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SE 129 NOVIH NAROČNIKOV, od tega 
32 v inozemstvu, smo pridobili v zadnjem 
tednu. Akcija bo trajala do 31. marca. V 
torek opoldne je bilo stanje takole:

BREŽICE:  .........................312
Č R N O M ELJ:................................. 276
K OČEVJE:......................................201
KRŠKO: .  ................................. 465
M ETLIKA:......................................114
NOVO M ESTO :............................657
R IB N IC A :......................................119
SEV N IC A :...................................... 308
TR EB N JE:........................... ....  . 381

Razne pošte: .  .......................... 368

Inozemstvo: . . . . . . . .  175 Lovska družina Ribnica ima v svojem lovišču 13 krmišč v gozdovih Male in Velike 
gore. Krmišča so vedno polna, že doslej so v svoja vložili 3.500 kg sena in 600 
kg kostanja. Divjad krmita Jože Ponikvar iz naselja LepovČe pri Gorenji vasi in 
Jože Ilc iz Gorenje vasi. Ribniški lovci zelo skrbijo za ohranitev divjadi, ki je 

zaradi visokega snega ogrožena. (Foto: Drago Mohar)

Odkrito in strpno 
soočenje

Socialistična zveza teži 
k posodobijanju svojega 

delovanja

Za družbene zadeve se za
nima čedalje več ljudi, M 
pa imajo seveda različne in
terese, mnenja, pobude in 
predloge, kako bi najbolje 
uredili to ali ono vprašanje. 
Vsklajevanje vseh teh inte
resov in prizadevanj naj bi 
potekalo v Socialistični zvezi, 
ki je najširša politična pod
laga samoupravljanja.

Vendar mnoge organizacije 
Socialistične zveze še vedno 
delajo preveč po starem  in 
le v majhni meri opravljajo 
to funkcijo taiso, kot sta do
ločila zadnja kongresa SZDL 
Slovenije in Jugoslaivije, ki 
sta se zavzela za sodobnejšo, 
učinkovitejšo vsebino in me
tode delovanja. Za zdaj sta
lišča in mnenja Socialistične 
zveze krojijo predvsem njena 
vodstva, ki pa ne upoštevajo 
vedno in v zadostni meri in
teresov, pobud in predlogov 
najširšega kroga članstva. 
Temu pravimo forumskd na
čin dela. Se huje pa je to, 
da odločitve pogosto še pri- 
šepe tavajo vplivni posamez
niki in skupine »v senci«, kar 
je čedalje bolj navzkriž s 
samoupravnimi hotenja ter 
vlogo delovnih ljudi. Takšna 
SZDL, ki je to pretesen li
jak za pretakanje najrazlič
nejših pogledov in interesov 
ve neučinkovita, ker ljudje v 
njeni politiki ne čutijo do
volj vkljuoonih svo jih  hotenj.

Na nedavni seji republiške 
konference SZDL so močno 
poudarili, da mora postati 
Socialistična zveza popolno
ma odprta vsakemu dobro
namernemu posamezniku, ne 
glede na njegov svetovni na- 
zor, vendar s pogojem, da 
se zavzema za socialistični 
samoupravni razvoj družbe. 
Najrazličnejše interese in 
stališča je treba v Sociali
stični zvezi vsklajevati ter 
nasprotja premagovati de
mokratično, strpno, ne da bi 
tistim , ki drugače mislijo, 
podtaknili zle politične na
mene. Samo tako bo vsak 
delavec, kmet, intelektualec, 
obrtnik, mladinec, pač kdor
koli že, dejansko čutil, da 
je Socialistična zveza njego
va organizacija, v kateri lah
ko res sproščeno pove vse, 
kar ga teži. Seveda ne gre 
samo za to, da vsakdo pove, 
kaj mu leži na srcu, marveč 
mora zlasti čutiti, da lahko 
tudi vpliva na odločitev, na 
sprem injanje stvari, če so 
njegove težnje utemeljene in 
se ujemajo z družbenimi in
teresi.

Takšno soočanje mnenj, 
vsakodnevnih utemeljenih za
htev in upravičene kritike 
pomanjkljivosti seveda ne

(Nadaljevanje na 9. str.)

Kočevje brez svoje strani?

OD 27. FEBRUARJA 
DO 9. MARCA

Pomem bnejše padavi
ne z ohladitvijo in sne
gom skoraj do nižin 
pričakujemo okrog 2. 
in 8. marca. V ostalem  
bo prevladovalo lepo  
vreme brez bistvenih 
padavin.

Dr. V. M.

16. februarja je pri Ruperšiču v Dol. Maharovcu visok sneg porušil gospodarsko 
poslopje, škode je nad 5000 din, gospodar pa jo bo moral utrpeti sam, čeprav je 
im el poslopje zavarovano, ker zavarovalnica ne prizna snegoloma. Prejšnji teden 
se je podrlo v okolici Šentjerneja še več gospodarskih poslopij. Na sliki: Ruper- 

šičevo gospodarsko poslopje (Foto: P. Miklič)

Danes najboljši športniki v Kočevju
Danes bodo v šeškovem domu svečano razgla
sili, kdo bo najboljši slovenski športnik -  Na 
prireditvi nastopajo tudi znani slovenski pevci, 
ansambel Mladi levi, harmonikar Avgust Stanko 

in novinar Tone Fornezzi

športniki, športni delavci in 
športne organizacije prejeli 
za svoje uspešno delo že več 
priznanj.

Iz Kočevja nctm sporoča 
naš dopisnik, da je na zad
nji seji tamkajšnje občinske 
skupščine v skromni razpra
vi o proračunu, ki bo sicer 
sprejet šele konec marca, od
bornik Andrej Klun med dru
gim predlagal tudi, da bi bilo 
verjetno prav, če bi občina 
Kočevje ukinila pogodbeno 
sofinanciranje Dolenjskega li
sta. Svojo misel je odbornik 
Klun zagovarjal takole: — 
proračunu manjka denarja; 
osebni dohodki urednika DL 
so večji kot osebni dohodki 
predsednikov ObS, ki list so
financirajo; tudi osebni do
hodki novinarjev so visoki; 
vsi, ki dobivajo denar iz pro
računa, bodo morali biti pri 
osebn. dohodkih bolj skromni 
itd.

Andrej Klun ima pravico 
povedati na seji svoje ObS 
vse, kar se mu zdi potrebno 
m primemo. Vendar imamo 
tudi mi pravico povedati o 
gornji zadevi nekaj točnih 
podatkov in zadevo osvetliti 
z vseh stremi. Zato odborniku 
Klunu pojasnjujemo:

— proračunom vseh občin 
je vedno manjkalo denarja, 
zlasti v naši pokrajini. Za ob
veščanje občanov pa so ga 
imele zadnja leta vedno do
volj, ker znajo ceniti pomen 
točne informacije;

Pionirji po poteh XIV.
Organizacija te prireditve je 

zaupana Partizanu Kočevje in 
občinski konferenci SZDL. To 
priložnost bodo kočevski 
šjportni delavci izkoristili, da 
bodo proglasili tudi najbolj
šega kočevskega športnika 
(ali nekaj najboljših).

Pokrovitelj prireditve je 
podjetje »Rašica«, ki bo ob 
tej priložnosti priredilo tudi 
modno revijo svojih izdelkov. 
Vse pa kaže, da bosta na 
modni reviji zastopani tudi 
domači podjetji TRIKON in 
TEKSTILNA.

Na prireditvi, ki jo bo sne
mala RTV Ljubljana, bodo 
nastopili še zabavni glasbeni 
ansambel Mladi levi, pevka

Jožica Svete, Marjana Deržaj 
in predvidoma še nekateri 
drugi Devci, harmonikar Av
gust Stanko in novinar Tone 
Fornezzi.

Na nedavnem sestanku v 
Kočevju, ki ga je sklicala 
občinska konferenca, so pred
stavniki domačih podjetij ob
ljubili, da bodo podjetja pri
spevala nagrade (običajno svo
je izdelke) za obdaritev naj
boljših slovenskih in kočev
skih športnikov ter da bodo 
krila še nekatere druge stro
ške te prireditve.

Združenje slovenskih šport, 
nih novinarjev si je izbralo 
Kočevje za to veliko priredi
tev zato, ker so kočevski

Ob 25-letnici slavnega pohoda XIV. divizije bo 
od 22. marca do 10. maja organiziran pohod 

pionirjev -  Začetek slavja bo na Suhorju

V Velenju so se sestali 
predstavniki vseh občin, po 
katerih so stopali borci š ti
rinajste divizije pred četrt 
stoletja. Sklenili so, da bo
do ob 25-letnici organizirali 
spominski pohod pionirjev po 
poteh slavne divizije. Pohod 
se bo začel 22. marca, kon
čal pa se bo 10. maja. Za za
ključek bodo priredili slo
vesnost, združeno s sreča
njem pionirjev iz slovenskih 
in hrvaških občin. Pohod se 
bo začel na Suhor ju pri Met
liki, končan pa bo v Beli pe
či na Koroškem.

V Metliki so že ustanovili 
odbor, ki bo pripravil zače
tek pionirskega pohoda 22. 
marca na Suhorju. Tedaj bo
do pionirji vseh metliških 
šol pripravili velik miting, 
kjer bodo navzoči tudi za
stopniki družbeno-političnih

organizacij in nekdanji bor
ci, ki bodo mladini pripove
dovali o junaški poti XTV. 
divizije.

Drugi dan bo s Suhorja 
krenilo na pot 50 pionirjev, 
ki bodo s seb<̂ j nosili dnev
nik, v katerega bodo zapi
sovali vtise s poti. Dnevnik 
bodo na Krmačirri predati 
hrvaškim pionirjem, ti pa ga 
bodo nosili dalje.

Medvedi so zunaj
Tudi medvedom je zima 

že predolga in prihajajo na 
svetlo. Pred dnevi so jih 
opazili v Gregoriji. Medved
je so nagnali šolarjem strah 
v k o s ti ... in menda odšli 
spet spat. Gozdar Grebenc 
pa je v žlebiču položil na 
dlago 160 kg težkega divjega 
prašiča. V. P.

— osebni dohodki glavnega 
m odgovornega urednika DL 
ne dosegajo osebnih dohod
kov predsednikov naših ob
činskih skupščin, čeprav ima
jo slednji po našem mnenju 
prej prenizke ko visoke oseb
ne dohodke;

— osebni dohodki novinar
jev pri DL zaostajajo za OD 
drugih slovenskih novinarjev 
in še zdaleč niso pošteno 
plačilo za opravljeno delo!

Vendar tovarišu Klunu ne 
odgovarjamo zaradi njegovih 
»utemeljevanj«. Radi bi ga 
javno vprašali, če predlaga 
morda, da bi občina Kočevje 
prenehala izdajati svojo stal- 
no stran v Dol. listu, s čimer 
bi res prihranila 30.000 din 
na leto, izgubila pa bi redno 
obveščanje svojih občanov o 
vsem, kar se dogaja na nje- 
nem področju, če tovarišu 
Klunu ni všeč dosedanja ob
lika sofinanciranja komunskih 
prilog, ga prosimo, da pove 
drugačno, boljšo rešitev. In 
formiranje je danes bolj kot 
kdaj doslej temeljna pravica 
občanov, hkrati pa pogoj za 
samoupravljanje.

če kdorkoli in kjerkoli m i
sli, da občani ne smejo biti 
obveščeni o celotnem delu in 
politiki občinske skupščine 
in vseh njenih organov, po
tem z družbenim samouprav
ljanjem skoraj gotovo nima 
čistih namenov ali pa ga ne 
pozna oz. ne razume.

Na željo kočevske občine 
so se »Kočevske novice« pred 
leti združile z Dolenjskim li
stom, kar je dalo dobre uspe
he. Vsaka izmed 9 občin, so
lastnic in izdajateljic našega 
pokrajinskega tednika, lahko 
vsak čas odstopi od teh svo
jih ustanoviteljskih pravic in 
dolžnosti. Treba pa je vedeti 
še tole: Dolenjski list že 
dolgo časa ne dobiva nikakih 
dotacij; pogodbeno sofinanci
ranje stalnih komunskih stra
ni v listu pa je kot delež v 
skupnih dohodkih lista padlo 
od 40 % v letu 1963 na že ko
maj 15 % v lanskem letu. Ve
dno več sredstev ustvarja ko
lektiv lista sam.

Radi bi, da bi tudi tovariš 
Klun tako razumel poslanstvo 
domačega pokrajinskega čas
nika, pri čemer mu bomo za 
vsak dober nasvet pri reše
vanju naših financ in načrtov 
zares hvaležni.

UREDNIŠTVO 
DOL. LISTA
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tedenski
m ozaik

Na Kubi so prepovedali 
repe pred trgovinami, češ da 
to ni revolucionarno. Najla
že bi jih odpravili, če bi bi
lo, v trgovinah kaj blaga. Ker 
ga pa ni, bodo posameznim 
kupcem natanko določili, 
kdaj lahko pridejo nakupo
vat — na karte. . . .  V Sov
jetski zvezi zdaj na vse krip- 
Ije perejo Stalina in ga sku
šajo prikazati v čim lepši 
luči. Sedanji položaj najlep
še osvetljuje poema »Bratsk« 
pesnika Jevtušenka, v kateri 
snažilka najde v birokrato
vem uradu za omaro Stalino
vo sliko, in vpraša birokrata, 
kaj naj z njo naredi. »Kar 
pustite jo, kjer je,« ji odvr
ne uradnik. . .  Javno mne
nje v ZR Nemčiji se je raz
burilo, ker je španski mini
ster za informacije prejel ve
liki zahodnonemški križec za 
zasluge z zvezdo in lento, če
prav je španska vlada uved
la izjemno stanje m na de
belo zapira državljane. Toda 
javnost ni vedela, da je bilo 
odlikovanje podeljeno že de
cembra, a je ležalo na za- 
hodnonemškem veleposlani
š tv i v Madridu. Ministru se 
je zdelo, da je prav zdaj pri
meren trenutek, da gre ponj. 
. . .  Sovjetska zveza je v 'pol
drugem letu od arabsko-iz- 
raelske šestdnevne vojne po
slala Egiptu za milijardo do
larjev najsodobnejšega orož
ja. Brez dvoma je bilo tako 
vojaško ravnotežje vzpostav
ljeno, toda kdaj bo vzpostav
ljen mir, je drugo vpraša
nje . . .  V Bagdadu so spet 
obesili ali ustrelili osem oseb 
earadi vohunjenja v korist 
Izraela in jih javno »razsta
vili«. To pot so uradno spo
ročili, da ni bilo med usmr
čenimi nobenega Zida. Ni 
kaj reči, Al Bakrov režim v 
Bagdadu je postal nepri
stranski. . . .  Rodezijski pre
mier lan Sm ith je sestavil 
nov osnutek ustave, ki bo 
zagotovil, da bo oblast v de
želi »za zmeraj ostala v ci
viliziranih rokah«. Ni potreb
no posebej poudarjati, da 
imajo po Smithovem mnenju 
samo belci civilizirane roke.

Zadružno sodelovanje 
in upravljanje

voljni, ker je omejena na pre
ozek krog.

Pri kmetijsko industrij
skem kombinatu Pomurka v 
Murski Soboti pa že spremi
njajo oblike sodelovanja s 
kmeti, čeprav so jih uvedli 
šele lani in so jih nekaj časa 
razglašali za najnaprednejše. 
Kmetje niso bild zadovoljni, 
čeprav so imeM neikaj zastop
nikov v samoupravnih orga
nih kombinata. Pravijo, da si 
niso mogli zagotoviti ustrez
nih odkupnih cen in proda
je vseh pridelkov ter še ne
katerih stvari v proizvodnji.

Pri vseh razpravah o za
družnem sodelovanju se po
javljajo na prvem mestu od
kupne cene ' in organizacija 
odkupa pridelkov, živine in 
drugega, kar kmetje pripravi
jo za trg. V takih razpravah 
pa je še vedno preveč zame
šanih pojmov in nasprotujo
čih si želja. Treba se bo od
ločiti: ali s pogodbami zajam
čene cene in odkup ali samo
upravljanje kmetov v km etij
ski organizaciji? Mešanje obo
jega povzroča zmedo in ri
barjenj fe v kalni vodi.

Oe nek kolektiv jamči kme
tom, za kar so se dogovorili 
in podpisali pogodbe, potem 
njihovi zastopniki niso po
trebni v samoupravnem or
ganu takega kolektiva. Kmet
je potrebujejo le organ, ki se 
bo dogovarjal v njihovem 
imenu s kolektivom, da zago
tovi vsem ustreznejše pogo
je sodelovanja. V sedanjem 
zadružnem sistemu je formal
no to sicer povezano, pri de
lu pa ni moči prikriti, da ob
stajata dva tabora, ki zasto
pata vsak svoje koristi. Pri
krajšani so navadno kmetje. 
Zato zahtevajo več samou
pravnih pravic, da bi o ne
katerih stvareh lahko odloči
li drugače, kot je zdaj. Če 
bodo take pravice dobili, pa 
bodo morali prevzeti tudi- od
govornost za gospodarjenje v 
svoji kmetijski organizaciji, 
kakršno imajo kolektivi go
spodarskih organizacij. Brez 
enega ni drugega. Torej bi

Kmetje, odborniki občinske 
skupščine Ptuj, so med dru
gim predlagali, naj bi podpi
rali kmete, da bi lahko sode
lovali s kmetijskim kombina
tom Ptuj ali z meso-kombi- 
natom Perutnina — ali naj 
se v oddaljenih krajih obno
vijo kmetijske zadruge ter 
se jim  vrne njihovo premo
ženje, ki so ga ustvarili biv
ši zadružniki. S sedanjo ko
operacijo kmetje niso zado-

TELEGRAMI
LONDON — AmeriSki predsed

nik Richard Nixon potuje po za
hodni Evropi in izjavlja, da se je 
prižel posvetovat s svojimi zavez
niki, preden se bo začel pogajati 
z Rusi. Obisk bo končal drugega 
marca v Rimu.

BONN — Morda si bo zahodno- 
nemSka vlada premislila in v zad
njem hipu odpovedala zborovanje 
poslancev v Berlinu, na katerem 
bi morali izvoliti novega predsed
nika republike. Sovjetski veleposla
nik je obljubil zahodnonemškemu 
kanclerju, da bodo prebivalci za- 
hodnega Berlina dobili dovolilnice 
za obisk sorodnikov v vzhodnem 
delu mesta, če zahodnonemški po
slanci ne bodo zasedali v zahod 
nem Berlinu.

TEL AVIV — Nekaj dni po aten 
tatu na izraelsko potniško letalo 
v Ztirichu, ki so ga izvedli člani 
arabskih komandosov., so izraelska 
letala bombardirala in s strojnica
mi obstreljevala dva kraja blizu 
Damaska v Siriji in s strojnicami 
obstreljevala dva kraja blizu Da
maska v Siriji, kjer se urijo pri
padniki arabskih gverilcev.

BL\FRA — Iz odcepljene Biafre 
v Nigeriji, kjer ljudje še vedno 
množično umirajo od lakote, pri- 
hajajo poročila o številnih žrtvah, 
ki jih povzroča bombardiranje zvez
nih letal.

NEW YORK — Zahodnonemški 
zunanji minister Willy Brandt je 
Izjavil, da se bo zvezna republika 
Skupaj z ZDA borila za večjo enot
nost v Evropi In da bo pri tem 
pomagala odstranjevati »nasprot
ja«, kakršna zdaj vladajo med 
Francijo in Veliko Britanijo.

VARŠAVA — Snežni zameti, vi
soki do tri metre, so zaprli nad 
sto cest In ovirajo železniški pro
met na Poljskem. Nekaj vasi na 
območju Lodza je odrezanih.

NEW YORK — Bivši britanski 
minister za zunanje zadeve George 
Brown je podvomil o uspehu se
danje turneje predsednika Nizona 
v Evropi in dejal, da so Američa
ni pokroviteljski do svojih, zavez
nikov.

LONDON — Ameriški predsednik Nixon je v torek obiskal tudi angleško kraljev
sko hišo, palačo Buckingham. Na sliki ga vidim o kako se pogovarja s kraljico  
Elizabeto, princeso Ano (zadaj) in princem  Charlesom. Belgijski in angleški 
študentje niso tako m im o prenesli njegovega ob isk a . . .  (Telefoto: UPI)

sami sebi morali jamčiti ce
ne in odkup, če bi še. vedno 
zahtevali to, kar zahtevajo 
zdaj.

Kmetom pa se ni trebe 
ustrašiti tega. Stvari bi se si
cer nekoliko spremenile; po 
godbe z zajamčenimi cenami 
in odkupom ne bi imele ta
ke vrednosti kot zdaj — se 
veda, kadar jdh izpolnjujejo 
— zato pa bi zadružniki so 
odločali preko svojega zadru 
žnega sveta, kako trgovati, ds 
bi prodali kar največ na trg 
namenjenega blaga in po naj 
ustreznejši ceni. Vplivali b 
lahko na stroške, odločali c 
marži, delitvi sredstev, zbira 
n ju denarja za skupne potre 
be in njegovi porabi. Oni b 
odločali, katera dejavnost ir 
kakšna trgovina se splačata 
Odvisni bi bili le od razmei 
na trgu. Z lastno podjetnost 
jo bi lahko uspeli z marši 
čim, Česar se sedanjim ko
lektivom, ki skrbijo za zadru 
žno kooperacijo, ne zdi vred 
no lotiti. Sicer pa za kmete 
ki so bili včasih dobri in pod 
jetrn zadružniki, to ne bi bi 
lo nič novega.

JOŽE PETEK

| tedenski notranjepolitični pregled - tedenski notranjepolitični pregled

m RAZPIS SKUPŠČINSKIH VO
LITEV — Poslance družbenopoli
tičnega zbora zvezne skupščine, po
slance republiškega zbora skupšči
ne SR Slovenije in  odbornike ob
činskih zborov bom o volili 13. apri
la  letos. Poslance gospodarskega, 
prosvetno-kultum ega in socialno  
zdravstvenega zbora zvezne in re
publiške skupščine bom o volili 23. 
aprila, odbornike zborov delovnih  
skupnosti občinskih skupščin pa 
že 9. aprila. Občinske skupščine pa 
lahko določijo, da volijo km etje 
v gospodarsko skupino zbora de
lovnih skupnosti občinske skupšči
ne prav tako 13. aprila.

Poslance zbora narodov zvezne 
skupščine bodo izvolile republiške 
ozirom a pokrajinske skupščine, po
tem  ko bodo že sam e izvoljene.

■  POVEČANJE POKOJNIN —
Za letošnje povečanje starih po
kojnin je  v Sloveniji na razpolago 
kakih 50 m ilijonov din. S tem  de
narjem je  m ožno povečati stare po
kojnine za kakih 10 %. Takega pove
čanja naj bi bili deležni upoko
jenci, k i so se upokojili do 1964. 
leta in  jim  Je bdla pokojnina od
m erjena na osnovi kategorizacije 
delovnega m esta in ne na osnovi 
osebnega dohodka. To so  vsi upo
kojenci do 1961. leta in  večina ti
stih , ki so se upokojili do 1964. 
leta.

Tudi za oddih in okrevanje naj 
bi letos vsak upokojenec dobil ne
kaj večje nadom estilo kot lani.

■  PREDSEDNIK TITO V »BOR
BI« — Predsednik republike Tito 
z  ženo Jovanko se je  udeležil s lo 
vesnosti ob dnevu »Borbe«. Z no
vinarji tega časnika se je  d lje ča
sa  pogovarjaj o notranjepolitičnih  
problem ih. Med drugim je om e
nil, da se je  v zadnjem času po
govarjal s  predstavniki republiš
kih vodstev. H otel se je pobliže

seznaniti z novim i vodstvi, hkra
ti pa slišati njihova m nenja o 
vprašanjih, ki so zdaj v ospredju  
v zvezi z bližnjim  IX. kongresom  
ZKJ. Pogovarjali so se tudi o ka
drovskih vprašanjih, vse do vrha.

■  POSAVINO POPLAVLJAJO 
VODE — Bosansko Posavino so  
ogrozile narasle vode. Iz poplavlje
nih vasi so m orali izseliti več kot 
dva tisoč ljudi.

■  ZBOR ZADRUŽNIKOV — V 
ponedeljek je bil v Ljubljani prvi 
zbor zadružnikov in kooperantov

Volitve bodo 
13. in 23. aprila

iz Slovenije. Na zboru so pouda
rili, da so km etom  potrebne take 
organizacije, v katerih se lahko 
svobodno združujejo in ni treba, 
da kdo drug skrbi zanje. Dobro 
urejena organizacija naj pomaga 
odpravljati tudi sedanjo zmedo ali 
nered na trgu, ko km etje ne m o
rejo prodati svojih izdelkov ali pa 
Jih m orajo prodati globoko pod  
ceno.

■  PLAZ OGROŽA VAS — V va
si Podraga, v vzhodnem delu Vi
pavske doline, je zem eljski plaz 
porušil eno hišo, številne druge pa  
ogrozil. Plaz, v  katerem  je  1 m ili
jon kubičnih m etrov zem lje in  bla
ta ter obsega 4 ha površine, je na
stal zato, ker je  hudournik spodje- 
del hrib.

H SODELOVANJE AVTOMO
BILSKIH TOVARN — Predstavniki 
treh naših tovarn osebnih avtom o

bilov so sklenili sporazum o usta
novitvi skupnega poslovnega zdru
ženja. To so tovarne »Crvena za
stava« v Kragujevcu, »Pretis-NSU« 
v Vogošču pri Sarajevu ter To
mos v Kopru. Po programu bodo 
uredili enotno prodajo ter servis
no službo po vsej državi za vse vr
ste osebnih avtom obilov, ki jih  iz
delujejo ta podjetja. Avtomobilske 
trgovine bodo nudile kupcem 16 
vrst raznih osebnih avtomobilov 
teh tovarn. Omenjene tovarne se 
prej dolgo let n iso m ogle sporazu
m eti za sodelovanje.

■  LADJI — VELIKANKI IZ PU
LE — Puljska ladjedelnica »Ulja
nik« je  podpisala z nekim  norve
škim  lastnikom  ladij pogodbo, po 
kateri bo zgradila zanj dve ladji 
velikanki za posebne prevozne na
mene. Vsatoa bo im ela nosilnost več

•kot 200.000 brutto registrskih ton. 
Za vsako ladjo bodo porabili 30.000 
ton izdelkov črne m etalurgije.

■  DOMAČI BARVNI TELEVI
ZORJI — Tovarna »Gorenje« v Ve
lenju bo v kratkem začela izdelo
vati televizijske sprejem nike za čr- 
no-belo in barvno televizijo.

■  INVESTICIJE NARAŠČAJO — 
V Sloveniji so  investicije lani na
rasle za kakih 22 % glede na leto  
1967, v vsej državi pa za 26%. To 
je prispevalo k lanskem u oživljanju  
industrijske proizvodnje in gradbe
ne dejavnosti.

■  KAJ UVAŽAMO? Jugoslovani 
so lani uvozili 23.268 avtom obilov  
ali 17 % manj kot leta 1967. Prav 
tako so  uvozili manj tovornjakov, 
traktorjev, m otociklov, m latilnic in  
pralnih strojev. Povečal pa se je  
uvoz hladilnikov, štedilnikov, stro
jev za pranje posode in  glasbenih  
avtomatov.

Cariniki so lani ugotovili več. kot 
12.000 carinskih prekrškov in zaple
nili blaga v vrednosti 19,3 m ilijona  
dinarjev.

tedenski zunanjepolitični pregled
Najnovejši spor med Lon

donom in Parizom ima mno
go primesi smešnega, a tudi 
zamerljivosti in nagajivosti. 
Včasih se odnosi med drža* 
vami ne razlikujejo dosti od 
otroških svaj, le da pri prvih 
ne gre za frnikole, ampak za 
dosti več. To pot gre za bri
tansko nesramnost — kakor 
pravijo v Parizu. London je 
namreč sklical sestanek za
hodnoevropske unije, da bi 
na njem proučili nevaren po
ložaj na Srednjem vzhodu, ne 
da bi Pariz ta sestanek odo
bril.

Britanci s prstom kažejo na 
tretjo točko osmega člena 
pogodbe, ki pravi, da lahko 
katerakoli članica unije ne
mudoma skliče sestanek sve
ta unije. . . .  ...------

Pariz: Vse odločitve mora
jo biti soglasne, sicer pa 
London ne bi smel sklicati 
sestanka, ker Francija ni pri
volila vanj (tukaj so Franco
zi na negotovih tleh).

Zahodnoevropska unija je 
organizacija, ki združuje vseh 
šest članic evropske gospo
darske skupnosti (EGS) in 
Veliko Britanijo. Ustanovili 
so jo 23. oktobra 1954 kot ne
kakšno obrambno skupnost 
Zahodne Evrope. Ker pa je 
NATO tudi obrambna skup
nost, le da ji pripadajo še 
ZDA, Kanada. Norveška, Tur
čija, Grčija, Portugalska in 
Danska, je z leti zahodno
evropska unija mnogo svojih 
pristojnosti prenesla na 
Atlantski pakt.

Velika Britanija, ki je pred 
dobrimi desetimi leti »za
mudila vlak« in ni podpisala 
rimskih pogodb, s katerimi 
je bila ustanovljena EGS, je 
pozneje skušala to napako 
popraviti. Prvič je resno po
skusila zlesti v EGS v začet
ku 1963, a je dobila odločen 
odgovor od francoskega pred
sednika de Gaulla. Ta je čez 
nekaj let spet zavrnil britan
sko zahtevo po sprejemu v 
Skupni trg.

Britanci so postajali obu
pani. Ne samo da je položaj 
zanje precej poniževalen, am
pak tudi gospodarsko boleč. 
Radi bi čimprej dobili trg 
za svoje izdelke. Pridobili so 
vse druge članice EGS na 
6vojo stran — razen Francl
je, toda de Gaulle jc ostal 
neomajen. Zdaj so poskusili 
pritisniti na Pariz skozi za
hodnoevropsko unijo.

Toda prava bomba je po
čila pred nekaj dnevi — tik 
pred prihodom ameriškega 
predsednika Nixona v Evro
po. V Londonu so povedali, 
da je predsednik de Gaulle 
pred kratkim v razgovoru z 
britanskim veleposlanikom 
Soamesom predlagal, da bi 
razširili Skupni trg tako, da 
bi vanj lahko prišle tudi Bri
tanija in droge države, da bi 
ustanovili direktorij štirih dr

žav na čelu te razširjene 
skupnosti (Francije, Velike 
Britanije, ZR Nemčije in 
Italije) in da bi postopno li
kvidirali NATO.

To je bil vrhunec. Razbur
jenje v Parizu se še ni po
leglo. Toda marsikaj kaže na 
to, da je stari lisjak de Gaul
le nekaj takega res dejal bri
tanskemu veleposlaniku. Ali 
je mislil resno ali ne? Toda 
na to vprašanje ni mogoče ▼

Pariz 
se jezi

diplomaciji nikoli zanesljivo 
odgovoriti.

Številna znamenja opozar
jajo na to, da se morda bli
ža konec desetletne vladavi
ne pakistanskega predsedni
ka Ajuba Kana. Zadnje tri 
mesece — od študentovskih 
demonstracij — pretresajo to 
veliko deželo, ki je razdelje
na na dva dela — Zahodni in 
Vzhodni Pakistan — krvavi 
neredi. V teh neredih je bilo 
letos ubitih kakih sto oseb.

Po vojni z Indijo na jesen 
1965 jc Ajub Kan uvedel po 
vsej deželi izjemno stanje, ki 
še traja. Opozicija zahteva 
izpustitev vseh političnih za
pornikov, ukinitev izjemnega 
stanja in večja pooblastila 
za pokrajinske skupščine. 
Pritisk je postal tako mo
čan, da je moral Ajub Kan 
popustiti. Moral se bo poga
jati z opozicijo in najbrž tu
di s svojim najbolj zagrize
nim sovražnikom, bivšim zu
nanjim ministrom Butom, ki 
ga je v zadnjih dneh izpu
stil iz zapora in poslal do
mov v hišni zapor.

V zadnjih desetih letih je 
Ajub Kan ustvaril v deželi 
precejšnjo trdnost in tudi 
gospodarski napredek je bil 
večji, kakor kdaj koli prej. 
Ustvaril je tudi sistem »ba
zične demokracije«, v skla
du s katero 120.000 članov 
mestnih in vaških svetov vo
li predsednika in parlament. 
S tem je zagotovil sebi in 
svoji vladi zanesljivo večino. 
Zdaj se je vse to zamajalo.

V Pakistanu je še ogrom
no revščine ki tako v vlad« 
nih krogih kakor v opozicij
skih krogih se je razpasla 
korupcija. Socialne neenako
sti bodejo v oči, toda te so 
na obeh straneh. Dvomljivo 
je, ali bo opozicija znala bo
lje vladati in predvsem go
spodariti, če bo prišla na 
oblast. Toda kadar dozori 
čas za spremembo, mislijo 
ljudje, da se vselej obrne 
na bolje in ne na slabSe..

DOLENJSKI UST * TEDNIK * VESTNIK vsak četrtek 60.000 izvodov J ^
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Bo beneficirani staž v 
rudarstvu spet priznan?

Kako je s tistimi delavci 
v rudarstvu, ki so zaposleni 
pri podzemskih delih, pove
zanih s proizvodnjo, kot so 
to jamski merilci, upravniki, 
inženirji, tehnični referenti, 
poslovodje in izvajalci obrt
niških del, potem še pomož
ni delavci na glavnih izvoz
nih podzemskih poteh in še 
pomočniki pri merilcih in 
rudniških obrtnikih? Ali ima
jo tudi ta pravico na benefi
cirani delovni staž, čeprav ne 
delajo na tem mestu polni 
delovni čas?

Nimajo! To je odgovor 
Zveznega sveta za delo, ki 
mu v zadnjem času mnogi 
delavci postavljajo taka vpra
šanja. Svet pri tem pristav
lja. da so ti delavci do ne
davna uživali to pravico, to
da spremenjeni zakon v ma
ju lani jo je odpravil. Po tej 
spremembi je beneficirani 
delovni staž priznan samo ti
stim delavcem, ki na teh me
stih delajo polni delovni čas.

OBETAJO SE SPREMEMBE

Vendar je skoraj gotovo, 
da bo tuda tem delavcem v 
rudarstvu kmalu vrnjena pra
vica na beneficirano računa
nje staža. Zvezni svet nam
reč sodi, da je treba podpre
ti zahteve delavcev in upo
števata, da na omenjenih de
lovnih mestih, spričo narave 
dela. polnega delovnega časa 
na mogoče izpolniti neposred
no v oknu. Zato je treba to 
dejstvo priznati s čimprejš
njo spremembo zakona.

Po zanesljivih informacijah 
zvezni svet za delo že priprav
lja predlog za tako spremem
bo zakona, ki bo natančneje 
določal, da imajo delavci na 
takih delovnih mestih v ru
darstvu pravico do benefici
ranega staža, če najmanj 80 
odst. efektnega delovnega ča
sa v teku leta prebijejo na

teh delovnih mestih.
Vse kaže, da bo ta spre

memba zakona dokončno 
sprejeta v dveh do treh me
secih. S. P.

Zdravstveno 
varstvo študentov

Prejšnji teden je skupščina 
sprejela zakon, od katerega 
bodo imeli največ koristi štu- 
študentje, ki so kmetijski za
varovanci, bodo imeli poslej 
zdravstveno varstvo. Deležni 
ga bodo tudi vsi tisti študent
je, ki takšnega varstva doslej 
niso imeli, pa tudi zakonci 
ter otroci študentov. Tudi 
SRS po skrajšanem. postopku 
denti: zdaj imajo urejeno
polno zdravstveno varstvo. 
Zakon je torej glede zdrav
stvenega varstva izenačil štu
dente, ki imajo po starših 
delavsko zdravstveno zavaro
vanje, s tistimi študenti, ki 
doslej sploh niso bili zavaro
vani. Med te so doslej šteli 
tisti, ki so brez staršev, da bi 
bili zavarovani po njih, pa 
tudi tisti, ki so bili starejši 
od 26 let ali pa so bili že po
ročeni. Posebno pomembno 
je novo zavarovanje za ožje 
svojce študentov (zakonce in 
otroke), ki doslej sploh niso 
imeli takega zavarovanja, če 
seveda ni bil eden izmed za- 
koncev-študentov že zaposlen.

V januarju: za 50% 
več energije kot 
pred letom dni

Pretekli mesec smo v SRS 
proizvedli v elektrarnah 320,2 
milijona kWh, lani januarja 
pa le 211,5 milijona kWh. Hi
droelektrarne so pri tem pri
spevale 62 % več kot lani, 
termoelektrarne pa 44 % več.

SESTAVLJANJE ZAKLJUČNEGA RAČUNA

Gostje med svečanostjo v Prosvetnem domu, medtem ko je dr. Brilej govoril 
o vlogi in pomenu prvega zasedanja SNOS pred 25 leti (Foto: R. Bačer)

OB JUBILEJU PRVEGA SLOVENSKEGA PARLAMENTA

Bela krajina je upravičeno ponosna, 
da je zibelka naše ljudske oblasti

Črnomelj je v sredo, 19. februarja, prisrčno sprejel udeležence I. zasedanja 
SNOS in mnoge ugledne goste, ki so se udeležili proslave ob 25-letnici 

zgodovinskega zasedanja prvega parlamenta

Na proslavi so bili kot pred petindvajsetimi leti 
zbrani mnogi najuglednejši borci revolucije ter oseb
nosti našega oblastnega, političnega, javnega in kul
turnega življenja. Poleg preživelih udeležencev SNOS 
so bili tokrat v Črnomlju tudi predsednik skupščine 
SRS Sergej Kraigher, Lidija šentjurc. Vida Tomšič,
France Popit, Miha Marinko, Franc Leskošek, Albert 
Jakopič, Janez Vipotnik, prof. Božidar Jakac, France 
Bevk in mnogi drugi.

— Dobro, gospod čarovnik, toda ali bi nam  znali iz tegale tu  nared iti 
pozitivno bilanco?

(Sposojena karikatura iz FRONTA SLOBODE, lokalnega tednika v TuzH)

Mladina in 
samoupravljanje
Mladina kot družbeni de

javnik se more povsem uve
ljaviti le v samoupravnih od
nosih. Tako so poudarili na 
nedavni seji izvršnega komi
teja CK ZKJ. V razpravi o 
idejnih in političnih proble
mih mladine v naši družbi 
so sodelovala tudi predsednik 
komisije CK ZKJ za mladi
no Ra to Dugonjič, člani pred
sedstva zveze mladine in za
stopniki ziveze jugoslovanskih 
študentov. Sejo je vodil Mi- 
jalko Todorovič.

Na seji so ugotovili, da je 
dosedanje prizadevanje ZKJ 
za demokratizacijo družbe pri
peljalo tudi do večje politič
ne angažiranosti mladine. 
Toda stvarni interesa mladi
ne terjajo, da se v okviru 
našega samoupravnega, siste
ma mladi ljudje veliko bolj 
angažirajo in uveljavijo, po
sebno delavska mladina.

Temtu angažiranju mladih 
v družbi naj pripomore tudi 
reorganizacija Zveze mladine, 
ki je na lanskih mladinskih 
kongresih dobila pomembne 
pobude. Toda spričo počas
nih sprememb v značaju Zve
ze mladine je prišlo v zad
njem času do nekaterih ne
sporazumov, zlasti v odnosih 
med ZM in Zvezo študen
tov.

Električne energije 
še vedno premalo

Lani so slovenske elektrar
ne proizvedle 3,448.003 MWh* 
od česar so dale hidrocentra
le 54%, termoelektrarne pa 
preostalih 46 %. Energijo smo 
lani dobivali tudi iz Hrvaške, 
pa tudi uvažali smo jo po 
potrebi iz Italije in Avstrije 
(skupno uvoz: 805.970 MWhX. 
Manjkalo nam je nekaj nad 
990 MWh električne energije. 
Letos pričakujejo izboljšanj® 
zaradi celotnega obratovanja 
nove TE Trbovlje, elektriko 
pa bo začel dajati tudi ža 
drugi agregat t HE Srednja 
Drava. Aprila bodo začeli gra
diti novo TE Šoštanj III  a 
močjo 275 MW, kor bo izrav
navalo dosedanji primanjkljaji 
električne energije v Slove
niji.

Kmetijski nasveti

v lepo okrašeni dvorani Pro
svetnega doma proslava, ki 
jo je s pesmijo začel parti
zanski -  invalidski pevski 
zbor, zatem pa je dr. Jože 
Brilej govoril o vlogi in po
menu prvega zasedanja 
SNOS, ki je bilo v isti dvora
ni 19. in 20. februarja 1944. 
Govornik je med dirugdim de
jal:

»Prvo zasedanje prvega svo
bodno izvoljenega slovenske
ga parlamenta je bilo tisto 
revolucionarno dejanje, ki je 
odločilno vplivalo na razvoj 
ljudske oblasti in slovenske 
državnosti. Mnoge misli in 
ugotovitve, izrečene na tem 
zasedanju, nam še zdaj slu
žijo kot napotilo za reševa
nje mnogih vprašanj, ki se 
danes na mnogo višji ravni 
razvoja postavljajo pred na
šo socialistično družbo.«

Dr. Brilej se je ob tej pri
ložnosti spomnili tudi Bede 
krajine in njenih zaslug v 
NOB, o čemer je povedal:

»Ko se spominjamo 25-let- 
nice I. zasedanja SNOS, se 
seveda spominjamo tudi veli
ke vloge, ki jo je imela Bela 
krajina ves čas narodnoos
vobodilne borbe. Bela kraji
na je s polno pravico ponos
na, da je zibelka naših na-

Občine bodo same določale sodne takse
Namesto zveze, kot doslej, 

bodo v kratkem republike in 
občine dobile pravico, da sa- 
mostoj no, brez omej e vanja. 
določajo predmete in višino 
sodnih taks. To izhaja iz 
predlaganih sprememb zvez
nega temeljnega zakona s te
ga področja. Ti predlogi so 
bili že obravnavani v večini 
organov zvezne skupščine in 
čakajo, da bodo v dogled
nem času končno sprejeti.

Poudarjeno je, da je ta pra- 
vioa, ki jo bodo dobile obči
ne, v najtesnejšem soglasju 
s splošnimi načeli in s kon
cepcijo razvoja te družbeno
politične skupnosti, kot Je bi
lo nedavno rečeno in pose
bej poudarjeno v skupščin
ski resoluciji o komuni.

Izhajajoč iz načela, da je 
občina tista, kri naj določa

skoraj vse vrste dohodkov. 
na svojem območju, torej tu
di sodne takse, prevladuje 
mnenje, da bi se morale re
publike in pokrajine vzdrža
ti tudi od določanja gornje 
meje, ki bi je ne smeli pre
koračita v sodnih taksnih ta
rifah, torej od tistega, kar je 
doslej delala zveza.

Toda prav v tem je vsa mo
drost in določena rezerva do 
tistega, kar bodo naredile ob
čine. Bati se je predvsem te
ga, da ne bi nastala prehuda 
raznolikost v višind sodnih 
taks tako v posameznih re
publikah kot v občinah. To 
bi otežkočalo pravice držav
ljanov in delovnih organiza
cij v sodnij slcih ustanovah 
in lahko bi tudi govorili o 
določeni kršitvi ustavnega 
načela enakosti vseh prebi

valcev Jugoslavije pred vse
mi njenimi sodišči.

KAKŠNE SODNE TAKSE?

Bilo Je že nekaj primerov 
pri določanju tarif za izda
jo potnih listov, da so se ce
ne potnih listov v petsto na
ših občinah gibale od 50 do 
210 dinarjev. Vskladiti koli
kor toliko višino taks v repu
blikah in občinah, to je, ob 
soglasju dajanja teh pravic 
republikam in občinam, prav 
resno opozorilo poslancev.

Način, s katerim je to mo
goče doseči, je vsebovan že 
v znanem sistemskem načelu 
medsebojnega dogovarjanja 
občinskih skupščin. Kajti če 
bo državljan šel v sosednjo 
občino iskat pravico za niž
jo ceno, potem njegova obči

na ne bo ničesar dobila od 
visoke tarife ne od drugih do
hodkov te vrste. Pravosodni 
organi opozarjajo, da visoke 
cene taks ne bi smele vpli
vati na stvari, ki zadevajo 
sodstvo in sodni sistem.

Skupni dohodek od sod
nih taks Je danes v Jugosla
viji med štiristo in petsto mi
lijoni dinarjev. To je veliko 
breme, zlasti za gospodarske 
organizacije, ki imajo prav
de. Zaradi tega bi prehitro 
in preveliko povečanje taks 
lahko naredilo občinam »me
dvedjo uslugo«. Obenem pa 
ne smemo pozabiti na dej
stvo, da je pravosodje druž
bena dejavnost, ki prav ta
ko nima zadostne material
ne podlage.

M. MALKOC

Strojna molža
Ker je molža ena najtežjih kmečkih opravil, so živino

rejci vedno razmišljali, kako bi roke nadomestili s strojem. 
Toda čeprav je od časa prvih molznih strojev minilo več 
kot ped stoletja, mnogi rejci še vedno molzejo na roke. 
Bilo je celo tako, da so ponekod že uvedeno strojno molžo 
opuščali, pa spet na novo uvajali. In še več: ko smo pred 
dvemi leti obiskali vzorno posestvo pri Bukarešti, so celo 
s ponosom povedali, da spet molzejo na roke, češ da je 
to edino naravno.

|  Pa vendar bo stroj tudi pri molži zagotovo nado
mestil človeka. Se vedno ima mnoge nasprotnike, ki trdijo, 
da ne more nadomestiti človeških rok, da ne izmolze ali 
preveč izmolze, da ne izboljšuje mlečnosti, da zahteva 
veliko dela pri čiščenju, da veliko stane itd. Ima pa tudi 
vse več zagovornikov, posebno še, ker stroje izpopolnju
jejo in ker postaja ročno delo vse dražie. Pri nas so se 
prvi molzni stroji pojavili že tudi pri zasebnih kmetih.

Ne nameravamo opisovati delovanja stroja. Njegovo 
delo je razmeroma preprosto. Sestavljajo ga molzni na
stavki s sesalci, odvodna cev, zbiralnik, zbiralna golida, 
zračna cev in motor s črpalko. Kot end najboljših strojev 
so se izdelki Alfa Laval, izdelani tudi v velikostih,
ki so uporabne za naše razmere.

■  Če se vprašamo, zakaj so pri nas molzni stroji še 
vedno tako malo razširjeni, čeravno bi se splačali tudi pri 
zasebnikih, je treba pribiti, da so razen majhnih mož
nosti kmetij zastoja krivi tudi slabi izdelki in premajhno 
znanje tistih, ki jih uporabljajo. Znana je resnica, da lahko 
v kmetijstvu stroj naredi več škode kot koristi, če ga člo
vek ne zna prilagoditi naravi in njenim zakonitostim.

'P ri nas pa je tako, da smo edina država v Evropi, 
ki nima središča za Šolanje strokovnjakov in molznikov ter 
za raziskovanje različnih problemov na tem področju. Se 
naj potem čudimo, da smo pravzaprav šele na začetku?

Inž. M. L.
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Udeleženci in gostje pro
slave so se v Črnomelj pri
peljali s posebnim vlakom. 
Ob 11. uri dotpoldme je bila

rodnoosvobodilnih odborov 
m ljudske oblasti, čeprav se 
je to območje, ki je bilo pred 
vojno pasivno in gospodar
sko zaostalo, med vojno pa 
popolnoma izčrpano in moč
no porušeno, v povojni dobi 
razvijalo počasneje od sloven
skega povprečja, je v tej po
vojni dobi z lastnimi silami 
in včasih ob bolj skromni 
pomoči naše nacionalne 
skupnosti doseglo velike us
pehe.

Dovolite ma, da v imenu 
prisotnih in v imenu vseh ti
stih, ki so pred 25 leti uživa
li gostoljubje Bele krajine, 
izrazim naše najboljše želje 
za nadaljnje uspehe v nje
nem vsestranskem razvoju.«

Svečanost je zaključil par
tizanski invalidski pevski 
zbor z nekaterimi najbolj 
znanimi partizanskimi pesmi
mi, po Internacionali pa so 
se udeleženci napotili v Di
jaški dom, kjer je Anton 
Dvojmoč, predsednik občin
ske skupščine Črnomelj, pri
redil sprejem.

RIA BAČER



Ob prvi številki nove revije
Uspešna obramba domo

vine ni mogoča, če niso 
zanjo neposredno odgo
vorne vse družbenopolitič
ne skupnosti, delovne in 
vse druge organizacije. Ni 
pa tudi mogoča, če takoj 
ne začnemo z vsem i po
trebnimi obrambnimi pri
pravami, med katerimi je 
posebnega pomena ustrez
no strokovno usposablja
nje pripadnikov enot, ki 
jih ustanavljajo te organi
zacije, pa tudi vsega dru
gega prebivalstva. Obram-

ZA VSAK SVOJ NEUS
PEH v umazani vietnam
ski vojni se Amerikanci 
krvavo m aščujejo, čeprav 
največkrat le nad nedolž
nim prebivalstvom (slika 
levo). Vas Van Tuong so 
npr. zasuli s  400 tonami 
bomb; mnogi otroci so pri 
tem ostali brez staršev, 
mnogi so zdaj invalidi in 
pohabljenci. — Vietnam
ski primer svari: bodimo 
pripravljeni na obrambo 
domovine, toda ne le v 
besedah in dobrih željah, 
temveč dejansko, vse
stransko — in v s i !  ( Ilu
stracija iz prve številke 
NAŠE OBRAMBE.)

IZ UVODNE BESEDE
Po naši vojni doktrini je narod

na obramba sestavljena iz treh 
glavnih komponent.

Te so:
operativna vojska (kopenske 

enote, protiletalska obramba, vojna 
mornarica in vojno letalstvo).

teritorialna obramba (partizan
ske, teritorialne in diverzantske 
enote, enote in službe civilne za
ščite ter druge oborožene enote, 
ki jih ustanavljajo družbenopolitič
ne skupnosti, delovne in druge or
ganizacije) in razne druge vrste in 
oblike splošnega ljudskega odpora 
napadalcu.

To pomeni, da ima v narodni 
obrambi svoje mesto vsak odrasel 
občan, moški ali ženska. Vendar še 
ni dovolj, če vsakdo izmed nas ve, 
kje je njegovo mesto v primeru so
vražnikovega napada; vedeti mora
mo tudi to, kaj je treba takrat sto
riti in kako naj svoje naloge oprav
ljamo, da bi bila naša obramba 
čimbolj učinkovita in da bi imeli 
čim manj žrtev. Potemtakem je po
trebna ustrezna strokovna usposob
ljenost ne le pripadnikom operativ
ne vojske in teritorialne obrambe, 
temveč tudi drugemu prebivalstvu, 
ki se bo -  čeprav neoboroženo -  
napadalcu upiralo v najrazličnejših 
oblikah.

Prav zato novi zakon o narodni 
obrambi nalaga obveznosti glede 
strokovnega usposabljanja in ob- 
brambne vzgoje vsemu odraslemu 
prebivalstvu. Vsak občan mora ve
deti, v čem je bistvo naše zamisli 
o vseljudski obrambni vojni, kak
šna vojna nam utegne biti vsiljena, 
kako naj se zavaruje pred sovraž
nikom in njegovimi bojnimi sred

stvi in kako naj se z njim v ustrez
nih okoliščinah bori ali se mu 
upira.

Oblike tovrstnega strokovnega 
usposabljanja bodo različne -  teča
ji, seminarji, predavanja, predvaja
nje filmov, vaje itd. Vendar je pro
gram tako obsežen in ljudje imajo 
toliko najrazličnejših drugih obvez
nosti, da nalog, ki nam jih glede 
tega nalaga novi zakon o narodni 
obrambi, ni mogoče uspešno in do
sledno izvajati samo z omenjenimi 
oblikami strokovnega usposabljanja 
in obrambne vzgoje. Potrebni so 
še drugi načini in oblike, predvsem 
pa strokovni tisk.
, Odtod izhaja potreba tudi za 

posebnim strokovnim glasilom, ki 
naj pripadnike operativnih enot, te
ritorialne obrambe in ljudskega od
pora nasploh poučuje, kakšne so 
njihove naloge in kako naj jih v 
primeru sovražnikovega napada iz
vajajo. Zato bo morala nova revija 
NAŠA OBRAMBA v posebnih prilo
gah prinašati tudi specializirano 
gradivo, namenjeno -  v skladu z 
ustreznimi programi strokovnega 
usposabljanja -  pripadnikom raznih 
teritorialnih enot ter enot in služb 
civilne zaščite, pa tudi mladini na 
raznih šolah.

Navzlic temu bo vsebina revije 
tako pestra in zanimiva, da si bo 
NAŠA OBRAMBA utrla pot v kar 
največ slovenskih družin. Le tako 
bo lahko uspešno opravljala svoje 
poslanstvo -  strokovno usposablja
nje ljudi za obrambo dežele in za
ščito prebivalstva v najširšem 
smislu.

Republiški sekretariat 
za narodno obrambo SRS

bna vzgoja prebivalstva je 
dobila zlasti po lanskem  
poletju nov pomen.

Na to področje sodi tu
di vzgoja prek tiska. Pred 
kratkim je izšla prva šte
vilka novega časopisa oz. 
revije NAŠA OBRAMBA, 
ki bo izhajala enkrat na 
mesec, izdajata pa jo re
publiški sekretariat za na
rodno obrambo SR Slove
nije in kom isija za rezerv
ne oficirje in podoficirje 
pri republiškem odboru 
ZZB NOV Slovenije. Prejš
nji VOJAŠKI INFORMA
TOR je dobil novo, širše 
ime: NAŠA OBRAMBA, ki 
zdaj ni več namenjena sa
mo rezervnim oficirjem in 
podoficirjem, temveč tudi

Vzroki 
za nastanek 
in osnovni 
cilji NATO

Severnoatlantski pakt 
(N art Atlantic Treaty Or- 
ganization — NATO) je 
ime pakta, katerega so 
podpisale 4. aprila 1949 v 
Washingtonu vlade ZDA, 

^Kanade, Velike Britanije, 
Francije, Italije, Nizozem
ske, Belgije, Portugalske, 
Norveške, Danske, Luk
semburga in Islanda. Le
ta 1952 sita pristopili k 
NATO paktu Grčija in 
Turčija, leta 1954 .pa Zvez
na republika Nemčija.

Razen ozemlja držav — 
članic obsega NATO pakt 
tudi severni Atlantik in 
Sredozemsko morje. Član
stvo v NATO paktu ni 
omejeno, sklenjen pa je 
za 20 let s tem, da se 
kasneje lahko podaljšuje 
po 10 let. Pakt predvide
va sodelovanje članic tudi 
na gospodarskem in dru
gih področjih.

(Odlomek iz članka 
o NATO)

širokim plastem  našega 
ljudstva.

2e vsebina prve številke 
prepričljivo govori o tej 
novi širini: revija oz. časo
pis je namenjen vsem na
šim  družinam, vsej naši 
m ladini — kajti vsi se mo
ramo strokovno usposab
ljati za obrambo dežele in 
za zaščito prebivalstva v 
najširšem  pomenu besede. 
O tem govori tudi uvodna 
beseda izdajateljev v re
viji, ki jo urejajo: Ivan 
Franko, Marjan Grampov- 
čan, Branko Jerkič, Stane 
Kink, Franjo Kranjc, Jože 
Merlak, Mile Pavlin, Stan
ko Petelin (glavni in od
govorni urednik), Milko 
Štolfa in Jože Švigelj. 
Uredništvo in uprava sta  
pri PARTIZANSKI KNJI
GI v Ljubljani, Trg revo
lucije 1, letna naročnina 
pa znaša sam o 15 din, 
m edtem ko stane posa
mezna številka 1,50 din. 
Časopis, ki je v resnici 
bolj podoben reviji kot 
časopisu, tiska ČP »Delo«.

