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V TRETJEM TEDNU novega leta Je pri 
rastek  spet malo večji: pridobili smo 185
novih naročnikov, odpovedovanje pa se po
časi ustavlja. — V torek opoldne je  bilo 
stenje takole:

BREŽICE: , , > • • • • • ■  255
ČRNOMELJ:  195
KOČEVJE:  160
KRŠKO: ...........................................
METLIKA: ^
NOVO MESTO: . . . . . . .  505

RIBNICA: . . i i s i . . . 93
SEVNICA: . j . i * * . . .  236
TREBNJE: . t , s ........................ 334

Razne pošte: . . .  i . . . .  301
Inozemstvo: . . t • . . . .  U4

BO KMETU OSTALA 
LE TLAKA?

Ponižani 
in

razžaljeni
Prav mć se m  treba čuditi, 

da se je v anketi o sloven
skem javnem m nenju o vred
notenju posameznih pokli
cev kmečki poklic znašel glo
boko na dnu, naj slabše pa 
so ga ocenili prebivalci kme
tijskih predelov.

Zakaj je tako?
Ko smo se pred dobrim  

letom ljudje različnih pokli- 
oev udeležili vojaških manev
rov, so bili kmečki fantje in 
možje tisti, ki niso prejeli na
dom estila za izgubljeni čas.

Ko smo sestavljali sedanjo 
republiško skupščino, nismo 
dali kmetovalcem, ki sestav
ljajo četrtino slovenskega pre
bivalstva, niti enega poslan
skega m esta, češ da so tako 
in tako dovolj zastopani v ob
činskih skupščinah.

Ko smo opravili različne 
reorganizacije zadružništva, 
bank, zbornic itd., je oilo to 
narejeno tako, da je bilo 
km etijstvo ob svoj »vrh« in 
je postalo privesek, v teh in
stitucijah.

»To je hžffdbe, ono je tre 
ba popraviti, zakaj km etij
stvo je še vedno ena najpo
m em bnejših gospodarskih pa
nog, ki s svojo zapleteno pro
blematiko vpliva tudi na dru
ge dejavnosti,« je bilo zapisa
no v dokumentih družbeno
političnih organizacij.

»Samo če se dvigne prah, 
se pri nas kaj spremeni,« Je 
skozi Ckaljeva usta v nedeljo 
povedal resnico beograjski ko
mediograf Radivoje Lola Đu- 
kič.

Glede kmečkih vprašanj je 
bilo pri nas očitno dvignjene
ga prem alo prahu. Ko ima
mo pred seboj na prim er 
predlog o sestavi zborov de
lovnih skupnosti republi
ške skupščine, je  očitno, da 
se n ’ v m išljenju pravzaprav 
nič spremenilo.

P ri volitvah poslancev go
spodarskega zbora naj bi po 
predlogu upoštevali le m anj
ši del kmetov kooperantov, 
velika večina pa naj ostane 
brez možnosti vplivanja na 
pomembne odločitve. Kmetov 
kot da ni.

»Mar kmet ni delovni člo
vek, sprašujem o tiste, ki so 
sestavljali take predloge. Po 
te j logiki to ni, vendar se 
mi, ki delo in prizadevanja 
kmečkih ljudi poznamo, tega 
kmetovalcem nikdar ne bo
mo upali reči v obraz. Kme
tom smo priznali, da se lah
ko živijo z osebnim delom 
na svoj h kmetij.ih, ne da 
bi zato m orali biti sovražni
ki naše družbene ureditve. Je 
m ar to dovolj?« Je bilo reče
no na protestnem  sestanku 
▼  Trebnjem  v soboto, 18. Ja
nuarja.

Ko obiskujem o naše ljudi 
po vaseh, Jih m oram o m arsi
kje občudovati. Samoprispev
ki, uspeli referendum i, pro
stovoljno brezplačno delo, vse 
to uspeva na vasi preoej 
bolj kot v m estih. Prav no
silce teh akcij pa smo lah
ko občudovali tudi v Času 
ljudske vstaje in takrat, ko 
je bilo v povojni graditvi 
treba pomagati našim me
stom .

Inž. M. LEGAN

Letos dva pokrita 
bazena?

Šolska center za gostinstvo 
pripravlja obsežna dela v 
Šm arjeških Toplicah. Dva po 
krita zimska bazena boste 
omogočala zimski tu ri
zem. Prostori za fizioterapijo 
In kozmetiko so nujni ao 
razvoj rekreacijskega centra r  
dolini Krke.

V letu 1968 je Šolski cen- 
ter za gostinstvo vložil v r e 
konstrukcijo hotela v Šm ar
jeških Toplicah znatna denar
na sredstva. Investicija se jo 
že kmalu potem pokazala za 
zelo koristno in sm otrno, saj 
se znani rekreacijski center 
doslej ni mogel pohvaliti ■  
najprim ernejšim  udobjem, Id 
ga mora nuditi objekt tako 
vrste domačemu ali toujema 
gostu. Sobe, ki so jih  v pre
teklem letu uredili — v njih 
je celo term alna voda — so 
zanimanje za Šm arješke Top
lice še povečale. Šolski cen
ter za gostinstvo se je odlo
čil, da v naslednji fazi izgrad
nje rekreacijskega ‘entrm 
Šm arješke Toplice poskr
bi predvsem za bazene. V na
črtu za letošnje leto sta dva 
pokrita zimska bazena te r 
prostori za kozmetične salo
ne in fizioterapijo.

V Brežicah bo repu
bliško srečanje 
dramskih družin

Od 1. do 6. junija bo v 
Brežicah republiška revija 
dram ske dejavnosti. Občin
ski svet Zveze kultumno-pro- 
svetnih organizacij se je p ri
javil kot gostitelj. S tem je 
prevzel nase veliko organiza
cijsko odgovornost. Na zad
nji seji so bili ved člani sve
ta in gostje za to, da bo le
tos srečanje slovenskih dram 
skih diružin v Brežicah.

OD 23. DO 31. JAN.

Prevladovalo bo m rzlo  
zim sko vrem e. Med 24. 
januarjem  in 1. februar
jem večkrat m anjše  
snežne padavine, pred
vsem  okrog 27. januarja  
in 1. februarja.

Dr. V. M.

ODLOČNO PROTI CEHOVSTVU V ZBORIH DELOVNIH SKUPNOSTI

Zakaj revnejše odrivati od oblasti?

Zgodilo se je v Cerkljah 
ob Krki, ni še dolgo te
ga. Vojak je prišel pre
pozno k  film ski predsta
vi. V predprostoru je opa
zil nezavestnega štirinajst
letnega Branka Ciičurske- 
ga iz Crešnjic. Ze ga je 
poskušal odnesti v garni
zijsko ambulanto, da bi 
m u tam nudili zdravni
ško pomoč. Medtem je 
opazil, da deček ne diha. 
Poskušal ga je obuditi 
iz nezavesti z um etnim  
dihanjem po m etodi usta 
na usta.

Po krajšem  času je uvi
del, da je bilo njegovo 
prizadevanje breuspešno. 
Potrkal je na vrata kino 
dvorane in pozval obisko
valce, ki so se pripeljali 
k predstavi z avtomobili, 
naj bi kdo izmed njih  
odpeljal fanta v ambulan
to. Nihče se ni zm enil za 
njegove besede, razen treh 
vojakov Ti »o vstali in 
Sli pomagat.

Eden izmed njih je te
kel v garnizijo po zdrav

nika in rešilni avtomobil, 
drugi trije pa so nada
ljevali z masažo in ume
tnim  dihanjem. Branko je  
kmalu začel dihati. Med
tem  je prispela pomoč m  

dežurnim  oficirjem  zdrav
nikom  in sanitetnim  av
tomobilom. Zdravnik j« 
ugotovil, da so vojaki 
pravilno ravnali $ po
škodovanim fantom ; za
tem  so ga odpeljali do
mov.

Branko se spom inja le 
tega, da ga je nekdo od 
vrstnikov udaril, dečki pa 
so se potem  prestrašiti 
tega dejanja in pobegnili. 
Dečku je rešila življenje 
velika prizadevnost voja
ka Predraga Dugandžiča 
in njegovih tovarišev, Id 
so se takoj odzvali klicu 
na pomoč. Nazadnje pa 
ne moremo m im o brez
brižnosti tistih lastnikov 
avtomobilov, ki so ši 
m im o ogledovali predsta
vo, čeprav je bilo v ne
varnosti človekovo živ
ljenje.

M JARANOVIC

Odprto pismo vodstev družbeno-političnih organizacij in občinske skup
ščine Trebnje republiški konferenci SZDL in skupščini SR Slovenije

O bčinska vodstva družbeno-političnih organizacij 
občinske skupščine T rebnje so  v sob oto , 18. januar
ja, protestirala  proti predlogu volilne k om isije  repub
liške konference SZDL, ki glede poslansk ih  m est v 
zborih delovnih sk upnosti republiške skupščine očit
no zapostavlja m anj razvita obm očja v S loveniji. Po 
tem  predlogu bi se  štev ilo  poslancev republiške skup
ščine skrčilo  predvsem  na račun teh  obm očij, ki pa 
im ajo po drugi strani največje problem e.

Izredno burno, včasih kar 
žolčno razpravo, v kateri so 
večkrat sodelovali predsednik 
občinskega sodišča Janez Gar- 
nar, predsednik ObS Ciril Pe
vec, sekretar občinskega ko
m iteja ZK Roman Ogrin, po
slanca M arjan Jenko in F ran
ci Kolar te r s stran i repub
liške konference SZDL Božo 
Kovač, je vodil predsednik 
občinske konference SZDL 
Slavko Kržan, če  v nekaj 
stavkih strnem o glavne ugo
tovitve, m oram o povedati 
predvsem naslednje:

Po predlogu volilne komisi
je republiške konference 
SZDL bi glavna m estna sre 
dišča dobila v zborih delov
nih skupnosti izjemen polo

žaj, kar pomeni, da bi prišla 
do več oblasti. Manj razviti 
so pri tem očitno zapostavlje
ni, ker bi bili lahko povsod 
preglasovani. V razpravi so 
kratek rok za obravnavanje 
predloga in dajanja pripom b 
ocenili kot metodo pritiska. 
Po predlogu so posebno za

postavljena območja, Kjer Si
vi kmečko prebivalstvo, saj 
ti ljudje ne bi bili ustrezno 
upoštevani. Zbori delov
nih skupnosti bi postali ce
hovski, stanovski, prav proti 
temu pa je  bilo izrečenih že 
veliko pripomb.

Občinska vodstva zamerijo 
predlagateljem  slepomišenje. 
Celo predsednik poslancev re
publiške skupščine M arjan 
Jenko je na sestanku v Treb
njem izjavil; »Kot vem, je  bil 
predlagan kom biniran sistem  
glede volitev poslancev v 
zbor delovnih skupnosti, in 
ne tak, kot ga vidimo napi
sanega v predlogu.«

Brezbrižnost v nesreči
Vojak Predrag Dugandžić je rešil življenje 
dečku pred kinom v Cerkljah -  Lastniki avto

mobilov so ostali gluhi

S sestanka so poslali tudi 
odprto pismo republiški kon
ferenci Socialistične zveze in 
republiški skupščini, ki bo v 
kratkem  sprejem ala volilni za
kon. Pismo objavljamo v ce
loti:

»1. Nevzdržno je, da zara
di prekratkega roka za daja
nja pripom b k predlogu ni

(N adaljevanje na 5. str.)

205 m ladih sm učarjev vadi na tečaju , k i ga je  organiziralo ŠŠD  na osnovni šo li 
»Katje Rupena« v  N ovem  m estu . S  tečaji so  pričeli v  ponedeljek  in trepetajo, 
da jih  m uhasto vrem e ne pu sti na ced ilo . * (F oto: S  D okl)

Novo mesto ima že
11.505 prebivalcev

Janez Sm rke, poštar na  
Mirni, dom a s Selske gore, 
je  trenutno na osm em  m e
stu  m ed vsem i dolenjskim i 
poštarji. Da je  pridobil to 
liko novih naročnikov na
šega lista  je  zanj lep uspeh, 
saj poštarskega poklica ne  
opravlja dolgo.

(Foto: M. L.)

Po najnovejših podatkih 
im a Norvo m esto 11 505 p re 
bivalcev ali za 247 več ko* 
v začetku leta 1968. Lani se 
je rodilo 210 Novomeščanor 
(112 dečkov in 98 deklic), 
um rlo pa jih je 43 ( 24 m o
ških in 19 žensk). V zadnjih 
dveh letih se je Novo m e
sto povečalo za 573 prebi
valcev.

Občina Novo mesto pa je 
štela lani 31. decem bra 48 977 
ljudi ali za 522 več kot v 
začetku leta 1968. Rodilo se 
je 942 otrok (522 dečkov in 
420 deklic), um rlo pa je 433 
občanov (213 moških in 220 
žensk). V občini je okoli 
2000 žensk več kot moških.
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Ponosno so koračili v torek po vesoljskem centru sovjetski kozmonavti v novih 
uniformah (od leve proti desni) Vladimir Šatalov, Boris Volinov, Aleksej Jelisejev 
(civilni udeleženec poleta) in Evgenij Kruno v. Po uspelem povratku na Zemljo 
so bili šatalov, Volinov in Krunov povišani v polkovnike. (Telefoto: TASS)

Tedenski zunanjepolitični pregled j

ted en sk i
m o za ik

Am eriški veleposlanik v 
M oskvi Thompson, k i je  bil 
ie  drugič na tem  položaju v 
ZSSR, te  je  pred nekaj dne
vi poslovil od M oskve in di
plom atske službe. Na vpra
šanje, kaj je  bil njegov naj
več ji uspeh v Moskvi, je od
govoril: »M oj največji uspeh 
je  bil menda ta, da nisem  ni
koli poslabšal položaja.« 
. . .  Lani so na karibskem  ob
m očju »ugrabili« 26 potniških  
letal, k i so morala sprem e
n iti sm er in pristati v Hava
ni. V prvih desetih dneh ja
nuarja so jih  ugrabili pet. če  
bo šlo tako naprej, jih  bodo 
letos ugrabili s t o . . .  V Lon
donu se je končala konferen
ca voditeljev Commonioeal- 
tha, to je držav, k i so člani
ce britanske skupnosti naro
dov. K ljub tem u da se niso 
sporazumeli skoraj o nobe
nem  vprašanju, najm anj pa 
o pom em bnih, je »klub« ostal 
cel v nasprotju z vsem i zako
ni narave, kakor je zapisal 
neki novinar . . .  Predsednik 
Johnson se je poslovil in nje
gov naslednik Nixon je z iz
branimi besedami sprejel 
predsedniški položaj. Govoril 
je zelo lepo, toda povedal ni 
nič. Kaže, da je to del nje
gove taktike . . .  Letos se spet 
obeta vroče poletje na štu 
dentovski fronti. V Berlinu, 
v ZDA, v Španiji, na Japon
skem  in drugod so že izbruh
nile prave bitke med študenti 
in policijo. V Barceloni je 
malo manjkalo, da niso štu 
denti vrgli rektorja univerz 
skozi o k n o . . .  V dveh dneh 
je študentovska potovalna 
agencija na M oravskem raz
prodala počitniške rezervaci 
je za Jugoslavijo, Avstrijo, 
Rom unijo in Tunizijo. Samo 
šestdeset se jih  je odločilo za 
ZSSR in N em ško DR. N iko
gar ne zanima Poljska ali Ma
džarska . . .  Lani oktobra so 
na K itajskem  tudi uradno 
razrešili Liu šao čija , pred
sednika republike, vseh fun k 
cij. Pripravili so tudi seznam  
vseh njegovih »grehov«. Oči
tajo m u, da se je  že leta 1925 
vdal kita jski »vojaški kliki«, 
da »se je  prodal«r nekem u ki
ta jskem u generalu, da je  
Ščuval člane partije k  nacio
nalizm u in da »e je  upiral 
Mao Ce Tungu. Da bi bila 
mera zvrhana, se je leta 1947 
poročil s  »ameriško vohun
ko« . . .

Cilj našega 
razvoja je

Lanska proslava »srebrne
ga« jubileja naše republike je  
pokazala tudi to, da so pota 
naše revolucije bila trnova 
precej tudi zaradi zunanjega 
vmešavanja. Skokovit razvoj 
m ednarodnih razm er se je 
jasno odražal tudi na položaj 
naše dežele: treba je  bilo ve
liko spretnosti in naporov, da 
bi se ohranil ugled in omogo
čil razvoj jugoslovanske soci
alistične misli tako na znotraj 
kakor na zunaj.

Značilnost vsega povojnega 
obdobja razvoja političnih 
razm er v Jugoslaviji je vztraj
no prizadevanje naših ljudi, 
da se ohrani suverenost in ne
odvisnost družbe, zgrajene na 
tem eljih naše revolucije. To 
je  bil tudi pogoj za ustvaritev 
temeljev sam oupravnega soci
alizma, ki doživlja svojo po
trditev šele danes, v pogojih 
gospodarske in družbene re
forme.

Družbi, k i se je v svoji med
narodni dejavnosti opredelila 
za politiko m iroljubnega so
žitja in neuvrščenosti, pome
ni ohranitev m iru pogoj za 
uresničevanje vseh tistih  za-

TELEGRAMI
WASHINGTOIs -  Ob zaprisegi 

na Kapitolu je  novi ameriški 
predsednik v nastopnem govoru 
predvsem poudaril, da st bo pri
zadeval ohraniti m ir.

PARIZ — Na pogajanjih o Viet
namu so zabeležili napredek, ko 
so se sporazumeli o proceduri. 
Voditelja ameriške delegacije Har- 
rimana je zdaj zamenjal Henry 
Cabot Lodge, ki je bil dvakrat 
ameriški veleposlanik v Saigonu.

NURNBERG — V Zahodno 
Nemčijo prihajajo orjaška trans
portna letala ameriške armade, ki 
dovažajo čete in posebne enote za 
vojaške vaje »Reforger«. Te vaje, • 
pri katerih sodeluje 12.000 ameri
ških vojakov, bodo v bližini če
škoslovaške meje. Na Vzhodu jih 
ocenjujejo kot provokacijo.

BONN — V ponedeljek se Je 
zgodil eden izmed najhujših in
cidentov v zgodovini Zvezne re
publike Nemčije. Skupina ljudi je 
vdrla v neko skladišče streliva 
padalskega bataljona, ubila tri 
stražarje, druge ranila in izginila 
s plenom v noč.

KAIRO — Predsednik Naser Je 
izjavil, da si »arabsko ljudstvo ne 
te li več besed, ampak dejanj«. 
Opozoril Je državljane, da bo za 
oborožene sile ZAR potrebnih pre
cej finančnih sredstev.

BERLIN — V Berlinu Je bilo 
tridnevno zasedanje sveta za med
sebojno ekonomsko pomoč (SEV), 
posvečeno 20. obletnici te gospo
darske organizacije Sovjetske zve
ze in vzhodnoevropskih držav.

posebnega
socializem
misli, ki naj nas popeljejo v 
svet naše prihodnosti. Borba 
za m ir pomeni za Jugoslavijo 
predvsem  m ir na njenih m e
jah, k je r se končujejo vse 
obstoječe ali napovedane sfe
re blokov in  vplivov.

Naša dežela bo zm eraj an
gažirana samo v eno smer: da 
si ohrani m ir in svojo suve
renost. S tem  pa dajemo 
hkrati tudi največje prizna
nje prizadevanju drugih dežel 
za neodvisnost in napredek. 
Ta m edsebojnost interesov 
pomeni tudi izraz splošnih te 
ženj, da se odpravijo vsi vzro
ki m ednarodne napetosti, ki 
je element potencialnih spo
padov ih žarišč. Neštetokrat 
je  bilo rečeno, da je Jugosla
vija socialistična in neuvršče
na država. Že samo s tem 
idejno spada v socialistični in 
neuvrščeni svet z vsemi zna
čilnostmi neodvisnosti in su
verenosti. Njen prim er in iz
kušnje pričajo, da sta za soci
alizem bistvena neodvisnost 
in suverenost in da zavrača 
sleherno misel, da bi se jima 
odpovedal.

Naša dežela je  v območju 
Sredozemlja* in je  bila dolga 
desetletja in  stoletja izpostav
ljena mnogim nevšečnostim. 
To se ponavlja tudi danes. In 
prav zato si jugoslovanska zu
nanja politika prizadeva, da 
bi Sredozemlje postalo ob
močje sodelovanja in miru. 
To ni lahko naloga. V pogo
jih, ko valove tega m orja or
jejo kljuni ladij sovjetske in 
am eriške flote, je razburjenje 
logična posledica takega sta
nja. Ne smemo črnogledo 
verjeti, da je spopad neizogi
ben, toda izkušnje preteklosti 
nam  pričajo, da m erjenje mo
či velikih sil v nekem določe 
nem prostoru sveta nikoli ni 
prineslo česa dobrega. Meni
mo, da lahko upamo v pobolj
šanje mednarodnih odnosov 
kljub vojni v Vietnamu in 
stalni krizi na Bližnjem vzho
du. Sveta ni mogoče kar na
prej držati v večnem precepu 
vojne in m iru. In  če bi že ho
teli kaj napovedovati, potem 
v tem  trenutku, polnem ne
varnosti, raje rečemo, da bo 
razum  prem agal am bicijo po
litike sile in da se odpira pot 
za izboljšanje razm er na 
svetu.

Sedanja zunanja politika 
Jugoslavije je  proizvod njenih

notranjih  potreb in odsev sta
nja, obenem pa je  to tudi 
njen dolg internacionalizmu. 
S socialističnih pozicij se od
pirajoč svetu, uresničuje Ju 
goslavija načela neuvrščeno
sti in sožitja, krepko se zave
dajoč, da so to nujnosti do
be, ki hoče nositi zgodovin
sko obeležje novega razvoja 
človeštva.

M. GAVRILOVIĆ

Dokončno: nova av
tomobilska cesta 
Zagreb-Karlovac 

še letos
Številne razprave o zgradit

vi najm odernejše avtomobil
ske dvostezne ceste, ki bo po
vezovala Zagreb z Jadranom , 
so zaključene. Skupščina SR 
H rvatske je konec decem bra 
sklenila, da bodo novo avto
mobilsko cesto Zagreb—Kar
lovac začeli graditi še letos. 
Nova m odem a zveza Zagreba 
z m orjem  bo dolga 47 kilome
trov, gotova pa bo do 1971. To 
bo hkrati prvi del bodoče 
avtomobilske ceste Zagreb — 
Karlovac — Reka — T rst — 
Bologna itd.

Denar za to najm odernejšo 
in pravzaprav šele prvo jugo
slovansko avtomobilsko cesto 
je zagotovljen iz tu jih  kredi
tov in domačih sredstev re
publike, občin ter bank.

V ponedeljek so na Kapito
lu v ameriškem kongresu 
ustoličili novega predsednika 
ZDA Richarda Nixona, ki je 
37. predsednik ZDA po vrsti. 
S tem je bila Johnsonova 
»era« končana in krmilo ene 
izmed »supersil« je prevzel 
nov človek.

Za Nixona je značilno, da 
je med predvolilnim bojem 
in tudi po izvolitvi za pred- 
sedn ka 5. novembra zelo ma
lo povedal o svojem progra
mu. Zato so vse napovedi o 
tem, kakšna bo njegova po* 
litika, zgolj ugibanja brez 
posebno trdne podlage. Ven
dar je mogoče nekaj sklepati.

Najpomembnejša napoved 
je ta, da zdaj ni pričakovati 
nenadnih ali korenitih spre
memb v ameriški politiki. To 
okoliščino je poudaril tudi 
bivši predsednik Johnson v 
svojem zadnjem nastopu pred 
kongresom, ko je prebral 
svojo poslanico »o stanju mi
sije«. V njej je dejal, da je 
pojem o »včliki družbi« po
stal že tako zakoreninjen v 
ameriški stvarnosti, da bo 
moral tudi njegov naslednik 
misliti na uresničevanje tega 
velikega načrta. V tem vidi 
Johnson kontinuiteto ameri
ške politike.

Drugi pomembni razlog za 
to kontinuiteto je razmeroma 
tesen izid, s katerim je bil 
Nixon izvoljen za predsedni
ka. Ta mala večina glasov 
mu ne dovoljuje presenetlji
vih skokov ali obratov v poli
tiki zdaj, ko je v resnici pre
vzel predsedniške posle.

Zato se bodo pogajanja v 
Parizu nadaljevala. Ni priča
kovati, da bo novi predsed
nik dosti drugače vodil politi
ko do Vietnama, kakor jo je 
Johnson v zadnjem času. Na 
Srednjem vzhodu bodo ZDA 
še naprej previdno iskale 
stične točke s Sovjetsko zve
zo, hkrati pa se trudile, da 
bi se s  Moskvo začela poga
janja o raketnih izstrelkih in 
drugih perečih vprašanjih. 
Od Evrope bo Nixon verjet
no zahteval več žrtev in de
narnih izdatkov za njeno ob
rambo, m bo še naprej držal 
ameriški ščit nad članicami 
NATO. Pričakovati je dodat
ne obrambne napore ZDA.

Trn Nbconov »delovni slog«

FRAOA — Sm rt praškega štu 
denta Jana Palacha, ki se Je sam 
seAgal is protesta proti okupaciji 
CSSR, J« povzročila ogromne m ir
ne demonstracije po vsej državi. 
Vidno ganjen Je predsednik re
publike Svoboda rotil ljudstvo, 
naj ostane m im o, ker bi lahko 
samo iskrica povzročila požar. Po- 
loftaj ▼  CSSR je  Izredno napet.

BUDIMPEŠTA — Sedem najstlet
ni mladenič Sandor Bauer se Je 
na stopnicah narodnega muzeja 
polil z benolnom in zažgal. Hudo 
opečenega so prepeljali v bolniš
nico.

TEL AVTV — Izraelski poslanec 
Simon Perez Je izjavil, da Je 
Zvezna republika Nemčija posla
la doslej Izmelu za pol m ilijarde 
dolarjev orodja.

je značilno planiranje, red in 
sistematičnost brez ognjeme
tov. Upoštevati bo tudi mo
ral, da ima proti sebi pred
stavniški dom in kongres, v 
katerih imajo demokrati ve
čino. Ni nujno, da bodo de
mokrati zmeraj nasprotovali 
zakonskim osnutkom, ki jih 
bo Nixon pošiljal v kongres. 
Vsekakor pa bo novi predsed
nik imel težjo nalogo, kakor 
če bi bila v kongresu republi-

Novi
predsednik

kanska večina. Tudi zato si 
ne bo mogel dovoliti kakih 
večjih odmikov od politike, 
ki je v glavnih črtah spre
jemljiva za obe glavni stranki 
v ZDA.

Jan Palach je umrl. Ta no
vica se je pojavila v ponede
ljek v našem in svetovnem 
tisku. Kdo je Jan Palach? 
To je 21-letni praški študent, 
ki se je sam zažgal iz prote
sta proti sedanjim razmeram 
na Češkoslovaškem, to je 
proti sedanji okupaciji svoje 
domovine. V sporočilu če
škoslovaškega ministrstva za 
zdravje piše, da študent ni 
preživel opeklin tretje stop
nje, ki so zajele 85 odstot
kov njegove kože in je izdih
nil.

Baje je Jan Palach šele 
prvi izmed 15 mladeničev, ki 
so se odločili za to strahotno 
smrt, ker jih je obup priti* 
ral tako daleč, da ne vidijo 
drugega izhoda.

Brali smo poročila o samo- 
sežigih v Vietnamu in celo o 
takih primerih v Ameriki. 
Toda zdaj se je prvič zgodilo 
pri nas v Evropi, in celo bli
že kot v Evropi, v bratski Če
škoslovaški, ld je žrtev gro
be okupacije. Ali res ni dru
gega izhoda?

Lahko si mislimo, kako če
škoslovaška javnost spreje
ma take novice, če so že za 
nas tako strašne in pomen
ljive. Najbolj strašno je, da 
se je za tako smrt odločil 
mlad človek, ki je šele začel 
živeti. Ta njegova žrtev — 
najsi jo odobravamo ali ne — 
gotovo pomeni, da je izgubil 
sleherno upanje in da mu je 
ostala samo še zadnja mož
nost protesta za največjo ce
no in najhujše bolečine, Id 
si jih more človek misliti.

Ce bi se samosežigi na 
Češkoslovaškem nadaljevali, 
utegnejo imeti daljnosežne 
posledice za položaj v državi. 
Toda že prva živa bakla v Pra
gi je pretresla ne samo jav
nost v CSSR, ampak tudi vso 
Evropo.

1 tedenski notranjepolitični pregled - tedenski notranjepolitični pregled
U CK O PRIPRAVAH NA VOLITVE
— V ponedeljek je bila 2. seja cen
tralnega komiteja ZK Slovenije. Na 
njej. so obravnavali vlogo In naloge 
komunistov v pripravah na skup
ščinske volitve, Jri bodo aprila. Uvo
dno besedo Je imol član CK in pred
sednik SZDL Janez Vipotnik. V raz
pravi so se člani CK zavzeli za to, 
da morajo komunisti aktivno, v 
SZDL oziroma sredi volivcev, sode
lovati ▼  vseh predvolilnih pripra
vah, torej tudi pri predlaganju 
kandidatov.. ZK podpira javno ob
likovanje meril in kandidiranje ti
stih kandidatov, ki najbolje razu
mejo sodobne procese in se za
vzemajo za učinkovito urejanje na
log samoupravne družbe. Pač pa 
se bodo komunisti odločno posta
vili po robu vsakemu delovanju in 
organiziranju volilne kampanje zu
naj Socialistične zveze. Hkrati se 
bo ZK dosledno borila za zakoni
tost in demokratičnost celotnega 
vofflnega postopka.

Na seji CK Je Roman Ogrin v 
Imenu vodstev političnih organiza
cij ln občinske skupščine Trebnje 
med drugim poudaril, da se te 
organizacije ne strinjajo z razdelit
vijo mandatov za zbore delovnih 
skupnosti republiške skupščine iz
ključno po številu zaposlenih v po
sameznih dejavnostih. O tem sta na 
seji CK razpravljala Sergej Kraig
her in Stane Dolanc, ld sta med 
drugim dejala, da tudi pri volitvah 
v zbore delovnih skupnosti nismo 
odstopili od načela volitev po Šte
vilu prebivalstva, ki pa ga kombini
ramo s načelom štavila poslancev

po številu zaposlenih. S tem naj bi 
omogočili, da bi prišle v skupščini 
bolj do Izraza številne raznoterosti 
v posameznih dejavnostih.

■  MITJA GORJUP — PREDSED- 
NIK ZMS — Začasno predsedstvo 
zveze mladine Slovenije je razrešilo 
dolžnosti dosedanjega predsednika 
Milana Kučana, ki Je postal član 
sekretariata CK ZKS. Novi predsed
nik je Mitja Gorjup. Predsedstvo

Komunisti naj bodo 
aktivni v vseh 

pripravah na volitve

ZMS je odločno zahtevalo, da se 
proučijo možnosti, kako bi se mla
dina udeležila gradnje slovenske hi
tre ceste Šentilj—Gorica. Republi
škemu izvršnemu svetu pa je pred
sedstvo poslalo zahtevo, da se konč
no trajnejše in za mladino ugod
neje uredijo popusti za potovanja 
otrok ln mladine. Na omenjeni seji 
so sklenili, da bo republiška kon
ferenca ZM najpozneje do konca 
marca. Hkrati so predlagali, naj bi 
■  LJUBLJANSKA DRAMA V TEŽA- 
VAH — Gledališki svet Slovenskega 
narodnega gledališča je prejšnji te
den obravnaval izredno kritični fi
nančni položaj SNG. Težave so na
stale, ker je mestni svet Ljubljana 
kot aafinnncog SNG zmanjšal lan

ske subvencije za 20 odst., dokler 
ne bo sprejet finančni načrt mesta. 
2e več let se kopičijo tudi druga ne
rešena vprašanja. Tako o Drami 
nimajo izdelanega pravilnika o na
grajevanju, o zasedbi vlog, o ko
deksu članstva Drame in discipline 
itd. Vse to je prispevalo do hudih 
zaostritev odnosov v kolektivu.
■  ZAVRNJENA ZAHTEVA CERK- 
VE GLEDE SPLAVOV — Sekreta- 
riat zveznega sveta za načrtovanje 
družine Je odločno zavrnil zahtevo 
predsedstva škofijske konference 
katoliške cerkve v Jugoslaviji, da 
bi splave- pri nas popolnoma pre
povedan. Sekretariat poudarja, da 
je splav nezaželen in škodljiv, ven
dar ga je treba v nekaterih prime
rih, kadar Je nujno, omogočiti v 
javni zdravstveni ustanovi.

NEVARNOST GRIPE — V Jugo
slaviji letos še nihče ni obolel za 
bongkonško gripo. Ker pa se le-ta 
ie pojavlja v nekaterih krajih 
Evrope, tudi nam najbrž ne bo 
prizanesla. Epidemijo je zaradi na
gle otoplitve možno pričakovati ce
lo prej kot v februarju, kot so 
prvotno predvidevali. Ta vrsta gri
pe Je sicer blažja, toda njene po
sledice so lahko nevarne zlasti star 
rejšim in izčrpanim ljudem ter kro
ničnim bolnikom. Zato v naši drža
vi naglo pripravljajo ustrezno ce
pivo.
■  TUDI V FRANCIJO BREZ VIZU
MA — Ob obisku predsednika jugo
slovanske vlade Mike Spiljaka v 
Franciji so sklenili tudi sporazum 
o dvostranski ukinitvi vizumov. Ta 
sporazum bo sačel veljati 1. marca.

DOLENJSKTUST * TEDNIK * VESTNIK • vsak četrtek 60.000 izvodov !



Da ne bo prepozno!
Ali ste tudi vi dolžni vložiti napoved za od
mero prispevka iz skupnega dohodka občanov 
za lansko leto? Če, potem imate za to čas 

samo do 31. januarja!

Skoraj vse občinske 
skupščine so medtem že 
določile, da je treba vlo 
žiti napoved za odmero 
prispevka iz skupnega do
hodka občanov do 31. ja
nuarja 1969 Mnogi spra
šujejo, kdo je zavezanec 
in kdo je dolžan vložiti 
napoved Naj ponovimo:

napoved je dolžan vlo
žiti vsak občan, ki je v le 
tu 1968 iz kakršnihkoli 
virov dosegel po odbitku 
prispevkov in davkov nad
20.000 novih dinarjev sku 
pnega čistega dohodka. 
Sem štejejo tudi prejem 
ki na račun pokojnin in 
nadomestil osebnega do
hodka p>o predpisih o so
cialnem zavarovanju (n. 
pr nadom estilo v času 
bolezni itd). — Zavezan
cem, ki vzdržujejo družin
ske člane se osnova zniža 
za vsakega vzdrževanega 
družinskega člana za 5.000 
Ndin. će  ima vzdrževani 
družinski član iz kakrš
nihkoli virov lastne do
hodke, se znesek 5.000 din 
zm anjša za toliko, kolikor 
so znašali letni dohodki 
tega člana.

Za vzdrževanega dru 
žinskega člana se štejejo 
otroci, zakonec in starši 
zavezanca ki jih zaveza
nec vzdržuje, če nimajo 
lastnih sredstev za pre
življanje ali če so njihova 
lastna sredstva m anjša od
5.000 din. Za otroke, za 
katere prispeva zavezanec 
na podlagi odločbe sodi
šča ali poravnave pred 
skrbstvenim organom o 
preživnini del stroškov za 
njihovo vzdrževanje, lah
ko uveljavlja zavezanec o  
lajšavo v višini tega pri

spevka, vendar največ do 
zneska 5 000 Ndin.

Se enkrat naj zgoščeno 
povzamemo najvažnejše;

Zavezanec za prispevek 
iz skupnega dohodka ob
čanov je vsakdo, ki je v 
letu 1968 dosegel po od
bitku prispevkov in dav
kov nad 20.000 din čistega 
dohodka iz delovnega raz
merja, od km etijske de
javnosti, od obrtne dejav
nosti, od intelektualnih  
storitev, od avtorskih pra
vic, patentov m  tehnič
nih izboljšav, od dohod
kov od stavb ter od do
hodkov od premoženja in 
premoženjskih pravic. 
Prav tako štejejo sem  
pokojnine in nadomestila 
na osnovt socialnega za
varovanja.

Vsi ti zavezanci so dol
žni svoje dohodke napo
vedati. Postavlja se vpra
šanje, če so dolžni vlo
žiti napoved tudi tisti, ki 
ne bodo plačali prispev
ka, ker se jim bodo pri
znale olajšave za družin
ske člane. Naše mnenje 
je, da m orajo tudi taki 
občani vložiti napoved, 
saj bo upravičenost do o- 
lajšave presojal finančni 
organ Razen tega je za
vezanec načelno vsak ob
čan, ki je lani dosegel
20.000 Ndin čistega dohod
ka.

In še tole: za prepoz
no oddano napoved, za 
napačno napoved ali za u- 
tajo dohodkov so predvi
dene zelo stroge kazni. 
Nobenega dvoma ni, da 
jih bodo nove davčne u- 
prave predpisovale in iz
terjevale z vso potrebno 
strogostjo, kar je docela 
prav in nujno.

toj>b t m m  vns,
uftj pa je m es

Kdo bo še ostal kmet?
Večina kmetij je premalih. Kje naj se zaposlijo kmetje, ki bi hoteli prodati 

posestva? Diferenciacija kmetov s kooperacijo

Za izboljšanje gospodarskih 
razm er kmetij cev omenjajo 
tudi diferenciacijo med njimi. 
Ostanejo naj le sposobnejši. 
Tudi mnogi km etje vedo, da 
jih je preveč, če naj bi imeli 
vsi tako velika posestva, da 
bi na njih lahko zadovoljno 
živeli. Pravzaprav vedo to vsi, 
ne m arajo pa o tem govoriti, 
kajti km etijskih zemljišč ni 
moči proizvajati tako kot 
stroje ali obleko. Ce naj neka
tere km etije dobijo več zem
lje, jo morajo druge toliko 
zgubiti. Tega pa se mnogi 
kmetje bojijo, saj si ne mo
rejo najti trajne zaposlitve 
drugod. A kako naj živijo? 
Diferenciacija km etijskih pro
izvajalcev pa meri prav v to 
smer.

Večina km etijskih organiza
cij že izvaja diferenciacijo 
kmetov s kooperacijo. Sode 
lujejo le z gospodarsko moč
nejšimi in podjetnejšim i kme
ti. Ti naj bi postali stebri 
»kmečkega« kmetijstva. Dru
gi pa naj životarijo, dokler 
morejo še  kmetijske pospe
ševalne službe jim ne 
privoščijo mimo koope
racije. da bi prej klo
nili in zapustili posestva 
Kmetje pa se še držijo zemlje 
kot klop kože. Ne zaradi sta 
rokopitnosti niti kmečke tr 
moglavosti — le zaradi nuje

Kako naj živijo, če nim ajo 
drugih stalnih dohodkov?Vse 
življenje ne morejo biti se- 
zonci v sosednjih državah. 
Pri nas pa ni dovolj zaposlit
ve niti za vse mlade ljudi, ki 
doraščajo v delavskih druži
nah.

Kmetije v najbolj km etij
skih občinah imajo poprečno 
3 do 4 ha km etijskih zemljišč. 
Za strojno obdelavo je to pre
malo. Pri načrtovanju, kako 
zvečati naše kmetije popreč
no na 10 ali še bolj, pa je  tre 
ba enako ceniti človeka — 
kmeta kot zemljo, ki jo ime
nujejo proizvajalno sredstvo. 
Sicer pa bi že veliko kmetov 
prodalo svoja posestva, če bi 
jim gospodarske organizacije 
ali družba zagotovila ustrezne 
življenjske pogoje drugod. Tu 
je treba začeti razvozlavati di-

Decem bra -  doslej 
največji mesečni 

izvoz
Rekorden uspeh je dosegla 

Slovenija pretekli mesec, ko 
smo izvozih blaga za 327,8 mi
lijonov din, to pa je kar 28 
odst. več kot je znašal izvoz 
decembra 1967. Vrednost 
kmetijskega izvoza iz Sloveni
le se je zm anjšala lani za 17,1 
odst.

TISKOVNA KONFERENCA SEKRETARIATA ZA INFORMACIJE

Že letos „start” na hitri cesti
Začetek gradnje prvega odseka prve slovenske štiripasovne ceste Vrhnika- 
Razdrto predviden že letos -  Oba prioritetna kraka (Vrhnika-Razdrto in 
Hoče-Levec) bosta veljala več kot 147 milijard Sdin -  Primorski odsek 

naj bi bil končan do leta 1971, štajerski pa do konca 1973

V petek dopoldne, 17. t. m., je republiški sekretariat 
za inform acije povabil na tiskovno konferenco šte
vilne novinarje iz raznih »hiš«, ki so jim  trije člani 
republiškega izvršnega sveta — Zora Tom ič, dr. Vla
dim ir Bračič in Boris Vadnjal — pojasnjevali neka
tere najnovejše zakonske osnutke s področja cestne
ga in železniškega prometa, socialnega varstva in 
šolstva. Med predstavniki sedm e sile je največ »po
klicne radovednosti« zbudilo zakonsko gradivo, ki 
obravnava gradnjo prvih slovenskih štiripasovnih  
hitrih cest — konkretno ceste  od Šentilja  prek Ma
ribora, Celja in Ljubljane do Gorice.

Predstavnik IS SRS Boris 
Vadnjal je po obširnih poja
snilih moral odgovarjati na 
precej vprašanj. Med drugim 
je  povedal, da je gradnja pr 
vega odseka prve slovenske 
štiripasovnice na odseku Vrh 
nika—Postojna—Razdrto pred
viden že za letos. Ta odses 
nove štiripasovne ceste b: bil 
dolg 43,1 km, zgraditi pa b) 
ga morali že do konca 1971
V prihodnjem  letu je pred 
viden že drugi »start« — to
krat na štajerskem  krajcu od 
Hoč pri M ariboru do Levca 
pri Celju. Štajerski krak le 
dolg točno 50 km, računajo 
pa, da bi moral biti uspo 
sobljen za prom et do konca 
1973 Tov Vadnja) Je Se po 
vedal, da bo glavni projekt 
za odsek V rhnika-R azdrto  
pripravljen prihodnji mesec 
(glavni projekt Je nam reč po

goj, da zanj odobri posojuo 
m ednarodna banka za obno
vo in razvoj), medtem ko bo 
glavni načrt za štajerski od
sek pripravljen šele do avgu
sta. Povedal Je, da načrtov 
pač na bilo mogoče izdelati, 
čeprav delajo vsi usposoblje
ni projektanti za ceste tako 
rekoč »noč in dan«, forej s 
»polno paro«.

Novinarje Je tudi zanimalo, 
ali bosta prva kraka na ce
lotni trasi od Šentilja do Go 
rice vseskozi štiripasovna, 
saj smo slišali več jlas^v, 
da bi bilo pam etneje izdela
ti načrte za štiripasovno tra 
so, za zdaj pa zaradi denar 
ne stiske zgraditi le dva pa
sa. Boris Vadnjal je povedai. 
da bodo načrti izdelani za 
vso traso v štirih  pasovih, 
saj cest ne delamo za dve, 
tri ali štiri leta, marveč za

desetletja. Cestni prom et pri 
nas tako »divje« narašča, da 
smo glede tega na prvem 
mestu v Evropi. Računajo, da 
bo že leta 1974 na štajerskem  
kraku tolikšna gostota pro
meta, da bo štiripasovna ce
sta ekonomsko upravičena. 
Vrh tega bi precej 'zgubili, 
če bi gradili za nekaj let le 
dvopasnico, saj ne bi mogli 
pobirati cestnine. Strokovnja
ki pa vedo povedati tudi, da 
so stroški takšne gradnje v 
etapah (najprej dva in x>tera 
še dva pasova) vsaj za 30 od
stotkov večji. Vrh "ega ima 
štajerski krak obstoječe ce
ste izrazito slabe tehnične 
elemente, saj vsi vozniki po
znamo »nemogoče« klance in 
vijuge vse od Vojnika pa tja  
do Slov. Bistrice.

Nova cesta res ne d o  p o 

ceni — je tudi poudaril pred 
stavnik izvršnega sveta, saj 
bosta že prva kraka veljala 
po sedanjih računih 147 mi
lijard in 700 milijonov Sdin. 
Od tega bo največ prispeval 
republiški cestni sklad (63.3 
milijard Sdin), na drugem 
mestu je posojilo m ednarod
ne banke (47.8 m ilijarde S 
din), precej pa tudi republiš
ki proračun (31 m ilijard) in 
drugi viri. Tov. Vadnjal je 
še poudaril, da bo treba po-

ferenciadjo kmetov, pa bo ve
liko uspešnejša kot z močno 
omejeno kooperacijo in s po
manjkljivo km etijsko pospe
ševalno službo.

Zanem arjanje m anjših kme
tov ali celo gospodarski p ri
tisk nanje, da bi hitreje zapu
stili svoja posestva v korist 
večjim in  sposobnejšim  kme
tom, sta  že nekako opravličlji- 
va v državah, ki imajo pre
malo delavcev in jih  m orajo 
iskati pri sosedih. Kmete, ki 
opustijo svoj poklic, čaka za
poslitev v drugih dejavnostih. 
Pri nas pa še ni tako. Delav
cev je več kot dovolj. Veliko 
jih je že zaposlenih v sosed
njih državah. Kam torej s 
kmečkimi družinami, ki bi 
morale ali hotele prodati svo
ja posestva? Ce bi kmečka 
posestva v Sloveniji hoteli 
zvečati na poprečno 10 ha, bi 
moralo izginiti več kot 50.000 
manjših km etij. Toliko dru 
žin bi iskalo delo zunaj kme
tijstva. To pa ne bi bila le de
lovna sila, ki bi jo lahko iz
vozili kot drugo blago — to 
so občani in borci za svobo
do delovnih ljudi, kadar jo je 
treba braniti.

Pri diferenciaciji kmetov 
torej ne m ore biti nobenih ve
likih skokov, čeprav vsi vemo, 
da bo razvoj šel v taki smeri. 
Vsem kmetom bo treba enako 
pomagati, da bodo zvečevali 
dohodke na svojih posestvih, 
dokler ne bodo našli ustrezne 
zaposlitve drugod.

JOŽE PETEK

Naše prisrčne 1 
čestitke!

Predsednik republiške skup
ščine Sergej Kraigher je ko
nec prejšnjega meseca izročil 
odlikovanja nekaterim  delega
tom in nam estnikom delega
tov II. zasedanja AVNOJ, ki 
jih  je ob srebrni obletnici te
ga zgodovinskega dogodka 
odlikoval predsednik Tito.

Z redom  republike z zlatim 
vencem sta bila odlikovana 
France Bevk in dr. Josip Vid
mar, z redom republike s sre
brnim  vencem pa Jordan A n  
čik in Jože Penca.

Red zasluge za narod z zla
to zvezdo so dobili Ciril Da- 
kval, Tone Fajfar, Božidar Ja
kac, Franc Kimovec  — Žiga, 
dr. Metod M ikui, Viktor Re
pič, Mara Ruperta — Osolrtik 
in Viktor Stopar. Red dela i  
rdečo zastavo je dobil Branico 
Babič red bratstva ki enotno
sti z zlatim vencem pa sta  
prejela Tone Dvojmoč in Loj
ze Vrhovec. Red zasluge m  
narod s srebrnim i žarki sta 
prejela Jože Kralj in Franjo 
Novak.

Skupni življenjski 
stroški v decembru 
dražji za 1,2 odst.
Po statističnih podatkih Ja 

znašal skupni indeks cen živ
ljenjskih potrebščin decem
bra v Sloveniji r  prim erjavi 
z novembrom 1,2. Nesprem e
njeni so ostali stroški za sta
novanje, kurjavo in razsvet
ljavo, kulturo, razvedrilo te r 
oddih. Decembrski stroški so 
bili za 4-člansko družino za 
8,2 odstotka večji kot po
vprečni mesečni življenjski 
stroški v letu 1967.

Nova turistična 
cesta do Ohrida
Letos bodo začeli graditi 

novo turistično magistralo tu 
di skozi zahodno Makedonijo; 
domačim in tujim  turistom  
bo približala najlepše kraj« 
za 80 km. Gradili jo bodo v 
štirih  etapah brez oddiha; pr
va etapa zajema odcep Gosti- 
var — Kičevo — Ohrid, druga 
Skopje — Tetovo, tre tja  Oh
rid  — Resen in četrta Bitolj
— jugoslovansko-grška meja. 
Denar bo posodila Mednarod
na banka za obnovo in razvoj. 
(443 milijonov din), cesta pa 
bo široka od 8 do 11 m. Nova 
cesta bo povezana tudi s  avto
mobilsko cesto bratstva in 
enotnosti Is s  Jugoslovansko 
magistralo.

iskati vse razpoložljive vire, 
zlasti se bo treba boriti, da 
federacija izpremeni sedanje 
konstrukcije, ki zajemajo da
vek od prodanih goriv. Do
slej dobi federacija od pro
danega goriva 80 odst., repu
blike pa le 20 odst. Ker bo 
po letu 1970 vsa skrb za no
ve ceste prenešena na repu
blike, res ni potrebe, da bi 
si federacija za svoj proračun 
vzela tolikšen levji delež (m i
mogrede: Slovenija prispeva
v zvezni proračun od davka 
na prodana goriva letno ok
rog 20 m ilijard Sdin). Skrat- 
Ka, razm erje 80 : 20 v korist 
federacije bi bilo po letu 
1970 povsem realno, če ga 
zaobrnemo, torej 80 : 30 v 
korist republik.

Tudi od cestnih taks dobi 
federacija levji delež in ni 
razlogov, da ne bi teh sred
stev namenili raje republi
kam. Vrh tega je pri nas 
cena nafte v prim erjavi s ce
nami v drugih državah smeš
no nizka (to ne velja za ben
cin!) in bi s podražitvijo naf
te spet lahko pridobili nekaj 
sredstev. In slednjič ne sme
mo pozabiti še na ljudsko 
posojilo, saj je nedavna an
keta o javnem mnenju poka
zala, da je okrog 80 >dstot- 
kov »motoriziranih« Sloven
cev pripravljenih vplačati po
sojilo, saj bi ga z obrestm i 
dobili vrnjenega že v nekaj 
letih, vrh tega pa bi imeli 
jamstvo, da bo ta denar 
ostal na naših, slovenskih ce
stah. IGOR PREŠEREN

Kmetijski nasveti

Lucerna in črna detelja
Pom anjkanje delovne sile priganja kmetovalce, da se

jejo tiste km etijske rastline, Id potrebuj e\jo malo obdela
ve in nege, ob tem pa dajejo veliko hranilnih snovi. Taki 
sta predvsem krm ni rastlini lucerna in črna detelja.

Lucerna ali nemška detelja je razširjena po vsem sve
tu, posebno dobro pa raste v toplih, sončnih krajih  ki na 
apneničastih tleh, kislih tal pa se izogiblje. Prav zaradi 
tega se žJahtmitelji Lucerne že dolgo prizadevajo vzgojiti 
take sorte, ki bd uspevale tudi v manj ugodnih razm erah. 
Poskusi z okoli 80 uvoženimi sortam i v Sloveniji so po
kazali, da se v naših ostrejših zimah posebno obnesejo 
franooske sorte, posebno sorta Du Puifcs, ki Je od vseh 
najboljša.

■  Lucerno je treba znati pridelovati. Zajamčeno 
zdravo seme (na roke od 25 do 30 kg na hektar) sejemo ▼  
aprilu na čistino ali v varovalni posevek in si prizadevaj
mo, da mlade rastlinice uidejo spomladanski n iši, ki ja 
najbolj nevarna. Zemlja mora biti za setev skrbno p ri
pravljena; najbolje je, da je globoko zorana že Jeseni. Se
jemo do poldrug centim eter globoko, toda nikoli na svež* 
zorano njihov.

Ce hočemo imeti zanesljivi posevek, primešamo še sa 
me trav: pasje trave, visoke pahovke in travniške bilnice, 
pozabiti pa ne smemo tudi na gnojenje, saj Je lucerna 
raatlina, ki ji p rija  gnojenje s fosfornimi in kalijevimi 
gnojili te r kalcijem.

Naj zapišemo še nakaj besed o pridelovanju črne de
telje, k a j naši poljedelci bolje poznajo. Domači poskusi, 
ki jih Je opravil ljubljanski km etijski inštitut, so poka
zali, da je v naših razm erah najboljša zgodnja spomla
danska setev in poraba 20 kg semena na hektar.

■  Spomladansko setev je nujno opraviti v varovalni 
posevek, najbolje v ja ra  žita, ki jih pokosimo za krm o 
še prcdno dozorijo. Setev v ozimno žito priporočljiva; 
če pa že to delamo, naj bo žito mnogo redkeje sejano, 
da v posevku pridejo do svetlobe in hrane tudi mlade de
taljne bilke, ki bi se sicer zadušile.

IN2. M. L.
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KAKO BOMO VOLILI NOVE ODBORNIKE IN POSLANCE

Okvir
aprilskih
volitev:

I M — — — — ■ — II III II

uveljavitev

gospodarske

in družbene
reforme

Nedavno sprejete spremembe In 
dopolnila zvezne ustave in predla
gane spremembe ustave Sociali
stične republike Slovenije vnašajo 
v skupščinski in volilni sistem ne
katere novosti in spremembe. Kaj 
je v bistvu novega in spremenje
nega in kaj naj bi o tem vedel vsak 
naš aktiven občan in volivec, lahko 
zvemo iz odgovorov, ki jih je na 
vprašanja našega uredništva napi
sal Miro Gošnik, sekretar volilne 
komisije pri republiški konferenci 
SZDL Slovenije.

tega zbora bodo voljeni neposredno od vo
livcev in bodo predstavljali interese obča
nov, združenih v občine. Osnovno področje 
dela in  pristojnosti tega zbora bodo precej 
podobne tistim , ki jih  je  doslej imel orga
nizacij sko-političnj zbor v zvezni skupščini. 
Družbeno-politični zbor bo razpravljal (po
leg zbora narodov) o vprašanjih družbeno
političnega sistem a, zunanje politike, narod
ne obram be itd  kot drugi zbor zvezne skup
ščine. S tem se zadrži v celoti načelo dvo- 
domnosti, kar pomeni, da so zakoni in dru 
gi predpisi lahko sprejeti le, če se oba p ri
sto jna zbora zedinita za neki zakon ali drug 
predpis.

Razen teh dveh bo imela zvezna skupšči
na še naprej tr i zbore delovnih skupnosti: 
gospodarski zbor, prosvetno-kulturni in so
ci aLno-zdravstveni zbor. Ti trije  ln družbeno
politični zbor bodo imeli po 120 poslancev, 
ki jih  bomo volili vsaka štiri leta (in ne več 
vsaki dve leti polovico, kot je bilo doslej). 
Poslance zborov delovnih skupnosti bodo vo
lile občinske skupščine in izvoljeni delegati, 
predstavniki delovnih ljudi iz tovarn, šol, 
bolnic itd.

Predlagane sprem em be ustave Socialistič
ne republike Slovenije predvidevajo v sesta
vi skupščine le to spremem bo, da se ukine 
dosedanji organizacijsko-politični zbor. Spre
menilo pa naj bi se tudi število poslancev: 
v republiškem  zboru od 120 na 90, v vseh 
treh  zborih delovnih skupnosti pa od 70 na 
60. Slovenska skupščina bi torej štela po 
novem 270 poslancev (prej 400). Tudi repub
liške poslance bomo volili v celoti vsnv« 4 
leta.

In kaj je novega v volilnem sistemu?

Največja novost volilnega sistem a je  v 
kandidacijskem  postopku. Pred dnevi spre
je ti zakon o volitvah zveznih poslancev (za
kotna o volitvah republiških poslancev in od
bornikov občinskih skupščin mu bosta v 
tem  podobna) določa, da kandidate za po-

dogovor o najboljših kandidatih. P ri tem 
organiziranju so jim  Socialistična zveza in 
druge organizacije lahko v krepko oporo in 
po svojem družbenem položaju in vlogi tu 
di jam čijo za dem okratičnost, javnost in od
prtost ter zakonitost teh dogovorov. Vsebina 
in končni sklep pa je seveda v rokah vseh 
izbranih delegatov, ki so jim  ljudje zaupali 
nalogo družbenega dogovarjanja. Ce bo na 
sejah kandidacijskih konferenc zmagovala 
trezna presoja, če bodo izbirali res najbolj
še izmed dobrih in če se bodo delegati za 
vedah odgovornosti, ki so jo  prevzeli, je že
v tem jamstvo za dober izbor.

Ali je vse to v skladu z ustavo?

Ce bi kandidacijski postopek zaključili 
na tej točki, bi bili resnično možni prigovo
ri, da je (s formalno-pravnega vidika) kr 
šeno načelo 34. člena zvezne ustave, kjer 
med drugim piše, da im ajo občani pravico 
določati kandidate za volitve v predstavniška 
telesa.

Zvezm zakon o volitvah zato predpisuje 
da se po končanih kandidacijskih konferen 
cah skličejo (obvezno) zbori volivcev in zbo 
ri delovnih ljudi (v podjetjih in ustanovah) 
Ti zbori volivcev bodo poslušali poročila de 
legatov s kandidacijskih konferenc in jih 
tudi ocenjevali. Lahko bodo s sklepi kandi 
dacijskih konferenc soglašali, in so tore 
kandidati »v redu« — volivci so z njim i zf 
dovoljni Ce pa bi se (z zakonom določeno 
število zborov volivcev s kandidatom  ne str 
njalo, lahko takšnega kandidata ovrže j i  

Lahko postavijo tudi novega, seveda ob d' 
ločenem številu pristonih volivcev.

ln  volitve?

Volitve bodo v aprilu. N ajprej bodo v, 
lili v delovnih organizacijah odbornike zb

slance (in torej tudi za odbornike) postav
ljam o in določamo na kandidacijskih kon
ferencah Socialistične zveze. In že smo sre 
di novosti! Kaj in kakšne so te kandidacij
ske konference, kakšne naloge in pravice 
nas zanimajo Ce poskušamo odgovarjati po 
im ajo, k je bodo,kdaj itd. — to so vprašanja, ki 
vrsti in tako, kot se bodo vse volilne prip ra 
ve v resnici odvijale, bomo najlažje dojeli 
bistvo te  novosti

K aj so kandidacijske konference Soci
alistične zveze?

