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Jazbinšek

»Toliko bi rad še povedal, 
veš, čeprav mi bolezen naga
ja ...«  je komaj pred tremi 
tedni dejal v našem uredni
štvu tovariš Iko, ko smo ga 
prosili, naj bi napisal kaj o 
medvojnem delu novomeških 
železničarjev. Januarja letos 
smo objavili enega izmed nje
govih kratkih spominov iz 
NOB, zdaj pa nam je oblju
bil več prispevkov iz zaup
nega medvojnega dela želez

ničarjev. Petkovo obvestilo, 
da je nenadoma preminilo 
njegovo blago srce, pa nas je 
vse hudo pretreslo.

Kako priljubljen in spošto- 
fe bil Avgust Jazbinšek- 

Iko med partizanskimi tovari
ši, sodelavci izza vojnih leti fn 
porx>jne graditve naše družbe, 
se je znova pokazalo v nede
ljo popoldne na pogrebu na 
ločenskem pokopališču. Od 
blizu in daleč so prišle mno
žice ljudi, da mu izkažejo 
zadnjo čast in se poslovijo 
od predanega vojaka naše re
volucije, ki je ostal zavest s-oo- 
ji Partiji, delavskemu razre
du, železničarjem in sebi. S 
pretresljivimi besedami se 
je od pokojnika poslovil naj
prej Bogdan Osolnik, ki je o- 
pisal prehojeno pot otroka iz 
delavske dniiHne, mladega 
sindikalnega delavca in ene
ga prvih organizatorjev po- 

' membnega železničarskega 
centra v  ̂ Novem mestu. 
Po vojni je tovariš Iko nada
ljeval revolucionarno pot: bil 
je odbornik v občini in okra
ju ter med drugim prvi posla
nec Dolenjske v zveznem 
zboru proizvajalcev, kamor so 
ga izvolili na predlog tovarišev 
na železnici.

Tudi v pokoju si ni dal mi
ru: vsakomur, ki je bil po- 
pomoči potreben, je rad in 
nesebično pomagal. Z dušo in 
srcem je bil zapisan pevcem 
in drugim delavcem v DPD 
»Svobodoff DUŠAN JEREB; 
pesem mu je pomenila vse. 
Tovarištvo in poštenost je ce
nil bolj kot vse drugo. Nase 
ni Iko mislil nikoli — vedno 
je bil zgled komunista, ilove- 
ka, ki je veroval in se boril 
za novo iivljenje. S svojim 
življenjem je vplival na oko
lico, ki ga je spoštovala, ce
nila in resnično imela rcida.

S pesmijo so se pevci po
slovili od dragega tovariša; 
godba mu je zaigrala zadnjo 
koračnico, vojaki izkazali po- 
s'cdnjo čast. Rudi Mraz mu 
je spregovoril v slovo zad
nje besede. Iko bo ostal v na
šem spominu kot pravi komu
nist in borec, kateremu smo 
hvaležni za vse, kar je dal na
šemu boju za svobodo, druž
bi, tomriSem in prijateljem. 
Slava njegovemu spominuf

T. GOSNIK

V soboto, 8. marca, so v Ribnici slavnostno odprli novo osnovno šolo. Njena 
gradnja in oprema sta veljali okoli 4,4 milijonov din. Slovesne otvoritve so se 
razen domačinov in ostalih gostov udeležili tudi poslanci ribniške občine, predstav
niki republiške izobraževalne skupnosti, sosednih šol, delovnih organizacij in drug .̂
Ob otvoritvi je bila daljša slovesnost, na kateri so govorili predse^ik občinske 
skupščine Bogo Abrahamsberg, ravnateljica osnovne šole Ribnica Milena Borovac 
in predstavnik republiške izobraževalne skupnosti Ludvik Zajc. V k^tum em  delu 
programa so nastopili s prizorčki, recitacijami, plesom in petjem učenci osnovne 

šole, cicibani, učenci glasbene šole in moški pevski zbor jaf Ribnice.

SESTAL SE JE KLUB POSLANCEV Z DOLENJSKE

Poslanci prizadeto o cestnem križu

To je bila pot revolucije! i
 --------------------------------  i
Delavskemu razredu Jugoslavije, vsem de
lovnim ljudem, mladini, narodom in narod

nostnim manjšinam Jugoslavije!

Minilo je pol stoletja od ustanovitve Komu
nistične partije  Jugoslavije.

Komunistična partija  Jugoslavija je nastala 
v času vrenja revolucionarnega delavskega gi
banja po svetu in p ri nas, takrat, ko je  na to 
gibanje vplivala oktobrska socialistična revo
lucija. Komunistična partija  je združila revo
lucionarne sile socialističnih gibanj vseh naro
dov Jugoslavije. Delavski razred je ustvaril 
Komunistično partijo , voditeljico in organiza
torko revolucionarnega boja za osvoboditev 
v smislu idej velikih proletarskih mislecev 
Manca, Engelsa in Lenina.

Komunistična partija  Jugoslavije je pogum
no stopila v boj za pravice in koristi delavske
ga razreda in drugih, ki so si prizadevali za 
narodnostne pravice in enakopravnost vseh na
rodov in narodnostnih m anjšin Jugoslavije, za 
ukinitev razredne in uveljavitev brezrazredne 
družbe.

Pot, po kateri je stopala Komunistična par
tija  pet desetletij, je bila pot revolucije.

Iz proglasa OK ZKJ ob 50-letnici Komuni- 
stične partije Jugoslavije

'BsoigtsmHCiMi

Odlična udeležba na klubu poslancev z območja Dolenjske -  Poslanci, 
predsedniki ObS in predstavniki občinskih političnih organizacij podprli 

predlog občinske skupščine Novo mesto o cestnem križu

V četrtek, 6. marca, so 
se v Metlild sestali člani 
kluba poslancev z območ
ja Dolenjske ter predsed
niki občinskih skupščin in 
predstavniki občinskih 
družbeno - političnih orga
nizacij iz občine Črnomelj, 
Brežice, Grosuplje, Metli
ka, Krško, Novo mesto, 
Sevnica in Trebnje. Raz
pravljali so o zasnovalh 
gradnje hitrih cest v Slo
veniji in prip»ravah na 
skupščinske volitve.

Poslanci so v rasspravl

OD 1.

podjjrili predlog zakona iz- pri šentilju-Maribor-Celje- 
siveta o modemi- Ljubljana-Postojna-državna 

zaci ji ceste državna meja meja pri Novi Grorici; ven-

Na Suhorju bo velik miting!
V Metliki in na Suhorju skrbne priprave na slo- 

"vesen začetek pohoda slovenskih in hrvaških 
pionirjev po poteh slavne XIV. divizije -  Suhor 

bo 22. marca sprejel v goste 600 pionirjev

22. marca bo na Suhorju miting, na Isateiem bo ibcra- 
velik pioniirski paiitiasanski nih blizu 600 pionirjev. Ra

zen pionirjev iz vse občane 
bftdo na Suhor pirišle še de
legacije iz Bibnioe, Kočevja, 
Cmornlja, Novega mesta in 
Trebnjega.

Po slaivnostnih gjovarih bp 
porisrčen kultuimi pTOgjram, 
ki ga pripravljajo na Suhor
ju in  v Metliki, obenem  pa 
bo suhoiTska šola dobila im e 
po slavni XIV. divlaaji. Pio
nirjem  bodo postregli s pair- 
tizeinskim golažem , ob 13. uri 
pa bodo odpreondii na pot 
S£Ujpino pionirjev, kd bo 2ia- 
(Nadaljevanje na 5. str.)

dar s pripombo k 1. čle
nu, da se upošteva slo
venski cesteni križ, to je 
še hitra cesta državna me
ja pri Podkorenu-Ljublja- 
na-Bregana.

Prisotni so se v razgiba
ni razipravi odločno zavze
li za ta predlog in ga bo
do v obliki amandmaja 
predložili republiški skup
ščini. V raspravi so pou
darili, da podpirajo iz
gradnjo hitre ceste od av
strijske do italijanske me
je. Pri tem pa pristojni 
ne bi smeOi zaneonariti še 
hitre ceste, ki bo povezo
vala Slovenijo z  ostalinu 
republikami. Na osnovi 
predloga za dopolnitev za-

(Nadaljevanje na 5. strani)

Naročnikoin 
in bralcem!

Zaradi vsakodnevnega 
izhajanja in povečanja ob- 
s^ a  slovenskega tednika 
KOMUNIST spričo IX. 
kongresa Zveze komuni
stov Jugoslavije ter zara
di bolezni 7 strojnih 
stavoev nas je tiskarna 
DELO, kjer tiskamo naš 
tednik, obvestila, da mo
ramo ta teden z dn^im i 
časopisi vred skrčiti tudi 
obseg DOLENJSKEGA 
LISTA. Talco smo bili v 
tej številki prisiljeni opu
stiti nekatera nadaljeva
nja daljših sestavkov in 
celo nekatere strani, ob
seg pa zmanjšati za eno 
tretjino. Naročnike in 
bralce prosimo za razu
mevanje ter se jim vlju
dno opravičujemo!

UREDNIŠTVO

XI. 68 DO 11. III. 69

3.569 novih!

OD 13. DO 23. marca
Pomembnejše padavine 
s snegom do nižin pri
čakujemo sredi marca. 
V ostalem bo prevlado
valo lepo vreme. Do 19. 
marca bo v splošnem 
hladno, potem pa toplo.

Dr. V. M.

Nedelja 
brez nesreče

Soiično nedeljio 9. marca ao 
motoriziraini Doaenjci i2a'abili 
aa isslete. Cê prâ  je bilo na ce- 
staih neprimerno bolj živahno 
kot djruge dni, se na prijpeti- 
La nobena pratnetma nesireča. 
To štejeoo na območju novo- 
mešilce UJV za svojevrsten re- 
kond, saij na Dolendskean ne 
mine dan, da se ne bi na ce
stah pripetila nesreča.

SE 74 NOVIH NAROČNIKOV smo 
zbrali v 18. tednu naše akcije, ki se 

počasi približuje koncu. V torek opoldne 
Je bUo stanje po občinah takole:

BRE21CE:.................................326
ČRNOMELJ:.............................286
KOČEVJE: .  ........................ 207
KRŠKO:  .................... 483
METLIKA:.................................117
NOVO. MESTO:........................ 720
RIBNICA:  .................... 122
SEVNICA:  .................... 328
TREBNJE:................................ 389
Razne pošte: . . . . . . .  400
In o zem stv o :.............................191

Podpiramo, vendar tudi zahtevamo svoje! Tako so menili poslanci, družbeno-poli* 
tični delavci ter župani iz osmih občin, ko so se zbrali t Metliki tia kluba

poslancev (Foto: S. Doki)



tedenski
mozaik

»Tako dolgo in tako glasno 
smo govorili, da smo močni 
in enotni, da nas je večina 
naposled to verjela,« je dejal 
prejšnji teden jordanski kralj 
Husein. . . .  V zadnjih dneh 
so se ob Sueškem prekopu 
Izraelci in Egipčani temeljito 
obdelovali -s topovi. Tudi to 
pot, kakor v podobnih pri
merih, ni bilo mogoče ugo
toviti, kdo je začel. Morda 
bo prišel dan, ko bo očitno, 
kdo je končal. . . , Novi pred
sednik Zvezne republike 
Nemčije dr. Heinemann je po 
izvolitvi začel dajati izjave, ki 
so na skrivaj prestrašile celo 
voditelje njegove stranke — 
socialne demokrate. Krščan
ski demokrati ga napadajo. 
Rusi ga napa<^jo. Ulbricht 
ga napada. Najbolje je biti 
reakcionar, takšen ali druga
čen. Potem te vsaj nekdo
hvali  Letošnji britanski
vojaški proračun je za pet 
milijonov funtov »cenejši« od 
lanskega. Toda kritiki niso 
zadovoljni. Opozicija v parla
mentu trdi, da vlada zane
marja obrambo, opozicija 
med laburisti pa vpije, da 
vlada razsipa denar za orožje. 
Resnica pa je, da je nemo
goče vsakomur ugoditi. . . .  
Odvetnik francoskega poslan
ca Marcantonija je zahteval 
od preiskovalnega sodnika v 
zadevi umora Stevana Marko
viča, »telesnega stražarja« 
filmskega igralca Delona, da 
naj zasliši bivšega premiera 
Pompidouja in njegovo ženo. 
Vse kaže, da gre zadeva v če
dalje višje kroge. Menijo, da 
bi že davno »zaspala«, ko ne. 
bi bil z najvišejga mesta pri
šel ukaz: priti zadevi do dna. 
Najvišje »mesto«? Pravijo, 
da de Gaulle redno dobiva 
poročila o poteku preiskave.
. . .  Poslanci v britanskem par
lamentu bodo morali prijaviti 
vse svoje postranske zasluž
ke, posebno donosne položa
je, ki niso v zvezi s parla
mentom. Zadeva se je za
ostrila potem, ko so ugoto
vili, da so nekateri poslanci 
sumljivo hvalili sedanji režim 
v Grčiji. Po naključju so bili 
ti poslanci gosti grške vlade, 
ko so obiskali Grčijo, eden 
pa je celo delal propagando 
za poUkovniški re iim . . .

Končno: avtomobilska cesta!
Odločitev republiške skupščine glede gradnje 
avtomobilske ceste od Šentilja prek Ljubljane do 
Nove Gorice -  V programu bo zajet tudi dolenjski 

del avtomobilske ceste

Republiški in gospodarsici Skupščina pa je že ^ e p a - 
zbor sba ta teden sklepala o la o pirvein odloku. Po njem 
več aJctih, s kateainil se ure- bi ssačeli graditi avtomobil- 
ja gradnja sodobne avtomo- sko cesto na drveh odseikih: 
bilske ceste od avstrijske Vrhnika—Postojna—Razdrto v 
meje piri Šentilju prek Ljub- dolžini 43,1 km In Hoče—
Ijane do italijanske meje pri 
Novi Gorici.

V zakonu je rečeno, da bo
do cesto modernizirali po

Levec v dolžini 50 km. Prvi 
odseli bi moral bditi po od
loku zgrajen do 31. decemb
ra 1971. leta, od Hoč do Lev-

odsekih, te pa bo določala ca pa do 31. decembra 1973. 
skupSčina s posebndsni odlo- leta.
ai. Z njim je načeino ureje- Cesta bo štiripasovna in ši
no financiranje gradnje ter roka 26,40 m. Računsika hit- 
določeno, da bo cestni sklad rost na njej ne bo manjša 
investitor gradnje. Med dru- kot sto kilometrov na uro. 
gim je predvidena cestnina, Predvideni stroški giradnje
ki naj bi biia po^aviten vir 
za odplačevanje kreditov.

TELEGRAMI

znašajo skoraj poldrugo mi
lijardo novih ddnarjev. Za 
636 milijonov bi najel poso
jila cestrki sklad, 313 bi jih 
prispeval repubdiški prora
čun, 50 bi jih dobili iz do- 

KAiRO — v glavnem mestu datnega davka od prometa 
ZAR so slovesno pokop^i gene- blaga na drobno, 'id ga že

plačujemo 478^1ijonov pa 
Ženili sil, ki je padel ob Sue- ri3Jll€(r3pV8»jo UODO.̂  iz 
škem prekf^ju. Med topniškim rodnega posojila, 
obstreljevanjem ga je zadela iz-
raelska granata. S posebmm odlokom je

SAIGON — AmeriSki obrambni iirejencj financiranje projekti- 
mlnlster Melvln Laird, ki ga je ranja novih cestnih odsekov 
predsednik N izr poslal v Južni 
Vietnam, se je pc nekajdnevnem

V BEX)GRADU se je v'Teliki dvorani Doma sindikatov v torek ob 17. uri popoldne 
začel deveti kongres Zveze komunistov Jugoslavije. Otvoritvena svečana seja je 
bila i^svečena ^ le tn ic i naše komunistične partije. Govornik na tej seji je bil 
tovariš Tito, ki so ga delegati pozdravili z navdušenim ploskanjem (Tanjug).

ni razpravljali o osnutkih teh 
aktov, je bil izražen tudi 
dvom, če bd se na Štajerskem 
delu lotili gradnje avtomo
bilske ceste v celoti, ali naj 

v Sloveniji za obdobje 1968 bi najprej raje gjradili le pol
o b i^ * v m ii  dom*ov ^  njegovem do 1970. V njem so investi- te ceste, se pravi dva paso-
mnenju je zdai južnovletnamska cijski program in idejni pro- va. To zahteva 87 odstot-
6je^em e^*°*”^  prevzeti nase ve- ^  modernizacijo ceste kov vsote, ki je predvidena

WASHiNGTON — V ameris- Šentilj—Nova Gorica ter gla-
kem senatu se je začela dolgo vnj projekt za prej omenje-
pričakovana razprava o sprejetju o d se k a  D alie  bi tem 
mednarodnega sporazuma o pre-
povedi širjenja atomskega orožja, odloku financirali investiicij-
Senat bo obravtiaval sporazum program in idejni pro-
S tn?^raS tid i^*^  2a cesto Skofije-Sečov-

LONDON — Britanski premier Ije, investicijski program za
Wllson je moral popustiti priti- cestO PostOjna—Rupa in za
sku z raznih strani in dovollU P n d kn rp n — T-iuhliana—
Izredno razpravo v parlamentu. ^
Predmet razprave: politika voja- ”
Ske pomoči zvezni nigerijski vla
di v Lagosu.

liSOSKVA — V sovjetskem, 
glavnem mestu se je začel se

za gradnjo ceste v vsej širini, 
če bi drugo polovico gradili 
kasneje, bi bdla cesta za 16 
odstotkov dražja. Zato so se 
odločili, da bi cesto gradili 
v vsej širini. Ce pa ne bo 
denarja dovolj, kar se bo vi
delo jeseni, ko bodo končana 
pogajanja z mednarodno 

—Bregana, idejni projekt na baixso tudi za štajerski od- 
delu te ceste od Podkorena sek avtoceste, bo treba ele-
do Ljubljane in delno tudi na 

___ odseku Ljubljana—Bregana.
s t^ k  delčke skupine, ki ima Razen tega pa bi financirali
nalogo pripravit^ osnutke listin 
za majsko posvetovanje komuni
stičnih in delavskih partij.

PARIZ — Kakor p<m>fia agen- 
'd ja  UPI, bi radf ZDA začele 
tajna pogajanje - Severnim Viet
namom, da bi premagali zastoj 
na pariški konferenci.

RIM — Aprila bo začela v Va
tikanu izhajati revija v petih Je-. 
zildh, ki bo objavliala naq;>rocu- 
Joča sl gledišč- o »številnih vpra- 
ian jlh  rimsko-katoVAke cerkve. 
Članke bodo pisali kardinali. 
ško(tje in ugledn' teologi.

še investicijsid program, idej
ni in glavni projekt za pre
dor skozi Karavanke. pfi

mente te ceste prilagoditi 
racspoložijavim sredstvom.

Zdaj Je odločitev glede 
gradnje avtomobilske ceste 
padla. Ce pa prav pomislimo, 
potem ni niti kaj izbirati.

Podkorenu. Skupno bo do AH bomo cesito zgradili in 
konca leta 1970 izdelano in- se vsaj zadnji čas ^jučiM
vesticijskih programov za av
toceste v dolžini 528 km, 
idejnih projektov za 395 km 
in glavnih projektov za 109 
km avtocest.

Ko so v republiški skupšči-

v mednarodne prometne to
kove, ali pa je ne bi gjadili 
in bi šli vsi tokovi mimo 
Slovenije. 2e tako bomo ze
lo pozaii.

V. J.

I tedenski notranjepolitični pregled - tedenski notranjepoHtimi pregled
■  ZAČEL SE JE IX. KON

GRES ZKJ — V Beogradu se je v 
torek popolne v veliki dvorani do
ma sindikatov začel IX. kongres 
Zveze komunistov Jugoslavije. Or
ganizacije ZK po vsej državi so 
izvolile 1093 delegatov (od tega 67 
v Sloveniji). Delegatsko pravico 
ima tudi 154 članov CK ZKJ, 25 
članov kontrolne in 15 članov re
vizijske komisije. Razen tega sode
luje na kongresu kakih 500 gostov, 
večinoma starih revolucionarjev, 
ter 65 delegacij komunističnih, de
lavskih in naprednih partij ter gi
banj v svetu. Sovjetska, češkoslo
vaška in druge vzhodnoevropske 
partije (razen Romunije) so ude
ležbo odpovedale. Svojo udeležbo 
je prijavilo več kot 500 domačih in 
200 tujih novinarjev, TV snemalcev 
in fotoreporterjev.

Prvi dan kongresa popoldne je 
bila slavnostna seja, posvečena 50- 
letnlci KPJ — ZKJ, na kateri je 
govoril predsednik ZKJ Tito o re
volucionarnem boju jugoslovan
skih komunistov. V sredo je pred
sednik ZKJ Tito prebral povzetek 
svojega referata, nato pa je kon
gres začel delati v se jn ih  komi
sijah.

Kongres bo sprejel resolucije o 
našem nadaljnjem razvoju na raz
nih področjih in nalogah komuni
stov, dalje nov statut ZKJ ter Iz
volil nove vodstvene organe ZKJ. 
Po vsej državi so predlagali, naj 
bi tovariša Tita ponovno i^ o lili za 
predsednika ZKJ.

■  Z REFORMO NAPREJ — 
BREZ UMIKOV — Prejšnji teden, 
v četrtek, Je bila seja centralnega 
komiteja ZK Slovenije, na kateri 
so obravnavali osnutke dokimien-

tov za IX. kongres ZKJ. Uvodni re
ferat je imel Franc Popit, predsed
nik CK ZKS. Na seji so odločno 
poudarili, da lahko napredujemo le, 
če bomo dosledno uresničevali re
formo. Toda v zadnjem času smo 
se od reformnih načel bolj odmi
kali kot pa napredovali. Poglavitna 
naloga IX. kongresa ZKJ, ki se je

Ocena stanja in 
določitev nadaljnje 

razvojne smeri

v torek začel v Beogradu, Je ta, da 
ta umik zaustavi in da ponovno 
utre pot naprej.

■  TITO S PREDSTAVNIKI 
MLADINE — Predsednik ZKJ Tito 
je imel v okviru priprav na IX. 
kongres ZKJ pogovor z delegacijo 
Zveze mladine in Zveze študentov. 
V tem pogovoru Je poudaril, da 
niso izkoriščene vse možnosti, da 
bi mladina v večji meri sodelovala 
v samoupravljanju in političnem  
življenju.

■  VSE LETO PROSLAVE 
50-LETNICE KPJ — ZKJ — Jubilej
ni obletnici KPJ — ZKJ bo posve
čeno vse leto, so poudarili na seji 
odbora za 50-letnico KPJ — ZKJ v 
Sloveniji, ki Jo Je vodil Miha Marin
ko. Poglavitne proslave v Sloveni
ji pa naj bi bile od 21. aprila do 
25. maja.

■  KRAIGHER IN KAVCIC — 
POSLANSKA KANDIDATA — Pred
sedstvo in izvršni odbor republiške 
konference SZDL sta predlagala, 
naj bi bil Sergej Kraigher tudi v 
prihodnje predsednik republiške 
skupščine. Stane Kavčič pa predsed
nik re{)ubliškega izvršnega sveta.

■  MARCEL 20RGA UMRL — 
Prejšnji torek Je v starosti 87 let 
umrl upokojeni strojevodja Marcel 
Zorga. Bil je med ustanovitelji ko
munistične stranke v Sloveniji apri
la 1920. leta in med voditelji takrat
ne železničarske stavke v Ljubljani.

■  UGODNEJŠE PREDČASNE 
UPOKOJITVE — V zvezni skupšči
ni so sprejeli predlog, (o njem smo 
poročali prejšnji teden), po kate
rem imajo zavarovanci, ki se želijo 
upokojiti predčasno, za 10 % večjo 
pokojninsko osnovo kot po doseda
njih predpisih. Po 35 letih delovne 
dobe in 55 letih starosti za moške 
(30 in 50 let za ženske) bo znašala 
pokojnina 70% pokojninske osno
ve (doslej 60%). Ugodnost velja za 
pet prihodnjih let. Računajo pa, da 
večina zavarovancev ne bo izkori
stila te možnosti, marveč se bo ra
je odločila za dosego polne pokoj
nine.

■  VSE SOLSTVO NAJ FINAN
CIRA REPUBLIKA — Na seji za
časnega  ̂predsedstva ZM Slovenije" 
so se zavzeli za to, da naj bi re
publika v celoti financirala vse šol-, 
stvo. Hkrati so kritizirali to, da je 
republika namenila premalo denar
ja namenjenega regresiranju poto
vanj mladine in otrok.

■  POPREČNI OSEBNI DOHOD
KI — 843 DIN MESEČNO — Lanski. 
poprečni mesečni dohodki zaposle
nih v Jugoslaviji so znašali po' 
843 din, v Sloveniji pa 9f)7 din. •

tedenski zunanjepolitični pregled
Krvavi spopad med sovjet

skimi in kitajskimi graničarji 
na nekem otoku na reki Usuri 
na Daljnem vzhodu, ki se je 
zgodil 2. marca letos, je v 
zadnjih dneh tako odmeval v 
ZSSR, na Kitajskem in po 
svetu, da pomeni nekaj nove
ga v odnosih med velika
noma.

Novo je to, da so se v Mo
skvi odločili obesiti dogodek 
na veliki zvon in seznaniti so
vjetsko ljudstvo in ves svet z 
dejs.v m, da so kitajski vo
jaki hladnokrvno postrelili 31 
sovjetskih gn'M“čarjev in jim 
mrtvim z bajoneti iznakazili 
obraze.

Da je bila to premišlje
na provokacija, dokazujejo 
strelski jarki in skrbno pri- 
prevljena zaseda s strojnica- 
nu in celo topovi — trdijo v 
Moskvi V Pekingu seveda tr
dijo jiasprotno. Da so Rusi 
napadli in prišli na kitajsko 
ozemlje in tako pokazali svo
je pravo lice. In v zadnjih 
dneh so Kitajci posekali sami 
sebe, ko so organizirali de- 
mostracije ne semo v Pekin
gu v ulici revizionizma pred 
sovjetskim veleposlaništvom, 
ampak tudi po drugih mestih. 
Iz Pekinga je prišla novica, 
da je v zadnjih dneh sodelo
valo v množičnih demonstra
cijah po vsej Kitajski dvesto 
milijonov ljudi, to je skoraj 
vsak tretji Kitajec.

V ulici prijateljstva v Mo
skvi pred kitajskim veleposla
ništvom so tudi bile demon
stracije in v sovjetskem zu
nanjem ministrstvu so sklica
ti tiskovno konferenco, kjer 
so predvsem tujim dopisni
kom razlagali, kaj se je zgo
dilo na reki Usuri, in jim po
stregli s fotografijami in dru
gimi podatki.

Obojestransko zmerjanje je 
doseglo tolikšen obseg in 
ostrino, kakršne še ni bilo, 
čeprav je svet aavajen že pre
cej hudih izrazov v odnosih 
med Pekingom in Moskvo. V 
Pekinga so že povedali, da je 
Sovjetska zveza »sovražnica 
Kitajske številka 1« (ali so 
ZDA postale zdaj številka 2?), 
medtem ko druge psovke zve
nijo že po malem otročje. 
Toda posledice spora utegne
jo bit! vse prej kot otročje.

Eno je najbrž gotovo: ne 
ena ne druga stran najbrž ne 
misli na kake vojne pustolov
ščine. Toda ena in druga 
stran poskuša izkoristiti kr* 
vavi incident na reki Usuri v 
določene politične in ideolo
ške namene. Poglejmo nai* 
prej Sovjetsko zvezo, ki je 
prva 'obelodarila spopad. So
vjetski voditelji so gotovo ho

teli mobilizirati ljudstvo z ge
slom, da Kitajci stegujejo 
šape po delu domovine. To
rej grozi Sovjetski zvezi ne
varnost tako od zahodnonem- 
ških revanšistov na zahodu 
kakor od kitajskih dogmati
kov in šoviiistov na Daljnem 
vzhodu. Zato je še bolj po
trebna notranja disciplina v

meii

. MEMPHIS — Jamos Earl Ray, 
ki je pred sodlftčem priznal, da 
J« ubil čm.skes:a voditelja Mar
tina Luthra Kinea, je bil obso- 
fen ' na M let Jê 'f

državi in v socialističnem ta
boru.

Mao Ce Tungu, ki se po 
toliko letih pripravlja na kon
gres kitajske partije, pa je 
potreben incident, da bi prav 
tako z ges'om, da je ogrožena 
domovina, razvnel sovraštvo 
do Rusov med kitajskimi 
množicami. Vsekakor neugod
na znamenja za odnose med 
dvema supersilama, ki obe 
prisegata na marksizem-leni- 
nizem, a vedno znova doka
zujeta, da je ideologija lahko 
plašč za marsikaj, kar nima 
nobene zveze z ideologijo.