Kaj so pripravili ured
niki za prvo številko NA
ŠE OBRAMBE? Najprej 
moramo ugotoviti, da ima 
revija barvni ovitek in 
več celostranskih barvnih

prilog, kar je  novost na 
našem časniškem trgu. Že 
ta prikupnost vabi bralca, 
da z zanimanjem seže po 
reviji in si jo ogleda. Na
slovna podoba nas spomi
nja na veliko vajo civilne 
zaščite v Kranju, kateri je 
posvečena tudi uvodna re
portaža »Dan ,vojne’ v 
Kranju« Poldeta Štruklja. 
Franjo Kranjc je opisal 
naloge in vlogo »Občinske 
uprave v vojni«, medtem  
ko nas znani komentator 
Ivan Franko-Iztok sezna
nja z nekaterimi vpraša
nji na napetem Sredozem
lju in Bližnjem vzhodu, 
članki govore nato o
arabskih komandosih, o 
NATU, njegovih ciljih in 
delovanju, o odporniških 
gibanjih po svetu, ki so 
predhodniki ljudske ob
rambe in podobno. Zani
miv je sestavek o »Peti 
koloni na pohodu«, pa tu
di o »Taktiki sovjetskih 
partizanov«, ki pomeni 
dragocen prispevek k iz
menjavi bojnih izkušenj. 
Iz »FRONTA« objavlja re
vija prevod sestavka »Ge
stapovci v belih haljah«, 
ki kaže zločinsko delova
nje izdajalcev in učinkovi
tost naše protiobveščeval
ne službe. Z boji in takti- 
kp osvobodilnih čet v Vi
etnamu nas seznanja 
skrajšani članek o ofenzi
vi »Tet«, barvne priloge 
pa kažejo na strahote voj
ne v tej svobodoljubni 
deželi. Da je južni Viet
nam preskusni poligon za 
novejša ameriška pehotna 
orožja, zvemo iz prevoda 
iz Vojnega glasnika. Sledi 
nekaj poljudno napisanih 
sestavkov s strokovnih 
področij, dr. Tone Ferenc 
pa nadaljuje s sestavkom  
o okupacijskem sistemu v 
Sloveniji 1941-45, ki ga je 
prej objavljal v Vojaškem  
informatorju.

Obrambo dežele in svo
bode naslanjamo tesno na 
dragocene izkušnje naše 
revolucije. Zato je prispe
vek Lada Ambrožiča »Boj 
se je šele začel« zelo pou
čen; govori nam o prvih 
slovenskih brigadah v bo
ju proti oboroženemu be
logardizmu. Zanimiv je 
kotiček o zanimivostih iz 
vojaške tehnike in znano
sti, ki ga zaključuje sesta
vek »Na svidenje Luna, 
letošnjo jesen«. Revija sle
di najnovejšim dogaja
njem pri osvajanju veso
lja, ocenjuje priročnik 
»Kako se zaščitim o v voj
ni« in film  »človek, pri
ključi s e . . .«.  Lepo se be
ro spomini Konstantina 
Simonova »Strašni m ese
ci«, ki popeljejo bralca v 
junij 1941 in začetek vojne 
na mejah SZ.

Revijo krasi mnogo za
nimivih in poučnih foto
grafij, skic in barvnih pri
log. Privlačna je za mla
dega in starejšega bralca, 
njena vsebina pa že zdaj 
napoveduje, da bo v njej 
našel koristno branje 
vsakdo, ki želi o številnih 
vprašanjih vseljudske ob
rambe zvedeti in vedeti 
kaj več. To pa nam je v 
tem času prav gotovo 
vsem zelo potrebno; ne
davni, še zelo sveži dogod
ki nam verjetno niso ušli 
iz spomina. Tg.

Pri komandosih, 
ki vznemirjajo 

Izrael
Italijanska novinarja 

Toni in Fausto Giaccone 
sta enaindvajset dni pre
živela med arabskimi ko
mandosi, ki se še nadalje 
borijo z Izraelom na nje
govih mejah in tudi v no
tranjosti. Na sliki vidimo 
eno izmed skupin Fronte 
nacionalne osvoboditve v 
neki votlini jordanskega 
Colana. Razen te se napol 
ilegalno borita proti Izra
elu še dve veliki \organi- 
zaciji — El Fatha in 
O.L.P. Bombo, ki je pred 
Abrahamovim grobom v 
Hebronu ranila triinštiri
deset ljudi, -je podtaknila- 
El Fatha, Fronta nacio
nalne osvoboditve je or
ganizirala ugrabitev pot- - 
niškega letala BOEING 
in atentat v jeruzalem
skem hotelu »Ambasa
dor«, medtem koje O-L.P. 
odgovorna za vse atentate 
na območju Gaze.

Novinarjema so koman
dosi dovolili, da jih lahko 
slikata, vendar sta mora
la napraviti njihove obra
ze nerazpoznavne.

(Iz uvoda v članek 
o arabskih komandosih)

Peta kolona 
na pohodu

Vsak napadalec sl skuša med 
prebivalstvom dežele, ki naj bi po
stala njegova žrtev, najti ljudi, ki 
bi mu bili pripravljeni pomagati 
pred napadom (propagandna in vo
hunska dejavnost), med napadom 
(diverzije in sabotaže) in v pri
meru okupacije (aktivno sodelova
nje z okupacijsko oblastjo). Zato 
je prav, če se seznanimo z meto
dami, ki jih je med drugo svetov
no vojno uporabljala nemška peta 
kolona v raznih evropskih deže
lah.

V začetku oktobra 1936. leta so 
5C Francove uporniške enote v šti
rih kolonah bližale Madridu, ki Je 
bil še v vladnih rokah. Ko je 
Emilio Molla, eden izmed najbolj 
znanih uporniških generalov, po 
radiu govoril o delovanju teh štirih 
kolon, je omenil, da se bodo boji 
za zavzetje Madrida začeli z na
padom PETE KOLONE, ki 1e *« v 
m estu. . .

(Odlomek iz članka v l. 4te» 
vilki NAŠE OBRAMBE)

Naše izkušnje
Izkušnje so pokazale, da je 

v tistih deželah, kjer so ust
rezne družbenopolitične sile 
že pred vojno imele pravilna 
stališča glede na nevarnost 
pred fašizmom in temu ustre
zno ukrepale in kjer so tudi 
še po okupaciji zadržale ne
razdvojno zvezo z ljudskimi 
množicami, upor proti okupa
torju izbruhnil zelo hitro po 
okupaciji ter da se je zelo na
glo razvijal in preraščal v 
osvobodilno vojno. V Jugo

slaviji je bila takšna sila KPJ, 
do oboroženega upora p a ' je 
prišlo že v slabih treh mese
cih po uradni kapitulaciji. 
Narodnoosvobodilna vojna m 
revolucija jugoslovanskega 
ljudstva — ki sta se končali 
s popolno zmago (osvobodi
tvijo in zmago socialistične 
revolucije), sta hkrati tudi 
najboljši primer za analizo in 
potrditev takšnih sklepov.

NARODNA ARMIJA
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Znano je , da je  zm erno uživanje naravnega, zdra
vega vina p r i jedi, daleč od p ijančevanja. Tudi naši 
lju d je  to  spoznavajo: že vsa le ta  n arašča  p o raba 
lahkih  k iselkastih  vin, ki se p riležejo  k h ran i in po 
spešu jejo  prebavo. Taki vini s ta  cviček in bizeljčan, 
značilni kap ljic i D olenjske, Spod. Posavja in B izelj
skega. ž e  d ese tle tja  ti s ta r i vinogradi, k i so b ili po 
po javu  tr tn e  uši obnovljeni tud i s poso jili ta k ra tn e  
av s trijsk e  vlade, nenehno pešajo , sa j daje  h ek ta r 
v inograda povprečno le še dobrih  20 hi vina. M otika 
je  vsakdanji gost v teh  vinogradih, revščina redna 
g o stja  m nogih vinogradnikov.

»Odkrito povedano,« pravi 
Janez Smole, glavni direktor 
podjetja Slovenija-vino, »ko 
smo začeli vse bolj razmišlja
ti o obnovi vinogradov v teh 
krajih, nas ni vodil nikak so
cialni čut, temveč jasno vi
den poslovni interes. 2e leta 
in leta ugotavljamo, da pora
ba omenjenih vin stalno na
rašča, pridelovanje pa neza
držno pada.«

Načrt za obnovo ni majhen, 
niti lahko uresničljiv. Obno
viti 1500 hektarjev ali skoraj 
polovico vseh vinogradov na 
območju cvička in bizeljčana 
v sodelovanju z zasebnimi vi
nogradniki je prav gotovo te 
žavna naloga.

»Kos ji bomo samo, če bo
mo sodelovali z vinogradniki 
in kmetijskimi delovnimi or- 
. ganizacijaini . pošteno ja  z 
medsebojnim zaupanjem. To 
je prvi pogoj, da bo obnova 
uspela,« pravijo v podjetju.

Obnoviti en hektar vinogra
da stane nekako 40.000 novih 
dinarjev, v sodelovanju s 
kmetom — vinogradnikom, ki 
bi prispeval svoje delo, hlev
ski gnoj in še kaj drugega, 
bi stala obnova polovico 
manj. To pomeni, da bi skup
no potrebovali 30 milijonov 
dinarjev, razen tega pa bo po
trebno zagotovita denar še za 
gradnjo sodobne vinske kle
ti. Slovenija-vino bi s pomoč
jo lastnega denarja in banč
nega kredita omogočilo vino
gradnikom ugoden kredit na 
odplačilo v 10 letih in s 4- 
do 5-odstotnimi obrestmi. Ta
kih ugodnosti ne morejo do
biti vinogradniki nikjer dru
gje.

In kakšni naj bi bili odno
si?

Kmetijske organizacije bi 
s pomočjo strokovnih služb 
izbrale primerne komplekse 
zemljišč, kjer je mogoča 
strojna obdelava in sodobna 
vzgoja, sklicale lastnike vino
gradov in z njimi obravnava
le predlog za obnovo. Z vino
gradniki bi potem sklenili 
dolgoročne pogodbe, v kate
rih bi bilo natanko določeno,

f*  • • v v
Sejmišča

Brežiško sejmišče
V soboto, 22. februarja, je 

bilo na brežiškem sejmišču 
naprodaj 1000 pujskov, pro
dali pa so jih 428. Mlajši so 
bili po 8 din kilogram, večji 
pa po 6 din kilogram žive 
teže

Na sejmu v Novem 
mestu

24. februarja so pripeljali 
kmetovalci na novomeški se
jem 909 puskov, prodali pa 
so jih 676. Za mlajše prašič
ke so zahtevali 150 do 210 
din, za večje pa 220 do 310 
din.

kakšen je odnos lastnika vi
nograda do kmetijske orga
nizacije in podjetja Sloveni
ja-vino.

Poskrbeti bo treba, da bo 
obnova strokovno dobro o- 
pravljena, podjetje pa zago
tavlja odkup grozdja ali vina 
po dnevnih cenah. Lastnik bo 
lahko dobil grozdje plačano 
taikoj ob trgatvi ali pa po pro
daji vina, s tem da bosta oba 
partnerja udeležena pri do
bičku in pri tveganju.

Zastopniki podjetja so se 
že pogovarjali s predstavniki 
kmetijskih organizacij, ki so 
na tem območju (kmetijska 
zadruga Bizeljsko, kmetijski 
kombinat Krško, KK Šmarje 
pri Jelšah in Agraria, Breži- 
oe). Povsod je čutiti priprav
ljenost, saj ravno iz teh de
lovnih organizacij že leta in 
leta kličejo po obnovi, vendar 
sami nimajo dovolj denarja. 
Ob teh načrtih je odveč, da 
bi vsakdo vlekel vsaksebi 
zdaj, ko se je pojavil resen 
ponudnik, ki ima tudi denar.

Podjetje Slovenija-vino ima 
27 milijard starih dinarjev 
celotnega dohodka na leto, 
1800 zaposlenih, sodobne ob  
rate po vsej državi, proda
5.000 vagonov vina na leto. 
Dve tretjini svojih proizvo
dov pridela in dodela v last
ni proizvodnji, lastni vinifi- 
kaciji in v lastnih kleteh.

Strokovnjaki namreč sodi
jo, da bi v prihodnje zado
stovala za to območje ena 
sama sodobna vinska klet, ki 
naj bi bila v Brežicah, do ko
der so dobre prometne zveze. 
»Več kleti je metanje denar
ja proč,« pristavlja vinograd
niški strokovnjak dr. Miran 
Orel.

»Sele s sodobno kletjo, ki 
bi omogočila pridelovanje ti
piziranega vina, bi lahko za
ščitili poreklo vina. Zaščitila 
bi tudi način predelave in 
upoštevali praktične izkušnje 
vinogradnikov ter pravo iz
biro sort. Brez kleti tega ni 
mogoče napraviti,« meni inž. 
Istenič, enolog podjetja.

Velja premisliti in stisniti 
ponujeno roko! Samo obnova 
lahko olajša vinogradnikovo 
delo in poveva donos ter do
hodek. Uspeh je odvisen od 
vseh. Obnoviti 150 hektarjev 
na leto, kot predvideva načrt, 
bi bil velik prispevek k na
predku kmetijstva Dolenjske, 
Posavja in Bizeljskega.

Inž. M. LEGAN

KOMET -  industrij
sko podjetje

Na predlog službe družbe
nega knjigovodstva iz Ljub
ljane je občinska skupščina
v Metliki sprejela sklep, da 
se metliško konfekcijsko pod
jetje KOMET preimenuje v 
industrijsko podjetje KO
MET Metlika. V podjetju so 
se razmere tako spremenile, 
da je iz nekdanjega zavoda 
nastalo industrijsko podjetje.

Po skušnja cvička, ki jo je minuli teden priredil AGROKOMBINAT v Krškem. (Foto: llecer)

RAZMIŠLJANJA PO V. ZBORU DOLENJSKE BANKE IN HRANILNICE

Skoraj vsaka družina že varčuje!
Dolgoročna usmeritev na organizirano denarno varčevanje je 
pokazala zadnja leta vse prednosti, predvsem pa je močno 
utrdila zaupanje varčevalcev v domačo področno banko in njene 
enote —  Varčujete lahko tudi pri vseh poštah na območju Do

lenjske banke in hranilnice!

Na nedavnem V. rednem zboru DOLENJSKE 
BANKE IN HRANILNICE v Novem mestu so v raz
pravi med drugim večkrat poudarili pomen in zelo 
vidne uspehe organiziranega denarnega varčevanja, 
ki zajema iz leta v leto več prostih sredstev obča
nov. Naraščajoče število varčevalcev in njihovih 
hranilnih vlog krepi potencial področne banke, var
čevalci pa s tem pomagajo tudi razvoju proizvodnje 
in potrošnje na svojem področju: večino njihovih 
vlog lahko banka preliva v potrošniška posojila, ki 
dvigajo blagovni promet in pospešujejo kroženje ka
pitala. Tako si občani pomagajo sami: s »samofi- 
nanciranjem« potrošniških posojil krepko vplivajo 
na vedno živahnejšo izmenjavo dobrin, medtem Jco 
je vedno večje število varčevalcev in njihovih privar
čevanih milijonov hkrati tudi zanesljiv znak, da živ
ljenjska raven v pokrajini iz leta v leto narašča.

Najbrže še ne 
veste!

Vsak vlagatelj, ki ima 
v Dolenjski banki in 
hranilnici najmanj 500 
Ndin, je bil tudi lani 
zavarovan za primer 
nezgodne smrti. Vsi 
taki vlagatelji so za
varovani tudi letos.

tudi druge banke razpisuje
jo tovrstna nagrajevanja na 
vsake 3 ali 4 mesece.

Ugodna obrestna mera je 
bila eden izmed glavnih čini- 
teljev, da je število varčeval-' 
cev in hranilnih vlog tako 
hitro naraščalo. Vse to je p r i 
pomoglo, da je banka prido
bila znatna sredstva, ki j ih ' 
vlaga v kratkoročne in dol
goročne kredite. Ce še en-. 
krat ponovimo: samo lani
so se skupne hranilni* vloge 
(na vpogled in vezane vloge 
nad eno leto) povečalo za
11,815.000 din oz. kar za 
44,12 odst., število vlagate
ljev pa se je dvignilo na 
22.177 ALI ZA 12,67 ODST. 
Stroški, ki jih je DBH vlo
žila zadnja leta v dobre za
stavljeno propagando, so se 
bogato obrestovali. Najnjvej- 
ši podatki v DBH kažejo, da 
število varčevalcev in višina 
hranilnih vlog še nadalje na
raščata.

Ena izmed nalog, ki so jo 
ustanovitelji Dolenjske ban
ke in hranilnice že prvo le
to naložili kolektivu banke, 
doživlja zato iz leta v leto 
razveseljivejše uspehe.

Tg.

Ko so ustanovitelji Dolenj
ske banke in hranilnice 12. 
februarja sklepali o poslovni 
politiki DBH za 1969, so več
krat poudarili:

•— banka bo zbirala tudi 
letos vse vrste dinarskih in 
deviznih sredstev, ki so upo
rabna za kreditiranje;

— zbirala bo vse vrste de
pozitov na vpogled in sred
stva vezanih depozitov;

— zbirala bo sredstva pre
bivalstva in pospeševala obli
ke varčevanja prebivalstva;

— pospeševala bo hranil- 
nično dejavnost, izpopolnjeva
la vse vrste namenske
ga varčevanja in uvajala 
spodbadnejše oblike stimuli
ranja za dolgoročnejše varče
vanje občanov;

— okrepila bo namensko 
varčevanje občauov in pose
bej še združeno varčevanje 
delavcev in delovnih organi
zacij kot najbolj primerne 
oblike varčevanja v samo
upravnem sistemu;

— organizacijsko bo utrdi
la in okrepila namensko var
čevanje v denarju konverti
bilnih valut pri naših držav
ljanih, ki so začasno zaposle
ni v tujini; iskala bo oblike 
ustreznega poslovnega sodelo
vanja za to varčevanje z dru
gimi bankami;

— potrebe občanov bo ban
ka kreditirala v okviru zbra
nih sredstev hranilnih vlog. 
Pri tem bo dajala občanom 
kredite posredno prek trgov

skih in drugih delovnih or
ganizacij in tudi neposredno 
občanom.

Povedati je treba še, da bo 
po sprejetem sklepu o po
slovni politiki DBH za 1960 
banka dajala tudi turistične 
kredite za opremo sob. S ta
kim kreditiranjem bo banka 
prispevala k povečevanju tu
rističnih zmogljivosti in po
večevanju deviznega priliva na 
našem področju. Tudi ta po
sojila bodo šla iz zbranih 
hranilnih vlog!

Končno naj dodamo še 
enega izmed pomembnih skle
pov s tega področja: letos
bo Dolenjska banka in hra
nilnica posvetila posebno 
skrb tudi razvoju zasebnega 
sektorja v obrti, gostinstvu 
in kmetijstvu. Potrebna sred
stva za kreditiranje tega sek

torja bo banka pridobivala 
predvsem z namenskim var
čevanjem.

Na vsakem koraku: 
varčevanje, varčevanje

Ni slučaj ali modna muha, 
da govorita tako poslovno 
poročilo DBH za 1968 kot 
načrti o poslovni politiki 
DBH za 1969 na tolikih kra
jih o organiziranem, načrt
nem in dolgoročnem denar
nem varčevanju. Bna izmed 
temeljnih nalog nove banke 
je bila že ob njeni ustanovit
vi čvrsta usmeritev na zbira
nje prostih denarnih sred
stev prebivalstva. Spodnja ta
bela pregledno pokaže, ka
ko lepi uspehi so bili na Do
lenjskem glede tega doseženi 
v zadnjih štirih letih. DBH 
je organizirala lastno propa
gando v Dolenjskem listu, 
Delu, Kmečkem glasu, v TV 
15 in v Bančnem vestniku; 
objavljala je razne oglase in 
reportaže. V sodelovanju z 
Združenjem poslovnih bank 
Slovenije je 50 varčevalcev 
DBH proslavilo 31. oktobra 
svetovni dan varčevanja z 
udeležbo na znanem koncer
tu v Ljubljani. O delu in po
slanstvu DBH govore števil
ni lepaki, letaki in stenski 
koledarji. Nagradno žrebanje 
je lani v jeseni spet vzbudi
lo veliko pozornost varčeval
cev; DBH ga je uvedla, ker

PREGLED LETNEGA NARAŠČANJA HRANILNIH VLOG, 
VLAGATELJEV IN POVPREČNEGA STANJA HRANILNE VLOGE 

PRI DOLENJSKI BANKI IN HRANILNICI ZA 1965-1968

ŠTEVIIX> POVPREČNA
LETO: STANJE VLOG: INDEKS: VLAGATE- INDEKS: VLOGA' din

LJEV:

1965: 11,104.605,— 100 15.033 100 738,68
1966: 18,839-598,— 170 16.929 11» 1.112,86
1967: 26,780.289,— 241 19.683 181 1.360,58
1968: 38,595.835,— 348 22.177 148 1.740,35

NAČRTI LJUBLJANSKEGA PODIFTIA  
SLOVENIJA-VINO

Obnoviti 1500 ha
vinogradov

Uspeh celotne zamisli je odvisen od pripravlje
nosti vinogradnikov in kmetijskih organizacij Do
lenjske, Posavja in Bizeljskega -  Vinogradniki 
lahko dobijo posojila za 10 let s 5-odstotnimi 

obrestmi



RAZPRAVA O OSNUTKU GRADIVA ZA IX. KONGRES ZKJ

Za vse naj veljajo enaki pogoji!

VUŽGI GA BLAŽ . . .

Vice Vukov, ki so mu 
te  dni preložili sodno ob
ravnavo na začetek aprila, 
je pel na pustni torek v 
Čateških Toplicah. Nocoj 
pa nastopa v SHOWU v 
Novem mestu.

ŠPANSKI HARLEM...

Prepočasno sprejemanje ustreznih zakonov ovira razvoj reforme -  Z de
centralizacijo državnega kapitala, z jasno opredeljeno osebno in družbeno 
odgovornostjo in z enakopravnimi tržnimi pogoji za vse proizvajalce bomo 

lahko hitreje in uspešneje gradili socializem

K om isija za družbenoekonom ske odnose p r i ob
činsk i konferenci ZK Novo m esto  je  p re jšn ji teden  
razp rav lja la  o o sn u tku  g rad iva  za  IX . kongres ZKJ. 
V razp rav i so  sodelovali tu d i delegati V I. kongresa 
ZKS, delegat za IX . kongres ZKJ in  predsednik i 
kom isij za družbenoekonom ske odnose p ri občin
sk ih  konferencah  ZKS D olenjske. H  gradivu, k i je  
še v javn i razprav i, so im eli m nogo zelo teh tn ih  p r i
pom b; k i bodo veliko pripom ogle k  h itre jšem u  raz 
vo ju  v Jugoslav iji, če bodo upoštevane, č la n i kom i
s ij, k i so  sodelovali v  razprav i, so se zavzeli p red 
vsem  za enake pogoje g o spodarjen ja  za vse delov
ne organizacije, za jasn o  in  določno opredelitev 
osebne in  družbene odgovornosti, za decen tra liza
cijo  državnega k ap ita la  in  za to, d a  b i b ila  v  okvi
ru  sredn jeročn ih  načrtov  razvo ja družbenopolitič
n ih  skupnosti določena nerazv ita  p o d ro č ja  in  k ra ji, 
k e r je  z »nerazvitostjo« p r i nas vse preveč slepom i
šenja.

nih posebnih ugodnosti (ne 
pri kreditih ne pri prispev
kih). Za družbene dejavno
sti naj dodeljuje sklad ne
razvitim krajem in področ
jem denar v višini razlike 
med v kraju ozir. območju 
ustvarjenim zneskom in let
nim povprečjem v Jugoslaviji.

jela sama, za uravnavanje 
obtoka denarja s pomočjo 
emisijske banke, za poveče
vanje obrambne sposobnosti 
Jugoslavije in za gospodar
ske intervencije v merilu zve
ze.

Drugo polovico držav
nega kapitala bi razdelili 
med republike po narodnem 
dohodku na prebivalca v zad
njih desetih letih. Republike 
bi ta denar porabile za fi
nanciranje infrastruktur, za 
odpravljanje posledic velikih 
naravnih nesreč in za gospo
darske intervencije republi
škega značaja. Na enak na
čin kot med zvezo in repub
likami bi se moral razdeliti 
med republiko in občine ti
sti del državnega kapitala, ki 
je zdaj v republiških ban
kah.

ŽELIMO JASNO BESEDO, 
KAJ SO RAZVITA IN KAJ 
NERAZVITA PODROČJA

Vse delovne organizacije go
spodarstva v Jugoslaviji mo
rajo gospodariti pod enakimi 
pogoji. Na pogoje gospodar
jenja ne smeta, vplivati niti 
razvitost ali nerazvitost pod
ročja ozir. kraja, kjer delov
na organizacija deluje. Po
moč družbe nerazvitim kra
jem in področjem naj se fi
nansira iz enotnega, jugoslo
vanskega sklada. Višino tega 
sklada, vire in pogoje za do
delitev pomoči iz sklada naj 
določi zvezni zakon za ob
dobje petih let.

Iz tega sklada naj bodo 
krite izgube, ki so jih ustva
rile delovne organizacije v 
nerazvitih krajih in območ
jih, ko so poslovale pod ena
kimi pogoji na tržišču, kot 
vse druge delovne organiza
cije. Pri svojem poslovanju 
ne smejo biti deležne nobe-

Stališča do razvoja naše 
socialistične graditve bi mo
rala biti določena zelo ja
sno, gradivo pa se po mne
nju komisije preveč spušča 
v nebistvene podrobnosti. Za
voljo tega zahaja ponekod v 
protislovja, razen tega pa 
premalo določno zastavlja 
enake pogoje gospodarjenja 
v delovnih organizacijah vseh 
panog na domačem in tujem 
tržišču.

OSEBNA IN DRUŽBENA 
ODGOVORNOST NAJ 
BOSTA JASNO 
OPREDELJENI

Ko se odločamo, kako 
ubrati korak v prihodnost, 
moramo oceniti pot, ki smo 
jo prehodili do sedaj. Gradi
vo tega zadnjega žal ne ob
ravnava. Reči pa bi bilo tre
ba, da so delovne organiza
cije naredile pri uresničeva
nju reforme zelo veliko, med
tem ko so družbeno-politič- 
ne skupnosti bile manj 
uspešne. Družbeno-politične 
skupnosti so krive, da niso 
bili pravočasno sprejeti mno
gi zakoni, ki bi zagotovili 
uspešnejšo pot v reformo. 
Naj omenimo samo prazni
ne v deviznem sistemu, urav
novešen ju izvoza in uvoza, 
kreditni in denarni politiki 
ter praznine v težnjah za 
čim hitrejšo ustalitev dinar
ja  in ustvaritev zlate podla
ge zanj.

Sklepi IX. kongresa ZKJ 
morajo zagotoviti hitrejši raz
voj gospodarstva, ki je lah
ko edina osnova za celoten 
družbeni razvoj. To bomo 
dosegli in onemogočili dose
danje napake le, če bo v do
kumentih IX. kongresa ja 
sno opredeljena osebna in 
družbena odgovornost samo
upravnih organov, vodilnih in 
strokovnih delavcev v gospo
darstvu in v družbenih služ
bah in vodilnih delavcev v 
oblastnih organih. Samo na 
ta način bomo onemogočili 
močno razpaseno izgovarjanje 
na »objektivne« vzroke in na 
sistem, ki ob nobeni napaki 
ne pokaže na krivca.

NASPROTUJEMO 
KARKŠNIM KOLI 
MONOPOLOM, KI SE 2E 
POJAVLJAJO!

Družbeni dogovori so lah
ko na sedanji stopnji naše
ga razvoja koristni le, če se 
ob sklepanju takšnih dogo
vorov v gospodarstvu vklju
čujemo v mednarodno trži
šče. Praksa že kaže, da se v 
nasprotnem ustvarjajo mono
poli ali pa utrjuje dosedanji 
monopolni .položaj skupin 
in grupacij v gospodarstvu.

Zunanjetrgovinski, devizni 
in carinski sistem moramo 
izpopolnjevati tako, da bo
mo z njim  izenačevali pogo
je za prodajo blaga na do
mačem in tujem tržišču. Po
večati je treba delež tuje va
lute, k i naj pripade delovni 
organizaciji ob izvozu, ker 
je to najboljša spodbuda za 
8e večji izvoz. Stopnje naših

zaščitnih carin morajo biti 
najmanj takšne, kot so v so
sednih državah.

DRŽAVNI KAPITAL JE 
TREBA‘RAZDELITI MED 
ZVEZO IN REPUBLIKE

Osredotočenje kapitala je 
ob vključevanju našega go
spodarstva v mednarodno de
litev dela smotrno, vendar 
mora biti tudi osredotočeni 
kapital odvisen od delovanja 
tržišča. Ta kapital naj se zbi
ra pri poslovnih bankah. Da 
bi ustvarili enakopravnost 
med bankami in jih naredili 
še bolj poslovne, je potreb
no odvzeti zveznim bankam 
tako imenovani državni kapi
tal ter obresti, ki so bile 
ustvarjene z njim.

Državni kapital naj bo raz
deljen med zvezo in republi
ke v razmerju 50:50. Ni več 
nobenega opravičila, da bi s 
tem kapitalom še naprej v 
celoti razpolagala zveza, saj 
so prevzele republike celo 
finansiranje infrastruktur. 
Zveza naj bi svoj del upora
bila za odplačevanje medna
rodnih posojil, ki jih je na-

lcema Kohont je pela v 
soboto na brucovanju do
lenjskih študentov. To je 
bil letos že njen peti na
stop z DEHORSI na Otoč
cu. Pravi, da prihaja rada 
na Otočec.

DOLGOLASEC TOF

NA SEJI KONFERENCE SZDL V RIBNICI SO ZAHTEVALI:

Tudi v Sloveniji sklad za nerazvite!
Ribniška občina je veliko dala, dobila pa malo -  Občani se zaposlujejo 
v tujini -  Kmetje naj imajo več besede pri gospodarjenju z gozdovi -  

Sprejeli so volilni program Socialistične zveze

N a nedavni razširjen i se ji občinske konference 
SZDL R ibnica so se p riso tn i seznanili z ustavn im i 
sprem em bam i, novim  vodilnim zakonom , načinom  
volitev, k and id iran jem  itd . N ato p a  so razp rav lja li 
o o sn u tk u  volilnega p rav iln ika in  ga z nekaterim i 
dopolnitvam i sp reje li.

Popularni Tone Fomez- 
zi-Tof je bil konferansje 
na sobotnem  brucovanju 
na Ofcočou. Za nekaj minut 
se  je pridružil dolgolas
cem  ter zabaval staro in  
mlado. m. v.

zmogljivost občine v primer
javi z razvitimi občinami raz
meroma šibka. Čeprav je ri
bniška občina v letih po osvo
boditvi dala družbi velike 
količine lesa, je imela, od te
ga malo. Veliko ribniške živi
ne je šlo v izvoz, deviz pa 
v Ribniški dolini niso videli.

»Vse, kar imamo, smo

V nedeljo, 23. februarja, je bil pri Sv. Gregorju zbor volivcev. Udeležba je bila 
precejšnja, nekateri so prišli celo 6 kilometrov daleč. S tajnikom občinske skup
ščine Ribnica So volivci razpravljali tudi o cestah in novi šoli. Na sliki: udeleženci

zbora. (Foto: F. Modic)

zgradili in nabavili sami s 
svojim denarjem. Zato ima
mo premalo industrijskih 
obratov, da bi zaposlili vso 
odvečno delovno silo, so po
udarili na seji. Ponovno je 
bila izražena bojazen, kaj bi 
se zgodilo, če bi vsi, ki so 
na delu v tujini, nenadoma 
prišli domov in zahtevali za
poslitev. Ne bi je dobili, saj 
imamo že doma 140 nezapo
slenih.

V razpravi se je vleklo 
kot rdeča nit spoznanje, da 
je ribniška občina pozablje
na. Udeleženci seje so meni
li, da hi moral, kot v zvez
nem merilu, tudi v republi
škem obstajati sklad za ne
razvite občine, iz katerega bi 
šibkejše občine dobivale do
tacijo.

Ko so razpravljali o samo
upravljanju v gozdarskih or
ganizacijah, so bili mnenja, 
da bi morali imeti kmetje 
večje pravice pri gospodar
jenju z zasebnimi gozdovi. 
Beseda je tekla tudi o ko
munalni dejavnosti, pred
vsem o občinskih cestah in 
njihovem vzdrževanju.

Po sprejetju volilnega pro
grama so sprejeli še akcij
ski program družbeno-politič- 
nih organizacij v zvezi s pri
pravami in izvedbo volitev. 
Opozorili so, da morajo biti 
vsi volilni imeniki pravoča
sno urejeni. Seznanili so se 
tudi z imeni možnih kandi
datov za zvezno in republi
ško skupščino. Končno so iz
volili še delegata za občin
sko kandidacijsko konferen
co. —r

Franc Simonič, šofer pri KGP Kočevje, trdi, da je 
makadamska cesta Kočevje—Delnice preslaba in da 
jo  je treba nujno modernizirati. Promet na tej cesti 
je že zdaj gost, ljudje pa vedno bolj kupujejo avtom o
bile, zato so potrebne vedno boljše ceste. S sedanjo 
cesto ni zadovoljen, ker »je tako rebrasta, da bo spre
daj in zadaj njegov tovornjak izgubil kolesa«. Nujno 
je treba cesto asfaltirati in se izogniti čolnarskemu  
klancu, kjer včasih pozimi kakšen tovo rn jak  za ves 
dan zapre cesto. Za m odernizacijo je pripravljen pla^ 
čevati tudi samoprispevek. Vendar bi še prej rad vedel, 
kam gre ves denar od taks za avtomobile in od podta- 
ženega bencina in koliko se tega denarja na leto 

nabere. (Foto: Jože Primc)

Osnovan naj bo poseben 
strokovni organ, ki bo sprem
ljal razvoj nerazvitih traje  v 
ozir. področij in učinke 
družbene pomoči. O smotr
nosti uporabe denarja iz skla
da za nerazvite naj vsako le
to razpravljajo vsi zbori zve
zne skupščine. M. J.

Nadalje so razpravljali o 
volilnem programu SZDL.
Slišali smo za različne pred

loge, kako naj bi občina na
predovala.

Res je, da je gospodarska



SLABO PREDAVANJE IN PONESREČEN OBČNI ZBOR

Tako po domače pa spet ne gre!
Medtem ko so bili v Semiču nadvse zadovoljni s predavanjem o narodni 

obrambi, ki je bilo 17. januarja, pa je bila naslednjič velika polomija

Kdor je bil 17. januarja na 
predavanju v semiški kino 
dvorani, ni žaloval za časom, 
ki ga je tam prebil. Nasprot
no, vsi smo bili tako zado
voljni, da je na naslednje 
predavanje, 31. januarja, pri
šlo še več ljudi. Bilo pa je 
zelo nezanimivo! Vse, kar so 
lahko že davno prej slišali 
v radijskih ali televizijskih 
poročilih, ko se je odvijala 
zasedbena tragedija na čeho- 
slo vaškem.

Slabemu vzdušju med po
slušalci je precej pripomogel 
še občni zbor ZROP, kakor 
so ga imenovali, vendar temu 
ni bil podoben. Tovariš Vra-

V televizijskem intervjuju z glavnim političnim urednikom RTV Beograd Rankom ničar, ki naj bi podal pred-
Lozom je v nedeljo zvečer povedal Edvard Kardelj, član sveta federacije, veliko sedniško poročilo, je le ne
zanimivega o svojih vtisih s kongresa KPI, pa tudi o novi vlogi naše ZK v sodob- ~ kaj omenil, koliko je bilo la-

nem svetu (Foto: France Modic) ni predavanj v okviru ZROP.

Pojasnili so nam še, da je 
treba izvoliti novega pred
sednika, ker je sedanji pre
več zavzet s študijem. Na pri
pombo Tineta Vukšiniča, da 
na občni zbor nismo pripra
vljeni in da bi morali dati 
tudd blagajniško poročilo, je 
blagajnik izjavil, da je v bla
gajni menda 950 din in da ta 
denar lahko po sestanku za- 
pijemo, če se vsi strinjamo.

Tako imenovani občni 
zbor je potekal brez organov, 
ki so predvideni po statutu, 
brez dnevnega reda, brez za
pisnikarja. Predstavniki sta
rega odbora niti niso vede
li, kdo je bil doslej v odboru. 
Osrednja nit tega zelo neve
zanega pregovarjanja je bila, 
kdo naj bi bil novi predsed
nik. Celo vrsto tovarišev je

Kaj je novega v Dobrniču
Polletni uspeh na tukajšnji 

šoli je bil dober. Seveda je 
bilo tuda precej slabih ocen. 
Oče neke učenke iz vasi Ko
rita je svoji hčerki na tnalu 
s sekiro razse.cal spričevalo 
na drobne koščke, ker je pri
nesla nezadostne ocene. Tako 
se je hotel znesti nad učitelj
stvom, kot da je ono krivo 
slabih ocen.

Velik sneg je zadržal mno
go šolarjev doma. Zlasti 
učenci iz Vrhov, šmavra in 
Rdečega kala niso več dni 
mogli v šolo, ker cesta ni bi
la splužena.

Preteklo nedeljo je bila 
dobro obiskana kandidacij
ska konferenca in krajevna 
letna konferenca SZDL. Za 
odbornike bodoče skupščine 
so bLli evidentirani in potr
jeni trije kandidati, in sicer 
Ježe Jerič, Milan Kastelic in 
Avguštin Smolič.

Na konferenci SZDL je pred
sednik Lov. Stanko Pleskovič 
podal porooilp o delu organi
zacije v protexlem letu. De
lavnost organizacije SZDL 
Dobrnič je bila v preteklem 
letu zelo velika Za predsed
nika v bodočem letu je bil 
ponovno izvoljen tov. Plesko
vič, tajniške posle bo oprav
ljal tov. Tone* Livk, blagajni
ške pa tov. Danica Gerden. 
Odbor se bo kmalu sestal in 
skupaj z odborom krajevne 
skupnosti sestavil načrt dela 
za leto 1969.

Dvajset dni brez 
pouka

V osemletki Vas — Para ni
majo pouka že od 6. febru
arja, .<er ceste niso splužene. 
Dolgo je že, kar sta radio in 
televizija poročala, da so vse 
ceste I. in II. reda v Slove
niji prevozne, kar pa, kot vi
dimo, ne drži. Cesta od Bro
da na Kolpi do Osilnice še 
ni prevozna. V Osilnici sta 
zametana dva avtobusa: eden 
je šolski, eden pa za rodno 
potniško progo. V trgovinah 
v Pari in Osilnici primanj
kuje hrane, vendar vsaj v Fari 
upajo, da bo tovornjak še da
nes pripeljal živila. Danes je 
namreč tudi prvič po dol
gem času pripeljal avtobus 
iz Kočevja, ki vozii na Reko. 
Vendar je pripeljal le do 
Broda na Kolpi, nakar se je 
zarrdi nezoranega snega vr
nil v Kočevje

J. P.

Minuli torek bi moralo biti 
cepljenje predšolskih otrok, 
a se je zdravniška ekipa 
kljub dobro spluženi cesti 
ustrašila vožnje z avtomobi
lom in tako pustila na cedilu 
nad 40 mater z dojenčki. Od
poved cepljenja smo namreč 
prejeli šele uro po napoveda
nem času po telefonu, urad
no pa šele naslednji dan. V 
takem primeru bi se pa že 
našla v Trebnjem konjska 
vprega s sanmi, ki bi pripe
ljala zdravnika.

M. J., 
Dobrnič

Še enkrat: poroke samo v Krškem
Uredništvu DL!
Sprašujem  se, če ni ve

selo predpustno razpolože
n je zajelo tudi nekaterih  
občinskih m ož v K rškem . 
Vsaj tako bi človek raz
bral obvestilo v letošnji 
šesti številki »Dolenjca« 
pod naslovom : Poroke sa
m o v Krškem . Prizadeti 
kandidati za zakonski ja
rem  te novotarije verjetno  
niso sprejeli s posebnim  
navdušenjem . Posebno ne 
tisti ženini in neveste iz 
vasi na Gorjancih, ki im a  
jo  že s poroko v K ostan je
vici zadosti stroškov.

Sicer pa sm o pri nas
v Kostanjevici že navajeni, 
da se vse seli v Krško. 
Pred leti so preselili km e 
tijsko  zadrugo (m enda za 
to, ker so jo vodili km etje  
in je poslovala z dobič
kom , da so tudi km e tje  
imeli korist od nje, česar 
zdaj od Agrokom binata ni
m ajo). Enaka usoda je do

letela tudi stoletja  staro 
kostanjeviško  občino, spo 
m ladi pa bo, kakor pra
vijo, odfrčal proti K rškem  
tudi »Labod« in z  n jim  še 
tisti skrom ni zaslužek oko
liških žena in deklet.

Zato predlagam: v Ko
stanjevici so še tri gostil
ne, m ajhen obrat kovinske  
galanterije in par Šuštar
jev. Mogoče bi tudi za te 
našli v K rškem  kak pro
storček, saj nam  potem  
ostane še od vo jske  požga
ni klošter in bi lahko v 
njegovih ruševinah prireja 
li privlačno turistično za
nim ivost, na prim er: »graj
ski strahovi« ali ka j po
dobnega. Potem  bi lahko  
imeli v Kostanjevici stra
šilni turizem  brez gostiln  
in druge navlake. Pa poko 
pališče nam  bo zaenkrat 
m enda tudi še ostalo  — 
verje tno za koga drugega 
ni dovolj rentabilno.

No, pa ka j bi jamrali!

KB
KREDITNA BANKA 
IN HRANILNICA 
LJUBUAKA

-Pr
nagrajuje vašo odločitev za namensko varčevanje z ugodnimi posojili. Stano
vanjsko posojilo lahko dobe občani in pravne osebe, ki v banki namensko var
čujejo, namensko vežejo stanovanjska sredstva za določen čas ali vplačajo ta 
sredstva v kreditni sklad banke.

Posebno ugodnih obrestnih mer so deležni lastniki vezanih deviznih računov.

Za navadne in vezane hranilne vloge daje Kreditna banka in hranilnica Ljublja
na najvišje obresti.

Poleg tega sodelujejo varčevalci vezanih hranilnih vlog, namenski varčevalci in 
lastniki vezanih deviznih računov pri vseh nagradnih žrebanjih, ki jih prireja 
Kreditna banka in hranilnica Ljubljana vsake štiri mesece.

NASLEDNJE NAGRADNO ŽREBANJE BO V MESECU 
MAJU, KO BO RAZDELJENIH 250 LEPIH NAGRAD,
MED NJIMI TUDI DVA OSEBNA AVTOMOBILA IN TO 
FIAT 124 TER FIAT 850.

Zaupajte nam svoje denarne posle! Opravimo jih hitro, zaupno in pod najugod
nejšimi pogoji.

bilo predlaganih, a so vsi od
klonili sprejeti funkcijo v ta
ki naglici in neredu.

Iskali smo predsednika ce
lih 45 minut, nazadnje pa smo 
ga imenovali brez njegove 
privolitve. Zelo razočarani 
smo odšli domov. Mnogi smo 
bili mnenja, da so časi pre
resni in da so naloge ZROP 
prezahtevne, da bi organiza
cijo in njeno delo tako zlah
ka in po domače jemali. Vse
kakor bi bilo prav, da bi o 
tem čudnem občnem zboru 
razpravljale vsaj semiške 
družbenopolitične organiza-

Clje’ JOŽE HUTAR

vsak četrtek

Raje ga v teh norih pust
nih in popustn ih  dneh na
lijm o in izp ijm o en alažek 
ali tri — na zdravje tistih, 
ki so tako lepo poskrbeli 
za poročna potovanja na
šim  nov opor očencem, saj 
je bilo kaj takega doslej 
samo privilegij bogatih 
(stro škov za potovanje  
m ladih parov v K rško  ob
čina prav verje tno  ne bo 
n ikom ur povrnila, kajne?).

In  še ga sp ijm o kozar
ček, dva ali tudi štiri, da 
bi dobro kšefta li naši k r 
ški oštirji, ker (na uho po
vedano), edino oni bodo 
imeli korist od te salom on
ske uredbe, č lo ve k  se kar  
ne m ore znebiti pregrešne 
misli, če ni ta cvetka  za 
poročni šopek zrasla prav 
na n jihovem  zeljniku.

ANTO N PENCA, 
p. d. Fištar, 

Orehovec 26, 
p. Kostanjevica

ZA MLADE 
PO SRCU

Študentom- 
brucom 

in še komu
Ko sem te dni hodil po 

Novem mestu, so me znanci 
in tovariši opozorili, naj po
gledam, kako so prelepljene 
zaščitne deske-na spomeniku, 
ki ga je mesto postavilo na 
Glavnem trgu v čast dvema 
obešenima partizanoma in ki 
stoji nasproti magistrata. Gr
do je bilo pogledati zaščite
ni spomenik, kako je oblep
ljen z barvastimi plakati, ki 
so vabili na brucovanje do
lenjskih študentov. Kot da ne 
bi bilo v Novem mestu do
volj desk, na katerih ima 
Komunalno podjetje z občin
skim odlokom določen pro
stor za to obveščanje. Za 
plakatiranje je Komunalno 
podjetje določilo tudi pri
stojbino, razen tega pa tudi 
številne trgovine rade vza
mejo v izložbe plakate in ra
zna druga obvestila. Zato 
prav gotovo ni potrebe, da/bi 
na zaščitne deske spomenika 
umorjenih talcev lepili lepa
ke, kot so to napravili orga
nizatorji brucovanja dolenj
skih študentov.

Smatram, da bi bilo treba 
zaščititi vsako zimo kar naj
več spomenikov iz revolucije 
in raznih kulturnih obeležij, 
toda ne za lepljenje reklam! 
Organizacija ZZB Novo me
sto — levi breg — odločno 
obsoja tako malomarno rav
nanje in nespoštovanje spo
menikov. Upamo, da se Jcaj 
takega ne bo več ponovilo.

VINKO VITKOVIČ, 
Novo mesto

»Ribenčan Urban« 
posnet

Lani sta Metod in Milka 
Badjura posnela na film 
menda še zadnjega proda
jalca suhe robe iz Ribnice. 
»Ribenčan Urbana je na fil
mu prav tak, kot ga pozna
mo iz šaljivih zgodb. Film 
je dragocen zapis o obrti, 
ki je v prejšnjih časih močno 
cvetela in je Ribnica prav po 
njej zaslovela po vsem svetu.

To stran ste napisali sadi! — To stran ste napisali sami! —  To stran ste napisali sami! \



O P T I Č N I  S E R V I S  ^

H E T A L D U S  |
LJUBLJANA, w o l f o v a  3 | |

s
•  izdelujemo vse vrste očal na recept ^  

in brez njih ^
•  opravljamo vsa popravila Efc
•  prodajamo sončna očala ter fotograf- 

ski pribor in material
Ob veliki izbiri okvirov vam izdelamo §§ 
očala takoj!
Priporoča se OPTIČNI SERVIS ^
»GHETALDUS«, Ljubljana, gg
s poslovalnicami v Kranju, Kopru 
in Trbovljah. ^

33)
&
&

&
&
«1

BREŽICE

Obiščite našo

R IB A R N IC O ,
v kateri vas bodo solidno postregli % razno
vrstnimi svežimi morskimi ribami, kakor tudi 
z živim krapom, somom ali okusno postrvjo.

RIBARNICA, Brežice, telefon 72-207.

VRTIČKARJI - SADJARJI - REJCI MALIH ŽIVALI

V novi številki revije„moj m ali 
s v e t"  boste našli prijetno branje* 
pestre,zanimive in koristne vsebine.Ne 
ZAMUDITE revije „moj m ali s v e t  " š t . :

» L A B O D «
TOVARNA PERILA, 
NOVO MESTO

ra z g la š a  
prosto delovno mesto

P R E V Z E M A L C A
IZDELKOV (IZ OBRATOV)

Delovno področje: prevzem izdelkov iz obra
tov, kontrola in predaja v likalnico v Novem 
mestu.

Razen splošnih pogojev po TZDR mora kan
didat izpolnjevati tudi tale posebni pogoj:
KV KROJAČ
Poskusno delo traja 3 mesece.
Ponudbe pošljite v roku 15 dni na splošni 
sektor podjetja.

T e ž k i  t r e n u t k i  o d l o č i t v e  s o  m i m o

Primanjkljaj v delavskem skladu pokrit z rezervo, kmečki sklad pa bo imel še  skrbi

Visoki sneg sred i feb ru arja  ni zaustavil članov obeh skupščin zdravstvenega zavarovanja 
na poti v Novo m esto, k je r  so potem  več u r p resedeli v sejni dvorani Zavoda za socialno zava- 
rovanje, da so ocenili lansko poslovanje skladov in določili način porabe denarja  za letos.

V času, ko se je  zunaj živo srebro  na te rm o m etru  trm asto  držalo pri nekaj stop in jah  pod 
ničlo, so sejno dvorano vztra jno  ogrevale razprave  zavzetih sam oupravljavcev, ki so jim  zava
rovanci petih  dolenjskih  občin zaupali sk rb  za pam etno gospodarjen je  z denarjem , ki so ga 
vse leto plačevali skladu.

M edtem  ko se je  skupščina delavskega zavarovanja  razšla še kar zadovoljna, sa j je lahko 
pokrila  lanski p rim an jk lja j v skladu, pa so člani skupščine km ečkega zavarovanja zapuščali 
sejno dvorano grenkih m isli na p rim an jk lja j, k i  jih  bo spet sprem ljal na sejah kot težka m ora.
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V a r n o  m i m o  

i z r e d n e g a  p r i s p e v k a

I I I  o j

m a l i

Skupščina zdravstvene
ga zavarovanja delavcev 
je hitro našla rešitev, ka
ko izravnati lansko nega
tivno bilanco. Na srečo je 
bilo v skladu še 703.550 
din rezervnega denarja in 
ravno-dovolj za kritje pri
manjkljaja. Nevarnost za 
izredni prispevek, ki bi ga 
skupščina morala predpi
sati, da bi bil sklad do 
kraja ožet, je bila mimo. 
Novo poslovno leto se je 
za to skupščino pričelo s 
čistimi računi.

Sklad delavskega zava
rovanja je imel lani za 
več kot 34,4 milijona din 
dohodkov, izdatkov pa za 
okoli 35,1 milijona din.

V razpravi so ugotovili, 
da se je primanjkljaj po
javil predvsem zaradi:

■ hitrega povečevanja
stroškov za zdravila;

■ ker je prevzel sklad 
del rizika ob odlivu de
narja v druge regije in

■ ker je šlo za zdrav
stvene storitve več denar
ja, kot je bilo sprva dolo
čeno v denarnem načrtu 
sklada.

če primerjamo lansko 
stanje sklada s predlan
skim, se pokaže, da je 
imel sklad lani za 11,6 
odst. večje dohodke, hkra
ti pa tudi za 12,3 odst. 
večje izdatke.

Med dohodki je najpo
membnejši osnovni prispe
vek. Največji osnovni pri
spevek so plačali v krški, 
najmanjši pa v metliški 
občini. Povprečni osnovni 
prispevek na aktivnega za
varovanca je bil lani v do
lenjski regiji 739 din.

Z d r a v i l a  z r u š i l a  
d e n a r n i  n a č r t

Izdatki so se lani pove
čali predvsem na račun 
zdravil, saj je plačal sklad 
za zdravila 832.290 din ali 
30,2 odst. več, kot je bilo

N o v o s t :  Z a s lu ž k i  
n a  h r a n i l n i h  k n j i 

ž i c a h
V tovarni ženske konfekci

je LISCA v Sevnici so uved
li zanimivo novost: izplačilo 
osebnih dohodkov na hranil
ne knjižice. Namesto da bi 
njihova delavka dobila ob 
koncu meseca svoje prejem
ke na roko, že na banki vpi
šejo ta denar na hranilno 
knjižico, od koder ga jemlje 
po potrebi. Novost se je že 
prvi mesec iz/kazala kot zelo 
koristna. Skoraj polovico vse
ga denarja je kot prihranek 
ostalo na knjižicah, ker ga 
varčevalci niso porabili. V 
tej tovarni delajo mnoga mla
da dekleta in žene, ki jim 
prihranjen denar pride zelo 
prav pri ustvarjanju družin.

predvideno z denarnim na
crtom.

Zdravila so se lani spet 
močno podražila, lekarniš
ke marže za zdravila pa 
tudi niso bile majhne, če
prav so že lani vse sloven
ske lekarne zaračunavale 
pri zdravilih maržo 24 od
stotkov, se zdi ta marža 
marsikateri dolenjski le
karni še zmeraj premajh
na in so ponekod že za
prosili za povečanje.

Vsi izdatki sklada so 
bili lani za 3,85 milijona 
din večji od lanskih ozi
roma za 8 odst. večji od 
tistih, ki so bili predvideni 
z denarnim načrtom.

Lani je šlo za zdravstve
no varstvo 72,17 odst. vse
ga denarja iz sklada, kar 
je za 1,67 odst. več, kot je 
na začetku leta določila 
skupščina.

L e t o s :  s k l a d  b r e z  
r e z e r v e

Na februarski seji je 
skupščina znova razprav
ljala o letošnjem denar
nem načrtu sklada, ker je 
bilo treba dohodke izraču
nati na podlagi nove, za 
desetinko odst. manjše 
prispevne stopnje za os
novni prispevek, kot je 
bilo določeno pred tem.

Skupni dohodek sklada 
naj bi bil letos 37,802.720 
din. Sprva so predvideli, 
da bo šlo za zdravstveno 
varstvo od tega 27,217.960 
din (7,3 odst. več kot la
ni), drugo pa za denarne 
dajatve zavarovancem in 
za druge izdatke.

Ker s tako delitvijo de
narja zdravstvena služba 
ni bila zadovoljna, je pri
šlo na seji do popravkov 
v njeno korist. Skupščina 
se je po daljši, včasih kar 
burni razpravi odločila 
povečati sredstva zdrav
stvenemu varstvu za 771 
tisoč din oziroma mu je 
že zdaj namenila rezervni 
denar, ki bi se do konca 
leta nabral v skladu. Tako 
bo letos, ko bo sklad pr
vič posloval brez rezerve, 
dobilo zdravstvo 74,4 odst. 
vseh njegovih sredstev 
oziroma 27,989.000 din. Ta 
vsota pa je ne za 7,3 od
stotka, marveč kar za 10,4 
odst. večja od lanske. Ta
ka delitev je bila precej 
ugodnejša za zdravstveno 
službo, z njo pa je sogla
šal tudi njen predstavnik 
na skupščinski seji.

Skupščina se je rezerv
nemu denarju, s katerim 
je do zdaj pokrivala pri
manjkljaje, odpovedala za
vestno, a z zahtevo, da 
prevzame zdravstvo kot 
porabnik rezerve ves ri- 
ziko od sklada. Te zahteve 
in načela bodo upoštevali 
pri sklepanju splošnega 
sporazuma in nadaljnji 
delitvi denarja, ki se bo 
letos nabral v skladu 
zdravstvenega zavarovanja 
delavcev.

K o  b i  v s i  v s e  p l a č a l i . . .

Pravijo, da tudi dober 
gospodar nima vselej mir
nih noči. Spanec se mu 
navadno poslabša, kadar 
pride kaj nepredvidenega 
v tisto, kar je dobro pre
mislil in preračunal.

če bi skupščino zdrav
stvenega zavarovanja kme
tov imenovali za takega 
gospodarja oziroma bi jo 
z njim primerjali, bi mo
gli reči, da ji je hude sa
nje povzročil primanjkljaj
v skladu, ki ga je bilo ob 
zaključnem računu za leto 
1968 za 670.000 din. Pri
manjkljaj je za 400.00 din 
manjši od lanskega, poja
vil pa se je ob dohodkih 
6,43 milijona din (za 9. 
odst. manjših od planira
nih) in izdatkih 7,1 milijo
na din (nekaj večji od 
predvidenih).

