D jukiča (B eograd)
21.35 Malo za Salo, m alo za res — 

(L jub ljana)
22.00 Športn i pregled (JR T )
33.30 IV  dnevnik (B eograd)

PONEDELJEK, 20. januarja

17.45 T ik tak  (L jub ljana)
18.00 Po Sloveniji (L jub ljana)
18.25 Propagandna m edigra (L jub 

ljana)
18.30 O življanja p ri prvi pom oči — 

(L ji^ lja n a )
18.50 Zabavna g lasba (B eograd)
19.20 Znanost in m i (L jub ljana)
19.45 Cikcak (Ljut>ljana)
20.00 TV dnevnik (L jub ljana)
20.30 3—2—1 (L jubljana)

— K aj se ne spom injate , d ok to r, da sem  bili. 
pred šestim i leti v p rav  tem  kopališču va; 
pacientka?

V pralni 
stroj

Superdetergent

za avtomatsko strojno pranje

ker vsebuj‘e

O X Y I.A N

I

20.35 TV dram a (L jub ljana)
21.35 Resna glasba (L jubljana)
33.05 Poročila (L jub ljana)

TOREIK, 21. januarja

17.45 R isanka (L jub ljana)
18.00 Gregec v j e ^  — lutkovna se

rija  K urir Gregec (L jub 
ljana)

,18.20 Po s'edeh  napredka (Ljul>- 
Ijana)

18.40 NsvosU iz St\idia 14 (Ljul>> 
Ijaoa)

19.05 Velika m esta: Dunaj (L jub 
ljana)

19.50 Cikcak (L jub ljana)
20.00 TV dnevnik (L jub ljana)
20JO V ijavaja (L Ju t^ an a )
20.35 Goievieve — celovečerni an

gleški film  (L jub ljana)
Jazz: The Illinois jazz band
— I (L jub ljana)
Poročila (L jubljana)

SREDA, 22. januarja ^

17.15 Pisani tra k  (L jub ljana)
17.30 Prenos športnega dogodka — 

(L jub ljana)
19.45 Cikcak (L jub ljana)
20.00 TV dnevnik (L jub ljana) =
M.30 3 - 2 —1 (L jub ljana) =
20.35 H offm anove pripevedke — 

opera (L jub ljana) =
21.35 E kran  na r tr a n u  (Z agreb) =
23.35 Poročila (L jub ljana) =

CETRTEIK, 23. januarja

17.45 EHonlrskl TV stud io  (L jub-

18.15 K om orni zbor RTV Ljub-
Ijana (L jub ljana) ^

18.45 Zabavna glasba (B eograd)
19.45 Cikcak (L jub ljana) ^
20.00 TV dnevnik (L jub ljana) =
20.30 3 - 2 - 1  (L juU jana) ^
30.35 Saga o  Porsytih  — nadalje- 

vanje (L jubljana)
31.25 K ulturne diagonale (Ljub- 

Ijana) ^ 5
32.10 Poročila (L jub ljana)

PETEK, 24. januarja g

17.25 D aktari — serijsk i film  — =  
(L jub ljana)

18^15 G lasbena oddaja  (B eograd)
19.00 Svet na zaslonu — veliki — ; =  

(L jub ljana)
19.50 Cikcak (L jub ljana) = =
20.00 TV dnevnik (L jub ljana)
20 30 3—2—1 (L jub ljana) ^
10.35 Plavolasklne Ijubem i — te-

ški crtovečem l fHm (Ljub- f =  
Ijana)
Unicef — zabavno glasbena 
oddaja (L jub ljana) =
Poročila (L jub ljana) ■=x==

SOBOTA. 85. januarja

17.45 Bd dom ače z  ansam blom  W  
lija  Petriča  (L jub 'Jana)

18.15 M ladinska igni (Z ai^eb)
19.15 Sprehod A ozi čas: M artin 

B ohnnann — II  (L jub ljana)
19.45 Cikcak (L jub ljana)
20.00 TV dnevnik (L jub ljana)
20.30 3—2—1 (L jub ljana)
20.35 S lučajno sta m  srečala  Ro

meo in Ju lija  (L jub ljana)
21.25 B urleska (L jub ljana)
21.50 Sherlock Holm es — aerljsld  

fltaa (L jub ljana)
23.50 Posnetek tfo r tn e g a  dogodka 

(L)uW!«n«>

— H alo, M irko, si ti?  T ako j naženi ta jn ico  s 
svojih  kolen!