Prav do zadnjega je bilo 
negotovo, kdo bo novi pred
sednik Zvezne republike 
Nemčije. V sredo 5. marca 
je nad tisoč zahodnonemških 
poslancev volilo v Berlinu ia 
Sele pri tretjem glasovanju 
izvolilo socialnodemokratske
ga kandidata Heinemanna za 
novega predsednika. Tako je 
zdaj po letu 1919 socialni de
mokrat prvič predsednik re
publike. Takoj po izvolitvi je 
dal za »Stuttgarter 2̂ itung<ic 
nekaj izjav, ki so presenetile 
javnost. Predvsem je pove
dal, da se je upiral Aden-' 
aurjevi politiki in da obžalu
je, da v letih 1952 do 1954 
Bonn ni sprejel sovjetske pri
pravljenosti za sklenitev 
splošnonemSke pogodbe o 
miru. Važna naloga je spora
zumevanje s sosedi. NATO ne 
more biti zadn.ja stran nem
ške politike, ker je združitev 
nemškega naroda v okviru 
NATO prav tako nemogoča, 
kakor je nemogoča v okviru 
varšavskega pakta. »V načelu 
moramo biti pripravljeni 
otresti »e teh blokovskih ve
zi,« ,fe dejal novi predsednik 
republike. ^

Nekateri predstavniki kr- 
šć.-viskih demokratov so že 
divje napadli te izjave. Z iz
volitvijo Heinemanna so se 
očitno končali medeni tedni 
med koalicijskima strankama 
in začel zagrizen boj pred je- 
sonslc^mi voU+varnV

£ DOLENJSKI UST* TEDNIK * VESTNIK; vsak četrteMO.000 izvodov k



Lista kandidatov 
za zvezne zbore 

bo danes sprejeta

SPOZNAVAJMO POSLANSKE KANDIDATE!

„Ob mladini je in bo moje mesto!“
Razgovor z Antonom Troho, kandidatom dolenjskih in belokranjskih občin 
za poslanca kulturno-prosvetnega zbora skupščine SRS -  Kdo je in kaj se 

lahko nadejamo od njegovega delovanja v skupščini?

Spet težave v Industriji obutve

Kot prosvetaii delavec z 20- 
letno praL ŝo in hkrati druž- 
beno-politični delavce do po
drobnosti poznate pereče 
zadeve šolstva. Katere stvari 
bi morali najprej urediti in 
spremeniti?

Po mojem je najbolj 
nev^ržno to, da imamo take 
razlike med možnostmi šola
nja v mestih in na vasi. Za
gotoviti vsem otrokom vsaj 
približno enak vstop v živ- 
Ijenje je prvenstvena naloga 
vseh, ki jjni je mar bodoč- 
nost mladega rodu. Ob se
mnjih pogojih za študij pa 
ni čudno, če ugotavljamo, da 
^  ustvarja nova generacija 
inteligence mestnega p>orekla. 
Zelo redki so diplomanti vi
sokih šol iz delavskih ali 
kmečkih družin. Skrb za 
mlajšo generacijo p>a se zač
ne še pred vstopom v šolo, 
ob organiziranem otroš.cem 
varstvu, nadaljuje pa se v 
osnovnih in srednjih šolah.

Kljub postopnemu izbolj
ševanju razmer je materialno 
vprašanje šolstva in kulturne 
dejavno.sti še zmeraj boleče. 
Razen tega, da osebni dohod
ki prosvetnih delavcev niso 
zadovoljivi, je materialna ba
za šol še bolj zaskrbljujoča. 
Zlasti ni dovolj denarja za 
učila in za gradnjo učitelj
skih stanovanj. Vem za pri
mer, ko profesorica z otro
koma in gospodinjsko po
močnico vred stanuje v enem 
samem prostoru

— Postali ste poslan&iU 
kandidat. Kako si zjami&ljate 
uspešno delo poslanca?

Letos bo poleg znane 
m ehanizacije nekaj več iz
bire med stro ji za spravi-

Brežiški sejem
v soboto, 8. marca, so na 

tedenski sejem za prašiče 
v Brežicaih pripaljali 935 pra
šičkov, prodali pa so jih 
689. Za manjše so zahtevali 
9.50 din za kg, 2» \’«čje pa 
6 din za kg žive teže.

Novomeško
sejmišče

10. marca je bilo na no- 
^meškem sejmišču naprodaj 

pujskov, prodali pa so 
Jib 581. Cene so ostale neiz- 
premenjene. Za manjše pra
šičke so zahtevali 140 do 200 

za večje pa 210 do 
310 din.

ANTON TROHA

— Poslančevo delo je zgre
šeno m neučinkovito, če je 
osredotočeno samo na raz
prave v skupščini. Poglavit
no delo poslanca je med 
ljudmi na terenu in v stal
nem stiku z volivci.

— Pa vam je do tega. da 
bi bili izvoljeni?

— Ni mi preveč všeč pred
volilna dejavnost, s kakršno 
se letos iX)dajamo na volitve. 
Malo diši po ameriškem na
činu! Nič se ne i>otegujem, 
da bi bil izvoljen. Moje me
sto je m bo ostalo ob mla
dini. če pa bi me volivci 
zares izbrali, se bom zagrize-

io sena, več in predvsem 
večjih strojev za naolžo in 
kletarski stroji za manj
ša kmečka gospodarstva.

Posebnost letošnjega 
sejma bo predvsem to, da 
bodo lahko kmetje kupo
vali stroje na kredit. Ku
pec bo na podlagi osebne 
izkaznice, potrdila o kata
strskem dohodku podpisal 
menico in plačal 30 odstot
kov pologa. Preostali zne
sek bo poravnal v 30 me
secih v 5 enakih polletnih 
obrokih. Ker sedaj ni več 
občinskega in republiške
ga maloprodajnega davka, 
bodo kupci plačali le 12,5 
odstotni zvezni davek. 
Kdor bo kupil za gotovi
no na sejmu, bo deležen 
še posebnega 2-odstotnega 
popusta.

Ves čas sejma bodo or
ganizirana na razstavišču 
tudi strokovna posvetova
nja in predavanja.

no lotil dela. Sem tak tip . . .
Če sodimo po priznanjih, 

ki jih je Anton Troha za do
sedanje delo že dobil, po
tem je res tak člove. ,̂ da se 
ne boji požrtvovalnega dela. 
Ima 6 zveznih, 3 republiška 
ter več okrajnih in občin
skih nagrad ter priznanj za 
delo z mladino. Bazien tega 
ima medaljo in red dela.

Ko ga volivcem že pcred- 
stavljamo kot kandidata, naj 
povemo še, da je star 42 
let, da je že kot 15-leten fant 
odšel v partizane, da je član 
ZK od leta 1948 in da je se
daj ravnatelj osnovne šcie na 
Vinici. V- zadnjem času je 
vdniška šola na njegovo po
budo začela akcijo miru, s 
katero je zaslovela po vsej 
državi in izven njenih meja.

č R.B.

C&oli 80 delavk, j-utranja 
izmena iz šivalnice v Indu
striji obutve v Novem me
stu, 11. marca zjutraj ni za
čelo z delom iz protesta 
nad obračunom osebnih do
hodkov za februar. Pridruži
lo se jim je še kakšnih 40 
delavcev iz drugih oddelkov.

V daljšem pogovoru so jim 
pojasnili, da bo del osebnih 
dohodkov, zaradi katerega 
so protestimle, obračunan 
četrtletno. Pogovori so tra- 
jiali vse do konca izmene. 
Odtlej teče proizvodnja spet 
normalno.

Danes bo v Krškem med
občinska kandidacijska kon
ferenca. Na njej bodo dolo
čil listo kandidatov za zvez
ne poslance, ki jih predla
ga Socialistična zveza. Do
seg so bili evidentirani; Franc 
Šetinc za družbeno-pjolitični 
zbor, Jože Marolt, Vojo Dji- 
n o v ^  in inž. Jože Bučar 
za gospodarski ibor, Stane 
Kranjc, Boris Lipužič in inž. 
Ladislav Tkavc za prosvet- 
no-kultumi zboor ter Alojz 
Libnik dn Milan Loštrk za 
socialnozdravstveni zbor.

Dan žena v Ribnici
Na proslavi dneva žena v 

Ribnici, ki je bila v peitek 
zvečer v domu Partizana, je 
govoril sekretar občinske 
konference SZDL Dušan La
vrič. V 'kulturnem dedu spo
reda so nastopili učenci 
osnovne Sole, cicibani iz vrt
ca in učenci glasbene šole. 
Pionirji in ženske so uprizo
rili igrico »Markova sestrica«.

Komunisti 
pred volitvami

Na petkovem sestanku se
kretarjev organizacij in akti
vov ZK kočevske občine so 
razpravljali o oceni priprav 
na bližnje volitve in nalogah 
komunistov v predvolilnem 
obdobju. Ugotovili so, da je 
ZK tudi odgovorna za udelež
bo na zborih vô livcev, ude
ležbo na volitvah in za ostalo 
delo v zvezi z volitvami.

Razpis volitev ! 
v samoupravne ' 

organe
v  CELULOZI Krško so raz

pisali volitve v organe uprav
ljanja, ki bodo 9. aprila. Vo
lili bodo polovico članov cen
tralnega delavskega sveta, 
nov upravni odbor in polovi
co članov delavskih svetov 
delovnih enot. Kandidate za 
samoupravne organe bodo de
lavci predlagali na zborih de
lovnih enot. Zbori bodo skli
cani v kratkem.

Gnojil je dovolj
Kmetje se zeJo zanimajo, 

če bodo lahko do spomladi 
dobili dovolj umetnih gno
jil. Pri kmetijad zadrugi v 
Ribnici smo zvedeM, da ima
jo trenutno na zalogi dovolj 
vseh gnojil in jdh lahko vsak 
dobd. Naročenih pa imajo še 
14 vagonov gnojil, ki jih bo
do dobili, ko bo izginil sneg. 
Zdaj jih namreč ne bi imeli 
kam ’ uskladiščiti, ker - ceste 
do skladišč po vaseh (Gre
gor, Dolenja vas) niso pre
vozne.

Prosta 
delovna mesta 

v Brežicah
Tovarna pohištva napove

duje zaposlovanje novih de
lavcev. Ze lani so jih prscej 
sprejeli na delo. letos pa bo
do s tretjo izm«io v nekate
rih obratih poskušali odpra-. 
viti zastoj, ki nastaja zaradi 
ozkih grl.

Tudi kmetijski stroji na kredit
Pred otvoritviio seim a km etiiskih strojev, ki boPred otvoritvijo sejm a km etijskih strojev, ... — 

letos od 15. m arca do 8. aprila na Gospodarskem raz
stavišču v Ljubljani, je bila 10. m arca v AGROTEH
NIKI v Ljubljani tiskovna konferenca, na kateri so 
predstavniki tega podjetja seznanili novinarje z no
vostmi letošnjega sejma.

— Štefan, ti imaš traktor?
— Tudi ti ga lahko kupiš, če boš varčeval 

zanj pri

Dolenjski banki in hranilnici

v NOVEM MESTU ali njenih poslovnih enotah

v KRŠKEM, TREBNJEM ali METLIKI!

NE POZABITE:

Dolenjska banka in hranilnica v Novem mestu je avgusta 1967 
z v i š a l a  obrestne mere: za navadne vloge na 6,50%, za veza
ne vloge do 8%! — in ne pozabite tudi na ugodne obresti za 
sredstva na deviznih računih občanov, za katera plačuje banka 
od 4-6 odstotkov v devizah, razen tega pa dodatno še od 1,5 do 
2,5 odstotka v dinarjih!

VIHTET KVINTET BERGER V NOVEM MESTU!
V soboto zvečer ob 19. uri v Domu kulture

Priljubljeni kvintet BERGER bo konec tedna nastopil še 
v naslednjih krajih:

v soboto, 15. marca, 

v nedeljo, 16. marca.

ob 17. uri -  v STRAŽI

ob 13. uri -  v ŠMARJEŠKIH TOPLICAH
ob 15. uri -  v BELI CERKVI
ob 17.30 -  v KOSTANJEVICI na Krki
ob 19.30 -  v OTOČCU

Sodelujeta uredništvo in uprava DOLENJSKEGA LISTA. Vabimo vas k obilni udeležbi — zanimiv 
program, narodno zabavna glasba in nastc^ najmlajše jugoslovanske pevke Melite Avsenak s Senovega!



Ko sva se z Jožetom Mrzla- 
kom v Mansibergu poslovala 
od 14 deklet in ostala sama, 
so nama še dolgo p o sv a i^  
le v užesih besede; jiPišite! 
Obii^6ite nae! Ne poesabite na 
nas!« Za nama je bilo 40 ur 
brez spanca, pred nama pa 
še fdudi 300 km dolga pot ▼  
Duisbtvg.

Premalo je prostora., da bi 
opisoval srečanje z načiinl v 
Duisburgu m v Tianrishaiiai. 
Vsako zase je bilo doživetje, 
polno veselja in vzklikov: 
»Kaj ste se res spomnili na 
nas?!« in ixdno vprašanj o 
tem, kaj je novega doma.

104.000 naših ljudi 
je v Nemčiji

'Toliko Jugoslovanov je od
šlo v Nemčijo na deio Ofga- 
nizirfl2io s posredovanjem 
zavodov za zaposlovanje. O 
drugih ni točnih številk. Nem
ci trdijo, da je pri njih na 
delu okoli 500.000 naših l̂ u- 
di (emigranti so všteti).

Iz oibčin našega območja 
je zavod posredoval lani in 
letos s pogodbami zajKtsliteiv 
415 našim občanom. Delajo v 
elektroindustriji, papirni, ko
vinski in v tekstilni industri
ji po vsej Nemčiji. Po po
godbah zaslužjo 2,88 do 5,20 
mairlce na tm) pri 42-umem 
deiovnem tednu.

Vsi imajo s pogodbo zago- 
toTloeox> 6taiK>vanje (sanj pto- 
čoijejo 40 do 70 m ark na me
sec) (in en oibrolk hrane 1,25 
marke) na v tovarni. Sta
nujejo v sobah p>o 2 do 4 
skupao. Večinoma imajo cen
tralno kuipjavo, posteljnina 
je tovarniška, povsod so ko
palnice in tuši ter skupni hla
dilniki za hrano in kuhinje, 
v kateri si lahdco sami ktdia- 
Jo. Za hrano porabi posameE!- 
ni k 100 do 120 mark na m e 
sec.

Papirnato spričevalo 
dobi veljavo šele 

z delom

Sprejem skupm je dobro 
organiziran, odvija pa se ze
lo hitro. Novim delavcem obi
čajno raakažejo obrat, v ka
terem bodo delaili, jih seena- 
nijo z redom v stanovanju 
in jim takoj ponudijo 50 
mark predujma. Svetujejo 
jim, kje lahko kupujeoo naj
ceneje. Stanovanja so dobra, 
po<vsod imajo kkibske sobe s 
televizorjem.

Mnogi, ki mishjo, da jim 
bo y Nemč^i pripomo^o do 
večjih dohodkov spričevalo o 
kvalifikaciji, ki ga bodo vee- 
li s seboj, se motijo. Po po
godbi je deiavou zagotovljen 
3-me5e>5nd rok za priučitev. 
Za ta čas mu je zaijamčena 
plača tarifi, določeni v 
pogodbi, na/to pa zasiuži več. 
Nove deUMvoe cta(K> otoiča()no

naj'prej v posebno »vajensko« 
dvoarano, deilaoo DBiji>rey 
pod nadizoTSitvom mojstrov. 
Po določenem času dobdjjo sa
mostojno dedovno naHogo. 
Na dedo je nato delaivec raz
porejen glede na to, kako je 
ogpravil tq  naJogo, Sele potem 
dobd sipričevaflo svo|jo veljavo.

Lahko bi zaslužili 
devize in še usrtregli 

našim delavcem!

Tako tamaijo vsi, ki so šele 
prisili na deio. V 1wijeni kra
ju se je teSco kam daiti, po
sebno, ker ne aaaž jezika. 
Najboljše je preganjati čas z 
delom; nadoimo delo in de
lo ob preeiukih pa se izpla
ča. Za nadure ob delovnih

dneh dobiš 50 odst. več, ob 
soixxtaii in nedeJpah pa 100 
odst. več! Kdor se zavzame, 
lahko zaisiLuči pol plače samo 
z nadumkn delom.

MarsdkxIo bi rad ob sobo
tah in jnedeijaih prebral do
mačo Imijigo, pa jo je pozabil 
vzeti 6 sei>oj. Ttadi na ploščo 
z domačo glasiK), s kaitero 
bi iE99ei>encu od drugod pred
stavil doonovino, se marsi
kdo prepooio spomni. NaSih 
časopisov Dft mogoče ku|>iti 
nikjer razen v res veiadh 
mestih.

Kje so naše zaloebe in ča
sopisna pod|j€9tija, ki bi lahko 
za miaolke p ro ^ a  našim liju- 
dem na tujem takšno blago? 
Mar je res tako težko posla
ti v tujino potodka, ki bi ob
šel naše delavce in jim po

nudil slovensko knjigo ali plo
ščo z domačimi vižami? Ver
jemite mi, da bi se prodalo 
precej. Kaj res ne znamo 
kupiti aivtooTLatov za prodajo 
časopisov in jih. nam estil po 
večjih tovarnah, kjer dela po 
nekaj sto naših delavcev? Do
bro bi lahko zasliužiM s tem, 
toda ne gre samo za zaslu
žek: našdm ljudem smo dcdž- 
ni zagotoviti vsaij majhno vez 
z domovino! časopis, čejaav 
morda res star nekaj dni, pa 
v domači govorici veliko po
ve in tudi vediko pomeoi!

To, česar ne znamo mi, 
znajo drugi

v  Duisburgu (tam delajo 
nekateri naši delaivci že 5

. I - :  I  ■
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let!) so me posQ(k«.vili kot pr
vi oibisk ia domoivioe! Več 
kot dve im  in pofl smo se po
govarjali o medaaaarodni poU- 
tiiki in. dogodikjih x^i nas do
ma. in kar prenehati išesoo 
hoteli s tem. Na&ib časopisov 
ni, če imajo srečo, pa vname
jo po radiu odiiajo »Za, issse- 
Ijence!« m to je vse! Za tisti 
teden jim je napovedal svoj 
prvi obisk naš koozuJ (lupaj
mo, da je res prišel!).

(Dčitali so, da smo pozaibdli 
nanije. De^jo in zaslužijo, 
čloiv^ pa potrebuje tudi razr 
vedrilo. Mi jim ne znamo 
pomagati, zato pa se trudijo 
drugi. Razne verske organiza
cije j<ih vabijo v svoje kloibe, 
kjer je najprej moi-itev, nato 
pridiga, potem pa pridejo na 
vrsto družabne igire, glasba, 
tedeviBOr itd . . .

»Cariniki čakajo na 
nas, kot da smo 

razbojniki!«

Z grenkobo v gdasu in v 
očeh 90 dodadi: »Sram nas 
je, ko nam Nemci tuikaj, ko 
pridemo, takoj ponudijo 50 
mark predujma, ker vedo, 
da smo prišli brez božjaka! 
Mar ne bi m o^i pri nas da  ̂
ti vsakomur, ko gre na delo, 
50 mark za prvo silo? Takš
na izjema bi se jziplačala in 
nas rešida ponižanja! '

Vsgik izaned nas prinese 
na leto domov 50(X) do 6000 
mark v denarju ali v blagu. 
Sem smo šli na deJo za/to, 
ker doim ni kruha. Domov 
priinesemo toliko deviz kot 
nobena naša tovarna. Na me
ji pa nas, ko gremo na obis-k 
dvakrajt adi trikrat na leto, ča
kajo naši cariniki, kot da 
smo razbojniki.

Slika v naslovu: V klubski 
sobi v stavbi, kjer stanu
jejo naši delavci v Duis
burgu, se je pomenek raz
vil v pravcato konferenco. 
Slika v sredi: Ludvik Ža
gar iz Novega mesta in Jo
že Gazvoda iz črmošnjic 
kosita v svoji sobi. Ludvik 
žagar, ki se je naredil v 
pridnega delavca, je zložil 
dva zajetna kosa mesa na 
pokrovko ponve, »da bodo 
doma videli, da dobro je
mo!« ^ k a  spodaj: Nasme
jana dekleta v Johannes- 
bninnu pošiljajo lepe po
zdrave in naročajo; »Usti, 
ki še pridejo za nami, naj 
ne nosijo s seboj oblds, 
ker so v Nemčiji pocenL 
Vzamejo naj s seboj lonce 
za kuho (vsaj dva), krož
nike, skodelice, nož in je
dilni pribor, ker je to v 

•'•»»čiji » e lo  d r a g o !«

»Obsojamo primere, 
kot so »RUDIS« 

in podobni!«

T e^o nam je pri srcu, ko 
nam Neonci pripovedujejo, 
kako nekatere naše tovarne 
pošiljajo xiače ljudi sem na 
dedo in imajo z nen^im i 
tvrdkama sklenjene pogodbe, 
da Nemci ded pdač teh naših 
delavcev nakazmjejo na deviz
na račime naših tovam! Nad 
tem se zgražajo pošteni Nem
ci ta tudi mil Tako delajo 
»RUDIS« in Se nekatere na
še tovarne in to je sramota!

Ml delamo tuka^ in tukaj 
smo se marsičesa naučili in 
veldko videdi. Zdaj vemo, kaj 
je organizirano delo. Ne bo
mo ostadi tu, prišli bomo nar 
zaj, toda doma bomo zahte
vali enako dobro organizaci
jo dela in enako dobre dedov- 
ne pogotje! Pristali bomo na 
nekoMko manjši zaslužek, 
kot ga imamo tu, na kaj več 
pa ne! Ne počabite tega!« Ta
ko so nairočadi in obljubil 
sem, da bom to zapisal.

Zakaj ne bi rekli: 
»Obljubljamo!« ?

Ko so predsednika Tita 
(bido je lani) vprašali, kaj 
misli o zaposlovanju naših 
ljudi v tujini, je dejal: »Ml 
se zavzemamo za odprte me
je. Zaposlovanje naših ljudi v 
butjini je ena izmed oblik na- 
š ^ a  vkljiičevaTX)a v medna
rodno deiitev deJa. Naši Iju- 
dije se bodo tam veliko nau
čili in veliko novega in do
brega prinesii. nazaj domov!« 
Predsednik Tito je tudi sam 
pred vojno dedal v tujini in 
je to povedal iz svojih boga
tih živdijenjskih izkušenj.

Predsednik Tito je ob tej 
priložnosti poudaril, da se 
moramo ob tem zavzemati, 
da ne bi naših delavcev v tu
jini kdo iaskoriščal. To je 
zdaj za večino že uregeno, še 
vedno pa tare naše Ljudi veli- 
'jx) nepotrebnih težav.

Zavestno in organizirano 
jih pošiloamo na tuje na de
lo. Organizacije, kot so sindi
kati in SZDL, bi se jih tudi 
zato lahko včasih spomnile. 
Z obiskom, s pošiljko slo
venskih knjig, plošč z doma
čo glasbo in podoteiimf Po
mislimo, kadco bi jim poma
gali pri učenju tujega jezika 
s priročniki, kako z nasveti, 
kaij naj vzamejo s seboj itd.! 
Ofadjiibimo jim to in ne po
zabimo: TO SO NASI LJU
DJE, KI SE BODO VRNILI
V DOMOVINO!

Tekst In fotografije: 
M JAKOPEC



PISMA UREDNIŠTVUPoslanci prizadeto o cestnem križu
(Nadaljevanje s 1. strani)

kona, la ga je izdelala ob
činska skupščina Novo 
mesto, je razvidno, kakš
nega pomena je hitra ce
sta za razvoj Dolenjske in 
sploh za vse republike. Na 
osnovi tako utemeljene 
dokumentacije prizadeti 
ne bodo mogli iti mimo 
tega upravičenega predlo
ga

Za ta predlog se je od
ločno zavzel tu ^  predsed
nik Muba poslancev skup

ščine SRS poslanec iz Tre- se je predsednik kluba Mi- 
bnjega Marjan Jenko. Iz- lan Ravbar zahvalil vsem  
razil je nezadovoljstvo, za sodelovanje in jim za- 
ker se tega jx>membnega želel veliko delovnih uspe- 
posveta niso udeležili vab- hov pri nadalnjem delu.
Ijeni člani izvršnega sveta 
ter zastopniki cestnega 
sklada SRS.

Po končani razpravi se 
je predsednik občinske 
skupščine Metlika Peter 
Viijčič zahvalil ^slancem  
za obisk v Metliki in jih 
povabil na o^ed vinske 
kleti. Ker je bil to zadnji 
sestanek kliuba poslancev.

Medalja dela za Ano Dule
Otoški učenci 

svojim materam
Na slavnosbii akademiji v 

počastitev dneva žena v Ko
stanjevici so podeMi medaljo 
dela hišnici kostanjeviške šo
le Ani Dule, ki jo je odliko
val predsednik Tito. Kulturni 
spored, ki so ga najprej iz
vedli za ženske v krški tovar, 
ni oeluJoee in papirja, so pri
pravile: Breda Strelova, Zin
ka CSoJaričeva, Ida Vavpetiče- 
va tn Ljuba Hvalova.

2enam m materam na Pre. 
kopi so pripravili prireditav 
gasilci na pobudo svojega do
sedanjega predsedtniia Ivana 
Abrama. Gasilski dom je bil 
skoiraj premajlien za udele
žence proslave. Za dobro yo  
Ijo po proslavi Je poskrbel 
harmonikar Goltez.

Učenci materam 
na Uršnih selih
Učenci podnižnidne šole 

Laze so pripravili za dan 
žen sv J jim materam kultur
no prireditev z fovorom, re- 
c-ltacijami, prizorčki in na
rodnimi plesi. Prireditev v 
zadružnem dotnu na Uršnih 
selih je bila lepo obiskana. 
Vodstvo šole in učenci so 
sklenili, da bsdo ob vsakem 
takem prazniku razveselili 
Starše,

ZDENKA LOGAR

»Mat!« za dan 
žena v Krmelju
v  domu krmeljske Svobo 

de je bila 9. marca v poča
stitev dneva žena slavnostna 
akademija s kulturnim spM-e- 
dom. Kulturna skupina je 
uprizorila Klopčičevo enode
janko »Mati«, nastopili pa so 
tudi člani plesnega ansambla 
iz Sevnice in učenci krmelj- 
ske osnovne šole. Predstavni
ki krajevne konference ZSDL 
so za dan žena otnskali vse 
najstarejše Krmelj čanke in 
|ih obdarili

D. B.

»Mati« za8.marec
v Zeijnah pri Kočevju so 

preteklo sobc^ lepo prosla
vili 8. marec, dan žena. Osno
vna šola je pripravila zelo 
uspel kulturni program, ki so 
si ga ogledale žene, pa tudi 
ostali vaščani. Ob tej prilož
nosti so zaigrali igro Mateja 
Bora »Mati«. Ob zaključku 
slovesnosti so po^^tili in ob- 
«iarili 38 Sen«.

Na Suhorju 
za dan žena

2e dolgo ni bilo na Suhorju 
tako prisrčne slovesnosti, kot 

jo organizirali 8. marca 
popoldne. Pioiiirji osnovne 

so mamicam priredili 
kulturni program, povabili 
Pa so tudi vse matere padlih 
horcev, ki živijo v vaseh na 
področju krajevne skupnosti 
Suhor in Jugorje. Po progra- 

je bila v šoli pogostitev, 
partizanske mamice pa so 
Pocknladkarji še obdarili. Za 
^ko lepo počastitev (bieva fe- 

gre zahvala prizadevnemu- 
pripravljalnemu odboru, pa 

vsem krajevnim organi- 
Suhorja in JugorJa 

občinski '--nferenci SZDL 
«  ''■'̂ ‘'tllke 90 proslaivo
**w>tno podprti.

Krajevna koaiferenca Socia
listične zveze Otočec je 6. mar
ca zvečer priiredjia prosiavo 
s kulturnim spotredom za dan 
žena. V domu TVD Partizan 
so po krajšem govoiru nastopi
li učenci osnowje šole in vo
jaki polkovnika Jožeta Nago- 
deta iz Novega mesta. Po pro
slavi je l«! prigrizek s plesom.

S. D.

Na Suhorju 
bo velik miting!

(Nadaljevanje s  L str.)
čefla pohod bratsitva in enot
nosti slovenskih in hrvaških 
pionitjev po poft^ XIV. di- 
vimje.

