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OD 1. XI. 68 DO 4. III. 69

3.495 novih!
N I SLABO: v 17. tednu naše akcije 

smo prip isali veliki družini naročnikov 
in bralcev še 119 novih naročnikov. Do 

to rka opoldne so jih  zbraU po občinah takole:

B R E Z IC E :.....................................320
Č R N O M E L J:.......................  . 281
K O Č E V JE:.....................................203
KRŠKO:  479
METLIKA:  116
NOVO M E ST O :........................... 702
R IB N IC A :.....................................121
S E V N IC A :.....................................323
TREBNJE:   383

Razne pošte: . . . . . . .  381
Inozem stvo: 18G

PRED IX. KONGRESOM

Enotnost v 
različnosti
če  bi me kdo vprašal, kaj 

pričakujem  od IX . kongresa 
Zveze kom unistov Jugoslavija, 
bi odgovoril, da bi rad  več 
doslednosti in vztrajnosti na 
naši sam oupravni poti v so
cializem . P ri tem  ne misilim 
na deklaracije, saj imamo 
teh  že tako in tako dovolj. 
V Zvezi kom unistov Jugosla
vije bi m orali uspeti v raz
ločevanju, kdo je  v naših 
vrstah  sam o z besedam i za 
reform o in sam oupravljanje 
in  kdo svojo privrženost vsak 
dan p o trju je  tu d i z dejanji. 
Ce nam  to  ne bo uspelo, bo
mo od kongresa do kongre
sa govorili o dobljenih b it
kah, p ri katerih  bomo za
m an iskali tudi poražence.

Sam oupravna po t v sociali
zem je Jugoslaviji prinesla 
ugled in veljavo v svetu. 
M arsikom u je  vrnila vero v 
socializem , k i je  b il že več
k ra t v nevarnosti, da ga bo
do istovetili s stalinskim  na
siljem , om ejevanjem  osebne 
in narodne svobode, poveliče-

(Nadaljevanje na 5. str.)

Medobčinska kan
didacijska konfe
renca bo v Krškem

V K rškem  bo 13. m arca
m edobčinska kandidacijska 
konferenca, na kateri bodo 
skupaj z delegati iz Sevnice 
in Lašutegja določili kandida
te  za gospodarski prosvetno- 
ku ltu rn i in socialnozdravstve- 
ni zbor republiške skupščine.

Is ti dan bo v K rškem  tudi 
m edobčinska kandidacijska 
konferenca za volitve kandi
datov za zbore zvezne skup
ščine. Udeležili se je bodo 
delegati iz vseh šestih  občin 
65. volilne enote.

V

OD 6. DO 16. MARCA
Pomembnejše padavi

ne s snegom deloma do 
nižin pričakujemo ne
kako 8. in 10., 13. ter 
15. in 16. marca. V osta
lem bo suho oziroma 
lepo vreme z mrazom 
ponoči. Dr. V. M.

ZLATA POROKA V RIBNICI. Te dni sta praznovala 
50-letnico skupnega življenja Jože Govže, star 77 let, \ y  
in njegova 72-letna žena Marija. Imela sta 6 otrok in 
imata 7 vnukov. Jože, nekdaj mlinar, nato delavec 
v Ameriki, je med drugo svetovno vojno sodeloval \ y  
s partizani, pri katerih sta bila tudi njegova dva C J  
sina. Eden je padel, drugi pa se je vrnil domov in- 
valid. Na sliki, ki jo je posnel naš dopisnik Drago \ y

Mohar iz Ribnice, sta zlatoporočenca v krogu svojih 
najbližjih. — Naj nam ne zamerita, če izkoristimo 
priložnost in hkrati, ko iskreno čestitamo njima za 
lepi jubilej, zaželimo vsem našim dekletom in ženam 
za njihov praznik 8. marec, da bi našle tako enako
pravno mesto v sodobni družbi, da jim ne bi bilo 
treba zapostavljati doma in družine ali pa prezgodaj 
omagati. Več o ženskem prazniku berite na 4. strani

KAJ SO POKAZALE DAVČNE PRIJAVE ZA 1968

„Dolenjski rekord”: 132.000 din!

Južna magistrala
železniški in štitu t v Beo

gradu je izdelal študijo  o iz
gradnji ceste, ki jo im enuje
jo  JUŽNA MAGISTRALA in 
bd potekala v sm eri L jublja
na — Kočevje — Bihać — 
Sarajevo — P riština — Sko
pje. štu d ijo  js  izdelalo več 
prom etnih in  gradbenih in
ženirjev te r ekonom istov, ki 
zatrju jejo , da je to najbolj 
upravičena cestna sm er in 
njena izgradnja najbolj p ro 
m etno dn gospodarsko ute
m eljena. Študijo so poslali 
v razpravo vsem občinskim  
skupščinam , po katerih  oze
m lju naj bi cesta potekala. 
V Kočevju bodo predvidom a 
že ju tri razpravljali o tej 
štud iji, zato vam bomo več 
o n jej poročali v eni prihod
n jih  številk našega lista.

V Metliki so vsi za 
Nika Belopavloviča

Na torkovi občinski kandi
dacijski konferenci v M etli
k i so ko t edinega kandidata 
za republiški zbor skupščine 
SRS izbrali N ika Belopavlo
viča, d irek to rja  ČP Delo 
iz Ljubljane. Tovariš Belo
pavlovič je  s tajnim  glaso
vanjem  med 41 navzočimi 
dobil 40 glasov. Pa tudi na 
krajevnih kandidacijskih, 
konferencah, ki so se že prej 
zvrstile v vse\> m etliški ob
čani, so ga občani povsod 
želela za poslanca.

Več prijav kot v januarju 1968, toda povsod veliko več olajšav hi »spre
gledov«, zato bo tudi davka manj kot lani -  Uprave za dohodke že pre
gledujejo, kdo se je izmuznil obvezni prijavi ali pa je zatajil del svojih 

dohodkov -  Čemu spet nezaupanje do novinarjev?

Naslov takoj popravljam in ga ponovno napišem ta
kole: »Po doslej znanili podatkih je moč domnevati, 
da je prvo mesto med prijavami skupnega osebnega 
dohodka, ki presega v preteklem letu 20.000 dinar
jev, verjetno treba pripisati tistemu Novomeščanu 
(op. uredništva: obrtniku, da ne bo zamere ali zavi
sti!), ki je do predpisanega roka prijavil 132.000 di
narjev (seveda novih, op. uredn.) dohodka.« Baje 
se tako po ovinkih in zelo nedoločeno radi pogovar
jajo Angleži, ki ne pravijo: »Dežuje!«, temveč raje 
povedo: »Bojim se, da ta čas ni ravno preveč suho 
vreme.«

Pa pustim o Angleže, čeprav 
im ajo tam  precej ostrejše 
davčne predpise, kazni za 
u taje te  vrste pa takšne, da 
vsakogar mine poželenje, da 
bi svoji ljubljeni državi kaj 
skril ali prik ril. Kako čudno 
ljudstvo, tile kapitalisti, kaj
ne? P ri nats gredo tele reči 
še vedno bolj po domače.

Čeprav je bil 31. januar zad
n ji dan za prijavo, so naše
ga novinarja v eni izmed do
lenjskih občin okoli 15. fe
b ruarja  »potolažili« takole:

»Prijave še prihajajo , veš, 
zato ne želimo, da bi Dolenj
ski list prehiteval dogod
ke . . .«

Zato nič ne prehitevam o,

če dajem o šele zdaj »na svi- 
tikx( nekaj zanimivih številk 
in dejstev.

Prijav več kot lani, dav
ka pa bo (verjetno) 

povsod precej manj
Okoli 1700 prija/v so do 12. 

februarja vložili občana 8 ob
čan v naši pokrajini ali sko
raj še enkrat več kot za leto 
1967. Prva značilnost, kd ve
lja  Skoraj v vseh občinah: 
prijav je več, prijavljeni zne
sk i so večji kot leto dni prej 
— da vika pa bo skoraj pov
sod m anj, ko t so ga dobile 
blagajne davčnih upraiv z a

(Nadaljevanje na 12. str.)

Kanižarica ima 
bodočnost!

Z izjavo izvršnega sveta 
SRS, da so v Sloveniji per
spektivni sam o ru d n in  Vele
nje, zasavski prem ogovniki in 
Kanižarica, so si kanižarski 
rud arji dokončno oddahnili, 
saj je  negotovost povsem od
padla. V Kanižarica im ajo še 
za 100 le t dovolj surovin, če 
bo proizvodnja ostala na isti 
ravni, kot je  zdaj. Da pa im a 
rudnik vse pogoje za obstanek 
in razvoj, n i le zasluga suro 
vin, temveč so to dokazali 
tudi z dosedanjim  poslova
njem  in s  sto rilnostjo  v ja 
m i, ki je  na najviSjl ravni 
m ed vsemi rudniki rjavega 
prem oga v državi. V K aniža
rici so lani nakopali in pro
dali 131.000 ton prem oga, le
tos pa ga bodo nekaj več. V 
izdelavi im ajo investioijski 
program  za povečanje proiz
vodnje na 300.000 ton letno. 
Pravijo, da bi ta  načrt lahloo 
uresničili že do  le ta  1970.

Vsem našim naročnicam , 

bralkam  in  sodelavkam ter 

vsem soustvarjalkam naše 

družbe prisrčno voščimo 

vse najlepše za 8. marec, 

mednarodni dan sena!

DOLENJSKI LIST
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Najboljši sevniški in krški smučarji, ki so osvojili prva mesta na medobčinskem 
tekmovanju v veleslalomu (Foto: A. Železnik) Berite poročilo na športni strani!



t e d e n s k i

m o z a i k

Po ZDA potuje zdaj upo
kojeni japonski general Mi- 
noru Genda, ki je bil med 
»očeti« načrta za napad na 
Pearl Harbor decembra 1941. 
Novinar ga je vprašal, ali bi 
kaj spremenil, če bi danes 
lahko spet delal tak načrt 
kot takrat. Odgovor: »Druga
čen načrt bi naredil. Pearl 
Harbor ni zadostoval. Hkrati 
bi bilo treba napasti zahodno 
obalo ZDA... »V Franciji 
že dolgo traja boj proti po
tujčevanju francoščine. Glavna 
sovražnica je angleščina. »Ce 
bo jutri naš jezik mrtev je- 
2ik, boste vsi morilci!« piše 
na plakatih. V drobnih črkah 
na dnu plakata pa piše: 
Young and Rubicam. To 
je eno izmed največjih re
klamnih podjetij ZDA, ki vo
di boj za obrambo franco
skega jezika.. .  V mestecu 
Kiernozia kakih osemdeset 
kilometrov zahodno od Var
šave so odkrili grob grofice 
Walewske, Napoleonove ljubi
ce. Mestni očetje so navdu
šeni, ker se obeta dobra tu
ristična žetev. Manj navdu
šen je tednik »Prawo i Zy- 
cie«, ki se sprašuje, komu se 
je potrebno vznemirjati zara
di posmrtnih ostankov Napo
leonove priležnice. V tem pri- 
ležništvu — kakor piše te
dnik — ni mogoče pri najbolj
ši volji ugotoviti, kje tičijo 
»kake posebne zasluge« ali 
»žrtev za domovino« grofice 
Walewske. Drži, če bi se 
ljudje zanimali samo za »po
sebne zasluge«...  V Grčiji so 
občutljivi .za poročila tujih 
dopisnikov, ki govorijo o pre
ganjanju vseh oseb z nezaže
lenimi nazori. Zadnja žrtev 
uradne nemilosti je bil za- 
hodnonemški novinar Bock- 
hoff, ki so ga izgnali. V pi
smu, ki ga je prejel od mi
nistrstva, piše: »Ta gospod 
ni vreden grške gostoljub
nosti.« . . .  Močna bolgar
ska delegacija je prispela v 
Rim na proslavo svetega Cirila 
in Metoda. Bolgari trdijo, da 
sta bila Bolgara. Neki italijan
ski časopis se čudi, zakaj dvi
gujejo Bolgari toliko prahu, 
ko vendar nista ne Ciril ne 
Metod nikoli bila v Bolgariji. 
Navsezadnje ne pišejo samo 
Bolgari s cirilico...

N i  v s e  l e  s p r e j e m a n j e !

Mnogo organizacij ZK si še  ni dovolj na jasnem, 
kje in kako naj bi zlasti delali mladi komunisti

Lani so organizacije ZK v 
Jugoslaviji sprejele okrog 
100.000, v Sloveniji pa 5848 
novih članov, večinoma mla
dih fantov in deklet. To po
meni, da je vsak deseti član 
ZK iz vrst novo sprejetih 
mladih ljudi. Takšno ponilaje- 
vanje seveda ustvarja v Zve
zi komunistov sveže ozračje 
in močnejšo usmeritev na 
družbene probleme, ki zlasti 
v živo zadevajo mladi rod.

T E L E G R A M I
MOSKVA — Na sovjetskem 

Daljnem vzhodu na reki Usuri se je zgodil doslej verjetno najhujši oboroženi incident med Busi in Kitajci. Moskva in Peking sta si izmenjala zelo ostri protestni noti, v Pekingu pa množično demonstrirajo proti »kriminalnemu« 
početju Rusov.CAPE KENNEDY — Američani so izstrelili Apollo-9 s tremi potniki v vesolje. Namen tega poskusa je preizkusiti »Lunin trajekt«, s katerim nameravajo A meričani pristati na Luni. Ce bo šlo vse po sreči in če se bo posrečila tudi naloga Apollo-10, bo Apollo-11 verjetno julija že pristal 
na Luni.TEL AVTV — Izraelska stranka Mapai, ki ima v parlamentu večino, Je določila za kandidata na položaj ministrskega predsednika po smrti Levija Eškola nekdanjo 
ministrico za zunanje zadeve Gol- do Meir. Med drugimi kandidati omenjajo sedanjega obrambnega 
ministra Dajana.MOSKVA — Vladislav Gomulka in jusef Cyrank;ewicz sta prišla Moskvo na pogovore z Brežnje- vim in drugimi sovjetskimi vodi
telji. Sovjetski tisk vidi v tem obisku nadaljno krepitev sil varšavske pogodbe In sodelovanja 
med njimi PABIZ — V ponedeljek so prvič preizkusili v zraku novo bri- tansko-francosko nadzvočno potniško letalo »Concorde«, ki bo letelo s hitrostj 2200 km na uro. Letalo, ki je bi v traku 27 minut, je prvo preizkušnjo dobro restalo. Tod- šele ieta 1972 se bodo z njim vozili potniki.PABIZ — V francosko glavno 
mesto Je prispel Naserjev odposlanec, ki nosi osebno Naserjevo poslanico za predsednika de Gaul- 
la.PRAGA — Predsednik CSSR 
Ludvik Svobcd je imenoval ge neralnega sekretarju KPC za pred
sednika državnega obrambnega 
sveta.UMUHIA — V največjem mestu Obkoljene Biafre v Nigeriji so 
sporočili, da so zvezna letala bombardirala mestno tržnico in da Je bilo ubitfr 509 oseb, 400 pa ranjenih

Neposredno po VI. kongre
su ZK Slovenije je bila po
doba, da se bo sprejemanje 
v ZK zaustavilo. Vendar mar
sikje že navajajo nove spre
jeme, kar obeta, da bo ob
navljanje ZK zdaj vendarle 
postalo trajnejša akcija.

Kljub lepim številom pa se 
mladi za zdaj vključujejo v 
ZK še vedno precej manj, kot 
bi sklepali po njihovem moč
nem zanimanju za ključna 
družbena vprašanja, ki žulijo 
mladino. To pa kaže, da je 
prenavljanje ZK ponekod še 
v dokajšnji zamudi. Mnoge 
organizacije ZK so še zaprte 
same vase, mladino in njene 
težnje ocenjujejo po zastare
lih merilih ter niso dovzetne 
za lastno osveževanje. Seveda 
pa mladih tudi ne mika, da 
bi se vključevali v take skle
rotične organizacije.

Ni pa tudi vse samo v tem, 
koliko novih članov spreje
mamo v ZK. Zelo je važno, 
da se novi člani počutijo kot 
enakopravne osebnosti, ki de
jansko lahko soodločajo v po
litiki. Mladi vstopajo v ZK 
zato, da hi pomagali hitreje 
razvijati sodobno urejeno so
cialistično samoupravno druž
bo. Ce bodo hodili samo se
det na sestanke ZK, kjer pre
mlevajo vedno ene in iste 
stvari, ne da bi se s tem kaj 
spremenilo, se bodo tega hi
tro naveličali. To namreč lah 
ko zadovolji le tistega, ki ga 
je že načela birokratska rja. 
Mladina pa hoče dejanj, ne 
govorjenja, ki obeta — hru
ške na vrbi.

So organizacije ZK, ki zna
jo uspešno vključiti nove, 
mlade člane v konkretno de
lo, zlasti na tistih področjih, 
ki le te najbolj neposredno 
zanimajo. V takih primerih 
postajajo ravno mladi komu
nisti pobudniki raznih (vse 
preveč zanemarjenih) interes
nih dejavnosti mladine, kakor 
so kulturne, tehnične, šport
ne, zabavne, poljudno znan
stvene in podobne organizaci
je. Močneje kaže vključiti 
mlade komuniste v samou
pravne in druge organe, v ka-

-
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SPUŠČENE ZAPORNICE NA AVTOMOBILSKI CESTI iz Zahodne Nemčije proti 
Zahodnemu Berlinu pri Helmstedtu. Vzhodnonemški stražarji so blokirali promet 
tudi v torek popoldne, tik pred včerajšnjimi volitvami za predsednika Zahodne 
Nemčije. (Telefoto: Associated Press)

terih se razrešujejo proble
mi, ki jih mlada generacija z 
vso ostrino postavlja v 
ospredje. Naj naštejemo sa
mo nekatere: zagotavljanje
enakih možnosti za izobraže
vanje, zaposlovanje, uveljav
ljanje mladih strokovnjakov 
ipd. Prav s sodelovanjem pri 
razvozlavanju teh vprašanj 
bodo mladi komunisti najhi
treje postajali ustvarjalne 
osebnosti.

2al pa mnogo pobud in kri
tik iz vrst mladine še ne pro
dre tja, kjer se odloča. V 
mnogih organizacijah ZK tu
di še ne znajo ustrezno vklju
čiti novih, zlasti mladih čla
nov v konkretno delo, tako 
da se le-ti začenjajo čutiti 
kot gole številke. Podoba je 
torej, da skorajda večina or
ganizacij še nima izdelane za
snove za delo mladih komu
nistov. V pripravah na 
bližnji IX. kongres ZKJ, na 
njem in po njem naj bi zato
rej bolj proučili to zadevo. 
Sicer bo sprejemanje mladih 
v ZK po svojem hasku podo
bno vodi, ki privre na dan, a 
se porazgubi nemočna v pe
sku.

MIRO ZAKRAJŠEK

t e d e n s k i  z u n a n j e p o l i t i č n i  p r e g l e d

|  t e d e n s k i  n o t r a n j e p o l i t i č n i  p r e g l e d  -  t e d e n s k i  n o t r a n j e p o l i t i č n i  p r e g l e d

■  CK ZKJ SPREJEL PREDLO
GE RESOLUCIJ — V petek je bila 
v Beogradu pod vodstvom Edvar
da Kardelja zadnja seja centralne
ga komiteja ZKJ v sedanji sestavi, 
bprejeli so predloge več resolucij 
IX. kongresa ZKJ, ki bo od 11. do 
15. marca v Beogradu. Ugotovili so, 
da je javna razprava o osnutkih 
kongresnih dokumentov poudarila, 
da bo treba v prihodnjem obdob
ju še temeljito obravnavati delova
nje ZK za krepitev družbenega po
ložaja in vloge mlade generacije v 
samoupravljanju in političnem živ
ljenju ter oblikovanje kmetijske 
politike ZK ter izboljšanje delova
nja ZK na vasi. Proučiti je tudi 
treba, kako priti do modernega vo
denja podjetij, ne da bi od tega 
odtujili neposredne proizvajalce.

Na seji CK ZKJ so sprejeli tudi 
razglas ob 50-letnici ZKJ in SKOJ, 
osnutek novega statuta ZKJ ter še 
nekatere dokumente.

■  TITO O KREPITVI OBRAMB ' 
NE MOČI — Predsednik ZKJ Tito 
je poslal prvi konferenci ZK v JLA 
pismo, v katerem ugotavlja, da je 
položaj na svetu dokaj zapleten in 
utegne priti do neslutenih posledic, 
če ne bosta zmagala razum in volja 
za urejanje spornih zadev. Zato je 
treba posvetiti naj večjo pozornost 
razvijanju in krepitvi naših obramb
nih sil. Pri krepitvi vseljudske 
obrambe ima zelo odgovorne nalo
ge JLA.

■ ODLOČNA OBSODBA BOL- 
GARSKE GONJE — V zvezni skup
ščini so prejšnji četrtek razpravljali 
o aktualnih zunanjepolitičnih pro
blemih. Pri tem so poslanci odloč
no obsodili protijugoslovansko go
njo v Bolgariji, v kateri se oživlja
jo v tej državi apetiti po 6zemljih, 
ki so sestavni del Jugoslavije.

■ POVEČANE POKOJNINE — 
tmapščina republiške skupnosti so- 
ciameea zavarovanja Je sklenila po
večati pokojnine za 5,4 % z veljav
nostjo od 1. januarja letos vsem, 
ki so se upokojili do 30. jun. 1968. 
Hkrati je sklenila povečati za 10 % 
pokojnine tistim, ki so bili upoko
jeni do konca 1964. leta.

■ UGODNEJŠA PREDČASNA 
UPOKOJITEV — Zvezni izvršni svet 
je sklenil predlagati zvezni skup
ščini, da bi določila ugodnejše po
goje za predčasne upokojitve. Za

M o d e r n o  v o d e n j e  

g o s p o d a r s t v a  n a  n a č e l i h  

s a m o u p r a v l j a n j a

vsako leto predčasne upokojitve 
pred dopolnjenim 60. oziroma 55. 
letom starosti naj bi se starostna 
pokojnina zavarovanca zmanjšala 
za 1,32 % (doslej se je za 4 oziroma 
3%). Zavarovanec, ki bi se upoko
jil pri 55. oz. 50. letu starosti s 35 
oziroma 30 leti delovne dobe, bi to
rej prejemal 70 odstotkov pokoj
ninske osnove (zdaj 60 %).

■  PET MILIJONOV DIN ŠKO
DE ZARADI PLAZU — Plaz, ki se 
je pred dnevi utrgal nad vipavsko 
vasjo Podraga, je povzročil samo 
na premičninah in nepremičninah 
5 milijonov (novih) din škode. 
Vprašanje je, ali se bolj splača za
drževati nadaljnje drsenje plazu z 
betonskimi zidovi (za kar niti 200 
milijonov din ne bi zadoščalo) ali 
pa zgraditi ljudem v ogroženih do
movih nove hiše na drugem kraju. 
Delegacija vasi je s težavami tam

kajšnjega prebivalstva seznanila 
predstavnike republiške skupščine 
z občinsko skupščino Ajdovščina 
in izvršnega sveta, ki naj bi hkrati 
sprejeli ustrezne ukrepe.

■ PODRAŽITEV NA ŽELEZNI
CI — S prvim marcem so se po
dražile tarife v železniškem potni
škem prometu v Sloveniji povpreč
no za 10—12%, v ostali državi pa 
za 20 %. Občutnejše so se podražila 
potovanja na krajše proge, manj 
pa na dolgih progah. Razen v Slo
veniji in Makedoniji so v vseh dru
gih republikah podražili tudi me
sečne vozovnice za delavce, dijake 
in študente. Zvezni izvršni svet pa 
je sporočil, da ne odobrava teh po-

■ POZIMI CENEJŠI — POLE
TI DRAŽJI PREMOG — Po spora 
zumu v zvezni gospodarski zbornici 
bodo slovenski premogovniki od 
začetka februarja do konca julija 
prodajali premog z 10% popustom, 
v ostalem času pa bo premog 10 % 
dražji. Premogovniki v drugih re
publikah pa bodo v zimskem času 
podražili premog za 20 %, medtem 
ko ga bodo v poletnem obdobju 
prodajali z 20% popustom.

■ UMRL PO KRIVDI NEKATE
RIH ZDRAVNIKOV? — Angela Kot
nik iz Maribora je v »Delu« opisala, 
kako je moral njen 18-letni sin za
radi brezbrižnih zdravniških pre
gledov mesec dni tavati od zdrav
nika do zdravnika. Šele v bolnišnici 
so ugotovili zadnji stadij meningiti
sa, tedaj pa je bilo za učinkovito 
zdravljenje že prepozno in fant je 
umrl. Zdravniško društvo Sloveni
je je sporočilo, da bo tragični pri
mer proučilo njegovo častno raz
sodišče. Mariborski tožilec pa je 
naročil upravi javne varnosti, naj 
zadevo razišče.

Ameriški predsednik Ri
chard Nixon se je v nedeljo 
vrnil -z obiska v zahodni Ev
ropi, ki je trajal deset dni. 
Obiskal je po vrsti Bruselj, 
London, Bonn, Berlin, Rim, 
Pariz in nato še — neuradno 
— papeža. Pri političnem 
ocenjevanju njegove poti — 
za dokončne ocene je še pre
zgodaj — je treba upoštevati, 
kaj si je Nixon obetal od te 
poti in s kakšnimi nameni 
je šel na pot.

Predvsem so vsi politični 
opazovalci govorili, da Nixon 
zelo zgodaj po prihodu v Be
lo hišo odhaja v Evropo. 
Skratka, da se mu zelo mu
di. Predsednik je sam pove
dal, kako gleda na obisk: 
»kot na prvi korak... k 
poživitvi ameriško-evropske 
skupnosti«. Izrekel pa je tu
di stavek, ki pojasnjuje mar
sikaj: »Končano je obdobje 
konfrontacije, zdaj je prišlo 
obdobje pogajanj.«

To misel je povedal pred 
obiskom in nekajkrat med 
njim. Mislil je seveda na po
gajanja med ZDA in Sovjet
sko zvezo, ki postajajo čeda
lje bolj nujna, skoraj neod 
ložljiva.

Tudi Moskva je pokazala, 
da računa na skorajšnja po
gajanja z ZDA. Tik pred Ni- 
xOnOvim odhodom v Evropo 
je prišel v Belo hišo na obisk 
sovjetski veleposlanik v Wa- 
shingtonu Dobrinin. Izvedelo 
se je, da je bil enourni po
govor med predsednikom in 
veleposlanikom »odkrit in iz
črpen« in da je bil Dobrinin 
»izredno prijazen«. Povedal je 
Nixonu, da vsi trije sovjet
ski voditelji — Brežnjev, Ko- 
sigin in Podporni — čutijo, 
da SZ In ZDA delijo »veliko 
odgovornost« za ohranitev mi
ru in da se Sovjetska zve/a 
poskuša izogniti nevarnim 
»konfrontacijam« z ZDA »po
vsod na svetu«. Dobrinin je 
tudi poudaril pripravljenost 
ZSSR, da bi se začela čim- 
prej pogajati o omejevanju 
oboroževalne tekme, in je po
vabil predsednika Nixona, naj 
obišče Sovjetsko zvezo. Da- 
tum obiska bi določili po
zneje.

Nixon je sicer dejal na svo
ji 2. tiskovni konferenci, da 
ni pristaš »takojšnjih vrhun
skih sestankov«, vendar je po
hitel v Evropo prav zato, da 
bi lahko čimprej šel na tak 
sestanek. Ni izključeno, da bi 
ga sklicali še letos.

Ameriški predsednik je pri- 
Sel na obisk v času, ko je bil 
prepir med Parizom in Lon
donom zaradi de Gaullove iz
jave britanskemu veleposlani
ku na vrhuncu, ko se je ber- 
Unska kriza zaostrovala — in 
se še zaostruje — in ko se 
na Srednjem vzhodu položaj 
še vedno slabša. Nixon £  svo
jim zaveznikom zagotovil, da 
bo upošteval njihove interese 
na pogajanj'h z Moskvo — če

mu bi bil sicer prišel v Ev
ropo? —, a jim je tudi pove
dal, da so ta pogajanja neiz
ogibna."

V primerjavi s Kennedyje- 
vim obiskom je bil Nixonov 
obisk bolj »zaprt«. Kennedy 
je lahko govoril širokim mno
žicam. Takrat niso demonstri
rali proti njemu študent’ in 
tudi Vietnama ni bilo v da
našnjem smislu. Nixon ni go
voril množicam in tudi de
monstracije so bile. Na te je

P a

t u r n e j i

bil pripravljen, sicer pa je 
v tem pogledu prekaljen mož: 
izkusil je dosti hujše demon
stracije v Latinski Ameriki. 
Skratka Nixon ni prišel v 
zahodno Evropo govoriti 
množicam, ampak njihovim 
voditeljem. Navsezadnje se 
tudi ne bo pogajal s sovjet
skim ljudstvom, ampak s 
Kremljem — ko bo prišel 
čas za to.

Najnovejša berlinska kriza, 
ki prekipeva prav te dni in 
še ni končana, utegne posta
ti bolj nevarna, kakor so pr
votno mis’ili. Tik pred iz
volitvijo novega zahodnonem- 
škega predsednika v zahod
nem Berlinu — ko to piše
mo — je sovjetski predstav
nik sporočil, da ne more jam
čiti za varnost letalskega pro
meta med Zvezno republiko 
in zahodnim Berlinom, če se 
bodo zahodnonemški poslanci 
peljali z letali v mesto. To je 
resna grožnja, zakaj doslej 
so Rusi puščali letalski pro
met pri miru, četudi je na 
cestah prihajalo do zastojev 
v prometu zaradi raznih iz
govorov in umetno postavlje
nih ovir. To najbrž ne pome
ni, da bodo potniška letala 
obletavali sovjetski lovci, če
prav je tudi to mogoče. Naj
brž pomeni, da bodo sovjet
ske postaje na zemlji motile 
sporazumevanje med piloti 
in letališči. In to je lahko 
prav tako nevarno.

Nekaj dni je kazalo, 
da zahodnonemški poslanci 
morda le ne bodo prišli v 
zahodni Berlin. Baje je Ul- 
bricht ponujal prebival
cem zahodnega Berlina do
volilnice za obisk sorodnikov 
v vzhodnem Berlinu. Ta 
predlog je zdaj padel v vo
do —- po čigavi krivdi, še ni 
popolnoma jasno. Pecej bolj 
jasno pa bo postalo, kako 
daleč sl upata ZSSR In Nem
ška demokratična republika 
v Berlinu, že čez teden dni.
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Hud skok cesi
V prim erjavi z lanskim  ae- 

cem orom  so se po podatkih 
Zavoda SRS za statistiko v 
januarju  letos cene na drob
no povečale za 1,3 °/o. Najbolj 
so se podražile vrtine — kar 
za 26,4 %, sadje za 5,2 %, mle
ko m mlečni izdelki za 1,5 °/o, 
presno meso in mesni izdelki 
za 0.6 o/o, sveže in predelane 
ribe ter ja jca za 0,1 %, med 
tem ko se je maščoba podra
žila za 0.2 %

Letos skoraj 20 mili
jonov za propagando

Za financiranje turistične 
propagande m inform ativne 
dejavnosti bo letaš porablje
no v SFRJ 19,9 m ilijona din, 
p ri čem er bo zveza prispeva
la 9.950.000 din, ostalo pa zve
zna gospodarska zbornica, 
tu ristična zveza Jugoslavije 
in AMZ Jugoslavije.

— Janez, izgubil sem žebelj! Vzeti bomo mo
rali pripravnika, da nam bo držal tole slik o . . .

(Karikatura Ib JEZA)

Odločne besede kmetov
Na zboru zadružnikov in kooperantov je sodelovalo 95 kmečkih delegatov -  
Kmečke organizacije -  Ne marajo »kooperacije«, želijo svoj obrat -

Enakopravnost v družbi

Na zboru zadružnikov in kooperantov -  bil 
je 24. februarja v Ljubljani -  je sodelovalo razen 
zastopnikov nekaterih republiških organov 95 
kmetov od 104 izvoljenih delegatov. V razpravi 
smo slišali klene in odkrite besede. Skoraj nič 
prosjačenja -  ne marajo miloščine! Želijo le ena
kopravnost v družbi in samoupravljanje v svojih, 
kmetijskih organizacijah. Le redki so opisovali 
težave -  o njih smo že veliko slišali večina 
pa je iskala poti, kako bi si pomagali. Sami po
magali sebi.

Manjši stroški — višje cene lesa
Sedanje organizacije ne bi bilo treba razbijati, temveč le priznati kmetom 
pravice pri odločanju -  Pri gospodarjenju z gozdovi bi morda uvedli

dvodomni sistem

V Sloveniji je 45*/» zemljišč 
poraščenih z gozdnim drev
jem. Vseh gozdov je skoraj 
m ilijon hektarov. Med nji
mi je 63% zasebnih Lastni
kov gozdov pa je  okrog 207 
tisoč, med njim i 145 tisoč 
kmetov. Poprečna gozdna po
sest meri 2,9 ha, pri neka
terih  pa 1,7 ha. To je treba 
upoštevati, ko razpravljam o 
o problem ih v gozdarstvu, 
je  dejal član Izvršnega sveta 
skupščine SR Slovenije inž. 
Prane Razdevšek na tiskovni 
konferenci, ko je govoril o 
gospodarjenju v zasebnih 
gozdovih.

Kmetje, lastniki gozdov ni
so zadovoljni s sedanjim  go
spodarjenjem  v njihovih goz
dovih. A kaj bo treba storiti, 
da bi se razm ere izboljšale?

Za skupnost pomeni gozd 
veliko več kot le dohodek 
svojemu lastniku. Gozdovi 
vplivajo na vodne razm ere, 
pomembni pa so tudi za na
rodno obram bo in drugo. 
Upoštevati je treba vse.

Kako naj torej razpravlja
mo o gospodarjenju v zaseb
nih gozdovih, da bi zadovo
ljili lastnike in upoštevali 
družbene koristi?

Gozdove je treba negovati. 
Lastnikom gozdov pa je mož
no priznati več sam ouprav
nih pravic, kot jim  jih daje

sedanji zakon o gozdovih in 
gozdna gospodarstva. V spre
menjenem ali dopolnjenem 
zakonu bo treba bolj nadrob
no navesti pravipe in dolžno
sti tako lastnikov gozdov kot 
gozdnih gospodarstev.

Sam oupravljanje p ri gospo
darjenju z zasebnimi gozdovi 
bo treba izpopolniti tako, da 
bodo lastniki gozdov, km etje 
tudi odločali, ne le predlagali 
kot zdaj. Po mnenju Izvrš
nega sveta skupščine SR Slo
venije bi m orda uvedli dvo
domni sistem , da bi v druž
benih gozdovih gospodarili 
kolektivi gozdnogospodarskih 
organizacij. zasebni lastniki 
gozdov pa bi preko svojih 
organov pri gozdnih gospo 
darstvih lahko odločali o go
spodarjenju v svojih gozdo
vih, torej tudi o stroških in 
dohodkih. Kolikor bodo stro 
ški p ri sečnji in prodaji lesa 
nižji, toliko bodo višje od
kupne cene pri kmetih, ozi
roma vrednost lesa na panju. 
To bi koristilo tudi tistim  
kmetom, ki zaradi starosti 
in onemoglosti ne morejo 
sami sekati in spravljati lesa 
iz gozda. Kmetom bi se ures
ničila želja da bi dobili za 
les, kolikor je največ mogo
če, čeprav bi ga prodajali 
preko gozdnogospodarske or
ganizacije, saj bi ta bila

hkrati tudi njihova. To pa 
je gotovo največja želja sle
hernega lastnika gozda.

Izvršni svet skupščine SR 
Slovenije meni, da bi sedanji 
monopol gozdnogospodarskih 
organizacij p ri odkupu lesa 
lahko tudi omejili tako, da 
bi les odkupovala brez po
srednikov tudi lesno prede
lovalna podjetja. Vprašanje 
pa je, kdo bo to opravljal z 
nižjimi stroški. Za prodajalce 
lesa je nam reč najpom em b
nejša cena. Ne bo pa spro
žil predloga o spremembi 
biološke am ortizacije, kot je 
bilo že predlagano, da bi jo 
naj plačevali lastniki gozdov 
tudi za doma porabljeni les. 
Sedanji sistem  bi bilo treba 
sprem eniti le toliko, da bi 
am ortizacijo obračunavali ena
ko v družbenih kot v zaseb
nih gozdovih. S temi sredstvi 
pa bi še naprej gradili tudi 
ceste, ne le opravljali gozd
nogojitvena dela. P. J.

27. marca bo skup
ščina ZZB NOV 

Slovenije
Tretja redna skupščina 

Zveze združenj borcev NOV 
Slovenije bo 27. m arca v Lju
bljani. V novi republiški od
bor bodo izvolili 75 članov.

K ak šn e  so  te  p o ti?
Odgovoril bom s pred

logi kmetov.
■  Vsi« sloji prebivalstva 

imajo svoja združenja, 
sindikate in podobno, le 
kmetje nimajo nobene or
ganizacije, odkar kmetij
ske zadruge niso več nji
hove. Njihovo zastopstvo 
sega le do občinskih vr
hov.

■Sed an je kmetijske or
ganizacije iščejo le zaslu
žek v trgovini, kmetje pa 
še vedno pridelujejo tako 
kiot včasih, brez strojev in 
vsakega malo, pa še tiste
ga ne morejo prodati.

■  Kmetje imamo po 
dolgem času prvič prilož
nost, povedati svoja mne
nja. Ta zbor lahko imenu
jemo »kmečki parlament«.

■  Včasih smo imeli do
bre zadružne organizacije. 
Čeprav nam takrat ni nih
če govoril o samouprav” 
ljanju, smo ga v resnici 
imeli. Potrebne so koreni
te spremembe v sedanjih 
kmetijskih organizacijah!

■  Ne m a ra m o  ta k e  ko 
o p e rac ije . k o t sm o  jo  im e
li d o sle j. K m e tje  želim o 
svoj o b ra t v o k v iru  k o m 
b in a ta , v k a te re m  bom o 
g o sp o d arili m i. V sv e tu  
o b ra ta  m o ra jo  p rev lad o v a 
ti k m e tje

D osed an ji n e red  n a  t r 
gu, ko  ne  m o rem o  p ro d a 
ti p rid e lk o v  m  živ ine ali 
jih  m o ram o  d a ti po  p re 
n izki cen i, b i lah k o  o d p ra 
vili, če bi im eli d o b re  za 
d ru žn e  o rg an izac ije , k i b i 
b ile poslovno  povezane v 
vsej rep u b lik i.

Naše zadružništvo je na 
stranskem tiru. že dalj 
kot celo desetletje govori
mo, da bo kmete rešila le 
kooperacija — kooperaci
je pa je iz leta v leto 
manj Beseda kooperacija

zveni le še  kiot politična 
parola.

Potrebne so take kme
tijske organizacije, v kate
rih se bodo kmetje svo
bodno združevali in gospo

darili. Kmetje niso n azad 
njaški Ce bd bili, bi že 
zdavnaj propadli.

če  bomo morali usta
navljati nove kmetijske 
organizacije, želimo sami 
odločati, kakšne ljudi bo
mo zaposlili v njih.

To je nekaj najpomemb
nejših misli kmetov, kaj 
bi bilo treba storiti in kaj 
spremeniti. Za uresničitev 
takih zamisli se bo moral 
zavzeti odbor, ki so ga iz
volili, da bo delal pri go
spodarski zbornici v Ljub
ljani kot zastopnik kme
tov. Ima 21 članov, od teh 
pa je kar 16 kmetov in le 
štirje kmetijski ter en go
zdarski strokovnjak.

JOŽE PETEK

Kmetijski nasveti

Gnojenje travinja
Na travniku je mogoče pridelati prav toliko hranilnih 

snovi kot na njivi. Dokazano je  še celo več: mogoče je 
pridelati prav toliko hranilnih snovi, toda x m anjšim i 
stroški in m anjšim  trudom . Ce vprašate strokovnjaka, 
kje so največje rezerve v km etijstvu, bo vsakdo brea 
pomisleka odgovoril: na travnatem  svetu.

P ri nas je  bilo vedno tako, da je  travnik »redil« 
njivo. S travnika je šla krm a v hlev, iz hleva gnoj na 
njivo, triavhik pa je ostajal riepognojen in je  sirom ašil. 
Dokler smo imeli ekstenzivno živinorejo, tega niti n ism o . 
občutili, drugače pa je  postalo sedaj, ko nam je  povsem 
jasno, da uspešne govedoreje ni brez gnojenja travnikov 
in odbire najbolj donosnih živali.

|  S poskusi je dokazano, da je v Sloveniji mogoče 
z gnojenjem povečati pridelke za 100 odst., s pašno kosno 
rabo travnatega sveta pa za 300 odst.! To je naravnost 
velikanska rezerva, če upoštevamo, koliko naše dežele 
prekriva trava.

Znano je, da je  dušik tisto  gnojilo, ki močno poveča 
rast in s tem  donos trav. Spomnimo se samo, kako poveča 
pridelek gnojenje s hlevskim gnojem in gnojnico, ki 
vsebujeta veliko dušika. Naši sosedje v Avstriji in Švici 
so že dokazali, kaj se da doseči zgolj z uporabo teh dveh 
gnojil, če jih  znamo pravilno uporabljati.

■  Vendar dušik še zdaleč ni vse. Za prehrano živali 
je še pomembnejše od količine pridelka njegova kakovost, 
ki se jasno pokaže šele v hlevu, pri živini. Raziskave 
v Sloveniji so pokazale, da je v večini naših tleh veliko 
pom anjkanje fosforja, brez katerega ni uspešne živinoreje.

Gnojenje s fosforjem  ugodno vpliva na sestavo travne 
ruše, saj fosfor pospešuje rast detelj in boljših vrst trav. 
S fosfornimi gnojili gnojimo jeseni, pozimi ali zgodaj 
spomladi, prav tako s kalijevimi gnojili, ki jih  je v naših 
tleh precej več, z dušičnim i gnojili pa dognojujemo spo
mladi in poleti v več obrokih, če  fosforja ali kalcija 
m anjka v krm i, ga živini dodajamo z rudninskim i krm ili.

Inž. M. L.

S TISKOVNE KONFERENCE SEKRETARIATA ZA INFORMACIJE

Kako je z manj razvitimi področji?
O družbeni pomoči premogovnikom, o gospodarjenju z go
zdovi in o politiki hitrejšega razvoja manj razvitih območij 
v Jugoslaviji -  Kaj pa iztrošenost osnovnih sredstev v Slo
veniji in zastarelost strojev v mnogih naših večjih in 
manjših delovnih organizacijah? Tudi v Sloveniji imamo 
področja, ki zaostajajo za jugoslovanskim povprečjem!

Republiški izvršni svet je na 
svoji nedavni seji obravnaval 
nekatera pomembna g spodar- 
ska vprašanja V zvezi s tem je 
sek retaria t za inform acije skli
cal prejšnjo sredo tiskovno kon
ferenco, na kateri sta člana 
izvršnega sveta inž. Ivan Zu
pan ter inž. Franc Razdevšek 
novinarjem  pojasnila bistvena 
stališča, ki jih je izvršni svet 

‘ zavzel do posameznih vprašanj 
na te j seji.

K akor drugod po svetu se tudi 
p ri nas družbena skupnost ne bo 
mogla izogniti pomoči tistim  pre
mogovnikom, ki bodo v prihodnjih 
letih m orali opustiti svojo proiz
vodnjo. Po m nenju izvršnega sve
ta ba bi bila najboljša rešitev, 
če bi pritegnili močne gospodarske 
organizacije, da bi sodelovale pri 
preusm eritvi proizvodnje om enje
nih premogovnikov. Take gospodar

ske organizacije bi prekvalificirale 
rudarje in pa koristno uporabile 
razne druge strokovne delavce v 
rudnikih za potrebe svoje proizvod
nje. Tako se n. pr. m ariborska Me
talna že zanima za rudnik Senovo. 
Pri tem bi sodelovala tudi družbe
na skupnost s svojim i sredstvi in v 
zvezi s tem  je izvršni svet obrav
naval tudi poseben osnutek zako
na.

Izvršni svet je razpravljal tudi
o gospodarjenju z gozdovi. V bistvu 
gre za predloge za spremem be za
kona o gozdovih. Izvršni svet meni, 
da Je sedanja sistem ska rešitev 
skupnega gospodarjenja z družbeni
mi in zasebnimi gozdovi ustrezna 
in da omogoča najbolj sm otrn raz
voj gospodarstva. Treba pa bo 
omogočiti v okviru sam oupravnih 
organov večji vpliv zasebnih kme
tov p ri gospodarjenju z gozdovi 
kot tudi vpliv lesne industrije, 
hkrati pa proučiti sedanji način

trgovine z lesom. O tem bo raz
pravljala skupščina.

Manj razvite republike so do
segle lepe uspehe, zato se 
bodo morale poslej mnogo 
bolj nasloniti tudi na lastne 

sile
Izvršni svet je  obširno obravna

val tudd izvajanje politike h itre j
šega razvoja gospodarsko manj 
razvitih območij in sicer na podlagi 
razprave, ki je bila pred tem v 
ekonomskem svetu. V kratkem  bo 
nam reč o tem vprašanju razprav
ljala tudd republiška skupščina in 
zato je bilo potrebno, da je pred 
tem tudi izvršni svet zavzel svoja 
stališča. Znano je, da o tem vpra
šanju doslej v naši javnosti nismo 
posebno veliko razpravljali. Sedaj 
pa je  to postalo pereče, ker se bo 
treba pogovarjati, kakšno pomoč 
naj bi nudili manj razvitim  območ
jem  po 1. 1970, to  je v obdobju 
novega srednjeročnega plana. Do
slej so se nam reč manj razvite re
publike gospodarsko precej opo
mogle, toda pri njih  ponekod še 
vedno prevladuje prepričanje, da 
to še ni dovolj in da bi jim  bila 
potrebna še večja pomoč.

Izvršna svet je  mnenja, da so 
bili doslej v razvoju manj razvitih 
republik doseženi veliki rezultati. 
Če ba to  sodili -zgolj po narodnem 
dohodku na prebivalca ne bi dobili 
povsem objektivne sloke zlasti še, ker 
je p rirastek  prebivalstva na manj 
razvitih območjih veliko večji kot v 
razvojih. Pomem bnejša je ugotovi
tev, da delež m anj razvitih republik 
v družbenem proizvodu neprestano 
narašča, medtem ko se delež Slo
venije prav zaradi tega zm anjšuje. 
Danes so m anj razvite republike 
dosegle približno tisto  razvitost, 
ki jo  je dosegla Slovenija približ
no pred 15 do 18 leti, ko je Slove 
nija že veljala za razvito in  je tudd 
že dajala pomoč manj razvitim 
območjem. Na manj razvitih ob
močjih so nedvomno doseženi tudi 
splošni pogoji za razvoj, da bodo 
omenjena območja odslej lahko še 
h itreje napredovala: to  je predvsem 
doslej dosežena stopnja proizvodnih 
sredstev, dosežki na področju ener
getike in bazične industrije in tudi 
pri razvoj>.• družbenih služb, zla
sti šolstva in zdravstva. Spričo raz 
položijive delovne sile na om enje
nih območjih pa so bila očitno 
vlaganja preveč usm erjena v take 
investicije, ki zahtevajo velika de
narna sredstva, m edtem  ko je zapo
slitev novih delavcev razm erom a 
m ajhna. V neko železarno je treba 
n. pr. vložiti več sto  m ilijard, m ed
tem  ko zaposli dva ali tiri tisoč 
delavcev.

Izvršni svet meni, da bi bilo tem 
območjem saoer š e  treba  nuditi

pomoč, vendarle bi mo rado spričo 
dosedanjih rezultatov težišče pri
zadevanj preiti n a ' njihova lastna 
prizadevanja. Naše obveznosti do 
manj razvitih do 1. 1970 m aram o 
dosledno izpolniti. Za obdobje po 
1. 1970 se bomo m orali pa posebej 
pogovarjati. Pri tem bo treba up>  
š te vati potrebe in probleme celotne 
Jugoslavije, tako razvitih kot manj 
razvitih območij. Ker postajajo 
manj razvite republike gosp darsko 
močnejše, se bo morala seveda 
tudi pomoč postopno m anjšati. 
Sklad za nerazvite naj bi sicer še 
ostal,n kot kot edina oblika po
m oči’ pri tem pa bi iz sedanjega 
proračunskega načina financiranja 
moral preiti na odnos tudi do 
virov financiranja. To pomeni, da 
bi m orala biti tistim , kn bodo 
sredstva dajali, po določenem ob
dobju vrnjena.

Treba pa bo hkrati pred jugo
slovansko javnost odprto postaviti 
vprašanje nekaterih problemov v 
razvitih republikah. Slovenija ima 
n. pr. danes v zveznem m erilu naj
bolj iztrošena svoja osnovna sred
stva, in tudi bolj kot manj razvita 
območja, razen tega im a velike te 
žave zaradi pom anjkanja sredstev 
za najnujnejše potrebe družbenih 
služb. H krati pa im a tudi še pre
cejšnja območja, k je r je  narodni 
dohodek na prebivalca pod jugo
slovanskim povprečjem. Do vseh 
teh vprašanj bo treba zavzeti jasna 
stališča.

A. J.

3DOLENJSKI UST * TEDNIK* VESTNIK• vsak četrtek 60.000 izvodov!
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„Še vedno mislijo da smo manj vredne!"

Irena Gostiša, učiteljica iz 
Novega mesta

Tovarišica Irena, ali 
imate občutek, da ste 
v štiriletni mandatni 
dobi kot odborica ob
činske skupščine in kot 
članica sveta za prosve
to in kulturo mogli ta
ko delati, kot vam je 
velevala vest?

»Poskušala sem delati in 
narediti, kar mi je bilo 
naloženo kot odbornici ob-

10.000 nageljnov 
in 1.000 hijacint

za 8. marec -  zagotavlja 
Karel Kapš, šef vrtnarije 
komunalnega podjetja 

v Ločni

»Tovariš Kapš, kakšno 
presenečenje pripravljate za 
dan žena?«

»Vrtnarija bo preskrbela za 
šopke 10.000 rdečih nageljnov 
in okoli 1000 hijacint (lonč
nic). Nageljne bomo dobili 
tudi v Brežicah, Splitu in v 
Ljubljani • Ovetja bo približ
no toliko kot lani. Raje vi
dim, da nefoarf ostane, bot 
da ga zmdnjka.«

»Lahko poveste, kaj vam 
pomeni dan žena?«

»Dem, ko sem najbolj zapo
slen. Od jutra do poraiega ve
čera. Za 8. marec in 1. no
vember ženi vselej povem, da 
me ne bo kmaki domov.«

»Prodaste pozimi veliko 
rož?«

»Manj kot 6ez leto, toda 
prodajam o jih.«

»Česa gte se naučili kot dol- 
Roletni vrtnar?«

»Vrtnariti sem začel že 1936 
na Gamu. Od 1954 sem nekaj 
časa sodeloval pri urejanju 
mestnih parkov, v  vrtnariji 
v Ločni sem od njenega za
četka. Ta leta izkušenj sem 
spoanal, da mora vrtnar rasti 
z rasldno, bedeti mora nad 
rvjo in jo varovati, človek to 
delo resnično vzljubi.«

IVAN ZORAN

činske skupščine in člani
ci sveta, vendar pa mi ni 
vse uspelo tako, kot sem 
si zamišljala. Predlogi, ki 
sem jih navajala na skup
ščinskih sejah in v svetu, 
so bili vselej upoštevani 
in sprejeti z razumeva
njem, niso pa bili vedno 
uresničeni, pa ne vem, za
kaj. Pri delu me je vodi
la misel, da je treba zbolj
šati gmotno stanje v šol
stvu, postopno preiti na 
enoizmenični pouk in po
dobno, hkrati pa dvigniti 
kulturno-prosvetno dejav
nost, ki zaostaja v razvo
ju. V svetu za prosveto 
in kulturo smo povedali 
veliko misli o šolstvu, te
lesni kulturni in kulturi, 
tudi priporočali smo veli
ko, vendar se je le prera
do zataknilo, da je to na
še prizadevanje izgubilo 
vrednost in učinkovitost. 
Mislim, da bi morah pred
vsem urediti financiranje 
kulture. Ne smemo dovo
liti, da bi bila kultura za
postavljena. Upajmo, da

Želi resnično 
enakopravnost

Dragico Tajiko, uslužbenko 
na matičnem uradu v Ribni; 
ci, pozna veliko ljudi. K njej 
prihajajo z veselimi obrazi, 
kadar prijavljajo rojstvo ali 
poroko, in z žalostnimi, ko 
prijavljajo smrt svojca. Dra
gica je tudi prizadevna druž- 
beno-pditična delavka. Ljud-

bo z ustanovljenim skla
dom za pospeševanje kul
turnih dejavnosti tudi kul
turi šlo na bolje.«

Katero odločitev ob
činske skupščine in sve
ta ste sprejeli z največ
jim zadovoljstvom?

»Kot prosvetna delavka 
sem z največjim zadovolj
stvom sprejela odločitve 
za izboljšanje pogojev v 
šolstvu, med drugim: gra
dnjo osnovne šole v Mir
ni peči, uvedbo samopri
spevka za gradnjo osnov
ne šole v Novem mestu, 
sklepe o gradnji osnovnih 
šol v šmarjeti, Škocjanu 
in Dolenjskih Toplicah in 
vzgojnovarstvene ustano-

NEŽKA TURK, Gornja 
Stara vas pri Šentjerneju: 
»Vem, da je 8. marec žen
ski praznik, toda jaz sem 
na kmetih, kjer ta praznik, 
žal, nič ne pomeni in je 8. 
marec prav tak dan kot 
vsi drugi delovni dnevi.«

ve za predšolske otroke v 
Kandiji. Ne nazadnje pa 
me je razveselilo tudi pra
vilno vrednotenje dela 
prosvetnih delavcev.«

Zakaj je po vašem 
mnenju za odbomiške 
in poslanske kandidate 
predlagano spet tako 
malo žensk?

»čeprav smo ženske po 
zakonu enakopravne z mo
škimi je v mestih in še 
bolj na deželi še vedno 
ukoreninjena miselnost o 
umski in telesni manjvred
nosti žensk. Vsak dan- pa 
— na znanstvenem podro
čju in kot delavke — s 
primeri dokazujemo prav 
nasprotno. Razumeti je 
treba, da so žene — mate
re preveč zaposlene, da bi 
mogle uspešno delati tu
di v skupščinah. Večino
ma imajo žene dvojni de
lavnik — službo in dom, 
zato tudi ne kažejo preve
likih interesov za dodatne 
obremenitve.« I. Z.

Pogostili bodo 
tovarišice

K akor vsako leto, tako bo
do tudi letos v številnih de
lovnih kolektivih v ribniški 
občini za praznik žena, 8 
marec, pogostili svoje tovari
šice, žene in dekleta. Praz
novanje dneva žena je v 
kolektivih, pa tudi v vseh 
večjih k rajih  postalo že tra 
dicionalno. Proslave s pogo
stitvam i bodo organizirale 
sindikalne podružnice. Na 
praznovanje se v vseh kolek
tivih skrbno pripravljajo.

-r

Natakarica Zofija Šterk je ena najboljših delavk 
RESTAVRACIJE v Kočevju (Foto: Primc)

OBISK PRED DNEVOM ŽENA

Otroka bi potrebovala 
pri učenju boljšo pomoč

Mati, vdova, invalid in najboljša delavka

Zofija šterk, natakarica v RESTAVRACIJI v Ko
čevju ima otroka, stara 12 in 14 let, ter je že 10 let 
vdova. »V RESTAVRACIJI se je zaposlila pred 21 
leti in je ena najboljših, če ne celo najboljša delav
ka,« je povedal direktor Stane Trdan.

Kako ste se znašli sami 
z otrokoma, ko je mož 
umrl?

— Zapustila sem služ
bo. štiri leta sem ostala 
doma in s skromno pokoj
nino skrbela za oba otro-

Karel Kapš, vrtnar

je jo imajo radi. Ko smo 
jo vprašali, kakšne so njene 
žeLje ob praaniiku žena, je 
dejala, da želi predvsem, da 
bd prišla enakopravnost žena 
še bolj do veljave.