K andidacijska konferenca je  sestanek čla
nov Socialistične zveze v mestu, na vasi 
itd. ali sestanek članov sindikalne organi
zacije v podjetju , ki se zbero z namenom, 
da bi se dogovorili o svojem kandidatu 
(enem ali več) za odbornika. Tej kandidacij.

Kako široko bodo kandidacijske kon 
ference sestavljene?

Doslej smo omenjali le volivce in delovne 
ljudi in njihove delegate. Predvideno pa je, 
da bi se v kandidacijski proces vključili tu 
di člani vseh drugih organizacij, društev, 
sam oupravnih skupnosti itd., ki so za kan
didate za odbornike in poslance tudi zainte- 
resirani. In  kako to doseči?

Članstvo, vodstva in organi npr. m ladin
skih organizacij, borčevskih organizacij, izo- 
braževalne skupnosti, skupnosti zavarovan
cev, organizacije Rdečega križa, kulturne, te- 
lesnovzgojne in vse druge žive in dejavne 
organizacije bi naj neposredno sodelovale v 
kandidacijskih pripravah in predlagale svo
je  najaktivnejše člane za možne kandidate 
Članstvo vseh teh organizacij in sam ouprav
n ih  združenj občanov bi se moralo za kan
d idiranje odbornikov vključiti neposredno v 
krajevne kandidacijske konference in v kan
didacijske konference v delovnih organiza
cijah. Za kandidiranje poslancev pa bi mo
rale vse te organizacije poslati tudi svojega 
delegata v občinsko kandidacijsko konferen
co, k jer bodo odločali o kandidatih. Koliko 
delegatov bi katera od organizacij dala, bo 
predpisal volilni pravilnik občinske konfe
rence Socialistične zveze.

Kakšna je resnična dem okratičnost ta  
kega kandidacijskega postopka?

Ce smo bili pazljivi, smo opazili, da kan 
didata za odbornika določijo neposredno 
ljudje sami: v okviru družbeno-političnega 
dogovarjanja v kraju  ali podjetju. Vsako
m ur so vrata na te sestanke široko odprta 
in vsakdo ima vse možnosti, da pove svoje 
mnenje in da svoje predloge za odbornike 
in poslance. Volilna enota za poslanca npr. 
republiškega zbora združuje v povprečju nad
18.000 prebivalcev, v zvezni volilni enoti pa 
je v Sloveniji celo okoli 170.000 prebivalcev. 
Razumljivo je torej, da se m orajo volivci 
dobro organizirati, da bi dosegli pameten

ra delovnih skupnosti občinske skupščin
V nedeljo nato bodo neposredne volitve od 
bornikov občinskega zbora občinske skuj 
ščine, poslancev republiškega zbora in d ru i 
beno-političnega zbora zvezne skupščint 
N ajprej pa volijo odborniki in poslanci. Od 
bo m iki bodo na prvi seji občinske skupšč 
ne najprej izvolili predsednika občinsk 
skupščine, nato pa še poslance zborov dr 
lovnih skupnosti republiške in zvezne sku; 
ščine. Pri teh volitvah bodo sodelovali tu^ 
delegati delovnih ljudi.

Temu bodo sledile volitve v republiši 
skupščini, ki m ora izvoliti predsednika, po; 
predsednike, člane izvršnega sveta in drut- 
funkcionarje. Vsi republiški poslanci skup' 
bodo volili tudi 20-člansko delegacijo v zb- 
narodov zvezne skupščine.

Zvezna skupščina končno izvoli svo 
funkcionarje. To m ora storiti do 16. maj 
ko se prične novo 4-letno obdobje, nov ma: 
dat vseh skupščin od občin do federacije.

MIRO GOŠNT

ski koferenci pravimo po nam enu in p risto j
nostih »krajevna Kandidacijska konferenca« 
ali (v tovarni, ustanovi itd.) »kandidacijska 
konferenca v delovni organizaciji.« Ta dogo
vor volivcev je  osnovni dogovor za vse kan
didiranje. Poleg tega, da bi na teh sestankih 
določili kandidate za odbornike, bi predla
gali tudi možne kandidate za poslance. Ker 
pa poslanskih kandidatov ne more veljavno 
sprejem ati vsaka vas ali delovna organiza
cija zase in neodvisno od drugih v okviru 
skupne volilne enote, je  potrebno vse pred 
loge zbrati in uskladiti.

Usklajevanje večjega števila predlogov za 
poslance pa je potrebno organizirati čim
bolj dem okratično in javno. Zato bi volivci 
in delovni ljudje izbrali iz svojih vrst dele
gate za občinsko kandidacijsko konferenco 
Ta bi se sestala v občini in obravnavala vse 
predloge za poslance, se dogovorila o skup
nih m erilih za zbiranje te r izbrala in po
stavila najboljše izmed predlaganih za kan

didate za republiške poslance. Tak dogovor 
od volivcev izvoljenih m za usklajevanje 
predlogov pooblaščenih delegatov bo javen 
in odprt. Po sestavi in namenu pa ima seve
da om ejena pooblastila in lahko dokončno 
sklepa le o tistih  kandidatih, za katere je 
pooblaščen in ki so kandidati v okviru vo
lilne enote, za katero se je občinska kandi
dacijska konferenca sestala

Zvezne poslance pa bomo volili v volilnih 
enotah, ki obsegajo več občin skupaj. Za 
kandidiranje zveznih poslancev se bodo zato 
sestale medobčinske kandidacijske konferen 
ce. Sestavljene bodo iz članov — delegatov 
občinskih kandidacijskih konferenc. Tudi de 
legati na medobčinskih kandidacijskih kon
ferencah imajo enako nalogo izmed večjega 
števila predlaganih možnih kandidatov mo
rajo izbrati najboljše na osnovi meril, ki 
si jih bodo postavili.

Katere ao bistvene spremembe zvezne 
fat republiške ostave, ki vplivajo na 
■knpščtnskl hi volilni sistem?

V »verni skupščini je osnovna in  najpo
membnejša sprememba v novi in dopolnjeni 
vlogi zbora narodov, ki ga bodo sesitavljale 
številčno enake delegacije iz vseh socialistič
nih republik (po 20 poslancev) in iz obeh 
avtonomnih pokrajin (po 10 poslancev). 
Zbor narodov postaja osnovni in splošno 
pristojni zbor ▼  zvezni skupščini, z enakim 
številom poslancev iz vsake republike in av
tonomne pokrajine pa Istočasno odraža in
terese In enakopravnost vseh jugoslovanskih 
narodov ln narodnosti (narodnih m anjšin). 
Ta sprememba dograjuje načelo federativne 
ureditve naše zvezne države in bo pripom o
gla k uspešnejšemu delovanju celotne zve
zne skupščine.

Druga novost Je nov zbor zveane skup
ščine — družbeno-politični zbor. Poslanci
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Zakaj revnejše odrivati od oblasti?
(N adaljevanje s L str .)

omogočena širša javna raz
prava, kar bi bilo v skladu z 
deklariranim i načeli javnosti 
dela. Edino javna razprava bi 
lahko odrazila stališča večine 
delovnih ljudi.

2. Ne strinjam o se z razde
litvijo mandatov za zbore de
lovnih skupnosti skupšči
ne SR Slovenije izključno po 
številu zaposlenih v posamez
ni dejavnosti republiške skup
ščine, ker se s tem sprem i
nja smisel zborov delovnih 
skupnosti in tako ni zagoto
vila, da bi se izognili ozke
mu cehovskemu značaju zbo
rov delovnih skupnosti.

Iz VII. am andm aja k slo
venski ustavi izhaja, da po-

Protest tudi 
v Brežicah

Vodstva družbeno-političnih 
organizacij in predsedstvo 
občinske skupščine so obrav
navali predlog republiške 
konference SZDL o razdelit
vi mandatov za poslance v 
zbore delovnih skupnosti in 
proti temu predlogu odločno 
protestirajo. Razlogi so ena
ki, kot so jih našteli Tre- 
banjci v odprtem  pismu, ob
javljenem v DELU 19. janu
arja Razen tega poudarjajo 
v Brežicah, da je takšna raz
delitev v nasprotju s priza
devanji za združevanje Spo
dnjega Posavja.

Ta teden 
v republiški 
skupščini

Osrednja točka raaprav na 
sejah vseh zborov slovenske 
skupščine — sklicani so za 
ta  teden — bodo predlogi 
am andmajev k ustavi SR 
Slovenije ki jih je pripravila 
po obširni javni razpravi 
skupna komisija vseh zborov 
skupščine SRS za ustavna 
vprašanja.

Republiški, socialno-zdrav 
stvem m gospodarski zbor 
bodo razen tega obravnavali 
tudi predloge za spremembe 
in dopolnitve sistem a pokoj 
ninskega in invalidskega za 
varovanja.

Pristojni zbori bodo raz
pravljali še o predlogih za 
sprem em be in dopolnitve 
zveznih predpisov o prostih 
carinskih conah, nadalje o 
osnutku zakona o visokem 
šolstvu m osnutku zakona o 
pravosodnem izpitu ter o me
rilih za dopolnilno financira
nje temeljnih izobraževalnih 
skpnostj

Med pomembnejšimi zade 
vami, ki jih bodo v tem 
tednu obravnavali odbori re
publiške skupščine, pa je 
splošna problem atika železni
škega in cestnega prometa 
v SR Sloveniji z osnutkom 
zakona o modernizaciji ceste 
državna meja pri Šentilju—
— Maribor — Celje — Ljub
ljana -  Postojna — državna 
m eja pri Novi Gorici; kon- 
cep dolgoročnega ekonomsko- 
politifcnega razvoja v SR Slo
veniji te r predlog za izdajo 
zakona o organizaciji inšpek
cijskih služb v SR Sloveniji.

Zlatniki in srebrniki šele 
julija

Jubilejni zlatniki in srebr
niki, ki bi jih morali narediti 
do 29 novembra lani, ob 25. 
letnici l zasedanja AVNOJ 
bodo izdelani po vesteh sve
ta lugoslovanstdh bank šele 
julija letos Zamuda je na
stalo zato. ker je zvezna 
skupščina sprejela zakon o 
tem šele decem bra lani. Na 
rodna, banka je razpisala 
med tujim i bankami natečaj 
za naše prve jubilejne zlat- 
nikp in srebrnike; prijavile 
so se bančne organizacije iz 
Italije in Švice.

slanci zborov delovnih skup
nosti skupaj z republiškim 
zborom ne bodo izvrševali z 
ustavo določenih nalog samo 
v imenu delovnih ljudi, za
poslenih v delovnih organiza
cijah v posameznih dejavno
stih, niti ne bodo sprejem ali 
zakonov samo za te ljudi, 
am pak v imenu vsega in za 
ves slovenski narod.

K taki vlogi zborov delov
nih skupnosti republiške skup
ščine ne more prispevati dej
stvo, da bi po tem predlogu 
473.890 prebivalcev treh  naj
večjih slovenskih mest Ljub
ljane, M aribora in Celja, kar 
predstavlja nekaj več kot če
trtino prebivalcev Slovenije, 
imelo 83 poslancev v teh zbo
rih, nekaj manj kot tri če
trtine  ostalega slovenskega pre
bivalstva ali 1,226,745 ljudi pa 
97 poslancev. Prav tako ni 
utemeljenega razloga, da bi 
244.874. prebivalcev petih ljub
ljanskih občin zastopalo kar 
54 poslancev v zborih delov
nih skupnosti, 231.746 prebi
valcev občin Brežice, Črno
melj, Grosuplje, Kočevje. Rib

nica, Krško, Metlika, Laško, 
Novo mesto, Trebnje in Sev
nica pa le 17 poslancev.

To pomeni neupravičeno za
postavljanje ljudi zunaj treh 
velikih centrov, ki :majo 
prav tako svoje gospodarske, 
kulturne, socialne in zdrav
stvene probleme in potrebe 
in želijo na sam oupravni 
osnovi sodelovati pri reševar 
nju teh problemov. Struktu
ra republiške skupščine, kar 
kršna je nakazana v predlogu, 
pa jim  tega ne zagotavlja.

3. Zavzemamo se za to, da 
se 12. člen zakona o volitvah 
poslancev skupščine SR Slo
venije ne spremeni, ker zago
tavlja ustrezno razdelitev m an
datov.

Vodstva družbeno-politič
nih organizacij in občinske 
skupščine Trebnje zahtevajo, 
naj republiška konferenca 
SZDL ta stališča preuči m se 
zavzema, da se pri oblikova
nju končnega predloga razde
litve občin v volilne enote to 
tudi upošteva. Enako naj to 
upošteva tudi republiška skup
ščina pri sprejem anju sakona

Predlogi za zvezne 
in republiške poslance
Volilna K o m i s i j a  pri občin

ski konferenci SZDL v Čr
nomlju je po dogovoru z me
tliško volilno komisijo in z 
vodstvi družbenih organizacij 
sklenila predlagati za zvezne 
poslance naslednje kandida
te: v zbor narodov inž. Mar
ka Bulca, člana ZIS; v go
spodarski zbor Jurija Levič- 
nika, direktorja tovarne IMV 
Novo mesto; v družbeno-poli- 
tični zbor Bogdana Osolnika, 
člana CK ZKJ; v kultumo- 
prosvetni zbor Ludvika Zaj
ca, člana republiške TIS; v 
socdalnozdravstveni zbor pa 
Vinka Kastelca, strokovnega

sodelavca republiških sindi
katov.

Za republiško skupščino še 
nim ajo zbranih vseh kandida
tov, vendar sta dva predloga 
za republiške poslance že zna
na: v gospodarski zbor pred
lagajo Petra Vujčiča, direk 
torja metliške BETI, v soci- 
alno-zdravstveni zbor pa do
sedanjega poslanca dr. Albi 
na Pečaverja.

Na kandidacijskih konfe
rencah, ki bodo v začetku fe
bruarja, bodo volivci razprav
ljali o kandidatih te r predlo
ge še dopolnili.

o volitvah poslancev skupšči
ne SR Slovenije.«

Predsedstvo in IO OBČIN
SKE KONFERENCE SZDL 
Občinski komite ZKS 
Predsedstvo občinskega 
sindikalnega sveta. Predsed
stvo ZZB NOV, Občinski 
komite ZMS, Predsedstvo 
občinske skupščine TREB
NJE

Stališča podprla tudi 
Sevnica

V ponedeljek, 20. januarja, 
so se sestala vodstva družbe 
nopolitičnih organizacij sev- 
niške občine in podprla za
htevo, Id so jo postavile poli
tične organizacije trebanjske 
občine 18. januarja. V Sev
nici so menili, da je predlog 
volilne komisije republiške 
konference Socialistične zveze 
o poslanskih mestih v zborih 
delovnih skupnosti republiške 
iU5'*' iup krivičen do kmetij
skih in manj rajzvitih obmo
čij.

Posvet v Novem 
mestu

V torek popoldne so se v 
Novem mestu sestali pred
sedniki občinskih konferenc 
SZDL in člani volilnih ko
misij iz občin Črnomelj, Me
tlika, Trebnje, Novo mesto, 
Kočevje, Ribnica in Grosup
lje, ki tvorijo 68. zvezno vo
lilno enoto.

Na posvetu so govorili o 
pripravah na spomladanske 
skupščinske volitve; konkret
no o izvedbi kandidacijskih 
konferenc v občinah, o vo
lilnem pravilniku medobčin
ske konference in o vlogi ti
ska pri izvedbi volitev. — 
Dogovorili so se, da bodo v 
kratkem  sklicali konferenoo 
z novinarji, kjer se bodo 
pogovorili o skupnem delu, 
pri volitvah.

PRAZNOVANJE 50 -LETNICE ZKJ. SKOJ IN SINDIKATOV

Letos bo vrsta pomembnih proslav
Sprejet je okvirni program proslav v novomeški občini in imenovan pose

ben pripravljalni odbor -  Osrednja prireditev bo 25. aprila

V petek dopoldne se je v 
Novem mestu sestal priprav
ljalna odbor za organizacijo 
proslav v čast 50-letnice usta
novitve Komunistične partije, 
sindikatov in SKOJ.

Velik vzpon sloven
ske industrije

Naj novejši podatki lanske
ga jugoslovanskega izvoza po 
vedo, da se je povečal žal ko 
maj za 0,6 odst., medtem ko 
smo v Sloveniji celoten izvoz 
povečali za 7,3 odst. V pri 
merjavi z izvozom v letu 1967. 
Najbolj nas je prizadel 
zm anjšan km etijski izvoz. La 
ni se Je industrijski izvoz Slo 
venije povečal za 12 odst., iz 
vozili pa smo za 2.531 milijo
nov din industrijskega blaga

Rahla podražitev 
v decembru

Prejšnji mesec so bile cene 
na drobno v Sloveniji za 5,2 
odstotka višje od cen v de
cem bru 1967, v povprečju pa 
so narastle v prim erjavi z 
lanskimi cenami za 6,7 odstot
ka. Najbolj so poskočile raz
ne storitve. V prim erjavi t  
novembrskimi cenami so se 
cene storitev v decem bru po 
večale le za 0,1 odstotka, med
tem ko je znašal blagovni in
deks in indeks cen industrij
skih izdelkov 100,8. živila so 
se od novembra do decembra 
podražila za 0.6 odstotka, od 
tega pa: vrtnine za 10,7 od
stotka, jabolka za 14,4 odstot
ka, sveže meso za 1,2 odstot 
ka in jajca za 9,8 odstotka. 
Pocenile so se nekoliko alko
holne pijače v trgovini — za
0,1 odstotka tobačni izdelki 
pa so se podražili kar za 4 
odstotke.

Pripravljalni odbor, ki ga 
sestavlja 14 družbenih in 
kulturnih delavcev, je sprejel 
okvirni program proslav v 
novomeški občini.

H Od februarja do maja 
bodo proslave v delovnih or
ganizacijah tako tudi v osnov
ni organizaciji Zveze komuni
stov na terenu.

|  Osrednja prireditev v 
čast pomembnih jubilejev bo 
25. aprila v Novem m estu. Ob 
tej priložnosti bodo počastili 
tudi 27. april, obletnico usta
novitve Osvobodilne fronte, 
in 1. maj, praznik dela.

|  Dolenjski muzej in Stu
dijska knjižnica bosta prip ra 
vila razstavo, ka bo prikazala 
revolucionarno gibanje na Do
lenjskem v letih 1919 do 1941.

■  V prilogi Dolenjskega li 
sta, v »Dolenjskih razgledih«, 
bodo objavili spomine pred
vojni revolucionarji z območ
ja Dolenjske.

■  Na Glavnem trgu v hiši 
M ercatorjeve blagovnice bodo 
odkrili spominsko ploščo, po-

Sindikati zborujejo
Občni zbori osnovnih orga

nizacij sindikata v delovnih 
organizacijah v kočevski ob 
čini so v glavnem zaključe
ni Od 52 organizacij Jih le 
še 8 m imelo občnega zbora, 
vendar bodo tudi ti v k ra t
kem V večini organizacij so 
sprejeli tudi poslovnike o 
svojem delu, v vseh pa so 
Izvolili nova vodstva Oceno 
sindikalnih občnih zborov bo
mo objavili v eni naslednjih 
številk našega lista.

svečeno predvojni stavki tek
stilcev.

H Mladina bo imela na 
vseh šolah oddajo »Pokaži, 
kaj znaš«, s tematiko »Pred
vojno delavsko gibanje«.

V pripravljalnem  odboru 
za proslavo 50-letnice ZKJ, 
SKOJ in sindikatov so na
slednji družbeni delavci: Prane 
Beg, Milan Bratož, Slavko 
Dokl, prof. Janko Jarc, Rudi 
Hrvatin, Tone Gošnik, Bogo 
Komelj, Slavko Kastelic, prof. 
Ema Muser, Janez Slapnik, 
prof. Jože Škufca, Adolf Šu
štar, prof. Veljko Troha in 
Slavko Vute.

f  • » v vSejmišča
Novo mesto: 

živahno na prašič
jem sejmu

20. januarja  je bilo na no
vomeškem sejmišču naprodaj 
637 prašičev, od tega le 44 
starejših od 3 do 6 mesecev 
Prodali so 573 živali — mlaj 
še so bile po 140 do 190 din 
starejše pa po 200 do 290 din. 
Ta sejem je bil bolj živahen 
od prejšnjih dveh v januar
ju. Kupci so bili predvsem 
iz sosednjih občin. Cene se 
niso spremenile.

Na sejmu v Brežicah
V soboto, 18. januarja, so 

na tedenski sejem  prašič
ji v Brežicah pripeljali 532 
pujskov, prodali pa so jih 
506. Manjši so šli v denar 
po 9 din kilogram, večji pa 
po 6 din kilogram.

T r k '  5
JELOVICA

HIŠA ZASTONJ
VELIKI NAGRADNI 
RAZPIS ZA BRALCE 
TEDENSKE TRIBUNE. 
BERITE H  IN SODELUJTE
V RAZPISU, KI TRAJA 
DO KONCA FEBRUARJA.
ZE MAJA SE BOSTE 
LAHKO SELILI
V NOVO STANOVANJE 
ALI RAZKOŠNO 
VIKEND HISO.

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 -  vse
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 
v 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 
tako).

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).



SC ENA USPELA AKCIJA NAŠIH NAROČNIKOV IN BRALCEV

Srečna, presrečna slepa 
Darinka iz Žužemberka

Transistorski sprejemnik je poslala slepi Darinki Kutnar v Šmihel pri Žu
žemberku naša naročnica Marija Volčanšek s prijatelji iz Nemčije; pred
stavniki krajevne skupnosti Žužemberk so slepi deklici medtem kupili še 
gramofon in zbirko plošč, za ostanek denarja pa bodo starši kupili dekletu 

perilo, posteljnino in druge najpotrebnejše stvari

še  eno mlado srce in trpe
če bitje so te dni osrečili 
bralci in naročniki DOLENJ
SKEGA LISTA: v soboto je 
Ivo Plut, predsednik krajev
ne skupnosti v 2užem berku, 
s dvema članoma socialno- 
zdravstvene komisije pri tej 
skupnosti obiskal družino 
Darinke K utnar v Šmihelu 
pri Žužemberku in slepi de
klici izročil podarjena da
r i l a

transistorski sprejemnik, 
gramofon s ploščami in
79.025 starih dinarjev za na
kup obleke in posteljnine.

Vsa ginjena in presenečena 
Je slepa Darinka sprejela da
rove, jih božala in otipavala 
ter se razveselila glasbe, ki 
je zadonela iz ličnega spre
jemnika. Tudi njeni starši so 
bili vzradoščeni, saj so vide
li, kako preveva sreča dekle
tov obraz in kako globOKO 
v srce ji Je segla pomoč bliž
njih, čeprav njej neznanih 
ljudi. Koliko lažje bo zdaj 
prestajati dolge ure in dne
ve samote! Darinkina mama 
mora večkrat na delo k kme
tom pa ostane tak rat dekle 
samo doma. Oče je invalid; 
bil je tudi v partizanih, do
ma pa živijo revno. Pomoč, ki 
■o  jo naši naročniki bi bral
ci prispevali, Je prišla tudi 
tokrat v prave roke.

T ranslstorja za Darinko ni 
bilo treba kupiti — poslala Jd

ga je iz Nemčije Marija Vol
čanšek, naša zvesta bralka 
v nem škem Unterkochenu na 
VViirtemberškem, ki nas je o 
tem obvestila že pred tedni, 
Darinki pa je pisala domov 
tole pismo:

DRAGA DARINKA!
Vem , da se boš začudila, 

ko boš slišala naše besede 
iz tujine. Sem  naročnica 
Dolenjskega lista in tem v 
njem videla Tvojo fotografi
jo in pojasnilo o Tvoji težki 
bolezni, članek sem pokaza
la tudi znancem, pa smo bi
li vsi takoj za to, da Ti ku
pimo zaželeni transistor. Da
nes Ti ga pošiljamo na vp- 
ravo Dolenjskega lista m upa
mo, da ga boš v kratkem  
dobila. Moj prijatelj, ki me 
je obiskal, je med sodelav
ci zbral denar; vsak je pri
speval nekaj, tako da smo 
kupili sprejem nik zate res 
iz srca, čeprav Te ne pozna
mo.

Draga Darinka, želimo ti, 
da bi Ti to naše skromno  
darilo lajšalo trpljenje in 
razveselilo Tvoje življenje . . .

MARIJA VOLCANSEK

Za sprejem nik »o razen 
Marije Volčanšek prispevali 
še: Jože Kržan, ki je vodil 
zbiranje, Jože Vučajnk, Mar
tin Stivšek, Ivan Suler, Stan
ko Kocjan , Franc Gramc, Ani

ca m Vlado Josič, Jože Peč
nik, Ivan Kovačič in Ivan 
Rožman, vsi doma iz breži
ške občine.

Darinke pa so se medtem 
spomnili tudi nekateri drugi 
naši naročniki, ki so poda
rili: Ivan Koreni iz Novega 
mesta 5000 din, upokojenke 
G. P., M. F. in S. A. iz oko
lice Dobrniča 20.000 S din, 
Tončka Udovč iz Podzemlja 
pri Gradcu 2000 Sdin, kolek
tiv ISKRE-obrat Mokronog je 
zbral 17.000 Sdin, Kovinsko 
podjetje iz Ribnice pa je po
slalo 43.300 Sdin. Obrat IS 
KRE  v Žužemberku je zbral 
za Darinko 20.000 Sdin, kra
jevna skupnost žužem berk pa 
ji je podarila 10.000 Sdin.
V torek smo tudi v zadnjem 
tednu zibrani denar poslali v 
Žužemberk, k jer pa so posa
mezniki medtem tudi še zbra
li nekaj denarja za Darinko.

Iz zbranega denarja so 
predstavniki KS v Žužember
ku kupili gramofon, /reden 
42.955 Sdin, plošč za 8.000 
Sdin, podjetje ELEKTROTE
HNA v Novem m estu pa je 
Darinki podarilo plošč v vred
nosti 8700 Sdin.

V imenu slepe deklice Iz
rekamo vsem, ki so Ji po
magali do tihe in nepričako
vane sreče, toplo in iskreno 
zahvalo!

K OLEKTIV  
DOLENJSKEGA U STA

—  Ne, v tako sobo gost ne bo vstopil! Prej jo . 
bo treba pošteno urediti.

—  Od kod pa denar?
— Gospodinja, privarčuj ga namensko in dobila 

boš kredit pri

Dolenjski banki in hranilnici
v NOVEM MESTU ali v njenih poslovnih enotah

v KRŠKEM. TREBNJEM IN METLIKI!
NE POZABITE':

Dolenjska banka in hranilnica v Novem mestu je avgusta 1967 
z v i š a l a  obrestne mere: za navadne vloge na 6,5%, za veza
ne vloge do 8%! — In ne pozabite tudi na ugodne obresti za 
sredstva na deviznih računih občanov, za katera plačuje banka 
4-6 odstotkov v devizah, razen tega pa dodatno še 1.5 do 2.5 
odstotka v dinarjih!

5,3-ODSTOTNA PRISPEVNA STOPNJA NI OBVELJALA

Vse je postavljeno na glavo!
Novomeška skupnost zdravstvenega zavarovanja delavcev si beli lase 
s problemom, kje bo dobila 550.000 din za zdravstveno varstvo -  Primanj

kljaj je nastal z za 0,1 odst. znižano stopnjo osn. prispevka

Denarni načrt m  financira
nje zdravstvenega zavarova
nja delavcev v novomeški ko
munalni skupnosti se Je po
rušil s odločitvijo republiške 
skupščine, da bodo stopnje za 
pobiranje osnovnega prispev
ka v letu 1969 še vedno ome
jene.

Znano je, da je skupščina 
novomeške skupnosti že lani 
sprejela program zdravstve
nega varstva In načrt denar
nih potreb sa leto 1969. Oboje 
je sprejela v času, ko še ni 
povsem splavalo po vodi upa
nje, da prispevne stopnje 
morda le ne bodo omejene. 
Zato je tudi s  precejšnjimi 
upi, da ne bo bistvenih spre
memb, določila 5,3-odstotno 
stopnjo sa pobiranje osnov
nega prispevka, na podlagi te 
pa določila dohodke in izdat
ke sklada.

Republiška skupščina, ki je 
najprej vztrajala pri tem, da 
ostane letošnja stopnja ena
ka, je kasneje svojo odločitev 
spremenila in določila 5,2 od
stotka za stopnjo, do katere 
smejo komunalne skupnosti 
predpisati osnovni prispevek.

0  Novomeška skupnost je 
morala tako svojo stopnjo 
smanjšati za 0,1 odst., kar bi 
zneslo 550.000 din, sa toliko 
pa bodo zmanjšana sredstva 
sa zdravstveno varstvo, če v 
skladu ne bodo mogli zagoto
viti dodatnih virov.

Te dni imajo službe pri Za
vodu za socialno zavarovanje

v Novem mestu obilico dela 
s sestavljanjem novega denar
nega načrta in preračunava
njem dohodkov sklada na 
podlagi nove (zmanjšane) pri
spevne stopnje. Novi načrt bo 
še ta mesec obravnaval izvr
šilni odbor pri skupščini ko
munalne skupnosti, februarja 
pa tudi skupščina.

%  Vse to so tudi razlogi za 
zakasnitev splošnega sporazu
ma o delitvi sredstev sklada 
in podpisov pogodb s zdrav
stvenimi zavodi. Pričakujejo 
pa, da bodo sporazum kljub 
temu lahko sklenili do konca

januarja, pogodbe pa do kon
ca februarja.

Svet zdravstvenega centra 
Je že lani Imenoval komisijo, 
ki mora proučiti finančni na
črt sklada in predlagati, koli
ko denarja naj namenijo za 
zdravstveno varstvo. Druga 
komisija pa mora proučiti 
programe zdravstvenih do
mov, ki Jih bo financiral 
sklad. Zaradi spremenjenih 
prispevnih stopenj tudi ti dve 
komisiji nista še mogli pred
lagati dokončnih rešitev.

I. Z.

Poslancev ni med volilce
Začela se je živahna predvolilna dejavnost

Smo na začetku priprav za 
bližnje skupščinske volitve. 
Socialistična zveza in sindikat 
sta pri teh pripravah najbolj 
vprežena. Občinska konferen
ca SZDL v Ribnici je imela 
že nekaj posvetovanj v zvezi 
z volitvami, člani sindikatov 
pa so bili na minulih občnih 
zborih seznanjeni z nalogami, 
ki jih ima njihova organiza
cija pri pripravah in izvedbi 
volitev.

Na nekaterih sestankih v 
delovnih kolektivih je bilo 
precej pripomb na račun ne
katerih poslancev, ki so jih 
zastopali v republiški oziro
ma t  zvezni skupščini. Imeli 
smo nekaj poslancev, ki se ni

so pokazali volivcem ves čas 
mandatne dobe. Seveda pa le
ži pri tem krivda tudi na de
lovnih organizacijah, ki Jih 
niso povabile v svoj kolektiv. 
Iz tega smo se lahko naučili, 
da bomo imeli tesnejši stik z 
Izvoljenimi predstavniki tako 
v občinski kot republiški ln 
zvezni skupščini.

Vsi volivci In organi, ki bo
do odločali o Izbiri kandida
tov za skupščinske volitve, so 
odgovorni, koga bomo pred
lagali na kandidatno listo za 
odbornika ali za poslanca. Ob 
dobri izbiri kandidatov ne bo 
težko izbrati dobrega odbor
nika ali poslanca.
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W D -40

IN TUDI VAŠ AVTO BO DOSEGEL TAKO STAROST
U PO RA BLJAJTE WD-«0 •  UPORABLJAJTE) WD-40 •  UPO RA BLJAJTE WD-40 •  UPO 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
nih vodih, svečkah In po površini akumulatorja. Tako boste ne samo od* 
stranili vlago, marveč boste preprečili tudi preboj toka, ki ga povzroča 
kondenzirana vlaga. WD-40 lahko vbrizgate celo v notranjost razdelilni* 
ka: tako ga posušite in izboljšate električne lastnosti vžigalnega sistema.

#  WD-40 penetrira, maže In odstranjuje vlago, zato je njegova uporabnost 
v avtomobilizmu res vsestranska. Ker naglo prodira in maže, vam je v 
veliko pomoč, kadar je treba odviti zarjavele vijake, matice kljuke, vo* 
de brzinomera, sestavljive antene itd.

#  WD-40 ne škoduje lakul
TUDI VI U PO RA BLJAJTE WD-M •  TUDI VI U PO RA BLJAJTE WD-40 •  TUDI VI UPORA BLJAJTE WD-40 •

KRKA
KRKA
TOVARNA ZDRAVIL 
NOVO MESTO



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

Želimo javen odgovor
Zakaj morajo otroci v internatu Centra 

blagovni promet v Brežicah zmrzovati?

V internatu šolskega 
centra za blagovni pro
m et v Brežicah varovanci, 
fantje in dekleta, zm rzu
jejo, ker prostorov ne o- 
grevajo z izjem o jedilni
ce. Ker vodstvo interna
ta ničesar ne ukrene, ne 
m orem  razumeti, da se 
dandanašnji ne dajo te 
stvari urediti tako, da 
bodo otroci zadovoljni.

Prepričana sem, da bi 
bili starši pripravljeni pri
spevati še toliko, da bi 
bili otroci na toplem . Sa
ma im am  pri tem  gren
ke izkušnje; dokler je  bi
la hčerka doma, je  bila 
zdrava, odkar pa živi v 
takih razmerah, je  stal
no prehlajena in bolna.

Vnaprej zavračam očit

ke, češ otroke je  treba  
utrjevati in je  kurjenje 
samo razvada, ker sem  že 
slišala take utemeljitve. 
Znano je, da v  drugih in
ternatih kurijo  in tako 
skrbijo  za prim em o po
čutje m ladih ljudi.

Vodstvo internata pro
sim, da javno odgovori, 
zakaj je tako in kaj m i
sli o zdravju otrok, pose
bno deklic . To bo zani
malo tudi druge starše, 
ki im ajo otroke v inter
natu ter gojence same, Jd 
zdaj s strahom  pričakuje
jo vstop v internat, kjer 
ni urejeno tako, da bi se 
v n jem  dobro počutUL

Benedikta Glogovšek 
Trebnje U

»Doklej še  v takih  prostorih?« se  sprašujejo  v m izarskem  p odjetju  PODGORJE 
v Šentjerneju . Že lan i se  je  sliša lo , da bo pod jetje  do zim e v novih prostorih , ker  
pa se  je  zataknilo pri zem ljišču , n iso  m ogli pričeti graditi. Zdaj je  m enda vpraša
nje zem ljišča  rešeno, zato pričakujejo, da bo p od jetje  gradilo letos.

Foto: Polde M iklič)

Ni bilo lažno napisano!
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Londonska razmišljanja novomeškega učitelja

Tovariš urednik!
Prejšnji teden vam  je  Ti

len štu lar iz Ljubljane na 
tej strani m ed drugim skoraj 
očital, da je  bil stolpec o 
sprejetem  sam oprispevku za 
šolstvo v občini Trebnje laž
no napisan. Omenil je, da ga 
je  19. decembra 1968 opazil 
na 1. strani Dolenjskega lista

kot drobno novico, k i se je 
končala s podatkom, da lah
ko dobi bralec podrobnejše 
podatke o sprejetem  samo
prispevku na trebanjski stra
ni Dolenjskega lista.

Stvar je  pa popolnoma toč
na: na trebanjski strani, ki 
je  vsak teden tiskana v I. 
izdaji našega domačega ted-

Prof. Janez Ferbar, ki je  na pom em bnem  enoletnem  
štud ijsk em  dopustu  v V eliki B ritaniji, nam  je  te dni 
poslal zanim ivo p ism o. Prof. Ferbar, ki študira v 
Londonu m etod ologijo  poučevanja naravoslovnih  
predm etov v srednjih  šolah, z lasti še  fizike, im a pre
cej zaslug, da se  je  zanim anje novom eških  gim na
zijcev za te predm ete zadnja leta zelo povečalo. Spo
m injam o se  njegovih lanskih uspehov v okviru gi
banja »Znanost m ladini«, ko sta  dva dijaka novom e
škega učiteljišča  dobila prvo nagrado v SRS, dva 
dijaka gim nazije pa 2. nagrado v S loven iji za nalo
go iz fizike. K ot m entor se  je prof. Ferbar v Novem  
m estu  zelo uveljavil, saj je  om ogočil m ladim  in na
darjenim  dijakom , da so  spoznali tudi laboratorije  
v tovarni zdravil KRKA in v novom eški bolnišnici. 
Tudi sam  je  kot zaslužen m entor dobil lani repub
lišk o  nagrado.

Spom injam  se še zvezdnatih 
jesenskih noči, ko sem  pred 
nekaj leti posedal po kapitelj
skih zidek, da se nadiham  
svežega zraka pred spanjem. 
Vse popoldneve in večere sem  
prebil nad svojo diplomsko  
nalogo in med knjigami, do
poldne pa sem učil

Samo diplomirati sem  hotel 
v provincialnem Novem m e
stu, nato pa zbežati v beli 
svet. Samo za študij se m i je 
zdela prikladna njegova ti
šina.

Končal sem  šolo in v zim 
skih jutrih sem  koračil na 
Mestne njive gledat vršičke 
gorenjskih gora, pod katerim i 
sem  doma. Saj se m i je zdelo 
lepo Novo m esto v snegu in 
srežu, z dim natim i stebri, ki 
so kakor zamrzli kipeli v mo
dro nebo Lepa je bila sanja
va Krka in gozdnati Gorjanci 
m starim i oblimi vrhovi.

Toda jaz sem  imel raje goli 
razdrapani široki hrbet Stor
žiča in bolj kot Krka  sta mi 
bili pri srcu Belca in Kokra. 
Le še zimo sem  nameraval 
prebiti v Novem m estu ter za 
vedno oditi.

Toda uštel sem  se. Priveza
lo me le delo na učiteljišču z 
otroki, ki so prihajali z vseh 
koncev Dolenjske. Navadil 
sem  se na ponedeljkov se
m enj in na očete, ki so v  vi
sokih škornjih in z nahrbtniki 
prihajali v šolo. In  vse mame 
s svojim i skrbm i so bile tako  
podobne naši mami.

Vzdušje na šoli 1e bilo pri
jetno Ni nas bilo preveč. Uči
telji in učenci smo poznali 
drug drugega Uvidel sem, 
kako pomembno je to. Sola 
ne sme nikoli postati kot to 
vama.

Našlo se je tudi nekaj de
narja. da smo se mogli po 
malem lotevati izboljšav pri 
pouku fizike, ki sem jo večji 
del učil Spoznal sem, da je

na tem  področju še toliko de
la, da mu velja posvetiti živ
ljenje.

Odločil sem  se za dodatni 
študij in za leto dni Novo me  
sto zamenjal za London, uči
teljevanje za vlogo učenca in 
gimnazijo za univerzo. Doma 
sem pustil sinka, m im o  živ
ljenje in dolgove v banki, na 
šoli, v gradbenem podjetju in 
še in še, s seboj pa sem  vzel 
ženo, spomine na preteklost 
in načrte za prihodnost.

študiram  M odeme učne 
metode, šolska tehnologija, 
organizacija pouka, učbeni
ki, standardi znanja angle
ških, ameriških, skandinav- 
kih srednješolcev, filozofija 
vzgoje, sociologija vzgoje, iz
bor in izpiti, standardizacija 
učil, permanentno izboraževa- 
nje učiteljev, sodelovanje šol
stva in ind ustrije . . .

Jaz pa razširjam naslove: 
M odeme učne metode in no
vomeška gimnazija, šolska 
tehnologija tn novomeška  
gimnazija, standardi znanja 
novomeških gimnazijcev, so
delovanje novom eške gimna
zije z domačo indu strijo . . .

Prebiram obete za izboljša
nje položaja šolstva v novem

vsak četrtek

ZA MLADE 
PO SRCU

letu in upam. Razm išljam  in 
pisarim pisma na vse mogoče 
naslove. Moto vsega je:
KAKO VSAJ NEKAJ TEGA, 
ČESAR SE BOM LETOS NA
UČIL, PRESADITI NA DO
MAČA TLA? KJE DOBITI 
VSAJ NEKAJ DENARJA ZA 
TO?

Za zdaj se pač ne morem  
pohvaliti s prevelikimi uspe
hi. Toda na republiškem  Za
vodu za šolstvo so obljubili, 
da bodo poskusili dobiti ne
kaj denarja v ta namen. To 
je zares za zdaj samo oblju
ba. Gospodarstveniki bi naj
brž samo zamahnili z roko. 
Toda šolnik sem  in šolniki 
smo navajeni živeti od obljub 
in začuda kljub mnogim  neiz
polnjenim še vedno verjame
mo vanje.

Toda tudi če bomo denar 
zares dobili, nam ostane še 
vsaj dvoje velikih težav: de
nar bo treba spremeniti v de
vize in še kaj dodati. Ne ene
ga ne dmgega ne more napra
viti gimnazija sama. Pomoč 
m oremo iskati le pri N ovo  
meščanih.

Kaj bi s tem  dosegli? Novo
meška gimnazija bi pridobila 
nekaj najmodernejših učil za 
pouk naravoslovja. V prihod
njem  letu bi jih vključili v 
eksperimentalni pouk, ki bi 
spremljal republiški Zavod za 
šolstvo. Vaši otroci bi se 
lahko bolje pripravili za uni
verzo. To pa postaja vedno 
bolj pomembna reč. Vprašaj
te lanske in predlanske matu
rante, ki so se vpisali na fa
kulteto za naravoslovje in 
tehnologijo, na medicino, na 
elektrotehniško fakulteto, ka
tere pom anjkljivosti gimna
zijskega pouka najbolj obču
tijo. Povedali vam bodo, da 
se težko kosajo s kolegi z m o
dernejših gimnazij in s tehni 
ških šol v znanju naravoslov 
ja in da so še zlasti neboglje
ni v laboratoriju.

Stopite kdaj v laboratorije 
novomeške gimnazije, ko pri
dete tja po opravkih ali na 
roditeljskih sestanek. Pove 
dali vam bodo, kako im provi
ziramo pouk. In  če imate čas, 
s t o j t e  kdaj še v brežiško  
gimnazijo, ki je blizu. Vsake 
mu, k i se še tako malo razu 
me na pouk, bo ob pogledu 
na njihove laboratorije jasno, 
da se v n jih  da z m anj tm da  
mnogo več naučiti, ko t bi m i 
zmogli z največjim i napori

Na sestankih aktivov sred
nješolskih učiteljev in uni
verzitetnih predavateljev nas

opozarjajo, da računajo vsa
ko leto z večjo gotovostjo na 
to, da bodo študentje — za
četniki že seznanjeni z osnov
nimi eksperim entalnim i in 
raziskovalnimi metodam i in 
da so si že pridobili rutino v 
najosnovnejših laboratorij
skih operacijah Mi pa z m no
gimi od teh reči še pričeli 
nismo.

Jalova je  tolažba starejših, 
ki pravijo: »Tudi m i sm o štu 
dirali in doštudirali na uni
verzi brez vsega takega cirku
sa na srednji šoli.t  Pošiljati 
maturante tako nepripravlje
ne na univerzo je hazard, ki 
ga učitelji ne želimo igrati.

Lani sem  bral o neki gimna
ziji v Bosni, k jer so starši z 
anketo ugotovili, da že nekaj 
let ni diplomiral na univerzi 
noben maturant z njihove šo
le. Ne bi želel kdaj biti na 
taki šoli. Seveda je  treba prej 
poskusiti vse, da bi šola ne 
postala taka. Toda brez sode
lovanja šolnikov, dijakov in 
širše skupnosti to ne gre.

Za tako pomoč prosim. Jaz 
pa vam obljubim , da bom pri
pravil vaše sinove in hčere do 
standarda, k i ga zahteva ox- 
fordska univerza od srednje
šolcev. če  bodo le voljni trdo 
delati.

JANEZ FERBAR  
LONDON

nika (ta nosi vedno eno 
zvezdico v zaglavju lista na 
njegovi prvi strani!), je  bilo 
objavljeno daljše poročilo, 
kako je potekalo glasovanje 
o samoprispevku v  naši obči
ni. Že pred tem  ste v doma
čem listu obširno in zelo 
tehtno utemeljevali, čemu je  
ta samoprispevek za občino 
Trebnje nujno potreben. 
Ljudje so to dobro razume
li in smo se zaradi stanja šol 
v naši občini za samoprispe
vek tudi odločili.

Menim, da bi res bilo naj
bolje, da si vsak bralec, k i 
še kupuje Dolenjski list stal
no ali pa le morda občasno 
v trafikah ali kioskih, naroči 
domači tednik na svoj naslov. 
Tudi tov. štu lar bi na tak  
način lahko vsak teden do
bil vse novice iz trebanjske 
občine, saj sem  iz njegovih 
besed razbral, da ga prav H 
podatki najbolj zanimajo.

M. R.
TREBNJE

OPOMBA UREDNIŠTVA: 
Hvaležni smo tor. M. R. za 
opozorilo, ker smo prejšnji 
četrtek res pozabili omeniti, 
kako Je bilo i  vestjo o refe
rendumu v Trebnjem. Zaradi 
koristi bralcev ponavljamo 
svoje zadnje trditve: najbolj 
zanesljive pot do vseh novic 
je na domači naslov naro
čen Dolenjski list, ki ga na 
željo naročnikov pošiljamo v 
I. ali n. izdaji (prva izdaja 
obsega občine Brežice, 
Krško, Sevnica, Trebnje in 
tisti ded pošt v novomeški 
občini, ki mejijo na naštete 
občine; druga izdaja pa ob
sega občine Črnomelj, Metli
ka, Kočevje in Ribnica). Gra
divo iz novomeške občine ti
skamo vedno v obeh izdajah.

UREDNIŠTVO IN 
UPRAVA 

DOLENJSKEGA LISTA

V Čitalniški ulici je prijetno
Obisk v klubu novomeških upokojencev

Neko popoldne po novem le
tu sem se spet znašel v Cital- 
niški ulici, kjer imajo novo
meški upokojenci klub. Odlo
čil sem se, da vstopim kar 
sam, brez spremstva upoko
jenca, čeprav piše na vratih: 
»Klubski prostori društva 
upokojencev — Vstop dovo
ljen samo upokojencem — 
Drugi imajo vstop samo v 
spremstvu upokojenca — čla
na DU Novo mesto!«

Ko sem vstopil, se Je poka
zala še lepša podoba notra
njosti, kot sem jo videl ob 
prejšnjem obisku. V klubu so 
bili še vedno silvestrski okra
ski. Več omizij je bilo zasede
nih, čeprav so klub komaj od
prli. Upokojenci radi zahajajo 
vanj, zlasti zdaj, ko so ga pre
novili. Ure jim hitro minevajo 
ob kramljanju, skodelici kave 
ali kozarčku pijače. Nekateri 
sl krajšajo čas s kvartanjem.

»V domačem 
listu Je za vsa

kega nekaj!«
Uredništvu!
Hotel sem  se oglasiti 

že prej, a je  vedno pri
šlo kaj vm es in sem  od 
lagal pisanje vse do da
nes, 12. januarja. N ajprej 
bi Vam rad zaželel obilo 
uspehov pri delu v letu 
1969. Prepričan sem, da 
se boste tudi v bodoče 
trudili še izboljšati kva 
liteto Vašega in  našega 
tednika, k i je  že zdaj do
kaj na višku. Mislim, da 
je v njem  za vsakega ne
kaj, saj nudi prijetno bra
nje km etu  in delavcu do
m a in na tujem .

Vsak teden ga težko pri
čakujem  tudi ja*; služim  
vojaški rok v hercegovski 
Bileči in  m i pomeni Do
lenjski list trdno zvem  
z rodno Dolenjsko. Ni ra 
dko, da preberem v njem  
prav vse, saj so članki wa 
nimivi. Sem  velik p r ija  
telj Bele krajine (službo
val sem  na Vinici), zato  
se najprej ozrem po no
vicah od tam. N isem  A* 
dolgo Vaš naročnik, a a  
pazil sem, da ste zadnje 
tedne Tnalo pisaU o tak 
krajih. Upam, da bo tek  
novic v ’ bodoče več, da 
prav vem, da se ne da *a 
dno vsem  ustreči 

Ob koncu bi rad preko  
našega tednika pozdravit 
vse domače v  Dečji vasi 
ter vse znance in prija ta  
lje na Vinici, še  enkrat 
Vam želi mnogo uspehom 
pri delu ter Vas tovari
ško pozdravlja vojak im 
Vaš naročnik:

MIRKO BARTOL/ 
Bilača

B B m
GRADAC
M . 74-177, lok. I

Po K onkurenčnih cenah 
izdelujem o v s a  v r s t a  
oagrobnikov, spom enikov, 

spom inskih  obeležij in  vsa 
terace rsk a  dela  h itro  Ib 
Kvalitetno.

Klub ima bife, kjer izmeno
ma delata Malči Rozman in 
Pepca Taborski, če  imajo več
ji obisk, imata zelo veliko 
dela.

Obiskovalci so mi povedali, 
da v klubu ne manjka šal, 
smeha in dobre volje sploh. 
»Marsikatero šaljivo slišim,« 
je povedala Pepca Taborski. 
Upokojenci imajo velik smi
sel za humor, ki ga uporab
ljajo tudi, kadar naročajo pi
jačo. č e  kdo naroči »ihaha«, 
natakarica že ve, da  b i rad 
konjak; hermeliki pravijo 
»harmonika«, slivovki pa 
»češpljeva korajža«.

Klub Je prijeten kotiček, v 
njem se obiskovalci lahko 
sprostijo in pozabijo na vsak
danje težave. Ko sem odhajal, 
sem srečal nove obiskovalce.

J02E  LU2AR 
NOVO MESTO

Na važne stvari 
pozabljajo

Na Sevnico, ki se tako lepo 
razvija, smo prebivalci po
nosni, m otijo pa nas nekatere 
stvari, k i so za pristojne očit
no malenkosti, za nas, po
vprečne občane, pa veliko po
menijo.

Z Glavnega trga v  Sevnici 
pelje vsak dan precej avtobu
sov, toda marsikateri S em i
čan ne ve, kdaj kateri izmed  
njih odpelje, saj ni to nikjer 
vidno označeno. Prevozniška 
podjetja s tem  izgubljajo tu
di potnike, k i se raje poslu
žujejo drugih prevoznih sred
stev.

T R I K O N
TRIKOTAŽA IN KONFEKCIJA 

•  K O Č E V J E «

Prav bi bilo, da bi vsaj v 
letu 1969 dočakali desko s  
voznim redom, ki bi visela 
na vidnem m estu in bi imela 
natančen razpored voženj. 
Morda se bo potem  tudi znak 
avtobusne postaje zravnal, da 
ne bo tako žalostno »gledal« 
v tla.

ŠTEFKA RODIČ, 
Sevnica 

Florjanska ul. 53
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Spet so se odprla vrata 

najbolj komercialnega 

sejma v naši državi, 

ljubljanske »MODE« na 

gospodarskem razstavi

šču. Tekstilci iz vse dr

žave bodo tu prodajali 

in kupovali najmodernej

ša, najlepša in najfinej

ša blaga do nedelje, ko 

bo sejem zaključen. Le

tos je toliko domačih 

razstavljalcev, da je za 

tuje, navzlic štirim veli

kim halam, zmanjkalo 

prostora. Za vse tiste 

naše bralce, ki ne ute

gnejo te dni v Ljubljano, 

smo vsaj naša domača 

podjetja te stroke obi

skali In poskusili na teh 

dveh straneh napisati, 

kaj je med našimi tek

stilci novega:
LABOD, ki je  letos že tre t

jič p riredil tradicionalno re 
vijo svojih izdelkov na Otoč
cu, je  spet p rije tno  presene
til svoje poslovne prijatelje .
Moške srajce so tok ra t nosile 
prikupne m anekenke, me(d 
njim i tudi naj lepša Jugoslo
vanka N ataša K ošir iz  Ko
čevja (slika zgoraj) — »Naj
bolj zanimivi za le<po žensko 
postavo,« je v LISCINEM pa
viljonu na sejm u v Ljubljani 
povedal njen d irektor Vinko 
Božič, »so m ed našim i novi
mi izdelki korzeti in nedrčki 
(slika levo). S tean, ko naraš
ča standard , se veča tudi po
vpraševanje po naših Izdelkih.
Za letos sm o pripravili 11 no
vih modelov, proizvodnjo pa 
bomo povečali za 16 odsto t
kov!« — Za NOVOTEKS je 
govoril Drago Sm olnikar, 
njegov zastopnik za Slovenijo:
»Naš nastop na tem  sejm u 
(slika zgoraj: NOVOTEKSOV 
paviljon) Je bolj form alnost 
kot kom ercialna potreba, saj 
imalo po našem  preizkušenem  
načinu že vso spom ladansko 
kolekcijo razprodano. Prav
zaprav simo zdaj sredi največ
jih  priprav za jesen in zimo 
1969-70, to blago bo naprodaj 
že jun ija letos. Dobili sm o 
štiri zlate kolajne za vzorce 
Boris, Bojan, Bruno in B or
ko« — »Jedro naše proizvod
nje in  naš najbolj uspeli iz
delek so  hlače, k i Jih nared i
mo po 6000 na mesec iz NO- 
VOTEKSOVEGA in VARTEK- 
SOVEGA blaga,« Je povedal 
vodja kom ercialne službe ko
čevskega TRIKONA Tone Bu
tina. »Izdelujem o pa tudi ple
tenine, moške puloverje in 
ženske pletene obleke. Za mo
ško kom binirano obleko (v tr- 
govini bo sta la  620 din, (slika 
desno), za moške hlače »Pe
ter« in za belo žensko vesto 
sm o dobili tri zlate m edalje, 
kar je za nas velik uspeh!
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V prijetni domači izbd BE- 
TLNEGA paviljona smo zvede
li od Vlada Skamleca, pred
stavnika prodaje za Slovenijo: 
»Tudi letos predstavljamo no
ve ekskluzivne modele dam
skega perila iz charmeusa x 
valencien čipkami. Vse, kar 
imamo na razstavnem prosto
ru, je tuđi v prodaji. Pred
stavljamo tudi modele za naj
bolj zahtevne potrošnike, zad
nji modi se lahko prilagodi
mo že v enem tednu. Pripra
vili smo tudi posebno izbiro 
damskih kopalk (slika spo
daj) iz uvožene tiskane helan- 
ce. Vso proizvodnjo kopalk 
smo že razprodali, čeprav jih 
nameravamo v 30 vzorcih na
rediti več kot 60.000 kosov, 
kolikor imamo sploh zmog
ljivosti. Pričakujemo dober 
poslovni uspeh, saj imamo 
kupčije za prvo četrtletje že 
v žepu. S cenami smo konku
renčni, saj bodo take damske 
kopalke, kakršne stanejo v 
Italiji najmanj 10.000 lir, pri 
nas naprodaj za manj kot 
100 din. Moške kopalke iz 
žakarda bodo naprodaj po o- 
krog 30 din ...« — KOMET 
bo letos izvozil polovico pro
izvodnje nedrčkov na zahod
no tržišče. Tja bo šlo tudi 
100.000 moških kopalk in 20 
tisoč spalnih srajc. Za doma
če tržišče pa je metliški KO
MET pripravil iz najmoder
nejših sintetičnih tkanin nedr
čke in steznike, kot jih vidi
mo v njihovi izložbi na sli
ki v sredini. Iz uvoženih in 
domačih tkanin pripravljajo 
za pomlad in poletje tudi 
damske obleke in halje, ki 
bodo potrošnikom na voljo 
po res pristopnih cenah. — 
Za JUTRANJKO je pripovedo
val direktor podjetja Karel 
Vehovar: »Novost pri naših 
izdelkih je predvsem mate
rial, iz katerega jih delamo: 
to je diolen-loft, ki ga ni tre
ba likati, kar Je še posebno 
za otroško konfekcijo velika 
prednost. Tudi na modni re
viji v okviru sejma so po
trošniki toplo pozdravili na
še otroške modele (punčka na 
sliki desno zgoraj). Mere pri
lagajamo zahtevam na medna
rodnem trgu in domačim po-

trebam. Imamo popolno izbi
ro oblačil, od taMh za dojenč
ke do onih za 14-letne deklice 
(slika na vrhiu strani, levo: 
razstavni prostor JUTRANJ
KE). Med redkimi jugoslovan
skimi podjetji ta stroke smo 
zlahka konkurenčni, čeprav 
delo ni tako hvaležno kot prt 
konfekciji za odrasle. Za svo
je izdelke smo dobili na le
tošnjem sejmu štiri zlate me- 
dalje!« — Simbol TEKSTILA- 
NE je medved iz kočevskih 
gozdov — z njim so okrasili 
tudi svoj paviljon (slika spo
daj levo). O nastopu njihove 
ga podjetja na sejmu je di
rektor Tone Levstik povedal 
takole: »Predstavljamo- eks
kluzivne spomladanske vzor
ce iz čiste volne. Po Izkuš
njah s prejšnjih sejmov pri
čakujemo s konfekcdonarji 
dober posel za prihodnjo se
zono, za pomlad 1969 pa Ima
mo tako že vse razprodano. 
Za posebne vzorce so tudi 
kupci pripravljeni plačati ne
kaj višjo ceno, ker potem na 
trgu lahko sami nastopijo z 
njimi. Pripravljamo tudi že 
kolekcijo za pomlad 1970! Do
bili smo eno zlato medaljo 
za blago za ženski plašč.«

Sprehodih smo se skozi le
po opremljene, privlačne In 
zanimive prostore ljubljanske
ga OBRTNIKA, Id ima eno J»- 
med delavnic v Novem mestu, 
mimo MODNIH OBLAČIL, ki 
imajo obrat v Trebnjem, In 
SUKNA iz Zapuž, ki ima pre
cej močan obrat v Jurjevcih 
pri Ribnici. Njihovi izdelki, 
ki lepo dopolnjujejo proizvod
ni program naštetih »nedo- 
lenjskih« podjetij, pa prav 
tako kot vsi drugi prej na
šteti iz »domačih« podjetij 
pričajo o pridnosti in spret
nosti naših tekstilcev.

mmmm

Na letofinjem aejmu moda,Štirinajstem po vrsti, Je nastopilo 171 razstavljaloev, od tega iz Slovenije 74, ki ao zasedli 12.000 ms zaprtega ogrevanega prostora. V Festivalni dvorana sta v času sejma dve modni reviji, popoldan aa konfekcij, ske izdelke, zvefier pa aa te- delke is metrskega blaga.
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Pokojnine ni —  
krivca tudi ne
Jože Ožbolt, upokojenec 

te Kočevja, mi je 17. ja
nuarja potožil, da še ve
dno ni dobil pokojnine, 
id so mu jo poslali iz 
Ljubljane že 27. decem
bra. Pokazal mi je potr
dila, ki jih Je dobil 15. 
januarja v Ljubljani, da 
sta komunalni zavod za 
aocdalno zavarovanje in 
služba družbenega knji
govodstva z bančno naka
znico št. 326 z dne 27. de
cembra pokojnino naka- 
cala; pri pošti v Kočevju 
pa je dobil zagotovilo, 
da pokojnim  ni prispela. 
Jože Ožbolt se je nato 
pritožil piu najvišjih re
publiških organih in do
bil zagotovilo, da bo po
kojnino v nekaj dneh do- 
bil. Ce bi se pritožil le 
socialnemu zavarovanju, 
pa bi menda moral na 
pckojndno čakati dva me
seca — in bako naj bi 
medtem brez denarja ži
vel?