Kot so nekdaj odpcemljale 
prave borce, bodo suhorslke 
partizanske manuce tudi visa- 
kemu piCKiirju, udeležencu 
pohoda, pripravile popotnico. 
Iz Suhorja bodo picmirji z 
dnevnikom in praporom ho
dili do Drašič, naslednjega 
dne pa bodo pri potoini Ka
menici, kjer je meja s Hrva- 
š£0 , psnedali dnevnik vivodin- 
skim pionirjem. Ta dan pri- 
psavljajo veliko slovesnost v 
Vivodini.

Približno taibo se bo odvi
jala tudi nadaljnja pot po

Zakaj volilna igra 
namesto volitev?

Za odgovor prosim-vodstva dnižbeno-političnih 
organizacij v Trebnjem

R^jiubiiški poslanec Mar* 
jan Jenko je zagreto raz
pravljal in podprl predlog 
Novomeščanov. se upo
števa cestni knz. Obenempoteh XIV. divizije dez Hrva-  ________

Dvorana že dolgo ni bila ta- ško in štajersko do Velenja, jg i,u nezadovoljen, ker se 
ko napolnjena kot toiaat. kjer bo 10. maja svečan za- tega važnega posveta niso 

J02E PROSHfECKI ključek pohoda. tMi^ežni člani IS SRS.

Kmečke gospodinje in matere na Dolenjskem so 8. marec preživele večinoma 
v deliL Daa žena je bil zanje kot vsak drug delovni dan v letu: brez rož in brez 
oddiha. Jožefa Grubar iz Malega Bana pri Šentjerneju je^tega dne. pripravljala 

kolje za v vinograd (Foto: Polde Miklič)

Naj takoj v začetku povem, 
da se ne potegujem za poslan
sko mesto, čeravno sem "bil 
evideniiran kot Ttiožen Tcandir 
dai. Rad bi samo odgovor, za
kaj na občinski karpdidacijski 
konferenci v Trebnjem niso 
omogočai članom konference, 
da bi izbirali tudi med dve
ma kandidatoma za gospodar
ski zbor, če sta bila že eviden
tirana. Obrazložili so samo 
prednost zaprte liste (na Jm- 
teri je toHko kandidatov, kot 
Ttaj bo izvoljenih), kakor da 
se že samo po sebi razume, 
kdo pride potem v poštev. 
Sprašujem tudi, zakaj nisem 
dobil vabila za konferenco, če 
sem bil v Velikem Gabru iz
voljen za njenega člana?

Kot delavec v Tanetijstvii 
se vsak dan srečujem s proti
slovji in z nerešenimi vpraša
nji, ki zadevajo kmečki živelj. 
V novi skupščini bodo imeli 
večino poslanci iz večjih in
dustrijskih središč in bo vas 
še manj zastopana. Ker na Do
lenjskem skoraj ni bilo evi
dentiranih kandidatov iz kme- 
Ujstva, sem podpisal kandida
turo, ki so mi jo parmdili, po
sebno še, ker v trebanjski ob
čini polovica ljudi živi od 
kmetijstva.

Ko so mi predstavniki druž-

hove odločitve samo potrju
jejo.

Z odgovorom, da je novi vo- 
lilni sistem zapleten in da je 
Tiadvse pomembna »volilna ge- 
ometrijaft, človek najbrž ne 
more biti zadovoljen. Na kon
cu naj zapišem še to, kar je 
po končani kandidacijski kon
ferenci dejal eden izmed čla
nov: »Zakaj so nas pa sploh 
kHcali?n

ALOJZ METELKO 
dipl. rnS. agr.

Radi bi avtobusno 
zvezo proti Mirri
Vsako jutro se skoraj 20 aa- 

poslenih redno vozi iz Treb
njega proti Mimi, Sentruper- 
tu in Mokronogu, kakor ve vn 
zna. V to smer itamreč ne t>o- 
zi avtobus, pa tudi vlak ne 
Ob primernem času, tako da 
imajo ljudje velike težave po
sebno v zimskem času, ko ni 
mogoče uporabljali l^les in 
mopedov.

Prizadeli smo prepričani, da 
bi bilo mogoče prevoz uredi
ti potrebam primemo, samo 
če bi bilo dovolj posluha za 
želje ljudi. Vsako jutro pelje 
delavski avtobus z Mime de
lavce v IMV Novo mesto, v

beno • polUičnih ^ g a n iz ^ j  Trebnjem stoji avtobus, kivo
malo pred zasedanjem občin
ske kandidacijske konference 
razlog , zakaj je bolj primer
na zaprta lista kandidatov, 
in prigovarjali, naj od kandi
dature odstopim, tega nisem 
naredil, ker sem menil, da je 
Jcandidacijska konferenca za
to zbrana, da bo odločila, kdo 
se ji zdi bolj primeren kandi
dat. Tako namreč pojmu
jem demokracijo.

Kot kaže. velja pri nas de
mokracija kvečjemu pri izbo
ru odbornikov, dlje pa že ne 
seže, kot da povprečen drzav- 
Ijan ni toliko razsoden, da bi 
vedel, kdo bo lahko zastopal 
njegove interese. Kaže tudi, 
daje za razsojanje poklicana 
peščica ljudi, samozvanih no
silcev družbemh interesov, ki 

odločajo, vsi drugi pa naj nji-

KB
IJUBUANA

KREDITNA BANKA 
IN HRANILNICA 
UUBUAKA " D r

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

Posebno ugodnih obrestnih mer so deležni lastniki vezanih deviznih računov.

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

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

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

Zaupajte nam svoje denarne posle! Opravimo jih hitro, zaupno in pod najugod
nejšim i pogojL

Zi delavce v I^itostrtj in ki 
vozi otroke « Trebelnega v 
Mokronog. Zakaj me bi vožnje 
razporedili iako, da bi tudi 
v smeri Trebnje—Mokronog 
vozil en avtobus, če že pod
jetje Gorjanci ne misli odpre
ti te proge? Za to smo pod
jetje Gorjanci že zaprosili.
Tov. urednik, prepričani smo, 

da bi bila nova proga zelo do
bro izkoriščena, posebno še, 
ie bi avtobus vozil iz Treb- 
ijega okoli 7. ure zjutraj, 
iato bi bilo prav, če bi pri
stojni našo prošnjo uslišali.

Jože Gracar 
Mima

Pozdrav iz Knina
Uredmštvu DL!
Ko javljam spremembo na

slona, bi rad pripisal Se nekaj 
stavkov.

Ker sem precej daleč od le
pe Dolenjske, je vaš tedenski 
list edina zveza z našimi kra
ji. Tu v Kninu služimo voja
ški rok kar trije Dolenjci in 
vsi trije smo naročeni na 
JXAenjca\ Vsak petek nestrp
no pričakujemo, da pripeljejo 
pošto. Se preden jo razdelijo, 
gremo ponj. Dokler vsaj ne 
preletimo najvažnejšega v li
stu, še na kosilo ne gremo. 
Vsako številko preberem od 
prve do zadnje strani. V listu 
dobim vedno dosti novic in 
vsi se razveselimo, kadar be
remo, da so naši ljudje spet 
kaj novega zgradili, asfaltira
li kakšno cesto in j»d. Pogre
šamo le križank, s katerimi 
si sicer krajšamo čas.

Lepo pozdravljamo uredni
štvo, bralce in še posebno svo
je vrstnike, ki sluzjo vojake 
po vsej domovini! Želimo vam 
mnogo uspehov pri pridobiva
nju n/ovih naročnikov!

DRAGO KROSELJ 
Knin

Lep odnos potnice do 
usluge sprevodnika
Oglašam se zaradi tega, ker 

do sedaj še nisem doživel, da 
bi se mi za najdeno stvar 
kdo tako lepo zahvalil, kot 
je to napravila to7xtrišica An
gela Mehak iz Metlike. Na
šel sem njeno denarnico in 
ji jo vmil. Vesel sem bil 
njene pismene zahvale, saj 
smo »preoodnil^ na aotobu- 
sih pogosteje deležni kritike 
kot lepe besede. Zatorej §e 
enkrat hvala za lep odnfx!

, Franc Videitič
SAP Brežice
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Sorodnost palete in poezije
V Dolenjski galeriji bo do 23. marca gostoval 
Jovo Grobovšek -  Otvoritev lepo poživljena 
z nastopom pesnikov iz skupine Popotnik 68

Razpotja nemira
s  pos«do>vaix}etxi Slovenake isse 

Seneke matice Je izSIa prod krat- 
kiin de ena kn jim  peaou alovm- 
sioega iuelj«ooa. Totarst ee Je jeiv- 
Doui 43-letni Jože Kle
nov«^  k  JobameEflaurga (Juino- 

rapubUlDi). V svet Je od- 
aea leia 1953. »Btodiil aem po w  
vopfikih deieSeh, po Afriki, toda 
■ažeie:'.eea misti na tujih  tteh ni* 
aeta natel,« beremo na oivitku oko
li lOo stnuod' 'obMeaJode kA )itt 
»Bazpot:'(t nemirj««, ki }o Je 
Joie PreAeren.

Juže KlenoivAek je doma s  Za- 
bukovja nad Sevnico. Pesmi Je za- 
M  pisat« te  f  mladih letih. OUi- 
kuvno se je naslonih na tracUoi|o. 
K jecm e peon^ so preproste, is 
njili veje stieka, hloetahje po mi
n i, večna M Ja po domovini, žalost 
sa t i^ m i, Id Jfix je iroal rad. Kar 
Je bdi od mlađih nog krhkega 
Hdravjfi, Je od njega-aatetica ubral 
otoeno struno. Tudi tedaj, kadar 
poje o veselju, pcrikrirvB otoć^Mst. 
Njegov pogled na žin^ljenje pa je 
kjjub temu opUmisUSen.

»Razfotja mndca«, kot je avtor 
DBdovil srvojo sliiricD, nedcrivajo 
O ateief^ filo^eka, zato Je njegom  
Urika 'tem  b (^  nepoetoedna. Kar 
preseneUJiro Je, k i to  )e znal te- 
povedati aroj žiprljenjEki In tudi 
U0i;varialni nemir.

I. Z.

I Visokošolski 
 ̂ zakon sprejet

Prosvetno^kultumd zbor slo
venske skupščdne je v pone
deljek, 10. meirca, sprejel zac 
kxxi o visokem šolstvu. V 
lazpravti so poudaiiili, da so 
višje in visoke šole dolga le
ta .6akale na ta dogodek, saj 
med drugim sploh niso mo
gle sestaiviti svojih statutov. 
O {KMnerm zakona je v pone
deljek ssvečer na televiziji go
voril poslanec dr. Roman Mo
dne, refctx>r l(jubljonske uni
verze.

Mirna: gostovanje 
z »Desetim bratom«

Prejšnjo nedeOJo je na Mir
ni gostovala igralska skupina 
iz Velike Loike in se Mirenča- 
nom predstavlila z Jurčič — 
Govekarjevlm »Desetim bra
tom«, To pcrlljuibljeino igro si 
je ogledalo kar 220 gledalcev, 
ki so po piredsta^ri zadovoljini 
odhajali dotnotv. Zanimanije za 
igiro je bilo tolikšno, da vsi ni
ti niso doUlU vstoflpnic.

Magyar v Zagrebu
Na pomfladanslkem zagreb

škem velesejmu bo razstava 
sldkarsikiih ded ČSanov društva 
naivnih sdikanjerv HrvaSke. Od 
Slovencev bo Tassstarvljail Vik
tor Magyar, učdtel̂  s Čateža 
pri Trebnjem. Magyar je v*bu- 
dil s svojimi deli tudi v Slo
veniji veliko poGBomost, saj so 
Izraz slikarjevih čustvniih 
raasmerij do pokrajine in lju
di, med katerimi živi. Kot 
smo izvedeli, bo Magyar v le
tošnjem letu raastavljal v eni 
ieamei IjubltJansklh gailerij.

Prosvetno-pedago- 
ška služba urejena?
Republiški in prosvetno-kul- 

turni zbor sHovenske skupSči- 
ne bosta obravnavala osnutek 
zakona o siprememibah in do- 
polni<twah zakona o prosvetno- 
pedagošk;! slvižbi. Ta služba 
zdal ndma urejenega družbe
nega položa()a. Z zakonom bi 
prosvetno-pedagoSki službi da
li predvsem večjo organizacij
sko samostojnost. Ji oonogo- 
čili programsko poenotenje in 
podobno. Prav tako so naka
zane možnosti za enotno fi
nanciranje omenjane službe z 
republiškim denarijem. Zakon
ski osnutek pa razen tega 
predvideva možnost za boljši 
pedagoSkd nadzor kot tudi 
večjo odgovornost ravnatelijev 
kot pedagoških vodij.

V mali dvorani Dolenj
ske galerije v Novem me
stu so 7. marca odprli raz
stavo risb in temper mla
dega Jova Grobovška iz 
Novega mesta. Ustvarjalca 
je obiskovalcem predsta
vil ravnatelj Dolenjskega 
nHizeja prof. Janko Jarc, 
ki je poudaril, da bo ga
lerija tudi v prihodnje da
jala prostor za predstav
ljanje mladih ustvarjalcev.

Grobovšek je v galeriji 
razstavil 29 del, ki jih je 
motivno razdelil v šest ci
klov: Mesto, Vas, Dvoboj, 
Srce, Pesniikov svet m Tu 
iščem. • Značilna ž a ' svM 
njegovega iaspovedovanja 
Je predvsem izrazna drz
nost, pri Čemer dosega 
največji učinek z rdečo 
barvo.

Stroga disciplina misU 
pa povezuje mladega li
kovnika s skupino mladih 
pesnikov, ki si je nadela 
ime »Popotnik 68«. Pred 
ogledom Grobovškove raz
stave so pesniki te skupi
ne: Marjan štancar, Gor
dana Kunaver in Tatjana 
Kralj prebrali nekaj svo
jih pesmi. Po izrazju sta 
si še najbolj blizu Grobov
šek in štancar.

Prireditev je imela manj 
obiskovalcev, kot je zaslu
žila, predvsem pa je bilo 
na (tvoritvi silno malo 
mladine, kateri sta bili 
razstava in recital name
njena. Ob majhnem števi
lu mladih obiskovalcev se 
je pred ogledom razstave 
na glas zamislil tudi Gro
bovšek.

Za zanimivost naj nave
demo še to, da Grobovšek 
študira arhitekturo pri 
slikarju prof. Borisu Ko-

Knjlžna darila Študij
ski knjižnici

Predsednica občins.kega sve
ta za prosveto in kulturo v 
Novem mestu prof. Ema 
Muser je Studajski knjižnici 
Miirana Jarca darovala vrsto 
del s področja zgodovine. 
Studijska knod&iica se prof. 
Muserjevi ^  lep knjižni dar 
topdo zahvaljuje.

k

^
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V Vuzenici že vrsto let 
ustvarja likovnik samouk 
Janko Dolenc. Kipar izha
ja iz bogate likovne tra
dicije v družini (njegov 
oče je bil rezbar, njegove
ga brata pa poznamo z 
razstave v Dolenjski gale
riji). Janko Dolenc je pri
padnik skupine koroških 
likovnikov »Samorastnik«, 
v kateri sta tudi Anton 
Repnik iz Mute v Dravski 
dolini in Jože Tisnikinr iz 
Sloven.iega Gradca. Na fo
tografiji: Talec (les).

betu, čigar razstava je še 
vedno odprta v veliki dvo
rani Dolenjske galerije, to
rej nad Grobovškovo raz
stavo. I. Z.

Repnik bo razstvaljal 
v Kostanjevici

v  Lamutovem salonu bo 
predvidoma 15. aprila odprta 
razstava slikaiisldh del koro
škega sđakarija Antona Reipni- 
ka ifis liibste v Dravski dolini. 
Te dni rassstavlja Reipnik več 
svojih del v Nttmibergu. Sli
kar se Je lansko leto udele- - 
žil slikarske kolonije naiv
nih v Tretxx}em.

Zmajeva nagrada
TradicionalDo »Zmajevo na

grado« Matice srbske v zne
sku 5000 dinarjev je letos pre
jel književnik Bogdan Ciplić 
za zbirko peami j»Siadko pra
voslavje«, ki -je izšla lani v 
beograj^  Prosveti. 2irija je 
bila prejela nad 40 del s srb- 
skohrvatskega jezikovnega po
dročja.

Predsednik žiriije 2ivan Mi- 
iisavac je izjavil, da je dal 
Ciplić prav specifično podo
bo vojvodinskega meščanske
ga življenja. V zibirki »Sladko 
pravoslavje« je čutiti blag iro
ničen humor v gledanju na te 
odnose in razmere. Ciplić je 
tudi med našimi najplodovi- 
tejšimi pisatelji.

Stane Kavčič 
na Otočcu?

Predsednika izvršnega sveta 
Slovenije Staneta Kavčiča 
in še nekatere vodilne delav
ce v republiških organih bo
do povabili na tradicionalni 
dan prosvetnih delavcev, ki 
bo letos 22. marca na Otočcu. 
Udeleženci bodo tokrat po
slušali referat o reformi 
vzgoje m izobraževanja, kot 
jo predvideva najnovejši ju
goslovanski predlog. Lani so 
prosvetni delavci iz Novome
ške občine na Otočcu raz
pravljali o družbenem dogo
voru na področju vzgoje in 
izobraževanje.

Na predstavi »Hamleta«
Dijakd novomeških srednjih 

šol — razen gimnazije — so 
si 10. marca ogledali v Drami 
SNG v Ljubljana predstavo 
ShaAespeaorove tragedije »Ha
mlet«. Prosti čas pe so po
rabili za ogled ljubljanskih 
kulturnih spomenikov in dru
gih zanimivosti.

Predstavniki »ŽITA« 
bodo obiskali učen- 

ce na Lazah
Delovni kdedctiv »2ita« iz 

Ljubljane je prevzel pokrovi
teljstvo nad podružnično os
novno šolo Laze. Spomladi 
bodo dlani tega Ijublijane^e- 
gB kolektiva obiskali učence 
na šola in jim pomagali pri
praviti boljše delovne pogo
je. Ta Sola Je namreč med 
najbolj skromno apremljeni- 
mi v novomeški otočani.

Za nagrado poto
vanje v Dragatuš
»Pesmi, plesi in običaji v 

Bell Icraijdni« je naslov pri
reditve, s katero bo direiga 
tuška folklorne skupina s 
tamburaši in pevd vred 16. 
marca nastopila pred novo
meškimi šolarji. Ta dan bo
do v Dragatuš pripotovali s 
posebnim avtobusom učenci 
novomeške šole »Katja Rupe- 
da se na<(. ki tekmujejo za 
bralno značko. Solarjem iz 
Novega mesta bodo ob tej 
priložnosti razdelili bralne 
značke, potovanje v Draga' 
tuš In ogled belokranjskih 
običajev jim bodo omogočili 
kot naerrado za prizadevnost

Sola je glavni dejavnik pri 
obči telesni vzgoji mladine

Za razvoj telesne kulture v minulem obdobju je 
bilo posebno pomembno leto 1958, ko je bil ju
goslovanski kongres za telesno kulturo in ko 

smo izvedli šolsko reformo

Za celoten po>vojnl razvoj teles
ne ^ t u r e  v Jiigoslaviji Je značil 
no prizadevanje, da bi se organi- 
ziraU in uveljavila kot množično 
gibanje s sodobno in vsestransko 
vsebino, ki bo zadovoljila potrebe 
ljudi obeta ^o lo v . vsdi starosti In 

iklioev.-Ce bd pregledali ta  razvoj 
lahko ugotovili, da smo dosegli 

pomembne uspehe, ki se kažejo 
predvsem r:

bistveno sipraDeRjeiiem in 
iznanem družbenem položaju te- 

kulture in povečani skrbi 
skupnosti za njen 'rasvoj;

poveeanm  taurimanju delov
nih ljudi, dM ti mlMlih. d a  se v 
prostem času ukvailjajo a telesabn 
urjenjem zaradi krepitve tre sn e  
sposobnosti, zdravja, ..- počitka in 
rasmiÛ la;

— zelo naglem racrojn ntauudce- 
g a ..i^ r to  — to .a e  kaie ne le r  

-tehnični uveljafvitvi .Jugo- 
Icega i ^ r t a ' doma in v tu 

jini, marveč tudi v velikem Stevi- 
ki mi«dd)i, nadarlenih S por^^ov . 
ki aktivno sodelu^jp v njem.

Za razvoj telesne- kultiue' t  mi 
nulem obdobju Je bilo posetmo 
pomembno. leto 1958, ko Je bil Ju 
go^ovanski k o n g i^  za telesno 
turo in  ko-^smo 'izvedili Aolsko re-- 
formo. Oboje Je pcmieniio močno 
spodbudo za raz\'oJ telesne kultu 
re, zlasti za razvoj iolske telesne 
vzgoje in 5(rfskib športnih druStev 

Resolucija in drugi dokumenti 
jugoslovanskega kongresa za tele
sno kulturo poudarjajo, da raarroj 
telesne kulture ni samo skrb or
ganizacij za telesno kulturo, m ar
več oelotoe družbene skupnosti.

ter da mora telesno izobraževanje 
in vzgajanje potekati v družini, 
predSoldbh in šolskih ustanovah, 
JLA. organizacijah za telesno kul
turo in drugih množičnih oi^am- 
zacijah! Kongres je  še posebej po- 
vidaril vlogo Sole kot poglavitnega 
faktorja za vsestransko telesno 
vzgajanje otrok in mladine, pred 
organizacije za telesno kulturo pa 
je postavil nalogo, da posvetijo 
znatno večjo pozornost h ira n ju  
delavske mladne, odraslih obča
nov in nadaljnjemu Sirjenju teles
ne kulture na vasi. TakSne sklef« 
je kongres'podprl z zahtevo, naj v 
n^Eaj naslednjih letih telesna, 
vstgoja zajame vse učence šol in 
naj »e bistveno poveča Število 61a-- 
nov organizacij za teleseno kul-: 
turo.

Kongresna resolucija j« opozori
ta tudi na nezadostna pikadevanja,- 
da bi postalo gii>anje telesne kul- 
t im  množično, nadalje na nepra
vilna poJmt>vanJa, čeS da <rt>staje 
iskljudno zaradi doseganja vrhun 
sUh resultatov, kritiziirala pa Je tud i 
pojave komend&lizacije v Sportn: 
dejavnosti. Zlasti poudarja, ds se 
nx>rajo izboljšati raanere za raz
voj telesne kulture, in poziva 
ustrezne organe in organizacije.-da 
pomagajo v tej smeri

Sklepi in prijoročila kongresa M 
pogdtivno vplivali na »bolJSanje 
raasner za raavoj telesne kulture 
Po kongresu posebno v letBi 1960 
do 1961, so bili problemi telesne 
‘in^^spej m ‘nTfBJMO
oouiod 9tB^;9BU oe pt 'fiomosaa 
telesne I s tu r e  in potoebo. da «e 
Ji iricaže vsa pomoč

NAŠ RAZGOVOR

Čakamo na kvalifikacije
M ariu Poiojca trenerja ko

šarkarjev i MetHke, sem po
vprašal, kako je s pripravami 
na fcvalifikac;je, \  katerih
bodo v kratkem belokranjski 
košarkarji ski;šali dobiti pra
vico igrati v II republiški li
gi. Trener Met.ičanov 20-letni 
Marko je dober igralec, saj 
je igral pr kvalitetnd ekipi 
KK Karlovac.

— Kako ie v košariuinskein 
klubu?

»Imamo 20 Košarkarjev, ki 
so zelo vestni pri delu. V 
glavnem so igralci iz BETI 
ih iz šole. Osnovna peterka
Gašperšič Strucelj, Guštin ,
Mrvar 'n jaz smo iz BETIT.«

— Kako ocenjujete kvalite
to dolenjskih ekip?

»Kvaliteita je glede na po
goje kar dobra Tudi v Mertli- 
ki se vedno bolj ogrevamo 
in napredujemo v tej lepi 
ig:ri. Pr nr bo v^čikemu 
.vroče’.«

— Kaj vas najbolj teži?
»Kvalifikacije. Ne von,

kdaj in kje bodo. 2elimo, da 
bi bil« v Metliki.«

— Kakšna je podpora ko
šarkarjem?

»Za zdaj icar dobra, upa
mo, da bo St boljša, če uspe
mo v Irvalifikacijah.«

S. D.

Marko Polojac, trener 
metli^Sdh košarkarjev, 
je zadovoljen s svoji
mi košarkarji

(Foto: S Doki)

Dolenjsko kegljaško prvenstvo
Preteklo soboto in nedeljo so 

se kegljači Dolenjske pomerili na 
turnirjih  v Žužemberku in Krš
kem. V Krškem je  nastopilo 13 
članov od 32, ludUcor Jih Je pri- 
javljenlh. Najboljše izide so do
segli: Kosmina (2bk) 830, Mrzlak 
(Luknja) 830, B. BarbUS (Lukix]a) 
824, Fabjan (Pionir) 816, Horvat 
(Pionir) 804, Inž. Stor (Zbk) 803, 
Turtc (Pionir) 801, Muhič (2bk) 
800 itd.

V Žužemberku so se srečali 
mladinci in ženske. Pri mladincih

Samo za hokej ne
Zvedeli smo, da RTV Za

greb in Beograd nista prena
šali nekaterih hokejskih sre
čanj, ki jih  je sicer prenašala 
Ljubljana za naše gledalce in 
za Evrovizijo. To se verjetno 
ne bi zgodilo, če bi Igrala 
nogomet Pofalički in Zanatlija 
la XI., ne vem čigave, lige.

Veleslalom na 
Javorovici

Preteklo nedeljo Je športno 
društvo Šentjernej priredilo klub
ski veleslalom na Javorovici kot 
pripravo za Cankarjev memorial. 
Pionirji so se pomerili v dveh 
vožnjah, člani in mladinci pa so 
imeli eno. Nastopilo je 15 pio
nirjev. po trije člani in mladinci.

Med pionirji je bil najbolj« 
Vinšek, nato Trene -in Prudič, pri 
m lartindh pm Ruden, nato Selak. 
Recelj pa je zmagal pri članih.

A 'Rii/'nr

je v vodstvu po prvem delu Mo
horčič (2eleeirdčar) 405, za njim 
pa so Nose (2bk) 400, Jarc (K r
ka) 396, Badovinec (Ikra) 392 Itd.

Pri Ženskah Je v vodstvu Tra
tarjeva (Krka) 347, pred Senico- 
vo (2bk) 326, Ca^nkovo (2bk) 
317, Oraimovo (Piraiir) 314 iAd.

V kraticem bodo nadaljevali 
drugi del bekmovanja, v kateirem 
bodo dokončno izbrali prvaka 
Dodenjske v vseh treh kategori
jah. J. Mrzlak

Skrb za bodoče 
sodelovanje

Na smučarskem tekmovanju za 
»Albertov memorial«, ki Je bilo 
2. m arca na Opatovi gori, se Je 
v pogovoru med ^x>rtnimi delav
ci pojavila {nisej c tesnejšem so
delovanju in osvežitvi tekmoval
nih odnosov v ve^ športnih pa
nogah. Ugotovili 80 , da je bilo 
p r ^  leti več skupnih prireditev 
med športniki občin Brežice, Kr- 
i&o in Sevnica. Zato so se šport
ni delavci dogovorili, da bodo 
otonovili medsebojna ^[X>rtna sre
čanja, ki bodo imela namen, da 
j^KHtnike iz trtf  občin bolj zbli
žajo.

Da bi nareOili konec dosedanje
mu »mrtvilu« so sklenili, da bo
do v aprilu osnovali medobčinski 
organ za športno sodelovanje, ki 
bo koordinirail delo in tdanovanja 
v občinah ter skrbel za medob
činsko sodelovanje Določili bodo 
tudi um ik medobčinskih tekmo
vanj ter vodih priprave za tek
movanja

Pobuda športnih delavcev po
zdravljamo. Gotovo bo pripomo
gla k v»>čjemn razmahu Športa 
v zasavskih občinah.

I HARTMAN

Od tu in tam
■  KRMEXJ — Na pnJožnoflt' 

nem hitropoteznem turnirju »SvO' 
bode« je igralo J igralcev P r^  
mesto sta si delila Sribar m - "• 
Perhaj s  5 točkan:^ Sledijo; O«; 
belafc 3,5, F Ko« 3 itd (B D.)

■  KRVAVEC — Preteklo nede
ljo sta  na 11. tekstiliadi na>tori|* 
tudi smučarja NOVOTEKSA ■* 
Novega m esta Bruno Koprivnik 
in Martin Brudar. V kategorij* 
m la jih  člaiK>v ^  med 123 te«- 
m o ^ d  v veleslalomu na pro«. 
dolgi 1500 nr;, zasedla na&ledn^j 
mestd: 17 Bruiib Koi>rivnlk 1;4S,®> 
28. Martin Brudar 1:47,0. (N. N.»