S m e h  
s t o l e t i f
v  neki igri je govorila 

dolg samogovor, po kate
rem bi moral nastopiti 
zdravnik, a ga ni bilo od 
nikoder. Velike igralke to 
ni zmedlo, stopila je k  
oknu in govorila naprej, 
kakor da njen samogovor 
ie  Tti končan: m

»Ah, tamle prihaja dok
tor, veseli me.*

A doktorja še ni bilo. 
Ona govori kar naprej in 
boječe gleda v smer, od 
koder bi se moral poka
zati zdravnik: /

»Poglejte ga, no, kako 
počasi gre; kar nič se mu 
ne mudi. Zdaj se je pa še 
ustavil in govori z neko 
damo. Le kaj ima toliko 
govoriti z njo? — No, 
vendar gre naprej. Ne, 
spet se je ustavil, zdaj pa 
gorjori z nekim gospo
dom. Gospod doktor po
zna menda celo mesto. 
No, hvala bogu, sedaj je 
pa le prišel.*

Ravno ko je spregovo
rila te besede, je zdrav
nik res prišel, a ne s ti
ste strani, kamor je Sa
ra gledala, (emveč z na
sprotne. Za trenutek je 
bila iznajdljiva igralka 
osupljana, nato pa je po 
dala doktorju roko in mu 
rekla:

»Kako vendar ste prišli 
tako hitro okrog ogla, go
spod doktor?*

ZA BOLJŠE GOSPODARJENJE V KMETIJSTVU IN OBRT- 
NIŠTVC, ZA VSAKO, VAŠKO GOSPODARSTVO — POMENI 
VELIKO PRIDOBITEV

NOVI TRIFAZNI 
MOTOR „ELEKTROKOVINE”
Uporabljate ga lahko za p o ^ n  kmetijskih, gospodinjskih in obrtničkih strojev. 

Zaradi odličnih lastnosti, kakor tudi zaradi nizke cene, je izdatek za nabavo

najbolj smotrna naložba v gospodarstvu
Njegova nabavna cena, ki je odvisna od moči motorja (od 1/4 do 10 konjskih 
moči), je minimalna v primerjavi s Številnimi prednostmi, katere daje vsake- 
nm gospodarstvu, ki ga uporablja.

Jamčimo za kvalitetno izdelavo, za pravilno delovanje pa dajemo enoletno 
garancijo!

Vsa pojasnila dobite v krajevnih trgovinah a tehnifikim materialom, pri na- 
Sem predstavništvu v Ljubljani. Titova 38, telefon (061) 315'824 in v tovarni

ELEKTROKOVINA 
> M A R IB O R

DOLENJSKI UST * TEO m ^ESTm ^: mak četrtek 6 0 M 0  izvodov! 31



v TEM TEDNU VAS ZANIMA
JANUARSKO 

VREME
V PREGOVORIH

Ce v prosincu drevje 
od mraza poka, jeseni 
s sadjem preobloženo 
stoka. — Toplota v pro
sincu in vlaga zimi v 
svečanu na noge po
maga. — Makarij jasen 
ali meglen naznanja 

prav tako jesen.

i LUNINE MENE:

18.1. •  ob 05.59 
25. 1. )  ob 09.23 

2. 2. ®  ob 13.56

Petek , 17. Jan iiarja  — Anton 
S obota, 18. ja n u a rja  — Vera 
N edelja, 19. ja n u a rja  — M arij 
P o n e d e lj^ , 20. ja n u a rja  — Bošt- 

Jan
T orek, 21. ja n u a rja  — Neža 
S reda, 22. jo itu arja  — V iktor 
Č etrtek , 23. jan u a rja  — R ajko

tev aveite žene«. 22. 1. am eritvv
22. 1. am erišk i barvn i lik n  »Pro

k le ta  sreča«.
23. 1. francoski barvni film  

»Džoni Banko«.
KOSTANJEVICA:

19. 1. am eriški fi'bn »Revolvera. 
Si Case Grande«
RDETLIKA: 

od  17. do 19. 1. franoosfci barv 
ni film  »Cmi tulipan«.