K a p l ja  z a  
p r i m a n j k l j a j  . . .
Skupščina se je soglas

no odločila, da bo za krit
je primanjkljaja porabila 
vso lani ustvarjeno rezer
vo, ki je je okoli 60.000 
din. S tem pa bo plačana 
le slaba desetina lanske 
izgube, ker za 610.000 din 
še ni kritja

To pa ni ves primanj
kljaj v kmečkem skladu. 
Večletni dolg sklada znaša 
namreč kar 2,32 milijona 
din, če pa mu prištejemo 
še lanskega, je treba po
kriti kar 2,84 milijona din. 
Za plačilo tega velikega 
dolga je uvedla skupščina 
izredni prispevek, ki ga 
kmetje že plačujejo po 
stopnji 2. odst. katastrske
ga dohodka.

Izrednega prispevka ne 
bi bilo treba plačevati, če 
bi bili kmečki zavarovanci 
boljši plačniki.

Z e l o  s l a b a  
i z t e r j a v a !

Po podatkih iz konca 
leta 1968 so kmetje dolžni 
skladu 2,83 milijona din, 
ta njihov dolg pa je le za
10.000 din manjši od skup
nega primanjkljaja.

Največ neizterjanih pri
spevkov je v občini Novo 
mesto — za 1,06 milijona 
din, nato sledijo: Krško — 
za 190.000 din, Trebnje —
550.000 din, Črnomelj —
340.000 din in Metlika —
190.000 din.

Naslednji podatki poka
žejo izterjavo prispevkov
v odstotkih: Novo mesto
71.33 odst., Krško 65,39, 
Trebnje -71,69, Črnomelj
76.34 in Metlika 67,80 od
stotka.

O d p i s i  v e č j i  k o t  
p r i m a n j k l j a j

Izvršilni odbor in skup
ščina sta na zadnjih sejah 
poudarjala, da bi bilo sta
nje v skladu precej boljše, 
ko bi bile občinske upra

ve za dohodke bolje izter
jale prispevke.

Samoupravne organe 
kmečkega zavarovanja je 
zbodel v oči podatek, da 
so uprave za dohodke od
pisale lani kmečkim zava
rovancem za več kot 790 
tisoč din prispevkov. Za
radi elementarnih nesreč 
je bilo odpisano 31.000 din, 
drugi odpisi pa so bili za
radi odjav iz zavarovanja, 
arondacij, neizterljivosti 
itd.

Lanskih odpisov je bilo 
več, kot je bil primanj
kljaj za leto 1968.

Skupščina bo zahtevala 
od uprav za dohodke, naj 
vsak mesec sproti poroča
jo, komu bodo kaj odpi
sale, zakaj in koliko.

Izdatki sklada so bili la
ni le za 0,2 odst. večji od 
predvidenih. Nekaj več 
kot 63,4 odst. izdatkov je 
šlo za zdravljenje v bol
nišnici, 15,7 odst. denarja 
so porabili za ambulantno 
zdravljenje, 1,86 odst. pa 
za zdravljenje zob Za 
zdravila je šlo 6,83 odst. 
denarja, medtem ko so 
drugi izdatki zahtevali 
12,15 odst. denarja iz skla
da.

Z a k a j  m im o  s a m o 
u p r a v n i h  o r g a n o v ?

Na zadnji skupščinski 
seji so imeli člani hude 
pripombe na republiški 
predpis, ki odreja, da gre 
desetina denarja, ki ga re
publika odstopi financira
nju zdravstvenega zavaro
vanja kmetov, za izboljša
vo dela občinskih uprav 
za dohodke.

Skupščina in že prej 
njen izvršilni odbor sta 
sklenila, da bosta zaradi 
tega, zanju nerazumljive
ga in enostransko spreje
tega predpisa protestirala 
pri skupščini SRS in re
publiškem izvršnem svetu, 
republiški skupščini zdrav
stvenega zavarovanja kme
tov pa priporočila, naj iz
razi nezadovoljstvo.

O protestu bo skupščina 
obvestila vse občine v do
lenjski komunalni skup
nosti.

Odredba o desetini de
narja za napredek občin
skih uprav za dohodke je 
za samoupravne organe 
tem manj razumljiva, ker 
jo je republika sprejela 
brez njihove vednosti ozi
roma posveta z njimi.

Ta nepričakovani odteg
ljaj bo bistveno vplival 
tudi na uresničevanje de
narnega sklada, saj so na
črt sprejeli še takrat, ko 
omenjene republiške od
redbe ni bilo.

Letošnji denarni načrt 
predvideva za 7.045.040 din 
dohodkov in prav toliko 
izdatkov.

Za zdravstveno varstvo 
je letos namenjeno v skla
du prav toliko denarja 
kot lani oziroma nekaj 
več, vendar največ za 9,5 
odst., pri čemer pa ne 
bodo upoštevali večjih iz
datkov v lanskem letu.



%&&&>
'; ;:-':-,:-y

■

iglgjg
Stajš;:

■

'  y

►  v

,<«$> w *i '< ™

V::.: • ■■'« :
:-:*:«-:wXvXv:

;Sg?®K̂
£ v :*:;x  :■

'■•': '\-

Ta teden 
v republiški 
skupščini

Soc i alnozdravstveni zbor sloven
ske skupščine bo prihodnji teden 
med drugim obravnaval osnutek 
zveznega zakona o zdravstvenem 
zavarovanju In zagotavljanju ob
veznih oblik zdravstvenega var
stva prebivalstva, predlog takima 
o zdravstvenem varstvu študen
tov ter o socialnovarstveni dejav
nosti v SR Sloveniji.

Informacija o socialnovarstveni 
dejavnosti, ki jo je skupščini 
predložil republiški sekretariat za 
zdravstvo in socialno varstvo, 
predstavlja prvi kompleksni pri
kaz socialnovarstvene dejavnosti 
v republiki. Med drugim ugotav
lja, da je socialno varstvo se
stavni del socialne varnosti, ld 
smo ga doslej uspešno izpopol
njevali. Od 1961 je v SE Sloveniji 
okoli 250 tisoč prebivalcev prido
bilo pravice iz zdravstvenega in 
invaldisko-pokojninskega zavarova
nja, uveljavil se j« ustrezen si
stem skrbi za borce. Z zakonom 
je urejeno varstvo žrtev fašistič
nega nasilja, civilnih žrtev vojne 
in žrtev vojnega materiala, var
stva borcev za severno mejo ter 
zdravstveno varstvo nezavarova
nih oseb, vzpostavljen je ustrezen . 
sistem otroškega varstva itd.

Skupščinska komisija za vpra
šanja borcev NOV pa bo obrav
navala osnutek odloka o načinu 
in pogojih za uporabo sredstev, 
zbranih s  prispevkom za gradi
tev stanovanj za udeležence NOV. 
Z njim se ureja financiranje gra
ditve stanovanj za borce NOV, ki 
nimajo urejenega stanovanjskega 
vprašanja, In urejuje delitev to 
način uporabe zbranih sredstev. 
Pravice do reševanja stanovanj
skih vprašanj se priznava borcem 
neglede na to, ali so zaposleni ali 
nezaposleni, upokojenci, invalidi 
ali kmetje, če so predvojni člani 
KPJ, predvojni revolucionarji, ude
leženci španske državljanske voj
ne, nosilci Partizanskega spomin
skega znaka 1941, narodni heroji, 
aktivni udeleženci NOV v 
1941, 1943, 1943 in 1944 ter aktivi
sti v teh letih, ki imajo to dobo 
Šteto kot nepretrgano posebno do
bo v dvojnem trajanju, vdove pa
dlih ali po vojni umrlih borcev 
ter aktivisti NOV z družinami, 
vojaški vojni invalidi, otroci pad
lih In po vojni umrlih borcev in 
aktivistov NOV, če so ostali bree 
staršev in so za pridobitno delo 
nesposobni. Te pravice pa nimajo 
borci, katerih stanovanjsko vpra
šanje Je bilo že rešeno z  dodelit
vijo ustreznega stanovanja ali s  
kreditom za zidanje stanovanjska 
hiše oziroma s kreditom za adap
tacijo, neglede na to, kdo je pari 
reševanju njihovega stanovanjsko 
ga vprašanja sodeloval. Sredstva, 
zbrana po zakonu o prispevku za 
izgradnjo stanovanj za udeležence 
NOV, bodo dodeljena občinam 
po potrebah, Izkazanih na osnovi 
izvršenega popisa. Do konca le 
tošnjega leta bo zbrano okoli 130 
milijonov N din. Ker so sredstva 
manjša kot potrebe, dopušča od
lok občinskim skupščinam, da ta 
sredstva povečujejo z združeva
njem sredstev delovnih in dru- 
glb organizacij, kakor tudi z 
lastno udeležbo upravičencev ter 
krediti poslovnih bank.

Odkrito in strpno
(Nadaljevanje s L str.) 
sme oatati le »pogovor pod 
lipo«. Is njega naj nastaja
življenjski akcijski program  
Socialistične zveze, s lcate. 
rim  bo lahko mnogo bolj kot 
doslej vplivala na odločitve 
skupščin, samoupravnih ter 
drugih organov.

Kakšne metode natf bi o r
ganizacije SZDL uporabljale, 
da bi to  čimbolj dosegle? 
Med drugim naj b i zlasti 
razvile delovanje sekcij, ki 
naj bi nastajale sproti, hitro, 
takoj, 'so  se pojavi žgoč pro
blem. Organizacija SZDL 
imenuje le vodstvo take sefe 
cije iz vrst ljudi, M se naj
bolj spoznajo na problem, 
ki naj bi ga proučila te r 
predlagala ustrezno rešitev, 
član sekcije pa lahko posta
ne prav vsak, ki ga zaderca 
zanima in bd rad prispeval 
k njenemu urejanju.

O tem, kauo hitreje razvi
jati sodobno vsebino in me
tode političnega delovanja, 
so govorili na nedavni seja 
republiške konference SZDL, 
ko so obravnavali dokument 
»Socialistična zveaa in razvi
janje notranjih samouprav
nih odnosov«. O njem bo 
zdaj tekla javna razprava,
v kateri naj bi najširši krog 
občanov povedal svoje mne
nje, kako naj bi v prihodnje 
delovala ta  njegova organi-

MIRO ZAKRAJŠEK

V avli črnomalj

skega Dijaškega 

doma, kjer je na

vadno vrvež mla

dih gimnazijcev, 

so se 19. februar

ja po svečanosti v 

Prosvetnem domu 

sešli stari znanci 

in prijatelji, ki so 

pred 25 leti se

stavljali naš prvi 

slovenski parla

ment. K prijetne

mu vzdušju je po

leg pesmi Parti

zanskega Invalid

skega zbora pripo

mogla še skupina 

iz Dragatuša.

Prav dobro razpoložen je 
bil tudi Miha Marinko. 
»Kaj ne bi bil vesel?« je 
dejal, »zelo rad pridem v 
Belo krajino.«

V Beli krajini se je rodila pesem partizanskega Invalidskega pevskega zbora. Tudi po 25. letih so znane
melodije še prav tako vžgale kot nekdaj...

Brez zaprtosti in  zadre
ge in prav po domače je 
stekel pogovor. Nekateri 
so obujali spom ine, kako 
so pred 25 leti z velikim i 
težavami zaradi visokega 
snega in sovražnih zased 
pripotovali na zasedanje 
SNOS iz raznih krajev 
Slovenije. Mnogi so se 
spom injali tovariša Kidri
ča in drugih, ki jih  ni več, 
drugi so se spraševali:

»Kako ti gre zdaj? Si že 
upokojen?«

Skromen, a iz srca po
nujen prigrizek ter prist
na belokranjska kapljica 
sta kmalu pregnala še ti
sto m alo odtujenosti, ki 
se je sprva ponujala po 
tolikih letih snidenja.

Kar kmalu so se v kro
gu spet zbrali pevci parti
zanskega Invalidskega zbo
ra. Z nastopom  na prosla
vi SNOS so namreč začeli 
tudi svoj 25-letni jubilej. 
Zbor, ki je bil ustanovljen  
leta 1944 na Planini, se še 
vedno rad vrača v Belo 
Krajino. Pevci so peli, 
vedno več pa je bilo krog 
njih ljudi, ki so s svojim  
gladom pritegnili.

Z navdušenjem  je bila 
sprejeta tudi dragatuška 
tamburaška skupina pod 
vodstvom  Evgena Cestni

Akademik prof. Božidar Jakac je s kozarcem pristne 
črnine nazdravil vsem Belokranjcem, posebno toplo 
pa je pozdravil Evgena Cestnika z njegovo tambu- 
raško skupino

ka. Pevci in tamburaši v 
narodnih nošah so vnesli 
na slavje pristno belo
kranjsko vzdušje. Marsi
kdo pa je m edtem  izkori
stil priložnost, da je v po
govoru z uglednimi gosti 
potožil še o svojih ali svo
jega kraja težavah. Ko je  
odnehal s pesm ijo prizna
ni pevski zbor, je  okoli 
Franca Leskoška-Luke na
stala skupina am aterskih  
pevcev. Prav ubrano so  
prepeli skoro vse znane 
partizanske m elodije. Pro
ti koncu so  zaplesali še 
kolo.

Nasm ejani obrazi, dobra 
volja pri vseh in partizan
ska pesem , ki se  je orila 
ves čas sprejema, so pri
čah, da je tovariško sre
čanje doseglo namen. Oko
li 15.30 so se gostje začeli 
razhajati. Kar žal jim  je  
bilo, da je bil odhod po
sebnega vlaka napovedan 
že pred 16. uro. Ni jih  
bilo m alo, ki so ob po
slednjem  stisku rok z go
stitelji izjavljali: »Naša
Bela krajina je še zmeraj 
tako gostoljubna in pri
jetna, kot jo im amo v spo
minu iz vojnih dni. š e  bo
m o prišli k vam, tovari
š i . . . !«

RIA BAČER

»Pa naj bo konkurenca,« so rekli pevci, ki so se zbrali okoli Franca Leskoška- 
Luke in začeli prepevati. Zapeli pa so tako, da so tudi njim ploskali.

Na proslavi 25-letnice SNOS je bil od govorni
kov na zgodovinskem prvem zasedanju navzoč 
le France Lubej. Prav dobre volje je bil, ko je 
povedal, da tedaj referata o razvoju prosvete 
in kulture ni mogel v celoti prebrati, ker je 
bil dnevni red že predolg.
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DR. BRATKO KREFT:

Cankar in 
socializem

DR. BRATKO KREFT

m
V slovenjegraškem Umet
nostnem  paviljonu so pred 
kratkim odprli zanimivo 
razstavo likovnih del Tis
nikarja, Nikoliča in Za- 
volška. Slovenjegraška raz
stava je vzbudila veliko 
zanimanje, saj so razsta
vili dela domačih likovni
kov. Na sliki: Obrazi, delo 
akademskega kiparja Ni
količa iz Slovenjega Grad
ca. Ob Kostanjevici na 
Krki je Slovenj Gradec 
eden najživahnejših likov
nih centrov na Slovenskem.

PREDSEDNIK TITO 
BO POKROVITELJ 

JUBILEJA SKOPSKE 
UNIVERZE

Predsednik republike Tito 
je sprejel vabilo, da bi bil 
pok.ovitelj skopske univerze, 
ki bo praznovala letos svojo 
20-letnico. Glavne slovesnosti 
bodo 24.-25. aprila v Skopju. 
Tedi j bodo položeni tudi te
melji za nova poslopja rek
torata ter filozofske, ekonom
ske in pravne fakultete.

Skopska univerza je naj- 
mlajša tovrstna ustanova v 
naš] državi. Na devetih fakul
tetah s šestnajstimi oddelki 
študira danes okrog 16.000 
študentov. Doslej je na njih 
diplomiralo okrog 14.000 pro
fesorjev, inženirjev, zdravni
kov. pravnikov, ekonomistov 
in drugih strokovnjakov, 200 
pa jih je dobilo naziv doktor
jev znanosti.

»Biblija« za ogled
Mladinska knjiga v Novem 

mestu je dobila pred krat
kim na ogled en izvod fak- 
eimilirane Dalmatinove »Bib
lije«, ki bo izšla pri založbi 
MK. »Biblijo« lahko obisko
valci knjigarn« vidijo v iz
ložbenem oknu. Ker jo po
časi vežejo, bodo morali na
ročniki — Mladinska knjiga 
v Novem mestu jih ima se
dem — na svoj izvod še ma
lo počakati. Vsak primerek 
stane 720 Ndin.

Cesarjeva spo
minska soba

Studijska knjižnica Mirana 
Jarca v Novem mestu name
rava odkupiti osebno knjiž
nico dolenjskega rojaka, po
kojnega igralca ljubljanske 
Drame Janeza Cesarja. V svo
jih prostorih bo knjižnica ure
dila tudi Cesarjevo spomin
sko sobo.

A prila  razstava v Trebnjem
R a z s t a v i l i  b o d o  d e l a  h l e b i n s k e  š o l e  in  d e l a  s l o 
v e n s k i h  n a i v n ih  s l i k a r j e v  -  D e l a  b o  izb ra l  u m e t 

n i š k i  s v e t ,  ki g a  s e s t a v l j a  5  l jud i

V sredo, 22. januarja, je 
bil v Trebnjem sestanek or
ganizacijskega odbora Tabo
ra slovenskih naivnih in lju
dskih slikarjev in kiparjev. 
Na sestanku, vodil ga je 
predsednik organizacijskega 
odbora Janez Gartnar, so do
ločili datum razstave del pri
padnikov hJebinske šole v 
Trebnjem, razstave sloven
skih ljudskih in naivnih sli
karjev in kiparjev, izbrali 
umetniški svet, ki bo izibral 
dela za razstavo, ter udele
žence letošnjega Tabora slo
venskih naivnih in ljudskih 
slikarjev in kiparjev.

V drugi polovici aprila le
tos bodo v Trebnjem razsta
vili dela pripadnikov hlebin
ske šole in zbirke znanega 
zagrebškega novinarja Ger- 
harda Ledića, katera je po

Umetniški svet, ki ga se
stavljajo A l e k s a n d e r  B a  
s s i n ,  M i r k o  J u t e r š e k ,  
A n d r e j  P a v l o v e c ,  V l a 
d o  M a l e k o v i č  in J a n e z  
G a r t n a r  (predsednik or
ganizacijskega odbora Tabo
ra), bo izbral dela, ki bodo 
razstavljena, prav tako pa 
bo izbral likovnike, ki se bo
do udeležili II. tabora slo
venskih naivnih in ljudskih 
slikarjev in kiparjev v Treb
njem.

Razstava iz zbirke Gerhar- 
da Ledića ter razstava slo
venskih naivnih in ljudskih 
slikarjev in kiparjev bo 26. 
aprila v avlah trebanjske os
novne šole, II. tabor sloven
skih naivnih in ljudskih sli
karjev in kiparjev pa bo od 
stanku organizacijskega od- 
20. do 30. aprila 1969. Na se- 
bora so se dogovorili, da se 
bo tabora udeležilo osem li
kovnikov iz Slovenije ter pet 
iz drugih repuiblik.

PETER BREŠČAK

ocena Jugoslovanske akade
mije znanosti in umetnosti 
najpopolnejša zbirka del 
umetnikov naivcev Jugoslavi
je. Hkrati bodo priredili raz
stavo del slovenskih likov
nikov naivcev, ki so nastaja
la na lanskem Taboru v 
Trebnjem. Ta del razstave 
pa želijo v Trebnjem razširiti 
z deli vseh tovrstnih likov
nikov na slovenskem ter tako 
obogatiti vpogled v ustvar
jalnost te vrste pri nas. Po 
sklepu odbora bi vsak likov
nik, ki želi svoja dela raz
stavita, poslal odboru v Treb
nje najkasneje do 15. marca 
tri dela po lastni izbiri. Ti
sti likovniki, ki so sodelovali 
na lanskem Taboru in so že 
poklonili svoje delo galeriji, 
pa naj bd poslali na razsta
vo po dve deli.

Republiški svet je imeno
val komisiji, ki pripravljata 
programske smernice za na
daljnje delo ZKPO in nov 
statut. Predvidevajo, da bo
do osnutke obeh dokumen
tov dali v javno razpravo 
občinskim organizacijam vsaj 
do konca februarja. Doku
menta bosta še trdneje za
črtala vlogo, pomen in ob
seg dela kultumo-prosvetoih 
organizacij. Ne nazadnje bo
sta to temeljna akta za zah
tevka za denar, ki ga kul- 
turnoprosvetne organizacije 
pričakujejo od širše družbe
ne skupnosti.

V. kongres Zveze kultumo- 
-prosvetaih organizacij Slove
nije bo 27. in 28. marca v 
Ljubljani. Tako so sklenili 
4. februarja na seji republi
škega sveta, kjer so določili 
tudi ključ in način volitev 
delegatov in sprejeli otsnutke 
nekaterih kongresnih doku
mentov.

Republiški svet je odločil, 
da bo lahko vsaka občina 
poslala na kongres vsaj dva 
delegata, sicer pa enega na 
vsakih 10.000 prebivalcev. Ta
ko bo devet dolenjskih ob
čin zastopalo 21 delegatov, od 
tega največ (5) iz novomeške 
občine. Na seji republiškega 
sveta so se zavzeli tudi za 
to, da bo tudi v prihodnjem 
republiškem vodstvu iz Vsake 
občane vsaj en član, sicer pa 
bodo svet volili po ključu: 
na vsakih 20.000 prebivalcev

M a r c a  o  r a z p i s u  T r d i 
n o v e  n a g r a d e

Svet za prosveto in kulturo
v Novem mestu bo marca 
razpravljal o razpisu Trdino
ve nagrade za leto 1969, o ar
hivski službi v občini in fi
nanciranju vzgoje in izobra
ževanja. Člani sveta bodo ra
zen tega obravnavali pripra
ve za zidavo osnovnih šol v 
občani.

Potrčev roman 
na filmu

Roman Ivana Potrča »Na 
kmetih« bodo v drugi polo
vici leta 1969 posneli na film 
pri ljubljanskem podjetju »Vi
ba film«. Scenarij sta napi
sala Dejan Džurkovič in ž i
voj in Pavlovič; le ta bo film 
tudi režiral.

mostojnega prostora, se je 
kaj hitro uresničila, saj so 
jo izrazila člani odbora janu
arja letos na svoji redni seji. 
Zavod za kulturno dejavnost 
je društvu ugodila, saj je bi
la ena njegovih temeljnih na
log pri ustanovitvi pred peti
mi leta pomagati toultumo- 
prosvetnim društvom pri nji
hovem delu.

PETER BREtSCAK

»Prepovedani 
vulkani«

Od 4. do 12. marca bodo v 
kinu KRKA v Novem mestu 
predvajali francoski barvni 
dokumentarni film »Prepove
dani vulkani«. Film je posnel 
francoski režiser in razisko
valec Haroun Tarieff. Delo 
govori o življenju in delova
nju vulkanov in odtehta še 
tako skrbno pripravljeno ze
mljepisno ali geološko preda
vanje za šolsko uro. Zavod 
za kulturno dejavnost bo 
prav zavoljo tega omogočil 
osnovnošolcem in srednješol
cem, da si bodo film lahko 
ogledali v največjem številu.

O  g r a d o v i h  i n  T r d i n i
Mladina v Otočcu ob Krki 

pripravlja za vaške aktive 
tekmovanje o spoznava
nju gradov v dolini Krke, 
uspehih Jugoslovanov na 
olimpijskih igrah in življe
nju in delu pisatelja Janeza 
Trdine. Tekmovanje bo ma
ja, pokroviteljica pa je ob
činska konferenca ZMS v 
Novem mestu.

Mali kulturni barometer
■  V KAJUHOV SPOMIN — Ob 

J5-letnici smrti partizanskega pes
nika Karla Destovnika-Kajuha so 
na literarnem večeru v Mariboru 
recitirali Kajuhove pesmi, major 
in književnik Dfordje Radišić pa 
fe spregovoril o pohodu 14. divi
zije in tragični izgubi partizan
skega pesnika

■  HRVAŠKI GRAFIKI V AME
RIKI — V New Yorku bo aprila 
reprezentativna razstava povojno 
hrv:.ške grafike Razstavili bodo 
33 del 11 ustvarjalcev Katalog že 
tiskajo.
P AMERICAN PREDAVAL V 

LJUBLJANI — Ameriški literarni 
kritik Blanshard je pred kratkim 
prodava) ljubljanskim kulturnim 
delavcem o nekaterih pogledih na 
sodobno ameriško književnost, 
Prt 'vsem pa, kako je v književ
nosti obdelan problem rasne dis
kriminacije na ameriškem jugu.

■  JAPONSKI ZALOŽNIK PRI 
MK — Mladinsko knjigo v Ljub
ljani je obiskal nedavno glavni 
urednik za otroške knjige pri 
največji tokijski založbi Yasuo 
Vamamoto. Založba, iz katere je 
prišel Yamamoto, bo že letos 
izdala nekaj del slovenskih pi
sateljev

■  NA LIKOVNO EKSKURZIJO 
V ŠVICO — Umetnostni zgodovi
nar dr. EmiUjan Cevc bo vodil 
strokovno likovno ekskurzijo v 
Švico, ki jo za prvomajske praz
nike pripravlja ljubljanska Na
rodna galerija.

■  POSNFMANJA VREDEN 
SKLEP — V času proslav na 25- 
letnico ASNOM so v Skopju skle
nili, da bodo v naslednjih letih 
zgradili v Makedoniji 25 kultur
nih domov. Nekatere domove bo
do pričeli graditi že letos. Zares 
posnemanja vreden zgled!

(7. nadaljevanje)

»Ne ozrite se, vsi vi tisoči in milijoni, ki ste koprneli 
za menoj! Vsi vi ponižani in užaljeni, vsi vi usužnjeni 
in obremenjeni — zdaj, ko je vaš dan, pojte hozana in 
aleluja! Od bičanja in križanja, iz sramote in trpljenja je 
vzrasel vaš dan — pojte mu hozana in aleluja!«

In adaj gredo z njim v svetel dan, za njimi pa se nad 
Sodomo zgrne — »sodbe noč in obsodbe«.

Podčrtal sem nekatere besede zaradi misli, ki je v 
njih, ker jasno razodevajo, zakaj in komu je Cankar na
pisal to legendo. Čeprav je meni osebno popolnoma ja 
sno, kaj je hotel povedati Cankar s to mojstrsko pisano 
legendo, jo je vendarle treba razčleniti, da bo njen glob
lji politični, umetniški in svetovnonazorski smisel jasen 
vsakomur.

Da je Marija sešila mlademu Kristusu ravno rdečo 
haljo, ki jo nosi vse življenje, ni le simbolično, marveč že ale
gorično, kajti rdeča barva je po izročilu barva socializma 
in revolucije. Cankar predstavlja tu tesarja in Nazareta, 
kot socialističnega revolucionarja. Zato ga je tudi odel v 
rdečo haljo, v kateri je šel celo na Golgoto. Socialne raz
mere v fevdalni in kapitalistični družbi nam razodene 
brez ovinkov v razgovoru z otrokom, z izseljenci, z rudarji 
in drugimi. Najbolj jasno so označene v otrokovem od
govoru: »Mi orjemo in sejemo, moj oče in moja mati in 
našd sosedje: gospod žanje!« Ljudje, ki pridejo izpod zem
lje, rudarji, kopači premoga, razodenejo tujcu (Kristusu) 
isto stanje: »Crno zlato kopljemo pod zemljo, črno zlato 
za gospoda!« Z drugimi, v leposlovno obliko prenesenimi 
besedami je Cankar tu povedal isto, kar sta povedala 
Marx in Engels v »Komunističnem manifestu«:

»Naša doba, doba buržoazije, se odlikuje le po tem, 
da je razredna nasprotja poenostavila. Vsa družba se ve
dno bolj cepi v dva velika sovražna tabora, v dva nepo
sredno nasprotna si razreda — v buržoazijo in proleta
riat.«

Cankar simbolizira in alegorizira buržoazijo in kapi
talizem z »gospodom«, ki žanje, ki je lastnik rudnikov, 
vsega. Na drugi strani je izkoriščana množica, so »po
nižani in razžaljeni«. V svoji legendi se dotakne tudi 
vprašanja cerkve in duhovnega izkoriščanja, pa tudi kle
rikalizma sploh. Pri tem je prav tako ofcster, kajti tujec 
pove množici, da jim molki ne bodo nič pomagali. Zato 
jih naj odlože. Prav tako pa jim ne bodo pomagale ne 
svete podobe in ne žegnančki. Zato naj podobe obrnejo, 
žegnančke pa izpraznijo, kar tudi store in gredo z njim. 
Ne vem, če je kdo pred to legendo bolj drastično opo
zoril v slovenski književnosti na to vprašanje, kakor je 
storil tu  Cankar. Nič manj ni prizanesljiv s »služabni
kom božjim«, ki ga celo tipizira v »debelega gospoda v 
črni suknji«, kakor je tipiziral zastopnika kapitalizma. 
Med njim in tujcem (Kristusom) je popoln razkol, pre
pad. Zato tudi napade cerkveni služabnik K ristusa z vzde
vkom satan ’’n antikrist; celo pljuniti mu hoče v lica.

Nekaj samo podobnega s tem prizorom in besedilom 
ni najti pred tem v naši književnosti.

Oficialna cerkev in njena najvišja hiearhija sta videli 
in še vidita v socializmu najhujšega, nevarnega in satan
skega nasprotnika. Ker je Cankar simboliziral socializem 
s Kristusom v rdeči halji, nahruli zastopnik cerkve njego
vega Kristusa kot satana in antikrasta. Tudi kardinal, veliki 
inkvizitor Dostojevskega, zagrozi Kristusu, da ga bo dal 
sežgati na grmadi, če ne odide spet s tega sveta. Kardinal 
je spoznal, da je Kristusov nauk zgrešen:

» . . .  Vrnil sem se in se pridružil zboru njih, ki s« 
popravili tvoje dejanje. Ločil sem se od ponosnih in sem 
se vrnil k ponižanim zaradi sreče teh ponižanih. To, kar 
ti pravim, se bo izpolnilo in naše kraljevstvo se bo usta
novilo. Ponavljam ti, 2e ju tri boš videl to čredo, ki bo pla
nila na moj prvi mig in jela prigrebati žareče oglje k 
tvoji grmadi, na kateri te bom sežgal za to, ker si nas 
prišel motit. Zakaj če je bil kdaj kdo, ki je bolj od vseh 
zaslužil našo grmado, tedaj si to ti. Jutri te sežgem. Dixi.«

Cankarjev župnik v legendi nima Kardinalove samo
zavesti, čeprav nahruli rdečega Kristusa kot satana in 
antikrista:

»Apage, satanas!. . .  Stran odtod, antikrist, da ti ne 
pljunem v lica!«

Pred Cankarjevim Kristusom župnik vendarle klone:

»Zgodilo se je, da je tujec vzdignil glavo in odprl tem
ne oči. Debeli gospod v črni halji je sklenil roke nad glavo, 
zgrudil se je na kolena in je skril obraz v prah . . .«

Inkvizitor Dostojevskega Kristusa prežene, Cankarjev 
župnik pa, premagan od Cankarjevega tujca v rdeči halji, 
pade na kolena in skrije svoj obraz v prah. Tolikšna je 
bila Cankarjeva vera v moč socializma, ki ga je tu sim
bolično poosebil s Kristusom v rdeči halji.

V smislu cerkevenega dogmatizma je Cankarjevo isto
vetenje Kristusa v rdeči halji s socializmom res že blas
femija, ni pa v nasprotju s krščanskim prakomunizmom 
ki z izvirnim naukom nazareškega tesarja — kljub raznim 
nasprotjem.

V. Kongres ZKPO bo ob koncu marca
Devet dolenjskih občin bo zastopalo 21 delegatov, od tega bo 10 izvoljenih 
v novo republiško vodstvo -  Osnutki kongresnih dokumentov bodo prišli 

v javno razpravo v občine do konca februarja

en član. Dolenjska (brez Gro
supljega) bo imela tako v 
novem republiškem svetu 10 
članov (novomeška občina 2).

Republiški svet je določil 
rok, do katerega morajo ob
činske Zveze kultumo-pro- 
svetnih organizacij izvoliti 
delegate za V. kongres. To 
je 5. marec, medtem ko bo
do morali do 10. marca že 
sporočiti imena delegatov or
ganizatorjem kongresa. Ko so 
določali ta rok, so poudarili, 
da je bil kongres predviden 
že pred letom dni, ker pa 
republiški svet ni imel de
narja, ga niso sklicali.

NA ŽELJO DPD DUŠAN JEREB V NOVEM MESTU

Prva dramska knjižnica
Uredili so jo v Zavodu za kulturno dejavnost

Novomeški zavod za kul
turno dejavnost je na željo 
delavskega prosvetnega dru
štva Dušan Jereb pred dne
vi odprl dramsko knjižnico. 
Knjižnica je v posebni sobi 
v domu kulture, hkrati pa je 
odslej ta prostor društvena 
pisarna delavskega prosvetne
ga društva Dušan Jereb.

Knjižnica je zelo lepo ure
jena in šteje 1800 zvezkov, 
razdeljenih po tematiki (dra
me, komedije, dela s temati
ko NOB, mladinske igre itd.) 
Odsdej si bo lahko slednja 
amaterska gledališka družina 
v občini izposojevala tekste.
V knjižnica je toliko izvodov 
vsake drame, kolikor je vlog. 
Nekatera dela, ki niso kom
pletna — ta so le v manjšini 
— pa je pripravljen Zavod za 
kulturno dejavnost pretipkati, 
če bi gledališka družina to 
želela. Prva dramska knjižni
ca v Novem mestu bo tako 
lahko dala našim gledališčni
kom vpogled v dramsko lite
raturo, hkrati pa bodo lah
ko vodje giledališkdh skupin 
v knjižnici izvedeli, katera 
dela so y takih ali drugačnih 
pogojih na terenu izvedljiva.

V društveni pisarni delav
skega prosvetnega društva bo 
ob določenih dnevih tajnik 
društva Polde Cigler, ki je pri
pravljen posameznikom tudi 
svetovati pri M>iri dela za 
uprizoritev. Pred dramsko 
knjižnico je soba, ki jo bodo 
uredili za vaje orkestra Du
šana Jereba. V glasbeni sobi 
bodo uredili tudi arhiv ter 
knjižnico.

Zelja, da bi delavsko pro
svetno društvo v Novem me
stu prišlo vsaj do enega sa-



Nadarjena novomeška telovadka pionirka Anita de
la nekatere težke prvine, ki se jih ne bi sramovali 
niti starejši, bolj izkušeni telovadci. Pod skrbnim  
vodstvom  vaditelja Slavka Vidmarja dela tudi preme
te in salto (Foto: S. Dokl)

Pritegnili bodo tudi mlade
Dobro leto je minilo od zadnje

ga občnega zbora, ko so člani TVD 
Partizan sklenili, da narede konec 
športnemu mrtvilu v Žužemberku. 
Na občnem zboru, ki je bil pre
tekli teden, so ugotovili, da so 
uspeli. Denar, ki so ga dobili od 
krajevne skui^nosU in ObZTK iz 
Novega mesta, so porabili za po
pravilo šjx>rtnih objektov, pred
vsem doma TVD Partizan. S tem 
go omogočili nemoteno vadbo 
vsem sekcijam v društvu. K sode
lovanju ‘-so povabili predvsem 

> mlajše ljudi, tako da se je član
stvo precej povečalo.

Društvo je gojilo različna klub
ska tekmovanja in se je udeleže
valo obcimkih tekmovanj. Uspehi 
so bili zlasti v streljanju, keglja
nju, šahu in odbojki. Veliko se 
je poznala pomoč krajevne skup
nosti, ObZTK Novo mesto in de
lovnega kolektiva ISKRE. Ce teh 
ne bi bilo, bi bilo podobno mrtvi
lo kot pred leti.

Program dela za prihodnje ob
dobje: končati nameravajo s  pre
ureditvijo doma ter narediti 
shrambo za orodje; marca bodo 
začeli delovno akcijo na igrišču 
pod šolo; še naprej miislijo vklju
čevati mladino v društvo, tako da 
bodo organizirali splošno vadbo za 
pionirje in mladino. Delo bodo 
koordinirali s šolskim športnim

Šahisti Novega 
mesta zborovali

Člani šahovskega kluba Novo 
mesto so se pretekli četrtek zbrali 
na letnem rednem občnem zboru. 
Ugotovili so, da je bila šahovska 
dejavnost lam precej razgibana. V 
klub se je včlanilo precej mladih 
šahistov, ki se uspešno prebijajo 

,v sam vrh. Šahisti na ekipnih tek
movanjih niso zabeležili kakšnih 
posebnih uspehov. Več uspehov so 
imeli posamezniki, ki so se uspeš
no uveljavili med najboljšimi ša
histi v j-epubliki. Omenimo naj 
samo mojstrska kandidata prof. 
Igorja Penka in Toneta Škerlja.

Na občnem zboru so ugotovili, 
da Je igralcev precej, manjka pa 
organizacijska roka. Prepričani 
smo, da bo novo vodstvo, ki ga 
je sprejel prof. Penko, sposobno 
tepel j ati naloge, ki so jih šahisti 
sprejeli na svojem občnem zboru.

V programu je delo z mladimi 
na šolah ter v delovnih organi
zacijah. šahovsko delo bo nemo
teno teklo v klubu, ki bo sprejel 
v>3e, ki so voljni delati pod do
ločenimi pogoji. V tem letu bo 
tudi vrsta zanimivih šahovskih 
prireditev, katerih se bodo novo
meški šahisti udeleževali.

Poraz Pionirja 
v Mariboru

Preteklo soboto ln nedeljo so 
kegljači Pion.rja nastopili v I. 
kolu republiške kegljaške lige V 
Mariboru so se srečali z ekipo 
Celja in doživeli dva poraza. V 
soboto so Celjani premagali Novo- 
medčane s 6395 : 6228; drugi dan 
pa je bil rezultat 6484 : 6306, tudi 
v korist Celjanov. V ekipi Pio
nirja so najbolje kegljali: Mrz-
lak 1653 kegljev, Židanrk 1597, 
Fabjan 1572, KmSič 1564 itd. V 
ligi sodeluje 16 moštev, ki bodo 
imela šest nastopov v Mariboru, 
Kron tu in L. j ubijani.

J. M.

Mojstrski kandidat prof. Igor Penko osvojil naslov prvaka Dolenjske — 
Na turnirju nastopilo precej mladih šahistov iz Kočevja — Slobodan Ivič 

novi predsednik dolenjske šahovske podzveze.

V nedeljo, 3. februarja, je bilo 
▼  Kočevju člansko hitropotezno 
šahovsko prvenstvo Dolenjske. 
Sodelovalo je 20 igralcev iz Ko
čevja, Novega mesta, Metlike, 
Stične in Trebnjega. Pogrešali 
smo več dobrih igralcev iz No
vega mesta, Črnomlja in Ribnice. 
Na prvem prvenstvu je nastopilo 
tudi nekaj kočevskih mladincev, 
ki so se kar uspešno kosali * 
izkušenimi starejšimi člani.

Najboljšo igro je pokazal prof. 
Igor Penko iz Novega mesta, ki 
je zmagal zanesljivo, saj mu je 
pol točke odščipnil edinole Novo- 
meščan Marko Picek. Precej časa

so mu sledili Osterman, Ivič in 
Zupanc, vendar so v medseboj
nih srečanjih igrali na vse in iz
gubili precej točk. Prijetno je 
presenetil Janez Zupanc, saj bi 
z nekoliko več sreče lahko do
segel celo boljšo uvrstitev. So
lidno je igral tudi Tone Praznik, 
Franci Gornik Pa je prepoceni da
roval več točk. Na hitropotezno pr
venstvo republike so se razen 
Perika in Ostermana uvrstili še 
Ivič, Zupanc in Praznik 

Po končanem prvenstvu je bil 
sestanek dolenjske šahovske pod
zveze, na katerem so izvolili za 
novega predsednika Slobodana Ivi

ca iz Kočevja.
Končni vrstni red: 1. Penko (N. 

m.) 18,5, 2. Osterman (Koč.) 16,5,
3. Ivič (Koč.) 15,5, 4. Zupanc
(Koč.) 14, 5. Praznik (Stična)
12,5, 6. Gornik (Koč.) 12, 7. M. 
Picek (N. m.) 12, 8. do 9. Avsec 
(Metlika) in Mestek (Koč.) 10,5, 
10. Bojovič (Koč.) 8,5, 11. do 14. 
Dobrjč, Karničnik, Podkoritnik in 
Obranovič (vsi Koč.) 8 točk, 15. 
do 16. Trobentar (Koč.) in Hoče
var (Trebnje) 6,5, 17. ščap (N. 
m.) 5,5, 16. T. Rakovič (Koč.)
4, 19. do 20. V. Rakovič in Vovk 
(Koč.) 2,5 točki.

I. STANIČ

društvom. Ekipe Partizana bodo 
sodelovale na vseh občinskih in 
medobčinskih tekmovanjih. Tudi 
sami bodo organizatorji nekaterih 
turnirjev v občinskem merilu.

Vodstvo Partizana je dobro za
stavilo delo. Na občnem zboru je 
bilo rečeno, da še naprej hočejo 
ostati eno najbolj delovnih dru
štev v novomeški občini. Po lan
skem uspešnem startu jim bo to 
gotovo uspelo. P. STOR

Smučarski tečaji 
v Kočevju

Na osnovni šoli so za pete raz
rede priredili Obvezne smučarske 
tečaje, ki so potekali v rednih 
šolskih urah. Tečaj je trajal 6 
dni, skupaj 6 ur Tečaje so vo
dili predavatelji z osnovne šole. 
Skujmo je predelalo osnove smu
čanja 177 učencev in učenk v 
šestih oddelkih. Podporo za izved
bo tečaja so dali osnovna šola, 
ITAS, Društvo prijateljev mladi
ne ter TIS. Organizatorji so do
bili smuči od ELANA, palice pa 
so naredili učenci sami pri teh
ničnem pouku.

Vsem, ki so pomagali, se vod
stvo tečaja zahvaljuje.

A. ARKO

Smučarski skoki 
v Šentjerneju

Kljub močni odjugi je šentjer- 
nejsko športno društvo priredilo v 
nedeljo, 23. .februarja, skakalne 
tekme v »Kaludorju«. Nastopili so 
skakalci iz Kostanjevice, Novega 
mesta in Šentjerneja. Kljub temu 
da ni bilo najboljših Sentjernejča- 
nov, skakali so v Rorah, smo gle
dali lepe skoke. Najboljši je bil 
Zaletel, ki se je izkazal z odlič
nim slogom, nič slabša pa nista 
bila pionirja Miklavčič in Sluga.

Rezultati: mladinci — 1. Zaletel 
(Sent) 177,8 (12,5 in 13 m), 2. 
Ruden (Sent) 174,6 (12,5 in 14 m), 
3. Bučar (Kost) 168,2 (13 in 12,5 
m), 4. Šinkovec (Sent) 167,9 (13, 
13 m), 5. Bratkovič (Sent) 163,9 
(12,5 in 13,5 m).

'Starejši pionirji: .1. Miklavčič 
(Sent) 169,3 (13 in 11 m), 2. Vin
šek (Sent) 165,0 (12 in 13 m ), 3. 
Janževič (Šent) 133,0 (11 in 11 m).

Mlajši pionirji: 1. Sluga (Sent) 
160,8 (12 in 12 m), 2. Prudič
(Sent) 157,9 (10,5, ta 12,5), 3.
žibert (Sent) 101,5 (7 in 7,5 m).

A. BUČAR

Sprehod po revirju
Manjšo knjižico »Sprehod 

po revirju ribniških lovcev« 
je pred kratkim izdala lovska 
družina Ribnica v 1500 izvo
dih. Napisal jo je Andrej Kle
menc. Knjižica je razdeljena 
v naslednja poglavja: zgodo
vina ribniškega lovstva, kata
ster lovišča, staiee divjadi, 
rajonizacija - bonitiranje, lov
ska kinologija, čuvajska služ
ba in odnosi do organizacij.

Zmagovalci šentjem ejskih smučarskih tekem od le
ve proti desni: Jože Miklavčič, Janez Zaletel in Slav
ko Sluga (Foto: A Bučar)

»RORE 1969« NISO USPELE

Zakaj v Rorah ni bilo udeležbe?
Organizatorji so bili razočarani zaradi slabe udeležbe skakalcev — Kje so 
ostali tekmovalci iz Novega mesta, Mirne in Črnomlja? — Organizatorjem 

gre vse priznanje za njihov trud in delo

V nedeljo, 23. februarja, so smu
čarski delavci iz Krškega organizi
rali meddruštvene tekme v si#u-

čanskth skokih na 35-me*rsld ska
kalnici v Rorah pri Krškem. Ob 
skakalnici se je zbralo kar 400 gle
dalcev, ki so pričakovali velik do
godek, žal pa so bili razočarani. 
Pokrovitelj prireditve je bil občin
ski sindikalni svet iz Krškega.

Organizatorji so odlično pripra
vili skakalnico, nabrali so darila, 
žal pa se je na startu prijavilo 
poleg domačih tekmovalcev le še 
nekaj skakalcev iz Šentjerneja. Kje 
so ostali drugi, ki so jih organiza
torji povabili?

Po prireditvi je Edo Komočar 
razdelil pokale in praktične na
grade vsem tekmovalcem, ki so 
nastopili na tej lepi, vendar zaradi
  - ̂-----

Bučka: nova lov
ska družina

Lovci z območja Bučke so 
že dvakrat zaprosili svet za 
kmetijstvo in gozdarstvo ozi
roma občinsko skupščino, da 
bi imeli svojo lovsko družino 
in da ne bi več spadali pod 
lovsko družino Raka. Proš
njo so utemeljevali s sedanjo 
veliko oddaljenostjo lovišča. 
Občinska skupščina je proš
nji ustregla pod pogojem, da 
mora nova družina v lovišču 
dobro gospodariti.

odsotnosti tekmovalcev okrnjeni 
prireditvi.

Ob koncu gre iskrena zahvala 
vsem, ki so kakorkoli pomagali 
pri organizaciji tekmovanja, ure
ditvi skakalnice in obdaritvi 6 
praktičnimi darili za tekmovalce.

Rezultati: člani — l.Jože Levi
čar (Krško) 143 točk (25 in 24 m), 
2. Silvo Potočar (Šentjernej) 136,4 
(24 p, 26,5 p m), 3. Franc Pave 
(Šentjernej) 130,8 (20, 20 m), 4. 
Jože Beribak (Krško) 109,2 (24 p, 
24 p m).

Mladinci: 1. Stanko Pompe (Kr
ško) 153,7 ( 26 , 27 m), 2. Jane« 
Selak (Šentjernej) 151,0 (26,5
25.5 m).

Pionirji: 1. Bojan Prudič (Šent
jernej) 129,6 ( 22, 19 m), 2. Jože 
Mavsar (Krško) 127,2 (22 in
19.5 m) L. HARTMAN

SVETOVNO CONSKO PRVENSTVO

SPEEDWAY 1969

Če želite
odgovor ali naslov iz malih 
oglasov, priložite svojemu vpra
šanju dopisnico ali znamko za 
30 din.

UPRAVA USTA

Kdo je kriv, da nadarjeni niladi smučar Marjan šonc  
in še nekateri njegovi sovrstniki niso nastopili na re
publiškem smučarskem tekmovanju, ki je bilo v so

boto in nedeljo na Ravnah? (Foto: S. Dokl)

■  STARI TRG OB KOLPI —
Na starotrški osemletki so imeli 
tekmovanje dvojic v sankanju. Pri 
fantih je zmagal par Pešelj-Ferder- 
ber iz 8. razreda, pred Mihali- 
čem-Majerletom itd. Pri dekletih 
je zmagal par Majerle-Rade, pred 
parom Madranič-Kapš itd.

Imenovali so komi
sije

Upravni odbor AMD Krško je 
na zadnji seji imenoval komisije 
aa izvedbo svetovnega conskega 
prvenstva v speedwayu, ki bo v 
Krškem 11. maja letos 

Gospodarsko finačna komisija: 
Tone Avsec, gradbena komisija: 
Stanko 2igante, športna komisija: 
Ivan Zupančič, turistično-propa- 
gandna komisija: Maks Pogačar, 
komisija za varnost in promet: 
Tone Medved.

L. H.

Od tu in tam
■  NOVO MESTO — Na šahov, 

sksm hitropoteznem turnirju za 
februar je sodelovalo 16 šahistov. 
Tekmovanje je bilo za izbiro kan
didatov, ki so nastopili na dolen
skem hitropotemem prvenstvu V 
Kočevju. Končni vrstni red: 1. 
prof. Penko 13,5, 2. M. Picek 12,
3. Stankovič 10,5, 4. Avsec 10, 5. 
do 6. Bjelanovič, Milič 9,5, 7. do 
9. Ščap, Mladinec, Istenič 8, 10. 
Hrovatič 7,5 itd. (N. N).

■  KOČEVJE — V nedeljo je 
bilo končano IH. kolo in s tena 
tudi medraznedno košarkarsko tek
movanje .v  organizaciji šolskega 
športnega društva gimnazije. Zad
nje kolo je bilo polno presene
čenj, tako da se je stanje na pr
venstveni tabeli celoti spremenilo. 
Rezultati III. kola: 4. razred: 3.a 
22:18 in 2. razred : 3 b 27:21- 
Končni vrstni red: 1. 2. r. 8 točk,
2. 3. b 6 točk, 4. 3. a 2 točki in 
5. 1. r. 0 točk. Tekmovanje je b>- 
lo zelo koristno, saj so gimnazijci 
lepo preživeli tiri nedelje. A. A.

■  KRMELJ — Tu so organizi* 
rali smučarski tečaj, ki ga je vo
dil učitelj Anton Zgonc iz Trži- 
šča. Udeležilo se ga Je 32 šolar
jev. Tečaj je zelo uspel. Tečajniki 
£»o imeli tudi tekmovanje v sla
lomu in smuku. Rezultati: pionir
ji — slalom (10 tekmovalcev): 1. 
B. Logar 2. D. Logar 3. Hočevar* 
smuk — 12 tekmovalcev): 1. Ho
čevar, 2. B. Logar, 3. Tratar; pio
nirke — slalom (7 tekmovalk): L. 
Ržen, 1  Lindič, 3. Z. Logar.

(B. D.)
■  BREŽICE — V nedeljo se Ja 

v Ljubljani končalo tekmovanje v 
zimski ženski rokometni ligi. V A 
skupini so nastopile tudi članice 
brežiškega Partizana, ki so po ne
srečnem začetku prijetno presene
tile. S prepričljivimi zmagami ▼  
zadnjih kolih so se uvrstile na od
lično tretje mesto, takoj za Zame
tom z Reke in Selcami. V zad
njem kolu so premagale Koper z 
18:6 in Kranj z  11:4. (V. P.)

■  KRŠKO — Pionirji Celuloear- 
ja se v telovadnici pripravljajo 
na zimsko republiško pionirsko 
prvenstvo v plavanju, ki bo S, 
aprila v Kranju. Treningi so tri
krat tedensko, vodi pa jih glavni 
trener kluba prof, Niko žibret.

(L. H.)
■  NOVO MESTO — V VI. ko,

lu občinske kegljaške lige so bili 
doseženi naslednji rezulstata: Pio
nir : Dolenjski gozdar 50:0. Vseh 
devet : Luknja 421:495, Krka : 
Stari devet 438:362, Partizan (2bk)
: Železničar 476:506 in Iskra : Par
tizan (2bk) 434:428.

Po VI. kolu je vrstni red na
slednji: železničar. Luknja, Vseh 
devet imajo po 10 točk, Krka in 
Pionir po 8, Stari devet tn Parti
zan po 6, Iskra 2 ter Dolenjski 
gozdar 0 točk. (J. M).

■  KRMELJ — Na rednem hitro- 
poteznem šahovskem turnirju 
»Svobode« za februar je med 12 
Igralci zmagal Sribar. Vrstni red:
1. Sribar 9,5 2. D. Perhaj 8,5, 3. 
Debelak 7,5, 4. F. Kos 6,5, 7. do 
9. Zvar, Jerše, Železničar 6, 10. 
Žitnik 5,5, 11. Prosenik 5 itd. V 
tekmovanju za pokal vodi Sribar s 
17,5 točke pred Debelakom, ki ima 
15,5. (B. D.)

■  BREŽICE — V sredo je bila 
odigrana košarkarska tekma med 
učenci in učitelji z osnovne šole 
bratov Ribarjev. Srečanje se je 
končalo z rezultatom 84:76 v korist 
vzgojiteljev. V ekipi učencev sta 
bila najboljša Zagode in Mersla- 
vič, v ekipi učiteljev pa Bajde, 
Tomše in Rovan. Tekma je bila 
priprava na tekmovanje osnovnih 
šol v košarki, Id bo v soboto v
Brestanici. (P. R-)

■  VAVTA VAS — Svoj drugi 
zimski športni dan bo učenci 
osnovne šole preživeli na Košče- 
nicah nad Romanjo vasjo. Učenci 
so se pomerili kar v petih smu
čarskih disciplinah. Rezultati: 
učenci — smuk: 1. J. Dragman,
2. M. Nose, 3. I. škedelj; slalom: 
1. B. Župančič, 2. I. škedelj, 3. 
M. Ravbar; smučarski teki: 1. J. 
Dular, 2. Z. Erpe, 3. D. Piškur, 
smučarski skoki: 1. M. Franko
(10 in 12 m), 2. M. Ravbar, 3. T. 
Nose; sankanje: 1. D. Šporar, 2. J. 
Dagmar, 3. J. Kozan, učenke — 
smuk: 1. B. Hrovat, 2. I. Novinec,
3. J. Petelinkar; slalom: 1. J. Du
lar, 2. B. Hrovat, 3. I, Novinec.

(J. P.)
■  STARI TRG OB KOLPI —

Na šahovskem prvenstvu osnovne 
šole za dekleta je anagala Anica 
Perše iz 7 razreda; pred Kocetovo, 
Majertetovo in drugimi. (V. K.)

■  BREŽICE — Učenca in učen
ke osnovne šoie bratov Ribarjev 
so pretekli teden spet bili na be
lih poljanah. Srečah so se v ve
leslalomu. Rezultati: (popoldanska 
izmena); učenci — veleslalom: 1. 
Videnič 36,0, 2, Vufanjk 37,0, 3. 
Balon 38,5, 4 Žišek 38,5, 5. Lapuh 
38,8, 6. Rainer 46,8, 7. Zidarič 
47,3, 8. Sečen 48,3, 9. Kuhar 51,5, 
10. Ninčrvič 52,9 itd.; učenke: 1. 
Avšič, 2. Hervol, 3. Bratanič, 4. 
Grahek, 5. Kostevc, 6. Bradač, 7. 
Gorjevšček itd. (Dopoldanska iz
mena: učenci: 1. Ob?rč 32,8, 2. 
Dominko 33,0, 4.šepetavc 35,8. 4.
0.šterberk 36,0 , 5. Galič 37,5, 6. 
Jukas 38,6, 7. Beribak 38,8, 8. Ura- 
stovSek 38,8. 9. Hrovat 39,5, 10. 
Hrastovsek II 41,9 itd.; učenke:
1. Horvatič, 2. Kambič, 3. Bric,
itd. (P. R )

HITROPOTEZNO ŠAHOVSKO PRVENSTVO DOLENJSKE

Penko hitropotezni prvak Dolenjske
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DRUGI KRAJI-DRUGI OBIČAJI?
Z dežnikom rešila 4 milijone

Na zatožno klop sodišča v Banja Luki je zelo hitro 
sedel 24-letni Pero Popovič iz Malega Prnjavora. Lani 
10. decembra zvečer je v mraku napadel blagajničar
ko Alisu Stehlik in ji hotel iztrgati torbico, v kateri 
je nosila dnevni izkupiček 4 milijone Sdin, v glavno 
blagajno svojega podjetja »UZOR«. Bil je mračen in 
vlažen večer, na cestah pa je bila tudi prva poledica. 
Potem ko je Popovič več dni oprezal okoli trgovine 
in opazoval promet ter blagajničar kino delo, se je te
ga večera napotil za njo in ji na najbolj skritem preho
du čez cesto, blizu ekspres-restavracije, izza hrbta 
podstavil nogo. Stehlikova je klecnila, ni pa padla. V 
tem trenutku je Popovič zamahnil s pestjo nad glavo 
ženske, ta pa je bila hitrejša od napadalca: z vso silo 
ga je mahnila z dežnikom po obrazu, kar je objestnega 
mladeniča spravilo s tira. Hip nato je bilo okoli obeh 
že nekaj ljudi, ki so se lotili močnega napadalca in ga 
obvladali. Izročili so ga najbližjemu miličniku, ki ga 
je nezvezanega odpeljal proti upravi javne varnosti. 
Razbojnik je ugodno priložnost izkoristil in izginil v 
mraku.