■  KRŠKO -  Ce bo vreme ugo
dno, bo stanovaniiska enota 
vame »Djuro Salaj« ie  15, aprWj 
oci^la i^avaliSCr ,tudi za kop®* 
ce. Prav • gotovo oo ■ v tem č a ^  
v Krško poiSlo sp rt ptecej d l.^  
kov in dnakinj ki imajo *’
lu strokovm ekskurzije v tova^^ 
no. (L. H .)

■  SENTJERNF.; -  SD Šentjer
nej m krajevna organizacija Zve
ze borcev bostp priredila v nede
ljo, 16. m arc-. ob 11 uri vde* 
dalom  za »Cankarjem memorial* 
na Javorovici. Proga bo dolg* 
1000 m. višinska razlika 150 m- 
E*revo« tekmovalcev ie *agoto»^ 
Ijen (A B

■  SEMlC — V povratnem kO' 
šarkarskem sre ^ ^ ju  so osnovno
šolci prema»>^l) vratnike i? ft'-'on*- 
Ija z rezultatom 4?:41 <A I

■  NOVO ME TO — V c'ibott> 
In nedeljo b r k e g l j a č i  Pionir
ja  nastopili na republiškeni 
venstvu v Kranju. Srečali se bO',1 
do dvakrat odl’ćno ekipo G ra-| 
dlsa iz Lllibljane. J. M.) J

■  KOČEVJE — Preteklo sredojl 
sta se srečali v prijateljski ko-' 
Sarkarski tekmi reprezentanc- ofl- , 
novne in kovinsrdce šole Sre- • 
Čanje se le končRlo z zmatro re- '■ 
prezentance osnovne šole z 
Pionirji osnovne šole so pokazaUi 
lepo košarko ir  hodo z marlji
vo vadbo napredovali (A A.l

■  ČRNOMELJ — V nedelio s«
na rokometnem igrišču

v malem nosrometr -gralci n-ib- 
nlarcev nn Hrv!'*kem in '̂ -nO'\ 
maljci v Drv“m srečanju sti- s0 
pKjmerili B ekip' Ctomačin' sO; 
pokazali boMšo Igro in so zma
gali z rezultatoi 6:3. Za ('rno- 
melj so bili uspešni: Pezdirc 3. 
Ma.7erle 2 in GrruraS 1 Txi<i* * 
drugem rrečaniu med A ekipama 
so zmagali domačini z rezultatom 
13:5. Kljub temi' da se je prvi 
del tekme konča) neodločeno sO 
v nadal.ievaniu .“'momaljci poka-' 
zali ien nosrome* Strelci so biU: 
1 . Weiss 4. Kramarič 4. D. Wfis*
2 in Šva.icer Sodil ie L. Weiss 
Iz Cmomlia dobro. Sončno vre
me in ureieno igrišče sta precej 
vplivala na ler> Igro. Pohvaliti 
moramo mlad- igralce, ki so si 
očistili igrišče. d{ so lahko igra
li na upelMiem ^iportnem terenu., 
(A. L.)

■  NOVO ME It) — Športno 
društvo Novo mesto je sklicalo 
ponovni občni zbor ki bo danes. 
13. marca, ob 17 uri na Loki. 
(N. N.V

■  BREZICE — Pr»d kratkirt 
se je končalo šahovsko prvenstvo 
»Svobode« Prva’ Je že petič po
stal Bora Ilinčič. ki Je zbral B.5 
fočke. Naslednia mesta so za.sedlfc 
Radomir Micič 7,5 Svetislav Ste* 
fanovič 7, Aloj? Valenčak 6,5> 
Bora Brzakovlč  ̂ itd. Organiza* 
cija tekmovanja je bila dobra. 
Organizatorji so tr- prvoplasiran#^ 
tekmovalce nagradili. Dobili so 
pokal, plaketo in diplomo (M. J )

■  ŠENTJERNEJ — Namizno
teniška sekcija SD Sentjem ei pH* 
dno dela. T" teden teče turnir. 
Prva polovica ie že končana. Na
stopa 9 Članov V vodstvu i® 
Branko KroSelj brez poraza Z 
dvema porazoma pa sledijo 1*1' 
folt, Pavlin 'n Jerele. (A. B.t

■  KOČEVJE -  Pričele so s* 
tekme za jugoslovai^ki namiaiO' 
teniški pokal na območju nekda^ 
njega Iju b lja i^ eg a  okraja. V 
prvem kolu le imela ženska eki
pa TVD Partizan minulo soboto 
v gosteh igralke Olimpije II i< 
Ljubljane. Doma/^inke so biW 
boljše in so zasluženo zmagale * 
5:2. Najboljša le bila Rački,{ev». 
ki Je dobilp. vse tri igre. Parti
zan — Olimpija n  5:2 (Benčin* 
— Starc 2:0 Vovk — Ooltrt) 0;8i 
Rački — Kalan 3:i In Rački 
Golob 2:0) (A A )

■  SEVNICA -  Precej plakato* 
Je Sevničane vabilo na obsavsko 
»rmajno, kjer naj bi bila p rij^  
teljska nogom eta tekma med 
nogometaši Partizana Sevnica 1** 
Mime. Nogometa-<f-v ni bilo n* 
IgriSCe! Nekateri gledalci so S» 
gledat rokometn tekmo med do
mačini in Radečami. Zmagali sO 
gostje s 24:14 Organizatorji naJ 
drugič bolj pazHo. kako obvešča* 
,fo gledalce! (A 2.)

■  KRŠKO — Smučarska sek
cija Partizana Krško bo za čisti 
dohodek. Id gr 1p dobila na pri
reditvi »Rore 1909« kupila 4 par« 
skakalnih smuči. Preostali doho- 
hodek bo porabila za betoniranje 
mostička nn skakalnici. (L H.)

■  VET.EVJE -  Nogomot.a« 
Novega mesta so preteklo nedeljo 
gostovali pri domačem Rudarju. 
Srečanie ,so •» *>-0 fN. N.)



Na videz nepomembne reči
Franc Maaikx>vič je od

bornik v vioMilni enoti Dol. 
Toplice. Ko se dosedanja 
skupščina poslavlja, je 
rade volje pokraznljal o 
svojem odbomiSkem delu 
in vtdsih.

— O čem ste največ go
vorili na sejah sikupščdne?

— O gospodarstvu, M 
se posredno ali neposred
no tiče vseh občanov. 
Razpravljali smo ^  teh
tali, katoo teče proizvod
nja v industriji, obrti, 
kmetijstvu, kako je s 
šolstvom, 2sdravstvom in 
drugim.

— Kako pa si kot po- 
deželsiki odbornik sodelo
val v sJcupščani in z vo
livca?

— To je zelo preprosto. 
Odbornik se na vasi po
govarja s svoijimi volivci 
o zelo stvarnih zadevah, 
ki so za občinsko politiko 
manj pomembne od tiste
ga, o čemer se govori na 
sejah. Za ljudi na vasi 
I>a so te stvajii pomemb

ne. Mi smo se pomenko
vali, kako popraviti vaška 
pota, urediti vodnoake po 
vaseh, kaj narediti z obiS- 
ko brvjo, o javni razsvet- 
Ijaivi v Dol. Toplicah in 
po vaseh in de o marsi
čem.

— Kje si torej kot od
bornik največ opravljal 
svoje delo?

— V krajevni skupno
sti! Tam je odbomikavo 
mesto; tam lahkio dobi 
marsikatero p>obudo in 
prenese tudi stališča s 
seje skupščine.

— S kakšnimi občutki 
si se oglašal k besedi na 
sejah?

— Bodlo me je v oči, 
da so moja vprašanja in 
vprašanja podeželskih od
bornikov izzvenela nepo
membno, včasih morda 
celo smešno. Mi pa smo 
na sejah vedno načenjali 
težave ljudi na vasi, ki si 
žele napredka in veliko 
prispevajo k njemu. 
Vprašanja smo morda 
včasih res postavljali ne
rodno, res pa je tudi to, 
da odborniki iz podjetij 
in iz mesta vse premalo 
vedo o življenju na vasi!

— Kaj želiš novi skup
ščini in novim odborni
kom?

— To, da bi v razpra
vah vedno upoštevali, da 
vsi občani složno gradi
mo socializem in da bd 
o v s ^  vprašanjih vsi od
borniki razpravdjaili res 
enakopra^^!

M. JAKOPEC

Živo na konferenci v Novem mestu
Kandidati za republiške poslance so: dr. France Hočevar, Franci Kuhar, 
inž. Jože Tanko, Jože Knez, Peter Vujčič, Ivan Gole, Jože Suhadolnik, Anton 

Troha, Bogo Komelj, Jože Padovan in dr. Albin Pečaver

v  torek, 4.majca, je bila v 
sindikalnem domu v No
vem mestu občinska kandida- 
ddjsika kocoferenca. Na konfe
renci se je zbralo veliko dele
gatov (88 odst.), ki so jih vo
livci izvolili na krajevnih kan
didacijskih konferencah. Po 
uvodnih besedah poredsednika 
občimke konference SZDL 
Franca B ^a, bi je na kratko 
opisal ves potek široke poli
tične akcije in priprave na 
volitve, se je razvila živahna 
razprava o predlaganih poslan
skih kandidartiih za republiški 
zbor.

V volilni enoti 61 sta bila 
kandidata dr. France Hočevar 
in Viktor Zupančič. Franc Beg 
je obvestil kandidacijsko kon
ferenco, da je 'poslaceki kan
didat Viktor Zupančič v torek, 
4. marca, ob 14. uri telefonič- 
no sporočal, da še odpoveduje 
kandidaiture. Kljub tolmačenju 
je delegat Lojze Bradač iz 
Podhoste s podporo šestih de
legatov zahteval, naj Viktor 
Zupančič kl>juh vsemu kandi
dira. Ker pa so po volilnem 
praviilndku morali uipoštevati 
mnervje Viktorja Zupančiča, je 
konfer^ica razpravljala samo 
o kandidatu dr. Franceta Ho
čevarju.

V vodiilnl enoti 62 sta dobi
la potrebno po^xxro kar dva 
kandidata; predsednik oibčin- 
ske skupščine Franc Kuhar 
in direktor kmetijske za
druge Novo mesto dnž. Jože 
Tanko. Rri neposrednih volit
vah bodo volivci izibrali ene-

Tovarna perila LABOD v Novem mestu ima med 540 zaposlenimi v veliki večini 
ženske. 8. marec, ki je hkrati tudi praznik kolektiva, so proslavili v Novem mestu 
in v Krškem % pogostitvijo, z lepim kultiimim programom in z razgovorom 
o uspehih ter o svojih načrtih. Spomnili so se tudi upokojenk. Na sliki; članice 

kolektiva med proslavo (Foto: M. Jakopec)

Prisrčna hvala!
Upokojenke novomeške to

varne perila LABOD se kolek
tivu in samoupravnim orga
nom prisrčno zahvaljujemo za 
denarno pomoč, ki smo jo do
bile za 8. marec, dan žena. 
Sprejele smo jo kot dokaz, 
da se kolektiv še vedno spomi
nja svojih nekdanjih članic in 
vrednoti trud, napore in pri
spevke, ki smo jih vložile v 
korist podjetja. LABODU že
limo kar največ uspehov!

Nagrajene upokojenke

Mladina bo spet 
delala

Odkar so v novomeški tek- 
Btilini tovarni NOVOTEIKS iss- 
vollli novo mladinsko vod- 
Btivo, je spet zaživelo delo 
mladinske organizacije. No
vo vodstvo, kd ga sestavljajo 
Jože Bratkovič — predsednik, 
Marija Konda — tajnik in 
Milena Mavsar — blagajnik, 
bo le dnd med svojimi člani 
izvedlo posebno anketo, na 
osnovi katere bodo ugotovili 
*anlman»f> m'adine.

Prevozi so se obnesli

ga poslanca v 61. in 62. volil
ni enoti 'republiškega zbora. 
Nato so delegati <ra2pravljali 

tudi o poslanskih kandidatih 
v zborih delovnih skupnosti 
21. voUlneenote, kizajema oib- 
čine Cmomedj, MeUiko, Novo 
mesto in Treibnge, ter pobrdi-

Odličen uspeh
Pred kratkim so v tekstil

ni tovarni NOVOTEKS kon
čali tečaj požamovamostne 
preventive v delovnih organi
zacijah. Od 1071 članov je te
čaj opravilo kar 1005 zapo
slenih ali 94 odstotkov.. Te
čaj so izpeljali preko Centra 
za izobraževanje v podjetju.

Planinci delajo
v mladinskem odseku 

Planinskega društva Novo 
mesto, ki dela na osnovni šo
li v Šmihelu, je vkajučenih 
40 učencev. Planinci dedajo 
pod vodstvom mentorjev 
Slavke Petrič in Franca Ko
cuvana. Lani so mladi planin
ci prehodili Gorjance, imeli 
pa so tudi predavanja o ^ -  
rtinsfk-ih transverzaSah, Trdino
vi planinski poti, gonskem 
cvetju in zaščiti rastlin ter 
e]ov<eE]t3k& planinski p o t^ . 
Program bodo letos še raaži- 
rili.

Goedno gosipodarstvo Novo 
mesto je začelo, uvajati pre
voze delavcev na svoja d^ovi- 
šča v gozdovih. Izkušnjeso po
kazale, da so delavci v zasil
nih bivališčih v gozdovih pre
več oditrgand od sveta in živ
ljenja. To vpliva tudi na nji
hovo storilnost.

Zato se zdaj odločajo za 
prevoze. Takšen poi^us v 
v gozdnem obratu Podturn 
se je dobro obneseS. Zato so 
letos uvedli prevoze še v Gozd
nih obratih Straža, Crmošnji- 
ce in Omomelj. Podjetje je 
v ta namen ki^piJo še eo manj
ši avtobus k i kombi, kombi- 
bus pa so imeli že zdaj.

Za pr^urano delavcev imajo 
urejene mensse na Planini, na' 
Travniku in pri Jurcelnu. Ku
harico plača podjetje, hrano 
pa kupujejo in plačujejo de
lavci sami.

To, da vidiijo vsak dan dru
žino in svojce in preživijo pri 
njih celo večji del dneva, je 
vplivalo, da so delavci bolj

sproščeni, da naredijo več in 
da je tudi manj pijančeva
nja.

Mladina 
med gasilce!

Na nedavnem občnem zboru 
so člani gasiilskega društva 
društva Sent^jemej ugotovili, 
jim manjka več stvari. Priza
devali so si veliko, pomanj
kljiva oiprema pa jih je ovi
rala. Obsodili so neresnost 
nekaterih na vaji v podjetju 
Podgorje in na nočnih vajah, 
v  svoje vrste bodo morali pri
tegniti mladino. Začeli so ta
ko, da so za šolarje priredili 
ogiledgasfflskiegadoma. Zavest
no in požrtvovalno delo so od 
republiške gasilske zveze pre
jeli odličja Polde švalj, Franc 
Kovačič in Janez Žnidaršič. 
Prisotni so z olajšanjem spre
jeli vest, da je društvo po 
večletnih tožibah le dobilo v 
društveno last gasilski dom, 
ki so ga zgradili večji del s 
prostovoljnim delom. P. M.

Ljudje 
z veseljem 
prispevajo 

za nova šolo
Do ponedeljka, 10. mar

ca, se je zbralo v skladu 
za financiranje gradnje 
novih osnovnih šol v No
vem mestu že 344 milijo
nov starih dinarjev. Pri
spevek zaposlmih ljudi 
znaša doslej nekaj nad 
132 milijonov Sdin, upo
kojenci so prispevali 
4,545.395 Sdki, kmetijski 
zavezanci 1.547.505 Sdki 
obrtniki 3,320.593 Sdin, 
delovne organizacije pa 
195 milijonov in 860.000 
Sdin. Daril je bilo doslej 
za novo šolo za 7,985.000 
Sdin, nHtaj pa odpade 
na jamstvo za razpisani 
^tečaj.

Vsi pošteni ljudje so 
z navdušenjem pozdravi
li sklep kolektiva delav
cev tekstilne tovarne NO
VOTEKS, ki bo prispeval 
150 milijonov za novo 
osnovno šolo v Bršlinu, 
če bodo začeli to graditi 
hkrati s šolo v Kandiji. 
NOVOTEKSOVI delavci 
90 na ta račun že vpla
čali v gornji sklad 20 
milijonov, SGP Pionir pa 
5 milijonov Sdin.

Občinska ski^pščina bo 
dan es sp re jem a la  važen 
o d lok  o p o d a ljšan ju  sa
m op risp ev k a  za so finan 
c ira n je  g rad n je  novih 
osiH>vnih šol v mesto.

li naslednje poslanske kandi
date:

gospodarski zbor: Jože
Knez, direktor NOVOLESA, 
Peter Vujčič, direlktor BETI; 
Ivan Gole, direktor KEMO- 
OPREME;

koltamo-prosvetni zbor: 
Jože Suhadolnik, načelnik pii 
ObS Novo mesto; Anton Tro
ha, učitelj z Vinice; Bogo 
Komelj, upravnik Študijske 
knjižnice v Novem mestu;

socialno-zdravstveni zbor: 
Jože Padovan, direktor Službe 
družbenega knjigovodstva.
Novo mesto; dr. Albin Peča
ver, direktor Zavoda za zdrav
stveno varstvo. Novo mesto.

Na tej konferenci so izvoli
li tudi 20 del^atov za medob
činsko kandidacijsko konfe
renco. fSd

Uplenili so 
19 kraguljev

Lovci iz Šentjerneja so na 
občnem zboru iigotovili, da 
so lani dobro gospodairili. Pri 
šotni so menili, da gre velik 
del Tiispehov na rovaš tesne
ga složnega ia. odkritosrčnega 
sodelovanja med odborom in 
dland. člani so iztrebljali pti
ce roparice in lisice, zelo pa 
90 skrbeli za krmišča, da so 
bila v hvidi zimi vedno dobro 
oskrbovana s hrano. SMenili 
so, da mora potekati turistič
ni lov tako, kot bo doik>^o 
društvo, ker ne morejo dopu
stiti, da toi po nj'ihovih lovi
ščih gospodajili tujci. Stalež 
srnjadi se je nekoliko zmanj
šal, v nižinskem predelu pa 
90 zaščitili zajce. Novemu od
boru so zaželeli uspešno de
lo.

P. M.

Dve tekmovanji 
v Novem mestu
v Novem mestu bo 13. ap- 

rifl» občinsko, 27. aprila pa 
medobčin^o tekmovanje »Kaj 
veš o prometu«. Pired tem 
bodo v občinah šolska tek
movanja. Do zdaj sta se za 
tekmovanje v novomeška ob
čini prijavili le novomeš-ca 
in šentjemejska osnovna šo
la.

Danes seja 
ObS 

Novo mesto
Na današnji seji bodo od

borniki ObS Novo mesto raz
pravljali in sklepali o spre- 
memlbi m dopolnitvi zazidal
nega načrta stanovanjske so
seske Nad mlini, o odtoku o 
hišnem redu, o določitvi ma
tičnih območij v občini, o ci
vilnih zadevah in o ras^pisu 
referendumov za samoprispe
vek za šole v Novem mestu 
ter za komimalno dejavnost v 
krajewii skupnosti Otočec.

Premalo znan poklic
Pri vzgoji kadra novome

ški Knjigotisk do 2xiaj ni imel 
prave sreče. Na zadnji seji 
občin^ga sveta za fcultiu-o in 
prosveto so ugotovili, da je 
tisikarski poMic, ki je bil 
včasih tako čislan, danes mla
dini precej tuj. Men^ so, 
da so se med poklicnim 'usme- 
rjaryem osnovošolsOce mladine 
premalokrat spom i^ nanj. 
PomanjkLjivcUat bodo poskusili 
odpraviti letos, preden bodo 
odšli iggia šolskih klopi zad
imi razredi osnovnih šol. Ne
kateri menijo, da bi večje 
zanimanje za poMic tiskarja 
Obudili pri mladih s prkneiv 
no razstavo o tiskarstvu.

P r e t^ i  tedea so v novomeSki 
porodni&iid ro ^ le ; Jožefa Boben 
k  27irč — Roberta, Zofija Ld^še 
iz Kalc — Andreja, Di»*b Bajer 
iz Poniketv — M arjana, Stanislava 
Švajger iz MoUiice — Andrejo, Ma
rija Rete la Dolnjega Ajdovca •— 
Romana, Marija Ritmrič iz Orlja- 
kovega — Josipa, Katica Rogrina 
iz Stare Lipe — Ireno; M itta Dra
gan Iz Gornjih Jesrailc — Stanislar 
va, Alojzija Jakša iz Pribišja — 
Jo^oo, Marija Verče iz K arita — 
Jožeta, M arija Kočevar iz Dragom
lje vaši — Dušana, Vida Roavno- 
hrib iz Sela p ri Ratežu — Andre
ja, Mira Smajdek Iz Reg^rče vasi 
— Sabino, Marfija Kokol iz Metlir 
ke — Roberta, Katarina Colarič 
Iz Redtova — B4axo. Olga Pevec iz 
Zagorice — dečka, Ana Lindič iz 
Gabriijel — d t^ o o , Vida Kulovec 
iz Koročke va'si — dečka, Angela 
Bedek iz Gabrja — deklico, Sla
vica Ondrič ifls Cinondja — dečka, 
Alofdja Volf iz Črnomlja — de
čka, Anica Hudak z Vrtače — d©- 
^kn. Olga Novljan iz,M irne peči — 
dioklioo, Tončka Švajger iz Loke — 
7.]jMca. in Ana S m erk «  iz VeUke 
Lote — Ano.

N ovom ešla kro ruK a

Občinsko prvenstvo
Nadaljuje se keg lja tto  jurven- 

stvo novcm ette občine. Ker Je 
po prvem delu tekmovai\]a izsto
pil »DoleoiJaki goedan. Je njegovo 
mesto noedle n. ekii>a Kike. V 
8. kciu so biU doseženi nadednji 
rezultati: Stari devet — Iskra
363:451, Luki^ja — Pairtizan (2bk) 
403:377, Vseh devet — Zriecsničar 
413:407, Piondr — K rka 466:518(1), 
Krka II — Stari devet 327:419. 
Veliko presenečenje Je poraz eUp 
Železnikarja In Pionirja. Vrstni 
red: Luknja 14, Železničar, Krka, 
Vsc^ devet 12, Pionir 10, Parti
zan, Stari devet 8, lalcra 6, Krka 
II brez to<9ce. J. M.

■  KOT DA BI SE DOGOVORI
LI, 50 V minulem tednu delarci 
Komunalnega podjeitja res lepo za
suli vse jame In Luže na cestah in 
ulicah na£ega mesta, na liatere 
Emo opozorili v prejšnji številki. 
V p o n ed elj^  in  ▼  t o r ^  so bito 
ceste še hižaste, v četrtek, ko smo 
o tem  pisali, pa že takšne, kot si 
lahko le želimo! 2al pa so zdaj 
že ^ e t  takšne, kot so bUe poprej, 
ksr Se vedno kopni in so tla 
raranočena

■  VLOM V SAMOPOSTREŽNICO 
IMMJENJKE na Cesti herojev so si 
v nočd od 7. na 8. marec privo
ščili neiaaaiid. zlikovci. Vdrld. so 
skozi okno na eeroravzliodni strani 
stavbe ia  odnesli m  280 din denar
ja, salam, pijač io  iieči. 
Prodajalci so vlom opazili 8. m ar
ca ^ t i r a j ,  ko so odpirali ti^govino.

■  PROdNJA ZA VOZNI RED 
avtobusa, ki voasi po mestnih pro
gi, fie ni naletela na odsdv. Po- 
fltajalidče pri vodnjaku n a  Glav
nem trgu Je Se vedno brez ziieaa.

■  LEPO F R O ^ V O  V POČA
STITEV dnem  iena so priifraTUi 
minuli petek učenci osnovne šole 
K atja Ru(>ena in  člani Odra m la
dih v Domu kuMure ne Prefeino- 
v a n  tKgu. I t e  Sena so proslavili 
tudi v delovnih organizac^ah. No- 
vomefikl lokali ao btti ^  nedelje 
zek> iivalHii. OvotUčai^ so prodaii 
do nedelje v<eč tisoč rdečih n a č i 
nov in lončnic.

■  PROMETNA OGLEDALA v 
Novem m estu in dnigih krajih  v 
občini bodo letos aamenjali, loer 
pi6o več uporabna. Dobra o^edala 
so potrebna zlasti na obeh pro
metnih križiščih v Novem mestu: 
pn Industriji Obutve in p ri hotelu 
KandlJa.

■  PREJŠNJI TEDEN ao imeU 
kandidati ^>et voonifike is(4te. V 
komisiji za fapite Je neka) norfii 
členov.

■  5.000 DIN ZIMSKE POMOČI 
sta daila občinski odbor RK in 
Center za socialno dek> stalnim  in 
občasnim Sodalnim ix>dpirancem 
za živila in kurjavo v času naj- 
ve6teca sneca

■  GIBANJE PREBIVALSTVA — 
RodUe so: Jelica P intar iz Jerebo
ve 3 — Vesno, Lidija Cigoj iz 
Valantičeve 11 — dečka, Jožica 
Hrastovšek iz PaderSičeve n. h. — 
dečka, Antonije Tuxk iz Kettejeve
ga drevoreda 49 — Igorja in Ma
rija  Dravinec iz Ulice Majde Sidc 
14 — M ^ .

»Boa gospa Je reUa, da bo 
predlagala naši občinski skupšči
ni, naj s  posebnim odlokom do
sm rtno oprosti i^ačeva^Ja samo- 
pri^>evlca la  novo telo  vse tiste 
brihtne sknporiteie, ki imajo, 
revčki, samn svatje hiše in nemš
ke limuzine, pa nič otrok ter se 
teSe odpovedo desetaku ali dvema 
na mesec, kot na prim er NOVO
TEKSOVI delavcJ . . . «



AKCIJA »NOVI NAROČNIKI 1968/69«

Še 18 dni do proglasitve 
našega zmagovalca!

■  3569 NOVIH NAROČNIKOV se je v 18 tednih 
prijavilo naši upravi — največji del izmed njih pa je 
pridobitev naših zvestih sodelavcev, pismonoš in drugih 
delavcev PTT službe v pokrajini. Samo še 18 dni bodo 
merili svoje moči v tekmovanju, ki bo zaključeno hkra
ti z akcijo 31. marca. V torek opoldne smo imeli v na
ših pregledih med najboljšimi poštami, ki se odlikujejo 
z največjim številom novo pridobljenih naročnikov, tele 
poštne kolektive:

pošta
po.šta
pošta
pošta
pošta
pošta
pošta
pošta
pošta
pošta
itd.

KRŠKO: 
TREBNJE: 
ŠENTJERNEJ: 
NOVO MESTO: 
BREŽICE: 

KOPRIVNICA: 
VINICA; 
CRNOMEU: 
SEVNICA: 
MIRNA:

211 naročnikov 
192 naročnikov 
176 naročnikov 
158 naročnikov 
115 naročnikov 
109 naročnikov 
.97 naročnikov 
94 naročnikov 
85 naročnikov 
67 naročnikov

■  Kaj pa 10 najboljših pismonoš? Pregled je točen, 
imena na dlani: v torek opoldne so vodili v akciji:

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

199 naročnikov 
136 naročnikov 
108 naročnikov 
77 naročnikov 
71 naročnikov 
58 naročnikov 
50 naročnikov 
43 naročnikov 
43 naročnikov 
37 naročnikov 
37 naročnikov

■  TAKO ŠTEVILKE. Za njimi pa se skriva 18 ted
nov napornega, prizadevnega in vztrajnega dela, ki ga 
je z besedami težko dovolj hvaležno opisati! O njem 
prepričljivo govori razveseljivo visoka naklada doma- 
^6ga glasnika Socialistične zveze, ki prav po zaslugi 
zglednih sodelavcev iz vrst PTT naše pokrajine prihaja 
v čedalje več hiš, družin in gospodinjstev. To pa je 
pot, ki smo ji že pred leti rekli; V VSAKO HIŠO — 
DOLENJSKI LIST!

Na najboljši poti smo, da jo prehodimo do kraja!

DOLENJSKI LIST

OBIŠČITE
VELIKO PRODAJO AVTOMOBILOV in 
PRODAJNI SEJEM SPLOŠNE KMETIJ
SKE MEHANIZACIJE

na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani od 
15. 3. do 8. 4. 1969.

AGROTEHNIKA, Ljubljana
prodaja kmetijske stroje vseh vrst za kme
tijske organizacije in zasebne kmetovalce.