Dragica Tanko je mamica 
treh otrok, ki jim posveča 
veliko skrb, in dobra žena. 
Njej in vsem ženam v ribniš
ki občini čestitamo ob njiho
vem prazniku. -r

Proslave in srečanja
Dan žena bodo v soboto in 

nedeljo praznovali po vsej* 
občini. V Brežicah bo šolska 
mladina pripravila proslavo 
že jutri zvečer. Na Čatežu 
pripcreja proslavo in pogosti
tev mladinski aktiv. V Arti
čah sta naštudirala kulturni 
program za nedeljsko pro
slavo prosvetno društvo in 
učenci osmega razreda os
novne šole. Olepševalni kro
žek na šoli je napravil za 
to priložnost lepe voščilnice. 
Mladinski aktiv trgovskega 
podjetja KRKA je pripravil 
za srečanje žena v čateških 
Toplicah recitacije in pevske 
točke. Podjetje bo vse žene 
obdarilo s simboličnimi da
rili. Proslave pripravljajo tu
di v drugih delovnih or ga- 
nizacijah.'

/

8. marec je naš največji praznik
Naše žene, ki so prispevale pomemben delež v revoluciji in povojni 
gradnji, slavijo svoj praznik -  8. marec. Povprašali smo nekatere 
izmed tistih, ki se vsak dan uspešno vključujejo v družbeno življenje, 
in zvedeli, kaj jim pomeni ta dan. Odgovori so bili jasni: ponosne 

smo na naš praznik, ne damo svojega dneva!

■  JULIJANA KO
ČEVAR (33 let) —
učiteljica iz Gradca: 
»Imam občutek, da 
je 8. marec res naš 
praznik. Obžalujem, 
da ženske nismo de
ležne enake pozorno
sti vse leto.«

■  AMALIJA VRŠ- 
GAJ (47 let) — ku
harica iz Šmihela
p ri N ovem  m e stu :
»Na ta dan me 
spomni hčerka Maj
da, ko mi podari ro
že. Posebno lepo nas 
pogostijo v kolekti
vu, oddolžijo se nam 
za naše prizadeva
nje.«

■  NEŽKA TRAV- 
NIKAR (37 let) — 
matičarka iz Metli
ke: »To je velik dan. 
Pomeni. mi veliko, 
ker je ta praznik 
nadaljevanje tradi- 
3 ije  iz narodnoosvo
bodilne borbe. Spo
štujem ga zato, ker 
se spomnimo žensk, 
ki so v revoluciji in 
kasneje veliko pri
spevale.«

■  KATARINA KU
HELJ (28 let) — 
ipravnica pošte v 
Šentjerneju: »Mož
ml na ta dan vedno 
kupi darilo, otroci 
pa mi prinesejo šop
ke cvetja. Težko ča
kam 8. marec, ker 
mi veliko pomeni.«

■  FRANCKA GA
LIC *(45 let) — us
lužbenka iz Novega 
mesta: »ženske vsaj 
na ta dan dobimo 
priznanje za svoj de
lež v revoluciji in 
družbi, škoda, da te
mu dnevu ne posve
čajo pozornosti vsi 
naši ljudje vsaj ta
ko kot me, žene.«

■  ANICA MAKŠE
(20 let) — trgovka 
z Jordan kala: »Prost 
dan in cvetje me 
opozorita, da je spet 
prišel moj praznik. 
Vesela sem tega dne
va.«

S. DOKL

ka. Potem sta malo zrast- 
la in sem se spet zaposli
la.

Zakaj jih niste dali v 
vrtec?

— Ni bilo denarja.
In kako zdaj usklajuje

te svojo službo in delo z 
otrokoma?

— Kar gre, ker delam 
le po štiri ure, i.i še to 
takrat, ko sta otroka v 
šoli. Imam namreč operi
rano srce in sem invalid
sko upokojena. Vendar bi 
otroka — večji hodi že v 
7. razred — potrebovala 
pomoč pri učenju, ki jima 
je jaz ne morem nuditi, 
vsaj zadovoljive ne.

Pa stanovanje, razvedri
lo?

— Podjetje mi je pred 
petimi leti priskrbelo za
dovoljivo stanovanje, prej 
pa smo živeli v obupnem 
in smo bili vedno vsi bol
ni. Za razvedrilo nimam 
časa, saj je z otrokoma 
dovolj dela, le v kino 
grem enkrat na mesec.

OLGA MILOŠEVIČ, us
lužbenka iz Novega mesta: 
»8. marca delam kot vsak 
drug dan, toda ta dan je 
med vsemi nekaj posebne
ga. Ko pridemo zjutraj v 
službo, nas čakajo rože, 
ko se po službi vrnein do
mov, me spet čakajo rože. 
zvečer pa me SDOŠtovani 
mož pelje na vočprio«

Pogovor z učiteljico Ireno Gostiša, ki je bila štiri leta tudi odbornica ObS 
in članica sveta za prosveto in kulturo »Veliko pametnih misli in predlogov

je propadlo,« je rekla



Enotnost v različnosti
(Nadaljevanje s 1. str.)

vanjem  državne prisile in po
dobnim . Jugoslavija stalno 
p o trju je  ne sam o s tem , kar 
je  že ustvarila, temveč še 
bolj s tem , kar želi in hoče 
sto riti, da socializm a ni, če 
nim a človeškega obraza in 
hum anega poslanstva, afco ne 
osvobaja človeka, ka jti svo
boda je  sinonim  za sociali
zem.

Ko govorimo o sam ouprav
ljan ju , se dobro zavedamo, 
da je ponekod šele v zam et
kih. Vemo, da m u postavlja
jo  na pot številne ovire in 
da je ponekod delovni člo
vek daleč od tega, da b i bil 
resnično sam oupravljavec. A 
to  nikakor ne pom eni, da se 
je  treba zato sam oupravni 
poti odreči. Narobe: še bolj 
vztrajn i m aram o b iti na tej 
poti, še pogum neje m oram o 
odstranjevati ovire. P ri tem 
m oram o sto riti vse, da bo 
razvito sam oupravljanje po
m enilo sodobno, racionalno 
organizirano in dem okratično 
družbo, č e  sm o še kije p re 
več sužnji stih ije , ki odseva 
neorganiziranost in neučinko
vitost, tem u ni krivo sam o
upravljanje, pač pa nas to  sa
mo opozarja, da je  ponekod 
sam oupravljanje slabo razvi
to  ali je celo sam o na pa
p irju .

Pričakujem o, da bo IX. 
kongres ZKJ jasno povedal 
vsem , ki še špekulirajo, da 
poti nazaj ni. Ne bomo ver
je li v iskreno prijateljstvo  
nikogar, četudi se razglaša 
za naprednega, dokler ne bo 
dokazal, da je  pripravljen 
odstran iti vzroke, ki poraja
jo  razne teorije o omejeni 
suverenosti, o socialističnem  
internacionalizm u blokovske 
inačice itd . Jugoslavija s in e  
izbira prijateljev  in zavezni
kov po moči orožja, temveč 
po iskreni privrženosti stvari 
m iru in neodvisnosti naro
dov. Jugoslavija ne m ore pri- 

. sta ti na sum ljivo teorijo  o 
tem , da je pravoveren socia
lizem samo tisti, k i dobi b la
goslov varšavske peterice.

IX . kongres ZKJ bi m oral/ 
spodbuditi prizadevanja za to, 
da postavim o našo federaci
jo  na nove, sodobne tem elje. 
Znebiti se m oram o iluzij, o 
tem , da b i m orali in mogli 
odnose v Jugoslaviji razvija
ti po kalupu, povprečku — 
uniform irano. Ne smemo se 
slepiti, da je mogoče enot
nost vsiliti. Takšna enotnost 
je  lažna, nam išljena. Re
snična enotnost lahko nasta
ja  skozi različnosti, s tem  da 
m ora b iti v odnosih m ed re
publikam i in narodi čim 
m anj tabujev. Ko si priza
devamo za skupnost enako
pravnih narodov, s tem  ne 
m islim o Jugoslavije razbijati 
in slabiti, temveč jo , narobe, 
še bolj krepiti. Le svobodni, 
enakopravni narodi lahko sto
pajo v svobodne odnose se
veda s čistim i računi in z 
upoštevanjem  različnosti raz
m er in pogojev. Takšna skup
nost bo sposobnejša za ob
ram bo, v n jej bo m anj ne
razum evanja in pretresov. 
T akšna Jugoslavija bo obe
nem zgled, kako socializem 
lahko združuje narodno ne
odvisnost in intem acionali- 
zem, delitev po delu in soli
darnost.

8. marec 
v Sevnici

V Sevnici se že p rip rav lja 
jo  na praznovanje 8. m arca. 
Ne sam o v delovnih organi
zacijah, tem/več tud i v* d ru 
žbenih se pripravljajo , da 
bodo počastili žene na svo
jem  obm očju ob njihovem  
prazniku. Predsednik občin
ske skupščine pa je povtbil 
iz celotnega obm očja občine 
nekaj partizanskih m ater in 
aktivnih diružbeno-političnih 
delavk. Sprejem  bo ju tri v 
gasilskem  domu. Vsem že
nam i^krp<ne čestitke.

Pomem bno je  tudi to , ali 
bomo še naprej dopuščali, 
da si reform o razlaga vsak 
po svoje. Ne šest ali odo 
sto  — za reform o je  lahko 
sam o ena razlaga! Povsod m o
ra jo  veljati enaka m erila, 
povsod m ora reform a pom e
niti boj za sodobnejše, p ro 
duktivnejše gospodarjenje. Re
form a, ki bi pom enila za 
ene visoko carinsko zaščito, 
za druge zahtevna m erila sve
tovnega tržišča, za ene dota
cijo, za druge z žulji u stvar
jeno akum ulacijo, za ene 
kom prom is, za druge dosled
nost iftd., ne b i b ila več re 
form a. Proizvajalci ne bodo 
verjeli, da im a reform a pov
sod enako veljavo, dokler bo
do odkrivali, da še zm erom 
nastajajo  politične tovarne, 
da ponekod še dajejo  k red i
te s političnim i priporočili, 
da m anj sposobni lahko živi
jo na račun sposobnejših, 
itd.

Kongres m ora daiti p re 
obrazbi Zveze kom unistov v 
sodobno, učinkovito idejno
politično silo še več poleta. 
Potrebujem o organizacijo ko
m unistov, ki bo m odem a, 
mobilna, revolucionarna po 
vsebini in bolj sveža po ob
likah in m etodah dela. V 
njej m ora h iti več ustvarjal
nega nem ira in m anj domo
tožja po nekdanji oblastni
ški vlogi, več prosto ra  za 
dem okratičen dialog in  m anj 
za sam ogovor, več znanja in 
manj im provizacije. Odnos 
do ustvarjalnosti je  naloga 
številka ena. Zveza kom uni
stov bo lahko spodbujala 
ustvarjalnost v družbi, če bo 
tudi sam a središče ustvarjal
nosti.

In  še nekaj: IX . kongres 
ZKJ naj gradi na izkušnjah 
in dosežkih republiških kon
gresov. To, da bo kongres 
jugoslovanskih komunistov 
po republiških, sam o p o trju 
je, da je  prišlo  pni nas do 
globljih sprem em b, ko, kot 
je  nekdo lepo dejal, enotnost 
gradim o nam esto da b i jo 
sprejem ali »od zgoraj«. To, 
da so kom unisti bolj obrnje
ni k  posebnostim  razm er in 
pogojev svojega delavskega 
razreda in svojega naroda, 
samo krepi in pospešuje ti
sto , kar je  kom unistom  po 
vsej Jugoslaviji skupno.

Le še nekaj dni nas loči, 
ko bomo z zanim anjem  p ri
sluhnili besedi kongresa in 
predsednika Tita.

FRANC ŠETINC

m mm

»PRVI POGANJKI« NA ŠMIHELSKI OSNOVNI ŠOLI. Takole je uredniški odbor 
šolskega glasila, ki ga sestavljajo učenke Kralj, Testen, Krevljej in žagar, pod 
vodstvom mentorice Vide Udovc, pripravljal prvo številko svojega glasila. Za to 
številko bo izšla tudi druga, ki jo bodo izdali do praznika mladosti, 25. maja. 
V vsakem šolskem letu nameravajo pripraviti štiri številke (Foto: S. Dokl)

BO IZOBRAŽEVANJE SPET NAJBOLJ PRIKRAJŠANO?

Občina nima, republika pa okleva
Občinski proračun je manjši od lanskega, zato bo tudi temeljna izobraže

valna skupnost manj dobila -  V Ljubljani ne priznajo tolikšne razlike

Temeljna izobraževalna skupnost v Brežicah bi 
potrebovala letos 6,529.400 dinarjev za pokritje iz
datkov za šolstvo. Po izračunu, ki ga je prejela od 
občinske uprave, ji občinski viri lahko zagotove le 
4,469.600 dinarjev, torej celo nekaj manj, kot je do
bila lani. Razliko 2,059.700 dinarjev bi v tem primeru 
morala kriti republiška izobraževalna skupnost.

Občinska skupščina bo im e
la letos manjša proračun od 
lanskega. Po zakonu o p ri
spevkih in davkih ne more 
več obdavčevati tistih  obrtn i
kov, ki im ajo v občini le de
lavnice, stanujejo  pa z d ru 
žinama drugod. V proračunu 
se bo to  močno poznalo, saj 
se bo k ar 2 182 000 dinarjev 
prispevka odlilo v druge ob
čine.

Tolikšnega zm anjšanja pa 
v republiki ne upoštevajo, 
ker so izračunali, da bi ob
čina iz svojih virov lahko 
zbrala za šolstvo 5 289 000 di
narjev. V tem  prim eru bi ob
visela v zraku razlika za 
582 900 dinarjev. Izobraževal

na skupnost se boji, da svo
jih  dolžnosti do vzgojno-izo- 
braževalnih zavodov ne bo 
mogla izpolnjevati, če to 
vprašanje ne bo pravočasno 
rešeno.

Naslovila je  pism o na se
k re tarja  za finance Roka Je r
m ana in zaprosila za sprejem  
tudi p ri podpredsedniku iz
vršnega sveta d r. Francetu 
H očevarju, da b i se z obem a 
predstavniisom a pogovorila o 
težavah, ki jdm v občani ndso 
kos.

Zadeva do m inule sobote še 
ni bila urejena. V Brežicah 
pričakujejo obisk republiških 
predstavnikov in  se nadejajo, 
da bodo naleteli p ri republi

ški izobraževalni skupnosti na 
boljše razum evanje. N ikakor 
se ne m orejo s trin ja ti s  tem , 
da lahko drugod bolje kroje 
občdnsLd proračun kot doma.

Izobraževalna skupnost bo 
ponovno pregledala svoj pred 
račun in  črta la  vse tiste  iz
datke, ki niso najbolj nujni, 
vendar bo razlika še vedno 

• velika. Nekdo jo  bo m oral 
pokriti.

V Brežicah razen tega m e
nijo, da proračunski dohod
ki ne m orejo b iti edino m e
rilo za dodeljevanje sredstev 
tem eljnim  izobraževalnim  
skupnostim .

Pa poglejm o še, na čigavo 
škodo bodo zm anjšali izdat
ke T IS  v Brežicah! Iz plana 
bodo izLdjučili verjetno splo
šnoizobraževalni program  de
lavske univerze, m ale šole te r 
zm anjšali sredstva za otroško 
varstvo in  vse tiste  dejavno
sti, ki niso nujne.

J. TEPFEY

NAMESTO REPORTAŽE

Kaj vse smo v našem malem kraju 
naredili za enakopravnost žensk!

Najprej sm o prebrali zelo ugleden 
referat o emancipaciji žena: žena 
vendar ni samo gospodinjski in za
konski aparat, žena naj poleg tega 
prevzame še dosti napornejša bre
mena, ob katerih lahko kar m im o
grede pozabi na družinske zadeve, 
k i jo  že tisočletja tlačijo v  blato 
sužnosti! Zato se je  naša vrla SDS 
(splošna družbena skupnost) z  vso 
ih to  zavzela, da bi prenesla na svoja 
ramena vse ženske nem oške skrbi, 
čeprav je  naš kraj m ajhen in  ne 
prem ore n iti 1.000 žensk, smo:

1. uredili 7 prikupnih restavracij 
2 odlično postrežbo ter ceneno in 
izdatno domačo hrano;

2. odprli 7 prisrčnih otroških vrt
cev z izkušenim i vzgojiteljicam i in  
s čudovito opremo;

3. postavili 7-nadstropni m ladinski 
dom, ki je  pravcati spom enik tova
rištva, vljudnosti in  splošne družbe
ne prizadevnosti m ladih iz našega 
kraja;

4. uvedli 7 avtobusnih lin ij, s kate
rim i se naše žene udobno in kultur
no vozijo na delo in domov;

5. ustanovili 7 posvetovalnic za že

ne, dekleta in matere, kjer jim  stro
kovnjaki pomagajo pri kontracepcij
sk ih  in  drugih prizadevanjih, da bi 
o zanositvi odločale po svoji volji;

6. poskrbeli za 7 novih stotakov, 
k i jih  dobi vsaka m ati za vsakega 
nepreskrbljenega otroka, ter tako 
prim em o podprli osnovni pogoj za 
obstoj naroda — veselje do otrok!

7. izvolili 77 žensk v  občinsko  
skupščino!

Vprašali boste, zakaj ravno 77! 
Rekli smo: 7 je  ljudsko število, 7 x 7  
je  77 — pa naj jih  bo 77! Tako, vi
dite, sm o vse natančno izračunali, 
tud i teoretično predvideli in  enako
pravnost bi tekla ko t šestcilindrski 
lord, če nam  ne bi te nesrečne žen 
ske vsega pokvarile!

Ena je  vstala in rekla:
»Tale vaš račun 7 x 7  ne drži! Va

ših 7 x 7  ni 77, am pak — nič celih 
sedem ! N aj preberem  še jaz svoj, 
sicer politično malo m anj ugleden, 
pa tudi teoretično, statistično in  
sploh m anj natančen referat:

1. prepričali ste nas, da sm o tako  
sposobne in enakopravne, da lahko 
opravljam o kar tri dolžnosti: eno

dopoldne za plačo, eno popoldne za 
besedico ,hvala' (ali še kaj krajše
ga!) in eno kadarkoli za ,vaši otroci 
so pa res slabo vzgojeni';

2. napisali ste 3 razprave o tem, 
da splav za žensko ni nujno nevar
na stvar;

3 kreditirali ste 33 tovarn za iz
delavo dragocenih šm ink in lepo til 
nih krem, s čimer je  seveda najbolj 
podprta enakost in  enakopravnost 
vseh slovenskih žena!

Vaša pravljična številka 7 se ni 
obnesla — da ne bi kdo m islil, da 
im a kakšno zvezo z našim i hotenji, 
bomo raje proslavljale 8. marec v 
spom in na prizadevanja in  žrtve, ki 
sm o jih  prispevale, odkar cveti naša 
vrla SDS! Da pa bi im eli tudi m oški 
še eno priložnost ,kaj proslavljati’, 
predlagam na podlagi ljudske števil
ke  3 iz mojega referata še en praz
n ik  — 33. marec. Pravljični praznik 
resnične enakopravnosti! č e  kdo te
ga datuma ne bi našel na koledarju, 
lahko napiše še en referat!«

N ihče ni za p lo sk a l...
M. MOSKON

Poziv 
k združevanju 

kulture
V K rškem  je  b ila v pone

deljek, 3. m arca, razprava o 
tistih  dokum entih za IX. 
kongres, k i obravnavajo raz
voj kulture in znanosti, 
srednješolsko in visokošol
sko izobraževanje. Vabljeni 
so b ili ravnatelji osnovnih 
šol, pedagoški svetovalci, 
predstavniid ku ltu rn ih  u sta 
nov in člani m edobčinskega 
sveta ZKS, k i je  sklical to  
razpravo.

Uvodno besedo je  im el de
legat kongresa za to  območ
je Stane K ranjc. Udeležence 
je inform iral o stališčih , k i 
so se izoblikovala do vsebine 
teh dokum entov v Slovemiji. 
Opozoril je  na različne skraj
nosti v pogledih na kulturo  
in pozval priso tne, n aj p red 
loge realno ocenjujejo, up o 
števajoč m ožnosti, k i so p ri 
nas na voljo za uresničenje 
nakazanih teženj.

V razpravi se je  izobliko
valo m nenje, da je  kongres
na resolucija prespLošna in 
da jo  je  treba dopolniti z 
jasnejšim i predlogi. Poudarili 
so, d a je za vzgojo in  izo
braževanje odgovorna vsa 
družba in  da sm o do  sedaj 
preveč nalagali te  dolžnosti 
samo prosvetnim  delavcem. 
R esolucija tud i povsem  opu
šča am atersko kulturo , kar 
ni prav.

Jože Bogovič je načel vpra
šanje kulturnega združevar 
nja v Posavju. To m isel so 
podprli vsi p riso tn i in  se iz
rekli za globlje in  dolgotraj
nejše sodelovanje n a ku ltu r
nem področju. Sklenili so 
tudi, naj se Posavje v p ri
hodnje enotno vključuje v 
zavode in regije. Glede pro- 
svetnopedagoške službe so 
m enili, n aj bd se Posavje 
priključilo Novemu m estu, če 
bo obveljal predlog za osem 
zavodov v Sloveniji.

J. TEPPEY

Dr. France Hočevar 
Franc Kuhar in 
inž. Jože Tanko 

kandidati
Na občinski kandidacijski 

konferenci v Novem m estu v 
to rek  popoldne so za poslan
skega kandidata v republiški 
zbor v 61. volivni enoti dele
gata po trd ili d r. F ranceta Ho
čevarja, podpredsednika IS  
SRS. V 62. volivni enoti pa 
F rancija K uharja, predsedni
k a ObS Novo m esto in  inž. 
Jožeta Tanka, d irek to rja  
K m etijske zadruge v  Novem 
m estu.

/*  • • v vSejmišča

Sejem v Brežicah
V soboto, 1. m arca, je  bilo 

na brežiškem, sejm u napro
daj 1-130 prašičkov, prodali 
pa so  jih  686. Za m lajše so 
zahtevali 8 do 9 d in  za ki
logram , za večje pa 6 d in  za 
kilogram  žive teže.

Na sejmu v Novem 
mestu

V ponedeljek, 3. m arca, je 
b il v Novem m estu večji se 
jem , na katerega so pripelja
li živinorejci 1.209 pujskov in 
236 gia«v govedi. Prodali so 
821 prašičkov, za katere so 
zahtevali 140 do 210 din oz. 
220 do 320 din, te r 148 gove
di. Voli so Sli v denar po 
4 do 4,30 din kg in m lada 
živina po 4.50 do 5 din kg.



S v

& <m%mm
c\ ?Mm «U

> -<.

*

:o-><vx-:

: -  S' ,.

: :

:

Besede: »Na delo v Nemčijo!« so postale vsakda
njost. Doma ni zaposlitve in za marsikoga ni druge 
izbire. Srečni tisti, ki odidejo v svet za kruhom s 
pomočjo Zavoda za zaposlovanje, žal pa je tudi ta 
sreča nepopolna. Ob vlakih, ki odhajajo z našimi de
lavci v tujino, ni več svojcev. Ni več mahajočih rob
cev in solza v očeh ter mnogih naročil skrbne mate
re, žene ali sestre, kako se ravnaj, ko boš prišel 
t j a . . .  Z odhajajočimi pride na železniško postajo sa
mo tovor cul in kovčkov (z mnogimi nepotrebnimi 
rečmi). Z njimi pride tudi spoznanje, da gredo na 
delo v tuji svet, in vrtajoče vprašanje: »Kakšna je 
ta Nemčija, kamor gremo, in kaj nas tam čaka?«

Ko sem  že tr i če trt ure 
p red  odhodom vlaka d renčal 
v m razu na peronu železni
ške postaje v L jubljani, n i
sem  imel nobene predstave
0 Nemčiji. N iti nisem  vedel, 
kakšna bo rajža tja . Bil sem 
enak m ed enakim i v toupini
18 deklet, nam enjenih v 
M arsberg na Wesfcfalskem.

N ajbrž sem  bil k ljub  m ajh
ni potovalki videti kar pravi 
izseljenec. Mnogo ljudi me 
je  vprašalo: »Ali greste v
Nemčijo?« M orda so tako so
dili zato, ker sem  na  peronu 
kupili 10 zavojčkov cigaret in 
dve pollitrsk i steklenici sli
vovke? Previdno sem  vsem 
po vrsti odgovoril z odločnim 
»(Ne!« Ne bi rad  tovoril čez 
m ejo m ajhnega zavoja (niko
li ne veš, kaj je  v n jem ) za 
»tega in tega« Sorodnika niti 
takšnega sorodnika iskal po 
Nemčilji.

Železničarski inform a
to r je na svetu zato, 
da nosi lepo uradno 

kapo
Malo pred prihodom  vlaka 

je vodja naše skupine Jože 
Mrzilak (od m eje naprej smo 
m u rekli »rajzerfirer«) na sre 
čo ugotovil, da im am o dve 
železniški vozovnici prem alo 
in da za naju  dva n i povrat
nih kart. S predstavnikom  
republiškga Zavoda za zapo
slovanje (ta  b i morali p re 
skrbeti vozovnice) sta  odhi
te la po m anjkajoče karte. Vlak 
je  im el na srečo 15 m inut 
zamude.

Zadnjo m inuto je tov. 
M rzlak pridrvel k  vlaku, k jer 
smo čakali u tripajočih  src. 
»Kje s ta  naša dva kupeja?« 
je  vprašal inform atorja. Ta 
je  povedal, da o rezerva
ciji ne ve nič. »Saj s te  ven
dar železniški inform ator z ve
likim  napisom  na kapi!« sm o 
zavpili vanj. »Vprašajte spre
vodnika!« Mi pa  nazaj: »Pa 
ga boste m enda vi poiskali!« 
T akrat se je  izmotovillil iz n e  
koga vagona sprevodnik. »No
bene rezervacije ni, v Splitu 
so pozabili rezervirati!« je  po
vedal neprizadeto. Vlak pa Je 
bil zelo natrpan  . . .

Naša slavna enako
pravnost v spopadu z 

rezervacijo

Rešil nas je tovariš iz re
publiškega Zavoda za zaposlo
vanje, k i je  pritekel k  vlaku 
in  zavpil: »V vagonu 1 im a
te rezervirana diva kupeja!« 
Sprevodnik nam  je nato po
kazal ta  vagon. V njem  smo 
takoj našli oba kupeja z ve
likim i napisi »(Rezervirano« 
na vratih , polna potnikov . . .

Upam, da ste to , kar je  
sledilo, ko t Jugoslovani že do
živeli. Sedeči so dokazovali, 
da so kupili vozovnice »kao
1 mi«, da »imaju oni ista 
prava kao i mi«, »da se n jih  
naša rezervacija uopšte ne ti 
če, je r pu tu ju  o tom  vagonu 
več od Splita«, in nam  p rija 
teljsko svetovali »nek si na- 
djemo m esto  ako možemo«.

Skoz okno sm o klicali sp re
vodnika, da bi naredil red.

Končno se je  vdal in prišel. 
Zelo nerodno m u je bilo in 
prav prijazno je  poprosil se
deče, naj se um aknejo. Seve
da ni zaleglo in odšel je. Na
to so en kupe potniki (bili 
so starejši ljudje) le izpraz
nili. Naša Skupina s skupno 
vozovnico se je  razbila po 
treh vagonih.

Jugoslovane je  mogoče 
spoznati tudi po 

sm eteh
V K ranju  so vstopila še 

štiri dekleta, na Jesenicah pa 
dive, in  vseh 18 deklet, ki so 
sestavljale našo skupino »za 
izvoz«, je  bilo zbranih. Po 
obm ejnih form alnostih na Je
senicah je vlak kmalu po 13.- 
u ri zavil v p redor skozi Ka
ravanke. »Adijo, domovina!« 
smo rekli in s pogledom za
jeli zasneženo sotefiko. On
stran  predora v Avstriji sta 
bila sneg in pokrajina prav 
tkšna kot p ri nas.

Kmalu se je oglasila lako
ta in posegli sm o po domačih 
dobrotah. Bili smo za naše 
pojm e še kar snažni, toda 
nekaj drobtin , papirja ter 
olupkov je  le padlo na tla. 
A vstrijska snažilka, ki je 
km alu za Celovcem prišla 
čistit, je  odprta vrata, pogle
dala po tleh in stisnila sko
zi zobe: »A, Sie sind Jugo- 
slawen!« (O, vi ste  pa Jugo
slovani!) Očitno nas je  spo
znala po sm eteh. Z jezo je  po
čistila in odhajajoč zaloputnila 
vrata kupeja. To se je pono
vilo še enkrat, malo pred 
Salzburgom.

N arisane karte  in dve, 
ki bi se skoraj izgubili

Naveličali smo se gledati 
pokrajino in tudi snovi za 
pomenek je zm anjkalo. Jože 
Mrzlak se je  spom nil na kar
te »Nihče jih  nim a s seboj,« 
sm o p ri p riči ugotovili. »Nari
šimo jih!« se je  spom nila 
Mira Vouk iz Krškega. Moja 
beležnica se je  stanjšala in 
na iztrgane liste sm o narisali 
karte za »Ejnc«. Bile so tak 
šne, da s ta  Mrzilak in Vou
kova porabila precej časa, 
preden sta  se naučila loče
vati križ od kare, k ra lja  od 
dame itd. N abijala s ta  jih  in 
si delila »bunke« tja  do nem 
ške m eje.

V Salzburgu je naš ekspres 
stal zadnjič na Avstrijskem. 
Na peron sta  prhnili dve b rh 
ki G orenjski iz naše skupine. 
M rzlak je v hipu odprl okno 
in zavpil: »Dekleti takoj gor, 
da ne ostaneta tu!« Odvrnili 
sta: »Saj nisva tako m ajhni, 
da bi se iagubili!« in stekli 
po peronu. Ni m inila m inuta, 
ko je vlak potegnil . .  . Mrzlak 
naš »rajzerfirer,« je poskočil: 
»Saj sem vedel. Pa sta  osta
li!« Vsem je  zastal dih. čez 
nekaj m inut s ta  obe dekleti 
prihuljeno stekli po hodniku 
m im o v rat našega kupeja. Od
dahnili sm o si. Pozneje sta 
priznali, da sta  se komaj 
obesili na stopnice vagona . .

2ejo sm o gasili s pom aran
čami, ki jih  je  im ela s seboj 
ena izmed deklet. S carino na 
nemški mejd ni šlo gladko. Ca

rin ik  je vprašal: »Imate žga
nje in cigarete?« V zboru smo 
odgovorili: »Imamo!« (in si 
zraven m islili: »Saj sm o ven
dar Jugoslovani!«) V prašal je, 
koiliko. Povedali sm o, da po
10 zavojčkov cigaret in pol 
litra  žganja. Le M rzlak je p ri
znal, da im a dve pollitrci. 
Carinik je zahteval dve m arki 
80 pfenigov in Mrzlak je pla
čal carino.

Kmalu za Roseriheimom, 
ko se nism o še niti uro vo
zili po Nemčiji, je nem ški 
sprevodnik privedel eno iz
med naših G orenjk. Povedal 
je, da jo je že v Freilassin- 
gu (prva postaja v Nemčiji) 
opozoril, da ne sm e sedeti v 
prvem razredu, in da je tre 
ba plačati 2 m arki 8 pfeni
gov kazni, ker ni upoštevala 
opozorila« Razložil je, da so 
druge plačale, ta  pa nima 
denarja.

Pomahal je z njenim  pot
nim  listom  in zagrozil, da jo 
bo, če »rajzefirer« ne plača 
kazni, na prvi postaji zložil 
z vlaka in obdržal njen pot
ni list. Kazen je plačala Vo
ukova. Dekle je povedalo, da 
je dobilo potni list od pred 
stavnika svojega zavoda šele 
pred odhodom vlaka in da 
ni moglo dvigniti deviz. Z jut
raj, tik  pred odhodom z do
mače postaje, so dobile potne 
liste vse G orenjke in dekle
ta iz M urske Sobote. Mrzlak, 
ki je še pred avstrijsko mejo 
opozoril dekleta, naj ne se
dijo v prvem  razredu, je  zdaj 
obnovil obhod in vsem to še 
enkrat zabičal.

Požirek toplega in 
Sherlock Holmes na 

postaji v Hagenu
V Mlinchnu so ob pol de

vetih zivečer izstopila štiri de
kleta, ki so šla na delo v 
ekektroindustrijo  v Lanshut. 
Poslovili smo se in začeli po 
malem drem ati. Ob pol pe
tih  zju traj sm o prispeli v 
Koln. Za nam i je bilo 1.290 
km poti. personalni direktor 
tovarne »Vossen« s svojim  
pomočnikom, ki nas je čakal 
tu, je povedal, da ne gremo 
v G utersloch am pak v MarS- 
berg. Neprespana in u trujeni 
smo čakali u ro  in tri če trt na 
zvezo za Hagen. Opazovali 
sm o m aškare (bila je  pustna

sobota), ki jih  je  bilo na že
lezniški postaji kar precej.
V Hagenu, kam or smo se p ri

peljali z nezakurjenim  vlakom, 
nas je  predstavnik tvrdke 
Vossen pogostil s kavo, m le
kom in sendviči. Skupina fan
tov — očitno ‘so praznovali 
pusta vso noč — je z žvižgi 
in glasnimi opazkami sprejela 
naša dekleta, ko smo prišli 
v restavracijo. Mene so pro 
glasili za Sherlocka Holmesa 
in se kar precej časa sm ejali 
na moj račun. Bil sem ta 
ko u tru jen , da nisem  ugo
tavljal, zakaj jih  spom injam  
na tega slavnega detektiva.

Naročila: »Pišite! Obiš
čite nas! Ne pozabite 
na nas!« ob slovesu
Ob 9. u ri sm o odpotovali 

po kot miza ravni pokrajini 
iz Hagena v M arsberg in 
prispeli tja  km alu po 10. uri. 
Za nam i je bilo 24 u r vožnje 
in presedanj po vlakih. Na 
postaji so nas čakali s kom 
bijem  in nas odpeljali v kak
šna 3 km oddaljen obrat, 
šen tjem ejčanka M arjeta ške- 
delj, ki dela tam  že od sep
tem bra lani, nas je čakala in 
bila za toflmača. Dekleta so 
razdelili v dve skupini: v eno- 
no, ki je  ostala v M arsbergu. 
in v drugo, ki je  šla v 30 
tom oddaljeni obrat v War- 
burgu. Dekletom so h itro  iz
polnili personalne liste in jih 
fotografirali. Na kratko so 
jih  seznanili z delom  in  dnev
nim redom, jim  razkazali ob
rat, jim  dali brisače in v po
sebni vrečki hrano za en dan 
ter svetovali, kje naj kupu
jejo. Vsaki so ponudili 50 
m ark akontacije. Z jezo sem 
se ob tem spom nil, da so vse 
razen štirih  iz našega ob
močja odšle na pot brez de
viz, ker so prepozno dobile 
od svojega-zavoda potne liste.

Najine sopotnice so nato 
naložili na kombi. Očesa so se 
malce zasolzila, ko so m aha
le v slovo in naročale: »Pi
šite! Obiščite nas! Ne poza 
bite nas!« Zaželimo jim  vso 
srečo in obilo zaslužka! O 
tem, kako živijo naši delavci 
v Nemčiji in česa najbolj po
grešajo, pa v prihodnji šte
vilki.

Tekst in fotografije: 
M. JAKOPEC

Prva slika zgoraj: Zinka Ilenič iz Tribuč in Marija 
Cerjanec iz Metlike sta začeli rajžo na tuje. V sredini: 
bili smo zaspani, v kupeju pa je bilo premalo pro
stora, da bi se lahko raztegnili in zadremali. Mira 
Vouk iz Krškega, najbolj drobna od vseh deklet, je 
našla najboljšo rešitev: splezala je v prtljažnik, si 
podložila plašč in zaspala. Nekatere so vzdihnile: 
»Lahko suhim!« (brez zavisti!). Slika spodaj: prispeli 
smo na končno postajo v Marsberg, kjer nas je čakal 
kombi. Nemčija s tanko snežno odejo in ostrim, nepri

jetnim vetrom je postala stvarnost.

RAJŽAL BOM
ČEZ 3 DEŽELE
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Veliko občanov Kočevja se 
pritožuje zaradi zvonjenja in 
trkanja na vrata že v zgod
njih jutranjih  urah. To vzne
m irjanje se prične takoj po 
prihodu avtobusa iz Starega 
trga ob Kolpi. Iz tega kraja 
oziroma smeri pridejo razni 
prodajalci, predvsem  žganja 
in vina, pa tudi drugih km e
tijskih pridelkov. Tovrstna 
trgovina je že precej redna. 
Mogoče ljudem  kdo naroči, 
naj jim  to ali ono prinašajo, 
a oni prinesejo gotovo več, 
da se jim  izplača vožnja, in 
potem  presežek ponujajo od 
hiše do hiše in vznemirjajo  
tudi občane, ki jim  ni do na
kupa.

Taka trgovina je prekršek. 
Občinski odlok namreč dolo
ča. da je trgovanje dovolje
no samo na tržnici. V bodo
če bo m estni paznik redne- 
le izvajal nadzor. Zanimivo 
je, da so prodajalci večino
ma iz krajev, k i sicer niso 
prav naklonjeni Kočevju, 
a jim  za prodajanje »pod ro
ko« Kočevje odgovarja.

Opomba: Pisec ima popol
noma prav, da je .takega tr 
govanja, ki je sicer prepove
dano, precej in da prodajal
ci vznem irjajo tudi občane, 
ki jim  trgovanje ni pogodu.

Šmarjeta: »Pošte 
pa ne damo!«

Moram se oglasiti na čla
nek, k i ste ga objavili 13. 
februarja v 7. številki Dolenj
skega lista pod gornjim na
slovom, ker ga je treba po
praviti oz. dopolniti.

Pisec članka je v zadnjem  
odstavku popolnoma nepra
vilno prikazal zaključek ljud
skega protesta proti odvzemu 
pošte v Šmarjeti. L judje niso 
protestirali proti sedanjemu 
načinu dostave pošte, ker se 
doslej v šm arjeti še ni zgo
dilo, da bi pošto delili kar 
v trgovini Ljudje so v po
govoru na sestanku prikaza
li, kako bi bilo, če bi pošto 
prem estili v šm arješke Topli
ce, v šm arje ti pa bi pustili 
te poštno zbiralnico, kot jo 
im ajo nekje v bližini šmar- 
jete. Tam se baje dogaja, da 
prebivalci in šolarji sami pre
birajo pošto na pultu v trgo
vini in jo nato raznašajo po 
domovih.

Zato želim , da bi poroče
valec prihodnjič natančneje 
prisluhnil razgovoru in da ne 
bi potvarjal dejstev.

LIJA KOS 
j UPRAVNICA POSTE

v šm arjeti

Vendar bi verjetno le mo
rali upoštevati, da naša red 
na trgovina še ni vedno zalo
žena z dobrim i km etijskim i 
pridelki in  da kočevska trž 
nica sploh ni prim erna, da 
bi pozimi na njej prodajali. 
Se poleti večkrat dež, veter 
itd. onemogočajo ali vsaj ovi
rajo  prodajo na tržnici.

Razen tega neikateri obča
ni (dietiki, dojančki) ne mo
rejo  ali nočejo uživati v trgo
vini kupljenih jajc, ker im a
jo pogosto neprijeten duh in 
okus, da ne omenjam o klo
potcev, ki jih  potrošnik pla
ča drago kot ostala dobra ja j
ca.

Zaradi vsega tega (da cen

Čestitka 
iz Francije

3. marca so članice 
uprave in uredništva 
DOLENJSKEGA LISTA 
iobile iz Francije tole 
čestitko:

»Predrage žene pri 
Dolenjskem listu! Pra
znik šena, osmi marec, 
je Vaš praznik enako
pravnosti, socialnega, 
kulturnega in ekonom
skega dela. Vaše delo 
pri Dolenjskem listu je 
vse hvale vredno. Zato 
Vam iz srca čestitam 
ter Vas tovariško po
zdravljam!

V a š
JOŽE MARTINČIČ 

iz Lensa, sev. Francija

ena
Z A  M L A D E  
P O  S R C U

in drugega n iti ne om enja
mo) se nekateri občani s pro 
dajo po hišah strin jajo , če
prav ni zakonita, in potrp i
jo, čeprav jim  včasih tudi po 
trik ra t na dan zvoni zvonec 
»trgovcev pod roko«. Tako ne
kateri »kupci« predlagajo, 
naj bi prodajalcem  »pod ro
ko« le m alo pogledali »skozi 
prste«, vsaj do tak rat, dokler 
ne bi usposobili tržnice, da 
bi bilo mogoče na njej red
no prodajati.

JOŽE PRIMC

Še: »Neumestna 
izjava«

Aljred Železnik, predsednik 
občinskega kom iteja ZMS v 
Sevnici je poslal uredništvu  
tri tipkane strani dolgo po
jasnilo o um estnosti »ne
umestne izjave«, objavljene 
v 8. številki Dolenjskega li
sta. V tem  prispevku je nam
reč upokojenec Stanko Sko
čir v nekaj vrstah opisal 
nezadovoljstvo upokojencev 
ob besedah tov. Železnika, 
da morata v sevniški občini 
dva uslužbenca (ali bolje dva 
zaposlena) DELATI za enega 
upokojenca.

Pojasnilo Alfreda Železnika 
vsebuje naslednjo najvažnej
šo misel- »Podatke za svojo 
sporno ,izjavo’ sem dobil na 
decembrski seji občinske 
skupščine, ko je dr. Kraše 
vec iz Celja postregel z na
tančnimi podatki, da je v 
sevniški občini na 100 aktiv
nih zavarovancev kar 48 upo
kojencev, povprečno v vsej 
Sloveniji pa le 27. Iz tega 
izhajajo tudi težave pri iz
plačilu pokojnin, s katerim  
je treba računati.«

MNENJE UREDNIŠTVA: 
Ti podatki držijo in niso 
sporni, nesporazum je nastal 
zaradi načina posredovanja 
teh dejstev ali še natančneje 
rečeno: zaradi besed DELATI 
ZA UPOKOJENCA. Upokojen
ci prav gotovo upravičeno 
trdijo, da nihče ne dela za 
nje, ker so v delovni dobi 
plačevali za pokojninsko za 
varovanje, da bi lahko živeli 
tudi takrat, ko za delo ne 
bodo več sposobni.

Čudna trgovina od vrat do vrat

NE POZABITE:

Dolenjska banka in hranilnica v Novem mestu je avgusta 1967 
z v i š a l a  obrestne mere: za navadne vloge na 6,5%, «» veza
ne vloge do 8%! — In ne pozabite tudi na ugodne obresti za 
sredstva na deviznih računih občanov, za katera plačuje banka 
4-6 odstotkov v devizah, razen tega pa dodatno še 1,5 do 2,5 
odstotka v dinarjih!

Ne, v tako sobo gost ne bo vstopil! Prej jo 
bo treba pošteno urediti.
Od kod pa denar?

—  Gospodinja, privarčuj ga namensko in dobila 
boš kredit prt

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

v KRŠKEM, TREBNJEM IN METLIKI!

TO JE VSE, KAR JE OSTALO OD FIATA 2300, ki je v ponedeljek ponoči zapeljal 
mimo spuščenih zapornic na železniško progo pri Boštanju. Voznik in sopotnica 
sta skočila iz avtomobila, Id ga je v naslednjem trenutku zadela lokomotiva pri
hajajočega vlaka. Ker prometnih miličnikov iz Sevnice skoraj dve uri n i bilo na 
kraj nesreče, so dolgoprstneži brskali po razbitinah in odnesli vse, kar se je sploh 
odnesti dalo . . .  (Foto: Franc Pavkovič, Sevnica)

Tale medved se je naveličal zimskega spanja in prihiacal pred puško črnomalj
skega lovca Jožeta Bariča, uslužbenca gozdne uprave. Ko ga je pripeljal v Črno

melj, so ga ljudje radovedno ogledovali. (Foto: Andrej Petek)

Le razumeti bi ga morali
Čeprav je Mala Hubajnica, 

vas v sevniški občini, med 
vojno veliko pretrpela, so se 
vaščani v letih po vojni ven
darle opomogli in popravili 
svoje domačije. Izjem a je sa
mo hiša, v kateri živita Jože 
in Alojzija Jermančič. Ta hi
ša je ena sama revščina, če
ravno dobiva Jože kot udele
ženec narodnoosvobodilnega 
boja kar lepo pokojnino.

Zakaj je tako? Ne namera
vamo opisovati njegove težaiv- 
ne življenjske poti, kako je 
po mnogih težavah in dogod
kih postal vodnik naše mla
de armade, zatem delavec na 
sevniški žagi, čuvaj in nazad
nje invalidski upokojenec. Do

kler je živela ženina mati, je 
šlo, ko pa je  ona umrla, so 
se začeli spori za dediščino.

Takrat se je začel pravi 
Jožetov križev pot. Ker ni 
poznal zakonite poti do pra
vice, sta se skupaj z ženo več
krat spoprijela s pripadniki 
varnostnih organov in morala 
celo prestajati zaporne kazni.

Trdno prepričan, da se mu 
godi krivica, je Jože trikrat 
poskušal priti do tovariša 
Tita. Resda se m u je tret
jič posrečilo priti do Alek
sandra Rankoviča, vendar ni 
znal njem u in njegovim so
delavcem pojasniti, zakaj gre, 
in je  tudi tam nekaj dni od
sedel v zaporu. Poskušal je

še na republiškem izvršnem  
svetu in glavnem odboru 
ZZB Slovenije, od koder so 
ga s posebnim dopisom po
slali v Sevnico.

Prepričan, da se m u godi 
krivica, Jože noče izkoristiti 
20.000 novih dinarjev posojila, 
za popravilo hiše, k i ga je  
preskrbel občinski odbor 
ZZB. Z ženo živita v nepopi
sni revščini, v sobi, ki ima 
s papirjem zatlačena okna, 
brez pohištva, v skrajno ne
zdravih razmerah.

Ne trdim, da skrbstvenim  
organom vse to ni znano, to
da prepričan sem, da je nuj
no potrebno nekaj ukreniti. 
Ni dovolj samo denar, člove
ka je treba tudi razumeti in 
ga jemati takšnega, kot je. 
Morda bi potem  šlo drugače?

KARL ZORKO 
Zavratec 32

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



P ug lju  v s a j  za  
4 0 - le tn ic o  s m rti!
Pisatelju Milanu Puglju 

nameravajo letos ob 40- 
letaioi smrti spet posta
viti spominsko obeležje. 
Predlagajo, naj bd Pugljev 
reildef, M je shranjen v 
Dolenjskem muzeju, vzi
dali v piramidni steber, 
ki bi ga postavili naspro
ti hotela Kamelija na me
stu, kjer je pred leta še 
stala Pugljeva rojstna hi
ša. Menijo, da bd lahko ta 
spomenik postavili za 
maj boe stroške. Kulturni 
delavci se zavzemajo tudi 
za to, da bd letos obnovili 
v Novem mesbu vse spo
minske plošče, vzidane v 
spomin na slavne može.

Z a  d a n  ž e n a  v  
N o v e m  m e s t u

V počastitev dneva žena 
fao 7. marca ob 19. uri v no
vomeškem Domu kulture 
proslava, na kateri bodo med 
drugim nastopili učenci os
novne šole Katja Rupena in 
Člani Odira mladih. Vstopnine 
ne bo. Na proslavo vabijo 
vse krajevne organizacije 
Socialistične zveze.

Po 12 din za Viceta!
27. februarja je priredil 

»Zabavni magacin« v novo
meškem Domu kulture show 
revijo. Osrednja zanimivost 
večera je bal Vice Vukov. 
Ženski svet ni maral za to, 
da je moral za vstopnino pla
čata 12 din, samo da je lahko 
videl in 'slišal popularnega 
Viceta. Tudi izkupiček je bil 
lep — 6.000 din! Ostali, med 
drugim tudi dva domača ta
lenta, so nastopala v seova 
enenega pevca.

S v e t  p r e d l a g a l  š e  
e n  s k l a d

Kulturni delavci in vodstva 
kulturnih ustanov v Novem 
mestu so z odobravanjem 
sprejeli ustanovitev sklada 
za pospeševanje kulturnih 
dejavnosti, dani občinskega 
sveta za prosveto in kulturo 
pa so na zadnji seji pred 
razpustom ugotovili, da je 
kultura naposled dobila to, 
na kar je bilo treba čakati 
deset let. Z veseljem so spre
jeli tudi ustanovitev sklada 
za štipendiranje, meneč da 
bo možno že z novim šol
skim letom zagotoviti pra
vično štipendijsko politiko. 
Svet za prosveto in kulturo 
se je odločal predlagati ob
činski skupščini, naj ustanovi 
tudi sklad za pospeševanje 
telesnovzgojne dejavnosti.

Gradivo za kongres
RepubdiSki svet Zveze kul- 

tumo-prosvetnih organizacij 
je izdal obsežno gradivo o 
nekaterih problemih in ugo
tovitvah, s katerimi se sre
čuje ZKFO Slovenije pri svoji 
dejavnosti. V Novem mestu 
bo v kratkem sestanek ob
činskega sveta Zveze kultur- 
no-prosvetnih organizacij, čla
ni sveta bodo govorili o de
javnosti ZKFO v novomeški 
občini ter pripravili diskusi
jo, s katero bodo sodelovali 
na kongresu.

ZA LETOŠNJE KULTURNE AKCIJE V NOVEM MESTU

P r i p o r o č e n a  p r o š n j a  r e p u b l i k i

Osrednje novomeške kulturne ustanove pripravile načrt del dolenjskega 
pomena -  Prošnjo za republiško pomoč priporočila občinska skupščina

Zavod za kulturno dejavnost, študijska knjiž
nica Mirana Jarca in Dolenjski muzej so zaprosili 
pri republiškem skladu za kulturne akcije v letu 
1969 za večjo denarno pomoč. Njihovo prošnjo sta 
podprla občinska skupščina in njen svet za prosveto 
in kulturo. Omenjene novomeške kulturne ustanove 
potrebujejo več kot 540.000 din, da bi lahko uresni
čile obsežen program del, ki so jih predvidele za le
tos. Tega denarja pa jim občina ne more zagotoviti.
■  Zavod za kulturno de

javnost potrebuje republiško 
pomoč za to, da bd lahko 
letos organiziral gostovanja 
poklicnih slovenskih gleda- 
ldšč in zagotovil ne le dovolj 
gledaliških predstav, mar
več predvsem kvalitetne pri
reditve. Ista pomoč bd omo
gočila zavodu , da bi letos 
nadaljeval prirejanje lani us
pešno zastavljenih komornih 
koncertov v Novem mestu in 
podeželskih središčih s šola
mi. Novo pa bo letos tekmo
vanje otroških pevskih zbo
rov za značko velikega do
lenjskega skladatelja in no
vomeškega rojaka, pokojnega 
Marjana Kozine. Pomembno 
bo tudi to, da bodo otroški 
pevski zbori gojili partizan- 
siko in narodno pesem.

■ Študijska knjižnica Mi
rana Jarca namerava odkupi
ti osebno knjižnico dolenj
skega rojaka in poklicnega 
igralca ljubljanske Drame, 
pred leti umrlega Janeza Ce
sarja, hkrati pa urediti v

svojih prostorih Cesarjevo 
spominsko sobo. Letos bo 
knjižnica priredila 10 raz
stav, ki ne bodo pomembne 
le za mladino in druge do
mače obiskovalce, ampak tu
di za turiste, ki si radi ogle
dujejo kulturne znamenitosti. 
Ob tem bi knjižnica rada or
ganizirala potujočo pionirsko 
kjažndco in tako omogočila 
branje zlasti tista mladini, 
ki tekmuje za bralne značke. 
Seveda pa ima v načrtu še 
druga dela: obvezno restav
riranje starih dragocenih 
knjig, postavitev lastne knji
goveznice, nakup novih knjig 
in podobno.

■ Dolenjski muzej bo le
tos nadaljeval arheološka iz
kopavanja v Novem mestu 
in okolici, obnovil in uiredil 
oddelek NOB in pripravil 
med drugim pomembno li
kovno razstavo del dveh do
lenjskih slikarjev iz 17. sto
letja. Vsa ta dela in prire
ditve niso samo krajevnega, 
ampak, nič manj pokrajin

skega, če ne tudi republiške
ga pomena.

|  V občinskem programu 
je razen tega previđena vrsta 
spominskovarstvenih del. Ta
ko bodo letos nadaljevali 
kanserviranje ostankov žu- 
žemiberškega gradu, ki mu 
bodo uredili tudi razgledni 
stolp, dokončno obnovili vrt
ni paviljon gradu v Soteski 
in opravili nujna zaščinta de
la gradu Hmeljnik. Samo za 
restavriranje Starega gradu, 
ki je med najbolj ohranjeni
mi gradovi v dolini Krke, 
bodo letos porabili 1,400.000 
din.

Z a  s l o v o  -  P l i n s k a  l u č
20. marca bo Novomeško 

amatersko gledališče uprizo
rilo Plinsko luč, znano odr
sko delo Patricka Hamiltona. 
Plinsko luč bodo uprizorili 
Igralci novomeškega delav
skega prosvetnega društva 
Dušan Jereb v ista sestavi 
kot leta 1962, ko je z uprizo
ritvijo tega dela dosegla 
igralska skupina na reviji 
amaterskih dramskih skupin 
Slovenije v Zagorju prvo me
sto. Uprizoritev tega dela je 
svoj čas navdušila novomeš
ko javnost. Delo bodo upri
zorili v režiji Rika Urha, na
stopiti pa bodo: Marija šali.

jeva (gospa Manningham), 
Tone Gortnar (gospod Man
ningham), Riko Vrh (Rongh), 
Mara Glonarjeva (Elizabeta), 
Eva Simičeva (Nancy) ter 
Ivo Paušič in Franc Štirn 
(stražnika). S ponovno upri
zoritvijo Plinske luči se ta 
igralska skupina poslavlja od 
odrskih desk.

P. BREŠČAK

P re d k o n g re s n i 
p o s v e t

V sredo, 12. marca, bo v 
Novem mestu pokrajinsko 
posvetovanje o perečih vpra
šanjih v kulturi. Udeležili se 
ga bodo predstavniki občin
skih svetov ZKPO in kulturni 
delavci iz sedmih dolenjskih 
občin. To bo zadnji skupni 
posvet pred V. kongresom 
ZKPO Slovenije, ki bo ob 
koncu marca v Ljubljani.

LOJZE KASTELIC, direk
tor Zavoda za kulturno de
javnost v Novem mestu, 
je takole komentiral usta
novitev sklada za pospeše
vanje kulturnih dejavnosti: 
»Res je bil že zadnji čas, 
da je občina ustanovila 
sklad za kulturo. Ni mi pa 
všeč, da nihče ne ve, koli
ko denarja bo v skladu 
več, kot ga je bilo za kul
turo lani. Ker pa bodo 
podjetja bržkone še nada
lje podpirala kulturne de
javnosti, tako da bodo da
jala denar neposredno 
skladu, bo letos menda 
konec dolgoletnega prosja
čenja!« (Foto: Ivan Zoran)

Za Ž u p a n č ič e v o  z n a 
čk o  v e lik o  z a n im a n ja

Za Zupančičevo bralno 
značko se je na osnovni šoli 
v Šmihelu prijavilo 100 učen
cev; razen tega tekmuje za 
cicibanovo bralno značko 
kar 60 cicibanov.

K a k š n a  b o  a k a d e m i j a ?

Prof. Škufca o osrednji prireditvi v počastitev 
50-letnice SKOJ, ZKJ in sindikata v novomeškem 

Domu kulture ob koncu aprila

Režiser Plinske luči Ri
ko Urh kot Rongh v upri
zoritvi tega dela leta 1962, 
ko je gledališka skupina 
delavskega prosvetnega 
društva Dušan Jereb do
segla na srečanju amater
skih dramskih skupin Slo
venije v Zagorju prvo me
sto.

M a l i  k u l t u r n i  b a r o m e t e r
■ 15 MESECEV MAZU — Ma

kedonska akademija znanosti in umetnosti je imela po petnajstih mesecih obstoja prvi občni zbor. O delu MAZU, ki sl je do zdaj 
predvsem prizadevala navezati stike z drugimi akademijami v Jugoslaviji, Je poročal predsednik Blaže Konesld.

■ VISOKOŠOLSKI ZAKON LE
TOS? — Po treh letih je naposled dozorel predlog za slovenski viso
košolski zakon. Menijo, da bosta 
pristojna zbora republiške skupščine lahko o njem že letos sklepala.