Ujeli so ga spet naslednje jutro, ko ga je v kabini 
svojega tovornjaka dobil šofer Radosav Tomičevič; s 
pomočjo miličnika Mirka Rogača ga je izvlekel na 
svetlo. Blagajničarka je napadalca takoj prepoznala. 
Ugotovili so, da je Popovič znan kriminalec in speci
alist za krajo železa. Dvakrat je že bil obsojen in je 
presedel že tri leta zapora. Pred sodiščem je hotel za
igrati angelčka: spdnikom je dejal, da Stehlikove ni 
hotel napasti zaradi denarja, temveč ji je hotel samo 
dvoriti, ker mu je všeč . . .

Pogumno in prisebno blagajničarko bodo nagradili. 
Razprava pred sodiščem je trenutno preložena, ker 
iščejo še neko pričo, ki je pred restavracijo videla po
tek celotnega napada.

GLAS, Banjaluka — 3. 2. 1969

Še en Tarzan, 
tokrat iz domačih logov

Stjepan Sipek, po domače »Stef iz Ralritja« pri Sa
moboru, je preživel mlada leta pri neki družini v Ra- 
kitju, v Podsusedu pa se je v tovarni cementa izučil 
za strojnega ključavničarja. Mati ga je 1959 povabila v 
Kanado, kjer je živel pet let, nato pa je odšel v ZDA. 
Živel je v Miamiju na Floridi, kjer so ga zaradi raz
vitega telesa opazili filmski producenti. Pred krat
kim je v holandski koloniji Sariman v južni Ameriki 
posnel film »Beli orel«, ki ga zdaj dokončujejo v Ita
liji. V glavni vlogi Tarzana se je boril za pravico v 
džungli, kjer je pomagal Amazonkam. Moral se je za
res boriti tudi s 140 kg težkim levom in s kroko
dili. Za vlogo Tarzana je kot začetnik dobil 10.000 do
larjev (125.000 novih dinarjev). Stef iz Rakitja ima 
zdaj tudi novo ime — kot Steva Hawkesa ga bomo 
morda še letos videli na platnih naših kinematografov.

SAMOBORSKE NOVINE, Samobor — 1. 2. 1969
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Se mesec dni - pa bo 
znan tudi zmagovalec!

■  16 TEDNOV AKCIJE zbiranja novih naročnikov 
je za nami. Žetev je zadovoljiva: 3376 novih naročnikov 
imamo po zaslugi prizadevnih pismonoš danes več kot 
pred 3 meseci. Uspeh zamegljujejo neljube odpovedi, 
toda proti temu smo brez moči. Delo pa še ni končano: 
Se mesec dni, natančneje do 31. marca, traja tekmo
vanje poštnih delavcev, ki širijo domači pokrajinski 
tednik. Kdo bo zmagal? Ne bi radi ugibah ne napak 
napovedovali; stanje je bilo v torek opoldne naslednje: 
DESET NAJBOLJŠIH POST v zadnjih 16 tednih (gle
de na število novo pridobljenih naročnikov):

POŠTA
I*OŠTA
POSTA
POSTA
POŠTA
POŠTA
POŠTA
POŠTA
POŠTA
POŠTA
itd.

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

205 naročnikov 
184 naročnikov 
164 naročnikov 
151 naročnikov 
108 naročnikov 
105 naročnikov 
94 naročnikov 
87 naročnikov 
79 naročnikov 
65 naročnikov

■  Vrstni red se je v zadnjih tednih kar precej 
spremenil, čeprav bo kdo težko ogrozil krško in tre
banjsko pošto. — Objavljamo tudi imena 11 NAJBOLJ. 
ŠIH PISMONOŠ za obdobje zadnjih 16 tednov:

Karel Geršak, Krško:
Anton Hren, Trebnje: .
Vinko Franko, Šentjernej: 
Pavel Kastelic, Vinica: 
Marica Toplišek, Koprivnica: 
Anton Dragoš, Črnomelj: 
Franc Glogovšek, Brežice: 
Ivan Knez, Sevnica:
Franc Šinko, Šentjernej: 
Ladislav Kužner, Koprivnica: 
Nace Pavec, Novo mesto: 
itd.

194 naročnikov 
130 naročnikov 
97 naročnikov 
74 naročnikov 
68 naročnikov 
53 naročnikov 
46 naročnikov 
42 naročnikov 
42 naročnikov 
37 naročnikov 
37 naročnikov

■  Pregled pove, da se vrstni red zadnje tedne ni 
kaj bistveno spremenil, je pa vmes več prijetnih pre
senečenj! Nekaj jih še pričakujemo — presenečenj 
seveda — z njimi pa nadaljnji dvig razveseljive šte
vilko, ki dviga krivuljo v uokvirjenem poročilu na 
prvi strani. UPRAVA DOLENJSKEGA LISTA

" ,

Bo kuram pot
V Ribnici je pred kratkim kura ! 
njaka in beljaka še eno jajce ‘ 
pri Ribnici pa so morali zaklat' 

Je tudi v t

Vse je že kazalo, da bodo pustne običaje, po katerih je Ribnica nekdaj slovela, 
držali pokonci le še cicibani iz vrtca (slika zgoraj, foto Mohar), ko se je razvedelo, 
da leži v ribniški restavraciji »na parah« sam Kurent. »Umrl je naš ata Nace 
Kurent,« so jokali Ribničanje in ga pridno hodili kropit, žalni sprevod je 
popoldne krenil iz »restavracije žalosti« skozi Ribnico mimo vseh gostiln

(slika spodaj, foto: Primc)

Kanček zdravni
škega humorja

Da ne bi mislili, da je 
zdravnikovo delo vedno smrt
no resno, dodajam dve zgod
bici iz praktičnega zdravni
škega doživetja.

Poklican sem bil k starej
šemu bolniku na dom. Spre
jel me je dvajsetletni sin in 
spremil k  očetu.

»Dober dan, oče! Kaj vas 
boli?«

»Tovariš doktor, tako me 
boli v križu, da se ne mo
rem premakniti.«

»Dajte no, oče,« se je vme
šal sin, »sedaj se ne reče več 
križ, sedaj je zvezda!«

Pravkar sem se vrnil z obi
skov. Poleti. Ob 3. uri zju
traj.

Ob 3,30 zazvoni telefon. De
žurna sestra me veže z neko 
tovarišico, ki hoče nujno go
voriti z zdravnikom. Razvije 
se naslednji pogovor:

»Dobro juiro! Dežurni zdrav
nik pri telefonu. Kaj želite, 
tovarišica?«

»Prosim, če takoj pridete. 
Otrok je bvlan.«

»Kaj ga pa boli? Ali ima 
vročino?«

»Ne, vročine nima. čebela 
ga je pičila.«

»Kaj? Sedajle ob pol štirih 
zjutraj ga je pičila? Kam ga 
pa je?«

»Ne, že predvčerajšnjim ga 
je. V levo nogico. Pod kole
nom.«

»Ali je sedaj pičeno me
sto rdeče in boleče?«

»Ne.«
»Ima otrok kakšne izpu

ščaje, je otekel, bruha?«
»Ne.«
»Kaj pa je potem »ploh z 

njim?««
»Srbi ga!«
»Oprostite, ampak zdaj ga 

pa res ne grem praskat.«
Jn ga nisem šel.

Dr. Božo Oblak

Pred 14 dnevi je pri Ivanu- 
ševih v Ribnica znesla bela 
kokoš jajce, ki je tehtalo (po 
njihovi izjavi) 150 gramov, 
medtem ko tehta povprečno 
jajce okoli 60 gramov. Ko so 
Ivanuševi hoteli jajce speči,

Še en sodnik za 
prekrške

Novo mesto je dobilo še 
enega sodnika za prekrške; 
to je diplomirani pravnik 
Vladimir Bajc, dosedanji se
kretar v LABODU. Občinska 
skupščina ga je izvolila za 
osem let.

O b a  t a t i č a  s o  p r i je l i

Pri vlomnem poskusu na 
novomeški tržnici so prijeli 
dva mladoletnika iz Novega 
mesta. Tatiča je zasačil Slav
ko Pajič in enega privedel 
na postajo milice, drugega pa 
so prijeli doma. Morda bo 
zdaj konec vlomov na novo
meški tržnici.

Voda in nafta v puščavi
Sahara, največja puščava 

na svetu, je že od nekdaj 
vzbujala zanimanje učenja
kov. Radi bi odkrili skrivnost 
te nepregledne puščave, po 
kateri je potovanje prav tako 
negotovo kot v polarnem 
morju.

Ljudje so pri iskanju nafte 
našli-dva velikanska sloja vo
de, enega pod drugim. Prvi 
sloj je v globini 300 metrov, 
drugi v globini nad 2Q00 me
trov, do koder so prodrle di
amantne glave vrtalnih sve
drov.

TRI STOLETJA 
To so majhna podzemska 

»morja«. Eno se razprostira 
od mesta Alžira proti vzhodu 
čez južni Tunis in vse do Li
bije. Drugo »morje« leži pod 
alžirsko puščavo. Sodijo, da 
je površina prvega sloja pod
zemske vode velika kot ves 
Balkanski polotok.

Da bi kaplja vode prišla v 
podzemsko morje, potrebuje 
275 let, pravi alžirski inženir. 
Skozi pesek pronica kaplja 
2 cm na dan, torej 730 cm na 
leto. Da pride do globine 2000 
metrov, potrebuje res skoraj 
tri stoletja.

Saharsko podzemsko morje 
pitne vode je sedemkrat večje 
kot Jadransko morje in vse
buje 30.000 milijard kubičnih 
metrov vode.

VSE IŠČE VODO 
Sahara je odprla svoje osrč

je in Alžirija je lani dobila ia 
nje že okrog 25 milijonov ton 
nafte. Toda novih naftnih polj 
in petrokemijske industrije si 
ne moremo zamisliti brez vo
de. Že za rafiniranje 150 litrov 
nafte je treba okrog 3000 li
trov vode.

Prebivalec Sahare je zado
voljen z veliko manjšo količi
no vode kakor ljudje v drugih 
krajih sveta. Pripadnik ple
mena Tuaregov se zadovolji z 
litrom vode na dan, toda de
lavci v novi industriji in v no

vih rudnikih Sahare terjajo 
normalno preskrbo z vodo. 
Kako jim ustreči, če pomisli
mo, da je povprečna poraba 
vode na svetu 40 litrov na 
osebo vsak dan, v ZDA 4000 
litrov, v zahodni Evropi 1500 
litrov! Tudi novo rastlinje, ki 
nikjer tako hitro ne raste kot 
v puščavi, če je zalivamo, 
zahteva več vode, kot si ne
davno mislimo. Samo ena 
sama zeljna glavica »predela« 
oel liter vode na dan, hektar 
koruzne njive pa potroši 40 
tisoč litrov na dan.

Novi saharski izviri so še 
zmeraj izredno dragi. Oprem
ljeni morajo biti s hladilnimi 
napravami, kajti voda, ki pri
teče iz »Saharskega morja« 
na površino, ima 60 stopinj.
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Ce želite zvedeti, kako krsti
jo lovci nove člane, povpra
šajte mlada lovca Lojzeta 
Stiha in Petra Markoviča. 
Zlobni jeziki pravijo, da ima
ta še vedno precej težav, ka
dar sedita. Debelemu Pre- 
skarju iz Kovinarske pa gre 
še sedaj na smeh, ko se spo
minja tega dogodka in si 
ogleduje svojo lopatasto roko, 
o katero ju je »krstil« po ta 
zadnji.

(Iz krških Pustnih novic)

Oprema takega izvira velja 
skoraj milijon dolarjev.

Alžirski znanstveniki so se 
s pomočjo kolegov iz Franci
je, SZ in ZDA začeli zanimati 
tudi, kako bi vročo podzem
sko saharsko 'vodo uporabili 
za ogrevanje stanovanj In za 
druge potrebe v novih nase
ljih na področju naftnih izvi
rov.

Šele ko bodo pod večnim 
saharskim soncem blisnili iz
viri vode, bo mogoče ta sklep 
spremeniti v stvarnost. Tedaj 
ne bo več veljal kruti zakon 
Tuaregov, ki pravi: »Oče mo
ra ubiti sina, če ta ne more 
vzdržati dan hoda po puščav
skem pesku brez kaplje 
vode.«

STANIŠIC
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PRIKUPNE »FLAŠKE« IZ DANINE POLNILNICE. TrebanjS^  
fotografa: med njimi je tudi en »flaškon«) so si letos izmislil®
V Ča teških Toplicah so s to dobro (in še zastonj) reklafl1 
v središču pozornosti pa so bila tudi na pustni torek v Mok* ( 

na Mirni. Samo enkrat je p u s t . . .  (Foto: M.



A M K V U *

v.- ******

reben carski rez?
znesla jajce, v katerem je bilo razen rume- 
“ Tehtalo je 150 gramov -  V Gorenji vasi 
kuro, ki ni mogla znesti še večjega jajca -  
ern jajcu še eno jajce?

azt)ili in iz njega je 
.'imenjak in beljak — 

Pa je ostalo še eno 
elo z lupino), ki je 
>0 gramov.
taevi smo poškodova
lo velikega jajca iz- 
->bseg jajca po višini 
l 21,5 cm, po debelini
i.

*• smo, da je pri neki 
orenji vasi pri Ribni- 
1 kura prav tako ve
ne morda še večje 

"avzaprav kura jajca 
m°gla znesti in so

Č zaklati.

li smo lastnika po- 
lre (želel je, da nje- 
imena ne objavimo) 
I1* ^  so govorice re- 
• okazal nam je tudi 
ko jajce, ki je zakri- 
t kure. Zmerili smo 

obseg po višini in 
^ je še večji, in si- 
n 19 cm. Vendar je 
istnik zatrdil, da jaj- 
150 gramov. Mi jajc 

h tali, pae pa le meri- 
w vemo, kateri se je

zmotil, saj je verjetno mora
lo biti drugo jajce zaradi več
jega obsega tudi nekoliko tež
je.

Lastnik jajca iz Gornje va
si nam je še povedal: »Leta 
1967 je kokošja kuga najprej 
sosedu uničila kokoši, nato 
pa še nekaterim vaščanom in 
tudi meni. Potem sem v lju
bljanski valilnici kupil pi
ščance, ki so se zelo dobro 
obnesli. Njihova pasma ni 
znana, so pa zdaj velike ru
mene kure ter so težke okoli 
5 kg in so zelo dobre jajča- 
rice.

Oktobra lani so začele ne
sti, in to kar množično. Jajca 
so bila nadpovprečno velika 
in nekatera so imela po dva 
rumenjaka. Jajca nosijo še 
zdaj, čeprav je že februar. 
Krmim jih z mešanico cele in 
zdrobljene koruze zjutraj in 
zvečer, opoldne pa s krom
pirjem, zmešanim z otrobi. 
Pozimi jim dodajam še po
sušene jajčne lupine. Vedno 
morajo imeti tudi vodo, da 
lahko pijejo.

Tole so »sestre« tiste kokoši iz Gorenje vasi pri Rib
nici, ki je izgubila življenje zato, ker ni mogla zne
sti 150 gramov težkega jajca (Foto: Primc)

No, in pred dnevi kokoš 
tega velikega jajca ni mogla 
znesti, zato smo jo morah 
zaklati.«

Ribničanje pa ne ba bili 
Ribničanje, če je tudi tokrat 
ne bi uganili. Zdaj se hvalijo: 
»Pri nas imamo kure, ki no
sijo tako velika jajca, da je 
potreben carski rez!«

^°V težko jajce, v katerem je bilo še eno manjše jajce (težko 50 gramov), 
lla pred kratkim v Ribnici bela Ivanuševa kokoš. Na sliki normalno in 
tosko jajce. (Foto: Mohar)

J*ekleta (opom ba 
pustne obleke, 

u sv o jil nagrado, 
Lv^i T rebn jem  in

V treh urah so črnomaljski miličniki izsledili vlomil
ca, ki je 21. februarja ponoči skozi izložbeno šipo 
vlomil v črnomaljsko drogerijo in nabral več ur, ne
kaj zlatnine in brivski aparat. Ukradene predmete_ so 
našli pri Ivanu Sedeju v Kanižarici. (Foto R .Bačer)

Čudne kure
Ko je v ribniški občini 

v neki vasi avtom obilist 
■povozil kuro, je ustavil in  
vprašal najbližjega dom a
čina:

— Je m orda to vaša ku 
ru?

— Ne, ni. Pri nas nim a
m o tako ploščatili-

Enako mnenje ima
Na nedavnem  zboru vo

livcev nek je  v  ribniški ob
čini je  sedanji občinski 
odbornik razlagal svo jim  
volivcem:

— . . .  in danes m ora  
odbornik veliko vedeti. 
Dobro m ora premisliti, 
ka j bo zinil, ka j bo zago
varjal in za ka j bo glaso
val. V občinski skupščini 
so zdravniki, profesorji, 
inženirji, sam i pam etni  
ljudje. Mogoče sem  jaz  
najbolj neum en m ed vse
m i odborniki.

N eki volivec je hitro  
pripom nil:

— No, no, saj prav to 
sem  hotel tudi jaz reči!

Slinavka —  le z 
avtomobilom

Vaščani zaselka Jagodnik in 
dela češnjic pri Trebelnem 
so nadvse zadovoljni, ker sli
navka in parkljevka ne 
moreta v njihove hleve. To 
sklepajo namreč po tem, da 
veterinarji niso prišli cepit 
njihove živine, ker se v za
selek ne da priti z avtomo
bilom. Drugi lastniki goveda 
jim zavidajo to varnost in 
prihranek izdatkov za ceplje
nje.

Pozor, nova vrsta 
gripe!

Za četrtkovo sejo občinske 
skupščine v Trebnjem se je 
eden izmed odbornikov pis
meno opravičil, češ da ne 
more priti, ker ima KONGO- 
SKO gripo. Bralce opozar
jamo, da je nova zvrst ne
varna tudi zaradi tega, ker 
je iz dežele zloglasnega Moi- 
sa čombeja.

Jezikoslovci,
pozor!

Na zadnji seji občinske 
skupščine v Metliki se je 
podpredsednik ObS Sla
vo Prevaljšek pri tolmačenju 
občinskega proračuna več
krat ustavil pri KNJI- 
GAŠIH. Pa se dvigne odbor
nik in vprašan »Govoriš o 
knjigaših, kaj pa je to?« 
Podpredsednik je odgovoril, 
da ima v mislih zasebne 
obrtnike, ki vodijo svoje po
slovanje s knjigami. Jeziko
slovci, pozor!

FREDERIC SONDERN:

O V R A N C U
KI JE ŠEL NA DOPUST

K m alu p a  ga je  začela okolica m ikati in  je  posta l 
neznansko radoveden. Ko je  hodil za gospodom  Peterse- 
noan, si je  vsako s tv a r p rem išljeno  ogledoval. Ovohaval in 
okušal je div je rože. K rave, ovce in  p rašič i so bili p red 
m et pazljivega raziskovanja. »Stal je  tam  in  strm el,« je  
pripovedoval gospod Petersen , »nato pogledal m ene, s tre 
sal z glavo in  p rhal. P rha na  razne načine in vedno vam 
lahko povem , kaj p ri tem  misli.«

P iščeta so se m u zdela očarljiva in enem u je  sledil po 
višem dvorišču, da  bi videl, kaj bo napravilo . Gosi pa  se 
je  bal. Ko se je  sklonil, da bi si eno ogledal, m u je za 
p rijaznost o stro  puhnila  v nos. N ato se je  vsa ja ta  frfo ta je  
zapodila p ro ti njem u. Sandy Mac se je  v s trah u  um aknil 
in odpeketal. G ospod P etersen  ga je  našel še vedno trepe
tajočega daleč doli ob cesti.

S konji na km etiji je  bil Sandy Mac k ar vljuden, ven
d a r jih  je  štel v čisto drug razred  kakor sebe. »Mislim, 
da so se m u zdeli nekoliko štorasti,«  je  pripom nil gospod 
Petersen. »Močno pazi na  to, kako m u strežem o, in m islim , 
da je  skoraj gizdalin.«

Sandy M acova naj več j a izkušn ja p a  je  bilo m o rje  
Suhi pesek je  bil m ehak in nezanesljiv, m okri pa  mrzeL 
Naj je gospod Petersen  poskušal k a r  koli, nič ga n i moglo 
p rip rav iti, da bi vsaj nogo nam očil v vodi. Ko se je  go
spod P etersen  pom ikal dalje od brega, je bil konj ves n e  
srečen, nem irno je  tekal sem  in  tja  in pazil na  gospodarja. 
Ko se je  gospod P etersen obrnil, da  bi zaplaval na h rb tu , 
je  konj p restrašeno  zahrzal in planil za gospodarjem , o 
katerem  je  m enil, da se po tap lja . Ko pa je  gospod Pe
te rsen  v p litv i vodi vstal, se je  konj sunkom a ustavil, se 
užaljen obrn il in  odd irja l p ro ti varnem u bregu. Spotom a 
pa je  odkril, kako p rije tn o  je  šk rop iti z vodo, in  km alu je 
tekal gor in dol po plitvini, dvigal cele curke vode in re
zgetal od razkošja. Po tem  dogodku je imel gospod P eter
sen vedno težave, kadar ga je  ho te l sp rav iti domov.

š tir in a js t  dni počitnic je m inilo. Na poti domov je 
gospod Petersen opazil, da vleče konj z m nogo večjo silo. 
Ko se je  pojavila znana pok ra jin a  pred  K openhagnom  in 
se je  gram ozna cesta sprem enila v asfaltno, je  bilo videti, 
da je  konj posta l nem iren. Gospod Petersen  je  pritegnil 
vajeti in ustavil. »Počitnice so p ri kraju,« je rekel ostro, 
»dostojno m oraš hoditi. Takoj bova v m estu. K aj si bodo 
m islili ljudje?« Sandy May se je  ozrl, nič več ni bil živčen, 
zbral se je. Usločil je  h rb e t te r  s pogledom, up rtim  narav 
nost p redse, odkorakal po ulici s svojim  visokim , elegant
nim  korakom .

»Je pač m estni konj,« je  rekel gospod Petersen. »Uži
val je  na dopustu , vendar ljubi tud i svoje delo.«

Vest o Sandy M acovih počitnicah se je  b rž razširila  
po m estu. E na izmed velikih restav rac ij je  slovesno po
častila njegovo vrnitev. Tisk je  svečano in  do po tankosti 
opisal vso njegovo zgodbo. »KONJ UŽIVA NA DOPUSTU«, 
je  bil eden izm ed naslovov. „

Danci so bili očarani. Neko društvo  je  kupilo na  deželi 
pašnik  in ga nam enilo za letovišče m estn im  tovornim  
konjem  te r  im enovalo gospoda P etersena za častnega člana 
te ustanove. Tvrdke vsega m esta  so začele d ruštvu  pošilja ti 
p rijave za letovanje svojih  konj. T vrdka C hristiansen je 
objavila, da  bo šel Sandy Mac poslej vsako pole tje  za 
š tir in a js t dni na m orje.

G ospod P etersen  je  m oral v gostilnah in  kavarnah  
znova in znova pripovedovati o Sandy M acovih doživljajih  
ob m orju . »V vsem  tem  ne vidim  nič posebnega,« je  ugo
varja l, »konji so po svoje podobni ljudem . In  Sandy Mac 
je  pač zelo inteligenten konj.«

K O N E C
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U s o d a  » P O S A V 
J A «  v  r o k a h  
o d b o r n i k o v

Za torek, 25. februarja, je 
predsednik občinske skupšči
ne Vinko Jurkas sklical se
jo občinske skupščine. Na 
dnevnem redu je bila razpra
va o razmerah v podjetju 
POSAVJE. Vse kaže, da se 
predlog za združitev k sorod
nemu podjetju ni posrečil, 
zato bodo odborniki imeli 
dokončno besedo o nadaljnji 
usodi podjetja. Pričakovati je 
predlog za likvidacijski po
stopek, ker do sedaj ni bilo 
podjetja, ka bi bilo priprav
ljeno prevzeti nase dolgove 
in priključiti POSAVJE k se
bi.

P o k o j n i n s k e  d o b e  
n e  z n i ž a t i

Predsedstvo občinskega sin
dikalnega sveta v Brežicah je 
seznanilo poslanca socialno- 
zdravstvenega zbora zvezne 
skupščine Alojza Libnika s 
6tališči o pokojninskem zava
rovanju. člani se ne strinja
jo z znižanjem pokojninske 
dobe in zagovarjajo predlog, 
da gre delavec lahko v pokoj 
že s 35 leti in delavka s 30 
leti. V tem primeru bi preje
mali pokojnine v višini 75 
odst. od pokojninske osnove, 
in ne 85 odst. kot pri normal
ni upokojitvi. ObSS zahteva 
revizijo pokojnin in kazensko 
odgovornost za vse kršilce 
zakonov’. Občinski komisiji za 
statute predlaga, naj črta iz 
njih tiste določbe, v katerih 
je določeno povečanje oseb
nih prejemkov pred odho
dom v pokoj.

K o n e c  d i v j e g a  
o d d a j a n j a  s o b

Na Čatežu bodo že v pred
sezoni uredili recepcij sko 
službo. Kraj ima največ tu
rističnih sob v vsej občini. 
Do sedaj nad oddajanjem ni 
imel nihče pregleda. Občin
ska turistična zveza se je za
to odločila napraviti konec 
takemu divjemu poslovanju. 
Nova recepcija naj bi posre
dovala turistom sobe v Ca- 
teških Toplicah. Mokricah in 
pri zasebnikih.

U p a n je  n a  v e č ji 
v r te c

Z dnem, ko bodo začeli ko
pati temelje za novo osnov
no šalo v Brežicah, se bodo 
odprle tudi možnosti za bo
lje urejeno otroško varstvo v 
Brežicah. Vrtec bodo verjetno 
preselili v šolsko zgradbo, 
kjer imajo pouk višji razre
di. Tam je dovolj prostora 
za predšolske varovance, na 
voljo pa ste tudi kuhinja in 
jedilnica. Poslopje bodo mo
rali prej še preurediti.

^  S a m o s t o j n i  z a  c e n o  z a s l u ž k a

Takole oblečene so zaželele veselo dobrodošlico prodajalke pri KRKI v pustnih
dneh. (Foto: J. Teppey)

DESET KOVČKOV S KNJIGAMI POTUJE OD VASI DO VASI

S t a r i  o b i s k o v a l c i  s e  s p e t  v r a č a j o

Razgovor z upravnico občinske matične knjižnice v Brežicah Mijo Kranj
čevo -  Na podeželju bero največ v času od oktobra do aprila

»Občinska matična knjižni
ca v Brežicah je največja 
knjižnica v Posavju. Koliko 
knjižnic dela pod njenim ok
riljem?«

Osemnajst jih je v vsej 
občini. Nekatere med njimi 
izposojajo knjige vse leto, 
druge pa delajo samo v glav
ni sezoni od oktobra do ap
rila. V mestu so kar štiri 
ljudske knjižnice matične 
knjižnice, dve knjižnici v 
bolnišnici in knjižnica v do
mu JLA.«

»Ali tudi pri vas opada 
število bralcev?«

»Lam se v primerjavi s 
prejšnjim letom število ni 
dosti zmanjšalo. Opažamo oe- 
lo, da se nekateri stari bral
ci spet vračajo k nam, da 
se bo obisk v knjižnica večal 
in da bomo v prihodnje iz
posodili več knjižnih del. K 
nam prihaja tudi mnogo ta
kih obiskovalcev, ka berejo 
knjige, revije in časnike kar 
tukaj v čitalnici. Naša knjiž
nica je edina v občini, ki je 
urejena po prostem pristopu, 

zato je za obiskovalce tudi 
bolj vabljiva.«

»Kdo so vaši najpogostejši 
obiskovaloi?a

»Večino bralcev predstavlja 
še vedno mladina, ujpokojenci 
in gospodinje. Precej mladih 
bralcev si je zadnje čase za
čelo izposojata knjige v pio- 
nirski oz. gimnazijski knjiž
nici, ki so ju na novo pre
uredili.«

N O V O  V  B R E Ž I C A H
■ V PKTEK SO V MESTU ORGANIZIRANO ČISTIH STREHEin odvažali sneg. Na pomoč so prišli malone vsi zasebni avtoprevozniki, podjetja pa so dala na razpolago mehanizacijo, tovornjakein ljudi - Štab za varstvo pred naravnimi in drugimi hudimi nesrečami se je sestal dan r<rej in hitro ukrepal. Občani so upoštevali opozorila in se lotili čiščenja streh, da so bili pešci varnejši.Glavna ulica je popolnoma brez snega in avtomobili so spet dobili prostor za parkiranje.■ TRGOVSKO PODJETJE KRKA Je v pustnih dneh ponovilolanski običaj: prodajalke v trgovinah z živili so prikupno maskirane stregle kupcem in vsakemu ponudili e skodelico dobre kave brezplačno. Ves dan so imele polne roke dola.■ DANES TEDEN SE JE KON- CALO PUSTNO VESELJE — Velika množica ljudi se Je tudi to 

leto poslovila od i oko j nega pusta, preden so ga izstrelili v vesolje.Poskus ni uspel, toda kaj zato,»aj je že veliko raket končalo na

tleh! V sprevodu je bilo precej mask. Gledalci niso bili ravno obzirni- do njih. Nekateri so se prav pobalinsko ponašali. Kaj- kosali so se med seboj, kdo jih bo več zadel s trdimi snežnimi kepami. Nič čudnega torej, če se je ta ali ona maska maščevala in nasilneže oklofutala.■ V KNJIGARNI SO RAZSTAVILI DALMATINOVO BIBLIJO, ki je pred kratkim izšla. Do po nedelj ka so jih prodali že sedem, čoravno je cena precej visoka. Zanimivo je, da 'so kupci zasebniki in da se zavodi še niso prijavili za nakup. Knjiga velja 750 dinarjev in si Jo mnogi želijo na svojih policah.■ SLABE POTI so marsikateremu šolarju ponagajale. Iz hribovskih vasi s čateškega predela so morali vse dni pešačiti v dolino, ker avtobus ni mogel ponje. Počakal jih je pri Vrančičevi gostilni in jih od tam odpeljal v Brežice. skozi Kapele avtobus prav tako ni vozil prejšnji teden. Otroci so morali na pot v Dobovo pefi.

»Imate dovolj denarja za 
nakup novih Ltnjig?«

»Ves čas smo v finančnih 
težavah. Dotacija občinske 
skupščine doteka neredno, 
razen tega zadostuje komaj 
za najnujnejše. Lani je knjiž
nica kupila 585 novih knjig.
V tem številu so upoštevana 
tudi darila posameznikov. Po
vpraševanje po novitetah je

L i k v i d a c i j a  

i z g l a s o v a n a

Odborniki občinske skiy> 
ščine v Brežicah so na seji 
25. februarja z veliko večino 
glasovali za to, da se obrtno 
kovinsko podjetje POSAVJE 
likvidira. Kolektiv je života
ril že vrsto let in do takega 
konca so ga med drugim pri
peljali tudi greha preteklosti. 
Precej je x temu pripomogla 
KOVINA Bizeljsko, ki ni po
ravnala naročila za 100.000 
dinarjev'. Izguba je ob koncu 
minulega leta dosegla 34.000 
dinarjev. S stečajem se bo 
ta vsota še povečala, vendar 
boljše rešitve ni, ■ čeravno so 
nekateri odborniki menili, da 
bi podjetje le še poskušalo 
najti delovno organizacijo, ki 
bi POSAVJE pripojila. Teh 
poskusov je bilo več, vendar 
ni tolikega bremena nihče 
pripravljen prevzeti nase. 
Banka je odklonila, občina 
razpulaga le s 60.000 dinarji, 
Obrtno Kovinarsko podjetje 
iz Dobove tega ne zmore, 
drugi pa nočejo. Sicer pa 
zdaj POSAVJE tudi delavcev 
nima- več. Samo še kakih 12 
jih prihaja na delo. Vsak dan 
kdo dvigne delavsko knjižni
co in išče zaposlitev drugod.

J. T.

izredno veliko, zato bi mo
rali naročiti nekatera dela 
najmanj v treh izvodih, šol
skega čtiva in knjig, ki jih 
prebirajo otroci za Kajuhovo 
značko, pa še več. K nam 
prihajajo po knjige šolarji 
iz Artič, Kapel, Dobove in 
drugih krajev in nemalokrat 
se zgodi, da odidejo praznih 
rok«

»Kako pomagate okoliškim 
knjižnicam?«

Imamo deset potujočih 
kovčiov. Za te knjige nam 
je dal denar občinski svet 
Zveze k ul turo-prosvetnih or
ganizacij, S knjigami v kovč
kih in njihovo pravilno iz
menjavo delno krijemo po
trebo po novih delih v vaških 
knjižnicah, ki imajo večino
ma le stare knjige «

J. TEPPEY

Kam  b o d o  š li n a s to 
p a t  g a s ilc i

Stoletnice slovenskega gasil
stva v Metliki se bo letos 
udeležilo 25 gasilcev s šesti
mi prapori iz brežiške obči
ne. Na nastopu v Ptuju bo 
sodelovala ženska desetina'iz 
Skopic. Mladinske deseti
ne bodo preskusile svoje zna
nje in spretnosti v Laškem. 
Prireditev je dovolj. Gasilci 
se bodo morali zelo skrbno 
pripraviti nanje, da bodo po
nesli dober glas o sebi na 
vse strani Slovenije.

V  s o b o t o  
k o n f e r e n c a

V soboto, 1. marca, bo v 
Brežicah občinska kandida
cijska konferenca, za katero 
so volivci že izbrali delegate 
na krajevnih konferencah. Na
njo so vabljeni tudi vsi kan
didati.

Usoda priporočil je, da jih 
redko kdo ali pa sploh nihče 
ne upošteva. Pri vsem tem 
niti ni pomembno, kdo jih je 
sprejel. Prav zaradi tega je 
bila občinska skupščina zad
nji dve leti bolj skopa z nji
mi kot v prejšnjem mandat
nem obdobju.

Največkrat je bila v sklepih 
družbenih organizacij in dru
gih organov omenjena potre
ba po združevanju in tesnej
šem poslovnem sodelovanju 
manjših delovnih organizacij, 
ki prav zaradi svoje majhno
sti komaj životarijo. Strokov
nih služb sploh nimajo ureje
nih, ker so premajhne, da bi 
si lahko privoščile strokov
njake. će bi se združile, bi 
se režija marsikje pocenila. 
Tudi proizvodni načrti bi bili 
lahko dolgoročnejši, če bi 
bolje raziskali potrebe po svo
jih izdelkih.

Zanimivo pa je, da so rav
no majhni kolektivi gluhi za 
priporočila o združevanju. Ni 
še dolgo tega, kar je pred
sednik občinske skupščine v 
Brežicah Vinko Jurkas na seji 
občinske konference Zveze ko
munistov razpravljal o tem. 
Dejal je, da se ljudje zavest
no sprijaznjujejo s slabšim 
delovnim učinkom in nižjimi

G o s t i n s k a  š o l a  
v  B r e ž i c a h

Delavska univerza v Breži
cah je za ponedeljek skli
cala prijavljence za gostin
sko šolo, ki jo bo organizi
rala pod vodstvom gostinske
ga šolskega centra iz Nove
ga mesta. Tečajniki bodo že 
po 45 dneh rednega pouka 
prejeli spričevala o polkvali- 
fikaciji v gostinski stroki, 
če bodo uspešno prestali pr
vi preizkus. V tečaju druge 
in tretje stopnje si bodo lah
ko pridobili kvalifikacijo.

M ladi k o m u n is ti  v 
š o ls k ih  k lo p e h

Mladinci, ki so bild zadnje 
čase sprejeti v Zvezo komu
nistov, bodo marca začeli 
obiskovati politično šolo. Pre
davanja bodo dvakrat v ted
nu in se bodo končala sredi 
aprila. Za tako obliko izobra
ževanja so se mladi komuni
sti izrekli sami, pa tudi ob
činski komite jim je priporo
čil strnjen tečaj namesto ob
časnih predavanj.

K u ltu ra  in p r o s v e ta  
v le tu  1968

V ponedeljek se bo v Bre
žicah sestal svet za šolstvo, 
kulturo in prosveto pri ob
činski skupščini. Tokrat je 
na dnevnem redu poročilo o 
delu Zavoda za .culturo in 
poročilo o delu Posavskega 
muzeja v Brežicah v minu
lem letu. Člani bodo prejeli 
tudi informacijo o dejavnosti 
občinskega sveta Zveze kul- 
tumo-prosvetnih organizacij. 
Razpravljali bodo še o spo- 
meniškovarstveni službd in 
vzrokih za velik osip učencev 
na bizeljski osnovni šoli.

B R E Ž I Š K E  V F S T I

osebnimi dohodki, samo da 
bi njihov kolektiv obdržal sa
mostojnost. Delna ovira za 
združevanje izvira morda tudi 
iz tega, ker matična podjetja 
ne skrbe vedno dovolj za raz
voj obratov v občini. Zelo 
težko se odločajo, da bi del 
kapitala investirala na tem ob
močju, čeprav so ob pripojit
vi to zagotovila.

J. T.

P r i p r a v e  

n a  s p r e j e m  

t u r i s t o v

Za bližajočo se turistično 
sezono sta turistična zveza 
in delavska univerza v Bre
žicah pripravili obširen iz
obraževalni program. Po lo
kalnem radiu je poslušalcem 
namenjeno vsako nedeljo po 
eno predavanje. Sliši ga ši
rok krog ljudi, saj obsega ta 
okoliš okoli 80.000 poslušal
cev. Vseh predavanj bo 15.

V večjih krajih občine in 
na šolah so predvidena 
po štiri predavanja, ponazor
jena s filmi in diapozitivi. 
Program obsega še kuhar
ski seminar za zasebne go
stince, ki ga vodi Šolski cen
ter za gostinstvo v Novem 
mestu, ter seminar za zaseb
ne gostince in nekvalificirane 
gostinske delavce v družbe
nem sektorju. Sledili bodo 
Še seminarji za delavce turi
stičnih društev in lastnike 
zasebnih turističnih sob.

14. in 15. februarja je bil v 
bifeju prosvetnega doma v 
Brežicah praktičen prikaz pri
pravljanja hrane iz napol 
pripravljenih in konzervira
nih jedil. Sodelovala so pod
jetja KOLINSKA, MERX, 
FRUCTAL, ARGO in SLOVE
NIJA VINO — obrat Brežice. 
Pomagali sta tudi trgovski 
podjetji KRKA in LJUD 
SKA POTROŠNJA ter zdra
vilišče Cateške Toplice. De
monstracijo priprave prej 
omenjenih jedil bodo kmalu 
ponovili za širši krog ljudi 
iz Posavja. D.

; .........  ^  ... t m i i M - /S.t,
Na pol dokončani dom Jugoslovanske ljudske armade v Brežicah. Samska stano
vanja so pripravljena za vselitev, dvorano in klubske prostore pa bodo dogradili

poleti. (Foto: Jožica Teppey)

R A D IO  BREZICE
PETEK, 2*. FEBRUARJA: 18.00 do 18.26 Nove plošče RTB, obvestila in reklame. 18.25—619.30 Glasbena oddaja Izbrali ste sami.
NEDELJA, 2. MARCA: 11.00 Do mače zanimivosti — Komentar seje skupščine občine Brežice — Franc Volčanfiek: Analiza občnih zborov sindikalnih podružnic — Za naše kmetovalce: magnetofonski zapisrazgovora's predstavniki Slovenije vina o obnovi vinogradov v Spodnjem Posavju — Novi posnetki ansambla STEB — Inž. Marjan Horžen — Cvetje in lončnice v vsako hišo — turistično predavanje Obvestila, reklame in spored kinematografov— 13.00 Občani čestitajo in pozdravljajo.TOREK, I. MARCA: 18.00 do19.00 Novo v knjižnici — Jugoton vam predstavUa — Iz naše glasbene šole — Športni komentar — Obvestila in filmski pregled — 19.00—19.3o Glasbena oddaja: Di- skofili predstavljajo svoje novosti.

IZ  B R E Ž IŠ K E  
P O R O D N IŠ N IC E
Pretekli teden so v brežiški porodnišnici rodile: Terezija Požun iz Šmarja — deklico, Rozalija Bizjak iz Sr. Pijavskega — dečka, Ana Zupančič iz Vel. vasi — dečka, Milrna Jankovič s Čateža —* Tamaro, Marija Račič iz Viher — dečka, Desanka Frantar iz Zg. Jezerskega — Matjaža, Danica Janc iz Studenca — dečka, Frančiška 

Mirt iz Arme&kega — Jožeta, Anica Gačnik iz Sevnioe — Polono, Milka Ajster iz Koritnega — dečka, Marija Pleslič iz Brežic — Violeto in Tatjana Močan te Dobove — Jasno.

B R E Ž IŠ K A  
K R O N IK A  N E S R E Č

Pretekli teden so se ponesrečili in iskali pomoči v brežiški bolnišnici: Karri Mokrovič, sin kmeta iz .Loč Je padel na dvorišču in si zlomil levo roko; Jane/ Kamni* kar, delavec iz Pesjega, Je padel 1 pri smučanju in si poškodoval lovo nogo; Rudolf 1’eanjšek, električar ta Bretijega, Je padel na poti in sl zlomil lovo roko; Vesna Brstel j, hči kmeta iz Brateljev. se je (oparila z vrelim mlekom po vratu : In roki; Dušan Božič, sin upokojeno« te Brežic, si J« pri smučanju poškodoval levo nogo.



Malo žensk med kandidati
Kandidacijske konference v 

delovnih organizacijah in na 
terenu so se do sobote uspe
šno končale po vsej krški 
občani. Obisk je bil najbolj
ši v podjetjih, pa tudi nad 
obiskom v krajevnih sredi
ščih se ne pritožujejo. Pri 
tem je treba nujno upošte
vati slabo vreme in neprevoz
ne poti.

Volivci so na konferencah 
veliko razpravljali o lokalni 
problematika, o davkih, o 
modernizaciji vaških poti, o 
elektrifikaciji in drugih stva
reh, ki v kraju niso rešene.

Za občinski zbor je bilo 
predlaganih 75 kandidatov. Od 
tiega jih je sprejelo kandida
turo 68. Med njimi sta le 
dve ženski. Srednjo, višjo ali 
visoko izobrazbo ima 27 kan
didatov.

Za zbor delovnih skupno-

Dr. Jože Brilej 
podpisal kandida

turo
Za poslanca republiškega 

zbora slovenske skupščine so 
na kandidacijskih zborih po 
vsej krški občini predlaga’i 
dosedanjega poslanca dr. 
Jožeta Brileja. Kandidaturo 
je sprejel.

Razpasla se je kraja 
avtomobilov

Kraje avtomobilov so posta
le v brežiški občini vse bolj 
pogoste. Pogosto si nekateri 
avtomobil le »sposodijo«, po
tem pa ga vrnejo lastniku. 
Ljudska milica pa avtomobile 
pogosto tudi najde ob poti 
ali na kakem drugem kraju. 
Slavku Zrakiču iz Brežic so 
avtomobil ukradli decembra 
pa ga še zdaj ni dobil nazaj. 
Neznanci so vlomili v njego
vo garažo in avto odpeljali. 
Lastnik je občanu, ki bi za
sledil ukradeni avto FIAT 750 
CE-70-79, obljubil nagrado.

M. JARANOVIC

sti je bilo 56 predlogov. Kan
didaturo je sprejelo 51 kandi
datov. ženske so med njimi 
štiri. Izobrazbeni sestav je do
ber, saj jih ima kar 29 sred
njo, višjo ali visoko šolsko 
izobrazbo.

Mladi oder pripravlja 
Sneguljčico

Vso zimo so se skrbno 
pripravljali za nastop člani 
Mladega odra prosvetnega 
društva »Lojze Košak«, ki 
bodo pod vodstvom Marije 
Sketove uprizorili mladinsko 
igro Pavla Golie »Sneguljči
ca«. Mladi igralci so pričeli 
vaditi že jeseni in so se do
slej pripravljali kar v šols
kem poslopou. Pravijo, da bo 
igra morda že prihodnji me
sec pripravljena. Igrali jo 
bodo doma, obiskali pa bo
do tudi vse tiste odre, na ka
terih Kostanjevičani redno 
gostujejo.

V vsako hišo 
Prešerna!

Letošnji kulturni praznik 
je v Kostanjevici izzvenel 
pod geslom »V vsako hišo 
Prešerna!« Prosvetni delavci 
so najprej napravili anketo, 
s katero so poizvedeli, v ka
teri hiši še nimajo Prešer
novih Poezij. Ugotovili so, 
da je takih hiš osemdeset v 
vsem šolskem okolišu, če
prav je bila taka akcija iz
vedena že pred desetimi leti, 
ko je vsaka hiša dobila svoj 
izvod Prešerna. Letos je 
spet osemdeset domov dobi
lo to knjigo in tako jo 
ima spet vsaka hiša v Kosta
njevici in okolici. Pred nekaj 
let so za kulturni praznik 
zbrali več sto naročnikov za 
knjigo Janeza Trdina »Bajke 
in povesti o Gorjancih« in '  
še prej za Merharjevo izdajo 
knjige »Slovenske ljudske 
pesmi«. Tako so to temeljne 
knjige, ki jih ima vsaka do
mačija v teh krajih.

Večkrat smo že brali v časopisih o celjskih raketah, krška raketna tehnika pa je 
bila v strogi tajnosti vse do 18. februarja 1969, ko je presenetila m eščane kom
pletna kozmonavtska ekipa, opremljena in izšolana za takojšen polet na Luno. 
Raketa je poletela v sredo, 19. februarja, iz Cape Mont Libna, v njej pa je  bil 
sam K. K. K. K. K. (krški kozmonavt komandant kapetan Kurent) s poslovilnimi 
besedami: »Na svidenje na Luni leta 1970 na pustno sredo!« S poletom  so ogrom

no prihranili pri pogrebnih stroških za vrlega kapetana. (Foto: V. Videnič)

S SEJE OBČINSKE SKUPŠČINE V KRŠKEM

Odborniki za samoprispevek šolstvu
Tako v šolah ne morejo več naprej -  Samoprispevek naj bi jih rešil pro

storske stiske in pomanjkljive opremljenosti, če se bo posrečil

Na skupni se ji obeh zborov občinske skupščine 
K rško je  skupščina sp re je la  nekaj pom em bnih skle
pov. Med najpom em bnejšim i točkam i dnevnega re 
da je  bil odlok o prispevk ih  in davkih občanov. To 
ni šlo gladko, k er se skupščina še n i dokončno od
ločila za s topn jo  prispevka iz delovnega razm erja . 
Začasno je  p o trd ila  lansk i odsto tek  4,74. Z m anjšala 
ga bo šele potem , ko bo vedela, koliko dopolnilnih 
sredstev  bo  daila republika.

Odborniki so na tej seji 
povedali tudi svoje mnenje 
o predlogu za samoprispevek, 
s katerim bi izboljšali razme
re v šolski mreži. y  šolstvu 
so kolikor toliko zadovoljivo 
urejeni le osebni prejemki 
prosvetnih delavcev, medtem

Gasilci in borci delajo, drugi pa...

ko so šolski prostori in opre
ma skrajno pomanjkljivi.

Novo šolo bi nujno morali 
zgraditi v Krškem, v Kopriv
nici pa čimprej uresničiti 
načrt za dozidavo. Vse šole 
v občini potrebujejo boljšo 
opremo in bolje urejene pro
store. Skupščina iz svojega 
proračuna teh potreb ne bo 
mogla zadovoljiti, ker denar
ja za te namene nima kje 
vzeti.

Zato so se Krčani spomnili 
na samoprispevek, s katerim 
so poskušali urediti razme
re v šolstvu tudi v mnogih 
drugih slovenskih občinah. 
Ce bi ga sprejeli za pet let, 
potem računajo, da bi v tem 
obdobju zbrali približno 
5,611.270 dinarjev. Od dobro 
zastavljene družbeno-politične 
akcije bo odvisno, kako se 
bodo glede tega odločili ob
čani. Razmere v šolstvu ve
čina ljudi dobro pozna, zato 
je pričakovati razumevanje 
za tako reševanje perečih ma
terialnih razmer v šolstvu.

Nekateri odborniki so se

V zanimivem tekmovanju med gasilci za brizgalno in borci za prapor so 
zmagali borci. . .  -  O vzrokih za mrtvilo v Podbočju

9. februarja je bdi v Pod
bočju občni zbor prostovolj
nega gasilskega društva. Ime
li so se o čem pomeniti, saj 
so malo pred tem kupili le
po, sodobno motorno brizgal
no. Sklep o tem so sprejeli 
na občnem zboru konec 
1967. Odločili so se za zbi
ranje prostovoljnih prispevkov 
in upali, da bodo potrebni 
znesek zbrali do jeseni letos.

Ker so dobro poprijeli, je 
šlo zbiranje hitreje od rok, 
'•flot so pričakovali, že do 
januarja letos so zbrali
10.000 din. Preostanek do 
cene za novo »rosenbauerioo«, 
brizgalno znane avstrijske 
tvrdke iz Linza, je primak
nila občinska gasilska zveza 
Krško. Prizadevni prebivalci 
Podbočja in okoliških vasi, ki 
so se odzvali prošnjam gasil
cev, so pripomogli, da ima 
kraj zdaj brizgalno, s katero 
se bodo lahko domači gasilci 
lotili tudi večjih požarov. Le
tos bodo kupdli še cevi in 
gasilci bodo za nekaj časa 
Preskrbljeni.

16. februarja je bil občni 
zbor ZZB. Tudi borci so se 
na zboru lahko pohvalili z 
Uspehom: lani so se odloči
li razviti novi prapor. Prispev
ke zanj so zbirali pri prebi
valcih in po podjetjih in kaj 
kmalu zbrali 5000 din. V ša
li so ob začetku svoje zbirke 
napovedali gasilcem tekmova
nje, češ: »Pomerimo se, kdo 
bo prej zbral: ali vi, gasilci, 
za brizgalno ald mi, boroi, za 
prapor!« Zmagali so borci, ki 
so že 11. avgusta lani razvila 
lep prapor svoje organizacije.

Veseli smo. da imamo v

Podbočju vsaj dve organiza- 
oiji, ki sta delavni: gasilce 
in borce. Včasih, še predvoj
no, smo imeli v Podbočju 
po dve telovadni društvi, 
dva pevska zbora, tambura
ški zbor in dramatsko sku
pino. Prebivalca pogrešajo, iger 
mladina sestankov in razve
drila, vsi pa lahko najdejo 
razvedrilo edinole v gostilni. 
Težave so s prostorom, saj 
se v Podbočju nobena orga
nizacija razen gasilcev nima

kje sestajati. O majhni dvo
rani, v kateri bi se lahko 
sestajali, govorijo že dolgo. 
Morda pa bo le zgrajena v 
prihodnjem desetletju?

Ob koncu ne smem poza
biti še nečesa: ceste od Kri
žaja do Podbočja. Tako sla
ba je, da se našemu kraju 
vsakdo raje izogne. Ko bi do
bili denar za asifaltiranje, bi 
marsikdo zašel k nam na 
dober cviček in malico in se 
rad še večkrat oglasil! J. S.

zavzeli za to, da bi skupšči
no podrobneje seznanili z 
razmerami, v katerih delajo 
učitelji in učenci na posa
meznih šolskih zavodih, ra
zen tega pa še z učnimi 
uspehi. Njihovi želji bo
ustregla temeljna izobraževal
na skupnost že na prihodnji 
seji. Poslanec Ciril Plut je v 
grobih obrisih pojasnil, kak
šna so učni uspehi. Dejal je, 
da se postopoma izboljšuje
jo in da vsako leto narašča
odstotek tistih, ki v osmih
letih končajo vseh osem raz
redov. Povprečno izdela v 
enem šolskem letu 88 odst. 
učencev, 12 odst. jih zaosta
ne.

Občinska skupščina je od
ločila, da je samoprispevek 
umesten in je strokovnim
službam predlagala, naj pri
pravijo vse potrebno.

M. 2.

Tri katastrske 
občine ostanejo
V Krškem so zadržali tri 

skupine katastrskih občin.
V drugem davčnem okolišu 
bodo plačevali kmetje po 20 
odst. prispevka od katastr
skega dohodka, v tretji sku
pini 13 dost., v četrtem, hri
bovitem okolišu pa le 6 od
stotkov.

Prizadet! volivci 
iz prosvete •

V zboru delovnih skupno
sti krške občine je predvi
denih 29 odbomiških mest 
iz skupine gospodarstva, iz 
prosvete, po eno pa iz pro
svete, zdravstva in občinske 
uprave oziroma družbenih or
ganizacij. Volivci iz kultur- 
no-prosvetnih vrst se pri ta
ki razdelitvi mandatov čuti
jo zapostavljene, zato so za
htevali dva mandata. Ker ob
činska volilna komisija ni 
mogla več spremeniti svoje 
razporeditve, je skupšči
na svetovala prizadetim vo
livcem, naj poiščejo ustrez
nejšo rešitev po samouprav
ni poti. Dogovarjajo se lah
ko z delavca v tovarni papir
ja, ki imajo predvidenih šest 
mandatov, da bi jim morda 
enega .odstopili. Zakonite pra
vice za dve odbomiški me
sti prosvetna skupina nima.

M. Ž.

Krajevna skupnost 
v Kostanjevici je 

zaživela
Odkar je izvoljen za no

vega predsednika krajevne 
skupnosti v Kostanjevici 
Emil Vukčevič, je opaziti 
nov veter. Ne gre še vse ta
ko, kakor bi moralo iti, mar
sikaj pa se je kar čez noč 
spremenilo, saj je do nje
gove izvolitve pravzaprav 
vse dremalo. V razmeroma 
kratkem času pa so zdaj o- 
pravili vrsto komunalnih 
posegov, ki so kraju samo v 
korist.. Zadnje čase se mno
go ukvarjaijio s preučevanjem 
možnosti izgradnje novega 
vodovoda in kanalizacije, ki 
je eno temeljnih vprašanj te
ga kraja. Akcija je nalete
la na posluh tudi na občini, 
zdaj bo potrebno kraj. raz
gibati še za krajevni samo
prispevek. Tako je končno 
vendarle nekaj upanja, da 
bo šlo z dnevnega reda eno 
najbolj perečih vprašanj v 
Kostanjevici, saj je bilo v 
minulem letu samo obsežno 
šolsko poslopje kar tri me
sece brez kaplje vode!

V ponedeljek kan
didacijska konfe
renca v Krškem
Tretjega marca se bodo 

zbrali delegati na občinski 
konferenci v Kriškem. Vseh 
skupaj bo 70. Na konfe
renci bodo obravnavah pred
volilno aktivnost in postavili 
kandidate za poslance re
publiških zborov. Izvolili 
bodo tudi delegate za med
občinsko kandidacijsko kon
ferenco.

Koliko plača obrtnik, koliko kmet
Skupščina je odobrila nove olajšave za kmete in obrtne stroke

KRŠKE N OV I CE

Obrtniki in kmetje so se za potek zadnje občin
ske seje v Krškem zanimali veliko bolj kot običajno. 
Na dnevnem redu je bilo sklepanje o prispevkih in 
davkih občanov. Odborniki so z gradivom prejeli 
tudi predloge za olajšave, ki naj bi jih letos na novo 
vpeljali.