Vsi stroji so v prodaji za dinarje ter na dveinpol- 
letni kredit z udeležbo kupca s 30%.
Strokovno posvetovalna služba od 9. dto 14. ul-e, 
ob sobotah in nedeljah celodnevno.
Pri nakupu kmetijskih strojev in naprav se plača 
prometni davek samo v višini 12,5®,b; letx)S republi
škega in občinskega maloprodajnega davka ni!
Pri gotovinskem plačdlu kupljenega blaga velja iz
redni popust 2%.

Ob veliki izbiri avtomobilov — kot lan
sko leto — boste dobili okusu in denar
ju prunerno vozilo! Na obisk vabi

GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE 
LJUBLJANA

85 let popolne tišine
če kdo, potem se lahko po

hvali Jože Grandovec s Pleši
vice ob Kriki, da mu je 85 let 
življenja poteMo v mnogoifcte-
T  ' a'

rem delu brez besed. 1884, 
leta je v Podlipi pri Ajdovcu 
ugledal svet v kajžarski dru
žini kot gluhonemi otrok. To, 
za kar ga je narava že ob 
rojstfvu prikrajšala, je Gran

dovec nadomestil s pridnost
jo, potrpežljivostjo in s sOorb- 
ndm opazovanjem vsega, kar 
je videl.

Z 19 leti je začel delata na 
žagi Soteska, kjer so takoj 
opazili njegov izredni dar za 
posneananje. Kot mimogrede 
se je naučil mnogih veščin: 
bil je zidar, žagar, mizar in 
brusač. V zakonu se mu je 
rodilo 5 otrok. Vojno je do
čakal kot čevljar na Podlipi, 
mimo nj^ove domačije pa so 
vodila mnoga partizanska po
ta. Po osvoboditvi je s svojo 
vsest-ranostjo veliko prispeval 
pri obnovi žage Soteska. 
Dom, v katerem preživlja je
sen življenja, si je skoraj v 
celoti g rad il sam, pa tudi 
načrte je naredil sam.

Vse življenje je živel zmer
no in ni bil nikdar bolan. Za 
85-letnioo so se ga spomnili 
čOani sindikata iz NOVOLE- 
SA in ga obiskali in obda- 
rilli ter mu zaželeli še mno
go srečnih let. A. V.

h  :

m

Franc Zorc, učitelj z Dolža, še danes čuti posledice nesreče, J® J® doživel, ko je 
organiziral gašenje pri kmetu Florjanu Brulcu (Fot®- S. Dokl)

IGRA Z VŽIGALICAMI JE NEVARNA

Pri Florjanu je lani gorelo
Štiriletni otrok zanetil požar na skednju -  Otrok je hot̂   ̂ ognjem ogreti 
svoje premrzle psičke -  Pri reševanju se je hudo ponesrečil Franc Zorc,

gasilec in vodja šole z Dolža.

če  je vreme ugodno, na kmetih ne poznajo nedelje. 
Tudi Alojz Skala iz Mladeniče je zadnjo lepo in sonč
no nedeljo s sorodniki in prijatelji vred izkorisCil za 
rfezanje trt v svojem vinogradu. (Foto: R. Bačer)

^AB|
BREŽICE

Obiščite našo

RIBARNICO,
v kateri vas bodo solidno postregli z razno
vrstnimi svežimi morskimi ribami, kakor tudi 
z živim krapom, somom ali okusno postrvjo.

RIBARNICA, Brežice, telefon 72-207.

Prane Zorc, 32-letaii vodja 
podružnične šole na Dolžu, je 
že več kot štiri mesece pri
klenjen na bolniško posteljo. 
Vzrok za njegovo nesrečo je 
požar, ki ga je 21. oktobra 
lani zanetil 4-letni otrok na 
gospodarskem poslopju Flor
jana Brulca na DoJžu št. 14. 
Otrok ni imel namena i^frati 
se z vžigalicama, hotel je le 
pomagati svojim ozeblim 
psičkom, zato jim je zakuril. 
Na žalost jim je kasneje bilo 
še preveč toplo, saj je ske
denj kmalu zajel rdeči pete
lin. Požrtvovalnemu učitelju 
Zorcsu, ki je tudi predsednik 
gasilske desetine na Dolžu, in 
še nekaterim drugim gre za-' 
hvala, da ni prišlo do hujše 
nesreče. Požar jim je s skup
nimi močmi uspelo omejiti, 
skedenj je :^orel.

Ponesrečetnega učitelja Zor
ca sem pred dnevi obiskal na 
njegovem domu. Kljub temu 
da se kar dobro počuti, ga 
noga še vedno ne uboga, ima 
jo v mavcu. Zanimalo me je, 
kako je prišlo do nesreče. 
Ponesrečeni je povedal na
slednje:

»V ponedeljek, 21. oktobra 
lani, sem zjutraj spremil že
no na avtobusno postajo v 
Stopiče. Potem sean odšel 
peš domov. Ko sem prišel 
do vasi Vinja reber, sem se 
ustavil pri Francu Golobiču.

N E  H O D I  D O M O V  B R E Z

Po kratkem klepetu sem na- tevai več vode, zato je 
daljeval pot domov. Nisem -je P^toianjkovati. Da

bi pri»̂  ^ 0  novih izvirov,
smo nP^3li imeti več cevi. 
Zato se z mopedom od
peljal nove cevi. To sem
trifcrMP^^^il. Tretjič je bi
lo uso^®- I?o Sem se peljal 
v doli^> nii je naenkrat za- 
blokira® prvo kolo na mope
du. ravnotežje in
padel- '^ ^ j  sem vedel, da je 
nesre^  ̂ ^ jš a . Poškodoval 
sem si ^<^o. Posledice obču
tim š« «anes, verjetno jih 
bom^®'®’̂ J  časa.«

Pri premoženja
Florja^ Srnica so pomagali 
tudi otroci pod vod- 
stvoiD ^ ® ^ a  Janeza Pavli
na. tem gre pohvala za 
uspešo® ^^Pravljeno dejanje 
tudi g8*̂ cem iz Stopič in No
vega

Učit^^. Zorca poznajo vsi 
v po^^Ju, saj je povsod, 
kjer j® ljudem pomaga
ti. ZeW ^  cenijo. S. DOKL

prišel daleč. Zaslišal sem kli
ce svojega prejšnjega sogo
vornika. Klical je; .Učitelj, 
gori, učitelj, goril’ Stekel 
sem. Odložil sem plašč, sko
čil po gasilsko obleko in se 
odpravil po brizgalno. Na za
četku je šlo vse po sreči.

Kljub temu da je v tem 
kraju v glavnem suša, nam 
je uspelo priti do vode in pri
čeli smo gasiti. Ogenj je zah-

Dolg »šiht«
Ko so ob zadnjem velikem 

snegu rudarji iz Šentjanža in 
okolice čakali na avtobus, da 
bi jih popeljal na delo v 
zasavske rudnike, so v gostil
ni vrgli karte, da bi čakanje 
skrajšali. Ker avtobusa ni 
bilo od p.ikoder, so hudičeve 
podobice metali in metali —
nepretrgoma dva dni. Ljudje tri re^^-^ske blagajne in vzel 
povedo, da so nekaterikrat 256 ^^ ese l je tudi večjo 
tam zaslukili plačo, drugi pa količiJ’®^^yil in nogavic. DO- 
bodo mesec dni zastonj ho- LENJ^„„ zaradi vloma

A \ abusno podjetje GORJANCI iz Novega mesta je kupilo tri moderne avtobuse 
^ am ke MERCEDES. Dva sta 46>sedežna, eden pa ima 50 sedežev in 10 pomožnih. 
Avtobusi ne bodo vozil! na rednih progah, ampak le na izrednih turističnih. Za vse 
tn  avtobuse so GORJANCI odšteli več kot 900.000 dinarjev (Foto: M. Vesel)

KRI. KI REŠUJE ŽIVLJENJA f
4. nuirca so darovali kiri na novome&ki transtuzijski po- g

staji: Alojz Avbar, član Kmetijskega kombinata, Žalec; Alojz m
Tefcstor, Angclji Dr^anc, Alojz Počrvina, dlani Novolesa, =
Straža; Jože Smrke, Andrej Primc, Franc Bele, Joie Tramte, s
Franc Cimermančič in Jože Gazvoda, 61ani IMV Novo mesto; S
Danica Blrkelbal, Danica PliuUnc in Pepca Šcgina, članice S
Beti, Črnomelj; Jož« Sturla, dlan kolektiva Cestno podjetje g
Črnomelj; Joie Surla, 61an k o l^ tiv a  sploSne bolndce Novo s
mosto; Albin Gimpelj, upokojenec z Rodin; Pei)ca Jer. S
man, gospodinja iz  Ločne; Marjeta Kastelic, kmečka delav. a
ka iz Bi&ke vasi; Ivan Ambrožič, kmet iz Sentjofita; Franc ^
Kastelic, član Irolektiva Medobčinske zavarovalnice Novo S
mesto; Matilda Kastelic in Marija Plantan, gosix)dlnjl iz =
Dolnje Težke vode; Vladimir Kastelic, dimnikar iz Velikega g
Orehka; Jože VrSčaj, Vekoslav Dober, Janez Butala, 8tane =
Volf Vlado Stnicelj, DraKoniir DragoS, Ju lij Starešinič, Pc- 1
ter Tkalčič, Jože Žugelj, Jože Zurc, Nikola Djelič In L.ojze i
Lah, člani kolektiva Belt, Cmomedj; Ana Bartolj, gosjjodinja m
iz gornje težke vode; Bogomir Novak, upokojenec iz Cmom- §
Ija; Marija Gazvodit in Miiiaela Kozoglav, gospodinji iz Sent- J
jošta; Marija Povšc, goćox>dinja iz Stopič; Jože Bartolj, kme- S
čki delavec ie Gornje Težke vode; Terezija Modic, delavka J
iz Velikega Orehka: Jožo SaSek, zidar iz 2!ajčjega vrha; u
Alojz Grahek, Franc PerušiC in Matija Tkalčič, člani kolek. 3
tiva Belsad, Črnomelj; Anica Ogul in Francka I^ukanlč, go- =
spodinji iz Dragatu&a; Jož«' llenič, kmet z Zorencev; Franc ^
VraneSič, Mirko Panjan, Adolf Simeec, M atija Pan
jan, kmetje iz Podloga; Janez Kuinp, upokojenec iz Obr. 
ha; Stane Pelko, tr a k to !^  iz Obrha; Francka Bahor, gospo- tj
dinja iz Kvasice.

dili v jamo.

Kakor hočete . . .
Nekdo pokliče po telefonu 

in brez predstavljanja pove: 
»Danes me ne bo v službo!« 
Klicani odgovori: »Kakor ho. 
čete!« Vendar je radoveden 
in vpraša: »Koga pa kličete?« 
»KRKO, tovarno zdravil!« 
»Tukaj pa je zasebno stano
vanje.«

Častitljivi voli
Kmet Rudolf Požim s Pod- 

vrha pri Sevnica je pred itrat- 
kim prodal par volov, za 
katere vaščani trdijo, da so 
še iz druge svetovne vojne. 
Za vole, ki so dosegli tako 
častitljivo starost, je dobil 
štiri tisočake.

Zdaj pa začni
mo ...

Pred leti je prišel politični 
delavec Franc Beg na sesta
nek v Ajdovec. Tovarišica, ki 
ga je sprejela, je bolj slabo 
napela ušesa pri predstavlja
nju, sato je zbrane poslušal
ce nagovorila takole: »Zdaj, 
ko je prifsel tov'iriš Bevk, 
lahko pričnemo s sestankom.«

okoli ^  fim škode. StorU- 
cu so  ̂ casu, ko to poroča
mo, sledi.

S sekiro sta vlamljala
Cigana Iz gozda pri Lukovcu bosta dalj časa 
sedela, ker sta vlamljala In na silo vzela denar

Okrožno sodišče v Novem 
mestu je obsodilo na pet let 
in 6 mesecev strogega zapora 
Vincenca Jurkoviča, Marjana 
Brajdiča pa na 3 leta in 6 
mesecev zapora, oba iz gozda 
pri Les-covcu in nezaposlena 
Cigana. Njunega mladoletne
ga pomagača so obsodili na 
bivanje v vzgojno poboljše
valnem domu v Radečah.

V začetku avgusta lani so 
neko noč vsi trije v bližini 
Gržeče vasd čakali v zasedi, 
loo pa je prišel mimo Vin
ko Nežič, so ga napadli. S 
sekiro so ga zbUi na tla, dva 
sta ga držala, tretji je nad 
njim diržal rezilo. Vzeli so 
mu vse, kar je imel pri se
bi: okoli 30 din gotovine, 
žepni nož in 2 zavitka cdga- 
ret.

Ista družba je naslednji 
dan dopokie vlomdla v zakle
njeno zidanico Franca Avgu
ština v Venišah. Tudi tu so 
si s sekiro utrli pot do vina 
in orc^ia, ki so ga odnesli.

Jurkovič in Brajdič pa sta 
razen tega še sama, prav 
tako s sekiro vlomila v žitno 
shrambo Marije Bogolin v 
Drenovcu in se dobro založi-

Spet žrtev 
električnega toka
Franca Brečka, električarja 

iz Sevnice, je 4. marca sku
paj s tovarišem ubil električ
ni tok v Zalogu pri Ljubljani, 
ko sta popravljala nepravilno 
nastavljeni vod. Smrt je ža
lostno odjeknila v Sevnici in 
okolici.

la s prekajenim mesom ter 
žganjem. Lastnico sta oško
dovala za 390 din.

Pred sodiščem sta se sku
šala izvijati in prikazovati 
dogodke drugače, kot so se 
v resnici shodili, bUo pa je 
dovolj dokazov, da je sodišče 
ugotovilo njiino krivdo in ji
ma prisodilo xazen.

Obešenec na podstrešju
v  soboto, 8. marca ob 20.10, 

so našli na podstrešju hiše v 
šeškovi ulici v Kočevju obe
šenega 35-letnega Osvalda Sil
vestra. Zdravnik je ugotovil, 
da je smrt nastopila okoli 17. 
ure. Domnevajo, da je 
Osvald napravil samomor.

Dva mrtva pri 
Mokricah

11. marca ob 5.20 sta se pri 
srečavanju na avto cesti pri 
Mokricah oplazila naloženi 
tovornjak s prikolico JC 21- 
67, ki je peljal proti Ljublja
ni, tn prazen tovornjak ZG 
632-23, ki je peljal proti Za
grebu. Domnevajo, da je na
to voznik naloženega tovor
njaka Savo Savanovič (1930) 
iz Cusina pri Jajcu izgubil 
oblast nad vozilom in zgrmel 
z njim na levo stran pod ce
sto. V ruševinah popolnoma 
uničenega vozila sta našla 
smrt on in sovoznii Ante 
Ladan (1934) iz Jajca. Vozni, 
ka zagrebškega tovornjaka 
Draga Holutiča (1944) iz Ra
kovega potoka pri Samoboru 
so hudo poškodovanega odpe
ljali v brežiško bolnišnico.

Vlomilec 
v s^niopostrežnici

Poiiof̂  8. marec
je nel^ vlotnii v DOLENJ- 
KINO ^»^apostrežnico ob 
Cesti Vdrl je v vse

Plačilo je ■ nehvaležnost
Ob vlomu v bife gasilskega društva

Sevmiški gasilci si že 
vseskozi prizadevajo pri
tegniti mladino in starej
še v svoje vrste. V gasil
skem domu prirejajo ple
se in druge prireditve, 
njihova dvorana je na 
voljo za seje, razstave, še 
stranišča ddma so po
stala skoraj javna. Prejš
nji teden so s pomočjo 
konfekcije LISCE kupili 
instrumente za moderen 
plesni ansambel.

Prestopnikom in objest- 
nežem pa vse to prizade
vanje očitno ni zadosto
valo. V znak zahvale so 
kradli žarnice, brisače, 
lotili so se celo razbija
nja straniščne školjke in

umivalnika in imeli pri 
tem obilo uspeha. Na 
pustni torek so ukradli v 
garderobi klobuk, tako 
da je imel tudi tajnik 
društva Branko Stopar za 
prizadevanje »nagrado« — 
plačilo 7 tisočakov iz 
svojega žepa

Vrhunec pa je »hvalež
nost« dosegla v soboto, 1. 
marca: neznanci so vlo
mili v bife, ukradli 8300 
starih dinarjev, salame, 
konzerve, s seboj pa od
nesli tudi nekaj pijače. 
Krajo zdaj raziskuje mi
lica.

Mar ni nehvaležnost 
plačilo sveta?
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SLIKAR JOVO

T ' ' 'a

Jovo Grobovšek, študent 
arhitekture iz Novega me
sta, dopolnjuje svoj štu
dij z risbami vidnega in 
nevidnega sveita. Te dni 
razstavlja svoja dela v 
mali dvorani Dolenjske ga
lerije.

KUMARICA 
POLDEK. . .

Andrej Mezej iz štor je 
himiorist v ansamblu BEl^ 
GEB. Pravi, da je na Do
lenjskem čudovita publika 
in da rad nastopa po na
ših krajih. V soboto bo 
zabaval tudi Novomešča- 
ne.

PAZI, CESTAR

^  ^  m

Tudi cestarji na naših 
cestah so dobili signalne 
jopiče. Filipa Lukana smo 
slikali pri krpanju ceste v 
Srebrničah. m. v.

ste Izkoristili vse 
svoje sposobnosti?
Ste kdaj napisali kaj več kot dopisnico 
znancu, prošnjo za sprejem v službo 
ali prosti spis za domačo nalogo v šoli?

človek, utesnjen v okvire prizadevanja za vsa
kdanji* kriih, 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, najveščkrat pa ne more iz
raziti tako, kot jih razimie.

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 
0 ^ 0  v njeno škodo, je tu ^  pdsana beseda. Spro
stite se, zamislite se v čas, v katerem nam je da
no živeti, poglejte okrog sebe in — napišite kaj 
o tem!

Sploh ne drži, da je okorna roka zna
menje okorne duše in srca!

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

že  vznemirjenje ob pričakovanju pi^ega hono
rarja in zadovoljstvo ob iwgledu na svoje ime, 
tiskano v časopisu, sta doživetji — poleg tega pa 
razpisujemo tudi tri lepe nagrade:

1.000 N din 
500 N din in 
200 N din

za najboljše sestavke, zajete 
iz vsakdanjega življenja.
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 zg^ b a napisana s pisalnim strojem, 
naj ne bo daljša od 60 tipkanih vrstic, če pa je 
napisana z roko, naj nima več kot 600 b es^ .

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 pri^>evke 
označite s šifro, pravi in celi naslov pa napišite 
na poseben list (na kater^a ne pozabite napisati 
tudi svojo šifro), da bomo 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, sl 
uredništvo Dolenjskega lista pridržuje pravi
co, da jih objavi in plača z običajnim honorar
jem najmanj 100 Ndin (10.000 Sdin!), neupo
rabne prispevke pa bomo vrnili piscem na 
njihov naslov.

5. V komisiji za oceno poslanih prispevkov so:
prof. Karel Bačer
književnik Severin šali
prof. Jože Dular
glavni in odgovorni urednik DL Tone Gošnik
6. Izid razpisa bomo objavili v četrtek, 8. maja 

1969.

DESET NOVIH KNJIŽNIH NAGRAD

Med nove naročnike smo z žrebanjem razdelili 
v torek opoldne 10 knjižnih daril. Danes jih bodo 
dobili po pošti:

Ivan Nagode, Šmarje 44, Sevnica; Milan Stariha, 
Rožni dol 6, Semič; Anton Henigman, Gorenja vas 17, 
Ribnica na Dol.; Jože Subič, Trata 61, Kočevje; Te
rezija Arh, Dečno selo 20, Artiče; Frančiška Hudo
klin, Mladje 1, Podbočje; Breda Jerovšek, Mirna 61 
na Dol.; Franc Martinčič, Drama 8, Šentjernej na 
Dol.; Zalka Rudman, Gaberje 88. Brusnice, in Janko 
Popovič, Krašnji vrh 11, Metlika.



POPRAVEK
v  sestavek »Kandidati za 

odbornike dveh zborov skup
ščine« v zadniji številki Do* 
leo:Xjskega lista se je vrinilo 
nekaj tiskarskih napak. Kan
didati za odbornike občinske
ga zbora ObS Brežice so 
med drugimi:

V Artičah; Miha Haler st. 
(in ne mlajši), v Pavlovi vasi 
Viktor Kastevc (in ne Ko- 
strevc), v Stari vasi Andrej 
Veršec (in ne Verec) in v Kr
ški vasi Ivan Zakovšek (in 
ne Takovšek).

Prizadetim kandidatom in 
bralcem se za neljube napa
ke vljudno opravičujeano ter 
jih prosimo, da popravke 
upoštevajo!

UREDNIŠTVO DL

Prospekta še ne 
bo letos

Občinska Turistična zveza 
v Brežicah je napovedovala 
turistični prospekt občine v 
več jezikih. Namen se ni 
posrečil, ker ni bilo denarja 
in ker so se gostinska pod- 
jatja raje odločila za svoje 
prospekte.

Radio Brežice
PETEK 14. !VWRCA: 18.00—18.25

— Nove plošče RTB obvestila in 
reklame. 18.25—19.30 — Glasbena 
oddaja — Izbral' ste sami

NEDELJA, 16. MARCA: 9.10—
10.00 — Občani čestitajo in po
zdravljajo — I. dei. 11.00 — Do
mače zanimivosti — Poročilo z 
medobčinskih konferenc v Ki*- 
kem — Maks TopliiS^: Zasebne 
sobe in usluge turistom  — Za 
naSe kmetovalce: Jože Vovk — P rid  
sajenjem  krom pirja — Magneto
fonski zapis; Prem iera Mandra- 
gole v izvedbi DPD Svobode b ra
tov Milavcev iz Brežic — Pozc<r 
nim aš prednosti! — Obvestila, re
klame In spored kinematografov. 
12.30 Občani čestitajo in pozdrav
ljajo  — n del.

TOREK, 18. M.ARC\: 18.00—
19.00 — Novo v knjižnici — Ju- 
goton vara predstavlja — Iz na
še glasbene Sole — Športni ko
m entar — Obvestila, reklame in 
filmski pregled. 19.00—19.30 — 
Vrtiljak zabavnih melodij.

SREDA. 19. MARCA: 16.00—18.00
— Občani čestitajo in pozdravlja
jo.

IZ BREŽIŠKE 
PORODNIŠNICE
Pretekli teden so v brežiški po

rodnišnici rodile; Jožefa Fink iz 
Brežic — Romana, Ivanka Zupanc 
iz Dobrove — deklico, Verica Do
mo vič iz Podgradja — Zdenka, 
Greta Kukovičič iz PiSec — Ma
rijo, Marija Jonozovlč Iz BoStanja
— dečka, Ana Krašovec iz Vel. 
Mraševega — dečka, Zofija Kol
man iz Metnega vrha — Karmen, 
Katarina Vogrin Iz Laz — deklico, 
Katarina Roj iz Sevnice — dekli
co, Dra^a Bergant iz Brežic — 
Blaža, Jožefa Senica iz Sevnice — 
Mar)wico, Marija Umek iz Križ — 
Darka, Alc*Jzija Imperl iz Podgo
rice — deklico

BREŽIŠKA 
KRONIKA NESREČ

Pretekli teden so se ponesrečili 
in iskali pomočd v brežiški bolniš
nici;

Ivana Vlašdča, km eta iz l«tov- 
čana Je nekdo napadel in mu pri
zadej^  poškodbe po hrbtu; Janka 
G om i«, upokojenca Iz Tomaševca, 
Je ndolo v preteku udaiil po glavi; 
Sljeptin Simončč, kmet iz Letov- 
ča i»  je padel na poti in si poško
doval glavo; Jože Jurač, kme< z 
Bizeljskega, si je v prometni ne
sreči zlomiJ levo nogo; Anica Se
nica, upK > kojenka Iz Sevnice, si je 
pri padcu na poti zlomila levo 
nogo; Jo>3ip Hanzir, upok. iz H ar
mice, ^  je pri delu v hlevu 2ilomil 
desno roko.

Za kuharice in natakarice ob dnevu žena ni bilo praz
nika. Gbstišča so bila polna od petka do nedelje zve
čer. Na sliki: pogled v kuhinjo Restavracije na Griču. 

(Foto: Jožica Teppey)

Most čez Savo že leta 1970
v Brežicah stari most ne bo več dolgo vzdržal 

Savo bodo premostili pod izlivom. Krke

Promet čez brežiški most 
je že nekaj časa omejen na 
šest ton. Težka vozila ne 
smejo več voziti čezenj, zato 
si tovornjaki s prikolicami 
izbirajo pot skozi Dobovo ali 
čez novi most v Kršu^em.

V Brežicah računajo na 
'gradnjo novega mostu že le
tos. Speljan bo samo čez 
Savo, in ne čez dve reki kot 
sedanji. Gradili ga bodo pod 
izlivom Krke pri Budiču. Za
četek gradnje napovedujejo z 
nastopom pomladi. Po seda
njih predvidevanjih bo most 
dokončati v dveh letih.

Gradnja bo veljala deset 
milijonov dinarjev. Investici
jo bo prevzel sklad za ceste 
SR Slovenije. Most bo dolg 
350 metrov. Na njem bodo 
dvostezno cestišče, kolesar
ska steza in pločnik za peš
ce.

Za novi most pripravljajo 
zdaj lokacijsko dokumentaci
jo. Strokovnjaki in predstav
niki cestnega sklaxia so že 
imeli komisijski ogled ob
močja, kjer bo most speljan. 
Za Brežice bo to izrediio ve
lika pridobitev. Čezenj se bo 
usmeril velik del prometa 
proti Mariboru in Avstriji, 
ko bodo modernizirali pre
ostali del ceste od Bizeljske
ga dalje. Cez stari most to 
ni bilo mogoče, saj so ga še 
tako !Aomaj sproti zakri>ali. 
Zelo je zdelan. V zadnjih le
tih je moral prenesti hudo

obremenitev. Dokler nd bil 
dograjen most v Krškem, so 
vozili čezenj ogromno tovora. 
Samo iz CELULOZE so pre
peljali vsak dan po sto ton 
papirja za beograjska časo
pisna podjetja.

J.T .

S/om od 
Drenikove 

• mame iz 
Globokega

N O V O  V BREŽICAH
■  OD 1'KTKA DO NEDEUE je 

trajalo  prazničrvo razpoloženje ob 
dnevu žena. Osnovnošolska m ladi
na Je na predvečer 8. marca OTi- 
pravila v proavetnem dmnu prisrčno 
proslavo. V odlomkih Jo Je v ne
deljo prenašal lokalni radio za vse 
poslušalke v občini. Brežlčanke so 
se po petkovi piroslavi zbrade v 
narečnem  domu. Tovarna pohiStva 
in Še nekaten kolektivi so dati 8. 
m£ux;a delavkam prost dan. Večina 
delovnih organizacij je priredila 
proslave dneva žena v tioboto. Za
sedena so bila vsa gostiiča. Mar
sikatera rtriložnostna družba ae je 
m orala odpraviti dalj«, ker so bili 
nroston že rezervirani.

■  VRTNARIJA V CATESKIII 
T()PLIC;AII je za praznik žena pro-

BREŽIŠKE
VESTI

dala vse cvetjc. Ce bi se razcvete
lo vsaj Se enkrat toliko nageljnov, 
bi Jih bilo komaj dovolj za vse, 
ki fio Jih žedoll kupiti. V mestu Je 
smanjkalo celo celofanskega papir
ja. Zadnja dva dneva ga nd bilo 
nikjer v ^  dobiti. Za ne predraga 
darila sta posrbeli letos za 8. m a
rec prvič dve trgovini, specializi
rana prodajalna keramike in otekla 
ter KRKA v svoji drogeriji in sa- 
mopostrežnicd. Da Je bila zamisel 
d o l^  .potrjujeta zan im al^  kup- 
oev in hitra jTOduJa.

■  AVTO-MOTO DRUŠTVO Bre
žice vabi v nedeljo na občni zbor 
vae dosedanje in bodoče člane. 
Društvo postaja viako leto bolj 
množično. Letos pričakujejo, da se 
Jim bo pridružilo vsaj 30 do 40 
odst. novih članov, V mestu se 
veča MevUo motornih vozil, s tetn 
pa tudi število tistih, ki vstopa
lo v društvo. Kogar zanima delovni 
program za mkstopajoče obdobje, 
ta bo prisostvoval tudi občnemu 
zboru. Društvo bo svoje deJo po
pestrilo z organizacijo taletov in 
drugih prireditev.