■ SE EN PREVOD PREŠERNA— »Literatuma Ukraina« je ob120-letnlci Prešernove smrti natis

nila več pesmi Franceta Prešerna v ukrajinskem prevodu.
■ KOZAKOV »KONGRES« V 

ITALIJANŠČINI — Italijanska revija »II Dramma« Je v italijan
skem prevodu v celoti objavila dramo »Kongres« slovenskega dramatika Primoža Kozaka. »Kongres« Je bil zelo dobro sprejet tudi pri Jugoslovanskem občinstvu.

■ 50 LET MARIBORSKEGA GLEDALIŠČA — Slovensko narod
no gledališče v Mariboru bo septembra proslavilo 50 let obstoja. 
Ob tej priložnosti bodo uprizorili noviteto Primoža Kozaka »Che 
Guevara« in opero »Dundo Maro- Je«, ki Jo Je napisal Kruno Cipci.

Družbenopolitične organi
zacije v Novem mestu so 
imenovale odbor za proslav
ljanje 50-letnice ustanovitve 
ZKJ, SKOJ in sindikata. Od
bor ima tudi komisijo, ki 
mora sestaviti program, za 
osrednjo proslavo, ki bo 25. 
aprila zvečer v Domu kul
ture.

Predsednik komisije prof. 
Jože Škufca je povedal, da 
je komisija že pričela delati. 
Poudaril je, da naloga ni lah
ka, saj mora biti program 
s proslavo oziroma akademi
jo sestavljen tako, da bo 
obiskovalec v dobri uri spo
znal razvoj in pomen vseh 
treh organizacij. Iz gradiva, 
ki ga ni malo, bo morala 
komisij izbrati res najpo
membnejše in njznačilnejše 
odlomke. O akademiji je 
prof. Škufca povedal:

»Ob kronološkem prikazu 
dogodkov bo potekal umet
niški program, ki ga bodo 
pripravili: mešani pevski
zbor, sestavljen iz jerebov-

oev in pevskega zbora dija
kinj šole za zdravstvene de
lavce, pevski zbor osnovne 
šole Katja Rupena, kombini-

ran novomeško-vojaški or
kester in recitatorji. Priredi
tev bo realizirala Alenka Bo- 
le-Vrabec. Upam, da se nam 
bo posrečilo pripraviti res 
kvalitetno akademijo.«

I. Z.

D R .  B R A T K O  K R E F T :

p  I

C a n k a r  i n  

s o c i a l i z e m

(8. nadaljevanje)

Tujec kliče vse izkoriščane, ponižane in razžaljene v 
skupnost, kajti le strjeni v enotno množico bodo našli pot 
v svobodo. Za tem združevanjem in za končnim pozivom* 
»Božje kraljevstvo je v vas,« se ne skriva nič drugega 
kakor poziv iz »Komunističnega manifesta«: »Proletarci 
vseh dežel, združite se!«, hkrati pa tudi trditev Manca in 
Engelsa, da je osvoboditev proletariata v njegovih lastnih 
rokah, kajti proletariat je glavna sila in nosilec socializ
ma, ker njegova ideja sama izhaja iz njega. To je pomen 
tujčevih besed: »Božje kraljevstvo je v vas!« S Cankar
jevimi biblijskimi besedami je rečeno in mišljeno isto, 
le da je bolj poetično in čustveno, zanos pa je tako v le
gendi kakor v »Komunističnem manifestu«. Tudi pesem 
»Internacionala« izpoveduje isto. Ko bi Cankar ne mislil 
tako, kakor nam dokazuje naša razčlenitev, bi ne napisal 
te legende sredi volivnega boja, ko se je tudi v politični 
areni začel biti boj za socializem in njegov humanizem. 
Tudi je ne bi priobčil v majskem spisu takrat zloglasnega 
socialnodemokratskega »Rdečega prapora«. In čemu bi bil 
sicer oblekel Kristusa, nazareškega tesarja, torej delavca
— proletarca, v rdečo haljo? Mislim, da je stvar jasna 
kakor beli dan, vem pa, da jo je marsikomu težko pri
znati.

Cankar se je dobro zavedal, da mora spričo religiozne 
tradicije pri nas spregovoriti o socialnih vprašanjih in o 
ideji socializma v takšni besedi in v obliki, ki bo mikavna 
in razumljiva množici delovnih ljudi, med katerimi jih je 
bilo takrat še veliko več, kakor jih je danes, ki jim je 
tradicionalna ljudska religioznost ne samo blizu, marveč 
je del njihove intimne notranjosti. Toda tega nikakor ni 
storil Cankar le iz politične taktike zaradi volilnega »ma
nevra«, marveč iz globokega osebnega prepričanja, ker je 
tudi sam doživljal nazareškega tesarja po proletarsko m 
socialistično in ne cerkveno hierarhično, marveč razkol- 
niško — podobno, kakor so ga vsak po svoje doživljali 
Tolstoj, Dostojevski in še mnogi drugi. Lahko temu rečemo 
socialistični idealizem ali utopični socializem — to je 
vprašanje zase. Dejstvo je, da je v svoj legendi prikazal 
Cankar Kristusa kot socialista-upomika. Tega ni storil 
niti prvi niti zadnji. Francoski utopični socialist (komu
nist) Etičnne Cabet (1788-1856) je napisal v svoji knjigi 
Le vrai christianisme (1. 1846), da je Kristus — komunist! 
(Oui, Jesuc-Christ est Commumste!«)

Tudi katoliški teolog prot. Venceslav Be!e je že leta 
1911 v »Času« jasno in neizpodbitno poudaril, da je Cankar
jev Kristus poosebljeni socializem.

»Kdor pozna Cankarjevo črtico Za križem, kdor pozna 
tistega tujca, kdor se spominja njegove postave in njegovih 
besed, ve, da je ta tujec Kristus in da ni Kristus. Kristusa 
v njem izdaja zunanjost, izdajajo besede, kljub temu pa po 
bistvu in resnici ni Kristus, ampak poosebljeni socialni 
demokratizem: drugi, novi, nesrečni odrešenik človeštva. 
Priznati moramo: formalno lepa; tudi zanimiva personifi
kacija. Pustimo glavno tendenco te črtice in poglejmo, kaj 
govori med vrstami: vaš Kristus ni pravi Kristus in tudi 
njegov nauk, kakor ga vi učite, ni pristen in resničen; pravi 
Kristus je naš Kristus, naš nauk, naš evangelij. Kristus 
nam pravi: ,Božje kraljestvo je v vas!’ Pri nas je prava 
vera, pravo kraljestvo božje, ne pa v cerkvi, ne v cerkveni 
vernosti in vdanosti. Božje kraljestvo je v nais, drugega ne 
potrebujemo: ne molitve, ne svetnikov, ne blagoslova bož
jega; naš odrešitelj nas uči: »Odložite molke! Tudi svete 
podobe obrnite in žegnančke izpraznite in pojdite z menoj!’ 
Pustite cerkve in vero in sledite socialnemu demokratizmu
— pa boste večno zveličani! — Tak je Cankarjev odreše
nik!« ,

Bolje Bele ni mogel označiti svojega stališča do Can
karjeve simbolične črtice, saj je zajel njeno pravo bistvo, 
ki je še ostreje izraženo v »Hlapcu Jerneju«. V poslednjem 
stavku imenuje Bele Cankarjevega tujca naravnost in brez 
ovinkarjenja socialnodemokratičnega Kristusa, kar tudi je. 
Beletova ugotovitev in oznaka je tem več vredna, saj jo 
je napisal katoliški teolog po premisleku in brez strasti, 
načelno in pošteno. Ko Je izšla proti koncu leta 1908 zbirka 
Cnkarjevih povesti z naslovom »Za križem«, je bila v njej 
ta legenda kot uvodna povest z naslovom »Za križem«. 
Spremenjen ni bil le naslov, tudi zgodba je nekoliko pre
urejena. Izpuščen je prvi odstavek, namesto njega pa je 
napisal Cankar poseben prolog, ki je več kakor dvakrat 
daljši od izpuščenega odstavka. Izpuščeni odstavek je ep
ski, novi uvod pa je biblijsko zanosen:

»Gospod je s trpljenjem svojim svet odrešil. Tako se 
je izpolnil ukaz, ki je od vekomaj.

Preko gore trpljenja drži cesta v večno radost, preko 
gore smrti drži cesta v življenje. Visoko do neba se je 
vzdignilo znamenje in vse trudne oči so zastrmele nanj. 
Ura bridkosti je ura spoznanja. Teman je stal križ na 
Golgoti, za njim je plamenela vsa daljava v zarji paradiža.

Upajte, koprneče oči! Ne kapljica plemenite krvi, iz 
čistega srca izlita, ni kanila brez koristi. Korak, pod kri
žem trepetajoč, je namerjen veselju naproti.

Pride ura, ko bodo pogledale proti nebu zakrvavele 
oči, ko bo vzkliknilo srce od prevelike bolesti:

,Elohi, Elohi, lama sabaktani!’
Takrat se bo dopolnil čas in duri sc bodo odprle!«



SMUČANJE

Medobčinski veleslalom
Preteklo nedeljo je bilo v Sev

nici medobčinsko tekmovanje pio
nirjev in mladincev v veleslalomu. 
Tekmovanje je bilo zelo uspešno. 
Kljub temu da so organizatorji 
Povabili smučarje iz Brežic, La
škega, Trebnjega, Krškega in No
vega mesta, so prišli na tekmo
vanje poleg domačih samo Kr
čani

REZULTATI: mlajše pionirke:
1. Slapšak (Sev) 19,5, 2. Avsec 
(Sev) 21,4, 3. Vehovar (Sev) 21,7, 
4. Androjna (Sev) 23,0, 5. Pla
ninc (Kr) 25,2, 6. Babič (Kr) 68,3; 
starejše pionirke — 1. Malus (Sev) 
21,7, 2. Lubšina (Kr) 24,2, 3. Za
gorc (Kr) 34,0; mlajši pionirji — 
*• Mavser (Kr) 16,5, 2. Strmole 
(Tržišče) 17,3, 3. Markovič (Kr)

Študentske 
športne igre 
v Banjaluki

Tradicionalne športne igre 
študentov bodo letos avgusta 
r Banjaluki, hkrati pa bo to 
spet edinstven jugoslovanski 
dec Študentov. Akademski štu- 
ientski klub m Banjaluke ra
bina z udeležbo študentskih 
skip is Tuzle, Prištine, Nove
ga mesta. Prijedora, Bitole, 
Prilepa, Karlovca, Siska, Bi
haća in Banjaluke.

17,7; starejši pionirji — 1. Hrast
nik (Kr) 50,9, 2. Balog (Sev) 54,2, 
3. Ruprct (Sev) 56,0; mladinci — 
1. . Babič (Kr) 22,5, 2. Drobnič
(Kr) 25,6, 3. Dular (Kr) 26,6.

Prireditelji so tokrat dolžni iz
reči pohvalo konfekciji Jutranjka, 
Elektru In Kopitarni. Ce ti ne bi 
pomagali, bi bili mladi ob lepo 
prireditev. A. ŽELEZNIK

Uspel »Albertov 
memorial«

V spomin na prezgodaj umrlega 
mladega športnika Alberta so 
športni delavci spodnjeposavskih 
občin sklenili, da bodo organizi
rali vsako - leto smučarsko tekmo
vanje za »Albertov memorial«. Pr
vo tekmovanje je bilo na Opatovi 
gori nad Kostanjevico, p Te teklo 
nedeljo,- Organiziral ga je občinski 
sindikalni svet iz. Krškega, pokro
vitelj pa je bila osnovna organiza- 
cija sindikata tovarne CELULOZE.

Rezultati: člani — mlajši: 1.
Kreutz (Kr) 45,7, 2 Žibret (Kr)
50.1, 3. Ošin* (Br) 50,6 itd.; člani 
— starejši — 1. Bajde (Br) 57,0, 
2. Avšič (Br) 62,9, 3. Tihole (Sev) 
70,0; pionirji — 1. Strmole (Sev)
47.2, 2. Rupret (Sev) 51,0, 3. Ba
loh (Sev) 53,2; ekipno — 1. Krško 
(J. Kreutz, Zibi«*, M. Kreutz) 
147,1, 2. Brežice (Ošina, Bajde, 
Rovan) 164,8, 3. Sevnica (Hribar, 
Rupret, Slapšak) 177,8.

Nastopilo Je kar 68 tekmoval
cev. Prehodni pokal je osvojila 
odlična trojica ir Krškega. Smu
čarski delavci iz zasavskih občin 
so se dogovorili, da bo drugi me
morial na Lisci

L. HARTMAN

Sindikalno športno društvo pri SGP Pionir v 
Bršlinu je verjetno eno najbolj delavnih in ureje
nih športnih društev na Dolenjskem. Sobotnega 
občnega zbora se je udeležilo kar 80 članov; prišli 
so celo iz Krškega in Ljubljane. Stari odbor se je 
spomnil svojih prizadevnih članov in jih nagradil. 
Predsednik IVAN KOČEVAR je najbolj prizadev

nim športnikom razdelil nagrade (na sliki).

V ospredju je rekreacija
V soboto zvečer so se člani 

sindikalnega športnega društva 
SGP »Pionir« zbrali na sedem 
občnem zboru. Udeležba je bi
la odlična, saj se je od 121 
članov društva občnega zbora 
udeležilo kar 80, športnikov. 
Društvo, ki so ga ustanovili 
1962, je v tem času doseglo 
lep uspeh, zlasti na po 
iročju rekreativnega udejstvo 
vanja svojih članov. Ravno 
•ako so nekatere sekcije do
segle pomembne uspehe v re
publiškem in zveznem merilu. 
Strelci so med najboljšimi v 
repub’iki, kegljači pa so bili 
selo šestnajsti v Jugoslaviji 
Skupno so šjortniki v sedmih 
letih prejeli 57 pokalov, 83 
plaket in 121 diplom.

Uvodno poročilo Je prebral 
predsednik društva Ivan Ko
čevar, ki je poudaril, da je 
društvo doseglo takšen uspeh 
zaradi izredne discipline čla
nov, Zlasti je poudaril priza
devanje kegljaške, strelske n 
odbojkarske sekolje. Pozabil 
ni pohvaliti tudi drugih sekcij.

Po živahni razpravi, v kateri 
so se člani zavzemali za bolj
še pogoje pri delu športnih 
sekcij, so se prisotni zavzeli 
tudi za gradnjo nove športne 
dvorane v Novem mestu Spre
jeli so predračun društva, ki 
bo znašal 27.000 din.

Izvolili so novo vodstvo, ki 
šteje 12 članov. Predsednik Je 
Marko Svetina, podpredsednik 
Milan Matjašič, tajnik Tone 
Uištek, tehnični Alojz Jožef, 
blagajnik Martina Bračko. < 
Mani pa so: Janez Gabrijelčič

Marjan Vonta, Robert Romih 
in Ljubo Murn. V nadzornem 
odboru so Ivan Kočevar, Ivan 
Vidic in Joža Osolnik.

Na koncu občnega zbora je 
Ivan Kočevar razdelil 31 naj
bolj zaslužnim športnikom di
plome in spominska darila.

S. DOKL

Marko Svetina je postal 
novi predsedik SšD Pio
nir. Izj vil je. da bado še 
na rej podpirali rekrea
tivno udej tv vanje svo
jih članov Dolo bo teklo 
laže, ker je dosedanji od
bor delal brezhibno.

‘ - ".'v*

Za najboljše kočevske športnike so bili 27. februarja na prireditvi »Šport, glasba, 
moda 1969« v šeškovem domu v Kočevju proglašeni Rudi Osterman (na razgovoru 
ga je zastopal Ive Stanič), Stane šega, Borut Hočevar in Jože Turk. (Foto: Primc)

ŠPORT, GLASBA, MODA 1969

Najboljša: Lubejeva in Cerar
Najboljši kočevski športniki pa so Osterman, Šega, Hočevar in Turk

26. februarja so slovenski športni novinarji na p rire 
ditvi »Sport, glasba, moda 1969« v šeškovem  domu v Ko 
čevju proglasili za najboljšo slovensko športnico atletinjo 
M arjano Lubej, za najboljšega slovenskega športnika pa 
telovadca Mira Cerarja.

V zabavnem delu programa so 
nastopili Mladi levi, pevki Marjana 
Deržaj in Jožica Svete, harmoni
kar Avgust Stanko in humorist

NAMIZNI TENIS 

Dekleta dobro začela
Mlade igralke namiznega tenisa 

iz Kočevja so minulo nedeljo v 
Ljubljani prvič nastopile v prv 
skupini republiškega prvenstvi: 
Slovenije. Za to tekmovanje jt 
»ilo v društvu veliko zanimanja, 
saj so dekleta prvič nastopile v 
tej zahtevni konkurenci, razen te
ga pa so morale igrati v ekipi kai 
tri igralke. Tako je nastopi a za 

J Kočevje poleg igralk Bencinove in 
Kačkijeve še novinka Vovkova 

:< Dekleta so dobro opravile ognje
ni krst. Uvrstile so se na šesto 

i mesto s 4 točkami, kar jim daje 
precej upanja v nadaljevanju tek
movanja jeseni. Do takrat bodo 
imele še precej priložnosti za vad 
bo. Posebno bodo napredovale, 
če bodo imele v tem času še več 
močnejših srečanj z bolj izkuše
nimi nasprotnicami. A ARKO

Priprave na consko 
prvenstvo

AMD Krško ,”1610 te dni se
jo, na kateri so razpravljali o 
pripravah na največjo jugoslovan
sko speedway prireditve v letoš
njem letu. Ugotovili so, da so 
nekatere komisije že pričele red
no de’ati, prva finančno.gospodar- 

'sku komisija. Z delom je pričela 
tudi gradbena komisija, ki ima 
prod seboj precej težkih nalog: 
postaviti nove bokse (garaže) s 
slačilnicami in garderobami, ko
palnice in sanitarije, obnovitev 
in preureditev tribun ter splošno 
preureditev dirkalne steae. Sredi 
marca bo AMD Krško organiziralo 
tudi tiskovno konferenco, na ka
tero bodo povabili RTV Ljublja
no, DELO, Dolenjski list ter ča- 
sopisna podjetja iz ostalih repub 
lik

L. HARTMAN

NOGOMET

Novo vodstvo 
Celulozarja

V soboto se je sestal novo izvo
ljeni upravni odbor nogometnega 
kluba Celulozar in izvolil novo 
vodstvo. Predsednik — Alfred Iste
nič st., podpredsednik — Kristijan 
Pavliha, tajnik — Mattjan Scrne, 
blagajnik — Milan Nedoh, gospo
dar — Ivan Kic, predsednik tehnične 
ga odbora — Boško Karabaš, 
predsednik disciplinske komisije 
— Kristijan Pavliha in predsednik 
nadzornega odbora Marjan Tuma.

Razpravljali so tudi o pripravah 
na spomladanski del prvenstva n. 
republiške nogometne lige, ki se 
prične 23. marca. V ta namen bo
do nogometaši imeli tudi nekate
ra nogometna srečanja z igralci 
iz Radeč, Novega mesta oziroma 
Savskega Marofa.

Zaprosi'i smo za izjavo tajnika 
kluba tovariša Semeta o tem, 
kakšna bo uvrstitev Celulozarja. 
Tajnik je odgovoril: »Ni mogoče 
ničesar predvidevati, kajti žoea ie 
okrogla!« I,. HARTMAN

TOF. Dvorana je bila nabito pol
na, ves program pa je trajal sko
raj 3 ure in pol.

Na prireditvi so gledalcem ozi
roma poslušalcem predstavili slo
venski novinarji še več vrhunskih 
slovenskih športnikov in športnih 
delavcev, med drugim Iva Da
neua. Ludvika Zajca, Mira Oma
na, Jožeta Šlibarja, Poldeta Mi- 
leka, Dunija Vrbovška, Janeza 
Brodnika, Milenka Kersniča, Na
tašo Urbančič, Janeza Terana, 
Marjanco Bremec in Ivana Pibra.

Ob tej priložnosti so proglasili 
;n nagradili tudi najboljše Kočev
ske športnike; ti so: Rudi Oster

man (šah). Stane Sega (dviganje 
uteži, atletika, kegljanje), Borut 
Hočevar (atletika) in Jože Turk
(podvodni ribolov). Se 5 ostalih 
najboljših kočevskih športnikov pa 
bo naknadno prejelo nagrade 
(Valentin Knavs, Nada Rački, Ne
va Benčina, Metka Knavs in Bo
jan Ciglič).

Pokrovitelj prireditve je bilo 
podjetje RASICA, ki je najboljše 
športnike tudi nagradilo in prire
dilo modno revijo. Najboljše slo
venske in kočevske športnike so 
nagradile tudi kočevske delovne 
organizacije: TRIKON, kemična
tovarna MELAMIN, TEKSTILANA, 
Kmetijsko gozdarsko posestvo, 
INKOP, Trgopromet, Turistično 
društvo in Kreditna banka. Za 
pogostitev športnikov in novinar
jev pa so prispevala še podjetja: 
hotel PUGLED, KOČEVSKI TISK- 
AVTO in RUDNIK.

J. PRIMC

KOŠARKA

Brežičani so bili najboljši
Preteklo nedeljo je bilo v Bre

stanici medobčinsko košarkarsko 
prvenstvo osnovnih šol, na kate
rem so sodelovale ekipe iz Bre
žic, Brestanice, Senovega in Sev
nice. Največ uspeha so imeli bre
žiški športniki, ki so zmagali v 
obeh kategorijah. Rezultati: fantje 
— Brestanica : Sevnica 53:21,
Brežice : Senovo 45:32, Brestani
ca : Senovo 66:12, Brežice : Sev
nica 35:16, Sevnica : Senovo 35:24 
in Brežice : Brestanica 32:25; de
kleta — Brežice : Senovo 11:9,
Senovo : Brestanica 9:8 in Bre
žice : Brestanica 9:8.

Končni vrstni red — moški: 1. 
Brežice 6 točk, 2. Brestanica 4, 
Sevnica 2 in Senovo 0 točk. De
kleta: 1. Brežice 4 točke, 2. Seno
vo 2 in Brestanica brez točke.

Najboljši strelci na turnirju so 
bili: Celite, Mlakar, Merslavič,
Dolenjšek, Stangel, Batič (pri 
fantih) in Mišič, Blatnik, Cizelj,

■  KRŠKO — Tu bo v soboto 
prvenstvo Dolenjske v kegljanju za 
člane v kategoriji 1x200 lučajev. 
Prijavljenih je 32 kegljačev. (J. M.)

■  KOČEVJE — Na priložnost
nem hitropoteznem šahovskem tu r
nirju 1. marca je zmagal Maks 
Vovk; sledijo: Dobrič. Trobentar, 
Kamičnik itd. •" (J. P.)

■  ČRNOMELJ — Na košarkar
skem igrišču v novi osnovni šoli 
sta bili odigran: dve prijateljski 
tekmi. V prvi tekmi sta se srečali 
ekipi osnovnih šol iz Črnomlja in 
Semiča. Domačini so zmagali z 
zelo majhno razliko (27:25) (18:7). 
Za Črnomaljce so dosegli koše Zu
panc 16, Kobe 9 in Adlešič 2; za 
Semičane pa Velše 11, Vraničar 8 
in Bukovec 4. V drugi tekmi pa 
so se srečali črnomaljski gimna
zijci in TVD Partizan iz Semiča. 
Tudi v tej tekmi so zmagali Čr
nomaljci, čeprav s težko muko. 
Odlikovala sta se predvsem Kobe 
pri gimnazijcih in Malnarič pri 
Semičanih. Rezultat je bil 55:52 
(27:22) za gimnazijo Črnomelj. — 
Gimnazija Črnomelj: Kobe 22, Pun
tar 15, Pogačnik 9, Dimitrič 7, For
tun 2, Kavčič. Semič: Malnarič 23, 
Kočevar I. 21, Plut 6, Pavlakovič 
2, Hančič, Hočevar II, Sprajcar.

(A. L.V

itibič, Poznič in Ševesiav (pri
dekletih).

Na .koncu turnirja so odigrali 
košarkarsko srečanje učitelji in 
reprezentanca učencev. Zmagali so
učitelji s 34:33, P„ R.

Selak zmagal na 
Javorovici

Športno društvo Šentjernej je 
priredilo v nedeljo, 2. marca, ska
kalne tekme na 25-metrski ska
kalnici na Javorovici. Nastopilo 
je 22 skakalcev iz Krškega in 
Šentjerneja. Iz neznanih vzrokov 
ni bilo Novomeščanov. Tekmova
nje se je odvijalo v ogorčenih 
borbah za prvo mesto med Levi
čarjem in Zaleteljem ter med Se
lakom in Pompejem. Pri najmlaj
ših Prudič ni imel resnega kon
kurenta. Najboljši so dobiti di
plome in praktične nagrade, ki 
so jih prispevali tovarna LABOD 
in šenterjemejske trgovine. Po 
končanem tekmovanju je Pompe 
dosegel nov rekord skakalnice 
(25 metrov).

Rezultati: člani — 1. Levičar
(Kr) 197,8, 2. Zaletelj (Sent) 
188,4, 3. Pave (Sent) 160,1; mla
dinci — 1. Selak (Sent) 205,2, 
2. Pompe (Kr) 197,9, 3. Šinkovec 
(Sent) 184.6; pionirji — 1. B. 
Prudič (Sent) 181,6, 2. Vinšek
(Sent) 163,0, 3. Mavsar (Kr) 159,8.

A. BUČAR

Kdo je še lahko 
kegljač?

Na občnem zboru sindi
kalnega športnega društ
va »Pionir« v Bršlinu je 
nekdo menil, da je za 
kegljača dober vsak, ki 
še lahko na nitki vleče 
slamico. »Tako lahak pa 
la šport spet ni!« je ne
kdo upravičeno primaknil!

'

Od tu in tam
j ■  ŠENTJERNEJ — Učenci os

novne šole Martina Kotarja so ime
li športno srečanje z vrstniki SSD 
Vihor iz Bregane. Pomerili so s« 
v smuku, smučarskih skokih, šahu, 
in namiznem tenisu. V smuku so 
bili najboljši: Vide, Prudič, Ruden, 
in Trene (vsi SSD Polet) ter Mi
lenkovič (SSD Vihor). V šahu so 
gostje tpremagali Sentjernejčane a 
fi,5:3,5,' ravno tako so zmagali v 
namiznem tenisu s 4:3. (A. B.)

H ČRNOMELJ -  Sele prejšnji 
teden so pričeli s treningom nogo
metaši Bele krajine. Vadijo v te
lovadnici stare osnovne šole. Pr
venstvene tekme so pred vrati, za
to bo treba zamujeno nadoknadi
ti. Ce bo šlo tako naprej, bodo 
lahko kmalu vadili tudi zunaj.

A. L.
■  NOVO MESTO — Končan J« 

prvi del občinske kegljaške lige. 
Na prvem mestu so kegljači Želez
ničarja in Luknje z 12 točkami, z« 
njimi pa Krka. Pionir, Vadi devet, 
ki imajo 10 točk. Partizan, Iskra 
in Starih devet imajo 8 točk. V 
nadnjem kolu so bili doeečeni na
slednji rezultati: Krka — Iskra 
406:396, Luknja — Dolenjski goz
dar 50:0, Vseh devet — Pionir 
417:497, Partizan (2bk.) — Krka 
439:431 in Železničar — Stari de
vet 500:384. (J. M.)

■  KRMELJ — Na hitropoteznem 
turnirju »Svobode« za marec j« 
med 14 igralci zmagal Šribar z 12 
točkami, za njim pa so s« zvrstili: 
D. Perhaj 10,5, Debelak 10, 2var, 
Žitnik 8,5, Prosenik, I. Perhaj I 
itd. V skupnem tekmovanju za po
kal vodi Sribar z 29,5 točke pred 
Debelakom in D. Perhajem.

(B. D.)
■  KOČEVJE — Na počasnem 

pionirskem šahovskem prvenstvu za 
februar je zmagal Bojan Mohar; 
za njim so bili: N&la Gornik, Blat
nik, Tatjana Sega, Cuk itd. (J. P.)

■  VAVTA VAS: Končan je  na
miznoteniški turnir posameznikov 
na osnovni šoli. Najboljši so bili: 
Srečko Kovačec, Milan Ravbar. 
Marjan Dular, Boris Dular, Zvone 
Erpe, Marjan Berkopec, Jože Du
lar, Janez Piškur, Miro Franko in 
Drago Piškur. (J. P.)

■  KOČEVJE — Šolsko športno 
društvo na gimnaziji je priredilo 
tekmovanje v namiznem tenisu. — 
Skupno je tekmovalo 15 dijakov. 
Končni vrstni red: 1. Jože Ljubič, 
2. Filip Sporčič, 3. Roman Sken- 
der. 4. France Lovšin, 5. Tomaš 
Arko itd. (A. A.)

■  TRBOVLJE — Na smučarskem 
tekmovanju v slalomu za Ocepkov 
memorial so nastopili tudi smu
čarji SD Rog iz Novega mesta. 
Največji uspeh je dosegla Novo- 
tneščanka Vesna Saje, ki je med 
članicami zasedla tretje mesto.

(N. N.)
■  VELENJE — V organizaciji 

smučarskega kluba TVD Partizan 
Velenje je bilo na 46- in 30-metr
ski skakalnici republiško prvenstvo 
srednjih in osnovnih šol. — Lep 
uspeh sta dosegla dolenjska tek
movalca — smučarja Mirne Kolen
ca. Mlajši z Mirne je pri pionir
jih zasedel drugo mesto s skoko
ma 20 in 23 m. Pri mladincih pa 
je bil uspešen Bojan Kolenc, ki 
je nastopil za novomeške srednje
šolce. Bil je peti s skokoma 33 in 
33,5 m. (N. N.)

■  KOČEVJE — Mojstrski kan
didat Rudi Osterman je na hitro
poteznem šahovskem prvenstvu 
Ljubljane 27. februarja delil dru
go in tretje mesto z mojstrskim 
kandidatom Jelenom. Prvi je bil 
Rok Kržišnik, Tone Praznik (SK 
Kočevje) pa je zasedel sedmo me
sto. ((J. P.)

■  ŠENTJANŽ — V soboto je bi
lo na osnovni šoli ekipno pionir
sko tekmovanje v šahu. Rezultati: 
starejši pionirji: Krmelj-Šentjanž
2:2, mlajši pionirji: Tržišče-Sent- 
*anž 1,5:2,5; starejše pionirke: Kr
melj-Šentjanž 3:1. (B. D.)

■  KOČEVJE — Z namenom, da 
poživijo zanimanje za strelstvo med 
mladino, bo organiziralo SSD na

. gimnaziji medrazredno tekmovanja 
v streljanju z zračno puško. Upra- 
a doma telesne kulture nudi SSD 

gimnazije brezplačno vsako nede
ljo dopoldne telovadnico in ostale 
prostore. (A. A.)

■  BANJALUKA — V soboto, 1. 
marca, je bila tu 5. seja stalnega 
sekretariata X. jubilejnega zleta 
bratstva in enotnosti. Prisotni so 
ugotovili, da so priprave na zlet 
v teku in da imajo organizatorji 
zleta vso podporo pri naj višjih 
političnih vodstvih v republiki. Na 
seji so sprejeli sklep, da se v 
vasi Tmovac, kjer je bil 1944 prvi 
zlet, v novem domu uredi posebna 
soba za zgodovinsko gradivo z zle
tov. Prireditelji računajo, da bo 
dogodke z glavnega zletnega dneva 
prenašala RTV Sarajevo. (N. N.)

■  ŽUŽEMBERK — V soboto in 
nedeljo bo tu prvenstvo Dolenjske
a mladince in članice v kategoriji 

1x100 lučajev. Prijavljenih je 21 
mladincev in 9 žensk. (J. M.)

KRŠKO — Preteklo soboto je 
bil tu prijateljski dvoboj v kate
goriji 6x200 lučajev med Krškim 
in Železničarjem iz Novega mesta. 
Zmagali so domačini s 4798.4791. 
Pri domačih je bil najboljši Vanič 
(842 kegljev), pri gostih pa Do
minik, Bratož (821). (N. N.)



V o li ln a  k o m i s i j a  

o  p o s l a n s k i h  

k a n d i d a t i h
27. februarja se je sestala 

■volilna komisija pri občin
ski konferenci SZDL Novo 
mesto ter razpravljala o pri
pravah na občinsko kandida
cijsko konferenco. Obravna
vali so tudi predloge za po
slance republiškega zbora, ki 
so jih občani predlagali na 
kandidacijskih konferencah.

Za poslanske kandidate re
publiškega zbora v 61. vodil
ni enoti (območje krajevnih 
skupnosti Novo mesto, Loč
na. Mačkovec, Birčna. vas, 
Prečna, Straža, Dol. Toplice, 
Žužemberk in Hinje) sta pre
dlagana za kandidata dr. 
France Hočevar in Viktor 
Zupančič. V volilni enoti 62. 
(območje KS Podgrad, Sto
piče, Mali Slatnik, Brusnice, 
Bela Cerkev, Šentjernej, 
Škocjan, šmarjeta, Gabrje, 
Orehovica, Otočec, Bučna vas 
in Mirna peč) pa Franci Ku- 
har in inž. Jože Tanko.

Kandidate za republiški 
zbor postavlja občinska kan
didacijska faonferaenca, kan
didate za ostale tri zbore pa 
medobčinska kandidacijska 
konferenca. Volilna enota za 
gospodarski, kultumo-prosvet- 
ni in socdalnozdravstveni 
zbor obsega območje občin 
Črnomelj, Metlika, Novo me
sto in Trebnje. Novomeški 
volivci predlagajo za gospo
darski abor Jožeta Kneza, v 
kulturno-prosvetni Jožeta Su
hadolnika in za socialno- 
zdravsbvend Jožeta Padovana 
ter dr. Albina Pečaverja.

KZ KRKA NOVO MESTO V LETU 1968:

N i č  i z g u b e ,  p a  t u d i  n i č  z a  s k l a d e

1,200.000 din izgube v živinoreji so pokrili z denarjem iz poslovnega 
sklada -  Kdaj se bo odprl toliko obljubljeni izvoz živine?

Kljub črnim napovedim je KZ KRKA iz Novega 
mesta končala poslovno leto 1968 brez izgube. Pri iz
tržku 43,960.000 din (bil je enak kot 1967) so ustva
rili 5,390.000 din dohodka. Zaradi zastoja izvoza ži
vine in zato, ker je bila proizvodna cena pitanih go
ved višja od prodajne, so v živinoreji pokrili iz po
slovnega sklada 1,200.000 din izgube. Ta izguba je 
nastala pri prodaji 910 ton spitanih goved. Zadruga 
resda ni ustvarila izgube, dovolj žalostno pa je dej
stvo, da ni ustvarila niti enega dinarja za sklade. 
Kolektiv je vse leto prejemal 90-odst. osebne do
hodke.
Izguba v živinorejski pro

izvodnji je posledica neure
jenih tržnih razmer in zasto
ja v izvozu živine. Zadruga 
je prejšnja leta prodala na 
tuja tržišča za 750.000 dolar
jev živine, lani pa le še za 
350.000 dolarjev. Razen tega 
je bila lanska prodajna cena 
za 1,26 din nižja od cene, ki 
je veljala leta 1967. Proizvod
ne stroške pri pitanju goved 
so z raznimi izboljšavami la
ni znižali od 7,87 din na 
7,42 din za kilogram. Njiho
va proizvodna cena je pod 
slovenskim povprečjem.

Stroški proizvodnje so bali 
sorazmerno večji od prejš
njih tudi zato, iker so marali 
z zmanjšano proizvodnjo po
krivati odplačila in vzdrževa
nje za tiste obrate, v katerih 
niso pitali živine. Polovica 
stojišč je bila zaradi nepri
mernih cen namreč lani 
prazna. Večnim obljubam,

da se bo stanje v živinoreji 
izboljšalo in izvoz odprl, ki 
se ponavljajo od predlani, so 
nehali verjeti. Ugotavljajo, 
da z resolucijami in bodril
nimi stališči kmetijstvo ne 
bo prišlo iz zagate.

Za izboljšave tehnoloških 
postopkov, ureditev trgov
skih lokalov, nakup strojev, 
izboljšavo zemljišč, nakup 
plemenske živine in podobno 
je porabila zadruga lani 
1,400.000 din, od tega 930.000 
din svojega denarja.

Kolektiv zadruge je imel 
ob težavah, s katerimi se 
spopada,' vse lansko leto 90- 
odstotne osebne dohodke. 
Povprečni osebni dohodek je 
bil v celotni zadrugi 720 din, 
kar je za 3 odst. manj kot 
leta 1967, v proizvodnji pa 
je bil osebni dohodek še 
nižji: 610 din. Strokovnjaki 
zaradi tega ne vidijo nobene 
rešitve, bežijo iz zadruge.

V družbena proizvodnji pri
pravljajo letos nekaj ukre
pov, ki naj bi zagotovili 
boljše izkoriščanje delovnih 
priprav ter zmanjšali proiz
vodne stroške. V oddaljenih 
hlevih bodo opustili pitanje 
živine, ekonomske enote v 
zadrugi pa že združujejo. Ze 
lani so z razdelitvijo eko
nomske enote Trška gora, ki 
je bila v nenehnih težavah, 
med enote Zalog, Šentjernej 
in kooperacijo dosegli boljše 
poslovanje v tej enoti. Za
družni svet se je zato na 
seji odločil razdeliti doseda
njo ekonomsko enoto Dol. 
Toplice med enoto Zalog in 
kooperacijo. V družbeni pro
izvodnji bosta v zadrugi le
tos samo dve ekonomski 
enoti: Zalog in Šentjernej.

M. J.

N O V O  M E S T O  V  P O D O B I

V a b l je n i  n a  d r u 
ž a b n e  v e č e r e !
Tovarišice iz Novega 

mesta so za praznik žena 
razen na akademijo vab
ljene še na družabene ve
čere, ki jih po terenih 
prirejajo krajevne orga
nizacije SZDL v sodelova
nju s krajevnimi organi
zacijami ZZB NOV. Za 
občane I. tereni* bo dru
žabna prireditev v soboto, 
8. marca, zvečer, v go
stilni Košak; II. teren 
bo slavili isti večer v Ri
bji restavraciji; III. teren 
pa bo priredil zabavo v 
nedeljo, 9. marca, ob 14. 
uri v Klubu upokojencev. 
Na družabne prireditve 
so vabljeni vsi prebivalci 
posameznih terenov, še 
posebej pa partizanske 
mame ter vdove padlih v 
NOB.

S T A R I  N O V O M E Š K I  R O T O V Ž
Na Glavnem trgu, kjer stoji danes po

slopje rotovža ali mestne posvetovalnice, 
je stalo staro rotovško poslopje, kot ga 
kaže ta slika. Vrhovec trdi, da je bilo sezi
dano 1720, kot je to pričala v latinskem na
pisu skrita letnica (kronogram). Verjetneje 
je pa bila takrat ta hiša samo za mesto 
kupljena in prizidana za potrebe mestne 
samouprave. V pritličnih arkadah je nam
reč srednji steber imel kapitel ali glavo, 
na katerem je bil na ščitu izklesan stari 
grb grofov Auerspergov, kar opravičuje 
domnevo, da je bila hiša prvotno last te 
rodbine. Danes je ta kapitel zopet na trgu 
v novih arkadah ELEKTROTEHNE.

Prezidava je bila izvršena torej 1720, ko 
Je bila slaba vinska letina oziroma se je

vinogradnikom mlado vino sprevrglo v za 
vrelico, pa so kar z njo gasili apno in pri
pravljali omet, kar je hudomušni gradbe
nik ovekovečil z latinskim napisom:

Annd VInI CorrVptI AEDIfICATA sVM 
(M D C CVVVI MII = 1720)

V letu skvarjenega vina sem sezidana (hiša)

Da bi bil zraven tudi nemški napis s 
približno enako vsebino, po mojem ne bo 
držalo, ker je Vrhovec v naglici pač imel 
Breckerfeldov nemški prevod oziroma raz
lago latinskega napisa v njegovi nemški 
pisani zgodovini Novega mesta za — napis 
ob rotovškem stolpiču. J. J.

NAŠ OBISK

N i h č e  s e  n e  b o  i z o g n i l

Pomenek z Zvonetom Percem, načelnikom šta
ba za civilno zaščito na levem bregu

Civilna zaščita  v 
N ovem  m estu  je  o r
ganizirana posebej 
za desni in  posebej 
za levi* breg.

O dosedan ji o rga
nizaciji n a  levem 
bregu  je  povedal 
Zvone Perc, načel
n ik  8-članskega š ta 
ba, naslednje:

»Območje obsega Novo 
mesto z Bršlinom in Loč
no, Bučno vas, Kamence, 
CegeJnico, češčo vas in 
Prečno. Vsak član štaba 
je poverjen za organizaci
jo zaščite na delu tega 
območja. Osnovali smo 
tudi poverjeništva za pre
bivalstvo ene ali več ulic 
skupaj. Poverjeniki imajio 
namestnike, ki so tudi 
dobili naloge. Ppek pover
jenikov smo organizirali 
samozaščitne enote za do
ločeno število stanovanj. 
Zal ni šlo vse tako, kot 
smo želeli, ker marsikje 
še nimajo hišnih svetov, 
marsikje pa hišni sveti 
ne delajo. Prav tako bi 
imel pripombo na slab 
odziv Novomeščanov na 
tečajih za prvo pomoč. 
Novomeščanom mora biti 
jasno, da pomeni obisko
vati te tečaje izpolnjevati 
eno izmed nalog v organi
zaciji vseljudske obram
be, čemur se ne more 
nihče izogniti.

S poverjeniki in na
mestniki smo imeli ne

davno prvi sestanek, na 
katerem smo jam dali na
loge. Pogovorili pa smo 
se tudi s predsedniki hiš
nih svetov o najvažnejših 
nalogah. Ko bodo zaživele 
samozaščitne enote, bomo

Zvone Perc, načelnik 
levi breg

imeli posvet z vodji teh 
enot, hkrati pa pritegnili 
vse tiste, ki so se delu 
do zdaj izmikali. Po teh 
pogovorih bomo poslali 
na tečaje prve pomoči 
vse prebivalce, ki se se
danjih tečajev niso hoteli 
ali pa niso mogli udele
žiti. Tb pa bi še rad po
vedal, naj poverjeniki in 
drugi ne čakajo na poseb
ne pozive, kaj morajo de
lati, ker so jim naloge že 
znane.

Naš štab ima na sedežu 
krajevne skupnosti v No
vem mestu dvakrat na te
den dežurstvo.«

T e č a j i  c i v i l n e  
z a š č i t e

109 udeležencev tečajev za 
radiobiološkokemično zaščito, 
za tehnično reševanje, za ob
veščanje in alarmiranje in za 
protipožarno službo je prejš- 

:<• nji teden opravljalo v No
> vem mestu izpite. Tečaje je

po naročilu oddelka za na
rodno obrambo pri Obs No
vo mesto priredil novomeški 
Zavod aa izobraževanje in pro
duktivnost dela. Rez. podpol
kovnik Željko Gerbec iz od- 

. deLca za narodno obrambo je 
tečajnike pohvalil in dejal, 
da so vzeli pouk zelo resno. 
Takšne tečaje bodo še prire
jali. Poudaril je, da je zidaj, 
glavna naloga nakup opreme 
za enote samozaščite v delov
nih organizacijah. Piri tem ne 
smemo tarnati nad izdatki, 
pač pa moramo po malem 
nakupovati opremo, ker smo 
s tem že predolgo odlašali.

E L E K T R O T E H N A  
N o v o  m e s t o

Prodajalna ELEKTROTEH
NA na Glavnem trgu v No
vem mestu je sedaj preure
jena in povečana. Trgovina je 
vedno založena z vsem elek
trotehničnim materialom in 
priborom. Posebno velika je 
izbira elektroinstalacijskega 
materiala, električnih apara
tov za gospodinjstvo, pralnih 
strojev, električnih štedilni
kov, oljnih peči, žarnic, le
stencev, enofaznih in trofaz
nih motorjev, hidroforov, te
levizijskih in radijskih spre- 
jemnLcov ter vseh vcrst muzi- 
kalij.

U če n c i za  č la n e  ko 
le k tiv a  PIONIRJA

Delovni kolektiv SGP Pio
nir ima pokroviteljstvo nad 
osnovno šolo v Šmihelu. 
Učenci šmihelske šole bodo 
za 8. marec obiskali ženske
v tem kolektivu ter jim pri
pravili kulturni program.

G a silc i v NOVOTEK- 
SU b o d o  zb o ro v a li
Med najbolj delavnimi ga

silskimi društvi v novomeški 
občini je industrijsko gasil
sko društvo tekstilne tovar
ne NOVOTEKS, ki bo imelo
15. marca letni občni zbor. 
Ob tej priložnosti bodo pre
gledali delo društva, podelili 
priznanja zaslužnim gasilcem 
ter podarili dve brizgalni 
preč enak emu in bojd raškemu 
gasilskemu društvu.

Z nakupom v tej trgovini 
ELEKTROTEHNE boste prav 
gotovo zadovoljni!

PO—El

R a z p i s  z a  j a v n o  
s t r a n i š č e

Ker Je podrlo edino 
javno stranišče v Novem 
mestu, je moralo Stano
vanjsko podjetje postaviti 
novo. Uredili so ga že ob 
koncu lanskega poletja v 
novi stavbi v Muzejski u- 
lioi (v prehodu na trž
nico med DOZOVO in 
ELEKTROTEHNINOstav 
bo). V stranišču je tudi 
lepo urejen ogrevan pros 
tor za delavca, ki bi vzdr 
ževal red in pobiral pri 
spevlke. Stranišče je o- 
grevano že od 1. novem
bra lani dalje. Občina je 
pripravljena dati Komu
nalnemu podjetju dotaci
jo, ker delavec ne bi 
mogel živeti samo od 
zbranih prispevkov. Ko
munalno podjetje pa tak
šnega delavca išče, pa ga 
ne more dobiti. Vse ka
že, da bo potreben javni 
razpis .za to delovno me
sto. Kruha -je torej pri 
nas še vedno na pretek!

P o ž iv i ln a  i n j e k c i j a  

z a  

L ju d s k o  t e h n i k o
Občinski odbor ljudske 

tehnike je imel srečno reko 
piri natečaju za republ sko 
denarno pomoč. Pred krat
kim je prejel obvestilo, da 
mu je od denarja državne lo
terije republiški odbor Ljud
ske tehnike odobril 20.000 
din. Enako vsoto pa mora 
občinskemu odboru Ljudske 
tehnike zagotoviti novomeška 
občina. Za dejavnost LT bo 
letos zagotovljeno 40.000 din.

Predsednik občinskega od
bora LT v Novem mestu 
Ljubo Žagar je povedal, da 
bodo s tem denarjem opre
mili klub in učilnico novo
meških radioamaterjev, ne
kaj denarja pa bodo dali ja
marjem. Dodal je, da bodo 
jamarji dobili s tem denar
jem morda tudi začetna 
sredstva za gradjo jamar
skega doma..

Z o b n a  a m b u l a n t a  
v  B r š l i n u

3. marca so v Portirjevem sam
skem domu v Bršlinu odprli 
zobno ambulanto. Zdravstveni 
dom iz Novega mesta je za 
ambulanto in laboratorij pri
speval 100.000 dinarjev. V 
ambulanti bosta delala dr. 
Tit Uhan in zobna asistentica 
Janja Germ. Zobna ambulan
ta je namenjen prebivalcem 
Brčlina In okoliških vasi.

T ežko p r ič a k o v a n o  
s r e č a n je

Učenci šmihelske šole bo
do imeli na Dan mlado
sti srečanje z vrstniki iz Du
ge Rese. Ob tej priložnosti 
bodo pripravili skupni šport
ni in kulturni program. Sled
njega bo snemala tudi televi
zija Ljubljana za pionirski 
TV ‘-tudio.



POKLICNA ŠOLA OB 50-LETNICI ZKJ, SKOJ IN SINDIKATA

P o b r a t i l i  s e  b o d o  s  š o l o  i z  Č S S R

Poklicna šola Novo m esto pripravlja teden proslav in pobratenja s šolo 
svoje stroke »Strojosvit« iz Krnova na Češkoslovaškem

Poklicna kovinarska in avtomehaniška šola v No
vem mestu praznuje letos 95 let obstoja in 10-letnico 
selitve v novo stavbo. Po približni oceni je v nekaj 
manj kot stoletju svojega delovanja posredovala ta 
šola osnovno znanje za bodoči poklic okoli 10.000 
obrtnikom raznih strok. Točnega števila ne bo mo
goče nikoli ugotoviti, ker so predvojni arhivi šole 
zgoreli in bili uničeni. Pred vojno je namreč gostova
la v stavbi bivše novomeške meščanske šole, ki je 
bila ob nemškem napadu na Jugoslavijo aprila 1941 
bombardirana. Takrat je zgorel in bil uničen arhiv 
šole za obdobje 67 let.
Na 95-letnioo šole nas je 

opozoril ravnatelj Boris Sav
nik, ko smo ga povpraševali, 
kako nameravajo proslaviti 
50-letnico ZKJ, SKOJ in za-

T e č a j  o  o b v e š č a 
n ju  v  p o d j e t j i h
26. februarja je občinski 

sindikalni svet Novo mesto 
priredil v dogovoru z drugi
mi dolenjskimi sindikalnimi 
sveti tečaj o obveščanju v 
delovnih organizacijah. Ude
ležilo se ga je 19 predstavni
kov tovarniških glasil iz občin 
Novo mesto, Trebnje in Met
lika. Pogrešali so predstavni
ke večjih kolektivov, xot so 
KRKA, IMV in SGP PIONIR. 
Na tečaju so predavatelja se
znanili udeležence z vlogo ob
veščanja v naši samoupravni 
diružbi, z zgodovinskim raz
vojem tiska in z načinom in 
oblikama obveščanja. Udele
žence je pozdravil tudi pred
sednik komisije za samoupra
vljanje pri republiškem sve
tu sindikatov Slovenije tov. 
Mitja Švab. V razgovoru po 
predavanjih so se domenili, 
da bodo pri vseh občinskih 
sindikalnih svetih ustanovili 
posebne .comisije za obvešča
nje. Glavna naloga teh komi
sij bo spodbujati k izdajanju 
domačih glasil v kodektivih.

četkov revolucionarnega udej
stvovanja naše mladine. Pro
slavo svojega izjemnega ju
bileja bodo povezali s pro
slavljanjem tega, po čemer 
smo povpraševali.

V načrtu imajo več priredi
tev, ki bodo namenjene širši 
javnosti. Ob koncu šolskega 
leta pripravljajo cel teden 
takšnih prireditev. Razstava 
izdelkov učencev v gospodar
stvu, ki se izobražujejo na 
šoli, naj,bi po njihovi zami
sli pripomogla k usmerjanju 
mladine v poklice. Na raz
stavi bodo prikazali rassen iz
delkov tudi učila in pomaga
la, ki jih uporablja njihova 
šola, hkrati pa tudi razvoj 
pouka na poklicnih šolah.

V tednu proslav bo več 
športnih srečanj z učenca 
drugih poklicnih šol iz Slo
venije. Ob .toncu tedna pro
slav bo v prosvetnem domu 
slavnostna akademija.

Kot osrednjo točko progra
ma pripravljajo pobratenje s 
šolo »Strojosvit« iz Krnova v 
ČSSR, ki izobražuje za enake 
poklice kot novomeška. Po
bratenje bo na akademija v 
prosvetnem damu. Ob tej 
priložnosti bo 40 učencev iz 
šole »Strojosvit« ostalo 10 dni 
v gosteh naše šole, nato pa 
bo 40 naših učencev vrnilo 
obisk pobrateni šoli v Kirnov 
v ČSSR.

Od 16. do 25. junija bodo 
češkim gostom najprej raz-
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kazali Dolenjsko. Peljali jih 
bodo na ogled naših muzejev, 
Forme vive v Kostanjevici, 
Pleterij in še nekaterih zna
menitosti, zadnjih pet dni pa 
bodo peljali češke goste na 
morje.

Poklicna šola bo potrebo
vala okoli 30 000 din za ure
sničenje tako zastavljenega 
programa. Ta denar bodo mo
rali zbrati izven tega, kar 
dobijo za svoje redno delo
vanje. Nekatera podjetja so 
jim že obljubila pomoč. Upa
jo, da jim je tudi drugod ne 
bodo odrekli. Tudi gojenci 
in učiteljski zbor šole bodo 
s svojo dokaj razvito zunaj
šolsko dejavnostjo prispevali 
svoj delež k proslavi in po
bratenju s šolo iz ČSSR.

M. JAKOPEC

A s f a l t  i n  l u ž e  n a  m o s t u

Kdo bi preštel pešce, ki 
hite vsak dan čez novo
meški most na delo in po 
opravkih? Kdo bi preštel 
številna motoma vozila, 
ki vozijo čez novomeški 
most dan za dnem? In še 
to: kdo bi izmeril jezo in 
tožbe tistih, kA so v de
ževnih dneh oškropljeni 
zaradi luž na mostu ter 
ob pločnikih pred mo
stom na kandijski in no
vomeški strani?

Asfaltiranje mestnih utic 
in cest v občini je v raz
mahu. Razpravljamo o ob
vozni cesti čez most pri 
Grabnu in čez Ragovo, po 
kateri bi v bodoče tekel 
tranzitni promet, da bi 
se izognil ožinam v No
vem mestu. Novega mo
stu čez Krko v Novem 
mestu pa najbrž ne bomo 
zgradili kmalu, še dolgo 
nam bo moral služiti sta
ri, na katerem se mašijo

odtoki za vodo in je za
radi vegastega tlaka ob 
deževju poln luž.

Novega mostu torej ne 
bo. Mar starega res ne 
moremo zakrpati tako, da 
ne bi bilo na njem luž in 
urediti odtoke, da se ne 
bi mašili? Oškropljeni ob
čani (tega so nemalokrat 
krivi brezvestni vozniki) 
se jezijo in imajo zaradi 
oškropljene obleke tudi 
škodo. Prizadeti pa so tu
di v svojem človeškem 
dostojanstvu, ko obstoji
jo obrizgani z blatom in 
brez moči ob luži na mo
stu ter se ozirajo za brez
vestnim voznikom!

Opravičila za takšno sta
nje na mostu, ki je naj
bolj prometna žila v ob
čini, ni. Denar, potreben 
za popravilo vozišča, pa 
bi bil namenjen občanu 
in najbrž ne bi bil vržen 
stran! M. JAKOPEC

ČAKA NAS OBNOVA NIZKONAPETOSTNEGA OMREŽJA

K a j  n a m  b o  p r i n e s l a  r e o r g a n i z a c i j a ?

Neelektrificirane so samo še  posamezne oddaljene hiše -  Za boljšo oskrbo 
bi ob sedanji potrošnji potrebovali 50 transf. postaj

Proizvodnja in razdeljevanje eleiktrične energije 
sta pravkar pred 6. reorganizacijo po vojni. Kaj bo 
prinesla, ne ve nihče, zato so v novomeški poslovni 
enoti ELEKTRO Ljubljana pripravljali načrte letoš
nje dejavnosti previdneje kot sicer. Lani so porabili 
za investicijsko vzdrževanje 835.000 din, za obnovo in 
gradnjo naprav pa 1,750.000 din svojega denarja in 
590.000 din posojil. Letos imajo v načrtu za 1,020.000 
din investicijskega vzdrževanja, za obnovo in nove 
gradnje pa 1,600.000 din svojega denarja in 500.000 
din posojil. Vsa naselja razen Grčvrha pri Golobinje
ku so že elektrificirana.

Novomeška poklicna šola je lani na jesen odprla avto
mehanično delavnico in pralnico avtomobilov v prosto
rih AMD (bivše smetišče ob Ljubljanski cesti). Sto
ritve so poceni, avtomobil pa operejo tudi s toplo 
vodo in paro. Na sliki: pogled v avtomehanično de

lavnico (Foto: M. Jakopec)

Poslovna enota se je tudi 
lani ukvarjala s svojo obi
čajno dejavnostjo: potrošni
ke so oskrbovali z električ
nim tokom, gradili transfor
matorske postaje ter obnav
ljali nizkonapetostno in 
visokonapetostno električno 
omrežje.

Transformatorske postaje 
so za boljšo oskrbo zelo po
trebne, ker jih je zdaj pre
malo. Vsako leto jih zgra
dijo 10 do 15, ob sedanji 
porabi toka in stanju omrež
ja pa bi potrebovali okoli 50 
novih transformatorskih po
staj, da bi zagotovili dobro 
oskrbo. Denarja za tolikšno 
naložbo žal ni, zato bodo 
tudi v bodoče gradili postaje 
postopoma, odvisno od tega, 
koliko bo na voljo denarja.