Torej vsi se  po svojem  
zagotovilu opravili svojo 
dolžnost — upokojenec pa 
le ni dobil pokojnine!

16. januarja so v Travi 
spremili na zadnjo pot par
tizansko mamico Antonijo 
Križ-Tonko. Pogreba se ni 
udeležilo le veliko domači
nov, am pak tudi bivši borci 
od vsepovsod, s katerim i je  
Tonka m ed vojno delila zad
nji krom pir in zadnjo kapljo  
mleka. Tudi m ed vaščani je  
bila priljubljena, zato so se 
na pogrebu mnogim  orosile 
oči.

TonJcina zadnja želja je bi
la, naj bi ji pri pogrebu igra
la godba in da ne bo šel nih
če 3 pogreba lačen ali žejen. 
Sorodniki, Zveza borcev in 
vaščani so ji to željo izpol
nili. Na pogrebu je igrala 
rudniška godba iz Kočevja, 
v vaški gostilni pa je delova
la nekakšna partizanska ku 
hinja, k i je  nasitila vse po
grebce. Domačinom, za katere 
je v gostilni zm anjkalo pro
stora, pa so nosili hrano kar 
na domove.

Tonka in njen pogreb, ki 
je bil eden naijlepših v tem  
koncu kočevske občine, bo
sta ostala domačim, znan
cem, prijateljem  in vsem  še 
dolgo v spominu.prostore

r novem, umetnosti primer
nejšem okolju dobile pravi 
sm isel in težo.

P. GRIVEC

ZBOR ŠTUDENTOV LJUBLJANSKE UNIVERZE

Za izenačeno socialno zavarovanje
študentje želijo izenačenje v socialnem zavarovanju vsaj s 1. januarjem 
1970 -  Misli ob reorganizaciji Zveze študentov -  Študentje zahtevajo, naj 
družbena skupnost dosledno upošteva kmeta na Slovenskem kot popolno

ma enakopravnega proizvajalca

OB RAZSTAVI RUDUA SIMČIČA V KOČEVJU

Likovni salon zasluži kult urnejše
Ifc mesec je likovni salon

t Kočevja spet odpri svoja 
težka vcafta M neprijetno 
hladne peoeton štirinaj
sti nastavi Ijub-
(ja n fe ip  amstnSka Budi* 
ja SfcnM a. Stalni la  manj 
■ta ln i o b U n a M  ralonn so  
rt kfcfco ogledal 40 ded: 16 
oU, 20 grafik in 11 skulptur.

Vodstvo ttkovnsga talo
na na <Ma 9 0  nikakršnem  
vnaprej določenem načrtu, pa 
vendar js  vaafca nastava pre- 
MMOa j i  m m *. Obiskoval
c i voda* vAdljo kaj novega, 
■daj bo% drogtt manj sani- 
tnlveca, sp o n a  vajo vedno 
nova grafična prijeme, nove 
tehniko, nova Imena. Kako 
je prav, da so  porabili’v Ko
čevje tanstnflra Sim čiča, po
vedo mnoge pohvalne bese
de r  knjfel vtisov. Knjigo 
vtieov M si ftetah ob saki 
nastavi, fcnsto pa naj ni jo 
vodstvo n ln m , saj bi bila 
te s  čas —rdrnlr dokument 
a rasti la  n avoja t  Kočevju 
vodno potratneJAe kulturne 
ustanovo, ki je — mimogre
de pnosd—o — menda tre
nutno la  edina stalna kul
tom a ustanova.

Slikar kot Budi Sim
čič Je kočavakkn ohiskoval- 
oetn sp re g o v o re  n a  svojevr
sten n a č in  o n a ra v i ln zem
l j i , o ž iv lje n ju  ln  sm rti, saj 
aam pravi, da ja  Uvijanje Is
kanja, t  Iskanju pa je  Jedro 
UvOJenJa. S trijelja  torej ni 
Hano sebi n a m e n , kot 
s l marsikdo aamodopadljivo 
predstavlja, p a č  pa je  v njem  
nekaj v eč . O tem dovolj 
zgovorno pripovedujejo nje
gova olja, la katerih a živi
mi barvami življenje kot naj
bolj izraziti in  agovomi del 
naravo močno Izstopa. Take 
so tudi njegovo grafike, ki 
prikazujejo pretežno svet Su- 
•eOc, fcl pa ao spot le  del nar

m  ve, pripadajoče zem lji. Po
sebno posoznost zaslužijo nje
gove skulpture. V čisto na
vadnem lesu is  narave Je 
umetnik našel neverjetne ob
like, čudovita pričevanja, fo
silno, okamenelo življenje kot 
sadnji izraz nenehnega iska
nja, stremljenja po novem, 
le  nevklenem in neodkrite- 
nam.

Kakor ob mnogih prej Sn j ih 
razstavah se Je tudi ob tej 
ponovno samo od sebe po
stavilo vprašanje, kdaj 00 li
kovni salon dobil boljše, lep
ke ln  svojemu kulturnemu 
poslanstvu prim ernejše pro
store. Težko sl Je predstav
ljati, da Je še kje likovni sa
tan v preddverju dvorane 
množičnih organizacij, v a na
vadno Juto obitecn prostoru, 
ki ga sploh ni mogoče do
stojno pregreti niti prezra
čiti in kamor ob deževju str

Svetovalci na šotah td na 
svojih obiskih ogledajo tudi 
de4o šolskih kuhinj, urejenost 
učnih prostorov ln šolske 
okolice, spremljajo delo mla
dinskih organizacij, knjižnic 
fcd. Nekatere šole je pregle
dalo več svetovalcev Istoča
sno , kar se Je pokazalo kot 
selo učinkovita oblika.

Zarvod veže za svetovalsko 
dalo tudi zunanje strokov
njake. Skocri vtee leto usmerja 
defto šolskih aktivov in deJo ak
tiva ravnateljev osnovnih šol.

Za starše k i učitelje 
prireja vzgojna predavanja.

teka a vseh strani. Se tako 
tope slike v neprimernem  
prostoru zgube svoj čar ln 
lepoto, razstava svoj smisel. 
In vendar za to ni treba no
vih Investicij, pač pa le ma-
10 razumevanja. Vodstvo sa
lona bi rado dobilo prostore 
nekdanjega muzeja ob Rinži, 
kjer so sedaj skladišča to
varne Trikon. Razumljivo Je, 
da prostor, v katerem je za
nimiva štukatura, steno pa 
krasi zanimiva freska Ivana 
Seljaka — Čopiča z moti
vom iz NOCB, ni primeren za 
skladišče tekstila, bil bi pa 
kot nalašč za likovne razsta
ve. Tedaj bi lahko likovni sa
lon, ki je z okrog 20 razsta
vami v treh letih opravil po
membno kulturno poslanstvo, 
lahko storil za likovno vzgo
jo n« le šolske mladine, pač 
pa tudi mnogih drugih obča-

za učiteljstvopa razne se
minarje. Lani je bdi v Bre
stanici seminar za tehnično 
vzgojo, v Ljubljani seminar 
za biologe, v Brežicah sem i
nar za učitelje četrtih razre
dov, v Novem mestu seminar 
za male šole in seminar za 
vzgojiteljice.

Stalne stike ima tudi z ob
činskimi skupščinami, ki jim  
Vsako leto poroča o svojem  
delu. Za svete za prosveto 
in kulturo zbira statistične 
podatke in nakazuje najbolj 
pereče probleme na po
sameznih šolah.

nov, še več- Tudi razstave bi

Skrbnik nad osnovnimi šolami
Zavod za prosvetno-pedagoško službo v Krškem nad
zoruje 23 popolnih in 22 podružničnih osnovnih šol 
▼  trd i spodnjeposavskih občinah. Pedagoški nadzor 
opravlja tudi nad varstvenimi ustanovami.

študentov
upošteva.

Podprli smo tudi zahtevo, 
da je treba vnaprej kme
ta na Slovenskem obravnava
ti kot popolnoma enakoprav
nega proizvajalca, ki naj ima 
zato tudi vse potrebne pravi
ce. Tudi glede socialnega var
stva ga je treba izenačiti z 
drugimi delovnimi ljudmi na
še republike. Študentje bodo 
pri tem pomagali z vsemi 
močmi. Zanimivo je bilo tudi 
razpravljanje o zahtevi, naj bi 
študij upoštevali in dosledno 
obravnavali kot delo, iz česar 
naj bi izhajale tudi vse ugod
nosti, ki jih delo daje zapo
slenim ljudem.

Plodni zbor, ki ga je orga
niziral izvršni odbor skupno
sti študentov na pobudo član
stva, smo zaključili v ozračju 
delovnega programa, ki smo 
ga sam i postavili.

JOVO GROBOVSEK

A ntonija K riž — Tonka v  
m ladih letih  (R eproduk
cija: C veto K riž)

Pokopali smo 
Tonko

Na Travno goro na 
lastno odgovornost!

Turistično društvo Sodraži
ca bi moralo v sodelovanju s 
KGP Kočevje in Občinsko 
skupščino Ribnica zagotoviti, 
da bi bila cesta do doma na 
Travni gori redno vzdrževana 
In odstranjena tabla, ki opo- 
aarja izletnike in turiste, da 
vozijo proti Travni gori na 
lastno odgovrnost. Tako opo
zorilo namreč odvrača turi
ste, čeprav Je oesta v glav
nem zadovoljivo vzdrževana. 
Vse tri prizadete strani naj. 
bi se dogovorile, koliko bodo 
prispevale aa ledno vzdrževa
nje ceate, M odstranile tablo 
»Voetfl na lastno odgovor
nost«. S o d i Simčič ( t  sred in i) ob otvoritvi razstave t  Kočevskem likovnem salonu

Pri zbiranju novih naročni
kov Dolenjskega lista se Je 
krška pošta s  svojimi pismo
noši uvrstila med najbodjše 
poštne kolektive. Uprav
nik Herman Pregl Je vesel po
novnega dobrega sodelovanja 
med novomeškim podjetjem  
PTT in uredništvom lista, kar 
Je pism onoše spodbudilo v 
njihovi vnemi. wče naša upra
va ne bi tako podprla akcije, 
bi bil njen uspeh veliko 
manjši,« Je btfaivil v pogovo
ru z našo novinarko.

13. Januarja je bilo v dvora
ni Študentskega naselja v 
Ljubljani zborovanje, ki se ga 
je udeležilo pribl, tisoč štu
dentov ljubljanskih visokih 
šol in akademij. Na zborova
nju sta bila tudi Vinko Haf
ner, podpredsednik izvršnega 
sveta, ter Majda Gaspari. 
Zbor je postavil na dnevni 
red dve bistveni vprašanji:

— stališče do predloga so
cialnega zavarovanja študen
tov ln

— odnos študentov do re
organizacije Zveze študentov.

Po uvodnih razlagah o pred
logu sistem a socialnega var
stva študentov se Je razvila

široka razprava, v kateri so 
tvorno sodelovali tudi povab
ljeni predstavniki izvršnega 
sveta. Obrazložitev, ki Jo je 
podal tov. Hafner, je zajema
la ugotovitve, da v trenutnem  
stanju moramo zagotoviti iz
enačevanje med študenti. Ta 
čas 18 odst. študentov nima 
socialnega zavarovanja, pre
cej pa je tudi študentov iz 
kmečkih vrst, ki imajo nižjo 
stopnjo zavarovanja. Po pred
logu naj bi se potrebna sred
stva zbirala v posebnem skla
du in se prelivala tudi v pre
ventivo, ne pa le v kurativno 
zdravljenje.

V razpravi so študentje so

glašali s takim predlogom, s 
pripombo, da si je treba pri
zadevati za sprejetje zakona o 
zdravstvenem varstvu na pod
lagi statusa študenta. Zakon 
naj bi sprejeli vsaj do 1. janu
arja 1970.

V nadaljnji razpravi smo 
ugotovili potrebo po reorga
nizaciji Zveze študentov. Za
vzeli smo se za novo, demo- 
kratičnejšo in na bolj široki 
osnovi sestavljeno organizaci
jo vseh študentov v Ljubljani, 
Mariboru, Piranu in Kranju. 
Podprli smo prizadevanja v 
tej smeri in zahtevali, naj se 
načelo najširše enakopravno
sti v borbi mnenj dosledno

%
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LANI V 20  KRAJEVNIH SKUPNOSTIH V NOVOMEŠKI OBČINI
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B ilo  j e  v  d n e h  o b č in 
s k e g a  p r a z n ik a  le ta  
1968 . . .

N a  o t v o r i t e v  a s f a l t 
n e  c e s t e ,  k a n a liz a c ij e  
in  v o d o v o d a  v  Š k o c j a 
n u  s o  p r iš l i  l j u d j e  v  
p r a z n ič n ih  o b le k a h  in  
v o s v e t l j e n ih  č e v l j i h . . .

V  n o v o  š o lo  s o  v s t o 
p a li  M im o p e č a n i  k o t  
v  d o m , k i s o  g a  č a k a li  
d o lg a  d e s e t le t j a .

S ta r i in  m la d i Š e n t-  
j e r n e j č a n i  s o  r a d o v e d 
n i s k le n i l i  k r o g  o k o li  
g a s i ls k e  b r iz g a ln e , k i 
j e  p o g n a la  v  z r a k  p r v i  
c u r e k  v o d e  iz  n o v o 
z g r a je n e g a  v o d o v o d a .

B ilo  je  k o t  š e  n ik o l i .

lav n o stn i o tvorit- 
eni govori so k o - 
n a j še  v sporni- 
tu . Z le ti jih  b o 
lo lju d je  pozabi- 
i . P o zab ili bodo  
u d i im en a  lju d i, 

ki so  si dneve, m esece  in 
le ta  p rizad ev a li za  a s fa lt
ne ceste , vodovode, k anali 
zac ije , šo le  . . .

č e z  k ak šn o  d e se tle tje  se 
bo  n e m a ra  m a lo k d o  sp o 
m nil, d a  je  ta  in  ta  k ra  
jev n a  sk u p n o s t zb ra la  za 
ta  vodovod to lik o  in  to li
ko d e n a rja , d a  so  občani 
one k ra je v n e  sk u p n o s ti to 
liko  in  to lik o  u r  b rezp lač 
no  delali za k an a lizac ijo , 
da so ta m  in  ta m  lju d je  
le ta  in le ta  p lačevali sa 
m o p risp ev ek  za . . .

Če ne bi im eli k ra jev n ih  
sk u p n o sti, kdo  ve, a li bi, 
den im o, v N ovem  m e stu  
lah k o  raču n a li, d a  bom o 
že čez n ek a j le t dob ili 
dve novi šoli . . .

K ra jev n e  sk u p n o s ti im a 
m o šele  n ek a j le t, in  kako  
p ra v  je , da  jih  im am o.« K a
ko p rav , da  jim  zaup am o  
in jih  upoštevam o!

Skupnosti več kot
3 milijone, občani več 

kot 400.000
V novo m ešk i občin i jih  

Je 20. Do lan i jih  je  bilo  
19. D va jse ta  je  n a s ta la  z 
d e litv ijo  sam o u p rav e  pod  
G orjanci. V G ab rju .

L ani o p rav ljen o  delo 
k ra je v n ih  sk u p n o s ti so  o- 
cen ili na  3,206,700 din. To 
ni m nio Ni še  dolgo, ko 
so b ili p ro ra č u n i n e k a te 
rih  m a jh n ih  občin  celo

Cevi ob izkopanem  jarku — prizor, ki so ga občani 
lani lahko videli v vseh krajih, kjer so gradili vodo
vode (Foto: Polde M iklič)

m anjši od te vsote. Kra
jevne skupnosti so precej
krat obrnile vsak dinar, 
preden so  ga vložile.

D om ala vsako delo kra
jevne skupnosti so ople- 
nenitili občani, bodisi z 
dodatnim  (nam ensk im ) 
prispevkom  iz svojih  že
pov, bodisi z opravljanjem  
brezplačnega dela. Ta nji
hov prispevek so izraču
nali na 444.000 din.

A to ni ves prispevek ob
čanov! D om ala vse kra
jevne skupnosti so uved
le za lani sam oprispevke, 
ki so  jih  plačevali km etje, 
obrtniki, zaposleni in u- 
ookojenci. Sam oprispevek  
občanov je bil za večino  
krajevnih skupnosti glav
ni in najbolj zanesljiv vir 
dohodkov.

Kaj je lani delalo in na-

nih prostorov. Nekaj de
narja je  dala knjižnici in  
nekaj za ureditev šo lsk e  
telovadnice.

■  DOLENJSKE TOPLI
CE: Razen za poti so  v 
tej krajevni skupnosti skr
beh tudi za m ostove in  
kanalizacijo, obnovili 6 k i
lom etrov električne nape
ljave in  razširili javno raz
svetljavo. Nekaj denarja  
so  dali za družbene pro
store, nekaj pa za uredi
tev učilnice.

■  STRAŽA O bnovili so  
2 km  poti, 14 km  p oti pa 
oskrbovali. Razen tega so  
skrbeli za javno razsvet
ljavo in dvoje pokopališč.

ščem . N adaljevali so  grad
njo doma.

■  BELA CERKEV: Skr
beli so  za p oti in pokopa- 
šče, električno om režje pa 
so obnovili.

■  NOVO MESTO: Kra
jevna skupnost je zbirala 
sam oprispevek za novo  
šo lo  na Grmu, ob koncu  
leta pa se  je  svet KS od
ločil, da bo podaljšal Obi
ranje za eno leto — za no
vo šo lo  v Bršlinu.

Med komunailnimi deM 
je potrebno om eniti kanar 
lizacijo v ža b ji vasi, na 
Prešernovem  trgu in  v U li
ci talcev, vodovode v Gub
čevi in  V olčičev! ulicd.

Opravljeno delo krajevnih skupno
sti so ocenili na 3,206.700 dinf do
datni prispevek občanov pa na 

400.000 dinarjev

■  ŠENTJERNEJ: Glav
no delo so  im eli s  vodo
vodom  za Šentjernej in  
okoliške vasi. P restavili so  
tudi sejm išče. Podobno  
kot drugod so  vzdrževali 
poti in  m ostove.

H  OREHOVICA: N ajveč 
so im eli opraviti s potm i, 
m ostovi in s pokopali-

pravilo vseh 20 krajevnih  
skupnosti v občini?

Zaradi boljšega pregle
da opišim o, seveda na kra
tko, delo posam ezne sku
pnosti!

Povsod se začne: po
ti, pokopališča . . .

■  ŠMARJETA: N ajpo
m em bnejša pridobitev je 
bil vodovod v vasi Strelac. 
Krajevno skupnost je  ve
ljal 12.400 din. Prebival 
stvo je  opravilo za 7.000 
din brezplačnega dela. Za 
vzdrževanje poti je  šljo 
10.000 din iz skupne bla
gajne, več kot 10.000 din 
pa so prispevali ljudje z 
delom . Zaposleni so  vpla
čevali tudi sam oprispevek  
za asfaltiranje ceste  od 
šm arjete  do šm arješk ih  
Toplic.

Q  OTOČEC: Obnovili so  
2 kilom etra, vzdrževali pa 
27 km  poti. Zgradili so tu
di pol k ilom etra vodovo
da.

Rg^iKOCJAN: Za 3,3 km  
vodovoda so odšteli 75.080 
din, za kanalizacijo 40,790, 
za elektrifikacijo  20.000, 
za javno razsvetljavo 1.046 
in za vzdrževanje poti 
32.366 din 

Krajevna skupnost in 
občani so prispevali de
nar tudi za asfaltiranje  
r:este in vaških ulic ter za 
kanalizacijo.

HI BRUSNICE: Vzdrže
vali so 3 km poti in na
brali 11.500 din krajevne
ga sam oprispevka za gra
dnjo družbenih prostorov.

H  GABRJE: K rajevna
skupnost je razširila ce
sto do B rusnic, kar Je ve- 
'ia lo  52.487 din.

MALI SLATNIK: Ob- 
novili so električno om re
žje, en kilom eter poti, u- 
redili avtobusno p ostaja li
šče in vzdrževali vsa kra
jevna pota.

m  BIRČNA VAS: Vzdr
ževanje p oti in m ostov  ter  
m reditev studenca sta ve
lja la  3.624 din.

H  PODGRAD: Tu so
porabili sam oprispevek le 
za oooravilo  poti.

V Straži so lani uredili javno razsvetljavo. Drogove je  STOPIČE: Izboljšava
post'V’Hn'a skupina m očnih fantov. (Foto: S. DokI> poti, č iščen je dveh studen-

Nad m lini, ob Scnihelsfel 
cesti ter na B rodu in  as
faltiranje več m estn ih  
ulic. V Ragovem  so obno
vili električno n a p elja va  
Om em be vredno je  tudi, 
da je  b ila lani uvedena v  
N ovem  m estu  služba za 
varstvo parkov.

Pri kom unalnih delih v 
m esto  so  sodelovala po<V 
jetja.

Dve izmeni naših ljudi
Seveda se  v tako krat

kem  sestavku  ne da zajeti 
in n ašteti vse, kar so  d e 
lale in  napravile krajev
ne skupnosti in  pri čemetr 
so  pom agali občani.

^ , M  B ržk on e p a  se  da  tu d i
~ ~ ^  zgoščenega zap isa  raz-

b ra ti  o g ro m en  p risp ev ek  
n aših  občanov  za napro- 
dek — za b o ljše  ž iv lje n ja  

f *10 P rav ijo , d a  D olenjci ni-
BE t  l i j i  sm o n ik o li zadovo ljn i s

tem , k a r  nap rav im o .
T em u lah k o  p ritrd im o , 

saj se  poznam o: hočem o 
|§f vê bo ljše .

Pjfc To hoče n aš delovni člo-
vek. Z ato  m u  n i žal, če 
m o ra  često  d e la ti v dveh 

^ izm enah: d o po ldn e  zase,
p opo ldne za sk u p n o s t — 
za n a p re d e k  k ra jev n e  
sk u p n o sti .

N aš človek se  utrudi. 
Pri izkopu jarka za vodovod v Šentjerneju je  bagerist usta/vi se  pa nel
podrl precejšen  del kanalizacije in so jo  m orali tak oj IVAN ZORAN
popraviti. (Foto: P. M iklič

cev, obnova 2,5 k m  elek 
tr ič n e  n ap e ljav e  in  d ru g a  
dela so ve lja la  75.670 din .

p  BUČNA VAS: R edno 
so vzdrževali p o ti, n ap e 
lja li po l k ilo m e tra  vodo 
voda in  u re ja li d v o je  po
kopališč .

Pl PREČNA: P ol d e n a r 
ja  iz sa m o p risp ev k a  obča 
nov so  p o ra b ili za p o p ra 
vilo po ti, po l p a  ga bodo  
dali za p o p rav ilo  p erišča .

H  MIRNA PEC: V zdrže 
vali so  32 km , obnov ili pa  
dva k ilo m e tra  p o ti in  
zg rad ili dva m a n jša  m o 
stova. U red ili so  perišče , 
n a p e lja h  1 km  e lek tričn e 
ga o m rež ja , n ek a j d e n a rja  
pa  n am en ili za d ru g e  p o 
treb e . 102.500 d in  je  k ra 
jev n a  sk u p n o s t z b ra la  za 
o p rem o  nove š o le . . .

H  ŽUŽEMBERK: Raz
š ir ja li so  vodovodno , ob 
novili p a  e lek tričn o  o m 
rež je , u re d ili k an a lizac ijo  
in  p r ip ra v ili m a te r ia l za 
zašč ito  žu žem b eršk eg a  g ra 
du . Z d o ta c ija m i je  k ra 
jev n a  sk u p n o s t p o m ag ala  
k ra je v n im  d ru š tv o m . Predsednik občinske skupščine N ovo m esto  Franci

H  HINJE: K ra je v n a  Kuhar je  lani, 29. oktobra, v Škocjanu na veliki kra-
sk u p n o s t je  f in a n c ira la  jevn i slo vesn osti sim b oličn o prerezal tr a k  m  tako od- 
vzd rževan je  p o ti in  poko- pri asfaltno cesto , kanalizacijo in več krajevnih vo- 
pa lišč  te r  g ra d n jo  d ružbe- dovodov. (Foto: Ivan Zoran)



Muzej privolil 
v patronat

Muzej ljudske revolucije v 
Ljubljani je sporočil šoli za 
zdravstvene delavce v No
vem m estu, da odobrava njen 
patronat nad partizansko bol
nišnico Jelendol in partizan
skim grobiščem. V pismu, ki 
ga je podpisal ravnatelj m u
zeja Franc Kres — čoban, 
je rečeno, da je novomeška 
šola dala pobudo za hvale
vredno delo, kar je  tudi v du
hu prenašanja svetlih tradicij 
NOV na mlajši rod. Pobudo 
šole za zdravstvene delavce 
so ugodno sprejeli tudi d ru 
gi pristojni organi v republi
ki.

Slovenec razstavlja 
v New Yorku

V New Yorku so odprli 
razstavo slikarskih del slo
venskega rojaka Franca Gor- 
8eta ob 40-letnicd njegovega 
umetniškega delovanja.

Dva nastopa v galeriji
Novomeška glasbena šola 

pripravlja v drugem polletju 
spom insko proslavo glasbe
nikov Hladnika in Kozine. 
Proslaivi bosta v Dolenj siki 
galeriji. Novomeška glasbena 
Sola je sklenila sodelovati s 
karlovško glasbeno šolo, s 
katero si bodo izmenjali go
stovanja.

V STUDIJSKI KNJI2NICI MIRANA JARCA V NOVEM MESTU

R a z s t a v e  o b  o b l e t n i c a h

Galerije 
na šolskih
hodnikih

Pravo galerijo mnetniških slik ima kostanjeviška šola, 
ki jo vodi znani kultumo-prosvetni delavec Lado 
Smrekar. Učenci tu vsak dan srečujejo dela sodobnih 
in starejših slovenskih in tujih likovnih mojstrov.

(Foto: Slavko Dokl)

Obiskovalcem prireditev v 
Dolenjski galeriji je gotovo še 
v spom inu lanska razstava li
kovnih izdelkov, ki so jih 
ustvarili učenci osnovnih -šol. 
Poznavalci te dejavnosti so 
tedaj poudarjali zlasti nepo
srednost in preprostost raz
stavljenih likovnih izdelkov.

Odveč bi bilo poudarjati, 
da je  vsebovala ta  razstava le 
najboljše prispevke v množici 
poslanih in predlaganih. Iz 
teh in drugih, ki sploh niso 
prišli v roke strokovni komi
siji, so nastale stalne razsta
ve na šolskih hodnikih. Tako 
so se m arsikje pusti hodniki 
sprem enili v prijetne galerije, 
kjer razstavljena dela učencev 
izpovedujejo dostopnejši svet 
in večjo domačnost, kot če bi 
nam esto teh visela dela so
dobnih likovnih umetnikov.

I. Z.

Uspela glasbena 
produkcija

Ob koncu polletja je  bila 
v novomeški glasbeni šoli in
terna glasbena produkcija. 
16. januarja je v učilnici šo
le nastopilo 30 učencev. Vod
stvo šole je bilo z znanjem 
učencev zelo zadovoljno.

Novo vodstvo 
»Dialogov«

M ariborska revija za kul
turna vprašanja »Dialogi« je 
dobila pred kratkim  novo 
vodstvo: glavni in odgovorni 
urednik revije je postal dr. 
Janez Rotar, razen njega pa 
bosta uredniško politiko us
m erjala tudi uredniški kole- 

in uredniški svet.

Gallusova in Linhar
tova odličja

Te dni pripravlja novome- 
Ud občinski svet ZKPO pred 
loge za letošnja Gallusova in 
Linhartova odličja. Za Gallu
sovo plaketo bodo predlagali 
glasbene skupine, ki ao v p re 
teklosti dosegle pomembne 
uspehe, z Gallusovimi značka
mi pa bodo dali priznanje 
zavzetim glasbenim delavcem. 
Občinski srvet ZKPO bo na
pravil ustrezen predlog tudi 
za Linhartovo plaketo in Lin
hartove značke.

Gledališki svet 
za dramatiko

Na seji odbore DPD »Du- 
ian  Jereb« 15. januarja  so 
sklenili, da bodo v Novem 
m estu ustanovili gledališki 
svet, ki bo skrbel za am ater
sko gledališko dejavnost v 
mestu, zlasti pa za delo No
vomeškega am aterskega gle
dališča. Gledališki avet bo 
skrbel tudi za program sko 
politiko. ,

p o m e m b n i h  S l o v e n c e v
Trenutno je v knjižnični avli razstava umetnikov in znanstvenikov, ki so 

umrli lani -  V Prešernovem tednu: Zois ali Vodnik ali Čbelica

2e več let prireja študijska knjižnica Mirana Jarca 
v Novem mestu v prvih januarskih dneh razstave 
tiskanih del slovenskih pisateljev, pesnikov, publici
stov, znanstvenikov in drugih javnih delavcev, ki so 
umrli v prejšnjem letu. Tudi razstava, ki so jo prejš
nji teden uredili v knjižnični avli in bo odprta ves 
januar, je taka.

Zadnja razstava v študijski 
knjižnici obsega 161 del. Med 
njim i so knjige pisatelja 
O skarja Hudalesa, dram ske 
priredbe dram atika Ferda De
laka, muzikalije Brede Sčeko- 
ve in K arla Rupla, več del pe
dagoga Toma Jedrliniča in 
slovničarja Jakoba Solarja ter 
knjige psihologinje Helene 
Puhar. Na razstavnih policah 
so razgrnjena tudi dela zgo
dovinarja Ljudm ila H auptm a
na, pravnika dr. Albina Smo
leta, zdravnika dr. Leona Sav
nika, dela elektroinženirja dr. 
Venčeslava Koželja te r prof. 
dr. inž. Romana Poniža. Raz
stavljena zbirka je  obogate
na s strokovno literaturo  goz
darskega inženirja Jožeta Mi- 
klavžiča in Janka Urbasa kot 
tudi s prevodi Marxovih del, 
ki jih  je obiskali Maks Ve
selko.

Studijska knjižnica im a tu 
di že okvirni načrt drugih le
tošnjih razstav, ki Jih bo p ri
pravila sam a ali pa bo dala 
p rostor zanje drugim  priredi
teljem. Tako bo že naslednja 
razstava — v Prešernovem 
tednu — posvečena ali baronu 
2igi Zoisu (ob 150-letnici n je 
gove sm rti) ali Valentinu 
Vodniku (ob enaki obletnici) 
ali pa Cbelici in čbeličarjem 
(ob 100-letnici sm rti dolgolet
nega urednika Kastelca). Ka
tera razstava od teh bo prva, 
se bo knjižnica odločila ob 
koncu meseca.

Mali kulturni barometer
■  »VOJAKI« NAMESTO »DNE

VA 2ENA« — V sredo, 29. Janu. 
arja bo v Novem mestu gostovalo 
ljubljansko mestno gledališče s 
Hochhuthoviml »Vojaki«. To dra. 
mo bodo uprizorili namesto pred
videnega »Dneva žena« slovenske 
pisateljice Mire Mihelič, s katero 
naj bi gostovali 28. januarja.

■  PONOVITEV »RAZVALINE 
ŽIVLJENJA« — Novomeško ama. 
tersko gledališče Je 16. januarja 
zvečer v Domu kulture s uspehom 
ponovilo Finžgarjevo ljudsko tri- 
dejanko »Razvalina Življenja«

■  »PLINSKA LUC« SPET NA 
ODRU? — Kaže, da bodo Novo- 
meščani lahko kmalu videli na 
svojem odru »Plinsko luč«, ki 
so Jo igralci DPD Svoboda Dušan 
Jereb 8e pred leti uspešno pred
stavili občinstvu. Dramo bo reži. 
ral Riko Urh.

■  BALET »PEGGY NA DVORU«

— Spomladi se obeta v Novem 
mestu tudi beletna predstava. Na
stopila naj bi baletna šola iz 
Kranja s pravljico »Peggy na
dvoru«.

■  PREŠERNOVA AKADEMIJA
— 7. februarja zvečer bo v no. 
vomeškem Domu kulture slavnost- 
na akademija v počastitev Prešer
novega dne. Sodelovali bodo člani 
Odra mladih ln učenci osnovne šo. 
!e Katja Rupena.

■  100 STOLOV ZA PODEŽELJE
— Zavod za kulturno dejavnost v 
Novem mestu Je podaril 60 stolov 
dvorani v Stranski vasi, 40 ato
lov pa dvorani v Stopičah,

■  LINHARTOVA PLAKETA — 
Linhartovo plaketo Je dobil pred. 
sednik občinskega sveta ZKPO 
Brežice Jakob Demač. Na seji 
ZKPO pa so podelili tudi 16 Lin- 
hartovih značk za posebne uspehe 
v igralskih družinah.

V knjižnični avli bodo letos 
razen teh predvidoma še tele 
razstave: razstava slovenskih 
slovarjev (ob 350-letnici Me- 
giserjeve sm rti), razstava del 
Simona Jenka (ob 100-letnici 
pesnikove sm rti), nadalje Ju r
čičeva razstava (ob 125-letnici 
pisateljevega rojstva) in Gre
gorčičeva razstava (ob 125- 
letnici rojstva »goriškega 
slavčka«). Ob 70-letnici sm rti 
Dragotina K etteja bo razsta
vila knjižnica bogat izbor o 
j?esniku, ki je najlepše pesmi 
napisal v Novem mestu. Po-

»Gallus« pel v Belgiji
Ljubljanski oktet »Gallus«, 

ki je pred tedni gostoval v 
Novem mestu, je nedavno pel 
našim delavcem v Belgiji. 
Prireditve so obiskali tudi 
slovenski izseljenci, ki jih je 
domača pesem pritegnila.

Za ljudske knjižnice
Studijska knjižnica Mirana 

Jarca v Novem m estu bo te 
dni poslala več knjig ljud 
skim knjižnicam v Šentjer
nej, Dolenjske Toplice, Mir
no peč, Stražo, Sm arjeto in 
Šmihel p ri Novem m e
stu. Knjižnica na Prevolah 
pa je že lani dobila 924 knjig. 
Občinska Zveoa kultumo-pro- 
svetnih organizacij ima 
pripravljenih 352 knjig, ki 
jih  bo dala ljudskim  knjdžni- 
cam v Birčni vasi, Škocjanu, 
Stopičah in Žužemberku. 
Studijska knjižnica pripravlja 
tudi potujočo knjižnico za 
odrasle, za kraje s podruž
ničnimi šolami pa potujočo 
pionirsko knjižnico.

Glasilo tudi na 
gostinski šoli

Na gostinski šoli v Novem 
mestu pripravljajo šolsko gla
silo, ki bo poleg dijaškega de
la vsebovalo še strokovni del, 
prispevek predavateljev te no
vomeške šole. Glasilo bo na
menjeno dijakom, ki obisku
jejo to šolo, te r gostinskim 
in turističnim  organizacijam.

sebna razstava pa bo posve
čena pisateljskem u delu novo
meškega pesnika in novelista 
Milana Puglja.

Poleti bo pripravila študij 
ska knjižnica razstavo knjig, 
ki jih  je ilustriral Božidar Ja 
kac, izbor literature o slikar
ju in zbirko Jakčevih eksli- 
brisov. Razstava bo ob 70-let
nici umetnikovega rojstva. Za 
razstavo o Jakcu bo v štud ij
ski knjižnici izbor del belo
kranjskega etnografa Boža 
Račiča — Kumeta. Razstava 
je bila pripravljena že za 80- 
letnico Račičevega rojstva.

Jeseni bo ob 25-letnici Ka
juhove sm rti v knjižnični avli 
razstavljen izbor partizanskih 
pesmi. Razstava bo odprta ali 
za občinski praznik ali za dan 
republike.

Okvirni program  omenja še 
nekaj razstav, vezanih na ime
na: Anton Medved (100-letni- 
ca pesnikovega rojstva), dr. 
Lavo Čermelj, dr. Alojz Budal 
in Karel Širok. Ob 50-letnici 
slovenske univerze bodo v 
študijski knjižnici bržčas raz
stavili univerzitetne učbenike.

I. Z.

Kinoprojektor in ka
mera -  darilo šoli
Upravni odbor onkološkega 

intšituta v Ljubljani je  pode
lil šoli za zdravstvene delav
ce diplomo in praktično na
grado (kinoprojektor s sne
malno kam ero) za izredno 
uspelo akcijo pri zbiranju de
narja in obveznic skopskega 
posojila za gradnjo inštituta. 
Bodočim zdravstvenim delav
cem čestitamo!

»Sarajevo 1914« 
v francoščini

Francoska revija Les temps 
m odem es je objavila ne
davno daljši odlomek z De
di jerove knjige »Sarajevo 
1914«. To je veliko priznanje 
jugoslovanskemu publicistu 
dr. Vladimiru Dedijeru, pis
cu biografije o Titu, ki živi 
v Ljubljani.

Večer češke lirike
Društvo knjižnih prevajal

cev Slovenije je priredilo 
pred kratkim  v slovenskem 
glavnem m estu večer češke 
lirike, češke pesmi so brali 
prevajalci sam i in člani ljub
ljanskih gledališč.

(2. nadaljevanje)

Kako globoka in trdna  je bila Cankarjeva končna od
ločitev, priča še naslednji odstavek iz pisma, ki ga je pi
sal takratnem u uredniku Ljubljanskega zvona dr. Franu 
Zbašniku:

»Kaj ste pač rekli, ko ste brali o moji kandidaturi 
v zagorskem okraju? Nisem je takoj in tudi ne prerad 
sprejel, nazadnje pa sem si tole mislil: tisto klavemo 
in pusto cincanje .m ladih’, je tako smešno, da bo na
posled spravilo vse naše svobodomiselne elemente v 
slab kredit. Naj vendar jasno povedo, kaj so in kam 
jiih srce vleče; v zatišju jam rati je otročje; v re s 
nični narod je treba stopiti, ne bati se boja; zato sem 
sklenil, da jjm  dam  zgled in nauk. Na zmago sveda ni 
misliti, pač pa je delati treba. Sedanjost ni nič, bo
dočnost vse.«

Zadnji stavki pričajo, da je bil ob svoji odločitvi kar 
v ognju.

Cankarjeva končna odločitev je bila načelna; ne na
ključno, marveč politično zavestno in prem išljeno je hotel 
s svojo kandidaturo m anifestirati zoper vladajoče razm e
re  m za socializem. Ko bi ne bilo tako, ne bi zgornjega 
tako jasno zapisal. Ni hotel »ostati za pečjo«, spoznal je, 
da je treba stopiti v politično areno. Morda je na tihem 
le upal, da bo izvoljen in da m u bo to tudi gmotno po
magalo, m orda — toda zakaj ne bi? Tudi za to je imel vso 
m oralno pravico. Videti pa je iz gornje pripom be o desetih 
glasovih, da je hkrati dvomil. Prav to pa tembolj priča, 
da se je odločil za svoj javni politični nastop na social
nodem okratski listi iz globljega osebnega prepričanja. O 
tem niti najm anj ne moremo dvomiti, saj je bdi korak 
dovolj resen in tvegan tudi za njegov položaj profesional
nega književnika, ki je bil odvisen od različnih založnikov 
in urednikov Cepiav je imel v založniku L Schwentnerju 
močno oporo, tudi temu ni bilo lahko biti založnik naj
bojevitejšemu pisatelju svojega časa, ki ni prizanašal ni
komur. Knjige se tudi tak ra t niso lahko spravile v pro
met, čeprav je res, da je imel Cankar 1 1907 že svoj krog 
bralcev in odjemalcev svojih knjig.

Da je imel Cankar že leta 1899 dobro voljo sodelovati 
pri »Rdečem praporu«, priča njegovo drugo sporočilo 
Kristanu, ki ga je napisal še isti dan kakor prej navedeni 
prvi dcpis:

»Odposlal sem Vam bil ravnokar dopisnico, v ka
teri sem obžaloval, da Vam za Vaš list ne morem po
slati ničesar. A domislil sem se v kavarni, da imam v 
svoji miznici pesem, ki bi jo m orda porabili. Pošiljam 
Vam jo takoj.«

18. aprila 1899 leta m u je poslal pesem »Svečanost v 
Varšavi«. V sprem nem  pismu pravi:

»Imel sem pesem pripravljeno, — toda v svoji 
čudni raztresenosti je nisem oddal. Sploh ne vem, če 
jo boste mogli porabiti. Mickiewicz, veste, da je bil z 
vso dušo dem okrat; o božiču so mu napravili poljski 
soc. dem okrati tudi na Dunaju slavnosten večer; govo
rila sta Daszynski in Pernerstorfer. — Meni se je zdelo, 
da je bilo ob znani svečanosti v Varšavi več revolu
cionarnega duha v tistem  nevarnem molčanju, ki po
meni več kot vsaka glasna dem onstracija. Car naj bi 
bil prepovedal — misliti.«

Tudi to pismo je značilno za mladega Cankarja, ki 
je pozorno sledil raznim političnim manifestacijam in de
m onstracijam. »Svečanost v Varšavi« je politična pesem, 
edina, ki je izšla v drugi izdaji »Erotike«, v prvi pa je 
sploh ni bilo. S tem, da jo je nam eril Cankar vprav za 
prvom ajsko številko »Rdečega prapora«, je gotovo hotel 
njeno političnost še bolj poudariti, sicer je ne bi ponudil 
v objavo socialnodem okratskem u listu. Pesem je res izšla
1. m aja (NS 1949, str. 1187-58).

V objavljeni korespondenci med Cankarjem in K rista
nom je od tega pdsma dalje velika vrzel, ki tra ja  tja  do
9. februarja 1907. leta, ko piše Cankar Kristanu o svoji 
prenagljeni brzojavki, v kateri je sprva sprejeto kandida
turo preklical. Kakšni so bili vzroki, ne vemo, m pa iz
ključeno, da se bo kdaj o tem še kaj odkrilo, čeprav je  
E tbin K ristan tudi že mrtev. Cankar ga v ohranjenih pi
smih do pism a 13. m arca 1907 leta nagovarja »Velecenjeni 
gospod'«, s tem pismom dalje pa z »Dragi Kristan!«. Po
litično sodelovanje v predvolilnem boju ju  je zbližalo tako, 
da sta se začela tikati. Iz Cankarjevega pisma Franu 
Levcu vemo, da Je K ristan imenoval v njem svojega pri
jatelja, katerem u Je zaupal tako odgovorno stvar, kakor 
je bila oznaka in ocena njegovega literarnega dela. Pri- 
jateljstvo med njim a je  tra ja lo  do Cankarjeve sm rti.

»Rdeči prapor« je  objavil 22. m arca 1907, da je bila v 
vodstvu stranke »kandidatura s od ruga Ivana Cankarja . .. 
z navdušenjem sprejeta«, kar je  povsem razumljivo, saj 
je bil Cankar najaktivnejši in najbojevitejši naš pisatelj 
tistega časa. Zdaj je stopil iz literarne arene še v politič
no, in to na strani delavstva in socialističnega gibanja. V 
januarja — dobra dva meseca pred tem — je izšel njegov 
»Martin Kačur«. Junak te povesti imenuje samega sebe 
razm eram  nakljub, kakor že vemo, za socialista. Prezreti 
pa ne smemo še nečesa; na sestanku v krčmi, ko Kačur 
v svojem govoru ne prizanaša s kritiko razm er in ljudi, 
so na njegovi strani brez pridržka le delavci, ki so p ri
pravljeni tudi braniti, če bi ga nasprotniki napadli s silo, 
kakor se to zgodi nekaj let kasneje Kačurjevemu na
sledniku in dvojniku Jerm anu v »Hlapcih«. V poglavju, 
kjer opisuje Cankar Kačurjev sestanek v krčmi, pravi 
med drugim:

DR. BRATKO KREFT:

Cankar in 
socializem

’ •:  • ' ..
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V novom eški telovadnici so  že pričeli s predelavo zletnih vaj. Do glavnih zletnih  
dni v Bihaću je še precej časa, vendar razgibane in privlačne vaje zahtevajo  
precej truda. (Foto: S. D okl)

USPEŠNO LETO KRŠKIH PLAVALCEV

Plavalci na pragu nove sezone
Celulozarjevi plavalci dosegli odlične uspehe —  Brez zimskega bazena 

ne bo več šlo —  Bomo pustili na cedilu vrsto nadarjenih plavalcev?

Sezona 1968 je bila med n a j
uspešnejšim i odkar obstaja  plaval
n i klub Celu.1 ozar, tako  v m oštve
n i razvrstitvi, ko t po uspehu po
sameznikov Se v nobenem letu 
niso plavalci in plavalke tega 
športnega kolektiva postavili to li
ko republiških in državnih reko r
dov kot lani, v olim pijskem  letu

Naj večji uspeh je 8. m esto na 
ekipnem  državnem prvenstvu v 
D ubrovniku, na katerem  je nasto 
pilo kar 26 najbo ljših  moštev i? 
vse države. Ce ne bi plavalci O  
lulozarja imeli ravno tedaj v ekipi 
bolezni, bi njihova uvrstitev bila 
še boljša. SiceT pa je osmo m esto 
dosežek, vreden pozornosti! Prav 
tako je  vredno om eniti, da je Ce- 
lulozar na ekipnem  m ladinske 
prvenstvu SFRJ osvojil peto m e
sto . kar je ponoven dokaz, da je  v 
K rškem  odlično plavalno zaledje. 
Celulozar je  nastopil tud i na e- 
kipnem  in posam ičnem  pionirskem  
prvenstvu SFRJ, toda sam o z 
enim  plavalcem  — Igorjem  Tur 
kom , ki pa je  sam  zasedel v ekip 
ni konkurenci šesto m esto in pu 
s ti' za seboj številna druga m o
štva, ki so im ela m očm jšo  zased
bo, na prim er: P03K  (S p lit), Ve- 
lež (M ostar). Crvena zvezda (Beo
grad) itd .

Med fosam ezniki je bil na jb o lj
ši m ladinec F ranc Čargo, ki je 
lani Izboljšal m ladinske republi
ške m  državne rekorde na 100, 200. 
400, 800 in 1500 m  prosto , od te 
ga pa  sta  dosežka na 400 in  800

m etrov tudi republiška članska re
korda. Ta plavalec je  uspešno na
stopil v m ladinski in članski re
prezentanci SFRJ, se v e d a  pa je 
največji uspeh dosegel na pred.

mm®
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Ĥ ggig
Potočnik je lani nastopal v 
m ladinski reprezentanci 
oFR I.

olim pijskem  delu tekm ovanja v 
Rostochu, k je r je  zasedel med 
najboljšim i m ladinci E vrope-v  d i
sciplini 200 m prosto  odlično sed
mo mesto. Zaradi vseh letošnjih  
uspehov je  bil uvrščen m ed kandi
date za olim pijske igre, ki bodo 
leta 1972 v M iinchnu. Priznanje je 

toliko večje, ker je  C^r^o edini 
olim pijski kandidat, ki nim a do-

S SEJE OBČINSKE ZVEZE V RIBNICI

Pogoji za kegljanje so
Strelci naj tesneje sodelujejo z lovci in ZROP -  

Organizirali bodo več smučarskih tečajev

Na nedavni seji občinske zveze za telesno kulturo  
v Ribnici so  najprej razpravljali o občnih zborih 
osnovnih telesnokulturnih organizacij. Med te or
ganizacije sodijo  kot najpom em bnejša društva Par
tizan. V Sodražici so  zbor že imeli, prav tako tudi v 
Grčaricah. V Ribnici in Loškem  potoku pa so se 
dogovorili, da ga bodo imeli februarja.

NAŠ RAZGOVOR

m a zimskega bazena. M orda pa 
bodo km alu pokrili bazen v K r. 
škem te r tako omogočili vadbo na- 
'urjenim  plavalcem!

Igor Turk ima od 12 republ šklh 
rekordov za m lajše p ionirje  sam  
kar 8 rekordov! Od teh je na  100 
m etrov delfin tudi rekord SFRJ s 
časom 1:19,7 

Dušan Zlatic ie lanskoletni re
publiški orvak na 100 in 200 m 
rsno. na 100 m p rs ro  pa je bil 

tre tji v Jugoslaviji s čarom 1:16.5, 
kar je "ov republiški rekord 

Nevenka Jenko '“ je pionirska, 
Ttladi-iska in č an=ka rekorderka 
■^RS na 100 in 200 m delfin. Njen
■ezultat na ‘00 m delfin v času

.,’ :19,5 fe tudi p 'onirsk i rekord Ju- 
"o s 'av i'e .

‘,jub ■ Potočnik je oil :ani m a.
'ir.-ki ~rvf>k S 'oven:'!~ član m la

dinske repre’en tance SFRJ te r član 
re k o r 'n? Štafete Jugo-
s avije, ki je  ostavila nov rekord 
v š tafeti 4 x 100 m prosto.

M»r""o 2i m a 1? ' lani m la
dinski p rvak Slovenije na 100 in 
200 m  prsno.

M ladinska štafe ta  C elulozarja na 
štafeti 4 x  100 m  p rosto . 4 x 100 m 
m ešano in 4 x  200 m  j/rosto  ima 
tud i republiške rekorde. To štafeto 
so v glavnem sestavljali plavalci 
Čargo, Potočnik, Ž iberna, Gerb in 
Prose nik.

Prav tako je postavila nov re 
kord Slovenije za m lajše p ionirje  
štafeta Celulozarja v ses'avi 
G rajžl, Pečnik, Turk in Škafar.

Ne smem o pa pozabiti na Celu- 
lozarjevega plavalca Tone a Bizja. 
ka, ki je  bil fina’is t na  državnih pr. 
venstvih in se je  uvrstil na sed
m o m esto na 200 in 400 m  prosto 

O m oštvu C elulozarja bi ob vosto. 
pu v novo sezono lahko dejali, da je 
to  verjetno  zadnia generacija, ki 
je  še uspela dr. it i  korak s kva
litetn im i jugoslovanskim i plavalcd 
Vsi ostali im ajo odlične pogoje za 
delo. Ce bi v K rškem  uspelo po
k riti bazen, b i bil vzpon krških 
plavaloev še večji. Plavalci so 
imeli lepo začrtan program  za de
la čez zimo, žal pa jim  je  šel po 
vodi, ker niso našli finančnih sred 
stev za izpeljavo program a. Se Je 
čas. da rešim o m nogo obetajoče 
plavalce! Omogočimo jim  vsaj 
osnovne pogoje za delo!

L. HARTMAN

Osnova je telovadnica!
Franc Pučko, znand telesno- 

vzgojni delavec iz Novega m e
sta, je  našem u sodelavcu po
vedal nekatere svoje poglede 
na nadaljn ji razvoj telesne 
vzgoje v dolenjski m etropoli. 
Podal je tudi nekaj besed o 
odbojki!

— Kako ocenjujete telesno 
vzgojo v Novem m estu?

»športna dejavnost v Novem 
m estu ne zavzema takšne š iri
ne, ko t bi jo  m arala , gledano 
s stališča predvojne športne- 
tradicije . Seveda so za takšno 
s tan je  določeni vzroki: om eje
ni prostori za delo, pom anj
kanje strokovnjakov in  končno 
še denar. Športna dejavnost je  
zadnji dve leti sicer nekoliko 
zaživela, vendar še ni takšna, 
ko t bi m orala biti.«

— K aj bi vi s to rili, da bi 
bila dejavnost večja?

»Osnovno je, da zgradim o 
š ro rtn o  dvorano in ostale pro  
store, k je r b i se zbirala m la
dina. Tako bi ponovno p ri
tegnili k  delu tiste  ljud i, ki so 
dali roke s tran  od vsega. 
Končno bd bilo treb a  n a jti tudi 
nekaj sredstev za finansiranje 
dejavomsti in vaditeljskega 
kadra. Osnova vsega je  v tem , 
da zaživi delo Partizana, ki 
lahko nudi m ladini osnovno 
telesnovzgojno izobrazbo!«

— Kako kot odbojkarski 
strokovnjak ocenjujete odboj
karsko dejavnost na Dolenj
skem?

»Razveseljivo je, da so p ri
čeli odbojko razen v Novem 
m estu gojiti tudi v Kočevju, 
B restanici, Trebnjem , Črnom 
lju  itd, V Novm m estu je za
radi pom anjkanja m ladih kad 
rov prišlo pred letom  do k ri
tičnega stan ja. Zadnje čase u- 
spešno odstranju jem o zapreke, 
ker že p rih a ja  nova generacija 
m ladih odbojkarjev. K valiteta

se bo izboljšala, če bodo sta 
re jši izkušeni odbo jkarji vsaj 
še nekaj časa igrali v repub li
ški ligi in  tako  pripravili me
sto  m lajšim .«

— Kakšne so nadaljn je  mož
nosti za razvoj?

»Ce bom o redno vadili z 
najm lajšim i, pričakujem  dvig 
odbojke na raven pred  leti.

Pomoč potrebujem o zlasti od 
starejših , prekaljenih  odbo jkar
jev.«

— Kakšne so možnosti novo
meških odbojkarjev v repub li
ški ligi?

Ce se bodo fan tje  resno za
vzeli, za igro, so lahko med 
štlrtm i najboljšim i ekipam i v 
ligi.« —D

Črmošnjice 
1969 vabijo!

Zadnja nagla otoplitev 
je sm učarskim  delavcem, 
ki so pripravili X. jubilej
no republiško sm učarsko 
tekmovanje gozdarjev, le
sarjev in lovcev v Crmoš- 
njicah povzročila precej 
težav. Tekmovanje so mo
rali zadnji trenutek odpo
vedati in preložiti za en 
teden.

Ker so zdaj snežne raz
mere v črm ošnjicah ugod
ne, bo tekmovanje v pe
tek in soboto, 24. in 25. 
januarja.

Spored tekmovanj:

Petek, 24. januarja

ob 10. u r s ta rt članic v 
teku na 5 km

ob 11. u r start članov v 
teku na 10 kan

Sobota, 25. januarja

ob 9-30 s ta rt članic v 
veleslalomu

ob 10. uri s ta rt članov v 
veleslalomu

ob 19. u ri razglasitev re
zultatov tekm ovanja v Do
lenjskih Toplicah.

Smučarski tečaji
Na osnovnih šolah v Ribnici, So

dražici in Loškem potoku so p r i
pravili sm učarske tečaje. Začeli so 
se 20., končali pa se bodo 27. ja 
nuarja. V R ibnici se je  za tečaj 
prijavilo  70, v Sodražici in Loškem 
potoku pa po 40 šolarjev. Tečaje 
organizirajo in financirajo  društva 
Partizan. V ribnišk i občini je  ve
liko lepih terenov za smuko. R a
čunam o, da bodo snežne razm ere 
ugodne in da  bodo im eli m ladi te 
čajniki in njihovi vaditelji veliko 
uspehov in veselja p ri sm uku.

» » ■ « ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  

Trufella .
■  VAVTA VAS — S&D Srobot- 

n ik  bo  y prv ih  dneh zim skih po
čitn ic oroaniziral tečaj alpskega 
sm učanja. Naiyj se je  društvo p ri
pravljalo  že nekaj mesecev. D ruš
tvo Je hotelo za svoje člane naba
viti Elanove sm uči s 30-odstotnim 
popustom , vendar jim  ni uspelo, za 
tečajnike so dobili sam o 13 parov 
sm uči. Za tečaj se je  prijav ilo  73 
učencev; razdeljeni so v tr i kva
litetne razrede. Največ jih  je  v os
novnih razredih, v razredu, k jer 
so najzahtevnejši .pogoji, pa jih  
je  sam o 15. Med tečajn ik i je  tu 
di 13 deklet. V aditelji sm učarske
ga tečaja  so Janez Novinec, Kost ja  
V irant in Jože Pečnik.

J . P.
■  KRŠKO — Nogometni klub 

Celulozar, član vzhodne slovenske 
nogom etne conske lige, bo imel 
letno konferenco 4. feb ru a rja  v 
s indikalni dvorani tovarne. Dogo
vorili se bodo o nadaljn jem  delu, 
finansiranju  kluba, zb iranju  pod
pornih članov itd . Ob tej prilož
nosti bodo analizirali uspešno lan 
sko nogom etno sezono. U pravni 
odbor pričakuje, da bo udeležba 
na konferenci precejšnja.

L. H.

V razpravi so se pogovorili tu  
d i o kegljaškem  društvu , ki ob
s ta ja  sam o še na pap irju . D ru
štvo je imelo pred leti lepe načr. 
te  Začeli so gradit kegljišče, ga 
v surovem  stan ju  dogradili, po. 
tem  pa om agali Zm anjkalo je de
n a rja  in tudi volje Kegljišče so 
prodali, da so plačali dolgove 
Tudi brez kegljišča bi lah 'O  dru. 
štvo živelo. Kočevje im a nam reč 
lepo kegljišče, pa tudi v okolici 
R ibnice (v Dolenjih Lazih in Go
riči vasi) je dvoje kegljišč, k jer 
bi lahko vadili. V Prigorici pa bo 
zasebnik zgradil sodobno keg ji- 
šče Torej: keg lja«  im ajo pogoje 
*a uspešno delo 

Težave so tudi s strelsko  orga
nizacijo Zato so sklenili, da  bodo 
strelske družtne reo rganz lra ll 
C im prej bodo sklicali tudi občni 
zbor občinske strelske zveze. Vir 
volili bodo novo vodstvo občin

ske zveze in nova vodstva stre l
skih družin Opozorili so, da bi 
bilo zelo koristno , če bi strelske 
družine tesneje sodelovale z o r
ganizacijam i ZROP in lovci.

Na seji so Imenovali predsedni. 
ice in vodje kom isij te r odborov in 
sklenili, da se kom isije čim prej 
sestanejo te r pogovore o bodočem 
delu.