Samostojni obrtniki bodo 
enako obremenjeni kot lan
sko leto, le da jih bo več 
moralo voditi poslovne knji
ge. Do pavšalnih davčnih os- 

■ nov imajo pravico le tisti 
obrtniki storitvenih dejavno
sti, ki ne zaposlujejo tujede- 

i lovne sale in katerih čisti do- 
• hodek ne presega vsote 15.000 
i dinarjev na leto.
, Da pa občinska skupščina 

ne bi preveč prizadela tistih 
obrtnih strok,' ki bolj ali 
manj životarijo in ki jih lju- 

. d je opuščajo, je zanje izgla
sovala olajšavo. Ta znaša 30

odstotkov za lončarsko, ko
vaško, kolarsko, sodarsko, 
čevljarsko, sedlarsko, pletar- 
sko in dimnikarsko obrt. Tu
di krojaštvo, šiviljstvo in 
klobučarstvo bodo deležni 
olajšav, da občani za te sto
ritve ne bodo prikrajšani.

Vsak obrtnik, ki prvič pri
javi obrt, je šest mesecev 
oproščen prispevka, še  na
prej velja oprostitev za obrt
nike, stare nad 60 (ženske) 
oziroma 65 let (moški), če se 
ukvarjajo z uslužnostno obrt
jo. Za priložnostne obrtnike 
je skupščina predpisala naj

nižje pavšalne zneske, upra
va za dohodke pa jih bo po
tem ocenjevala po presoji.

Kmetje bodo prav tako ob
davčeni po lanskih davčnih 
osnovah. Prispevke ne bo 
treba plačevati kmetom v 
hribovitih krajih, če njihov 
katastrski dohodek ni večji od
3.000 dinarjev. Kdor se bo v 
teh krajih odločil, da bo na 
novo zidal hišo ali gospodar
sko poslopje, bo prav tako 
oproščen davka. Isto velja za 
obnovo ali preurejanje, pa 
tudi za nakup opreme, če in
vesticija presega 3.000 dinar
jev. Z novimi olajšavami želi 
občinska skupščina zbuditi tu 
di pri kmečkih "ljudeh več za
nimanja za urejanje turistič
nih sob. Do sedaj kmetje na 
to skorajda niso pomislili, 
ker niso imeli denarja. J. T.

■  AVTOBUSI BREZ VOZNEGA 
REDA. Obilne snežne padavine so 
na cestah povzročile pravo zmedo. 
Tako je na območju občine pre
cej cest neprevoznih ali pa je 
promet na njih zelo otežen. Tako 
delavski avtobus ne more na Ra
ko in v Zg. Pohanco niti ne šol
ski avtobus po zdolske otroke. 
Tisti avtobusi pa, ki se s  težavo 
prebijajo po skoraj neprevoznih 
cestah, vozijo s precejšnjimi za
mudami in povzročajo gospodar
stvu precej škode. Čeprav je mi
nilo že 10 dni od zadnjega snež
nega meteža, se delo cestnega 
podjetja na cestah ne pozna. Ka
že, da na težave niso bili pri
pravljeni.

■  PUSTOVANJE NA VIŠKU. 
Pustni praznik je za nami. Nihče 
ne more trditi, da ga v Krškem 
niso dostojno in slavnostno praz
novali. Na pustno soboto v hote
lu »Semič« ni bilo mogoče dohiti 
praznega sedeža, enak naval Je 
bil tudi na pustni torek v dvo
rani TVD Partizan. Pustne maske

se sedaj zaradi praznih žepov dr
žijo bolj kislo, nasmejani pa so 
gostinci, ki si želijo več tako 
uspešnih pustnih dni v letu.

■  PRIZNAJO, DA NISO PO
GUMNI. Nedavno so občinski 
možje, gospodarstveniki, politiki 
in gostinci odgovarjali na anketo 
o možnosti graditve pokritega 
plavalnega bazena (Intervju je bil 
objavljen v prejšnji številki DL 
na športni strani). Iz izjav veje 
optimizem glede gradnje, anke
tirani pa so tudi izjavljali, da 
so premalo odločni. Občani me
nijo, da tako odkrite izjave že 
dolgo niso brali.

■  VSAK PETEK SPECIALIST. 
Zdravstveni dom je poskrbel, da 
že od začetka februarja ordinira 
v ZD vsak petek od 15. do 17. 
ure specialist za ušesa, nos in 
grlo. K specialistu pridejo zavaro
vanci lahko brez napotnice sploš
nega zdravnika, dovolj je, da 
imajo s seboj potrjeno zdravstve
no izkaznico.
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L oka: zahvala da
rovalcem

Prosvetno društvo »Primož 
Trubar« iz Loke je prejšnjo 
soboto priredilo uspelo pu
stovanje, za katerega so pri
spevale nagrade nekatere de- 
lotne organizacije KOPITAR
NA, LISCA, kmetijski kom
binat »ZASAVJE« in Trgov
sko podjetje Sevnica. Zahva
ljuje se tudi domačemu me
ša t ju Strajnarju za domisel
no nagrado najboljši maski, 
domačim godbenikom, kon
fekciji KORA Radeče in 
Splošnemu trgovskemu pod
jetju Radeče. Ob tej prilož
nosti se zahvaljuje tudi Ivan
ki Žnidaršič, ki je poklonila 
pevskemu oktetu 100 novih 
dinarjev za žalostinki, zapeti 
njenemu pokojnemu možu.

S. Sk.

Za kopališče bodo 
zemljo razlastili

Krajevna skupnost Sevnica 
namerava letos urediti kopa
lišče na Mimi. Ker pa je 
zemljišče nad jezom v Boš- 
tanju last zasebnika, je pred
lagala občinski skupščini, naj 
le-ta sprejme sklep o razla
stitvi, ker drugače ne more 
dobiti tega zemljišča. Zahte
vo je obravnaval tudi svet za 
gospodarstvo in finance in 
menil, da je razlastitev v 
splošnem interesu, to pa je 
na zadnji seji potrdila tudi 
občinska skupščina.

Blanca: kako čez 
Savo?

Ze nekaj tednov ni več v 
uporabi brod, s katerim pre
važajo potnike, predvsem pa 
šolske otroke, iz Arta v šolo 
na Blanco. Toliko je že do- 
služen, da ga je inšpektor 
prepovedal uporabljati. Ker 
ni od Sevnice do Krškega 
nobenega mostu čez Savo, si 
krajevne organizaoije zelo pri
zadevajo, da bi to zadevo 
uredile. V načrtu je bila ce
lo žičnica, vendar kaže, da 
bi bilo še najbolje zgraditi 
nov brod.

IZ ANKETE SOCIALISTIČNE ZVEZE

Vprašajmo se: zakaj?
Le tretjina vprašanih volivcev meni, da odbornik 

lahko vpliva na odločitve skupščine

KJE JE ZNANI SEVNIŠKI PUSTNI SPREVOD? Vsak vprašani Sevničan je 
v torek in sredo zmigal z rameni, zakaj vse, kar je  m esto premoglo v pustnih 

dneh, je bil tale pokop pusta v sredo. (Foto: Legan)
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Ob volitvah še ljudsko glasovanje
Sklep občinske skupščine: ob volitvah bo še referendum o uvedbi samo

prispevka za gradnjo novega zdravstvenega doma v Sevnici

Najprej so odbornike se
znanili s stanjem občinskega 
proračuna za letošnje leto, 
ki mu manjka kar 2,53 mili
jona dinarjev za plačevanje 
vseh obveznosti. Po razgovo
ru s predstavniki republiških 
organov v Celju je razlika si
cer zmanjšana, vendar je pri
manjkljaj še vedno velik.

Ko so v naslednji točki 
dnevnega reda sprejemali od
lok o prispevkih in davkih 
občanov, so izrekli tudi po
misleke nad uvrstitvijo ka- 
tastralne občine Bučke, Met
nega vrha in Pokleka iz dru
ge v tretjo skupino, češ da 
bi bilo potem treba uvrstiti 
v tretjo skupino še nekatere 
druge katastralne občine. Več 
o tem odloku objavljamo po
sebej. __

Občinska skupščina je spre

jela tildi povečano obremeni
tev osebnih dohodkov od 
3,95 na 5,2 odst., s tem da 
se to pri dodeljevanju repub
liške pomoči ne bo smelo 
šteti v redne dohodke občin
skega proračuna.

Na ponedeljkovi seji so 
sprejeli tudi odlok o občin

OD LISCE DO MALKOVCA
■  NADLOGE S SNEGOM. Na 

Pečju pri Sevnici se je pri Zakš- 
kovih že prejšnje nedeljo podrla 
streha, s snegom pa so imeli ve
like težave tudi drugod. Komunal
no stanovanjsko podjetje je raz
obesilo objavo, da po naročilu 
lastnikov odstranjujejo sneg s 
streh in pločnikov.

■  O PSIHOLOŠKI VOJNI. Or
ganizacija rezervnih oficirjev in 
podoficirjev je pred kratkim pri
redila v gasilskem domu predava
nje o psihološki voj hi. Zelo ra
zumljivo je o tem govoril Anton 
Medved, za tem pa je Drago Lup- 
šina posredoval obiskovalcem iz
kušnje osvobodilnega boja v Viet
namu

■  KAR 19 KROŽKOV. Na O-
snovni šoli »Savo Kladnik« imajo 
učenci kar 19 različnih krožkov, v 
katerih dopolnjujejo svoje šolsko 
znanje. Tekmujejo tudi za Kaju
hovo bralno značko. Prijavilo se 
je kar 142 učencev, in sicer 65 za 
bronasto, 48 za srebrno in 29 za 
zlato značko*

■  PRIPRAVE ZA OBČINSKO 
KONFERENCO RK. Ker bo letos 
občinska konferenca RK v Sevni
ci, prosi občinski odbor, naj vsa
ka krajevna organizacija izvoli po 
enega delegata na 5o članov, kot 
to določa statut.

■  NOVE RAZGLEDNICE SEV- 
NICE. Za stoletnico sevniškega ta
bora namerava sevniško gasilsko 
društvo založiti tiskanje večjega 
števila razglednic z motivi Sev
nice.

■  MLEKO SE BOLJ IZPLAČA.
Bolj kot pitanje goveda se tre
nutno izplača reja krav molznic.
V Sevnico vozijo nekateri zaseb
niki mleko celo iz precej oddalje
nih krajev, na primer iz Zabu- 
kovja.

JI NAPISI V CAKALNICAH. V
alnicah sevniškega zdravstvene

ga doma so se že pojavi'11 pri
merni napisi, ki opozarjajo obi
skovalce, da bo 13. aprila v ob
čini ljudsko glasovanje o uvedbi 
samoprispevka za gradnjo novega 
zdravstvenega doma.

KRMELJ: Svet krajevne skup  
nosti je na zadnjih dveh sejah ob
ravnaval med drugim Uidi krajev
no problematiko in ugotovil, da 
bo v letošnjem letu treba poskr-

beti predvsem za to, da bo na
pravljena na asfaltirano cestišče 
skozi naselje zaščitna plast, sicer 
bo nastala občutna škoda. Člani 
sveta so tudi ugotovili, da pred
stavljajo glavni dohodki krajevne 
skupnosti vodarina; ta denar bodo 
uporabili v letošnjem in prihod
njem letu za obnovo vodovodne 
napeljave. Ker dohodki ne bodo 
zadostovali, bo treba misliti na 
spremembo tarife za vodo

SNEŽNI PLAZOVI ZA MIRNO. 
Štiri dni je bila zaprta cesta med 
Jelovcem in Boš tanjem zaradi sne
žnih plazov. Visoka snežna odeja, 
strm hrib in odjuga so povzročili, 
da so plazovi na več krajih nekaj 
metrov na debelo zasuli cesto. 
Vodstvo novomeškega Cestnega 
podjetja se je zelo trudilo in v 
nedeljo so odstranili sneg, cestišče 
pa z buldožerji ponovno plužili 
tako, da so v ponedeljek vozili iz 
Šentjanža avtobusi. V takem pri
meru je najtežje za delavce iz oko
lice Šentjanža, ki morajo zjutraj 
zarana tudi 7 km daleč na vlak v 
Tržišče

ZAKLJUČNI RAČUN SKLADA
za komunalno dejavnost in nego
spodarske investicije občine Sev
nica za leto 1968, o katerem Je 
upravni odbor sklada razpravljal 
na minuli seji, izkazuje, da ima 
ta sklad neporavnanih obveznosti v 
znesku 155.340 din za odplačilo anu
itet banki in medobčinskemu 
skladu za gradnjo Sol. Nekatere 
gospodarske organizacije, ki so s 
skladom sklenile pogodbe o plače
vanj« prispevkov za odplačilo 
anuitet negospodarskih investicij, 
so v celoti poravnale obveznosti. 
Kljub temu pa je dolga Se za 
275.835 din ali 34 % od predvide
nih prispevkov v sklad.

PRAZNOVANJE 100-LETNICE 
TABORA. Se dva meseca nas lo
čita od tega pomembnega prazno
vanja v Sevnici, ki bo 2. maja le
tos. Zaradi tega ima pripravljalni 
odbor veliko dela in Je na seji v 
ponedeljek obravnavi, kaj bo 
storiti v prihodnjih dneh, pred. 
vsem še glede na predlog občanov 
na zadnjem občnem zboru v Sev
nici, da naj bi bilo zborovanje 
na Glavnem trgu, ln ne pred že
lezniško postajo, kot Je bilo pred
videno.

ANTON 
BORŠTNAR

Prejšnji torek zjutraj se 
je po bližnji in daljni 
okolici Malkovca razširila 
žalostna vest, da je umrl 
83-letni Anton Borštnar.

Kdi> ne bi poznal tega 
moža dobre volje, dobre
ga vinogradnika in zaved
nega Slovenca!

Ze 1941 so se pri njem  
zbirali prvi simpatizerji 
Osvobodilne fronte, zato 
so mu Italijani 1942 po
žgali domačijo in še isto 
leto v jeseni ustrelili naj
starejšega sina Toneta. Je
seni naslednjega leta je 
bil med odposlanci slo
venskega naroda v Ko
čevju.

Tudi po osvoboditvi je 
sodeloval v vseh odborih 
ljudske oblasti. Njegoix> 
priljubljenost med ljud
mi je potrdila tudi velika 
množica ob grobu. Kra
jevna organizacija borcev 
v Tržišču je z njim izgu
bila vestnega in dobrega 
člana.

L. UDOVČ

skem prometnem davku ter 
odlok o občinskem promet
nem davku od nepremičnin 
in pravic. Novost je v tem, 
da so lastniki oproščeni pla
čila prometnega davka do 
dveh kubičnih metrov lesa 
za razrez na leto.

Soglasno so udeleženci se
je sprejeli tudi odlok o raz
pisu referenduma o uvedbi 
samoprispevka za gradnjo 
zdravstvenega doma v Sevni
ci, ki bo na dan volitev 13. 
aprila. Tudi na večini nedav
nih kandidacijskih konferenc 
ni bilo pomislekov nad ta-, 
kim načinom zbiranja denar
ja za nujne potrebe.

Največ razprave je bilo k 
predlogu o ustanovitvi prve 
pogodbene družbene obrtne 
delavnice v Sevnici. V^dha 
jo bo Marija Vidic. Predstav
niki konfekcijske industrije so 
nasprotovali ustanovitvi de
lavnice, pripombe pa so tudi, 
da je pogodbeni odnos ohla
pen. Skupščina je končno so
glašala z ustanovitvijo take 
delavnice, ki bo z delom po 
meri in izdelovanjem nekate
rih izdelkov, ki jih sevniška 
industrija ne izdeluje, izpol
nila vrzel, ne da bi zato po
menila nevarnost za to indu
strijo.

B ližajo se spom ladanske 
volitve odbornikov in  po 
slancev, zato  n i odveč opo
zoriti n a  odgovore voliv
cev, izrečene v anketi, k i 
jo  je  organiziralo  vodstvo 
Socialistične zveze v Sev
nici.

Le 3 odst. vp rašan ih  je 
odgovorilo, da  svojega od 
born ika  ne pozna. To do
kazuje, d a  odborn ik i so 
delujejo  z občani. D rugače 
pa so an k etiranci odgovo
rili n a  vprašan je, če so z 
odborn ikom  tud i zadovolj
ni. Zadovoljnih je  le 47 
odst. ank e tiran ih , delno 
zadovoljn ih  42 odst., neza
dovoljnih pa  11 odstotkov.

Zanim ivi so tud i odgo
vori, kakšen  je  vpliv od
bo rn ika  v volilni enoti. 23 
odst. ljud i je  odgovorilo, 
da im a odborn ik  velik 
vpliv, 58 odst. da srednji, 
15 odst. m ajhen, 4 odst. 
vprašan ih  p a  je  odgovo
rilo, da n jihov odborn ik  
n im a vpliva.

Sam o tre tjin a  vprašan ih  
volivcev je  dejala, da je  
n jihov odborn ik  dovolj sa 
m oiniciativen, več ko t pol 
p a  jih  m eni, da je  le delno. 
44,5 odst. anke tiran ih  p ra 
vi, da  je  odbo rn ik  dovolj 
sposoben organizator, 40,5

Volitve 
in imenovanja

Na zadnji seji občinske 
skupščine je bila imenovana 
komisija za izvedbo skupščin
skih volitev. Predsednik je 
Bajko Zupanc, njegov namest
nik Dušan Brelih, tajnik Bo
žo štojs, njegov namestnik 
Alojz Vidic, član Ignac Vin- 
tar, namestnik pa Mišo Ker
šič. Občinska skupščina je 
dala tudi soglasje k  imenova
nju Milke Senčar za ravnate
ljico osnovne šole v Krmelju.

Zavrnjen predlog
V Sevnici so zavrnili pred

log novomeškega Cen sitne
ga podjetja, da bi na parce
li Vinka Okorna iz Tržišča 
odprli nov kamnolom. Zavr
nitev utemeljujejo s tem, da 
je v občini veliko kamnolo
mov in peskokopov, ki ima
jo dovolj velike zaloge.

Zdaj je zares —  
sevniški

Na zadnji seji občinsko 
skupščine v Sevnici so od
borniki potrdili sklep, po 
katerem je nekaj zemljiških 
parcel na Lisci, ki spadajo 
pod občino Laško, prešlo v 
katastralno občino Pod
gorje, ki je že v sevniški ob
čini. Na tej zemlji je namreč 
tudi Tončkov dom, kair po
meni, da je odslej tudi for
malno sevniški.

odst. m eni, da  je  to  le ded
no, 15 odst. p a  odgovarja , 
da n i sposoben.

K je so vzroki, da  v tem  
pogledu odborn ik  ne u s 
treza. Pol anke tiran ih  je  
odgovorilo, da  je  vzrok v 
p rem ajh n i delavnosti in  
prizadevnosti, 27 odst. jih  
je  odgovorilo, da  je  k riv 
da  v neznanju , 22,5 odst. 
pa, da  je  v p reslab i ob 
veščenosti.

Le tre tjin a  anke tiran ih  
m eni, da odborn ik  lahko 
vpliva na odločitve občin
ske skupščine. To je p re 
senetljiv  podatek , ko ve
dno govorim o o m ožnostih  
sam ouprave v občinah. 
P reseneča tud i odgovor n a  
vprašan je, ali se sklepi 
zborov volivcev tud i u re 
sn ičujejo . Le 13,5 odst. 
p rav i »da«, k a r 23 odst. 
je  odgovorilo z »ne«, p re
ostali pa z »delno«.

FRANČIŠKA
JERAJ

Prebivalci Šmarja in Sev
nice so se pred kratkim po
slovili od Frančiške Jeraj, 
79-letne matere petih otrok 
in tete narodnega heroja 
Alojza Kolmana-Maroka.

Pokojna Frančiška je bila 
zaradi svoje napredne in svo
bodoljubne miselnosti znana 
že mnogim predvojnim ko
munistom. V njeni hiši so 
bili sestanki organizacije, za
to ni čudno, da so jo okupa
torji že 1942. zaprli v celj-

PA RAVNO OBČINSKA HIŠA. 21. februarja ponoči 
je i  občinske hiše v Sevnici zdrsnil sneg in pri teni 
odnesel del strehe nad balkonom ter poškodoval 
električno razsvetljavo. (Koto: F. Pavkovič)

siki »pisker«, kjer so jo tako 
hudo mučili, da je izgubila 
eno oko. Vsi trije sinovi so 
bili v partizanih, eden med 
njimi je bil celo prvoborec.
V Jerajevi hiši je bila kurir
ska postaja na poti iz š ta 
jerske na Kranjsko.

Pošteni, dosledni in skro
mni Jerajevi mirni je isika- 
zalo poslednjo čast veliko do
mačinov, zastopnikov borčev
skih in drugih organizacij ter 
občinske skupščine.

KRATKE IZ I 
TRŽIŠČA

■  RAZGOVORI O REFEREN. 
DUMU. Kandidacijske konference 
so za hami. Lahko rečemo, da Se 
nikoli doslej niso ljudje tako ži
vahno obravnavali predlaganih 
kandidatov za odbornike. Oplaziti 
je, da prebivalci občine veliko 
razpravljajo o predlogu za uvedbo 
samoprispevka za gradnjo zdrav
stvenega doma. Nekateri imajo So 
pomisleke.

■  NALASC NAGAJAJO. Veliko 
dol se na območju KS Tržišče na
redi mimo krajevne skupnosU. 
Poseben primer pa je vas Skrov- 
nik, kjer je večina ljudi za skupno 
delo, le Majorjevi nagajajo. L J ud. 
Jo iz vasi zahtevajo, naj pride sa
nitarni inšpektor in pogleda, kako 
namenoma spuščajo gnojnico po 
oosti mimo drugih hiš. Pravijo, da 
Je potrebno take primere kazno
vati.

■  PASJA ZAPORA. Od 18. fe
bruarja naprej jo uvedena na ce
lotnem območju krajevnega urada 
pasja zapora (kontumac), kor so 
Je baje med volkovi in lisicami 
pojavila steklina. Vso p-se Jo po
trebno imeti privezano na verigi, 
sicer jih bodo pokončali.

■  ZANIMANJE ZA IHEDAVA- 
NJE. Pred kratkim je predaval na 
MfUkovcu inž. Zvone Polikan. di
rektor sevniškega km eti jskoga 
kombinata. Takih predavanj si 
kmetovalci Se želijo. LIT

SliVNlŠKLVESTNIK
J l _  .



Oddaja zadružne zemlje
Zadružni svet je sklenil za letos oddati okoli 

300 ha travnikov, da bi zmanjšal izgubo

V nedeljo, 2. marca, bodo 
na zborih kooperantov kme
tijske zadruge Trebnje 
razpravljali tudi o sklepu 
zadružnega sveta, po katerem 
naj bi dali v kooperaci
jo kmetom okoli 300 ha za
družnih travnikov. Kmetova
lec, ki bi tako kupil seno 
na rastilu, naj bi plačal ne
kako 300 do 550 din od hek
tarja ter se obvezal prek za
druge prodati tržne viške v 
mesu ali mleku po dnevnih 
cenah.

K temu sklepu pristavljajo 
v zacžrugi, da imajo že sko 
raj izpraznjeno pitališče za 
govedo v Martinji vasi in da 
bodo z oddajo zemlje zmanj
šali izgubo v lastni proizvod
nji. To pa je zahteva, kd je 
napisana tudi v volilnem pro
gramu. V prihodnje bo za- 
druga pospešila kooperacijo 
z zasebnimi kmetovalci in 
odpravila prelivanje ustvarje
nega dohodka iz zasebnega 
v družbeno kmetijstvo.

Kmetijska zadruga Trebnje 
je imela v letu 1968 znova iz
gubo, in to 228.292 dinarjev, 
ki jih je poravnala iz lastnih 
virov. Ker v sedanjih tržnih 
razmerah v živinoreji ni bilo 
mogoče pričakovati dosti

Predviden je enak 
posek

Trebanjski obrat GG Novo 
mesto je predlagal, naj bi ko
ličina lesa, namenjenega za 
posek znašala prav toliko 
kot prej, to je 1400 kubičnih 
metrov iglavcev in 5400 ku
bičnih metrov listavcev. To
likšna količina je bila pred
videna tudi za leto 1968-69, 
vendar je bilo v resnici po
sekanega še celo nekaj manj 
lesa. Mokronoški obrat, ki 
spada v GG Brežice, predla
ga za dve leti posek 3000 ku
bičnih metrov iglavcev ter 
12.700 kubičnih metrov listav
cev. Končno odloča o tem 
občinska skupščina.

ugodnejšega finančnega rezul
tata, se je zadružni svet 19.' 
februarja odločil za predlaga
ni ukrep.

Travnike nameravajo odda
jati na licitacijah. Ob enakih 
pogojih bodo imeli prednost 
nekdanji lastniki zemlje, ki 
jo je zadruga pridobila z 
arondacijo. M. L.

Franc Povh —  na
čelnik davčne 

uprave
Občinska skupščina je na 

predlog komisije za volitve 
in imenovanja prejšnji te
den imenovala za načelnika 
davčne uprave v Trebnjem 
Franca Povha, dosedanjega 
računovodjo Tovarne šivalnih 
strojev na Mimi. Hkrati je 
imenovala za davčnega in
špektorja Pera Damjanoviča, 
sedanjega uslužbenca davč
ne uprave. Oba izpolnjujeta 
predpisane zahteve.

Za bližnje volitve je bd&a 
imenovana tudi občanska ko
misija za volitve. Predsednik 
je Janez Gartnar, namestnica 
Alojzija Kovač, tajnik Jože 
Godnjavec, namestnik Janeza 
Zajca, član Alfonz Tratar, 
namestnica pa Marija Kolar.

Prijavite 
krompir!

Kmetijska zadruga Tre
bnje poziva kmetovalce, 
naj čimprej pripravijo tr 
žne presežke krompirja, 
da bo vodstvo zadruge 
poiskalo kupce, v zadrugi 
pristavljajo., da vsak kme
tovalec lahko proda krom
pir, če ima le pravočasno 
prijavljene količine po 
sorti in kvaliteti. Tudi za 
letos bo zadruga prijavila 
vse tržne presežke krom
pirja pri direkciji diržav- 
nih rezerv.

1!

MOKRONOG JE DAL LETOS V KOŠ MIRNO IN TREBNJE. Res so si Mirenčani 
letos izm islili originalno masko, kako »občina« z bičem priganja davko- in pri- 
spevko-plačevalca, vpreženega v volovski jarem, toda mokronoška kmečka ohcet, 
ki jo je pripravil tamkajšnji klub larfarjev, je zasenčil vse drugo. Prireditev, ki 
bi lahko postala tradicionalna, je pritegnila več sto firbcev in pustnih veseljakov.

(Foto: M. Legan)

PO OPRAVLJENIH KANDIDACIJSKIH KONFERENCAH V OBČINI

Katerega boste izbrali na volitvah?
Za 58 mest v občinski skupščini kandidira blizu sto ljudi

O pravljene so kandidacijske konference, na ka
te rih  so volivci p o trd ili kandidate za odbornike ob
činske skupščine. Večina kandidacijskih  konferenc 
je  bila uspešna, ponoviti jih  je  bilo treb a  le v treh  
k rajih . O bjavljeni spisek p o trjen ih  kandidatov še ni 
povsem  popoln, ker m anjkajo  kandidati s teh treh  
konferenc: iz B istrice, Čateža in Velike Loke.

Na spomladanskih volitvah 
bodo volivci izbirali med na
slednjimi kandidati: Sela— 
šumberk: Ježe Perko, Janez 
Ozimek, Miha Ozimek; Veli
ki Gaber: Anton Praznik, To 
ne Klemenčič v eni volilni 
enoti in Aloje Kastelic ter 
Anton Fortuna v drugi volil
ni enoti. V šentlovrencu kan
didirata: Anton Grabljevec in 
Jože Medved; Dobrniču v eni

MISLI O OBREMENITVAH KMETIJSTVA IN GOSPODARJENJU Z GOZDOVI

Kisla voda dražja od mleka!?
Kje je tu sorazmerje po vloženem delu? -  Pri predpisovanju obveznosti 

gredo povečini vsi molče mimo poslabšanja položaja kmetovalca

D anes teden je  im ela občinska skupščina T rebnje 
na dnevnem  redu odlok o prispevkih  in davkih ob
čanov te r poročilo o gospodarjen ju  v zasebnih go
zdovih. K ot nalašč priložnost, da lju d je  povedo vse 
tisto , kar jih  tišči, ker si k ljub  p rizadevanju  ne m o
re jo  zagotoviti boljšega življenja. Ko objavljam o n ji
hove najvažnejše m isli, se zavedam o, da n i dovolj 
ljudem  om ogočiti, da javno spregovorijo , tem več je  
po trebno  stvari sprem eniti, izboljšati.

Naj spregovorijo  izjave 
sam e. Izrečenim  m islim  ni 
treb a  dosti dodajati!

IVAN BOH, km et iz Za- 
b rd ja : »Kdo m i zna to
razložiti: reprodukcijsk i
m ateria l se stalno  draži, 
pridelk i pa so se toliko 
pocenili. V gostilni je 
treb a  odšte ti za liter ki
sle vode toliko, ko t dobi 
km et za dva litra  m leka. 
Ce preračunam , zaslužim  
to liko kot ,a restan t‘ na 
Dobu, pa nisem  najslabši 
kmet.«

PAVEL GABRIJEL: Po
glejm o km etijsko  zadrugo. 
Im a velike površine, dobro 
zem ljo, m ehanizacijo, pa 
im a vedno izgubo. Kako 
naj potem  km et donosno 
prideluje?«

NACE DEŽMAN: »Poli
tika do zasebnega k m etij
stva je zgrešena. P ripelja la 
je do tega, da im a km et 
Za največ dela najslabši 
standard.«

O dbornik 2 AGAR: »Po
Vaseh okoli Trebelnega ne

m orem o p ro d ati pridelka, 
ne s pom očjo zadruge ne 
drugače.«

FRANJO BULC: »O teh 
zadevah sam o razprav lja 
mo, ukrenem o pa ničesar.«

FRANC JEVNIKAR: »Pri 
nas se te  stvari prepočasi 
u reja jo , ker odgovornih ne 
bolijo  tako  ko t nas. Po
glejm o gozdarstvo: Zakaj 
taka sikrb za gozdove, ki

Zavrnjen predlog GG 
Brežice

GG Brežice je predlagalo, 
da bi odkazovalo les le en
krat za dve leti, in ne vsako 
leto kot doslej. To je ute
meljevalo z zmanjšanjem 
stro&oov za odkaaovanje. Svet 
za kmetijstvo in gozdarstvo 
je menil, da so dosedanje 
izkušnje j© dokazale, da 
sprememba ne bi bila na 
mostu, njegovo stališče pa 
je sprejela tudi občinska 
skupSčina. Svet je predlagal, 
naj bi sprostili prodajo lesa.

toliiko stane; km et, lastn ik  
gozda, pa po tem  tako m alo 
dobi za les. Zakon o go
zdovih je  nu jno  sprem e
n iti tako, da bodo zm anj
šani strošk i, ki gredo zdaj 
na račun lastnika.«

NACE DEŽMAN: »Iz
prakse vem, da je po
trebno  sprem eniti k rite rije  
za u re jan je  gozdov. Slabše 
gozdove vse do sedaj p re 
več obrem enju je in ni za
služka ne za km eta ne za 
gozdno gospodarstvo. Me
nim , da bi bil izhod, če 
bi v republiškem  m erilu 
zbirali denar in  ga vrača
li v izčrpane gozdove.«

To so nekatere m isli iz 
razprave. N a predlog p red 
sednika ObS CIRILA PEV
CA je skupščina sp reje la  
odlotk o prispevkih  in  dav
kih pod pogojem , da bo 
posebna kom isija  pregleda
la zem ljišča in predlagala 
sprem em be v razvrstitv i v 
posam ezne skupine. Glede 
gozdarstva je  skupščina 
sklenila, da je  po trebno  
izrečene m isli podkrep iti 
s podatki in strokovnim i 
ugotovitvam i te r  jih  po
sredovati republišk i skup
ščini. Republiški skupščini 
bodo izročili tud i predlog 
za ustanovitev republiške
ga gozdnega sklada, ki bi 
om ogočil sm otrnejše gos
podarjen je v gozdovih Slo
venije.

M. LEGAN

volilni enot; Milan Kastelic, 
Avguštin Smolič in Jože Je
rič, v drugi pa Jože Novak 
in Jarc Franc.

V Knežji vasi so potrdila 
za kandidata Jožeta Glavana 
in Alojza Mežana, v Štefanu 
pa Staneta Auerspergerja in 
Jožeta Bivaka. V Trebnjem 
so za eno volilno enoto po
trdili kandidaturo Franca 
Jevnilkarja, Božidarja Krav
carja, Naceta škodo, za dru 
go volilno enoto pa Cirila 
Pevca.

Na Račjem selu bodo na 
glasovalnih lističih trij*e kan
didati: Feliks Anže! j, Ivan 
Dim in Ludvik Povhe, v Dol. 
Nemški vasi pa so potrdili 
kandidature za tari volilne 
enote: v prvi kandidirata
Alojz Meglič in Ivan* Mavec, 
v drugi Janez Bukovec, Pavel 
Zupančič in Anton Kukenber- 
ger, v tretji pa Alojz Beča j, 
Matija Mrveir in Branko Me- 
žan.

Za tri volilne enote so potr
dili kandidaturo taudi na Mir
ni. V prvi kandidirata Nace 
Dežman in Marjan Gerdin, 
v dmugi Vilado Silvester, v 
tretji pa Franjo Bulc in Ivan 
Gričar. V Slovenski vasi kan
didirajo Ivan Kalčač, Franc 
Novak dn Jože Zorenč, v Šent
rupertu pa v prvi volilni eno
ti Anton Škarja, Ivan Hrovat 
in Jože Možina, v drugi pa 
Ciiril Ravnikar in Anton Hri
bar.

Za tari vodilne enote so po
trdili evidentirane kandidate 
ttidi v Mokronogu in na Tre
belnem. V prvi volilni enoti- 
Mokronoga kandidira Franc 
Štirn, v drugi Marija Berce 
in Bruno Jurgilič, v tretji pa 
Marjan Dolinšek in Franc 
Lindič. V prvi vodilni enoti 
Trebelnega kandidirajo Franc 
Vnščaj, Jože Roj ček in Stan
ko Brajer, v drugi Franc Cve
tan, Anton Žagar in Franc 
Krivic, v tretji pa Miha Er
žen, Franc Kovačič in Jože 
Grabnar. .

Opravljene so bale taudi 
kandidacijske konference za 
zbor delovnih skupnosti. Ker 
je v več volilnih enotah zdru
ženo več delovnih organiza

cij, navajamo samo nosilce 
kandidacijskih konferenc in 
kandidate.

Komunalno obrtno podjetje:
Pavel Jurglič in Herman 
Florjančič; Stanovanjsko pod
jetje Trebnje: Aloje Repovž, 
Mercator-PE »Gradišče«: Sta
ne Marinšek, Lojze Mežan; 
Kemooprema: Stane Veliko
nja in Ivan Gale; ŽTP Treb
nje: Alojz Pate in Alojz Str
mec; Iskra—Mokronog: Raf
ko Bijec in Franc„ Pavlič; 
Gradbeno opekarsko podjet
je Mirna: Stanislav Pančur-

Tovarna šivalnih strojev na
Mimi ima dve volini enoti, 
prav tako tudi Modna obla
čila iz Trebnjega. V prvi vo
lilni enoti TŠS kandidirata 
Albin Zorč in inž. Franc Bar
tol j, v drugi pa Jože Brate 
in Franjo Bulc. V prvi volil
ni enoti Modnih oblačil kan
didirata Miha Baškovič in 
Cvetka Smolič, v drugi pa 
Rudi Bec in Jelka Blatnik.

»Dana« — Mirna: Avgust 
Gregorčič, Franc Kolenc in 
Anton Logar; osnovna šola 
Trebnje: Ciril Pungartnik;
osnovna šola Mirna: Marija 
Brezovar, Martina Potokar 
in Franc Videčnik; zdravstve
ni dom Trebnje: dr. Jelena 
P&vičevič; KPD Dob — upra
va: Jože Blažič, Jože Goved- 
nik in Ferdinand Krnc; KPD 
Dob — obrati: Rudi 2ibert 
in Stanko Kolar.

Trebelno: ničesar 
mimo prebivalcev

že skoraj mesec dni je, 
odkar so otroci, ki obiskuje
jo višje razrede osnovne šo
le, s Trebelnega in okolice 
brez šolskega pouka. To je 
še poostrilo zadevo staršev, 
naj bi imelo Trebelno svojo 
osemletko, ker ni mogoče za
gotoviti varnega prevoza v 
Mokronog. Predsedstvo ob
činske skupščine je naklonje
no temu predlogu, vendar 
ga mora obdelati tudi stro
kovna služba. Poudariti je 
potrebno, da nima nihče na
mena ukrepati mimo mnenja 
prebivalcev tega območja, ki 
so na ljudskem glasovanju 
pristali na to, da prispevajo 
denar za izboljšanje material
nih razmer v šolstvu. To je 
izjavil tudi predsednic ob
činske skupščine 20 .febru
arja-

Mokronog: do 
kdaj cesta?

RediAokatera seja občinske 
skupščine mine brez vpraša
nja, do kdaj bo modernizi
rana cesta od Slovenske vasi 
do MJokronoga. Na zadnji je 
predsednik skupščine Ciril 
Pevec pojasnil, da je zago
tovljeno 1,20 milijona dinar
jev, vendar je vprašanje, ko
liko ceste bo s tem denarjem 
asfaltirano. Republiški cest
ni sklad zahteva, da morajo 
biti ceste drugega reda širo
ke vsaj 6 metrov. Dodal je 
taudi, »da ima novomeško Cest
no podjetje svoje zmogljivo
sti zasedene do sredine po
letja in bi z delom na tej 
cesti lahko začelo šele po 
tem času.

Seminar za miade 
člane ZKJ

Občinski komite ZK v 
Trebnjem je v soboto, 22. 
februarja, priredil seminar za 
mlade člane Zveze komuni
stov. Vabljenih je bilo okoli 
70 mladih ljudi, na progra
mu pa je bil oris zgodovine 
ZKJ, razvoj trebanjske obči
ne in mesto Jugoslavije v 
svetu.

Jutri zaključek 
kmetijske šole

Jutri, 28. februarja, bo v 
Velikem Gabru konec dvome
sečne večerne kmetijske šole, 
ki sta jo organizirala delav
ska univerza in ■.tmetijska 
zadruga Trebnje, šolo bo 
končalo skoraj 20 kmetoval 
cev ali več, kot jih je bilo 
na območju Velikega Gabra 
prvotno prijavljenih, kar je 
dokaz, da je bila uspešna. 
Za tako šolo se zanimajo 
tudi v nekaterih drugih kra
jih občine, taco da jo bodo 
prihodnje leto lahko priredili 
drugod

TREBANJSKE IVERI
■  KREDITI ZA NAKUP PO 

UI8TVA. Kmetijska aadruga 
Trebnje daje v svojih prodajal
nah pohištva, gradbenega pohištva 
in gradbenega materala 1 do 2- 
letne kredite z 8 odstotnimi 
obrestmi. Kupec mora plaćati le 
20-odstotni polog. Taka posojila 
je začela uvajati te dni.

■  NESTROKOVNOSTI NI MO
GOČE PRIKRITI. Na občinsko 
upravo je prišlo več lastnikov po 
potrdilo, da bodo lahko dobUi 
dovoljenje 2»  sečnjo lesa, kar 
jim je sneg poškodoval poslopja. 
Med njimi so tudi Retljervi te 
Vrhtrehnja, ki jam j« sneg po
škodoval popolnoma novo gospo
darsko poslopje, ker ostrešje nd 
bilo pravilno vezano. Delo je 
opravil šušmar.

■  MLADIH NI. Na četrtkovem 
občnem zboru krajevne organiza
cije Rdečega križa se Je snova 
pokazalo, da to organizacijo dr

žijo pokonci le še starejši ljudje. 
Tri ženske so v največjem snegu 
prišle celo iz Repč. Na občnem 
zboru so obravnavali priprave na 
poletno krvodajalsko akcijo ter 
razne organizacijske zadeve, dr. 
Janez Zupančič pa je zatem pre
daval o gripi.

■  AKCIJA ZA ODSTRANITEV 
SNEGA. Večina lastnikov hiš in 
lokalov v središču občine se je 
odzvala pozivu in na svoje stroš
ke odstranila velike kupe snega, 
kar je vredno pohvale.

■  GOSTOVANJE IZ VELIKE 
LOKE. KUD »Ivan Cankar« iz 
Velike Loke bo v soboto, 15. 
marca, gostoval tudi v Trebnjem 
z Jurčič -Govekar j evim »Desetim 
bratom«. Ker Je prva predstava 
v Veliki Loki doživela lep spre
jem, bodo razen v Trebnjem go
stovali še na Mimi tn v Šent
janžu.

TREBANJSKEjlOVICE



Olajšave za nove 
obrtnike

Odlok o prispevkih in dav
kih občanov je občinska skup
ščina Kočevje že sprejela. 
Vendar si odborniki niso bili 
povsem enotni, kolikšna naj 
bo davčna olajšava za obrt
nike, ki na novo odpro de
lavnico. Zato so to prepustili 
v presojo svetu za finance. 
Na nedavni seji pa so člani 
sveta soglasno sklenili, da 
znaša davčna olajšava (le za 
prvo leto poslovanja) 70 od
stotkov; svet si je tudi pri
držal pravico, da v nekaterih 
upravičenih primerih na proš
njo obrtnika davek še bolj 
zniža.

Ni zanimanja za 
igrišče

V Kočevju že leta in le
ta ugotavljajo, da bi le 
morali urediti nekaj otro
ških igrišč. Krajevna sku
pnost je imela na razpo
lago nekaj denarja in 
sklicala predstavnike 10 
hišnih svetov z območja 
Kidričeve in šeškove uli
ce, da bi se na njem po
govorili o ureditvi igrišča 
za to območje. Na prvi 
sestanek je prišel le pred
stavnik enega hišnega sve
ta, na drugega pa noben. 
Verjetno bi bilo bolje, če 
bi se KS pogovorila o ot
roškem igrišču z otroki, 
ko z odraslimi ni nič!

V malo šolo že vpisujejo
V mali šoli se bo začel pouk 10. marca -  V 

KEKCU bodo morali odpreti še en oddelek

V Kočevju je zapadlo v preteklih dneh okoli 180 cm snega. Ljudje so hiteli čistiti 
sneg s streh, da jih ne bi podrlo; po m estu pa so pešci hodili po sredini ceste, 

da jih ne bi zasulo. (Foto: Primc)

S  SEJE O B Č IN S K E  S K U P Š Č IN E  KOČEVJE

Vsem zahtevam ne bo mogoče ugoditi
O b č i n s k i  p r o r a č u n  b o  l e t o s  v e č j i  z a  1 4  o d s t o t k o v ,  v e n d a r  š e  v e d n o  z a  

s k o r a j  p o l o v i c o  p r e m a j h e n  -  P o s e b n a  k o m i s i j a  b o  v s a k o  z a h t e v o  z a  d e n a r  
s k r b n o  p r e t e h t a l a  s k u p a j  s  p r o s i l c e m

P o k a l  o s v o j i l  »K O M E T «
KOČEVJE — Na minulem 

4. ekipnem tekmovanju za 
prehodni pckal Zveze šofer
jev so sodelovale 4 šestčlan
ske ekipe Kegljaškega kluba 
Kočevje. Zmagal je KOMET 
(2363 kegljev), 2. PLAMEN 
(2351), 3. Šoferji (2301). 4. 
Zenske (2213). Najboljši po
samezniki: 1. Henigman 430, 
2. Kosten 428, 3.
?42b kčgfjeV. ‘

Avtobus še ne vozi
Konec preteklega tedna za

radi visokega snega Kočev
je še vedno ni imelo drugih 
avtobusnih zvez kot na pro
gi proti Ljubljani in Sodraži
ci. V soboto se je prvič spet 
skušal prebiti avtobus, ki vo
zi do Trave, vsaj do Loške
ga potoka. Proti Novemu 
mestu, Črnomlju, Brodu na 
Kolpi in Osilnici avtobusov 
še niso pošiljali.

Kmalu zbori 
volivcev

Zbori volivcev v kočevski 
občini bodo od 14. do 25. 
marca. Na njih bodo razprav
ljali o občinskem proračunu 
za letos, o krajevnih zadevah 
in obravnavali ter potrdili 
kandidature za volitve odbor 
nikov v občinski zbor, poslan 
cev v republiški zbor in po 
slancev v družbeno-politični 
zbor zvezne skupščine.

Cene v Kočevju in 
Ribnici

Pretekli ponedeljek so veljale v 
trgovinah s sadjem in zelenjavo v 
Kočevju in Ribnici naslednje ma
loprodajne oene:

Kočevje: Ribnica:
(oena v din za kg) 

krompir 1,10 0,85
sveže zelje 1,60 2,00
kislo zelje 1,75 in 1,95 2,00 
kisla repa 1,75 —
ližol v zmjii 5,70 In 6,60 5,00 in 7,00 
čebula 2,90 3,50
česen 13,50 16,00
solate 10,00 4,70 in 9,00
korenje 3,50 3,60
peterSilj 5,00 —
rdeča pesa 2,10 1,50
cvetača 3,55 3,00
jabolka 2,65 in 3,75 4,00 
hruške 3,50 —
pomaranče 5,00 In 5,80 5,20 
limono 5,30 5,60
banane 5,80 5,60
groadje 4,80 5,00
Jajca (cena

za kos) 0,60 in 0,72 0,85

N a zadnji se ji občinske skupščine Kočevje, ki je  
b ila 20. feb ru arja , so sp reje li poročilo  tem eljne izo
braževalne skupnosti, razp rav lja li o inform aciji o le
to šn jem  občinskem  proračunu , sp reje li odlok o do
ločitvi volilnih enot za volitve odbornikov, odlok 
o določitvi obm očij zborov volivcev in sklep o skli
can ju  zborov volivcev.

Po dosedanjih predvideva
njih bo imel letos občinski 
proračun (skupaj s TIS) za
0,7 odstohtka več dohodkov, 
čisti proračun (brez TIS) pa 
14,3 odstotka več dohodkov.

Na drugi strani pa uporab
niki občinskega proračuna 
zahtevajo letos od proračuna 
kar za nad 40 odstotkov več, 
kot so dobili lani. To pa še 
ni vse, ker še vedno prihaja
jo nove zahteve.

če pogledamo posamezne 
zahteve in jih primerjamo z 
lansko realizacijo, potem so 
letos zahteve večje: na pod
ročju izobraževanja in vzgoje 
za 189 odstotkov, v kulturi in 
prosveti za 66 odstotkov, so
cialnem skrbstvu za 18,5 od
stotkov, v zdravstvenem var
stvu za 25,7 odst., v komu
nalni dejavnosti za 49, v dr
žavnih organih za 7,3, narodni 
obrambi za 354, krajevnih 
skupnostih za 71,4, družbeno
političnih organizacijah in 
društvih za 48, negospodarskih

investicijah za 21, gospodar
skih posegih za 36,7, prora
čunskih obveznostih iz pre
teklih let za 137, rezervnem 
skladu za 17, sodišču za 26, 
tožilstvu za 12,5 in v javnem 
pravobranilstvu ,za 25 odstot
kov.

Občinska skupščina je za
radi takega nesorazmerja med 
proračunskimi dohodki in 
zahtevami sklenila, da bo 
imenovala posebno komisijo, 
ki bo napravila analizo, kje 
bi se dalo denar prihraniti.

Takse bodo večje
Pripravljen je osnutek od

loka o novih upravnih taksah 
v občini Kočevje. Predvideno 
je, da bodo skoraj vse takse 
občutno večje, nekatere celo 
kar za 5-krat. Predlagano je 
bilo še, naj bi odlok sprejeli 
na zadnji seji, vendar so ga 
nato odložili in bo sprejet 
verjetno na seji skupščine, ki 
bo v zadnjih dneh marca.

Ta komisija bo ugotovila, ka
ko so v preteklih letih prora
čunski potrošniki porabili 
dobljeni denar, kakšne p ro  
grame dela imajo posamezni 
uporabniki proračuna, če je 
te programe mogoče skrčiti, 
če je bil denar iz proračuna 
koristno porabljen, kaj naj v 
proračunu ostane in kaj naj 
vržejo ven itd.

Komisija bo nato pripravila 
nov predlog proračunskih iz
datkov, o katerem bodo raz- 
ftravJjijli voliyqev..«
zadnjih dneh marca še občin
ska skupščina, ki bo takrat 
proračun verjetno tudi spre
jela.

V Kočevju se bo mala šola 
začela 10. marca. Vpisovanje 
se je že začelo in bo trajalo 
do 5. marca. Mala šola je pri 
vzgojnovarstvenem zavodu v 
ustanovi ČEBELICA na Lju
bljanski cesti 22 in bo imela 
predvidoma 3 oddelke po 25 
učencev: dva dopoldne, enega 
popoldne.

Pouk bo 3-krat na teden po 
3 ure. Šola bo trajala 105 uč
nih ur oziroma okoli 3 mese
ce. Starši bodo morali pla
čati za »učenčka« po 20 din 
na mesec. Lani je malo šolo 
obiskovalo 60 otrok.

Zaradi snega brez 
kruha

Nedavni sneg je povzročil 
precejšnje nevšečnosti celo v 
neposredni okolici Kočevja. 
Tako so bili zaradi neizplu- 
ženih cest v Zeljnah teden dni 
brez kruha; iz Mahovnika pa 
so morali neko žensko, ki je 
morala v bolnišnico, na no
silih nesti do glavne ceste. 
Tudi v službo so morali pre
bivalci teh in drugih vasi kar 

■ skozi cel- sneg. V Zeljnah je 
že teden dni zameten avto 
nekega Koperčana, ki se za
radi snega in neizplužene ce
ste ne more vrniti domov. 
Prav gotovo pa je sneg v bolj 
oddaljenih vaseh povzročil še 
hujše težave.

Kocka je padla
V Kočevju bodo začeli gra

diti novo stavbo za vzgojno- 
varstveni zavod. Strokovnjaki 
so namreč ugotovili, da se se
danje ne splača obnavljati. 
Vendar gradnja še ni tako 
blizu, saj je treba prej za
gotoviti okoli milijon din. De
nar zanjo so že začeli zbirati

nabirali po okoli 300.000 din. 
Tako bodo z gradnjo začeli, 
če bo šk> vse po sreči, v dveh 
do treh letih.

Oba oddelka vzgojnovar- 
stvene ustanove, ČEBELICO 
in KEKCA, obiskuje redno 
okoli 130 predšolskih otrok 
od 2. do 7. leta starosti, od 
tega ČEBELICO 90. Na hrani 
imajo tudi okoli 40 šolarjev.

Zanimivo je, da je število 
predšolskih otrok v KEKCU 
porastlo že na 40 in bodo mo
rali odpreti v njem še en od
delek. še lani so namreč ugo
tavljali, da KEKEC ni dovolj 
zaseden. Zdaj pa se je v no
vah stanovanjskih blokih v 
Podgorski ulici naselilo veli
ko mladih družin — in KE
KEC je rešen.

Zavod ima varstveno usta
novo še v Stari cerkvi. Redno 
jo obiskuje 18 do 20 otrok, 
na hrani pa imajo tudi nekaj 
šolarjev.

Tudi jasli v ČEBELICI se 
vedno bolj uveljavljajo. Zdaj 
je v njih redno okoli 20 do
jenčkov, se pravi otrok, ki še 
niso stari dve leti.

D r a g i  p r e s t o p n i k i
Samo iz območja krajevne 

skupnosti Kočevje je v raz
nih vzgojnih in poboljševal
nih domovih 13 mladoletni
kov. Oskrba zanje je precej 
draga, saj je treba odšteti na 
leto kar 70.000 din.

Radijska oddaja 
iz Kočevja

V nedeljo, 23. februarja, je 
bila v šeškovem domu v Ko
čevju glasbena oddaja RTV 
Ljubljana »Koncert iz naših 
krajev«. Oddajo je prenašal 
radio Ljubljana. Na njej so 
nastopili ansambel Jožeta 
Krežeta s pevcema Franjo 
Kokalj in Andrejem Tirškom, 
trdo Bardorfer s kvartetom 
ZVONČEK in-Silvester Mihel
čič iz Črnomlja z električno 
hamwRitoQ,; Eo&lušalci divo- 
rana je bila skoraj polna — 
so  najbolj ploskali »Uspavan
ki«, »Ptičku in deklici« ter 
»Plesu snežink«.

Z RAZPRAVE O POROČILU KOMISIJE ZA DRUŽBENI NADZOR

Stanovanj premalo, gradnja pa ovirana
Nekateri so menili, da se predpisi ne smejo kršiti, drugi pa, da se ne
življenjski lahko -  O prerazporeditvi namensko zbranega denarja naj 

odloča le občinska skupščina oziroma njen pristojni organ _____

K om isija za družbeni nadzor p ri občinski skup
ščini K očevje je  proučila, kako se izvaja odlok o 
u re ja n ju  in od d ajan ju  m estnega zem ljišča. Med ob
čani je  bilo v zadnjem  obdobju  slišati več pripom b 
v zvezi z oddajo  zem ljišč za zasebno gradnjo .

DROBNE IZ KOČEVJA
■  ■  ■  DRUŠTVO KNJIGOVODIJ 
je priredilo dvodnevni seminar za 
računovodje in knjigovodje. Nanj 
so povabili tudi sekretarje pod
jetij. Na seminarju je predaval 
Rudolf Cajnič iz Ljubljane. Ob
ravnavali so nove gospodarske 
predpise, novi kontni plan in
spremembe zakona o gospodar
stvu. Seminarja se je udeležilo 
nad 50 članov društva in drugih. 
Društvo knjigovodij in računovo
dij Kočevje je zelo delavno in
priredi večkrat slične seminarje.
■  ■  ■  NOVI KIOSK pri stavbi 
občine, ki ea je postavila novo
meška podrS-nica DELA, Je mno
gim obiskovalcem občinskih ura
dov prihranil marsikatero pot. 
Posebno tistim, ki so potrebovali 
kolke, menice in podobno. Ver
jetno bo odvzel ta kiosk ostalim 
trafikam nekaj prometa, občanom 
pa bo le prihranil marsikateri

■  ■  ■  PUST JE MINIL kar mir
no. Bilo je le nekaj veselic po
gostinskih obratih, kjer je bilo 
»za jedačo in pijačo poskrbljeno«.
■  ■  ■  NA DRSALNO REVIJO v 
Celovec je šlo kljub velikemu za
nimanju zelo malo ljudi iz Ko
čevja. Zaradi slabega vremena so 
ljudje odpovedovali prijave. Vse
ga jih je šlo komaj 36, in to

prek Trbiža in Beljaka, kor je 
bil ljubeljski prelaz zaprt. Pot ni 
bila nič kaj prijetna.
■  ■  ■  NAGLA ODJUGA je pri
nesla svoje. Ni se še povsem raz
bohotila, a že so težave. Res ne
kaj nenavadnega je videti, kako 
bulduzer rine grmade snega iz 
mestnih ulic na bližnje travnike, 
kjer so sedaj gore snega. S streh 
Je pričel padati sneg, ki lomi 
žlebove in trga telefonske ter 
električne .žice. Na nekaterih stre
hah ga je bilo nad 145 cm.
■  ■  B LOVSKA ZVEZA Kočevje 
se je že preselila v Dom telesne 
kulture. Pisarno ima v sobi 31, v 
drugem nadstropju, levo
■  ■  ■  MAŠKERADO ZA CICI
BANE, člane svojega društva, je 
priredil TVD Partizan Kočevje. 
Obisk je bil dober. Nad 60 lič
nih malih maškar, zelo domiselno 
oblečenih, je rajalo v telovadnici. 
Starši so bili na balkonu in gale
riji ter so pričakovali izid tekmo
vanja. Komisija iz občinstva je 
izbrala tri najlepše maske, ki so 
bile nagrajene. To je bila že če
trta maškarada partizanskih cici
banov.
■  ■  ■  TURISTIČNO DRUŠTVO 
že prejema razne lepe barvaste 
plakate, ki reklamirajo turistične 
kraje za prihodnjo oziroma letoš
njo sezono. Prejeli so jih od TD 
Umag, TD Postojna, TD Cerknica 
in drugih. Povsod skrbijo, da je 
propaganda za krajevni turizem 
čimprej zunaj, v Kočevju s© pa 
opletamo okoli raznih želja po
sameznikov. Tako si bomo pri
hranili poštnino, ker bomo pro
spekte lahko izročili turistom kar 
v roke, če bodo seveda do Junija 
sploh natiskani

Komisija je ugotovila, da 
Je Stanovanjsko komunalno 
podjetje Kočevje, ki je po
oblaščeno za urejanje in od
dajanje stavbnih zemljišč, 
svojo nalogo zadovoljivo op
ravilo, čeprav večkrat tudi 
ne povsem v skladu z ve
ljavnimi predpisi.