Vrbino spreminjajo v gozdove
Topolove plantaže je tovarna papirja v Krškem 

začela gojiti v sodelovanju s PAPIRLESOM že pred 
petimi leti. Leta 1963 je navezalo podjetje neposredne 
stike z gozdnima gospodarstvoma v Brežicah in 
v Mariboru.

V Brežicah je bilo do se
daj 2iasaoenih 467,25 hektara. 
Za osnovanje plantaž in za 
njihovo vzdrževanje je bilo 
do konca lanskega leta vlože
no 5,478.040 dinarjev. Od te 
vsote je tovarna papirja v 
Krškem prispevala 3,848.625 
dinarjev. Tovarna je investi
rala v nasade 70 odst.. Gozd
no gospodarstvo pa 30 odst.

S p>odjetjem se je tovarna 
dogovorila za dolgoročno so
delovanje in sofinanciranje 
nasadov. V Vrbini je pred
videnih 1200 hektarov za CE
LULOZO. Gozdno gospodar
stvo naj bi p>o tej pogodbi 
vsako leto zasadilo sto hek
tarov. Za enako količino je 
sklenila tovarna pogodbo z 
mariborskim gozdnim gospo
darstvom. Tam je do sedaj 
financirala CELULOZA 168,22 
hektara, gozdno gosp>odarstvo

pa prav toliko. Udeležba krš
ke tovarne je pri njih neko
liko manjša. Vsota, ki jo je 
sedaj CELULOZA vložila v 
m aribor^e nasade, znaša 
1,906.710 dinarjev^ skupne na
ložbe CELULOZE v topolove 
nasade pa 5,5,'? .̂335 dinarjev.

Za način izkoriščanja plan
taž je izdelanih več možno
sti. Dohodek bo odvisen od 
tega, za katero varianto se 
bodo odločili. Ce bo na trži
šču dovolj lesa, potem bodo 
večino hlodovine verjetno pro
dali za druge \am ene (za 
furnir in luščenec). V tem 
primeru bo dohodek večji, 
celuloznega ̂  lesa pa le 116 
kubikov na hektar. V drugem 
primeru bo za CELULOZO 
'na voljo 262 kubikov lesa, 
toda dohodek bo manjši.

J. T.

Uspeh mladine v Leskovcu
Na javni prireditvi POKA- 

21, KAJ ZNAŠ v Leskovcu sO 

se mladinci in mladinke pred 
dnevi zelo dobro odrezala. Od 
desetih šol jih je bilo na tek
movanju zastopanih sedem. 
Svoje znanje so preskusili 
med seboj samo učenci os
novnih 5oJ. Z obiskom so 
biM zadovoljni. Izad tekmova. 
nja je bil nepričakovan, saj 
sta šoli Videm m Lesikovec 
dosegli enako število točk. 
Za zaiAjuček so potem name
sto en ^ a  pokala podelili dva.

Za tekmovanje so se ude
leženci pripravili na vpraša
nja o političnih dogajanjih 
v svetu in organizaciji Zveze 
mladine. Zmagovalce bodo 
poslali še na medobčinsko 
tekmovanje posavskih in hr
vaških občin na Zletu brat
stva in enotnosti. Datuma in 
kraja tekmovanja še niso do
ločali. Zlet je namenj«! mila-

dani krške, brežiš'xe, sevni- 
ške, samoborske, zaprešidke 
in klanjske občine.

Elektrotehna 
v Krškem

. Prodajalna ELEKTROTEU- 
NE v Krškem je vedno dobro 
založena z vsem edektroteh- 
ničnim materialom in zadovo
lji vsakega fcupca. Posebno 
veliko iabiro imajo instalacij
skega materiaila, vseh vrst 
podzemeljskih kablov, stro
jev za gospodinjstvo, peči na 
olje in elektriko, domačih in 
uvoženih hladilnikov, televi
zijskih in radijskih sprejem
nikov, gramofonov, magneto
fonov, tranzistorjev in gra
mofonskih plošč. Posebno 
skrb posvečajo v trgovini iz
biri enofaznih in trofaaaiih 
elektromotorjev in hidrofo- 
rov. PO—E2

»Čeravno je bilo leto 
1968 leto pomlajevanja 
Zveze komunistov in nje
nih vodstev, smo v naši 
občini sprejeli v ZK pre
malo mladih članov,« je 
na zadnji seji občinske kon
ference ZMS dejal Bran
ko Božič, papirničar iz 
CELULOZE. V Krški ob
čini so lani sprejeli v ZK 
19 mladincev. Za letos pred
videvajo, da jih bodo 
vključili v vrste ZK vsaj 
40.

Razočaraifi borci
Do 11. marca so v krški 

občini opravila združenja 
borcev večino občnih zborov. 
Rasprave so se sukale pred
vsem okoli stanovanjskiih raz
mer in kreditov za popravilo 
ali gradnjo novih stanovanj
skih hiš za katere so zapro
sili borci. Veliko pozornosti je 
bilo na zborih deležno tudi 
zdravstveno stanje članstva. 
Borcem ni prav, da nimajo 
možnosti za kop^iško in kli
matsko zdravljenje. Težko so 
se sprijaznili s tem, ker je 
zlasti med starejšimi člani 
mnogo oslabelih in izčrpanih 
borcev in bi jim zato malo 
počitka in nege v zdravilišču 
dobro delo.

V Brezju pri Bojsnem nas 
je 26. februarja globoko pre
tresla žalostna novica, da je 
v sosednji vasi končala svojo 
težavno življenjsko pot naša 
velika prijateljica, partizanska 
borka in mati Rezika Drenik. 
Smrt jo je 58 let staro iztr
gala iz njene družinske in 
naše sredine. V Jcrajetfpi sku
pnosti in občini je bila po
kojnica zelo spoštovana in 
priljubljena.

Na pogreb v. Pišecah jo je 
spremila 'velika množica lju 
di. Nad njen grob so se nor 
gnili v slovo številni prapori 
združenj borcev in gasilskih 
organizacij. Spomine na živ 
Ijenfsko pot pokojnice so ob
novili njeni soborci iz narod 
noosvobodilnega boja. Leta 
1941 je pokojna Reza poiska
la varno zavetje zase in svo
jo družino med vinogradi in 
gozdovi v hramu na Spičaku. 
Tam je okupatorji niso mogli 
izslediti, da bi jo kot druge 
z družino vred izgnali v ta
borišča.

V Zidančevem hramu je 
pokojnica nudila nesebično 
pomoč marsikateremu preze
blemu, lačnemu ali ranjene
mu borcu NOV. Pomaijala 
ie beguncem, ki so se umi
kali pred pobesnelim sovra
žnikom. Tudi sama je sode- 
lovala v narodnoosvobodilnem 
gibanju ves čas, dokler je 
bilo treba skrivati naše za
stave v težko dostopnih hri
bih, da jih sovražnik ni za
plenil. Njen plemeniti lik bo 
za vedno ostal v iiaših srcih.

LUDVIK BRATANIČ

Galerija od pomliadi do jeseni
Za letos napovedujejo osem zanimivih razstav

Vrata krške galerije se bodo spomladi spet 
prla. Ce bi uredili v njej ogrevanje, potem bi sezo
no razBtav lahko raztegnili na vse leto. Toda ^ a j  
nekaj časa še ne upajo na tak napredek. Ena prilož
nost je že zamujena. Talkrat, ko so napeljevali cen
tralno kurjavo v tehniško srednjo šolo, bi jo lahko 
potegnili čez Hočevarjev trg do galerije. Potem so 
trg asfaltirali. Zdaj ga ne bodo prekopavali.

Galerija bo letos prvemu 
ponudila gostoljubje kiparju 
Dragu Tršarju. Razstava nje- 
gjovih umetnin je naipovedana 
za začetek aprila. Za njim 
bo razstavljal slikar naivec 
Dragan Gaži iz Hlebine, kjer 
je zibelka jugoslovanskih na
ivcev.

Maja bo prišel v goste Loj
ze Spacal iz Trsta. Junija bo 
v galeriji razstava otroške 
grafike. Ta postaja že tradi
cionalna. Potem bo razstav
ljal v galeriji še Jaro Hil- 
bert, slikar, 'xi živd zdaj v 
Parizu. Pp rodu je Ceh. 
vojno je prebival v Krškem, 
aato so ga Krčani p>ovabilii v 
svoje mesto.

Štirikrat šola 
za življenje

Delavska imiverza v Breži
cah pripravlja v sodelovanju 
z mladinsko organizacijo pro
gram šole za življenje. Preda- 
vaixja bodo tekla v štirih kra
jih občine. Snov bodo poda 
jali domači zdravniki in pro
svetni delavci. Mladina se z 
zanimanjem vpisuje v Solo, 
zlasti na podeželju.

Gosta v galeriji bosta letos 
še kipar Stane Jarm iz Ko
čevja in akademski slikar 
Miro Kugler iz Brežic. Sled
nji bo razstavljal grafike. 
Oktobra bo v galeriji med
klubska razstava fot^rafije, 
ki jo prireja vsako leto do
mači Foto.dub.

Program galerije v Krškem 
je zelo bogat Volje za njegovo 
ure^čevanje je dovolj, toda 
za denar bo najbrž težko. 
Kviltumi delavci bi radi na
pravili še več. 2elijo si, da 
bi že vendar enkrat prišla na 
vrsto Valvasorjeva hiSa, ki 
propada. V njej nameravajo 
urediti krajevno muzejsko 
zbirko; zanjo imajo gradivo 
že pripravljeno. Morda bo 
pa le kak dinar namenjen za 
zapuščeno hišo pdsca »Slave 
vojvodine Kranjske«, se to
lažijo za kulturo vneti me
ščani. J-T.

KRŠKE N O V IC E
■  V DOMU SVOBODE je bila 

na predvečar dneva tena <>»rednju 
prožava. Vabljene so bile vse žene 
8 levega n desnoga brega mosta. 
Po iTOslavl Je bilo v hotelu SRE
MIČ pripravljeno zanje družabno 
srečanje i  pogoatitvljo. Krajevna 
organizacija Zvesse zdniženj borcev 
Je Sene bodce posebej počastila. 
Clanloe ZB so se za praznik žuna 
Ebrale pri Murku. O bdale so spo
mine na težke čase narodnoosvobo. 
dlilnega boja, na ve.sole In Sulojtne 
dogodke iz vojnih dni.

■  IVILADINA KOSTANJKVIAKIC 
OSNOVNE SOLK Je naStudiirala 
kulturni program za delavke Iz 
CELUIX)ZE, ki so prlAlc v Kosta
njevico »luvlt 8. marec. Podjetje 
Jim Je tam prljTavllo pogo- t̂M«v. 
Ko-stanjovlco so sl tebrale zu slav
je tudi ž<!ne iz krftkega obriila- 
EI.EKTRO,

■  /MA(iA KK.<^KIII Kt.CilJA- 
CEV. Na keglJlACu v Resi Je bil 
pred dnovi dvoboj kegljačev Iz 
KriUa-ga z vrstniki ZELEZNICAKJA 
la Novega mosta. Tekmovali »o v 
disciplini .4ostkrat dvoito lučajev. 
Zmugala Je donutča ekipo s tesnim

reaultatom 4689:4678. Pri zmago
valcih sta bila naJbolJSe Ivan Va- 
nlč in Jaka Rovan z 842 podrtim i 
keglji.

■  V TOVARNI 1‘AIMRJA so
preJSnJl potok sprejeli v Zvezo ko- 
mimijjtov nove člane Iz vrst m la
dine. Pomlajevanje organizacije sp  
sprejol) v tovarni kot stalno na
logo ZK,

alKM-ITlCNA SOLA SE JE 
^CALA. 8. m arca so bila za
ključena predavanja za prvo stop

njo politično Sole. ki jo Je orga
niziral ii delavska vvlvorza KrSko v 
sodelovanju z občinskim komita- 
Jem ZK. SluAutelJl ao posluSali 
osnove filozofije, sociologije, zgo
dovino delavskega gibanja, sozna- 
nili pu so se budi z gospodarskim 
razvojem občino, v kateri JUvijo in 
delajo.

VESTIIZ  
KRŠKE OBCINE



v  sevniški občini so se svečanosti za dan žena začele že v petek s sprejemom pri 
predsedniku občinske skupščine. Posebne proslave so imele tudi zaposlene 
v LISCI in JUTRANJKI. Najlepšo prireditev so pripravili na Velikem Cirniku, kjer 
je prizadevna delavka Tončka Karlič pripravila pravljično igro Janko in Metka, 
vaščani pa so do zadnjega kotička napolnili borni prostor, od koder je tudi zgornji

posnetek. (Foto: A. Železnik)

Kje in kdaj bodo zbori volivcev?
\  nedeljo, 16. marca 1969: 

v Boštanju v osnovni šoli ob 
7.30, na Bučki v osnovni šo
li ob 9. uri, v Gabrijelah 
pri Vidmarju ob 15. uri, v 
Križu pri Mavrič« ob 15. 
urd, na Kompolju pri Pleve
lu ob 15. uri, na Jablanci 
psi Škulju ob 15 uri, na Ka
lu poi Trinkavsu ob 15. uri,

Dve prireditvi 
v Boštanju

Na javni mladinski prire
ditvi »Pokaži, kaj znaS« v 
Boštanju je dosegel sevniši^ 
harmonikar Zakošek prvo 
mesto, medtem ko sta si diru- 
go mesto razdelila pevec Jo
že Novak in harmonikar Bo
ris Vrtovšek, oba iz Bošta- 
nija. Za tak razpored so se 
odločili ocenjevalci iz vrst 
občinstva. Strokovna komisi
ja pa je prisodila prvo me
sto recirtatorju Andreju Do- 
bovžiiu iz Sanarčne, drugo 
pevki Štefki Gunstek. V po
častitev dneva žena so v Bo
štanju 9. marca učenci osno^. 
ne šole pod vodstvom Mairin. 
ke Haler uprizoffili »Mačeho 
in pastorko«. F. D.

na Radni v prosU^ih »Ju
tranjke« ob 8. uri, v Pod vr
hu pffi Senici (Trnovec) ob 
15. uri, na Primožu v osnov
ni šoli ob 15. uri, na Raz- 
borju v osnovni šoli ob 8. 
uri, na Studencu v osnovni 
šoli ob 7.15, v Šentjanžu v 
prostorih krajevnega urada 
ob 7.30, na Telčah v Soli 
ura bo naknadno določena, 
v Tržišču v šoli oto 7.30, 
na Ve]. Cimiku v šoli ob
15. uri.

V torek, 18. marca 1969: 
Sevnica I v gostilni Vrtov
šek ob 18. urd, Sevnica 11 
v gasi'skem domu ob 18. uri, 
Se\Tiica III v kol. restavra
ciji ob 18. uri.

V četrtek, 20. marca 1969: 
v Šmarju v dvorani Jugota- 
nina ob 19. uri.

V F^rihodnji števiOM DL 
bomo objavili še razpored 
za ostale zbore.

DNEVNI RED:
1. Razprava o kandidatih 

za občinske odtoomike ter 
republišike in zvezne poslan
ce

2. Razprava o kra.j>svnem 
samoprispevlku — referendu
mu

SEVNIŠKI PABERKI
■  ALI RES S.\MO n e p r e v id 

n o s t ?  Huda nesreća na želeaaii- 
šliecn prehodu pri mostu čez Savo, 
ki se je na srećo končala brez 
človečkih žrtev, je znova opoaorl- 
la, da je ta prehod bolje c^re- 
inMi, ker ga voenikl zanidd tega, 
ker je na kJancu. prepozno opa
zi. Nesreč prav gotovo ni vedno 
kriva objestnost voznikov.

■  NA VRSTI JE 2E PETI TE
ČAJ. Občinski odbor Rdečega 
križa je v sredo končal že četrti 
tečaj ppve pomoči, katorega so se 
udeileževali zaposleni v JUTRANJ
KI, KOPITARNI, uslužbenci sev- 
niške |X )6te in gasilci. Svoj del 
je znova jTispeval predavateljski 
aktiv servniftkega zdravstvenega do- 
ma. Peti tečaj je o rg iu iiz ii^  v 
Krmelju, tudi zanj je dovolj zani
manja.

■  V NEDELJO OBCNl ZBOR 
(iASIUSKE ZVEZE. V nedeljo, 1<5 
marca, bo v Sevnici oMni zbor 
sevnifike gasilske zveze. Občni 
zbori društev so končani. V Sev
nici so ga tmeli 16. februarja, in 
ne 9. februarja, kt>t j« bilo naj
prej določeno. Predstavili 90 ga 
zaradi zborov voUlcev, vendar tudi 
16, ni bilo prisotna večina povab 
1 jenih gostov,

■  MAL/\ »̂OLA. V drugi polo 
vici marca bosta začela v sevni- 
6kl osnovni šoli dva oddelka ma
le dole. StarSl se zavedajo, koliko 
pomeni ta priprava na Solo, zato 
sc za malo šolo zelo 74)nlmanjo.

■  KLET DO TABORA. Za do
končno ureditev Lutrove kleti 
računajo, da bodo potrebovali te
20.000 din občinske pomoči. Pri 
alojni .so zaprosili Zavod za spo
meniško varstvo, naj spoiročd svoj 
načrt, da bo klet do tabora znnc- 
Ijivo odprta širšo (avnoet.

■  KAJ JE S TUiU.STICNIM 
DRlJfiTVOM? Kaže, da navzlic 
priaadevanjcm nekaterih posamez
nikov sevnlško turi&tično drudtvo 
ne more prav zaživeti. Nl>» ure- 
jcnenlU nekatere formiilnoati, ki

3. Program deia krajevne 
sinipnosti

4. Informacija o proraču
nu občane za leto 1969

Udedežimo se zborov voliv
cev, saj bomo odločali o 
stvareh, ki so življenjsko 
pomembne za nas in naše 
bodoče delo, za razvoj kra
jev in za urejevanje števil
nih vprašanj, fci nas živo 
zadevajo! Brez našega sood
ločanja jih občina sama ne 
bo mogla nik li zadovoljivo 
rešiti!

so nujno potrebne za obstoj d ru 
štva, zato siTašujemo, kako bo v 
prihodnje.

■  SE ENA CVETLICARNA. 
Prejšnji teden je v Sevnici odprla 
cvetličarno Silva Prič. Od kmetij, 
skegn kombinata je prevzela tudi 
vrtnarijo, ia. katere bo zalagala 
prodajalno.

■  SEVNICA — Na sedežu ob
činske konferenc«- ZMS je bil 
pred kratkim  razgovor o Tiožno- 
stih lazvoja kočarke v Sevnici, 
na Katerem so sklenili ustanoviti 
košarkarsko sekcijo Se\’niški ko
šarkarji 90 že tekmovali z n ^ -  
terimi drugimi moštvi iz Trbo
velj, Metlike in Trebnjega ter 
dokazali, da lahko tixli Sevnica 
postane pomembna v tej športni 
panogi. Ker s košarko najprej 
grali rla reani rekreacijski vadbi 

gasilcev, je nastalo ime košarkar
ski klub »(ias; «. Razgovor je 
pokazal tudi, da je v Sevnici za 
košarko veliko zanimanje in je 
na voljo /eliko igralcev, ki bodo 
pomagali tudi pn dokončni ure
ditvi igrišča pred domom TVD 
Partizan. Redno vadbo bodo za
čeli Čez dobrih 14 dni. (A ž .)

■  Danes Je bil v Sovnici scsta- 
n»'k prfHl.sednikov svi*tov krajev
nih skupno.sti, na katerem so 
razpravljali o programih del za 
letošnje leto. Obenem .so se na 
vzočd dogovorili o sodelovanju
članov svetov krajevnih skupno
sti pri izvedbi zborov volivcev v 
marcu, glede na to, da bodo na 
teh obravnavali tudi programe
del KS. Prepričani smo, da je 
večina krajevnih skupnosti pro
grame ie  izdelala, saj je M>daJ 
čas, da »e v glavnem tudi urcs- 
ničdjo.

■  Na JutriftnJi H«'Ji aktiva na 
občinski upravi bodo vsi ti.sti, ki 
bodo sodelovali na zborih voliv
cev, prejeli ves potreben material, 
pogovorili p« so bodo tudi o 
aadevah, o katerih bi lahko vo
livci žoloU odgovore na zborih

■  V vH«‘h krajih občinr jo bilo 
*e 7 marca zelo živahno. V Sev 
niči je bila akademija, ki sc Je 
je udeležilo veliko Število žensk, 
v .soboto pa sta obe .wvni(ici 
konfekoij.Hkl podjetji priredili *n- 
hav« wi «»vY>|e rtolnvko.

Sevnica 
se ne strinja 

z razdelilnikom
Občinski odbor ZZB 

Sevnica je v sredo, 5. 
marca, obravnaval razde
litev denarja za gradnjo 
stanovanj borcev. Sevni- 
šika občina dobi po pred
loženem razdelilniku le
tos le 0,6 odst. ali 720.000 
dan, kar je manj, kot v 
istem času prispeva v ta 
republiški sklad. S tem 
razdelilnikom se občin
ski odbor nikakor ne mo
re stririjati, zato je skle
nil F>oslati delegacijo na 
republiški odbor ZZB. V 
Sevniški občini, ki je 
manj razvita in ne more 
kaj več prispevati k tem 
720.000 dinarjem, je popis
na komisija ugotovila, da 
bi potrebovali vsaj 4,49 
milijona dinarjev, da bi 
za silo uredili ali poma
gali urediti stanovanja 
borcem, ki prosijo za po
sojilo.

Danes o šolstvu
Danes se bo sestal v Sev

nici svet za izobraževanje in 
kulturo, kd bo obravnaval 
program in finančni načrt te
meljne izobraževalne skupno
sti, podelitev štipendij iz 
sklada Dušana Kvesdra in in- 
Cormacdjo o gradnji dorpa aa 
otroško varstvo. Na dnevnem 
redu bo tudi razprava o tem, 
da bo v prihodnje potrebno 
graditi v Sevnici še eno šol
sko poslopje, ker je sedanja 
šola že pretesna.

Prihodnja zdravstve
na predavanja

V soboto, 15. marca, bodo 
Se v treh krajih sevniške ob
čine zdravstvena predavanja: 
dr. Marija Pesjak bo na 
Blanci govorila o otroških bo
leznih in problemih vzgoje, 
đr. Toreeija Žnidaršič bo pre
davala o problemih aobo- 
zjdravsitiva, v Ix>ki pri Zida
nem mostu pa bo dr. Jurij 
Pesjak predaval o boloTnlh 
v Starod

Kam gre vaš prispevek
Koliko se je nabralo prispevka za uporabo me

stnega zemljišča in kako je bil porabljen

Tudi v treh večjih krajih 
trebanjsike občine so lani 
uivedli pdačevanje prispevka 
za upDrabo mestnega zemlji
šča. Ker imajo plačniki pra
vico vedeti, koliko je bilo 
zbranega denarja in kako je 
bil porabljen, objavljamo 
najvažnejše podatke.

Lana je bilo odmerjeno 
92.360 din prispevka, do kon
ča februarja letos pa je bilo 
vplačano 64.441 dinarjev. Od
lok, ki ureja plačevanje pri
spevka, določa, da mora bi
ti pirispevek porabljen tam, 
kjer je bil abran.

Lanski prispevek je bil del
no porabbjen le v TVebnijeni, 
kjer so uredili kanaJizacijo 
za novo naselje pod Pavlino
vim hribom in spJanirali zem
ljišče med bloki in neikda- 
njim obratom Litostroja, kjer 
so predvidena otroška igri
šča.

Krajevne skupnosti, ki pri- 
deijo v poštev, so pOB\'ali, naj 
do sredine marca predložioc 
svoje programe, da bo pri- 
spevetk za uporabo mestnih

zeanljišč kar najbolj smotrno 
porabljen. KS Mirna je že 
sporočila, da je delno spre
menila svoje zamisli. Tako 
odstopa od tega, da bi na 
Mirni najprej podaljšali cest
no razsvetljavo, tamiveč naj bi 
s prispevkom najprej uredili 
cesto mimo osnovne šole in 
TŠS do novih blokov.

Udeležba slabša 
od predlanske

Na 12 skupnih sejah občin
ske skupščine Trebnje je lani 
znašala udeležba povprečno 
75,6 odst. ali 3 odstotke manj 
kot leto dni prej. Vse seje 
so bile sklepčne, največja ude
ležba je bila 87,9 odst., naj
manjša pa 60,3 odst. Vseh 
dvanajst sej se je udežežilo
10 odbornikov od skujmo 58- 
tih. 10 odbornikov je manj
kalo enkrat, 6 - dvakrat, 12 - 
trikrat, 8 • štirikrat, 2 • pet
krat, 4 - šestkrat, 5 - sedem
krat in 1 odbornik celo osem
krat.

V nedeljo - 
zbor kmetov

Za nedeljo, iti. iiiarca. je 
ob 7. uri v prosvetnem do- 
mu v Trebnjem sklican 
zbor kmetov, na katerem 
bodo obravnavali položaj 
kmetovalcev v trebanjski 
občin 'T’'' 7:h-'- ie sklican 
na pobudo zbora koone 
raniov ivz. irebnje m mi 
mo obstoječih družbeno 
pK)litičnih organizacij. Zah 
tevajo ga kmetovalci, ka 
terih ix)ložaj se je zadnja 
leta poslabšal, ni pa bilo 
ukrepov za izibol.išanje.

Pridite na zbore volivcev!
Od 16. do 27. marca bodo 

v trebanoski občini zbori vo
livcev, na katerih bodo 
predlagali in določali kandi
date za odbornike in poslan
ce, na dnevnem redu pa bo 
tud razprava o programu 
razvoja občine za leto 1969 
ter rajsprava o predlogu pro
računa občine za letošnje 
leto. Zbard volivcev bodo po 
naslednjem vrstnem redu:

Nedelja, 16. marca: ob 14. 
url na Vrhtrebnjem, ob 8. 
uri v Dobrniču in Velikem 
G5abru, ob 7.30 na Trebel
nem in ob 14. uri v čužni 
vasi ter Zagorici.

Ponedeljek, 17. marca: ob

Šentrupert: zbiral
nica bo ostala

Odbornik Ivan Gtorenc je 
na zadnji seji skupščine 
vprašal, kaj namerava kmetij
ska zadruga ukreniti z zbi
ralnico mleka v Šentrupertu. 
Ta zbiralnica je bUa namreč 
zaradi pojava slinavke in 
parkljevke začasno zaprta, 
zdaj pa je slišati, da bo v 
prostorih mlekarne zadruga 
uredila predelavo mesa. V za
drugi so to vest FKitrdOi, hkra
ti pa zagotovili, da bodo 
uredili zbiralnico v sosednji 
stavbi.

19. uri v Knežji vasi in Ko- 
rdtah.

Torek, 18. marca: ob 19.
url na Jezeru, v Ponikvah, 
Dol. Nemški vasi, Dol. Med
vedjem selu, Starem trgu, 
Stefanu in na B’atu.

Sreda, 19. marca: ob 19
uri v Dol. Selcah, Gor. Vrhu 
m v Bo’em griču.

četrtek, 20. marca: ob 19. 
uri v Trebnjem, šentlovren- 
cu, Veliki Loki, na Mimi 
in v Prelesć'U.

Petek, 21. marca: ob 19.
uri na Migolici, v Sevnici, 
na Goonili in O krc^.

Nedelja, 23. marca: ob 8. 
uri na Caležu, Selih—Sum- 
berku, v Šentrupertu, Omu- 
šk; vasi in v Sešnjicah.

Ponedeljek, 24. marca: ob
19. uri v Zabrdju in Stanu.

Torek, 25. marca: ob 19.
uri v Gor. Jesenicah, Straži, 
Skrljeveni, Mokronogu, Lak- 
nicah in na obratu GG Novo 
mesto v Trebnjem.

Sreda, 26. marca: ob 19.
urd na Puščavi, 27. marca 
pa prav tako ob 19. uri v 
Hrastovici.

Zlata poroka 
na Dobravi

Prejšnjo nedeljo sta se v 
Dobrniču po 50 letih skup
nega življenja znova p>oročila 
75-letni Franci in 77-letna Ana 
Peri)ar iz Dobrave pri Žu
žemberku. Vaščani so pnire- 
dild pravo svatbo s -lamelo 
in petjem pcdoknioe.

Obeti za stano
vanja borcev

v peteflc je bdi v Trebnjem 
siklican sestanek komisij ob
činskega odfbora ZZB in ob
činske skupščine, kd obrav
navata zadeve borcev. Na 
dnefvnem redu je bila razdeli
tev denarja stanovanjskega 
prispevka, po kateri dobi 
trebanjska občina 1,4 odst. 
ali 1,680.000 din. Potrebe ^  
seveda precej večje, vendar 
bo tradi s tem denarjem, ki 
bo v posebnem skladu, mo
goče pomagati nmogim bor- 

! cem, da bodo dobili uŝ tree- 
I  nejša s^^anovania.
!