R azpravljali so Se o izdajanju 
Inform ativnega biltena, ki bi pri 
našal vesti o delu posam eznih te. 
lesnovzgojnih društev  in odbora 
občinske zveze za telesno kulturo  
Izhajal bi enk ra t m esečno. Bili 
so m nenja, da bi bil tak  bilten 
za vsa društva v občini zelo ko
risten Dokončen sklep o Izhaja
nju biltena bodo sprejeli na p ri
hodnji seji.

Sprejeli so sklep o orgnn zaciji 
sm učarskih tečajev v Loškem po 
toku. Sodražici ln R ibnici. —r

i .  2 .? 3 .!
rtes, 1. februarja — 3. DNP!

w ;  *

Nekdanji brežiški hokejisti so spet pridrsali na ledeno ploščo. Morda bo ta pri
vlačna in razgibana igra spet dobila svoje privržence med brežiško mladino?

(Foto: M. Jaranovič)

Od tu in tam
■  ARTIČE — O dkar so p reu re 

d ili dvorano prosvetnega dom a, M 
je  delo Partizana m očno raz m ah  
nilo. Na zadnjem  občnem zbora 
so določili več akcij. M edtem so 
pričeli z vadbo igralci nam iznega 
tenisa, odbojke in orodni telovad
ci. V adijo ob to rk ih  in četrtk ih , 
ko je  dvorana ogrevana. P ri delu 
pa jim  m anjka strokovnjakov. Za- 
to  bodo dva člana poslali na  tečaj 
za prednjake Tudi v p rih o d n ji 
pričakujejo  v Artičah pomoč ob 
činske zveze za telesno kulturo .

V. P.
■  STARI TRG — Na pravkar 

končanem  šahovskem  prvenstvu u- 
čencev na osnovni šoli Je zm agal 
v izenačenem boju  Peter Volf p red  
R udijem  M ihaličem in  tako  postal 
šahovski prvak na šoli. Oba ate 
zbrala po 6 točk. Sledijo: K ure, 
V. Volf, M ihelič, š tu lac  in Koba.

V. K.
■  NOVO MESTO — V občinski

kegljaški ligi so p re jšn ji teden 
p rijetno  presenetili kegljači P io 
n irja , k i so postavili nov rekord  
s 559 podrtim i keglji. R ezultati IL  
kola: Pionir — Železničar 559: 448, 
Luknja — K rka 439:374, S tarih  de
vet — Vseh devet 436:458, Dolenj
ski gozdar — Partizan  345:435. D o
lenjski gozdar — Isk ra  390:491- 
Isk ra  — S tarih  devet 360:374. v 
vodstvu so kegljači Luknje in ek i
pa S tarih  devet s 4 točkam i, bre« 
točk je  sam o D olenjski gozdar.

J. M_
■  VAVTA VAS — Prvi športn i 

dan n a  snegu so učenci osnovna 
šole izkoristili za tekm ovanje r  
veleslalom u, slalom u, teku ln san 
kanju . To Je bilo izbirno tekm o
vanje za šolsko ekipo, k i se bo  
udeležila občinskeh tekm ovanj. Na 
360 m  dolgi veleslalom ski progi a 
11 vratci Je zmagal Brfene Zupan
čič pred  D ragm anom , M iholičem. 
Zadravcem, Škedljem  itd . V s iv  
lom u je  m ed učenci bil naslednji 
vrstn i red: 1. Zadravec, 2. Bučar, 
3. Dragman, 4. M ojstrovi*, 5. Krpa 
itd . V sm učarskem  teku je  zma
gal B učar, pred  Frankovo, Dular
jem, K rštincem , Piškurjem  itd . 
V sankanju  je  b il na jbo ljši Jo ta  
D ragm an, pred  Pulovcem, Golo* 
bom , Senico, M aričem, Zadravcem  
itd . Zanim anje za zim ski špo rt Ja 
v S traži veliko. Na prvem  tek
m ovanju je  nastopilo  k a r 134 učen
cev (veleslalom  34, slalom  34, tek  
23 in sankanje 43). J. P .

■  CELJE — Kegljači novomeš
kega železničar ja  90 nastopili n a  
kvalifikacijskem  tekm ovanju za 
vstop v prvo republiško kegljaško 
ligo. Na tekm ovanju so nastopili 
oslabljeni, zato tud i niso dosegli 
pričakovanega rezultata. Povprečje 
doseženih kegljev je  760, k a r Je 
verjetno prem alo za uvrstitev  m ed 
najboljše ekipe v republiki.

J . M.
■  LJUBLJANA — V nedeljo  sa 

je  v dvorani v Tivoliju začelo zim
sko republiško rokom etno prven
stvo za članice. Prijavile so se bu
di Brežičanke, vendar je  del ekipa 
p ri Krakovskem  gozdu doživel p ro 
m etno nesrečo, zato so se igralka 
vrnile domov. Tako so ekipo ▼  
L jubljani sestavili le iz igralk, k i 
tam  š tud ira jo , p a  še te  so bile  n e 
popolne. K ljub vsem u so v I . kolu 
Brežičanke presenetljivo rem izlrar 
le s favorizirano ekipo iz Selc. 
R ezultati: Brežice — Selca 5:6, 
Brežice — Slovan 8:12, Brežice — 
Zamet (Reka) 5:13. V. P .

■  KRŠKO — Zaradi pom anjkan
ja  snega in zaradi odjuge so od
padle v  K rškem  sm učarke p rim . 
ditve: prventsvo TVD Partizan v 
sm učarskih skokih n a  15-metrskl 
skakalnici v 2viki, šolsko prven
stvo osem letne šole K rško te r p r 
venstvo ŠŠD Jastreb  v veleslalo
m u. N ekateri se bodo verjetno  
znašli In bodo tekm ovanje izved
li v K ran jsk i gori. Učenci iz osem 
letke te r Partizan  bodo verjetno 
počakali na  nov sneg in tedaj iz
vedli tekm ovanje. L. H .

■  NOVO MESTO — Tekmovan
je v kegljaških dvojicah p rih a ja  ▼  
zaključno fazo. V četrtfinale so se 
uvrstili naslednji pari: M linarič — 
Štalcer (Železničar : B ratož I — 
B ratož II I  (Železničar) : Mnzovec
— š to r  (D olenjski gozdar) : Romih
— Turk (P ion ir) Venceli — Mrz- 
lak  (L uknja) : Petje  — Rožič (K r
k a ), in p a r M esarič — B arbič 
(L uknja). Tekm ovanje bo verje t
no končano že ta  teden.

J. M.
H  ŽUŽEMBERK — V tem  letu 

bodo dokončno uredili šolsko 
športno  igrišče ln opravili zaščitna 
dela na stavbi Partizana. Kot kaže, 
bo prizadevanje za ureditev lepe
ga športnega objekta podprla tudi 
krajevna skupnost. N. N.

■  STRAŽA — Letošnji program  
krajevne skupnosti zajem a gradnjo 
športnega igrišča TVD Partizan. S 
tem bo m ladina, ki se vedno 
bolj zanim a za telesno vzgojo, do 
b ila prepotrebne pogoje za delo na 
prostem . N. N.

■  KRŠKO — Nogometaši Celu
lozarja bodo še nekaj časa imeli 
vadbo v telovadnici. Pred sam im  
tačetkom  tekm ovalne sezone pa bo 
do vadbo nekoliko pospešili. Zve
deli smo, d a  so dobili nekaj novih 
Igralcev, ki bodo okrepili sedanjo 
ekipo. L. H.
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Za 47 odstotkov 
večji izvoz

Industrijska podje tja  v n o  
vameški občini so lani iz
vozila za 6 545 747 dolarjev 
Izdelkov. Izvoz se je  povečal 
za 47 odstotkov, za toliko 
pa se je povečal tudi izvoz 
na konvertibilno področje, 
kjer je industrija  iztržila la
ni 5 162 691 dolarjev. Največ
ji izvozniki so bili: KRKA, 
IM V, in NOVOLES. Vred
nost industrijske proizvod
nje se je lani povečala za 
52,8 odstotkov, znašala pa je 
458 P36'300 din. Število zapo
slenih v industriji se je  la
ni povečalo za 7 odstotkov.

Predvajanje filmov 
o športu

Ob zaključku šolskega leta 
so si učenci novomeške go- 
s.im k e  šole ogledali vrsto 
filmov o športu. V domu JLA 
so se spoznali s pregledom 
u oehov na športnem  podro
čju v preteklem  letu. Z za- 
n 'manjem so dijaki sprejeli 
zlasti film »Sola smučanja«.

Nova oprema 
za gasilce

Gasilci v Novoteksu so do- 
bili novo gasilsko oprem o in 
uniformo. Sodobna gasilska 
oprem a jim  bo pomagala pri
nadaljnjem  vežbanju.

Novoteksovi gasilci se ve
stno pripravljajo na prazno
vanje 100-letnice gasilske o r
ganizacije, ki bo letos v Me
tliki. Odločili so se, da prev
zamejo in organizirajo gasil
sko tekmovanje ekip iz slo
venskih tekstilnih tovarn.

ČLANI SVETA SO  ENOGLASNO ODLOČILI:

Vsi prizadeti otroci morajo v šolo
Premajhne učilnice in pretesne delavnice na Posebni šoli v Šmihelu so 
osnovni vzrok za vse druge težave -  Število kategoriziranih otrok je mnogo 

večje od števila učencev, ki redno obiskujejo Posebno šolo

Pred dnevi je bila v No
vem m estu seja sveta za 
zdravstvo, socialno varstvo in 
in delo. Seje so se udele
žili tudi predstavniki Poseb
ne šole v Šmihelu in Zdrav
stvenega doma v Novem 
m estu. Pokazalo se je, da je 
treba prav tu iskati vzroke, 
in zakaj so odbili kar 40 pro
šenj za vpis v šolo.

Posebno šolo v Šmihelu 
obiskuje 120 otrok. 110 učen
cev je iz novomeške občine, 
nekaj pa jih  je prišlo iz Be
le krajine in trebanjske ob
čine. Na Centru za socialno

Hočejo več kandi
datov!

Na četrtkovem  sestanku 
grm skih komunistov je o 
VI. kongresu SKS govorila 
delegatka Dragica Rome. Ra
zen tega so kom unisti dobili 
inform acijo o delu družbeno
političnih organizacij v No
vem mestu.

Razprava je tekla o kandi
datih za republiške in zvezne 
poslance. Komunisti so se v 
glavnem strin jali s predlogi 
za republiške in zvezne po
slance. Pri predlogih za zvez
ne poslance pa so odločno 
zahtevala, da m ora kandidira
ti v vsakem zJboru po več 
kandidatov.

delo Je bilo v začetku lan
skega leta kategoriziranih kar 
310 otrok, vendar jih  na Po
sebni šoli niso mogli vklju
čiti v šolo, saj so prostori 
odločno prem ajhni, v domu, 
kjer živijo otroci iz oddalje
nih krajev, pa prav tako p ri
m anjkuje prostora. Nekaj ka
tegoriziranih otrok obiskuje 
posebno šolo v drugih obči
nah, nekateri, zlasti podežel
ski otroci, pa ostajajo doma 
in zaključijo šolanje že v 
nižjih razredih, saj le težko 
napredujejo. Posebno pereče 
je vprašanje tesnih in neop
rem ljenih delavnic, kjer bi 
se mogli učenci usposabljati 
za fizične poklice. Na Poseb-

■  NOVO MESTO — Občinski 
sindikalni svet j t  razpisal III. zim
ske delavske športne igre, ki bodo 
v nedeljo, 9. februarja, v Crmoš- 
njicah. Sindikalne ekipe bodo tek
movale v veleslalomu. Istočasno 
bodo sporazumno z nekaterimi do
lenjskimi občinskimi sindikalnimi 
sveti organiziral! tudi smučarsko 
tekmovanje posameznikov in ekip 
sa medobčinskega ‘prvaka. Zmago
vit« ekipe bodo dobtile pokale, po
samezniki pa plakete.

N. N.
■  NOVO MESTO — V prvem 

kolu zimske kegljaške lige so bili 
doseženi naslednji izidi: Železni
čar — Vseh devet 461:384, Krka
— Pionir 453:436, Partizan — 
Luknja 436:460, Starih devet — 
Dolenjski gozdar 383:368. Iskra — 
Starih devet 360:373, Iskra — 
Dolenjski gozdar 491:390.

(J. M.)

ni šoli bi m oral stalno delati 
tudi socialni delavec, ki bi 
posvečal posebno skrb  priza
detim  otrokom , pomoč pa bi 
jim  m oral nuditi tudi takrat, 
ko zapuščajo šolo in si sami 
zelo težko najdejo zaposlitev. 
Doslej je  šola tesno sodelova
la s socialnimi delavci na Cen
tru  za socialno delo in Ko
munalnem zavodu za social
no zavarovanje, pokazalo pa 
se Je, da je duševno manj 
razvitim otrokom  nudil ze
lo malo pomoči Zavod za za
poslovanje.

M. P.

Kmalu spet v glinokope
V opekarni Zalog nameščajo te dni nove stroje 
Letos prvič brez sezonskih delavcev -  težakov

V strojnici, predelovalnici in 
zorilnici gline zaloške opekar 
ne že več tednov nam eščajo 
nove stroje. Prenovitvena de
la so pričeli lansko jesen, 
končali pa jih  bodo do 20. fe
bruarja, ko se bo spet priče
la redna proizvodnja. Celotna 
vrednost prenovitvenih del z 
novimi stro ji bo 700.000 din.

Odkar im ajo umetno sušil- 
nioo, začno opekarsko sezono 
več tednov prej, končajo pa 
Jo domala pozimi. Za proiz
vodnjo so se v glavnem že 
pripravili in so med drugim 
tudi že razširili glinokop se
verno od opekarne.

Letos opekam a Zalog prvič 
ne bo sprejela sezonskih de
lavcev. Ker Je dela v glinoko-

pih mehanizirala, ne potrebu
je več težakov, prav tako je 
ukinila težka delovna m esta 
v drugih oddelkih. K ljub 
manjšem u številu zaposlenih 
(za 8 odst.) opekarna računa, 
da bo letos ustvarila za 10 od
stotkov večjo proizvodnjo od 
lanske. Lani pa se je v p ri
m erjavi z letom 1967 proiz
vodnja povečala prav tako za
10 odstotkov.

Danes volitve v ZPM
Danes bodo v Novem m e

stu izvolili novo skupščino, 
predsedstvo in druge organe 
občanske Zveze prijateljev 
mladine. Sprejeli bodo tudi 
nova pravila organizacije ter 
delovni načrt za leto 1969.

VSELJUDSKA OBRAMBA V NOVOMEŠKI OBČINI

Tisoči občanov na predavanjih
Do zdaj so bila številna predavanja za člane ZROP in člane sindikalnih 

organizacij v podjetjih -  Poseben program za mladino

D oktrine vselju d sk e obram bne vojne v p retek losti 
n ism o obravnavali popolno, zato je  tudi novom eški 
občini n ism o izvajali podrobno. Ob okupaciji Ceho- 
slovaške in  nekaterih  drugih m ednarodnih odnosih , 
zlasti še  ob nakazanih m ožnostih  za nove agresivne  
razm ere v E vropi, pa sm o se  zavedeli značilnih, ven
dar do zdaj neizrabljenih  m ožn osti prebivalstva na 
področju narodne obram be.

Tisoči ljudi, ki prej niso 
razm išljali o vseljudski ob-

N O V O  M E S T O  V  P O D O B I
Friderik R e c h b a c h :  NOVO MESTO 1836

Obe sliki, ki sta nastali ob istem času kot že objavljeni 
akvarel Otona Skole, sta izdelani v olju In na platnu ter 
sta po formatu dokaj manjši od Skok)ve. Prikazujeta nam 
dva najbolj značilna pogleda na Novo mesto: z vzhodne ln 
zahodne strani. Ce je Školova slika pomembna za zgodovin
sko topografijo mesta predvsem zaradi naravnost drobnja
karske natančnosti upodabljanja celo takih predelov mesta, 
ki jih s položaja, odkoder je risal, niti videti ni mogel, sta 
Rechbachovi sliki umetniško ambicioznejši ln lahko 'reče
mo, da sta za I. Kochom prva upodobitev mesta, ki jo je 
izdelal umetnik.

Sliki je pred vojno v ljubljanski starinami odkril ln 
kupa! Božidar Jakac ln sta njegova last. Razstavljeni pa sta 
skupaj s Skolovo ▼  Dolenjskem muzeju. Gornja In spodnja 
reprodukcija predstavljata izrez iz obeh Rechbachovih olj
natih podob.

POPRAVEK: V prejšnjem sestavku v našem listu s 
dne 16. januarja 1969, stran 14, Novo mesto v podobi, drugi 
stolpec, konec prvega odstavka, beri pravilno: >. . .  dalj ča
sa živel v Pleterjah, kjer je bdla takrat uprava gozdov (in 
ne v Kostanjevici na Dolenjskem).« '

ram bi, postajajo zdaj pobud
niki za teritorialno obram bo. 
To je povsem naravna reak
cija ljudi na grožnje njihovi 
svobodi, ekonomskemu in po
litičnemu položaju, njihovi 
sedanjosti in srečnejši p ri
hodnosti.

V novomeški občini uve 
ljavljajo načrt, po katerem  bo 
km alu vsak občan seznanjen 
s konceptom vsesplošne ljud 
ske obram be. Decembra lani 
so pričeli v organizacijah 
ZROP razlagati prvo tem o iz 
izobraževalnega načrta. Na 
predavanja so vabili m ladino, 
člane Socialistične zveze, čla
ne ZK in druge občane. P re 
davanj se je  udeležilo okoli
2.000 ljudi.

V Novem m estu so bila pre 
davanja posebej za člane 
ZROP in posebej za članstvo 
sindikalnih organizacij. V de
cem bru je  ta  predavanja obi 
skalo 1600 ljudi. Predavanja 
bodo še januarja  in februarja 
in računajo, da se Jih bo ude
ležilo 3000 ljudi.

Na predavanjih so ljudje 
pokazali veliko zanimanje za 
obram bni koncept. Posebna 
predavanja o tem  so predvi
dena za šolsko In izvenšolsko 
mladino v m estu in na pode
želju: v šolah druge stopnje 
z učnim načrtom , za mladino 
na podeželju In v poklicnih

šolah pa v m ladinskih centrih 
pri krajevnih skupnostih. Ta
ko bodo s program om  sezna
nili okoli 2500 mladincev ln 
m ladink oziroma 30 odstot
kov vsega prebivalstva.

V novomeški občini smo tu 
di že sredi ustanavljanja enot 
in ekip v m estu in vaseh. To 
dokazuje pripravljenost odgo
vornih organov in prebival-

Zcljko G erbec — do zdaj 
več kot 30 predavanj o na
rodni obram bi.

stva za uresničevanje ob
ram bnih nalog. Pridobili smo 
tudi sodelovanje upravnih o>  
ganov v delovnih organizaci
jah.

ŽELJKO GERBEC

Nič novega za verifikacijo
Svet za prosveto in kulturo v Novem mestu 

razpravljal o vprašanjih srednjih šol

Republiška komisija bo le
tos spet ugotavljala pogoje 
za verifikacijo novomeških 
srednjih in strokovnih Sol. 
Vodstva teh Sol pa se obi
ska niti malo ne veselijo. 2e 
vnaprej vedo, da komisija 
tudi tokrat ne bo mog
la predlagati nobene Sole za 
verifikacijo.

Kot so ugotavljali člani 
sveta za prosveto ln kulturo 
na zadnji seji, manjka enim 
Šolam več, drugim manj, da 
bi izpolnile pogoje za veri
fikacijo. Do zdaj Je verifici
rana samo gimnazija In ka
že, da bo letos pri tem tudi 
ostalo.

Največ možnosti in najbolj
še pogoje za verifikacijo ima
ta ekonomska srednja šola 
ln Sola za zdravstvene delav
ce, vendar pa so možnosti ta

ko m ajhne, da se skoraj ne 
izplača o tem govoriti, šola
ma nam reč m anjka še procoj 
tistega, kar zahtevajo verifi- 
katorji.

Razen vprašanja učnega
osebja mocrata ekonom ska 
srednja šola in šola za zdrav
stvene delavce rešiti tudi 
vprašanje kabinetnega pouka
oziroma specialnih učilnic.
Poudarjajo pa, da najbrž še 
ne bo tako kmalu na voljo 
denar, ki ga šoli za to po
trebujeta.

Svet za prosveto in kultu
ro je menil, da je treba naj
prej popraviti gimnazijsko 
stavbo, ki je začela kazati 
nevarne razpoke in dru 
ge napake, šele nato pa pre- 
slcrbeti sredstva za druge
srednje oziroma strokov
ne šole.
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Tudi v Šentjerneju radi jedo ribe. Kupujejo jih po zmernih cenah od prodajalcev 
novomeške ribiške zadruge. (Foto: Polde Miklič)

PRIPRAVE NA SKUPŠČINSKE VOLITVE

P r v i  k a n d i d a t i  z a  p o s l a n c e

Politična vodstva so že razpravljala o možnih kandidatih za poslance -  
S pripravami za volitve bo treba nekoliko pohiteti -  Volilni program je

treba temeljito pripraviti

NAS OBISK

K o g a  b i  o b t o ž e v a l a  

m a l a  J o ž i c a . . .

Lep in zahteven je poklic patronažne sestre
-  Zdravstvena prosveta med ljudmi raste
-  Ljudje sprejemajo patronažne sestre  z 
odprtimi rokami -  Boj proti vraževernosti -  
Vedno manj porodov doma, če pa so, se 
prav tu kaj rado zgodi kaj nepričakovanega: 
Jožica se  je  rodila z izpahnjenimi kolki in 
le slučajno je za okvaro zvedela čez pol

leta patronažna sestra

Punčka Jožica je bila 
stara že šest mesecev. 
Slučajno je za to Jožičino 
rojstvo, sicer nekoliko 
kasno, zvedela patronažna 
sestra Elika Hostnik. 
Obisk Je bil že več kot 
potreben, celo nujen. 
Punčka je potrebovala 
zdravstveno pomoč. Kot 
vrsta drugih mladih otrok 
j« imela izpahnjene kol
ke.

Ce ne bi bilo tega Eli- 
kinega slučajnostnega obi
ska, bi imela mala Jožica 
v življenju težave. Postala 
bi lahko celo invalid. Živ
ljenje bi ji zagrenili! Re
cimo, da bi se zgodilo 
najhujše, koga bi obtože
vala? .. • Verjetno so še

kje takšne deklice, fantki, 
ki zarada ne vem česa ne 
pridejo v skrbne roke 
zdravstvenih delavce?. Po
treben bi bdi le majhen 
poseg in vse tegobe bi bi
le odstranjene.

Elika Hostnik, patro
nažna sestra v novome
škem zdravstvenem dom«, 
mi je povedala velifco o 
svojem življenjskem po
klicu, ki ga je vzljubila 
in v njem našla prav vse!

— Kaj sodi v vašo slnž- 
bo in kakšen obseg zaje
ma?

»Naša patronažna služ
ba skrbi za materenooeč- 
nice, otroke, starčke, al
koholike, socialne podpi
rance, rejenčke, tuberku
lozne bolnike, šolske otro
ke itd. Za precej obširno 
območje sva sami s se
stro Milinkovičevo, mora
lo pa bi nas biti. najmanj 
osem. Zaradi tega se več
krat znajdeva v nepre
mostljivih težavah.«

— Kakšna mora biti 
patronažna sestra?

»Imeti mora precejšnjo 
strokovno znanje, poleg 
tega mora biti dober so
cialni delavec in psiholog. 
Mora znati navezati tesne 
stike s sorodnimi ustano
vami (Center za socialno 
delo, Rdeč križ itd.)«

— Kakšna je raven 
zdravstvene prosvete pri 
nas?

»Mlajši ljudje imajo 
precej smisla in razume
vanja pri sprejemanju do
sežkov znanosti in medi
cine. Težje pa je a starej
šimi, ki so včasih še pre
cej vraževerni. Na sploš
no vzeto se je zdravstve
na raven med ljudmi pre
cej dvignila.«

— Kako vas ljudje 
sprejemajo?

»Vedno smo dobrodo
šle, ljudje nas sprejemajo 
z odprtimi rokami«

Š o f e r j i  č a k a j o  z a k o n

Prejšnji teden so se v No
vem mestu sestala politična 
vodstva treh občinskih orga
nizacij (SZDL, ZK, sindika
tov). Govorili so o pripravah 
in organizaciji spomladanskih 
skupščinskih volitev.

V razpravi je bilo poudar
jeno, da naj bo volilni pro
gram osnova pri izbiri kan
didatov za odbornike in po
slance in da ga je treba čim- 
prej pripraviti tako, da bo z 
njim seznanjena širša jav
nost.

Na seji so sklenili: komfe- 
fence SZDL ih sindikalne or-

S t r a ž a  š t e j e  
8 0 0  l ju d i

Po najnovejših podatkih 
Ima Straža, drugo največje 
industrijsko središče v novo
meški občini, že 800 prebival
cev, z Vavto vasjo vred, s ka
tero jo povezuje most čez 
Krko, pa že okoli 1.200 ljudi. 
Na območju krajevne skup
nosti živi pribl. 2.770 ljudi. 
Lani se je rodilo 62 prebival
cev, 18 pa jih je umrlo. Pri
selilo se je 89, odselilo pa 145 
občanov. Precej ljudi se je 
izselilo tudi iz same Straže, 
med njimi največ takih, ki 
niso dobili lokacije za grad
nje hiš. Ker je zdaj dovolje
no graditi, predvsem na Kre
gar j e vem hribu, pričakujejo, 
da se bo letos iz tega razlo
ga odselilo precej manj ljudi.

Novomeški Zavod za kul
turno dejavnost ima v na
črtu dopolnitvena dela v Do
mu kulture. Novomeški Dom 
kulture služi svojemu name
nu že desetletja. Čeprav so 
pred časom obnovili dvorano, 
pa so nujno potrebna dela 
na odru. Ker ni za odrom 
nikakršnega zaodrskega pro
stora, so večkrat onemogoče
na gostovanja večjih gledali
ških ansamblov. Tudi garde
roba v spodnjih prostorih 
doma je neprimerna. Zavod 
za klutumo dejavnost se je 
odločil, da zgradi za seda
njim odrom večji prostor, 
kjer bo sodobno urejena gar
deroba, služil pa bo lahko 
tudi intimnejšim kulturni
škim prireditvam, kot so li
terarni in recitacijski večeri.
V prostorih sedanje gardero-

gamizacije naj v teh dneh 
skličejo sestanke, na katerih 
bodo obravnavali vsebinska 
vprašanja razvoja krajevnih 
skupnosti oziroma delovnih or
ganizacij, razen tega še de
javnost odbornikov in poslan
cev, volilni sistem ter ostala 
aktualna vprašanja.

Vodstva političnih organiza
cij so tudi že evidentirala ne
katere kandidate za zvezne 
in republiške poslance.

Zvezna skupščina: zbor
narodov — inž. Marko Rulc, 
gospodarski zbor — Jurij Le- 
vičnik, socialno zdravstveni 
zbor — Vinko Kastelic, dr. 
Albin Pečaver, kulturno-pro- 
svetni zbor — Ludvik Zajc 
in družbeno- politični zbor 
Bogdan Osolnik.

Republiška skupščina: re
publiški zbor — dr. Prane 
Hočevar, Prane Kuhar, inž. 
Niko Rihar, kultumo-prosvet- 
ni zbor — Slavko Vuite, Bo
ris Gabrič, Marija Avsec, inž. 
Peter Ivanetič, prof. Jo
že Glonar, gospodarski zbor

T eča j za  p o k lic n e  
v o zn ik e

Novomeška podružnica ZSA 
je nedavno organizirala že 
drugi tečaj za poklicne voz
nike. Obiskuje ga 20 vozni
kov. Tečaj vodi Darko Pri
jatelj. Na prvem tečaju pozi
mi leta 1967 je bilo okoli 50 
poklicnih voznikov.

be bo depo, kjer bodo shra
njeni gledališki rekviziti.

Zamujena priložnost iz let 
po vojni, da bi zgradili ozi
roma razširili sedanje po
slopje doma v smeri priti 
Glavnenu trgu (na področje 
sedanje Kozinove hiše), je v 
preteklosti onemogočila me
stu, da bi prišlo do osrednje 
stavbe, namenjene kultumo- 
-prosvetnemu življenju v No
vem mestu. Zavod za kultur
no dejavnost ima že nekaj 
časa izdelan idejni osnutek 
za poslopje, v katerem bi bi
la sodobna gledališka in ki
no dvorana, vendar je vpra
šanje, kdaj bo prišlo do ure
sničitve. Z dopolnitvenimi de
li se stara stavba sicer lahko 
izboljša, vendar pa bi bila to 
le začasna rešitev. V času, ko

— Ivan Kočevar, Jože Knez, 
socialno zdravstveni zbor
Jože Padovan, Milica šali, Ru
di Hrvatin, Franc Gričar.

Na konferenci so predlaga
li tudi kandidate za vodstvo 
občinske skupščine v Novem 
mestu: za predsednika Fran
ca Kuharja, za podpredsed
nika pa Avgusta Avbarja.

Vsi člani kolektiva na 
tečaju požarne varnosti

Vsi člani delovnega kolek
tiva Novoteks v Novem me
stu bodo opravili tečaj iz po
žarne varnosti. V ta namen 
so pripravili vzorno urejeno 
brošuro »Kako gasimo?« De
lavci na odgovornih delovnih 
mestih bodo imeli daljše te
čaje, drugi pa v glavnem 
samo informativne.

V NOVOTEKSU študira 
100 proizvajalcev

Lani je Novoteks iz Nove
ga mesta odprl poseben od
delek Srednje tehnične tek
stilne šole iz Kranja. Za šti
riletno šolanje se je odločilo 
21 kandidatov, ki so že opra
vili vsak po dva izpita. Pre
davanja imajo ob sobotah in 
nedeljah v Zavodu za izobra
ževanje in produktivnost de
la v Novem mestu. Tekstilna 
tovarna je kandidatom omo
gočila brezplačno šolanje. Iz 
Novoteksa se na srednjih, vi
šjih in visokih šolah izobra
žuje 100 proizvajalcev.

so slovenska mesta na ta ali 
oni način zgradila lepe domo
ve kulture, pa so druga, ki so 
bila še pred drugo svetovno 
vojno industrijsko nerazvita, 
ostala na suhem. Eden izmed 
izrazitih primerov te vrste je 
Novo mesto.

Prostor okoli Doma kulture 
in Dolenjskega muzeja ter 
Galerije je najbolj primeren 
za kulturni center Novega 
mesta. Kakršnekoli drugačne 
gradnje na tem področju bi 
pomenile korak nazaj. Zavod- 
za kulturno dejavnost, ki vla
ga y svoj dom veliko denar
nih sredstev, upa, da seda
nja dopolnitvena dela še ne 
bodo pomenila dokončne re
šitve tega perečega vprašanja 
dolenjske metropole.

P. BREŠČAK

Novomeška podružnica 
39 članov odlikovanih

Na sobotnem občnem zbo
ru novomeške podružnice 
združenja šoferjev in avtome
hanikov so razpravljali o pe
rečih vprašanjih poklicnih
voznikov, odlikovali 39 čla
nov in podelili n6ve članske 
knjižice. Za novega predsed
nika je podružnica izvolila 
Jožeta Rotarja.

Člane podružnice so zani
mala predvsem nekatera
stanovska vprašanja. Med 
drugim so hoteli vedeti kakš
ne so možnosti, da bi poklic
nim šoferjem priznali bene
ficiran delovni staž. Pred
stavnik republiškega združe
nja je odvrnil, da je zakon 
o tem že v osnutku. Nadalje 
jih je zanimalo, ali bodo v 
prihodnje še lahko zaposleni 
tisti poklicni vozniki, ki ni
majo predpisane izobrazbe.
Republiški predstavnik je od
vrnil, da bodo zahtevali iz
obrazbo predvsem od mlaj
ših voznikov.

V razpravi so se zavzema
li tudi za tesnejše sodelova
nje z drugimi organizacijami 
in organi, ki skrbijo za vzgo
jo in varnost v prometu.

Predstavnik republiškega 
združenja je pohvalil delo 
novomeške podružnice in po-

ZšA za zgled drugim -  
-  Predsednik Jože Rotar

udaril, da je lahko m zgled
drugim v Sloveniji.

■ NA NOVO ZAPADLEMU snega komunalna služba tudi tokrat ni 
bila kos ln Je bilo 6e v soboto težko parkirati avtomobile na Glavnem trgu ter na drugih parkiriščih.

■ DO SREDINE POPOLDNEVA so gorele v petek luči Javne razsvetljave na Prešernovem trgu in drugod po mestu, desni breg Krke pa je bil zvečer v temi. Kaže, da so pristojni zamenjali dan z noč
jo!

■ 68 LJUDI JE DALO KRI 14.januarja na novomeški transfuzijski postaji. Tokrat je bilo več krvodajalcev iz DOLENJKE in dru
gih delovnih organizacij.

■ TEČAJI RDEČEGA KRIŽA so 
se pred kratkim začeli na mestnem območju. V Ločni obiskuje tečaj 27 ljudi, v Šmihelu 25, v kandijski vrtec, kjer se je tečaj začel v ponedeljek. pa so povabili 50 ljudi. Predavajo dr. Grošelj, dr. Morela in dr. Ostojič. Razen teh bosta v mestu Še dva tečaja, eden pa bo v 
Bršlinu.

■ NEKDANJO AVSCEVO HISO, 
na kraju katere bo hotel METRO-

D a n e s  p r e d a v a n j e  
o  c v e t j u

Danes ob 17. uri bo v no
vomeškem sindikalnem do
mu znani vrtnarski strokov
njak inž. Miha Ogorevc pre
daval o cvetju. Predavanje 
bo spremljano i  barvnimi 
diapozitivi, namenjeno pa 
bo tistim, bi nimajo vrtov. 
Hortikulturno društvo Novo 
mesto bo imelo po predava- 
nju občni zbor, na katerem 
bodo med drugim istočili 
nagrade meščanom, ki naj
bolj skrbijo za vato**.

D re v je  o b re z u je jo
Te dni so pričeli v Šmarju 

pri Šentjerneju obraaovoti 
drevje v zadružnem sadov
njaku, ki šteje več kot T.000 
dreves. Obrezovalca m> se 
lotili pozimi, da bi tako č io  
praj pripravili aantoo drevje 
za na pomlad.

Dr. Kretifc predaval 
učencem gostinska io le

V soboto, 18. Jam—fla. ter 
v ponedeljek >  de. ljubo 
Kretlč predaval irtnosn ki 
učenkam ^ostiasftst jboit o 
spolni vzgoji. Predavanj so 
se udeležili vni učenci 6ole. 
Predavatelju so uOanot po
stavili po predavaofta vrsto 
vprašanj. Predavanja o spol
ni vzgoji so sestavni del 
vzgojnega <Ma v tej šoU.

Vodnjak, nalit do roba
Osnovna dola Ivana Kovači

ča — Efenke v Mirni peči je 
zdaj prvič brez strahu sa pit
no vodo. Tovornjaka novo
meškega komunalnega podje
tja in novomeških gasilcev 
sta 15. januarja prvič napol
nila vodnjak, ki so ga nedav
no izkopali za potrebe šole.

Pretekli teden so ▼ novomeški porodnišnici rodil« Milena fiuba- ra iz Črnomlja — Sandija, Angela Novak iz Velike Bučna vasi — Brigito, Mihaela Strojine is Spod
njih Mladetič — Jožeta, Olga Vehovec iz Žužemberka — Boruta, Ivanka 2agar z Vrba prt Pihl — Zdenko, Silva Rapovi lz Zgornjih Mladetič — Viktorijo, Marija Ro
dič iz Sela — Marinko, Bariča Tršinar iz 2abje vasi — Zlato, 
Draga Curk lz Črnomlja — Andrejo, - Štefka Lužar la Velika Loka— Tomaža, Marija Mavsar s Trške gore — Tanjo, Marjeta Turk 
s Podgrada — Aleša, Božena Sobar lz Črnomlja — Antona, Martina Šmalc iz Blrčne vasi — Darjo, Marija Sladič hi Sajenle —- Dejana, Marija Jereb hi Val. Budne vasi — Leona, Marcedes Matjaž lz Biča — Matejko, Marija Novak iz Črnomlja — Alenko, Antonija Sever is Breaora rebri — Mirka, Fani Gazvoda J* Smolenje vasi — deklico, Ana Kastelic lz Gornjega Polja — dečka, Albina Papež z Malkovca — deklico, Antonija Hočevar Ib Stara vasi — dečka, Martina Rus iz Boiđraža — dečka, Ljuba Bukovao k Bubnjar- cev — dečka, Mihaela Struna iz Potovrha — dečka, Ivanka Kovač Is Občin — deklico te Ana Vodopivec la Dmovega — deklico.

POL sezidal ekspresno restavracijo, so te dni porušili, čeprav Jih Ja 
hudo oviral sneg.

■ KA2E, DA BODO 2E V KRATKEM v Novem mestu ustanovili 
mestno društvo prijateljev mladine. Pred leti je mesto že Imelo tako društvo, vendar je zaradi slabega zanimanja članov za delo kmalu 
zamrlo.

■ ZA VEČINO NOVOMEŠKIHsrednjih in drugih šol se Je prvo 
polletje končalo v soboto, nekatere pa so imele zadnji dan pouka v ponedeljek.

■ NOVE CRNE ZAVESE bodo 
te dni namestili v Domu kulture, sedanje pa bodo poslali v Stražo, kjer urejajo oder v zadružnem do
mu.

■ DRUGO PREDAVANJE so ime
li novomeški rezervni oficirji in podoficirji prejšnji teden v Domu 
JLA.

■ GIBANJE PREBIVALSTVA
— rodili sta: Milena Prelesnik la Jerebove 2 — Jožeta in Vera Gri
čar z Mestnih njiv 6 — dečka.

D o p o l n i t v e n a  d e l a  v  D o m u  k u l t u r e

Letos naj bi zgradili zaodrski prostor z novo garderobo, v sedanji garde
robi pa bo depo in shramba za kulise in druge gledališke rekvizite N o v o m e š k a  k r o n i k a



PRED »H. DOLENJSKIM NOVINARSKIM 
PLESOM

n  ■  ■  v

Irenin n2š¥@sisi usdgik
M cs/ 0  '  d

Zametni glas Irene Kohont si je tudi med našim  
občinstvom pridobil dokaj občudovalcev, zato smo 
priljubljeno pevko povabili na naš letošnji novinar
ski ples.

Pismeno sm o jo  prosili za intervju, a nam  je 
odgovorila v 13 skopih vrsticah:

— Rojena v M ariboru, že 7 let živim v Ljubljani. 
Za radio sem posnela 60 popevk. Točnega števila 
TV nastopov se ne spom injam , verjetno jih  je bilo 
okrog 80. Gostovala sem po vsej Jugoslaviji, Rusiji 
in v Italiji. Posnela sem tr i sam ostojne plošče in 
nekaj skupnih. Največji uspeh sem  dosegla s po
pevko »španski harlem« in leta 1964. s prvonagra- 
jeno skladbo na Slovenski popevki »Sel si mimo«. 
Dodala bi še to, da je  moj konjiček m oda in da 
sporočite bralcem  Dolenjskega lista moje naj lepše 
pozdrave!«

K ratko in jedrnato! K ar pa zadeva Ireninega ko
njička: prepričani smo, da bo z njeno udeležbo na 
novinarskem  plesu visoka m oda nedvomno zasto
pana.

Tudi letos modna revija
Udeležencem novinarskega plesa bomo v orga

nizaciji Centra za sodobno oblačenje v Ljubljani 
tudi letos prikazali najboljše modele z ljubljanske 
modne revije. Prikazali bomo izdelke naših doma
čih uglednih tovarn, kot so LISCA in JUTRANJKA 
v Sevnici, NOVOTEKS in  LABOD v Novem m estu, 
BETI v Metliki TRIKON v Kočevju, razen tega 
pa še najboljše od drugod.

Program  modne revije domačih proizvajalcev 
bodo dopolnili izredno lepi športni, dnevni in ve
černi modeli znanih tovarn RAŠICA-Gameljne, AL- 
MIRA-Radovljica, PLETENINA-Ljubljana, VEZENI- 
NA-Maribor itd. Manekenke bodo nosile oblačila, 
kakršna si zahtevnejši potrošniki želimo, čeprav so 
malce nenavadna. Vse, kar bomo videli m orda ne 
bo našim  razm eram  prim em o, a nič zato. Vsaj 
pokukali bomo v svet domače mode, ki n iti ni več 
v tolikšnem  zaostanku za zahtevami znanih pari
ških modnih hiš. Modna revija bo za vsakogar p ri
jetno doživetje.

RIA BACER

— Da, z direktorjem sva šolska tovariša, samo 
da sem Jaz diplomiral, njega pa so nagnali iz 
drugega razreda...

MIROSL
j k P t r i  m e d v j e d i c a

fodi  ZAGREBAČKO KAZALIŠTE M L A D I H ^  
U 1 6 . 3 0  SAT

F R A N  F I N 2 G A R

D I V J I  L O V E C  
Izvodi KPD »LOJZE KOŠA K«,  K ost an jevi ,

Slednjič so Kostanj evičani, potem ko so 
obiskali Slovence v Karlovcu in se predsta
vili v tamkajšnjem gledališču, nastopili pred 
kratkim s svojo postavitvijo Finžgar j eve ljud
ske igre »Divji lovec« še v osrednjem hrva
škem dramskem gledališču v Zagrebu. Te 
predstave so se vsi do zadnjega sodelavca 
bali, saj je nastopiti v tako ugledni gledališki 
hiši, kot je zagrebška Drama, v resnici velika 
odgovornost. Zato pa so se Kostanj evičani na 
predstavo še posebej pripravili in jo dva dni 
pred nastopom v Zagrebu preizkusili v Arti
čah, kjer je bila pri nabito polni artiški dvo
rani hvaležno sprejeta.
V Zagrebu so bili Kosta- 

njevičani gostje tam kajšnjega 
Slovenskega doma, ki ima 
več tisoč članov. Društvo, ki 
deluje med zagrebškim i Slo
venci z veliko vnemo, si je 
predstavo »Divji lovec« iz
bralo za proslavo 40-letnice 
družbenega delovanja. Zato 
je bilo gostovanje vseskozi 
v prazničnem  vzdušju, ki se 
je začelo s slavnostnim  go
vorom podpredsednice Ruže 
Lucije Petelinove. Le-ta je 
pred  pričetkom  predstave 
opijala v svojem govoru šti
ri decenije zagrebškega slo
venskega kultumo-prosvefcne- 
ga društva Slovenski dom, 
sedanji položaj društva in 
slednjič še dejavnost Dolenj
skega kulturnega festivala 
s katerim  gojijo zagrebški 
Slovenci že toliko let nadvse 
prisrčne stike. Govornica Je 
v svojem govoru poudarila:«

»Štirideset let delovanja 
našega kultumo-prctevetnega 
društva v tako močni kul
turni sredini, kot je  bratski 
hrvaški Zagreb, ni m ajhna 
stvar. Ne samo zato, ker 
živi v Zagrebu mnogo Slo
vencev, am pak predvsem za
to, da ne bi ti zagrebški 
Slovenci bili samo m rtva 
številka priseljencev iz ožje 
domovine Slovenije, ampak 
njen živi utrip , žila istega 
ožilja in čustvo istega srca.«

Društvo se zlasti zadnja 
leta bori s težkim i finančni
mi problemi, toda vztraja. 
Knjižnica s čitalnico redno 
d e lu je  pevski zbor pod vod
stvom pevovodje R ajterja 
nastopa doma in gostuje tu 
di v Sloveniji, le gledališka 
družina je zam rla, ker je ne
stor slovenskih gledaliških

umetnikov Hinko Nučič ope
šal, k a r je govornica posebej 
poudarila z besedami:

»Prišla je k  nam  dom6 in 
preko mej d ožje domovine 
proslavljena igralska družina 
prosvetnega društva »Loj
ze Košak« iz Kostanjevice, 
ki jo od uspeha do uspeha, 
iz leta v leto, od festivala 
do festivala vodi požrtvovalni 
um etniški vodja Lado Sm re
kar. Krog njega je zbrana 
m arljiva in zvesta dram ska 
družina, kot so pred le
ti v Zagrebu biM slovenski 
dram ski am aterji zbrani ok
rog svojega učitelja in vod
nika, gledališkega um etnika 
Hinka Nučiča. Zaradi boleh
nosti ga danes ni med nami, 
vendar rečem: med nam i je! 
Čutimo ga, njegovi učenci 
smo in njegovi dolžniki. Kje 
so že taki Nučiči? Kje je več 
takih Smrekarjev!?«

Po vsem tem  je bilo vsa
kemu od nastopajočih jasno, 
da m ora dati vtse od sebe. 
2 e na vaji so nekateri za
grebški gledališčniki postali 
pozorni ob Gasparij evih ku
lisah in ob žlahtni ansam 
belski igri, ki so ji bili priča 
ob snem anju za televizijo, na 
predstavi pa je to pot pre
kosil samega sebe zaslužni 
igralec Stane Arnšek, ki 
nastopa v vlogi župana Za- 
vrtnika. Njegov lik je bil do 
kraja  izdelan in kot običaj, 
no — oplemeniten z izred
nim glasom, polnim svežine 
in lepote, tako da je naletel 
na splošno pozornost. Sledi
li so mu izrvrstni Franci 
Zahrastnik (Gašper) in seve
da Vera Švabova (M ajda), 
ki od predstave do predsta
ve raste, te r Latlko Kukec 
(Janez) in Ivan M lakar (Tpn- 
ček). Tem ustvarjalcem  se je 
pridružil še naš prvi naro
dni pevec Tone Kozlevčar, 
ki je že drugič gostoval 
v kostanjeviški uprizoritvi 
»Divjega lovca«. Poslušalci so 
ga kajpak navudšeno sprejeli, 
pa tudi igralci so biili poča
ščeni z njegovim gostova
njem, čeprav im ajo v svojih 
vrstah odličnega pevca in

PREDEN PLAČUJETE, PREMISLITE!

Davek za lahkovernost
Kako lahko človek pride ob denar

»K o n tro la , kon tro la  elek
trike!«  je  v p il neznan m o
žakar v čepici, ko je sto
p i l  v hišo, last S. M., v 
Starem trgu p r i  T reb
n jem. »Pokazal sem mu  
števec,« nam je kasneje 
pripovedoval ogo lju fan i 
las tn ik  hiše, »p r i  sebi je 
im e l nekakšno m ajhno pi- 
štolico in  je  z n jo  škrta l, 
ko t da na novo p lom b ira  
števec.«

»No, to je  v redu,« p ra 
v i neznanec. »Jutri bom  
priše l še z dvema fanto 
ma, da bomo m on tira li 
avtomat, k i izk la p lja  elek
tr ič n i tok  ob nevihtah  
(ZS stika lo ). P lačati m o
rate vnapre j 18 000 starih  
dinarjev, tako, ko t so na
re d il i tud i vaši sosedi.«

»Tega še ne potrebu
jem,« sem ugovarjal.

»Vam bomo pa odk lo 
p i l i  tok,« je od v rn il ne
znanec.

»Kaj sem hotel? Plačal 
sem.«

Neznani mož je napisal 
p o trd ilo  v treh izvodih in  
izgin il. K o  sem nekam  
preprost l is t ič  natančne
je pogledal, sem videl, da 
nim a nobenega žiga, za
to sem stekel za možem. 
B ilo  ga n i n ik je r  več. 
Videl sem, p r i čem sem, 
zato sem se z lažnim  po
trd ilo m  napotil na m il i 
co, k je r  so tako j ugoto
v ili, da sem ogoljufan. To 
so p o trd il i  tud i e le k tr i
ča rji, k i  niso poslali t i 
s ti dan ven nobenega mo
ža s ta k im  namenom, kot 
je  govo ril neznanec. Ta
ko sem b il ob denar.«

»Bi spoznali neznanega 
golju fa, ld. se je na vsa
ko p o trd ilo  podpisoval 
drugače?«

»če b i ga videl, b i ga 
prepoznal. Rad bi, da 
vsaj d rug i ne bi nasedli 
če sem m ora l že jaz ra 
zmeroma drago plačati 
svojo zaupljivost,« je de
ja l p revarani S. M.

M. L.

' Sopotnik je umrl 
takoj, voznica pa 

v bolnišnici

Sklepni prizor iz III. dejanja Finžgarjeve igre »DIVJI LOVEC«. V ospredju Stane Arnšek, 
Vera Švabova in Ladko K ukec. (Foto: D olenjski lis t)

ŠE ENO USPELO GOSTOVANJE KOSTANJEVIŠKIH AMATERJEV

„Divji lovec" je šel tudi v Zagreb

Cikcakasta sled po džungli
Moj K ulini je zlahka šel za sledjo. Tla v džungli so  

bila m ehka in razm očena. S lon  je puščal za seboj globoke 
sledi, jam ice, ki jih je h itro napolnil dež. In prav po teh  
lužicah sm o ga lahko zasledovali. Toda pot je bila huda. 
Spodrsavalo nam  je  na spolzkih tleh in včasih sm o globo
ko zagazili v blato. M orali pa sm o hoditi čim  hitreje. B il 
je to grozljiv lov, kajti stari »monarh« je divjal skozi džun
glo kot vihar.

P otem  sm o naleteli na cikcakasto sled in na dvojno  
vrsto »mlak«, ki so  ostale za njegovim i kopiti. Zdelo se  
je, kakor da je hotel zm ešati sled. Toda jaz sem  se tega  
nadejal. B ivši »monarh« je' bil zvit, veteran, ki so ga nič 
kolikokrat podili skozi pragozd, in je poznal vse trike, da 
uide zasledovalcem .

»Slon ve, da ga zasledujem o,« je  rekel Kulini in poka
zal cikcakasto sled. »Prebrisan je. Nem ara nas bo nekje 
počakal.«

Zvijača »starega gospoda«
Slon, ki ve, da ga preganjajo, si v strahu izm isli raz

lične zvijače, od katerih je n ajpogostejša  ta, da gre zdaj 
naprej, zdaj nazaj po lastn i sledi, potem  pa na prim er
nem  kraju počaka zasledovalce, č e  je lovec neizkušen ali 
če n im a sreče, se m u bo slonov rilec ovil okrog vratu, še 
preden bo doum el, kaj se z njim  dogaja.

Na naši poti je b ilo čedalje m anj visokih  dreves, vse 
več pa grm ovja in gošče. Ponekod sm o m orali laziti po 
b la tu /d a  sm o prišli skozi najhujšo goščavo. Čeprav sm o  
im eli dežne p lašče in škornje, sm o bili m okri do kože. Na 
začetku lova je bil slon  pred nam i uro hoda daleč, sedaj 
pa se je razdalja večala, kajti »monarh« se je lahko veliko  
hitreje pom ikal skozi pragozd. U pali sm o le, da se bo kje 
ustavil in se nahranil s sočnim i vejam i m ladih dreves.

Opustošena vas -  starčevo maščevanje
Gredoč za slonom , sm o prišli v vasico Vakamb, prav

zaprav v bivšo vasico. Kjer je prej stalo nekaj bednih ko
lib, so bili sedaj sam o kupi slam e in bam busovih palic. 
Stari »monarh« je vasico razdejal.

D om ačini so  m okri in zm edem  stali ob porušenih ko
libah. Sredi noči so  ostali brez strehe nad glavo in n iso ve
deli, kam  bi šli. B il je res žalosten prizor.

»Moji ljudje so  slišali, kako slon  podira kolibe, v ka
terih so spali,« nam  je povedal poglavar vasi. »Ko so  ga 
poskušali spod iti proč s  tem , da so tolk li po bobnih in 
prižigali bakle, n i zbežal, am pak je začel poditi ljudi in po
dirati kolibe. N eki otrok je  m rtev, m ati pa težko-ranjena.«

Šel sem  gledat, če bi m ateri lahko kaj pom agal. Na 
trebuhu je im ela za p est globoko rano od okla. Umrla je 
m ed tem , ko sm o ji skušali ustav iti krvavitev.

»Ubil bom  tega slona in vi se b oste  gostili z njegovim  
mesom ,« sem  obljubil zm edenem u poglavarju.

Z baterijam i sm o šli naprej v pragozd. B ilo  je že ob  
treh zjutraj. B il sem  prem ražen, m oker in izm učen ko pes, 
vendar odločen, da ubijem  starega »monarha«, preden se  
odpočijem .

»Pravila varnosti« v gošči trsja
Sled je bila sedaj veliko bolj sveža. Pobesneli slon  je  

izgubil na času, ko je  podiral naselje. D ohajali sm o ga. Ku
lini je našel sveže slonovo govno, ki se je še kadilo. Pre
gledal je sded tn rekel:

»Buana (gospodar), slon  je m iljo ali dve pred nami. 
K m alu ga bom o dohiteli.«

Malo dalje nas je  sled  pripeljala v m orje valovečega  
bam busovega trsja, ki se je kot širok zelen trak ovijala  
pobočij visokega zelenega griča. V eliko je  lovcev, ki n i
koli ne gredo za slonom  v goščo bam busovega trsja. To 
je najnevarnejše področje za lov velike zverjadi. Gosta  
steb la  so  dovolj visoka, da skrijejo  tudi najvišjega slona. 
Lovec pa vidi pred seboj le za dolžino puškine cevi.

č e  se v takem  okolju  slon  zapodi na lovca, lom i pred  
seboj trsje in  skuša z njim  pokopati nasprotnika ali vsaj 
skriti sebe. In  preden m ore lovec pom eriti, je  slon  že nad 
njim .

Toda jaz sem  zasledoval ubijalca in ga skušal za vsako  
ceno uničiti. Zato se  n isem  oziral na znana »pravila var
nosti«. S lepo sem  šel za slonom  v bam busov pragozd.

Pametna zverina nas s lu ti. . .
Na vzhodnem  nebu se je že začela razlivati prva siv 

kasta svetloba. N ekako zlovešče je obsevala listje  zelenega  
bam busa in se svetlikala na kapljah dežja, ki je lil kot za
stavo.

Vsi sm o bili že do kraja prem raženi, m okri in utru
jeni od napornega potikanja skozi bodečo, m okro džunglo. 
V takih pogojih  Je lovčevo življenje najbolj v nevarnosti. 
Od utrujenosti in  zaspanosti otop ijo  refleksi in popustijo  
prav tedaj, ko so  najbolj potrebni. Le delček sekunde lov
ca že lahko velja življenje.

16. januarja  ob 22.45 sta 
opazila čuvaja Leban in Križ 
pri novem bloku v Kidričevi 
ulici v Kočevju, da nekdo 
leze skoz okno v bližnjo

V hudi prom etni nesreči, 
ki se je pripetila 18. januar
ja  pri . Korenitki na magi
strali Ljubljana—Zagreb, je 
izgubil življenje dr. Djuro 
K e rs tn e r ,  voznica osebne
ga avtomobila BMW dr. Al- 
masa Sshinovič iz Bihaća pa 
je za hudimi poškodbami 
umrla v novomeški bolnišni
ci. Ranjen je bil tudi Tomaž 
Zupančič  iz Krškega, potnik 
v avtobusu podjetja GOR
JANCI.

Srečko Smolič iz Brestani- 
ce, voznik avtobusa podjet
ja GORJANCI, je na nepre
glednem delu ceste med vož
njo po klancu navzdol pri 
Medvec'ieku prehiteval tovor
njak s prikolico, ko je na
sproti lutel osebni avtomobil 
BMW, 5 katerim  sta se pe
ljala v< znica dr. Almasa ša- 
hlnović in sopotnik dr. Djuro 
Kerstner. Smolič je zavil na 
desno E red tovornjak, dr. ša- 
hinovič,Jva pa na levo in tre 
ščila v sprednji del avtobu
sa. Gffl)tno škodo so ocenili 
na 40.0(0 din.

Ob cesti na pobočju  nad K orenitko je ostal sam o kup srebrnosive p ločevine — 
turoben spom in na h iter in eleganten avto, v katerem  sta  še pred nekaj m inu
tam i sedela štir idesetletn i zdravnik in njegova kolegica, oba iz B ihača. Koliko  
kilom etrov sta  m orala prevoziti skozi sivi zim ski dan, da sta  našla sm rt tako 

daleč od dom a . . . ?  (F oto : M. M oškon)

Jubilej Slovenskega doma v Zagrebu -  Izreden uspeh Staneta  
Arnška -  Pozornost hrvaškega časopisja in te lev iz ije  -  Prvi mož 
slovenske narodne pesmi Tone Kozlevčar je gostoval z njimi

Ludvik Šoš je v kratkem sedemkrat kradel

samopostrežno trgovino, in 
sta  talr j obvestila postajo 
milice.

Miličai'k, lei je  prišel, je 
imel pr-cej dela, da mu vlo
milec E6 bi ušel skoz kak
šno dr11 So okno. V trgovino 
namreč ni mogel, ker ni imel 
ključa.

Na p°moč mu je prišlo 
več občanov iz bližnjih stolp
nic. Ko je vlomilec videl, da 
ne bo mogel uiti, je prilezel 
skoz okno. Bil je Ludvik Soš 
iz Kočevja, lej je zagrešil v 
zadnjem obdobju več vlomov 
in tatvin.

H 29. decem bra lani ob 
23. uri je vlomil v sam opo
strežno trgovino in odnesel 
za okoli 280 din drobiža.

Smrtna nesreča 
z amijem

15. januarja se je na cesti 
med Črnomljem in Vranovici 
sm rtno ponesrečil 37-letni 
Jože Plut iz Gradaca. Plut se 
je zvečer peljal z osebnim av
tomobilom Ami 6 iz Črnom
lja v Gradec. N aproti se je 
z osebnim avtomobilom pri
peljal Crnomaljčan Jože Ža
gar. V megli sta voznika vo
zila po sredim ceste. Ker pa 
sta se prepozno opazila, sta 
se zaletela. Plut je bil tako 
hudo ranjen, da je med pre 
vozom v bolnišnico umrl. 
Gmotne škode je  bilo za oko
li 15.000 din.

■  5. januarja letos je ob 
21.50 spet obiskal sam opo
strežnico in vzel za nad 30
din drobiža.