Od 17. do 19. 1. am eriSki tlim  
»Tarzan gospodar džungle«.

22. in  23. 1. francoski barvn i 
tilm  »Naivnež«.
MIRNA:

18. in  A.9, 1. ita l. tih n  »Herkul 
osvaja A tlantido«.
MOKRONOG:

IB. in 19. 1. italijanski barvni 
film »Invazija Vikingoiv«.
NOVO MESTO: 

od  17. do 19. 1. francoski barvn i 
film  »Brigada Antigangs«.

20. in  21. 1. ita lijan sk i barvni 
film  »Made in  Italy«.

22. in  23. 1. ita l. film  »Nemo
raln i tip«.
POTUJOČI KINO: 

od  17. do  31. 1. fraivcoski barv
ni film  »Nesnurtni bojevniki«. 
RIBNICA:

18. in 19. 1. angleški barvn i film  
»Zlom ljena k rila« .
SEVNICA:

18. in  19. 1. f r a n c o ^  film  »Ob
račun n a  obali«.

22. 1. francoski film  »Sova lovi 
ponoči«
SODRAŽICA:.

18. in  19. 1. am eriški film  »Slad
ka Irm a«.
TREBNJE:

18. in  19. 1. nem žki k rim inaln i 
lilm  »Skrivnostna grobrrica«.

JOŽE VIDE in M ihovice, razgla
šam  govorice zoper Fan i Padarčič 
iz M ihovice za neresnične in  se ji  
zahvaljujem , d a  odstopa od to£be.

ČRNOMELJ: 
od  17. do  19. 1. ameri&ki barvni 

film  »Jugoesahodno od Sonore«.
21. in  22. 1. švedsiki fib n  »Sed

m i pečat«,
22. in  '23. 1. ^šf-ansko-am eriški 

barvn i film  »Sprem ljevalec z'.ate 
pošiljke«.
KOČEVJE — »JADRAN«:

od 17. do  19. 1. am eriški barvni 
film  »Mož. ki n i znal ljubiti« .

19. 1. m atine ja  »101 D alm atinec«.
20. 1. am erišk i barvni film  

»Gim«.
21. i. araeriSki barvni film  »Kle-

D ragi m am i MAKIJI KOLENC 
ia G or. K arteljevega 4, želimo za 
n jen  71. ro js tn i dan  še m nogo 
zdravih let: sinovi F ranc, V in to , 
Stane, Jože in Lojze z družinam i, 
posebno pa sedem  vnučkov.

L jubem u in dobrem u očetu 
ANTONU BOJCU iz G aberja 45 
želi za n j^ o v  ro js tn i dan  in god 
mnogo sreče, največ p a  zdravja, 
Rezka z družm o.

SLUŽBO DOBI
SPREJM EM  kovaškega pom očnika 

In vajenca. H rana  in  stanovanje 
p resk rb ljena . C iril Poren ta , ko 
vač, Mengeš.

KOVINARSKA SOLA KOČEVJE 
sprejm e v isokokvalificirana in 
kvalific irana elektrom ehanika in 
o ro d ja rja . Za elektrom ehanika 
je  zaželena p raksa  p ri izdelo
van ju  variln ih  aparatov , za 
o ro d ja rja  p a  izkušnje p ri izde
lavi o ro d ja  sa  p lastiko . Oiseboi 
dohodki po  dogovoru. Sam ska 

ataix>vanja so  tako j n a  voljo, 
družinska p a  t  dn ig l p o lo i^  
le ta  P rijave poftljite do  26. 1. 
1969

ISCEM  gospodinjsko pom očnico aa 
8 u r  dnevno. N aslov t  upravi 
lis ta . (49/G9).