V soboto in nedeljo 
tri predstave

v  soboto, 15. marca, bo 
ob 20. uri v prosvetni dvora
ni na Mirni prva uprizoritev 
Ganglove štiridejanke »Sin«, 
ka jo je pripravilo mirensko 
prosvetno društvo. Nasleckiji 
dan v nedeljo, bo ob 15. uri 
najprej predstiava v Šentru
pertu, ob 19. uri pa še v 
Mokronogu.

Če želite
odgovor ali naslov iz ma
lih oglasov, nam pošljite 
v pismu dopisnico ali 
znamko za •‘>0 par!

UPRAVA LISTA

TREBANJSKE IVERI
■  VEKTOR JE BIL KRIV.

Prejšnji torek je 31 kmetov z vo- 
mi, nalotonimi s k3X)ti^irj€m, ves

NOVA MOŽNOST ZA ZAPOSLITEV. Tovarna šivalnih 
strojev na Mimi je letos odprla nov obrat — šivalnico 
opreme za stanovanjske prikolice, kjer so zaposlili čez 
20 ljudi, nekdanjih režijskih delovnih moči. Nove zapo
slitve predvidevata tudi obrat MODNA OBLAČILA v 
Trebil irm fn podjetje KEMOOPREMA. Na sliki je no- 

^••aniJirina šivalnice. (Foto: I^epan) •

daji zaman čakalo na tovornjake, 
de bd naložili in odpeljali krompir. 
Ker kljub mnogim pozivom usluž
bencev zadruge tovornjakov ni bilo 
od nikoder, je nekaj lanetov proti 
večeru v znak protesta krompto 
pripeljalo pred občinsko stavbo, 
nato Pa v veliki jezi proti domu. 
Na zadrugi 6o povedali, da jih je 
fotegm la novomeška poslovalnica 
isdruženja za cestni proiriet VEK
TOR, ki je vozila obljubila, pa ne 
poslala.

■  PROMET HITRO NARASCA.
Trebanj.ski motel je imel v fe
bruarju skoraj za pol milijona sta 
rih dinarejv več dohodta od pre
nočišč kot v istem mesecu lani. 
Ker prom et na cesti Ljubljana—Za
greb vsako leio naraste nekako ?& 
potovico, postaja motel že poie- 
majhen.

■  v SOBOTO SE BODO ZBRA
LI ŠTIPENDISTI. Upravni odbor 
sklada Jožeta Slaka — Silva,kate
rega naloga je pomagati n a d a r^  
nim dijakom in študentom, ki jih 
starši ne morejo šolati, je prejšnji 
teden potrdil zaključni račim skla
da in sklenil za soboto, 15. m arca, 
sklicati sestanek s štipendisti, da 
bi se pogovorild o težavah m na
logah.

■  ZAČEL SE BO TEČAJ. 
KONFERENCA. Za nedel.o 16. 
dni bo v Trebnjem š iv iJ ^  tečaj 
tovarne Bagat. Organizirala g a ' je 
deilav’ska univerza v sodelovanju s 
(ovamo. Prijavilo se je 33 ž e n ^ .

■  v  NEDEUO MLADINSKA 
KONFERENCA. Za nedeljo 16. 
marca , je občiivskl tannite ZMS 
v T r e b n j i  sklical občinsko m la
dinsko konferenco, na kateri bodo 
obravnavali najbolj pereča vpra
šanja.

SEVNIŠKI 
VESTNIK

TREBANJSKE
NOVICE



RAZGOVOR Z DELEGATOM BRUNOM CIGLIČEM

Razpravljal bo o carinskih ovirah
»»Zunanja trgovina in ovire carinskega sistema slabo vplivajo na izvoz in 
uvoz naše kemične, kovinske in tekstilne industrije,« meni kočevski 

delegat na IX. kongresu ZK Jugoslavije Bruno Ciglič

Na IX. kongresu ZK Jugoslavije bo zastopal ko
čevske komuniste Bruno Ciglič. Pred tednom dni smo 
ga obiskali in se pozanimali, o čem namerava raz
pravljati na kongresu. Povedal je:

— Najprej sem namera
val razpravljati o odnosih 
med našimi narodi. Na to' 
razpravo sem se priprav
ljal mesec dni. Pred nekaj 
dnevi pa sem se na pobu
do naših podjetij, kemič
ne tovarne MELAMIN,
ITAS in TEKSTILANE, 
premislil in bom v komi
siji za razvoj družbeno
ekonomskih odnosov raz
pravljal o zimanji trgovini 
in ovirah našega carinske
ga sistema pn  uvozu in 
izvozu ter vplivu tega na 
cene blaga, ki ga iz naše 
občine izvažamo.

O tem prav zdaj zbiram še postreči s podrobnimi
podatke pri naših podjet- podatki. V načelu pa lah-

,

BRUNO CIGLIČ 

jih, zato vam ne morem

ko povem, da naša pod
jetja prei^gosto nalete na 
ovire oziroma zaj^stav- 
1 janje pri določevanju ko
ličin blaga za izvoz. Koli
ko bo katero podjetje iz
vozilo, določa namreč zve
zna gospodarska zbornica, 
včasih tudi pod osebnimi 
vplivi.

Naša podjetja imajo še 
težave pri u v o b u  repro
dukcijskega materiala in 
prav z a r ^  t e ^  nato še 
pri izvozu svojih izdelkov. 
Tudi količina deviz za iz
voženo blago je prenizka. 
Zaradi vsega tega naša po- 

.djetja potem dosegajo na 
domačem trgu ugodnejše 
cene, kot če bi blago izvo
zile. Torej: devizni, carin
ski in mednarodni trgo
vinski sistem občutno ovi
rajo izvoz naših podjetij.

SDK ni odkrila loj posebnega
Le pravilnik o osebnih dohodkih ni bil usklajen s predvidenimi dohodki -  
Knjigovodstvo Zdravstvenega doma v redu, pregledno in ažurno -  Tudi 

amortizacija je precej bremenila dohodek

Poročali smo že, da je ob
činska skupSčina Kočevje na 
eni lanskih sej razpravljala o 
izgubi v zdravstvenem domu 
Kočevje-Ribnica in zahtevala, 
naj služba družbenega knjigo
vodstva pregleda finančno po
slovanje zdravstvenega doma.
V devetih mesecih lani je 
znašada izguba okoli 160.000 
din.

Pregled je pokazal, da je 
bilo knjigovodstvo 2idravstve- 
nega doma vodeno pregledno.

Cene v Kočevju 
in Ribnici

Pretekli ponedeljek so veljale v 
trgovinah s sadjem in zelenjavo 
v Kočevju in Ribnici naslednje 
majofvodajne cene;

Kočevje: Ribnica:
(cena v din za kg:)

krompir 1,05 0,90
sveže zelje 1,60 2.00
kislo zelje i,75

-n 1,95 2,00
kisla repa 1.75
fižol T zrnju 4,85 4,50

do 7,50 in 7,00
čebula 3,50 4,10
česen 13,50 16,00
solata 6,40 7,50
korenje 2 80 4,00
peteršilj 5,00 —

rdeča pesa 2,10 2,10
radič 18,00 __

cvetača 3,90 4,30
Jabolka 2 95

in 3.70 4,40
hruSke 3,50 3,80
pomaranče 5,00 5,30
limooe 5,30 5.40
banane 6.20 6,20
groadje 5,00 __

jajca (za kos) 0,57 0,70

tekoče in v redu. Razsipni- 
štva ni bilo in celo reprezen
tančni stiroški so bili ne- 
znartni.

Ugotovljeno pa je bilo, da 
pravilnik o osebnih dohodkih 
ni bil izdelan v skladu s pred
videnimi dohodki, saij z do
seženim dohodkom niso mogli 
kriti vseh osebnih dohodkov 
v taki višini, kot je bila dolo
čena s pravilnikom.

Nadalje so ugotovili, da je 
dohodek precej bremenila 
amortizacija, ki je niso ob
računavali po minimalni 
predpisani stopnji, ampak po 
nekoliko višji.

Nekaj pripomb je bilo da-

Gasilski tečaj
Prostovoljno gasilsko dru- 

.§tvo Predgrad je organiziralo 
tečaj za izprašane gasilce, ki 
se je začel 3. marca, trajal 
pa bo 2 meseca. Predavanja 
so le enkrat na teden, pre
davajo pa člani Gasilske 
2Jveze Kočevje. Udeležuje se 
ga 10 gasilcev, ki so pretežno 
srednjih lot. Bredgrajski ga
silci že dve leti uretjajo novi 
gasilski dom in so pori tem 
opravili že okoJi 4000 prosto- 
voljjnih delovnih ur. Ker jim 
manoka denarja, doslej še ni
so uredili gasilskega stolpa 
in ometali fasade doma. Za 
dograditev doma se najbolj 
zavzemata Jože Pešelj in Mi
lan Terčon.

DROBNE IZ KOČEVJA
■  ■  ■  MIADI LEVI, ki 6 0  S 

svo)kn ansamblom nedavno na- 
s to i^  v Domu Jožeta Seška, niso 
preveč »vžgali dvorane«, čeprav je 
bila med posluSalci predvsem mla. 
dina.

■  ■  ■  SVETLOBNI NAPIS pod
je tja  »Zlto« — Ljubljana na sla
ščičarni MEmCA je zelo boren: 
tremAno gori samo še rdeča črta 
pod napisom.

■  ■  ■  BIFE v  STAVBI OB
ČINSKE SKUPSCINE je prevzelo 
v oskrbo gostinsko podjetje RE
STAVRACIJA. V s o s e d n j i ,  sedaj 
neizkoriščenem prostoru nam era
vajo urediti manjšo kuhiiv'o

■  ■  ■  OBRTNIKI SO PREJE
LI od davčne uprave občinske 
skupščine odločbe, da mora,jo s  
marcem voditi poslo>viie knjige. 
Imeti jih morajo vsi obrtniki, ki 
zapoeli^ jo  tujo dedovno silo! V 
odk)6bi je tudi predpis, kakSne 
m orajo biti k n ji^ . 2al pa t  knjl- 
gaaTiah še nimajo potrebnih knjig

KOČEVSKE 
NOVICE

niti predvidenih navodil aa njiho
vo vodenje. Obrtniki se z uvedbo 
knjig strinjajo. Pričakujejo pa, da 
to ne bo samo formalno, temveč 
da bodo na njihovi osnovi odmer
jeni tudi davU. Zahtevali bodo tu 
di strožji nadzor nad šušm arji in 
obrtniki, ki nim ajo prijavljene tu 
je delovne sle.

■  ■  ■  RADIO LJUBLJANA bo 
v 'četrtek, 30 m arca, v Domu

Jožeta Seška v Kočev’ju priljublje
no javno mladiivsko odd^o  »Vese
li tobogan«. Od domačih bodo so
delovale šole iz občine Kočevje.

■  ■  ■  TUDI POSTA MOZELJ 
Je dobila avtomatsko telefonsko 
centralo. Območje poSte Moaalj 
im a trenutno le 9 naročnikov. U> 
vodna številka Je 87. 7V> Je po
membna pridobitev za naše območ
ja, saj adaj lahko naročniki iz 
Mbzlja kiUdeJo kadarkoli M e in 
kamorkoli se jim zahoče.

■  ■  ■  MLEKO IN MLEČNE 
JEDI je zelo težko dobiti v gostin- 
skih obratih. Tako se pritožujejo 
občani, posebno samski, ki se hra
nijo v gostiščih. V6asih sioer ima
jo  mleko, vendar ga običajno kma- 
hi zmanjka. Ali ae ne bi dalo ure
diti tako, da W bila v slaščičar
nah večja izbira mlečnih ladelkov 
iti m'ok»?

nih v zvezi s poslovnim skla
dom (financiranje nove stav
be in opreme), predvsem za
radi neenotnih virov finansi
ranja in pomanjkljive ali 
manjkajoče dokumente.

Prisrčne slovesnosti 
ob 8. marcu

pan žena so proslavljali v 
kočevski občini zelo prisrčno. 
Glavna slovesnost je bila že 
6 marca v dvorani množičnih 
organizacij v Kočevju. Na 
njej je govoril član ZZB NOV 
Peter Sobar, žene in mamice, 
ki jih je bila polna dvorana, 
pa so prijetno presenetili ci
cibani, pionirji, mladinci in 
gojenci glasbene šole, ki so 
nastopili v kultuamem delu 
programa. Prisrčne proslave 
so imeli tudi v delovnih ko
lektivih in po vaseh.

Lokacija za NAMO
Ožje lokacijsko dovolj«ije 

za gradnjo nove trgovske hi
še v Kočevju je izdala občin
ska skupščina prejšngi teden 
poslovnemu združevanju za 
industrijsko gradnjo IMOS, 
Ljubljana. Načrti za novo tr
govsko stav<bo (NAMA) so že 
skoraj končani. Gradbeno 
dovoljenje bo izdano cikQli 20. 
nukTca, nato pa se bo gradnja 
kmalu začela. NAMA bo stala 
za spomenikooi (med hote
lom in prodajalno TRIKON).

Nočnine februarja
Februarja letos so v ho

telu Pugled v Kočevju zabe
ležili le 553 nočnin (512 do
mačih in 41 tujih), medtem 
ko so jih februarja lani 711 
(614 domačih in 97 tujih). 
Nočnine so txxrej februarja 
letos upadle kar za 33 od
stotkov; najmočneje so upad
le nočnine tujih gostov, in 
sicer več kot za ik)1.

Izlet v Planico
Poslovalnica SAP v Kočev

ju sprejema prijave za izlete 
na bradicionialne smušLfe po
lete v Planici, ki bodo od 
21. do 23. marca. CJena pre
voza iz Kočevja je 40 din in 
vstopnica 10 ddn (dijaki in 
učend imajo ix>pust). V Ko
čevju doslej ni posebnega za
nimanja za te izlete, v So
dražici pa 90 že do pretekle
ga tedna nabrali prijav za 
dva avtobusa.

■  KOČEVJE — Na hitropotez
nem šahovskem mladinskem pr
venstvu za marec, je zmagal Rudi 
Kamičnik. za njim  so se zvrs^U 
Podkoritnik. Dobrič in Vovk.
TeVTiovnln 1 • »aht.^tov f j  P ■>

^  v  ̂k ,

Na občinski kandidacijski konferenci v Ribnici so izbrali za kandidate za poslance 
v republiški zbor Franceta Ilca, Alojza Andoljška in Danila Moharja, Izvoljen bo

le eden (Foto: Mohar)
\

Predstavljamo vam kandidate
Za 52 bodočih odbornikov kandidira 93 občanov -  V veliki večini volilnih 

enot Je predlaganih več kandidatov, kot bo izvoljenih

V 52 volilnih enotah za volitve odbornikov občin
ske skupščine Ribnica so izbrali za odborniške kandi
dat,e 93 občanov, 50 kandidatov je predlaganih za 
občinski zbor, 43 pa za zbor delovnih skupnosti. Za 
občinski zbor so kandidacijske konference SZDL do
ločile naslednje:

Volilna enota (VE) Grča
rice—̂ Rakitnica: Panc Levstik 
in Pavel Levstik,

VE Dolenja vas: Franc
TVdan in Franc Debeljak,

VE Prigorica: Al0 ()z Lev
stik, VE Nemška vas—Otavd- 
ce: Franc Lovšin,

VE Goriča vas: Stane
Petek in Franc Tanko,

VE Hrovača: Peter Jeoelj, 
VE IOxaica I: Slavka Pu- 

car,
VE Ribnica II: Janez Pu

celj,
VE Ribnica III: Bogo Ab- 

rahamstierg,
VE Goret>ia vas: Peter Ma- 

ležič. Matija Lesar in Alojz 
Oberstar,

VE Biikovica: Ignac Jereb, 
VE Jurjeviča: Franc Lov

šin, Ignac Lesar, Jože Lov
šin,

VE Dolenja Lazi: Anton
Lovšin, Rudi Lesar in Franc 
Dejak,

VE Sušje: Franc Lesar j i  
Janez Kozuia.

VE Velike Poljane: Alojz 
Škulj in Jože A ndol^k,

VE Sv. G r^or: Jože Rigler, 
VE Vinice—Zapotok: Anton 

Govže in Slavko Klun,
VE 2^amostec: Anton Prija

telj in Pavel Češarek,
VE Sodražica I: Gvido

Čarmen in Bojan Trdan,
VE Sodražica II: Ivan Ve

sel in Ivo SJc,
VE Gora: Anton Arko,

Franc Peček in Franc Arko.
VE žimarice: Jože Koš- 

mrli Ludvik Janež in Ivan 
Čampa,

Vt, Retje: Ivan Azeljc,
Franc Košir in Ivan Turk, 

VE Hrib: Janez Lavrič in 
Alojz Lavrič,

VE Travnik: Franc Lavrič 
in Ivan Lavrič,

VE Mali log: Ivan Košmrlj 
in Jože Anzeljc,

Za zbor delovnih skupno
sti so kandidacijske konfe
rence delavnih skujmosti do
ločile naslednje kandidate: 

VE 1 INLES RilHiica: Ma
rko Anzel,;« in V inko Spara
vec,

VE 2 INLES Ribnica: 
Franc Tanko in Franc Zobec, 

VE 3 INLES — obrat Loš
ki potok: 'Inž. Alojz Rupar- 
čič, Franc Levstdk in inž, 
Janez Rus,

VE 4 INLES — obrat Sod
ražica: Božidar Urh in Lado 
Levstek,

VE Stanovano'sko-komunal- 
no podjetje Riibnica: Stane 
Goršič in Jože Klun,

VE Kovinsko podjetje Rib
nica: Stane Skrabec,

VE Tekstilna tovarna — 
obrat Jujevica in žičnica 
Ribnica: Janez Sega,

VE Pletilnica Sodražica: 
Franc M'h“iič. (

VE 2TP Ljubljana—Ribni
ca: Jože Vidervol,

VE »Jelka«, Ribnica: Fa
nika (3elze in Jože Mohar, 

VE zasebni obrtniki: Šte
fan Lovšin, Lado Pertot in 
Ludvik Zajc,

VE KZ Ribnica: Jože Ben
čina,

VE 13 KGP — obrat Rib
nica: inž. Alojz Marolt.

VE zasebni kmetje Dolenja 
vas: Janez Mrhar in Jože 
Dejak,

VE zasebni kmetje Ribni
ca: Aloj«z Mam,

VE zasebni kmetje Sušje— 
Veliike Poljane: Janez Trdan 
in Janefz Ando’šek,

VE zasebni kmetje. Sv, 
Gregor: Jože Dolšak in Čiru 
Grebenc,

VE zasebni kmetje. Hrib: 
Jože Avsel in Franc Debe
ljak,

VE zasebna kmetje, Sod
ražica: Alojz Samsa,

VE 20 osnova šola Ribni
ca: Milena Boar^vac,

VE 21 osnovna šola Rib
nica: Janez Debeljak,

VE osnovna šola Loški po
tok; Olga Mohar in Marjan 
Robba,

VE Zidravstvenl dom Ko
čevje—Ribnica: (volijo dva
odbornika): Angela Kcs-Ka  ̂
lan, dr. Vida Cvar, dr. Alen
ka Voljč in dr. Božidar 
Volj«,

VE družibene organzacije in 
sLužbe: Andrej Mihelič in
Franc Ilc,

VE JLA: Milorad Sipka, 
-r

Kdo bo ribniški poslanec?
Za republiški zbor so kandidati Ilc, Andoljšek in 

Mohar -  Izvoljen bo lahko samo eden

Na občinski kandidacijski 
konferenci 4. marca v Ribni
ci je od 73 delegatov priso
stvovalo konferenci 55. Na 
konferenci so obširno raz
pravljali o kandidatih za re
publiške in zvezne poslance 
ter odgovornosti poslancev do 
volivcev. Menili so, naj kan
didirajo tako v republiško 
kot v zveesno skupščino poli
tično razgledani in fizično 
zdravi ljudje, da bodo kos 
nalogam, ki jih čakajo kot 
poslance v skupščinskih or
ganih.

Za republiški zbor so bili 
potrjeni naslednji kandidati: 
Franc Ilc, zaposlen pri IN

LES Ribnica, Jože Andoljšek, 
direktor tekstilne tovarne Za- 
puže (domačin iz vasi Breže 
pri Ribnici), in Danilo Mo
har, sekretar občinske konfe
rence ZK iz Ribnice. Na kon
ferenci so izvolili 20 delegatov 
za medobčinski kandidacijski 
konferencd v Novem mestu 
in Grosupljem, ki sta včeraj 
potrjevali poslanske kandida
te za zvezno in republiško 
skupščino. Delegatom so pri
poročili, naj podprejo kandi- 
daUiro Dušana Lavriča in 
Anice Sopar, ki bosta kandi
dirala za republiška poslanca 
v kultumo-prosvetnd zbor.

-r

KIBNISKI ZOBOTREBCI
■  ■  ■  NOV SVETTLECl SE 
NAPIS (firmo) je dobila ribnifika 
restavracija. Ta lokal je ie  od 
konca lanskega leta pod upravo 
trdovskega podjetja JEILKA. Rib
nica
■  ■  ■  VELIKEBifU KUPU SNE
GA pred prodajalno turističnega 
drufitva »Spominkarstvo« v Rib
nici (na parki*—e. prostoru) ne 
moreta do živega ne dež ne son
ce. Ta »spomenik« bo verjetno 
ostal Se precej dolgo.
■  ■  ■  OIHCUP Mleka se na ob
močju ribniške zadruge poveču
je  iz leta v leto. Se pred dobrim 
letom je enaSal neka.j nad 1,700.000 
litrov, v lanskem letu pa je na- 
rastel na 2,135.000 litrov, kar 
je velik napredek. V zadrugi 
razm išljajo o nakupu posebnil) 
hladilnikov zu zbiranje mleka po 
vaseh.
■  ■  ■  ZAMISEL U GRADNJI 
CESTE med Lo6kim potokom in 
Loško dolmo je nastala takrat, 
ko je ta kraj spedai pod loSko 
občino, s potoške strani so z de
lom pričeli in spel.fali nekaj kilo
metrov ceste Cesto pa bo treba 
zgraditi š čez Kacno goro. da bi 
se tako povezal * Iy )^o  dolino. 
Tam je zaposlenih nekaj pofoSkih

pomena, saj bi zbliževala dva 
kraja, ki sta sedaj zelo oddalje
na.
■  ■  ■  HRANILNA SLU2BA v 
ribniftki zadrugi Je dobro vpelja
na. Vseh vlagateljev je okrog 
1600 in Imajo vloženih 1,860.000 
din. Vendar pa število vlagateljev 
v zadnjem času nazaduje, kar gre 
na račun povečanja hranilnih vlog 
v banki
■  ■  ■  NOVO UPRAVNO PO- 
SI/)PJE  »Elektro« Kočevje v Rib
nici ima razen pisarniških pro. 
štorov tq(U dve družinski stano
vanji. To bo spet pomagalo k 
omilitvi stanovazijske stiske, ki 
je v Ribnici Se vedno precejšnja.
■  ■  ■  SVOJ NEBOTIČNIK im a 
tudi Ribnica. Dvonadstropne stav
be v bližini Bistrice, zgrajene 
pred vojno, ki pa 'Se vedno ni 
ometiuia, se je  prijelo ime ne
botičnik. Zgrajena je  zelo neso
lidno. V kleteh je podtalna voda, 
pa tudi stanovanja so slaba. Stav
ba je družbena last.

-r
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„Mi smo za Franca Leskoška!“
Na krajevni konferenci ZZB NOV v Črnomlju

v soboto, 1. marca, je bila 
v Cmomlju jcrajevna konfe
renca ZZB NOV, na kateri

»Sumljiva oseba« 
v Adlešičih

1. marca je igralska sloipi- 
na iz Adlešič postavila na 
oder Niišićevo »Sumljivo ose
bo«. Prva predstava je bila 
namenjena domačim šolar- 
je<n, 2. marca pa so nastopa
li pred odraslim občinstvom. 
Igralci so komedijo prav do
bro zaigtrali, škoda le, da na 
predstavi nd bdio strokovne 
komisije, ki ocei>ju;je tekmo
valce v Župančičevem nateča
ju. »Sumljivo osebo« bodo 
ponovili za kirajevni praznik, 
ki bo 22. marca. Da so ftdtle- 
šiški igralci spiloth nastopili, 
gre zasluga predvsem vodji 
dramske skupine učiteljiei 
Mariji Avpčč, pohvailo za do
bro igro pa .zaslužijo tudi 
igrak^i.

RUDI VARDIJAN

Če želite
odgovor ali naslov iz ma
lih oglasov, nam pošljite 
v pismu do lin ico  aU 
znamko za 50 par!

UPRAVA LISTA

je o dosedanjem delu obšir
no poročal predsednik Janez 
Zunič. Sledila je živahna raz
prava, v kateri so navzoči so
glasno podprli predlog, naj 
bi organizacijo ZZB NOV v 
Sloveniji še nadalje vodil 
Franc Leskošek-Luka. Skle
nili so še, da je treba v Čr
nomlju določiU prostor za 
zbirko dcdcimaentov in gra
diva iz NOB in da je treba 
na vseh spominskih ploščah 
in spomenikih obnoviti napi
se

Borca so odločno nesproto- 
vali, da bi partizanske pesma 
postajale popev^ce, kot se je 
zgodilo s pesmijo »Hej bri
gade« v televisdjski oddaji 
»Nditii našega življenja«. Kriti- 
ziraM pa so tudi organis»tx>r- 
je neda(vne. jvrtrflejne proslave 
SNOS, ker niso ne članov 
Zveze botrcev ne mJadine po- 
vabiili, da bi na posrtaji ali 
pred domom pričakali 9 0 ste. 
Užaljeni pa so fcudd zato, ker 
je tudi televizija na doigo 
prenašala pustnd kamen^ v 
Ptuju, veliiko manij possomosti 
pa so pKisvetiili proslavi 
SNOS.

Konfemica je issvoUla novi, 
13-članskd upravni odbor mes
tne organizacije ZZB NOV.

VKLKO C5RNIC

Važno 
za kmetovalce
16. marca bo v črno

maljski občini 7 zborov 
volivcev za kmetovalce, 
na katerih bodo odločali 
o kandidatih, ki bodo 
kmete zastop^i v občin 
ski skupščini- V Dragatu 
šu bo zbor volivcev 16 
marca ob 9. uri v aadruž 
nem domu; v Semiču 16 
marca ob 9. uri v pro 
svetnem domu; v Adleši. 
čih 16. marca ob 9. uri v 
zadružnem domu; na Vi
nici 16. marca ob 9. uii 
v osnovni k)di; v Starem 
trgu 16- marca ob 11. uri 
v 0 6 irK)vni šoli, v Črnom
lju 16. marce ob 9 uri 
T sejnd sobi ObS in v 
Gribljali 16. marca ob 
14. uri T gasilskem domu.

Črmošnjice: 
lepa udeležba

Na nedavnem občnem zbo
ru-krajem e cu'ganizacije RK 
v Ormo£nijXcah je bila le;pa 
udeležba, silasti je treba po- 
hvaltti moSke..Sklenili so, da 
bodo letos Se več poesomocsti 
posvećaii krvodagalskim akci
jam. Precej so raz^iravljadi o 
deAu podmaaidkarijev. Letos 
bodo ti skrbeli sa čistočo v 
šoli, raaen tega pa Uidi za 
fail^eno v vsej vasi.

Po vsej občini zbori volivcev
Od 13. do 19. marca bo v črnomaljski občini 43 zborov volivcev po vaseh, 
kjer bo padla dokončna beseda o kandidatih za odbornike in nekatere 

poslance -  Volivci bodo dobili tudi več pojasnil

Anton I>vojmoč, predsed
nik občinske skupščine Čr
nomelj, sklicuje v dneh od
13. do 19. marca zbore vo
livcev, na katerih bodo 
občani odločali o kandida
tih za odbornike občinske
ga zbora ter o poslanskih 
kandidatih za republiški 
zbor in zvezni družbeno 
politični zbor. Razen tega 
bodo volivci dobili odgo
vore na vprašanja, ki so 
jih postavili na minulih 
kandidacijskih konferen
cah.

Zbori volivcev bodo: za 
Črnomelj I 17. marca ob
18. uri v sejni sobi občin
ske skupščine; za Cmo* 
melj II 13. marca ob 18. 
uri v sejni sobi ObS; za 
Črnomelj III 14. marca ob
18. uri v sejni sobi ObS; 
za Črnomelj IV 18. marca 
ob 18. uxi v menzi podjet
ja Begrad.

V Crmošnjicah 14. mar
ca ob 18. mri v prostorih 
osnovne šole.

V Vrčicah 15. marca ob
18. uri pri Vonetiču.