■  V noči od 26. na 27.
november lani je najprej vlo
mil v Pekarno in odnesel dve 
zapestni uri, usnjene moške 
rokavice vžigalnik in 6 din; 
nato je vlomil v bife GAJ 
in iz nezaklenjenega predala 
odnesel za 30 din drobiža ter 
cigarete; nato je v Rožni u li
ci vzel še moped Franca
Cerčka, vendar ga ni mogel 
vžgati, zato ga je km alu od
vrgel. «

V Trst je šlo, nazaj 

pa ne!
17. januarja popoldne sta 

se iz T rsta vračala v Jugosla
vijo z audijem  M artin Udovič, 
doma iz Bclšinje vasi pri 
Trebnjem , in Stanislav Plut, 
avtoprevoznik iz Ljubljane. 
Ko so hoteli cariniki v Ferne
tičih njuno vozilo pregledati, 
sta jo popihala proti Sežani. 
Že pred Sežano pa so ju  uje
li. Plut je že prej skočil iz 
audija in jo z zavitki ucvrl v 
dolino. Miličniki iz Sežane 
so s policijski! psom odkrili 
te zavtike, v katerih  je bilo 
380.000 din. Udovič in Plut sta 
očitno hotela denar izročiti 
nekemu posredniku v Trstu, 
ker pa ga ni bilo, sta sc z 
denarjem  vrnila v Jugoslavi
jo.

igralca Jožeta Sirotko, ki si
cer nastopa v tej vlogi.

Gostovanje je v Zagrebu 
naletelo na izredno lep od
mev tudi v časopisju, saj je 
za vodilni list »Vjesnik« na
pisal članek in ga objavil na 
najvidnejšem  m estu s sliko 
Ivana M lakarja kulturni 
urednik »Vjesnika« Vlado
Malekovič, televizija pa je 
objavila naslednji dan po
predstavi izredno lepe po
snetke Iz I. dejanja in jim  
dodala nadvse laskav komen
tar.

Predstave se je udeležilo 
več znanih osebnosti; med 
njim i sm o opazili tudi zna
menito prim adono Zlato
Gjungjenac — Gavella, knji
ževnika Toneta Potokarja,
konzula ČSSR Ch. Pacdka
in številne dinge. Kot gostje 
Slovenskega dom a so bili na 
predstavi tud i predsednik ob
čine Krško Stane Nunčič, ta j
nik Oveto Bevk, sekretar 
SZDL Peter Markovič, posla
nec Edo Komočar, kipar 
Vlado Stoviček ter književ
nik Jaro štoviček.

Po predstavi je predsednik 
Slovenskega doma v Zagrebu 
dr. Niko Sever priredil slo
vesen sprejem  v naj lepšem 
zagrebškem gostinskem loka
lu, prenovljenem  »Gradskem 
podrumu.« Povabljenih je bi
lo nad sto gostov, med n ji
mi tudi pevsiki zbor Sloven-

Ujeli vlomrktfi v samopostrežbi

ZAGREBAČKO DRAMSKO 
KAZALIŠTE

mCRVACIJE ULAZNICA NA TEL. 419-483

skega doma. Le-ta je na
bs^iketu zelo ubrano zapel
nekaj pesmi, nekaj pa jih
je dodal tudi Tone Kozlev
čar.

Predsednik dr. Niko Sever 
je v svoji zdravici poudaril, 
da je sodelovanje med repu
blikami zelo pomembno in da 
ga taki obiski samo poglab
ljajo in bogatijo.

PRIPIS:
To poročilo bi bilo zelo 

pomanjkljivo, če ne bi bilo 
v njem zahvale tisti m ateri, 
ki je v gledališče pripeljala 
svojo desetletno hčerko in 
jo med predstavo naučila 
pozdrav za igralce te r ji da
la lep šopek nageljnov. Dek
lica jih je izročila Majdi, ta 
pa jo  je ganjena poljubila. 
Med številnim  cvetjem je 
bila prav tega najbolj vesela. 
Pravijo, da je mati otroku 
med predstavo večkrat rek
la: »Vidiš, to so pa naši!«, 
čeprav ni imela nobenega so
rodnika v ansam blu. Bila je 
M atjašičeva z Dob, žena, do
ma iz preproste slovenske 
vasi, ki ji kultura ni prazna 
beseda.
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F. M. DOSTOJEVSKI —  B. VIOLIČ 
Z L O Č I N  I K A Z N A  

Scenski adaptacija romana 
S*. PUT U 19 SATI

■•VA MJESTA PO NDIN 6 —  (600.—  )

MO —  PIONIRSKI CIKLUS 2
TVVAIN — DEDIČ:
P U S T O L O V I N E  T O M A  S A W Y E R A 

1 sv odi ZAGREBAČKO KAZALIŠTE MLADIH
U 10.30 SATI

MOLIERE
S K R T A C  
Komedija

82. PUT U 15 SATI
SVA MJESTA PO NDIN 5 —  (S00,— )

JO H N  AROEN

2 I V J E T I
Drama

9. PUT

SVA MJESTA PO NDIN _

U 2 0  SATI

600.—

Ponad],

POPULARNA Sjj

MOLIERE _________
’ A C

K o m e d i j a  U 18  SATI

SVA MJESTA PO  NDIN 2 , 5 0  ( 2 5 0 . — )

BORISLAV MIHAJLOVIČ - MIHIZ 
četvrtak K O M A N D A N T  S A J L E R
19 IT .  PUT Drama U 18 SATI

Faksim ile zagrebškega gledališkega lista ob nastopu  
K ostanjevičanov v hrvaškem  glavnem  m estu

Smrtna nesreča pri Črnom lju — V hudi m egli sta  se  
15. januarja ponoči približno 1 km  od Črnom lja proti 
Metlik1 zaletela z osebnim a avtom obilom a Jože Plut, 
d e l a v e t  iz BELTA, in Jože žagar, natakar v gostinskem  
podjetju. Ker je bila m egla, oba pa sta  vozila po sredi 
ceste, .ie prišlo do hudega trčenja. Jože Plut je  med  
prevozim  v boln išn ico podlegel poškodbam , Žagar pa 
je le l^zje poškodovan. Na sliki: P lutov AMI, nekaj 
ur po nesreči. (Foto: Ria B ačer)

Če slon 
pobesni
DOŽIVEL IN ZAPISAL

RICHARD SCOT



Prvi sestanek 
komisije Turisti hitro odidejo

Manj ribolovnih dni na Kolpi

Na sestanku so med dru 
gim razpravljali o gospodar
jenju  s tem delom Kolpe v 
preteklem  letu in sprejeli 
plan za letos.

Sprejeli so tudi nov lovni 
režim za Kolpo, število lovnih 
dni za člane so znižali na 25 
v letu (prej 30), za člane RD 
Kočevje pa tudi podražili let
no ribolovno dovolilnico od 
30 na 50 din. Ribiči, ki bodo 
vse lovne dni izkoristili in že
leli še loviti, pa bodo za vsak 
nadaljnji dan odšteli za dovo
lilnico 5 din.

V kočevski občini je treba urediti več objektov, 
ki bodo turiste privlačevali

N a n ed av n i se ji u p rav n e g a  o d b o ra  T u ris tičn eg a  d ru š 
tv a  K o čev je  so  ra z p ra v lja li o tu r is t ič n ih  u sp eh ih  v 
p re tek lem  le tu , o n a č r tih  d e la  za le to s , o p ro g ra m u  
ra z v o ja  tu r iz m a  v n a s le d n jih  n ek a j le tih , iz d a ji p ro 
sp e k ta  in  d rug em .

Ko so razpravljali o tu ri
stičnem  prom etu, so ocenili, 
da so lani (po nepopolnih po
datkih) tu risti prenočili v ob
čini okoli 12.000-krat. število 
nočnin v hotelu Pugled, za 
katerega so zanesljivi podat
ki, je lani občutno padlo, p ri 
zasebnikih pa občutno porast- 
lo. Deviz je bilo lani v obeh 
menjalnicah (hotel Pugled in 
Turistično društvo) zam enja
nih za 106 odstotkov več kot 
leta 1967.

Ugotovili so tudi, da se ino
zemski in domači gostje zadr
žujejo v občini vedno manj 
dni. Zato je nujno potrebno 
urediti nekaj objektov in za
nimivosti, ki bi turiste p ri
vlačevale in jih  v občini zadr
ževale čim več dni. Na seji so 
izvolili posebno kom isijo, ki 
bo že v teh dneh sestavila 
program , katere turistične ob
jekte bi bilo treba v nasled
n jih letih urediti. Ta program  
bo društvo nato dalo v p re 
tres komisiji za gospodarski 
razvoj občine in občinski 
skupščini. Na eni zadnjih sej

občinske skupščine so nam 
reč ugotovili, da ima občina 
najugodnejše pogoje za raz
voj lesne industrije in turiz
ma. Predlagano je tudi bilo, 
naj bi gospodarske organiza
cije za investicije v ti dve 
področji v naslednjih letih 
zdfuževale določen odstotek 
skladov.

Pregled vozil
Konec preteklega leta je 

bilo v kočevski občini 833 
osebnih avtomobilov (le 23 
družbenih), 272 tovornih av
tomobilov (35 zasebnih), 9 
avtobusov, 143 prikolic (3 
zasebne), 201 m otor (le era 
družben) in 723 mopedov (21 
družbenih). V prim erjavi z 
letom prej je v občini več: 
30 osebnih avtomobilov, 13 
tovornih avtomobilov in p ri
kolic ter 23 motorjev; m anj 
pa en avtobus in  35 m ope
dov. En osebni avto pride na 
20 prebivalcev, eno m otorno 
vozilo p a  že na 8 prebival
cev.

V ponedeljek, 20. januarja, 
je  bil v Kočevju prvi sesta
nek komisije, M jo  je  imeno
vala občinska skupščina za 
izdelavo program a družbeno
ekonom skega razvoja občine. 
K om isija je  v načelu sprejela 
teze SZDL o razvodu občine, 
m enila pa je, naj bi izdelali 
program  za obdobje 10 let, in  
sklenila, da bo p ri tem  delu 
sodelovala z ustrezno repu
bliško ustanovo (zaradi m e
todologije zbiranja podatkov) 
in občinsko skupščino Ribni
ca (da bd nekatera skupna 
področja tudi skupno obde
lali, na prim er lesno indu
strijo ).

Pripravljajo pravilnik o lovu sulca -  Usta
novljene leteče patrole

16. ja n u a r ja  je  b il v K o čev ju  se s ta n e k  k o o rd in a c ij
sk eg a  o d b o ra  za g o sp o d a r je n je  z  z g o rn jim  d elo m  
K olpe. R azen  p re d s ta v n ik o v  r ib išk ih  d ru ž in  K očevje , 
B ro d  n a  K o lp i in  č a b a r  so  se  ga ude lež ili tu d i p re d 
s tav n ik i o b č in sk e  sk u p šč in e  K o čev je , D eln ice in  Ča
b ar.

Dokumentacija 
za Jasnico je

P ri splošnem gradbenem 
podjetju  ZIDAR Kočevje smo 
zvedeli, da im ajo pripravlje
no vso potrebno dokum enta
cijo za gradnjo m otela na 
Jasnicn. ZIDAR bi zgradil 
m otel v pol leta (po sistem u 
gradnje za trg ), a zanj še 
nim a dokončnega kupca. Raz
govori o prodaji motela, ki 
še ni zgrajen, teko že sko
ra j leto dni.

L etošnjo zim o kočevske ceste  in  u lice nadvse prizadevno čistijo . N a cestah  in  
pločnikih  ni snega, pa tudi luknje pri odtočnih  kanalih  redno č istijo , tako da n i 
luž. (Foto: P rim c)

SZDL O IZHODIŠČIH ZA KANDIDIRANJE

Pred volivce z jasnim programom
Predavanje ZROP
K om isija za rezevne oficir

je  in podoficirje p ri občan
skem odboru ZZB Kočevje 
je  izdelala program  dela za 
spom ladansko sezono. Med 
drugim  so v program u tudi 
štiri predavanja (prvo bo že 
28. januarja, zadnje pa v m a
ju ), taktično orientacijski po
hod in taktično tehnični zbor. 
Predavanja bodo v vseh k ra 
jevnih organizacijah ZROP in 
bodo za rezervne oficirje in 
podoficirje obvezna.

Z ukradenimi marka
mi kupil moped

Pred kratkim  so kočevski 
m iličniki odkrili, da je bil 
tisti, ki je 26. decem bra lani 
ukradel iz stanovanja Bo
židarja Pečka v K linji vasi 
500 DM, Jože Nose iz Zeljn. 
Denar je  vzel iz denarnice, 
ki je bila v suknjiču- Z njim i 
je  kupil rabljen moped.

Vlom v restavracijo 
pojasnjen

V teh dneh so miličniki le 
pojasnili vlom v kočevsko 
Restavracijo, ki se je zgodil 
že začetka oktobra lani. Ugo
tovili so. da sta bila ZLATKO 
VARDJAN, fotograf, in ZLAT
KO MALNAR, delavec, oba iz 
Kočevja, tista, Id sta odnesla 
iz Restavracije za 1335,90 din 
jedil, pijač, cigaret, gotovine 
in gramofonskih plošč.

D R O B N E
■ ■ 8 SNEG JE POTRGAL 17. 

januarja telefonske žice in Je bilo 
Kočevje od 6.30 do 9.15 brez tele
fonske zveze z Ljubljano. Najprej 
so popravili eno linijo, z drugo pa 
so imeli precej več dela. Novi 
sneg, ki je povzročil tudi več dru
gih preglavic, je bil južen.

■  ■  ■  NOVA TRGOVSKA HISA 
v središču mesta bo stala ža letos. 
Licitacija za oddajo stavbnega zem
ljišča je bila 14. januarja, odkupilo 
pa ga je poslovno združenje grad
benih podjetij IMOS, ki bo zgra
dilo trgovsko hišo za ljubljansko 
podjetje NAMA. IMOS se je celo 
s čekom za 200.000 din (kavcija) 
zaobljubil, da bo izpolnil vse po
goje, ki jih je z razpisom zahte
vala občinska skupščina. Drugi in
teresent za gradnjo trgovske hiše v 
Kočevju je bila ljubljanska PRE
HRANA, vendar je zamudila rok 
za prijavo, zato ni mogla sodelo
vati na licitaciji.

■  ■  ■  V NOVEM KIOSKU 
»DELA« pri občinski skupščini so 
že začeli prodajaU časopise, revije, 
tobačne izdelke, kolke, znamke in 
drugo. Novi kiosk bo zelo prav 
prišel strankam na občini in sodi-

Volivci bodo sprejeli program, za njegovo izpolnjevanje pa se bodo morali 
zavzemati odborniki in poslanci -  Spet o slabih cestah

O p ro g ra m sk ih  izh o d išč ih  SZDL za k a n d id ira n je  od 
b o rn ik o v  in  po slan cev  so  ra z p ra v lja li v K očev ju  
13. ja n u a r ja . R azp rav e  so  se  udelež ili č lan i sek c ije  
za g o sp o d a rs tv o , de lav ci n a  o s ta lih  p o m e m b n e jš ih  
n e g o sp o d a rsk ih  p o d ro č jih  in  poslanci.

Na sestanku so razpravljali 
o tezah za program , ki jih  je 
pripravila SZDL, in zbirali 
predloge za izdelavo progra
ma, o katerem  bodo volivci 
razpravljali na kandidacijskih 
zborovanjih. Ko bo program  
sprejet, se bodo m orali za 
njegovo uresničitev zavzemati 
vsi odborniki in poslanci.

ga bomo porabili. Program  
bo sprejet, ko bodo o njem  
razpravljali, ga dopolnili in 
potrdili volivci na bližnjih 
kandidacijskih zborih. Za n je
govo uresničitev pa se bodo 
morali zavzemati bodoči od
borniki in poslanci te r seveda

vsi občani.
Prisotni so razpravljali o 

različnih gospodarskih in ne
gospodarskih področjih in 
drugem. Značilno pa je bilo, 
da so skoraj vsi, ki so sode
lovali v razpravi, poudarjali 
tudi, da se je treba v bodoče 
odločneje zavzemati za boljše 
vzdrževanje in m odernizacijo 
cest v občini. Kočevska obči
na, ki je druga največja v re 
publiki, je  nam reč med tisti
mi, ki im ajo najslabše ceste.

RD Kočevje bo sestavila tu 
di poseben pravilnik o lovu 
sulca, o njem  pa bodo raz
pravljali in ga m orda tudi že 
sprejeli na naslednjem  se
stanku.

Za čuvajsko službo so ugo
tovili, da je draga, kljub te
mu pa ne dovolj učinkovita. 
Zato so sklenili, da bodo dali 
štirim  postajam  Ljudske mili
ce po eno brezplačno letno ri
bolovno dovolilnico in da bo
do zato miličniki še bolj so
delovali p ri odkrivanju krivo- 
lovcev in raznih prekrškov. 
Razen tega bodo ustanovili 
posebne »leteče patrole«, ki 
bodo občasno kontrolirale ri
biče. V teh patrolah bodo ri
biči in miličnik.

Sklenili so tudi, da bodo 
predlagali pristojnim  orga
nom, naj bi RD Kočevje dobi
la v upravljanje sedanje vode 
Zavoda za ribištvo.

Seja financarjev
Za pretekli torek (21. janu

arja) je  bila sklicana seja 
sveta za družbeni plan in fi
nance prti občinski skupščini 
Kočevje, in sicer z nasled
njim  dnevnim redom: obrav
navanje predloga odloka o 
prispevkih in davkih obča
nov, prom etni davek v trgo
vini na drobno in od plačil 
za storitve, prem oženjsko
pravne zadeve in razno (in
form acije o oblikovanju le
tošnjega občinskega proraču
na).

Marksistični krožek 
na gimnaziji

Na kočevski gimnaziji di
jaki delujejo v številnih iz- 
venšolskih aktivnostih. Med 
najaktivnejšim i sta verjetno 
klub OZN in m arksistični 
krožek, katerega glavni na
men je seznanjati učence z 
idejami m arksizm a in leni
nizma. Letos se bodo dijaM 
višjih razredov seznanili v 
ciklusu predavanj predvsem 
s socializmom kot svetovnim 
pojavom in s problemi, ki 
izvirajo iz tega.

—vec

Glavna značilnost tistega 
dela program a, ki govori o 
gospodarstvu, naj bi po dose
danjih tezah bila: petino na
rodnega dohodka naj bi vsa
ko leto porabili za investicije, 
gospodarstvo naj bi letno na
predovalo po stopnji 8—12 
odstotkov, število zaposlenih 
pa naj bi letno naraščalo za 
5 odstotkov.

V razpravi je bilo najbolj 
poudarjeno, naj bo program  
izdelan za krajše obdobje in 
naj bo čimbolj jasen. Progra
mov, ki niso stvarni in jih 
nihče ne izpolnjuje, je bilo iz
delanih že precej. Vendar ta 
kih programov nihče ne po
trebuje.

Pred volivce je treba p riti z 
jasnim  program om , iz katere
ga bo razvidno, s koliko de
narja bomo v prihodnjem  ob
dobju (m orda štirih  letih) 
razpolagali in kaj bomo z 
njim  naredili, se pravi, kako

IZ K O Č E V J A
šču, pa tudi prebivalcem tega dela 
mesta, saj zdaj na tem območju ni 
bilo nobene trafike.

■  ■  ■  GRADNJA IN OPREM
LJANJE novega 38-stanovanjskega 
bloka v Kidričevi ulici, ki ga gra
di podjetje ZIDAR za trg, lepo na
preduje. Prostore že belijo in mon
tirajo nekatero opremo. Vse kaže, 
da bo blok vseljiv že aprila, ko 
bodo asfaltirali še okolico.

■  ■  ■  RIBOLOVNE DOVOLIL
NIC® za Rinžo in Kolpo Je v pre
teklem letu prvič prodajalo kočev
sko Turistično društvo. Prodali so 
jih za 640 din, od tega skoraj dve 
tretjini za Rinžo. Tudi ribiči in tu 
risti so postali za ribolov v Rinži 
posebno navdušeni, ko so videli, 
da imajo domači ribiči precej sre
če pri lovu krapov in linjev.

■  ■  ■  NEKULTURNO VEDE
NJE nekaterih šoferjev in sprevod
nikov SAP v skupni pisarni SAP 
in Turističnega društva na avto
busni postaji je v zadnjih dneh 
prenehalo. Opomini vodstva SAP in 
TD so zalegli, upamo pa, da ne 
bodo kmalu pozabili nanje.

Lepo skrbijo za živali
Podmladek društva za varstvo živali uspešno 
dela že 4 leta -  Hrano za ptice je dalo KGP

P ri Ivu  S tan iču , p re d se d n ik u  p o d m la d k a  D ru š tv a  za 
v a rs tv o  živali n a  ko čev sk i o sem le tk i sm o  se  p o za 
n im ali o de lu  č lan ov  teg a  d ru š tv a . V z ad n jem  času  
je  b ilo  s liša ti n a  n jih o v  ra č u n  tu d i k ak šn o  p ik ro . 
T akole n am  je  odgovoril:

Uplenil sulca
Pred kratkim  se Je ribiška 

sreča nasm ehnila Francu Vol
fu, učitelju iz Vasi-Fare. še l 
je na sulca. Komaj dvakrat je 
vrgel vabo, že mu je  na vrvi
ci obvisel 90 cm dolg »kralj« 
Kolpe — sulec.

Miha K larič, dom ačin  iz N ovih  sel, je  prepričan, da bi 
m orali cesto  K očevje-D elnice zaradi vedno večjega pro
m eta in  p ogostih  n esreč m odernizirati. S  tem  bi tudi 
odprli svetu  zgornjo dolino K olpe. Zdaj se  p ogosto  d o 
gaja, da pozim i ob tiče vozila  kar za več dni pod hudim  
čolnarskim  klancem . Med tem i vozili je  tudi avtobus, 
ki vozi otroke v šo lo  in  dom ov. Zaradi neprevoznega  
klanca m orajo šo larji v hudi zim i osta ti dom a ali pa 
se  m učijo do šo le  kljub snegu in m razu kar peš.

(Foto: P rim c)

— Naš podmladek je bil 
ustanovljen hkrati z Dru
štvom za varstvo živali leta 
1964. Vendar je društvo km a
lu zamrlo, podmladek pa ne. 
Celo napredovali smo in po
večali število članstva od 50 
na čez 200.

Člani podm ladka im ajo vsak 
mesec sestanek, na katerem  
poročajo o prim erih mučenja 
živali in svojem delu. Neguje
mo ranjene živali, krmimo 
ptice, prebiram o literaturo  o 
živalih, gledamo filme in dia
pozitive, se pogovarjamo o 
našem delu in doživetjih med 
počitnicami, izdajam o svoj 
list »Gnezdece« (ki je  edini te 
vrste v Jugoslaviji in smo 
prav zanj prejeli žd* republi
ško nagrado), sodelujem o s 
sorodnim i organizacijami na 
drugih šolah, prirejam o izlete 
v naravo, opominjam o nečla
ne, ki hote ali nehote mučijo 
živali, in  drugo. Vsak član 
m ora im eti doma na oknu ali 
vrtu tudi krm ilnico za ptice.

Pozimi oskrbijo podmlad- 
karji vsako dopoldne in po
poldne krm ilnice za ptice, za
to ne m ore držati, kakor nam 
nekateri očitajo, da so krm il
nice prazne. To zimo smo po
rabili že okoli 200 kg krm e. 
Preteklo zimo nam  je  dalo 
KGP 200 kg ptičje krm e, to 
zimo pa celo 300 kg. Za razu

mevanje in pomoč se m u ob 
tej priložnosti iskreno zahva
ljujemo.



SNEŽNA NADLOGA v Ribnici je precej huda. Še huje pa je, ko se začne sneg 
topiti. Velike luže so na cestah in celo na pločnikih. Ljudje se jih izogibljejo, 
kakor vedo in znajo, saj hodijo nekateri kar po sredini ceste. Pri tako vzdrževanih 
cestah in ulicah ni nič posebnega če avtomobilist kljub vsej previdnosti oškropi 
pešce. (Foto: Primc)

P o m e m b e n  s t a t u t  v  r a z p r a v i

Statut Stanovanjsko komunalnega podjetja ni pomemben le za ta kolektiv, 
ampak tudi za širšo javnost -  Urejati mora vrsto odnosov

Ribniško Stanovanjsko komunalno podjetje je le 
poslalo občinski skupščini v potrditev svoj statut, 
ki je pomemben tudi za širšo javnost.

P o v s o d  o  i z o b r a ž e v a n j u

Na občnih zborih osnovnih organizacij sindikata 
zelo živahno še  o deiitvi dohodka

Enota za gospodarjenje s 
stanovanjskimi hišami v druž
beni lastnini in enota Komu
nala, ki sta del tega podjetja, 
opravljata namreč naloge 
splošnega pomena in ima za
to do njiju občinska skupšči
na posebne pravice in dolž
nosti.

Prav zato je pomembno, 
katere pravice bo statut dolo
čil samoupravnim organom 
teh dveh enot, v katerih je od 
nad polovico do dveh tretjin 
zunanjih članov. Z ozirom na 
sestav podjetja je nujno, da 
imata samoupravna organa 
obeh enot vse bistvene pri
stojnosti: delitev dohodka,
sklepanje o uporabi in razpo
laganju s sredstvi, odločanje 
o organizaciji dela in odloča
nje o delovnih razmerjih, ra
zen tega pa še tiste naloge, ki 
jih nalaga statut.

Centralnim samoupravnim 
organom podjetja je potreb
no določiti le tiste naloge, ki 
so v zvezi s predstavljanjem 
podjetja navzven in so po-

Med Restavracijo in pošto 
nameravajo porušiti stavbe in 
drevje. Na tem prostoru bo
do najprej uredili parkirišča, 
kasneje pa bodo zgradili dalj
ši objekt, ki bo imel v spod
njih prostorih trgovine, v 
zgornjih pa tujske sobe, ki 
Jih zdaj v Ribnici primanj
kuje.

2e spomladi nameravajo 
začeti s preurejanjem sedanje 
Restavracije, ker so nekateri 
prostori slabo izkoriščeni, ne
kateri pa budi že zastareli.

Tako bodo pri sedanjem 
glavnem vhodu uredili mlečno 
restavracijo, pri vhodu s par
kirnih prostorov pa točilnico 
in bife. V zgornjih prostorih 
bodo uredili dve manjši go
stilniški sobi za zaključene 
družbe, modernizirali pa bodo 
tudi sedanje tujske sobe in 
uredili kopalnice. Vse prosto
re nameravajo v bodoče ogre
vati s centralno kurjavo.

Restavracija bo dobila 
predvidoma tudi dva neonska 
reklamna napisa, ki bosta pri
tegnila vanjo marsikaterega 
tujca. Sedanja firma Resta
vracije je namreč zastarela

trebne za usklajevanje dela 
med posameznimi enotami 
podjetja.

Na področju stanovanjske
ga gospodarstva je taka orga
nizirana oblika samoupravlja
nja nujna, ker je občinska 
skupščina zagotovila s svoji
mi akti in v sporazumu z de
lovnimi organizacijami zdru
ževanje sredstev za stanovanj
sko izgradnjo. Pomembno je 
namreč, da bo tako zbrani de
nar najbolj gospodarno upo
rabljen. To pomeni, da je tre
ba pri stanovanjski gradnji 
zagotoviti javnost dela (javni 
natečaji, zbiranje ponudb za 
gradnje novih stanovanjsko- 
komunalnih objektov itd.). Le 
tako delo bo prisililo gradbe
no enoto pri Stanovanjsko ko
munalnem podjetju, da bo 
sledila rasti produktivnosti v 
gradbeni stroki. Praksa je že 
pokazala, da ni na mestu po
moč domači gradbeni delovni 
organizaciji s strani občine, 
in to za vsako ceno (likvida
cija GRADBENIKA).

in še tako majhna, da jo med 
drugimi firmami tujec zelo 
težko opazi ali pa sploh ne.

Načrte za modernizacijo 
Restavracije je trgovsko pod
jetje »JELKA« že dalo delati, 
da bodo spomladi lahko čim- 
prej začeli s preurejanjem in 
drugimi deli.

S s e je  TD R ibn ica
Na zadnji sejd upravnega 

odbora Turističnega društva 
Ribnica pretekli petek so raz
pravljali o letnem obračunu, 
inventuri, pripravah za Ju
trišnji občni zbor in o osnut
ku delovnega programe za 
letos.

SZDL o k a n d id a tih
Za včeraj popoldne je bdlo 

v Ribnici sklicano področno 
posvetovanje predsta/vnikov 
občinskih konferenc SZDL 
občin Kočevje, Ribnica ki 
Grosuplje. Na njem naj bd 
razpravljali o možnih kandi
datih za poslance republiške 
skupščine.

Statut Stanovanjsko komu
nalnega podjetja, o katerem 
prav v teh dneh razpravlja 
posebna komisija, mora za 
daljše obdobje urejati te od
nose in še vrsto drugih druž
benih odnosov.

V ribniški občini je večina 
sindikalnih podružnic že 
opravila letne občne zbore. 
Za večino lahko ugotovimo, 
da so bili uspešni in so dali 
mnogo koristnih pobud za 
bodoče delo, tako v sind kalni 
organizaciji kot organih 
upravljanja. Skoro povsod so

M r š a v  o b č in s k i  

p r o r a č u n
V ribniški občini so minulo 

leto planirala občinski pro
račun v višini 3,106.000 din, 
do konca decembra pa se je 
v občinski blagajni nabralo 
2,846.643 din ali okrog 90 
odstotkov predvidenih sred
stev. Seveda so bili primer
no dohodkom tudi izdatki 
ponekod skromnejši od pri
čakovanj. Za kulturo in pro
sveto so porabili 133.000 din, 
za socialno skrbstvo nekaj 
nad 416 tisočakov, za zdrav
stveno varstvo 127.526 din, 
komunalno dejavnost 51.597 
din, za delo državnih orga
nov 1,357.923 din, za KS sko
ro 21.000 din itd.

Največji porast izdatkov iz 
proračuna je bdi lansko leto 
dosežen na področju social
ne zaščite (socialne podpore, 
oskrbnine za odrasle v do
movih, oskrbnine v mladin
skih domovih, zdravstveno 
varstvo itd). —vec

bili člani sindikata seznanjeni 
s poslovnimi uspehi svoje de
lovne organizacije. 
v Ugotavljali so uspehe, ana
lizirali pomanjkljivosti in go
vorili o proizvodnih nalogah 
v tem letu. Seveda je bila po
vsod na dnevnem redu delitev 
osebnega dohodka po najbolj 
pravičnih kriterijih.

Na občnih zborih smo s 
presenečenjem opazili, da so 
proizvajalci prizadeto raz
pravljali o izobraževanju. 
Ugotovitev, da skoraj polovi
ca zaposlenih med nekvalifici
ranimi delavci nima dokonča
ne osnovne šole, ni razveselji
va. Pa tudi med polkvalifici- 
ranimi in priučenimi je pre
cej takih, ki nimajo vseh 
osmih razredov osnovne šole. 
Veliko besed je bilo izrečenih 
tudi o strokovnem izobraže
vanju delavcev, strokovnih 
kadrih itd.

Na zborih so sprejeli pra
vilnik o delu posamezne 
osnovne organizacije sindika
ta, ki jim bo služil za napo
tilo pri bodočem delu.

D obra  u d e le ž b a  na 
s e ja h  O bS

Občinska skupščina Ribni
ca je imela od zadnjih voli
tev (leta 1967) 16 skupnih sej 
obeh zborov, enkrat pa se je 
zbor delovnih skupnosti se
stal sam. Udeležba odborni
kov na sejah je bila zadovo
ljiva in je znašala povprečno 
nad 70 odst tkov Vse seje so 
bile sklepčne. Vseh sej so 
se po uradnih podatkih ude
ležili odborniki: inž. Pavel 
Trdan (predsednik zbora de
lovnik skupnosti), Franc 
Trdan (predsednik občinske
ga zbora). Ivan Laivrič (pod
predsednik občinske skupšči
ne in Slavka Pucar. Več od
bornikov pa je bilo le po en
krat opravičeno odsotnih.

P r e d  v o l i t v a m i
V ponedeljek, 20. januarja, 

je bala v Ribnici seja volilne 
komisije pri občinski konfe
renci SZDL. Na njej so se 
pogovorili o pripravah na vo
litve in organizaciji volilnih 
enot. Za predsednika komisi
je so izvolili Dušana Lavriča.

V odna s k u p n o s t  
č is t i  p o ž ira ln ik e

Splošna vodna skupnost 
Ljubljanica—Sava je v pre
teklem letu v ribniški občini 
očistila dva požiralnika v Go
riči vasi, očistila del kanala 
od Tentere do Bistrice in ob 
njem dva požiralnika ter 
vzdrževala strugo Bistrice. 
Zaradi očiščenih požiralnikov 
v Goriči vasi pa voda ne 
odteka hitreje in nevarnost 
poplav ni manjša. Prav zato 
so začeli čistiti in urejati 
kanal, ki odvaja odvečno vo
do iz Bistrice v Tentero.

O b č n i  z b o r  T D  

in  p r e d a v a n j e
Jutri, v petek, 24. januarja 

bo v domu JLA v Ribnici 
občni zbor Turističnega dru
štva. Na njem oodo pregle 
dali dosedanje delo, sprejeli 
delovni program, izvolili no
vo vodstvo in sprejeli nova 
pravila. Na zboru bodo raz
pravljali tudi o morebitni 
ustanovitvi Turistične zvezi* 
za zahodno Dolenjsko. Ljub
ljanska turistična zveza je 
namreč razpuščena, z Dolenj
sko pa so slabe zveze. Nova 
zveza naj bi združevala turi
stična društva kočevske in 
ribniške občine, pa tudi osta
le do Turjaka Po občnem 
zboru bo imel znani turistič
ni delavec in predavatelj Sta
ne Tavčar iz Kranja predava
nje »Severna in Južna Ameri
ka«. Isto predavanje bo prej, 
ob 15. uri, v osnovni šoli. Za 
Ribničane bo predavanje po
sebno zanimivo še zato, ker 
je precej njihovih rojakov na 
teh celinah.

T r i  m i l i jo n e  

z a  i z o b r a ž e v a n j e
Minuli teden je temeljna 

izobraževalna skupnost v 
Ribnici obravnavala realiza
cijo finančnega načrta za 
lansko leto m pregledala ok
virni načrt za letos.

Lansko leto je imela TIS 
2,164.241,14 din dohodkov. 
Sola v Ribnici je porabila 
1,154.453,40 din, Sodražica 
460.689 din, Loški potok 
280.755 din, glasbena šoda 
90.090 din, delavska univerza 
36.730 din itd. Letošnji finan
čni načrt predvideva za 
3,204.419 din izdatkov, in si
cer za ribniško šolo 1,732.922 
din, za šolo v Sodražici 
657.004 din, Loški potok 
418.486 din, ZPPS Ljubljana
35.000 din, za B program (DU 
in glasbena šola) 196.589 dan 
itd.

Razprava na seji TIS Je 
bila dokaj mučna in žolčna, 
predvsem pa so govorili tudi 
o tem, kaj vse sodi v B pro
gram in kaj v A program 
(obvezno in neobvezno!). Po 
pravilih je za financiranje B 
programa previđenih 7 odst. 
sredstev A programa v glo
balu. —vec

C e n e  v  K o č e v ju  
in  R ib n ic i

krompir 0,85 0,90
sveže zelje 1,60 2,00kislo zelje 1,75 in 1,95 2,00
kisla repa 1,75 —fižol v zrnju 5,70 do 7,355,00 in 7,00
Čebula 3,30 2,80Česen 15,00 16,00solata 3,30 3,80korenje 2,45 2,50
peteršilj 5,00 —pesa 2,10 1,40radić 14,80 —cvetača 4,10 4,80Jabolka 3,55 2,50
hruške 4,00 —pomaranče 4,85 5,20
limone 5,30 5,80banane 5,80 5,80
grozdje 4,80 —
jajca (cena w» kos)0,82 0,86

J a n k o  T r o š t  -  7 5 - l e t m k
20. januarja je prazno

val 75. rojstni dan Janko 
Trošt, upokojeni šolski 
ravnatelj v Ribnici. Ob 
pomembnem jubileju so 
se ga prisrčno spomnili 
mnogi njegovi prijatelji 
in nekdanji učenci.

Janko Trošt izhaja iz 
učiteljske družine, rodil 
pa se je v Razdrtem na 
Notranjskem. Pred 50 leti 
je prišel v Loški potok 
na svoje drugo službeno 
mesto, kmalu nato pa je 
prišel v Ribnico. 1929 je 
postal ravnatelj ribniške 
meščanske šole in jo us
pešno vodil do osvobodit
ve. Kasneje je preživel 
osem let v Idriji kot 
prosvetni delavec in vnet 
muzealec. Po upokojitvi 
je spet prišel v Ribnico 
in se takoj posvetil usta
navljanju oziroma utrje
vanju in razširitvi etno
grafskega muzeja, ki naj 
bi ohranil tisočletno zgo
dovino domače obrti — 
suhe robe in lončarstva.

2e mladega učitelja Je 
domača obrt pritegnila z 
nepremagljivo silo in za
pisal se Ji je za vse živ
ljenje. Počasi je, stran za 
stranjo, odkrival pretek
lost doline, spoznaval 
njen razvoj, njene boje 
in hotenja. Po njegovi za
slugi o Ribnici in njenih 
ljudeh, predvsem pa o

tukajšnji domači obrti, 
vemo veliko več kot kdaj 
prej.

2e leta dolgo z žalostjo 
ugotavlja, da domača 
obrt propada, deloma tu
di zaradi obdavčitve izde
lovalcev. Nekoč je od su- 
horobarstva živelo v šir
ši pokrajini okrog Ribni
ške doline do 35 000 lju
di, danes jih je le še ma
lo. Po osvoboditvi je ve
liko storil za ohranitev 
domače obrti oziroma za 
njegovo preusmeritev v 
spominkarstvo. Lahko tr
dimo, da je precejšnja 
Trostova zasluga, da rib
niški spominki danes slo
vijo daleč prek domačih 
meja, saj izražajo stolet
no tradicijo domače obr
ti, dušo in bistvo ribni
škega človeka.

Ribniški muzej, ki lah
ko obiskovalcu prikaže le 
najvažnejše primerke do
mače obrti, nekajkrat več 
materiala pa je spravlje
nega po vaseh, naj bi se 
po njegovih načrtih raz
širil in zajel široko ob
močje daleč izven Ribni
ške doline: vse tiste kra
je, kjer so nekoč izdelo
vali ali pa še danes iz
delujejo suho robo

Janku Troštu veljajo 
ob njegovem jubileju is
krene čestitke mnogih 
Ribničanov. F. GRIVEC R I B N I Š K I  Z O B O T R E B C I

■ ■ ■ STANOVANJSKO KOMUNALNO PODJETJE Ribnica izdeluje t kletnih prostorih stare občinske hiše betonske cevi različnih 
dimenzij ln betonske robnike. Tako bo zaposlili gradbene delavce, ker so gradbena dela zaradi mraza pre; 
nehala.

■ ■ ■ POGON NA VOLKOVE so imeli pred kratkim ribniški lov
ci, toda uspeha ni bilo. Volkovi so imeli tokrat srečo in so odnesli celo kožo. Zaenkrat 6e ne prihajajo v bližino naselij, ker Jim razmero
ma ugodna zima omogoča plen v 
gozdovih.

■ ■ ■ PODRUŽNICA ZAVODA ZA ZAPOSLOVANJE delavcev v 
Ribnici se Je preselila lz dosedanjih prostorov v Oražmovi stavbi v stavbo pri železniSkl postaji Ribni
ca, kjer ima pisarno tudi podruž
nica Komunalnega zavoda za socialno zavarovanje Ljubljana.

■ ■ ■ ČAS KOLIN se bliža koncu. Kmetje rede predvsem prašiče za svoje potrebe. Razmeroma nizka odkupna cena prašičev Jih ne spodbuja k reji za prodajo. Tako Je bilo t Številnih kmečkih

hišah veselo, ko so imeli domač praznik. Tudi pijače ni manjkalo, saj so mnogi napreSali toliko mosta, da ga bodo do nove letine komaj pospravili. Tudi žganja so 
veliko nakuhali.

■ ■ ■ ŠTEVILNI LASTNIKI TELEVIZORJEV v Sodražici se Jeze, ker imajo slabo sliko. Kraj leži v tako imenovanem mrtvem kotu, M Jim brani, da bi imeli normalne sprejemne slike. Pretvornik na Travni gori sicer delno pripomore k izboljšanju slike, vendar ne toliko, da bi bil sprejem tak, kot 
si ga ljudje želijo.

■ ■ ■ NEKATERI STANOVALCI STOLPNIC in Inlesovih blokov 
so Se iz prejšnjih let ohranili navado. da imajo čez zimo odvečna drva zložena ob zgradbah. To ni v okras Ribnici, zato bi bilo prav, 
da bi to navado opustili.

B ■ H TEČAJ ZA VARSTVO PRI DELU za vodilne uslužbence v delovnih organizacijah kovinske 
stroke pripravlja Delavska univerza v Ribnici. Začel sc bo v februarju in obsegal okoli 50 ur predavanj. Tečaj bo v Kovinskem podjetju.

R e s t a v r a c i j o  b o d o  p r e n o v i l i

Ribniška Restavracija bo pridobila še mlečno 
> restavracijo, bife, točilnico,

Ribniški trgovci imajo lepe načrte, ko bodo uredili 
gostišča v Ribnici. Pred kratkim so namreč prevzeli 
gostinske obrate, ki so bili doslej v sestavu ljubljan
skega podjetja DAJ-DAM.



„ D O L E N JK A " b i 

g r a d i l a
Da bi Viničani radi imeli 

sodoben trgovski lokal, je že 
stara stvar, letos pa se je 
pokazala možnost, da bi ga 
vendarle dobili. Trgovsko po
djetje Dolenjka iz Novega 
mesta je pripravljeno graditi, 
vendar pa nastajajo težave 
glede lokacije. Predlagajo, naj 
bi nova trgovina stala na tr
gu, kjer je največji promet, 
edini primeren prostor pa je 
župnijski hlev, ki razen tega 
tuda ne sodi na trg. Pred 
dnevi so bili na Vinici že pr
vi pogovori med predstavniki 
podjetja Dolenjka, župnijske
ga urada in domačih organi
zacij. Podjetje nudi za hlev 
s parcelo 30 odstotkov več 
kot ju uradno cenijo, vendar 
do sporazuma pri ceni še ni 
prišlo.

V in ica : z a se b n ik i  
d ra ž ijo  z e m ljo

Odkar se na Vinici govori 
o razvoju turizma, so 7»seb- 
niki močno povišali cene 
gradbenim zemljiščem. Zdaj 
zahtevajo za gradbeno parce
lo za skromno hišo 16.000 din, 
nekateri celo več. TAni ’e bi
lo na Vinici zgrajenih sedem 
hiš — toliko jih ni hilo v 
vseh povojnih letih — letos 
pa je pri gradnjah spet za
stoj. Kdor ima z zemljo špe
kulantske načrte, se bo uštel, 
ker bo še letos sprejet za
zidalni načrt za Vinico.

Letos ne bodo odnehali
2e lani je bila v programu 

gradnja ceste Sodevci—Raden
ci, vendar do uresničitve na
črta ni pri&lo, ker so vsa 
razpoložljiva sredstva v obča
ni Črnomelj namenili gradnji 
asfaltne ceste do Vinice. Ob
čani s starotrškega predela 
so to z razumevanjem spreje
li, letos pa so odločeni na
peti vse sile, da bi tuda oni 
dobili cesto in vodovod do 
Kota. Občani plačujejo samo
prispevek in hočejo od tega 
kaj imeti, pripravljeni pa so 
pomagata tudi s prostovolj
nim delom.

Preurejanje mrtvašnice 
bodo nadaljevali

Krajevna skupnost v Sta
rem trgu je že jeseni začela 
preurejati mrtvašnico, spomla
di pa bodo dela nadaljevali. 
Od občine so dobili 5 tisoč 
din dotacije za lani, kar bo
do uporabili za' dograditev 
mrliške veže, ostalo pa za kra
jevno razsvetljavo.

Spomnili so se nas
Belokranjsko gradbeno pod

jetje v Črnomlju je povabilo 
pred novim letom na prija
teljsko srečanje svoje upoko
jence, jih pogostilo in obda
rovalo z denarnimi in knjiž
nimi nagradami. Za to sre
čanje se upokojenci apravi 
podjetja zahvaljujejo in jim 
želijo uspeh pri delu.

V. P.

B u t o r a j :  » P r e p o č a 

s i  n a p r e d u j e m o «
Ljudje iz Butoraja pravi

jo, da se pri njih vaške teža
ve prepočasi rešujejo. Prav 
nejevoljni so zaradi tega, ker 
morajo njihovi otroci še zme
raj pešačiti v šolo okoli 6 
km do Črnomlja, medtem ko 
so za nekatere druge vasi 
prevoz šolarjev že uredili 
Prav tako menijo, da je v va
si napeljava industrijske
ga toka neobhodno potrebna. 
Vaščani so pripravljeni pri 
napeljavi pomagati z delom 
In prispevati tudi v denarju.

N O V I C E

■

„ Š e  n i s m o  p o i s k a l i  v s e h  m o ž n o s t i  

z a  s p o j i t v e  v  g o s p o d a r s t v u "

Kako je z uresničevanjem resolucije VI. kongresa ZKJ v praksi? Odgovarja 
sekretar občinskega komiteja ZKS v Črnomlju Jože Vajs

Podjetje Mesarija in klavnica Črnomelj je tik pred 
začetkom letošnjega leta dogradilo na Vinici lepo stav
bo, v kateri posluje ta sodobna mesnica in bife z 
delikateso. Pridobitve so občani zelo veseli, želijo pa 
si tako izbiro mesa in mesnih izdelkov, kot je bila 
prve dni poslovanja. (Foto: Ria Bačer)

— Ali ste se v vaši občini 
že lotili pokongresne dejavno
sti in uresničevanja resolu
cije v praksi?

— Pri nas obravnavamo re
solucijo hkrati s konkretni
mi problemi na posameznih 
področjih dela komunistov. 
Tudi komisije pri občinski 
konferenci ZK odpolnjujejo 
svoje programe dela s smer
nicami resolucije, posebno v 
tistih zadevah, ki so na na
šem območju najbolj pereče 
in zahtevajo čimprejšnjih 
sprememb. Na aktivih bodo o 
resoluciji razpravljali hkrati 
s težavami v podjetju, na te
renu pa bodo v luči resolu
cije reševali krajevne zadeve.

NA SEJI MESTNEGA ODBORA SZDL

Z a k a j  v  Č r n o m i j u  r a i v o j  z a o s t a j a ?

Razvoj si v črnomaljski občini prepočasi utira pot, strokovnjaki bežijo -  
Na volitvah naj ima vsak kandidat tudi sokandidata

Na nedavni seji novoizvo
ljenega mestnega odbora 
SZDL so razpravljali o stanju 
gospodarstva v občini in mož
nostih za hitrejši razvoj. Ugo
tovili so, da se število zapo
slenih vse prepočasi veča in 
da strokovnjaki odhajajo, ker 
doma ne dobe ustreznega pla
čila za svoje delo.

Medtem ko ima izdelan na
črt za nadaljnji razvoj samo 
tovarna BELT, pa podjetja 
Belsad, Begrad, Kovinar in še 
nekatera druga ne vedo, kaj 
bo z njimi čez leto dni. To
varna sadnih sokov Belsad je 
približno 10 let v enakem po
ložaju in životari iz rok v 
usta, medtem ko je na primer 
sorodno podjetje mirenska 
DANA, zelo napredovala.

Na seji so poudarili, da 
brez novih investicij v gospo
darstvo ni računati na večje 
uspehe, zato bi morali poiska
ti vse vire in možne oblike

P red  le tn im i 
s k u p š č in a m i RK

Pretekli četrtek je občinski 
odbor RK v Črnomlju orga
niziral posvet s predsedniki 
in sekretarji krajevnih orga
nizacij, kjer so razpravljali o 
pripravah na letne skupščine 
osnovnih organizacij. Sklenje
no je bilo, da bodo na tere
nu obravnavali predvsem de
lovni program za letošnje le
to, sprejemali pravila osnov
nih organizacij, obravnavali 
bodo krvodajalstvo in pro
gram vsesplošne ljudske ob
rambe

pomoči širše družbene skup
nosti, da se zagotovi hitrejši 
razvoj mesta, občine Črno
melj in celotne Bele krajine 

Člani odbora so razpravlja
li še o kandidatih za spomla
danske volitve. Priporočili so, 
da je treba volivcem zagoto 
viti izbiro, zato naj bi imel 
vsak kandidat še sokandidata

B E L T  i m a  5 1  š t i p e n d i s t o v

Izobrazbena raven se popravlja -  Podjetje daje 
štipendije 51 rednim slušateljem  šol in 9 čla

nom kolektiva, ki izredno študirajo

Črnomaljska strojna tovar
na in železolivarna BELT je 
imela ob začetku letošnjega 
leta 615 zaposlenih. Od teh je 
bilo 30 visoko-kvalificiranih v 
proizvodnji, 184 kvalificiranih,
9 polkvalificiranih, 325 nekva
lificiranih Med zaposlenimi 
je zaenkrat samo 7 ljudi z vi
soko šolo, 4 imajo višje šole, 
29 srednješolsko in 27 nižje- 
šolsko izobrazbo.

Podatki povedo, da se z iz
obrazbeno ravnjo v tem ko
lektivu ne morejo pohvaliti, 
prav zato pa si prizadevajo 
dobiti več strokovnjakov. V« 
začetku leta 1969 je imel Belt 
51 štipendistov. Na poklicni 
kovinarski šoli imajo 42 dija
kov, 4 na univerzah in 5 na 
srednjih šolah.

Letos bodo na novo razpi
sali najmanj 20 štipendij na 
poklicni šoli in najmanj 10 
štipendij za slušatelje višjih 
in visokih šol. Pri dodeljeva
nju štipendij bodo dali pred-

Č R N O M A L J S K I  D R O B I R
■ PRIJAVE V 2UPANC1CEV NATEČAJ so zaključene. Oddanih 

je 22 prijav Najbolj so pohiteli mladinci in mladinke iz Gribelj, 
ki so v okviru natečaja zaigrali Marca Camonettija Boeing — Boeing. Pripravljajo se Se na gosto vanja

■ V TECA. ZA ŠIVANJE IN KROJENJE, ki ga Je v Črnomlju razpisal Zavod za kulturno-pros- vetno dejavnost, se je prijavilo 40 interesentk Tako bosta delovala kar dva tečaja: eden bo v dopoldanskem času, drugi popoldne, da bodo lahkho hodile ▼ tečaj tudi Jene tn dekleta, delajo v izmenah
■ 19. JANUARJA JE BIL VDRAGATUSU občni zbor PD Otona Župančiča, ki je bil razmeroma slabo obiskan. Bogat program,

č r n o m a l j s k e ,  k o m u n u

ki so si ga zasuvill, kaže na veli ko delavnost novega odbora. Ustanovili so tri sekcije: dramsko, fol
klorno in pevsko-gl&sboao. Za no. vo predsednico je bila izvoljena 
Fanika Toman upraviteljica os novne Sole.

■ ČRNOMALJSKI RIBICI SO ZA svojo veseiico, ki so jo priredili preteklo scboto, »brali slab čas. Niso upoštevali visokega datuma in dejstve, da so že novoletne prireditve občanom precej izpraznile denarnice. Kljub temu da so prireditveni prostor v Gradu močno lamrežili so ujeli le malo težkih rib.
■ SEJA ODBORA ZA PRIPRAVO DOLENJSKEGA IZSELJENIŠKEGA PIKNIKA 17. januarja ni bila sklepčna, kar organizatorjev ne postavlja v najlepSo luč. Nekateri pododbori pa so zelo delavni. Ta

ko je pododbor za program že tx- dclal načrt pripredltev za oba sla
vnostna dneva Posebno prizadevno pa bosta morala že zdaj delati pododbora za reklamo in finance, da bosta zbrala dovolj sredstev, sicer ne bo mogoče dostojno orga nizIraU prireditve.

Razprave bodo povsod pote- navamo hkrati s problemati- 
kale v manjših skupinah, tako ko občine, podjetij in posa
da ima kar največ članov meznih krajev.
ZK možnost razpravljati. R. B.

— H katerim problemom 
zlasti usmerjate razprave?

— Naša prizadevanja se v 
glavnem vrtijo okoli iskanja 
gospodarske rasti. Nismo še 
poiskali vseh možnosti za 
spojitve v gospodarstvu in 
razvijanje kooperacijskih od
nosov, zato bo o tem precej, 
govora na aktivih komuni
stov. Ponekod bodo obravna
vali razvoj turizma, kar ve 
lja posebno za obkolpske 
predele, drugje spet komu
nalne ali druge pereče zade
ve kraja.

— Kakšnega uspeha se na
dejate od tako zasnovane de
javnosti komunistov po slo
venskem kongresu?

— Hočemo doseči, da bi 
krajevne organizacije konkre
tno prenašale resolucijo v 
življenje, zato jo tudi obrav-

Id eo lo šk o  iz o b ra ž e 
v a n je  na  p rv e m  

m e s tu
Aktiv mladih komunistov ▼ 

Črnomlju je že sprejel okvir
ni delovni načrt za letošnje 
leto, v katerem dajejo pred
nost ideološkemu izobraževa
nju. Organizirali bodo preda
vanja o zgodovinski vlogi in 
cilju komunistov, o graditvi 
samoupravne družbe in ZK, 
o marksističnih pogledih na 
svet ter o metodah in oblikah 
političnega dela. Razen tega 
bodo imeli še predavanja o 
vseljudski obrambi. Na enem 
izmed prihodnjih sestankov 
aktiva bodo obravnavali sta
tut in na podlagi resolucije 
VI. kongresa ZK sprejeli še 
podrobnejši načrt celotnega 
dela v letu 1969.

Izvolili so tudi novega pred
sednika MO SZDL, Franca 
Kureta, za podpredsednika pa 
inž. Vlada Vardijana. Novi 
odbor je pomlajen, odborniki 
pa so iz vseh mestnih četrti, 
tako da bo poslej delavnost 
SZDL učinkovitejša tudi na 
terenu.

VILKO CRNIC

nost domačinom, upoštevali 
pa bodo tudi šolske uspehe 
in socialni položaj prosilcev.

Mimo rednih štipendij pa 
daje tovarna še 9 članom svo
jega kolektiva študijsko po
moč pri šolanju na višji šoli 
za organizacijo dela, medtem 
ko 6 beltovcev na tej šoli štu
dira na svoje stroške.

V S ta re m  trg u  b o d o  
g rad ili d v o ra n o

V Starem trgu že leta po
grešajo dvorano za kulturne 
prireditve in sestanke, letos 
pa jo bodo vendarle začeli 
graditi. Domače gasilsko dru
štvo je dobilo v last bivšo 
avtobusno garažo, ki jo bodo 
preuredili v dvorano in gasil
sko orodjarno. Po vasi so že 
začeli zbirati gradbeni mate
rial, pesek pa je celo že na- 
vožen. Opeko bodo občani de
lali sami, prav tako pa bodo 
gasilcem pomagali pri grad
nji s prostovoljnim delam. 
Nekaj bo prispevala tudi kra
jevna skupnost.

D v e  iz  T u š e v e g a  
d o l a

#  Prebivalci i* Tuševega 
dola, Jelševnika, Rožič vrha 
in še drugih 7 vasi, ki morajo 
zdaj živino gnati na oseme
njevanje v Loko, so na kon
ferenci SZDL prosili, naj ure
dijo osemenjevalno postajo v 
Tuševem dolu ali vsaj na 
Svibniku.

0  Pot Tušev dol-Rožič vrh- 
Rodine je zelo slaba in nujno 
potrebna popravila. Ker vozi
jo po njej tudi tovorni avto
mobili. ko prevažajo les za 
gozdni obrat in zasebnike, 
menijo občani, da popravlja 
nje poti ni samo njihova 
stvar, temveč tudi tistih ki 
jo uporabljajo.

Frenk Papa si je za spomin zaželel sliko na konju

„ N a p i š i t e ,  d a  l j u b i m  

d o m o v i n o . . . "

Razgovor z mlajšim ameriškim izseljencem Fren- 
kom Papo, ki je bil na obisku v rodni Vinici

V novem vinišikem bifeju je 
bila zbrana družba okoli 
mlajšega človeka, ki je sicer 
lepo govoril po naše, vseeno 
pa ga je govorica izdajala za 
Amerikanca.

— Fantje, kaj boste pili? 
Samo danes sem še doma — 
je ponavljal in se rokoval z 
možaki. — Jutri zjutraj ob 
pol šestih odhajam. Bogve 
kdaj spet pridem.

Tako sem slučajno naletela 
na enega izmed Belokranj 
cev, ki ga Je revščina po
gnala v svet. Pripovedoval mi 
je:

— Doma sem iz Učakovcev. 
Na kmetiji sem delal 25 let, 
pred 12. leti pa sem šel kot 
mnogi drugi v svet. Ko sem 
prišel v Ameriko brez denar 
ja, sem lačen kot pes taval po 
hribih in dolinah, se zadrže 
val po indijanskih n:i 
seljih. dokler mi nista prija 
telja Jože Špehar in Peter 
Svab dobila dela v livarni v 
Montrealu. Ko smo nekaj pri 
«?lu*ili c»m hotel drupnm

Na vlaku sem zaspal, med
tem pa so me okradli. Zbudil 
sem se brez dolarja.

S težavo sem pripotoval v 
Kirkland Lake. Lačnemu mi 
je prvo večerjo dala Angela 
Peča var, drugi dan pa me je 
Nik Pavlakovič peljal v ru
dnik zlata. Okoli 2000 m pod 
zemljo sem delal 4 leta, med
tem pa je 17 tovarišev po
mrlo zaradi nesreč pri delu. 
Potem sem bil nekaj let me
sar, zadnja leta pa živim v 
Torontu. V veliki železarni 
delam naprave za ogrevanje 
na toplovod. Zdaj mi gre 
dobro, toda pogrešam rodnih 
krajev. Naročenih imam 5 ča
sopisov, tudi Dolenjski list. 
Vsega preberem.

Napišite, da ljubim domo
vino, prelepo Belo krajino in 
rodno vas Učakovci, je nekaj
krat ponovil s solznimi očmi. 
Odkar sem se izselil, sem že 
drugič doma. In še bom 
nrišel. če bom le 7drnv'

R B.