IdCEM  kvalificirano kuharico  in  
gosrod in jsko  pom očnico za go
stilno  N aslov v uprav i Dol. li
s ta  (49/89).

FANTA — vajenca za cvetličar
stvo in  v rtnarstvo  sprejm em . 
Pogoj dovršena osem letka. H ra 
na  in  stanovan je  brezplačno v 
h iši. Jožica Pavlin, L jubljaim , 
Janševa 18.

SLUŽBO IŠČE
KVALIFICIRANA kuharica  se feli 

zaposliti v b ližin i Novega m e
sta . N alsov v uprav4 Usta (42/69).

STANOVANJA__
ODDAM oprem ljeno sobo dekleto 

m a v Novem m estu . Ponudbe 
pod  »Ugodno«.

SOLIDNA ZAKONCA s otrokom  
iščeta  skrom no sobo. Lahko p o 
m agam o T gospodinjstvu. N a
slov v upravi lis ta  (43/69).

DEKLE išče oprem ljeno sobo r  
Novetn m estu. V selila b i se 1. 3. 
U69. Poniidba pod »Dobro g a 
čami«.

m odelov. Jože V ajdič, B restani
ca  142.

PRODAM »šponjak« lahke san i in 
dve gramoesni trug i. Jo te  R upar, 
G oriška vas 7, p . Škocjan.

PRODAM rab ljeno  sobno in  k u 
h in jsko  pohištvo zarad i selitve. 
D odik, G lavni trg  2, Novo m e
sto.

PRODAM stab iln i bencinski m otor 
Slavia — rap id , 3 K S, ▼  dobrem  
stan ju . Jakše, DrSna sela.

NOV STROJ za iadelovanje lese
n ih  palic  do  prem era 23 m m  
(proizvajalec L 5ser) prodam . P o 
nudbe na naslov: H erm an O.,
2alec, U ranjekova 4.

POSEST
PRODAM llIS O  in  30 arov v rta  

n a  Selih p rt O točcu. Alojz Kok- 
llč, 2aloviče 29, S m arjeta .

PRODAM 2 h a  goeda, e lek tro 
m otor 7 KS, sobno pohištvo — 
novo, lOOO-litrsko kad, 9 kosov 
pocinkane pločevine za ž letove 
in  kljuke. Anton Pungerčar, 2a- 
loviče 34, Sm arjeta .

ZIDANICO (2 kleU, voda, elek
trik a ) in  vinograd (35 arov) v 
D olnjem  G ričevju p rodam . M o
žen dovoz z avtom obilom . In 
form acije v- gostilni V idrih v 
O točcu.

KUPIM m anjše posestvo ali vza
m em  v oskrbo s ta re jše  ljud i. 
Tone Nem anič, SchOnhofstrasse
11, K lagenfurt, A vstrija.

PRODAM HISO v M etliki. Naslov 
v upravi lista  (47/69).

PRODAM HISO z vrtom  in  goad, 
5 m inu t od avtobusne pošU je. 
Jože P irn at, Senuše 41, Leskovec.

UGODNO PRODAM km etijsko  po 
sestvo (6 ha) a novim  gospodar
skim  poslopjem  in hišo. Naslov 
T uprav i lis ta  (57/69).

RAZNO

PRODAM
PRODAM n o r p le tiln i s tro j 

(S trickm ascliiene) »Em pisal — 
302«. Dela nad  400 vzorcev, ga
ran c ija  po t le t. Udovič, (iegel- 
n ica  22, Novo m esto.

PRODAM zakonsko posteljo , svet
lo, fu rn irano  z vzm etm i te r 
ilm nicam l, in  divan. V o ljčev a
13, Novo m esta.

PRODAM KOKOLI nosnice, pas
m e leghom , s ta re  9 mesecev. 
M ijo G unjilae, p . Senovo 72.