O tem poročilu je razprav
ljala tudi občinska skupšči
na. Razprava se je začela 
zelo ostro. Inž. Dušan Ora- 
žem je menil, da je treba 
sprejete odloke dosledno iz
vajati ali pa jih spremeniti 
oziroma prilagoditi življe
nju. Kdor jih ne izvaja, ga 
je treba poklicati na odgo
vor. Opozoril je, da zasebni 
graditelj naleti na kup ovir, 
preden lahko začne graditi, 
hkrati pa ugotavljamo, da 
stanovanj primanjkuje.

Direktor Stanovanjskega 
podjetja inž. Tone Knafeljc 
je povedal, da skušajo pri 
njih nekatere zadeve reševa
ti življenjsko. Trudijo se 
ustreči zasebnim graditeljem, 
čeprav včasih mimo predpi
sov, saj bi v nasprotnem ne
katerim zapadel kredit, dru
gim potrdilo za sečnjo lesa 
itd.

Odborniki so zahtevali, da 
bi moral zasebni graditelj 
hkrati z zazidalnim zemlji
ščem (ob licitaciji) dobiti ož

jo lokacijsko dokumentacijo 
in gradbeno dovoljenje; zdaj 
namreč za zbiranje te do
kumentacije porabi tudi po 
6 mesecev.

Podpredsednik Tone Šercer 
je menil, da zaradi pomanj
kanja denarja marsičesa ni 
mogoče izvesti tako, kot bi 
bilo najbolje in prav, ven-

Vprašanja 
odbornikov

Na zadnji seji občinske 
skupščine Kočevje so odbor
niki vprašali med drugim tu
di to:

— Bo res urbanistični na
črt predvideval, da bo Ljub
ljanska cesta v Kočevju širo
ka 8 m?

— Je vodovod dobil stroje 
za črpališče? Kakšne so cev
ne izgube vode?

— Kdo bo kaznovan, če ne 
bo odmetan sneg izpred hiše, 
ki je splošna družbena last
nina, a ima v pritličju lokal?

— Vodovod Stara cerkev— 
Gorenje res ni primeren, da 
bi ga podaljšali skozi 2eljne 
in Klinjo vas ter tako krožno 
napajali z vodo mesto in ne
katera okoliška naselja?

dar nepravilnosti skupščina 
ne sme podpirati. Zahteval 
je, da mora v bodoče občin
ska skupščina razpravljati in 
odločati o prerazporeditvi na
mensko zbranega denarja.

Odbornik in član komisije 
za družbeni nadzor Andrej 
Klun je poudaril, da si ne 
more pojasniti, zakaj si lah
ko nekdo po svoje prikroji 
odloke. Menil je tudi, da 
svojo nesposobnost pogosto 
skrivamo za raznimi fasada
mi, češ da »ni denarja« in 
podobno, ter da bi se dalo 
z zbranim denarjem več na
rediti, kot se je.

Odborniki so podrobneje 
razpravljali še o ceni grad
beno opremljenega zemljišča, 
o zazidalnih načrtih, soglasjih 
za gradnjo in drugem. Konč
no so sprejeli sklepe in pred
loge, ki jih je predlagala ko
misija za družbeni nadzor.

KS ima premalo 
pristojnosti

Na zboru občanov krajev
ne skupnosti Kočevje so raz
pravljali o občinskih krajev
nih zadevah, sprejeli pro
gram dela krajevne skupno
sti, program asfaltiranja oest 
in ulic ter izvolili pet novih 
članov v svet KS. Ugotovili 
so tudi, da ima krajevna 
skupnost premalo pristojno
sti in da bi bilo treba bolj 
natančno določita pristojnosti 
občinske skupščine in KS. 
Več bomo o zboru občanov 
poročali prihodniič.



Bo stal motel tudi na Bregu?
Dokumentacija za gradnjo motela pripravljena

Ob zadnjem snegu je mnogo vasi ostalo odrezanih od sveta. V Sušju v ribniški 
občini so vaščani zbili plug in sam i plužili. Delavce so sovaščani postregli s hrano

in pijačo. (Foto: Mohar)

V imenu volivcev prosimo odgovore
Na zadnjih zborih volivcev v ribniški občini ljudje niso dobili odgovorov 
na več vprašanj iz področja gozdarstva, veterinarske službe in oskrbe 

z vodo -  Bodo lahko posekali drevje do konca marca?

Na zadnjih  zborih  volivcev v ribn išk i občini so 
lju d je  m arsikaj spraševali. Na n ekatera  vprašan ja  
so dobili odgovore, na  druga pa  ne. Med vprašan ji, 
na k a te ra  niso dobili zadovoljivih odgovorov, so pa 
zanim iva za večino občanov ali vsaj za večjo sku
pino, so tud i naslednja:

Vso dokumentacijo, tudi 
gradbeno dovoljenje, za grad
njo motela na Bregu pri Rib
nici je oskrbelo stanovanjsko 
komunalno podjetje Ribnica. 
Gradnja motela bo veljala 
okoli 800.000 din.

Poslovno združenje gradbe
nih podjetij IMOS, ki je po
srednik predvidene gradnje, 
se dogovarja z neko zagreb
ško turistično delovno organi
zacijo (po nepopolnih podat
kih z INTERTURISTOM), ki 
naj bi bila investitor.

Kdaj bo razpisana licitacija 
aa gradnjo, še ni znano. Pri
boril sd jo bo najboljši po
nudnik. Zvedeli smo, da bo

Potrebna peš pot
Peš pot od TESKTILANE 

do LIK bo- letos uredila kra
jevna skupnost Kočevje. Na 
tej poti je precejšen promet, 
Kaj hodijo nekateri iz kočev
ske smeri na delo v LIK, 
drugi iz nasprotne smeri 
(Breg, Koblarji, Stara cer
kev, Slovenska vas, Mlaka) 
pa na delo v mesto. To pot 
so doslej občani sami po
pravljali, žal pa so jo spro
ti uničevala razna vozila.

Žlebiču postajo
V žlebiču pri Ribnici je 

križišče avtobusnih prog pro
ti Ljubljani, Kočevju, Sodra
žici in Loškem potoku. Na 
avtobuse čaka tu veliko pot
nikov in šolarjev kar v sne
gu in dežju. Prav bi bilo, 
da bi krajevna skupnost in 
občinska skupščina pa mor
da še SAP poskrbeli, da bi 
Žlebič le dobil primerno av
tobusno čakalnico.

Na zboru v Prigorici so ob
čani ugotovili, da je njihova 
krajevna skupnost v pretek
lih desetih letih s samopri
spevki zgradila vodovod, as
faltirala cesto skozi vas, ure
dila v gasilskem domu pro
stor za sestanke in uredila 
kanalizacijo.

V program za letos pa so 
dali: izgradnjo mostu med 
Prigorico in Dolenjo vasjo,

Razumljivo je, da stari 
kmetje ne morejo zemlje ob
delati tako, kot so jo v mla
dih letih. Zato je pridelek 
manjši, davki pa ne. Toda 
kje dobiti denar za davke?

Krajevne skupnosti najbolj 
poznajo probleme svojih ob
čanov. Zato je bila zelo pa
metna odločitev občinske 
skupščine, da vse prošnje za 
znižanje davčnih obveznosti 
dobe v pretres krajevne skup
nosti. To nalogo krajevne 
skupnosti vestno opravljajo. 
Prošenj je iz leta v leto več. 
Prihajajo predvsem iz kmeti),

med ponudniki tudi stano
vanjsko komunalno podjetje 
iz Ribnice.

Po sedanjih načrtih naj bi 
motel na Bregu imel tudi re
stavracijo :'n parkirne prosto
re, v okolici pa bi bilo zem
ljišče rezervirano za gradnjo 
vikendov. Pred gradnjo bo 
treba zemljišče še komunalno 
opremiti.

Sprejete nove takse
Nove upravne takse v obči- 

*•; Ribnica bodo letos občut
no višje. Tako je sklenila na 
zadnji seji občinska skupšči
na, ki je sprejela tudi odlok 
o taksah. Med drugim je na 
novo uvedena taksa za opo
min, če kdo ni plačal ob vlo
gi predpisane takse.

Odrezani Loški 
potok

Loška potok je bil nekaj 
dni zaradi izredno visokega 
snega, ki so ga namerili več 
kot meter in kakršnega pre
bivalci ne pomnijo že dolgo, 
skoraj popolnoma odrezani 
od sveta. Avtobusni in tovor
ni promet je za več dni po
polnoma zastal. Zameti so 
onemogočili promet in šele 
po nekaj dneh so cesto to
liko izplužili, da je bil mo
goč promet z osebnimi in 
manjšimi tovornimi vozili. Ce
stna služba se je zelo trudi
la, da so cesto od žlebiča 
do Loškega potoka in naprej 
do Trave in Cabra usposobi
li za delni promet. Tudi z 
Notranjsko je bil promet za 
nekaj dni popolnoma preki
njen. —r

asfalitranje ceste od mostu 
do pokopališča, obnovo mo
stu za pešce v smeri Gaberje 
itd. Pri tem bodo potrebova
li tudi pomoč občinske skup
ščine, posebno še, da bi pri
dobili (proti odškodnini) ne
ko zemljišče, kjer bi odprli 
peskokop.

Menili so še, da bo tudi v 
bodoče treba priznati neka
terim kmetom davčne olaj-

Kjer sta ostala doma samo 
ostarela zakonca.

Na nedavni seji sveta kra
jevne skupnosti Ribnica so 
predlagali, naj bi te prošnje 
reševali drugače: občina naj 
bi se vknjižila na prosilčevo 
imetje v višini odpisanega 
davka. Dogaja se namreč, 
da znižujejo davke ostarelim 
kmetom, ko pa ti umrejo, 
pridejo njihovi otroci, ki so 
zaposleni po raznih službah 
m si imetje razdele.

»Menimo,« so dejali na seji 
KS v Ribnici, »da občina ni 
dolžna črtati davčnih obvez-

Gozdarstvo: Ima gozdar
pravico, da odkazuje drevje 
za posek brez prisotnosti last
nika gozda? če ima pravico, 
kateri predpis mu daje tako 
pooblastilo? Bodo lastniki

šave; ponekod pa bodo mo
rala kmečka gospodarstva sa
ma poiskati možnosti, da bo
do poravnala obveznosti.

Ponovno so zahtevali, naj 
bi krajevna skupnost dobila 
del izkupička od prodane ze
mlje SLP, ki jo prodaja ob
činska skupščina.

Zahtevali so, naj občinska 
skupščina prouči možnost 
za zložbo (komasacijo) zem
ljišč. Zatrjevali so celo, da je 
bil tak program za njihovo 
območje izdelan že pred voj
no, izpeljan pa še danes ni.

nosti tistim kmetom, ki ima
jo dobre kmetije, pa čeprav 
so njihovi lastniki stari ljud
je. Davek naj plačajo tisti, ki 
bodo dedovali, če ga ne zmo
rejo njihovi starši.«

Razumljivo pa je, da bodo 
prosilcem, ki imajo bolezen v 
hiši ali nesrečo v hlevu, to 
upoštevali pri znižanju dav
kov. Tako delajo v krajevni 
skupnosti v Ribnici. -r

Zaostriti izterjavo
Lani je bil v proračunu ob

čine Ribnica precejšen iz
pad, ker kmetje in obrtniki 
niso v redu plačevali svojih 
prispevkov. Kmetje so bili ne
redni plačniki predvsem zara
di višjega prispevka za zdrav
stveno zavarovanje, obrtniki 
pa zaradi slabe izterjave.

gozdov mogli in morali pose
kati odkazano drevje v Veliki 
gori do predpisanega roka, 
se pravi do 31. marca?

Veterinarstvo: Kaj menijo 
veterinarski strokovnjaki; ali 
morda škoduje živini, ki ča
ka na prostem, potem pa je 
umetno osemenjena? Ali bi 
se morda dalo ugoditi željam 
kmetov, da bi v vaseh name
stili nabiralnike, kjer bi do
bil osemenjevalec podatke o 
živini, ki se goni, nato pa jo 
šel osemenjevat po hlevih? 
Menite, da bi se zmanjšalo 
število pregonjenih krav (t. 
j. osemenjenih krav, ki pa 
niso postale breje), če bi tudi 
v dolini imeli bika plemenja
ka?

Vodovod: Kdaj bodo mon
tirane močnejše črpalke v 
črpališču na Obrhu in ali bo
do potem naselja nad Ribni-

Nočejo kandidirati
V nekaterih volilnih enotah 

v ribniški občini, kjer bodo 
volili odbornike v občinski 
zbor, nihče ni hotel sprejeti 
kandidature. To se je zgodilo 
le v vaseh, kjer med vaščani 
ni pravega soglasja. V takih 
volilnih enotah bodo kandida- 
oijsike konference ponovili. 
Takih in podobnih primerov 
pa ni bilo v delovnih organi
zacijah, kjer so izbirali kan
didate za zbor delovnih skup
nosti.

■  ■  ■  SNEG JE BIL v zadnjih 
dneh zelo aktualna tema in pov
sod si slišal, kakšne nevšečnosti 
povzroča. V Ribnici je bilo snega 
na kupe. Da ne bi ovirala pro
meta, je Komunala odvažala sneg 
ponoči. Upamo, da v tej zimi ne 
bomo imeli ver toliko težav, kot 
smo jih imeli do sedaj.
■  ■  ■  TERMOMETER Turistič
nega društva Ritanica, ki visi na 
zidu pri prodajalni spominkov, je 
bil v zadnjih tednih deležen ve
like pozornosti, posebno v obdob
ju hudega mraza, ko je živo sre
bro zdrknilo na okoli minus 20 
stopinj.
■  ■  ■  KURENTA NACETA so, 
kot je že običaj, tudi letos po
kopali v Ribnici na slovesen na
čin. Imel je dostojen pogreb, kot 
ga je zaslužil. Kurentove pogre
be so imeli tud v Sodražici in 
Grčaricah. Pustne zabave v vseh 
večjih krajih v občini so bile 
kljub slabemu vremenu dobro 
obiskane.
■  ■  ■  PREMAJHNO IZBIRO kva
litetnega mesa imajo potrošniki 
v mesariji K7 Ribnica, je bilo 
poudarjeno na zadnji seji ofočin-

co (Breg, Zapuže) redno do
bivala vodo?

V imenu občanov prosimo, 
da bi v našem listu odgovori
li na njihova vprašanja na
slednji tovariši: inž. Ferdi
nand Nadler, vodja gozdnega 
obrata KGP v Ribnici (na 
vprašanja o gozdarstvu), Vin
ko Kranjc, direktor veterinar
ske postaje Ribnica (na vpra
šanja iz veterinarskega področ
ja) in Jože Oberstar, direk
tor Vodne skupnosti Kočevje- 
Ribnica ( na vprašanja o 
oskrbi z vodo).

Gostinstvo mora 
sodelovati s turi
stičnim društvom

Trgovsko gostinsko podjet
je Jelka v Ribnici že pripra
vlja načrte za preureditev re
stavracije, ki so jo pred sla
bimi tremi meseci prevzeli 
z drugimi družbenimi gostil
nami vred. Zavedajo se, da je 
možno napredovanje pred
vsem v najtesnejši povezavi 
s turističnim društvom in na
vezavo stikov z drugimi tu
rističnimi in potovalnimi 
agencijami. V Ribnici se lah
ko razvijata predvsem tran
zitni in lovski turizem, mož
nosti pa ima tudi počitniški 
turizem. Za to pa kraj po
trebuje več in boljše preno
čitvene kapacitete kakor zdaj. 
Restavracija ima sedaj tri
najst sob, vendar niso naj
bolje opremljene. Upajo, da 
bodo lahko uredili dvajset 
sob z okrog 40 ležišči, pro
store v restavraciji pa bodo 
kar najbolje izkoristili. Za re
stavracijo bodo asfaltirali 
večji parkirni prostor ter u- 
redili vrt z bifejem.

ske skupščine Ribnica, ko so raz
pravljali o delu kmetijske zad
ruge Tudi cena mesa je pre
visoka. Vse t<. je vzrok, da ne
kateri potrošniki raje kupujejo 
meso drugje, kjer imajo večjo 
izbiro in dobe meao ceneje.
■  ■  ■  ZGNILA JE SILAZNA 
KRMA, vredna 80.000 din, in to 
na zadružnem posestvu na Ugar- 
ju. Za toliko se je tudi zmanj
šal dohodek zadruge. Verjetno bi 
lahko pri zadrugi to škodo vsaj 
omilili, če bi dobro gospodarili.
■  ■  ■  UREDITEV CESTE v no
vem naselju »Pungert« v Ribnici 
je letos v programu krajevne 
skupnosti Ribnica. Cesta je slaba 
in jo Je nujno potrebno urediti, 
da bo zaslužila svoje ime.

Nekoliko višji 
davek

Občinski prometni davek 
v maloprodaji bo po sklepu 
občinske skupščine Ribnica 
letos v občini nekoliko viš
ji za vino in uvožena mo
torna vozila. Tako se bo da
vek na naravna vina zvišal 
od 0,65 din na 0,90 din pri 
litru, pri uvoženih motornih 
vozilih pa od 2 na 4 odstot
ke. Davek na pivo, žgane al
koholne pijače in drugo le
tos v ribniški občini ne bo 
višji. Lani je bilo v ribniški 
občini preprodanih okoli 500 
avtomobilov

Vse sile za 
šolo . . .

V elikopoljanci napenja
jo vse sile, da bi ohranili 
svojo šolo, ki jo obiskuje 
le 9 otrok, analize pa ka
žejo, da bo v naslednjih 
letih še manj šolarjev. 
Vendar se Poljanci ne da
jo ugnati. Iz zanesljivih 
virov smo zvedeli, da na
merava kar 5 mladih go
spodinj še letos poskrbe
ti, da bo poljanska šola 
»čez kratkih sedem let« 
dobila najmanj 5 novih 
učencev. Na zadnji seji 
občinske skupščine Ribni
ca je odbornik iz Poljan 
zagotovil, da se bodo po
ljanski fantje požentii in 
da bo imela šola v na
slednjih 7 do 10 letih do
volj učencev. . .

Novi člani sveta 
KS Ribnica

Krajevna skupnost Ribnica 
je po številu prebivalstva 
največja v občini, saj prebi
va tu skoro petina prebival
cev občine. Zato je  tudi od
govornost članov sveta kraje
vne skupnosti večja kot pa, 
recimo, v majhni KS. To so 
imeli pred očmi tudi volivci 
na delnih- volitvah za nove 
člane sveta KS. Izvoljeni so 
bili: Pepca Zakrajšek, Milo 
Juvane in Pavel Andoljšek, 
vsi iz Ribnice, Polde Kersnič 
iz Hrovača in Jože Klun iz 
Gorenje vasi.

-r

Volitve in imeno
vanja

V občinsko volilno komisi
jo je imenovala občinska 
skupščina Ribnica naslednje: 
Janeza žužka, Gojmira Kit
ka, Vinka Mateta, Franca Ko- 
šoroka, inž. Franca Malnarja 
in Bredo Oražem.

V komisijo za izpopolnitev 
volilnih imenikov so bili ime
novani: Angelca Ivanovič, 
Maks Nosan in Vinko Ker
snič.

V komisijo za lov in ribo
lov je bil namesto dosedanje
ga člana Janeza Picka ime
novan Stane Nosan.

S seje skupščine 
v Ribnici

Na seji občinske skupšči
ne Ribnica, ki je bila 21. fe
bruarja, so sprejeli odlok o 
prispevkih in davkih obča
nov, dopolnilni odlok o ob- 
občinskem prometnem dav
ku, sprejeli odlok o uprav
nih taksah, potrdili pogod
bo o vložitvi stanovanjskih 
hiš v sklad stanovanjskih 
hiš pri Stanovanjskem pod
jetju, spremenili odločbo o 
ustanovitvi Stanovanjskega 
podjetja, odstopili zgrad
bi zdravstvenih postaj v So
dražici in Loškem potoku v 
upravljanje Zdravstvenemu 
domu Kočevje-Ribnica, spre
jeli odlok o volilnih enotah 
za volitve odbornikov in raz
pravljali še o nekaterih dru
gih zadevah

REŠETO tf

Prigoriški kmetje zahtevajo zložbo
Predlog za zložbo (komasacijo) zemljišč je bil izdelan že pred vojno, 
izpeljan pa še vedno ni -  Prigoričani so v minulih letih napravili precej 

z lastnimi močmi -  Letos bodo prosili za pomoč občino

Na zboru volivcev in kandidacijski konferenci 
SZDL v Prigorici so kandidirali za odbornika le Aloj
za Levstika. Ostali predlagani so kandidature od
klonili.

Le upravičenim znižati davek
Ostareli kmetje ne morejo plačati davkov -  Zanimiv predlog KS Ribnica -  

Otroci se spominjajo staršev le, kadar imajo od njih korist

V ribniški občini je iz leta v leto več kmetij, na 
katerih so ostali le ostareli kmetje, običajno mož in 
žena ali pa še tu in tam stric in teta. Mladi so odšli 
s trebuhom za kruhom. Domov se vračajo ob prazni
kih in jeseni po ozimnico. Stara dva pa se ubadata 
z delom in tisočim i skrbmi, kako se bosta preživila.
Životarita ob vsej zem lji in otrocih, ki živijo lepo živ
ljenje v mestih.

RIBNIŠKI ZOBOTREBCI



VABLJENI VSI 
BORCI

V soboto, 1. marca, bo 
ob 19. uri v črnomaljskem 
Prosvetnem domu občni 
■bo r krajevne organizaci
je ZZB NOV. Ker je dnev- 
Oki red zelo pomemben, 
vabijo k čdm večji ude
ležbi.

Lepa slovesnost 
v Gribljah

V nedeljo, 16. februarja, 
so vaščani Gribelj slavili 25- 
letnico množičnega odhoda 
prebivalstva v partizane. 
Mladina je v sodelovanju s 
šolo. pripravila lepo akademi
jo, na kateri je govoril o de
ležu vasi in njenih prebival
cev v NOB najmlajši borec- 
vaščan. Oživel je spomine na 
težke dni, ko je v vasi pu
stošil tifus, zaradi katerega 
možje in fantje niso mogli 
že prej zgrabita za puške. 
Na akademiji so v kultur
nem sporedu sodelovali še 
mladi pevci, recitatorji in 
igralci, posebno toplo pa so 
gledalci sprejeli borbeno pe
sem, s katero se je večkrat 
oglasilo 6 pevcev partizanov. 
Slovesnost je bila zares pri
srčna in ganljiva, saj je bilo 
v dvorani več ljudi, ki jih je 
proslava ganila do solz.

M. C.

Šolsko streho so 
rešili

Ob debeli snežni odeji, ki 
je prekrila tudi Črnomelj, so 
na novi osnovni šoli dobili 
sporočilo statikov iz Ljub
ljane, naj začasno ukinejo 
pouk telovadbe, ker obsta
ja nevarnost, da bi strešna 
konstrukcija popustila, šola 
je prosila za pomoč gasilce, 
ki so takoj odstranili sneg s 
strehe,

A. P.

Predsedstvo ZZB 
predlaga Franca 
Leskoška-Luko

20. februarja je predsedstvo 
občinskega odbora ZZB NOV 
v Črnomlju na predlog član
stva predlagalo, naj bi Franc 
Leskošek-Luka še nadalje os
tal predsednik glavnega od
bora ZZB NOV Slovenije. 
Sklenili so budi, da bodo pre. 
dlagali občinski skupščini, 
naj dodeli domicil Invalidske
mu pevskemu zboru, ki je 
bil pred 25 leti ustanovljen na 
Planini pod Mimo goro. Na 
seji so imenovali še odbor, 
ki bo poskrbel za primemo 
počastitev 25-letmce vseh us
tanov SNOS. ki so bile usta
novljene 1944 v Črnomlju ali 
v bližini mesta.

S PETKOVE SEJE SKUPŠČINE OBČINE ČRNOMELJ

„Reveži bodo spet največ plačevali"
Letos bo za javna dela na voljo 3 milijone din — Prispevek iz osebnega 
dohodka od delovnega razmerja bodo obračunavali po najvišji možni stopnji 
4,63 odst., k čemur so tako rekoč prisiljene vse revnejše občine — Sklep: 

v Črnomlju bodo gradili posebno šolo

Črnomaljske ceste so bile pretekli teden komaj pre
vozne. Jezili so se pešci, prav tako pa vozniki mo
tornih vozil, čez  kupe snega na cestišču so se z av
tomobili prebijali samo najpogumnejši

(Foto: Ria Bačer)

Na seji občinske skupščine 
so obširno razpravljali o ure
sničitvi 4-letnega programa 
javnih del, še posebej pa o 
komunalnih dedih, ki bodo le
tos končana. Z raznimi davki, 
prispevki, posojili in s samo
prispevkom občanov bo letos 
v te namene na voljo dobre 
3 milijone din. Z manjšimi 
pripombami je bil letošnji 
predlog javnih del sprejet, o 
njem pa bodo razpravljali še 
občani na zborih volivcev.

Mnogo več pripomb so ime
li odborniki ob sprejemanju 
odloka o prispevkih in dav
kih občanov. Zdelo se jim je, 
da so nekatere vasi krivično 
razvrščene v kmetijske sku
pine. Ker predlagana razvrsti
tev ne ustreza razmeram na 
terenu, so za nekatere slabo 
rodovitne vasi izglasovali po
sebne davčne olajšave. Kriti
ke pa je bil deležen tudi 
predlog o 4,63-odstot. stop
nji prispevka iz osebnega do
hodka od delovnega razmer
ja. Za to, naj višjo možno 
stopnjo prispevka, so se si-

Še nekaj odborniških kandidatov
V zadnjem tednu so na konferencah predlagali 

še nekaj kandidatov za odbornike

Zadnjo soboto in nedeljo 
so bile v več krajih kandi
dacijske konference, na kate
rih so občani za kandidate v 
novi občinski zbor določili 
naslednje:

V Črmošnjicah bodo kan- 
diralic Janez .Šebenik^ gozdar.-* 
ski tehnik iz črmošnjic; An
ton Hutar, kmet iz Rožnega 
dola; Ivan Križan, strojni 
ključavničar iz Vrčic.

V Marindolu: Nikola Sela- 
kovič, kmet iz Marindola; 
Peter Dragičevič, trgovec iz 
Miličev; Jože Požek, logar iz 
Gorenjcev; Franc Starešinič, 
krnet iz Zuničev.

Na Tanči gori: Milan Hor- 
vart, delavec s Tanče gore; 
Tone Bahor, kmet z Goleka; 
Polde Mušič, kmet iz Drago
vanje vasi; Neža Mušič, go
spodinja iz Dragovanje vasi; 
Alojz Bahor, kmet iz Drago
vanje vasi; Anton Matkovič, 
kmet iz Goleka.

V Stari Lipi: Janez Kunič, 
kmet s Suhorja; Branko Sa
jovic, kmet s Hrasta.

V Kanižarici: Anton Dvoj
moč, uslužbenec iz Kanižarice, 
Matija Planinc, kmet s Svib- 
nika.

ČRNOMALJSKI DROBIR
■  DRUŠTVO PRIJATELJEV 

MLADINE v Črnomlju organizi
ra solistični koncert Silva Mihel
čiča, ki bo igral na električno 
harmoniko. Koncert bo v ponede
ljek, 3. marca, ob 19.30 v Pro
svetnem domu, iztržek pa je na
menjen letovanju socialno in 
zdravstveno ogroženih otrok. 
Upamo, da bodo občani z udelež
bo na koncertu podprli humano 
akcijo.

■  PREBIVALSTVO IZ KRA
JEVNIH SREDISC in tudi iz 
manjših vasi v občini kaže veliko 
zanimanja za ogled filmskih pred
stav, zato je Zavod za kultumo- 
prosvetno dejavnost v Črnomlju 
začel predvajati filme tudi v 
Gribljah, Adle  ̂ čih, Dragatušu ln 
Dobličah. Ko bo prevoz po stran
skih cestah urejen, bodo filmske 
predstave tudi na Meverlenu in v 
Cerkviščlh.

■  LETOS ZGODNJE PRIPRA
VE NA JURJEVANJE — Da bi si 
odbor za organizacijo jurjevanja 
zagotovil dovolj finančnih sred
stev in da bi letošnja prireditev 
še bolj uspela, kot so prejšnje, 
je za petek, 28. februarja, skli
cana prva seja odbora. Sestanek

bo ob 17. uri v razredu kmetijske 
šole v stavbi občinske skupščine.

■  Na EKSKURZIJO V ITALI
JO — Vodstvo oddieka kmetijske 
šole v Črnomlju bo sredi marca 
organiziralo za učence ogled sej. 
ma kmetijskih strojev v Veroni. 
Ker bo poučna ekskurzija stala 
veliko več, kot zmorejo učenci, 
pričakujejo finančno podporo tu
di od delovnih kolektivov

■  Z DVIGNJENIM PLUGOM 
SKOZI MESTO? Medtem ko je 
cesta od Črnomlja do Vinice su
ha, so mestne ulice skoro ne
prehodne. Bajc delavci novome 
škega Cestnega podjetja orjejo 
cest«) tako, da gredo skozi me 
sto z dvignjenim plugom, da ne 
bi zašli v delovno področje kra
jevne skupnosti, ki je dolžna 
čistiti sneg v mestu. Ali se ne 
bi mogli dogovoriti drugače? V 
kanižarskem rudniku so zaradi 
nevzdržnih razmer na cesti v 
soboto, 22. februarja, vso izmeno 
poslali kidat cesto. Izračunali so, 
da se jim to bol* izplača, kot pa 
plačati račune za polomljene 
vzmeti na tovornjakih, ki vse dni 
vozijo premog na železniško po
stajo.

NO VICE d l
ammmJtjske. komam

Na Talčjem vrhu: Franc
Košir, uslužbenec iz Črnom
lja; Franc Aupič, upokojenec 
iz Rodin.

V Petrovi vasi: Matija Ab- 
sec, kmet iz Mihelje vasi; 
Stefan Ivec, upokojenec iz

vitežanca,**n Slavk« j.Lozar, 
kmet iz Rožanca.

V I. volilni enoti v Črnom
lju kandidirajo: Vinko Jer
man, uslužbenec iz Črnom
lja; Ljudmila Štraus, strugar; 
benka iz Črnomlja; Janez Zu- 
nič, upokojenec iz Črnomlja.

Na kandidacijskih konferen
cah v volilnih enotah delov
nih kolektivov pa so izbrali 
kandidate za občinski zbor 
delovnih skupnosti.

V treh volilnih enotah pod
jetja Belt kandidirajo: Paško 
Bilič, livar; Vinko Miketič, 
delavec; Anton Repolusk, li
var; Anton Štraus, strugar;

4. marca bodo 
izbrali kandidate 

za poslanca
V Črnomlju se bo 4. mar

ca sestala 70-članska občin
ska kandidacijska konferen
ca, katere člani so bili iz
voljeni po volilnih enotah na 
terenu in v delovnih organi
zacijah. Na konferenci bodo 
postavili kandidate za po
slanca v republiškem zboru, 
razen tega pa izvolili 20-član- 
sko delegacijo, ki bo na med
občinski kandidacijski konfe
renci določila še 3 poslan
ske kandidate za republiški 
gospodarski zbor, 2 kandida
ta za socialnozdravstveni 
zbor in 2 za prosvetno-kul- 
turni zbor.

Seminar za folkloro
Na pobudo inž. Bruna Rav

nikarja se bo v soboto, 1. m ar
ca, začel v Črnomlju dvodne
vni seminar za vodje folklor
nih skupin. Vodil ga bo prof. 
Ramovš. Namen seminarja je 
prečistiti, glasbeno izpiliti in 
tehnično izpopolniti belo
kranjske plese in obredja, da 
bi dvignili raven nastopov do
mačih folklornih skupin. Pri
čakujejo, da se bodo semi
narja, ki bo delal v prosto
rih osnovne šole, udeležili za
stopniki vseh desetih belo
kranjskih folklornih skupin. 
Straške seminarja bo kril ob
činski svet ZKPO.

K. W.

Jože šterk, rezkalecr Ivan 
Bajt, strugar; Vlado čop, eko
nomist; Leopold Plut, trgov
ski poslovodja; Djordje Vujo
vič, tehnik, Viktor Zupanič, 
ekonomist.

IMV, tovarna opreme, 
Črnomelj, je za odborniško 
kandidatko določila še Mari
jo Belavič, delavko.

V volilni enoti ELEKTRO 
Črnomelj so izbrali Janka 
Stariho, bančnega uslužbenca.

Volilna enota kmetijske za
druge Črnomelj je za kandi
date izbrala: Jožeta Stareši
niča, kmeta; Mirka Stegneta, 
kmeta; inž. Mirka Požeka; 
Steva Vrliniča, kmeta; Cirila 
Požega, kmetijskega tehnika; 
Jožeta Žvaba, kmeta; Janeza 
štruolja, kmeta; Antona Pa
njana, kmeta; Rajka štefani- 
ča, kmetijskega tehnika, in 
Jožeta Žvaba, kmeta.

V volilni enoti vojne pošte 
pa bodo kandidirali: Stojan 
Šonc, Miroslav Stankovič, 
Adolf Planinc in Franjo Ku- 
šen.

cer soglasno odločili, ker jih 
k temu sili nevzdržen položaj 
občinskega proračuna, ven
dar so ob tem povedali pre
cej grenkih. Vse revnejše ob
čine so tako rekoč prisiljene 
uvesti na j višjo stopnjo, med
tem ko se v imovitejših lahko 
odločajo za manjšo obreme
nitev gospodarstva.

Edina razveseljiva vest, ki 
so jo na tej seji obravnavali, 
je bila gradnja posebne šole 
za duševno in telesno mote
ne otroke. Po večletnih pri
zadevanjih, da bi Bela kraji
na tako šolo dobila, je ven
darle prišlo tako daleč, da 
je bil sprejet dokončen sklep 
o gradnji. Načrte je že naro
čila republiška temeljna izo
braževalna skupnost, graditi 
pa nameravajo s posojili, ki 
bi jih odplačevali iz sredstev, 
namenjenih investicijam v ot
roške varstvene ustanove.

Odborniki so dali tudi so
glasje k redni likvidaciji Obrt
nega servisa v Semiču, kar 
pa je v bistvu le formalnost. 
Ne gre za običajen propad 
podjetja, temveč za priključi
tev k semiški tovarni kon
denzatorjev.

Informacija, ki so jo dobi
li odborniki o osnutku pred
loga letošnjega občinskega 
proračuna, je mnoge spravila 
v slabo voljo. Kaj ne, saj bo 
v proračunu za kritje nujnih 
obveznosti manjkalo okoli 2 
milijona din. Da je denarja v 
proračunu zadnja leta zmeraj 
premalo, so odborniki že na
vajeni, naveličani pa so tega, 
ker se nevzdržno stanje pri

revnejših občinah vleče kot 
jara kača in nič ne kaže, da 
bi bilo kdaj bolje. Obširnej
ša razprava o letošnjem pro
računu pa je predvidena za 
prihodnjo občinsko sejo.

Na skupščini so potrdili še 
predlog zazidalnega načrta za 
naselje CrdaL-c, potrdili so dol
goročne lovsko-gospodarske 
načrte in reševali premoženj
skopravne zadeve.

Noben avto ne 
more v vas

Cesta od Otovca do Rodin 
je postala neprevozna za vsa 
vozila, ker je zadnje čase 
nihče ne vzdržuje, še ni dol
go, kar je bila ta, 5 kilometrov 
dolga pot zgrajena, ker na 
njej ni stalnega cestarja, je 
popolnoma propadla. O tem 
so razpravljali tudi na zadnji 
občinski seji in kot edino mo
žno rešitev predlagali, naj se 
cestar čimprej vrne.

Kdo je v predsed
stvu?

Novo vodstvo občinske kon
ference ZM v Črnomlju se
stavljajo: Mirko Čadonič, Du
šan šimec, Darinka Kapš, 
Franc Štefanič, Ljuba Cme, 
Anton Latemer, Milena Pe
trič, Pavel Strugar, Vlasta Sa
je, Miro Doltar, enega člana 
pa bo dala še garnizija.

V nadzornem odboru so: 
Zvonka Macele, Vanda Milek 
in Ivica Rajgelj.

A. L.

Mladina naj bo sredi 
družbenih dogajanj

N a  n e d e l j s k i  o b č i n s k i  k o n f e r e n c i  Z M S  v  Č r n o m 
lju j e  b il  z a  p r e d s e d n i k a  o b č i n s k e  k o n f e r e n c e  

i z v o l j e n  u č i t e l j  M ir k o  č a d o n i č

5 let ni bilo 
dimnikarja. . .
Na zadnji občinski sefi 

v čm om iju je neki odbor
nik mimogrede vprašal, 
kaj je z dimnikarsko slu
žbo, če še obstaja ali je 
ni več. Dejal je, da na 
Strekljevcu že leto dni 
niso videli nobenega dim
nikarja. Zvedel pa je, da 
v mestu ni nič bolje. Od
bornik iz mesta je namreč 
povedal, da že pet let živi 
v novi hiši, a ga je dim
nikar šele pred kratkim  
prvič obiskal.

Na Vinici so igrali
V okviru natečaja za Zu

pančičevo nagrado je Prosve
tno društvo Oton Zupančič iz 
Vinice uprizorilo v nedeljo, 
23. februarja, mladinsko igro 
»Pikapolonček« ter enodejan
ko »Obračun«. Domače občin, 
stvo je igralce navdušeno po
zdravilo. K. W.

V nedeljo, 16. februarja, je 
bila občinska mladinska kon
ferenca v Črnomlju sklepčna, 
kljub temu da so bile ceste iz
redno slabe in da so morali 
delegati iz oddaljenih vasi pe
šačiti v globokem snegu.

O delu občinskega komiteja 
ZMS v preteklem obdobju je 
izčrpno poročal bivši pred
sednik Boris škedelj. Po po
ročilu je bila precej obširna 
razprava, v kateri so obrav
navali probleme mladih in 
njihovo delovanje v okviru 
specializiranih organizacij, ki 
zlasti skrbe za krepitev na
rodne obrambe. Ugotovili so, 
da je treba doseči boljše so
delovanje v taborniški orga
nizaciji, pri sekciji jamarjev,
v strelski družini in v radio
amaterskem klubu.

Ponekod so resnične težave 
z delom. Tako je nedavno 
ustanovljeni radio klub že 
skoraj prenehal z delom, ker 
za vodstvo kluba ni strokov
nih kadrov. Zdaj razmišljajo 
o tem, da bi za strokovno 
pomoč prosili domačo garni
zijo.

Konferenca je z manjšimi 
pripombami sprejela nova 
pravila organizacije in obrav
navala volilni program SZDL. 
Delegati se v razpravo o tem 
niso dosti spuščali, pač pa so 
sprejeli programska izhodi-

V tem tednu možen ugoden nakup blaga za ženska 
krila, belega blaga za posteljnino, klota za pred 
parnike ter odej pri

OelefeUsfi7« ČRNOMELJ

šča. Naloge mladine v zvezi z 
volitvami je delegatom razlo
žil sekretar občinskega komi
teja ZKS Jože Vajs.

Med sprejetimi sklepi je 
eden najbolj pomembnih ta, 
naj se mladina pogumneje 
vključuje v vsa družbena do
gajanja v občini in naj z last
nimi predlogi pripomore do 
uspešnejšega reševanja zadev.

Konferenca je izvolila 
novo vodstvo, v katerem so: 
predsednik Mirko Čadonič, 
učitelj iz Starega trga, pod
predsednik Dušan šimec, 
električar v rudniku, sekre
tarka pa Darinka Kapš, grad
bena tehnica.

Zanimivo predavanje
Po nedavni občinski konfe

renci Zveze mladine v Črno
mlju so delegati in gostje po
slušali zanimivo predavanje o 
belokranjskih kraških jamah, 
spremljano z barvnimi diapo
zitivi. To je bila obenem 
učinkovita propaganda za de
lo v jamarski sekciji, o če
mer so na konferenci raz
pravljali. A. L.

12 so jih pogrešali
NA nedavni letni konferenci 
krajevne organizacije ZZB 
NOV v Tribučah se čez ude
ležbo niso pritoževali, pač 
pa so pogrešali 12 tovarišev, 
ki dobivajo pokojnine, a se 
jim ni zdelo potrebno priti 
vsaj na sestanek. V razpravi 
so bili izostankarji deležni 
precejšnje kritike. Članstvo 
je obravnavalo organizacijske 
zadeve, razen tega pa je skle
nilo, da bodo bhrši borci ak
tivno sodelovali v okviru 
SZDL pri pripravah na spo
mladanske volitve.



Program ob 50 - letnici 
KPJ, SKOJ in sindikata

O b  p o m e m b n e m  ju b i l e j u  j e  v  M e t l ik i  ž e  z a č e l a  

d e l a t i  p o s e b n a  k o m i s i j a  -  S e s t a v i l a  j e  l e p  p r o 
g r a m

Na seji občinskega komite
ja ZKS v Metliki so izvolili 
komisijo za izvedbo prosla
ve 50-letnice KPJ, SKOJ in 
sindikata. Komisija se je ta
koj sestala in sestavila obši
ren program dela ter prire
ditev.

Predvideno je, da bodo or
ganizirali načrtno delo z 
mladino in sprejemanje v 
Zvezo komunistov, organizi
rala bodo predavanja o raz
kroju Zveze komunistov in 
SKOJ, po šolah pa bodo na 
to temo pisali naloge.

Med mladinskimi aktivi v 
gospodarskih organizacijah,

Priporočilo: pod
pirajmo kmete

Na zadnji seji občin, skup- 
ttne v Metliki so sprejeli pripo
ročilo gospodarskim organiza
cijam, naj del svojih skladov 
nalože pri hranilno-kreditaem 
odseku kmetijske zadruge 
Metlika, da bi s tem podpr
li zasebno kmetijstvo. To je 
namreč predlagal inž. Janez 
Gačnik; svet za kmetijstvo 
je njegov predlog podprl, 
vso podporo pa je dobil tu
di v občinski skupščini. Na 
ta način bodo zbrali približ
no 250.000 din, ki jih bo za
druga razdelila zasebnim 
kmetom v obliki posojil za 
obnovo vinogradov, za naba
vo kmetijske mehanizaci
je in za ureditev gospodar 
skih poslopij.

Z a d n j a  i m e n o v a n j a
Pretekli teden so na seji 

občinske skupščine v Metliki 
imenovali v -svet šole Marti
na čmugljB, pleskarskega 
mojstra; v svet zdravstvene
ga doma Slava Nemaniča, 
pomočnika direktorja tovarne 
BETI, in v odbor za grad
njo novomeške bolnišnice mr. 
Gojka Juga, upravnika lekar
ne.

na terenu in v šolah bo ne
kaj tekmovanj v poznavanju 
zgodovine in razvoja ZK v 
Belokranjskem muzeju v Me
tliki pa bodo priredili razsta 
vo, posvečeno pomembnemu 
jubileju.

Nadalje predvideva pro
gram, da bodo na Marentiče
vi hiši odkrili spominsko plo 
ščo, v vseh večjih krajevnih 
središčih pa bodo priredili 
spominske proslave. Na dan 
svečane obletnice bo v Grad
cu seja občinske konference 
ZK, na katero bodo povabili 
tudi predvojne komuniste in 
revolucionarje. Razen tega bo
do za člane občinske konfe
rence ZK priredili še izlet 
v enega zgodovinskih krajev.

REGINA FIR

Ko so izčrpali dnevni red obširne občinske seje v Metliki, se je odbornikom za 
njihov trud v dosedanji mandatni dobi lepo zahvalil predsednik občinske skup
ščine Peter Vujčič. Vsakemu odborniku je izročil v spomin knjigo o zgodovini

KPJ. (Foto: Slavko Dokl)

N A  O B Č IN SK I SEJI V METLIKI

Brez pomoči skupnosti ne bo šlo
ške varstvene ustanove. Zgra
dili jo bodo do 26. novembra 
in jo odprli za občinski praz
nik.

Razpravljali so tudi o dolo
čitvi volilnih enot; upoštevali 
so pripombe odbornikov. Na 
koncu se je predsednik ob
činske skupščine Peter Vuj- 
čič lepo zahvalil odbornikom 
za sodelovanje v dosedanji 
mandatni dobi ter jim za spo
min poklonil knjigo o zgodo
vini KPJ s posvetilom.
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V petek, 21. februarja, so 
odborniki metliške skupščine 
na skoro 6 ur trajajoči seji 
razpravljali predvsem o letoš
njem izredno težkem položaju 
občinskega proračuna. Iz 
predloga proračuna za leto 
1969. ki ga je razložil pod
predsednik Slavko Prevalj- 
šek, je moči razbrati, da bi 
potrebovali za zadostitev vseh 
potreb uporabnikov proračuna 

r 3 240000 din Dohodki • pa 'bo 
do mnogo manjši, celo nižji, 
kot so bili lani.

Predvidevajo, da bodo 
zbrali sami okoli 1,930.000 
din, to pa ne bo dovolj, ker 
se na drugi strani obveznosti 
proračuna povečujejo za na

N A Š  OBISK

Njeni so bili najboljši!
U č i t e l j i c a  A n ic a  K u re  j e  z  u č e n c i  v  4 .  a  ra z 

r e d u  d o s e g l a  v e č  k o t  9 0 - o d s t o t e n  u s p e h

Anica Kure je že 25 let 
učiteljica, zadnjih devet 
let pa poučuje v Metliki. 
Obiskala sem jo zato, ker 
je njenih 23 učencev v 4. a 
razredu doseglo ob pol
letju najboljši učni uspeh 
na šoli. V tem razredu je 
izdelalo kar 91,3 odst. 
otrok.

— Tovarišica učiteljica, 
kai-to vam je uspelo otro
ke pripravita do tako le  
pega uspeha v šoli?

— Ni samo moja zaslu- 
ga, — je skromno dejala. 
— Razred ni številen, ot
roci so lepo razvita in 
med njimi ni podpovpreč
nih učencev. Prizadevam 
pa si snov razložiti čim
bolj nazorno. Poslužujem 
se vseh učil, ki so na raz
polago: slik, diapozitivov, 
grafoskopa itd. Redno tu- 
di kontroliram domače 
naloge in znanje otrok.

— Za kateri predmet pa 
kažejo vaši učenci največ 
zanimanja?

— Najbolj jim Je všeč 
spoznavanje družbe. Tu so 
dosegla povprečno oceno 
3,9.

— Najbrž imate precej 
odličnjakov?

— Nasprotno, samo dva 
sta v razredu. Razen tega

je 6 učencev izdelalo s 
prav dobrim uspehom, 13 
je bilo dobrih, zadostnega 
uspeha ni bilo, nezadostna 
sta bila le dva.

— Ali so vaši učenci 
deležni dopolnilnega po
uka?

— Ce opazim, da se 
med rednimi šolskimi 
urami učenci ne dokoplje
jo do zadovoljivega zna
nja, uvedem po pouku do
polnilne ure. Zanje se od
ločim po potrebi in jih 
ukinem, ko otroci snov 
obvladajo

R. B.

rodno obrambo, za reševanje 
borčevskih zadev, zdravstve
no preventivo itd. V dolgi in 
živahni razpravi so ugotovili, 
da brez izdatne pomoči širše 
družbene skupnosti nikakor 
ne bo šlo. Ko so iskali mož
nosti za izhod iz težav, so 
omenjali tudi združitev metli
ške občine s črnomaljsko. 
Spoznali pa so, da s tem ne 
bi pridobili več kot 200.000 
din, občani pa bi izgubili več 
ugodnosti, ki so jih imeli do 
zdaj.

V razpravi je bilo 13 odlo
kov, med katerimi so bili 
najpomembnejši: odlok o pri
spevkih in davkih občanov, od
lok o občinskem prometnem 
davku in odlok o ustanovitvi 
sklada za gradnjo otroške var
stvene ustanove.

Odborniki so se odločili za 
3,95 odst. stopnjo prispevka 
iz osebnega dohodka iz delov
nega razmerja. To je sicer 
najnižja možna stopnja daja
tev, ugotovili pa so, da tudi 
z višjo stopnjo ne bi mogli 
rešiti proračunskih težav, 
obremenili pa bi gospodarst
vo, ki ima tudi svoje proble
me.

V razpravi so obširneje ob 
ravna vali kmetijstvo, zlasti pa 
odnose med družbenim in za
sebnim kmetijstvom. Odbor
niki so menili, da mora druž-

Slovesen sprejem 
mladih v ZK

V počastitev IX. kongresa 
ZKJ pripravljajo v Metliki 
slovesen sprejem v Zvezo ko
munistov večje skupine mla
dih. Večina se jih je sama 
javila za sprejem v ZK. Vod
stvo osnovne organizacije 
ZK v Metliki bo novim čla
nom izročilo članske izkazni
ce ob navzočnosti predstav
nikov vseh družbeno-politič- 
nih organizacij, šole, mladi
ne in pionirjev. R. F.

Za lep dan žena
Za letošnji 8. marec pri

pravljajo v Metliki in vseh 
večjih krajih v občini kultur
ne prireditve, na katerih bo  
do sodelovali mladina, učen
ci šol in kulturna društva. 
Kakor Vfeako leto bodo v 
Metliki tudi letos organizi
rali družabni večer za svoj
ce padlih borcev. Prireditev 
organizira občinska konfe
renca SZDL s sodelovanjem 
sekcile zar družbeno aktivnost 
žena. R- F.

ba končno najti enaka merila 
in bolj upoštevali zasebne 
kmete, ki so imeli velik delež 
v revoluciji.

Na seji so imenovali pose
ben odbor, ki ga vodi Ivan 
2ele, da bo vodil pripravljal 
na dela in gradnjo nove otro-

Trikrat na teden umori 
s streljanjem in krvjo

J e  kaj č u d n e g a ,  č e  v  m e t l i š k i  k in o  d v o r a n i  m e d  
p r e d s t a v o  p o k a j o  p e t a r d e ?  -  Izbor  b o l j š ih  f i lm o v  

bi bil  z a ž e l e n  in  n u jn o  p o t r e b e n !

Filmske predstave so Metli
čanom skoraj edina kulturna 
zabava, vendar povprečen gle- 
dales s predvajanimi filmi ne 
more biti zadovoljen. 2e dalj 
časa so na repertoarju le 
kavbojke, kriminalke ali po
nesrečeni spektakli. Trikrat 
na teden lahko Metličani vi
dijo na filmskem platnu le 
umore, streljanje in polno 
krvi, zato ni nič čudnega, Če 
v kino dvorani med predsta
vo pokajo petarde.

Večinoma so obiskovalci 
predstav mladi ljudje, na ka
tere filmi, v katerih junaki 
ne znajo nič drugega kot je
sti, piti in ubijati, ne vplivajo 
vzgojno. Taki filmi pa žal 
privabljajo največ gledalcev 
in prinašajo podjetju največ 
denarja. Zatorej vemo, zakaj 
take filme naročajo.

Vsiljuje pa se vprašanje: 
ali gre res žrtvovati vzgojo 
komercialnemu uspehu? Nam 
je dinar več vreden kot člo
vek? Razen tega je slika na 
filmskem platnu nejasna, pod
naslovi so nečitljivi, zvok pa 
je včasih tako močan, da je 
trušč težko prenašati.

Zgodi se tildi to, da je gle
dalec primoran gledati drug 
film, kot ga napoveduje re
klama. Ker napovedani film 
ni prispel, brez kakršnegako
li obvestila ali opravičila za
vrtijo drugega. Tudi pri ce
nah vstopnicam je zmešnjava. 
Ker cene določajo glede na 
dolžino filma, gledalec nikoli 
ne ve, koliko bo plačal za 
ogled predstave.

Vem, da metliška kino dvo
rana životari, ker so v stal
nih denarnih teža/vah. Ne gre 
pa zaradi tega predvajati ne

kvalitetne filme. Vemo nam
reč, da si lahko v drugem 
kraju ogledamo kvaliteten 
film z dobro projekcijo za 
enak denar, in to v topli dvo
rani! -ni

Izvoljena je občin
ska volilna komi

sija
V občinsko volilno komi

sijo so bili na zadnji občin
ski seji v Metliki izvoljeni: 
za predsednika Franci Pavli
nič, predsednik občinske
ga sodišča v Črnomlju za 
namestnika predsednika Ja
nez Kramarič, sodnik iz Čr
nomlja, za tajnika Slavo Or
lič, uslužbenec občinske upra
ve v Metliki; za pomočnika 
tajnika Milan Vajda, usluž
benec občinske uprave v Met
liki; za člana Jože Žlogar, 
uslužbenec občinske uprave v 
Metliki, in za namestnika 
člana Maks Koležnik, usluž
benec občinske uprave v 
Metliki.

Skrbeli bodo za 
gradnjo vrtca

V Metliki nameravajo do 
letošnjega občinskega prazni
ka zgraditi novo otroško var
stveno ustanovo,- na zadnji 
občinski seji pa so izvolili 
tudi upravni odbor sklada za 
gradnjo novega vrtca. Za 
predsednika je bil izvoljen 
Ivan Žele, ravnatelj osemlet
ke v Metliki, člani pa so: 
Manja Fux, Niko Zupanič, 
Marija Gregorič, inž. Ružica 
Skof, Miloš Tancik, Marija 
Orlič, Milica Bevc in Franc 
Kobe.

Lovsko gospodar
stvo pred komisijo

Januarja je posebna komi
sija pregledala gospodarske 
načrte lovskih družin Metli
ka, Gradac in Suhor ter u- 
gotovila več pomanjkljivosti. 
Med drugim komisija pred- 
lage, naj lovske družine po
pravijo poslovnike tako, da 
bodo pri lovu na zajce in 
pernato divjad dovoljeni sa
mo skupni lovi. Ugotovili so 
t.udi, da imajo lovci precej 
nepasemskih psov, ki jih u- 
porabljajo pri lovu, kar je 
sicer z zakonom o lovstvu 
prepovedano. Komisija pred
laga, naj lovske družine po- 
ske družine psa za krvno 
sleč, sicer lova na parklasto 
divjad ne bi smeli dovoliti. 
Občinski skupščini so pri
poročili kontrolo lovskega o- 
rožja in pregled orožnih li
stov, medtem ko naj bi Lov
ska zveza preizkusila lovce 
v streljanju. Poročilo komi
sije so obravnavali tudi na 
zadnji občinski seji in se z 
njim strinjali.

SPREHOD PO METLIKI
■  V HOTELU BELA KRAJINA

sta lansko leto noćila 1902 gosta. 
Skupaj so zabeležili 2299 nočnin. 
Od tujih gostov je bilo 217 Itali
janov, 85 gostov je bilo iz Za
hodne Nemčije, 27 iz Avstrije, 21 
iz Nizozemske. 19 iz Kanade in 
18 iz Velike Britanije." ManjSe Šte
vilo gostov je bilo Se iz ZDA. 
Francije, Švice Belgije, čefiko 
slovaške itd. — Od domačih na
rodov so razen Slovencev (1049) 
največ nočili Hrvatje (229) in 
Srbi (95).