Lani so bile zgrajene nove 
transformatorske postaje na 
Težki vodi, Ratežu, v Nase
lju Majde Sile in na Krista
novi v Novem mestu, pri ža
gi Suhor, v Gabrovki, Škoc
janu, ob Kolpi v Metliki, za 
posestvo KZ Črnomelj v Dra- 
gatušu, v Kr ono vem, na Po
nikvah, v Zagradcu, na Oreh
ku in pri smučarski vlečnici 
na črmošnjicah. To je sku
paj 14 transformatorskih 
postaj.

K vsem naštetim postajam 
so zgradili tudi 15,083 km 
daljnovodov z visokonape
tostnim priključkom ter del 
daljnovoda med Lokvicami 
in Metliko, ki bo pripomogel 
k boljša oskrbi Bele krajine.

Nizkonapetostno omrežje 
so zgradili do zaselka na 
Goriški gori nad Škocjanom, 
do Zagradstoe gore, Globdnje-

ka ter nekaj nizkonapetost
nega omrežja v Novem me
stu.

Lani so nadaljevali s po
stavljanjem sodobne živosre- 
bme javne razsvetljave. Vse
ga je bila takšna razsvetlja
va postavljena na dolžini 2,5 
km:, v šmarjeških Toplicah,

K a k o  u r e d i m o  v r t  
in  h i š n o  o k o l j e ?
Jutri, to je 7. marca ob 18. 

uri, bo v dvorani Sindikalne
ga doma zanimivo in poučno 
predavanje z naslovom Kako 
uredimo vrt in hišno okolje. 
Predavatelj inž. Miha Ogorevc 
bo pokazal lepe diapozitive 
in odgovarjal na vprašanja 
poslušalcev. Hortikulturno 
društvo vabi vse ljubitelje 
vrtov, cvetja in zelenja, da 
se predavanja udeležijo.

Straži, Dol. Toplicah in na 
Prešernovem trgu v Novem 
mestu.

Prebivalci s podeželja še 
vedno pridno sodelujejo pri 
elektrifikaciji. Prispevajo 
drogove za napeljavo in 
opravljajo izkope. Lani sto 
na ta način prispevali za 
250.000 din vrednosti.

Precejšen del nizkonape
tostnega omrežja je slab, ker 
je bil grajen med vojno aili 
pa takoj po vojni. Ker nd 
denarja za obnovo, si po
magajo z gradnjo transfor
matorskih postaj, do katerih 
napeljejo visokonapetostne 
priključke ter s tem izbolj
šajo oskrbo s tokom. Poso
dobili so tudi svojo opremo, 
saj uporabljajo 10 velikih in 
7 malih UKW postaj, s kate
rimi so povezane skupine za 
vzdrževanje omrežja in na
prav ter odpravljanje napak.

M. J.

D a n e s  r a z s t a v a  
J o v a  G r o b o v š k a

V četrtek, 6. marca ob
17. uri bo v mali dvorani 
odprta razstava del štu
denta Jova Grobovška, 
doma iz Novega mesta. 
Razstavljenih bo 28 del 
(nislbe in tempere). Pri 
otvoritvi sodeluje skupina 
mladih pesnikov, ki jih 
druži ime »Popotnik 68«. 
Med seboj jih veže stro
ga disciplina misli in dol
gotrajno sodelovanje. Po 
mnogih samostojnih na
stopih na literarnih veče
rih se bodo predstavili v 
Novem mestu štirje iz
med njdh: Marjan štan- 
car-Monos, Gordana Ku
naver, Tatjana Kralj in 
Branko Novak

8 . m a r e c  v  
N O V O T E K S U

8. marec, dan žensk, bodo 
v tekstilni tovarni NOVO- 
TEKS proslavili s kulturnim 
programom, id ga bosta pri
pravila pevski zbor »Dušana 
Jereba« iz Novega mesta ter 
najmlajši obiskovalci NOVO* 
TEKSOVE vzgojnovairstvene 
ustanove, žene bodo ob tej 
priložnosti tudi obdarili.

IZ N O V O M E Š K E « « ! 
P0R0DNiSNiCE*»m&l
Pretekla teden so v novomeški r«rodnižnioi rodile: Ana Bobnar s Potoka — Igorja, Tatjana Svalj iz Šentjerneja — Darinko, Tončka Medic iz Gornjih Sušic — Ireno, Ana Smole iz Gornje Dobrav® — Slavka, Fani Škedclj iz Javorovice — Vinka, Marija Jalšovec iz Jurke vasi — Franca, Sonja Zorc z Črnomlja — Evo, Vera Ribarič iz Jurovskega broda — Biserko, Antonija Borin iz Gabrjel — Slavka, Jožica Hočevar iz Zloganja — Janka, Ana Trempus iz Ogulina — Marjana, Pavla Kastelic iz Brezovice — Pavla, Zora Bračdka iz Dragoševoev — Renato, Anica Mescrko s čateške gore — Jelko, Ana Novak iz Šahovca — Jožka, Martina Gačnik iz Zabrdja — Karolino, Genovefa Perko iz Lukov- ka — Romana, Marija Vavtar iz Bistrice — dekli oo, Fani Juršič Z Dolža — dedka, Cvetk« Poč iz Vavpče vasi — deklico, Milena Hosta iz Orehovice — deklicô  Jožica Kolenc iz Gotne vasi — dečka, Marija Kraševec iz Velikih Brusnic — dečka, Zvonka Ambrožič iz Gornje Lokvice — dečka, Marija Ocepek iz Predvora — dečka, Cirila Udovič iz 2abje vasi — deklico, Ani Pečarič iz Crnom, lja — dečka, Rozalija Kristan Z Rateža — deklico in Martina Švajger iz Metlike — deklico.

N o v o m e š k a  k r o n i k a

D o l e n j s k a  g a l e 
r i j a  v a b i

RAZSTAVA DEL BORI
SA KOBETA bo zaključe
na v ponedeljek, 9. t. m. 
dopoldne.

Kdor bi se zanimal za 
nakup kakega njegovega 
dela, si lahko v pisarni 
Dolenjskega muzeja ogle
da še neprodana razstav
ljena de!a, kakor tudi ve
čje števiilo drugih temper 
z dolenjskimi motivi.
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na Glavnem trgu v Novem m estu vam nudimo veliko izbiro 
zlatnine, nakita, budilk, stenskih, ročnih in električnih ur, 131 
kristala, keramike, spominkov, igrač in bižuterije. la l

■ ŠIVALNICE V KANDUI nebodo zaprli, kot so se zadnje dni razširili glasovi. Pri Gradbeno obrtnem podjetju smo izvedeli, da je šivalnica poslovala z izgubo, vendar je zavoljo tega ne bodo ukinili, pač pa kvečjemu pripojili h kakšnemu drugemu podjetju, če bodo našli sprejemljivo ponudbo. V šivalnici, v katero daje šivat obleke mnogo žensk iz Kan- dije, bodo morda tudi za malenkost povečali cene storitev. Da bo šivalnica delala še naprej, lahko rTipomoremo tudi s tem, da ji bomo zagotovili več dela!
■ SNEŽNI SPOPAD, o katerem smo poročali pretekli teden, še ni končan, vsaj po vseh ulicah ne. Upamo lahko, da bo sonce s svojimi žarki stopilo sneg tam, kjer ga človeške roke niso odstranile, pa bo volk sit in koza cela.
■ PRODAJALNA ALPINE je letos prehitela vse druge prodajalne čevljev s sezonskim znižanjem. Neizbirčni kupci lahko dobijo kar lepe ženske čevlje za 25 do 60 din, moške pa za 40 din. Med pocenjenimi so nekateri prav lepi ženski čevlji iz lakastega usnjaj
■ SUROVEGA MASLA ni mogoče dobiti v nobeni trgovini že od pustnega torka dalje. V soboto s» ga dobili nekaj malega le prt DOLENJKI. Slišati je, da je surovega masla zmanjkalo po vsej Sloveniji zato, ker smo ga lani uvažali. Domača proizvodnja ni mogla konkurirati cenam uvoženega masla in je proizvodnjo opustila. Uvoza je konec, dovoz mleka je zaradi visokega snega slab, in masla ni. Najbolj so prizadeti bolniki, ki jim je maslo nepo

grešljiva maščoba.
■ LUKNJASTE ULICE naravnost vpijejo po gramozu. Potočki

vode od topečega se snega so T dneh odjuge razdejale mnoge makadamske ulice v našem mestu. Trdinova oesta je takšna, da je groza, nič boljše ni s c j.o Nad mlini in nekaterimi drugimi. Zdaj, Ko nimajo v«č dela z odvažanjem snega, bi prt KomunaV nem podjetju lahko zasuli mnogo luže v cestnih kotanjah z gramozom. Ne bi bilo odveč, ko bi si šel kdo ogledat pravcato jezero na Gubčevi cesti! Upoštevajmo staro cestarsko pravilo, da se gramoz najbojtlj jtrime mokrih tal!
■ GIBANJE PREBIVALSTVA — Rodile so: Zinka Oklešen iz Ulice Majde Sile 13 — Danila in Erika Senica iz Ulice Majde Sile 11 — Darjo.

»Ena gospa je rekla, da še za- stopi, če kadijo Šoferji in sprevodniki avtobusov med vožnjo (kljub 
tablicam nad glavo), da pa ne more razumeti, zakaj bi morala še pri zobozdravniku kašljati, ko ta 
med svojim delom kadi .. .«
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D E U C I  m J I D R U G I  O B I Č A J I ?

K a z n o v a n i  p i j a n i  p r o f e s o r j i
g  V Apatinu se je začela afera »pijanih profesorjev«

5. februarja, ko je prišel prof. Jugoslav Veljković pijan 
v strojni šolski center potem, ko ga že dva dni ni bilo 
v šolo. Direktorju se ni mogel opravičiti, ker je bil 
preiveč »pod gasom«; to ni v šoli nikogar presenetilo, 
ker vsi vedo, da je alkoholik. Hkrati z Veljkovičem je 
šolska komisija za kršenje delovnih obveznosti obrav
navala še profesorja zgodovine D. Dozeta in učitelja 
fizike V. Ilića. Veljković se je »izmazal« pred kaznijo 
s tem, da je ponudil šoli sporazumno odpoved, med
tem ko so Dozetu in Iliču prepovedali pouk. Dozet je 
bil večkrat pijan, izzval pa je tudi več pretepov, pre
pirov in razžalitev občanov.

Zavrelo je tudi na gimnaziji, kjer je prof. Dragoslav 
Vlajkovič potem, ko je 14. februarja prišel pijan v šolo 
in zamudil 40 minut pouka, moral vpričo ravnatelja in 
2 kolegov pihati v balonček. Pokazalo se je, da je za- 
užil večjo količino alkohola. — Direktor šole je med
tem odstopil »zaradi osebnih in zdravstvenih razlogov«. 
Prof. Branko Enderič je pri tem dejal: »Pri nas ni 
kritike ne samokritike, to e delamo izza hrbtov. V ta
kem kolektivu je težko biti član, kaj šele vodja 
zavoda.«

»GLAS KOMUNE«, Apatin — 25. 2. 1969

Š e  1 3 .0 0 0  p e t r o l e j k
■ Lani so v banjaluški občini precej elektrificirali. 

Vrsta vasi je dobila transformatorske postaje, priključ
ke daljnovodov in nizkonapetostno omrežje. Približno 
2700 kmečkih domov je dobilo elektriko. Elektro pod
jetje v Banjaluki je vložilo v ta dela 870.000 din, precej 
več pa so prispevali občani sami. Kljub tako razvese
ljivemu napredku pa menijo, da je na področju občine 
Banjaluka še vedno kakih 13.000 domov oe. hiš, v kate
rih še vedno svetijo s petrolejkami in lojenicami.

»GLAS«, Banja Luka — 24. 2. 1969

Z a d n j i  „ Č i r o “  p r o t i  S a r a j e v u

■ še pred nekoliko leti je bil na ozkotračni progi 
Beograd—Cačak—Sarajevo vlak »čira« nezamenljiv in 
popolen gospodar. Toda časi se menjajo. Najprej so 
mu skrajšali potovanja do Lajkovca, 12. februarja pa 
so ga še enkrat prizadeli: tega dne so se začela dela 
na odseku barske proge Požegar—Titovo Užice in iz 
Čačka je odpeljal naravnost v Sarajevo zadnji »Ciro«. 
Zdaj bo obratoval samo še na progi med Lajkovcem, 
Čačkam in Požego.

»CACANSKI GLAS«, čačak — 14. 2. 1969

B r a t a  R o b i č - p r v i č  s k u p a j !

I  Zadnjo soboto je bila dvorana na Vojnoviču pre
polna Bjelovarčanov in gostov iz raznih krajev naše 
občine. Privabila jih je nedvomno »Bela noč«, ki jo 
je priredilo društvo »Partizan«, prav tako pa tudi go
stovanje bratov Iva in Nina Robiča, ki sta na tej zares 
zanimivi prireditvi prvič nastopila skupaj.

»BJELOVARSKI LIST« Bjelovar — 27. 2. 1969

Š t i r i  iz  „ S r e m s k i h  n o v in M
■ Občan Sreta Sremac-Tvrtko je poslal svojemu 

domačemu tedniku pismo, v katerem pravi:
KOMISIJA — Tri leta že imajo pri UJV v Imdjiji 

komisijo za varnost v prometu. Zadnji dve leti se še 
ni sestala. Očuvaj* nas, Vsemogočni, takih komisij!

DOKAZ — Zadnjega pol leta ni napisal niti črke za 
domače. »Sremske novice« nobeden izmed sekretarjev 
občinskega komiteja, niti predsednik občinske skup
ščini niti kdorkoli drugi izmed družbeno-pollltičnih de
lavcev. V istem času pa je list objavil vest nekega du
hovnika. Cerkev ima čas aa vse.

IZZIVANJE — Več izobražencev v Novi Parov* pre
življa svoj prosti čas v kavami z igranjem domin in 
kart. Zaradi tega nimajo časa za delo v drutfbeno-poli- 
tičnih in drugih organizacijah.

SAJ SE POZNAMO! — »Mnoge skrbi žulijo kmete. 
Zdaj jih ni več mogoče pomiriti z obljubami, zdaj 
zahtevajo določene ukrepe!« — »Tako je — toda to si 
nam pripovedoval tudi pred desetimi leti!« so navrgli 
ljudje na nekem sestanku svojemu poslancu, ki Je »so
čustvoval« s skrbi svojih volivcev.

»SREMSKE NOVINE«, Srem. Mitroviča —
15. 2. 1969
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Sl ̂ Obiščite našo ^

|  R IB A R N IC O , |
v kateri vas bodo solidno postregli z razno- ^
vrstnimi svežimi morskimi ribami, kakor tudi ^

» z živim krapom, somom ali okusno postrvjo. ^
J Gs
) RIBARNICA, Brežice, telefon 72-207. ®
) &

P o g u m n o  d e j a n j e  

m a t e r e  3  o t r o k
V ponedeljek dopoldne 

okoli 8.30 je na novomeškem 
Glavnem trgu pred rotovžem 
starejši kmečki možak lovil 
dva krepka vola sivca, ki sta 
se miu izrtrgala iz rok. Mož, 
ki se je že sam težko pre
stopal, ni v tistem trenutku 
mogel storiti ničesar. Splaše- 
na vola sta se pognala proti 
mostu kar po sredini ceste. 
V tistem trenutku se je med 
številnimi opazovalci znašla 
kmečka ženska, ki je hrab
ro skočila pred vola in ju 
skušala ustaviti. Podivjana 
žival se ni dala prijeti, pa se 
je tako 30-letna Ivanka Ko
tar, gospodinja iz Jordan ka
la pri Mimi peči, znašla na 
cesta pod voloma. Na srečo 
je voda nista pohodila, am
pak samo pahnila. Živali sta 
se potem sami ustavim pred 
Mladinsko knjigo, Ivanka pa 
je z buško in s praskami 
ter vsa bla/tna odšla po svo
jih opravkih.

Požrtvovalna Ivanka Kotar 
ni nič premišllijala, ko je pla
nila v nevarnost, čeprav ima 
doma tiri majhne otroke v 
starosti od petih do desetih 
let.

Zato je njeno dejanje še 
toliko bolj vredno občudova
nja! Sd

Z a k a j  j e  u m r l a  
Ž a g a r j e v a ?

Ema žagar, roj. Fečaver 
(1926), iz Rodin pri Črnom
lju je bila 17. februarja poz
no popoldne pripeljana v no
vomeško bolnišnico s tež/to 
poškodbo na glavi dn je isti 
dan ob 23. uri umrla. Vzroke 
poškodbe še raziskujejo.

OBISK PRI NAVDUŠENEM KONJIČKARJU

Z a  z n a č k o  j e  p o n u d i l  p r a l n i  s t r o j

Zbiralec značk Danilo Kovačič je odbil laskavo ponudbo -  V petih letih 
je zbral 6000 značk -  Pomaga tudi mlajšim zbiralcem značk -  Dobil značko 

tudi od indonezijskega predsednika Sukarna
Danilo Kovačič, tekstilni 

tehnik iz NOVOTEKSA, je 
med najbolj vnetimi zbiralci 
značk na Dolenjskem. V petih 
letih, odkar zbira, jih je zbral 
že blizu 6.000. Značke so iz 
vseh šestih kontinentov. Ni 
zbiralec, ki bi delal razliko 
med posameznimi značkami, 
vendar so nekatere med nji- 
mi, ki imajo posebno zgodo
vinsko vrednost. Naj omeni
mo samo avstrijsko značko, 
ki ima napis Nieder, Italie- 
ner (Dol, Italijani). Na tej 
znački mačka trga italijan
sko zastavo. Ta problematika 
je še danes živa, saj vemo, 
da so še vedno spori med 
Italijani in Avsitrijci zaradi 
južne Tirolske. Za to značko 
je italijanski monter, ki je 
bil v NOVOTEKSU, ponudil 
Kovačiču pralni stroj! Seve
da se zbiralec ni odločil za 
laskavo ponudbo in je znač
ka še vedno v njegovi zbirki.

— Kdaj ste začeli zbirati 
značke?

»Načrtno sem jih pričel

zbirati pred petimi leti. Prej 
sem jih nabiral za svojega 
svaka. Ob tem sem se navdu
šil in še sam postal navdu
šen zbiralec.«

— Od kod tako veliko šte
vilo značk?

»Imam najboljše stike z 
ljudmi, ki veliko potujejo 
po svetu. Razen tega mi znač
ke pošiljajo nekateri ljudje, 
ki jih sploh ne poznam, se
veda je moja navada, da mar
sikoga potipljem, kaj ima 
za zavihkom na suknjiču. 
Večkrat je uspeh kot ne.«

— Katere značke so vam 
najbolj pri srcu?

»Če pošteno povem,/so mi 
vse več ali manj enako dra
ge. Najrajši pa imam zbirko 
značk, ki prikazujejo mladin
ske delovne akcije. To je od 
lesene bohinske do umetniško 
izdelane značke z mladinskih 
akcij na avtomobilski cesti 
brastva in enotnosti. Razen 
tega naj omenim še značko 
prvomajske deklaracije iz le
ta 1917, ustanovitve stare Ju-

M r t v o  v r g e l  v  s n e g ?

Kaj se je v resnici zgodilo z Marijo Flajnik po
tem, ko jo je Muhvič zadel z avtomobilom?

28. februarja ob 10.45 je 
Ivan Muhvič z opelkarava- 
nom nemške registracije 
S-NH-270 v Dolnjem Suhorju 
pri Vinici na nepreglednem 
ovinku zbil 58-letno Marijo 
Flajnik iz Drenovca 11 pri 
Vinici. Ftajnikova je padla 
na karoserijo, udarila v ve
trobransko steklo, nato pa 
obležala mrtva.

Voznik Muhvič je v pre
iskavi izjavil, da je vozil 50 
cm od roba ceste, koder je 
šla Marija Flajnik z mrežo 
v roki. Trdil je, da se je v 
trenutku, ko jo je dohitel, 
nagnila na levo stran in pa
dla na avtomobil. Dodal je 
tudi, da se ne spominja, ka
ko se je zgodila nesreča.

35-ietm gospodinja, ki je 
nesrečo videla, je povedala

tole: »Za Flajnikovo se je ze
lo hitro pripeljal neki mo
der avtomobil. Slišala sem, 
da je počilo. Ko 'sem se obr
nila, sem videla Flajnikovo 
ležati na avtomobilu. Voznik 
je ustavil, nato pa prijel 
žensko, jo odnesel nekaj ko
rakov naaaj in jo odložil v 
sneg.«

Druga priča, kmet, je ne
srečo popisal takole: »Flajni- 
kova je obležala na spred
njem delu avtomobila. Voz
nik jo je prijel, jo nesel ne
kaj korakov nazaj in jo vr
gel v sneg.«

Kaj se Je v resnici zgodi
lo bo pokazala nadaljnja 
preskava. Za zdaj vemo le 
toliko, da proti vozniku še 
niso uvedli postopka.

goslavije 1918, imenovanje 
Aleksandra Karadjordjeviča 
za regenta, značko avstrij
skih podmo miških oficirjev 
Itd.«

—- Od katerih držav jih 
imate največ?

»Najbolj bogati z značka
mi so čehoslovaki in Ru’si. 
Tam se dobro zavedajo, da 
so značke lahko dobro blago 
za pretapljanje v devize. Iz 
teh dveh držav jih imam več 
sto.«

— Kakšen mora biti zbira
lec?

»Vedno mora imeti odprte 
oči. Poanati mora ljudi, biti 
mora dober psiholog, druga
če ne pride do značke. Mora 
tudi zamenjavati, ker le na 
ta način je mogoče izpopol
njevati zbirko.«

— Ste včlanjeni v kakšno 
posebno društvo?

»Sem ,divji’ zbiralec; ne 
vem, če obstaja kakšna or
ganizacija. Vem le to, da je 
precej ljudi, ki zbirajo znač
ke. Tudi jaz sem že marsika
terega zbiralca podprl, tako 
da sem mu podaril značke, 
ki jih imam nekaj več.«

— Kateri državniki so naj
večkrat zastopani na vaših 
značkah?

»Lenin, Hitler, Mao Ce- 
bung, Stalin in drugi.«

— Še kakšna posebnost?
»Včafcih dobim kakšno

značko budi iz rok naj višjih 
državnikov. Tako sem prišel 
celo do značke, ki jo je po
daril nekemu mojemu znan
cu indonezijski predsednik 
Sukamo. Razen tega so moji 
dobri sodelavci tudi svetov
ni prvak Miro Cerar in vrsta 
drugih slovenskih športni
kov.«

— Morda še kakšen doživ
ljaj?

»Na Otočcu sem med turi-

NE HODI DOMOV BREZ

stično sezono ustregel z in
formacija*11* nemškemu zdrav
niku. Ke1 je bila usluga 
dragocena, me je turist pova
bil na Kavo- Seveda sem po
vabilo vljudno odklonil in 
mu om®ni> da 'se mi lahko 
oddolži za uslugo, če mi po
šlje kak&*° značko, ker sem 
zbiralec. £° se je tujec vmil 
v domov#0, je kmalu prišlo 
priporočeno pismo, v njem 
pa je bilo kar 20 lepih nem
ških zna<*. Tako mi bo to 
srečanje s tujim gostom osta
lo v trajflern spominu.«

Danilo Kovačič želi najti 
sebi ena* zbiralce, tako da 
bi prišli celo do svojega 
društva. (plenil je, da so 
značke, & ima lepo ure
jene, slik® preteklosti dolo
čenega n®1 °da ali celo konti
nenta. N îpve športne znač
ke prika  ̂jejo vsa važnejša 
međnaro#a srečanja; olim- 
pij'ske - svetovna prven
stva in ubilejna srečanja 
športnik^ vsega sveta. Po
gled na 2trane značke je en
kraten ifl *aže prizadevanja, 
požrtvovanost in iznajdljivost 
tov. Kovnica.

SLAVKO DOKL

MARA O S E S T R I...

m
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Navdušeni zbiralec značk Danilo Kovačič je v petih 
letih zbral več kot 6000 značk. (Foto: S. Dokl)

K r a j a  v  I n d u s t r i j i  m o t o r n i h  v o z i l

Do zdaj so ugotovili tatvino avtomobilskih delov, orodja in drugega ma
teriala * Vrednosti 52.000 din -  Med osumljenimi šestim i delavci IMV, dva 
od teh Je v priporu -  Ukradeno blago kupovali obrtniki in kmetje po znatno 

manjših cenah, kot je bilo vredno

V novomeški IMV so se že dalj časa pojavljale 
tatvine v oddelkih. Izginjali so avtomobilski deli, 
orodje*11, drug material, škoda, povzročena s tatvi
nami, s® Je hitro večala. V podjetju so domnevali, da 
kradej0 nekateri njihovi delavci. S prizadevanjem 
IMV & Oprave javne varnosti se je posrečilo odkriti skupin® tatov.
Na pod̂ Si zbranih podat

kov so pravili hišno pre- 
tekavo Pr; ^ogomiru Radiju 
in drugU1 Našli so za več 
kot 37.00' din ukradenega 
blaga, t^tovili so, da so 
pri tatvin ui sodelovali: Bo
gomir Alojz Antončič,
Alojz Gio^nik, Franc Tram- 
te, Jože ‘jfnermančič, mla
doletni S- • (vsi ti so delav
ci IMV), ra°ko Vovko, de- 
lavec br®2 ^Poslitve, in dru-

„ Z m a g o v a l e c " :  N o v o m e š č a n  s  p r i j a v o  1 3 2 . 0 0 0  d i n

(Nadaljevanje s 1. str.)
predilamfeko leto! Ugodnosti je 
več, zato bodo v nekaterih 
občinah obdavčili le do 20 
odst. vseh vloženih prijav. V 
občini Črnomelj je npr. kar 
75 odst. takih primerov, v ka
terih so občani prijavili da 
imajo od 20.000 do največ 
23.000 skupnega OD; »davčni 
vijak« to seveda ne bo imel 
kaj stiskati...

Kaj je z nenapovedanim 
»tekmovanjem«?

■ Na novomeški upravi za 
dohodke smo zvedeli, da Je 
doslej naj viž ji osebni doho
dek za 1968 prijavil neki

obrtnik — 132.000 din, 
sledijo pa mu:

zdravnik — 68.000 din, 
direktor — 62.000 din 

farmacevt — 39.000 din 
in inženir — 39.000 din.
Do 13.2. je dobila uprava 

787 prijav občanov, ki so la
ni zaslužili nad 20.000. din. 
število »milijonarjev« je le
taš za 310 večje od lanskega.

■ Na’ drugem mestu v po
krajini sta 2 obrtnika iz Ko- 
čevja, v katerem so prijavili:

obrtnik — 54.857 din, 
obrtnik — 53.183 din, 

trg. potnik — 43.943 din, 
uslužbenec — 41.711 din 

itd. dohodkov. Letos je v ko
čevski občini prijavilo dohod
ke 217 občanov (lani 158), od 
tega tudi 65 delavcev.

P  METLIKA: prijav so do
bili 27, od tega pa jih bo

priibl. 60 deležnih davčnih 
olajšav. Vrstni red prijavijen- 
oev:

uslužbenec — 50.188 din, 
obrtnik — 33.896 din, 
zdravnik — 31.682 din, 

uslužbenec — 29.964 din
itd. V upravi za dohodke so 
12.2. menili, da Se kakih 20 
do 30 zavecsancev dotlej ni iz-_ 
polnilo svojih državljanskih 
obveznosti glede prijave. Pro
ti njim bodo ukrepali po 
predpisih.

■ V SEVNICI so letaš do
bili 97 napovedi (lani 46), ob
davčili pa jih bodo lahko le 
66. Lani je občinskih prora 
čun dobil od njih pribl.
30.000 din davkov, letos pa 
bo tega denarja komaj polo
vico toliko. Nekaj prijav:

direktor — 49.398 din, 
uslužbenec — 46.989 din, 

zdravnik — 41.436 din 
itd. Med prijavami so napo
vedi vodilnih delavcev, kon
struktorjev in drugih, sko
raj nikjer pa ni prosvetnih 
delavcev.

V Krškem: »Vse je
v glavnem pošteno pri

javljeno«
■ V krški občini je 273 ob

čanov prijavilo OD nad 20.000 
din (lani 210), obdavčili pa 
jih bodo samo 64. Vrstni red 
po višini prijav: direktorji, 
zdravniki, inženirji itd. Naj: 
višja prijava: direktor z
49.000 dinarji.

■ ČRNOMELJ: 68 prijav 
do 31. januarja, kar je pre-

oej več kot lani, odmera pri
spevka pa bo aa 50 odst. niž
ja zaradi številnih .olajšav 
po novih predpisih. Tovariš 
Gornik na upravi ObS naše 
mu sodelavcu ni hotel dati 
podatkov, kdo »vodi med pri 
javami za 1. 1968«, čeprav ta 
ko kot povsod tudi v Cmom 
lju sploh nismo vpraševali za 
imeni, temveč le za višino in 
poklici najvišjih prijav.

■ Tudi v Brežicah je tov. 
Mimica Avsec na obč. skupšči
ni dejala naši sodelavki, da 
»ne more prevzeti odgovor
nosti« za podatke o poklicih 
prvih oe. najvišjih prijav, ta
ko da smo zvedeli le nasled
nje: OD je prijavilo 183 ob 
čanov, pričakujejo pa jih 200. 
Za obdavčitev bo prišlo v po
štev le kakih 20 odstotkov 
prijav.

■ RIBNIŠKA OBČINA
ima 37 občanov z dohodki 
nad 20.000 din, lani pa jih je 
bilo 18. Vrstni red prijav: 
ffradb. tehnik — 34.000 din, 

zdravnik — 28.000 din,
lesni tehnik — 26.000 din,
računovodja — 25.000 din 

itd. Na upravi za dohodke v 
Ribnici so nam dejali, da ča
kajo še kakih 10 prijav.

Da ne bo nesporazuma ali 
nepotrebnih sumničenj: ni
kjer nismo vpraševali »kdo 
je koliko zaslužil«! Prijava 
oz. davčna napoved sama je 
dokument, ki zanima samo 
organe dbčimSske uprave za 
dohodke. Podatki, ki smo jih 
zbrali sredi prejšnjega mese
ca so pokazali:

— uprave za dohodke ima
jo s prijavami veliko dela, 
davka pa bodo dobile manj 
kot lani;

— zelo veliko je prijav z 
malo nad 20.000 din OD;

— sorazmerno mnogo bo
do deležni naši občani olaj
šav, ki jim jih dovoljujejo 
novi predpisi;

— precej več kot predlan

skim je med prijavljen 
ci tudi * avoev iz podjetij, 
tehnikov *1 Poklicev, ki ima
jo sredflJ0 l2°brazbo;

— življ0 X)ska raven v po
krajini 66 dvignila. Lah
ko si sa***' telimo, da bi ra
sla še — in kar na-
večjermi 0,evil|u naših obča
nov.

T. GOŠNIK

gi. Osumljeni so, da so iz 
IMV odnesli za več kot 
50.000 din avtomobilskih de
lov in drugega materiala. Ne
kaj ukradenega blaga so raz
prodali pod ceno zasebnim 
obrtnikom (švalju, Cekuti, 
Babiču, Demaču, Kastelcu, 
Pavlinu, Pilihu, Kaburju), da 
so ga vgrajevali v vozila. Ne
ki kupec ni hotel plačati 
zahtevanih 850 din, češ da je 
blago ukradeno v IMV. Od- 
šitel je le 200 din, hkrati pa 
zagrozil, da bo prodajalce 
ovadil. Tudi zarsebni kmetje 
so kupovali od osumljenih 
avtomobilske gume, platišča 
in osi, da so si izdelovali 
gumi vozove. Do zdaj so 
ugotovili, da je ukradeno 
blago kupilo 17 ljudi.

Kot so ugotovili v pre
iskavi, so storilci viseli v 
skladišču in drugih oddelkih 
IMV za več kot 52.000 din 
blaga. Kradli so predvsem 
ponoči; blago so •skozi streho 
po vrvi spuščali na tla in ga 
odnašali v avtomobile, ki so 
čakali v temi zunaj prosto-

!  t i  ‘l i s t
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DOBRO JE HOTEL DRUGEMU. V popoldne je voznik tovornjaka dunajske
registracije Otto Kormer hotel prep1̂ 1̂  nesrečo, ko ga je začel prehitevati neki 
osebni avtomobil, naproti pa je peU? . drug tovornjak, vendar je zapeljal h kraju 
ceste tako, da je avto zdrsnil s cest* *n se prekucnil po 'nasipu. (Foto: M. Vesel)

rov IMV. Za prevoz ukrade
nega blaga so storilci upo
rabljali svoje avtomobile. 
Blago so odpeljali domov, od 
tam pa so ga prodajali po 
Dolenjski.

Zoper osumljene storilce 
in kupce ukradenega blaga 
bodo uvedli postopek. V 
IMV pa so tudi odpravili po
manjkljivosti, ki so omogoči
le tatvine.

Preiskovalni sodnik Anton 
Trunkelj iz Novega mesta je 
ob tatvinah v IMV izjavil 
naslednje: »Proti trem je že 
uveden postopek: proti Bo- 
gomiru Radiju in Alojzu An
tončiču, ki sta tudi že v pri
poru, ter proti mladoletnemu 
S. P. Zahtevajo pa še posto
pek zoper Alojza Globevnika, 
Franca Tramteta, Jožeta Ci- 
mertmančiča in Branka Vov
ka. Zadeva ima vsekakor pri
oritetni značaj.«

M a ti  m r t v a ,  

o t r o k  o s t a l  ž iv
18. februarja ob 17.35 je 

tovorni vlak, ki pelje iz Čr
nomlja, na železniškem via
duktu pri Otovcu zadel Ani- 
oo Rožič' (1933), ko je z 11 
mesecev starim sinčkom Igor
jem šla čez viadukt v smeri 
proti Črnomlju. Mater je lo
komotiva v nepreglednem 
ovinku udarila v glavo in jo 
odbila v sneg, kjer je oble
žala mrtva. Sinčex Igor je 
popolnoma nepoškodovan le
žal na kupu snega ob materi, 
z glavico pod kolenom njene 
desne noge in z nožicami na 
njeni desni roki. Na obeh 
straneh železniškega viaduk
ta so opozorilne table, ki pre
povedujejo hojo čez viadukt. 
Tragična nesreča naj bo sva
rilo vsem tistim, ki ne upo- 
števijo opozoril ob železni
ških progah!

N a j b r ž e  š e  n e  
v e s t e !

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.

Ob dnevu osnovne šole 
Katje Rupena je Mara Ru- 
pena-Osolnikova 27. febru
arja pripovedovala novo
meškim šolarjem o živ
ljenjski poti svoje sestre 
Katje.

MELITA NA 
S T O L U . . .

Naj mlajša jugoslovan
ska pevka zabavne glasbe 
Melita Avsenak s Senove
ga je pela v nedeljo š 
kvintetom BERGER kar v 
štirih dolenjskih krajih. 
Kadar poje, stoji na stolu, 
da doseže mikrofon.

DOLGE

S t e  i z k o r i s t i l i  v s e  |  

s v o j e  s p o s o b n o s t i ?

S te  kdaj n a p isa li  kaj v e č  k o t d o p isn ic o  
z n a n c u , p ro šn jo  za s p re je m  v s lu ž b o  
ali p ro s t i  s p is  za d o m a č o  n a lo g o  v šo li?

človek, utesnjen v okvire prizadevanja za vsa
kdanji kruh, za ureditev stanovanja, za nakup av
tomobila ali kmetijskega stroja ter neskončnega 
garanja v gospodinjstvu, pa doživlja okolico in 
sebe v njej tudi z manj oprijemljivimi dejstvi, 
ki jih večkrat ne sme, največkrat pa ne more iz
raziti tako, kot jih razume.

Sreča, žalost, veselje, strast, presenečenje, o- 
bup in ljubezen... se utapljajo v tempu napredka 
znanosti, industrije in življenjskega standarda.
Ena izmed možnosti za izražanje teh čustev, da 
ne bi ostala zadušena, brez haska za družbo ali 
celo v njeno škodo, je tudi pisana beseda. Spro
stite se, zamislite se v čas, v katerem nam je da
no živeti, poglejte okrog sebe in — napišite kaj 
o tem!
S p lo h  n e  d rž i, d a  je  o k o rn a  ro k a  z n a 
m e n je  o k o rn e  d u š e  in s rc a !

Misel je važna, besede bodo 
stekle same! Tudi slovnica ni vse, za to imamo 
strokovnjake. Ponujamo vam možnost, da uvelja
vite talent, za katerega do zdaj morda niti niste 
vedeli. Ponujamo vam možnost za zaslužek, pri
znanje in svobodno delo, katerega se lahko lotite, 
kadar in kjerkoli vas je volja!

Že vznemirjenje ob pričakovanju prvega hono
rarja in zadovoljstvo ob pogledu na svoje ime, 
tiskano v časopisu, sta doživetji — poleg tega pa 
razpisujemo tudi tri lepe nagrade:

1 . 0 0 0  N d i n ,

5 0 0  N d i n  i n

2 5 0  N d i n

za n a jb o ljš e  s e s ta v k e ,  z a je te  iz v s a k d a 
n je g a  ž iv ljen ja .

POGOJI RAZPISA:
1. V poštev prihajajo izvirne in še nikjer ob

javljene zabavne in zafrkljive zgodbe, ljubezenska 
doživetja, zapisi z dela, mladinska in vzgojna 
vprašanja, razmišljanja o odnosih med ljudmi in 
podobno.

2. Ce je zgodba napisana s pisalnim strojem, 
naj ne bo daljša od 60 tipkanih vrstic, če pa je 
napisana z roko, naj nima več kot 600 besed.

3. Sodelujejo lahko vsi, ki so ta razpis pre
brali: rokopis naj pošljejo v uredništvo Dolenj
skega lista, Novo mesto, poštni predal 33, najka
sneje do 15. aprila 1969. Vse poslane prispevke 
označite s šifro, pravi in celi naslov pa napišite 
na poseben list (na katerega ne pozabite napisati 
tudi svojo šifro), da ix>mo sestavke lahko ocenje
vali ne glede na to, kdo jih je napisal. Prispevke 
bomo objavili s celim imenom, na željo pisca pa 
tudi samo s kraticami ali izmišljenim imenom. 
4. za vse prispevke, ki ne bodo nagrajeni, si 
uredništvo Dolenjskega lista pridržuje pravi-, 
co, da jih objavi in plača z'običajnim honorar-
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O B L E K E ...

Dolge večerne obleke tu
di pri nas niso več nobe
na redkost. Na zabavah na 
Otočcu jih vidimo vedno 
pogosteje. — Očka. pritisni vendar pošteno na plin!



Obračun sklada 
za kulturo

V Brežicah je  bila v pone
deljek, 3. februarja, seja up- 
raivnega odbora sklada za 
kulturo. Sklepal je o zaključ
nem računu za leto 1968. 
Sklad je  lani razpolagal z oko
li 160.0000 dinarji. Iz teh 
sredstev je  nakazoval odo
brene deleže Posavskemu mu- 
zeju,Zavodu za kulturo, ob
činskem  svetu Zveze k u ltu r- 
no-prosvetnih organizacij, 
Zgodovinskemu arhivu v Ce
lju  in  godbam a na  pihala v 
kapelah in Brežicah.

Zastoj pri sečnji 
lesa

Slabo vrem e je  letošnjo zi
mo močno ponagajalo Gozd
nemu gospodarstvu v Breži
cah. Za mesec dni sta  za
sta la  sečnja in  pospravljanje 
lesa. Delavci, k i zaradi ne
ugodnih vrem enskih razm er 
niso mogli delati, so po do
ločilih pravilnika prejem ali 
50odstotne osebne dohodke.
V podjetju  so prizadeti tudi 
zaradi om ejitve tovora na ce
sti. Pravijo, da bodo m orali 
zdaj nadoknaditi zastoj in 
več posekati, p ri prevozu le
sa  pa bodo še vedno v za
ostanku, L-cer je  tonaža ome
je n a ,

V Brežicah prede
lovalna vinska klet

P ri odkupu vina v Brežicah 
opažajo, da se uooličina dom a 
pridelanega vina zm anjšuje. 
Večina vinogradov je  starih  
nad pol stoletja, zato od njih  
ni mogoče pričakovati dobre
ga pridelka. Za ročno obde
lavo prim anjkuje ljudi. Ob
delava zaradi tega ni več ta
ka, kot je bila nekoč. Podje
tje  SLOVENIJA VINO nam e
rava v Brežicah postaviti pre
delovalno klet, v kateri bodo 
odkupovali grozdje. Vinogra
dniki bodo im eli m ožnost do
biti posojilo za nove nasade, 
obenem pa se bodo pogodili 
s podjetjem , da bodo pride
lek oddali v njegovo klet. V 
njej nam eravajo pripravljati 
bizeljčana in cviček. Po obeh 
vrstah  vina se povpraševanje 
veča.

RADIO BREŽICE
PETEK, 7. MARCA: 18.00 do 

18.25 — Nove plošče RTB, obve
stila in reklame. 18.25—19.30 — 
Glasbena oddaja — Izbrali ste 
sami

NEDELJA, 9. MARCA: 11.00 — 
Domaće zanimivosti — Franc VoJ- 
čanšek: Analiza občnih zborov 
sindikalnih podružnic. 11.40 —
Oddaja ob dnevu žena. 12.00 — Za 
naše kmetovalce: Alojz Rupar:
Drevesnica v Sevnici — Zabava 
vas ansambel Janeza Mahkoviča
— Damjan Vahen: Esperanto in 
tuji jeziki v službi turizma — tu 
ristično predavanje —■ Pozor, ni
maš prednosti! — Obvestila, re
klame in spored kinematografov.
13.00 — Občani čestitajo in po
zdravljajo.

TOREK, 11. MARCA: 18.00 do
19.00 — Svetujemo vam — Jugo- 
ton vam predstavlja — Iz naše 
glasbene šole — športn i komentar
— Obvestila in filmski pregled. — 
19.00—19.30 — Mladinska oddaja
— obisk v Poklicni šoli za kadre 
v blagovnem prometu.

Kandidati za odbornike dveh zborov skupščine
V brežiški občini so imeli 

do 18. februarja  18 krajevnih 
kandidacijskih konferenc za 
32 volilnih enot, za katere 
je določenih 83 kandidatov. 
Do danes je  70 predlaganih 
kandidatov sprejelo kandida
turo, 11 jo  je  odklonilo, 2 
pa še lahko podpišeta ustrez
no izjavo o soglasju. H krati 
je na 26 konferencah delov
nih skupnosti (te  im ajo 28 
volilnih enot, člani 62 osnov
nih sindikalnih organizacij 
za 91 delovnih kolektivov pa 
bodo volili 32 odbornikov) 
članstvo predlagalo 66 kandi
datov; kandidaturo so od
klonili 3 kandidati, 2 še ni
sta podpisala ustrezne izjave, 
medtem ko je  61 kandida
tov sprejelo ponuđeno zau
panje.

Volilna kom isija p ri ObK 
SZDL bo zdaj listo kandida
tov predložila še zborom vor 
livcev in zborom delovnih 
ljudi, ki bodo med 14. in 29. 
m arcem  predloge lahko še 
sprem enili oz. dopolnili.

Za kandidate za odbornike 
OBČINSKEGA ZBORA so 
predlagani:

Brežice mesto I: prof. M ar
jan Gregorič in Boris Rožič.

Brežice mesto II: Katica 
Kolar, Boris Pavlenč, Angel
ca Verstovšek in Ciril Zupan
čič.

Brežice mesto III: Oskar 
Gerjevič, Dušan Kovačevič in 
M arija Rebernik.

Brežice-okolica IV: Rado
Bartole in M artin Godler ml.

Šentlenart: Janez Cizelj in 
Franc peterkovič.

Zakot — Bukošek: Franc 
Dvoršak, Ivan H rastovšek in 
Jože Benkoč.

Arnovo selo: Franc Glo
govšek in  Adam Deržanič.

A rtiče:\S tanko Cerjak in 
Miha H aler ml.

Pečice: Ivan K astner in
Alojz Grmšek.

Srom lje: Darko Jelčič in
Ferdo Pinterič.

Globoko: Ivan Kržan in
Ivan Zivič.

Bojsno: Ivan D im bek in
Anton H arapin.

Pišece: Ivan Cizelj, K arel 
Medved, Jože Ogorevc in Jo
že Sum rak.

Pavlova vas: Ivan Sušin, 
Ivan Škrbec, Ivan Kostrevc 
in V iktor Ko&trevc.

Mostec — Sela: Vinko Jur- 
kas.

Loče: Anton ž ib ert, Jože 
Vučajnk in  Alojz Požar.

Dobova: Vinko čančar,
Franc Peterkovič in M artin 
Kežman.

Kapele: Slavko Veble, Jo
že V rbančič in  Alojzija Vid
mar.

Župelevec: Anton Požar,
Tinka K rošelj, Ivan Kostevc 
in Rajko šu ler.

Bizeljsko: Rok Kržan, Jo
že Malus, M arija Balon in 
Franc Balon.

S tara vas: Milan šepetave, 
Andrej Verec in Ivan Mihe
lin.

Orešje: K arel Zniderič in 
Ivan 2 e r tuš.

Cerklje: Vlado Čurin in
Franc Janc ml. '

Zupeča vas: Anton M arin
šek in K arel Mladkovič.

Bušeča vas: Zvonko Dor
nik in Ivan Golob.

Čatež: Anton Erjavšek, Mi
lan K olar in Anton Petrič.

ZMS navezuje stike
Predsedstvo občinske kon

ference Zveze m ladine je 21. 
februarja razpravljalo o so
delovanju z aktivom  mladih 
komunistov in klubom po
savskih študentov. Prvi stiki 
so bili uspešno zastavljeni. 
Na seji so se pogovorili tudi 
o tem, kako bodo m ladi za
stopani v bodoči občinski 
skupščini.

Naročit« 

svoj list 

na domači 

naslov

f

K rška vas: Ivan Takovšek.
Merzlava vas: Franc

Gramc, Anton K olar in Ru
di Srpčič.

Mala Dolina: »Stanko Gaj
ski, Franc Gajski in Janez 
K vartuh.

Velika Dolina: Franc Bajs, 
Stanko Klemenčič, Janez 
Lončarič in Alojz Škrlec.

Jesenice na Dol.: Stanko 
Galič in Janko Vegelj.

Skopice: Anton Škvarč in 
M arija Sbrmecki.

ZA ZBOR DELOVNIH 
SKUPNOSTI:

Rudnik Globoko: Franc 
K ranjc.

Opekarna Brežice: Drago
Romih.

Remontni zavod I: Anton 
K ostanjšek in Alojz Zokalj.

Remontni zavod II: Vili
jem  K ršak in Osikar Veble.

PPV Dobova: Jože Deržič, 
Franc Vašcer in Adolf Vov- 
čak.

Tovarna pohištva: Rožica
Golob, Franc Peterkovič, Mil
ko Vučanjk in Jože Zorič.

Krka-Brežice: Ivan Grmov
šek, Ivan Lapuh in Vinko 
Stanič.

Ljudska potrošnja: Ivo
Osolnik in Ivan Veble.

Prevoz Brežice: Anton Ko
stanjšek.

Vodna skupnost: M artin
Gorišek, Franc U rekar in Ci
ril Župančič.

Gostinstvo: Ludvik H ren
in Ivan Urek.

OKp Dobova: Ludvik Ju r
man in Josip Rešetar.

Stanovanjsko podj.: Milan 
Pavlija in Jože Urek.

O brtniki: * Jože Ferenčak 
Ivo Lepšina, Anton šu le r in 
Ante Držanič.

BETI-Dobova: Ana Šepec.
Ju tran jk a  - Brežice: Sonja

Lipej.
IMV Brežice: Stanko Ci-

zeOj in Miha Hotko.
GG Brežice: inž. Anton Li

pej in M arija Nagode.

Med kandidati nič novih imen
Evidentiranih je bilo zelo malo žensk za odborniška mesta

N a o b č in sk i k a n d id a c ijsk i k o n fe ren c i v B rež icah , 
ki je  b ila  v so b o to , 1. m a rca , so  d e leg a ti z večino  g la 
sov izvo lili m o žn e  k a n d id a te  za  re p u b lišk o  sk u p šč i
no: Alojza 2okalja za g o sp o d a rsk i zb o r, Ivana Cerja
ka in  Vlada Deržiča za re p u b lišk i zb o r, Miloša Po
ljanška in  prof. Stanka škalerja za p ro sv e tn o -k u ltu r- 
ni z b o r te r  Rudija Požarja in  Tončko Lovšetovo za 
so c ia ln o zd ra v stv en i zbor.

Na konferenci so ugodno 
ocenili dosedanje prizadeva
nje Socialistične zveze v 
predvolilnih pripravah, raz
pravo o  program skih izhodi
ščih za kandidiranje odbomi-

NOVO v BREŽICAH
■  ČLANI PLANINSKEGA DRU

ŠTVA imajo nocoj redni letni obč
ni zbor. Za to priložnost so pova
bili v Brežice profesorja Mirka 
Kambiča, ki slovi po vsej Sloveni
ji zaradi izredno lepih barvnih dia
pozitivov, s katerimi spremlja svo
ja predavanja in potopise. Nocojš
nje predavanje Ima naslov »Nazaj 
v planinski raj!« Na občnem zbo
ru se bodo brežiSkl planinci pogo
vorili o dosedanjem delu druStva 
in sprejeli program za naprej. — 
Društvo je imelo doslej največje 
uspehe pri vključevanju mladine v 
svoje vrste. Na dober odziv so

Claninci naleteli zlasti pri učencih 
režiške osnovne Sole.

■  MESTO JE DOBILO VČERAJ 
NOVO TRGOVINO z nadomestnimi 
deli za kmetijske stroje, motorna 
vozila in drugo mehanizacijo. Novi 
lokal je uredilo trgovsko podjet In 
LJUDSKA POTROŠNJA.

■  POČITNIŠKA ZVEZA NA GI
MNAZIJI v Brežicah je v soboto
priredila ferialni ples. Zabava je

bila v narodnem domu. Dvorano 
so dijaki pod vodstvom profesorja 
likovne vzgoje sami dekorirali.

■  JUTRI ZVEČER bo v prosvet 
nem domu proslava v počastitev 
dneva žena. Program so pripravili 
učenci osnovne Sole v Brežicah. Po 
proslavi vabi mestna organizacija 
Socialistične zveze vse udeleženke 
na družabno srečanje v narodnem 
domu.

■  PROSVETNO DRUŠTVO STAN 
KO ČERNELČ bo povečalo igral
sko skupino, da bodo člani ama- 
terskega odra lahko vso sezono na 
študirali po dvoje odrskih del. 
Upravni odbor društva Je določil 
tričlanski programski svet. Društvo 
se pripravlja na občni zbor. Zdru
žiti ga nameravajo z literarnim 
večerom in prikazom ozkotračnih 
filmov.

■  V NEDELU) bodo številni lju
bitelji smučarskih poletov obiska 
li tekmovanja na velikanki v Pla
nici. Med prijavljene! za skupin
ska potovanja je največ osnovno 
šolskih otrok.

kov in poslancev, p ri izbiri 
kandidatov so občani dajali 
prednost ljudem , ki im ajo 
v družbi ugled zaradi svojih 
strokovnih, m oralnih in poli
tičnih sposobnosti.

Za 64 odbom iških m est je 
bilo določenih 128 kandida
tov, štirje  pa im ajo še mož
nost podpisati izjave o so
glasju. K andidaturo je  od
klonilo 14 predlaganih tova
rišev in  tovarišic. Zensko so 
nasploh slabo zastopane.

Za republiško skupščino je 
bilo evidentiranih blizu 30 
kandidatov. Za republiški 
zbor so sprejeli kandidaturo 
Janez Videnič, Vojko Cerjak, 
Vlado Deržič, Ivan Balon in 
Metod R otar. Soglasja niso 
dali Stane Rebernik, Mirko 
Kambič, Milan šepetaivc, Mi
ha H aler, Jože Ju rkas in Ro
zika Bohinc.

Za gospodarski zbor so bi
li predlagani na krajevnih 
kandidacijskih konferencah: 
Alojz 2okalj, inž. M arjan 
Hladnik, Alojz Ferenčak, Bo
go Brložnik in Slavko Lah. 
K andidaturo so odklonili: 
inž. Vlado Jenko, Jože Zor
ko, Ludvik Jurm an.

Za prosvetno-kuilibumi zbor 
so bili predlagani Miloš Po- 
ljanšeik, Stanko šk a le r in 
M arjan Gregorič. Prof. Gre
gorič kandidature ni spre
jel.

Agraria Brežice XVII:
Alojz M ustar in Jože R ihter.

Agraria — kooperanti 
X VIII: M artin Gramc, Miha 
Ivšič in  Andrej Komočar.

Agdaria — kooperanti 
XVIX: Ivan Cerjak, Anton 
čem elič in Jože Verstovšek.

KZ Bizeljsko: Tone Blažič, 
inž. K onrad Kozole.

KZ — kooperanti XXI: 
Jože Kene in Ferdo šepe
tave.

Gimnazija Brežice: Metka

BREŽIŠKA

Berglez, Franc Savnik, Ana 
Voljčanšek, M arjan Gregorič 
in Jože Senica.

Osnovne šole: Iva Gorenc, 
Ivan Tomše in Miha H aler.

Splošna bolnišnica: M ajda 
Cedilnik in dr. Marko Pirc.

Čateške Toplice: K ristina 
Kovačič in dr. Nada Vlaisa/v- 
ljevič.

Državni organi: Danica
Bevc in Franc Grubič.

Garnizon I — XXVII: Vla
do Puoko.

Garnizon II — X XVIII: 
Atos Makarovič.

IZ BREŽIŠKE
KRONIKA NESREČ PORODNIŠNICE

Pretekli teden so se ponesrečili 
in iskali pomoči v brežiški bolniš
nici: Jožeta Zupančiča iz Zigarske- 
ga vrha je nekdo udaril po glavi; 
Josipa Harapin, delavka iz Kač-' 
kovca, je padla iz hleva in si po
škodovala glavo; Milena Ambrožič, 
hči kmeta iz Zupeče vasi, je pad
la po stopnicah in dobila poškod
be glave; Terezija Gramc, gospodi
nja iz Račje vasi, si je  pri padcu 
na dvorišču poškodovala hrbet; 
Rajka Novaka, kmeta iz Raven je 
nekdo v pretepu udaril po glavi; 
Ema Drstvenšek, gospodinja iz Lu
kovca, je padla v stanovanju in si 
poškodovala levi kolk; Ivan Hrib- 
šek, sin kmeta iz Smečic, si je pri 
padcu poškodoval desno nogo.

Pretekli teden so v brežiški po
rodnišnici rodile: Štefka Jakovina 
iz Gaberja — dečka; Anica Oberč 
iz Sevnice — Zorico, Renata Švaj
ger iz Zg. Obreža — Melito, Kse
nija Antolovič iz Brežic — dečka, 
Julijana Urek iz Mihalovec — An
dreja, Terezija Seničar iz Šmarja
— Martina, Jožefa Rašovič iz Bre
žic — Mirka, Blanka Olovec iz 
Drenja — Anito, Anica Pinterič iz 
Brezovega — Mojco, Marija Ogo
revc iz V. Obreža — Mojco, Mari
ja Marinček iz Zupeče vasi — Bre
do, Anica Peterčič iz Stare vasi — 
Anico in Vesno, Angela Imperl iz 
Sevnice — deklico, Zvonka Petan 
iz Maribora — Polonco.

Za socialnozdravstveni zbor 
sita sprejela kandidaturo Ru
di Požar in Tončka Lovše, 
odklonil pa jo  je  d r. Ante 
Franovič.

Vsi, ki so bali pripravljeni 
kandidirati, so bili predlaga
ni tudi na občinski kandida
cijski konferenci. Zanimivo 
je, da se na listi ni pojavi
lo nobeno novo ime. Delega
ti so bili verjetno zadovoljni 
z izborom. J. T.

Brežiški vrtec je premajhen
V kletnih prostorih ene 

najnovejših stolpnic ob 
Cesti 21. maja je  odde
lek otroškega vrtca z 21 
varovanci. Ko sem  okrog 
dveh popoldne prestopila  
njegov prag, je bila v 
njem  popolna tišina. Vsa 
okna so bila zatemnjena. 
Otroci so sladko spali po 
kosilu. Vzgojiteljica Edit 
Lukež jih  je km alu nato 
zbudila in povabila k  m a- 
lici.