PROOAM FT.F.KTniCNT MTftOJ m  
tadelovanje s trešne  opeke in  300

Podpisani Anton Gore prek licu 
jem  vse, k a r sem  neresničnega 
trd il o  Alojzu K eku s Pluske š t. 4, 
ker m i on n i n ik d ar n ičesar vzel, 
in  se m u zahvalju jem , ker je  od
stopil od tožbe.

r t i i
Ob sm rti dragega m oža, očeta in  

očim a

ALBINA VERŠČAJA
upokojenca iz O srečja p ri 

Škocjanu 
se iskreno zahvaljujem o vsem  so 
rodnikom , kolektivu ho te la  M etro
pol, GOP m izarski delavnici B rod 
te r 6. 'i n  7. razredu osnovne Sole 
Škocjan za podarjene vence, kakor 
tud i vsem sosedom  za vso po 
žrtvovalno pom oč. Posebno se za
hvaljujem o d r. V odniku iz Novega 
m esta in  d r. Zk>riču iz Škocjana, 
ki s ta  mu v zadnjih  le tih  življenja 
la jšala  bolečine, enaka zahvala go

spodu župniku.
Žalujoči; žena Mariga s sinovi 
Petrom , M arjanom  in V ilijem , 
hčerka G reti, pasto rka  Vida z 
družino in drugo sorodstvo

Ob težki izgubi našega dobrega 
očeta, starega očeta in  p radeda

FRANCA MIŠJAKA
kovača z Vrha 

se najtop lejše  zahvaljujem o so 
rodnikom , znancem  in  dobrim  so 
sedom  za izraženo sožalje. Prav 
lepa hvala kolektivom a O pekarne 
Zalog in  Tonosa iz Savija te r  va
ščanom  z Vrha za podarjene vence. 
Iskrena hvala častiti dxihovščini za 

sprem-5tvo.
Žalujoči: sinovi Jože. E dvard , 
M arjan in  hčerke M ara, Slava, 
Š tefka, Tončlia in  Danica ■  
družinam i 

V rh. 13. jan u a rja  1969

Ob p reran i izgubi naše ljube m am e

JOŽEFE GOŠTE,
nH0‘ Krašovec 

upokojenke in  članice ZB 
se iskreno zahvaljujem  so%dona, 
znancem  in p ra ja te ljem , ki so m i 
v b ridk ih  trenu tk ih  blH v toladbo 
in  oporo, te r vsem , ki so jo  s p f»  
m ili na  zadnji p o ti. Posebna hvala 
KO ZB NOV in W I  Orehovica teir 
tov. predsedniku ZB za lepe po 
s lo v n e  besede ob odprtem  grobu. 

Žalujoča hčerka Jožica z dro* 
žino in  drugi 
K ran j, 13. ja n u a rja  1969

Ob nenadni s n u ti našega ljubega 
moža, a ta , b ra ta , strica  in  u jčka

FRANCA LEVSTIKA
se iskreno zahvaljujem o sorodni
kom , znancem , p rija te ljem , učen
cem  in  u č i te l j i^  osnovne šole 
Loški po tok . K m etijsk i zadrugi in  
krajevn i skupnosti Loški pot<^. 
K ovinskom u poćUobju R ibnica in  
občini R ibnica za pcdclonjene ven
ce, vaščanom  in  v*3em, ki ste  nam  
v teh  težkih trenu tk ih  stali ob 
stran i, nam  iz r ^ l i  ustno  ali p i
sm eno soSalje in  ga  v tako  velikem  
številu  sprem ili na  zadnji p o ti. 
Posebna zahvala d r. Luetlču, d u 
hovniku P usto tn iku  in  sosedom  za 
nesebično pom oč te r Francu Ben
čini in  Ivanu Lavriču za poslovilna 

govora.
2alu joči: žena Gizela. otroci 
France, M ira in  E li, sestre  te r 
nečaki in  nečakinje

Ob b ridk i izgubi našega 
ljubljenega očeta, s tarega očeta 

in strica

ŠTEFANA PINTARIČA
se iskreno zahvaljujem o vsem za 
izraženo sožalje, lepo cvetje in

vence. H h ra ti se to p lo  zahvalju 
jem o GO K očevje, D ruštvu  upo
kojencev, gospodu župniku za 
leiK poslovilne besede in  vsem, 
k i s te  ga sp rem ili n a  njegovi 

zadnji p o ti.
Ž a l u j o č i :  