Julij Rakar je v svoji novi in še nedograjeni hiši v 
Gradcu odprl lep gostinski lokal. V spodnjih prostorih 
stavbe ima dva večja gostinska prostora in manjšo 
sobo, medtem ko namerava zgornje prostore urediti 
za, tujske sobe. (Foto: Ria Bačer)

S P R E H O D  P O  M E T L I K I
SINDIKALNA PODRUŽNICA PHO- 

SVETNIH DELAVCEV v Metliki Je imela v petek, 10. Januarja, svoj redni občni zbor, na katerem so 
izvolili nov izvršni in nadzorni odbor. Vlogo in nove naloge sindika
ta Je pojasnjeval tov. Tomaž Jančar iz Ljubljane, medtem ko je ravnatelj osnovne Sole Ivan 2ele govoril o spremembah zakona o šolstvu ln o novem finansiranju 
šolstva.UČENCI OBEH OSMIH RAZREDOV metliške osnovne šole so se 10. januarja z avtobusom odpeljali v Ljubljano in si v gledališču ogledali Verdijevo opero Rigoletto, potem pa še Muzej ljudske revolucije in zbirke v modemi galeriji. Predstavo so si ogledale tudi učen- ke poklicne šole tovarne BETI.NA ZADNJI SEJI SVETA osnov
ne šole v Metliki Je bil za predsednika sveta izvoljen tovariš Franc 
Brancelj. Svet šteje 11 članov.PO ZMERNI SUHI ZIMI Je v torek prejšnji teden nenadno pri
šla odjuga, ki je sneg na neočiščenih pločnikih spremenila v neprijetno bljuzgo. Zato so delavci Ko
munalnega podjetja pričeli sneg odvažati v Bojico. Odjuga, ki Je odtalila zamrznjene cevi, je tu ln

tam v stanovanjih povzročila nenadno poplavo in so morali posredovati vodovodni inštalaterji.
V METLIKI IN OKOLICI se Je menda že začelo veselo predpustno razpoloženje. Zlasti okoliške gostilne redno vabijo s plakati na sobotne in nedeljske plese. Veselo se imajo na Hrastu in na Jugorju pa na Vranovičih, kamor vabi goste 

»na srčkov ples vesela Micka«. V novem Rakarjevem gostišču in mo
telu v Gradcu pa zabava domačine in tujce s svojo elektronsko harmoniko Silvester Mihelčič.

TUDI BIFE NA KOLPI so odprli preteklo soboto. Na otvoritvi je igral karlovški kvintet »Palma«, 
ki je spravil v dobro voljo številne plesalce. Bife bo odslej ob sobotah in nedeljah stalno odprt, čeprav Je 
letna kopalna sezona še daleč.

Č E  V  V A Š E M

D E L O V N E M

K O L E K T I V U  N I

P O V E R J E N I K A

P R E Š E R N O V E

D R U Ž B E ,

P O S T A N I T E

T O V I .

M e t l i š k a
Vprašamo glavnega 

metliškega gada, ki ja 
v mrazu urno reze po 
cesti.

»Kam, Kopaševič?«
»Kopalne hlače ku

pit! V soboto bo otvo
ritev kopališča na Kol
pi/«

m e H i š I c i t U t e d n i k

TUDI V METLIKI 
TELOVADNI 

NASTOP!
NA ZADNJI SEJI TVD PARTIZAN, ki je bila v sredo, 15. 

januarja, so se člani upravnega odbora pogovorili, kako bi poživili delo pri društvu. Letos bodo namreč telovadni zleti in nastopi v Bihaću, Novem mestu in Ljubljani Ker bodo verjetno povsod nastopili tudi člani metliškega Partizana, je bilo sklenjeno, da se nekateri udeležijo tečaja za vaditelje skupinskih vaj v Novem mestu ali Ljubljani. Soglasni so bili, naj bi bil telovadni nastop tudi v Metliki, sodelovali pa naj bi tudi starejši člani.Vsem je namreč še v lepem spominu nastop metliških telovadnih veteranov leta 1957, ko so praznovali 50-letnico prvega telovadnega društva v Metliki.

V  š o l s k e m  v r t c u  p r i  

t o v a r i š i c i  T o n č k i

V lepi m svetli učilnici 
otroške varstvene ustano
ve v metliški šoli ni bi
lo nikogar. Ogledovala sem 
si risbe, obešene po ste
nah, kar so se v razred 
hrupno pripodili dečki in 
deklice. Z njimi je bila 
tudi njihova tovarišica, 
Učiteljica Tončka Radko- 
vič.

— Veste, je hitela po
jasnjevati, niso zmeraj ta
ko razigrani. Samo zdaj. 
pred dedkom Mrazom, so 
neugnani. Vse dni bi samo 
krasili učilnico in se po
govarjali o novoletni jel
ki.

Koliko otrok imate v 
varstvu in kakšni so nji
hovi šolski uspehi?

— V naši ustanovi ima
mo 24 otrok. Vsi so učen
ci prvih dveh razredov in 
so otroci zaposlenih star
šev. Za varstvo in hrano 
plačujejo na mesec 60 din. 
O šolskih uspehih je zdaj 
še težko govoriti, ko še 
ni spričeval. Lansko leto 
pa so imeli otroci iz šol
ske varstvene ustanove 
dobre uspehe. Slabih ocen 
sploh niso imeli.

Se marsikaj bd mi to
varišica povedala o otro-

KBAJEVNA DEJAVNOST NAPREDUJE S POMOČJO OBČANOV

K a j  b o d o  v  M e t l i k i  l e t o s  g r a d i l i

V letošnjem programu je dograditev gasilskega doma, gradnja otroške 
varstvene ustanove, ureditev pokopališča z gradnjo mrliške veže, rekon

strukcija vodovoda in ureditev kanalizacije na Bregu revolucije
Z nič manjšimi koraki, kot 

jih je Metlika prejšnja leta 
ubirala napredku naproti, se 
bo tudi letos vzpenjala. Ka
kor so vrsto perečih komu
nalnih zadev že rešili s po
močjo občanov in delovnih 
organizacij, so s ponovno 
sprejetim samoprispevkom 
dobili zagotovilo tudi za ures
ničitev letošnjih načrtov.

Da bodo gradili sodobno 
varstveno ustanovo, smo ob
širneje že poročali, tokrat pa 
malo več o pokopališču, vo
dovodu in kanalizaciji.

Letos bodo mestno pokopa
lišče uredili in razširili tako, 
da bo zadostovalo vsaj za po
trebe naslednjih petih let, ra
zen tega pa bodo zgradili pre
potrebno mrliško vežo. Dela 
na pokopališču bodo veljala 
68.000 din.

Vodovodne težave so poseb
no ob sušnih obdobjih že 
marsikaterega meščana spra
vile ob živce, letos pa bodo 
uredili tudi preskrbo s pitno 
vodo. Rekonstrukcija črpali
šča na Obrhu je že v teku, v 
letošnjem načrtu pa je nape
ljava cevovoda do Veselice in 
rekonstrukcija rezervoarjev. 
Približno 117.000 din je že 
vloženih v ta dela, okoli 250 
tisoč din pa je v ta namen 
predvidenih letos.

Med komunalno neurejeni
mi predeli mesta že nekaj let 
izstopa naselje na Bregu re
volucije, kjer je nujno urediti 
kanalizacijo in vodovod. Ker 
je za ta dela že zagotovljenih 
50.000 din, z gradnjo ne bodo 
odlašali.

Ena največjih pridobitev za 
Metliko pa bo gotovo novi 
gasilski dom, ki bo dograjen 
do poletja, ko bodo ob njem 
proslavljah 100-letnico gasil
skega društva. Gasilski dom 
bo z notranjo opremo, uredit
vijo okolice ter gasilsko opre
mo veljal 750.158 din. Polovico 
tega denarja so v dveh letih s

Z i m s k e  g u m e  s a 
m o  z a  f i č k e

V metliški prodajalni Opre
ma stranke zelo sprašujejo 
za zimske gume, s katerimi 
bi radi opremili svoja vozila, 
vendar jih morajo odpravlja
ti s pojasnilom, da se gume 
ne dobijo. Na zalogi imajo 
večkrat sneženke za fičke, 
medtem ko za avtomobile 
znamke škoda in druge zim
skih gum ne morejo nabaviti, 
ker jih na tržišču ni.

samoprispevkom zbrali prebi
valci Metlike, preostala po
trebna sredstva pa so zago
tovljena s posojili.

N e k a te r ih  
o b rtn ik o v  m an jk a
Ob koncu 1968 je bilo v 

metliški občini 55 rednih 
obrtnikov in 17 občanov, ki 
so se z obrtjo ukvarjali kot 
s postranskim poklicem. Va
jencev je bilo 105, od tega 
največ v tekstilni stroki. Obrt 
pa v Metliki še ni dovolj 
razvita, saj ljudje pogrešajo 
zlasti popravljalnice radijskih 
in televizijskih sprejemnikov, 
manjka električarjev, vodovo
dnih inštalaterjev in tudi 
kemično čistilnico si želijo.

Malo je dobrih kmetij
V metliški občini je 1380 

kmetij. V 50 vaseh in zasel
kih, kjer kmetje žive, pa so 
povprečno v vsaki vasi samo 
3 ali 4 dobri gospodarji, med
tem ko na vseh drugih kme
tijah gospodarsko le životari
jo.

cih, a niso dali miru. 
»Kdaj bomo naprej delali 
sliko?« je vprašal eden. 
»Ali bo jelka stala v ko
tu?« je zanimalo drugega,

tretji pa je hotel vedeti, 
kako velika bo jelka.

Nad otroško radoved
nostjo tovarišica Tončka 
ni bila nejevoljna, ljube
znivo je odgovarjala na 
vprašanja. Vidi se, da 
ima otroke zares rada.

R. B.

JANEZ DULAR:

Veliko peći na olje
Sodobnejši način ogrevanja 

je letos močno prodrl v Met
liko. Na bencinski črpalki 
prejšnja leta skoro niso ime
li prometa z gospodinj sitim 
oljem, letos pa ga prodajo 
od 500 do 800 litrov na dan. 
Kadar je odjuga, prodajo 
olja manj. ob mrazu na več.

Rado Predalič, davčni uradnik

V začetku šestdesetih let se je kultur
no življenje na Slovenskem močno raz
mahnilo. Pojavile so se prve čitalnice, v 
katerih so se zbirali narodnjaki, ki so se 
želeli učiti in zabavati v domačem jeziku, 
ki so prepevali slovenske pesmi, reciti
rali in se navduševali ob prvih poizkusih 
gledališkega ustvarjanja.

S svojimi prireditvami, na katerih so 
skušali govoriti v lepem slovenskem jezi
ku, s plesnimi zabavami in veselicami so 
čitalnice privabile že v kratkem času ve
liko ljudi. Pa ne samo to. Kmalu so pov
sem izpraznile nemške kazine in društva, 
v katere je takrat zahajal tudi marsika
teri Slovenec. Tako so postale čitalnice 
središče narodnega prebujanja.

Zelja Slovencev, da bi tudi v domačem 
jeziku priborili veljavo v javnem življe
nju, je bila v tistem času, ko se je v 
uradih govorilo in pisalo izključno nem
ško, hvalevreden pojav, ki pa v čitalni
cah na njenih besedah ni prišel dovolj 
do izraza. Temu je kriva predvsem ne
kritičnost članov, ki so se največkrat za
dovoljili s slabo pripravljenimi večeri, ki 
so se navadno izrodili v zabavo in ples.

Kvalitetnejši so bili le programi vsako
letnih Vodnikovih svečanosti, medtem ko 
so se čitalničarji v gledališkem izživljanju 
na žalost posluževali slabših odrskih del, 
prevedenih iz nemščine, češčine in drugih 
jezikov. Izjema je bila Linhartova Zupa
nova Micka, ki so Jo v čitalnicah večkrat 
Igrali Druge originalne slovenske igrice 
pa so bile dokaj šibke.

Mnoge čitalnice, zlasti v Beli krajini, 
so bile povezane s sorodnimi društvi na 
sosednjem Hrvatskem. Tako je štela me- 
liška čitalnica tudi precej članov iz Zum- 
berka. Vivodine in čezkolpske Hrvatske, 
v goste pa so prihajala tudi društva iz 
Karlovca in Zagreba.

Ker so bili voditelji čitalnic v glavnem 
konservativno usmerjeni, je večina nji-

L e to s  s o  na  v rs t i  
p o ta  p ro ti Kolpi

Krajevna skupnost Rosalnd- 
ce je lani v glavnem poprav
ljala pokopališče in pot do 
Vinomera. Največje delo je 
balo na pokopališču, kjer so 
popravah celotno razpadajoče 
obzidje, lepo pa so uredili 
tudi okolico spomenika. Kra
jevna skupnost ima tudi za 
letošnje leto že narejen de
lovni načrt. Prednost bodo 
dali popravilu vaških poti 
proti Kolpi.

Ž e  9 0 2  v o z n ik a  
m o t o r n i h  v o z i l

Pred štirimi leti je bilo v 
metliški občini samo 400 ob
čanov, ka so bili imetniki vo
zniškega dovoljenja, zdaj pa 
jih je že več kot 900. Samo 
v minulem letu je naredilo 
vozniški izpit 142 oseb, med 
njimi je tudi precej žena in 
deklet.

OPOMBE
1. Zbrano delo Janeza Trdine, 3. knjiga, str. 562
2. Novice, 2. septembra 1863, str. 353. Novice, 25. oktobra 1865, str. 3514. Novice, 28. marca 1866, str. 106
5. Novice, 1868, str. 306. Slovenski Narod, 8. oktobra 1868, str. 80
7. Novice, 8. februarja 1871, str. 468. Novice, 1873, str. 1909. Slovenski Narod, 13 Julija 1881, sfi 15610. Dolenjske Novice, 1885, str. 611. Dolenjske Novice, 1890. str. 118

12. Da so v Metliki Igrali Linhartovo 2upanovo Micko, poroča v svojem potopisu Potovanja križem domovine tudi Vatroslav Holz. Metliška uprizoritev naj bi bila torej tretja uprizoritev te Linhartove veseloigre na Slovenskem (prvič ln drugič je bila Igrana v Ljubljani 1789 ln 1790). — Jožo Dular: Zapis Ivana Navratila lz leta 1849, 
Kronika 1955, str. 108
13. Danes hiša Janka Oaia, Cesta bratstva ln 
enotnosti St 62
14. Gostilna »Pri zlati kroni« Je bila ▼ tedanjih Hranilovčevi hiši, danes last Janka Čara, Cesta 
bratstva In enotnosti St. 62
15. Po nemškem bombardiranju Vinice (1944. leta) Je bila porušena tudi Sola, na kateri sta bili vzi
dani ploSči bratov Ivana ln Ljudevita Tomšiča. Jeseni 1965 je plošči ponovno odkrilo v avli nove 
osnovne Sole Belokranjsko muzejsko društvo v 
Metliki

Ivan Drobnič, vodja zemljiške knjige 
v pokoju in zadnji predsednik met
liške čitalnice.

N a r o d n a  č i t a l n i c a  v  M e t l i k i  u o )
hovih programov izzvenela v bobneče be
sede, iz katerih pa se je rodilo le malo 
dejanj. Zato so šli mimo mladoslovencev, 
ki so sprejeli realnejši program, med dru
gim tudi program Zedinjene Slovenije. 
Čitalnice, ki so se v glavnem izživljale 
le v skromnih prireditvah in veselicah, 
niso bile kos novim klerikalnim, liberal
nim in socialnodemokratskim društvom, 
ki so si postavljali trdne politične in sve
tovnonazorske programe. Zato so čitalni
ce zamirale druga za drugo. Le redke so 
še preživele prvo svetovno vojno, nato 
pa so v novo osnovani državi izgubile 
svoj zadnji pomen.



Konferenca ZK bo 
konec meseca

Občinska konferenca Zveze 
komunistov v Brežicah se bo 
sestala 30. januarja. Člani 
bodo najprej slišali poročilo
9 izpolnjevanju sklepov p re j
šnje seje. Sledila bo razpra
ve o uresničevanju kadrov
skih načel ob volitvah v dru- 
ffoeno-politične skupnosti, nar 
kar bodo spregovorili o p ri
pravah na počastitev 50-let
nice KPJ, sindikatov in 
SKOJ.

Praznik na Dovškem
V nedeljo, 19. januarja, so 

v zaselku Dovško nad Seno- 
vim slavili otvoritev vodovo
da. Napajal bo enajst hiš. 
Prebivalci prispevali zanj oko
li 80 odstotkov vrednosti v 
denarju in delu. Občinska 
skupščina je prim aknila 6.000 
dinarjev, krajevna skupnost 
600 in Zavod za komunalno 
dejavnost 3.000 dinarjev. Va
ščani so opravili nad 2.300 de
lovnih ur. Vodovod ima 1815 
metrov glavnega in stranske
ga omrežja. Predsednik vodo
vodnega odbora je bil Milan 
Sotošek, km etijski tehnik pri 
AGROKOMBINATU.

Prašiči in piščanci 
za AGRARIO

Kooperanti brežiške AGRA- 
RIE so lani vzredili 920 p ra 
šičev in 13.300 piščancev. Za 
podjetje so oskrbovali tudi ti
soč kokoši nesnic. Pogodbe
no sodelovanje je bilo dotlej 
najbolj razvito pri oddaji mle
ka. Kooperanti, ki redijo k ra 
ve molznice, so na januarski 
seji svojega sveta opozorili na 
potrebo po nakupu naprav za 
hlajenje mleka v zbiralnicah. 
Kmečkim gospodinjam po
tem ne bi bilo treba vstajati 
že ob treh zjutraj.

Priznanje 
Radu Dernaču

Predsednika občinskega sve
ta ZKPOS v Brežicah Rada 
Demača, ki je desetletja po
svečal ves svoj prosti čas de
lu s kultum o-prosvetnim i dru 
štvi, je republiški svet Zveze 
kultum o-prosvetnih organiza 
cij pred dnevi odlikoval z 
Linhartovo plaketo. Za priza- 
devnost v dram skih družinah 
je prejelo Linhartove značke 
šestnajst najbolj delavnih 
predstavnikov društev v obči
ni.

Na obisk v Velike 
Piano

K ultum o-prosvetno društ
vo bratov Milavcev Brežice- 
okolica je za letošnjo sezono 
napovedalo gostovanje v Veli
ki Plani. K ulturniki iz pobra
tene srbske občine so se v 
Brežicah že predstavili. Obisk 
jim  bosta vrnila igralska sku 
pina in pevski zbor. Oba že 
pripravljata program  za na
stop; pevci koncert, igralci 
pa Machiavellijevo komedijo 
MANDRAOOLA

£-.'s •••\\vi-kjy A \
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Med zaposlenimi 
je zdaj 895 invalidov

V eselja na ledu pred gim nazijo v Brežicah je  bilo prehitro konec. Že po nekaj 
dneh se je  ogrelo, in ko je  začelo deževati, se  je  led stopil. (F oto: Jaranovič)

SAMO ŠE DVE LETI IN UČENCI BODO IMELI V ŠOLI VARSTVO

Presenečenje: nova šola že 1970
Brežiško osnovno šolo bodo začeli graditi čez dva meseca -  Dokončali jo 

bodo v eni etapi, ker je taka gradnja cenejša

Sam oprispevek za gradnjo in obnovo šo l se  stek a v 
i brežiški občin i od lanskega m arca dalje. Do konca  

m inulega leta  se  je  zbralo 574.200 dinarjev. V nasled 
njih letih  bo vsota  večja, ker bosta  upoštevana tudi 
januar in februar. N ovo šo lo  bodo sezidali v B reži
cah, šo le  v Cerkljah, na B izeljskem , v Artičah, Piše- 
cah in G lobokem  pa bodo povečali in obnovili.

Predsednik upravnega od
bora za usm erjanje investicij 
v šolstvo prof. M arjan Grego
rič je povedal, da bo breži
ška šola verjetno dokončana 
že prihodnje leto. Ta novica 
bo ljudi prijetno presenetila, 
saj je začetek gradnje napo
vedan šele v aprilu. O pred
logu bo na prvi naslednji se
ji odločala še občinska skup
ščina Glede roka za dogradi
tev najbrž ne bo imela pomi
slekov, saj je pooblastila 
strokovnjake, da preučijo, 
kakšen potek gradnje bi bil 
najcenejši. Ce bodo odborni
ki s tem predlogom soglaša
li, potem bodo letos končana 
vsa dela do čebrte faze. Za 
prihodnje leto bodo ostale 
samo napeljave in vsa obrt
niška dela

»Koliko denarja boste po
trebovali za začetek?« sem se 
zanimala pri ravnateljici os
novne šole v Brežicah Angeli 
Skalerjevi.

»Zbrati bi m orali 4,247.000 
dinarjev. Od tega naj bi bil 
republiški kredit 2,000.000. 
Leta 1970 bd potrebovali še
3.500.000 dinarjev. Računamo 
na 1,500.000 republiške udelež 
be. Celoten objekt bo vreden
7.747.000 dinarjev. Všteta je 
tudi oprema. V občini bomo 
morali zbrati 55 odst. sred
stev, 45 odst. pa pričakujem o
v obliki posojila od republi
ške izobraževalne skupnositi«.

Tovarišica škalerjeva je na

to povedala, da so načrte za 
novo šolo predložili projek
tivni službi pri sekretariatu 
za prosveto in kulturo. Tam 
so jih odlično ocenili zlasti 
zaradi izredne izkoriščenosti 
prostora v okviru danih nor- 
mativcv Z načrti, katerih av 
tor je inž. arh. Franc Filip
čič, so tudi prosvetni delavci 
zelo zadovoljni. Nova šola bo

Neresničen prikaz razmer 
na gimnaziji v Brežicah

N O V O  V BREŽICAH
■  SMUČARSKEGA TEČAJA NE 

HO. Prvi dan počitnic Je razoča
ral vse tiste Solarje, ki so se pri
javili za učenje smučanja v Pe
čicah. TabomiSka organizacija je 
morala tečaj odpovedati, ker je 
zaradi otoplitve in deževja ves 
sneg izginil Sola v Pečicah bo 
ostala prazna ln na njeno gosto 
ljubje upajo smučarji Sele nasled 
njo zimo.

■  LJUBITELJI DRSANJA so 
prav tako prikrajšani. Na igriSču 
pred gimnazijo so sl uredili glad
ko ledeno ploskev, na kateri so 
uživali zlasti pionirji In pionirke. 
Celo odrasli so poskuSali obnoviti 
tefcnovanje v hokeju, Id Je pred 
leti v Brežicah veliko obetal. Ta 
Sport Je potem zamrl, ker ni bilo 
drsaliSča.

■  TURISTIČNI BIRO SAP va- 
hi na potovanja v Celovec, kjer 
bo od 6. do 20. februarja gosto
vala dunajska drsalna revija. Sku
pin* in posamezniki se že p ri
javljajo. Med njimi Je mnogo ta

kih, ki nobeno leto ne zamudijo 
te velike predstave na ledu. SAP 
obljublja prijetno vožnjo v udob
nih avtobusih.

■  V PONEDELJEK JE SKUPI
NA UČENCEV bretiSke glasbene 
Sole odpotovala v Celje. Sodelo
vala je na reviji glasbenih Sol 
bivšega celjskega okraja.

■  NARODNI DOM bodo začeli 
kmalu preurejati. V pritličju bo 
v sedanji restavraciji salon pohi
štva, na levi, kjer Je bila nekaj 
časa kavama, pa bodo uredili re
stavracijo in kuhinjo. Investitor 
J« trgovsko podjetje LJUDSKA 
POTROŠNJA, ki je lani prevzelo 
gostiSče. Načrte za preureditev 
celotne zgradbe J* napravil Inž. 
Karel Filipčič.

■  TURISTIČNI PROSPEKT bre- 
žiSke občine namerava izdati ob
činska turistična zveza v petih Je
zikih za 15.000 dinarjev. Za sofi
nanciranje se Se pogaja z gostin
skimi podjetji.

BREŽIŠKE VESTI m

Delovna skupnost, VI. ko
mite Zveze mladine in d ija
ška skupnost gimnazije v Bre
žicah sklicujejo 4. februarja 
skupen sestanek, na katerem 
bodo obravnavali lažniv p ri
kaz razm er na šoli, ki ga je 
podal predsednik občinske 
konference ZMS v Sevnici 
Alfred Železnik na medobčin
skem mladinskem posvetova 
nju 13. januarja  v Sevnica 
Na ta sestanek bodo povabili 
vse predsednike občinskih 
skupščin, sekretarje občin
skih komitejev ZKS in pred 
sodnike občinskih konferenc 
Socialistične zveze iz Spod 
njega Posavja.

Za pojasnilo sam o še tole: 
sekretar občinske Zveze mla
dine v Brežicah Tani Horžen

Se bodo gostišča 
združevala?

V brežiški občini je bilo že 
zadnje čase slišati več pred
logov za združitev gostinskih 
podjetij. O tem so razm išlja
li že v Cateških Toplicah in 
Moikricah. Za integracijo z go
stinskim i organizacijami se 
zanimajo zlasti potovalne a- 
genciije in prevozniška pod
jetja. Dalje od razgovorov 
do sedaj še niso prišli nikjer

šola je kupila smuči
V Cerkljah so to  zimo ku

pili za učence 16 parov sm u
či. Med počitnicami so name
ravali organizirati sm učarski 
tečaj, pa jih je vreme ukani
lo. Prijavilo se je blizu 40 
pionirjev. Za dekleta so p rire 
dili tečaj iz gospodinjstva in

prve pomoči.

Invalidi iz brežiške občine se bodo priključili 
medobčinskemu društvu v Celju

imela 16 učilnic za nižjo 
stopnjo in 20 učilnic za kabi
netni pouk v višjih razredih.
V načrtu  je tudi telovadnica. 
Stavba bo enonadstropna. 
Višja in nižja stopnja bosta 
ločeni med seboj.

V novih šolskih prostorih 
bodo učenci obiskovali eno
izmenski pouk. Im eli bodo 
dovolj možnosti za svobodne 
aktivnosti, ker ne bodo več 
tako utesnjeni. Vodstvo šole 
oo poskrbelo tudi za varstvo 
šolarjev. Podaljšano bivanje 
otrok v šoli bodo pozdravili 
predvsem starši, saj jih  bo 
to rešilo velikih skrbi.

JOŽICA TEPPEY

je 21. t. m. izjavili, da je bil 
dnevni red sestanka v Sev
nici sestavljen brez vednosti 
predsedstva občinske konfe
rence v Brežicah. Dijaki in 
člani predsedstva ZM iz Bre
žic so obsodili neresnične ob 
dolžitve za nezdrave razmere 
v dijaški samoupravi gimna
zijcev.

Komite o bližnjih 
volitvah

V ponedeljek, 20. januarja, 
je bila v Brežicah seja komi 
teja občinske konference ZKS. 

Na njetf so imenovali priprav
ljalni odbor za proslavo 50. 
obletnice KPJ-ZKJ. V razpra
vi so se ustavili pri dveh 
ključnih točkah, ki sta obse
gali predvolilno dejavnost in 
naloge komunistov ter prip ra 
ve na bližnjo 'sejo občinske 
konference ZK.

Na spolzki cesti ga je 
zaneslo

Vazrvik osebnega avtomobl a 
Martin Gramc iz Sentlenarta 26 Je 
4. januarja peljal iz žedeasiiške po
staje proti Brežicam. V bdiiini GG 
v Sentlenartu Je iz nasprotne sme
ri pripeljal voznik osebnega avto- 
mobilha Jakob Bartole iz Brežine 
103, ki Je vozil s neprimerno hi
trostjo. Na ovinku Je zagledal dva 
peSca ln začel zavirati. Zaradi 
spolzke ce?te Je vorilo zanes'o v 
Gramčevo vozilo. Telesnih po
škodb ni bilo. Na vozi Uh Je za 
okold 900 din Škode.

Trčenje na ovinku
3. januarja s» Je pripetila pro

metna nesreča na cesU Krška 
vas—Podbočje. Proti Krški vasi 
je peljal s  osebnim avtomobilom 
švicarske registracije Ivan Vrbov
šek iz Sutne, začasno na dedu v 
Švici. Ko Je pripeljal v nepregled
ni ovinek v Bušeči vasi, Je iz na
sprotne smeri pripeljal voznik o- 
sebnoga avtomobl!a Alojz Zemljič 
iz Bregane 112. Pri trčenju je na
stalo na vozilih z« okoli 8 .000 din 
škode.

Po podatkih, ki jih ima na 
razpolago občinski sindikalni 
svet v Brežicah, je v občini 
zaposienih 895 invalidov p r
ve, druge in tertje  kategorije. 
Ti ljudje do sedaj niso imeli 
svoje organizacije. Zanjo so 
dali pobudo v Ljubljani.

Predstavnik pripravljalnega 
odbora republiške Zveze te
lesnih delovnih invalidov je 
pred nekaj dnevi obiskal Bre
žice. Na sestanku, ki ga je 
sklical predsednik ObSS, se 
je srečal z nekaterim i inva
lidi iz občine. Prisotnim  je 
razložil vlogo in pomen bo  
doče invalidske organizacije 
Dejal je, naj se v novo zvezo 
ne bi včlanjevali vojaški voj
ni invalidi, slepi in gluhone
mi, če so že člani invalidskih 
organizacij.

V Sloveniji predvidevajo 
deset sam ostojnih medobčin
skih društev telesnih invali
dov . Celjsko društvo naj bi 
vključevalo invalide iz občin 
Celje, Laško, Sevnica, Šent
jur, Šm arje, Konjice, Velenje, 
Mozirje, Žalec in Brežice. Se
stanek aa ustanovitev med
občinske zveze je bil sklican 
v Celju 14. januarja, 16. t. m. 
pa sestanek republiškega ini
ciativnega odbora. V celjski

Brez zborovodje
V Skopicah se s tovarišico 

Stermeckij evo na čelu moč
no trudijo , da bi obdržali pri 
življenju kultumo-prosvetno 
društvo, ki je nekdaj zelo 
uspešno deflalo. Medse 'so po
vabili mlade in z njim i vred 
začeli vaditi Petrovičevo delo 
VOZEL. Več kot 20 pevcev se 
nadeja, da bodo ponovno do
bili zborovodjo in oživili pev
ski zbor.

Pred letno skupščino 
ZZB NOV

V soboto, 25. januarja, bo 
v Brežicah razširjena seja 
občinske Zveze združenj bor
cev NOV. Sekretariat bo po
ročal o dosedanjem  delu, na
kar bodo spregovorili o pri 
pravah na letno skupščino, 
pregledali izhodišča za novi 
staitut ZZB NOV in začrtali 
naloge borčevskih organizacij 
v predvolilnih pripravah.

organizaciji računajo na 7000 
članov Brežičani so svojega 
predstavnika za medobčinsko 
organizacijo *el? n’h delovnih 
invalidov že izvolili.

K.

RADIO BREZICE
PETEK, 24. JANUARJA: 18.00 

do 18.25 — Nove plošče RTB, ob
vestila. 18.25—19.30 — glasbena
oddaja: Izbrali ste sami.

NEDELJA, 26. JANUARJA: 11.00
— Domače zanimivosti — O mož
nih kandidatih za republiško in 
zvezno skupščino — Mimica Av
sec: Kakšen bo letošnji proračun 
občine Brežice — Za naše kmeto
valce: inž. Marjan Horžen: Plevel 
in načini zatiranja — Maks Topli- 
šek: Delovni program turizma aa 
leto 1969 — Pozor, nimaš predno
sti! — Obvestila, reklame in spo
red kinematografov. 12.40 — Ob
čani čestitajo in pozdravljajo.

TOREK, 28. JANUARJA: 18.00
— 19.00 — Svetujemo vam — Ju- 
goton vam predstavlja — Iz naše 
glasbene Sole — Športni komentar
— Obvestila in filmski pregled. —
19.00—13.30 — Mladinska oddaja 
pri mladih vojakih garnizije Cer
klje.

IZ BREŽIŠKE 
PORODNIŠNICE
Pretekli teden so v brežiški po

rodnišnici rodile:
Danica Švigelj z Gore — Jožioo, 

Vera Jagesr iz Sevnice — Darjo, 
Ana Šetinc iz Gaberja — Suzano, 
Nada Skrlec iz Brezja — Darka, 
Marija Klokočer lz Koprivnice — 
deklico, Marjana Peteline iz Pesje- 
ga — Natalijo, Marta Rajterič Is 
Orešjega — Marjetko, Ele Rosen- 
feld iz Račje vasi — Andreja, 
Ivanka Mihela iz Šmarja — dekli, 
co, M arija Geršajc iz Blatnega — 
Romano, Elma Kostrevc iz Blatne
ga — Mihaela, Ivana Plahuta iz 
S tržišča — Mileno, Neža Savič iz 
Brežic — deklico in Terezija Miler 
iz Raven na Koroškem — Nataflo.

BREŽIŠKA 
KRONIKA NESREČ

Pretekli teden so se ponesrečili 
in iskali potno« v brežiški bol
nišnici:

Marija Skomina, žena kmeta ta 
Lukovca, se je poparila po glavi 
in desni roki; Ivan Gregl, delavec 
z Bizeljskega, je padel na poti in 
5i zlomil levo nogo; Zoran Miha 
lovič, sin delavke iz Senkovca, sl 
je liri smučanju zlomil levo roko; 
Terezija But'ovec, žena upokojen
ca iz Crešnjice, je padla po stop
nicah in si zlomi’a desno nogo; 
Anton Božič, kmet z 2igarskega 
vrha, se Je s šipo porezal po de
sni roki; Stanislavo Skoberne, go
spodinjo iz Reštanja, je nekdo 
pretepel in ji prizadel poškodbe po 
glavi, desni roki in obeh nogah; 
Jožefa Žabkar, šivilja iz Sevnice, 
je padla po stopnicah in si poško
dovala hrbet; Mn k* Kranjc, vratar 
iz Podgorice, je padel s kolesom 
in si zlomil levo nogo.

24 let je prebil v zraku
Pripadniki enote tov. Sa 

mardžiča so se pred krabkim 
na tovariškem srečanju po
slovili od pilota Save Miluti
noviča, ki je bil eden izmed 
najstarejših vojaških pilotov. 
Ob upokojitvi je prejel pis
meno priznanje državnega 
sekretarja za narodno obram 
bo in plaketo kamanddamta 
RV in PVO, tovariši pa so 
mu poklonili lovsko karabin
ko in maketo reaktivnega le
tala s posvetilom.

Tovariš Milutinovič je pre

bil v zraku 24 let. V tem čar 
su je upravljal več tipov Le
tal in zasedal različna vodilna 
mesta. Dobil je veliko p ri
znanj in odlikovanj, najbolj 
pa mu bo ostalo v spominu 
poslovilno srečanje s tovari
ši. Dejal je, da težko zapu
šča letališče po tolikih letih 
in je obljubil tovarišem, da 
lahko računajo nanj, če bo 
treba kdaj braniti našo so
cialistično domovino.

M. JARANOVIČ

Pilot Sava M ilutinovič (predzadnji desno) s prijatelji, 
sodelavci in sorodniki na poslovilnem  srečanju ob  
upokojitvi. (F oto: M. Jaranović)
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Na juriš za prvo mesto
i

15. januarja so  se  v K ostanjevici sesta li predstavnik i SZDL iz krške in  črnom aljske  
občine. K rčani so posredovali organizatorjem  III. srečanja dolenjsk ih  izseljencev, 
Č rnom aljcem , svoje  izkušnje s I. srečanja, k i je  b ilo  v K ostanjevici. Srečanje  
izseljencev bo le tos na V inici 28. in  29. junija. (Foto: S . D okl)

V CELULOZI ZA SISTEMATIČNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH

Bogat kolektiv - bogat posameznik
Na izpraznjena delovna mesta samo delavci s primemo strokovno izo

brazbo -  V tem tiči tudi ključ do večjega uspeha

V ju g o s lo v an sk i p a p irn i in d u s tr i ji  d o seg a  delež 
k ršk e  to v a rn e  p r i p ro izv o d n ji su lfitn e  celu loze za 
p a p ir  30 o d sto tk o v , p r i p ro iz v o d n ji lesov ine  p a  53 
o d sto tk o v , č e  p r i te m  u p o štev am o , d a  je  v seh  to 
v a rn  28, p o te m  la h k o  p rip iše m o  CELU LOZI K ršk o  
vodilno  vlogo v te j pano g i. Po  p o d a tk ih , k i so  jih  
zb ra li za č lan e  s in d ik a ta , je  le tn a  p ro iz v o d n ja  v  te j 
to v a rn i za  3,4-krat v ečja , k o t je  p o v p re č je  en e  ju g o 
slo v an sk e  to v a rn e .

pa Je v podjetju  51 vajencev 
različnih strok.

J. T.

4. februarja se bodo krški 
nogometaši zbrali na letni 
skupščini. Pregledali bodo sa
dove dosedanjega dela in 
sprejeli načrte za 'spomladan
sko tekmovanje v slovenski 
conski ligi. Za skupščino ima
jo veliko gradiva in nerešenih 
sadev. Na lanskem prvenstvu 
so osvojili prvo mesto v 
CNP, v jesenskem delu tek
movanja v slovenski conski 
ligi pa so na drugem mestu 
s štirim i točkami zaostajali 
za vodečo DRAVO iz Ptuja-

Kljub številnim težavam, s 
katerim i se vodstvo spoprije
ma, so z doseženimi rezulta
ti zadovoljni. V spom ladan
skem delu tekmovanje se že
lijo povzpeti na prvo mesto. 
Trenirati bodo začeli že p ri
hodnji teden, sprva v dvora
ni, pozneje na prostem . Pred 
ligaškim startom  so predvide
li tudi več prijateljskih te 
kem s PAPIRNIČARJEM iz 
Radeč, z ELANOM iz Novega 
m esta in s CRVENO ZVEZ
EK) iz Savskega Marofa.

Klub ima razen finančnih 
težav tudi težavo z izborom 
igralcev. Do sedaj so jih  im e
li le 18, v prihodnje pa raču
najo tudi z m ladinskim  mo
štvom lz dijaških vrst TSŠ, 
ki bodo dopolnjevali ekipo.

Nogometašem CELULOZAR- 
JA želimo, da bi v letošnji 
sezoni izpolnili svoje načrte. 
Volje za delo jim  ne m anj

ka, le blagajno imajo precej 
prazno. Za letos bi potrebo
vali skoraj 70.000 dinarjev.

KRISTIJAN PAVLIHA

Za okroglo mizo 
o občinskem 
gospodarstvu

Za ponedeljek, 20. januarja, 
je bil sklican kolegij občin
ske skupščine Krško, ki ga 
sestavljajo razen predsednika 
občinske skupščine predsedni
ki svetov, predsednika obeh 
skupščinskih zborov in pred
sedniki občinskih vodstev 
družbeno-političnih organiza
cij. Za to sejo je bilo na 
dnevnem redu financiranje 
negospodarskih investicij te r 
izmenjava mnenj o predlogu 
za ustanovitev sklada za od
piranje novih delovnih mest 
in razprava o gospodarskem 
razvoju te r financiranju druž
benih služb v tekočem letu.

Datum za konferen
co ZMS določen

V K rškem  bodo 9. februar
ja sklicali redno občinsko 
konferenco Zveze mladine. Po
vabila bodo prejeli po trije  
delegati iz vsakega aktiva, 
m entorji m ladinskih organiza
cij na šolah te r predstavni
ki družbeno-političnih organi
zacij.

V papirni industriji so bi
li povprečni 06ebni dohodki 
v prvi polovici minulega le
ta 808 dinarjev, v krškem  
kolektivu pa 1006 dinarjev na 
mesec. V enem izmed tovr
stnih podjetij so zabeležili 
celo povprečje 339 dinarjev.

Osebne dohodke nam erava
jo v CELULOZI še poveča
ti. Proizvodnjo bodo specia
lizirali, izboljšali ekonomič
nost in povečali produktiv
nost. Osebne dohodke so la
ni zvišali za 24 odst., pro
duktivnost za 13 odst. in do
hodek za 45 odst. v p rim er
javi z letom 1967.

Prejem ki delavcev so se
stavljeni iz osebnega dohod
ka za delo (74,54 odst.), iz 
dodatka za prem ije, za noč
no delo, za nedeljsko delo, 
za boroe, za praznična nado
mestila, za nadom estila za 
dopuste in nadurno delo.

POJASNILO
Tovariš SREČKO LETONJA, 

Senovo 193, nam  je poslal v 
objavo naslednje pojasnilo, 
ki zadeva poročilo o seji ObS 
Krško, objavljeno v Dolenj
skem  listu 19. 12. 1968. Tova
riš Letonja želi pojasniti v 
zvezi s tem  člankom nasled
nje:

»Na omenjeni seji občinske 
skupščine v K rškem  se ni go
vorilo o tem, da ne morem 

bdti ponovno imenovan za di
rektorja, ker sem soodgovo
ren za to, da zavod ni dobro 
gospodaril in da ni v redu 
Izpolnjeval svojih komunalnih 
uslug. Tudi ni res, da uprav
ni spor ne bi bdi rešen. — 
N asprotno pa je res, da kot 
d irektor nisem bil odgovoren 
za poneverbe, ki jih je nare
dila uslužbenka zavoda In zo
per katero teče kazenski po
stopek. K ljub tem u da zavod 
upravlja družbeno premože
nje, pa Je dobro gospodaril, 
saj Je izkazal nad 120.000 din 
poslovnega presežka, ki ga 
pri slabem gospodarjenju 
ne bi bilo. — Prisilno upravo 
nad zavodom je vrhovno so
dišče Slovenije odpravilo.«

Kljub temu da m erila za de
litev še niso dokončno izob
likovana in da pogrešajo še 
nekatere tehnične normative, 
so v podjetju  prepričani, da 
tak način nagrajevanja spod
budno vpliva na slehernega 
delavca.

V podjetju  so si zastavili 
tudi nekaj odgovornih nalog 
pri sprejem anju novih kad
rov. Dosledno se bodo drža
li načela, da lahko zasedejo 
izpraznjena delovna mesta 
le delavci z ustrezno strokov
no izobrazbo.

V prihodnje nam eravajo si- 
stem atičneje izobraževati lju
di na delovnih m estih. Zanje 
bodo prirejalli sem inarje in 
predavanja, da bodo bolje 
obvladali zaupane jdm nalo
ge. Mlajšim ljudem, ki kaže
jo željo po strokovnem  izpo
polnjevanju, bodo omogo
čili reden ali izreden študij. 
Cilj podjetja je, da hi izbolj
šali v njem kvalifikacijski 
sestav zaposlenih in vključili 
v delovno skupnost več m la
dih strokovnjakov.

Lani in predlanskim  je CE
LULOZA porabila za štipen
dije nad 200.000 dinarjev. 
Podjetje pomaga pri študiju 
tudi otrokom  tistih  delavcev, 
ki sami ne zmorejo vseh 
stroškov za šolanje. Na viso
kih in višjih šolah je tre 
nutno 5 štipendistov, na sred 
njih šolah 11, razen tega

STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE JE BILO DOSLEJ ZAPOSTAVLJENO

Zdravniki nočejo biti inkasanti
Dežurstvo in hišni obiski so slabo plačani -  Misel o enotnem zdravstvenem 
domu v Posavju še živi -  Reformatorji so pozabili na preventivo -  Potrebna 

je ambulanta za srčne bolnike

V K ršk em  je  le to s  n a s to p ila  k riz a  za  zd rav n ik e  sp lo š 
n e  p rak se . B ilo jih  je  še s t, zd a j so  le še  š t ir je ; 
d r. A ndrej L en ard ič  se  je  s e p te m b ra  zap oslil p r i 
LEK U  v L ju b ljan i, d r . Jo že  P irc  p a  je . z N ovim  le
to m  n a s to p il s lužbo  p r i  K R K I v N ovem  m estu . P re 
d en  je  odšel, sem  ga  o b isk a la  v zd rav s tv en em  dom u, 
d a  b i po vedal, zak a j se  zd rav n ik i se lijo  v to v a rn e .

Dr. Pirc je v odgovoru ob
razložil, da so delovni pogo
ji in  osebni dohodki v indu
striji mnogo boljši. »Razen 
tega si ob rednem  dedu želi 
vsakdo kako specializacijo, 
za to  pa do sedaj nd bilo 
poskrbljeno,« je dodal. V 
Krškem je prebil skoraj de
vet let, pa se ni nikjer iz
popolnjeval. Prisoten je  bil 
edinole na Tavčarjevih dne
vih.

»Kaj vas in vaše sodelavce 
še moti?«

»Slabo plačani obiski in 
dežurstvo. Tudi s tem se ne 
morem sprijazniti, da bi po
biral denar, ko obiskujem 
bolnike na domu. Od reveža 
težko zahtevam pet dinarjev, 
za prem ožnejše pa je ta  vso
ta smešno m ajhna. Razen te 
ga se v hišah, k jer imajo 
hudo bolnega svojca, m arsi
kdaj niti ne spom nijo na 
denar. Zato prispevka za obi

ske nisem pobiral, seveda v 
svojo škodo. Sem zato, da 
zavarovanci nekaj prispevajo, 
vendar nočem hiti zdravnik 
in inkasant obenem.«

»Koliko dobite za obisk in 
za dežurstvo?«

Šport, taborništvo, klubi 
so na voljo mlademu rodu

sploh.«
»Kako gledate na razdvoje

no Posavje?«
»Se vedno sem za enoten 

zdravstveni dom. Glede na 
število prebivalstva, geograf
sko lego, krajevno poveza
nost in bolnišnico bi bila ta 
ka rešitev boljša od doseda
nje. Zveze z Novim mestom 
so včasih slabe, prom etna 
povezava z Brežicami pa je 
mnogo ugodnejša. Tudi raz
dalje so m anjše v to smer.«

»Kaj menite, da je v zdrav
stvu še narobe?«

»Zanemarjanje preventive.
V K rškem  bi nujno potrebo
vali kardiološko ambulanto, 
ker je sm rtnost zaradi obo
lenj srca in ožilja najpogo
stejša. In z zdravljenjem al
koholikov se doslej prav ta 
ko ni nihče načrtno ukvar
jal, Je našteval dr. Pirc. Z 
njegovimi odgovori se ujem a
jo tudi m nenja drugih zdrav
nikov splošne prakse v K rš
kem, saj im ajo vsi podobne 
Mcušnje.«

JOŽICA TEPPEV

Prizadeven odbor, 
zaspano članstvo
Ko je  pred dnevi kra

jevna organizacija RK  
Krško sklicala občni 
zbor, se je odzvalo po
vabilu kom aj 20 članov 
od 340, kolikor jih v sta
rem delu mesta. Na ne
obveščenost se večina ne 
bo mogla izgovoriti. Va
bila so raznašali na sta
novanja, razen tega so na 
zbor opozarjali letaki, ki 
fih občani niso mogli 
prezreti. Tudi brežiški ra- 
iio  je obveščal poslušal
ce na datum in kraj zbo
ra. Odbor se je potrudil, 
kolikor je mogel, vendar 
brez uspeha. Obračun 
vodstva organizacije po 
dveh letih dela članov ni 
zanimal, čeravno bi se 
spodobilo vsaj to, da se 
mu zahvalijo za prizadev
nost. KaŠco brezbrižni 
smo ljudje do dela dru
gih, potem se pa čudimo, 
če nas kdo razočara in 
noče več sprejeti funkci
je, ki bi m u jo radi za
upali! Jt

Na delo skupaj 
z mladimi

Pri zbiranju krvodajal
cev ima krajevna organizaci
ja  Rdečega križa za desni 
breg m esta precej zaslug. Na 
tem območju zdaj že lahko 
računajo na določeno števi
lo stalnih krvodajalcev. Za so
delovanje se jim  odbor naj- 
iepše zahvaljuje.

K rajevna organizacija RK je 
v minulih dveh letih zelo p ri
zadevno izpolnjevala sprejeti 
program. Potrudila se je zfla- 
sti tedaj, če je  bilo treba po
magati bolnim in socialno 
ogroženim ljudem. Pomoč jim  
je oskrbela v denarju, obleki 
in drugih oblikah.

Organizacija bo v prihod
nje pritegnila k sodelovanju 
več mladine. Za to so se za
vzeli člani na občnem zboru, 
ki so ga imeli minuli teden. 
Po njihovih izjavah je bilo 
pomanjkljivo predvsem sode
lovanje z mladinskim i aktivi 
pri organizaciji tečajev prve 
pomoči in dingih zvrsteh 
skupnega dela.

Sami si pomagajo
V kolektivu CELULOZE so 

že pred dvanajstim i leti usta
novili blagajno samopomoči 
pri sindikalni organizaci
ji. Trenutno razpolagajo s
135.000 dinarji. Iz blagajne 
posojajo denar svojim čla
nom, ki so v gmotni stiski. 
Delavec s i lahko izposodi n a j
več 1.000 dinarjev. V kolek
tivno samopomoč je  vključe
nih 300 zaposlenih. Mesečno 
vplačujejo v blagajno samo
pomoči od 1 do 10 dinarjev 
članarine. Kdor prekine de
lovno razm erje v podjetju, 
prejm e ob odhodu celotno 
vsoto, ki jo Je vplačal v obli
ki članarine.

KRŠKE N O V I C E

Družbeno-politični organi in 
občinska skupščina v Krškem 
so v zadnjem  obdobju večkrat 
ugotavljali, da je  organizira
no delo mladine močno po
nehalo. Nekdaj je  bila ZMS 
najboljša organizacija v obči- 
ni, ko pa so p ri občinskem 
kom iteju ZM ukinili delovno 
mesto tehničnega sekretarja, 
o m ladih ni bilo več veliko 
slišati.

Lani oktobra so se ponov
no odločili za sekretarja. To 
dolžnost so zaupali Vinku P ir
cu, ki se je takoj potrudil, 
da bi organizacija m ladih po
novno oživela. Občinski ko
mite ZMS Je sprejel obširen 
delovni program .

Mladinske aktive so kmalu

nato ustanovili na Senovem, v 
Koprivnici, v K rškem , na Dr
novem, na Zlodah, v Podlo
gu in na Raki. Tudi v Le
skovcu, Veliki vasi, Podbočju 
in Kostanjevici bodo posku
šali m ladino organizirati.

Mladina je voljna delati, če 
Jo znajo privabiti k izpolnje
vanju nalog, ki Jo veselijo in 
ki Jih lahko obvlada. Rada se 
vključuje predvsem v špo rt
no organizacije, taborniške od
rede, v fotoam aterske in ra 
dioklube, v planinska društva 
in rada sodeluje tudi v delov
nih akcijah. Za te oblike Ji 
doslej n ik jer niso znali zbu
diti dovolj zanimanja.

M. Ž.

»Na hišn ih  obisk ih  je  zdra
vniku težko zahtevati de
nar, zlasti še  v revnejših  
družinah,« pravi dr. Jože 
Pirc.

»Za hišni obisk uradno 7 
dinarjev. Za težak teren, ka
kršen je  p ri nas, je  to  malo. 
Zdravnik zgubi včasih celo 
popoldne, če m ora pešačiti 
v hrib. Dežurstvo je prav ta 
ko slabo plačano. V Krškem 
dobi zdravnik 15 dinarjev na 
dan, v Novem m estu 35 di
narjev. Razloček je  le v tem, 
da čakajo naši zdravniki na 
pozive doma. Sproča jih de
žurna sestra iz zdravstvenega 
doma.«

»Kaj menite o reorganizaci
jah v zdravstveni službi?«

»Namesto da bi izboljšali 
tisto, kar ne velja, podiramo 
dobro in slabo te r vse po
stavljamo znova. To gre na 
škodo strokovnosti in razvo
ja  zdravstvene službe na-

■  PRAŠNA ZAVESA NAD ME
STOM. Prebivalci Krškega, pred
vsem pa Vidma, že dalj časa vdi
havajo nečist zrak, ki ga povzroča 
dim iz tovarne papirja. Najhujše 
je ob nizkem zračnem pritisku. 
Koliko nevidne nesnage je  v ozrač
ju  nad mestom, Je bilo opaziti ob 
zadnjem deževju, saj j« snežna 
odeja daleč naokoli posivela od 
saj. Tega prahu Je dovolj tudi na 
balkonih, v stanovanjih ln pod 
strežnih prostorih. Ko bi s filtrom 
odpravili to nadlogo!

■  Z MALO DENARJA VELIKO
NAKEPILI. NogometaSi CELULO- 
ZARJ^P so t  minulem letu pora
bili za tekmovanje v CPN ln slo
venski conski ligi 22.000 din. Naj
več denarja ao porabili n  prevo
ze na tekme, za opremo ln vzdr
ževanje igrišča. Denar za tekmo
vanja so zagotovile delovne orga
nizacije, občinska skupščina, ob
činska Zveza za telesno kulturo, 
sindikalni svet, a 3000 dinarjev 
so dobili od vstopnine. Nogometa

ši denarja niso razmetavali. Ime
li so lepe uspehe in so pazili na 
vsak dinar.

■  LETOS OSEM PRIPRAVNI
KOV. V skladu s republiškim 
predpisom so v tovarni papirja 
dopolnili pravilnik o sprejemanju 
pripravnikov. Letno Število pri
pravnikov bodo upravni organi 
določili s  planom kadrov. Pri tem 
bodo upoštevali zlasti trenutne in 
bodoče potrebe po strokovnjakih. 
Letos bodo sprejeli osem pri
pravnikov. To število se ujema s 
številom štipendistov, ki bodo le
tos končali šolanje.

■  ZA TRGOVCE MRTVA SE
ZONA. Po pripovedovanju o iz
kušnjah is preteklih let Je sa 
trgovce Januar m rtva sezona. V 
tem času skoraj nihče več ne ku
puje oblačil in obutve, s
blagom za potnlad i«  trgovine še 
niso preskrbljene. Največ prometa 
ustvarijo trgovci t  decembru na 
račun novoletnih praznikov. Želi
jo si, da bi bilo takih praznikov 
več.



JUTRAMV,

Volilni program , volilni p ra 
vilnik ta r  obravnavanje dela 
odbornikov in  poslancev, to  
bodo najvažnejše zadeve, M 
jih  bodo obravnavali na seji 
občinske konference Sociali
stične zveze v prvi polovici 
februarja. Za osnovo bo slu
žila tudi anketa, ki so jo  iz
vedli m ed 348 člani SZDL, da 
bi zvedeli, kaj m enijo o svo
jih  odbornikih, vlogi Sociali
stične zveze in  o delu k ra 
jevnih skupnosti. P ri tem  so 
bili ugotovljeni nekateri zani
mivi podatki, o čem er bomo 
obšiimeje še poročali.

37 let že uživa 
pokoj

V Račiči p ri Loki živi naj- j 

starejši prebivalec tega ob- / 
moč j a občine — Franc Prunk, 
ki je  v 92. letu starosti. Že 
govorica ga izdaja, da je do
ma iz Prim orske, iz Vreme
na. Se kot mladenič se je za
poslil v tržaškem  pristanišču, 
nato pa je od 1905 do 1932 
delal p ri železnici, od prve 
svetovne vojne naprej v Ra
čiči, k jer je bil tudi upoko
jen. Zdaj že 37. leto živi kot 
upokojenec v hišici, ki si 
jo je zgradil nasproti čuvaj
nice, svojega priljubljenega 
delovnega mesta.

Gasilci prijavili kar 
25 članov

Občinski odbor Rdečega 
križa je na zadnji seji nam e
nil 300 dinarjev kot svoj p ri
spevek za žrtve potresa v 
Orni gori. Obravnaval je tu 
di organizacijo naslednje
ga tečaja za prvo pomoč, ki 
se bo začel v začetku febru
arja. Sevniški gasilci so zanj 
prijavili kar 25 članov, tako 
da bo treba uvesti dve izme- 
m, če se bodo s tem strinjali 
tudi zdravstveni delavci. Ra
zen seje je bil še poseben 
posvet z medicinskim i sestra
mi iz zdravstvenega doma in 
doma na Im poljci. Ta teden 
se bodo nam reč začela zdrav
stvena predavanja s filmi; 
predvidena so na Bučki, 
Blanci, Studencu, v Boštanju 
in Loki.

Iz obsežnega letošnjega programa krajevne orga
nizacije Socialistične zveze na Studencu

Z MODNE RAZSTAVE V LJUBLJANI: razstavni prostor JUTRANJKE iz Sevnice  
Je vedno dobro obiskan. (Foto: M. Legan)

2. MAJA STOLETNICA SEVNIŠKEGA TABORA

Določen je program za stoletnico
Velik sprevod in zborovanje, gospodarska in filatelistična razstava, otvori

tev stalne likovne galerije pionirjev in Lutrove kleti

G lavni o d b o r za p ro s lav o  100-letnice sey n išk eg a  
*aix>ra te r  p re d se d n ik i k o m is ij, k i b o d o  v o d ile  p o sa 
m ezne p rip ra v e , so  se  s e s ta li v so b o to / 18. ja n u a r ja .
N a se s ta n k u  je  b il n a d ro b n e je  d o ločen  p ro g ra m  zb o ro 
v an ja , k i b o  2. m a ja  le to s  p re d  sp o m en ik o m  ž rtv a m  
NOB v Sevnic i, p r ire d itv e  p a  bo d o  tr a ja le  en  ted en .

Proslavljanje se bo začelo 
že nekaj dni prej. V Sevnici 
bo odprta filatelistična razsta
va, v gasilskem domu pa bo 
do pripravili prikaz gospodar
skih dosežkov industrije in 
obrti sevniške občine.

Za to priložnost bo že od
prta  preurejena Lutrova klet 
pri sevniškem gradu, kot po
sebnost pa naj navedemo 
otvoritev stalne likovne gale
rije  pionirjev, ki naj bi ka
sneje prerasla m eje sevniške 
občine. Na sevniškem gradu 
oodo v čast tabora priredili 
tudi ljudsko igro ene naših 
najboljših igralskih skupin.

Na prireditvah bodo sode
lovali Zagrebčani s tam bura
škim  zborom, povabili pa bo
do tudi društva Slovencev, ki 
delujejo v Karlovcu in Zagre
bu. Na slavnostni dan bodo 
igrali eodbeniki milični-

OD LISCE DO MALKOVCA
l*OCITNICE BREZ SNEGA. 

Zadnjih  nekaj let se je že zgo
dilo , da prav v šolskih jo filtn icah  
ni bilo snega, kar je  povzročila 
odjuga zadnjih  nekaj dn i m inulega 
tedna. V Sevnici, ki je znana po 
m ilem  podnebju, je  le tu  in  tam  
videti kakšno krpo  um azanega sne
ga. Edino p rim em o m esto za sm u
čanje je Se Lisca, k je r je v m inu
lem tednu, ko je  v dolini deže
valo, zapadlo skoraj 30 cm za 
sm uko prim ernega snega. C esta je 
spet prevozna.