»Je res, da ste morali 
letos odkloniti več pro
šenj za sprejem  v vrtec?« 
sem  se zanimala.

»Res je. Ko bi im eli do
volj prostora, bi lahko  
sprejeli še veliko več ot
rok. Poskušali sm o ugo
diti vsaj najnujnejšim  
prošnjam. V varstvu  
imamo predvsem  otroke 
iz takih družin, k jer sta 
zaposlena oče in m ati in 
kjer nim ajo nikogar, da 
bi pazil nanje. Sprejem a
mo otroke od tretjega le
ta dalje. Do te starosti si 
morajo starši pomagati 
sami. Zelo pogrešajo jas
li.«

»Koliko časa prebijejo  
malčki pri vas?«

»Prvi otroci so tukaj že 
kmalu po pol šesti uri 
zjutraj. Pri nas imajo m a
lico, kosilo in še popol- 
iansko malico. Začasno je 
vrtec odprt do treh, obi

čajno pa do štirih popol
dne.«

»Je oskrba draga?«
»M islim , da ne. Za var

stvo in tri obroke hrane 
plačajo starši 80 dinarjev 
mesečno, za oskrbo brez 
popoldanske malice pa 70 
dinarjev. Hrana je  dobra.
V ustanovah, k jer sem  
delala prej, za otroke ni 
bilo tako poskrbljeno. V 
Brežicah bi zaposlenim že; 
nam najbolj ustregli s 
tem, da bi povečali vrtec. 
Ko bo dograjena šola, bo 
tudi več prostora za pred
šolsko varstvo. Ta čas ni 
več daleč.«

J. TEPPEY

ZAKAJ NE BI TOVARNA POSKRBELA ZA ZAŠČITO?'

Vsaka stran ima nekaj prav
V podjetjih so premalo strogi, kadar naletijo na kršenje varnostnih pravil -  

Toda zaščitni pripomočki so včasih zelo neprimerni

K o so  o d b o rn ik i n a  z a d n ji se ji občinsike sk u p 
šč in e  v B rež icah  p o s lu ša li p o ro č ilo  d elo vn eg a in šp e k 
to r ja , so  p o d p rli p red lo g , d a  b i m o ra li v d e lov n ih  
o rg a n iz a c ija h  o d lo č n e je  u k re p a ti p ro t i  k rš ilc e m  v a r 
n o s tn ih  p re d p iso v . P re d s ta v n ik i p o d je tij so  s ic e r m e 
n ili, d a  je  to  težk o  in  d a  z a ra d i p lju beg a m iru«  v ča 
s ih  tu d i zam ižijo . K azn i so  m ile , o d p u s ta  p a  ta k o  ali 
ta k o  ne b i m ogli doseči.

Inšpektor je  poudaril, da 
tem eljni in republiški zakon 
o  varstvu pri delu jasno do
ločata, da je varstvo dolžnost 
podjetja. V republiškem  za
konu je  celo zapisano, da 
m ora delovodja odstran iti iz 
delovne organizacije delavca, 
ki je  zavestno kršil varnostne 
predpise.

V zakonodajo podjetij taki 
ukrepi večinoma niso vnese
ni, aato pravijo  vodilni pred 
stavniki, da so brez moči. V 
razpravi so omenili, da ne

katere tovarne ne zaščitijo 
dovolj strojev in druge opre
me, ki jo  izdelujejo. Potem 
zahtevajo inšpektorji še do
datno zaščito, kar povzroča 
velike težave.

D irektor km etijske zadruge 
Bizeljskp Ferdo Sepetavec je 
omenil, da im ajo pri zaščiti 
delavoev velike težave, ven
dar ne po svoji krivdi. Pri 
šLor opijan ju  bi m orali biti de
lavci zaščiteni s polivinilasto 
obleko, masko in škornji. Za
ščitna obleka iz toga m ate

riala ni prim erna. Delavci ne 
zdržijo v njej in delovodja je  
v zelo nerodnem  položaju. 
Težko zahteva od n jih , da 
m orajo obdržati vse to  na 
sebi, če pa delavec potem , ko 
sezuje škornje, zlije pol litra  
znoja iz njih. Kdo sploh lah
ko vzdrži tako oblečen?

Tovariš Šepetave je  še de
ja l, da ni prav, ker nalagajo 
izdelavo zaščitnih pripom oč
kov zadrugi, in ne tovarni, 
ki strupe izdeluje. Podjetje 
išče najprej delovno organi
zacijo ali obrtnLca, ki jbi to 
napravil, potom se pa izkaže, 
da ni dobro. Ali ne bi bilo 
bolje, če bi bila vsa zaščitna 
sredstva že v prodaji, da se 
laikom ne bi bilo treba 
ukvarjati z i^jdelavo?

T TTCPPEY

BRF7IŠKE V E S T I s a t



Poznate kandidate za občinske odbornike?
Vse krajevine organizacije 

SZDL ki osnovne sindikalne
organizacije v občini so m ed
tem imele kandidacijske kon
ference, na katerih  so določi
le kandidate za odbornike no
ve občinske skupščine. Da bi 
jih  vsi občani pravočasno 
spoznali, objavljam o imena 
vseh kandidatov za oba ob
činska zbora, p ri čem er jih

navajamo tako, kot so  biOi v 
posam eznih vodilnih enotah 
đoločeni oz. predlagani:

OBČINSKI ZBOR:
Brege: Anton Gorenc, Prane 

Škrabec in Jože Bogolin.
Veliki Podlog: Prane Juvane 

in Alojz Pirc.
Leskovec: Jože Arh, Ivarf 

Sikošek in Franc Strgar.

Velika vas: F ranc Pavkovič 
in Vinko Kfler.

Podbočje: Stanko Božič in 
Stanko Jurečič.

šu tn a: Jakob K oretič in Jo
že Kuhar.

Brestanica: Anton Javorič in 
Silvan Mozer.

Dolnji Leskovec: Em il Mo- 
škon, Brno Vovčak in Slavko 
Zakšek.

SKUPŠČINA JE OBRAVNAVALA POROČILO O LANSKIH PREKRŠKIH

Občani pred sodnikom za prekrške
V cestnem prometu je najbolj nevaren alkohol -  Lani je prišlo pred sodnika 

56 vinjenih voznikov -  V občini nadlegujejo ljudi Cigani

Sodnik za prekrške je obravnaval lani okoli 1400 
predlogov za kaznovanje. Večino prijav so dali or
gani za notranje zadeve, veliko manj pa drugi upra
vičenci. Pri kaljenju javnega reda in miru prednja
čijo Cigani. Med prebivalstvom je nastal proti njim 
nekajkrat celo organiziran odpor. Razen domačih 
pridejo v občino od časa do časa tudi Cigani iz za
grebškega območja. Pripeljejo se z avtomobilom, 
se razkropijo po vaseh ter beračijo in izsiljujejo 
ljudi.

Kaznivih dejanj in  nasilja 
taaradd pijančevanja je  na 
srečo vedno m anj. Kronični 
alkoholizem je  m ed sedanjim  
rodom  in m ed m ladino vse 
redkejši.

Zelo h itro  se veča število 
k ršiteljev cestnoprom etnih 
predpisov. Na cestah je  ved
no več m otornih vozil in 
nesreče so vse pogostejše. 
Največje zlo povzroča alko
hol. Sodnik za p m tršk e  je 
lani obravnaval 54 prim erov 
vinjenih voznikov. V 37 p ri
m erih je  izrekel varnostni 
ukerp z odvzemom vozniške
ga dovoljenja. Varstvena do
ba je tra ja la  povprečno tri 
mesece. E nkrat je  to dobo 
podaljšal za eno leto, ker 
je  bil kršilec večkratni po
vratnik.

N ajpogostejši v zro ji za 
prom etne nesreče so bili al
koholizem, nepravilna h itrost, 
izsiljevanje prednosti in  na
pačno vključevanje v pro
m et.

Pred sodnika za prekrške 
je  prišla zelo pogosto na 
vrsto vožnja brez vozniškega 
dovoljenja. Med kršilci je  ve
liko mladoletnikov.

Zadnje čase se povsod ve
liko ubadajo s prekršk i za
radi prekoračenja osnega p ri
tiska. Prevozniška podjetja 
često zavestno kršijo  pred
pise, ker jim  rentabilnost 
narekuje nakup težjih vozil, 
za matere pa naše ceste niso 
sposobne.

P ri zasebnih prevoznikih je 
v rabi veliko starih  vozil, 
predstavljajo  stalno nevar-

„Pogrešamo dobrega 
organizatorja"

Z obiska pri predsednici občinske pionirske 
komisije v Krškem

Prosti čas Rozike Ce- 
rovškove iz K rškega iz
polnjuje delo p ri PARTI
ZANU in  občinski zvezi 
za telesno kulturo, 
delo prti občinski pionir
ski kom isiji in  Zvezi p ri
ja teljev  m ladine. Na obi
sku p ri njej sem  zvedela, 
da p rip rav ljajo  v krški 
občini za jubilejno leto 
Zveze kom unistov, SKOJ 
m sindikata števi’na pi
onirska in m ladinska tek
movanja. Med pomemb
nejšim i prireditvam i bo 
tudi pionirski pohod po 
poteh slavne XIV. divi
zije. Jun ija bo v Krškem 
državno prvenstvo pionir
jev v plavanju, jeseni pa 
razstava jugoslovanske pi
onirske grafike v K osta
njevici.

»Kaj mi lahko poveste 
o PARTIZANU v vašem 
kraju? Kolikor vem, vam 
je delo v tej organizaciji 
najljubše.«

»Pogrešcm m nožičnost, 
’.a kar pripisujem  delno 
krivdo prem ajhni propa
gandi in budi pom anjka
nju denarja. Telovadnica 
še vedno ni oprem ljena. 
Na leto prejm em o zanjo
20.000 dinarjev. Letos 
imamo večjo srečo. Odob
rili so nam  50.000. D ruš
tvo Jo prejem alo doslej za 
svojo dejavnost po 3000 
dinarjev, kar tudi ni ve
liko.«

»Pri PARTIZANU ste 
vaditeljica pionirske vr
sto. Im ate dovolj nara
ščaja?«

»Letos, žal, nim am  vad
be .čeravno zalo rada de
lam  s p ionirji. Jeseni se 
bom potrudila, da se to

ne bo ponovilo. Sicer pa 
menim, da vadba p ri nas 
nim a takega uspeha, kot 
bi ga lahko imela. Vse 
drugače bi bilo, če bi ob 
koncu leta pokazali uspe
he na javni akadem iji.

Vaditeljev Je dovolj (mo
ških in  žensk), le dobre
ga organizatorja pogreša
mo, takega, kot je  bil 
nekoč učitelj telesne vzgo
je tovariš Agrež. Res ško
da, da delovne priprav 
ljenosti nim a kdo us- 
m er'a ti. saj bi sicer PAR
TIZAN lahko postal med 
m ladino še bolj priljub 
ljena organi zaci j al«

nost v prom etu.
Zadnje čase se je močno 

razm ahnilo obrtništvo. Med 
zasebniki postaja konkuren
ca vse hujša in vedno pogo
steje obrtniki sama prijavlja
jo  šušm arje. Najbolj razvito 
je prevozništvo, kovinska 
obrt, pridelovanje plastičnih 
snovi ipd.

Obrtniki v Krškem 
se bodo organizirali

O brtniki In p ri n jih  zapo
sleni so na  kandidacijskem  
zboru 28. februarja predlaga
li ustanovitev diveh sam ostoj
nih sindikalnih podružnic. V 
prvi bi bili včlanjeni zasebni 
obrtniki, v drugi pa delavci, 
ki delajo v njihovih delavni
cah. Občinski sindikalni svet 
bo v 'icratkem sklical u sta 
novne občne zbore. Vsem 
udeležencem kandidacijske 
konference je  predsednik 
ObSS obvestil, da im a sindi
kat svojo pravno posvetoval
nico in da  se je lahko p o  
služujejo tud i obrtn ik i in n ji
hovi delavci.

Ran tez: Franc Dular, Alojz 
M irt in  Jože Zakšek.

Presladol: Vinko Bohorč 
Prane Kovačič in Prane
Cvirn.

Raka: Jože Tratnik, M artin 
Zibret in Prane Novak.

Smednik: V iktor Bizjak,
Anton Rabzelj in JožeV izler.

Veliki Trn: Albin Debevc, 
Jože Lekše, Jože Pečnik.

čem eča vas: Prane Ivšič in 
Prane Zevnik.

Kostanjevica: Prane Drmaž 
in Pavle Herakovič.

Orehovec: Anton Penca in 
Franc Penca.

Senovo X VIII: Mihael Seni
ca in Edvard Slapšak.

Senovo XIX: Vid Budna, 
M arija K olar in Milan žveglič.

Senovo XX: Prane Bučinel 
in Tone Pleterski.

Mali Kamen: M artin Kozole 
in Radom ir Lapuh.

Koprivnica: Ferdinand Žvar, 
Ivan Bogovič in Ivan Robek.

Dovško: Franc Bavec ml. 
in Jože Radej.

Krško XXIV: M arjan E rnst 
in Ivan Strle.

Krško XXV: dr. Tatjana 
Andrijaševič — Hvala in Zo
ran D ular

K rško XXVI — Krem en — 
Sremič: Edvin Pom azerič.

Videm XXVII: Stane Nun- 
čdč.

Videm XXVIII: Ivan Novak.
Zdole: Jože Ban, Vinko Ger- 

jevič in Stanko Habinc.
Dolenja vas: Branko Vodo

pivec in M arjan Špan.

ZBOR DELOVNIH 
SKUPNOSTI:

Celuloza I: Lado Tram puš.
Celuloza II. Božo Kopriv

nik, Alojz Jelovšek in Stane 
H ribar.

Celuloza III: Ivan Zupan
čič.

Celuloza IV: Justin  Božič in 
Fafael Amšek.

Celuloza V: inž. Janez šoba, 
Branko Cizelj in Franc Pavlič.

Celulo/a VI: inž. K ristina

Mahne. Danica Žuraj in Pavel 
Krošelj.

Rudnik Senovo V il: Franc 
Kopina, Štefan M linarič,
Alojz Pavlič, Jože Peterkoč 
in Stane Poznič.

Rudnik Senovo V III: Boris 
Kostanjšek, Leopold Kukovi
čič, inž. Edgard Peternel in 
Janez Reberšak.

K ovinarska: Alojz Volarič.
Pionir: Anton Bučar.
Labod: Amalija Orehind, 

Lojze M lakar, M arija Lokar, 
Ivanka Bandelj in Stanko 
Drobnič.

Lisca: M arija Divjak, Ida 
Fabjančič in Magda M aruša.

Sava: Dušan Arh, Alojz To
mažin in Franc Tomažin.

Preskrba: Stane Kukovičič.
SOP: Franjo Ferlin, Ivan 

Romih in Lojze Mlakar.
TE Brestanica: Franc Jun

kar, Stanko ču b er in Karel 
Habinc.

Transport — PTT: Majda 
š ta jn a r in Vinko Voglar.

Papirkonfekcija: Jože Račič, 
Janez Mesesnel, Franc Božič 
in Stane Kunej.

E lektro: inž. Niko K urent.
Zasebni obrtniki — XX in 

XXI D jordje Andrijaševič, 
Vinko Melik, Zvonko Kova
čič, Alojz M irt in Leopold 
K ranjc.

Agrokombinat X XII: K ristl 
K ranjc in Franc Plahuta.

Agrokombinat X X III: inž. 
Darko M arjetič, inž. Alojz 
M ustar in Justin  Pacek.

Agrokombinat XXIV: Franc 
Pirc, Alojz Pirc in Rudi Mož
gan.

Agrokombinat XXV: Jernej 
Bratkovič, Jože Cemoša in 
Tone Goltez.

KGP Krško in K ostanjevi
ca: inž. Dušan Hercog.

Osnovne šole in TSŠ: Mat
ko M atjan in Lojze Štih.

Zdravstveni dom: dr. To
ne Sikošek.

Občinska uprava: M artin Ci
merman.

LANI VELIKO POVEČANJE PROMETA NA DROBNO

Trgovina kaže boljšo kupno moč
Na Senovem bodo kmalu odprli novo samopostrežnico -  Trgovsko pod
jetje PRESKRBA bo do prihodnjega leta uredilo tudi nov lokal na Vidmu

Rudarsko naselje Senovo bo čez dva meseca do
bilo novo samopostrežno trgovino z bifejem in mes
nico. Graditi so jo začeli minulo jesen. Zgradba pa- 
viljonskega tipa že stoji. V njej bo 340 kvadratnih 
metrov prostora.

Po pogodbi z gradbenim  
podjetjem  bo predvidom a 
končana do 15. aprila. Trgo
vino bodo odprli za praznik 
dela. Opremo aanjo je  pod
je tje  PRESKRBA že 'jtupilo. 
Nova trgovina bo veljala 
750 000 dinarjev. Do otvoritve 
bodo uredili tudi okolico.

Na Senovem so zdaj štiri 
trgovine. Na vprašanje, kaj 
bodo z njim i, Ido b o  začela 
poslovati sam opostrežnica, so
v podjetju  odgovorili, da bo
do vse ostale, vendar bodo 
prodajo v n jih  specializirali. 
Uredili bodo tudi novp trgo
vino s tehničnimi predm eti. 
Izbiro bodo precej povečali.

Na Senovem doseže letni 
prom et trgovine okrog 
8 000 000 dinarjev. Po m oder
nizaciji trgovin pričakujejo 
povečanje. Sicer pa bo kupna 
moč prebivalstva odvisna 
predvsem  od tega, kakšna bo 
prihodnost kraja. Rudnik bo 
zmanjševal število zaposlenih. 
Ljudje si prizadevajo, da ba 
čim,prej dobili nadom estilo 
za odm irajoče rudarstvo. Ce 
tega ne bo km alu, bo kraj 
nazadoval.

V občini se je  lani xupna 
moč precej povečala. Trgov
sko podjetje PRESKRBA je 
s poslovanjem v minulem le
tu zelo zadovoljno. Zlasti 
uspešna je bila druga polo
vica leta. V prim erjavi z le
tom 1967 se je prom et na 
drobno povečal za pol m ili
ja rde starih  dinarjev. Tolikš
nega povečanja ne pripisuje
jo ^ m o  večji kit^n'

prebivalstva, am pak tudi te
mu, da so zadržali več kup
cev doma.

Odliv denarja v druge k ra 
je je še vedno velik. Zato te
žijo p ri podjetju k sodobnej
ši ureditvi trgovske mreže. 
Na Vidmu so to dobro zasta
vili, ko so zgradili veliko sa 
mopostrežnico.

Na levem bregu Save bo

V nedeljo bo zbor 
»ISKRE« na

PRESKRBA odprla še en lo
kal. Gradbeno podjetje PIO
NIR bo prevzelo gradnjo no
ve poslovne zgradbe, *i jo  
bodo financirala podjetja 
AGROKOMBINAT, PRESRBA 
in NOVOTEHNA. Vsakdo od 
njih  bo imelo v njej svojo 
trgovino. Prodajni prostori, 
ki jih  bo financirala PRE
SKRBA, bodo obsegali 300 
kvadratnih m etrov. Na otvo
ritev računajo investitorji 
prihodnje leto.

JOŽICA TEPPEY

V Krškem 
predlog za 
dr. Brileja

V Krškem  je bila 3. m ar
ca občinska kandidacijska 
konferenca. Potacala je zelo 
uspešno. Od 70 delegatov jih 
je izostalo le šest. Delegati 
so izvolili dr. Jožeta Brileja 
za kandidata republiškega 
zbora skupščine SRS. Kan-

DR JOŽE BRILEJ

didate drugih zborov bodo 
določili za krško, sevniško in 
laško občino na  m edobčin
ski kandidacijski konferenci te 
enote. Za gospodarski zbor so 
evidentirali inž. M artina Vid
m arja iz Rudnika Senovo, za 
prosvetno-kultum i zbor pa 
ravnatelja osnovne šole v 
Leskovcu Cirila Pluta.

Za občinsko skupščino so 
na krajevnih konferencah 
predlagala 143 kandidatov: 72 
za odbornike občinskega zbo
ra in 71 za odbornike zbora 
delovnih sicupnosti. žensk je 
še vedno prem alo. K m etje so 
s 33 kandidati dobro zasto
pani. Na konferenci so izvo
lili 15 delegatov za medob
činsko kandidacijsko konfe
renco.

Povsod napovedu
jejo praznovanje
V delovnih organizacijah, v 

mestu in vaseh občine Krško 
pripravljajo  za 8. m arec p ri
srčne slovesnosti v počasti
tev dneva žena. Skoraj ne bo 
kraja, k jer se ob tej p ri
ložnosti žene ne bi zbrale 
na proslavi ali družabnem  ve
čeru. Ponekod v podjetjih  so 
zelo pozorni do tega prazni
ka. Najpogosteje pripravljajo  
kulturni program  za to  p ri
ložnost m ladinci, če pa teh 
ni, je prevzel dolžnosti orga
n izatorja sindikat.

K R Š K E  N O V I C E

Prekopi
2e 4 leta živi in dela v Prekopi 

radio klub YU 3 DDT »ISKRA«; 
nastal je iz nič oziroma iz dobre 
volje posameznih mladincev in mla
dink. Njegovi člani so pridno po
magali tudi pri gradnji domačega 
gasilskega doma, tako da imajo 
zdaj vsaj svoj prostor. Imajo od
dajnik, vendar jim  več ne zado
stuje. Ta čas so tudi brez antene, 
ker jim  Jo je PTT odklopilo. Mla
dina bi rada delala in se urila v 
oddajanju, toda brez sredstev ne 
gre! Razposlali so precej prošenj, 
a so dobili že nekaj negativnih od
govorov, med drugim tudi od to
varne papirja in i celuloze iz Kr- 
Skega.

Ce ne bo nihče podprl prizadev
nih radioamaterjev, potem tudi ne 
smemo tožiti, če nam bo »zaspala« 
Se ena delovna skupina mladih 
ljudi. Kaj pomenijo dobre in zla
sti tudi še amaterske radijske zve 
zfe, pa smo lani v primeru okupa
cije na Češkem dobro videli. Ka
že, da nekatera gospodarska pod 
JetJa oz. vodilni ljudje v njih za 
kaj takega žal nimajo posluha. Ce 
bi ga imeli, bi mladim tudi poma
gali. V nedeljo ob 9. uri bodo 
imeli člani ISKRE na Prekopi 
občni ssbor in vabijo nanj prijate
lje in zainteresirano mladino.

Z ..I

B ODLOK O DERATIZACIJI.
Občinska skupščina bo na eni pri
hodnjih sej obravnavala osnutek 
odloka o obvezni deratizaciji na 
območju občine. Osnutek odloka 
predvideva, da bo uničevanje mi
ši in podgan obvezno za vsa str
njena naselja: Senovo, Brestani
co, Krško, Rako, Kostanjevico in 
Podbočje. Kdor navodil odloka ne 
bo upošteval, bo kaznovan s 300 
din, pravne osebe pa s 3000 din.

■  48 OBČANOV V SOCIALNIH 
ZAVODIH. V različnih socialnih 
zavodih (domovih počitka, zavodi 
za živčne bolezni itd.) je 48 ob
čanov. Občinska skupščina plačuje 
celotno oskrbo za 22 občanov, za 
23 delno, trije pa p lju je jo  stro
ške sami. Mesečna oskrba se gib
lje med 418 in 620 din, kar je  od
visno od vrste doma ali zavoda. 
Najvišja oskrbovalnina je v za
vodu za usposabljanje invalidne 
mladine v Kamniku, in sicer 1020 
din.

B  CEPILI SO PROTI HONG- 
KONSKI GRIPI. Nekatere delovne 
organizacije v Krškem so svoje 
delavce s cepljenjem zaščitile pred 
bližajočo se hongkonško gripo.

Zdravstveni dom je cepil delavce 
tovarne papirj,a, Elektra občinske 
skupščine in Kovinarske, prav ta 
ko pa so zaščitili šolske otroke.

B USPELO FLUOROGRAFIRA- 
NJE. Občinska skupščina je v lan
skem letu uspešno organizirala 
fluorografiranje občanov. Slikanja 
se je udeležilo 92 odst. odraslih 
občanov, torej zadovoljiva udelež
ba. Slikanje je odkrilo 65 obolenj 
pljuč, 252 obolenj drugih organov, 
134 primerov pa še raziskujejo.

B NA RAKI PONOVNO ZDRAV
STVENA POSTAJA. Prebivalci Ra
ke in okoliških krajev že od ju 
nija lani nimajo zdravstvene po
staje. Do takrat je zdravnik ordi- 
niral 2-krat tedensko. Zaradi po
manjkanja zdravnikov pa so mo
rali delo ambulante ukiniti. To 
neurejenost Je obravnaval na ne
davni seji tudi svet za zdravstvo 
pri občinski skupščini. Predstav
niki zdravstvenega doma so zago
tovili, da bo ambulanta na Raki 
ponovno pričela obratovati že apri
la, Stalni zdravnik bo ordiniral 
3-krat tedensko. V bližnji prihod
nosti bo zdravstveni dom zagoto
vil tudi zobozdravstvenega delav
ca, in sicer 2-krat tedensko.

AŽgs-n  iz A
O B Č I M A



S e v n i š k i  

k a n d i d a t i  

z a  p o s l a n c e

3. marca se je v Sevnici 
sestala občinska kadidacij- 
ska konferenca in potrdila 
kandidate za republiško skup
ščino. V republiški zbor, kjer 
ima občina en mandat, kan
didirata Marjan Gabrič in 
Jože Knez, za zbore delovnih 
skupnosti, kjer ima sevniška 
občina skupaj s krško in 
brežiško 5 mandatov, pa so 
na kandidacijski konferenci v 
Sevnici potrdili naslednje 
kandidate iz sevniške občine: 
ea gospodarski zbor kandidi
rajo: Vinko Božič, Franc
Starič, Oto Šket, za kultumo- 
prosvetni: Jože Bogovič in 
Branko Zupanc ter za so
cialno zdravstveni zbor dr. 
Terezija Žnidaršič.

Medobčinska kandidacijska 
vtonferemca se bo sestala v 
četrtek, 13. marca, v Krškem. 
Vsaka občina ima po 15 de
legatov.

J o ž e  J e n č i č  —  
š e s t d e s e t l e t n i k
Jože Jenčič, predsednik ob. 

činskega odbora Zveze zdru
ženj borcev NOV v Sevnici, 
je te dm slavil šestdesetlet
nico življenja. Doslednemu 
revolucionarju, skromnemu 
borcu in poštenjaku, možu 
veselega, hudomušnega zna- 
čaja so za ta jubilej čestitali 
mnogi posamezniki in organi
zacije, čestitkam pa se pri
družujemo tudi mi. Na zdrav
je, Jože!

RK o  g ra d n ji  z d ra v 
s tv e n e g a  d o m a

Razširjene seje obč;nskega 
odbora Rdečega križa so se 
razen članov udeležili tudi 
Franc Molan, dr Jurij Pe
sjak, Mišo Keršič in tov. 
Va’ant. Na dnevnem redu so 
bile priprave za gradnjo no
vega zdravstvenega doma v 
Sevnici, pri čemer so ugoto
vi 1\ da so prav člani RK 
poklicani, da se zavzamejo 
za izboljšanje razmer v 
zdravstveni službi, kamor 
šteje tudi zdrastvend dom.

K a n d i d a t i  i z  p o d j e t i j

Potrjeni so kandidati delovnih organizacij za 
zbor delovnih skupnosti občinske skupščine

Prejšnji teden smo obja
vili potrjene kandidate za 
občinski zbor, danes pa 
kandidate za zbor delovnih 
skupnosti. Seznam je se
stavljen po zaporedju vo
lilnih enot:

Volilna enota Jugotanin: 
Rudi Stopar, Alojz Zakraj
šek in Alojz Androjna; v.e. 
gozdni obrat Sevnica, Ele- 
ktro Celje in delovišča 
gradbenih podjetij: Janez 
Kranj in inž. Vinko šeško; 
v.e. Kopitarna-. Franc Po- 
žek, Friderik Perc, inž. 
Martin Novak, Slavko Za- 
košek, Miha Senica in Jo
že Gole; v.e. železniška po
staja z delovišči: Zdenko 
Kus, Anton Štern, Terezi
ja Zagorc in Pavel Zem
ljak.

T IS  j e  n a j b o l j  
p r i z a d e l o

TEŽAVE S PREVOZI V ŠOLO. Zaradi obilice snega več otrok iz oddaljenih krajev 
začasno ni moglo obiskovati sevniške osnovne šole. Na pripombo, da so na neka* 
katerih zborih volivcev negodovali zaradi organizacije prevozov' šolskih otrok, nam 
je predsednica izvršnega odbora temeljne izobraževalne skupnosti Elka Grilc odgo
vorila, da so doslej ukrenili vse, kar je bilo v njihovi moči. če bi hoteli podaljšati 
proge ali kako drugače izboljšati prevoz, bi potrebovali še en avtobus ali vsaj 
kombi, zanj pa ni denarja. Na sliki: otroci čakajo, da se bodo odpeljali proti 

Lončarjevemu dolu. (Foto: Legan)V minulem letu je imel 
občinski proračun 1,8 odstot
ka izpada v dohodkih, te
meljna izobraževalna skup
nost sevniške občine pa kar 
7,8 odst. Dohila je namreč 
124.920 dinarjev dohodkov 
manj, kot je bilo ob spreje
manju proračuna predvide
no. Načrtovalci dohodkov so 
se ušteli pri prispevku od 
osebnega dohodka in pri dav
ku od prometa blaga na 
drobno, to pa sta najvažnej
ša vira dohodkov izobraže
valne skupnosti. Vodstvo sku
pnosti je že zaprosilo repub
liško izobraževalno 9kupnost, 
naj pomaga premostiti to ra
zliko v dohodkih.

Kij: n e z a d o v o ljn i z 
d im n ik a rs tv o m

Ljud.;e s Kija in okolice 
niso zadovoljni z organizaci
jo dimnikarske službe, kakr
šna je določena z občinskim 
odlokom. Podobno so se pri
toževali tudi v Šentjanžu. Na 
konferenci krajevne organi
zacije SZDL Mumice, kamor 
spada tudi Kij, so imeli 
pripombe tudi zaradi ne
redne dostave pošte.

V.e. Trgovsko podjetje, 
Sevnica: Friderik Pečnik 
in Karel Žlender; v.e. Go
stinsko podjetje z nekate
rimi trgovskimi posloval
nicami: Ivan Svažič in
Rado Umek; v.e. LISCA, 
ki voli štiri odbornike: 
Dušan Harlander, Pavla Li
sec, Pavla Murn, Leon 
Kink, Ivanka Vilčnik, Ani
ca Kragl, Franc Ogorevc 
in Miro Gačnik; v.e. JU
TRANJKA: Mimica Mirt, 
Boris Perko, Jože Demač, 
Karla Popelar in Marija 
Vavtar.

V.e. Komunalno obrtno 
podjetje, Sevnica, in še ne
katere delovne organizaci
je: inž. Stane Blaznik; v.e. 
obrtniki: Anton Kragl in 
Jože Avsec; v.e. Mizarska 
zadruga: Franc Puhner,
Branko Starman in Stane 
Novšak; v.e. Kmetijski 
kombinat: Janez Valant in 
Stane Camloh; v.e. kmetje, 
kooperati: Kristelj Janc in 
Jože Kozmički; v.e. pro
svetni delavci, desni breg: 
Ljudmila Senčar, Anka 
Slapšek in Anton Zgonc; 
v.e. levi breg: Marija Šonc 
in Franc Zorko; v.e. do
mom počitka, zdravstveni 
dom: Kristina Stojs, An
ton Starc, mg. ph. Meta 
Papež; v.e. občinska upra
va, sodišče, postaja mi
lice, družbeno-politične or
ganizacije: Jože Knez, Jan
ko Rebernik.

KMETOVALCI. IZPLAČA SE ZAČETI

O l a j š a v e  z a  k m e t i j s t v o

Kdor bo preurejal svojo kmetijo, ima po novem 
odloku pravico do precejšnjih olajšav

Na zadnji seji sevniške ob
činske skupščine so sprejeli 
tudi odlok o prispevkih in 
davkih občanov, ki uvaja po-

S E V N I Š K I  P A B E R K I

■ ODLIKOVANJA PRIPRAV
LJAJO. Občinski komite ZK pri
pravlja odlikovanja za zaslužne 
starejše komuniste, da bi se jim na ta način vsaj malo oddolžil za njihov prispevek v revoluciji 
in povojni graditvi.■ NEOBZIRNO DO PEŠCEV. 
Na železniški postaji v Sevnici so se tako kot drugod hoteli znebiti 
velikih kupov snega, zato so tone 
in tone snega naložili na vagone, jih privlekli do mostu čez Savo In 
zmetali na pešpot, kjer hodi sto
tine ljudi, predvsem Boštanjčanov. 
Torej ni dovolj, da poti pozimi ni nihče čistil, da ni razsvetljave in da je ob vsakem dežju močvirna
— nanjo so zmetali še sneg.■ VENDARLE PRAVI PLUG. 
Stari leseni snežni plugi ne čistijo snega po vsem cestišču, zato so bili vozniki zadovoljni, ko je novomeško Cestno podjetje vendarle pripeljalo sodobnejši plug in 
razširilo vozišča.

■ KOŠARKARSKI KLUB Za soboto je bil pri občinski konferenci ZMS sklican razgovor o raz
voju košarke v tem kraju. Prizadevni košarkarji so že doslej go
stovali v več krajih, niso pa bili formalno organizirani. Zato so predlagali, naj bi ustanovili košarkarski klub »Gasilec«

■ POPRAVILO CESTE NA LU
KOVEC. Na sestanku Socialistične zveze Radna so govorili tudi o popravilu ceste na Lukovec. Kra
jevna skupnost Je prispevala 350 din za vzdrževanje, ni pa ljudi, ki bi bili pripravljeni pomagati tudi s prostovoljnim delom.

■ O PROGRAMU IN FINANČNEM NACRTU temeljne Izobraževalne skupnosti Sevnica aa leto 1969 bo svet za izobraževanje OS razpravljati na seji 7 ponedeljek, 10. marca. Svet bo poleg tega razpravljal tudi o Štipendiranju iz

sklada Dušana Kvedra in o informaciji za gradnjo doma otroškega varstva v Sevnici. Kljub temu, da je bila pred nekaj leti zgrajena v Sevnioi nova osemletka, je ta šola že sedaj premajhna in bo v tem kraju, ki se hitro razvija, treba v prihodnjih nekaj letih zagotoviti gradnjo še enega šolskega poslopja. Tudi o tem bo razpravljal svet na ponedeljkovi seji.
■ SEMINAR O VARSTVU PRI DELU. V Sevnici je že bil seminar o varstvu pri delu za ravnatelje šol in učitelje tehničnega pouka. Udeležili so se ga poleg Sev- ničanov tudi učitelji iz Krškega in Brežic. Ob koncu tega meseca ali v začetku aprila bodo seminar ponovili za tiste. ki se tega riiso mogli udeležiti.
■ CESTA NA LISCO Je od 1. maroa dalje prevozna aa vsa motoma vozila iz smeri Breg in Jur klošter. Cesto so očistiili visokih zametov z buldožerjem.
■ ZEMELJSKI PLAZ v C mam potoku, ki bi lahko ogrozil tudi 

cesto med Sevnico in Loko, so pravočasno zajezili, ker so odstranili toliko zemlje, da je imela voda prosto pot.■ MINUI>0 NEDELJO Je v Bo- 
Stanju aktiv Zveze mladine organiziral prireditev »POKAŽI, KAJ ZN AS«. Ta prireditev je bila v tem kraju že nekaj let zapovrstjo, zato bi bilo treba aktiv ZM podpreti in nuditi ustrezno denarno pomoč, ker brez tega ne gre.■ BLI2A SE ZOPET DAN 40 IH MUČENIKOV. zat*. vabimo vse izdelovalce in ljubitelje domačih salam in klobas, da prinesejo svoje izdelke na oceno ln poskušnjo v ponedeljek, 10. marca, ob 16. uri 
v gostilno Vrtovšek v Sevnici Cesta na grad št. 1. Tri najboljše sa- lame in klobase bodo nagrajene: poleg lepih nagrad bodo nagrajeni izdetovalci prejeli tudi diplome.
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S E V N I C I

Na petkovem sestanku glavnega odbora za proslavo 
stoletnice slovenskega tabora v Sevnici so sklenili, naj 
bo proslava 1. maja letos, in ne drugega maja, kot je 
bilo najprej določeno. Proslavljanje bo trajalo od 25. 
aprila naprej, glavno zborovanje pa bo pred spomeni
kom NOB v Sevnici. Na sliki je osnutek plakata, ki bo 

vabil na to prireditev. (Foto: M. L.)

sebno novost — davčne olaj
šave za tiste kmetovalce v 
višinskih krajih, ki vlagajo 
denar v preusmeritev svojih 
kmetij na sodobnejše gospo
darjenje Poročali smo že, 
da so v občini ustanovili po
seben sklad, z davčnimi olaj
šavami pa je zamisel podpr
la še skupščina.

Dosedanje olajšave, Jo je 
oprostitev plačila prispevka, 
če katastrski dohodek ne pre
seže 500 novih dinarjev ali v 
hribovskih krajih 2000 din, 
vsebuje tudi odlok za leto
1969. Po novem pa se prizna 
30-odst. olajšava, če je kmet 
v preureditev kmetije vložil 
2000 do 4000 din na leto, 40 
odstotkov, če je vložil od 
4000 do 6000 din, 50 odst., če 
je vložil 6000 do 8000 din, 60 
odst., če 8000 do 10.000 din, 
70 odst., če je vložil 10.000 do
15.000 din, in 80 odst., če je 
investiral nad 15.000 novih 
dinarjev.

Da lahko doseže olajšave, 
mora vložiti pismeno proš
njo še isto leto, ko je pre
urejal kmetijo. Izdatke mora 
dokazati z računi o nakupu 
materiala, opreme in o oprav
ljenem delu. če na podlagi 
teh dokazil ne bo mogoče 
ugotoviti vrednosti naložbe, 
bo posebna strokovna komi
sija to ocenila in posredovala 
davčni upravi.

Z ozirom na sorazmerno 
nizke prispevke od kmetijst
va, ki pa glede na kmetove 
dohodke za marsikoga vse
eno predstavljajo veliko bre
me, olajšave niso pretirano 
velike, predstavljajo pa vse
eno pomembno spodbudo za 
urejanje hribovskih kmetij. 
Občinska skupščina kaj več 
kot toliko že ne more na
rediti, ker ji preveč primanj
kuje denarja.

S l i V N I S K I ,  V E S T N I K
■ L  1 S S 5 3 C 3  .

T r g o v s k o  p o d j e t j e  S E V N I C A

je znova odprlo specializirano prodajalno

G R A D B E N E G A  M A T E R IA L A  IN 

S T A V B N E G A  P O H IŠ T V A
v SEVNICI, Kvedrov trg 25 (prej ZKl.KZNINA) 
OKNA #  VRATA #  CEMENT #  OPEKA 0  BE
TONSKO 2ELEZO #  APNO f  BARVE % KME
TIJSKI STROJI IN ORODJE #  ROLETE #  
PARKET

Za v r te c  tu d i r e p u 
b lišk a  p o m o č

Izvršni odbor repub’ iš
ke skupnosti otroškega 
varstva je v petek, 28. fe
bruarja, odobril temeljni 
izobraževalni skupnosti 
Sevnica 300.000 din repub
liške pomoči za gradnjo 
novega otroškega vrtca. S 
tem je zagotovljen denar 
za gradnjo prve etape in 
bod: z gradnjo lahko za
čeli že to pcmlad. Del de
narja so prispevale de
lovne organizacije, del pa 
posebni skladi pri teme 
ljni izobraževalni skupno
sti. Izvršni odbor repub
liške izobraževalne skup
nosti ni pomišljal prispe
vati svoj del k dobro za
mišljeni in izpeljani ak
ciji.

D a v č n e  o l a j š a v e  

z a  k m e t e - b o r c e/
Prvotni predlog je predvi

deval, da bi kmetovalcem, ki 
so sodelovali v narodnoosvo
bodilni vojni in imajo ta čas 
priznan v dvojnem trajanju, 
priznali olajšave v odstotkih 
od prispevka iz kmetijstva. 
Na seji občinske skupščine 
pa so to spremenili tako, da 
se olajšave računajo v dolo
čenih zneskih. Za udeležbo 
od leta 1941 znaša olajšava 
1000 din. od 1942 — 800 din, 
za borce, ki so stopili v NOV 
pred kapitulacijo Italije, 700 
din, za tiste borce po 9. sep
tembru 1943 600 din, za bor
ce od 1944 — 400 din in za 
borce od 1945 — 200 dinar
jev. Te olajšave lahko pod 
posebnimi pogoji uživajo tu
di vdove umrlih borcev ozi
roma zavezanci, v katerih 
družinski skupnosti žive taki 
borci in aktivisti.

G o s tin c i s o  zb o ro v a li
Sindikalna podružnica sev- 

niškeg/i gostinskega podjetja 
je imela občni zbor 19. fe
bruarja, vodil pa ga je do
sedanji predsednik podružni
ce Maks Maršek. Govorili so 
predvsem o stanovanjski sti
ski, saj kolektiv šteje ž- 38 
zaposlenih, na voljo pa je 
samo nekaj stanovanj. Za 
novo predsednica so izvolili 
tov. Valantovo.

R azbor: č e  voz ijo , 
na j p r is p e v a jo !

Na zboru volivcev na Raz
boru so se lastniki gozdov 
pritoževali, češ da gozdno 
gospodarstvo Brežice zvozi 
veliko lesa, malo pa prispeva 
za vzdrževan le gozdnih cest 
In poti. Sprašujejo, zakaj 
ravno okolica Brega in Šent
jurja no dobi nobene donar- 
ne pomoči za taka dela.



S TORKOVEGA POSVETA RAVNATELJEV

Učni uspehi se boljšajo
Sprejeti so nekateri sklepi, kako bi še nadalje 

izboljševali uspehe v osnovnih šolah

25. februarja je bil v Treb
njem  redni posvet ravnate
ljev osnovnih šol, ki ga je 
sklical Zavod za prosvetno- 
pedagoško službo iz Novega 
m esta. Na njem  so obravna
vali poročila o učnih uspehih 
v prvem  polletju in poročila 
pedagoških svetovalcev,

V poročilih je ugotovljeno, 
da se je učni uspeh izboljšal, 
za kar je  zaslužno predvsem  
boljše delo v šolah in real
nejše ocenjevanje. To je  zelo 
spodbudno, posebno še, če 
upoštevamo, kako m ajhen od
stotek učencev redno konča 
učno obveznost.

Na več u r trajajočem  po
svetu so izoblikovali nekatere 
sklepe, ki naj bi pripomogli, 
da bi se učni uspehi še na
dalje izboljševali. Sem šteje 
dodatni pouk, ki ga je po
trebno dobro organizirati in 
zanj zagotoviti denar. Pri oce
njevanju učnega uspeha učen
cev je nujno uporabljati ob- 
jektivnejša m erila, predvsem 
preizkuse znanja s testi.

Za otrokov napredek v šoli 
je velike vrednosti tudi stik 
med šolo in otrokovim  do
mom. Razen dosedanjih ob
lik, roditeljskih sestankov in 
obiskov na domu je dobro 
vzpostaviti tudi pism eni stik, 
več pa je mogoče vplivati na 
starše tudi s pomočjo tiska. 
Ravnatelji šol m orajo oprav-1

ljati več pedagoškega dela, 
k ar je  predvideno tudi z no
vim zakonom, učiteljski zbori 
pa naj v prihodnje bolj de
lujejo kot celote.

Inž. Mlakar novi 
upravitelj

Damjan M lakar, diplom ira
ni gozdarski inženir, je bil 
imenovan za novega upravi
te lja gozdnega obrata v Treb
njem . Novo delovno m esto je  
nastopil s 1. m arcem . Dose
danji upravitelj Nace Dežman 
je prevzel m esto vodje p ro 
dajne službe v tovarni ras t
linskih specialitet DANI na 
M imi.

Kandidata sta Ciril 
Pevec in inž. Dra

go Kotar
Na ponedeljkovi kandidacij

ski konferenci je  sekretar 
občinske konference SZDL 
Tone Ž ibert poročal tudi o 
predvolilni aktivnosti te r o 
potegu kandidacijskih kon
ferenc v krajevnih organiza
cijah in delovnih organizaci
jah. Predlog, naj bi tudi novo 
občinsko skupščino še naprej 
vodil Ciril Pevec, novi pod
predsednik pa naj bd postal 
inž. Drago K otar, je  dobil 

ia teh shodih podporo,

Prvo: več delovnih mest!
V DANI opozarjajo na vse hujšo konkurenco in 

na nujno sodelovanje ter specializacijo

Kom isija za družbenoeko
nomske odnose pri občinski 
konferenci ZK Trebnje je v 
petek, 28. februarja, sklicala 
na M im i posvetovanje komu
nistov M irenske doline, vodil 
pa ga je predsednik komisije 
Janez Mihevc, poslanec go
spodarskega zbora republiške 
Skupščine.

Na tem posvetovanju so 
znova potrdili, da mnoge te
žave v občini izvirajo iz raz
merom a zelo majhnega števi
la zaposlenih v gospodarstvu. 
Lani se je nam reč zaradi po
slabšanja razm er v Tovarni 
šivalnih strojev na M imi od
stotek zaposlenih celo zm anj
šal. Zdaj je v gospodarstvu 
zaposlenih okoli 1800 ljudi, 
čez 1100 pa se jih m ora voziti 
na delo v druge občine.

Za letos vse kaže, da se bo 
zaposlenost spet povečala, 
ker pripravljajo načrte za 
razširitev proizvodnih zmog
ljivosti v Modnih oblačilih in 
KEMOOPREMI, izboljšuje 
pa se tudi položaj v Tovarni 
šivalnih strojev.

V trebanjski občini so tudi 
skrom ni osebni dohodki, če 
jih  prim erjam o z zaslužki 
drugod po Sloveniji. Lani so 
v povprečju zanašali le 797 
din, V vsej S'ovenl>i pa 99X

V sredo Gregorjev 
sejem na Veseli 

gori
V sredo, 12. m arca, bo na 

Veseli gori p ri Šentrupertu  
tradicionalni glavni letni se
jem  za govedo in konje na 
novem sejm išču, ki ga je u re 
dila krajevna skupnost. P ri
reditelji vabijo na sejem  tudi 
zaradi bogate izbire suhe ro
be, semen, železnine in drugih 
izdelkov. Za to priložnost bo 
odprto '  preurejeno gostišče 
bo na Veseli gori otvoritev 
novega vodovoda, Turistično 
društvo Š entrupert vabi kar 
največ obiskovalcev, kor bo 
ta  dan tudi občni zbor Tu
rističnega društva, na kate
rem  bo Dolenjska turistična 
zveza sodelovala z barvnim i 
diapozitivi.

M. KURENT

V razpravi so opozorili tudi 
na vse hujšo konkurenco v 
izdelovanju alkoholnih pijač. 
Predstavniki tovarne rastlin 
skih specialitet DANA so za
trjevali, da lahko boljšo p ri
hodnost tovarni zagotovi le 
tesnejše sodelovanje in speci
alizacija dela z drugim i to 
vrstnim i tovarnam i. Poudar
jali so tudi, da bi bilo po 
njihovem bolj sm otrno gradi
ti tovarno za predelavo krom 
p irja na M imi, in ne v Treb
njem. M. L.

Šentrupert:
70 let gasilstva
70 let je minilo, odkar je 

bilo v Šentrupertu  ustanov
ljeno gasilsko društvo, zato 
so na letošnjem  občnem zbo
ru  sklenili obletnico dostoj
no proslaviti. 20. ju lija  bodo 
v kraju  velike sektorske va
je, na katerih  naj bi sode
lovala vsa gasilska društva, 
ekipe civilne zaščite, člani ZB, 
Rdečega križa in SZDL. 3. av
gusta bo svečana proslava, 
na kateri bodo izročili odli
kovanja najbolj zaslužnim 
članom gasilske organizacije, 
16. in  17. avgusta pa se bodo 
udeležili proslave stoletnice 
gasilstva na Slovenskem, ki 
bo v Metliki. Sentruperški ga
silci bi radi do tega časa do
bili tudi nov gasilski avto. 
Starega bi prodali. K tem u 
pa naj bi jim  pripom ogla tu 
di občinska gasilska zveza.

Mirna: pripravili 
so igro »Sin«

D ram ska seflccija delavske
ga prosvetnega društva
»Svobcda« na M imi je tudi 
v tej sezoni pripravila igro, 
tokrat družinsko tragedijo E. 
Gangila — »Sin« v štirih  de
jan jih  Igralsko skupdno vo
di Aleksander Leskovec, prva 
predstava pa bo na M im i v 
soboto, 15. m arca. Ponudbe 
za gostovanje so poslali tudi 
v Šentrupert, T rebnje, Mo
kronog, Krme'!)’, Sevnico,
Novo m esto in nekatere
druge kraje. p. S.

OBISKOV'ALCI KMETIJSKE ŠOLE: po petih ali še več letih spet v šolskih klopeh.
(Foto: M. Legan)

PO USPEŠNEM ZAKLJUČKU PRVE VEČERNE KMETIJSKE ŠOLE

Največ je vredno kmetovo spoznanje
V petek je prvih 18 kmetovalcev končalo večerno kmetijsko šolo v Velikem 

Gabru -  Z denarno pomočjo je šolo omogočila KZ Trebnje

Z zadovoljstvom smo se po skromni slovesnosti 
odpeljali na prigrizek v Grabnarjevo gostilno v Ra
dohovo vas. Z zadovoljstvom zato, ker je na polju 
kmetovega izobraževanja vendarle pognalo seme. Z 
zadovoljstvom, ker smo imeli občutek, da se krepi 
spoznanje, da je tudi kmečki človek potreben in 
željan znanja, da je pripravljen sodelovati in ustvar
jati, skratka — da je naš človek . . .

V im enu delavske univer
ze Trebnje je  28. februarja 
zvečer v osnovni šoli v Veli
kem Gabru Stefan Potočnik 
izročil potrdila 18 obiskoval
cem večerne km etijske šole, 
ki je  trajala dva meseca in 
obsegala 120 učnih ur. Pri 
podelitvi so bili razen vseh 
treh  predavateljev, inž. Mihe 
K rhina, inž. Alojza Metelka 
in veterinarja Franca Bunca, 
tudi predsednik ObS Ciril 
Pevec, predsednik občinske 
konference SZDL Slavko K r
žan, d irektor zadruge inž. 
Slavko Nemanič in zastopnik 
krajevne organizacije' SZDL 
Tone Praznik.

Prvi letnik večerne km etij
ske šole so končali: Prane 
Sirk, Danijel Kastelic, Franc 
Lavš, Janez Slak, Tone Sever, 
Alojz Zajc, Franc Kozlevčar, 
■Jpnez Bregar, Anton Fortuna, 
Alojz Kastelic, Lovrenc Se
ver, Stanislav Grčman, Stane 
Koleša, Jože Fortuna, Jože 
Tmovšek, Ivan Perko, Alojz 
Koporc in Anton Kanc.

2e v razgovoru na tej 
skrom ni slovesnosti se je  po
kazalo, da so obiskovalci ze
lo zadovoljni s šolo. V erjet
no ~?e niti ne zavedamo, ka
ko dragoceno je spoznanje 
kmetovalcev, ki brez ovin
kov, fraz in olepšav povedo

Fantje njeni zlati...
Drobci z obiska pri Mariji Lončarič, materi 
4 padlih partizanov iz Gornjega Zabukovja

Padili so njeni štirje  
fantje, padli drug za d ru 
gim: prvi 1942. leta, d ru 
gi 1943, tre tji 1944, četrti 
tr i dni pred  koncem voj
ne. Franci, Jožko, Stanko 
in 17-letni Ivan. Njihovi 
grobovi so posejani po 
vaseh pod G orjanci. Njo 
so zm erjali z banditovko 
in bili s puškinim i kopi
ti.

»če vas preveč ne p ri
zadenemo, ali nam  lahko 
poveste, kako ste spreje 
m ali tiste žalostne novice 
o  usodi svojih otrok?« 
sm o pred  letošnjim  8. 
m arcem  vprašali 80-letno 
M arijo Lončarič iz Gor. 
Zabukovja p ri Trebnjem , 
m ater osm ih otrok.

»Bild so strašn i časi. Ta
kratnega gorja in  boleči
ne skoraj ne m orem  več 
opisati. Vse je  minilo, 
ostali so le še spom ini. 
Vem, da so se m oji fant
je bojevali za pošteno 
stvar. Za to  stvar sem  
tudi sam a kot predsedni
ca AF2 v Belem griču 
pom agala in  p ri tem  m i
slila, da tudi m ojim  o t
rokom  drugod tako po
magajo.«

»In kako živite zdaj 
sam i v te j sobi občinske 
hiše v Mokronogu?«

»Po pokojnem  možu do 
bivam 420 dinarjev po-

Marija Lončarič: »Štir
je fantje, moji fantje 
zlati...«

kojnine in sem  kar zado
voljna. Včasih me obišče
jo  preživeli otroci, k i so 
po svetu, pa kaj, ko se 
danes vsem ljudem  tako 
neznansko mudi! Pom a
gajo m i sosedi, včasih se 
m e spom nijo otroci s šo
pkom  cvetja. Nimam se 
kaj pritoževati in obso
jam  tiste, ki tako kritiz i
ra jo , pa jim  je  trik ra t, 
ne, desetkrat bolje kot 
pred  vojno.« M. L.

15*letni Ivan Perko, ki 
bo kasneje prevzel doma 
kmetijo, je tudi v največ
jem snegu prihajal peš z 
12,5 km oddaljenih Vrtač.

svoje misli, da samo z zna
njem lahko napreduje tudi 
zasebno km etijstvo in samo 
s pomočjo znanja smo spo
sobni sprem eniti vse tisto, 
kar stalno ocenjujemo, d an e  
ustreza.

Tega so se ljudje, ki so 
obiskovali šolo, tudi zaveda
li. V Veliki Gaber so priha
ja li v največjem  snegu, v te
ku predavanj se je njihovo 
število celo večalo. 15-letni 
Ivan Perko je pešačil iz 12 
in pol kilom etra oddaljenih 
Vrtač! Ni to največja spod
buda, da bi prihodnjo zimo 
priredili predavanja tudi v 
drugih krajih  v občini? če  
bo le km etijska zadruga T re
bnje tako kot letos prispeva
la denar za plačilo stroškov
šolanja. m . l .

Trebnje: 
kandidati 

za poslance
V ponedeljek se je  v T reb

njem  sestala občinska kan- 
didacijska konferenca, ki šte
je 75 članov. N ajprej je na 
tajnem  glasovanju s popolno 
večino potrdila dosedanjega 
poslanca trebanjske občine 
M arjana Jenka za kandidata 
za poslanca republiškega 
zbora nove republiške skup
ščine. Druga dva predloga 
(M etod R otar in Franc Kre- 
se-čoban) n ista dobila po
trebne podpore na kandi
dacijski konferenci, č lan i 
kandidacijske konference so 
se z javnim  glasovanjem od
ločili, da soglašajo s tem, da 
je volilna lista 21. volilne 
enote, Lsamor spada tudi t r e  
banjska občina, zaprta, ker 
je le tako mogoče razdeliti 
m andate m ed štirim i občina
mi. V gospodarski zbor kan
dirajo: Jože Knez, Peter
Vujčič in Ivan Gole, v socd- 
alnozdravstvend zbor d r. Al
bin Pečaver in Jože Padovan, 
v kultuimo-prosvetni pa  Jože 
Suhadolnik in Anton Troha. 
Te kandidate bo potrjevala 
m edobčinska kandidacijska 
konferenca, za katero  je  tudi 
občinska konferenca v Treb
njem izbrala 20 članov. Za
sedala bo v sredo, 12. m arca, 
v Novem m estu.

V soboto 
proslava 

in tekmovanje
V soboto, 8. m arca, bo 

ob 19. u ri v prosvetnem  
domu v Trebnjem  prosla 
va dneva žena. Razen 
kratkega kulturnega pro
gram a bo na sporedu 
mladinsko tekmovanje 
»Pckaži, kaj znaš!« o p r
vem kongresu Protifaši
stične ženske zveze v Do
brniču, o kočevskem zbo
ru  in o drugem  zasedanju 
AVNOJ. V tekm ovanju, ki 
je  pravzaprav dolg za lan
sko oktobrsko proslavo 
v Dobrniču, bodo sode'o- 
vali učenci osnovnih šoi 
iz vse občane, razen njih  
pa tudi člana m ladinskih 
aktivov.