žena M atilda, sin  R u ^  z ženo, 
hčerka C ilka z družino, vnuidnje 

in  drugo sorodstvo.
Kočevje. 26. 12. 1968

KRI
NE

Ob bridk i izgubi našega nadvse 
dobrega, nepozabnega sina, m oža, 

očeta, b ra ta , s tric a  in  svaka

FERDINANDA 
KOZOLETA

iz S tolovnika 
se prisrčno  zahvaljujem o vsem , ki 
so n ^  v težkih tren u tk ih  pom a
gali, nam  izrazili sožalje, d a ^ v a li 
vence in  cvetje te r v velikem  šte 
vilu  p o k o jn ito  sprem lja li k  zad
n jem u počitku. Posebna zahvala 
gospodu župniku K olenku, go
vornikom  za ganljive poslovilne 
besede, godbi, s ind ikatu , rudniku , 

sosedom  in  znancem .
Ž a l u j o č i :  

m ati M arija, žena M arica, hčerka 
M arjanca, sestri Ju lk a  in  Vida 
z družinam a in  drugo sorodstvo 
M ali Kam en 32, S tolovnik, Sisak, 

M irna. B oštan j, K oprivnica

lg(»/ESTILA I
Prvovrstno cem entno strešno 

opeko dostavljeno po 1 N din, do 
b ite  p ri »Cem entarstvu«, M ilana 
M ajcna L jubljana.

šče tke  za loščilce in  za sesalce 
za p rah  obnovi ščetarstvo  Armič, 
L jubljana, T ržaška 52.

Ekspresno očisti oblačila  P raln i
ca in  kem ična č istiln ica. Novo 
m esto, Germ ova 5.

S tranke vljudno prosim , da 
dvignejo slike do 31. 1. 1969, ker 
bo delavnica za nedoločen č a s 'z a 
p rta . Po om enjenem  roku  ne od 
govarjam  za fo tografije . M ojca 
D oljak, stek larstvo , B reg 1, Novo 
m esto.

Na poledeneli cesti ga 
je zaneslo

7. jan u a rja  popoldne se je  p ri
p e tila  p rom etna nesreča n a  cesti 
v G ornji Pohanci. Na desni s tran i 
ceste je  park ira l osebni avto Ivan 
Urek iz Sela. M imo je  pripelja l 
tovorn jak  F ranc FrigelJ iz G aja, 
katerega Je na  poledeneli cesti za
neslo v osebni avto. Škode Je za 
600 d inarjev .

Grmovlje: avtomobil 
zdrsnil s ceste

Inž. Zinka P erija  iz Gotne vasi 
Se je  9. jan u a rja  z ju tra j p rip e lja 
la  z osebnim  avtom obilom  do 
Grm ovelj. Tam  Je avtom obil za
neslo . v m ostno o g ^ o ,  nakar se 
je  odbil in  zdrsnil po nasipu, 
škode je b ilo  za okoli 500 din.

Učakovci: trčila 
na nepluženi cesti

12. Januarja  s ta  se m ed sreča 
n jem  n a  nepluženi cesti pred  Uča
kovci zaletela z osebnim  avtom o
bilom a Zdravko O stronič z V ini
ce in  Franc Propšelj iz Učakov- 
cev. škodo  so ocenili n a  4i000 din.

Novo mesto: treščila  
na pločniku

Ko je  Anica Jazbec iz Novega 
m esta 8. Januarja  z ju tra j m ed 
po tjo  v Bi^ilin n a  L jub ljansk i ce
sti z osebnim  avtom obilom  p re 
h ite la  mc^)edista, jo  Je začelo za
našati. Slavko B rg ^ c , ki se je 
pripelja l napro ti z osebnim  avto 
m obilom , se Je um aknil n a  ploč
nik. T ja  pa  Je zaneslo tud i Anico 
Jazbec in  vozili s ta  trč ili, škodo  
so ocenili n a  4000 din.