■  SINDIKALNA PODRUŽNICA 
TOVARNE BETI le pred kratkim 
imela občni zbor, na katerem je 
predsednik Jure Flajnlk obširno 
pojasnil delo sindikata v pre
tekli mandatni dobi. Povedal je, 
da je bilo članstvo prek sindika
ta obveščeno o vseh dogodkih v 
kolektivu, o planih pravilnikih
o delitvi dohodka, o Številu za
poslenih in fluktuaciji, o uspehih, 
pa tudi o težavah v času po re
formi. Tako je bilo možno, da 
so mnogi člani skozi zadnje de
lovno obdobje aktivno posegali v 
življenje tovarne in prispevali k 
razrešitvi marsikaterega problema. 
Na občnem zboru so tudi izvolili 
nov Izvršni odbor sindikalne po
družnice.

■  MINULI ČETRTEK, 20. FEB
RUARJA, sta se sestala stari in 
novi odbor sindikalne podružnice 
»BETI«. Za predsednika je bil 
izvoljen Viktor Kozjan, za tajni
co Marija Bajuk in za blagajni
čarko Metka Tancik

■  (»LAVNO GADJE GNEZDO, 
ki je letos zavoljo pravočasno 
dobljenih vremenskih podatkov 
napovedalo za pustno nedeljo sla
bo vreme, se ni zmotilo. Ves ta 
dan je neusmiljeno padal sneg 
in tako seveda ni bilo veselega 
pustnega spre v 'la  Vendar Se ta
ko visok sneg ni mogel zadržati 
gadov in beloušk v njihovih luk
njah: vsa gostišča so jih bila 
polna. V Meti.ki in okolici. Tako 
je na primer hudi gradaški gad 
Rakar že tede.i dn: prej s plaka
tom vabil vse gade in belouške 
na veselo pustno zabavo, na ka
teri bo godel na harmoniko stru
pen metliški gad Vsa čast mu: 
držal je <?adjo besedo!

■  KAR SMO ČAKALI VSO ZI
MO, smo dobili sredi februarja: 
zapadel je visok sneg, ki je več 
dni oviral promet in onemogo
čil otrokom iz odročnih vasi, da 
bi prišli v ^olo. Glavno cesto v 
Metliki so razplužili In očistili, 
po trgih in ulicah pa so si ljud
je in vozovi, potem ko je odju- 
žalo, težko utirali pot skozi cmo
kajočo plundro.

■  ŽIVILSKI IN BLAGOVNI 
SEJEM je bij pretekli torek v 
visokem snegu prav slab. Samo 
na kakih osmih mizah so proda
jale Poljčice moko, srnje, fižol, 
česen, čebulo in druge pridelke, 
ki 9 0  v glavnem obdržali staro 
ceno. Jajca so bila po 50 par, 
za kokoš pa je Hrvatica zahtevala 
28 din.
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Kobetova razstava 
v galeriji

Obiščite razstavo slikar
skih del Borisa Kobeta!

Galerija je odprta vsak 
dan, razen ponedeljka, od 
9. do 13. lire, ob sredah 
pa tudi od 17. do 19. uire.

Predloge odbornikov giede uvrstitve nekaterih katastrskih občin iz višje 
v nižjo davkoplačevalno skupino je skupščina zavrnila -  Razprava o pred* 

lagani zazidavi v soseski Nad mlini še ni končana

21. februarja je občinska 
skupščina v Novem mestu 
določila glavne vire dohodkov 
za proračun in izobraževanje 
v letu 1969. V ta namen je 
brez poprejšnjih popravkov 
sprejela tri glavne predlaga
ne odloke: o prispevkih in 
davkih občanov, o občinskem 
prometnem davku in o dolo
čitvi denarja za vzgojo in iz
obraževanje. Zatem je skup
ščina ustanovila štiri sklade, 
v katerih bodo zbirali denar 
za pospeševanje kmetijstva, 
kulture, turizma in za šti
pendiranje. Dopolnjen je bil 
odlok o volilnih enotah. Go
vor je bil tudi o zazidalnem 
načrtu stanovanjske soseske 
Nad mlini in enakem načrtu 
za zazidavo dela med poto
kom Težko vodo in šmihel- 
sko cesto v Novem mestu, 
vendar pa razprava zlasti o 
predlagani zazidavi Nad mlini 
še ni končana. Skupščina je 
na tej seji imenovala tudi 
vodstvo in druge ljudi za 
delo v upravi za hodhodke.

Najbolj živahna je bila raz
prava o prispevkih in davkih 
občanov v letu 1969. Več od
bornikov je predlagalo, naj 
bi nekatere katastrske obči
ne (Družinska vas, Podturn, 
Straža, Mirna peč, Brezova 
reber, Stara vas, Dobrava in 
Mršeča vas) uvrstili v nižjo 
davkoplačevalno skupino, kot

so bile predlagane. Skupščina 
je o tem posebej glasovala, 
ker pa se je proti odločila 
večina odbornikov, je ostalo 
pri predlagani razporeditvi. 
Po odloku so katastrske ob
čine razdeljene v tri glavne 
skupine, tretja in četrta sku
pina pa imata še po eno 
podskupino. Stopnja prispev
ka od kmetijstva je letos v 
vsaki skupini drugačna in 
se giblje med 18 in 4 odst. 
katastrskega dohodka. Lani 
je veljala za vse enotna stop
nja 13 odstotkov. Na podlagi 
letošnjih stopenj bo dobila 
občina 200.000 din več kot 
lani, vendar bodo ta denar 
dobile krajevne skupnosti 
predvsem za vzdrževanje 
cest četrtega reda.

Občinski prispevek za pro
račun in izobraževanje, ki ga 
bo treba plačevati od oseb
nih dohodkov zaposlenih, 
znaša 4,63 odstotka in je za 
0,11 odstotka manjši, kot je 
bil lani. Ker pa se bodo 
osebni dohodki letos poveča
li za 9 odstotkov, se bo po 
taki stopnji zbralo 11,012.000 
din oziroma za 6 odst. več 
kot lani.

Za vzgojo in izobraževanje 
je skupščina namenila 60 
odstotkov plačanih občinskih 
prispevkov (iz osebnih dohod
kov kmetijske dejavnosti, sa
mostojnega opravljanja obrt

nih dejavnosti, intelektual
nih storitev itd.), posebej pa 
še 3,2 odst. iz osebnih dohod
kov zaposlenih občanov.

Novi odlok o občinskem 
prometnem davku ima nekaj 
sprememb. Tako je skupšči
na povečala prometni davek 
od točenja naravnega in pe
nečega vina ter piva. Seda
nje stopnje za te pijače so 
približno enake kot v sosed
njih občinah.

Dve novi komisiji
Na zadnji seji je občinska 

skupščina v Novem mestu 
imenovala volilno komisijo in 
komisijo za volilne imenike. 
Predsednik prve je Rudi Je
reb, predsednik občinskega 
sodišča, predsednik druge pa 
odbornik Rudi Mraz.

Slovo od 
Albina 

Vranešiča
Tragedija iz gozda nad Lu

knjo od 2. februarja letos je 
imela zadnje dejanje v četr
tek, 20. februarja zvečer, ko 
je Albin Vranešič, oficir JLA 
iz Novega mesta, podlegel 
poškodbam, ki mu jih je pri
zadel medved. Kot je povedal 
dežurni zdravnik v novome
ški bolnišnici, so nastale 
komplikacije (počil mu je že
lodec, prenehale so delovati 
ledvice itd.), tako da sicer 
močno telo pokojnega Vrane
šiča hi zdržalo tolikšnih na- 
jx>rov in je omagalo.

V soboto dopoldne so se 
od priljubljenega očeta, moža, 
starešine, borca in lovca

Za odbornike
so predlagani:

SPET ŽIVAHNA SEJA OBČINSKE SKUPŠČINE V NOVEM MESTU

Vse prispevne stopnje so sprejete

BAGAT
PRODAJALNA NOVO MESTO

pripravlja v Novem mestu

ŠIVILJSKI TEČAJ
za šivanje, krojenje in vezenje.

Vpisujemo od 1. do 15. marca 1969 v pro
dajalni na Prešernovem trgu 15.

Mladina za 
50 - letnice
Komisija za praznova

nje 50-letnic SKOJ, ZKJ in 
sindikata pri občinski konfe
renci ZMS v Novem mestu 
je izdelala 20. februarja 
okvirni načrt praznovanj. Ta
ko bodo osnovnošolci tekmo
vali o SKOJ, srednješolci o 
ZKJ, mladina iz delovnih or
ganizacij pa o sindikatu. Naj
boljši se bodo udeležili ob
činskega tekmovanja, ki bo 
maja v počastitev dneva mla
dosti. Komisija bo pripravi 
la tudi potujočo razstavo o 
delu SKOJ, ki bo obiskala 
predvsem podeželske šole. Ob 
tem bodo skrbeli za včlanje
vanje mladih v ZMS in ZK, 
hkrati pa bodo ustanovili ak
tiv mladih komunistov. Ob 
dnevu MDB 1. aprila bo 
predvidoma enodnevna mla
dinska delovna akcija. V 
načrtu so razen tega mladin
ski pohodi v kraje, znanp iz 
NOB.

pred poveljstvom novomeške 
garnizije poslovili številni ob
čani, ki jih je tragedija moč
no presunila. Pokojnika so 
nato odpeljali v rojstno va
sico pri Črnomlju, kjer so 
ga v nedeljo položili v pre
rani grob Na zadnji poti je 
pokojnika spremilo toliko lju
di, da kaj takega ne pomni
jo. * Starešinski kader iz No
vega mesta in Črnomlja je 
svojemu tovarišu Albinu pri
pravil res svečan pogreb.

Podpolkovnik Janko Grego
rič, ki se je med drugimi tu
di poslovil od pokojnika, je 
v govoru opisal prehojeno 
pot Albina Vranešiča. Pokoj
nik se je rodil v Tribučah 
1925. S 17 leti je vstopil v 
narodnoosvobodilno gibanje. 
Do osvoboditve je bil v 15. 
slovenski udarni brigadi. Od
likoval ?e je kot borec, mitra
ljezec in komandir. Za svoja 
dejanja med vojno in po njej 
je prejel štei ilna priznanja. 
Vojaška dolžnost ga je vodi
la po vsej Jugoslaviji. V dra- 
qo Dolenjsko sc je vrnil pred 
petimi leti m tu tragično za
ključil življenje.

Za Albinom bo ostala veli
ka vrzel• v njegovi družini, 
med soborci, starešinam: in 
vsemi, ki so ga imeli radi 
ter so cenili v lanovo rlr’o.

Pretekli teden so bili na 
kandidacijskih konferencah 
predlagani v občinski zbor 
naslednji kandidati: Stopiče: 
Miha žagar, Jože Bele; Pod
grad: Jože Gosenca, Branko 
Turk; Orehovica: Franc Ko
želj, Jože Franko; Otočec: 
Martin Tomšič, Franc Vene, 
Martin Blažič; Dvor: Franc 
Primc, Slavko Flander, Edo 
Legan; Škocjan: Pavle Zu
pet; Dobrava: Ivan Dnec, Jo- j 
že Jerak, Ivan Selak, Slav- j 
ko šutar; Ratež: Jože Mrak, 
Matevž Franko; Gotna vas: 
Branko Vrbinec, Pavle Žef- 
ran; Gor. Maharovec: Jože 
Jurkovič, Alojz Vrtačič; Dol. 
Toplice: Franc Markovič;
Mirna peč: Franc Nahtigal, 
Anton Vovk, Alojz Kastelic, 
Ivan Rozman; Šmihel pri 
Žbk.: Ivan Plut; Žužemberk: 
Franc Brulec, dr. Leopold 
Kocutar; Birčna Vas — Ma
li Podljuben: Tone Pirc; Po
ljane: Zvone Perc; Dol. Ka
mence: Stane Barbo; Vrhpo
lje — Drča: Jože Zagorc, An
ton Lakner; Zamešiko: Alojz 
Radovan; Novo mesto I: 
Jože Folkner, Janko Goleš, 
Zvone Perc, Marija Suliy; Ma- 
karovec: Alojz Košak, Janez 
Zalokar, Podhosta: Zvone
Perc, Mirko Fink, Jože Peča- 
ver; Soteska: Zvone Perc;
Podturn: Jože Lukšič, Alojz 
Palčič; Straža: Ivan Brsan, 
Jože Mtvar.

Na 23 kandidacijskih kon
ferencah v delovnih organi
zacijah so bili doslej predla
gani v zbor delovnih skup
nosti naslednji kandidati za 
odbornike: IMV: čedo Čer
nelč, inž. Drago Reba, Rajko 
Kcjzu.: .OVOLES: :i nir
Andrej Bajt, inž. Zmago 
Novak; NOVOTEKS: inž.
Avgust Fajfar, Peter Kumer, 
Alojz Hrastar; PTT podjetje 
in GORJANCI: Ivan Brsan, 
Zofka Mehle v Gestno • podjet
je: inž. Anton Drnovšek, inž. 
Mirko Strmšek; ISKRA Žu
žemberk: inž. Peter Štor, Jo
že Sadar; KREMEN—ELEK- 
TRO: Zvone Čampa; GG No
vo mesto: Tone Kraševec; 
KZ Žužemberk: Stane Gorin
šek; prosvetni delavci: Bo
ris Gabrič; Socialno zavaro
vanje in Zdravilišče Dol. To
plice: Zvone Šuštaršič.

BILO JE LEPO — Na sobotni radijski oddaji Veseli 
tobogan se je kar trlo mladih ljudi. Na odru pa se 
je zvrstilo veliko mladih pevcev, recitatorjev in glas
benikov. Branka Knafeljc iz Birčne vasi (slika zgo
raj ) je presenetila s svojim  lepim glasom. Prikupna 
napovedovalka Jana in napovedovalec Marjan Kralj 
sta oddajo uspešno vodila (slika v sredini). Cvetka 
Grilj iz Šmihela pri Novem mestu (slika spodaj) je 
zapela pesmico »Ob bistrem potočku je mlin.«

(Foto: S. Dokl;

„Veseli tobogan" pri nas
Več kot 650 mladih Novo- 

meščanov je prišlo v soboto, 
22. februarja popoldne, v 
Dom kulture, kjer je ekipa 
ljubljanske RTV posnela eno
urno radijsko oddajo »Veseli 
tobogan«. Oddajo, na kateri 
so sodelovali učenci novome
ške, šmihelske, birčenske in 
topliške osnovne šole, sta vo
dila prikupna napovedovalca 
Jana Osojnik in Marjan Kralj. 
Najmlajše je zabaval tudi stal
ni gost »Veselega tobogana« 
humorist Toni Gašperič iz 
Metlike.

Luzar, Anica Pleško, Danica 
Udovč in Marjetka Janžeko
vič iz osnovne šole Šmihel pri 
Novem mestu; Mihelca Me
dic, Jože Avguštin in Milica 
šenica iz Dolenjskih Toplic 
ter Branka Knafeljc iz Birč
ne vasi.

V Novem mestu že dolgo 
nismo slišali toliko mladih ta
lentov (pevcev, recitatorjev in 
glasbenikov) in že dolgo ni 
bilo prireditve, ki bi priva
bila toliko mladega sveta kot 
prav sobotna oddaja.

Imenovanja v 
davčni upravi

Občinska skupščina v No
vem mestu je imenovala na 
zadnji seji Albino Ferbežar 
za načelnico, Jožeta Stariha 
pa za njenega pomočnika v 
upravi za dohodke. Na tej 
seji je bilo imenovano celot
no osebje v upravi za dohod
ke.

Na prireditvi so z recitaci
jami, petjem in igranjem na 
inštrumente nastopili: Nataša 
Kuhar, Zlata Spahič, Eva 
Boh, Alenka Mazovec, Dam
jan Damjanovič, Marija Za-' 
gar, Zoran Poredoš, Andrej 
švent, Mirjana črtalič in dru
gi učenci in učenke iz osnov
ne šole »Katja Rupena«; An
drej Kirn, Cvetka Grilj, He- 
da Makarovič, Danica Zupan
čič, Jelka Lešnjak, Tomo

Fotografski posnetek Novega mesta je iz istega časa in 
približno istega položaja kot v prejšnji številki objavljena 
Sturmova risba. Pozorno oko bo morda na levem zgor

njem robu mosta razločilo stavbo mestnega obrambnega 
stolpa s streho v obliki šotora, ki je bila pozneje prezi
dana v stanovanjsko hišo (prof. I. Fajdiga)



P r v a  p o v o j n a  s o d o b n a  

o s n o v n a  š o l a  v  N o v e m  m e s t u

Prejšnji četrtek popoldne 
je Jože Suhadolnik v imenu 
upravnega odbora sklada za 
financiranje gradnje novih 
osnovnih šol v Novem mestu 
v spodnji dvorani Dolenjske 
galerije odprl zanimivo raz
stavo 11 idejnih projektov za 
novo novomeško šolo. Na 
vprašanja je odgovarjal član 
ocenjevalne komisije docent 
PAG, dipl. inž: Dušan Mo 
škon. Razprava se je vrtela 
predvsem ot&oli vprašanja ve
čje ali manjše uporabnosti 
večnamenskih prostorov, ki 
je, kot kaže, sporno tudi med 
strokovnjaki. Treba je pou
dariti, da sta imela zmago
valca natečaja, projektanta 
inž. arh. Stane Kovič in Mir
ko Kajzelj iz Ljubljane, s 
predloženim prvonagrajenim 
projektom »NORMA« glede 
na nehvaležen teren, na kate
rem bo stala nova šola v 
Kandiji, zelo težko nalogo. 
V i&ratkem bomo dobili skico 
nove šole za objavo v našem 
listu, ko bomo hkrati o akci
ji za zgraditev dveh novih

šol poročala malo obširneje 
in z najnovejšimi podatki.

Zanimivo razstavo bodo da
nes zaprli.

K o p ic a  t e ž a v  
v  S o t e s k i

Na kandidacijsu<i konferen
ci v Soteski je bilo 23. febru
arja zelo živahno. Volivci so 
zahtevali elektrifikacijo svo
jega območja, ki dobiva zdaj 
zelo slab tok iz majhne cen
trale v žagi, opozorili so, da 
je preskrba kraja z mesom 
zelo pomanjkljiva, in potar
nali nad avtobusnimi zveza
mi. želijo sd avtobusne pove
zave od Dol. Toplic čez Pod- 
bosto, Sobesko, Gornje Polje 
v Novo mesto. Pohvalili so 
preureditev žage v Soteski, 
kjer so po 20 letih začeli de
lati v zaprtih prostorih; zgra
žali pa so se nad poslovanjem 
Kmetijskega posestva KZ No
vo mesto v Soteski. Kot kan
didata za odbornika so pred
lagali Zvoneta Peroa. V. A.

Na šoli za zdravstvene delavce v Novem mestu so pod vodstvom prof. Dušana 
Modica uredili fizikalni kabinet, vendar je še slabo opremljen. Za dokončno uspo

sobitev bodo potrebovali še precej denarja (Foto: S. Dokl)

Š t i r j e  n o v i  s k l a d i  v  N o v e m  m e s t u

K v i n t e t  B e r g e r  n a  D v o r u , v  M irn i  

p e č i ,  Ž u ž e m b e r k u  in  D o l. T o p l i c a h
V nedeljo, 2. marca, bo priljubljeni kvintet 

BERGER iz Celja spet gostoval v naših krajih:

ob 11. uri ga bodo poslušali in gledali na Dvoru
ob 14. uri v Žužemberku,
ob 17. uri v Mirni peči in
ob 19.30 v Dolenjskih Toplicah.
Pela bo naj mlajša jugoslovanska pevka zabavne 
glasbe Melita Avsenak s Senovega, sodelovala pa 
bosta tudi DOLENJSKI LIST in tovarna gospo
dinjske opreme »GORENJE« iz Velenja.

Kakor smo zvedeli, pripravlja za 15. marec 
kvintet BERGER gostovanje tudi v Novem mestu.

Odborniki ObS so glasovali zanje z velikim odobravanjem

Težko bi se odločili za za
poredje, ki naj bi pokazalo, 
kateri med novimi skladi, ki 
jih je občinska skupščina-v 
Novem mestu ustanovila na 
zadnji seji, je najpomembnej
ši in najpotrebnejši: ali sklad 
za kulturo, ali sklad za šti
pendiranje, ali sklad za turi
zem, ali sklad za kmetijstvo. 
Treba pa je poudariti, da so 
bili skladi ustanovljeni z ve
likim odobravanjem.

0  Sklad za kulturo bo
imel denar za študijsko 
knjižnico Mirana Jarca, Do
lenjski muzej in spomeni
ško varstvo, razen tega pa 
bo soplačnik dela Zavoda za 
kulturno dejavnost in Dolenj

sko založbo. Naloga sklada bo 
tudi podpirati amaterske sku
pine in kulturna društva v 
ZKPO, predvsem pa skrbeti 
za ljudsko knjižničarstvo ter 
dramsko, pevsko in glasbeno 
dejavnost.

% Sklad za štipendiranje
bo z zbiranjem denarja, na
darjenih kandidatov, iskanjem 
štipenditorjev in podeljeva
njem štipendij in posojil skr
bel za enotno in načrtno poli
tiko štipendiranja v občini. 
Tudi upravljavci tega sklada 
bodo upoštevali načelo, da bo
do imeli pri štipendiranju ob 
enakih pogojih prednost otro 
ci borcev NOV.

0  Sklad za pospeševanje

VOLILNI PROGRAM OBČINSKE KONFERENCE SZDL

N a š  s k u p n i  d e l o v n i  i n  p r e d v o l i v n i  d o g o v o r

Izhajajoč iz volilnega programa SZDL, moramo z demokratičnim predlaganjem ustreznih kandi
datov za odbornike in poslance zagotoviti takšno skupščino, ki bo sposobna ostvariti obsežne

naloge tega programa

(Nadaljevanje in konec)
V stanovanjski politiki se bo So

cialistična zveza zavzemala za vla
ganje lastnih sredstev v stanovanj
sko gradnjo in za to, da bodo de
lavcem z manjšimi dohodki na vo
ljo krediti pod ugodnimi pogoji, da 
bi lahko prišli do stanovanj.

Zasebno delo pod enakimi 
pogoji kot družbena obrt

Z ekonomskimi ukrepi je treba 
zagotoviti razvoj zasebnega dela 
pod enakimi pogoji kot v družbeni 
obrti, gostinstvu, prometu in dru
gih storitvenih dejavnoStih.

Socialistična zveza se bo zavze
mala za odpravo omejitev glede to
naže za tovorno vozilo in omejitev 
glede števila zaposlenih v zasebnih 
gostiščih. V obeh primerih pa se 
bo zavzemala tudi za dohodku pri
merno obdavčitev.

Varstvo predšolskih 
in šolskih otrok

Ob velikem številu zaposlenih 
žensk ne smemo biti več tako rav
nodušni do otroškega varstva. V ob
čini bi morala delovati že cela vr
sta ustanov za varstvo šolskih in 
predšolskih otrok, še letos moramo 
začeti graditi vzgojno varstvene usta
nove za 150 predšolskih otrok v 
Kandiji, urediti jo je treba za 60 
otrok v Straži, v prihodnjih letih pa 
še za Naselje Majde Šilc in Ragov- 
sko cesto, preurediti prostore vzgoj- 
novarstvenih ustanov v Šentjerneju 
in Mimi peči. O takšnih ustano
vah za otroke moramo razmišljati 
tudi aa soseske na Mestnih njivah,

ob Cesti herojev in v Bršlinu oemro- 
ma Bučni vasi.

Pereče je tudi varstvo šolskih 
otrok, zlasti v Novem mestu. Z do 
graditvijo novih šol bo mogoč eno
izmenski pouk ter bo mogoče dose
danje šolske prostore uporabljati 
za podaljšano bivanje/otrok v šoli.

V te namene se že zbira denar 
na posebnem računu pri temeljni 
izobraževalni skupnosti, upamo pa 
na soudeležbo republiške skupnosti 
za otroško varstvo in na pomoč de
lovnih organizacij.

Nadaljevali bomo 
z gradnjo novih in izboljšavo 

obstoječih šol
Zaradi velikih potreb po novih 

šolskih prostorih se bo Socialistič
na zveza zavzela, da se z združeni
mi sredstvi, s samoprispevki obča
nov, s prispevki delovnih organiza
cij in z republiškimi krediti zgradi
jo naslednje nove šole: v šmarjeti 
1969. 1., v Škocjanu 1970. 1. in v 
Dol. Toplicah 1971.1. Te tri šole bodo 
zgrajene s sredstvi medobčinskega 
sklada z& investicije v šolstvo in s 
krediti.

S krediti in s krajevnim samopri
spevkom občanov (podaljšati ga je 
treba še za 1 leto) bosta zgrajeni 
novi šoli v Kandiji in v Bršlinu. 
Gradnja se bo začela še letos, obe 
šoli pa bosta veljali 13 milijonov 
dinarjev.

Nujno potrebno je začeti z do
zidavo osnovnih šol v Šentjerneju, 
Brusnicah, Vavti vasi in v Šmihelu, 
dokončno je treba dograditi šolo na 
Prevolah In preurediti sedanjo os
novno šolo v Novem mestu. Za nar

štete dograditve in preureditve je 
potrebnih 8,400.000 din.

Šolske detavnice, telovadnice 
in več skrbi za kulturo

Da bi dosegli verifikacijo srednjih 
šol in zagotovili njihov obstoj, mo 
ramo zgraditi učne delavnice za 
Poklicno kovinarsko in avtomehani- 
ško šolo v Novem mestu, 4 učilni
ce za šolski center za gostinstvo, 
telovadnico za Poklicno šolo, ESŠ 
in šolo za zdravstvene delavce ter 
urediti centralno kurjavo za gimna
zijo in poklicno šolo.

Postopoma bo treba urediti dom 
kulture v Novem mestu, zgraditi 
novo športno dvorano v Novem me
stu in telovadišča v vseh večjih kra
jih zgraditi paviljon NOB, urediti 
Jakčev paviljon, Bazo 20, zagotoviti 
to, kar potrebuje študijska knjižni
ca, nuditi več podpore kultumo-pro- 
svetnim društvom in pospeševati 
spomeniško varstvo.

Zdravstveno zavarovanje 
in zdravstvena zaščita

Vzporedno z razvojem na vseh 
drugih področjih se mora razvijati 
tudi zdravstvena zaščita občanov. 
Zaradi potreb moramo dozidati pri 
novi bolnišnici v Novem mestu stav
bo za 94 postelj, namenjeno derma- 
to-venerološkemu, okulističnemu, 
nevrološkemu in transfuzijskemu 
oddelku ter prosekturi.

Zaradi združitve ambulantno-poli- 
kliničnih zavodov na Dolenjskem je 
treba zagotoviti ustreznejše prosto
re področnemu zdravstvenemu do
mu v Novem mestu.

turizma bo plačal razvojne 
programe turizma, turistično 
propagandno — informativno 
dejavnost, delo turističnih or
ganizacij, akcije, razen tega 
pa bo soplačnik prireditev, 
pomembnih za turizem. Glav
ne dohodke bo imel od turi
stične takse, dela prometnega 
davka od alkoholnih pijač in 
obresti od denarja, naložene
ga v banki.

£  Sklad za pospeševanje 
kmetijstva bo financiral iz
obraževanje kmetijskih pro
izvajalcev, analize zemlje, 
gnojilnih poskusov, uvajanje 
boljših ,sort v poljedelstvo, 
sadjarstvo in vinogradništvo, 
nabavo kakovostnih plemenja
kov in podobno. Njegova na
loga bo tudi dajati kredite za 
obnovo sadovnjakov in vino
gradov ter nove nasade v za
sebni lasti. Prav tako bodo 
v skladu zagotovljena sred
stva za regrese pri nakupu 
mleka. Pomemben vir bo 
imel sklad v davku na kme
tijske proizvajalne naprave in 
samorodno trto

P r i p r a v e  z a  
8 . m a r e t ;

Vodstvo podružnične šole 
in krajevna konferenca SZDL 
v Soteski pripravljata za 8. 
marec skromno proslavo: 
šolski otroci bodo pripravili 
program, nato pa bodo žen
ske še pogostili. Največ za
slug za proslave in kulturne 
prireditve v Soteski ima uči
teljica Stanka Avsen.Lt. To
vrstnih prireditev bi bilo ve
liko več, sodelovala pa bi 
tudi mladina, če bi bil pro
svetni dom v Soteski končno 
le urejen V. A.

M a rc a  š e  d ro g e r i jo
Marca bo začela DOLENJ

KA na novomeškem Glavnem 
trgu poleg nedavno odprte 
prodajalne »Okras« obnavljati 
drogerijo. Kasneje bodo pre
novili na Glavnem trgu še 
manufakturno prodajalno po
leg MERCATORJEVE blagov
nice, v Bršlinu pa prodaj alno 
pri železniški poštar..

m m m k m
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Pretekli teden so v novomeški porodnišnici rodile: Marija Željko iz Mirne peči — Marjano, Fani Zulič iz Oštrca — Anico, Jožefa Krevs iz Češnjice — Franca. Ja- kobina Grašič iz Metlike — Sašo, Justina Peterh iz Stare Lipe — Damjana, Ana Jerele iz Šentjerneja — Borisa, Draga Paunovič iz Paunovičev — Nado, Jožica Pate iz Otočca — Jožico, Bronislava Skrhan s Senovega — Natašo, Tončka Kuhar iz Dolnje Prekope — Darinko, Justina Vidmar iz Studenca — Jožka, Cvetka Bunc iz Mirne peči — Natašo in Matjaža, Marta Kapušin iz Metlike — Vesno, Vida Cesar iz Male Bučne vasi — Emila, Doroteja Nahtigal iz Žužemberka — Ireno, Alojzija Flis iz Brestanice — Iztoka, Marija lereb iz Dolnje Prekope — Nado, Jožefa Hrovat iz Konca — deklico, Zinka Vrščaj iz Črnomlja — dečka, Katica Iludclja iz Knežine — dečka, Rozalija Žagar iz Dolnjega Podboršta — deklico, Nika Ogrinc iz Velikih Poljan — deklico, Amalija Jerič iz Žužemberka — dečka, Danica Vinski iz 
Metlike — dečka in Amalija Ber- kopec iz Zemlja — dečka

POPRAVEK
Popravljamo neljubo tiskarsko napako v zadnjem poročilu iz novomeške porodnišnice. V poročilu, ki smo ga objavili prejšnji četrtek, je zaradi tiskarske napake objavljeno, da je rodHa Ivanka Cvelbar iz Zameškega dečka, kar pa ni res Pomotoma pa sta bili- izpuščeni dve vrstici iz izvirnega poročila kar danes do

polnjujemo:'rodili sta: Ivanka Saje iz Heri- nje vasi — Jožetn in Ivanka Grošelj iz Hruševca — MarijoBralce in prizadete prosimo, da nanako oprosti k> Uredništvo DL

N o v o m e š k a  k r o n i k a

■ SNEŽNI SPOPAD med Komunalnim podjetjem in DOMIN- VESTOM (prejšnjim Stanovanj- 
podjetjem) v ponedeljek dopoldne še ni bil rešen Do spopada je prišlo tako: DOMINVEST je zaradi nevarnosti plazov skidalsneg tam, kjer je grozil, da se bo zaradi odjuge zrušil, s streh svojih stavb na ulice. Komunalno podjetje je imelo polne roke dela s čiščenjem snega z ulic in trgov in je menilo, da ni dolžno odpeljati sneg, ki ga je DOMINVEST zrušil s streh. Terjali so naročilnico, toda DOMINVEST je 
ostal gluh. Tako so bile v ponedeljek zakrčene s snegom s streh Vrhovčeva, Dilančeva inDetelova ulica ter Prešernov trg.Kako so spopad uredili, bomo
poročali prihodnjič.■ DOMAČI PEVSKI TALENTI imajo vso možnost za uveljavitev 
na show reviji, ki jo bo priredil »Zabavni magazin« 27. februarja 
od 19.30 v Domu kulture. Novomeški ženski svet bo prav gotovo 
napolnil dvorano saj bo na prireditvi pel tudi Vice Vukov, do katerega gojijo mnoge pripadnice nežnega spola skrite simpa
tije . . .■ NOVA PRODAJALNA »OKRAS« se lepo uveljavlja V sodobno urejeni prodajalni je blago lepo razvrščeno, ni več vse tako pomešano in nametano, kot je bilo v stari mali prodajalni, pa tudi blago lahko naročajo in sprejemajo sproti ker je več pro
stora.

■ OBČNEGA ZBORA ZROI* —
desni breg, ki je bil napovedan za minulo nedeljo ob 11. uri v domu JLA, zaradi premajhne udeležbe članstva ni bilo Ob napovedani uri se je zbrala v dvorani komni deseHnn članov

pa je, Kot Ka«;, odpoveaaia zavest. Očitno ne bo prej boljše udeležbe, dokler ne bodo rezervi
stov obvestili s pozivi. Na pozive pa radi prihajajo, kot se je izkazalo na zadnjih predavanjih . . .

■ DRUŠTVO UPOKOJENCEV 
ZELI obnoviti pevski zbor, zato bodo pričeli pevske vaje. Prva vaja bo 10. marca ob 18. uri v društvenem klubu. Od 1. do 31. marca pa bodo v društveni pisarni zbirali tudi naročila za kurjavo. Cena bo ista kot lani.■ GIBANJE PREBIVILSTVA — 
Rodile so: Marija Kos z Glavnega trga 8 — dečka, Jožica Goleš iz Jerebove 3 — Uroša, Jožefa Pa- temost s Ceste herojev 4 — Heleno in Marta Jedrič iz šolske 12 
— Slavico.

Ena gospa mi je rekla, da bo znani, za odbornika predlagani črnograditelj sedaj že laze uveljavljal svoje zahteve na občini — sicer mu pa že doslej niso nič mogli, ker je politično preveč ugle-



Novi naročniki DOLENJSKEGA LISTA
ARTIČE: Jožefa Urek, Artiče 60.
BIZELJSKO: Krajevna skupnost, 

Bizeljsko.

BRESTANICA: Kristina Plav-
štajner, Brestanica 16; Martin Ban, 
Stolovnik 59; Anton Agrež, S to  
lovnik 52.

BREŽICE: Gregor Pinterič,
Cmec 55.

CERKLJE OB KRKI: Jože Kun- 
tarič. Boršt 21; Zofka Stanič, Gor. 
Pirošica

GRADAC: Ivanka Kralj, Griblje 
60.

KOCE\'JE: Kristina Trkovniik,
2oljne 18; Tone Krevs, Reška 9.

Ortneška 
promenada

Morda boste mislili, da 
je Ortnek res tako na
predoval, da si je za raz
voj turizma omislil pro
menado. Pa nd tako. Le
tošnja flima nam je z 
obilnim snegom in hudim 
mrazom marsikaj posta
vila na "lavo. Tako mora
jo poljanske mlekarice in 
mlekarji mleko nositi ald 
tovoritri v Ortne^ k avto
busni postaji, kjer čakajo 
mlekarja, ki zaradi snega 
ne more v vas. Čakanje 
na mrazu ni prijetno. Da 
bi se ogrevali, se sprehar 
jajo ob cesti in do gostil
ne ali trgovine. Pri tem 
marsikatero uganejo, m ar
sikaj zvedo; to so nekakš
na najnovejša ortneška 
jutranja poročala. Zaradi 
snega tudi tovornjak s 
kruhom ne more do trgo
vine. Zato ga mora trgov
ina čakati ob cesti, sicer 
ji uide mimo Ortneka v 
Ribnico in dalje ter se 
vrne šele ob 10. uri, To 
pa je za naše gospodinje 
precej pozno, saj malo- 
katera še peče kruh do
ma V. P.

Tudi v Pišecah 
vrtec?

V Pišeoah razmišljajo o 
ustanovitvi varstvenega od
delka za predšolske otroke.
V kratkem nameravajo po
klicati starše in se pomeniti 
7. njimi o prispevku in vsem 
potrebnem.

Mali oglas,
ki ga objavljate v Dolenjskem 
listu — zanesljiv uspeh! Prebe
re ga 100.000 gospodinj, vdov
cev, kmetovalcev, dijakov, 
uslužbenk m vojakov doma in 
po svotu! Poizkusite!

DVOR: Henrik Pećj&k, Vinkov 
vrh 44; Angela Gnidovec, Gor. Aj
dovec 12.

DOBOVA: Ivan Radanovič, Vel. 
Obrež 41; Tonka Kržančič, Dobo
va 4.

KRMELJ: Angela Pečnik, Kame
nica 4; Ivan Hočevar, Krmelj 9.

KRŠKO: Alojz Bizjak, Cretež 13; 
Avgust Pleterski, Bučerca 9; Anica 
Zorko, SDK; Jožefa Radelj, Sremič 
39; Prane Planinc, Sremič 11; An
ton Glas. Cesta Nikole Tesle.

KRŠKA VAS: Martin Semenič, 
Soben ja vas 31.

MIRNA PEC: Anton Cesar, Dol. 
Globodol 1.

MOKRONOG: Miha Krese, Cuž- 
nja vas 10.

NOVO MESTO: Jože Bradač,
Smihelska 7; Vojko Grobovšek, 
Mestne njive B-8; Marjan Lipovec, 
Kristanova 23; Franc Klemenčič,

Žabja vas 1; Franc Medle, Mali 
Slatnik, n. h.; Fani Brezovar, Gor. 
Kamence 24.

SEMIČ: Anica Sever, Sela 8;
Radimor Džuradževič, Srednja 
vas 1.

SEVNICA: Anton Cešek, Cesta 
na grad 21.

SODRAŽICA: Anton Bregar, Za
mostec 60; Karel Gornik, Žimari- 
oe 45.

STARA CERKEV: Cveto Novak, 
Gorenje 12; Jože Mustar, Končna 
vas 4; Kalman Kolmanič, Mlaka 2

STARI TRG OB KOLPI: Franc 
Haoe, Predgrad 32.

STOPICE: Vinko Klobučar, Ver
dun 8.

ŠENTJANŽ: Pepca Sladič, Svinj
sko 2.

ŠENTJERNEJ: Marjan Stančič, 
Šentjernej 14; Anton Spilak, Dol.

DESET NOVIH KNJIŽNIH NAGRAD
Med nove naročnike smo z žrebanjem 'razdelili v 
torek opoldne 10 knjižnih daril. Danes jih bodo do  
bili po pošti:

Alojz Urbanč, Veniše 7, Leskovec pri Krškem: 
.Franc Krnc, Sp. Lakenc 20, Mokronog; Mirko Vid 
'm ar, Jama 8, Dvor pri 2bk., Angela Čebin, Ota- 
vice 4, Ribnica na Dol.; Marija Kovač, Ložec 2, Osil
nica; Tine Nemanič, Bereča vas 58, Suhor pri Met
liki; Marija Ojsteršek, Trnje 44, Brežice; Franc Ha
ce, Predgrad 32, Stari trg ob Kolpi; Jože Radej, 
Stranje 11, Blanca, in Pepca Frankovič, »Iskra«, 
Šentjernej 
čecB.

Brezovica 7; Karel Jankovič., Dol. 
Brezovica; Jože Gorišek, Gor. 
Vrhpolje 66; Marija Penca, Miho- 
vica 5; Franc Vencel, Dol Vrhpo 
lje 11; Alojz Močnik, Blok 138; 
Minka Škrbec, Šentjernej 64; Ton
čka Dolar, Šentjernej 74; Klara 
Žnidaršič, zdravstveni dom; Ivanka 
Martinčič, Hrvaški brod 1; Alojz 
Zorko, Šmalčja vas 10; Rudi Si
monič, Šentjernej 46; Vladimir 
Zorič, blok, Šentjernej; Mimi Vid
mar, Šentjernej 15; Marija Ran- 
gus, Šentjernej 165.

ŠKOCJAN: Anton Bambič, Zlo- 
ganje 21; Alojz Frkolj, Dobrova 4.

TREBNJE NA DOL.: Stanko
Hribar, blok 86; Ivap 2gank, blok 
86; Jožica Tratnik, 'blok 95; Alojz 
Salehar, Trebnje 60; Jože Veble, 
ml.. Trebnje 35.

VELIKA LOKA: Frančiška Gr
movšek, Veliki Videm 19; Anton 
Hribar, Mačji dol 10; Stane Osta
nek, Krtina 2; Igor Kovačič, Vel. 
Loka 41

RAZNE POŠTE: Pepca Cobunar, 
Trg Karavle 1, Vočin, Anton Ranta- 
ša, Kersnikova 1, Maribor; Janko 
Hočevar Posavskega 16, Ljubljana; 
Ana Kerle, 2abjek 28, Trbovlje; 
Nežka Gačnik, Lavrica 8, šofljica; 
Jožefa Lavš, Videm 5 pri Temeni
ci, Šentvid pri Stični; Ivanka Cr- 
ček, Smledniška cesta 88 c. Kranj.

VOJNE POŠTE: Stanko Vire,
Mostar; Viktor Tomazin, Pančevo; 
Martin Jaklič, Ajdovščina; Martin 
Bogovič, Zadar; Silvo Salmič, Rib
nica na Dol.; Anton šoba, Ljub
ljana; Franc Zadravec, Niš; -Anton 
Segina. Zagreb.

INOZEMSTVO: Zale Kresal; iJtut- 
gart, Nemčija; Ivan Slaven, Bleis- 
hor 17 bed Meins, Nemčija; Anica 
Kastevc, MUnchen, Nemčija; Franc 
Gramc, Unterkochen, Nemčja; Fa
nika Mušič, Remach, Švica; Peter 
Mikec, Ziirich, Švica; Alojz Kos, 
Finthen, Nemčija; Jože Lužar, Ro- 
senheim, Nemčija.

Gostinske delavke na seminarju, ki ga je zanje priredila delavska univerza v sode
lovanju z občinsko turistično zvezo v Brežicah (Foto; Baškovič)

Pogovor z zdravnikom

Vnetje sečil
Zdaj je čas, ko se pogosto obračajo bolniki za pomoč 

k zdravniku zaradi vnetja sečil. 2enske obolevajo za 
vnetjem sečil pogosteje kot moški, ker imajo krajšo sečno 
cev in ker so ponavadi manj toplo oblečene ali pa nosijo 
pretanko perilo, čeprav lahko povzroče vnetje sečil, pred
vsem sečnega mehurja, tudi kamni in druge ovire v se
čilih, je prehlad v mokrem in hladnem vremenu najpo
gostejši vzrok za nastanek takega vnetja. Hladen veter 
v mokrem in hladnem vremenu samo še pospešuje raz
voj. Povzročitelji vnetja sečil so različne bakterije, ki 
jim prehlad naredi ugodne razmere, da se začno v sečilih 
razmnoževati in potem napadejo posamezne sečne organe.

Znaki vnetja so tako zelo očitni, da takoj vemo, za 
kaj gre. Kar naprej nas tišči na vodo, in ko gremo na 
stranišče, priteče komaj nekaj kapljic. Sečna cev nas 
peče. Sicer pa je že občutek neke tope bolečine in tišča- 
nja v spodnjem delu trebuha včasih kar zadosten znak, da 
se je vnetje že razvilo ali pa da je v razvoju. Večkrat se 
pojavi ob vnetju tudi manjša vročina in utrujenost ter 
neprijetno počutje, če pogledamo vodo, se nam zdi motna 
ali pa vsaj spremenjena, torej drugačna kot navadno.
V laboratoriju najdemo pod drobnogledom bakterije in 
krvna telesca. Vse to je dokaz, da gre za vnetje mehurja 
in sečne cevi, posebno še, če je predel mehurja tudi ob
čutljiv na pritisk. Bolnik, ki ima tako vnetje, mora obi
skati zdravnika. To navadno tudi stori, ker ima prej 
omenjene neprijetne težave, in zdravnik mu predpiše 
ustrezna zdravila in mu da potrebna navodila, da bo bod- 
nik čimprej zdrav, če tako vnetje sečne cevi in sečnega 
mehurja zanemarimo in mislimo, da bo prešlo samo od 
sebe, se največkrat hudo zmotimo. Ponavadi se začne 
vnetje širiti navzgor po sečnih poteh iz mehurja v ledvice, 
kjer povzroči vnetje ledvičnih- čašic ali pa vnetje ledvic. 
Vročina se dvigne, pojavijo se bolečine v predelu ledvic 
na hrbtu. Najpogosteje oboli le ena stran, lahko pa tudi 
obe. Voda se začne zapirati, nastanejo otekline, ki jih 
največkrat opazimo na obrazu, posebno ob očeh, in to 
zjutraj. To je že veliko bolj resna zadeva in zahteva 
energično in včasih dolgotrajno zdravljenje, če imamo 
smolo, ostanejo posledice bolezni še dolgo, včasih za 
zmeraj.

Bolnik, ki se mu je vnel sečni mehur, potrebuje mir 
in toploto, predvsem naj nosi toplo perilo. Naj ne je dra
žečih snovi, naj ne pije alkoholnih in mrzlih pijač, do
kler ni zdrav. Ustrezna zdravila vnetja navadno v kratkem 
času pozdravijo, če ima bolnik tudi vročino, potem mora 
v posteljo.

Da bi ne dobili vnetja sečnega mehurja, je prvi pogoj, 
da smo toplo obj^fippi, ,kar vpija tudi za perilo, ki naj bo 
toplo in ne tanko. Posebno velja to za tiste, ki delajo na 
prostem, še celo pa za tiste, ki se vozijo z motorjem ali 
s kolesom, če nam je vroče, ne stojno na prepihu in 
vetru, ne sedajmo na tla ali na kamen, na betonsko ogra
jo itd.! Vse to velja prav tako tudi za tiste, ki imajo 
samo 16 let in mislijo, da se jim ne more nič zgoditi! če 
smo prehlajeni, nahodni ali če kihamo in kašljamo ali 
pa če nas boli vrat, potem moramo biti še bolj pazljivi. 
To velja tudi za tiste, ki imajo v čevlju ali škornju luknjo 
ali pa jim obutev ne drži. Takoj, ko morejo, naj se pre- 
obujejo v suho obutev in seveda tudi v suhe nogavice!

Dr. BOŽO OBLAK

i Hermclika )
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Počasi- je s pogledom obletel prekrasno delavni 
co, opremljeno z naj izbrane j šim okusom: široko raz- 
mahnjen obokan strop so nosili štirje svetlikajoča se 
stebri iz črnega marmorja. Stene so bile prevlečene 
z enakim usnjem kakor blazinjaki. In kar je doba 
Ludovika XIV. premogla na mobilijah najlepšega ki 
naj dragocenejšega, je stalo v tej sobi in tvorilo pri
jetno harmonijo.

Vitezovič je vzdihnil — kdaj doseže on takšno 
razkošje? — spustil se je v enega izmed naslonjačev 
in prekinil mučen molk.,

»Če ti je prav, te spremim jutri zjutraj v Ljub
ljano. Rad ba govoril s  tiskamarjem  Mayerjein.«

Valvasor je prijel kup rokopisnih listov in potol
kel z njimi po mizi, da jih zravna.

»Uganil si mojo željo,« je mirno pritrdil. Potem  
je postal njegov obraz trd, »stotniški« — Videzovič 
je kar vedel, kaj pride iz prijateljevih ust.

»Prosim te, da se ne pokažeš Troštu in ne obi
ščeš bakroreznice. Saj dobiš tam samo še Grajžarja 
in Trošta. Vse druge sem moral odsloviti. Saj sem ti 
pisal, kako me je moja »Ehre« spravila na rob pre
pada. Bakroreznica je skoraj prazna. Kmalu pojde še 
Graj žar. Priporočil sem ga grofu Strassoldu, da mu 
uredi knjižnico na krškem gradu. Samo Trošt mi še 
ostane. On pripravlja slike za moj »Fils-Physico-Ma- 
thematicus«, knjigo, ki jo zdaj pišem. Mož se je po
staral. Glej, Marija mu je vse. In ona ljubi svojega
— hm, očeta, kolikor je pač to čudno dekle zmožno 
ljubiti. Resnica bi bila za oba najstrašnejši udarec.«

Vitezovič je dvignil roko.
»Ne trudi se, prijatelj. Sam uvidim, da je sličnost 

zares fatalna. Hm! Veruj: karkoli sem doslej doži
vel — in doživel sem mnogo — nič me še ni tako pre-

ILKA VAŠTETOVaT ^ S (

V R A Ž J E  
D E K L E

(Zgodovinski roman)

treslo kakor frapantna podobnost tega mojega otro
ka. Hm! Nu, da, je pač ne morem zatajiti. 
H a ..  č e  —« za trenutek je izginil ciničen posmeh z 
zagorelega obraza in neprodimo črne oči so se zasve
tile v zlatorjavem sijaju, »če bi moje razmere ne bile 
tako bohemske, če bi imel stalno službo ali premo
ženje, da bi mogel preživljati sebe in j o . . .  ha! Vča
sih, da včasih človek pogreša takole bitje — samo 
za srce.«

Zamahnil je z roko in tanke ustne so se mu zo
pet povesile v lastnem zasmehu.

Med prijateljema je nastal dolg molk.
Potem je Valvasor sklenil svoje misli, dvignil gla

vo in pogledal skoz okno.
»Moj fam u lu s « je dejal smehljaje se.
»Dozdeva se mi, da ti je več nego famulus.«
Baron se je zdrznil. Njegove velike oči so se pre

teče zabliskale.
»Kolikor si mi pravil o njej, ti je po duhu so- 

rodnejša in bližja kakor vsak drug človek na svetu. 
Nekakšna duševna žena — bi rekel.«

»Duševna žena,« je po kratkem molku ponovil Val
vasor in njegov pogled je postal zopet mehak. »Mor
da imaš prav. Morda mi je celo več. Včasih mu žubo
ri iz njene duše kakor čist, svež studenec iz praglo- 
bin človeškega duha, ideje mi prihajajo, ki bi jih brez 
nje ne izsledil.«

»Hm, torej ti je prava muza, ah — recimo — 
mater spiritualis. Seveda, tak univerzalni učenjak, 
kakršen si ti, osemnajstletno ^ ek le  — tudi če je ču
dežni otrok — ne more biti. A po duševni kako
vosti —«

»Me nadkriljuje, to čutim.« Valvasor je izpod čela 
pogledal prijatelju v oči in nadaljeval potiho: »Ona 
mi je najzanimivejši poizkus. Silno me zanima, do 
katere višine zraste duh, ki se je vzgajal v popolni 
svobodi, obdan le z največjimi duševnimi dobrinami: 
z umetnostjo, učenostjo, modrostjo.«

»Hm. Zdaj razumem, kaj ji gori iz oči. Ampak — 
na ta način raste dekle v največjem nasprotju s so
dobnostjo. Ali se ne bojiš —?«

»Ničesar se ne bojim. Dokler živim, jo bom ču
val.«

V knjižnici je Marija mrzlično delala. Na lestvi, 
visoko pod lesenim stropom, se je ščeperilo njeno 
široko rdeče krilo. V eni roki je držala večjo polo 
papirja, podloženo s tanko knjigo, v drugi svinčnik. 
Pred njo velika knjižna omara, od tal do stropa 
segajoča. Pet takšnih velikanskih omar je ostalo  
v knjižnici in še dvoje manjših. Velike omare iz tr
dega lesa so zavzemale vse stene. Imele so krasna 
kovinska, s steklom podložena vrata iz svetlikajoče 
se, lepo rezljane medenine.

Z veščim pogledom je Marija izbirala iz vrst tu 
eno, tam drugo lepo v usnje vezano knjigo, jo odprla 
in si prepisala naslov..



OSTANITE V SKUPNOSTI!
B ila je  nekoč neka ro 

dovna skupnost, zap rta  
vase ko t k ak  odbor. In  v 
tej skupnosti je  bil tud i 
bukov što r.

No, š to r se je  sčasom a 
naveličal b iti š to r. Postal 
je dom išljavo onegav in 
sd zaželel b iti pav.

Rodovna skupnost m u 
je u streg la  in  pom agala, 
da je  iz š to ra  posta l pav.

No, v te j skupnosti pa  
je  b ila  tu d i neka kladica, 
eabita ko t trdoglav. In  jo  
je  zam ikalo, da b i tud i 
posta la  pav.

»Bog se usm ili! Kako 
naj iz kladice postane 
pav?« so se spraševali čla
ni rodovne skupnosti. »Saj 
trap a  vendar želi nekaj, 
k ar je sploh nemogoče!«

Toda k lad ica je trm asto  
vztra ja la, č e  je lahko što r 
nor in grd  ko t bavbav po 
sta l pav, zakaj ne bi m o
gla še ona? Celo veliko la
že . . .

N azadnje se je nekdo 
spom nil, da  k lad ica sicer 
ne m ore p o sta ti pav, pač 
pa lahko postane — pavi
ca.

Tako je  skupnost dobi
la k a r dva svoja idola: 
pava in pavico.

No, ta  dva pa s ta  sča
som a pozabila, da s ta  bi
la p rej le š to r in kladica. 
Ko s ta  to  pozabila, s ta  
sklenila, d a  g resta  svojo 
po t in zapustita  svoj rod.

In  s ta  ga res. Ali joj! 
K om aj s ta  zapustila  svo
jega rodu  obor, s ta  v h i
pu spe t posta la  k lad ica in 
štor.

V tem  ta istem  rodu  pa 
je  b il tud i buzdovan. Tu
di n jem u je  posta lo  dolg-

Ljudska
modrost

Bolj ko  si p lemenit, več 
trpiš.

česar človek nima, po 
tem  se m u  sline cede.

B ratje  in bratje se da
leč narazen najbolj ljubi
jo.

č e  jezik  molči, glava ne 
boli.

čas p a  si je  b run d al dan  
na dan: »Hočem b iti ne
kaj več, ne zgolj običajn i 
buzdovan!«

V endar je  b il previden. 
Ni želel p o s ta ti kak ro 
dovni idol ne pav ali po 
dobno. »Ne, to  n i m oj se
ktor!« si je  dejal. H otel 
je  b iti le v kakem  p o d je t
ju  — d irek to r, š l i  so m u 
na roko, ko t se pravi, do
bil je nekaj zvez in  posta l 
d irek to r. P rav  res.

Povejm o, da je  b il nek
danji buzdovan prebrisan . 
Vedel je, da je  ko t d irek 
to r gospod, zato je  bil 
previden in  n i zapustil 
svojega rodu.

To m u je neslo. In  se 
tudi obneslo: še zm eraj je  
d irek to r. In  nič ne kaže, 
da b i kdaj ro tira l.

A. B. SVEČANOST
č is tilko  teto Jutto  so z 

vsem i častm i spravljali v  
pokoj. Dvorana se je  u ta 
pljala v cvetju. Slavljenko  
so posadili v  m ehak us
n jen naslanjač. Na njeni 
desni je na navadnem  sto 
lu sedel šef oddelka, na 
levi pa predsednik sindi
kalne organizacije.

Svečanost so začeli otro
ci delavcev in uslužben-

— Ne, verjem ite mi, da  je  res: gospe ni do

cev. Z  zvonkim i stihi so 
pozdravili odhod tete Jut- 
te v zasluženi pokoj.

Potem  je neki delavec, 
tenorist, zapel kantato z 
naslovom »Tetka Jutta«, 
ki jo je uglasbil nalašč za 
to priložnost.

Teta Ju tta  je pred vse
mi poljubila prizadevnega  
pevca. Potem  pa je povzel 
besedo šef oddelka.

»Vaša tridesetletna bor
ba z um azanijo ,'« je rekel 
in se obrnil ■k  teti Jutti, 
»se je vedno organsko po
vezovala z  napori cele to
varne, da bi se vključila  
v m ednarodno delitev de
la. Dovolite mi, da vam  v  
imentt* uradništvo.' "Hft "tfe*** 
lavcev naše tovarne pre
dam  naše skrom no  dari
lo.«

In  pred začudeno teto  
Jutto sta  dva nosača po 
stavila velik pralni stroj, 
zadnji supermodel.