Proslave dneva žena 
pripravljajo  tudi v drugih 
večjih k ra jih  občine.

Razdejana cesta 
do Šentruperta
Na zadnjem  zboru volivcev 

v Šentrupertu  so obiskovalci 
znova ugotavljali, kako nujno 
potrebno je  u red iti cesto Sla
venska vas—Šentrupert—Lav
rica. Cestišče bi bilo treba 
razširiti vsaj za 1 m eter, tla 
kovati nekatere dele in  polo
žiti asfalt. Izvolili so tudi po
seben 5-članski odbor, ki naj 
bi potrkal na p risto jna vrata 
in zbral potrebni denar.

T R E B A N J S K E  I V E R I
■  DENAR ZA VRTEC NI ODO

BREN. Izvršni odbor republiške 
skupnosti otroškega varstva na 
predlog strokovne komisije na pet
kovi seji n i odobril posojila za 
dograditev otroškega vrtca v Treb
njem, ki so ga začeli graditi an
gleški mladinci. Ker za stavbo ni 
tehnične dokumentacije, prilagoje
ne našim predpisom, Je izvršni od
bor sklenil financirati načrt za 
preureditev, s tem načrtom pa se 
bo Trebnje lahko potegovalo za 
denarno pomoč na naslednjem na
tečaju.

■  MOST NA REKI KVAI. V so
boto in nedeljo bo v trebanjskem 
kinu na sporedu znani ameriški 
barvni film, 27-krat nagrajeni Most 
na reki Kval, ki je dobil tudi 7

nagrad Oskar. Predstava tra ja  dve 
uri in pol.

■  NACRTI MODNIH OBLAČIL. 
Podjetje KEMOOPREMA bo obra
tu  MODNIH OBLAČIL v Starem 
trgu zgradilo pri sedanji stavbi 
novo proizvodno dvorano, tako da 
bo obrat lahko zaposloval okoli 
300 delavcev. Več bomo o tem še 
poročali.

■  SLAB OBISK. Dickensova ko
m edija »Cvrček za pečjo«, s kate
ro se je prejšnjo nedeljo predsta
vila KUD France Prešeren iz Ljub
ljane, je doživela v Trebnjem slab 
sprejem. Neuspeha Je delno krivo 
mnogim neznano odrsko delo, del
no pa tudi razmeroma visoka 
vstopnina — 5 novih dinarjev.

TREBANJSKEf$tOYlCE



Kandidiranih 
premalo žensk 

in mladine
Na zadnjem  sestanku volil

ne kom isije p ri občinski 
konferenci SZDL Kočevje so 
ugotovili, da je kandidiranje 
potekalo v glavnem zadovo
ljivo, žal pa je  med kandi
dati prem alo žensk in mladi
ne. Na zborih volivcev in 
zborih delovnih ljudi, ki bo
do v kratkem , bodo skušali 
to popraviti. Razen tega naj 
bi v tistih  volilnih enotah, 
k jer imajo le po enega kan
didata, kandidirali še po ne
kaj občanov.

Novi odbor KO SZDL
V novi odbor krajevne or

ganizacije SZDL Kočevje-me- 
sto so bili izvoljeni: Sanda 
Cilenšek, Vera K ošir, M atija 
Praznik, Jože Kure, Feliks 
žagar, M arinko Vidoševič, 
Bude Urh, Anton Benčina, 
Metka Primožič, Stane Zem
ljak, Franc Jarc , Julij Pluit, 
Miha Majerle, Jože Berlan 
in Anton Hočevar, v nadzor
ni odbor pa Alojz Rauh, 
Ivan Vesel in M atija Cetinski.

Volitve, imenovanja
Na seji občinske kandida

cijske konference v Kočevju, 
ki je  bila 3. m arca, so bili 
izvoljeni za člane medobčin
ske kandidacijske konferen
ce za svojo republiško in 
zvezno volilno enoto: Ivan 
M ram or, Janez Lunder, Jože 
Furlan, dr. Božidar Tomič, 
Jože Smolej, Hedvika Pin
ta r, Miha M ajerle, Jože No
vak (DU), Rezka Ožura, Ivan 
Arko, Janez M erhar, Nace 
K am ičnik, Lado Gašparac, 
Lojze Rauh, Anica Šlajm er, 
Jože Novak (gasilci), Jože 
Ponikvar, Anton Benčina, 
Vera B astar, in Ju lka Heig- 
man.

Cene v Kočevju in 
Ribnici

Pretekli ponedeljek so veljale v 
trgovinah s sadjem In zelenjavo v 
Kočevju in Ribnici naslednje m a
loprodajne cene:

Kočevje: Ribnica: 
(cena v din za kg) 

krompir 1,10 0,90
sveže zelje 1,60 2,00
kislo zelje 1,75 do 1,95 2,00
kisla repa 1,75 —
fižol

v zrnju 4,85 do 8,75 5,00 in 7,00 
čebula 3,50 4,10
česen 13,50 16,00
solata 4,50 9,00
korenje 3,90 3,60
peteršilj 5,00 —
rdeča pesa 2,10 2,00
radič 11,10 in  18,00 — 
cvetača 3,90 4,50
jabolka 2,65 do 3,95 4,40 
hruške 3,50 —
pomaranče 5,00 in 5,70 5,20 
limone 5,30 5,60
banane 6,20 6,20
grozdje 5,00 —
jajca (cena

za kos) 0,57 in 0,68 0,70 in 0,85

Predstavljamo vam kandidate
Kandidacijski zbori so končani -  Po sedanjih predlogih bodo na 

listah predvidoma do štirje kandidati, izvoljen pa bo le eden

Kandidacijske konference Socialistične zveze v 
kočevski občini so zaključene in kandidati za odbor
nike občinskega zbora občinske skupščine so isbrani 
že v vseh volilnih enotah. Kandidacijske konference 
v delovnih organizacijah, kjer so izbirali in potrje
vali kandidate za zbor delovnih skupnosti občinske 
skupščine, pa niso bile izvedene le še za volilni enoti 
gostinstva in družbenih organizacij.

Na kandidacijskih konfe
rencah so bili izbrani nasled
n ji kandidati za odbornike:

— Za občinski zbor:
Volilna enota (VE) Struge: 

Milan H abjan in Anton Pu
gelj,

VE S tari log: Danijel Puc 
in Alojz Poje, ,

VE K oblarji: Alojz Oražem 
in Anton Košorog,

VE S tara cerkev: Angelca 
Umek in Ivan Starič,

VE Slovenska vas: Ivan 
Lavrič, Rudolf B artolj in Ivan 
M aršenič,

VE Kočevje-Mahovnik: H er
m an S truna in Jože K ošir,

VE Kočevje-Rožni teren: 
Tilka Kovačevič,

VE Kočevje — Trg svobode: 
Egidij Šinkovec,

VE Kočevje-Podgorska uli
ca: Andrej Klun in Drago Pa
vlina,

VE Kočevje-Reška cesta: 
Anton Krevs in Rudi Urh,

VE Kočevje-Mestni log: Na
da Hočevar in Frančiška Ža
gar,

VE Kočevje-Tng svobode: 
inž. Dušan Oražem in Bruno 
Ciglič,

VE Kočevje-stolpnice: inž. 
Miha Briški in inž. Miha Pa- 
pič,

VE Kočevje-Cankarjeva uli
ca: Božo Resinovič in inž. Sa
vo Vovk,

VE Kočevje-Kolodvorska 
ulica: Peter Šobar, ml., Aloj
zij Žnidaršič,

VE Rudnik, Roška cesta: 
Jože Novak in Tomaž Kavs, 

VE Rudnik: Alojz Smolič, 
VE Trata: Rajko Jenko in 

Drago Gril,
VE šalka vas: Franc F ur

lan, inž. Stane Letonja in 
Ivan Mrak,

VE željne: Ivan Križaj ml. 
in Vlado živkovič,

VE Dolga vas: Alojz P ret
nar, Jože Rajšel in Anton Rus 
ml.,

VE Lovild: Miha Nagu,
Alojz Ivančič ’in Albert Jak 
lič,

VE Mozelj: Alojz Stanič, 
Srečko K ošir, Slavko Kavran 
in Rudolf Gabrovec,

VE Koprivnik: Vlado Ober- 
sta r in  Ivan Marič,

VE Predgrad: Jože K aste
lic in  Stanko Pezdirc,

VE Kočevska reka: Janez 
In tihar, Dušan Lavrič,

VE B anja' loka: Miha Kla
rič in  Anton Rauh,

VE Fara: Franc Volf in

DROBNE IZ KOČEVJA
■  ■  ■  VELIKO ŠKODE po

vzroča odjuga, posebno po stre
hah. Zaledenele plošče na strehah 
polagoma drsijo in trgajo oporni
ke strelovodov, kar povzroča za
makanje streh. S strehami starih 
ali novih stavb je bilo precej težav 
in škoda bo veliko večja, kot so 
prvotno cenili, čeprav so čistili 
sneg s streh. Pri tem delu so polo
mili veliko kritine in žlebov.

■  ■  ■  NAROČNIKI DOLENJ
SKEGA LISTA berejo, koliko knjiž
nih nagrad prejmejo novi naroč
niki lista, ki jim  je bil žreb na
klonjen. Prav je  tako. So pa na
ročniki, ki s tem niso povsem za
dovoljni. Predlagajo, da bi prire
dili občasno tudi nagradno žreba
nje knjižnih d ari za stare naroč
nike, ki so naročeni na list že 10, 
15 let ali celo od vsega začetka 
njegovega izhajanja. Pripomba Je 
umestna. To bi bile nagrade za 
vztrajnost naročnikov

■  ■  ■  PLANINSKO DRUŠTVO 
Je imelo v domu telesne kulture 
občni zbor, ki je bil dobro obis
kan. H krati so priredili tudi m ajh
no razstavo slik društvenega foto- 
krožka in filatelistično razstavo 
enamk planinskega cvetja. Raz
stavljali so člani društva. Za le

tos so prejeli bogat delovni načrt, 
v katerem je poudarjena predvsem 
skrb za vzdrževanje društvene ko
če pri Jelenovem studencu za Mest
nim vrhom (1022 m ), poživitev 
propagande te krepitev stikov z 
mladino. Za predsednika je bil po
novno izvoljen marljivi Jože Ada
mič. Po občnem zboru je  prikazal 
eastopnik Planinske zveze Slove
nije diapozitive Julijskih Alp, ki 
jih je dopolnil s predavanjem.

■  ■  ■  VREMENSKA HIŠICA s 
potrebnimi instrumenti in vremen
skimi podatki bi bila zelo potreb
na. Postaviti bi jo  bdlo na ustre
zen prostor, mogoče pri avtobusni 
postaji, kjer bi jo  lahko oskrbo
valo turistično društvo. Predlagam, 
da bi se zavzelo za postavitev vre
menske hišice Turistično društvo 
Kočevje. To bi bilo za mesto ne
kaj novega, za občane in turiste 
pa zanimivega in koristnega

■  ■  ■  NAKUPOVALCI PTIČJE 
KRME se pritožujejo,, da Je v me
šanici skoraj 30 ostotkov raznih 
cm in semen, ki Jih ptiči kljub 
budi stiski ne pozobljejo. Vseka
kor je to previsok kalo. Poskrbeti 
bi bilo treba, da bi bila mešanica 
krme sestavljena iz semen in zm 
ca ptice iz naših gozdov in vrtov.

Anton Škvarč,
VE Osilnica: Slavko Ferbe

žar, Drago štim ac in Jože 
Kovač,

VE Draga: Anton Pajnič in 
Alojz Pantar.

— Za zbor delovnih skup
nosti:

VE Rudnik 1.: Stane Ko
vač ec, Ignac K rižm an in Franc 
Kužnik,

VE Rudnik 2.: Miro Pahor 
in Albin Svete,

VE Tekstilana: Tone Lev
stik  in M irko Rupačič,

VE LIK 4.: Pavel Peček, 
Anton Muhvič in Veno Aupič, 

VE LIK 5.: Ludvik Recek, 
Milan Pajnič in Tomaž Škuf
ca,

VE Melamin: inž. Ivan P re
zelj, Tone Kovačič in Lojze 
Levstik,

VE Itas 7.: Branko Obra- 
novič, E rnest Gergar, Franc 
Šilc in Jože H orvat,

VE Itas 8.: Alojz špo ler in 
Anton Koleta,

VE INKOP: Dominik Tro
bentar,

VE Zidar: inž. Oto Devjak 
in M artin Južnič,

VE Avto: Stane Ocepek in 
M arjan Krivec,

VE E lektro: Rudi Gruden 
in Rudi Zbačnik,

VE Trgoprom et: Joža Ma
rinč, Rudi Rauh in Drago Ža
gar,
VE Pugled: M atija Praznik in 
Stane T rdan  

VE Oprema: Franc Artač, 
Jože Ilc, Rudolf Jaklič in Mi
ha Jurkovič,

VE Trikon: Ivan Zabukovec 
in Lucija G ruber,

VE KGP 17.: M iran Smola 
m Feliks Vidmar,

VE KGP 18.: Jože Škulj in 
Anton Zupančič,

VE KGP 19.: inž. Anton 
Gregorič in inž. Anton Pre
lesnik,

VE KGP 20.: inž. Edo Čer
m elj in Anton Štiglic,

VE Snežnik: 21.: Ivan Ok- 
rajšek  in Anton Bartol,

VE Snežnik 22.: T atjana Li
čen,

VE KGP 23.: Janez Kovač 
in M arjan Brecelj,

VE KGP 24.: M atija Jakšič 
m Anton Peterlin,

VE Gimnazija: prof. Miloš 
Humek,

VE Osnovna šola: prof. Da
na Jerše, M arija Benčina in 
prof. M irko Levstik,

VE Zdravstveni dom: dr. 
Marko Vizjak,

VE Zavod za socialno zava
rovanje: Meta Kokalj,

VE Občinska skupščina: Mi
ro Hegler.

VE Družbeno politične or. 
ganizacije:Nace K am ičnik in 
Anica Arko.

V vseh volilnih enotah, ki 
jih  je  skupaj 60, bo izvoljen 
le po en odbornik, čeprav bo
sta  na volilnih listih  v večini 
prim erov dva kandidata, pa 
tudi po trije  ali celo po štirje .

O sedanjih kandidatih bodo 
dokončno razpravljali in od
ločali še zbori volivcev in zbo
r i delovnih ljudi, ki bodo po 
14. m arcu. Volilci bodo na 
svojih zborih, seveda ob do
ločenih pogojih (če bo p ri
sotna najm anj desetina vseh 
volivcev itd .) lahko kandidat
ne liste zavrnili, dopolnili ali 
sprem enili.

Poroštvo TRIKONU
Občinska skupščina Kočevje 

je  pred  kratkim  izdala pod
je tju  TRIKON poroštveno iz
javo za najetje kredita pri 
Zavodu za zaposlovanje v 
Ljubljani. TRIKON je  zavod 
zaprosil za 120.000 din kredita 
za dobo dveh let po 2-odstot- 
ni obrestni m eri. S tem  de
narjem  bo podjetje nakupilo 
nove stro je , zaposlilo več de
lavcev in seveda povečalo tu 
di proizvodnjo.

Jože Rački, cestar iz Oskrba, je bil edini proti asfalti
ranju ceste Kočevje—Delnice in tudi edini, ki nam je 
dejal, da ni pripravljen plačevati samoprispevek za 
modernizacijo le ceste, pa še to le zato, ker nima de
narja. Pravi, da bi bilo treba cesto razširiti in odpraviti 
ovinke, ker trdijo vsi šoferji, s katerimi je doslej govo
ril, da je preozka, čudno se mu zdi tudi, da je povsod 
drugod laže dobiti denar za urejanje cest, le za to 
cesto ga ni. (Foto: Primc)

Bolje je nekaj kot nič
Regionalni program razvoja turizma na Kočev
skem je sicer nepopoln, vendar bodo na njegovi 

osnovi le lažje načrtovali razvoj turizma

Svet za finance občinske 
skupščine Kočevje je na zad
nji seji sklenil, da bo plačal 
regionalni program  razvoja 
turizm a na Kočevskem, ki so 
ga izdelali sodelavci Dolenj
ske turistične zveze, čeprav 
občina prej ni tega program a 
uradno naročila.

Program u so turistični de
lavci in drugi očitali več po
m anjkljivosti. Tako p ri ugo
tavljanju sedanjega stanja 
program  navaja nekatere ob
jekte, ki jih  v Kočevju že 
približno deset let n i (kopali
šče, sm učarske skakalnice); 
pri načrtih  za naslednjih 30 
let pa so m u nekateri zame
rili, da . je  preobširen, p re 
drag in podobno.

Vendar je  končno prevlado

valo m nenje, da je le bolje 
im eti program , pa čeprav je 
pom anjkljiv, kot nič.

Na osnovi tega program a 
bo verjetno ocom ska skup
ščina le sprejela svoj pro 
gram  razvoja turizm a, ki bo 
izdelan za krajše  obdobij e.
V njem  bo zajela le nekaj 
najpom em bnejših turističnih 
žarišč (Kočevje z okolico, 
območje Kolpe).

Z ZBORA OBČANOV KOČEVJA

Sprejet je delovni program za letos
Določeno je, katere ulice bodo letos asfaltirane in katere bodo dobile 
javno razsvetljavo -  V bodoče naj bi sklicevali zbore občanov za posa

mezna mestna območja -  Spet tekmovanje za čimlepši videz hiš

Na nedavnem zboru občanov mesta Kočevja so 
občani razpravljali predvsem o komunalnih zadevah 
mesta, sprejeli program dela krajevne skupnosti in 
izvolili nekaj novih članov v svet krajevne skupnosti.

Program  predvideva:
— da bodo letos asfaltirane 

Rožna in Bračičeva ulica, del

Prvič podaljšano 
bivanje

Septem bra letos nam erava
jo v Kočevju prvič uvesti 
dva oddelka podaljšanega bi
vanja učencev v šoli: enega 
nam eravajo odpreti p ri os
novni šoli, drugega pa pri 
posebni osnovni šoli. To hi 
hil sploh prvi poizkus uved
be podaljšanega bivanja 
učencev na šolah kočevske 
občane.

Štipendirati 
nadarjene!

2e večkrat je  bilo predla 
gano, naj bd v kočevski obči 
ni ustanovili sklad za štipen 
dirano e nadarjenih učencev 
Na zadnji seji občinske skup 
ščime je  bilo spet predlaga
no, naj bi gospodarske orga
nizacije razen za svoje potre
be štipendirale še vsaj po 
enega nadarjenega učenca. 
Vse kaže, da bo končno sklad 
le ustanovljen, saj vedno več 
odgovornih ljudi spoznava, 
da je koristno in celo nujno 
potrebno štipendirati nadar
jene učence.

ceste na stadion in Podgor
ska ulica;

— da bodo dobile javno raz. 
svetljavo: Bračičeva ulica,
nova Tomšičeva cesta in no
vo naselje ob Kolodvorski 
ulici;

— da bodo ulice, ceste, 
parki in javna razsvetljava 
prim erno vzdrževani;

— da bo v sodelovanju s 
T urističnim  društvom  tudi 
letos razpisano nagradno tek
m ovanje za čim lepšo podo
bo hiš in njihove okolice;

— da bo čim  bolje organi
zirana civilna zaščita;

— da bo KS tesneje sodelo
vala p ri reševanju zadev s 
področja otroškega varstva, 
socialnega skrbstva, zaposlo
vanja m ladine in p reskrbe ob
čanov;

— da bo KS zahtevala 
čim prejšnjo izdelavo dolgo
ročnega program a kom unal
nih del na obm očju m esta, 
predvsem  pa v novih zazidal
nih okoliših

K reševanju vseh teh in 
drugih zadev, ki izhajajo iz 
skupnih potreb občanov, bo 
skušala krajevna skupnost 
pritegniti čimveč ljudi in o r
ganizacij.

V razpravi pa je bilo še 
posebno poudarjeno, da je

sedanja oblika sklicevanja 
zborov občanov neprim erna. 
Več priso tn ih  je  predlagalo, 
naj bi bili sestanki po posa
meznih delih m esta (terenih, 
ulicah), kar bi bilo za občane 
bolj privlačno. Udeležba na 
takih zborih b i bila večja, pa 
tudi razprava bolj sproščena. 
Krajevna skupnost b i m ora
la vse to  delo voditi in ga 
usklajevati tako, da posam e
zni dela m esta ne bi bili p ri
krajšani.

Kandidata: Benči
na in Ocepek

Na seji občinske kandida
cijske konference, ki je bi
la 3. m arca v Kočevju, so s 
tajn im  glasovanjem izbrali 
za kandidata za republiški 
zbor Draga Benčiča, kd. je 
dobdjl 63 glasov, in Staneta 
Ocepka, ki je dobil 40 gla
sov. Seja je  prisostvovalo 
63 članov konference od 75 
izvoljenih. Na aprilskih vo
litvah pa se bodo m orali 
volivci odločiti za enega od 
obeh kandidatov. Na konfe
renci so razpravljali še o po
ročilu v zvezi s predvolilnim 
delom, o možnih kandidatih 
za ostale zbore republiške in 
zvezne skupščine ter izvolili 
20/člamsko m edobčinsko kan
didacijsko konferenco za 
svojo zvezno in republiško 
volilno enoto.

Prisilni 
nakup

Pred. dnevi m i je  poto
žil znanec, da m u neka 
zagrebška založba grozi s 
tožbo, čeprav ni ničesar 
zakrivil.

Se poleti, ko se je  vrnil 
z dopusta na m orju, je  
našel v poštnem  nabiral
niku med ostalo pošto  
tudi knjigo. V pism u, ki 
je  bilo knjigi priloženo, 
je pisalo: »če knjige ne 
vrnete do 1. avgusta, vas 
bomo sm atrali za kupca 
in nam nakažite 70 din 
(novih), kolikor knjiga 
stane.«

Glej ga, vraga! B il je  že 
5. avgust in rok za vrnitev 
knjige je  že potekel. Zna
nec je  brez posebnega 
prem išljanja hitro stekel 
na pošto in knjigo vrnil 
pošiljatelju. Menil je, da 
bo kljub zam udi nekaj 
dni vse v redu. Pred dne
vi pa je  dobil iz Zagreba 
strog opomin, da mora 
knjigo takoj plačati, sicer 
ga bodo tožili.

»Kaj hočem, knjigo  
bom moral plačati, ker 
sem  jo  vrnil po pošti in 
nim am  nobenega potrdila, 
da sem  jo  res odposlal.«

Tako bo znanec knjigo  
plačal, pa še brez nje bo.

Proslava dneva 
žena

Danes zvečer ob 18. u ri bo 
v dvorani množičnih organi
zacij v Kočevju svečana p ro 
slava v počastitev dneva žena.
V kulturnem  delu program a 
bodo sodelovali s petjem , p ri
zorčki in s plesom cicibani iz 
vzgojnovarstvenega zavoda, 
učenci osnovne šole in gojen
ci glasbene -šole. Dan žena 
bodo slovesno proslavili, kot 
je v Kočevju že običajno, tu 
di v vseh delovnih organiza
cijah. Mnogi kolektivi bodo 
svoje tovarišice tudi pogosti
li v delovni organizaciji ali 
pa gostiščih.



Z  OBČNEGA ZBORA ZB SODRAŽICA

Krediti za obnovo stanovanj
Tudi naprej bodo zbirali zgodovinsko gradivo -  

Razveljaviti sklep o dvojnem štetju let

K lju b  s la b e m u  v rem en u  se je  z b ra lo  n a  n ed av 
n em  o b čn em  zb o ru  k ra jev n e  o rg an iza c ije  Zveze b o r 
cev v S o d raž ic i p re ce j članov

Med borci je precejšnje za
nim anje za stanovanjske kre
dite. Ti krediti bodo dodelje
ni iz posebnega sklada, na 
katerem  se zbira denar na
mensko za gradnjo stanovanj 
bivših borcev. Koliko denarja 
bo dodeljeno ribniški občini, 
se še ne ve. Potrebe, če jih 
ocenjujem o po številu pro
silcev, so zelo velike. Tudi v 
Sodražici je nekaj nujnih p ri
merov.

Veliko pozornost so posve
tili zbiranju zgodovinskega 
m ateriala iz časov NOB. Na 
tem  področju so dosegli že 
nekaj uspehov. Dogovorili so 
se, kako bodo zbirali to gra 
divo tudi v bodoče.

Seznanili so se še z novim 
pravilnikom  o dodeljevanju 
družbene pomoči (priznaval
nin) bivšim borcem . Novi p ra 
vilnik, ki ga je  občinska 
skupščina Ribnica že potrd i
la, je  ugodnejši in  daje več 
borcem  pravico do družbene 
pomoči.

Pogovorili so se tudi o k li
m atskem  zdravljenju članov

Delo sindikata v 
Stanovanjskem 

podjetju
Sindikalna organizacija v 

Stanovanjsko komunalnem 
podjetju Ribnica si je  za le
tošnje leto zadala predvsem 
tele naloge: po posameznih 
delovnih enotah bo organizira
la sestanke članov kolektiva, 
na katerih  bodo proučevali 
sam oupravne akte podjetja; 
v dogovoru z upravo podjet
ja bodo organizirali strokov
na predavanja o sam ouprav
nem sistem u v delovnih or
ganizacijah; ustanovili bodo 
strelsko družino in sodelova
li na športnih igrah gradbin
cev Slovenije.

Sindikalna organizacija bo 
poskrbela za čim večjo ude
ležbo svojih članov v krvo
dajalski akcija, ki bo m aja. 
Organizirali bodo skupinski 
izlet za člane kolektiva in 
ustanovili blagajno medseboj
ne pomoči. Pozabili niso tu 
di na 8. m arec — dan žena.

ZB. Lansko leto so dobili v 
te namene 1.200 din, ki so 
jih razdelili šestim  članom. 
Predstavnik občinskega odbo
ra ZZB NOV je  povedal, da 
bo letos uvedena posebna 
zdravstvena kartoteka vseh 
članov ZB.

Ker im ajo na področju or
ganizacije nekaj borcev za se
verno mejo, so razpravljali 
tudi o njihovih zadevah. 
Končno pa so na predlog čla
nov ZB iz Slemen sklenili 
razveljaviti odločbo o prizna
nju dobe nekem u občanu, ki 
nima pogojev za dvojno štet
je. Zahtevali so, naj se celo
ten postopek obnovi. -r

Predrago meso
Živino naj b i ribniška za

družna m esarija dražje odku
povala ali pa m eso ceneje 
prodajala, to  so na zadnji 
seji občinske sLcupščine R ib
nica zahtevali odborniki. Pre
dlagali so tudi, naj b i KZ 
kmetom, ki prodajajo  mleko, 
razdelila vsaj del dobička, ki 
ga im a z odkupom  in  prodajo 
mleka. Te zahteve so izrazili 
med razpravo o  finančnem 
stan ju  v KZ Ribnica.

Ne bo zmešnjave
V Sodražici sta dve volilni 

enoti, zato so imeli na p re 
teklih volitvah tud i po dve 
volišči, ki sta  bili v različnih 
stavbah. Volivci nikoli niso 
zanesljivo vedeli, na katero 
volišče m orajo, zato so ne
kateri precej prehodili in 
spraševali, preden ^so prišli 
na pravo volišče. Vse kaže, 
da se letos zm ešnjava ne bo 
ponovila, ker bosta obe voli
šča predvidom a v šolski telo
vadnici.

**: *  '> P
. , ' ' i  i »

V velikolasko osemletko se vsak dan vozi okrog 80 šoloobveznih otrok. Sprevodnik 
pravi, da so pridni, da čakajo avtobus lepo v vrsti in se ne prerivajo. Tudi to so 
se ze naučili, da morajo odstopiti sedež invalidu ali starejši osebi, kadar pride 
v avtobus. (Foto: F. Modic)

ANALIZA KANDIDATOV ZA ODBORNIKE V OBČINI RIBNICA

Kandidati pod drobnogledom
Med kandidati le 7 žena in dva, mlajša od 25 let, 16 članov ZK in 13 bivših 

borcev -  Doslej kandidiranih 90, izvoljenih pa bo 52 odbornikov

K a n d id a c ijsk i zb o ri o b čanov  in  d e lo v n ih  lju d i 
v rib n iS k i o b č in i so  ko n čali. N a te h  k o n fe ren ca h  je  
bilo  p re d la g a n ih  m  p o tr je n ih  90 k a n d id a to v  za o d 
b o rn ik e  o b č in sk e  sk u p šč in e . Z a o b č in sk i zbo r, v k a 
te re g a  b o  izv o ljen ih  26 o d b o rn ik o v , je  b ilo  p re d la g a 
n ih  in  p o tr je n ih  50, za zb o r d e lovn ih  sk u p n o s ti p a  
40 k an d id a to v .

Mali oglas,
ki ga objavljate v Dolenjskem 
listu — zanesljiv uspeh! Prebe
re ga 100.000 gospodinj, vdov
cev, kmetovalcev, dijakov, 
uslužbenk in vojakov doma in 
po svetu! Poizkusite!

Kandidacijlske konference 
so p ri kandidiranju odigrale 
zelo pomembno vlogo, saij je 
bilo na n jih  predlagano kar 
75 kandidatov, m edtem  ko 
so ostale predlagale razne 
družbeno-paMitiične organizaci
je in  drugi.

Precejšnje pom anjkljivosti, 
ki jih  bo treba odpraviti v 
predvolilnem  obdobju, pred
vsem na zborih vlilicev sp: 
med 90 kandidati za odbor
nike je  le 7 žena; do 25 let 
stara  kandidata sta  le diva, 
od 25 do 30 let pa  jih  je  13. 
Največ predlaganih kandida
tov je  starih  30 do 39 let, in 
sicer 46; od 4© do 54 le t je 
potrjenih 23, nad 55 let pa 
6 kandidatov.

Po narodnosti so razen 
enega vsi Slovenca. Po šolski 
izohraabd je stanje zadovolji

vo: z visoko šolo jih  je 9, z 
višjo 3, s srednjo 21, z nepo
polno srednjo šolo 18 in z 
osnovno šolo 33 kandidatov, 
le 6 pa jih  nima dokončane 
osnovne šole. Razen tega la
hko ugotovimo, da je od 
vseh predlaganih kandidatov 
19 kvalificiranih delavcev. Po 
poklicih je največ zasebnih 
km etijskih proizvajalcev (22) 
in delavcev (21). Precej moč

no so zastopani tudi usluž
benci (11), inženirji in tehni
ki (11), zasebni obrtniki (10) 
itd.

Med sedanjim i kandidati je 
28 takih, ki so že bili enkrat 
ali večkrat odborniki, vsi 
ostali pa kandidirajo prvič. 
Članov ZK je med kandidat: 
16, 13 pa je bivših borcev 
NOV.

Za poslance republiškega 
zbora so bili s tajnim  glaso
vanjem predlagani: France Ilc 
(36 glasov), A’ojz Andoljšek 
(30 glasov) in Danilo Mohar 
(29 glasov). Predlaganih jeb i- 
bo 5 možnih kandidatov, ven
dar Pavel Bojc in Janez Kozi
na nista dobila dovolj glasov.

Grmada izgublja ugled
Izgublja pa tudi prijatelje -  Kriva je slabo vzdr
ževana cesta -  Ohranimo enega izmed biserov 

Ribniške doline! Gre za ugled občine

SPREHOD SKOZI STANOVANJSKO KOMUNALNO PODJETJE

Vse dejavnosti že brez izgube
Več dejavnosti, ki so v preteklih letih samostojne ali v sklopu drugih 
delovnih organizacij imele izgubo, zdaj uspešno posluje -  Samoupravljanje

se vedno bolj uveljavlja

O S ta n o v a n jsk o  k o m u n a ln em  p o d je tju  R ib n ica  
sm o  p o g o sto  s liša li in  b ra li p red v sem  slabo . N a n e 
d av n em  se s ta n k u  te g a  k o le k tiv a  p a  je  b ila  p rik a z a n a  
tu d i d ru g a  p la t m e d a lje , k i je  p o k aza la , d a  so  b ile  
k r itik e  v časih  p re h u d e  in  so, po  m n e n ju  članov  k o 
le k tiv a , šk o d ile  p o d je tju .

No, podjetje je pokazalo, 
da je sposobno živeti. O bra
čun za lani izkazuje, da so 
bile vse dejavnosti podjetja 
donosne.

Opekam a je vsa prejšnja 
leta izkazovala izgubo, lani 
pa je poslovanje zaključila s 
pribitkom , res m alenkostnim , 
okoli 4.000 din. Se leto prej 
je imela 150.000 din izgube. 
Ta uspeh so došegli z boljšo 
organizacijo d&a in istim  šte
vilom zaposlenim. Opekarno 
nam eravajo . povečati in mo
dernizirati, saj je po opečnih 
izdelkih veliko povpraševanje.

V kratkem  času, odkar se 
je v rtnarija  priključila Sta
novanjsko kom unalnem u pod
je tju  (prej je bila pod KZ 
Ribnica), se ie izvlekla iz iz

gub in poslala donosna. Res 
je pribitek še skrom en, toda 
najpom em bnejše je, da je ko
lektiv dokazal, da se da po
slovati tudi brez izgube in da 
im ajo možnosti za napredek.

Najpom em bnejša dejavnost 
v podjetju  je gradbena sku
pina. čeprav je leto uspešno 
zaključila, je bilo na sestanku 
kolektiva poudarjeno, da je 
v tej dejavnosti še precej ne
izkoriščenih rezerv. Predvsem 
bo potrebno uvesti boljšo or
ganizacijo dela, nagrajevanje 
po učinku, večjo skrb nad po
rabo gradbenega m ateriala 
itd. Letos se tej skupini obeta 
več gradenj kot lani.

Komunala je  dejavnost pod
je tja , ki je najbolj izpostav
ljena kritiki občanov. Ljudem

pač ni vseeno, kako so ob
činske ceste oskrbovane. Ven
dar vse kaže, da bo letos na 
račun komunale precej manj 
k ritik  kot lani. Tudi komuna
la je zaključila lansko poslov
no leto brez izgube.

Povprečni mesečni osebni 
dohodki zaposlenih so 750 
din. Nizka številka gre pred
vsem na račun velikega* šte
vila nekvalificiranih delavcev. 
Z nadaljnjim  izboljševanjem 
organizacije dela in večjo pro
duktivnostjo pa bodo letos, 
tako so se dogovorili na se
stanku kolektiva, povečali 
povprečne osebne dogodke za 
200 din na zaposlenega.

Naj zaključimo z ugotovit
vijo, da se delavsko sam oup
ravljanje v podjetju  vedno 
bolj uveljavlja in da je  tudi 
sindikalna podružnica našla 
pravo vsebino dela. Njen pro
gram , ki ga bodo začeli ures
ničevati v kratkem , predvi
deva,. da bo ena najvažnejših 
nalog strokovno izobraževa
nje članov k o le k t^  r

O rtneški in velikopoljanski 
turistični delavci so se na zad- 
zadnji seji pred  občnim zbo
rom  pogovorili o novih na
logah v prihodnji sezoni. 
Ugotovili so, da je  prom et na 
Grmadi močno padel. Vzrok 
je, da cesta od Velikih Poljan 
do Vrha še vedno ni prim er
no vzdrževana, čeprav je če
trtega reda.

Turistično društvo pomaga 
vzdrževati cesto, kolikor mo
re. Vsekakor pa je  dolžnost 
komunale, da jo vzdržuje, saj 
dobi za vzdrževanje cest če
trtega reda tudi denar.

Nujno bi bilo treba na tej 
cesti nastaviti cestarja. Reši
mo končno to desetletno na
logo in ohranim o G rm adi ug
led, ki si ga je  s svojim i iz
rednimi lepotam i pridobila! 
Prav zaradi slabe ceste izgub
lja zdaj goste in prijatelje. 
Ugotavljamo tudi, da postaja 
dom na Grmadi le še gostil
na in ni več prijetno izletišče.

Premalo dohodkov
Občinska skupščina Ribnica 

je lani dosegla za 7,30 odstot
ka so zabeležili p ri prispev
kih iz dohodka od km etijstva 
in obrti. Zaradi tega so bili 
tudi proračunski izdatki ob
čutno nižji, kot je bilo pred 
videno. Planiranim  izdatkom 
so se najbolj približale na
slednje dejavnosti: državni or
gani, socialno skrbstvo, k ra 
jevne skupnosti in zdravstve
no skrbstvo; najm anj pa kul
tu m o-prosvetna dejavnost.

Na seji so sklenili, da se bodo 
na občnem zboru tem eljito 
pogovorili, kako bi zagotovili 
Grm adi napredek in k je  do
biti denar za to. Vendar bo
dočnost Grmade ne bi sm ela 
biti le  skrb turističnih delav
cev O rtneka in Velikih Po
ljan, am pak tudi občine. Gre 
nam reč za ugled občine in 
naše Ribniške doline. V. P.

Pred zbori 
bojevniških 
organizacij

Krajevne organizacije Zve
ze borcev NOV, Združenja 
rezervnih oficirjev in podofi
cirjev ter Zveze vojaških voj
nih invalidov v ribniški ob
čini bodo zaključile letne ob
čne zbore predvidoma do 20. 
marca. Na njih bodo izvolili 
tudi delegate za svojo letno 
občinsko konferenco, ki bo 
predvidoma v drugi polovici 
marca.

Najštevilnejša borčevska 
organizacija je  Zveza borcev. 
Zato se tu poraja največ pro
blemov. članstvo se stara, 
kar je naraven pojav. S sta
rostjo prihajajo težave in bo
lezni. številni borci nimajo 
urejenih stanovanj. Nekateri 
živijo v težkih gmotnih raz
merah. O teh in drugih vpra
šanjih bo tekel razgovor na 
občnih zborih, člani ZROP 
pa bodo razpravljali pred
vsem o strokovnem izobraže
vanju in organizaciji ljudske 
obrambe. v  -r

Potrdili kandidate 
za poslance

V Ribnici je  bila 4. m arca 
občinska kandidacijska kon
ferenca, na kateri so p o tr
dili kandidate aa republiške 
poslance. Razpravljali so tu 
d i o  kandidatih za poslance 
zvezne skupščine in o kandi
datih  za republiške pos’amce 
zborov delovnih skupnosti, 
ki jih  volijo skupno z obči
nam a G rosuplje in Kočevje. 
Razen tega so izvolili 20-član- 
sko delegacijo za medobčin
ski kandidacijski konferenci
v Grosupljem in Novem me
stu.

Razpravljali so tudi o po
ročilu o kand:dac:jskih kon
ferencah in o merilih za 
kandidiranje, ki tem elje 
predvsem na bcdočih nalo
gah skupščin; te naloge je 
začrtal volilni program  
SZDL. Več o konferenci bo
ste brali v prihodnji števil
ki našega lista. -r

Tudi letos ne bo 
lahko

Po dosedanjih izračunih, ki 
niso dokončni, bo imel p ro 
račun občine Ribnica letos 
2,905.500 din dohodkov in iz
datkov. Največ dohodkov bo 
na račun davkov in prispev
kov, največ izdatkov pa za 
delo državnih organov, soci
alno skrbstvo in negospodar
ske investicije. Dokončno bo 
predvidom a proračun sestav
ljen in sprejet še v tem  
mesecu. Vse xaže, da tudi le
tos p ri sestavljanju proraču
na ne bodo imeli lahkega 
dela, ker se obetajo m anjši 
dohodki, kot so potrebe upo
rabnikov proračuna.

RIBNIŠKI ZOBOTREBCI
■  ■  ■  CESTA OD DOLENJE 

VASI DO ŽLEBIČA se iz dneva v 
dan spreminja v pravo razvalino. 
Na več odsekih Je dobesedno raz- 
orana, asfalt se je dvignil, tako da 
je pogled na razdejanje' kaj žalo
sten. Skoda je že zdaj precejšnja. 
Menimo, da je nujno to cesto od 
21ebiča do Ribnice temeljito ob
noviti, ker popravila zelo malo po
magajo, stanejo pa veliko.

■  ■  ■  CESTA OD BANKE do 
železniške postaje v Ribnici Je bila 
slabo plužena. Vožnja z avtomobi
lom po njej je že pravo junaštvo. 
Ob tej cesti leži tudi osnovna šola 
in otroški vrtec. Odgovorni za plu
ženje cest v Ribnici so verjetno 
spregledali, da Je Kolodvorska 
cesta pomembna prometna žila, za
to bi Jim priporočili, naj ji v bo
doče posvete večjo skrb kot ob 
zadnjem snegu.

■  ■  ■  POLJANCI SE TRDO
VRATNO upirajo, da bi izgubili 
svojo šolo. Močan argument tistih, 
ki predlagajo ukinitev šole na Ve

likih Poljanah, je tudi ta, da se 
v tem šolskem okolišu rodi zelo 
malo otrok, zato ni dovolj šolar
jev. Toda kdo je kriv, da je sta
nje takšno? Mislim, da je to več 
kot na dlani.

■  ■  ■  O RIBNIŠKEM »ŽUP
NIŠČU«, kjer živi nekaj ribniških 
delavskih družin, smo v našem li
stu že poročali. Podobno stavbo 
imajo tudi v Sodražici. V njej, ki 
ne zasluži tega imena, prebivajo 
ljudje, ki si drugje ne morejo naj
ti strehe. Stavba, v kateri prebi
vajo, je slaba in dotrajana, zato 
se prizadeti ljudje želijo čimprej 
izseliti v človeku primerna stano
vanja.

■  ■  ■  ŠTEVILNE VOZNIKE 
osebnih avtomobilov je velik sneg 
prisilil, da so za nekaj tednov mi
rovali. Garaže in druge prostore, 
kjer imajo na varnem motoma vo
zila, je zamedlo. Toda kdo si bo 
kratil čas s kidanjem? Zato je bil 
promet z osebnimi avtomobili v 
zadnjih dneh precej redkejši.

I REŠETO
/



Zadnja beseda 
na zborih volilcev

V nedeljo so bile končane 
zadnje kandidacijske konfe
rence v krajevnih organizaci
jah SZDL na območju občine 
Črnomelj.

V Starem  trgu so za od- 
bom iškega kandidata predla
gali prof Marka Kobeta, v 
Grmošnjicah Matijo Simoniča 
in Antona Pluta; v Adlešičih 
Ivana G rabrijana in Ivana 
Požeka; na Belčjem vrhu 
Franca Rožmana, Adolfa Tkal
čiča in Alojza Veseliča; na 
Sinjem vrhu Jožeta M adroni
ča, Ivana Vrbanca; v Grib
ljah Alojza Starešiniča in Pe
tra  Požeka, v Tribučah Iva
na Jankoviča in Zdravka 
Vukčeviča.

O kandidatih za občinske 
odbornike bodo razpravljali 
še občani na zborih volivcev 
ki se bodo zvrstili med 15. 
in 25. marcem.

Šivalni tečaj 
v Semiču

Zavod za kultumo-prosvet- 
no dejavnost nam erava orga
nizirati v Semiču šivalni in 
krojna tečaj tovarne BAGAT 
ki se bo predvidoma začel 
15 m arca. Vse interesente va
bijo, naj se pismeno, osebno 
ali telefonsko prijavijo Zavo
du za kultum o-rpasvetno de
javnost v Črnomlju, kjer do
bijo tud> obširnejša pojasni 
la Stroški tečaja znašajo 60 
din šivalne tečaje bodo ime
li jeseni tudi v Adlešičih 
G ribljah. Dragatušu in na Vi 
nioi. K. w

Dragatuš: v nede
ljo »Kresniček«
Za dan žena bo šolska igral

ska skuDina v D ragatušu u pri
zorila v nedeljo. 9. marca, ob 
15. uri spevoigro »Kresniček«. 
S to predstavo bodo tudi tek
movali za Župančičevo nagra 
do. Pri zahtevni igri sodeluje 
27 otrok, režijo je prevzela 
Mara š tu la r, sodeluje pa tudi 
Silvester Mihelčič z elektron
sko harm oniko Prizadevni ig
ralci vadijo že od novembra, 
na vaje pa nekateri prihajajo 
tudi od daleč. Vsekakor bo 
uorizoritev spevoigre, kakrš
ne v Dragatušu še niso videli, 
posebno za starše zanimiva. 
Bodo vsai videli, kaj zm orejo 
njihovi otroci.

Manika parkirnih 
prostorov

Svet za splošno upravo in 
notranje zadeve pri občinski 
skupščini Črnomelj je pred 
kratk im  razpravljal o moč
nem pom anjkanju parkirnih 
prostorov sredi mesta. Ugo
tovili so, da bi bilo možno 
urediti parkirišča na sedanji 
tržnici, na prostoru med cerk
vijo in vajensko šolo, za stav
bo občinske skupščine, v bli
žini bivših zaporov in za pro
svetnim domom. Na seji so 
imenovali komisijo, ki bo za 
razširitev parkirišč izdelala 
predlog in ga predložila jav
nosti v obravnavo.

TIS razpravljala 
o denarju

V petek, 28. februarja, je 
črnom aljska tem eljna izobra
ževalna skupnost sprejela 
program  financiranja vzgoje 
in izobraževanja v letošnjem  
letu, razpravljala o program u 
otroškega varstva do leta
1970, sprejela nekaj spre

memb v statu tu  TIS in izvo
lila razpisno komisijo, ki bo 
po javnem razpisu predlaga
la najprim ernejšega šoferja 
za semiškd šolski avtobus. 
O bširneje bomo o seji in le
tošnjih  sredstvih TIS poroča
li naknadno. K. V.

Prva pomoč tudi pri 
kmečkih delih

Na občnem zboru krajev 
ne organizacije RK na Sinjem 
vrhu so bili navzoči prav vsi 
člani organizacije. Rekli so, 
da tako dobrega in izčrpnega 
poročila, kot ga je podala 
Sonja Mihelič, še niso slišali. 
Sklenili so, da bodo nabavili 
om arice za prvo pomoč v 
vseh vaseh, ki sodijo v orga
nizacijo, medtem ko jih im a
jo zdaj sam o v treh  krajih. 
Omarice bodo naredili člani 
RK sami. Razen tega name
ravajo kupiti še prenosne to r
bice za shranjevanje pripo
močkov za prvo pomoč. Te 
bodo nosili s seboj, kadar 
bodo šli na skupna dela v 
gozd ali na udarniško delo 
pri popravljanju potov. V no
vi odbor so izvolili nekaj več 
mladih, za predsednika pa po
novno Jožeta Žalca.

Leopolda Kreseta so predlagali 
na 80 konferencah

V ponedeljek dopoldne je bila v Črnomlju občin
ska kandidacijska konferenca, na kateri so dolo

čili kandidate za republiške poslance

'  Ob dobri udeležbi je bila
3. m arca v Črnomlju občin
ska kandidacijska konferen
ca, ki je  kot kandidata za 
poslanca v republiškem  zbo
ru skupščine SRS izbrala 
Leopolda K reseta, predsedni
ka republiške gospodarske 
zbornice. Tovariš Krese je že  
zdaj črnom aljski poslanec v 
tem zboru, njegovo ponovno 
kandidaturo pa so podprli 
na 80 kandidacijskih konfe
rencah v občini in ga tudi

Neupravičene razlike!
V Ljubljani ostane delavcu cela plača, 
v Črnomlju mu odbijejo samoprispevek, po 
vaseh pa plačujejo dvakrat in povrhu še 
udarniško delajo -  Ljudje upravičeno ne

godujejo

V «  prebivalci črnomalj
ske občine plačujejo sa
moprispevek za večja jav
na in komunalna dela, ki 
jih bodo postopoma zgra
dili v štirih letih. Tu so 
vsi enako prizadetih Razen 
tega pa po vaseh spreje
majo še posebne samopri
spevke, s katerimi ureja
jo vaška pota, gradijo ga 
silske domove. urejajo 
pokopališča. popravljajo 
šole itd.

Kmečko prebivalstvo, za 
katerega vsi vemo, kako 
komai tivotan spreiema 
na svoja pleča še vrsto 
komunalnih del. medtem  
pa je v Črnomlju druga
če. In vendar so v mestu 
zaslužki večji!

Ko so nekatere mestne 
ulice ob zadnjem snegu 
postale neprevozne, mno
gim lasnikom hiš še na 
pamet ni prišlo, da bi 
skidali sneg, temveč so 
kar čakali na delavce ko
munalne uprave. Po vaseh 
so vedeli ,da se lahko za
nesejo le na lastne sile. 
Ceste so orali sami, če 
pa pluga ni bilo, so vsi 
vaščani prijeli za lopate. 
Tak primer je bil v Ra
dencih. najbrž pa še kje 
drugje.

Podobno je z gasilskimi 
domovi. Vaški gasilski do
movi so zrasli in jih še 
gradijo s posebnimi sa
moprispevki, razen tega 
pa pri gradnji občani po
magajo z delom, če  bi 
se v Črnomlju spomnili 
'ia udarniško delo pri ga
silskem domu, bi najbrž 
nastal kraval.

Črnomaljcem pa bi de- 
'ili krivico, če bi jih pri
merjali samo z vasjo, ker 
so v primerjavi s prebi 
valci drugih m m t spet pr
vi. ki segajo v svoj žep 
Primer, v Črnomlju, kjer 
so osebni dohodki zajx>- 
slenih med najnižjimi v 
Sloveniji, že vrsto let pla
čujejo samojTrispevke za 
javna dela, v Mariboru, 
Ljubljani in še marsikje  
pa samoprispevkov sploh 
ne poznajo, čeprav so pla
če v teh mestih enkrat 
večje kot v Beli krajini.

O vsem tem ljudje jaz- 
mišljajo. Kritike je pre
cej! Na zadnji občinski 
seji v Črnomlju je o ve
likih razlikah v obreme
nitvi vaškega in mestnega 
prebivalstva spregovoril 
odbornik Franc Košir. 
Verjetno  pa se bo oglasil 
še kdo.
s  RIA BAČER

Novi modeli dam skih kombinež z m ajhnim i tovar
niškim i napakam i in moško perilo po znatno zni
žanih cenah pri

O e le ie b s t ih .  ČRNOMELJ

ČRNOMALJSKI DROBIR
■  MLADINA KADA PLESE -

Tretji letnik črnomaljske gimna- 
eije je pred kratkim priredil ples 
v avli Prosvetnega doma. Igral je 
ansambel garnizona JLA, na plesu 
pa je bilo zelo prijetno. Včasih se 
je na mladinskih plesih vrtelo le 
nekaj parov, zdaj pa Jih prihaja 
več kot 100. Običajno je premalo 
deklet, zato polovica fantov ne 
more plesati.

■  DARE VALIČ PREVZEL RE
ŽIJO — Poklicni igralec, član SNG 
iz Ljubljane, služi v Črnomlju vo
jaški rok in je prevzel režijo ame
riške komedije »Naši trije angeli«, 
s katero bo Igralska skupina Miran 
Jarc tekmovala za Župančičevo na
grado. Poveljstvo garnizije je z 
razumevanjem dovolilo Valičevo so
delovanje, za kar so igralci zelo 
hvaležni. Premiero pričakujejo v 
eačetku aprila.

■  ZAKAJ PREPOZNE PRIJAVE?

predlagali kot edinega kandi
data za republiški zbor.

Na seji so izvolili še 200- 
olansiko delegacijo, ki bo 
skupno z delegati iz Novega 
mesta, Trebnjega in Metlike 
določila poslanske kandidate 
za republiška prosvetno-kul- 
tu m i in soci&lnoadravstvem 
zbor.

Konferenca je  naložila de
legaciji, da bo na medobčin
ski kandidacijska konferenci 
podprla kandidature nasled
njih: v repub lišk i, gospodar
ski zbor Ivana Goleta iz 
Trebnjega, Petra Vujčiča iz 
Metlike ter Jožeta Kneza iz 
Novega m esta za prosvetno- 
fcultumi zbor Jožeta Suhadol
nika iz Novega m esta in An
tona Troho z Vinice, za so- 
cialno-zdravstveni zbor pa 
dr. Albina Pečaverja iz Nove
ga m esta in Jožefe Radova
na iz Novega m esta.

Pošta naj bo ves 
dan odprta!

Odkar so na dragatuški po
šti uvedli uradovanje samo 
v dopoldanskem času, se 
stranke pritožujejo. Najbolj 
pa pogrešajo telefonskih zvez, 
saj po 12. uri nihče ne more 
dobiti Dragatuša. Razen tega 
je telefonskih pozivov zm eraj 
več, tako da bi potrebovali 
še en vod. O tem  so vaščani 
razpravljali na sestanku 
SZDL, kjer so tudi želeli, naj 
bi krajevni urad vsak dan 
posloval.

Na Črdaku bo 90 
hiš in 100 družbe

nih stanovanj
Projektivni atelje v Ljub

ljani je izdelal predlog zazi
dalnega načrta za stanovanj
sko sosesko č rd ak  v Črnom
lju, ki se razprostira med Uli
co 21. oktobra proti Svibni- 
ku na območju 12 hektarov.

zidalni načrt je občinska 
skupščina Črnomelj že po tr
dila. Predvideno je, da bo v 
nekaj letih na sedanjih n ji
vah in travnikih zraslo 90 sta
novanjskih hiš in okoli 100 
družbenih stanovanj v blokih.

Mali oglas,
ki ga objavljat? v Dolenjskem 
listu — zanesljiv uspeh! Prebe
re ga 100 000 gospodinj, vdov 
cfev. kmetovalcev, dijakov, 
uslužbenk m vojakov doma In 
po svetu! Poizkusite!

Žal je 8. marec samo 
enkrat v letu!

Za načela o enakopravnosti žena so vsi, za 
prakso jih je manj

Za 8. marec bodo možje ženam nosili rože, to
varišice bodo počastili v kolektivih, mamicam bo
do čestitali otroci. Voščil in lepih želja ta dan ne 
bo ne konca ne kraja, kaj pa sicer? Kako pa je 
z enakopravnostjo žena po dobrih 25 letih, odkar 
mio sprejeli to načelo? Izjave črnomaljskih ob
čanov kažejo, da je načelo pri vseh spoštovano, 
r praksi pa je drugače. Da ne bo zamere: so tudi 
kastne izjeme!

MARTIN TOMC, tajnik občinske 
skupščine Črnomelj: — Načelo o 
enakopravnosti žena smo sprejeli 
že v NOV, vendar pa se ni posebno 
uveljavilo, posebno na vasi. Pri nas 
doma enakopravnost obstaja, žena 
je zaposlena in ni me sram pove
dati, da ji precej pomagam, zlasti, 
ker je bolehna. Vsa težja dela opra
vim jaz. -

JOLANDA GORUPIČ, trgovsika 
pomočnica pri Veletetostilu: — Tudi 

lakooravnost ne mo
rem pritožiti. Mož mi je umrl, zdaj 
sem navezana le nase in na 18-letno 
hčerko. V našem kolektivu upošte
vajo ženske, celo spodbujajo nas, 
naj bi bolj sodelovafle v samouprav
nih organih. Vem pa, da povsod ni 
tako!

ANICA PANJAN, tajnica na
<ob u š — Ne bom

rekla nič novega, če povem, da je 
enakopravnost žena bolj načelna. V 
mestih je glede tega precej boljše, 
v kmečkih družinah pa ni govora, 
da bi možje pomagali v gospodinj
stvu. To jim je pod častjo!

MIRO JEVNIŠEK, rudarski teh
nik v Kanižarici. — Načelo mi je 
znano, a kaj bi s tem. Moja žena 
ni v službi in priznam, da ji bolj 
malo pomagam. Nisem pri copatar
jih! No, če je žena bolna, že kaj 
naredim. Da pa ne bo videti, da 
imam kaj zoper tovarišice, napišite, 
da jim želim v imenu vseh naših 
rudarjev za 8. marec vse najboljše 
in naj lepše!

Najbrž se za dan žena čestitkam tovariša Jev- 
liška pridružujejo vsi kolektivi in vsi fantje ter 
nožje. Toda lepe želje veljajo samo za en dan 
</ letu. In ostalih 364 dni? Takrat žene nimajo praz- 
lika, ne dobivajo rož in ne čestitk. Od jutra do 
/ečera le služba, kuhinja in otroci!

RIA BAĆER

Po asfaltu vse do Semiča!
Resna prizadevanja, da bi še letos prišlo do mo
dernizacije ceste Gradac-Stranska vas-Semič -  
Tovarna ISKRA bo prispevala 500.000 dinarjev!