Semič: trčenje 
kljub previdnosti

Na zasneženi, a neposipani cesti 
v K otu p ri Sem iču s ta  se 6. ja 
nu a rja  z ju tra j srečala tovorn jaka 
novom eškega gozdnga gospodarst
va, ki s ta  ju  vozila Anton M at
kovič in  V inko R abzelj. K ljub  
previdni vožnji s ta  tovorn jaka 
trč ila , škodo p a  so ocenili na 
3500 d in .

V 93. letu starosti je umrl naš dragi ata, ded 
in praded

FRANC VALENTINČIČ
vrtnarski m ojster v pokoju

Pokopali smo ga v torek- 14. januarja 
na šmihelskem pokopališču.

Ž a l u j o č i :  hčere in sin z družinami Valen
tinčič, Pogačnik, Casanova, Ferbež, Soldin, 
Torkar, Kolar, SellSkar in drugo sorodstvo

Novo mesto: 
ponesrečenko odpeljali 

v bolnišnico
7. ja n u a rja  je  Š tefka Jerm an  

p rečkala Cesto kom andanta S ta 
n e ta  v Novem m estu , p ri tem  p a  
Jo je  zbil osebni avtom obil, ki ^  
je  vozil Janko Popovič iz Žabje 
vasi. Jerm anova je  pad la  in  se 
tako po&kodovala, da  so jo  od 
pe lja li v novom eško bolnišnico, 
škodo  so ocenili n a  550 din.

Novo mesto: na snegu  
sta zavirala

Med rsečanjem  v 2 ab ji vasi 7. 
jan u a rja  dopoldne s ta  av tom obili
s ta  Ludvik B arbo Iz Češnjice in  
B rane Jerm an iz N ovef^ m esta 
na  zanseženi cesti zavirala in se 
zaletela. Škode je  b ilo  za okoli 
1000 din.

Škocjan: na srečo  
brez poškodb

v S ta ri vasi p ri Škocjanu s ta  
se 6. ja n u a rja  zaletela osebni 
avtom obil S tanislava K lobučarja 
iz D obruške vasi in  avtobus pod
je tja  CJORJANCI, ki ga je  v o k U  
Jože Vukčevič. N a srečo  ni b ilo  
te lesnih  poškodb, škodo pa so 
ocenili na  8300 din.

Nesreča v križišču
10. jan u a rja  popoldne se je  p ri

p e tila  p rom etna nesreča na  križi
šču Dobovške in  Prešernove ceste 
v Brežicah. Voznik osebnega avto 
m obila Ivan  G rm ac iz G lobočic je  
vozil po Dobovški cesti p ro ti P re 
šernovi cesti po sredini ceste, s 
Prešernove ceste p a  Je zavijal v 
Dobovško voenik osebnega av to 
m obila M irko Lapajnaš iz B režic. 
Z aradi nepravilne vožnje prvega 
voznika je  p rišlo  do  t r e n j a  in  je  
bilo na obeh vozilih za okrog 600 
d inarjev  škode.

Neprimerna hitrost
10. jan u arja  d o jo ld n e  se je p ri

pe tila  p rom etna nesreča na m ostu  
čez K rko in Savo v B režicah. V<y 
znik avtobusa F ranc H rastovšek ia 
Sen tlenarta  Je vozil iz Brežic pro^ 
tl Vel. Dolini. N aproti je  prii>e- 
Ijal po sredini ceste voznik oseb- 
vega avtom obila Anton K iuiej ia 
B restanice. Zaradi vožnje po s re 
dini ceste in neprim erne n i t r o ^  
je p ri zaviranju  vozilo zaneslo ▼  
avtobus. Na vozilih j*  za okrog 
700 d in  škode.