ZLATENICA NA SOLI SENT- 
JAN2. Med o trok i v osnovni šoli 
Šentjanž je bilo v p rejšn jem  tednu 
več obolenj za nalezljivo zlatenico 
Sam o v enem dnevu so odpeljali 
v celjsko bolnišnico tri o troke. 
Sreča v nesreči je, da  so zdaj 
šolske počitnice: otroci bodo za
m udili m anj šolskega pouka, pa 
tud i m anj nevarnosti je , da bi se 
zdravi otroci okužili z zlatenico

PONOVNO RAZPRAVA O ŽE
LEZNIŠKIH PREHODIH. Po skle
pu  občinske skupščine bo na progi 
Sevnica—T rebnje n a  delu od Bo- 
š tan ja  do Piijavic uk in jena večina 
prelazov, ker jih  u p o rab lja  le ne
ka j lastnikov in je  m ožno spravilo 
sena in  lesa p reusm eriti na  druge 
prelaze ali pa prelazi sploh niso 
več v rab i. Da m ed ljudm i ne bi 
bilo  negodovanja. Je občinska u- 
p rava za p rihodn ji ponedeljek na 
obm očju B oštan ja  in Tržišča sk li
cala prizadete posestnike, da  se ■  
n jim i pogovori.

SPREM EM BE M EJE. O bčinska 
skupščina Laško Je sporočila se r . 
niški občini, da se s trin ja  s  sp re 
m em bo m eje k a tastrsk e  občine Pa- 
neče. V te j ka ta strsk i občini le«  
tu d i »Tončkov dom« n a  Lisci. S 
sprem em bo m eje bo  im ela občina 
Sevnica pravico o d re ja ti nam en teh  
aem ljišč, ki naj b i, po soglasju 
repub lišk ih  organov, spadali v k a 
ta strsk o  občino Podgorje, k i j« 
b ila  te  doslej ▼  občini Sevnica. 
Sprem em ba J« pom em bna zaradi 
tega, ker je  predvidena adnptacdja

in razširitev  sedanjega dom a na 
Lisci.

■  FILM O PROMETU. Sevni- 
ško Avto-moto d ruštvo  bo p rire 
ja lo  vsako drugo nedeljo  v m e
secu m ladinske film ske predstave 
o prom etu , na  sporedu pa bodo 
tud i nekateri d rugi vzgojni film i. 
Prva predstava je  b ila  določena 
za 19. januar.

■  OTROKA JE  POSLALA 
KRAST. P rejšn ji teden so p rije li 
v B režicah Ciganko D. Jovanovič, 
ki Je v Sevnici poslala  v M ačko
vo h išo  o troka , da  Je lastn iku  
zm aknil 1300 d inarjev .

■  STREHA NAD GLAVO. 2e
nekaj let je  m inilo, odkar je  b ila  
postavljena sevniška bencinska č r
palka, toda šele letos bo dobila 
tud i streho. K ot Je deja l Prane 
Novak, ki je  zaposlen na  črpalk i, 
Je vodstvo že zagotovilo, da  bo 
streha  postavljena letoftnjo po 
m lad.

■  N I BILO POSLUŠALCEV. 13. 
in  14. jan u a rja  so b ila  r  10 k ra jih  
sevniške občine znova predavan ja  
o obram bni vzgoji. V večini k ra 
jev je  b il obisk  dober, izjem a pa 
Je z lasti Sevnica, k je r bodo za
rad i tega p rired ili drugo p reda 
vanje, ki bo za člane Združenja 
rezervnih oficirjev  in  podoficirjev 
tud i obvezna.

■  OBNAVLJANJE ČLANSTVA. 
S 15. januarjem  Je Avto-moto 
društvo  začelo obnav lja ti članske 
izkaznice in  druge dokum ente. 
U pajo, da  bodo tu đ i letos Imeli 
vsaj to likšen  odsto tek  članov ko t 
lan i.

■  ZANIMANJE ZA KOŠARKO. 
Sevnica Je b ila  doslej znana p red 
vsem  po  rokom etaših  in  nogom e
taših , zadnje čase pa »o se m ladi 
člani TVD P artizan  začeti zani
m ati tu d i za košarko. Vodi Jih 
Janez Sim ončič, k i Je sosednjim  
Trebanjcem  že poslal ponudbo n  
ig ran je  p rija te ljsk ih  tekem .

ške godbe iz L jubljane ter 
ene izmed zasavskih godb. 
Ce b o  v s e  posreči, se do  d o  
tega časa prvič oglasila lokal
na radijska postaja Sevnica. 
Ves čas slavja bodo različna 
športna tekmovanja.

Pokroviteljstvo nad p rired it
vijo bodo prevzele tr i spod- 
njeposavske občine, veliko 
udeležbo pa bosta razen njih 
zagotovili sosednji trebanjska 
in laška občina. Da bi priteg
nili veliko ljudi, bodo že prej 
z letalom trosili letake s pro
gramom, v čast stoletnice pa 
bodo izdali brošuro, v kateri 
bodo razen zgodovinskih in 
zem ljepisnih značilnosti sevni
ške občine objavljeni gospo
darski in drugi dosežki pogoj
nih let.

2. m aja bo v Sevnici velik 
sprevod, v katerem  bodo za
stavonoše na čelu nosile slo
venske, hrvatske in jugoslo
vanske zastave v znak pome
na, ki ga je  imel tabor za 
prebujajoče se slovenstvo. Za 
njim i se bodo zvrstili pra-

Loka: zahvala 
podmladkarjem

K rajevna organizacija Rde
čega križa v Loki se zahva
ljuje šolarjem  osnovne šole, 
članom podm ladka RK, ki so 
po vaseh pobirali članarino. 
Na ta način bi lahko pobrali 
članarino tudi v drugih or
ganizacijah. Zahvaljuje se tu 
di Alojzu G radišniku, ki je 
za delo v RK pridobil kar 
15 novih članov, podporne
mu članu Jožetu Sladiču pa 
za denarni prispevek S. Sk.

porščaki s prapori različnih 
organizacij in društev, nato 
godba na pihala, kolesarji, 
člani TVD Partizan v telovad
nih oblekah, vozniki z loj- 
trskim i vozovi, na katerih  bo
do ljudje v narodnih nošah, 
godci in drugi obiskovalci te
ga velikega zborovanja.

M. L.

Vel. Cirnik: odgo
vor iz Sevnice

Z Velikega C im ika so p re j
šnji teden poslali ostro p ri
tožbo, zakaj je njihov kraj 
tako zapostavljen, da jim  ne 
plužijo ceste, tako da m orajo 
otroci gaziti visok sneg, v vas 
pa ne m ore p riti n iti rešilni 
avtomobil ali kako drugo vo
zilo. Alojz Lipoglavšek, vodja 
cestne službe, je  zagotovil, da 
bodo cesto na C im ik plužili, 
če bo na novo padlo najm anj 
15 cm snega, sicer pa ne.

V nedeljo 
za vodovod 

na Bučki
V nedeljo, 26. januarja, 

bo gostoval ob 16. u ri v 
Sevnici, ob 19. pa v K r
melju Slovenski instru 
m entalni kvintet. Doho
dek prireditve bodo po
rabili za gradnjo vodovo
da na Bučki. Akcijo je 
organiziral glavni odbor 
Rdečega križa Slovenije, 
ki želi pomagati Bučki in 
bližnjim  vasem, da bi u- 
resničile svojo staro  že
ljo. Na Bučki so že lani 
poskušali graditi, vendar 
so se ustrašili precejšnjih  
stroškov, saj so izviri d a 
leč In bo treba položiti 
dolge glavne vode-

K rajevna organizacija Soci
alistične zveze Studenec je 
največja v občini in šteje kar 
433 ljudi, kar je 76 odst. vseh 
polnoletnih prebivalcev. Ob
činsko vodstvo SZDL jo oce
n ju je kot eno najbolj delav
nih krajevnih organizacij, ki 
je  tudi organizacijsko u tr 
jena, saj ima med drugim  po
brano vso članarino, kar je 
p rim er le v redkih krajih.

Letošnji program  predvide-

Radeče: pripravili so 
mladinsko igro

Osnovna šola »Marjana 
Nemca« v Radečah je  p re j
šnjo nedeljo uprizorila špi- 
carjevo pravljično mladinsko 
igro Pogumni Tonček; pri 
tem so sodelovali tudi otroci 
iz Loke. Igro je režiral prof. 
Ivan Pešec, pomagal pa m u 
je njegov oče. Igra je uspe
la, obiskovalcev je  bila pol
na dvorana. Radeški m ladi 
igralci nam eravajo igro po
noviti še v Laškem, dohodek 
prireditve pa bi porabili za 
gradnjo nove šole v Laškem.

va dograditev vodovoda na 
Studencu, za kar bo treba še 
zavihati rokave in zbirati p ri
spevke. Predvideno je, da bo 
vodovod dograjen do letoš
njega m aja. Letošnjo pomlad 
je v načrtu tudi dograditev 
ceste Zavratec — Rovišče te r 
dograditev prosvetne dvorane 
v gasilskem domu.

V okviru krajevne skupno
sti, s katero krajevna organi
zacija SZDL dobro sodeluje, 
načrtujejo za letos tudi po
pravilo 25 km  cest in vaških 
poti, skrb za olepševanje na
selij, za civilno zaščito te r 
skrb za socialno prizadete lju 
di, posebno pa organizacijo 
strokovne pomoči kmetoval
cem, ki im ajo v načrtu  obno
vo vinogradov, sadovnjakov 
in napredek v poljedelstvu.

Studenčani so poskušali, da 
bi s pomočjo SZDL na Stu
dencu spet imeli enkrat na 
teden zdravstveno am bulanto 
in ljudem  ne bi bilo treba 
za vsako stvar v Sevnico. 
Vendar so dobili odgovor, da 
pride na Studenec prem alo 
ljudi, zato zavod ne m ore 
plačati stroškov.

N aporna je  pot do tanina. (F oto: L egan)

KAKO TRENUTNO POSLUJE JUGOTANIN

Les vozijo iz Hrvaške
Naložba v modernizacijo proizvodnje tanina stoji 

zaradi spremenjenih cen neizkoriščena

Pred vojno Je bil Jugotanin 
najm očnejša tovarna v Sev
nici, njegovi delavci so imeli 
razm erom a najboljše p re 
jemke. Ko so se začela uve
ljavljati um etna stro jila , so 
se razm ere poslabšale. Med
tem  ko so m orali tovarno v 
M ajšperku celo zapreti, se je 
Jugotanin obdržal in  se spo
prijel z velikimi težavami. Za 
nekaj časa je  bila celo ustav
ljena proizvodnja, ker ni bilo 
lesa in je bil zastoj v prodaji.

In  kakšen je trenutni polo
žaj tovarne? Zdaj se noč In

Sevnišlto gasilsko  društvo je  uredilo delavnico za popravilo  in  poln jen je gasilsk ih  
aparatov znanilce P astor. Za to  delo, k i ga opravlja tudi za potrebe društev in  
delovnih  organizacij zunaj m eja občine, je  u sp osob ljen  S lavko Stopar, k i je  bil 
tudi na praksi v  tovarni v  Zagrebu. (F oto: L egan)

dan kadi lz velikega dim nika, 
toda čeravno so ob novem le
tu  prodali večjo količino iz
delka tudi na M adžarsko, so 
skladišča še vedno precej pol
na, delavci pa pri osebnih 
dohodkih niso prikrajšani.

Jugotanin Je uspešno p re 
magal »bojkot« slovenskih 
gozdnih gospodarstev, ki niso 
hotela dobavljati kostanjeve
ga lesa, češ da je cena p re 
m ajhna. Hrvafeim gozdar
jem se zdi prim erna in ga v 
velikih količinah dovažajo v 
Sevnico. Trenutno so skladi
šča polna lesa In Je po tej 
plati dbratovaruje zagotov
ljeno.

Sevniška tovarna je tudi 
prim er, kako lahko neustalje
no razm erje cen prekriža ra 
čune in povzroči gospodarsko 
škodo. Za tovarno je pred 
dvema letoma zrasla sodobna 
kurilnica na mazut, ki naj bi 
zam enjala kurjenje izlužene- 
ga lesa, uporabnega za p re 
delavo. Vendar so se km alu, 
tako bistveno sprem enile ce
ne, da so m orali znova zače
ti kuriti z lesom, zgrajene 
naprave pa stojijo neizkori
ščene in čakajo boljših časov.

Rudi Stopar razstav
lja v Sevnici

Tik pred  zaključkom  da
našnje številke smo zvedeli, 
da razstavlja v osnovni šoli 
»Savo Kladnik« v Sevnici ki
par — am ater Rudi §U>par 
svoje kipce iz patiniranoga 
železa in pločevine. Razstava 
bo odprta do 29. januarja,

Konferenca po
svečena volitvam Do maja tekoča voda

S&VNBKI VESTNIK



D e l o  s e  z d a j  š e l e  z a č n e

Stalna skrb ZK: mlade ljudi usposabljati za od
govorna m esta v samoupravnih strukturah

Občinska organizacija Sve
ze komunistov Trebnje je v 
lanskem letu silno pomladila 
svoje vrste, zato je njena zelo 
pomembna naloga — stalno 
delo z mladimi komunisti, 
vendar ne samo v obliki izo
braževanja, temveč tudi pri 
akciji.

To so poudarjali tudi na 
seji občinskega komiteja, ko 
so sprejemali delovni pro
gram. V soboto, 18. januarja, 
je bil v Trebnjem že seminar 
za mlade člane, na katerem 
so sodelovali tudi delegati 
s kongresa ZKS, kasneje pa 
bodo zanje prirejali daljše se
minarje, s pomočjo katerih 
bodo usposabljali ljudi za od
govorna mesta v samouprav
nih telesih.

Prav to je zelo pomembna 
in zahtevna naloga. V občini 
že dalj časa opažamo, da so 
mnoge organizacije in vod
stva preveč zaprta vase, v 
vodstva se vključuje premalo 
novih ljudi, potem pa izne-

V n e d e l j o  » R a z 
v a l i n a  ž iv l j e n j a «

V nedeljo, 26. januarja, 
bo v Trebnjem v prosve
tni dvorani ob 19.30 spet 
gostovalo kulturno umet
niško društvo »France 
Prešeren« iz Ljubljane s 
prvo predstavo Finžgarje- 
ve »Razvaline življenja«. 
Tokratna uprizoritev bo 
najprej v Trebnjem in še
le kasneje v Ljubljani, 
kar je za naš kraj poseb
na počastitev.

Trebnje: tovornjak 
zdrsnil čez polovico

17. Januarja je vozil Stjepan Bajsić tovornjak lepoglavske LEPE iz Trebnjega v Ljubljano. Na slabo preglednem ovinku je na poledeneli cesti zaneslo vozilo čez polovico ceste na levo, koder Je vozil Stane Penko tovornjak iliirskohi- striškega TRANSPORTA. Penko Je svoje vozilo zavrl in zavil na desno, vendar je Bajsić kljub temu trčil vanj, škodo so ocenili na2.000 din.

v s a k  č e t r t e k

nada ugotavljamo, da novih 
sil ni in da so nekateri ljudje 
kot nenadomestljivi.

Mlade je treba vključiti tu
di v priprave na skupščin
ske volitve. Te dni bodo po 
vsej občini sestanki z akti
vi, na katerih bodo sestavili 
akcijske programe, po katerih 
vključila v predvolilno akti
vnost. Po aktivih bodo obra
vnavali tudi resolucijo z mi
nulega kongresa, ki je vodilo 
za konkretno delo.

PRELESJE: kako 
s p o m la d i?

Ge bodo v opekami Preles
je, ki spada k mirenskemu 
Gradbenemu opekarskemu po
djetju do sezone, to je do 
aprila, vključili nove sitroje, 
potem se bo položaj opekar
ne izboljšal. V podjetju ugo
tavljajo, da zadnje leto opeke 
ni več tako težko prodati, 
mora pa biti kvalitetna in po 
zmerni ceni. Ročni izkop ima 
omejene možnosti, zato se je 
nujno potrebno modernizirati.

Spremembe v sindikatih
Prosvetni delavci Mokrono

ga, Mirne in Šentruperta bo
do odslej imeli eno sindikal
no podružnico. Tako so skle
nili na občnem zboru in me
nili, da bo močnejša organi
zacija tudi učinkovitejša. Na 
občinskem sodišču v Treb
njem pa so ustanovili samo
stojno podružnico in se tako 
ločili od sindikalne podruž
nice občinske uprave in druž- 
beno-političnih organizacij. Za 
predsednico nove podružnice 
so izbrali Rezko Uhan.

Še en posnetek s tekmovanja v smučarskih skokih na Mirni, na katerem so se 
dobro odrezali tudi člani TVD Partizan z Mirne. (Foto: Polde Miklič)

MOŽNOSTI ZA ZAPUŠČENE KOŠENICE, VINOGRADE IN SADOVNJAKE

I z k o r i s t i m o  t u d i  s l a b š a  z e m l j i š č a !

Gojenje debeloplodne žlahtne leske in cepljenih tenkolupinastih orehov 
lahko sadjarjem močno poveča dohodek s slabših zemljišč

Sadjarstvo na Dolenjskem, zlasti na območju tre
banjske občine, nezadržno propada. Prazna ostajajo 
tudi tista zemljišča, ki jih za kaj drugega ni mogo
če koristno uporabiti. Nikakor ne smemo dopustiti, 
da bi tam zraslo grmovje in kasneje gozd. Dolenj
ski sadni okoliš je predviden tudi za lupinasto sad
je, ki lahko daje lep dohodek, samo zavzeti se je 
treba.
Z odbiro in cepljenjem so 

bile vzgojene sorte debeloplo- 
dnih lešnikov in tankolupina- 
stih orehov, privzgojene pa 
so bile tudi nekatere pomem
bne lastnosti, npr. odpornost 
proti pozebi. Prav tovrstnega 
sadja pa uvažamo pri nas ve

P o g l a b l j a t i  m e d s e b o j n e  v e z i

Po obisku v Obrenovcu: sodelovanje pobratenih 
občin naj zajame še delovne organizacije

a n  t m

Z A  M L A D E  

P O  S R C U

Manjša skupina predstavni
kov družbeno-političnih orga
nizacij in občinske skupščine 
Trebnje se je prejšnji teden 
mudila v Obrenovcu pri Beo
gradu in bila spet deležna 
velikega gostoljubja pobra
tene občine.

Po vrnitvi je sekretar ob
činskega komiteja ZK Ro
man Ogrin dejal, da so v po
govorih v Obrenovcu skleni
li sodelovanje razširiti na de
lovne organizacije in obča
ne. Vsaka izmed pobratenih 
občin bo celo določila en dan 
v letu, ki bo namenjen izme
njavi večjih obiskov prebi
valcev obeh občin. Nekatere

L a n i  d a ,  k a j  p a  l e t o s ?

Po županovi izjavi sodeč, Je stvar zelo resna

Kot med Scilo in Karib
do, tako je treba vsako 
leto krmariti občinski pro
račun. Torej ni čudno, če 
je predsednik Obs Ciril 
Pevec, ki je ravno prav 
anasajen« prišel z nekega 
sestanka, odgovoril na 
vprašanje DELA, da bi bilo 
zanj največje preseneče
nje v letu 1969 če bi se 
na osnovi doslej znanih 
instrumentov posrečilo u- 
ravnovesiti proračun za 
leto 1969.

In kako je bilo v letu 
1968? Viri proračunskih 
dohodkov so se obnašali 
zelo različno: prispevek od 
osebnega dohodka iz de
lovnega razmerja je bil o- 
koli 7 odst. manjši od 
predvidenega, prispevek 
od kmetijstva celo za pe

tino manjši, prispevek od 
obrtnih dejavnosti pa za 
tretjino večji, medtem ko 
je bil davek od prometa 
blaga na drobno približno 
tolikšen kot leto dni prej.

Tako gibanje je prizade
lo temeljno izobraževalno 
skupnost, ki je dobila čez
70.000 din manj> kot je 
imela prvotno predvideno. 
Da bi pomagala prebroditi 
težave, ji je občinska 
skupščina že namenila po
lovico toliko denarja kot 
dotacijo, del pa bo morala 
skupnost pokriti iz izred
nih dohodkov in zmanjša
ne proračunske rezerve.

Tako v letu 1968. Kako 
bo vnaprej, pa je še ve
liko vprašanje. »Vroče po
letje« šele prihaja.

nadrobnosti o sodelovanju 
bodo še preučili, kot zanimi 
vost pa naj navedemo, da je 
predlagana tudi organizacija 
skupnega letovanja mladine.

Zastopstvo trebanjske ob
čine je z Obrenovčani izme 
njalo tudi poglede na neka
tera najvažnejša vprašanja 
gospodarstva in družbenih 
služb. Spoznali so se tudi z 
velikimi načrti in gradnjami 
v tem kraju, kjer nastaja 
ena največjih termocentral 
Evrope.

Gostje so se spoznali tudi 
s kmetijstvom te občine. Ra
vno v času obiska je bil v 
kraju referendum, v kate
rem so odločili, naj se obre- 
novški kmetijski kombinat 
priključi beograjskemu, pri 
čemer se za oba odpirajo no
ve možnosti, naravnost never
jetne za naše razmere v 
kmetijstvu.

Š e n t l o v r e n c :  
h a z a r d  v  g o s t i l n i

Sodniku za prekrške v 
Trebnjem je prijavljenih 
6 ljudi, ki so jih pred ne- 
kaj dnevi miličniki zalo
tili v gostilni Jarm v 
Šentlovrencu pri igranju 
»ajnca« za velike vsote 
denarja. Primer Iz šent- 
lovremca pa ni edinstven, 
Igre na srečo so se pre
cej. razširile tudi v drugih 
krajih, po strastnih kvar
topircih »slovi« zlasti 
Mirna.

Kazni za tovrstne pre
stopke znašajo do 200 no- 
vdh dinarjev ali do 30 dni 
pripora.

like količine, čeravno imamo 
doma dovolj možnosti za pri
delovanje.

Leska uspeva na sončnih, 
zračnih legah, žlahtna tako 
kat divja. V pravilno oskrbo
vanem nasadu daje več kot 
1500 kg plodov na hektar in 
po dosedanjih izkušnjah ne
katerih naših pridelovalcev že 
v petem letu daje toliko, da 
povrne stroške pridelovanja. 
Sadi se v drevesne jame na 
razdaljo 4 do 5 m, pognojiti ji 
je treba s hlevskim gnojem 
in kompostom ter umetnimi 
gnojili, kjer je razmerje du
šika, fosforja in kalija 2:1:2 
(do 800 kg na hektar).

Vzdrževanje nasada sestoji 
in zastiranja drevesnih kolo
barjev ter varstva pred bole
znimi in škodljivci, ki se lah
ko pojavijo v nasadu. Po obi
ranju je treba plodove posu
šiti, da se jih ne lota plesen.

Cepljeni orehi začno roditi 
že v tretjem letu, nato pa 
vsako leto več. Sadimo jih 
na razdaljo 10 x 12 m, tako 
da za en hektar potrebujemo 
največ 100 sadik. Te so precej 
drage in stane ena do 50 di
narjev. Te sorte so bolj od
porne proti pozebi kot doma
či oreh, rodijo do 50. leta in 
dajejo v času rodnosti letno 
več kot 1500 kg plodov na 
hektar, razen tega pa še dra
gocen les.

Za nasade lešnikov in ore
hov moramo odbirati višje 
lege, to pa so ponavadi zem
ljišča, ki niso uporabna za 
kaj drugega. Izračuni kažejo, 
da je lupinasto sadje zelo do
nosno in potrebuje najmanj 
delovne sile. Sadjarski zavod 
iz Maribora je pripravljen nu
diti odlične sadike in stroko
vne nasvete za ureditev na
sadov.

Ker je v občini Trebnje ve
liko primernih zemljišč, pred
vsem zapuščenih košenic, vi
nogradov in sadovnjakov, 
smo prepričani, da bi bilo 
mogoče kaj narediti. Na od
delku za gospodarstvo si lah
ko ogledate vzorce plodov 
lešnikov in orehov.

Investicijski stroški za na
pravo 1 ha lešnikovega nasa
da znašajo približno 5.500 di
narjev, všteti pa so prav vsi 
stroški. Približno toliko sta
ne tudi hektar nasada ore
hov, vendar ti stroški ne bi 
smeli ustrašiti tistih, ki se bo
do odločili, da se sami lotijo 
teh zamisli, ali tistih, ki bodo 
iskali kredite za napravo ta
kih nasadov. Pomisliti je tre

ba samo, kolikšna je cena 
orehovega lesa in kolikšna 
cena orehovih in lešnikovih 
jedrc v trgovini. Ti plodovi 
so vse bolj cenjeni in jih 
moramo celo uvažati, orehe 
pa smo v kmečkih vrtovih ta
ko izsekali, da bo cena ore
hovine vedno večja.

inž. MIHA KRHIN

Iz K orit ni b ilo  n ik o 
g a r  na s e s ta n e k

Pred kratkim so v Vrbovcu 
pri Dobrniču ustanovili vodo
vodni odbor, ki ga sestavlja
jo: Franc Jarc, Jože Smolič, 
Jože Kaplan, Ivan Zoran in 
Anton Jarc, ki bo začel pri
pravljati gradnjo krajevnega 
vodovoda. Zelo značilno pa 
je, da na sestanek, ki ga je 
sklicala krajevna skupnost v 
Dobrniču, ni bilo nikogar iz 
sosednje vasi Korita, čeprav 
se je treba glede vode pogo
voriti prsv 7, vaščani tega 
naselja.

Š e n tlo v re n c :  in š p e k 
to r je v a  z a h te v a

2e ptred dobrim letom smo 
pisali o zahtevi inšpektorja 
za delo, ki terja odpravo po
manjkljivosti v lakirnici mi- 
2arskega obrata HRAST v 
šentlovrencu, kar bi stalo 
okoli 25.000 novih dinarjev. 
Vendar to nd bilo urejeno, 
kot so ugotovili tudi na obč
nem zboru sindikalne podruž
nice. Podjetje mora izdelati 
tudi svoj gospodarski načrt 
za nekaj let naprej, po vsej 
verjetnosti pa se bo moralo 
tesneje nasloniti na kako več
je podjetje, da bo hitreje na
predovalo.

Dol. N e m šk a  v a s :  
p re d v s e m  -  vo d a

Letos kar največ nase
lij oskrbeti s tekočo pitno 
vodo je očitna želja letošnje
ga programa krajevne skup
nosti Dol. Nemška vas. Vo
dovod v Rihpovcu še ni do
grajen in ga je treba letos 
dokončati. Tudi v Dol. Pod- 
boršt nameravajo letos do 
zadnje hiše napeljati vodo, 
isto pa je treba narediti tu
di v Ponikvah. V češnjevku 
namerava letos krajevna skup
nost urediti odtok gnojnice, 
ki se zdaj steka po sredi 
vasi.

V eliki G a b e r : š e  
ja v n o  ra z s v e tl ja v o ?

Na zadnji seji sveta kra
jevne skupnosti v Velikem 
Gabru so sklenili pripraviti 
predračun stroškov za javno 
razsvetljavo, ki naj bi Jo 
dobil tudi ta kraj. Vodila bi 
skozi vas Vel. Gaber, tja 
do postajališča, denar zanjo 
pa bi zbrali s pomočjo pro
stovoljnih prispevkov. Kra
jevna skupnost bo letos po
magala šoli zgraditi športno 
igrišče, razen tega pa ima 
v načrtu popraviti ceste Go- 
bišče — Zavrh, Stranje — 
Zubina, Zagorica — Dobra- 
vica in še nekatere odseke. 
Krajevna skupnost bo tudi 
prevzela v upravljanje cesto 
IV. reda Stranje — Bič, s 
čimer se je upravni odbor 
občinskega cestnega sklada 
že strinjal.

B oljši d o s to p  do  
c e rk v ic e  na V ihru
V Šentrupertu ima svet 

krajevne skupnosti v načrtu, 
da bodo letos razen nadalje
vanja dela na Veseli gori, ob
nove prosvetnega doma, po
pravila nekaterih cest in poti 
zgradili tudi cesto Slatnik— 
—Slevc—Viher—Hrastno. Ta 
cestna povezava bi olajšala 
dostop do cerkvice na Vihru, 
ki ima veliko kulturno-zgo- 
dovinsko vrednost. Njeni ol
tarji so poslikani z drago
cenimi slikarijami 17. stolet
ja, ki so vredne, da si jih 
ljudje ogledajo.

P on ikve : kupili b o d o  
novo  m o to rk o

12. januarja je imelo gasil
sko društvo v Ponikvah redni 
letni občni zbor. Društvo, ki 
bo prihodnje leto slavilo 60- 
-letnico obstoja, naj bi za to 
priložnost dobilo novo mo
torko, saj je stara že doslu- 
žena in ni več povsem zane
sljiva. Na občnem zboru so 
menili, da bodo naši ljudje 
in skupščina podprli zami
sel.

Zbor je obravnaval tudi 
vključevanje mladine v gasil
sko organizacijo. Ugotovil je, 
da je po zaslugi nekaterih 
delovnih članov po povojnem 
mrtvilu delo društva znova 
zaživelo, dokaz o tem je bil 
tudi letošnji občni zbor.

E. G.

T R E B A N J S K E  I V E R I
■ NEZANESLJIV VOZNI RED. 

Mnogi potniki se že dalj časa pritožujejo, da avtobusni vozni red ne ustreza povsem, ker ga niso spreminjali hkrati s spreminjanjem prihodov avtobusov. Vse kaže, da se avtobusna podjetja za take stvari kaj malo menijo, kot da niso prav nič važne.
■ PODALJŠANJE JAVNE RAZ SVETLJAVE. Svet krajevne skup nosti namerava letos podaljšati javno razsvetljavo tudi proti Pri- 

stavi. V tem delu je zraslo namreč več novih hiš. Krajevna skup. nost ima v načrtu tudi beljenje stare šole, za kar ima denar, ki ga ni porabila v lanskem letu.
■. Z JAVNIMI NAPISI JE KRIZ. Nad vrati trgovine Novo-

tehne v Trebjem ne sveti nobena črka več, nad trgovino BOROVO pa samo Se zadnje tri, tako da ni težko ugotoviti, kje ima trgovina centralo
■ VODA ZA BELŠINJO VAS. 

V tem naselju blizu Trebnjega so poleti večkrat brez vode, zato pri vodstvu krajevne skupnosti menijo, da bi bilo treba napeljati vodovod, še prej bi se bilo potrebno pogovoriti s prizadetimi ljudmi. KS Jim Je pripravljena 
pomagati.

■ SESTANEK ODBORA TABORA. Za včeraj je bil sklican sestanek odbora tabora slovenskih ljudskih umetnikov. Na dnevnem redu je bila tudi letošnja razstava in organizacija tabora v avgustu.



Pogovor z zdravnikomNovi naročniki DOLENJSKEGA LISTA
BELA CERKEV: K atarina Bre

gant. Vinji vzh 35.
BIZELJSKO. Karl Pintarič, Dre

novec 48.
BLANCA: Milica Macur, Blan

ca; Jote Požun, Dobrava 15. in 
Anica 2ibert. Blanca 10.

BRESTANICA: M artin CeSek,
Anne&ke 30, ki Milica Polhe, Bre
stanica 87.

BRE2ICE: Stanko Haler, Gor 
Lenart 38.

CERKLJE OB KRKI: Prane 2u- 
gič. Crešnjloe 1.

ČRNOMELJ: Ivanka Miler, He
roja Starihe 18; M arija Kerin, Se. 
la pri Otavcu 11; Franc Sneler, 
Blatnik 4 A; Stanko Romšek. Lo
ka 80; Slavko Adlešlč, Otona Zu
pančiča 6; Marija Poropatlč, V rt
na 8. in Ana Bajuk, Radoviča 6 
— zidanica

DOLENJSKE TOPLICE: Franc
Turk. Dol Toplice, n. h.

DVOR: Stane Gorenčič, Dol. Kot 
2; Ivana Muren. LaSče 8; Zofka 
Vidmar Stavča va» 9. In Jože 
Plut, Jama.

GLOBOKO: Jote Radanovič, Glo
boko 42

GRADAC: Anton Huksič, Griblje
90

HINJE: Prane Blatnik. Ratje
12

JESENICE NA DOLENJSKEM: 
Zdenko Lazanski. Vel. Dolina 
18 a

KOČEVJE: Drago Doršenovič,
Trata 19; Ivan Lavrič. Cmi potok 
24; Srečko Kovačič, Trg 3. okto
bra 16; Jože Rački, Trg 3. okto
bra 9; Drago Filipič, Kidričeva 
2. in Anton VerSlč Kidričeva 3

KOPRIVNICA: Leopoldina Lah, 
Koprivnica 8; Franc Boh, Vojsko 
22. in Silvi ca Bračun. Mrčna sela 
29

KOSTANJEVICA NA KRKI: 
Franc Cvelbar Prekopa 17; Stanko 
Kavčič. Orehovec 11. in Franc Ve- 
gel K ovarija 12

KRMELJ: Jože Železnik Krmelj
26

KRŠKO: Slavica Savnik, Pesje
6; Fanika M0K0tar, Sp. Libna 4; 
Marija Zorko Fesje 8; Vlado Pe- 
terkovič Delavska 2? Marija Ko 
dela, Cest& 4 'ulija; Anton Zajc 
Cesta 4 julija 69; Jože Beribak 
Gora 27; Jože Roštohar, Gor Pi 
javško R In Marija Železnik, Go 
lek 2

KRŠKA VAS Franc LubSina 
Krška vas 80

LOKA PRI ZID. MOSTU: Kar 
lina Prašnikar Okroglica 17.

METLIKA: Franc Novak, Breg 
revolucije; Marija Jakljevič. Svr

fcain 12; Manue. Fux, Cesta brat
stva in enotnosti 78; Stefan Le
bar, Cesta bratstva in enotnosti 
64 ln  Slavo Avguštin, Mestni trg 4.

MIRNA NA DOL.: Anton Brzin, 
Trstenik 13; Martina Kraševec, 
Mirna 13 in Franc Novak, Mirna 
106.

MIRNA PEC: Štefka Saje, Go-
H  & lrfl t r o o  O

MOKRONOG; Prano Zvagen, 
Bruna vas 8.

NOVO MESTO: Jote Berkopec, 
Gubčeva ul.; Albin Vranešič, 
Znančeve njive, blok 3-11; Franc 
Novak. Stranska vas, n. h.; Jože 
Lokar, Stranska vas 30; Martin 
Hočevar, Pogand 7; Vekoslav Ko
privnik, Šmihel 5; M arija Kaši- 
ček, Kosova 5; Jane* Jeršin, Vel. 
Bučna vas 2;

NOVA SELA: Jurij Crnkovič,
Dren; Helena Curel, Vimolj; Jože 
Jurkovič, Srednji potok ln Jote 
Klarič, AjbelJ 11.

RAKA: Alojz Kerin, Mikote 2.
SEMIČ: Rozalija Plut, Semič 18.
SEVNICA: Občinskr odbor RK 

Sevnica, in Milena Avsec, Zurkov 
dol.

SROMLJE: Rok Knez, Volčje 42 
in Cecilija Verstovšek, Sromlje 38.

STARA CERKEV: Vlado Muhič, 
Stara cerkev 10

STARI TRG OB KOLPI: Peter 
Majerle. Dol 7; Jote Sterbenc, 
S tan trg 13 ob Kolpi ln Jote 
Sterk, Sodevci 2.

STOPICE: Prane Per, Vel. Ce
rovec: Mirko Pašič, Konec 8; Jote

Radavičevič, Mihovec 5; Cilka Ko
sec, Koroška vas 13 in Franc Kos, 
Cnnošnjice 19.

ŠENTJANŽ: Anton Doberšek,
Stajngrob 9; Pavla Papež, Pod- 
boršt; Franc Sluga, Ovseno; Jote 
Šuštaršič, Požorče ln Tomaž Tu- 
renšek Kij.

ŠENTRUPERT: Jane* Markeljc, 
Okrog 8.

ŠKOCJAN: Zdenka Tram te, Zlo- 
ganje 32; Anton Marinčič, Grmov
lje 30; Martin Hočevar, S tara vas 
44; Martin Primc, Dobruška vas 6; 
Ana Marjetič Se gonj e 3 in Nada 
Šinkovec, Zalog 1.

S MARJ ETA: Katarina Bašelj,
Zaloviče 12, ln Anton Pelko, Dol. 
šm arješke Toplice 12.

TREBNJE: Emanuel Kovač, Dol. 
Ponikve 5A; Alojz Gačnik, Megle- 
nik 17; Julka Zupančič, Grm 5; 
Vera Gotlib, Gor. Ponikve 25 in 
Alojz Križman, Prim štal 4A.

URŠNA SELA: Lado Rauh, Uri
na sela 48

VELIKA LOKA: M atija Miklič, 
Razbore 15; Branko Pris topeč, 
šentlovrenc; Milka Ozimek, Mrzla 
luža In Milan Vidgoj, H rast — 
šentlovrenc.

VELIKI GABER: Franc Skra-
bec. Bič 6 lr  Anton Slapničar, 
Stranje 3

VINICA: Franc Cemas, Podkla- 
nec 19.

2U2EMBERK: Franc Blatnik,
Iskra ln Rezk« Žlajpah. Zužem- 
bork

RAZNE POSTE: Ignac Skubic, 
Oslica 7, Muljava: Jožica Movrin,

Polževa 6 a, Ajdovščina, Franc 
Novak, Luže 53, Šenčur pri Ce
lju; M arija Pirkovič, Goriška ul. 
35, Ljubljana; Mimi Lesjak, Cmo- 
va 6, Velenje; Stefan Možina, Vrh
polje 7, Šentvid pri Stični; Miško 
Kustura, na Jami 5, Ljubljana; 
Skupščina socialistične republike 
Slovenije, Izvršni svet, Ljubljana; 
Brodnik, Pečice 6, Gabrovka; 
Alojz Vukšinič, SGP Pionir. 
Hvar, p. p. 40; Marica Bajt, Par
tizanska 19, Koper; Franjo Burek, 
Kočarji 1, MozelJ; Marija Čufar, 
Gorenjska cesta 20, Lesce, Radov
ljica; Jurij Lesica, Medvode 125; 
Ivan Genorio, Stična 45, Ivančna 
gorica; Alojz Lavnič, Privoz 8, 
Ljubljana; Justi Kralj, Celovška
cesta 96. W Z , Ljubljana ln Ferdo 
Širec, Ljubeljska 17, LJubljana- 
šlška

VOJNE POŠTE: Vojna pošta
Ribnica; Vojna pošta Nova vas 
pri Rakeku, Alojz špiletič, Skop 
je; Miha šlejkovec, Škofja Loka 
Anton Golob, Postojna, Stane Per 
novšek, Petrinja in Anton Maver 
Kraljevo

INOZEMSTVO: Jože Gramc
Karlsveld, Nemčija; Anita Drašler 
Mtlschellen, Švica; Vlado Nagoda 
Toronto, Kanada, Milan Š trasber 
g er, Silkwood, Avstralija; Martin 
Gregorčič, Par de Calais, Franci 
ja; Branko Stajnko, MUnchen 
Nemčija; Jože Radovan, Berlin
Nemčija; Jože Maljavec, Rechnen 
hofen, Nemčija; Franc Barbič
Hilgen. Nemčija; Ljudmila Budar 
kevič, London in Anica Penič 
Klagenfurt. Nemčija

NOVO V ŠOLSKEM CENTRU ZA GOSTINSTVO

Privlačen gospodinjski teča j
Obiskuje ga 24 deklet in žena -  Potrebni tudi tečaji o stanovanjski kulturi, 

od higiene do ikebane -  Večje zanimanje v oddelkih za odrasle

Zaradi velikega zanim a 
nja gospodinj za pripravo 
zdravih in kvalitetnih dnevnih 
obrokov hrane je Šolski cen 
ter za gostinstvo pred krat
kim organiziral gospodinjski 
tečaj Štirinajstdnevni tečaj 
obiskuje 24 žena in deklet, 
obsega pa teoretični in prak

DESET NOVIH KNJIŽNIH NAGRAD
Med nove naročnike smo z žrebanjem razdelili 

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

Kranc lvaneš, Rudnik 23, Kočevje; Ivan Stefanič, 
Križevska vas 14, Metlika; Ivanka Bogolin, žab ja  
vas 77, Novo mesto; Terezija Grošelj, Cešnjevek 5, 
Trebnje na Dol.; Jožko' 2upan Dol Prekopa 44, 
Kostanjevica na Krki; Marija Radanovič, Gubčeva 
13 a Brežice; Darinka 2urga. Sodražica 67; Ivo Per- 
haj, Krmelj 25 na D o l; Mirko Malešič, H rast 32, 
Vinica pri Črnomlju in Jože Luštek, Praproče 13, 
Trebnje na Dol.

tični del. V štirinajstih  po
poldnevih, kolikor tra ja  tečaj, 
se udeleženke spoznavajo s 
pomenom pravilne prehrane 
za zdravje otrok in odraslih, 
hkrati pa se seznanjajo s sta
novanjsko kulturo itd. Pri 
praktičnem pouku kuhanja je 
poudarek na osnovnih nače 
lih priprave hrane in pravil 
nj sestavi jedilnikov Teore 
tični del tečaja obsega na
slednje teme: dom in okolje, 
ureditev m vzdrževanje stano
vanja pomen pravilne pre
hrane življenje v družbi, od 
nos do gosta, obleka in obla 
čenje higiena žene in nega 
otroka

Strokovni učitelji Šolskega 
centra za gostinstvo pripra
vljajo še vrsto tečajev, ki bo  
do namenjeni predvsem go 
spodinjam. Mik teh tečajev 
ni samo v praktičnem znanju, 
ki si ga udeleženke pridobe, 
pač pa tudi v vrsti napotkov 
za gospodinjstvo Velika ude
ležba na tečaju ter zanima 
nje za prihodnje kažejo, da 
si ljudje žele več znanja o

pravilni pripravi jedi in pre
hrani, saj sta prav ti med naj
važnejšimi činitelji v zvezi z 
zdravjem Šolski center za 
gostinstvo bo organiziral tu 
di nekaj specializiranih teča 
jev, npr o pripravi divjači
ne, organizaciji družinskega 
piknika itd Prav bi bilo, da 
bi organizirali tudi tečaje s 
področja stanovanjske kul
ture, vse od higiene in o p re  
me pa do ikebane.

Vrsta gostinskih delovnih 
organizacij na Dolenjskem se 
zelo zanima za oddelke za od
rasle na gostinski šoli. Vse 
hitrejši razvoj turizm a, veliko 
število domačih in tujih  go
stov zahtevata boljše gostin
ske storitve, prim erno izobra- 
ibo pa predvideva tudi za 
kon. Za šolanje v oddelkih 
za odrasle je iz leta v leto 
večje zanimanje, zelo veliko 
zanimanje pa je tudi za vpis 
v redno šolo. Strokovnjaki 
menijo, da bo na Dolenjskem 
vsaj še pet let dovolj delov
nih mest za absolvente no
vomeške gostinske šole.

Pozimi preži smrt 
tudi v plinih

V hladnih jesenskih m  spom ladanskih mesecih, po
sebno pa pozimi berem o skoraj vsak dan v tem ali onem 
časopisu o nesreči, ki jo je povzročil ta  ali oni plin. 
Večinoma so ljudi našli prepozno, že mrtve, le redko je  
prišla pomoč dovolj zgodaj, da je bilo rešeno vsaj katero 
življenje.

Nevarnosti zastrupljenja ao največje pri ogljikovem 
monoksidu, ki se na rdeča krvna telesca v krvi veže do 
300-krat raje kot kisik. Zato pride kisika do celic pre
malo in nastopi zadušitev. Brez kisika namreč ni življenja.

Ta plin nastaja povsod tam, kjer izgorevanje ni po
polno. će  je dimnik zamašen s sajami, če je  izpušna cev 
pri avtomobilu pregorela ali poškodovana, je nevarnost 
zastrupitve že tukaj. Plin uhaja v takem prim eru v sobo 
oziroma v avtomobil. Ker ta plin nima barve niti okusa 
ali vonja, je še bolj zahrbten.

Cele družine so našli mrtve, ker peč ni vlekla. Marsi
kateri šofer je umrl v zaprti garaži, ki Jo je  ogreval 
s prižganim avtomobilskim m otorjem. Zaspali in um rli 
so ljudje na zadnjih sedežih avtomobilov, ker so vanj 
uhajali izpušni plini. Iz neznanega vzroka je  zapeljal avto
mobilist s ceste in se ubil. Sele preiskava je pokazala 
počeno izpušno cev, ki je kadila v avto.

Odrasli, zdravi ljudje prenesejo več tega plina; naj
bolj je nevaren otrokom, starcem , sestradanim  in izmu
čenim ter bolnim ljudem.

V manjših količinah vdihava vsak dan mestno prebi
valstvo nekaj tega plina, posebno tisti, ki stanujejo ob 
prometnih ulicah. Izpušni plini m otornih vozil in tovar
niški dimniki prispevajo ta plin ozračju mesta. Ce ni 
vetra, ga je v zraku še več. Kadilci še dodajajo plin sebi 
in drugim. M arsikateri glavobol gre na račun zastrup
ljenja z majhnimi količinami ogljikovega monoksida, če
prav išče bolnik vse mogoče druge vzroke. Tudi nenadne 
nezavesti ali slabosti imajo svoj vzrok večkrat prav tu, 
če jih sprem lja močan glavobol.

Prva pomoč pri zastrupijenju z ogljikovim monoksi
dom je, da takoj odpremo vsa okna in vrata in naredim o 
prepih. Se bolje pa je, da odnesemo zastrupljenega na 
piano in mu takoj nudimo umetno dihanje usta na usta. 
Zastrupljenega je treba dobro pokriti, da ga ne zebe, 
ker pomeni ohladitev telesa manjšo potrebo po kisiku, to 
pa je lahko usodno.

Res ni treba, da bi nas šele osm rtnice v časopisju 
opominjale na potrebne ukrepe. Dajmo, ukrepajm o že 
prej! Poskrbimo, da so dimniki očiščeni, da nim a dim na 
napeljava razpok in da so stiki zatesnjeni! To velja za 
vse peči in dimnike, tudi tiste na kurilno olje. Lastniki 
avtomobilov naj si ogledajo izpušne cevi in grelne na
prave, predvsem pa naj ne ogrevajo avtomobilskih mo
torjev v zaprtih garažah!

Pa še nekaj. Nedavno smo brali, da je gospodinja 
dodala perilu v pralnem  stroju bencin. Nastali plini so se 
vžgali z iskro pralnika, razneslo Je pralni stroj in stano
vanje. Drugod so imeli slabo zatesnjeno plinsko bombo 
v plinski peči. Ko Je nekdo prižgal luč, je iskra iz stikala 
povzročila eksplozijo peči in stanovanja.

Kaj sledi iz tega? Ne perite z bencinom, ker so nje
govi hlapi, pomešani z zrakom, izredno eksplozivni! Po
skrbite za to, da bodo plinske bombe in dotok olja v olj
ne peči, kadar ne ogrevajo, dobro zaprti, ker so sicer 
uhajajoči plini in hlapi, pomešani z zrakom, prav tako 
eksplozivni kot bencinski!

Nekoliko več pazljivosti in bolj prijetno nam bo toplo 
ln bolj varna bo vožnja. Manj bo nesreč, slabih novic in 
osm rtnic po nepotrebnem.

Dr. BOŽO OBLAK
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DEKLE

(Zgodovinski roman)
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Katka Je pristopila in objela M arijo okrog ra
m en

M arija pa je le zaničljivo zverižila u stne in sk o  
m ignila z ram eni. Sedla je zopet v travo in nikom ur 
ni pogledala v oči.

»Janez — ta le tič!« se je oglasil nekdo.
»Pravi da se vrne na G orjance m ed Uskoke,« Je 

stari Gašper obrnil pogovor.
»Ne upa se  več voziti oglja v Ljubljano, odkar so  

ga lovili med novake.«
»Prav m a  Kaj bi nosil za dunajsko gospodo  

svojo  kožo naprodaj Kaj so  nam mar cesarjevi pre
piri po svetu! M iruje naj!«

»V pristan išču  v Zalogu so  pravili, da Je 70.000 
cesarskih  odšlo  na Francoze.«

»Pa ne bodo ničesar opravili, m eni verjem i, da 
ne,« je zam  odro val Gašper

»Kako, da ne? Pravijo, da je skoraj vsa Evropa  
zvezana proti Francozom.«

»Tudi jaz sem  tako slišal.«
»Jaz vam  pa tako povem , da francoski kralj —

— hm  ne vem , kako m u je že im e — «
»Ludovlk XIV.,« Je pom agala Marija, ne da bd se  

ozrla
»Nu, dobro. On ne bo nikdar odnehal, ker ne 

more.«
»Zakaj ne m ore, oče?«
»Ker potrebuje vedno več m olznih krav, da nasd 

td vse svoje zajedavce.«
»Kakšne?««
»I, nu — babe in  pa vse  tiste  m aškare, ki se su 

čejo  po njegovem  dvoru — kaj vem , kakšne naslove  
im a jo «

»In državljani robotajo, da se  ti prasci m astijo!«  
»Kaj hočeš, povsod je tako.«
»Pa ne bo vedno tako N ekoč bo konec tlačan

stva.« #
»Ej, dragi m oj, že dvesto  let sanjam o o tem,« je  

stresel starec z glavo. »Kaj so  pom agali vsi upori na 
ših dedov, pa veš Slej ko prej ravnajo m ogotci s te
boj kakor z živaljo Na lastni zem lji jim  robotam o.«  

»Kako — lastni? Zemlja Je graščakova.«
»Kajpak!« se  je razvnel Gašper »Km etova je  

Ali nisi čul onega dne našega učenega barona kako  
so  nam  pravili, da so  si naši pradedi S loveni nekoč 
z m ečem  priborih te kraje In noben sosed  ni bil ni 
koli tako m očan da bi nas bil pregnal iz njih T isto  
o naših pradedih je  v bukvah zapisano — so  dejali 
baron. M arijo vprašaj!«

»Res je,« Je prikim alo dekle.
»Naša zem lja — in vedar sm o le uboga gm ajna  

n njej.« je pristavil starec
»Nu, nekoč se  dvigne vsa uboga gm ajna hkrati

— takrat obračunam o z graščinsko gospodo no vsej 
naši zemlji.«

»Sila sproži silo,« je skom ignil stari oglar. »Tla
čani sm o, tlačani ostanem o.«

»Ni res!« je vzplam tela Marija. »Nekoč pride 
čas, ko zm aga človečanstvo na svetu in bo človeka  
sram , da bi sj  povzdigoval nad druge.«

Stari Gašper je počasi zm ajal z glavo.
»Daleč je še tale čas. Ne vem , če si ga kdaj pri

borim o. Kako pa? S sekiro in vilam i proti puškam  in 
topovom ?«

»Ne bo treba ne sekire ne topov. Prišlo bo od  
duše do duše in bo prem agalo ves svet.«

Mariji so  gorele velike črne oči iz bronasto rja
vega obraza, gorele so  prek jase in prek gozdov v ne
znane daljave

»Hu-u-hu!« je prihajal sovji glas iz gozda.
Marija se je zdrznila. Sklenila je roke in nastar 

vila palčeva členkp na usta
»Hu-u« se je odzvala, skočila  kvišku in stek la  

čez jaso  proti stezi: ne da bi se ozrla, je izginila za 
drevjem

Tekla je po stezi. Se enkrat je nastavila  roke na  
usta in poklicala- »Hu-u«

Tako se ji je odzval glas že dokaj blizu: »Hu«.
Skočila je za grm . 2 e  je pritekel po šum ečem  li

stju  bosonog šibak deček, šestnajstletn i m ali h lapec  
Mihec Tekel je m im o grma in spotom a nastavil roke  
na usta :»Hu-u« I

Marija se mu ni oglasila; tiho se je plazila okrog  
grm a Mihec le ni opazil Tekel je dalje po stezi Ko
maj Je bil za ovinkom  je Marija skočila  izza grm a  
in jo ubrala po stezi navzdol

»Ukanila sen' ga« se je sm ejala  sam a pri sebi. 
»Poslali so ga pom e «

V velikem  loku ie obšla grajski park.
N aposled  se  Je prerila skozi gosto  grm ičje na s te 

zo, ki je  kot b ližnjica presekala bogenšperške serpen
tine. U stavila  se  Je tik  nad cesto  pod visoko bukvijo.



Z V O N K O  V R A N K IO

V O L A N  R E S  N I  Z A  Ž E N S K E
Kakšna motorizacija! No, 

avtomobili so preplavili tudi 
ulice mojega mesta. Z vsake
ga dvorišča se razlega zavija 
nje in ropotanje, nekateri pri 
tiskajo na plin, drugi spet po- 
jenjujejo.

Vse to je videla moja žena 
in v glavo ji je šinilo, naj bi 
tudi midva kupila avtomobil. 
Po zaslugi kredita sva se od
ločila za FICKA. Ekonomičen 
le, majhen, gibek, lahko ga je 
upravljati Kot nalašč za naju 
dva. In ker sem Izkoristil šo 
terske izkušnje, ki sem si jih 
pridobil v vojski, se v ovlado- 
vanju lastnega tička res ni
sem pretegnil.

Tako sva se vozila mesec 
dni, ko le tena začela: »No, 
možiček, dovoli mi, da tudi 
jaz preidem k samoupravljal- 
skim akcijam!« Predal sem ji 
volan. Toda ko je dobila voz
niško dovoljenje, so se zame 
začele muke in težave! Med 
tem ko sem bil v službi, se je 
vozarila sem in tja. Namesto 
kosila me je na mizi čakala 
pošta. In to dan za dnem!

Dokler ni lepega dne pozvo 
ml telefon v mojem uradu. 
Sosed mi je sporočil, da je m 
del našega fička ob cesti, v 
kanalu, čisto brez glave sem 
zdivjal na mesto nesreče Za
gledal sem fička s prazno gu 
mo. toda žene ni bilo nikjer

čez nekaj dni mi je poštar 
prinesel brzojavko. Brzojavila 
mi je ženica, iz nekega dru
gega mesta:

»Dragi, oprosti mi za vse.1 
Fičko je bil čudovit, toda jaz 
sem prešla v Jankov merce
des ...«

M E S E C  I N  O T R O C I
Na svetu so otroci, ki so 

slišali, da je Mesec iz zelenega 
sira in da so nemara zato na 
njem miši, ki ga glodajo, od
kar plava po nebu.

Na Japonskem pripovedu
jejo otrokom, da na Mesecu 
živi zajec, ki ga je tja poslal 
Buda.

V zgodbah kapitana Cooka 
je Mesec bogata, rodovitna 
dežela. Beli golobi so bili 
nanj prenesli seme sadnega 
drevja, zato na njem rasto sli
ve, jablane, jagode in maline 
Pravi raj, kjer lahko brez skr
bi obiraš ln uživaš vsakovrst-

Ne jezi se, Francelj, 
tah. To pomeni, da

ker si izgubil pri kar 
imaš srečo v ljubezni!

— Ne vem več, kje se 
doktor — skoraj bi 
ta !...

me drži glava, gospod 
bila odšla brez recep

L o j z e  J a k o p i č :  ■ ■ ■

A K C I J A  “

" r d e č a  g o s ”

no čudovito sadje, ki ga niko
li ne zmanjka. Slavni grški 
modrijan in učenjak Heraklit 
je rad rekel, da je Mesec ve
likanska skleda, znotraj svet
la, zunaj temna. Ljudje stare 
Grčije so verjeli, da na Mese
cu živijo Titani in izmišljeni 
bogovi, ki se kdaj pa kdaj 
spremenijo v ljudi.

Legend o starem Mesecu, 
spremljevalcu naše zemlje, je 
toliko, kolikor je ljudstev na 
svetu, morda celo toliko, koli
kor je uspavank. Kajti Mesec 
omenjajo številne uspavanke.

Nekatere legende so smeš
ne, kot na primer tista mehi- 
kanska o žabi, ki je bežala 
pred volkom in tako poskoči
la, da je padla na sredo Me
seca. Druge so skrivnostne ali 
otožne. Eskimski otroci po
slušajo, da Je v starodavnih 
časih živel čarovnik. Ta je od
potoval v vesolje, da bi tam 
ustvaril sonoe. S seboj je vzel 
sestro, toda spotoma se je ta
ko razjezil nanjo, da jo je 
opekel po obrazu. Užaljena 
sestra mu Je ušla v vesoljske 
daljave in se spremenila v 
hladni Mesec.

Legende o Mesecu bo člo
vek kmalu osebno preveril. 
To bodo kozmonavti, ki bodo 
poleteli tja v vesoljskih lad
jah. Človek bo odkril skriv 
nost prastarega Meseca, kate
rega že od pomnjenja ovija 
toliko zagonetnih legend 
Pred tedni je človek prvikrat 
poletel z raketo okoli Mese 
ca. ..

Kozmonavti na Mesecu vse
kakor ne bodo našli Budove
ga zajca, tudi ne sadovnjakov 
in jagodičevja. Stopili bodo 
na njegova tla in videli da 
niso iz zelenega sira ne iz su
hega zlata, kakor pojo stare 
uspavanke.

Vsi otroci čakajo na ta dan, 
kakor ga čakajo drugi prebi
valci naše lepe Zemlje. Le kaj 
nam bo ta dan prinesel?