Dolgoletni želji Semičanov, 
da bi lahko po boljši ce
sti potovali v svet, se letos 
odpirajo možnosti za uresni
čitev. V program  javnih del 
je m odernizacija ceste Gra-

V okviru natečaja za 2upančičevo 
nagrado so že nastopile igralske 
skupine iz Gribelj, Vinice, Božako- 
vega, Adlešič in Doblič. Ugotovili 
pa so, da so nastopajoči poslali 
prijavo za sodelovanje Zavodu za 
kultumo-prosvetno dejavnost šele 
dan po prireditvi ail pa se sploh 
niso prijavili. Zavod prosi vse so
delujoče skupine, naj za priredi
tve, ki bodo ob nedeljah, pošljejo 
prijave vsaj do srede, sicer se 
komisija ne bo mogla udeležiti 
prireditev. V primeru zapoznelih 
prijav bodo skupine izgubile pra
vico do nagrade in bodo tega sa 
me krive.

■  HO-l'HNI TEČAJ PKVE POMO 
CI je bil v Črnomlju končan, iz
piti pa bodo v torek, 11. marca, ob 
16. uri. Tečajniki so sami zbrali 
nekaj denarja in organizirali likof 
v hotelu Lahinja. Za tečajnike, ki 
so obiskovali 20-urne tečaje prve 
pomoči, bodo izpiti prihodnji te 
den

■  ODBOR ZA ORGANIZACIJO 
JURJEVANJA se je sestal in iz
volil komisijo za reklamo in pro
pagando, ki bo najprej začela de
lati. Marca bodo člani komisije 
obiskali vsa večja podjetja v Slo
veniji in jih skušali pridobiti za 
objavo reklame v posebni brošuri, 
ki bo izšla ob jurjevanlu 1969

V Dragatušu so se lepo 
oddolžili krvodajalcem

Podelili so 2 zlati in 11 srebrnih krvodajalskih 
značk -  Rdeč nagelj in pogostitev

Pred kratkim  Je bil v Dra
gatušu občni zbor krajevne 
organizacije Rdečega križa, 
na katerem  so tudi slovesno 
podelili odlikovanja in priz
nanja najbolj zaslužnim krvo
dajalcem ..

Zlati krvodajalski znački 
sta dobila Vili Toman iz Dra
gatuša in M arija Dražumerič 
iz Vel. Nerajca. Srebrne znač
ke pa so prejeli: Franc Rož
man iz Vel. Nerajca; Zofija 
Ziherle z Obrha; Ljudmila 
Puhek s Tanče gore; Štefka 
Špehar s Tanče gore; Peter 
Zuženjak s Tanče gore; Jože 
š trk  z Goleka; K atica Mov- 
rin iz Vel. N erajca; Franc

Žalec z Obrha in M arija Klo
bučar iz Vel. Nerajca.

Vsak nagrajenec je poleg 
priznanja dobil rdeč nagelj, 
krajevna organizacija RK pa 
je po občnem zboru prip ra 
vila skrom no pogostitev.

Na občnem zboru so izvo
lili tudi novi odbfir; za pred
sednico so na prvi seji od
bora izbrali Francko Bahor.

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

UPRAVA LISTA

dac—Stranska vas—Semič za
jeta, zdaj gre le za to, kako 
zbrati denar za gradnjo.

Po izračunih Cestnega pod
je tja  Novo mesto bi za mo
dernizacijo 6.875 m dolge ce
ste potrebovali približno 
3,000.000 din. Ker gre za pre
cejšnja sredstva, bosta pri fi
nanciranju sodelovali obe be
lokranjski občim, svoj delež 
pa bo prispevala tudi tovarna 
tovarne je v ta namen že 
odobril 500.000 dinarjev. K ljub 
temu pa brez sodelovanja re
publiškega sklada za ceste 
gradnje ne bo mogoče začeti.

Resna prizadevanja Semi
čanov, občinskih skupščin 
Cmom elj in Metlika, da bi 
do m odernizacije ceste le p ri
šlo, dajejo precej upanja. Z 
asfaltom pa bo cesta precej 
pridobila na pomenu, zato je 
obe belokranjski občini pred
lagata izvršnemu svetu SRS
v prekategorizacijo. Iz ceste 
IV. reda naj bi skočila v III . 
skupino cest, cesto Cmom elj 
—Stranska vas pa bodo uvr
stili med ceste IV reda.

Asfaltirana cesta bo v Se
mič prinesla nov val napred
ka. Razen tega, da bo asfalt 
velika pridobitev za tovarno 
kondenzatorjev, bo pomem
ben tudi za razvoj belokranj
skega turizm a.

'I. B.
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Popovičeva in Belopavlovičeva mama s Hrasta 
med pomenkom ob turški kavi.

„Pravim, da smo 
ženske enakopravne 

pri delu“
Ženski klepet pred praznikom žena -  Na obi
sku pri Popovičevi in Belopavlovičevi mami

Prijazna ženica je  po
gledala skozi oikno, ko 
sem v meglenem ju tru  
obstala ob kupu snega 
pred naj lepšo hišo v belo
kranjski vasi H rast.

— Kakšno partizansko 
mamo bi rada obiskala, 
— sem rekla, vtem pa je 
ženica že prišla na prag.

— K ar k  sosedovi Mari 
vas bom peljala, ona vse 
ve.

Tako sva prišli k Popo
vičevim. Tudi ta  hiša ni 
prav nič podobna običajni 
kmečki dom ačiji. Ko pa 
je gospodinja postregla 
še s turško kavo, sm o se 
spustile v pravi ženski 
klepet. Začele smo p ri 8. 
m arcu in  enakopravnosti 
žen, končale pri boleznih 
in otrocih.

M ara Popovičeva, 56-let- 
na žena, ki je med vojno 
za vselej izgubila zdravje, 
je izrekla grenko misel:

— Ženske smo bile ena
kopravne v borbi, zdaj 
smo pa p ri delu. Od nek
daj pa je  že, posebno na 
deželi, m oška glava več 
veljala. Je že tako . . .

Pripovedovali sta mi, 
kako so Italijani julija 
1942 vso vas požgali in 
kako so ljudje brez vsega 
bežali, kam or je  kdo ve
del in znal.

— Nič čudnega, če smo 
vsi živčni, — je  rekla Po
povičeva. Veliko sm o pre
stali med vojno, po njej 
pa smo obnavljali pogo
rišča. Zdaj m i ne m anjka 
ničesar, le zdravja si ne 
m orem kupiti. Otroci sc 
šili v m esto po službah, 
z očetom sva sama. Ko 
so bili m ajhni, še v sa
njah nisem  pom islila, da 
bo kateri od m ojih direk
to r in da bodo imeli svo
je avtomobile. Dobre 
otroke imam!

Ob teh besedah so se 
tudi Belopavlovičevi m a
mi orosile kot oglje črne 
oči:

— Tudi m oja dva, Niko 
in Danica sta zlata. Takih 
ni na vsem širnem  svetu! 
Im am  77 let, počutim  se 
pa, kot da bi jih  imela 
40, kadar prideta domov. 
To se dostikrat zgodi. 
Rada nas imata!

Sosedi, ki sta kot mno
ge belokranjske mame na 
stara leta ostali z može
ma sami, nim ata zase no
benih želja več. Otroci in 
vnuki so vse njuno bo
gastvo in sreča, ob če
m er pozabljata ceLo na 
to, da ju  je življenje v 
najlepših letih samo pe
stilo. RIA BACER

Že 222 bolničarjev
V m etliški občini je v lan

skem in letošnjem  letu 222 
občanov obiskovalo tečaje p r
ve pomoči in tudi naredilo 
izpit za prostovoljne bolničar
je. Tečaje je  organiziral ob
činski odbor RK v Metliki, 
vodil pa jih je dr. Jožef Ben
ka. Prostovoljni bolničarji so 
se izšolali na tečajih v tovar
ni BETI, v osnovni šoli, na 
Radoviči, v Gradcu, Podzem
lju, Novoteksu in na Suhorju. 
Zanim anje za tečaje kažejo še 
v več krajih , vendar ekipa 
predavateljev ne more hkrati 
obiskovati toliko vasi. Dogo
vorjeno je bilo, da bodo pre
davanja o prvi pomoči jese
ni nadaljevali Takrat bodo 
prišle na vrsto vas: Dobr- 
viee. Slnmna vas, Drašiči in 
Božakovo. Cez poletje, ko po 
vaseh lludle nim alo čnsa, pa

Z LANSKIM POSLOVANJEM SO KAR ZADOVOLJNI

Še malo, pa bo zadruga na konju!
V letu 1968 je bila metliška zadruga donosna -  Ob zaključku leta je ostalo 

čistega blizu 500.000 din -  Tudi letos ne bo izgube!

K akšen bo zaključni račun 
km etijske zadruge M etlika, ni 
zanimalo samo kolektiva, tem 
več tud i občino in kmečko 
prebivalstvo. Za vse pa je  bilo 
presenečenje, ko se je  razve
delo, da zadruga ni im ela iz
gube kot skoro vse na širšem  
Dolenjskem, temveč da ji je 
skoro 500.000 din še ostalo.

Z lanskim  uspehom  so lah
ko zadovoljni, saj je zadruga

obenem prvič ustvarila več 
kot 10-mliijonski dohodek. 
S troški so se v glavnem gi
bali, kot je  bilo predvideno, 
ostanek čistega dohodka pa 
je  samo plod pritrgovanja ko
lektiva. V zadrugi še zm eraj 
povprečni zaslužek ne dosega 
n iti 700 din, saj vse od re 
form e osebnih dohodkov ni
so povečevali. Tako pa ne bo 
šlo v nedogled. Kolektiv je

Kandidati za odbornike
Na kandidacijskih konferencah po terenu in v 
delovnih organizacijah so že izbrali nekaj kan

didatov za odbornike občinske skupščine

bodo nove skupine prosto
voljnih bolničarjev vzgajali v 
tovarni Novoteks in v Ko
metu.

POPRAVEK
Sporočamo, da je  po krivdi 

tiskarne nastala neljuba po
mota v članku Program  ob 
50-letnici KPJ, SKOJ in sin
dikata, objavljenem  v 9. šte
vilki Dol. lista  z dne 27. fe
bruarja, na stran i 41. V dru 
gem odstavku člamta je  ti
skarski šk ra t besedo razvoj 
spremenil v razkroj, s čim er 

se bistvo stavka povsem spre
meni.

UREDNIŠTVO

22. februarja so bile v m et
liški občini končane kandida
cijske konference po krajev
nih organizacijah SZDL, k jer 
so ljudje izbirali kandidate 
za odbornike občinskega zbo
ra. H krati so razpravljali o 
volilnem program u SZDL ter , 
o problem atiki posameznih 
vasi, izvolili pa so tud i dele
gate za občinsko kandidacij
sko konferenco.

V Gradcu so prišli na kan
didatno listo: Anica M alnarič, 
Julij Jakša, Anton Omerzel, 
Milan Bajc, Franc Kočevar, 
Anton Klepec, Rudi Dim ml. 
m  Albin Stipanič.

V Slamni vasi kandidirata 
Milan V raničar in Niko Ob- 
radovič.

Na Jugorju  so se odločili 
za 3 kandidate: za Petra Ba- 
dovinca, Franca Zepuharja in 
M arka štu b lja rja .

Na Lokvici so za kandidata 
določili Franca Jakljeviča.

Na Božakovem  so določili 
Jožeta Kozjana in Antona 
Vukšiniča.

V Metliki so potrdili na
slednje kandidate: Petra Vu- 
jčiča, Janka Bračiko, Pepija 
Kremesca, Antona Vergota, 
Regino F ir in Janka Paviča.

V Drašičih bodo kandidi
rali: Anton Simonič, M artin 
Plut, Anton P rus in Jože Ple- 
sec.

Na Gabrovcu so se odločili 
za Jožeta Jakljeviča in Jo
žeta Bučarja.

Na Radoviči so predlagali: 
Franca V rviščarja, Staneta 
Rozmana, Jožeta Nemaniča, 
Antona Gršiča in Jožeta Go
lobiča.

V Podzemlju  so bili izglaso
vani: Jože Jurajevčič, Mirko 
čm ič , Anton Pezdirc, Ivan 
Brkopec, Ivan Pezdirc, Tone 
K ralj, Jože Starešinič in An
ton Tomc.

Na Suhorju so na kandi
datno listo postavili Jožeta 
Žlogarja in Antona Jeleniča.

V Dobravicah so izbrali 
M artina Matkoviča in Alojza 
Stefaniča.

V delovnih organizacijah 
kandidacijske konference še 
niso končane. Doslej pa so 
volilci v delovnih organizaci-

Podzemelj: tečaj 
je uspel

K rajevna organizacija RK 
v Podzem lju je od 5. do 17. 
februarja organizirala 30-ur- 
ni tečaj prve pomoči, ki ga 
je redno obiskovalo 35 tečaj
nikov, od katerih  je bila po
lovica moških. Posebno do
b ra  udeležba je bila iz vasi 
Podzemelj, Zemelj, Otok, 
Prim ostek in Grm. Vsi tečaj
niki so 17. februarja uspešno 
opravili izpite, ob tem pa so 
imeli skrom no slovesnost. 
Vodja tečaja d r. Jožef Ben
ka je  razdelil izkaznice v 
navzočnosti predsednika ob
činske konference SZDL, inž. 
Ivana Kostelca in tajnice ob
činskega odbora RK Nežke 
Dragoš. Tečajniki so se zah
valili za zanimiva predava
nja, nato pa so se vsi sku
p aj poveselili ob skromnem 
prigrizku š. V

j ah za odbornike občinskega 
zbora delovnih skupnosti
predlagali:

V tovarni BETI: Jožeta Jan 
koviča, Slava Nemaniča, inž. 
Ružico škof, S taneta M rvarja, 
Toneta Štruclja in Marijo 
Horvat.

V podjetju KOMET: M arti
no Bajuk, Nevenko Jerina, 
Dano Orlič, Jožeta 2abčiča in 
Maneka Fuxa.

V Novoteksu: Vlada Ma
rentiča in Andreja Smuka.

. V volilni enoti komunale 
so določili M atijo Jerm ana.

V volilni enoti zdravstvene
ga doma  bosta kandidirala Ju 
lij N ered in dr. Anton šuklje.

Prosveta pa je za kandida
te izbrala: Franca Branclja, 
Vladko škof, Dragico Nena- 
dič in Jožeta Kambiča.

Delavci državne uprave so 
za kandidata izbrali inž. Iva
na Kostelca.

naveličan odrekanja in neka
teri so že začeli odhajati.

Delavski svet je o tem  ob
širno razpravljal te r sklenil, 
da je  treba osebne dohodke 
povečati vsaj za 15 odstotkov, 
če  pa bi se zaposleni v m et
liški zadrugi hoteli prim erjati 
z drugimi km etijskim i orga- 
nzacijam i v Sloveniji, bi mo
ral iti z dohodki najm anj za 
30 odstotkov navzgor. Toda 
tega si sedaj še ne m orejo 
privoščiti.

Zadruga im a pet ekonom
skih enot: lastno poljedelsko 
proizvodnjo, vinogradništvo, 
trgovino in odkup, vinsko klet 
te r upravo s hranilno kred it
no službo. Medtem ko so bili 
lani donosni trgovina, odkup 
in vinska klet, so bili stroški 
v lastni poljedelski proizvod
nji in v vinogradništvu višji 
od dohodkov. Na srečo so še 
pravočasno opustili živinore
jo, sicer se ne bi mogli izog
niti 300.000 dinarjem  prim anj
kljaja.

Letos bo tudi vinogradništ
vo v boljšem položaju. Novi 
vinogradi zm eraj več rodijo, 
zato v letu 1969 računajo vsaj 
na k ritje  proizvodnih stro 
škov.

Tudi vinska klet, ki so ji 
nekateri že od začetka prero 
kovali pogin, dobro dela in 
vedno v večjem obsegu. S 
tem da so dosegli p ri repub
liškem rezervnem skladu od
ložitev plačila anuitet v viši
ni 270.000 din za eno leto, se 
je klet postavila na lastne no
ge. Plačilo anuitet bo letos 
zmogla brez hujših posledic.

R. B.

Metliška godba se pripravlja
Na občnem zboru godbe sklep: zbrati 95.000 din 

in obnoviti nekdanji sloves godbe

Na nedavnem občnem zbo
ru m etliške godbe je dose
danji predsednik Darko Mo
lek obširno poročal, s kakšni
mi težavami se je m estna god
ba srečavala dolgih 119 let, 
odkar obstaja. Ves čas so 
imeli težave s financiranjem , 
kljub tem u pa se je  vedno 
zbralo nekaj delavcev, kme
tov in uslužbencev, ki so pri 
godbi požrtvovalno sodelova
li, ne da bi imeli od tega 
kakršno koli korist.

Sklenili so, da bo godba 
prihodnje leto dostojno po- 
čaastila 120-letnico delovanja, 
da bodo m edtem  poskrbeli za 
nove instrum ente ter unifor
me, in za višjo raven godbe. 
Mesto potrebuje godbo za na
stope, računajo pa tud i na 
sam ostojne koncerte doma in

na gostovanjih.
Trenutno šteje godba pod 

kapelništvom Ivana Jerine 
25 godbenikov. Od teh ima 
naj starejši 66, naj m lajši pa 
komaj 12 let. Med sedanjim i 
godbeniki so še štirje , ki so 
sodelovali tudi v godbi glav
nega štaba.NOV.

« Metliški godbeniki upajo, 
da bodo občani in delovne or
ganizacije podprli prizadeva
nja za dostojno počastitev ju 
bileja, Dušan Tancik pa je 
sprejel nehvaležno nalogo, da 
bo obiskal vse meščane in 
podjetja te r p ri njih pobiral 
prostovoljne prispevke.

Na občnem zboru je bil iz
voljen 10-članski odbor, ki bo 
skušal izpeljati zastavljene 
načrte.

SPREHOD PO METLIKI
■  O KONTRACEPCIJI JE  V PE

TEK, 21. februarja, za člane ko
lektiva BETI predaval metliški 
zravnik dr. Jožef Benka. Predava
nje je poživil poučni zdravstveni 
film. čeprav so bili člani kolektiva 
dobro obveščeni, je bilo predava
nje slabo obiskano.

■  MOČNEJŠI POTRES SO LJU
DJE ZAČUTILI v nedeljo, 23. fe
bruarja, ob 19.43, vendar na sre
čo ni naredil kakšne škode: pone
kod je odpadel omet in so zažven- 
ketale šipe.

■  V ZDRAVSTVENEM DOMU V 
METLIKI je vsak torek in petek 
od 7. do 8. ure zjutraj cepljenje 
proti hongkonški gripi. Metličani 
in okoličani ne odlašajte, da vas 
ne prehiti nevarna epidemija!

■  KOMUNALNI ZAVOD ZA SO
CIALNO ZAVAROVANJE, podruž
nica Črnomelj (tov. L. Kolbezen) 
bo v naslednjih mesecih imel v po
slopju občinske skupščine Metlika 
uradne ure ob petkih, in sicer: 7. 
in 21. marca, 4. in 25 aprila, 9. in 
23. maja.

■  SINDIKALNA PODRUŽNICA 
BETI je poleg organizacijskega de
la razvila živahno kultumo-prosvet- 
no in športno dejavnost. V prvi 
panogi se udejstvuje okoli petdeset 
ljudi; zlasti lepo napreduje pevski 
zbor, ki ga vodi tov. Zora Hera- 
kovičevn. Precej več članov sindi

kata se ukvarja s športom, saj so 
minulo leto tekmovali v odbojki, 
rokometu, košarki, kegljanju, smu
čanju, streljanju in šahu.

■  RIBOGOJSTVO »KRKA«, ki
ima svojo ribogojnico na Dvoru pri 
Žužemberku, zadnji čas redno do
važa ribe dvakrat tedensko, in si
cer v torek in petek, tudi na me
tliški trg. Prodajalec se utabori 
pred blagovnico Mercator na Dra
gah, kjer prodaja domače, pred
vsem pa morske ribe. Cene za ki
logram so naslednje: sardelice 5 
din, sardele 5.50 din, slaniki 6 din, 
skuše 7 din, čača 7.50 din, osliči 
8.50 din, krapi 9 din, osličevi fileti 
i l  din in postrvi 18 din.

■  SINDIKALNA PODRUŽNICA 
BETI pripravlja za 8. marec — 
dan žena za svoje člane kulturno 
prireditev s pogostitvijo. Ker pade 
letos dan žena na soboto, bodo 
imeli v tovarni prosto, zato pa 
bodo delali predzadnjo soboto v 
mesecu, ki je sicer dela prost dan.

Tovarišicam za 
praznik

7. m arca ob 19. uri bo v 
metliškem domu TVD Parti
zan svečana akadem ija, na 
kateri se bo občinstvu prvič 
predstavil pevski zbor tovar
ne BETI pod vodstvom Zo
re Herakovič. Na prireditvi 
bo nastopil kot solist na 
elektronski harm oniki tudi 
Silvo Mihelčič, ostali p ro 
gram pa bodo izvedli malčki 
iz vrtca, učenci osnovne šo
le in m ladi glasbeniki, člani 
godbe na pihala. Okrasitev 
dvorane in sceno pripravlja 
Zoran Hočevar. Po akadem i
ji bo v prostorih  tovarne 
BETI družabni večer za svoj
ce padlih. -ni

Na stop v službo?
Na Jugorju so se na se

stanku ljudje pritoževali, da 
zaradi neurejenih prevozov 
proti Semiču, Metliki in No
vemu m estu pravzaprav ne 
m orejo v službe. Povsod de
lajo v izmenah, z avtobusom 
pa bi lahko potovali samo v 
eno sm er. Delavci, ki so za
posleni v tovarni IMV na Su
horju, so prosili podjetje, naj 
bi jih  v službo vozili s svo
jim  kombijem , Razen prevo
za pa je na Jugorju problem  
tudi elektrika. Ker nim ajo 
trofaznega toka, ljudje ne mo
rejo uporabljati strojev. Iz
javili so, da so za napeljavo 
trofaznega toka pripravi jem  
prispevati drogove in opra
viti izkope.

Na Hrastu so enotni
V vasi H rast, k jer je med 

vojno vsa vas sodelovala z 
NOV, je bil pred kratkim  obč
ni zbor krajevne organizacije 
ZZB. Od vsake hiše je  vsaj 
eden prišel na sestanek, zato 
je  bila udeležba zares dobra. 
Obravnavali so delo organi
zacije v minulem obdobju, 
o čem er je  obširno poročal 
ta jn ik  organizacije Stanko Te
žak. Ugotovili so, da je bil 
odbor prizadeven. Kot običaj
no so razpravljali še o bor
čevskih zadevah, o prizna
valninah in posojilih itd. Iz
kazalo, se je, da je v vasi še 
nekaj starejših  mož in žena, 
članov ZZB, ki so bili potreb
ni družbene pomoči. Na obč
nem zboru so izvolili tudi no
vo vodstvo organizacije, v od
bor pa so prišli skoro vsi 
dosedanji člani.

Več želja na 
Jugorju

Vaška pot je od Jugorja do 
G radnika zelo slaba, zato so 
občani pripravljeni pomagati 
pri delih, za finančno pomoč 
pa so prosili obe belokranj
ski občini. VEiščani jugorske- 
ga predela pa so pripravljeni 
udamiš-co delati tudi p ri na
peljavi trofaznega električne
ga toka, če bi do elektrifika
cije prišlo. Trofazni tok že
lijo predvsem zato, da bi la
hko uporabljali stroje. P ri
pombe pa im ajo zoper dim 
nikarsko službo. Na obm očju 
občine je en sam  dim nikar, 
ki, razumljivo, ne zmore vse
ga dela, za ta  poklic pa med 
m ladim i ni zanim anja.

Pred ustanovitvijo akti
va mladih komunistov
V M etliki je  bilo 19. fe

b ruarja  posvetovanje m ladih, 
ki bodo v kratkem  sprejeti 
v ZK. Obravnavali so pred 
vsem udejstvovanje m ladine 
v javnosti in  ugotovili, da je  
nedelavnost v m ladinskem  
vodstvu posledica nepravilnih 
in nedoslednih odnosov v 
kadrovski politiki. Sklenili 
so, da bodo ustanovili aktiv 
m ladih komunistov, ki bo 
pomagal reševati vsa pereča 
vprašanja mladine. Izvolili 
so tudi komisijo, ki bo med 
m ladim i izvedla anketo o 
udejstovanju v javnosti in 
vključevanju v ZK.



Pogovor z zdravnikomNovi naročniki DOLENJSKEGA LISTA
BELA CERKEV: Alojz Kolegar, 

Praproče 6; Tinca žibert, Vinji 
vrh 30.

BIZELJSKO: Krajevna skupnost. 
Bizeljsko; Andrej 2ivič, Drenovce 
34.

BLANCA: Franc Cizarle, Poklek 
35; Jože Radej, Stranje 11.

BRESTANICA: Anton Kozole,
Presladol 54; Marija Zalokar, Bre
stanica 102.

BREZICE: Marija Ojsteršek, Tr
nje 44; Janez Pangerčič, Zakot 12; 
Bogdan škof, Cundrovec 13; Jože 
BaSkovič, Trnje 16; Jože Urek, 
Tm je 37/a.

ČRNOMELJ: Niko Radojčič, Vrt
na 1; Anton Starašinič, Pod smre
ko 4; Mira Šiška, Loka, n. h.; 
Leopold Švajger, Metliška cesta 7; 
Ivan Žlogar, Ul. 21. oktobra 15.

DOLENJA VAS: Jože Kromar,
Dolenja vas 33.

GRADAC: Malči Plut, Gradac 86; 
Alojz Henigman, Griblje 17.

HINJE: Anton Pabjan, Prevole 5.

KOPRIVNICA PRI BRESTANI
CI: Alojz Ljubi, Mrčna sela 22; 
Jože Pirš, Mrčna sela 43

KOSTANJEVICA NA KRKI: Mi
lena Sintič, Gorenjska 3; Tončka 
Ahmič, Kambičev trg 5.

KRŠKO: Stanko Lekše, Mali Trn

10; Stanko Colner, Sremiška 16; 
Franc češnovar, Cesta 4. julija 
52; Stefan Vaš, Cesta 4. julija 18; 
Ivan Ban, Kremen 13; Stanko Ma
lus, Mali Trn 11.

MIRNA PEC: Franc Kukman, 
Jablan 23.

NOVO MESTO: Jože Lukšič,
Gotna vas, n. h.; Janez Tomažin, 
Cesta komandanta Staneta 22; 
Stane Vesel, 2TP blok IV, Bršlin; 
Tone Starič, Kettejev drevored 
50; Jože Perko. Regerča vas 18; 
Marija Gros, Šmihel 28; Alenka 
Bole, Trdinova, blok 5 c.

RAKA: Marija Zorko, Sela 21.

RIBNICA NA DOLENJSKEM:
Frančiška Lovšin, Goriča vas 61.

SEVNICA: Jože Hlastan, 2abjek 
8; Alizabeta Vinkovič, Impoljca, 
p .p . 15.

ŠENTJANŽ: Alojz Rozman, Vel. 
Cimik.

ŠENTJERNEJ: Marjan Stančič, 
Šentjernej; Anton špilak, Dol. 
Brezovica 7; Ana Seničar, Zapuže 
14; Karel Penca, Cerovi log 32; 
Lini Recelj, šm alčja vas 24; Tone 
Kovačič, Šentjernej 128; Alojz Gru
bar, Šentjernej 13; Marija Grgič, 
Šentjernej 22; Jože Hudoklin, Vrh 
20; Franc Zagorc, šm alčja vas 32; 
Pepca Frankovič, »ISKRA«; Anica 
Premrl, Šentjernej 86; Ivan Gomi- 
zelj, Blok 135; Franc Golob, Šent
jernej 108; Pepca Hosta, šentjer-

o g l e d a l o

Z vodo 
nad otroke?

Pretekli četrtek je  v prosvetnem, domu v Novem  
m estu na glasbeni prireditvi pel tudi znani jugoslovan
ski pevec Vice Vukov. Ena izmed mnogih navad današ
njih  dni je zbiranje avtogramov. Nič čudnega torej, če 
si je več m ladih Novomeščanov zaželelo Vicetov avto
gram. Po predstavi ob 17. uri so čakali pri izhodu z 
odra ob stavbi prosvetnega doma.

Niso bili nem im i in tudi nič hudega niso počeli. 
Skozi vrata, pri katerih so čakali, je  iznenada prišel 
hišnik doma in jih  začel poditi. Mladi ljudje so se 
um aknili, nato pa spet prišli k  vratom  To se je nekaj
krat ponovilo.

H išnik je  najbrž ugotovil, da jih  z besedami in z 
grožnjami ne bo prepodil. Domislil se je nečesa res 
posebnega: skozi vrata je začel otroke škropiti z vodo! 
Mladina se je spet umaknila in začele so leteti kepe. 
Ko tudi voda ni zalegla, je hišnik pritekel nad otroke 
z lesenim  kolom  Eden izm ed njih  — bilo m u je kakš
nih 16 let — se m u je  postavil v bran in m u kol iz
trgal.

Otroci so pač čakali na avtograme. To pa ni hudodel
stvo. Čemu torej tak surov napad? N ikom ur (najbrž 
tudi prizadetemu hišniku) ne bi bilo všeč, ko bi kdo  
zdaj pozimi njegovega otroka škropil z vodo! In  še to: 
današnji m ladim  zelo radi očitam o , da nima idealov, 
da ne pozna čustev, spoštovanja itd. In  zgled, ki smo  
ga opisali? Tudi otroci im ajo v sebi človeško dostojan
stvo. V opisanem prim eru je  bilo zelo prizadeto . . .

DESET NOVIH KNJIŽNIH NAGRAD
Med nove naročnike smo z žrebanjem  razdelili 

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

A lojz. Kerin, Vel. Podlog 25, Leskovec pri 
Krškem; Mici Kuselj, Ovseno 29, Šentjanž na Dol.; 
Peter Ožbolt, Dolga vas 42, Kočevje; Stevo yrlinič, 
Paunoviči 2, Adlešiči; Ivanka Šmalc, Ribnica 154 na 
Dol.; Viktor Kožar, Dol. Pirošica 11, Cerklje ob 
Krki; Pepca Hervol, Bukošek 25, Brežice; Feliks 
Bobnar, Brezova reber 10, Dvor p ri Zbk.; Jože Pav
lovič, Drašiči 42, Metlika in Ciril Grivec, »Koča 
Plaz« — Debenec, M irna na Dol.

nej 27; Zofi Kušlan, Recljeva 152; 
Tine Gorenc, Šentjernej 12; Rezka 
Bregar, Šentjernej 76; Mimi Zu
pančič, Šentjernej 50; Slavka Fran
ko, 'M ršeča vas 10; Janez Avsec, 
Šentjernej 12.

ŠKOCJAN: Anton Novšak, Moč
virje 17.

VOJNE POŠTE: Franc Kastelic, 
Kiseljak.

TRŽIŠČE: Marija Železnik, Krsi- 
nji vrh 16; Roza Plantarič, Trži
šče 28.

VELIKI GABER: Jože Lesqak, 
Šentjurje 12.

VINICA: Jože Žalec, Damelj 18; 
Peter šneler, Sinji v rh '29

ŽUŽEMBERK: Olga Pajk, Žu
žemberk 71.

RAZNE POŠTE: Jožeta Verder- 
ber, blok III., st. V, Ljubljana- 
šentvid; Karel Maver, Drašča vas 
2, Zagradec; Frančiška Rihar, Dol 
36, Borovnica; Martin Hribljan, 
Jurovski Brod 15; Slavka Urbas, 
Cajnarje pri Cerknici; Gostilna 
»JESIH«, Dolenjska cesta 105, 
Ljubljana.

TREBNJE NA DOL.: Ludvik
Vire, Trebnje 105; Viktor Bukovec, 
Velika Sevnica 8

INOZEMSTVO: Silvo Zupančič, 
Duisburg, Nemčija; Zdravko Za- 
rabec, Duisburg, Nemčija; Peter 
Kastelic, Duisburg, Nemčija; Vide 
Lonac, Duisburg, Nemčija; Jože 
Helc, Francija; Jože Juršič, New 
Stanton, USA; Mira Radič, Sinay, 
Avstralija; Alojz Golobič, Balwyn, 
Avstralija; Alojz Zam, Munchen, 
Nemčija; Stane Miklič, Baden, 
Nemčija; Marija Medic, Berlin, 
Nemčija; Tone Pavec, Esslingen, 
Nemčija; Slavica Miholjanec, Jo-

hannesbrun, Nemčija; Angelca Ve
selič, Johannesbrun, Nemčija; Ani
ca Kump, Johannesbrun, Nemčija, 
Pavlina Keres, Johannesbrun, Nem
čija; Marija Vrtin, Johannesbrun, 
Nemčija; Zinka Ilenič, VVarburg, 
Westf., Nemčija; Mira Vouk, War- 
burg, Wstf., Nemčija; Marija Cer- 
janec, Warburg, Westf., Nemčija; 
Jože Lesar, Duisburg, Nemčija; 
Jože Šinkovec, Duisburg, Nemčija; 
Miha Gašper, Duisburg, Nemčija; 
Martin Malnar, Duisburg, Nemčija; 
Alojz Piskole, Duisburg, Nemčija; 
Ludvig žagar, Duisburg, Nemčija; 
Ludvik Lužar, Duisburg, Nemčija; 
Janez Potočar, Duisburg, Nemčija; 
Ignac Turk, Duisburg, Nemčija; 
Anton štubler, Duisburg, Nemčija.

R A Z P I S

Zdravstveni dom
KOČEVJE - RIBNICA

p r o d a j a  naslednja 
osnovna sredstva;

reševalni avto 
Zastava-Fiat 1300
v brezhibnem stanju.

Licitacija bo v prostorih  
Reševalne postaje Kočevje, 
L jubljanska cesta št. 15, 
14. 3. 1969 od 7. do 8. ure 
za družbeni sektor, od 8. 
do 10. ure za zasebni sek
tor. Kavcijo 10 odstotkov 
od izklicne cene je treba 
položiti pred lioitacijo.

KRI, KI REŠUJE ŽIVLJENJA
25. februarja eo d a m  kri na novomeški transfuzijski 

postaji: Mihael Gril, šofer iz  Regerče vasi; Matevž Aš, Anica 
Kranjc Franc Gril. France Saje, Alojz Jakše, Ivan Stopar, 
Peter Šuštar Alojz Može, Janez Turšek, Alojz Vidmajer, 
Janko Bulič, Peter Martinčič, Jakob Krštinc in Alojz Koc
jančič, člani Novolesa, Straža; Martin Šafar, Slavko Pajič, 
Slavko Nagelj, Valentin Malnarič, Ivan Barbič, Alojz Bevc, 
člani HIV Novo mesto; Vida Marjanovič, članica Iskre, Se
mič; Janez Mavsar, delavec iz Čudnega sela; Ana Gregorčič, 
članiCd splošne bolnice Novo mesto; Janez Vidic, Franc Gor. 
šin in Ivan Seničar, kmetje iz Smolenje vasi; Franc Petelin, 
Ignac Sila, dijaka novomeške gimnazije; Amalija Slejkovec, 
Jožefa Kalin, gospodinji z Malega Slatnika; Štefan Zur, de
lavec iz Smolenje vasi- Albina Malnar in Julka Brulc, gospo
dinji iz Smolinje vasi; Marija Kos, gospodinja s Krke; Dra
go Kucelj, upokojenec iz Smolenje vasi; Martin Gregorčič, 
zidar z Male Cikave; Alojz Juršič, zidar z Velike Cikave; 
Marija Juršič, gospodinja z Velike Cikave; Anton Vidmar, 
kmet la Sela pri Ra težu; Anton Avsec, kmet z Male Cikave.

Gibala in živci 
so se vneli

Toplo nam  postane. Zavihamo rokave, slečemo jopico 
ali suknjič in  delamo naprej. Malce nas prepihne vetrič 
ali pa oplazi prepih, prijetno nam  je, tako lepo nas ohlaja 
in suši znoj. Ze zvečer ali šele drugi dan se pa čudimo, 
če nas tu  ali tam  boli, m orda samo roka, noga, vrat, 
m orda vse telo. N ikakor se ne m oremo spom niti, kje 
naj »bi se pretegnili«, »prevzdignili« ali kako drugače 
s pretiranim  naporom  poškodovali.

Vnetja m išičja in sklepov, kar spada največkrat v sku
pino revm atičnih bolezni, pa tudi vnetja živcev, kar gre 
med nevritise in nevralgije, sprožijo ponavadi vlaga, mraz, 
napor in poleg tega še neozdravljena bolezenska žarišča 
v telesu. Torej kom binacija različnih vzrokov z različno 
jakostjo in enakim učinkom.

Tak bolnik navaja različne »vzroke«, ki naj bi sprožili 
njegovo bolezen. Najpogosteje pripoveduje, da je nekaj 
težjega vzdignil, pa mu je počilo v križu in ga zdaj 
neznosno boli. Drugi spet pravi, da se je  sklonil, pa se 
li mogel več zravnati od bolečin; tre tji trd i, da mu je 
spodrsnilo, pa je  divje zamahnil, da bi se ujel, od tak ra t 
močna bolečina. N ajvečkrat je  taka bolečina v križu ostra 
in neznosna, da im a bolnik potne kaplje na čelu, m arsikdo 
stoka ali celo vpije. Večkrat bolečina izžareva tudi v obe 
nogi. N ekateri bolniki pravijo, da je tako hudo, kot bi jih  
psi grizli. Podobno je tudi v vratu. Bolnik pravi, da se 
je hitro  ozrl, pa ga je zabolelo ali zapeklo v vratu, na
vadno na eni strani, in sedaj drži glavo postrani, obrača 
se sceloma, ker vrat ni pregiben. Drug bolmk pravi, da 
je vstal s tako bolečino, torej »da je zaležal«. Če je bo
lečina v ram i, trd i bolnik, da to od tega, ker je nekaj 
vzdignil, sunil, porinil ali pa težko nosil.

Vse to je mišični revmatizem Zdravimo ga s toploto, 
mirovanjem in ustreznim i zdravih, pa tudi z masažo, obse
vanjem z u ltra  kratkim i valovi in pozneje z razgibalnimi 
vajami.

Revmatiki, ki ne dajo dosti na zdravnikova navodila in 
menijo, da so že popolnoma zdravi, ker se jim  je  bolezen 
izboljšala, utegnejo v hladnem in vlažnem vrem enu in ob 
času nizkega zračnega pritiska doživeti, da se jim  bolezen 
močno poslabša ah pa da jim  na novo vzplamti. Vlaga, 
hlad, mrzli prostori in prehlad pospešijo bolezen in jo 
poslabšajo, kar seveda ni prijetno. Vsak revm atik to  dobro 
ve, kajti bolečine niso majhne. /

Že prej smo rekli, da spadajo sem tudi vnetja raz
ličnih živcev, čem ur pravimo nevritisi. Bolj pogoste so 
nevralgije, to so bolečine vzdolž nekega živca, ki se po
javljajo v valovih, pojenjujejo, pa se spet vračajo. P ra
vimo, da gre za napade bolečin. S e m , spadajo ishialgije 
in druge nevralgije, ki jih bolnik ponavadi zam enjuje 
z išijasom , kar je pravo vnetje bedm ega živca. Brahialgija 
pomeni bolečine vzdolž živca na roki od ram e pa prav 
io  prstov, ishialgija pa bolečine vzdolž bedm ega živca od 
križa pa do prstov na nogi.

Bolnik s takim i boleznimi spada v posteljo, m ora 
m irovati, najbolje pa je, če ima trdo  ležišče; napravi ga 
tako, da pod blazino nam esti deske. Bolnik sam  najh itreje 
ugotovi lego, v kateri ga najm anj boli. Pomagata suha 
toplota in anevrin, to  je  vitamin B l( ki ga predpiše zdrav
nik. Ce je potrebno, predpiše zdravnik še druga zdravila. 
Bolniku je  prepovedan alkohol v vseh oblikah, in če le 
more, naj tudi ne kadi.

Ce malo pazimo nase, če smo toplo oblečeni in obuti, 
ne bomo zboleli za katero od teh bolezni. Nobena ni

prijetna. Dr_ BOZO OBLAK
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V kotu poleg kamina je sluga Jernej pogrinjal 

mizo za južino.
»Gospodična Marija! Za koliko oseb naj pogr

nem?«
»Za dve,« je dejala odločno, splezala po lestvi 

navzdol in jo pristavila k zadnji omari. Mrzlično je 
iskala med knjigami od tal do vrha.

Ni še končala, ko sta vstopila Valvasor in njegov 
gost. Marija se ni ozrla. Le temna rdečica, ki ji je 
vstajala od vratu navzgor, je pričala, da je Čutila 
navzočnost Pavla Vitezoviča, človeka, ki ji je bil 
tako čudno podoben.

»O, moj famulus je že na delu!«
»To se reče, da sem že na koncu dela!« se je za

smejala Marija in z lestve doli pokazala baronu na 
dveh straneh popisano polo.

»Ali si čarala?«
»Oh, saj bi jih lahko na pamet spisala, saj po

znam vse njihove ljubljenke. Le založništev ne po
znam vseh in pa izdajnih letnic.«

Stopila je z lestve in podala baronu polo.
Valvasor je pregledal seznam in zadovoljno po

kimal, se nasmehnil Mariji in pomenljivo pogledal 
prijatelja.

»Založništva prepišeš iz knjižničnega seznama?«
Marija je pokimala, prijela lestev, jo postavila 

v kot, vzela s police debelo, v usnje vezano knjigo
— seznam Valvasorjeve knjižnice — ter prijela za 
svoj seznam, da ga Še enkrat pregleda in izpopolni.

»Zdaj pa dovolj o duševni hrani. Na vrsti je 
telesna. Pridi Marija! Prosim, Pavel!«

Pristopil je k mizi.
»Jernej, ali nisi pogrnil za tri osebe?«
»Gospodična Marija so rek—«

^ I L K A  VAŠTETOVaT ^ M

V R A Ž J E  
D E K L E  J

IvV^ (Zgodovinski roman)

»Nimam časa, zdajle. Tole končam, potem moram 
v laboratorij.«

»Nu, kakor te je volja,« je skomignil Valvasor, »ni 
ženske pri hiši, pa morava sama južinati. Dve sta se, 
peljali na izprehod, tretja se pa punta.«

Marija je zavlekla ustne in odšla s prodirnim po
gledom na gosta.

Vitezovič je nepremično strmel na vrata, ki so 
se zaprla za njo.

Potem je prijel za vrč z vinom in počasi odtrgal 
pogled od vrat.

»E-e, kaj hočeš,« je vzdihnil. »Moje življenje po
teka pač drugače nego življenje naših pridnih, zado
voljnih meščanov.«

Valvasor se je nasmehnil in prikimal. Pred njego
vimi očmi se je odvilo prijateljevo življenje — kakor 
prelep bujen cvet, v katerega se je že v popju vgnez- 
dil črv. Mož z velikimi sposobnostmi, zmožen velikih 
dejanj, a na žalost sanjač — pesnik.

Čudovito se je mešala v njem materina dediščina
— divja vlaška kri, kri senjskih gusarjev, z očetovo, 
s krvjo alzaških plemičev, ki so se v želji po prigo

dah vrgli v svet in se zasidrali med senjskimi peči
nami.

Kdo bi mogel zahtevati od človeka, po katerem 
se je pretakala takšna kri, umirjenost in vztrajnost, 
ki ju je zahtevalo mirno meščansko življenje? Kri 
njegovih pradedov ga je vrgla v Zagrebu kot študen
ta retorike v naročje veliki zaroti bana Petra Zrin- 
skega, da mu je njegov previdni ujec župnik Jakob 
Lučkinič prekinil študije in ga poslal na Kranjsko k 
očetovemu prijatelju baronu Mordaksu, od tam pa 
v Italijo. Ko se je vrnil in prišel na Mordaksovo pri
poročilo na dvor kneza Turjaškega v Ljubljani, mu 
je zopet nemima kri zmešala usodo: bolj kot ne
prestano vežbanje v orožju in jahanje s kneževim 
sinom ga je zanimala velika knezova knjižnica, še 
bolj pa tisti, ki jo je uredil — pokojni zgodovinar 
Janez Ludovik Schoenleben, Valvasorjev vzornik in
nekdanji učitelj.

Na Schoenlebnovo m Mordaksovo priporočilo je 
prišel k Valvasorju, pri katerem je bil z Mordaksom 
že ob svojem potovanju v Italijo na večtedenskem 
obisku. Na Bogenšperku je gojil svoj risarski in pe
sniški talent ter prebredel z učenjakom vso Kranj
sko in velik del Hrvatske

Njegov oče ga je hotel spraviti v samostan ali v 
kakršenkoli poklic in ga je poklical domov.

»Ali se res nisi mogel odločiti za noben poklic?« 
je Valvasor glasno nadaljeval svoje misli.

»Brez dokončanih študij? In kaj naj bi bil postal? 
Menih? Trgovec? Pisar? Vojak? Eh, nisem za takšne 
poklice. Mikal me je svet, študij, doživljaji — kaj 
vem kaj!«

»In si se na moj poziv vrnil k meni, da mi poma
gaš pri izdaji moje Carmoliae Moderaae. A še danes 
ne vem, zakaj si takrat tako naglo zopet odšel.«

»Hm«
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Katarina, opozarjam vas pa, da naš stari 
rok nima hromih!
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2. nadaljevanje

č e m u  b i si, d a lje , želela tem p ljev , 
ko m i je  n a  v o ljo  n a jlep še  svetišče , 
veso ljn i svet?  K je r ko li živi človek, 
povsod  im am  vern ik e . T ak o  n eu m n a  
p a  tu d i n isem , d a  b i m e sk o m in a lo  po  
k le san ih  in  s lik a n ih  p o d o b ah ; to  b i 
b ilo  m o jem u  k u ltu  n a ra v n o s t v škodo , 
k e r b ed ak i in  to p o g lav ci n e red k o  iz
k a zu je jo  č a s t p o d o b am  sam im  n am e 
s to  sv e tn ik o m ; v te m  p rim e ru  b i se 
m i godilo  k a k o r lju d em , k i jih  sp o d r i
n e jo  n a m e stn ik i. M eni n a  č a s t s to ji, 
ra ču n a m , to lik o  k ipov , k o lik o r hodi 
lju d i po  sv e tu , k i so , h o ti ne  h o ti, 
m o ja  živa pod ob a.

Če im a kd o  v tis, d a  je  v m o jih  
b esedah  več p re d rz n o s ti k a k o r re sn i
ce, d o b ro , p a  p o g le jm o  nek o lik o  v 
ž iv lje n je  ljud i! N aj se  pokaže, k a j 
vse so m i do lžn i in  k ak o  m e č isla jo , 
veliki nič m an j k o t m ali! V en d ar ne 
bom o p re re še ta v a li vseh  od k ra ja , to  
bi b ilo  p rezam u d n o , vzeti hočem o le 
zn am en ite jše : po  n jih  bo lah k o  sk le 
p a ti n a  d rug e , č em u  bi n a  p rim e r 
gov o rila  o s iro tn e m  p re p ro s te m  lju d 
stv u , k i je  nedv o m n o  v ce lo ti na  m o ji 
s tra n i?  S a j je  ta k o  p o lno  vseh v rs t 
n o ro s ti in si izm isli vsak d an  to lik o  
novih , da  bi b ilo  tre b a  tiso č  D em okri- 
tov , d a  bi jih  zasm ehoval, in še enega 
več, ki b i g reb en a l teh  tisoč. 2iv k rs t 
ne v e rjam e , k o liko  p rilo ž n o s ti za sm eh 
in  k ra te k  čas d a je jo  nebesom  d an  na 
d an  ti b o re  človečki! V d o p o ld an sk ih  
u rah , d o k le r so bogovi še  tre zn i, po 
s lu ša jo  človeško  p rič k a n je  in p re p ire  
te r  sp re je m a jo  m olitve; pozneje , ko 
jim  sto p i že n e k ta r  v lase  in n iso  več 
za resn o  delo , p o sed a jo  po n a jv iš ji 
nebešk i te ra s i te r  g led a jo  z n ag n je n i
m i g lavam i na zem ljo , kaj počnejo  
lju d je . L ju b še  zabave ne pozn ajo .

Ti m oj lju b i bog, kak te a te r  je  to, 
k aka  p isan a  gneča norcev! (V časih  
n am reč  tu d i sam a sedem  v krog  p o e t
sk ih  bogov.) Ta je  do  ušes za lju b 
ljen , in  m an j ko ga dek le  m ara , h u je  
n o ri. O ni je m lje  d o to , za n evesto  se 
ne m eni. T re tji p ro d a ja jo  la stn o  ženo, 
č e tr ti pazi lju b o su m n o  n a n jo  k ak o r 
Argos. P e ti — jo j , kak e  b e d a rije  govo
ri in  p o čen ja  v žalosti! Celo ig ralce 
n a jam e , d a  p rik a ž e jo  ža lobno  kom e
d ijo . š e s t i  jo k a  ob  g ro b u  m ačehe (!), 
sed m i požene po  g rlu  vse, k a r n a g ra 
bi, p a  če b i im el ju tr iš n ji  d an  od la 
k o te  u m re ti. O sm em u n i n ič  lepše ko

17. -  Zgodilo se je kot v filmu Paradižnik je 
pokazal sposobnosti samega Jamesa Bonda! -  
Šofer tovornjaka ni videl nič in slišal nič. Vozil 
ie proti Ljubljani z enakomernim truščem. Tudi 
ni slišal udarcev s pestjo, ki jih je Paradižnik 
usul po kabini malce pred Ljubljano. Tako se je 
torej zgodilo, da sta sb tovariš Paradižnik in

njegova soproga Klara peljala po Ljubljani z 
odprtim avtomobilom, mimo same pošte . . .  -  
No, priznajmo -  ne čisto tako. kot sta sanjala! -  
Šofer Mujo je vozil tovornjak skozi center daleč 

v predmestje, na drug konec mesta. Na velikem 
gradbišču »Betonopekapnograda« je zavrl in sko

Z novim letom  so iešfli tudi 
novi koledarji. Zato predla
gamo nekaj praznikov, ki bi 
jih bilo nujno vključiti va
nje.

PRAZNIK PET TISOČ KO
MOLČARSKIH MUČENIKOV
— naj proslavljajo vsa tisti, 
ki ne vedo za zapreke.

sp a n je  in  lenoba. So lju d je , k i se  pe- ! 
h a jo  za tu jo  k o ris t, sv o jo  p a  zanem ar- j 
ja jo . T a  m isli, d a  je  b og a t, k e r im a ■  
k re d it in  živi ob  p o so jilih , a  bo  k m alu  j 
d o g o sp o d aril, on i je  p re s reč en , d a  j 
m o re , sam  ubog , o b o g a titi d ed iča. E- | 
den  se  zbog n ezn a tn eg a  in  dvom i ji- ■  
vega d o b ičk a  p o tik a  p o  vseh  m o rjih  j 
te r  p re p u šč a  ž iv lje n je  v e tro v o m  in J 
valovom , d a s i m u  ga, če ga izgubi, | 
n o b en  d e n a r  ne  m o re  v rn iti; d ru g i | 
išče  s reč o  v v o jn i, ra je  ko  d a  b i m ir- j 
no  in  v a rn o  sed e l n a  d o m u . E n i lov ijo  
s ta rc e  b rez  o tro k , m isleč, d a  bo d o  po 
te s ta m e n tu  n a jla ž e  p r iš li d o  prem ože- | 
n ja , d ru g i h o d ijo  n a  en ak  lov, le d a  | 
se  s lin ijo  r a jš i  oko li b o ga tih  in  ljube- i  
zni ž e ljn ih  s ta r ic . O boji p a  z b u ja jo  ! 
m ed  n eb ešk im i g ledalci n a jv eč  sm eh a  ! 
te d a j, k a d a r  se  sam i u ja m e jo  v m re- ! 
žo, k i jo  n a s ta v lja jo  ž rtv am .

N a jn e u m n e jše  in  m ed  vsem i naj- ! 
b o lj u m a zan o  je  p lem e trgovcev , za ! 
k a j ti o p ra v lja jo  n a jn e če d n e jšo  o b rt ! 
in  z n a jp o d le jš im i pom očk i. T a g lo ta  S 
vam  laže, k a k o r p es  teče, k riv o  prise- 8 
ga, k ra d e , s lep a ri, n a tv eza , p a  v en d ar I  
zah teva , da  se j i  sv e t sp o štljiv o  kla- j  

n ja , za to  k e r im a z z la to m  o kovane j 
p rs te ! In  re s  jim  ne m a n jk a  p rilizlji- g 
vih m en išičev , ki jih  o b č u d u je jo  in 
o b sip a jo  z. ja v n o  hvalo, seveda zato  3 
da  tu d i v n jih  m a lh o  p ade  k ak a  d ro b  J| 
n a  od  k riv ičn o  p rid o b ljen eg a  m am o J 
na. So p a  tu d i lju d je , ki ne p re m o re jo  S 
z la ta  d ru g je  nego v željah , in te pri- £ 
je tn e  sa n je  jim  z a d o s tu je jo  za srečo  S 
D rugi so zadovo ljn i, ak o  ve lja jo  p red  S 
svetom  za p rem ožne, dom a p a  s tra d a  S 
jo , da jim  v črev ih  p isk a  Ta s to ri S 
vse, da č im p re j zap rav i, k a r im a, oni S 
greb i na kup, ne glede na to , ali je  S 
p o šten o  ali ne. E den  o b red e  vse hiše 5 
in ulice, da  si zagotovi g lasove za ka S 
ko m esto  v jav n i u p rav i, d ru g em u  je  " 
p r ije tn o  sam o  v zapečku  Velik de! S 
lju d i se zap le ta  v p rav d e  brez k onca ! 
in  k ra ja , in  vsi se tru d ijo  k ak o r za ! 
st&vo, d a  o b o g a tijo  so d n ik a , ki zm era j S 
zav laču je  od ločitev , in ad v o k a ta , ki ! 
im a zm era j po d v o je  želez v o gn ju  
T a se n av d u šu je  za obnovo  red a , oni ! 
nosi ne vem  k ak e  n a č rte  v glavi, tre t- ! 
j i  zap u sti ženo in o tro k e  pa  ro m a  v S 
Je ru za lem , v R im  in k Sv. Jakobu., j 
d asi n im a  ta m  pod  m ilim  bogom  nič j 
isk a ti.

A b ila  b i sa m a  n a jv e č ja  n o rica  
ko b i h o te la  še  d a lje  n a š te v a ti tis o č e  ■  
re  o d te n k e  lju d sk e  n eu m n o sti in a b o  j 
te . Z ateg ad e lj p re id em  n a  m ože, k i si g 
la s tijo  m ed  sm rtn ik i videz m o d ro s ti S 
in seg a jo , k a k o r p ra v ijo , po  z la ti veji. |

čil v barako. -  »Pripeljal sem!« je raportiral v 

pisarni. »Prost si!« ga je odslovil delovodja in 

Mujo je kot srnjak izginil z gradbišča. Delovodja 
pa je poklical Murata in Sulejmana in jima uka
zal robo s tovornjaka spraviti v štirinajsto nad
stropje stolpnice sedem.

V
 našem mestu je 

g o sto va l n e k i ča
rovnik. Poleg dru
gih prig o d  je na
vdušil meščane tu
di s svojim spo

m in o m  in in teligenco . K o  
je  to  o pa zil. ie  reke l zb ra n i 

m n o žic i:
»D ragi m ešča n i, k a k o r  v i

d ite , sem  silno  in te ligen 
ten. K a j m en ite , k o m u  sem  
d o lžan  zahvalo? P om aran 
čam , m eščani, p om ara n 
čam ! V id ite , pom a ran če  
vp liva jo  na m o žg a n ske  za 
vo je . Jaz za svo jo  osebo  
je m  sam o  -pomaranče. Pred

B o lje  je  vrabec v ro k i 
k a k o r  go lob na streh i.

č e sa r  n e  veš. vse  po- 
zveš.

B o lje  je  z  m la d im  pra 
p ro t že ti, k a k o r  s s ta r im  
cek in e  š te ti.

č e sa r  ni, ne m o re  n iti 
v o jsk a  vze ti.

B o lje  m a lo  lastnega  ka 
k o r  m no go  tujega.

č e sa r  se  č lo vek  ze lo  ve 
seli, to  je  rado po lno  gre- 
n jav .