V Savo namesto čez  
most

8. jan u a rja  se je  p rip e tila  p ro 
m etna nesreča n a  m ostu  čez Savo 
v Sevnici. Iz  sm eri Radeč je  p ri
vozil voznik osebnega avtom obila 
Anton DrStvenšek i* M etnega vrha, 
ki je  zavil v levo, da  bi p e lja l 
čez m ost. Z aradi neprim erne h i
tro s ti in  zasnežene cešte ni nu>gel 
izpeljati ovinka. Zaletel se je  v 
leseno m ostno ograjo , jo  zlom il in  
se nekajk ra t p ravm il po s tim in i v 
Savo. Voznik je  u trpe l le lažje lo -  
škodbe, n a  avtomobUu p a  je  za 
okrog 10.000 d inarjev  škode. Vo
znik je  TozU brez vozniškega d o 
voljenja.

Š
rdečila za 
ustnice in 
laki za nohte

CE b o l e h a t e  na  želodcu ali na  
je trih , šolču aU črevesju, če vas 
muAl zap rtje  a li hem oroidi in  
vam  um etna zdravila ne pom a
gajo, se posvetu jte  > adravnl- 
icom in poskusite  zdravljenje s 
učinkovitim  prirodn im  sred st
vom : rogaškim  DONAT vrelcem i 
Zahtevajte ga v svoji trgovini, 
ta  p a  ga dobi v Novem m estu 
p ri HM ETJNIKU, STANDARDU 
(MERCATORJU) In DOLENJKI,

Ce SI TRAJtlN in  lep spom in že
lite , k  z la tarstvu  n a  G osposko 5 
stopite! Sevfcda: ▼  IJu b lja n i — 
polog un iverre '

IZGUBIL SKM kl<A>uk v S transk i 
vasi r r t  tunelu . P rosim  n a jd ite 
lja , da pa vrne t  gostišču na 
Rupeč v rhu. Naslov v uprav i U- 
sU  (52/69>,

P ra v je ,d a x v e s ^
Pojasnilo in opravičilo
Prejšnji četrtek približ. 7000 naročnikov v 

Spodnjem Posavju, v občini Trebnje in na p<^- 
ročju Kostanjevice — Šentjerneja nd dobilo 
Dolenjskega lista; prejeli so ga z enodnevno za
mudo šele v petek. Neljube zamude Je kriva 
tlakama DELO v Ljubljani, ki ni pravočasno 
stiskala in razposlala celotne naklade naSega 
tednika (M.OOO izvodov), zaradi česar je v sredo 
ponoči ostalo v ekspeditu tiskarne neodposla
nih pribl. 7000 izvodov našega časnika. — Pri
zadetim naročnikom in bralcem se vljudno 
opravičujemo zaradi zamude, ki nam jo je po
vzročila tiskarna.

Hkrati prosimo vodstva vseh pošt, ki morda 
danes ne bi dobilo pravočasno naše 3. številke, 
da nam to nemudoma sporočijo po telefonu.

TTPTfAVA D O L m JSK E G A  LISTA

LASTNIKI IN IZDAJATELJI: občinske konferen
ce SZDL Brežice, Črnomelj, Kočevje, Krško, Metli
ka, Novo mesto, Ribnica, Sevnica In Trebnje.

UREJUJE UREEiNiSKI ODBOR: Tone GJoSoik 
(glavni tn odgovorni urednik), Ria BaCor, Slavko 
Dokl, MlloS Jakopec, Marjan Legan, Marija Pado- 
van, Jože Primc, Jožica Teppey in Ivan Zoran. Teh
nični urednik: Marjan Mofikon.

IZHAJA vsak četrtek — Posamezna Številka 70 
par (70 starih din) — Letna naroCndna: 32 Ndin 
(3200 Sdin), polletna naročnina 16 novih dinarjev 
(1600 Sdin); plačljiva Je vnaprej — Za Inozemstvo 
62.50 novih dinarjev (6.260 Sdin) oz. 5 ameriških do
larjev ali ustrezna druga valuta v vrpdnostd 5 ameri
ških dolarjev — Tekoči račun pri podr. SDK v Novem 
mestu; 521-89 — NASLOV UREDNIŠTVA IN UPRA
VE: Novo mesto, Glavni trg 3 — PoStni predal: 33 — 
Telefon: (068)-21-227 — NenatroCenih rokopisov in 
fotografij ne vračamo — Tiska CP »Delo« v Ljubljani