B. S.
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Signal, da sem dobil v soseščino 
Gregorja je bil zame rešitev Tudi Ita
lijan Lazzaro ma ni bil nič bolj všeč 
kot Gregor Verjetno ju je nastavil v 
mojo bližino isti človek in z istim na
menom, pa da drug za drugega nista 
vedela Vse popoldne in ves večer me 
nista izpustila izpred oči. Kadarkoli 
sem segel v žep ali celo da sem se po 
suknjiču samo popraskal po ramenu 
ali hrbtu, sta izbuljila oči. Pazila sta 
name, kako se počutim v svoji stari 
obleki. Nisem vedel, da je gestapo za 
mojo obleko in za vsemi mojimi stvar
mi v centralnem skladišču organiziral 
pravo hajko Najprej, da so stvari do
bili, nato pa, da so vse skoraj rentgen
sko preiskali. Ko niso našli nič, iskali 
pa so ali skriti oddajnik, šifre ah pa 
vsaj naslove sovražnih agentov v Nem
čiji, kamor bi se moral zateči, 
so mi obleko in stvari vrnili m nanje 
prilepih dva vohuna: Gregorja in La 
zzaro, ki naj bi pazila, od kod bom 
sam potegnil skrivnost

Prišel je lagerski policaj — knefling 
m me odpeljal v taboriščno pisarno 
Gregoi in Lazzaro nista mogla z me
noj. Opazil sem njune obupane pogle 
de. V pisarni sem moral podpisati for 
malno izjavo, da se prostovoljno jav
ljam v specializirano delovno koman 
do in da se zavedam nevarnosti dela 
Isto izjavo bi lahko podpisal tudi na 
bloku Ne bi bilo treba pome pošilja 
ti policaja. Zakaj je prišel sem zve 
del nekaj trenutkov pozneje

Skozi odprta vrata me je poklical v 
svojo sobo oče Sebastijan in vrata sem 
moral za seboj zapreti

»Vse v redu in nared?« me je vpra
šal z istim mirnim neprizadetim, pro 
stodušnim glasom s kakršnim je go
voril z menoj ob najinem prvem sre
čanju

»Z moje strani je vse v redu in na
red sem.«

Srečala sva se z očmi Opazil sem 
njegovo vznemirjenje Zaskrblje
nost Torej le ni bil tako nedotakljiv, 
kakot je delal videz. Položil je prst 
na usta tn mi s šepetajočim glasom 
razložil

»Ni ta* o v redu. Pod budno nemško 
kontrolo ste Pričakujejo vaš pobeg 
Celo želijo sa ga Slišal sem za ukaz 
blokaču in štubaku, naj vam dodelijo 
na pograd nekega Slovenca Gregorja 
in Italijana Lazzara. Vaš rojak Gre
gor je na posebnem seznamu kneflin 
gov, ki jih nihče ne sme poslati iz la 
gerja, zato nisem mogel ustreči želji 
vaše jugoslovanske sekcije, da bi ga 
poslal s transportom. Ko je nemška 
taboriščna uprava zvedela o vaši do

delitvi v delovno komando za Miin- 
chen, sem moral uradno odgovoriti, 
na čigavo pobudo ste bili dodeljeni 
v to komando in pod kakšnimi okoli
ščinami. Takoj nato sem dobil ukaz 
naj v isto delovno komando sprejme 
mo tudi Lazzara in Slovenca Gregor 
ja. Po vsem tem je vse jasno?«

Ugovarjal sem, ker me je nekaj 
stvari motilo

»Ne čisto. Nekdo nekoga lovi. V ne
varnosti sem samo jaz.«

Oče Sebastijan se je nasmehnil in 
mi prijateljsko pojasnil.

»Tako mislite v1- Vsi smo v nevar 
nosti, čeprav trenutno love samo vas 
Odstranite pomisleke, ki vas mučijo 
Midva si morava zaupati. Vi imate 
dragocene podatke, jaz pa naslov, ka 
mor morajo podatki priti. Oba sva za 
gestapo enako težka in pomembna 
Ste pripravljeni?«

Vstal je, se mi približal za pol me 
tra in se mi zagledal v oči. Nisem jih 
odmaknil Tudi sam sem v njegovih 
iskal isto kot je verjetno on v mojih 
Potrdilo zaupanja in odločnosti Zato 
sem takoj svečano izjavil:

»Pripravljen sem.«
»Torej tule je naslov. Preberite, po 

novite zapomnite si ga, nato ga bova 
uničila. Mož je star čez petdeset let 
Je Parižan, toda nemško govori tako 
da ga nihče ne bi prepoznal Po po 
klicu je lekarnar Stanuje v porušenem 
bloku na koncu Bayerjeve ulice v sre 
dišču Mtinchna, skoraj nasproti glav 
nega kolodvora. Zapomnite si dobro 
ulico, številko, nadstropje, ime, pri 
imek, poklic, Parižan in geslo: »Prile 
tela je rdeča gos!« — Odgovor mora 
biti: »Prepleskali jo bomo v zele
no!« —

»Kako pa bom prišel do njega?«
Oče Sebastijan me je ostro preme 

ril od nog do glave
»To je vendar vaša stvar Pravite, 

da ste bili jugoslovanski partizan No 
torej ... Pogum m iznajdljivost, pa ne 
koliko sreče! V komandi, v katero 
ste dodeljeni, je lažji pobeg kot iz ka 
te rekoh druge Tudi nemški stražarji 
se boje za življenje, zato so v previd 
ni oddaljenosti m na varnem, kadar 
izkopavate letalsko bombo.«

»Ja,« sem prikimal Italijan pa je 
nadaljeval:

»Z nekaj stvarmi sem vam notei 
olajšati akcijo. Tri dni ste poleg osta 
lega dodeljeni za razdeljevanje hra 
ne Pod kruhom bo skrbno skrit pu 
lover Samo v primeru, da ste se od 
ločili za pobeg, ga oblecite in odvrzite 
suknjič, na katerem imate vrezan ta
boriščni križ. Vsa ostala vaša obleka 
je popolnoma civilna Težko se bo
ste rešili Lazzara in Gregorja. Zanju 
sem izdelal poseben bojm načrt, ki 
vam lahko mnogo pomaga pri 
pobegu.«

Svojim ušesom nisem verjel, kar 
sem slišal. Do najmanjših podrobno
sti je oče Sebastijan predvidel vse, 
zato sem ponovno zelo resno podvo
mil, da je duhoven, ampak v dobri šo
li izšolan vohun za najdrznejše po
dvige

11. Klara je bila v novem kostimčku nenavadno 
ljubka. »Izvoli!« je soprog z galantno gesto odprl 
vrata limuzine in -  pet stotov ledene vode je iz 
avta zgrmelo v gospo Paradižnik . . .  Seveda! 
Medtem ko je Paradižnik kramljal z Ribizljevko. 
je voda napolnila avto do roba . . .  -  Prekipela 
pa ie tudi Klarina jeza! Mahnila je soproga z

novo torbico po butici in odvihrala v hišo. Za 
njo je tekel hudournik. -  Razumljivo, odhod je 
bil s tem temeljito odložen. Tako je bilo kot z 
gasilsko tombolo: v primeru dežja odpade! -  
Treba je bilo pač osušiti in zlikati kostimček. In 
glej zlomka! Izkazalo se je, da je bilo krilo po 
tej proceduri krajše za pet centimetrov, kar je

za las ustrezalo modnemu diktatu Prilepila ie 
torej Klara svojemu soprogu na lice mini po
ljubček, kar je pomenilo, da je nevihta mimo in 
da lahko odpotujeta. -  Ob tri četrt na tri je za
škripal pesek pod kolesi Avto je zadradral po 
domačih ulicah
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Vas potrošniki in kupci še ne poznajo? Pokličite Novo mesto (068)-21-227!

KRI, KI REŠUJE ŽIVLJENJA
14. januarja  so darovali kri na novomeški trans 

tuzijski postaji: M artin Ceme, član Krke, tovarna 
sdravil, Novo mesto; Danilo Kovačič, Franc Kup 
tenk, Alojz K ristan in Franc šo m , člani Novoteksa, 
Novo mesto; Polde Selan, Jože Barbo, Janez Ka 
stelic in Jože 2ura, člani Komunalnega podjetja 
Novo mesto; Zinka Jarc, Jože Blažič, Franc Kotnik, 
Betka Kozole, Metod Hočevar, Dušan Zupanc in 
Marjan Simič, člani kolektiva občinske skupščine 
Novo mesto; Jože 2ura, Tilka Zoran, M arjana Ne
manič, Adolf Nahtigal, Franc Jerm an, Stane Sm re
kar, Janez Nardin, Rozi Tešar in Jože Novak, člani 
Dolenjke, Novo mesto; Miha Hrovat in Alojz Ho
čevar, člana Industrije  obutve, Novo mesto; Anton 
Pevec, član Gradisa, Ljubljana; Anton Srebrnjak, 
Kmet z Velikega Slatnika; Peter Hodnik, član SDK 
Novo mesto; Ivan Ivanušič, član E lektra Novo me
sto; Anton Radovan in Vinko S trajnar, člana IMV 
Novo mesto; Vinko Muster, Vlado Ilič, Niko Mar 
janovič, Jovan Opačič, Jože Stopar in M artin Mat
kovič, učenci poklicne kovinarske šole Novo m e 
sto; Franc Hrovat, član Pionirja, Novo mesto; Ma
rija Sašek, gospodinja z Dolža; M arija Durič in 
Franc Bobič, člana Zdravilišča šm arješke Toplice; 
Drago Bučar in Janez Fink, člana Iskre, Novo m e  
sto; Alojz Bučar, avtomehanik z Velike Cikave; 
Alojz Poljane, član Komunalnega podjetja Novo 
mesto.

UNIKOMERC 
ZAGREB
generalni zastopnik iinn e  
Stihi za Jugoslavijo, in 
Gozdno gospodarstvo Bre
žice — servis m otornih žag

o b v e š č a t a  vse lastnike m otornih žag. 
da prirejata

enodnevne tečaje za vzdrževa
nje motornih žag

posebno še verig

[nteresenti naj pošljejo prijave pismeno z dopisnico 
na naslov: GG Brežice — servis m otornih žag. Vsi
prijavljeni bodo dobili pismena obvestila o dnevu 
rečaja.

Unikomerc priporoča kmetovalcem, naj se pozam 
majo o možnostih nabave teh kvalitetnih motornih 
žag za dinarska in devizna sredstva.

UPRAVNI ODBOR

A G R O S E R V I S  
Brežice

r a z p i s u j e  
naslednja delovna 
mesta:

1. AVTOLAKIRAR
2 2 AVTOMEHANIKA
POGOJI:
— pod 1.: VK lakirar ali 

KV lakirar
z dalJSo prakso in sa
mostojen v delu,

— pod 2.: VK avtomeha
nik ali KV avtomeha
nik z večletno prakso 
v remontno-servisni 
službi.

Pismene ponudbe pošljite 
na gornji naslov do 1. 2. 
1969.

Graditelji, pozor!

Za lepšo zunanjo 
podobo vaše nove hiše 
in okolice vam

n u d i m o  
kvalitetno izdelane

FASADNE 
IN DRUGE 
BETONSKE BLOKE

po ugodnih cenah.

Preden se odločite za na
kup, zahtevajte pojasnila 
na naši upravi!

Invalidske delavnice 
Brestanica
Telefon 75-126, ali

Obrat cementnin 
Brege

NOVOTEHNA
Novo mesto 
Glavni trg 11

r a z p i s u j e  

JAVNO DRA2BO za

tovorni kamion

TAM 2000
v voznem stanju

Izklicna cena 15.000 di
narjev.

Dražba bo v prostorih 
Novotehne — Zastava 
servis, šm ihelska c. 12, 
27. januarja  1969, in si
cer: za družbeni sek
to r od 8.—9. ure in od 
9.—10. ure za zasebni 
sektor.

rdečila za \\ 
ustnice in \
laki za nohte

»KOVINARSKA«
tovarna industrijske opreme in 
konstrukcij -  KRŠKO

p r o d a

NA JAVNI DRAŽBI

TOVORNI KAMION »FIAT« 
620 B, nosilnost 2 t

Javna dražbe bo 29. 1. 1969: za delovne organizacije 
ob 8. uri, za zasebnike pa ob 9. uri.

P O Z I V

POZIV DAVČNE UPRAVE 
RIBNICA NA DOLENJSKEM

k vložitvi davčnih prijav za odmero prispevka in 
davka

Davčne prijave za odmero prispevka in davka za 
leto 1968 m orajo vložiti:

1. zavezanca prispevka iz osebnega dohodka od 
sam ostojnega opravljanja obrtnih in drugih gospo
darskih dejavnosti, katerim  se odm erjajo prispevki 
in davki po preteku leta (nepavšalisti);

2. zavezanci prispevka iz skupnih dohodkov ob
čanov;

3. zavezanci davka od stavb (od dohodkov na
jemnin, lokalov in inventarja).

Davčne prijave se lahko vložijo pri davčni upra
vi občinske skupščine Ribnica ali pri krajevnih 
uradih Sodražica m Loški potok, kjer se tudi dobijo 
vse predpisane tiskovine.

Rok za vložitev davčnih prijav je do vključno
il . januarja 1969.

Davčne prijave niso dolžni vložiti:
1. km etijska gospodarstva, ki im ajo dohodke iz

ključno od kmetijstva;

2. zavezanci prispevka iz osebnega dohodka od 
samostojnega opravljanja obrtnih in drugih gospo
darskih dejavnosti ter intelektualnih storitev, kate
rim se odm erjajo prispevki in davki na podlagi
letnih pavšalnih osnov ali v letnem pavšalnem
znesku.

Davčna uprava 
občinske skupščine Ribnica

Komisija za razpis delovnega mesta 
direktorja

Obrtnega podjetja

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

DIREKTORJA
POGOJI:

1. visoka šolska izobrazba in najm anj dve 
leti delovnih izkušenj na vodilnih delovnih 
mestih v gospodarstvu;

Z. višja šolska izobrazba in najm anj štiri leta 
delovnih izkušenj na vodilnih delovnih me
stih v gospodarstvu;

3. srednja šolska izobrazba in najm anj šest 
let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih 
mestih v gospodarstvu.

Ponudbe je treba dostaviti v 15 dneh po ob
javi razpisa s kratkim  življenjepisom in z do
kazili o strokovni izobrazbi in delovnih iz
kušnjah na naslov OBRTNO PODJETJE ELA, 
NOVO MESTO, RAGOVSKA ULICA 7» — 
razpisna komisija.

k vložitvi davčnih prijav za odmero 
prispevka, davka in prometnega dav
ka za I. 1968 ter davka in pristojbin 
za leto 1969

Rok za vložitev davčnih prijav je do vključno 
31. januarja  1969.
I. Prispevek iz dohodka, davek in prom etni davek:

Davčne prijave za odmero prispevka, davka in 
prom etnega davka za leto 1968 m orajo vložiti:

1. zavezanci prispevka iz osebnega dohodka od 
sam ostojnega opravljanja obrtnih, intelektualnih in 
drugih gospodarskih dejavnosti, katerim  se odmer
jajo prispevki in davki po preteku leta;

2. zavezanci prispevka od skupnih dohodkov ob
čanov;

3. zavezanci davka od stavb (od dohodkov na
jemnin, lokalov m inventarja);

4. davčne prijave je treba vložiti osebno ali po 
pošti pri davčni upravi občinske skupščine, k jer 
ima davčni zavezanec svoje stalno prebivališče. 
Predpisane tiskovine za vložitev davčnih napovedi 
dobijo zavezanci lahko v pisarni davčne uprave ob
činske skupščine.

Na podlagi tega poziva niso dolžni vložiti davčne 
prijave:

1. km etijska gospodarstva, ki im ajo dohodke iz
ključno iz gospodarstva;

2. zavezanci prispevka iz osebnega dohodka od 
sam ost j nega opravljanja obrtnih, intelektualnih in 
drugih gospodarskih dejavnosti, katerim  se odm er
jajo prispevki m davka na podlagi pavšalnih osnov 
ali v letnem pavšalnem znesku.

II. Davek in pristojbine:
Občani, ki im ajo določene velike mehanične p ri

prave za kmetijsko, obrtno in gozdarsko proizvod
njo, kot so trak to rji, velike mlatilnice, motorne 
žage, tovorna cestna m otom a in priklopna vozila, 
kombi vozila ali imajo posajeno samorodno trto , na 
katere je predpisan občinski davek, so dolžni p rija 
viti m orebitne spremem be lastništva davku oziroma 
pristojbini zavezanih predmetov.

Prijave oziroma spremem be se lahko vložijo piri 
davčni upravi občinske skupščine ali pa pri p risto j
nih krajevnih uradih. Kdor ne vloži davčne prija/ve 
v določenem roku, plača kazen v višini 5 odstotkov 
predpisanega zneska, če pa prijave ne vloži na 
pismeni opomin, pa 10 odstotkov od odmerjenega 
zneska. Kdor dosežene dohodke, davku ali pristo j
bini zavezane predm ete utaji oziroma prijavi neres
nične podatke z namenom, da bi se izognil plačilu 
prispevkov, davkov, prom etnega davka in pristojbin, 
bo kaznovan z denarno kaznijo, ki je določena za 
davčno utajo.

Občinska skupščina 
Črnomelj

Komisija za razpis mesta d irektorja obrtnega 
gradbenega podjetja

»REMONT« -  Straža
r a z p i s u j e  mesto

DIREKTORJA
P o g o j i :  gradbeni inženir ali gradbeni tehnik; 
visoko kvalificiran zidarski delavec z dve leti delov
nih izkušenj na vodilnih delovnih m estih v grad 
beništvu

Ponudbe je treba dostaviti v 15 dneh po objavi 
razpisa s kratkim  življenjepisom in dokazili o stro 
kovni izobrazbi in delovnih izkušnjah na naslov: 
Komisija za razpis mesta direktorja pri obrtnem 
gradbenem podjetju »REMONT«, Straža, sedež Novo 
mesto, Ragovska 11.

SOP —  SPECIALIZIRANO PODJETJE 
ZA INDUSTRIJSKO OPREMO, KRŠKO

o b j a v l j a  
prosto delovno mesto

PROJEKTANTA 
ELEKTROINSTALACIJ
V LAKIRNICAH

Pogoji so: diplom irani inženir elektro stroke jakega 
toka z 8-letno prakso na takem delu.

Prijave s splošnimi podatki pošljite do 10. februarja 
1969 na naslov:

Sop — Specializirano podjetje za industrijsko 
opremo, Krško, Gasilska ulica.

BB
BRIGITTE
BARDOT



RADIO LJUBLJANA
VSAK DAN: poročila ob 5.15,

6.00, 7.00, 8.00, 100.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 19.30 in 22.00. 
Pisan glasbeni spored od 4.30 do
8 .00 ,

■  PETEK, 24. JANUARJA: 8.08 
G lasbena m atineja , 8.55 Pionirski 
tednik, 10.15 Pri vas dom a, 11.00 
Poročila — T urističn i napotki za 
tu je  goste, 12.30 K m etijski nasve- 
ti — V eterina, 12.40 Cez polja in 
potoke, 13.30 Priporočajo  vam . .
14.05 M ajhen koncert lahke glas
be, 14.35 Naši poslušalci čestitajo  
in  pozdravljajo, 15.20 N apotki za 
tu riste . 15.25 Glasbeni intermezzo
15.45 ru ristična  oddaja , 16.00 
Vsak dan za vas, 17.05 Koncert 
ni razgledi po zabavni glasbi, 
po željah poslušalcev, 18.15 Zvoč
ni razgledi po zabavni glasbi.
18.45 Na m ednarodnih kažipotih.
19.00 Lahko noč, otroci! 19.15 Mi
nu te  s pevko Alenko Pinterič,
20.00 Našd am aterski zbori tek 
m ujejo  — H I. oddaja, 21.15 Od
d a ja  o m orju  in pom orščakih.

■  SOBOTA, 25. JANUARJA:
8.08 G lasbena m atineja, 8.55 Za 
šo larje  — Palčica, 9.25 Cez trav 
nike zelene, 9.50 »Naš avto-stop«,
10.15 P ri vas dom a, 11.00 Poro
čila — T urističn i napotki za tu je  
goste, 12.30 K m etijski nasveti — 
Inž. Vinko S tem : K m et v m oder
nem  gospodarstvu, 12.40 Novi po
snetki iz  RT B eograd, 13.30 p ri
poročajo vam  . .  . 14.05 Glasbena 
p ravljica — M ilčinski—Cipci: Bu- 
ta lc i, 14.25 V vedrem  ritm u , 15.20 
G lasbeni interm ezzo, 15.40 Naš 
podlistek — H. H eltai: S m rt in 
zdravnik, 16.00 Vsak dan za vas.

17.05 Grem o v kino, 18.15 Vsako 
soboto, 18.50 S  knjižnega trga,
19.00 Lahko noč, otroci! 20.00 
Sobotni zabavni m ozaik, 21.30 Iz 
fonoteke rad ia  K oper, 22.15 Od
daja za naše izseljence.

■  NEDELJA, 26. JANUARJA:
6.00—8.00 Dobro ju tro! 8.05 »Ve
seli tobogan«, 9.05 K oncert iz 
naših krajev, 10.05 Se pom nite, 
tovariši . . . Janez M lakar: Pro- 
dom i začetki, 10.30 Pesm i borbe 
in dela, 10.45—13.00 Naši poslušal- 
ci čestita jo  in  pozdravljajo , — 
vmes ob 11.00 Poročila in  T uristi
čni napotki za tu je  goste, 11.50 
Pogovor s poslušalci, — 13.15
13.30 N edeljska reportaža, 14.30 
Vedri zvoki z velikim i orkestri, 
H um oreska tega tedna — M atija 
Bečkovič: Svoboda, 14.45 Novi 
ansam bli narodno zabavne glasbe,
15.05 N edeljsko športno  popoldne,
17.30 R adijska igra — M ario 
F ratti: »Most«, 19.00 Lahko noč, 
otroci! 19.15 Glasbene razgledni, 
ce, 20.00 »V nedeljo zvečer«, 22.15 
Serenadni ?ečer,

■  PONEDELJEK, 27. JANUAR. 
JA; 8.08 G lasbena m atineja , 8.55 
Za m lade radovedneže, 10.15 Pri 
vas dom a, 11.00 Poročila — Tu- 
rističn i napotki za tu je  goste,
12.30 K m etijski nasveti — dr. 
P rane Simčič: Izgledi za p itan je 
m lade govedi, 14.20 M ajhen kon
cert pihaln ih  o rkestrov , 13.30 
P riporočajo vam  . . .  14.35 Naši 
poslušalci čestita jo  in p o zd rav lja  
jo, 15.20 G lasbeni intermezzo,
16.00 Vsak dan za vas, 18.15 »Si. 
gnali«, 18.35 M ladinska oddaja: 
»Interna 469«, 19.00 Lahko noč.

VKV AMIN — umetna mineralna voda v prahu 
AKVAMIN — odlična kvaliteta, enostavno 

pripravljanje 
AKVAMIN — zadovoljuje vsak okus

ESKA — brezalkoholni napitek za otroke in odrasle 
ESKA — z okusom limone, maline in pomaranče

P R O I Z V A J A

R A D O N JA  S isa k

otroci! 19.15 M inute s pevko M aj
do Sepe, 20.00 Sim fonični koncert 
o rkestra  Slovenske filharm onije,
22.15 Za ljub ite lje  Jazza.

■  TOREK, 28. JANUARJA: 8.08 
O perna m atineja, 8.55 Za šo larje
— T rije  b ra tje , tr ije  razbojniki,
10.15 Pri vas dom a, 11.00 Poročila
— T urističn i napotki za tu je  
goste, 12.30 K m etijski nasveti — 
inž. Jaka Farjan: Pomen dobrih 
m erjascev za uspešno re jo  p raši
čev, 12.40 Slovenske narodne pe
sm i, 13.30 Priporočajo  vam . . .
14.05 Glasbeno udejstvovanje 
m ladih, 15.20 G lasbeni interm ez
zo, 15.45 Jezikovni pogovori, 16.00 
Vsak dan za vas, 17.05 Ig ra  Sim 
fonični o rkester RTV Ljubljana,
18.15 V torek na svidenje! 18.45 
N arava in človek — Dr. Kazim ir 
Tarm an: Zaščita m orja, 19.00 Lah- 
ko noč, otroci! 19.15 M inute s 
pevko Jožico Svete, 20.00 Od 
prem iere do prem iere, 21.15 De
set pevcev — deset m elodij.

■  SREDA, 29. JANUARJA: 8.08 
G lasbena m atineja , 8.55 Pisan 
svet pravljic  in  zgodb, 10.15 Pri 
vas dom a, 11.00 Poročila — T uri
stični napotki za tu je  goste, 12.30 
K m etijski nasveti — dr. Jože R i
har: O dbira čebel in plem enilne 
postaje v Sloveniji, 12.40 Od va
si do vasi, 13.30 Priporočajo 
vam . 14.35 Naši poslušalci 
čestitajo  ln pozdravljajo, 15.20 
Glasbeni interm ezzo, 15.40 Naš 
podlistek — Vj. Kaleb: Ded in 
vnučka, 16.00 Vsak dan za vas,
17.05 M ladina sebi in vam, 18.40 
Naš razgovor, 19.00 Lahko noč, 
otroci! 19.15 Glasbene razglednice,
20.00 »Ti in opera«, 22.15 S festi
valov jazza.

■  ČETRTEK, 30. JANUARJA:
8.08 O perna m atineja , 8.55 Za 
šo larje — Pravljica za Aleša, 10.15 
Pri vas dom a, 11.00 Poročila — 
Turistični napotki za tu je  goste,
12.30 K m etijski nasveti — inž 
Slavko Cepin: Načini uspešnega 
p itan ja  m lade govedi v kmečkih 
re jah , 12.40 Pihalni o rkestri na

• koncertnem  odru, 13.30 Priporoča
jo  vam  . . .  14.05 »Mladina poje«,
15.20 Glasbeni interm ezzo, 16.00 
Vsak dan za vas, 17.05 Četrtkov 
sim fonični koncert, 18.45 K u ltu r
ni globus, 19.00 Lahko noč, o tro 
ci! 19.15 M inute s pevcem Borom 
Gostišo, 20.00 Č etrtkov večer do
mačih pesm i in napevov, 21.00 
Literarni večer — Peter Schaffner: 
Nevidno oko, 21.40 Glasbeni nok- 
tu m o , 22.15 K om orno glasbeni 
večer.

TELEVIZIJSKI 
SPORED

NEDELJA, 26. januarja

8.30 KMETIJSKA ODDAJA V MA
DŽARŠČINI (B eograd)

8.55 PET MINUT PO DOMAČE 
(L jubljana)

9.00 KM ETIJSKI INSTITUT V 
SLU2BI KMETIJSTVA 
(L jubljana)

9.30 Sz. GervaJs: SLALOM ZA
MOŠKE — prenos (EVR)

11.45 PROPAGANDNA ODDAJA 
(L jubljana)

11.50 OTROŠKA MATINEJA: P ri
možev dnevnik: Danes sem  
kozm onavt (L jubljana)

12.35 DAKTARI — serijsk i film  
(L jubljana)

16.20 TV KAŽIPOT (L jubljana)
16.40 SAGA O FORSVTIH — po

novitev (L jubljana)
17.30 PRENOS ŠPORTNEGA DO

GODKA (L jubljana)
19.45 CIKCAK (L jubljana)
20.00 TV DNEVNIK (Beograd)

20.30 3—2—1 (L jubljana)
20.35 HUMORISTIČNA ODDAJA 

R. L. DJUKICA (B eograd)
21.35 MALO ZA SALO, MALO ZA

RES (L jubljana)
22.00 ŠPORTNI PREGLED (JRT)
22.30 TV DNEVNIK (Beograd)

PONEDELJEK, 27. januarja

17.45 TIKTAK: Bela m ačica (L jub
ljana)

18.00 PO SLOVENIJI (L jubljana)
18.25 EKONOMSKA SOLA NA MA

LIH ZASLONIH: M ehanizem 
dela (L jubljana)

18.50 ZABAVNA GLASBA — S ara 
jevo (Zagreb)

19.20 POKLIC: D im nikar (L jub lja 
na)

19.45 CIKCAK (L jubljana)
20.00 TV DNEVNIK (L jubljana)
20.30 3—2—1 (L jubljana)

<HD um

— Suzi, ob ljubljam  ti, da sem  se zadnjikrat 
tako zelo napil! Glej, zdaj se  mi zdi, da vidim  
celo sosedovega Janeza pod p o s te ljo .. .

m  ZA BOLJŠE GOSPODARJENJE V KMETIJSTVU IN OBRT- m
m  NIŠTVU, ZA VSAKO VAŠKO GOSPODARSTVO — POMENI M
m  VELIKO PRIDOBITEV m

1 NOVI TRIFAZNI 1
|  MOTOR „ELEKTROKOVINE” j

Uporabljate ga lahko za pogon kmetijskih, gospodinjskih in obrtniških strojev. §§1

HH Zaradi odličnih lastnosti, kakor tudi zaradi nizke cene, je izdatek za nabavo j§j|

H najbolj smotrna naložba v gospodarstvu
= =  Njegova nabavna cena, ki je odvisna od moči motorja (od 1/4 do 10 konjskih i^g
=  moči), je minimalna v primerjavi s številnimi prednostmi, katere daje vsake- f§§
jjgp mu gospodarstvu, ki ga uporablja. m

H§ Jamčimo za kvalitetno izdelavo, za pravilno delovanje pa dajemo enoletno m
HH garancijo!

= =  Vsa pojasnila dobite v krajevnih trgovinah s tehniškim materialom, pri na- |H
=== šem predstavništvu v Ljubljani, Titova 38, telefon (061) 315-824 in v tovarni | |§

ELEKTROKOVINA 
M A R IB O R

20.35 H. Ibsen: STEBRI DRUŽBE 
TV drama (Ljubljana) 
GLASBENA ODDAJA (Ljub
ljana)
POROČILA (Ljubljana) 

TOREK, 28. januarja

17.45 RISANKA (Ljubljana)
18.00 GREGOR GRE V PARTIZA

NE — lutkovna serija — 
Kurir Gregec (Ljubljana)

18.20 OBRE2JE (Ljubljana)
18.40 TORKOV VEČER Z MIS 

KOM HOČEVARJEM IN 
PEVCI (Ljubljana)

19.05 BREZ PAROLE (Ljubljana)
19.35 PORTRET SLAVKA TIHCA 

(Ljubljana)
19.50 CIKCAK (Ljubljana)
20.00 TV DNEVNIK (Ljubljana)
20.30 3—2—1 (Ljubljana)
20.35 PYGMALION — angleški oe- 

lovečemi film (Ljubljana)
M. Ravel: BOLERO (Ljub
ljana)
POROČILA (Ljubljana)

SREDA, 29. januarja

17.45 20 SLAVNIH (Zagreb)
18.30 PISANI TRAK (Ljubljana)
18.45 SKRIVNOSTI NARAVE — se

rijski film (Ljubljana)
19.15 POJE RADMILA KARAKLJA- 

JIC (Beograd)
19.45 CIKCAK (Ljubljana)
20.00 TV DNEVNIK (Ljubljana)
20.30 3—2—1 (Ljubljana)
20.35 P. M. Dostojevski: KROTKA

— češkoslovaška TV drama 
(Ljubljana)

21.35 KRONIKA LONDONA — Od
daja lz cikla Človek s ka
mero (Ljubljana)

22.30 POROČILA (Ljubljana)
19.15 POPULARNA GLASBA (Beo

grad)
19.45 TV PROSPEKT (Zagreb)
20.00 TV DNEVNIK (Zagreb)
21.00 SPORED ITALIJANSKE TV 

(Zagreb)

ČETRTEK, 30- janurarja

17.45 TIKTAK: Zajček tn vodnjak 
(Ljubljana)

18.00 RISANKA (Ljubljana)
18.15 PO SLOVENIJI (Ljubljana)
18.45 OD ZORE DO MRAKA — 

Beograd (Ljubljana)
19.05 POT V VESOLJE (Ljublja

na)
19.45 CIKCAK (Ljubljana)
20.00 TV DNEVNIK (Ljubljana)
20.30 3—2—1 (Ljubljana)
20.35 SAGA O FORSYTIH — na

daljevanje serijskega filma 
(Ljubljana)

21.25 KULTURNE DIAGONALE 
(Ljubljana)

22.10 POROČILA (Ljubljana)

PETEK, 31. januarja

17.25 D AKT ARI — serijski film 
(Ljubljana)

18.15 MLADINSKI KONCERT 
(Ljubljana)

19.00 V SREDISCU POZORNOSTI: 
Izvajanje resolucije 6. kon 
gresa ZK Slovenije (L jub 
ljana)

19.50 CIKCAK (L jubljana)
20.00 TV DNEVNIK (L jubljana)
20.30 3—2—1 (L jubljana)
20.35 MANON — francoski celo 

večerni film  (L jubljana)
22.05 J. Offenbach: II . in II I . de 

jan je  HOFFMANOVE PRIPO 
VEDKE (L jubljana) 
POPULARNA GLASBA(Ljub 
ljana)
POROČILA (L jubljana)

SOBOTA, L februarja

17.45 NARODNA GLASBA (Beo
grad)

18.15 L. Suhodolčan: SREČNA H I
ŠA, DOBER DAN -  m ladin 
ska igra (L jubljana)

19.15 S KAMERO PO SVETU 
(L jubljana)

19.40 5 MINUT ZA BOLJŠI JEZIK 
(L jubljana)

19.45 CIKCAK (L jubljana)
20.00 TV DNEVNIK (L jubljana)
20.30 3—2—1 (L jubljana)
20.30 DUNAJSKA DRSALNA REVI 

JA — reportaža (L jubljana)
21.00 FESTIVAL POPEVK — p re 

nos iz Sanrem a (L jubljana)
23.10 SHERLOCK HOLMES — se

rijsk i film  (L jubljana)
23.05 TV KAŽIPOT (L jubljana)
23.25 POROČILA (L jubljana)

V p ra ln i 
s tro j

Superdetergent

za avtomatsko strojno pranje

ker vsebuje

O X Y L A N
TRGOVSKO PODJETJE

PETROL Ljubljana
PE skladišče Brežice
r a z g l a š a  prosto delovno mesto

pomočnika
upravnika

POGOJ:
— srednja strokovna izobrazba z najmanj 5-letno prakso.

Poskusna doba traja 6 mesecev.
Kandidati naj pošljejo svoje ponudbe na naslov

PETROL, PE skladišče Brežice

* TEDNIK* VESTNIK: vsak četrtek 60.000 izvodov! 31



V TEM TEDNU VAS ZANIMA
JANUARSKO 

VREME 
V PREGOVORIH

C« v p ro sin cu  d rev je 
od  m raza poka, Jeseni 
s sad jem  preobloženo 
stoka . — T oplo ta v p ro 
sincu  In vlaga zim i v 
svečanu n a  noge po
m aga. — M akarlj ja sen  
&H m eglen naznan ja 

prav  tak o  jesen.

LUNINE MENE:

25. 1. )  ob 09.23
2. 2. ®  ob 13.56

10. 2. $  ob 01.08

tedensK6leda-r
Petek, 24. Januarja — Felicijan 
Sobota, 26. Januarja — Trpimir 
Nedelja, 26. januarja — Pavla 
Ponedeljek. 37. januarja — Janca 
Torek, 28. januarja — Drago 
Sreda, 39. januarja — Frančišek 
Četrtek, 30 januarja — Martina

OSMRTNICA

Obveščamo vse prijatelje ln znan- 
00, da nas je po dolgi bolezni aa- 
pustll naš dragi oče, stari oče ln 

strlo

ALOJZ KNAFEUC
la Blrčne vasi pri Novem mestu

Žalujoči: hčerka a družino
in drugi sorodniki

Ob izgubi naše mame

NEŽE ŠALEHAR
la Male dkave

se Iskreno zahvaljujemo sosedom, 
ki so nam v teh težkih trenutkih 
priskočili na pomoč. Hvala go
spodu župniku za spremstvo in 
kolektivu Industrije obutve v No
vem mestu za podarjeni venec. 
Vsem, ki so jo spremili na njeni 
zadnji poti, smo zelo hvaležni, 
posebno pa smo hvaležni družini 

Finkovi.
Žalujoči: 

m oi in sinovi s družinami.

Ob nenadni sm rti očeta 
in starega očeta

ANTONA KMETA
is Podlipe 

a« lepo zahvaljujemo vsem, ki 
so nam pomagali v težkih trenut
kih, za izrečeno sožalje in vsem, 

kteo 98 poslovili od njega.
Ž a l u j o č i :  

hčerka Zalka * družino, sin Ivan 
hi Franc s družinama 

ter drugo sorodstvo

Ob sm rti naše drage mama, 
m atere, tašče in prababice

IVANE PLUT
Zupenske mame iz Cerovca 

pri Semiču
sa iskreno zahvaljujemo dr. An
tonu Kvasiču za večletno požrt
vovalno zdravljenje, gospodu Žab
karju za obisk, kakor tudi gospo
du kaplanu za spremstvo na zad
nji poti. Zahvala organizacijama 
Z W I Črnomelj in ZB Črešnjevec, 
vsem sosedom, znancem, prijate
ljem in sorodnikom za darovane 
vence, šopke, za obiske, sprem
stvo in izrečeno sožalje ter za

ml08
SLUŽBO DOBI

PRODAM novo kompletno krož
no žago (cirkular) z elektromo
torjem 5,5 KS — Jože Vesel, 
Koblarji 19, S tara oarkev.

UGODNO PRODAM pralni stroj 
znamke EKA ln spalnico, vse v 
zelo dobrem stanju. Uhtlneger, 
Bršltn 44, Novo mesto.

PRODAM avtomobil opel-ollmpia 
53 — odličen. Pestič, Nad mlini 
35, Novo mesto.

PEKOVSKEGA POMOČNIKA — 
samskega in vojaščina prostega 
a šoferskim zpitom sprejmem 
takoj. Parna pekarna Pirnat,
Mirna na Dolenjskem.

SPREJMEM vajenca v uk za ml ' _
zarsko stroko. Naslov v upravi MOTORNA VOZILA
Usta. 106-69 _____________________ _____

GOSPODINJO iščem k Štiričlan
ski družini (hčerka 11, sin 16 
let), lahko je začetnica. Začetna 
plača 250 din, za izvežbano,
starejšo po dogovoru. Dom Je ____
prijeten, oskrba zelo dobra. Po- _ _ _ _ _ _ _
nudbe pošljite na naslov: Slava P O S E S T
Alkalaj, Ljubljana, Ažbetova uli- *__________________

ISCEM gospodinjsko pomočnico. P™ ? " “
Naslov v upa avl lista (88/69). J *  P O ^ a tra«  atoro  fta-

novanjsko hišo s gospodarskim 
________________________________  poslopjem ter novo do prve ploš

če dograjeno hišo a elektriko, 
vodo ln cesto do hiše, za 26.000 
din. Ivan Krajnc, Metni viti, 
Sevnica.

PRODAM VINOGRAD — lepa sonč
na lega, bližina Krškega, v zelo 
dobrem stanju. Cena po dogo
voru. Informacije: Lovska koca, 
Trška gora pr! Krškem. 

PRODAM hišo z vrtom ln garažo, 
pet m inut do železniške in avto
busne postaje. Cena po dogo
voru. Jože Lipar, Spodnji sta ri 
grad 53, Krško.

PRODAM 66 aro r gozda, 1,5 km 
od glavne ceste v Gotnl vasi. 
Martin Zupančič, Gotna vaa 3, 
Novo mesto

SLUŽBO IŠČE
DVE DEKLICI vzamem v dobro 

skrbno varstvo. Nad mlini, blok. 
Naslov v upravi lista.

103-69

STANOVANJA
SPREJMEM sostanovalko. Naslov 

t  upravi Usta (79/69).
ODDAM opremljeno lepo sobo, 

samskemu moškemu In obenem 
bat cilinder, nor, za 3MW 
250 ccm. Naslov v upravi lista 
(«4/69).

PRODAM
RAZNO

ZELO UGODNO NAPRODAJ: kn- 
klavlr (dunajska mehanika; ob- 
nen plašč (bizam) in rabljen 
•eg 6 oktav in seksta). Pojasnila 
«d 25. jan. do 31. Jan. 1969 od 
14. do 16. ur v Brežicah, Cesta 
X. borcev 40-1

PRODAM harmoniko Hohner, 120 
basov, U registrov. Ogled vsak 
dan v gostišču na Ruperč vrhu 
pri Novem mestu;

UGODNO PRODAM električni ra 
diator, mizo in dva stola. Marija 
Zora, Šolska 7 Novo mesto.

PRODAM televizor Cajavec. Can
karjeva 8, Novo mesto.

PRODAM kompletno spalnico, 
električni štedilnik, otroško oma
ro, pisalno mizo, gramofon, ra 
dio, komodo za perilo ln garde
robno steno i  ogledalom. Na
slov v upravi lista (85/69).

PRODAM nov enoosni traktor 
«oamke Kutprot 6 KS s pri
ključki (plug, brane, freza k o  
•linica, žetveni pribor, ogrinjač 
ln Jermenica). Cena ugodna. 
Naslov v upravi Usta (89/69).

PRODAM žago drkularko ca £a-

r
je drv (samohodko). Novo 
poceni. Pavel Kosec, Kauči- 
6eva 15, Ljubljana.

»NE BO TI ŽAL« — Tovariša,
ki Je 9. januarja 1969 v DL ob
javil ponudbo pod gocmjo šif
ro, prosim, da določi kraj ln čaa 
sestanka v tej okoUd. Vse dru
go po dogovoru.

MOŠKI srednjih let ■  svojo hišo 
žeU spoznati žensko, staro od 
35 do 40 let (dobra gospodi
nja). Naslov v upravi lista 
(77/69).

V TOREK, 14 1. okoU 5. ura
zjutraj, sem IzgubUa kožušček- 
norčka od novega vrtca na Vid
mu do Cetinke. Poštenega naj
ditelja prosim, da ga odda proti 
nagradi na naslov: Redenšek,
Tomšičeva 3, Krško.

CE ŽELITE osrečiti in razveseliti 
svoje dekle, ženo ali nevesto, Ji 
kupite lep prstan! Dobite ga pri 
Otmarju Zidariču, zlatarju ▼  
Ljubljani, Gosposka 5, (poleg 
univerze).

DESETO SOCI vaših sotrpinov, ki 
30 kakor vi bolehaU na želodcu, 
jetrih , žolču ln črevesju, so w  
pozdravili a učinkovitim prirod
nim zdravilom — rogaški DO
NAT vrelcem. Zahtevajte DO
NAT v svoji trgovini! V Novem 
mestu ga dobite pri HMELJNI- 
KU. STANDARDU (MERCA
TORJU) in DOLENJKI.

vse, kar so v življenju, ob sm rti 
ln pogrebu dobrega storiU. 

Žalujoči: hčeri Rozalija, Ivanka
ln sin Stanko z družinami

Ob težki izgubi mame, 
stare mame in sestre

MARIJE PERPAR
is Smavra pri Dobrniču 

se Iskreno zahvaljujemo za dolgo
letno zdravljenje dr. Kocutru 1* 
Žužemberka, vaščanom, Komunal
nemu podjetju Trebnje, Gostin
skemu podjetju Sevnica, ZB Sve
tinje, tov. Francetu Slaku, vsem 
za vence m gospodu dekanu za 

spremstvo.
Žalujoči: mož Ignac, sinovi Ignac, 
Lojze, Polde, Drago, z družinami, 
hčere Angela, Pavla, Pepca, Cirila 

s družinami ter hčerka Jelka

Ob izgubi naše drage mame, 
stare mame, sestre

FRANČIŠKE KUMELJ
iz Praproč

se iskreno zahvaljujemo vsem so
rodnikom, vaščanom, ZB za po
darjeno cvetje In vence. Vsem še 

enkrat hvala.
Žalujoči: sin Jože, hčerka Marija 

c družinama, sestre in brat

Ob prerani smrti našega dragega 
moža ln očeta

FRANCA PETELINA
iz Trebnjega

iskrena zahvala kolektivu Mizar
ske delavnice Trebnje, sosedom 
in vsem, ki so počastili njegov 

spomin.
Žalujoči: žena Milka, otroci Dar

ko, Minka, Marko in Franci.

Iskreno se zahvaljujem zdravniš
kemu osebju bolnice Brežice, po
sebno pa dr. Teppeyu, za trud In 
skrb za pacienta Stanislava Mla
karja

Žena Marija in otroci
Žadovinek, 20 januarja 1969

Ob smrti naše drage mame

BARE DRŽAJ
iz Boldraža št. 8

se zahvaljujem vsem vaščanom iz 
Boldraža in Radoviče, ki so nama 
izrekli sožalje, nama pomagali v 
teh težkih dneh in mamo spremili 
na zadnji poti. Posebno se zahva
ljujeva zdravniku dr. Tomislavu 
Goraniču, ki je skrbel za pokojno 
v njeni bolezni ln ji lajšal boleči
ne. Iskrena hvala tudi gospe Ani 
Nemaničev! iz Metlike za nesebično 
skrb in pomoč v zadnjih dneh ma

minega življenja.
Karlina in Alojz Prijanovič

Ob boleči Izgubi našega moža ln 
očeta

STANISLAVA
MLAKARJA

se Iskreno zahvaljujemo vsem so
rodnikom, prijateljem  In znancem, 
kolektivu TRANSPORTA. LD Kr-

Prav je, da zveste:
Tudi Sevnica in Brežice: 
za lani vse poravnano

|  Z ZAMUDO OBVEŠČAMO naše bralce, da 
smo v prvem  tednu po novem letu dobili tudi na
kazilo ObS Sevnica, prejšnji teden pa še nakazilo 
ObS Brežice kot zadnji obrok sofinanciranja ko
munskih prilog teh dveh občin v našem medobčin
skem pokrajinskem  glasilu za lansko leto. Vsem 
občinskim skupščinam , zlasti pa občinam SEVNI
CA in BREZICE, se tovariško zahvaljujemo, da so 
kljub številnim težavam in proračunskim  proble
mom tudi v preteklem  letu pokazale tako veliko 
razumevanje za potrebe dobrega obveščanja svojih 
občanov po domačem pokrajinskem  listu.

S takim  razum evanjem in plodnim sodelovanjem 
se lotevamo še obsežnejših nalog, ki Jih sedanji 
čas nalaga sredstvom  obveščanja, zlasti domačemu 
tedniku, glasilu Socialistične zveze naše pokrajine.

■  SE ENA ZAMUDA — žal spet v tiskarni DE
LO! Tudi prejšnji teden tiskarna v Ljubljani ni v 
celoti izpolnila svojih obveznosti, ki Jih ima do 
tiskarne nekaj nad 700 izv. naše zadnje številke, 
našega lista: v sredo ponoči Je ostalo v ekspeditu 
tako da so jo trafike, kioski in nekatere pošte na 
tem območju dobile šele v petek. Enodnevna za
m uda z dostavo je bila tudi na poštah Mirna peč, 
Dol. Toplice, Stopiče in Mokronog, ker je bil v L ju
bljani naš tednik vložen v napačne poštne vreče.

Pri vodstvu tiskarne smo se ponovno ustno in 
pismeno pritožili in ponovno prosili, naj neljube 
napake in zamude odstranijo. Čeprav teh napak in 
zamud nismo krivi, vljudno prosim o cenjene na
ročnike in bralce za dobrohotno razumevanje.

^KDNISTVO IN UPRAVA 
DOLENJSKEGA LISTA

ško m pevcem, ki so darovali ven- 
oe m cvetje ter ga spremiU na 
zadnji poti in nam izrekli sožalje. 

Žalujoči: žena Marija, hčere 
Jožica z družino, Anica, Ma
rica z družino in sinovi Raf
ko, Tine, Marjan, Lojze in 
Tone i  družino 

Žadovinek, 20. januarja 1909

Ob težki izgubi naše ljube mame, 
stare mame ln babice

MARIJE AMBROŽIČ
se toplo zahvaljujemo vsem prija
teljem, sorodnikom in vaščanom, 
ki so jo spremiU na zadnji poti. 
Posebna hvala ZB Gaberje, lovski 
družini Gaberje, oddelku IMV No

vo mesto in drugim za vence. 
Žalujoči: mož Jože, sin Ja
nez, hčerke Micka, Tončka, 
Ivanka, Francka in Anica c 
družinami.

Proti koncu lanskega leta sem 
doživel težko požarno nesrečo: 
zgorel ml Je veUki kozolec dvojnik 
ter vsa živinska krma in vsi polje
delski stroji. Škode Je bUo za več 
kot 10 milijonov starih din. — V 
tej veliki nesreči se javno zahva
ljujem zavarovalnici SAVA iz Kr
škega, ki ml Je v kratkem roku 
pošteno izplačala zavarovalnino, 
zato vsakemu lastniku domačije to. 
plo priporočam to zavarovalnico 
Franc Stefanič, Rojec, pošta Jese
nice. Dolenjske.

Neprevidno srečavanje
17. januarja popoldne se je pri

petila prometna nesreča v naselju

Dragemu In skrbnemu očetu An
tonu Zupančiču iz Čanja pri Sev
nici za god ln 80-letnico žeUjo še 
mnogo zdravih ln veselih let otroci 
z družinami.

Podpisani Anton Novak iz Željn 1 
preklicujem in obžalujem vse tr
ditve o Andreju in Lojzki Žele fas 
S alke vasi 111, češ da sta me pri
javila zaradi prodaje mesa.

Anton Gazvoda iz Brusnic prekli
cujem in obžalujem, kar sem go
voril o Jožetu Gorencu lz Brusnic, 
ker je neresnično.

Podpisani Jože Pungerčar, Zalo- 
viče 34, izjavljam, da moj sin 
Anton Pungerčar in njegova žena 
iz Zalovič 34 nimata pravice od
svojiti ničesar od domačega po
sestva brez privolitve podpisanega 
in Marije Pungerčar. Od more
bitnih kupcev, ki bi jim Anton 
Pungerčar kljub tej prepovedi kar- 
koU prodal, bom zahteval kuplje
ne stvari nazaj.

Preklicujem besede, ki sem jih 
govorila o Jožetu Turku, Podgor
ska, Kočevje,, ker so bile neres
nične. Marija Tomšič, Prešerno
va, Kočevje.

Brežice: 24. in 25 1. francoski
barvni film »En mož in ena že
na«. 26. In 27. 1. ameriški barvni 
film »Hondo ln Apači«. 28. ln 29. 
1. ameriški barvni film »Privatni 
detektiv«.

Črnomelj: od 24. do 26 1. ame
riški barvni film »Kako ukradeš 
miUjon dolarjev« 28. in 29. 1.
francoski bravni film »Bivališče 
za Pepelko«. 29. in 30. 1. ameri
ški barvni film »Tigrica«.

Kočevje — »Jadran«: od 24. do 
26. 1. ameriški barvni film »Rusi 
prihajajo« 27. 1. ameriški barvni 
film »Letovanje v Kaliforniji«. 28. 
1 francoski barvni film »Letova, 
nje«. 29. in 30. 1. »Strel iz nebo
tičnika«.

Kostanjevica: 26. 1. ameriški 
barvni film »Vesela dekleta«.

Metlika: od 24. do 26. 1. ameri
ški film »Pekel na Pacifiku«. Od 
24. do 26. 1. ameriški barvni film 
w5me ostroge«. 29. in 30. 1. fran
coski film »Druga resnica«.

Mirna: 25. ln 26. 1. angleški 
barvni film »Drugi človek«.

Mokronog: 25. in 26. 1. nemški 
film »Skrivnostna grobnica«.

Novo mesto: od 34. do 27. 1.
ameriško-itaUjanski barvni film 

»Dober, grd, slab«. Od 28. do 30 
1 ameriški film »Idiot v Holly. 
woodu«. POTUJOČI KINO: od 24 
do 28. 1. ameriški film »Serif lz 
medicine Bow-a*.

Ribnica: 25. In 26 1. jugoslovan
ski film »Ko bom mrtev in bel«

Sevnica: 25. in 26. 1. angeški 
film »Noč v Londonu«. 29 1. nem
ški film »Sinovi velike medvedke«

Sodražica: 25. ln 26. 1. nemški 
barvni film »Pesem prerije«.

Trebnje: 25. ta 26. 1. ameriški 
fantastični film »Frankesteta«.
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iffOBVESTHA I
• Prebivalce Krškega ta okolice 
obveščam, da sem odprl s 1. ja 
nuarjem 1969 v stavbi občinske 
skupščine Krško odvetniško pi
sarno. Odvetnik Janez Žura.

Obveščamo vse člane Društva 
upolcojcncev Novo mesto, da bo 
28. 1. 1969 ob 18. uri v klubskih 
prostorih potopisno predavanje ob 
spremljavi filma. Tema: Francija, 
Pariz. Predavanje vodi Bogomil 
Lilija. Vabljeni!

Obveščam cenjene stranke, da 
sem odprl vodovodno inštalacijsko 
delavnico v Ločni 14 pri Novem 
mestu. Za naročila se priporočam. 
Lado Tekstor

Ekspresno očisti oblačila Pral
nica in kemična čistilnica, Novo 
mesto, Germova 5.

ŠČETKE za loščllce in za sesalce 
za prah obnovi ščetarstvo Armič, 
Ljubljana, Tržaška 52.

MIZARJI! Najmodernejše kombini
rane stroje za vašo obrt izdelu
je inž. Pave. Ledinek, Izdelava 
lesnih strojev Maribor, Pajkova 
6. Zahtevajte ponudbe ln pros
pekte!

SODARJI! Najmodernejše kombini
rane stroje za obdelavo dog, so- 
darske ročne rezkalne stroje in 
drugo izdeluje inž. Pavel Ledi

nek Izdelava lesenih strojev, Ma
ribor, Pajkova 6. Zahtevajte po 
nudbe in prospekte.

RAZPIS
Občinsko sodišče v Novem mestu 
razpisuje prosto delovno mesto

zemljiškoknjižnega
referenta

ProsUec(-ka) mora bltt državljan
sk a ) SFRJ, zdrav(-a), polnole- 
ten(-a) ln imeti zaključni Izpit na 
srednji šoli, predvsem pa na eko
nomski srednji šoli. Stanovanja 
ni. Dohodek po pravilniku. Poskus
na doba traja 1 mesec. — Pri- 
glasitveni rok do vključno 6. 2. 
1999. Razpisna komisija.

Dolga Raka. Voznik osebnega avto
mobila dr. Franc Weitaer iz Kr
škega je pripeljal lz Smednika na 
Rako. V Dolgi Raki je vozilo u>ta- 
vU na desni strani ceste, ker je 
ix nasprotne smeri pripeljal to 
vorni avtomobil Miroslav PavUč lz 
Ljubljane. Pri srečanju Je tovor
njak zadel z zadnjim delom v 
sprednji del osebnega avtomobUa 
ln ga vlekel za seboj 24 m daleč. 
Telesnih poškodb ni bUo. Na oseb
nem avtomobilu je škode za okrog 
5.000 din, na tovornem pa za 
okrog 3.000 din. Cesta Je bila te 
daj poledenela, zasnežena ta neplu- 
žena.

S poledenele ceste 
v jarek

Karel Filipčič iz Brežic se je 14. 
januarja zjutraj peljal z osebnim 
avtomobilom z Bizeljskega proti 
Brežicam. V bližini spomenika v 
Dobravi je zagledal mopedista, ki 
je vozil nasproti, in je zaradi ze.o 
poledenele ceste zmanjšal hitrost. 
Pri tem ga je zaneslo v jarek ob 
cesti, kere je vozilo obstalo na 
strehi. Voznik se ni poškodoval, 
na avtomobilu pa je za okrog 5.000 
din škode.

Ratež: padel 
pod tovornjak

Jože Rajk iz Gabrja Je peljal 15. 
januarja zjutraj delavce s tovor
njakom IMV. Zaradi hude poledi
ce na poti z Rateža v Novo mesto 
ni mogel speljati klanca. Delavci 
so izstopili in potiskali vozilo po 
klancu Ivanu Rollhu z Rateža je 
spodletelo ta Je padel pod tovor
njak; ranjenega so odpeljali v no
vomeško bolnišnico.

Jugorje: voznika 
sta se zmedla

Alojz StruoelJ i* Gribelj se je 
16. januarja peljal z osebnim av
tomobilom z Jugorja proti V ah tl 
po sredim ceste. Ko Je naproti 
pripeljal Vinko žužek !z Karlovice 
pri Velikih Laščah tovornjak, sta 
se voznika zmedla. Vozili sta tr
čili, osebni avtomobil Je odbilo na 
strmino, kjer je obstal prevrnjen 
v grmovju. Škodo so ocenili na
9.000 din.

Škrjanče: poštni avto 
pripeljal po levi

Zagrebčan Josip Škrbec se Je 16. 
januarja peljal z moskvičem iz 
Skrjanč proti Ruperčvrhu Izza 
ovinka je Anton Klobučar po levi 
strani ceste pripeljal dostavni 
poštni avtomobil. VoziU sta se 
zaleteli, škodo pa so ocenili na
5.000 din.

Dobruška vas: voznik 
pravočasno odskočil

A. Z. H. Abbas 1* Iraka se je
19. Januarja peljal i* Ljubljane v 
Zagreb z osebnim avtomobilom In 
pri Dobruški vasi treščil v osebni 
avtomobil, ki mu Je voznik Zve
zdan Veljkovič iz Sombora menja
val gume Veljkovič se te še pred 
trčenjem pognal na nasip ln tako 
rešil svojo kožo. Škodo so ocenUl 
na 7.000 din

Velika vas: treščil 
v mostno ograjo

Slavko Bosina iz Brežic Je vozil 
19. januarja dopoldne dostavni av
tomobil zdravilišča Cateške TopU- 
ce proti Ljubljani. Pri Veliki vasi 
je prehitel neko vozUo, ko pa se 
je vračal na desno stran ceste, ga 
Je zaradi prevelike hitrosti z za
snežene ceste zaneslo v mostno 
ograjo, od tam pa je vozilo zlezlo 
na nasip. Voznik in sopotnika so 
se lažje ranili. Škodo so ocenUl 
na lO.OOj din.

Bič: trčenje zaradi 
poledice

14. Januarja sta la Ljubljane T 
Zagreb potovala drug za drugim 
tovornjaka, ki sta Ju vozila Džulio 
Zec lz Labina ln Jernej Urankar 
iz Škofje Loke. Pri Biču je oba 
tovornjaka na močno ppledeneU 
oestl zaneslo na levo stran, kjer 
sta udarila drug ob drugega Ško
de Je bilo za okoU 1.500 dta.

LASTNIKI IN IZDAJATELJI: občinske konleren 
Ce SZDL Brežice, Črnomelj, Kočevje, Krško, Metli 
ka, Novo mesto, Ribnica, Sevnica in Trebnje.

UREJUJE UREDNIŠKI ODBOR: Tone Gošmk 
Cglavni in odgovorni urednik), Ria Bačer, Slavko 
Dokl, Miloš Jakopec, M arjan Legan, M arija Pado- 
van, Jože Primc, Jožica Teppey in Ivan Zoran Teh 
nični urednik: M arjan Moškon

IZHAJA vsak četrtek — Posamezna številka 70 
par (70 starih din) — Letna naročnina: 32 Ndin 
(3200 Sdin), polletna naročnina 16 novih dinarjev 
(1600 Sdin); plačljiva Je vnaprej — Za inozemstvo 
62.50 novih dinarjev (6.S50 Sdin) oz. 5 am eriških do
larjev ali ustrezna druga valuta v vrednosti 5 ameri 
ških dolarjev — Tekoči račun pri podr. SDK v Novem 
mestu: 521-U-9 -  NASLOV UREDNIŠTVA IN UPRA 
VE- Novo mesto, Glavni trg 3 — Poštni predal: 33 — 
Telefon: (068) 21-227 — Nenaročenih rokopisov in 
fotografij ne vračamo — Tiska CP »Delo« v Ljubljani