B o lje  m alo , pa to  dobro , 
č e sa r  v  glavi ni, p e ta  

n a d o m esti.
B o lje  p o zn o  k a k o r  n ik o 

li.
č e  se č u k  oglasi, bo m r 

lič v vasi.
B o lje  p o šten o  u m re ti 

k a k o r  sra m o tn o  žive ti.
č e sa r  m la d c i ne vedo, 

sta rc i p o vedo

jedjo, po jedi, ponoči vsta
ja m , o d s tra n im  lupino in 
jem pomaranče, če  želite 
postati še bolj inteligentni, 
jejte pomaranče/«

č a r o v n ik  je odšel, kar 
pa je rekel, je ostalo . Vsi 
so  začeli k u p o v a ti p o m a 
ranče. N a m e s to  pozdra va  
so  lju d je  začeli uporablja-

VELJKO

ŠiJAKOV:

| moda j
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ti v zk lik :  »K je se d o b ijo  
p o m a ra n če?«

V slu žb i se je  govorilo  
sam o  še o pom arančah . 
L ju d je  so  pripovedova li,

koliko pomaranč so pojed
li in koliko jih bodo še.

Na nogometnih tekmah 
so v odmorih ljudje jedli 
samo pomaranče T e k m e  
so prekinjali po d v a k ra t v 
vsakem polčasu, . da bi no
g o m eta ši la h ko  p o je d li ne 
k a j p om a ra n č  in  p o te m  
bo lj in te lig en tn o  igrali.

V vseh  g leda lišk ih  delih , 
te le v iz ijsk ih  in ra d ijsk ih  
d ram ah  so  za p le t p red s ta v 
lja le  pom aranče. S k ra tka , 
nora že lja  za p o m aranča 
m i je  o ku žila  m esto .

T a is ti ča ro vn ik  je  na  svo 
ji tu rn e ji sp e t p riše l v  na 
še m esto . N a p red sta v i, k i 
jo  je  im el, ga je  n ekd o  
p rek in il:

»P reslep ili s te  nas! T o li
ko  p o m aranč  sm o  po jed li, 
in te ligenca  pa je  osta la  
ista!«

» še  vedno  k u p u je te  to 
lik šn e  m n o ž in e  p o m a 
ra n č?«

»Ne, k je  neki!«
»K aj pa h o če te  še več? 

To se pravi, da s te  se  spa 
m etova li.«

SAVO MARIC:
- - - - - - - - - -  DOPOLNILA

IN SPREMEMBE KOLEDARJA
SVETEGA JANEZA BLA- 

GOGLASNEGA naj proslav
ljajo vsi kvalificirani udele
ženci konferenc, ki strokov
no m latijo prazno slamo

SVETEGA 2IVKA NEPLAČ
NIKA naj praznujejo vsi ti
sti, ki jem ljejo kredite za in
vesticije, anuitete pa plaču- » 
jejo s posredovanjem gospo
darskega sodišča ob »svetem 
■rkoli«

SVETEGA PANTELEJMONA 
HITRONOŽCA naj slavijo ti
sti srečneži, ki se jim je po
srečilo ubežati razigranim  ka
mionom in drugi m otoriza
ciji-

SVETO PARASKEVO DO 
BIČKONOSNO naj slavijo 
kalkulanti nekaterih trgov
skih in gostinskih cenikov.

SVETO EVDOKIJO GNI
LOBNO naj silavijo samo 
tisti kmetje, ki živi pridejo 
ps«ik trhlega m osta čez reko 
in jim  pri tem srce ne zdrs
ne v hlače.

SVETEGA ANDREJA GOZ 
DOVNIKA naj praznujejo ti
sta, ki so se zmuznili prek 
vidnega polja odgovornega 
gozdarja, pa sekljajo gozd 
tako, kakor se zahoče n jih o  
vi sekiri.



OBVESTILO OBČANOM 
novomeške občine
V zvezi z ra zp iso m  volitev  o d b o rn ik o v  ob 

č in sk e  sk u p šč in e  in  po slancev  v rep u b lišk o  in 
zvezno sk u p šč in o , k i b odo  d n e  13. 4. 1969, ob 
v eščam o ob čan e  o bčin e  N ovo m esto , d a  lahko  
p reg led a jo  sp lo šn i vo liln i im en ik  in  zah tev a jo  
pop ravke .

O bčan  lah k o  zah tev a  p o p rav ek  za to , k e r on  
a h  k d o  d ru g  n i v p isan  v sp lo šn i vo liln i im en ik ; 
za to , k e r  je  vp isan  kdo , k i n im a  vo lilne  p rav ice  
a h  n im a  s ta ln eg a  p reb iv a lišča  n a  o b m o č ju  ob
č ine N ovo m esto , a h  kdo , k i je  u m rl, a li p a  
za to , k e r  je  n jegovo  im e a li im e kog a  d ru g eg a  
n ep rav iln o  vp isano .

P o p rav ek  sp lo šn eg a  vo lilnega  im en ik a  je  
m ogoče z a h te v a ti n a jk a sn e je  o sem  d n i p re d  
dn em , k i je  do ločen  za vo litve. P o p rav ek  se 
lah k o  zah tev a  u s tn o  a h  p ism en o  n a  k ra je v n e m  
u ra d u , k je r  im a  o b čan  s ta ln o  b iva lišče , p re b i
valci N ovega m e s ta  p a  p r i  p r i ja v n i slu žb i ob 
č in ske  u p ra v e , L ju b lja n sk a  c e s ta  2.

O bčani, k i so  m e n ja h  sv o je  s ta n o v a n je  in  k i 
sp rem em b e  n iso  p r ija v ili p r is to jn i  p rija v n i 
s lužb i, n a j to  s to re  p rav o časn o , s ic e r ne  bodo  
vp isan i v vo lilnem  im en ik u  tis te g a  volišča, 
k je r  im a jo  nova s ta n o v a n ja . O p o za rjam o  tu d i 
tis te  o bčane , ki ob  p r ija v i s ta ln e g a  b iv a n ja  
n iso  p red lo ž ili p o trd ila  o  iz b risu  iz vo lilnega 
im en ika  p re jšn je g a  b iva lišča , d a  to  s to re  čim  
p re j, k e r  d ru g ače  ne  b o d o  v p isan i v voliln i 
im enik .

P rija v e  sp rem em b e  p re b iv a lišč a  in  n aslo v a  
s ta n o v a n ja  je  po  zak onu  o  re g is tru  s ta ln eg a  
p reb iv a lišča  in o razv idu  začasn eg a  b iv a lišča  
obvezna.

Občinska skupščina Novo mesto 
oddelek za upravnopravne zadeve

DOLENJSKA BANKA IN 
HRANILNICA 
NOVO MESTO

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

REFERENTA v knjigovodstvu
P o g o j :  srednja šolska izobrazba ekonomske
sm eri in dve leti delovne prakse. Poskusna doba 
dva meseca.

Nastop službe je mogoč takoj. Osebni dohodki po 
pravilniku banke.

Razpis velja 15 dni po objavi.
Prijave sprejem a splošni oddelek banke.
Stanovanje ni zagotovljeno.

Z A H V A L A

Ob boleči izgubi naše dobre žene, zlate mame, stare 
mame in tete

NEŽKE GORENC,
roj. NOVŠAK, iz Zbur pri Šm arjeti

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, vašča
nom, znancem in prijateljem , ki so z nam i sočustvo
vali, nam izrekli sožalje, poklonili pokojnici toliko 
lepega cvetja in vencev te r jo v tako velikem številu 
od blizu in daleč sprem ili do njenega tihega doma. 
Posebno zahvalo smo dolžni gospodu župniku iz 
šm arje te  za ganljive besede.

Žalujoči: mož Jože, sinova Franc in Vinko, hčere 
Minka, Tončka, Pepca in Vida z družinami.

Z A H V A L A

Ob bridki izgubi ljubega moža, očeta, b rata in strica

JOŽETA KNAFELJCA
z Jam e pri Dvoru

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so ga v tako veli
kem številu sprem ili na zadnji poti, mu darovali 
vence in cvetje te r nam izrazili sožalje. Posebno 
se zahvaljujemo gasilskemu društvu z Dvora, Žu
žem berka, Rebri, Šmihela p ri Žužemberku, Hinj, 
Šentjerneja in občinski gasilski zvezi iz Novega 
mesta. Enaka zahvala tudi Pevskemu društvu iz 
Žužemberka, gospodu župniku Zupancu in vsem 

govornikom.

Žalujoči: žena Milka z otroki, sestre Micka, 
Anica, Dora in b ra t Lojze.

BELOKRANJSKO GRADBENO 
PODJETJE ČRNOMELJ

o b j a v l j a  LICITACIJO
za prodajo osnovnih sredstev, in sicer:

tovorni avto OM-Super Taurus, nos. 
5 ton, kiper, leto izdelave 1953, in 
tovorni avto OM-Super Taurus, nos. 
5 ton, kiper, leto izdelave 1951.

Vozila so v voznem stanju.

Licitacija bo. 15. 3. 1969 ob 6. u ri za državni sektor 
in ob 12. uri za ostale civilnopravne osebe, in  sicer 
na upravi podjetja.
Vse inform acije daje uprava podjetja. Ogled kam i
onov je  možen vsak dan od 7. do 14. ure.

OMEJITEV PROMETA NA CESTAH 
III. IN IV. REDA V BREŽIŠKI OBČINI

Na podlagi 68. člena temeljnega zakona o javmn 
cestah (Uradni list SFRJ št. 27/65), na predlog 
Cestnega podjetja Novo mesto in cestne službe pri 
ObS Brežice izdajam zaradi omejitve prom eta na 
javnih cestah na področju občine Brežice v času 
odjuge naslednjo

O D R E D B O

1. V času odjuge je prom et na cestah III. in IV. 
reda na območju občine Brežice omejen.

2. Največji dovoljena osni pritisk bo znašal: 
cesta III/8014 Novo mesto—Bregana 4 t

III/8017 K rška vas—Kostanjevica 4 t
III/8021 Krška vas—Skopice 4 t
111/8026 Bregana—Bregansko selo 4 t
I I 1/8027 Brežice—H arm ica 8 t
I I I /8028 Brežice—Brestanica 4 t
I I I /8029 Pohanca—Lovska koča 2 t
I I I /8030 Brežice—Dečna sel* 2 t
I I I /8031 Globoko—Pišece 2 t
III/8032 Bizeljsko—Klanjec 2 t

cesta IV/2005 Velike Malence—Globočice 2 t
IV/2017 Dobova—Kapele—Zupelevec 2 t
IV/2020 Spod. Pohanca—Pečice zaprta

za tovorni prom et 
IV/2081 Dečna sela—Srom lje zaprta

za tovorni prom et 
IV/2023 Brežice—Cundrovec—Dečna sela

zaprta za tovorni prom et

3. Gornje omejitve ne veljajo za avtobusni pro
met.

4. Zapora cest ne velja za tovornjake trgovskih 
podjetij iz Brežic, ki oskrbujejo svoje trgovine 
v Pečicah in Srom ljah.

5. Prednje omejitve veljajo od 1. m arca 1969 do 
preklica.

6. Ugovor ne zadrži izvršitve odredbe, 

dt. 34-8/69-4
Brežice, 26. 2. 1969

* Inž. Jože Ajster
inšpektor za javne ceste 

ObS Brežice

KLINIČNA BOLNIŠNICA 
ZA PSIHIATRIJO
V LJUBLJANI

r a z g l a š a  
prosto delovno mesto

GOSPODINJE
za oddelek Razori (KV kuharica)

POSEBEN POGOJ je  dvomesečno poskusno delo.

* Stanovanje in hrana zagotovljena.
Nastop dfela je možen 15. m arca 1969.
Interesentke vabimo, da se zglase osebno na raz
govor v splošnem kadrovskem oddelku.

KOČA PLAZ NA DE- 
BENCU PRI MIRNI

p r i r e d i
v soboto ob dnevu žena

veselo praznovanje 
in v nedeljo ples

Poskrbljeno za pristno do
lenjsko vino in domače 
specialitete. Igral bo znani 
harm onikaš Tone Grivec. 
Pridite, ne bo vam žal!

R a z p i s u j  e m o  

MESTO

RAČUNOVODJE
I z o b r a z b a :  
sam ostojen knjigovodja bi- 
lancist. Samsko stanova
nje na razpolago, plača po 
dogovoru.

Gostinsko podjetje 
»GRAD MOKRICE« 
Jesenice na Dolenjskem j Hermdika

Kovinsko podjetje
RIBNICA
na Dolenjskem

r a z p i s u j e

JAVNO LICITACIJO
za prodajo osnovnih 
sredstev:

stružnica, »Popella« 
stružnica, revolverska 
stenski vrtalni stroj 
mali kompresor 
3 elektromotorji
Pravico do licitacije imajo 
vse gospodarske organiza
cije, če pa licitacija ne 
uspe, lahko razpisana 
osnovna sredstva kupijo 
tudi fizične osebe. 
Licitacija bo 14. m arca 
1969 ob 10. uri, za zaseb
nike pa ob 11. u ri v pro
storih  Kovinskega podjet
ja, Ribnica.
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V E D N O  S V E Z A 

N A  T R Ž I Š Č U !

GRAMEX TRGOVSKO PODJETJE

LJUBLJANA

Vedno imamo na zalogi bogato izbiro vseh vrst gradbenega materiala:

CEMENT •  BETONSKO ŽELEZO •  APNO •  SALONITNE IZDELKE 
•  STAVBNOMIZARSKE IZDELKE •  PARKET •  SINTETIČNE PO
DE IN OBLOGE •  VELIKO IZBIRO UVOŽENE SANITARNE IN 
OBLOŽNE KERAMIKE

OBIŠČITE NAŠA SKLADIŠČA NA LAVRICI IN V LJUBLJANI!



RADIO LJUBLJANA
VSAK DAN: poročila OD 5.00, 

6 00, 7.00, 8.00, 10.00, 12.00, ».00, 
iS.00, 18.00, 19.30 in 22.00. Pisan 
glasbeni spored od 4.30 do 8.00.

■  PETEK, 7. MARCA: 8.08 Glas
bena matineja. 8.55 Pionirski ted
nik. 10.15 Pri vas doma. 11.00 Po
ročila — Turistični napotki za tuje 
goste 12.30 Kmetijski nasveti — 
inž- Jernej Ude: Posebnosti pri 
Podiranju gozdnega drevja. 12.40 
čez polja in potoke. 13.30 Pripo
ročajo vam . . 14.05 Majhen kon
cert lahke glasbe. 14.35 Naši po
slušalci čestitajo In pozdravljajo.
15.25 Glasbeni intermezzo. 15.45 
Turistična oddaja, 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 pevcem Ninom Ro
bičem. 20.00 Naši amaterski zbori 
tekmujejo. 21.15 Oddaja o morju 
to pomorščakih.

■  SOBOTA, 8. MARCA: 8.08 
Glasbena matineja. 8.55 Radijska 
šola za nižjo stopnjo (ponovitev) 
— Tudi ona ni ostala osamljena.
9.25 »Cez travnike zelene«. 10.15 
Pri vas doma. 11.00 Poročila — 
Turistični napotki za tuje goste. 
!2.30 Kmetijski nasveti — inž. 
polfe Cizej: Novi strokovni dose
vki pri pridelovanju in spravilu 
Krme. 12.40 Srbske narodne pe
smi iz okolice Vranja. 13.30 Pri- 
Poročajo vam . . .  14.05 Glasbena 
Pravljica. 15.20 Glasbeni intermez- 
zo. 15.40 Naši podlistek — R. Co- 
lakovič: Mariborski jetnik štev. 
483. 17.05 Človek in zdravje. 17.15 
Gremo v kino. 18.15 Vsako soboto 
»Top-pops 11«. 18.50 S knjižnega 
trga. 19.00 Lahko noč, otroci!
19.15 Minute s pevko Sonjo Ga
beršček. 20.00 Novi ansambli — 
nove melodije. 21.30 Iz fonoteke 
radia Koper. 22.15 Oddaja za naše 
izseljence.

■  NEDELJA, 9. MARCA: b.OU 
do 8.00 Dobro jutrol 8.05 Radijska 
igra za otroke — James Kriiss: 
»Upor snežakov«. 9.05 Koncert iz 
naših krajev. 10.05 Se pomnite, to
variši . . .  Alenka Nedog: Tone 
Tomšič med komunistično mladi
no. 10.30 Pesmi borbe in dela. 
10.45—13.00 Naši poslušalci česti
tajo in pozdravljajo — vmes ob 
11.00 Poročila — Turistični napot
ki za tuje goste. 11.50 Pogovor s 
poslušalci. 13.30 Nedeljska repor
taža. 13.50 Z novimi ansambli viž.
14.30 Humoreska tega tedna — L. 
S. White: Zbogom, lepotec moj. 
15.05 Nedeljsko športno popoldne.
17.30 Radijska igra — Jacques 
Constant: »General Frederic«. 19.00 
Lahko noč, otroci! 19.30 Večerni 
radijski dnevnik. 20.00 V nedeljo 
zvečer. 22.15 Serenadni večer.

■  PONEDELJEK, 10. MARCA:
8.08 Glasbena matineja. 8.55 Za 
mlade radovedneže. 10.15 Pri vas 
doma. 11.00 Poročila. — Turistič
ni napotki za tuje goste. 12.30. 
Kmetijski nasveti — inž. Slavko 
Gliha: O pridelovalnih cenah na 
naših kmečkih gospodarstvi. 12.40 
Majhen koncert pihalnih orkestrov.
13.30 Priporočajo vam . .  . 14.35 
Naši poslušalci čestitajo in po
zdravljajo. 15.20 Glasbeni inter
mezzo. 15.40 Novi posnetki Slo
venskega okteta. 16.00 Vsak dan 
za vas. 18.15 »Signali«. 19.00 Lah
ko noč, otroci! 19.15 Minute s 
pevko Jožico Svete. 20.00 Simfo
nični koncert orkestra Slovenske 
filharmonije. 22.15 Za ljubitelje 
jaaza. 23.05 Literarni nokturno.

■  TOREK, 11. MARCA: 8.08 
Operna matineja. 8.55 Radijska 
šola za srednjo stopnjo — Povest 
o dobrih ljudeh. 9.25 »Morda vam 
bo všeč«. 10.15 Pri vas doma. 11.00 
Poročila — Turistični napotki za 
tuje goste. 12.30 Kmetijski nasveti

TELEVIZIJSKI
SPORED

NEDELJA, 9. MARCA

9.00 Kmetijska oddaja v madžar
ščini (Beograd)

9.25 Poročila (Ljubljana)
9-30 Po domače z Zadovoljnimi 

Kranjci (Ljubljana)
JO.OO Kmetijska oddaja (Zagreb) 
10.45 Propagandna oddaja (Ljub- 

ljana)
10.5# Filmske burleske (Ljubljana)
11.10 Daktari — serijski film — 

(Ljubljana)
12.00 Svetovno hokejsko prvenstvo 

B skupine — tekma Poljska : 
ZRN — prenos (Ljubljana)

14.10 TV kažipot (Ljubljana)
14.25 Glas vode — film (Ljubljana) 
!6.00 Novi ansambli — nove melo

dije (Ljubljana)
17.15 Cikcak (Ljubljana)
*7.30 Atletika v dvorani (Beograd) 

in Svetovno hokejsko prven
stvo B skupine NGD : Jugo. 
slavi ja (izmenoma) — (Ljub- 

_  ljana)
20.00 TV dnevnik (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, 10. MARCA

9.35 TV v šoli (Zagreb)
10.30 Ruščina (Zagreb)
11.00 Osnove splošne izobrazbe — 

(Beograd)
14.45 TV v šoli — ponovitev — 

(Zagreb)
15.30 Polet vesoljske ladje Apollo 9 

(Evrovizija)
16.45 Kulturna panorama v ma

džarščini (do 17.00) (Beo
grad)

17.35 H. Ch. Andersen: JELKA — 
švedska otroška oddaja — 
(Ljubljana)

18.00 Po Sloveniji (Ljubljana)
18.25 Zunanja trgovina: oddaja iz

cikla Ekonomska šola na 
malih zaslonih (Ljubljana)

OPTICIMI SE R V IS ^

HETALDUS j
L J U B L J A N A , VVOLFOVA 3 ^

I

•  izdelujemo vse vrste očal na recept 
in brez njih

•  opravljamo vsa popravila
•  prodajamo sončna očala ter fotograf

ski pribor in material

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

GOSPODINJE — z gnojenjem  vašega vrta boste 
dosegli večji pridelek. Mešanico 
vrtnega gnoja, Id je pakiran po 
5 kg in ga proizvaja »RADONJA« 
SISAK, lahko dobite v vseh kme
tijskih apotekah.
Vaše cvetice, ki jih dodatno h ra 
nite z vitacvetom, bodo vedno 
sveže in lepe.

P R O I Z V A J A

RADONJA S is a k

— m i. Olga Stefula: Ekonomika 
obnove nasadov jablan na tera
sah. 12.40 Slovenske narodne pe
smi. 13.30 Priporočajo vam . . . 
15.20 Glasbeni intermezzo. 15.45 
Jezikovni pogovoril 16.00 Vsak dan 
za vas. 18.15 V torek na svidenje!
18.45 Narava in človek — Dr. 
France Sušnik: Pokrajina v očeh 
biologa. 19.00 Lahko noč, otroci! 
19.15 Minute s pevcem Borom Go
stišo. 20.00 Radijska igra — Momo 
Kapor: »In spet noč«. 21.15 De
set pevcev — deset melodij.

■  SREDA, 12. MARCA: 8.08 
Glasbena matineja. 8.55 Pisan svet 
pravljic in zgodb. 10.15 Pri vas do
ma. 11.00 Poročila — Turistični 
napotki za tuje goste. 12.30 Kme
tijski nasveti — inž. Olga štefula: 
Ekonomika obnove nasadov jablan 
na terasah. 12.40 Od vasi do vasi. 
13.30 Priporočajo vam . . .  14.35 
Naši poslušalci čestitajo in po
zdravljajo. 15.40 Naš podlistek — 
O. Davićo: Molčanje. 16.00 Vsak 
dan za vas. 17.05 Mladina sebi in 
vam. 19.00 Lahko noč, otroci! 20.00 
»Ti in opera«. 22.15 S festivalov 
jazza. 23.05 Literarni nokturno.

■  ČETRTEK, 13. MARCA: 8.08 
Operna matineja. 8.55 Radijska 
šola za višjo stopnjo. 10.15 Pri 
vas doma. 11.00 Poročila — Turi
stični napotki za tuje goste. 12.30 
Kmetijski nasveti — inž. Janez 
Pogačar: Govedoreja na Nizozem-. 
skem. 13.30 Priporočajo vam . . 
14.05 »Mladina poje«. 15.20 Glas
beni intermezzo. 16.00 Vsak dan 
za vas. 17.05 četrtkov simfonični 
koncert. 18.15 Iz naših studiov.
18.45 Kulturni globus. 19.00 Lahko 
noč, otroci! 19.15 Minute s pevko 
Lidijo Kodrič. 20.00 četrtkov večer 
domačih pesmi in napevov. 21.00 
Literarni večer. 21.40 Glasbeni nok
turno. 22.15 Komomo-glasbeni ve
čer.

18.50 S lager sezone — Sarejevo — 
(Beograd)

19.20 To je bila ena slika — re
portaža (Ljubljana)

19.45 Cikcak (Ljubljana)
20.00 TV dnevnik (Ljubljana)
20.30 3—2—1 (Ljubljana)
20.35 Vinko Trinkhaus: Zrušek — 

TV drama (Ljubljana)
21.30 J. Brahms: III simfonija — 

(Ljubljana)
22.08 Poročila (Ljubljana)

TOREK. 11. MARCA

9.35 TV v šoli (Zagreb)
10.30 Angleščina (Zagreb)
11.00 Osnove splošne izobrazbe — 

(Beograd)
14.40 TV v šob i Zagreb)
16.05 Francoščina (Beograd)
16.35 Spet doma — konec lutkovne 

serije Kurir Gregec (Ljub
ljana)

16.55 Kongres ZKJ — prenos (do 
18.30) (Beograd)

18.30 Skrivnosti narave — serijski 
film (Ljubljana)

19.25 Torkov večer s komornim 
zborom RTV — II. — (Ljub
ljana)

20.00 TV dnevnik (Ljubljana)
20.35 Priti in ostati — Jugoslovan-

ski celovečerni film (Ljub
ljana)
Govor Josipa Broza Tita 
Poročila (Ljubljana)

SREDA, 12. MARCA

8.55 Plenum zasedanja CK ZKJ — 
prenos (Beograd)

17.45 Primožev dnevnik: Danes sem 
kauboj (Ljubljana)

18.30 Pisani trak (Ljubljana)
18.45 Sodobna prehrana: Večerja — 

(Ljubljana)
19.05 Gospodinjski pripomočki: — 

Mehanična naprava za čišče
nje tal (Ljubljana)

19.15 Baletna lepljenka (Ljubljana)
20.00 TV dnevnik (Ljubljana)
20.20 Kongres ZKJ (do 21.20) — 

(Beograd)
21.30 G. Goldini: Tat J«  sili — 

gledališki prenos (Ljubljana)
23.05 Glasbeni intermezzo (Ljub

ljana)
23.15 Poročilo o delu kongresa ZKJ 

(Beograd)

ČETRTEK, 13. MARCA

.9.35 TV v šoli (Zagreb)
17.00 Poiočilo s kongresa ZKJ do 

(17.45) (Beograd)
17.45 Pravljica: Srečni metulj — 

(Ljubljana)
18.00 Zapojte z nami: Beethoven, 

Schubert (Ljubljana)
18.15 Po Sloveniji (Ljubljana)
18.45 Humoreska (Beograd)
20.00 TV dnevnik (Ljubljana)
20.35 Poročilo o delu kongresa ZKJ 

(Beograd)
21.10 Lučka — iz serije ko Je po

mlad (Ljubljana)
21.40 Wojeck — serijski film —

(Ljubljana)
22.30 Poročilo o delu kongresa

ZKJ (Beograd)

PETEK, 14. MARCA

9.35 TV v šoli (Zagreb)
11.00 Francoščina (Beograd)
14.45 TV v Soli — ponovitev —

(Zagreb)
15.55 ali 17.15 Poročilo s kongresa 

CK ZKJ (Beograd)
17.50 Nalka — serijski film —

(Ljubljana)
18.15 Glasbena oddaja (Skopje)
19.00 Svet na zaslonu (Ljubljana)
19.30 Naš globus (Ljubljana)
20.00 TV dnevnik (Ljubljana)
20.35 Quiz 69 (Zagreb)
22.00 Vojna in Eric Kurtz — TV 

film (Ljubljana)
22.50 Poročilo s kongresa CK ZKJ 

(Beograd)

Tekoči detergenti 
in fino perilo

V vsakem gospodinjstvu se včasih pripeti, da je treba v naglici oprati 
moževo srajco iz sintetike, sinov ali hčerkin smučarski pulover, lastno 
belo svileno bluzo in da zaradi izpada elektrike ali okvare bojlerja ni 
tople vode. V takšnem primeru si vsaka žena želi detergent, s katerim 
bi lahko v mrzli vodi ne samo učinkovito oprala perilo, temveč tudi 
obnovila njegovo kvaliteto in lepoto.

Pred nedavnim se je na tržišču pojavil detergent Penil, ki lahko 
izpolni to željo. Penil enako uspešno pere v topli in mrzli vodi in se 
zaradi tekočega stanja hitreje topi kot detergenti v prahu in ustvarja 
bogato peno. Izdelki iz svile, volne in sintetike, ki so pri pranju izredno 
občutljivi na temperaturo vode in zahtevajo posebno nego, ohranijo po 
pranju s Penilom vse svoje prvotne lastnosti, lepo barvo, voljnost in 
obliko.

Tekoče stanje detergenta pa zahteva novo embalažo, ki je bistveno 
drugačna od do sedaj poznane. Penil je v moderni, lični steklenički iz 
plastike, katere zamašek služi kot merica pri pranju. Gospodinja, ki se 
odloči za Penil, se izogne nevarnosti, da se ji razmoči škatla in se ji 
raztrese detergent po kopalnici, kar se zelo rado dogaja!

Penil je izredno praktičen za ljudi, ki službeno veliko potujejo ali pa 
odhajajo na dopust in so prisiljeni v hotelski sobi kdaj pa kdaj kaj 
oprati, saj steklenica ne zavzame veliko prostora in ni nevarnosti, da bi 
se njena vsebina razsula po notranjosti kovčka.

Detergent Penil ima še eno dobro lastnost — namreč ekonomičnost. 
Tekoče stanje omogoča veliko koncentracijo detergenta in z njim lahko 
peremo enako dolgo kot s 300 gramskim zavitkom običajnega detergenta 
v prahu.

P enil je  v rh u n sk i re z u lta t d o lg o le tn ih  p re isk av , p osk u so v , n ov ih  ko m 
b in ac ij in  te sto v  v la b o ra to r ij ih  T o v arn e  Z la to ro g .

Podjetje „PLESKAR" Ptuj
išče nove sodelavce

1. 2 gradbena tehnika za vodje na terenu 
»2. 2 strojna tehnika za vodje na terenu

3. 2 VKV delavca slikarsko-pleskarske stroke za 
vodje na terenu

4. 50 kvalificiranih slikarjev-pleskarjev
5. 5 metalizerjev 
B. 5 peskarjev
7. 30 priučenih slikarjev-pleskarjev

P o g o j i :

pod 1.: končana GTŠ z dvoletno prakso v gospodarstvu, odslužen,vojaški rok, 
po možnosti z znanjem angleškega jezika; 

pod 2.: končana STŠ z dvoletno prakso v gospodarstvu in odslužen voja
ški rok;

pod 3.: končana delovodska šola slikarsko-pleskarske stroke ali VKV delavec 
z najm anj pet let prakse v stroki; 

pod 4.: kvalificirani delavci slikarsko-pleskarske stroke; 
pod 5.: KV ali priučeni varilci za avtogeno varjenje; 
pod 6.: priučeni pleskarji;
pod 7.: delavci z najm anj dvoletno prakso na slikarsko-pleskarskih ali anti- 

korozijskih delih;

Delo izključno na terenu.
Za delavce pod 1., 2. in 3. točko je obvezna enomesečna poskusna doba.
Z delavci pod 4., 5., 6. te r 7. točko, ki m orajo biti sta ri najm anj 18 let, zdravi 
in sposobni za delo na višinah (zdravniško spričevalo), se sklene delovno 
razm erje za določen čas.

Ponudbe sprejem a Komisija za delovna razm erja pri podjetju »PLESKAR« 
Ptuj, H eroja Lacka št. 5 do 15. m arca 1969.

SOBOTA, 15. MARCA

8.55 Prenos kongresa ZKJ (do 
13.00) (Beograd)

15.30 Svetovno hokejsko prvenstvo 
v Stockholmu — posnetek 
tekme CSSR : Kanada — 
(Ljubljana)

17,.45 Po domače s  Fanti treh do
lin (Ljubljana)

18.15 Mladinska Igra (Beograd)
19.15 S kamero po svetu: Senegal 

(Ljubljana)
19.40 5 minut za boljSi jezik — 

(Ljubljana)
19.45 Cikcak (Ljubljana)
20.00 TV dnevnik (Ljubljana)
20.30 3—2—1 (Ljubljana)
20.35 TV Magazin — zabavno glas. 

bena oddaja (Zagreb)
21.35 Rezervirano za smeh (Ljub

ljana)
22.00 Maščevalci — serijski film 

— (Ljubljana)
22.50 TV kažipot (Ljubljana)
23.10 Poročila in

Poročilo s kongresa CS ZKJ 
(Beograd)

KMETIJSKA ZADRUGA 
SLOGA, KRANJ

r a z g l a š a  
prosta  delovna m esta

1. TRGOVSKEGA POMOČNIKA 
za prodajo reprodukcijskega 
materiala v skladišču

2. VETERINARSKEGA TEHNIKA ali 
KMETIJSKEGA TEHNIKA
za selekcijsko službo B in A kontrole

Prednost im ajo moški.

In teresenti naj se zglasijo osebno v upravi zadruge, 
Gasilska ul. 5 (S tražišče), do 10. 3. 1969.

DOLENJSKI UST * TEDNIK* VESTNIK-vsak četrtek 60.000 izvodov! 2 3



V TEM TEDNU VAS ZANIMA
tedensK6ledapI ' = 8 l H

Petek, 7. marca — Tomaž 
Sobota, 8 marca — Dan žena 
Nedelja, 9. marca — Frančišk« 
Ponedeljek, 10. marca. — Viktor 
Torek, 11. marca — Krištof 
Sreda, 12. marca — Gregor 
Četrtek, 13. marca — Kristina

Brežice: 7. in 8. 3. ameriški film 
»Atak«. 9. in  10. 3. anemški barvni 
film »Avanture na Amazonki«. 11. 
in 12. 3. italijansko-francoski bar
vni film »Avantura v Istambulu«.

Črnomelj: 4. in 5. 3. francoski 
barvni film »Pesem sveta«. 5. in

SLUŽBO DOBI
BIFE KODELJEVO, Ljubljana, 

Jana Husa 1—3, sprejme mlado 
dekle. Hrana in stanovanje pre
skrbljena.

SPREJMEM ZDRAVEGA in pošte
nega fanta za priučitev sobosli- 
karske in pleskarske obrti. H ra
na in stanovanje po dogovoru. 
Alojz Frantar, Trojarjeva 16, 
Kranj (Stražišče).

DEKLE dobi stanovanje in hrano 
za varstvo dveh otrok v izmeni. 
Marija Kos, Žabja vas 88, Novo 
mesto.

ZA VARSTVO otroka dopoldne 
iščem žensko. Naslov v upravi 
lista (313/69).

ISCEM DRUŽINO, ki bi prevzela 
v oskrbo in varstvo 45 let stare
ga moškega, ki je lažje duševno 
prizadet in sposoben za vsa de
la. Vse podatke o njem dobite 
p ri oskrbniku Ivanu Koračinu, 
Dol. Kamence 6 a, Novo mesto.

SPREJMEM frizersko vajenko. Na
slov v upravi lista 339-69

SOBO IN HRANO nudim upoko
jenki ali ženski, ki dela v po
poldanski izmeni. za dopoldan
sko varstv 4-letnega fantka. 
Sobote in nedelje proste. Mar
čič, Kettejev drevored 17, No
vo mesto a) na telefon št. 
31-427

DEKLE za pomoć v gospodinj
stvu iščemo — lahko začetnica. 
Pečnikar, Ljub’iana, Dolenjska 
74.

I&CEM pomožnega m linarja ali 
m linarja. Sprejmem ga takoj. 
Franc Kopinč mlin, Dobova.

SLUŽBO DOBI dekle, vajeno kme
čkih del. Plača po dogovoru. 
Pišite na naslov: inž. Franc
Kuralt, Zabnic-'1 45. Gorenjsko.

SLUŽBO IŠČE
DIJAKA iščeta honorarno zaposli

tev v popoldanskem času, najraje 
na vrtu. Roman Hafner, Kette
jev drevored 4, Novo mesto.

STANOVANJA
LEKARNA V METLIKI išče za 15. 

marec v mestu primemo eno
sobno stanovanje za farmacevt
ko. Ponudbe oddajte v lekarni. 

V NOVEM MESTU oddam sobo s 
kopalnico in možnostjo kuhanja 
za predplačilo. Ponudbe pod: 
»Takoj«.

ZAKONCA iščeta večjo sobo v 
Novem mestu Nudim tudi in
strukcijo za vse predmete v os
novni šoli. Naslov v upravi li
sta. 340-69

ODDAM opremljeno sobo dvema 
dekletoma. Naslov v upravi li
sta 341-69

DVOSOBNO komfortno stanovanje 
▼  Kamniku zamenjam za enako 
v Brežicah. Naslov v uredništvu 
Dol. lista.

SAMSKA USLUŽBENKA išče p ra
zno sobo v Novem mestu. Na
slov v upravi lista 354-69

■iSCEM enodružinsko stanovanje v 
Novem mestu ali bližnji okolici. 
Martin Modic Trdinova 39, No
vo mesto.

PRODAM

Hohner, 120-basno. Tine Koš- 
m rlj, Potov vrh 6, Novo mesto.

UGODNO PRODAM šivalni stroj 
Mirna, električni, plinski in na 
olje štedilnik — vse dobro ohra
njeno. Hermina Jankovič, Žabja 
vas 1 a, Novo mesto.

PRODAM plinsko peč na električni 
kuhalnik na dve plošči. Hoče
var, Kidričev trg 2, Novo me
sto.

JABOLČNIK dan. za semenski 
krompir, po možnosti igor ali 
tolminec. F rar Mrgole, Telče, 
Tržišče.

ZELO POCENI prodam komplet
no električno centralo na ben
cinski pogon za hišno razsvetlja
vo. Interesenti naj se zglasijo 
pri Adolfu Terpincu, Krško, 
Pot na Polšoo 11.

PRODAM 2 mlatilnici — trosilki 
po ugodni ceni Peter Novak, 
Kamni Potok p. Trebnje na 
Dolenjskem.

PRODAM motorno slamoreznico 
m motorni vijalnik na mreže — 
vse v dobrem stanju. Naslov v 
upravi lista. 350-69

PRODAM kompletne postelje z 
vzmetnicami ir  delovno mizo. 
Ogled v nedeljo 9 marca. Jo
že Dolinar, Žabje vas, montaž
na hiša. Novo mesto.

PRODAM višinsko sonce (za rev
mo). Tončka Rozman, Dol. S tra
ža 4.

PRODAM krompir Igor, primeren 
za seme. Cena 0,65 Ndin za kg. 
Inž Franc Kuralt, Žabnica 45, 
Gorenjsko.

PRODAM enoosno prikolico kiper. 
Naslov v upra lista 362-69

POSEST

MOTORNA VOZILA
MOTORNO KOLO Maks 175 ccm, 
m otorno kosilnico Alpina in voz 

zapravljivček ugodno prodam. Jo
že Rataj, Otočec 39 ob Krki. 

PRODAM fiat 850 — nov. Štefka 
Klepec, trgovina »Samopostrež
na« Kočevje.

PRODAM avto škoda, letnik 1967, 
prevoženih 28 000 km. Naslov 
v upravi lista 349-69

RAZNO

PRODAM motorno slamoreznico in 
puhalnik za seno. Ivan Sešek, 
Vižmarje 26, Ljubljana.

»GODNO PRODAM kostanjevo ko
lje  za vinograd. Ivan Lenarčič, 
Brus ni oe 53.

ZARADI SELITVE prodam kuhinj
sko pohištvo. Ogled popoldne. 
Dušanka Papič, Zagrebška 6 a, 
Novo mesto.

PRODAM montažno garažo 2,5x5 
metrov (jeklena konstrukcija,

Sočevinasta obloga) in zavorne 
►bnc s petimi obroči in guma

m i (16 col) te r razne dele za 
ftkodo 1957 (furgon). Gorjančeva 
7, Ljubljana.

PRODAM klavirsko harmoniko

6. 3. ameriški barvni film »Briga
de Anti Ganga«. Od 7. do 9, 3. 
ameriški barvni film »Razgreti re 
volverji«. 11. in 12. 3. angleški 
film »Ob štirih zjutraj«. 12. in 13. 
3. ameriški barvni film »Mary 
Popins«

Kočevje — »Jadran«: od 7. do
9. 3. ameriški barvni film »Hap- 
pening«. 10. 3. ameriški barvni 
film »Obračun v S ant Valentinu«.
11. 3. ameriški film »Steza slave«.
12. 3. jugoslovanski film »Sirota 
Marija«. 13. 3. ameriški barvni 
film »Samo dvakrat se živi«.

Kostanjevica: 9. 3. ameriški
film »Napredovanje v zaledju«. 12. 
3. italijanski film »Visoka šola ne-

ZVMetHka: od 7. do 9. 3. jugoslo
vanski barvni film »Sarajevski 
atentat«. Od 7. do 9. 3. ameriški 
barvni film »Zlata mrzlica«. Od
7. do 9. 3. ameriški barvna film 
»Revolverji ne diskutirajo«. 12. in
13. 3. ameriški film »Šok Kori
dor«.

Mirna: 8. in 9. 3. francoski 
film »Viva Marija«.

Mokronog: 8. in 9. 3. ameriški 
barvni film »Svet Suži Wong«.

Novo mesto: od 7. do 9. 3. fran
coski barvni film »Sedem mož 
in eno . . .«. Od 10. do 12. 3. ame
riški barvni film »Vera Cruz«. 13 
in 14. 3. italijanski barvni film 
»Glava družine«. — POTUJOČI. 
KINO NOVO MESTO: od 7. do
10. 3. italijansko-španski barvni 
film »Sered revolverjev za brate 
Mac Gregor«.

Ribnica: 8. in 9. 3. ameriški 
barvni film »Bonnie in Clyde«.

Sevnica: 8. in 9. 3. francoski 
film »Vitez Pardajan«. 12. 3. an
gleško-.italijanski film »Vrnitev 
Ivanhoeja«.

Sodražica: 8. in 9. 3. »Pod ze
lenimi zastavami«.

Trebnje: 8. in 9. 3. angleški bar
vni, 27-krat nagrajeni vojni film 
»Most na reki Kvaj«. 12. 3. ame
riški barvni kavbojski film »Kat 
Ballo«.

Jože Kraševec, Zaloviče 15, 
šm arjeta, preklicujem žaljive be
sede o Katarini Bašelj iz Zalovič, 
katere sem govoril 18. februarja 
1969.

Marija Čopič, Brusnice 21, pre
klicujem, kar sem govorila o 
Eli Rukše iz Brusnic, ker je ne
resnično. Zahvalu jem se ji, da 
Je odstopila od tožbe

Marko Oražem, Dolenja vas 63,
razglašam besede, ki sem jih izre
kel Mariji Zelko. Prigorica, za 
neresnične.

Ana Mole, upokojenka iz Stana 
št. 16, Mirna, preklicujem poobla
stilo, ki sem ga podpisala in dala 
Jožetu Ruglju z Mirna, roj. 1919. 
leta, sedaj nestalnega bivališča, da 
me zastopa v tožbah in drugih za
devah. Jože Rugelj me nima pra
vice v ničemer zastopati, na kar 
opozarjam vse ljudi.

DO PLOSCE dograjena hiša z 
vgrajenim vodovodom in elek
triko ter z urejenimi zemeljski
mi deli, pri stadionu v Krškem, 
prodam. Zupan, Maribor, Poče
hovska 12.

PRODAM enodružinsko hišo, pod
kleteno, s hlevom in 36 arov 
vrta. Ivan Vidmar, Podgorska 
36, Kočevje.

PRODAM dve parceli vinograda z 
zidanico v skupni izmeri 50 arov 
in kostanjev kolosek. Parcele so 
v Bojniku. Cena je ugodna. Ivan 
Ferkolj, Zloganje, Škocjan.

PRODAM VINOGRAD m zidanico
pri Škocjanu na Dolenjskem. Pri

kladno za izletniški objekt. Pe
ter Malek, Zagreb, Borongajska 
94/1.

PRI DOLGI NJIVI prodam vino
grad v izmeri 7 arov, sama cep
ljena trta . Pojasnila: Stane Smr
ke, Gomila 2, Mirna na Dolenj
skem.

VINOGRAD Z ZIDANICO prodam 
na javni dražbi dne 16. marca 
1969 ob 14. uri v Hribih pri Ve
likem Slatniku. Lojzka Drenik, 
gostilna, Gotna vas 46.

PRODAM polovico vinograda v Tr
ški gori, primemo za vikend. 
Možen dostop z avtomobilom. 
Naslov v upravi lista (301/69).

PRODAM zemljišče z lokacijskim 
in gradbenim dovoljenjem v No
vem mestu, Mestne njive. Na
slov v upravi lista (327/69).

PRODAM HIŠO sadovnjak, vino
grad in nekaj gozda v Lubancu, 
5, km od Dol Toplic. Dostop 
nožen z avtomobilom. Jože 

Krese, Birčno va.« 23, Novo me
sto.

PRODAM VINOGRAD v Sromljah 
v izmeri 50 arov, njive 15 arov 
in gozda 01 arov. Gozd je del
no kolosek. Do vinograda prevoz 
z vsakim motornim vozilom. 
Naslov v upravi lista 344-69

MARČEVSKO 
VREME 

V PREGOVORIH
Tisto leto, ko v sušcu 
grm i, lakote bati se ni. — 
če  je  na štirideset m u
čencev lepo, bo štirideset 
dni ostalo tako. — če  je 
Jožef lep in jasen, je  do
bre letine prerok glasen. 
— če  se na Jožefa vreme 
zvedri, prežene za letino 
km etu skrbi. — č e  na Ga
brijela dan zm rzuje, slana 
nič več ne škoduje. — Do 
Benjam ina kar zeleno, bo 
osorej posušeno.

LUNINE MENE:

11. 3. C ob 08.44 
18. 3. ®  ob 05.51 
26. 3. )  ob 01.48

Prav je, da zveste:

PROSIM OSEBO, ki Je 24. febru- 
ar j a 1969 pred B rudar jev o hišo, 
Ulica talcev 10, Novo mesto, po
brala etui z nalivnim peresom 
in svinčnikom, naj ga vrne na 
zgoraj navedeni naslov.

BOLEZNI JETER (zlatenico, vnet
ja) zdravi rogaški DONAT vre
lec. Posvetujte se z zdravnikom, 
DONAT pa dobite v Novem me
stu  pri STANDARDU (MERCA
TORJU, HMEUNIKU in pri 
DOLENJKI.

JIOCETE PRESENETITI nevesto? 
Zlatar Otmar Zidarič v Ljublja
ni, Gosposka 5 (poleg univerze), 
vam bo rad pomagal!

VALJČNI MLIN dam v najem. 
Rozman, Straža 24.

1. MARCA 1969 sem v delikatesi 
pri gostilni Fcr izgubil nemški 
tranzistor in črno mrežo. Pro
sim  poštar uga najditelja’ naj 
vse vrne na upravo Dolenjskega 
lista,

Sl

Vsak teden 
pride v 
vsako izmed 
naših 9 občin - 
pride ___

zanesljivo in 
točno kot dobra 

ura - in vam 
prinese na 

vaš dom koš 
novic in kup 

sporočil:
včeraj, danes in jutri — vaš DOLENJSKI 
LIST, ki ga bere zdaj vsak četrtek že 
29.187 stalnih naročnikov! Ta teden pa 
vas bo s časopisom vred obiskal tudi 
pismonoša: rad bi polletno naročnino, da 
vam bi lahko tudi vnaprej vsak četrtek 
prinašal novice, dogodke, poročila in vse 
drugo iz vseh krajev širše Dolenjske! 
Pričakujte ga — prišel bo zanesljivo!

UPRAVA DOLENJSKEGA LISTA

Dobri in skrbni mami Francki 
Brudarjevi iz Novega mesta, Ulica 
talcev, želijo za njen življenjski 
oraznik vse lepo ir  mnogo zdravih 
let ter ji iskreno čestitajo aa dan 
žena. Otroci z družinami.

Dragi mami in stari mami Ton
čki Hočevar iz Zapuž pri Šentjer
neju želita za 75. rojstni dan vse 
naj lepše in še mnogo let hčerki 
Valči in Dragica z družinama.

Dragi mami Mariji Boltes iz 
Gabrja 81 pri Brusnicah za njen 
80. rojstni dan še obilo zdravja 
želijo otroci z družinami

Petanovi mami iz Sromelj 42,
ki je trenutno v Novem mestu, se 
za njen trud, požrtvovalnost in 
skromnost zahvaljujeva vnuka 
Franci in Aleš ir  ji za njen god 
želiva, da bi nam bila še dolgo 
dolgo dobra zlata mama, da bi 
bila zdrava, zadovoljna in da bi 
srečno proslavila zlato poroko. 
Mamici in mam. pa želiva za 8.
marec vse tisto, kar si sami naj-
>olj želita. Io  velja tudi za botri- 
co, teto Zalko in teto Marjano. 
Vnuka in sinčkp Franci in Aleš
Ivnik.

Fantje Stane Senica, Ivan Mli
nar in Franc Gorše iz Dol. Top
lic preklicujemo govorice, ki se 
širijo po Crmošnjicah o Mimici 
Kužnik, ker so neresnične.

Kdo jo je videl?
Od 19. februarja zvečer 

pogrešajo Julijano Jevšek, 
30-letno delavko IMV iz 
Cegelnice 43 pri Novem 
mestu. Zapustila je dva 
nedoletna otroka. Zadnji-

Dragi in dobri mami in stari 
mami Frančiški Požes, Studence 
pri Trebnjem, želijo za njen rojst
ni dan in god vse dobro, pred
vsem pa še veliko zdravih let, vsi 
njeni hvaležni otroci z družina
mi. Posebne pozdrave od hčerke 
in njene družine iz Kanade. Is
krene čestitk r tudi sestri Faniki 
Mrak iz Novega mesta in svaki
nji Fani Požes s Podboršta. Vera 
ter vsi drugi

IŠTiLAl
Gostišče pri Treh lučkah na 

Sremiču obvešča goste, da bo od 
8. marca dalje spet stalno odprto.

Cementno strešno opeko, dostav
ljeno po 1 Ndin, dobite v marcu 
takoj. Cementarstvo, Milana Majc
na 47, Ljubljana.

Ekspresno očisti oblačila Pralni
ca in kemična čistilnica, Novo 
mesto, Germova 5.

ščetke za loščilce. in za sejalce 
za prah obnovi ščetarstvo Armič, 
Ljubljana, Tržaška 52.

tK E M P
krat so jo videli omenje
nega večera nekaj po 22. 
uri, ko se je vračala iz 
službe. Bila je srednje raz
vita, kostanjevih las, viso
ka okoli 165 cm. Oblečena 
je bila v siv plašč. Kdor 
bi kaj vedel o njej, naj bi 
javil najbližji postaji mi
lice!

Ob težki izgubi predobrega moža, 
očeta in starega očeta

JAKOBA DIČKA
upokojenca iz Slovenske vasi 

pri Kočevju 
se iskreno zahvaljujemo sorodni
kom, znancem in dobrim vašča
nom za pomoč in vsem, ki ste 
nam v teh težkih trenutkih stali 
ob strani in nam pomagali, nam 
ustno ali pismeno izrazili sožalje, 
darovali vence - in cvetje ter spre
mili pokojnika na zadnji poti. Naj
toplejša zahvala tudi duhovščini 
za spremstvo in za ganljive poslo
vilne besede. Posebna zahvala ga
silcem, Berlanovim in Levstikovim. 
Žalujoči: žena Marija, hči Zofka 

in Oton z družinama 
Slovenska vas, 18. 2. 1969

Ob bridki izgubi naše ljube mame, 
stare mame in tete

FRANČIŠKE KOVAČIČ, 
roj. KASTELEC
s Hriba pri Stopičah

se iskreno zahvaljujemo dr. Vod
niku za vztrajno in požrtvovalno 
pomoč ter lajšanje trpljenja v 
težki bolezni, nadalje sovaščanom, 
posebno družinama Cimermančlč 
in Gazvoda, enako vaščanom Vel. 
Orehka, za vsestransko pomoč v 
težkih dneh, pevkam in gospodu 
župniku za ganljive in tolažilne 
besede ter vsem, ki so nam izra
zili sožalje, darovali vence In po
kojnico v tolikem številu spremili 

do njenega tihega doma. 
Žalujoči otroci: Pavel, Ciril, Jože, 

Francka, Marija z družinami, 
sestra Ivana in brat Lojze

Po dolgi in mučni bolezni nas je
za vedno zapustil naš oče, stari 

oče in brat

MARTIN IREC
iz Lokvice 

Iskreno se zahvaljujemo vodstvu 
in strežnemu osebju Doma počitka 
v Metliki za vso skrb in nego ter 
vsem sorodnikom in znancem, 
ki so ga spremili na njegovi zad
nji poti, gospodu proštu, bogo.' 
slovcem in sestram iz semenišča. 
Iskrena zahvala gasilcem iz Lokvi
ce, tov. Pezdircu za poslovilne be
sede ob odprtem grobu, kakor 
tudi organizacijam ZB in SZDL 

Lokvi ca.
Žalujoči: hčerke Anica, Marija,
Martina, sin Stane z družinami in 

sestra Terezija

Upokojenci Splošne kovinarske 
zadruge Krško se najlepše zahva
ljujemo sindikalni podružnici in 
upravi podjetja za tradicionalno 
pogostitev in obdaritev.

Dne 20. februarja nas je za 
vedno zapustila naša nadvse lju
bljena mama in stara mama

NEŽA PRAH
iz Kladja pri Blanci 

Zahvaljujemo se vsem daroval
cem vencev' h; cvetja, posebno pa 
Komunalnemu podjetju Sevnica, 
osnovni šoli Blanca in vsem do
brim sosedom za pomoč v naj
težjih zadnjih trenutkih.
Žalujoči: mož Jože, sinovi Franci, 
Jože, Ivan in Tone z družinami, 
hčerke Neži, Pepca, Albina, Ivan
ka, Mimi, Tončka z družinami 
ter dvaindvajset vnukov in drugo 
sorodstvo.

Ob oridki izrubi drage žene in 
ljube mamuv

VIDE TOMAŽIN
Podturn st. 5 Dol. Toplice

se zahvaljujemo vsem darovalcem 
vencev in cvetja. Posebno zahvalo 
smo dolžni kolektivu Gozdnga go
spodarstva Novo mesto — obrat 
Podturn, častiti duhovščini za 
spremstvo, sosedom in sorodni
kom.
Žalujoči: mož Marjan, hčerki Mil
ka in Vida, sinova Marjanček in 
Božo, mama, oče. bratje in se
stre ter drugo sorodstvo.

Ob bridki in nenadomestljivi iz
gubi našega ljubega moža, ata, 
sina, brata, stric9 in svaka

IVANA DERČARJA
iz Podgore 8 a

se iskreno zahvaljujemo daro
valcem cvetja in vsem, ki so ga 
v tako velikem številu spremili 
k preranemu počitku. Posebno za
rivalo dr. Smrečniku, dr. Tro- 
bižu, dr. Zakrajškov!, sestrama 
Ivanki in Jul' ter ostalemu 
strežnemu osebju Nadalje se za
hvaljujemo kirurškemu oddelku, 
prečastiti duhovščini in sosedom, 
posebno Murnovim za nesebično 
pomoč, TVP NOVOLES v Straži, 
Opekami Zalog, kolektivu mon
taže IMV, trgovskemu podjetju 
DOLENJKA, MESARIJI, SDK No
vo mesto, SZDL ZROP Straža, ga
silskemu društvu Prečna, govorni
kom za poslovilne besede ob od
prtem grobu in še posebej Jer
manovim.
Žalujoči: žena. hčerki, starši, bra
tje in sestre z družinami

Ob bridki izgub' ljubljene žene, 
tete

MARIJE FILIP
iz Šentjanža na Dolenjskem

se iskreno zahvaljujemo vsem, ld 
so Jo spremili na zadnji poti, ji 
darovali vence, nam izrazili so
žalje in z nami .sočustvovali Za
hvala vaščanom ze. nesebično po
moč, govornikom« za poslovilne 
besede, še posvbej gasilcem iz 
Šentjanža, Cimika in Krmelja, 
društvu upokojencev Šentjanž za 
pozornost, kakor tudi župniku za 
pogrebne obrede.
Žalujoči: mož Jože in drugo so
rodstvo.

Namesto venca ni grof pok. He
lene Prah iz Dol. Toplic poklanja 
sindikalna podružnica NOVOLES 
iz Straže Zvez* slepih 100 din. Za 
prejeti znesek iskrena hvala.

Zveza slepih Novo mesto

Namesto veneti na grob pok. 
*"avle Nahtigal so sosedje z Dreke 
darovali slepi družini Mastnakovi 
110 din.

DOLENJSKI UST
LASTNIKI IN IZDAJATELJU 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, M arjan Legan, M arija P ada
van, Jože Prim c, Jožica Teppey in Ivan Zoran Teh 
nični urednik: M arjan Moškon

IZHAJA vsak četrtek -  Posamezna številka 70 
par (70 starih  din) — Letna naročnina: 32 Ndin 
(3200 Sdin), polletna naročnina 16 novih dinarjev
(1600 Sdin); plačljiva je vnaprej -  Za inozemstvo
62.50 novih dinarjev (6.2-50 Sdin) oz. 5 am eriških do
larjev ali ustrezna druga valuta v vrednosti 5 amer* 
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 m 
fotografij ne vračam o -  Tiska CP »Delo« v Ljubljani