»Koliko sredstev in 'tru 
da, pa zaman,« je m rko  
razmišljal šef oddelka, ko  
se je vračal domov.

K ajti hip predtem  so 
m u povedali, da televizija  
iz tehničnih razlogov ni 
mogla prenašati proslave 
tega svečanega dne!

iK

in sladko vino, da bi odganjalo skrbi 
ter budilo radost ter upanje v prsih. 
Redki so deležni lepote, daru Venere, 
še redkejši zgovornosti, daru Merkur
ja. Ni jih kdove koliko, ki so prejeli 
bogastvo po m ilosti Herkula. Homer
ski Jupiter ne posaja kogar si bodi 
na prestol. Mars večkrat ne pomaga 
ne ti ne oni stranki. Preneki odhajajo 
z dolgimi obrazi od Apolonovega tri
nožnika. Saturnov sin pogosto siplje 
strele in Foibos često proži kužne pu
ščice. Neptun več ljudi pogoltne ka
kor otme, da ne govorim o raznih Ve- 
iovih, Plutonih, Atah, Kaznih, Mrzli
cah in podobni svojati, ki so bolj 
rablji kakor bogovi. Samo jaz, No
rost, sem  tako neumna da ob jemljem  
ves svet z enako ljubeznijo in sem  
zmeraj pripravljena izkazovati dobro
te.

Jaz ne pričakujem zaobljub, se ne 
jezim in ne terjam spravnih daritev, 
če pri kakem obredu pozabič izostane 
kaka malenkost. Ne postavljam sveta 
na glavo, če povabi kdo druge bogove 
v gostje, mene pa doma pusti in mi 
ne da vohati dišečega hlapu žgalnih 
žrtev. Drugi bogovi so v teh rečeh ta
ko zahtevni, da se skorajda bolj izpla
ča in je celo varneje puščati jih sploh 
znemar kakor pa častiti; prav kot so 
tudi mnogi ljudje tako sitni in za 
vsako figo tako občutljivi, da storiš 
najbolje, ako se ne meniš zanje, ni
kar pa da jih imaš za zaupnike.

Toda nikdo, slišim ugovarjati, ne 
opravlja Norosti daritev in ne zida 
templjev! To je res, in ta nehvalež
nost mi je, kakor rečeno, nekoliko 
čudna; J^aj pa sem potrpljive narave, 
jemljem tudi to v dobrem smislu. Si
cer pa lahko prebijem brez teh reči. 
čem u mi bodi kadilo ah obredna mo
ka ali kozel ali svinja, ko me pa ves 
svet časti na način, ki ga celo teologi 
ocenjujejo za izvrstnega? O, prav nič 
ne zavidam Diani, da ji darujejo člo
veško kri. Kar zadeva moj kult, se 
izraža, bi rekla, najpobožneje tako, 
da me vsi ljudje po vseh krajih nosijo  
v srcih — kakor tudi me — da njih 
nravi razodevajo mojega duha in njih 
življenje mojo podobo. Ta način če- 
ščenja je celo pri kristjanih precej 
redek. Večina prižiga materi božji 
svečke, in to pri belem dnevu, ko ni 
prav nič potrebno. Z druge strani, ka
ko malo jih je, ki jo posnemajo v 
čistem življenju, skromnosti in ljube
zni do božjih reči! Zakaj samo ta 
način češčenja je pravi in nebeškim  
prebivalcem najbolj pogodu

(Nadaljevanje sledi)

Erazem Rotterdamski (1466— 
1536), nekronani kralj humanistov, 
ki so ga kronane glave štele za se
bi enakega, verski reformator, pa
cifist in satirik, je med mnogim  
drugim (deset knjig in folio) napi
sal Morias encomion, Hvalnico no
rosti, satiričen govor, ki ga govori 
Norost pred zbranim občinstvom. 
Sam hvalnice ni posebno čislal, da
si je njegovo najboljše delo. Drugi 
njegovi spisi so svojo nalogo ob 
svojem času opravili ter se pogrez
nili v pozabljenje, Hvalnica pa je 
ostala živa in je še danes zaradi 
sebe same vredna branja. Njena 
vekovitost gre na račun božje iskre 
humorja in smehljave modrosti, ki 
vidi življenju do dna ter ohrani 
svoj d e c o r u m tudi, kadar na 
pol za šalo, na pol zares vihti nor- 
čevsko pleskačo. Erazem se nikoli 
ne spozabi do grobe, marsikrat 
kvantaške satiričnosti Pisem mrač
njakov (1516); ljubši mu je prikup- 
nejši način Lukianovega zasmeha. 
»Jaz ne brodim po smrdljivi used
lini skrivnih pregreh kakor Juve- 
nal, prizadevam si marveč osvetlje
vati bolj smešne kakor sramotne 
strani življenja,« pravi v uvodnem  
pismu Tomažu Moru. Humor pa, s 
kakršnim odgrinja te smešne stra
ni, premore le mož, ki se sprevaja 
po duhovnih vrheh, vzvišen nad go- 
maznim svetom pod seboj, kjer bi 
brez gospostva Norosti »ljudstvo 
ne moglo trpeti kralja,« kjer bi se 
»gospodar naveličal hlapca, dekle 
gospodinje, učitelj učenca, prijatelj 
prijatelja, žena moža, lastnik naje- 

srtfeed sosređa, gostitelj go
sta, ko se ne bi drug ob drugem 
motili In drug drugega varali, ko 
ne bi bilo tu medsebojnega prilizo
vanja, tam preračunljivega popu
ščanja, ob kratkem, ko bi si ljudje 
ne sladili življenja z medom Noro
sti!«

Med mnogimi dobrimi deli, zaradi 
katerih Bakhos po pravici uživa hva
lo, je zlasti to, da odganja skrbi; seve
da samo za nekaj ur, zakaj komaj si 
prespal svojega matevžka, že se zopet 
pojavijo kakor nadležni komarji. Ko
liko popolnejše in trajnejše dobrine 
delim jaz, ko v nekaki večni pijanosti 
napolnjujem srca z veseljem, slastmi 
in navdušenjem, in to ne da bi si 
moral kdo prizadevati zanje! Jaz niko
gar ne izključujem od svojih darov, 
druga božanstva si obdarjence rada 
izbirajo. Ne raste povsod plemenito

16. Da, mimo pošte se zapeljeta takole: Para
dižnik je pritisnil na plin in v zanosu prehiteval 
avtobus. Ni opazil, kar sta opazila miličnika ob 
cesti, da je prekoračil dvojno črto! Od tega 
trenutka dalje sta imela za seboj modro-beli 
»tisoč tristo« z utripajočo lučko . . .  Paradižnik 
se ni dal! Spopadel se je v siloviti dirki z ob

lastjo samo! Spočetka je dobro kazalo, kmalu 
pa se je pred njima pojavil ogromen tovornjak, 
naložen z deskami. Ni se ga dalo ne prehiteti 
ne preskočiti! -  Le še skromen ovinek je ločil 
divjačino od lovcev. Tedaj pa je na tovornjaku -  
bilo je nekoliko klanca -  popustila veriga, ki je 
vezala deske! Deske so pričele drseti z avta

in se povesile do ceste, prav pred Paradižnika. 
Napočil je čudovit trenutek! Miličnika za ovin
kom, pred nosom pa -  most naravnost na 
tovornjak! Paradižnik je poslednjič pritisnil na 
plin in po deskah zapeljal na tovornjak! V istem 
trenutku so deske padle s tovornjaka in Pa
radižnik je ročno zaloputnil zadnjo lo p u to ...

DOLENJSKI UST *  TEDNIK* VESTNIK-vsak četrtek 60000 izvodov L

IVAN PUDLO:
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V  P R E N O V L JE N I T R G O V IN I O K R A S

na Glavnem trgu v Novem m estu vam nudimo veliko izbiro 
zlatnine, nakita, budilk, stenskih, ročnih in električnih ur, 
kristala, keramike, spominkov, igrač in bižuterije.

K A J
v a m  

N U D I  

i  D O L E N J K A :

Ob boleči izgubi naše zlate mame, stare mame, 
sestre in tete

A L O J Z I J E  G O T L I B
iz Otočca pri Novem mestu

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem, ki so z nami sočustvovali, 
nam izrazili sožalje in pokojnici poklonili toliko 
lepega cvetja In vencev in jo v tako velikem številu 
od blizu in daleč spremili v njen tihi dom. Posebno 
zahvalo smo dolžni podjetju Kremen in tovarni 
zdravil Krka iz Novega mesta, hotelu Grad Otočec 
in podjetju Varnost iz Ljubljane. Iskrena hvala 
č. duhovniku za ganljive besede. Vsem še enkrat 

iskrena zahvala!
Ž a lu jo č i:

sinovi in hčerke z družinami ter drugo sorodstvo

S p r e m e m b a
n a s l o v a !

Naročniki, ki spremenijo svoj stari naslov, naj sporočijo oba naslova. Dogaja se, da sporočijo samo novega, ker pa imamo pri nas včasih več naročnikov z enakim j Ti im kom in imenom, seveda ne moremo vedeti, čigav naslov je treba spremeniti.

V o ja k i!
Vsi vojaki, ki naročajo Dolenjski list, naj napišejo tudi točen domač naslov, da bomo vedeli, ali naj jim poSiljamo belokranjsko-kočersko izdajo (z dvema zvezdicama) ali posav- sko-trebanjsko (z eno zvezdico)

T R G O V S K O  P O D JE T JE

N O V O T E H N A  NOVO M E S T O

je odprlo specializirano trgovino za prodajo: televizijskih in 
radijskih sprejemnikov, transistorjev, gramofonov in gramofon
skih plošč, magnetofonov, harmonik in glasbenih instrumentov, 
budilk in stenskih ur ter ribiškega pribora.

Obiščite novo prodajalno na Cesti komandanta Staneta!

ZAHVALA
Ob nenadni, prerani izgubi našega dragega očeta 

in starega očeta

E m a n u e l a  G e r m o v š k a
iz Ponikev pri Trebnjem

se zahvaljujemo vsem, ki ste ga spremili v tako 
velikem številu na njegovi zadnji poti, mu darovali 
vence in cvetje ter sočustvovali z nami. Najtopleje 
se zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem in 
prijateljem, ki so nam stali ob strani. Posebno za
hvalo sosedom in vaščanom, ki so nam kakorkoli 
pomagali. Lepo se zahvaljujemo gospodu dekanu 
Rafaelu Lešniku za poslovilne besede, enako Pavletu 
Japlju, Nacetu Korbarju v imenu cerkvenega pev
skega zbora. Enaka zahvala za poslovilne besede 
Pavletu Mikliču in za recitacijo Cvetki Finko vi. 
Zahvaljujemo se tudi pevskemu cerkvenemu zboru, 
gasilcem iz domačega kraja in daljne okolice, AMD 
Trebnje ter nosilcem praporov. Še enkrat vsem 

prav lepa hvala.
Žalujoči: sin Manci z družino.

ZAHVALA
Ob bridki izgubi našega dragega očeta, starega očeta, 

brata in strica

J O Ž E T A  Š T E R K A
iz Kočevja pri Črnomlju

se zahvaljujemo vsem prijateljem in znancem za 
vso pomoč, darovalcem vencev in cvetja. Posebno 
zahvalo smo dolžni kolektivu Rudnika Kanižarica in 
ZWI iz Črnomlja, zdravnikom in strežnemu osebju 
šok sobe na kirurgičnem oddelku Splošne bolniš
nice v Novem mestu, ter vsem, ki so ga spremili 

na njegovi zadnji poti.
Žalujoči: sinova Tone in Jože, hčerki Mici in 
Anica z družinami in drugo sorodstvo

ZAHVALA
Ob težki izgubi ljubega moža, očeta, sina in brata

A l b i n a  V r a n e š i č a
iz Novega mesta, Nad mlini S-3

se iskreno zahvaljujemo vsem darovalcem vencev 
in cvetja. Posebno zahvalo smo dolžni profesorju 
dr. Bajcu in celotnemu kolektivu kirurškega oddel
ka bolnice Novo mesto, polkovniku Jožetu Nago- 
detu, pripadnikom garnizije Novo mesto in Črno
melj, Zvezi borcev in lovskim družinam iz Novega 
mesta in Bele krajine, sostanovalcem bloka S-3, 
Novo mesto, godbi iz Novega mesta in vojaški god
bi iz Zagreba, meščanom Novega mesta In Črnom
lja, učencem osnovne šole Katja Rupena in posebno 
še vaščanom iz Tribuč. Zahvaljujemo se vsem, ki 
so nam izrazili sožalje ali pa spremljali pokojnika 
na ni epovi zadnji poti. Zahvaljujemo se vsem govor
nikom za poslovilne besede ter tovarišem Gregoriču, 
Đukiču in Sušniku, ki so skrbeli za tako veličastno 

spremstvo in pogreb
Ž a lu jo č i :

žena Stana, hči Vesna, sin Zoran, mama, brata, 
sestre in drago sorodstvo

imm nmr irim  j ii'HUJMga— bs

K R I, KI R E Š U JE  ŽIV LJEN JA
18. februarja so darovali kri na novotneSkl transfuzijski 

postaji: Rut’ Omahen in Marinka Šmalc, člana Krke, tovarne zdravil, Novo mesto; Franc Lobe, Jože Kramar, Franc Andrejčič, Franc Staniša, Feliks Glivar, Milan Škedelj, Slavka Dular in Matevž Mejač, člani IMV Novo mesto; Jože Šporar, Jože Nardin, Franc Kren, Stane Kolenc, Avgust Bradač, Janez Novinec, Anton Turk, Franc Gorše. Anton Markovič, Alojz Drganc, Anton rine, Franc Pirc, Janez Senica ln Janez Nose, člani Gorjancev, Straža; Franc Saje, Jože Makovec, Karel Kren, Fani Cečelič, Jože Pečjak, Franc Lukšič. Janez Turk, Stane Senica, Jože Rcbzelj, Franc AS, Franc Plantan, Bogo Lilija, Marija Skedenj, Jože Kužnik, Anton Erpe, Marko Krštinc Kristina Koncilja, Peter Nahtigal, člani Novolesa, Straža; Jožera Turk in Franc Nadu, člana Novoteksa, Novo mesto; Rudi An dni šči sten in Jože Bašelj, kmeta Iz Gornjega Kamenja; Jože Dragan, član Pionirja, Novo mesto; Tone Škerlj odvetnik iz Novega mesta; Anica Berus, Slanica občinske skupščine Novo mesto; Stane Grubar, dan Iskre, Šentjernej; Izidor Bajc, San Tehnike, Ljubljana; Martin Konda, kmet iz Gornje Lokvice; Ivan Mirtič, član Gorjancev, 
Straža.

NOVOTEHNA
NOVO MESTO
ra z g la š a  prosto delovno mesto

R E F E R E N T A
NABAVE IN PRODAJE MOTORNIH VOZIL
POGOJI;
— višja ali srednja strokovna izobrazba v ekonom- 

sko-komercialni stroki s 3-letno prakso — ali
— VK trgovski delavec s 5-letno prakso v avto stro

ki in sposobnostjo samostojnega vodenja komer
cialnih poslov

Ponudbe sprejema splošni sektor 15 dni po
objavi.

»DOLENJKA«, trgovsko podjetje na 
debelo in drobno -  Novo m esto

o b ja v l ja  
prosto delovno mesto

P R O D A J A L C A

P o g o ji:  kvalificiran prodajalec železninarsko-teh- 
nične ali mešane stroke, po možnosti s prakso in 
odsluženim vojaškim rokom.
Poskusno delo bo trajalo en mesec. Nastop dela 
takoj ali po dogovoru.
Interesenti naj pošljejo ponudbe v 8 dneh po objavi.

R E M O N T N I

Z A V O D

B R E G A N A

(pri Samoboru)

r a z g la š a
I.
VEČJE ŠTEVILO NOVIH DELOVNIH MEST za:

1. a v to m e h a n ik e  -  VKV in KV
2. s t r u g a r je  -  VKV in KV
3. s t r o jn e ,  k lju č a v n ič a r  je  -  VKV
4. a v to k le p a r je  -  KV
5. b r u s a č e  -  KV
6. a v to l ič a r je  -  VKV in KV
7. t rg o v c a  -  VKV
8. k o n s tru k to r ja  -  te h n o lo g a  -  VIŠ 

H.
S p re jm e  na delo za določen čas

d v a  k n jig o v o d ja  -  m e h a n o g ra fa
z doknčano srednjo ekonomsko šolo in mehano- 
grafskim tečajem.

III.
Razen navedenih pogojev morajo udeleženci razpisa 
izpolnjevati tudi splošne pogoje za sprejem v de 
lovno razmerje, morajo pa imeti urejeno tudi voja
ško obveznost.
Posebni pogoj za delovno mesto pod tek. št. 7.: 
VKV trgovec avtomobilske stroke.
Osebni dohodek po pravilniku o razdelitvi osebnih 
dohodkov zavoda. — Obvezno bo poizkusno delo, ki 
traja 30 dni, za delovno mesto pod tek. št. 8 pa 
60 dni.
Prošnje z življenjepisom je treba poslati kadrovske
mu oddelku REMONTNEGA ZAVODA V BREGANI 
v 8 dneh po objavi tega razpisa.

ZAHVALA

B B

B R I G I T T E

B A R D O T

r d e č i l a  z a  Vjjjj 
u s t n i c e  i n  
l a k i  z a  n o h t e N



RADIO LJUBLJANA

za vsako 
pogostitev

vas. 17.05 Gremo v kino. 18.15 
Vsako soboto »Top-pops 11«. 19.00 
Lahko noč, otroci! 19.15 Minute 6 
pevko Alenko Pinterič. 20.00 Spo
znavajmo svet in domovino.

■  NEDELJA, 2. MARCA: 6.00 do
8.00 Dobro jutro! 8.05 Radijska 
Igra za otroke — Smiljan Rozman; 
»Avtomat«. 9.05 Srečanja v studiu 
14. 10.05 Se pomnite, tovariši. . .
10.30 Pesmi borbe in dela. 10.45 do
13.00 Naši poslušalci čestitajo in 
pozdravljajo — vmes ob 11.00 Po
ročila — Turistični napotki za tu
je goste. 11.50 Pogovor s poslušal
ci. 13.15 Z novimi ansambli do
mače zabavne glasbe. 15.30 V 
ritmu tanga. 14.05 Glasba ne po
zna meja. 14.45 Humoreska tega 
tedna — Josip Jurčič: Kozlovska 
sodba v Višnji gori. 15.05 Nedelj
sko Športno popoldne. 17.05 Oper
ni koncert. 17.30 Radijska igra — 
Titus Maccius Plautus: Miles GIo- 
riosus ali Bahavi vojščak. 19.00 
Lahko noč, otroci! 1915 Glasbene 
razglednice. 20.00 V nedeljo zvečer.
22.15 Serenadni večer.

■  PONEDELJEK, 3. MARCA:
8.08 Glasbena matineja. 8.55 Za 
mlade radovedneže. 10.15 Pri vas 
doma — vmes ob 11.00 Poročila — 
Turistični napotki za tuje goste.
12.30 Kmetijski nasvet* — Jože 
Kregar: Vrt v marcu. 13.3o Pripo
ročajo vam . . .  14.35 Naši poslu
šalci čestitajo in pozdravljajo. 15.20 
Glasbeni intermezzo. 16.00 Vsak 
dan za vas. 18.35 Mladinska od
daja: »Interna 469«. 19.00 Lahko 
noč, otroci! 19.15 Minute s pevko 
Eldo Vider. 20.00 Simfonični kon
cert orkestra Slovenske filharmo
nije. 22.15 Za ljubitelje Jazza.

■  TOREK. 4. MARCA: 8.08
Operna matineja. 9.25 »Morda vam 
bo všeč«. 10.15 Pri vas doma. 11.00 
Poročila — Turistični napotki za 
tuje goste. 12.30 Kmetijski nasveti
— inž. Stojan Vrabl: Pomen ugo

tavljanja zdravstvenega stanja ma
tičnih dreves. 12.40 Slovenske na
rodne pesmi. 13.30 Priporočajo 
vam . . .  14.05 Glasbeno udejstvo
vanje mladih. 15.20 Glasbeni inter
mezzo. 15.45 Jezikovni pogovori.
16.00 Vsak dan za vas. 18.45 Druž
ba in čas — Zdenko Roter: Socia
listična družba in religija — III-
19.00 Lahko noč, otroci! 19.15 Mi
nute s pevcem Stanetom Mancini
jem. 20.00 Radijska igra — Alija 
Isakovič: »Kaljenje«. 21.15 Deset 
pevcev — deset melodij.

■  SREDA, 5. MARCA: 8.08 Glas- 
bena matineja. 8.55 Pisan svet 
pravljic in zgodb. 9.30 Z majhnimi 
ansambli zabavne glasbe. 10.15 Pri 
vas doma, vmes ob 11.00 poročila
— Turistični napotki za tuje goste.
12.30 Kmetijski nasveti — inž. Mi
lica Oblak: Selekcija črnega ribeza.
12.40 Od vasi do vasi. 13.30 Pripo
ročajo vam . . . 14.35 Naši poslu
šalci čestitajo in pozdravljajo.
15.20 Glasbeni intermezzo. 15.40 
Naš podlistek — A. Cesarec: V Ka
takombah. 17.05 Mladina sebi in 
vam. 19.00 Lahko noč, otroci! 19.15 
Glasbene razglednioe. 20.00 »Ti in 
opera«. 22.15 S festivalov jama.

■  ČETRTEK, 6. MARCA: 8.08 
Operna matineja. 10.15 Pri vas do
ma — vmes ob 11.00 Poročila — 
Turistični napotki za tuje goste.
12.30 Kmetijski nasveti — inž. Mi
lan Dolinar: Letošnji program po
godbenega pridelovanja pivovar
skega ječmena. 13.30 Priporočajo 
v a m. . .  14.05 »Mladina poje«.
16.00 Vsak dan za vas. 17.05 Četrt
kov simfonični koncert. 18.15 Iz 
naših studiov. 18.45 Naši znan
stveniki pred mikrofonom. 19.00 
Lahko noč, otroci! 19.15 Minute s 
pevko 'Tetko Štok. 20.00 četrtkov 
večer domačih pesmi in napevov.
21.00 Literarni večer. 12.40 Lirika 
revolucije. 22.15 Komomo-glasbeni 
večer.

TELEVIZIJSKI
SPORED

TOREK, 4. MARCA

9.35 TV V SOLI (Zagreb)
10.30 ANGLEŠČINA (Zagreb)
11.00 OSNOVE SPLOŠNE IZO

BRAZBE (Beograd)
15.00 TV V SOLI (Zagreb)
15.40 ANGLEŠČINA (Zagreb)
16.15 SVETOVNO DRSALNO PR

VENSTVO V COLORADO 
SPRINGSU — posnetek (Lj)

17.45 RISANK.i (Ljubljana)
18.00 KURIR GREGEC — lutkov

na serija (Ljubljana)
18.20 VOKALNO INSTRUMENTAL

NI SOLISTI (.Ljubljana)
18.50 CIKCAK (Ljubljana)
19.00 PO SLEDEH NAPREDKA 

(Ljubljana)
19.25 3-2-1 (Ljubljana)
19.30 SVETOVNO HOKEJSKO PR

VENSTVO SKUPINE B — 
tekma Z I O . NDR (Lj)

20.00 TV DNEVNIK (Ljubljana)
20.30 NADALJEVANJE HOKEJSKE 

TEKME ZRN : NDR (Lj)
21.35 TV FILM (Ljubljana)
22.25 POROČILA (Ljubljana)

SREDA, 5. MARCA

9.35 TV V SOLI (Zagreb)
17.15 MADŽARSKI TV SPORED 

(Beograd)
17.45 ODDAJA ZA OTROKE (Bg)
18.30 PISANI TRAK (Ljubljana)
18.45 SKRIVNOSTI NARAVE — 

serijski film (Ljubljana)
19.15 PO IZBIRI -  glasbena od

daja (Zagreb)
19.45 CIKCAK (Ljubljana)
20.00 TV DNEVNIK (Ljubljana)
20.30 3-2-1 (Ljubljana)
20.35 NITI NAŠEGA ŽIVLJENJA

— quiz (Ljubljana)
21.36 POSNETEK NOGOMETNE 

TEKME RA PID : MANCHE
STER (Ljubljana)

22.20 POSNETEK HOKEJSKE TE
KME B SKUPINE — tekma 
Jugoslavija: Poljska (Lj) 
POROČILA (Ljubljana)

ČETRTEK, 6- MARCA

Elektro LJUBLJANA 

PE NOVO MESTO

p r o d a  

t o v o r n i a v to

Zastava FIAT 
615/B
v nevoznem stanju.

Javna licitacija bo dne
6. marca 1969 ob 8. uri na 
upravi. Izklicna cena vo
zila je 6.000 din.

9.35 TV V SOLI (Zagreb)
10.30, NEMŠČINA .(Z agreb i
11.00 OSNOVE SPLOŠNE IZO

BRAZBE (Beograd)
14.45 TV V ŠOLI (Zagreb)
15.40 NEMŠČINA (Zagreb)
16.10 OSNOVE SPLOŠNE IZO

BRAZBE (Beograd)
17.45 PIONIRSKI TV DNEVNIK 

(Ljubljana)
18.15 PO SLOVENIJI (Ljubljana)
18.45 HUMORESKA (Beograd)
19.45 CIKCAK (Ljubljana)
20.00 TV DNEVNIK (Ljubljana)
20.30 SVETOVNO HOKEJSKO PR

VENSTVO B SKUPINE — 
tekma Jugoslavija : Romuni
ja (Ljubljana)

22.30 WOJECK — serijski film 
'(Ljubdjana)

23.00 POROČILA (Ljubljana)

PETEK, 7. MARCA

9.35 TV V SOLI iZagreb)
11.00 FRANCOŠČINA (Beograd)
14.45 TV V ŠOLI — ponovitev 

(Zagreb)
16.10 OSNOVE SPLOŠNE IZO

BRAZBE (Beograd)
16.45 MADŽARSKI TV PREGLED 

(do 17.00) (Beograd)
17.25 DAKTARI — serijski film  

(Ljubljana)
18.15 MLADINSKI KONCERT 

(Beograd)
18.45 PORTRET DR MARJE BOR- 

ŠNIKOVE (Ljubljana)
19.00 SVET NA ZASLONU (Lj)
19.50 CIKCAK (Ljubljana)
20.00 TV DNEVNIK (Ljubljana)
20.30 3-2-1 (Ljubljana)
20.35 QUIZ 6u • (Beograd)
22.00 BELA JUTRA — reportaža 

pred dnevom žena (Ljublja
na)

23.00 POROČILA (Ljubljana)

SOBOTA, 8. MARCA

9.35 TV V ŠOU (Zagreb
16.00 MLADINSKA IGRA (LJ)
17.00 SVETOVNO HOKEJSKO PR

VENSTVO B SKUPINE — 
Srečanje Jugoslavija: Norve
ška (Ljubljana za EVR)

19.15 NOVA OBDOBJA JUGOSLA
VIJE — oddaja iz cikla 
Sprehod skozi čas (Ljub)

19.40 PET MINUT ZA BOLJŠI 
JEZIK (Ljubljana)

.9.45 CIKCAK (Ljubljana)
20.00 TV DNEVNIK (Ljuljana)
20.30 3-2-1 (Ljubljana)
20.35 ZABAVNO GLASBENA OD

DAJA (Ljubljana)
21.15 REZERVIRANO ZA SMEH 

(Ljubljana)
21.40 TV FILM (Ljubljana)
22.30 TV KAŽIPOT (Ljubljana)
22.50 ATLETIKA v  DVORANI — 

posnetek prireditve v Beo
gradu (Ljubljana)

23.50 POROČILA (Ljubljana)

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

—  In denar?
—  Varčuj namensko in dobil boš kredit pri

Dolenjski banki in hranilnici
v NOVEM MESTU ali njenih poslovnih enotah

v KRŠKEM, TREBNJEM ali METLIKI!

NE POZABITE:

Dolenjska banka in hranilnica v Novem mestu je avgusta 1967 
z v i š a l a  obrestne mere: za navadne vloge na 6,50%, za veza
ne vloge do 8%! — In ne pozabite tudi na ugodne obresti za 
sredstva na deviznih računih občanov, za katera plačuje banka 
od 4-6 odstotkov v devizah, razen tega pa dodatno še od 1.5 do 
2,5 odstotka v dinarjih!

sedaj sta 
brez skrbi

ODKAR STA ZAUPALA POPRAVILO AVTOMOBILA

AVTOSERVISU
PIONIR"
V NOVEM MESTU

•  ki opravlja servisne preglede in garancijska popravila na vo
zilih ZASTAVA, RENAULT in TAM

•  splošna in generalna popravila vozil vseh vrst
•  zamenjuje motorje na vozilih ZASTAVA in TAM
•  opravlja kleparska avtoličarska in druga dela

Posebno priporočamo:

•  optični pregled podvozja -  posebno karamboliranih vozil in 
tistih  ki imajo nenormalno obrabo gum

•  uravnoteženje koles
•  preizkus delovanja motorja in agregatov z najmodernejšo 

elektronsko napravo MOTOTESTERJEM

SPECIALITET*

KRAŠKI PRŠUT 
BUDJOLA
PRŠUTARNA LOKEV-KRAS

PRODAM:

E 3 I  MARKET

VSAK DAN: poročila ob 5.00,
6.00 , 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 15.00, 
18.00, 19.30 in 22.00. Pisan glas
beni spored od 4.30 do 8.00.
_ B  PETEK, 28. FEBRUARJA: 
Glasbena matineja. 8.55 Pionirski 
tednik. 10.15 Pri vas doma. 11.00 
Poročila — Turistični napotki za 
tuje goste. 12.30 Kmetijski nasveti
— inž. Ciril Remic: Sodobna go
zdarska mehanizacija. 12.40 čez 
Polja in potoke. 13.30 Priporočajo 
vam . . .14.35 Naši poslušalci česti
tajo in pozdravljajo. 15.20 Napotki 
za turiste. 15.25 Glasbeni intermez- 
zo. 16.00 Vsak dan za vas. 17.05 
človek in zdravje. 18.15 Zvočni 
razgledi po zabavni glasbi. 19.00 
Lahko noč, otroci! 19.15 Minute s 
Pevko Marjano Deržaj. 20.00 Naši 
amaterski zbori tekmujejo. 21.15 
Oddaja o morju in pomorščakih.

■  SOBOTA. 1. MARCA: 8.08 
Glasbena matineja. 8.55 Radijska 
sola za nižjo stopnjo (ponovitev) 
~ 7  Bele posteljice. 9.25 čez trav
nike zelene. 10.15 Pri vas doma.
11.00 Poročila — Turistični napotki 
za tuje goste. 12.30 Kmetijski na
sveti — Nada Rihtaršič: Koliko 
Pridelamo krompirja v Sloveniji in 
*ako ga porabimo. 12.40 Pesmi ju
goslovanskih narodov 13.30 Pripo
ročajo vam . . .  14.25 V vedrem 
ritmu. 15.40 Naš podlistek — C. 
Meckel: Vrana. 16.00 Vsak dan za

NEDELJA, 2. MARCA

9.00 KMETIJSKA ODDAJA V MA
DŽARŠČINI (Beograd)

9.30 PO DOMAČE S KOROŠKIM 
AKADEMSKIM OKTETOM 
IN ANSAMBLOM DORKA 
ŠKOBERNETA (Ljubljana)

10.00 KMETIJSKA ODDAJA (Bg)
10.45 PROPAGANDNA ODDAJA 

(Ljubljana)
10.50 FILMSKA MATINEJA: Dak- 

tarl (Ljubljana)
11.40 TV KAŽIPOT (do 12.00) (Lj)
12.55 ŠAHOVSKI KOMENTAR 

BRASLAVA RAB ARJA (Zg)
13.30 London: SVETOVNO DRSAL

NO PRVENSTVO V COLO
RADO SPRINGSU — tek
movanje moških EVR

14.25 SAGA O FORSYTIH -  na
daljevanje in konec (Lj)

15.15 POLET VESOLJSKE LADJE 
APOLLO 9 — prenos Mon- 
dovizija

15.35 KOŠARKA CRVENA ZVEZ
DA : ŽELEZNIČAR (Zg)

16.00 SVETOVNO HOKEJSKO PR
VENSTVO B SKUPINE — 
tekma Jugoslavija: Italija 
(do 18.00) 18.15 (Ljubljana)

18.15 UKRADENI BALON — češki 
film (Ljubljana)

19.45 CIKCAK (Ljubljana)
20.00 TV DITETVNIK (Beograd)
20.30 3-2-1 (Ljubljana)
20.35 G. Mihič: SAMCI — humo

reska (Beograd)
21.20 VIDEOFON (Zagreb)
21.35 ŠPORTNI PREGLED JRT
22.00 TV DNEVNIK (Beograd)

PONEDELJEK, 3- MARCA

9.35 TV V SOLI (Zagreb)
10.30 RUŠČINA (Zagreb)
11.00 OSNOVE SPLOŠNE IZO

BRAZBE (Beograd)
14.35 TV V SOLI (Zagreb)
15.30 RUŠČINA (Zagreb)
16.00 ANGLEŠČINA (Beograd)
16.30 SVETOVNO DRSALNO PR

VENSTVO V COLORADO 
SPRINGSU — posnetek tek
movanja v plesu (do 17.30) 
(Ljubljana)

17.35 Andersen: CESARJEVA NO
VA OBLAČILA — švedska 
oddaja (Ljubljana)

18.00 PO SLOVENIJI (Ljubljana)
18.25 PROPAGANDNA ODDAJA

(Ljubljana)
18.30 TRANSPORT PONESREČEN

CA V IZJEMNIH POGOJIH
(Ljubljana)

18.50 VRNITEV JAZZA (Beograd)
19.20 KALEJDOSKOP (Ljubljana)
19.45 CIKCAK (Ljubljana)
20.00 TV DNEVNIK (Ljubljana)
20.45 3-2-1 (Ljubljana)
20.30 SVETOVNO HOKEJSKO PR

VENSTVO B SKUPINE — 
tekma Jugoslavija: Avstrija 
(Ljubljana)

22.30 GLASBENA ODDAJA (LJ)
23.00 POROČILA (Ljubljana)
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VTEM  TEDNU VAS ZANIMAJ
TEDENSK6lEDA-R

Petek., 28. februarja — Roman 
Sobota, 1. marca — Albin 
Nedelja, 2. marca — Radoš 
Ponedeljek, 3. marca — Milena 
Torek, 4. marca — Kazimir 
Sreda, 5. marca — Janez 
Oetrtek, 6. marca — Danica

—  KlM
Brežice: 28 2. do 1. 3. španski 

barvni film »Los Tar ant os«. 2. in 
3. 3. mehiški barvni film »Pojem 
za Pancha Vilo«. 4. in 5. 3. ame
riški barvni film »Nenavadna tat
vina«.

Črnomelj: od 28. 2. do 2. 3. fra- 
coski barvni film »Noč generalov«.

Kočevje — »Jadran«: 28. 2. me- 
hišici barvni film »Pojem za Panča 
Vilo«. 1. in 2. 3. ameriški barvni 

»Zakon brez zakonca«. 3. 3. 
ameriški barvni film »Rjavo oko 
zSo oko«. 4. 3. italijanski barvni 
fitai »Pustolovščine 40-letnika«. 6. 
X  francoski barvni film »Kleveta«.

Kostanjevica: 2. 3. ameriški film 
»Boeing — Boeing«. S. 3. ameriški

film »Grk Zorba«.
Metlika: od 28. 2. do 2. 3. ame

riški barvni film »Deset zapovedi«
— n. del. Od 28. 2 do 2. 3. fran
coski barvni film »Jaz in ljube
zen«.

Mirna: 1. in 2. 3. francoski film 
»Zandar iz Saint — Tropeza«. 5. in 
S. 3. francoski film »Svet brez 
sonca«.

Mokronog: 1. in 2. 3. ameriški 
barvni film »četvorica za Teksas«.

Novo mesto: 3. in 4. 3. franco
ski barvni film »Prepovedani vul
kanu« 5. in 6. 3. japonsko-ameri- 
ški barvni film »Steklenica, ki 
ubija«.

Novo mesto: od 28. 2. do 3. 3. 
ameriški barvni film »Hiša naše 
matere«. — POTUJOČI KINO — 
NOVO MESTO: od 28. 2. do 4. 3. 
ameriški barvni film »Stoj — stre
ljal bom!«

Ribnica: 1. in 2. 3. ameriški 
barvni film »Revolveraš Vako«.

Sevnica: 1. in 2. 3. ameriški bar
vni film »Mesto brets milosti«. 5. 3. 
ameriški film »Banda Al Capo- 
neja«.

Sodražica: 1. in 2. 3. francoski 
barvni film »Weekend v Puriker- 
queu«.

Trebnje: 1. in 2. 3. francoski 
barvni zgodovinski film »Angelika«
— II. ded 5. 3. jugoslovanski bar
vni film »Zbiralci perja«.

SLUŽBO DOBI
FRIZERSKO POMOČNICO, dobro, 

sprejmem takoj. Plača po dogo
voru. Jožica Aleksič, frizerski 
salon, Brežice.

SLOVENSKA DRUŽINA (3-član- 
ska) v Beogradu išče dekle za 
pomoč v gospodinjstvu. Lahko 
je začetnica. Plača dobra. In
formacije: Vilma Erbežnik, A- 
damičeva 5, Novo mesto, vsak 
dan od 10. do 14 ure.

ZA 8-URNO VARSTVO otroka na 
domu iščemo pošteno dekle ali 
mlajšo upokojenko. Javite se 
lahko vsak dan po 14. uri: Pav-

1 lič, Partizansk.- 3, Novo mesto.
SPREJMEM V SLU2BO fanta in 

dekle na kmetijo. Kasneje mu 
pomagam za službo v tovarni. 
Franc Hafner, Zg. Bitnje 23, p. 
žabnica pri Kranju.

IŠČEM ZANESLJIVO ŽENSKO za 
varstvo dveh otrok, 8 ur dnev
no. Kotar, Mestne njive 9, No
vo mesto.

IŠČEM ZENSKO za varstvo dveh 
otrok in delno pomoč pri gos
podinjstvu. Nastop službe mo- y 
žen takoj. Naslov v upravi li
sta (258/69).

IŠČEM DEKLE za varstvo dveh 
otrok. Ostalo po dogovoru. In- 
teresentke naj se zglasijo v so
boto, dne 1. maroa 1969. Pe
zdirc, Majde Sile, n. h., Novo 
mesto.

TAKOJ SPREJMEM gospodinjsko 
pomočnico k 3-članski družini. 
Zagorka Hlavaty, Nad mlini 9, 
Novo mesto.

STANOVANJA
IŠČEM neopremljeno sobo v No

vem mestu. Ponudbe pod »Us
lužbenka«,

ODDAM opremljeno sobo. Naslov 
▼  upravi lista 293-69

ODDAM neopremljeno sobo. Na
slov v upravi lista (264/69). 

IŠČEM opremljeno sobo v Novem 
mestu ali bližnji okolici. Naslov 
v upravi lista (266/69).

cdrkularko. Anton Gabrič, Sev
nica, Glavni trg 22.

PRODAM kombinirano spalnico 
(oreh). Franc Kralj, Žabja vas 
70, Novo mesto.

V BLIŽINI Novega mesta pro
dam ali zamenjam za gnoj de
teljo, seno, otavo, slamo, ko
renje ter peso. Naslov v upravi 
lista (262/69).

PRODAM KOKOŠI nesnice, stare 
8 mesecev. Rezka Derganc, Se
mič 3.

PRODAM večjo količino prvovrst
nega sena in detelje. Kozlevčar, 
Slovenska vas, Šentrupert.

KUPIM
KUPIM otroško posteljico. Žabja 

vas 88, Novo mesto.

POSEST

MOTORNA VOZILA

PRODAM neregistriran poltovoml 
avto Wolksvagen, letnik 1961, 
z radioaparatom in avtogramo- 
fonom ali zamenjam za osebni 
avto. Naslov v upravi lista 281-69 

PRODAM dobro ohranjen pol to
vorni avto mercedes. Anbon 
Kurap, Bršlin 1, Novo mesto. 

UGODNO PRODAM Jeep Wilus v 
odličnem stanju ali zamenjam 
za rabljenoga flčka (lahko ka
ram boli ran). Potočar, Bučna vas 
35, Novo mesto.

RENAULT 4-L, letnik 1965, dohro 
ohranjen, prodam. Mikeln, Bre
stanica. tel. 75-116.

RAZNO

PRODAM
PRODAM športni voziček za dvoj

čke. Naslov v upravi lista 279-69
PRODAM rabljeno spalnico. Og

led vsak dan po 14. uri na Za
grebški 16, stanovanje 13, No
vo mesto.

NUJNO PRODAM novo kuhinjsko 
pohištvo. Informacije: trgovina 
Bagat, Prešernova 15, Novo me
sto, ali' tel. 21-451.

POCENI PRODAM suhe hrastove 
plohe. Martin Konda, Gor. Lok
vica 41, Metlika.

PRODAM ali zamenjam za grad
beni les (hlodovino) zelo dober 
stroj za iodelnffo kvadrov in

FEBRUARSKO 
VREME

V PREGOVORIH

č e  je svečana pretoplo, 
bomo v aprilu radi za 
pečjo.
č e  je svečnica zelena, 
velika noč bo zasne
žena.
Če se na svečnico jasno 
zdani,
zima rada še dolgo trpi. 
Kakršno vreme na Pe
trovo kane,
tako rado cel m esec 
ostane.
č e  se Polona v soncu  
odtaja,
v m okrem  poletju gob 
preostaja.
Februarski Valentin 
prinese ključ od ko
renin.

LUNINE MENE:

4. 3. ® ob 06.17 
11. 3. €  ob 08.44 
18. 3. •  ob 05.51

TAKOJ VSELJIVA HISA z vino
gradom, primerna tudi za vi
kend, ugodno naprodaj pri Bre
stanici. Informacije pri Francu 
Pušniku, Senovo 120

DO PLOŠČE dograjeno hišo z 
vgrajenim vodovodom, elek
triko in urejenimi zemeljskimi 
deli, pri stadionu v Krškem 
prodam. Zupan, Počehovska 12, 
Maribor.

ZARADI ODHODA v tujino pre
dam hišo z vrtom. Zadružna 
cesta 5 a, Črnomelj.

PRODAM POSESTVO 34 ha, go 
spodarsko poslopje, premičnine. 
Zemlja je prhlica tn rodovitna. 
Ogled vsak dan. Peter Zupanc. 
Dobrova 22, Senovo.

V GORENJI VASI prodam vino
grad. Majda Zakrajšek, Mirna 67.

PRODAM v vasi Desinec pri Čr
nomlju manjše posestvo vseh 
kultur, stavbišče ter zidan hlev 
12,5 x 5. Poslopje je primemo tu
di za nadzidavo stanovanjske 
hiše. Interesenti naj ae zglasijo 
pri Antonu Jermanu, Črnomelj, 
Pod lipo 5.

UGODNO PRODAM 72 arov zem
ljišča v čelah (med Krškim in 
Brežicami). Primerno za vino
grad, sadovnjak in stavbišče. 
Dostop možen z avtomobilom. 
Jože Koritnik, Ob potoku, Krš
ko.

PRODAM HISO in 14 arov zem
lje, na kateri je lep mlad sa
dovnjak. Ivan Bajuk, Vinograd
niška cesta 28, Metlika.

Ob nenadni smrti našega sina, 
brata in strica

ALOJZA PIRNARJA
iz Hrastja pri Mirni peči 

se iskreno zahvaljujemo vsem, 
kom, vaščanom, znancem in pri
jateljem za darovane vence, obi
ske in izrečeno sožalje, ter vsem, 
ki so ga spremili na zadnji poti. 
Posebna zahvala vaščanom, ki so 
nam v težkih trenutkih stali ob 
strani.
Žalujoči: mama, sestri Mici z
družino in Pepi ter brat Fcance 
z družino

Za uspešno zdravljenje najinega 
sinka se najtopleje zahvaljujeva 
zdravnikom in ostalemu osebju 
otroškega oddelka ter oddelka ki
rurgije bolnice Novo mesta. Lojze 
in Anica Kek iz Pluske pri Treb
njem.

Ob nenadomestljivi izgubi naše 
ljubeče žene, mame in stare mame

MARIJE HREN
is Praproč pri Žužemberku

se iz sroa zahvaljujemo zdravniš
kemu osebju kirurškega oddelka 
novomeške bolnišnice, častitima 
gospodoma župnikoma Alojziju 
Zupancu in Antonu Jakošu, žu- 
žemberškemu pevskemu zboru in 
vsem, ki so z nami sočustvovali v 
teh težkih dneh.

Žalujoči: Hrenovi

Ob prerani smrti našega dragega 
moža, očeta, brata, starega očeta 

in strica

ANTONA ŠKRBCA
z Ra teža št. 20

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki 
so nam ob tej težki Izgubi stali 
ob strani, nam izrekli sožalje in 
nas tolažili. Posebno zalivalo smo 
dolžni tovarni zdravil »KRKA«, 
sodelavkam iz tovarne zdravil, 
podjetju KREMEN, sorodnikom, 
prijateljem in znancem za vence 
in cvetje ter sosedom za nesebič
no pomoč. Toplo se zahvaljujemo 
gospodu župniku za poslovilni go
vor in vsem, ki so ga v tako 
velikem številu spremili na zadnji 
poti.

Žalujoči: žena Terezija, hčerki 
Cvetka in Tončka z družinama 
ter drugo sorodstvo

Ob bridki izgubi našega ljubega 
moža, očeta, starega očeta, brata 

in strioa

ANTONA MOHORČIČA
iz Zagorice pri Dobrniču

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki 
so ga v tako velikem številu 
spremili na zadnji poti. Posebno 
se zahvaljujemo sosedom za po
žrtvovalnost ob njegovi nenadni 
smrti, enako tudi Komunalnemu 
obrtnemu podjetju Trebnje in 
gospodu dekanu Mihaelu Zelniku. 
Se enkrat vsem najlepša hvala! 

Žalujoči: žena Amalija, sinovi 
Ivan, Tone, Vinko z družina
mi, Ciril, hčerka Mari z dru
žino, brata, sestri in drugo 
sorodstvo

Ob bridki izgubi ljube žene, 
mame, stare mame in sestre

ANE KORAČIN
iz Sel pri Mirni peči

sre iskreno zahvaljujemo vsem, 
ki so jo obiskali in jo spremili 
na zadnji poti, ji darovali vence 
ter nam izrazili sožalje. Posebno 
zahvalo smo dolžni vsem vašča
nom za nesebično pomoč; gasil
skemu društvu ter sindikalni po
družnici »Modna oblačila« in pod
jetju REMONT za izkazano po
zornost.

Žalujoči: mož, hčerka Marin
ka, hčerka Ani z družino ter 
sinovi Tone, Slavko, Stanko 
in Lojze z družinami

mm

Prav je, da zveste:

SIVO SUKNJO zamenjano v Stra
ži na pustovanju 15. februarja 
1969, vrnite prosim na naslov 
v oglasnem oddelku Dolenjske
ga lista.

NAMESTO VENCA na grob pok. 
Pavle Nahtigal so sosedje da
rovali slepi družini Mastnakovi
110,00 din.

NAJDITELJA rjave krznene ovrat
nice (boe), izgubljene 20. feb
ruarja od postaje Kandija do 
Ragovske 21, prosim, da jo 
proti lepi nagradi vrne. Vida 
Simončič, Ragovska 21, ali Ko
munalni zavod za socialno zava
rovanje.

ŽELODČNI KATAR, čir na želod
cu in dvanajsterniku tar trakt 
debelega črevesa zdravite uspeš
no s prirodnim zdravilom — a 
rogaškim DONAT vrelcem. Za
htevajte ga v svoji trgovini, te 
Pa ga dobe v Novem mestu pri 
Hmelj ndku, Standardu (Merca
torju) in pri Dolenjki.

NAJBOLJŠE DAR II/) za vašo ne
vesto vam pripravi zlatar. Gos
poska 5, Ljubljana (poleg uni
verze).

uvr ~
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■  SAMO 16 DINARJEV vas stanejo vse 
m oje novice za 6 m esecev — le kdo bd okleval, 
če dobi tako sorazm erno poceni vsak četrtek  
vesti, reportaž, spodbudnih, koristnih in pouč
nih člankov ter fotografij skoraj za drobno 
knjigo! Na to se spom nite, prosim o, ko vas 
bo te dni obiskal vaš pism onoša s  položnico 
za polletno naročnino!

v«* DOLENJSKI LIST

Posebno obvestilo
Vse občinske skupščine našega obm očja ob

javljajo danes v priloženi novi številki SKUP
ŠČINSKEGA DOLENJSKEGA LISTA odloke 
o prispevkih in davkih občanov ter odloke 
o občinskem  prometnem davku. Novi predpisi 
veljajo delno že od 1. januarja 1969 dalje, ne
kateri pa bodo začeli veljati 1. marca letos. 
Zato svetujem o, da današnjo številko SDL vsi 
zainteresirani občani in delovne organizacije 
shranijo. UPRAVA DOLENJSKEGA LISTA

Opozarjamo vse tiste, bi bodo 
širili kakršnekoli žaljive in ne
resnične govorioe o družini Miš- 
jak iz Regerče vasi 25, da jih 
bomo sodno preganjali.

Preklicujem vse žaljive besede, 
ki sem jih izrekel v vinjenem 
stanju protd Ani Svegelj st. iz 
Srednjih Radenc 6, kot neresnične 
in ae ji zahvaljujem, da je od
stopila od tožbe. Marko Kobe st., 
Gor. Radenci 13.

Čatež: trčenje na klancu
23. februarja zvečer je Jože 

Uršič s tovornjakom škofjeloške
ga TRANSTURISTA na klancu 
pri Čatežu prehiteval ljubljanski 
tovornjak, ko se je naproti pri
peljal Zagrebčan Dominik Baltič 
z osebnim avtomobilom. Uršiče- 
vo in Baltičevo vozilo sta trčili. 
Pri tem se je Baltič poškodoval 
in so ga odpeljali v brežiško bol
nišnico, škodo pa so ocenili na 
20.500 din.

Družinska vas: 
tovornjak v potoku

23. februarja je z avtomobilske 
ceste pri Družinski vasi zaneslo 
tovornjak, ki ga je vozil Anton 
Grbec iz Postojne. Vozilo je odne
slo po nasipu, ustavilo pa se je 
šele takrat, ko so bila prva kole
sa že v potoku, škodo so ocenili 
na 2.000 din.

Skopice: zavirali 
v koloni

21. februarja popoldne sta v 
koloni avtomobilov pri Skopicah 
trčili vozili Giorgia Levija in C. 
N. Bačvarova. Voznika sta zavi
rala. Laže se je poškodoval so
potnik v Levijevem avtomobilu. 
Škodo so ocenili na 25.000 din.

Poljane: prehiteval 
iz kolone

Anton Zidar iz Mokronoga je 
21. februarja popoldne na poljan
skem klancu zavil z osebnim av-~ 
tomObilom iz kolone in začel 
prehitevati vozila pred seboj. Na-

iffoB/ESTILA I
Za vse vrste prevoza se pripo

ročam. Naročila lahko osebno ali 
po telefonu št. 21-847. Oiril Zajc, 
avtoprevoznik (za novo bolnico), 
Novo mesto.

Cementno strešno opeko po 1
N din dostavljeno dobite takoj pri 
Cementaratvu, Ljubljana, Milana 
Majcna 47.

Ekspresno očisti oblačila Pral
nica in kemična čistilnica, Novo 
mesto, Germova 5.

Ščetk« za loščile« in za sesalce 
za prah obnovi ščetaratvo Armrič, 
Ljubljana, Tržaška 52.

Dragemu sinu Alojziju Golobiču 
in njegovi ženi Ireni, ki živita v 
Avstraliji, iskrene čestitke ob roj
stvu sinčka. Mama in bratje a 
družinami.

E±Ek
proti se je pripeljala z osebnim 
avtomobilom Zagrebčanka dr. 
Nevenka Šoljan. Zagrebčanka se 
je umaknila skrajno desno, kljub 
temu pa sta se njeno in Zidar
jevo vozilo oplazili, škodo so 
ocenili na 500 din.

Bela cerkev: tovornjak 
v jarku

Milan Crepulja iz Jajca je 21. 
februarja zjutraj s tovornjakom 
pri Beli cerkvi zapeljal s ceste 
in se prevrnil v jarek, škodo so 
ocenili na 500 din

Otočec: skala 
v tovornjak

21. februarja zjutraj se je iz 
vseka pri Otočcu zavalila skala 
in treščila v tovornjak, ki ga je 
vozil Zagrebčan Stjepan Andrejič. 
Tovornjak se je prevrnil, škodo 
pa so ocenili na 900 din.

Novo mesto: pešec 
sredi ceste

Mehmed Mehadžič je šel 20. 
februarja zvečer po sredini Ljub
ljanske ceste proti Bršlinu. Z 
osebnim avtomobilom ga je ho
tel prehiteti po desni strani An
ton špringer iz Novega mesta. 
Ker se je hotel Mehadžič _ umak
niti na desno stran, ga je šprin
ger z avtomobilom zbil na tla. 
Mehadžič si je poškodoval čelo 
in so ga odpeljali v novomeško 
bolnišnico.

Novo mesto: nesreča 
pred zaporo

Anton Prešeren s Potov rha se 
je peljal 18. februarja z oseb
nim avtomobilom po Cesti ko
mandanta Staneta v Novem me
stu. Pri Novem trgu je vozilo 
ustavil, ker 1e bila cesta zaradi 
snega zaprta. Za njim se je pri
peljal z osobnim avtomobilom 
Miro Gazvoda iz Gotne vasi in 
trčil v njegovo vozilo, ker ni 
upošteval pravilne varnostne raz
dalje. Škodo 90 ocenili na 500 
din

Novo mesto: avto zbil 
pešca

Marija Avsec iz Ločne se je 18. 
februarja popoldne peljala z oseb
nim avtomobilom po Cesti hero
jev v Novem mestu. Pri MERCA
TORJEVI trgovini je zbila pešca 
Janeza Kotarja z Broda Poško
dovanega Kotarja so odpeljali v 
novomeško bolnišnico.

Otočec: zaviral 
in treščil v kombi

11. februarja popoldne sta se 
na priključku na Otočcu srečala 
voznik osebnega avtomobila Jože 
Vrščaj iz Škocjana in voznik 
kombija hotela Grad Otočec Mar
tin Uhemik. Vrščaj je zaviral, na 
poledeneli cesti pa ga je zaneslo 
v kombi, škodo so ocenili na 
800 din.

LASTNIKI IN IZDAJATELJI: občinske konieren 
ce SZDL Brežice, Črnomelj, Kočevje, Krško, Metli 
ka, Novo mesto, Ribnica, Sevnica In Trebnje.

UREJUJE UREDNIŠKI ODBOR; Tone Gošnik 
(glavni in odgovorni urednik), Ria Bačer, Slavko
Dokl, Miloš Jakopec, Marjan Legan, Marija Pado-
van, Jože Primc, Jožica Teppey in Ivan Zoran Teh 
ničnd urednik: Marjan Moškon

IZHAJA vsak četrtek — Posamezna številka 70 
par (70 starih din) — Letna naročnina: 32 N din 
(3200 Sdin), polletna naročnina 16 novih dinarjev
(1600 Sdin); plačljiva je vnaprej -  Za inozemstvo
62.50 novih dinarjev (6.350 Sdin) oz. 5 ameriških do
larjev ali ustrezna druga valuta v vrednosti 5 ameri
ških dolarjev — Tekoči račun pri podr. SDK v Novem 
mestu: 521-8-9 -  NASLOV UREDNIŠTVA IN UPRA- 
VE: Novo mesto. Glavni trg 3 — Poštni predal: 33 — 
Telefon: (068)-21-227 — Nenaročenih rokopisov in 
fotografij ne vračamo — Tiska <"!P »Delo« v Ljubljani