V Rožnem dolu 16. mar
ca ob 14. uri v čakalnici 
železniške postaje.

V Kotu 15. marca ob 17. 
uri pri Bukovcu v Kotu.

V Črešnjevcu 16. marca 
ob 14. uri v zadružnem do
mu.

V Stranski vasi 16. mar
ca ob 14. uri v gasilskem 
domu.

Na Vrtači in v Semiču 
16. marca ob 9 .uri v Pro
svetnem domu v Semiču.

Na štrekljevcu 16. mar
ca ob 14. uri v prostorih 
osnovne šole.

v Starem trgu 16. mar
ca ob 11. uri v prostorih 
osnovne šole.

V Adlešičih 16. marca ob 
9. uri v zadružnem domu.

V Marindolu 15. marca 
ob 19. uri v osnovni šoli.

V 2uničih 15. marca ob
19. uri v gasiliSkem domu.

V Gorenjcih 15. marca

V deželo prihaja pomlad — najnovejSi pomladni 
vzorci vsega tekstilnega blaga in konfekcije pa 
v poslovalnico

• O e l e i e U s t i h ^  ČRNOMELJ

Č R N O M A L J S K I  DR OBI R
■  SEMINAR ZA VODJE tol- 

klom lh skupen, ki sta  ga 1. In 2. 
m arca vodila v Omomlju pred. 
Raanovi In jnS. Bruno Ravnikar, 
Je lepo uspel. Udeležilo se ga je 
22 foUdoiristoiv Iz 9 ^cupin ne po- 
dro6>u črnomailjske obćlne, te 
Metlike pa ni bUo nikogar.

■  v  VSEH DELOVNIH ORGA
NIZACIJAH in ustanovah so se 
ob dnervu tena oddoilžUi svojim 
sodelavkam z manjSimi slovesnost
m i Jo družabnimi prireditvami. 
Osreci!tx]a proslava, poe>ve6ena te
mu dnevu, pa Je bila 8. m arca v 
kulturnem  domu.

■  v  OKVIRU NATEČAJA je v 
nedeljo, 9. marca, gostovala na 
Butoiraju gralska skur«a iz Dob
lič. so »Postržka« in Celi

B njim  prim anje oMln-
akva.

■  V NEDELJO JE  BIL v Or- 
nomilju kratek seminar za člane 
strokovne kocnlsje, ki bodo oce
njevali dramslce prireditve za 2u- 
pančlčevo nagicado. Seminar sta 
v o ^ a  strokoimjaka is republiške
ga sveta ZKPO Itlarjan Belina in 
Jože VocBi;.

■  DELAVCI PODJETJA ELEK- 
TRO so te dni napeljevali povsem 
novo električno napeljavo v Spod- 
nJUi Gribljah. Rekonstrukcijo zu
nanje elelčtrlčne napeljave bi de
loma krUl iz družbenih sredstev, 
nekaj pa bd morali prisoevati do
mačini z delom in v materialu. 
Dela pa se zavlačujejo zato, ker 
se občani ne morejo dogovoriti o 
svojem prispevku Sele nekajdnev
na prekinitev električnega toka jih 
je T^risilile k sodelovanju

■  PREJŠNJI TEDEN so 6M na 
geljni, pa tudi diruge rože prav do
bro v denar. Kar so mell naprodaj 
na trgu. so kmahi poprodali, pre
cej SoiAov pa so Omomaljd na- 
ktrrriH v Novem mei«tu

Ob 19. uri pri Jožetu Po- 
žeku.

V Dragatušu 16. marca 
ob 9. U)ri v  zadružnem do
mu.

Na Tanči gori 15. mar
ca ob 19. uri pri Antonu 
Stefandču.

V Dragovanji vasi 15. 
marca ob 19. uri pri An
tonu Panjanu.

Na Belčjem vrhu 16. mar
ca ob 14. uri pri Francu 
Goršetu.

Na Velikem Nerajcu 15. 
marca ob 19. uri pri Jo
žetu Rogini.

Na Sinjem vrhu 16. mar
ca ob 9. uri v osnovni šo- 
U.

Na Preloki 15. marca ob 
19. uri v osnovni šoli.

V Ziljah 15. marca ob 
19. uri v osnovni šoli.

Na Vinici 16. marca ob
9. uri v osnovni šoli.

V Stari Lipi 16. marca 
ob 14. uri v osnovni šoli.

V Učakovcih 16. marca 
ob 9. uri v osnovni šoli 
Vinica.

V Gribljah 16. marca ob 
14. uiri v gasilskem domu.

V Cerkviščih 15. marca 
ob 19. uri v gasilskem do
mu.

V Tribučah 16. marca ob 
14. uri v gasiHskem domu.

V Dobličah 16. marca ob 
14. uri v osnovni šoli.

V Kanižarici 14. marca 
ob 18. uri v samskem do
mu.

V Kočevju 15. marca ob 
19. uri pri Sterku.

V Loki 19. marca ob 18. 
uri v sejnd sobi občinske 
skupščine.

V Butoraju 15. marca 
ob 19. uri pri Mariji Po- 
žek.

Na Taičjem vrhu 16. mar
ca ob 14. uri v gasilskem  
domu.

Na Stražnjem vrhu 16 
marca ob 14. uri v gasil
skem domu.

V Petrovi vasi 16. mar
ca ob 14. uri v gasilskem 
domu.

V Pesincu 15. marca ob 
19. uri pri Jermanu

V Vranovičih 15. marca 
3b 19. uri v gasilskem do 
mu.

V Vojni vasi 14. marca 
ob 18. uri pri Weissu.

Pridite na zbore volivcev!
Peter Vujčič, predsednil< metiiši<e občine, skli

cuje v prihodnjili dneh 25 zborov volivcev

Občane vabijo na zbore vo
livcev, kjer bodo odločali o 
ljudeh, ki bodo prišli na 
kandidatno listo za odbornike 
občinske skupščine ter o 
kandidatu za republiški zbor 
ki za iK>slanskega kandidata 
zvemiega družbeno-.politi6nega 
zbora.

Zbori volivcev bodo: V Me
tliki 1 — 14. marca ob 19. 
uri v sejni sobi občinske 
skupščine;

V Metliki 2: 14. marca ob 
19. uri v sindikalni dvorani 
tovarne BETI;

V. Bleiliki 3: 17, marca ob 
19. uri v sejni sobi občanske 
skupSčine; '

V MetUki 4: 18i marca ob 
19. uri y sejtu sobi občinske 
s>kupS6ine;

V Metliki 5: 14. mairca ob 
19. uri v sindikalni dvoiani 
tiovaime Novofeks; -

V Rosalni«A: 15. marca ob 
19. uri v gasaSskem domu za 
Rosalnioe in Radoviče;

Na Božakovem: 1€. marca

ob 14. uri v prostorih osnov
ne šole za Božakovo. želebej 
in Rakovec;

V Dra.šičih: 16. marca ob 
14. uri v novem gasilskem do
mu za vasi Drašiči, Vidošiči, 
Železniki, Krmačina in Ka
menica;

V Slamni vasi: 15. marca 
ob 19. uri v vaški hiši za 
Slamno vas in Boldraž;

V Bojanji vasi: 16. marca 
ob 14. uri v vaški hiši za Bo- 
janjo vas in Krašnji vrh;

Na Lolmci: 15. marca ob
19. uri v vaški hiši za obe 
Lokvici in Trnovec;

Na Radoviči: 16. marca ob 
14. uri v gasilskeim domu za 
Badovioo, Bado6e in Ostrlž;

- N« Grabrovco: 15. marca 
ob 19. uri v vaški kleti;

V Dragom!ji vasi: 16. marca 
ob 14. uri v gasilcem  domu 
za Dragomljo in .Berečo vas;

.N« Suhorju: 16. ixuux:a ob 
14. uri v prosvetnem donni za 
Gorenji in Dolenji Suhor, Bu-

šinjo vas, Malo Lešče in 
Brezovico;

Na Jugorju: 16. marca ob
14. un v osnovni šoli Sela za 
zacij za Gradac, Klošter in 
Skemljevec, Božič vrh;

Na Hrastu: 16. marca ob 14. 
uri v gostilni Brunskole za 
Hrast, Dole, Drage in Rav- 
nace;

V Rosalnicah: 15. marca ob
19. un v gasilskem domu za 
Ourile in Svržake;.

V Gradcu: 15. marca ob 19. 
uri v klubu družbenih organi-

V torek, 4. marca, je bil v 
Okljuko;

Na K r^ncu: 1&. marca ob
19. uri v gasilskem domu za 
Krasinec.  ̂ PrilOBje, Boginjo 
vas;

V Podzemlju:-. 16. marca ob
10. uri' v osnovna, šoili za vasi 
Podzeme'lj, M3ake, Boršt, 
Grm, Zemeiij, Kapljišče in 
Skrilje;

V Krivoglavicah: 15. marca 
ob 19. uri v .gasilskem domu 
za G ornje in Dotontje bobra- 
vice, Krivc^lavice in Geršiče;

Na Pruhbstku: 15. marca
ob 19. uri pri Ivanu'Kambiču 
na Primostku za vtsĉ i Priino- 
stek in Otok.

KOMET se je odločil za razširitev
Prihodnje leto bo industrijsko podjetje KOMET 
praznovalo 10-ietnico obstoja -  Dotlej bi radi 
začeli z nujno potrebno razširitvijo prostorov

Delavska svet industrijske
ga kcHifekcijskega podjetja 
KDMET v Metliki se je odlo- 
čid za modernizacijo in raz
širitev proizvodnje, kar bi 
lah.«) uresničili s pomočjo 
posojila. Z dograditvijo no
vih prostorov in z rekon
strukcijo bi labko podvojili 
vrednost letne proizvodnje, 
izboljšali bi kvaliteto in teh
nologijo dela, zmanjšali re
žijske stroške, povečali se
rijsko delo itd.

Sedanjo proizvodnjo zelo 
ovira in p>odražuje delo v več 
stavbah. Lani je podjetje iz
vozilo za 1,458.425 din izdel
kov, po rekonstrukciji pa bi 
se tudi izvoz občutno pove
čal, saj je na tujem trgu 
veliico povpraševanja po Ko- 
metovih izdelkih.

Komet bd za uresničitev 
načrtov potreboval samo kre
dit pod običajnimi pogoji. 
Glede te ^  je bilo že več po-

Za zdaj samo 
obljube!

Idejni projekt za gradnjo 
otroške varstv^ie ustanove v 
Metlike bo do 10. aprila kon
čan, nato bo licitacija za od
dajo gradbenih del in maja 
se bo gradnja začela. Vse le
po teče, le pri prispevkih me
tliških koQektivov se je malce 
zataknilo. Prispevke so ob
ljubili vsi, zaenL<rat pa up
ravnemu odboru sklada še 
nihče ni pc»lal sklepa dedav- 
skega sveta, koliko je kdo 
pripravljen dati. Na ustne 
obljube se m zanesti!

govorov. Sodeč po doseda
njih uspehih podjetja in nje-

Na Gabrovcu 
so že rigolali

Buldožer je na Gabrovcu 
že 15 vinogradnikom zrigolal 
vinograde, obnovo pa bodo 
nadaljevali še v Siianmi vasi, 
na Badovioi, v Drašdčih in 
na Vinomeru. Buldožer se bo 
na metliškem območju zadr
ževal še dva meseca, vino
gradniki pa ga radi naročajo, 
ker jim za 140 din na uro 
naredi neprimerno več AOt 
delavci. Zadruga ima na za
logi tudi dovolj trsnih cep
ljenk, ki jih prodaja po 
2.40 din.

Dobro obiskana 
kmetijska 

predavanja
Na Radoviči, v Drašdčih, v 

Grabrovcu, na Božakovem in 
v Slamni vasi so imeli pre
tekli, teden kmetijska pireda- 
vanja, katerih se je udeležilo 
lepo število zasebnih kmeto
valcev. Direktor metliške za
druge inž. Janez Gačndk in 
vodja vinske kleti inž. Jiildj 
Nemanič sta s kmeti obrav
navala vzgojo trte in zaščito 
vinogradov ter uporabo ume
tnih gnojil in herbicidov.

govih nx>žnostih aa uspešno 
pos<k>vanje v bodoče, obsta
jajo realne možnosti za vra
čanje posojila.

Prihodnje leto bo KOMET 
praznoval 10-letnico obstoja, 
v  tem kratkem času se je 
podjetje lepo uveljavilo na 
domačem in zadnje čase tudi 
na tujem trgu. Prizadevni ko
lektiv bi zaslužil pomoč vsaj 
v obliki posojila, da ba še 
vidnejše napredoval, če bodo 
načrt o modernizaciji in raz
širitvi podjetja lahko izpelja
li, bodo povečali tudd število 
zaposlenih.

REGINA FAR

Letos prvič 
dovolj žlindre

Na mecinškem oomočju 
kmetje že precej tcupujejo 
umetna gnojila za spomladan
sko setev. 2e januarja je šlo 
precej gnojil v promet, kaže 
pa, da bodo zmetje gnojili 
približno tako, kot so prejš
nja leta. Kupci z zadovoljst
vom ugotavljajo, da je letos 
prvič na tržišču dovolj žlindre, 
ka jo imajo najraje. Cene se 
od lani niso spremenile, še 
zmeraj pa so previsoke. Meit- 
hška zadruga bo v spomiar 
ffeuviki setvi razprodala pri
bližno 500 ton umetnih gnojdL

S P R E H O D  P O  METLIKI

V Starem trgu 
prevoz urejen
Poročali smo, da nKwa- 

jo otroci iz nekaterih od
daljenih vasi pešačiti v 
osnovno šolo Stari trg po 
več kilometrov tn da se 
starši zaradi tega hudo 
pritožmjejo. Problema ni 
več, ker je s 1. februar
jem prevoa v šolo urejen. 
Otroke iz Zagoadaca, Ko
ta, Radencev, Dečine in 
Podgore vozijo v šolo in 
domov. Zaenkrat bo otro
ke vozil kombi vsaj v zim
skih in spomladanskih 
mesecih. Ni še znano, od 
kod dobiti 30.000 din, ko
likor bi veljal celoletni 
prevoz v šolo.

■  NOVO IZVOLJENI ODBOR
podružoice prosvetiiih 

delavcev v Metliki se je na prvi 
seje 28. februarja konstitulrai ta 
kole: predfiednik prof. Zvonko Rus, 
tajnica Albina Pfeifer, blagajničar
ka Marija Knez. V odboru je Se 
osem drugih članov. Reševali so 
tekoče zadeve, letos pa bo odbor 
sloičal pripraviti nekaj predavanj, 
vrniti o b i^  prosvetoim delavcem 
v ZeJemikih in narediti večdnev
no ekskurzijo v soeednje države.

■  NA ZADNJEM T O R K O V ^ 
SEJMU 4. m arca so v autmenju 
bližajočih se poljskih del v večji 
meri pričeli i<rodajatl razi»  se
menje. Lliter korenja ali pese so 
parodajall po 8 din, četoulčka po 
8 do 9 din. Liter koruze je bil 1 
din, prosa 1,80, ječmena 3 din, 
koruzne moke 1,50 in ajdove mo
te  3,50 din. U ter fiž(da .'e vdjal
4,50 do 5 (Un, seljna glava 1 din 
in venec čebule 3 do 5 din. Pro
dajali so tudi pure in purane, prve 
po 60. druge po 75 din. Jajca fio 
bila 1*0 4,50 do 5fxlinaxjev

■  DAN ŽENA SO V METLIKI
lepo proslavil v dmnu Partizana. 
Pozornost sta  v ^ u d iia  prva na
stopa pevskega zbora tovarne BE
TI T«d vodstvom tov. Zore H& 
rakovičeve in mladih godbenikov 
na pihala pod taktirko tov. Iva
na Jerina Oboji utegnejo doaeCl 
8e lepe uspehe.

■  MLADINSKA ORGANIZACIJA 
V TOVARNI BETI bo 23 marca 
organizirala avtobusni izlet v Pla
nico, kjer si bodo ogledali smužke 
polete na novi velikanki.. Vsak ude
leženec bo prispeval 10 Ndin, dru
go pa bo poraviuil sindikat.

■  DAVČNA UPRAVA OBČIN
SKE SKUPSClNE Metlika je pri
čela ostreje izterjavaU davke in 
davčne pri^ievke. K m etc i, ki 
do 31. marca 1968 ne bodo porav
nali starih davčnih obveznosti, ne 
bodo v aprilu potrdili zdravstvenih 
knjižic, veljavnih Ta tekoče leto.

■  V SREDO, 5. MARCA, je v 
Metliki v 59. ietu starosti um rl 
K ar^  Kompare. V mladosti se je 
izučil čevljarsikega poklica. Nekaj 
časa je igral tudi i« i mestni god
bi na p il^ a . Ko so Italijani crim- 
pdirali Belo krajino, se je leto 
1942 paridnižil partizanom. Takoj 
po voji^ le bil kurir na metliSki 
(Ačini in ljudje se ga §e spoml- 
itjajo, kako je kot » d n ji metlifikl 
b o b n u  z bobnom razglažai občin, 
ske odloke

NOVICE
ČRNOMALJSKE

KOMUNE

METLIŠKI 
TEDNIK



»DOLENJKA« -  trgovsko podjetje na 
debelo in drobno -  N o v o  m e s t o

o b j a v l j a  
prosto delovno mesto

SALDOKONTISTA
P o g o j i :  srednja ekonomska šola z 2 leti prakse 
na enakem ali podobnem delovnem mestu.

Poskusno delo bo trajalo en mesec.

Nastop dela takoj ali po dogovoru.

Interesenti naj pošljejo ponudbe v 8 dneh p>o objavi 
s potrebnimi doka2dli.

KMETIJSKA ZADRUGA METLIKA

r a z p i s u j e
na podlagi sklepa zadružnega sveta

JAVNO LICITACIJO
za prodajo naslednjih osnovnih sredstev:

-  traktor Ferguson 35
-  kamion TAM 4500
-  več dvoosnih traktorskih prikolic
-  več rabljenih dvobrazdnih plugov 

ter ostalih priključnih strojev
-  zemljišče v k. o. Griblje,

parcela št. 110/1 — stavbišče z gospodarskim 
poslopjem.

Licitacija bo 19. marca ob 9. uri na obratu Mestni 
log v Metliki.

R A Z P I S
Komisija za urejanje delovnih razmerij

r a z p i s u j e  sledeča delovna mesta:

1. 5 VAJENCEV
a) 2 vajenca za vodovodnoinstalaterska 

dela,
b) 2 vajenca za kleparska dela,
c) 1 vajenca za instalacije centralnih 

kurjav,
2. SKLADIŠČNIKA s trgovsko izobrazbo, 

po možnosti kovinske stroke,
3. ADMINISTRATORKO z administrativno 

šolo in 2-letno prakso za vodenje bla
gajne in administrativnih del.

Razpis velja do zasedbe delovnega mesta.

OMP »INSTALATER« 
Novo mesto

Z AHVALA
Ob bridki izgubi ljubljenega moža, očeta, starega 

očeta

FRANCA BRULCA
iz Velikih Brusnic

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem, prija
teljem, predstavnikoma sindikalnih organizacij, UJV 
Novo mesto in NOVOLESA Straža, ki so nam izra
zili sožalje, pokojniku pa poklonili veliko lepega 
cvetja in vencev ter ga v tako velikem številu od 
blizu in daleč spremili dio njegovega tihega zadnje
ga doma. Posebno se zahvaljujemo organizacijam 
ZB Brusnice in terena Kandija za izkazano čast s 
svojimi prapori, njihovima predstavnikoma tov. Jar
cu in tov. Stibriču ter predstavniku množičnih orga
nizacij terena Kandija tov. Purebru pa za ganljive 
besede ob odprtem grobu.

2alujoči: žena Marija, hčerki Pepca in Tončka 
ter sin Franc z družinami.

ZAHVAL A
Ob bridki izgubi našega

A N TO N A  B O H A
iz Jurjeviče

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijate
ljem, znancem in vaščanom, ki so ga spremili na 
zadnji poti in mu poklonili vence in cvetje. Iskrena 
zahvala članom gasilske čete Jurjeviča za spremstvo, 
obema govornikoma za poslovilne besede ob odpr
tem grobu ter duhovnikoma za poffcebni obred.

2alajoči: žena Mara, hčerki Marija in Slavka, 
mati Frančiška, oče Alojz, brst Lojze in Ivan 
1  družinama

GRAMEX TRGOVSKO PODJETJE

LJUBLJANA

Vedno imamo na zalogi bogato izbiro vseh vrst gradbenega materiala:

CEMENT •  BETONSKO ŽELEZĆ •  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 LJUBUANI!

» K R K A a
tovarna zdravil -  
Novo mesto

r a z p i s u j e

javno licitacijo za prodajo osnovnih 
sredstev:

1. tovorni avtomobil TAM 4500,
• leto izdelave 1962, izklicna cena 

17.000 din;

2. kombi IMV,
leto izdelave 1965, izklicna cena  ̂
4.500 din.

Licitacija bo v ponedeljek, 17. marca 1969, ob 9. uri 
v obratu Ločna, Novo mesto. Cesta herojev 45.

Zastopniki delovnih organizacij morajo pred licita
cijo predložiti komisiji za prodajo osnovnih sred
stev pooblastilo svoje delovne organizacije, zasebni 
interesenti pa kavcijo v 'višini 10 % izklicne cene. 
Interesenti si lahko ogledajo vozila vsak dan od 
7. do 14. ure.

GLASBENA ŠOLA ČRNOMEU

u s t a n a v l j a  na p>obudo družbeno- • 
političnih organizacij

MLADINSKI PIHALNI ORKESTER

Vabimo mladince in tudi mladinke (predvsem tiste, 
ki so zaposleni v proizvodnji in doma, pa tudi dija
ke iz nižjih razredov ginmazije, poklicne kovinske 
šole in učence višjih razredov osnovne šole), da s 
svojim pristopom in delom v mladirvski godbi oživi
jo dejavnost, ki je v ponos vsakemu mestu.

Prijavite se lahko ustno ali pismeno na naslov: 
GLASBENA ŠOLA. ČRNOMELJ, tel. 76-093.

Razpis velja do 31. marca t. 1., zato pohitite s 
prijavami.

OSNOVNA ŠOLA »MIRANA JARCA« 
V ČRNOMLJU

o b v e š č a  starše, da bo

VPISOVANJE V I. RAZRED
v soboto, 15. marca, ob 11. uri ▼  šoli 
v Zupančičevi ulici 8.

Pri vpisu naj predložijo izpisek iz rojstne matične 
knjige. Vpisovali bomo otroke, rojene v letu 1962 in 
januarja 1963, ter pogojno otroke, rojene v febru
arju 1963.
K vpisu naj pridiejo samo starši, ker bo zdravniški 
pregled naknadno.

ZAVOD ZA KLLTURNO DEJAVNOST NOVO MESTO

r a z p i s u j e  prosta delovna mesta:

DELAVCA ZA PROSVETNI SERVIS 
DELAVCA ZA BlUETERSKO DELO
POGOJI:
1. aredoja izobrazba elektro stroke, veselje do amaterskega 

kultumo-prosvetnega dela in  smisel za organizacijo deda;
2. p ( ^ ln a  osnovna šola: prednost imajo delavci, ki obvla
dajo katžno obrt.

Za delovna mesta je predi>isano dvomesečno rouilaisno delo.

Kandidati, M tepolAjujejo sploSne pogoje, mora>o poleg pro
šnje p(redlo£iti Se kratek življenjepis in dokassila o izobrazM.

Razpis velja do zasedbe delovnih mest

AMD SEVNICA

p r o d a
naslednja vozila 
v voznem stanju;

1. TOVORNI AVTO
TAM PIONIR, letnik 1960
2. OSEBNI AVTO 
FIAT 750, letnik 1962
3. OSEBNI AVTO 
FIAT 750, letnik 1963
4. MOTORNO KOLO 
TOMOS PUCM, letnik 1958

Ogled vseh vozil je v 
društveni garaži vsak 
dan od 8. do 12. ure

Licitacija bo v soboto, 
22. marca 1969, ob 9. uri 
v delavnici AMD Sev
nica.

h a v a .

Mercator

TEMELJNA
1ZOBRA2EVALNA
SKUPNOST
ČRNOMELJ

r a z p i s u j e  
delovno mesto

ŠOFERJA
D kategorije

Prošnjo z dokazili je 
treba poslati v 15 dneh 
po objavi razpisni ko
misiji Temeljne izobra
ževalne skupnosti Čr
nomelj.

TERENSKI
AVTOMOBIL

znam ke L and R over

p r o d a j a

Veterinarska 
postaja 
Novo mesto

Vozilo je dobro ohra
njeno.

m

Delovna skupnost 

OSNOVNE ŠOLE 
ŠKOCJAN

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

KUHARICE
v šolski kuhinji.

P o g o j  : kvalificirana ku
harica in 2 leti prakse.
Nastop 1. 4. 1969. — Po- 
slnisno delo traja 15 dni. 
— Stanovanja ni.
Prijave pošljite najkasneje 
do 28. 3. 1969.

m
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K A J  { |  v PRENOVLJENI-TRGOVINI OKRAS |{
V A M U  na Glavnem trgu v Novem mestu vam nudimo veliko izbiro BI

zlatnine, nakita, budilk, stenskih, ročnih in električnih ur. 131
kristala, keramike, spominkov, igrač in bižuterije. 131

BI
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B A D IO  l^U BLJA .N A
■  PETEK H. MARCA: 8.0u

Glasbena matineja. 8.55 Pionir
ski tednik 10.15 Pri vas doma.
11.00 Pore 'a  Turistični na
potki za tu j ' goste 12.30 Kmetij
ski nasveti — Vinko Strgar; Ku
hinjske diSavnlce v domačem 
vrtu. 12.40 J e z  polja in potoke.
13.30 Priporočajo vam . 14.35
Na&i poslušalci čestitajo in po
zdravljajo 15.2C Napotki za tu 
riste. 15.25 Glasbeni mterrnezzo. 
15.45 Turističnt oddaja. 16.00
Vsak dan za  vas. 17.15 Koncert 
po željah poslušalcev. 18.15 Zvo
čni razgledi po zabavni glasbi.
19.00 Lahko noč otroci! 19.15 Mi
nute s pevko Bredo Kodela. 20.00 
Nfiši amaterski zbori tekmujejo. 
2j.30 Dobimo se ot; isti uri. 21.15 
Oddaja o morju in pomorščakih.

■  SOBOTA, If. MARCA: 8.08
Glasbena m atineja. 8.55 Radijska 
šola _a nižjo stopnjo (ponovitev)
— Tio in velik: pregrada. 9.25
»čez travnike zelene« 10.15 Pri 
vas doma. 11. Poročila — Tu
ristični napotki za ttije goste.
12.30 Kmetijsk nasveti — Tone 
Zafošnik: Obstoj našega vino
gradništva je ■> nevarnosti. 12.40 
Makedonske narodne pesmi. 13^0 
Priporočajo vam . . 14.30 V ved
rem ritmu. 15.40 NaS podlistek — 
R. Bradbury: Veliki ogenj. 16.00 
Vsak dan za vas 17.05 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 Majdo Sepe. 20.00 
Spoznavajmo svet in domovino.
21.30 Iz fo n o t^e  radia Koper.
22.15 Oddaj» z naše izseljence.

■  NEDEXJA, IP MARCA: 8.05 
Radijska igrp zs» otroke — Josip

KriSkovič: »Bel. iiiija« 9.05 Sre 
Čanja v studiu 14. 10.05 Se pom- 
nite, tovariši . Ladislav Grad- 
Kijev: Z Lackovim odredom na 
skrajnem severu. 10.30 Pesmi t)or- 
be in ^ela. 10.4J>—13.00 Naši po
slušalci ie - ''ta jo  '.n pozdravljajo
— vmes ob 11.OC Poročila — Tu
ristični napotki ia  tuje goste.
11.50 Pogovor s poslušalci 13.30 
Nedeljska reportaža. 13.50 Novi 
ansambli domačih 14.30 Hu
moreska tega tPdna — A. Aver- 
čenko: Kame: za vratom. 15.05
Nedeljsko športno pojraldne. 17.30 
Radijska igra — Alija Isakovlč: 
»Kaljenje«. 19.00 I<ahko noč, o t
roci! 19.15 Glasbene razglednice.
20.00 »V ne '1o zvečer«. 22.15 
Serenadni večer.

■  PONEDEUEK 17 >1ARCA: 
8.08 Glasbena matineja. 8.55 Za 
mlade radovedneže. 10.15 Pri vas 
dcMna. 11.00 Poročila — Turistič
ni napotki za tuje goste. 12.30 
Kmetijski nasveU -  Edi SMie- 
gačnik: Spomlad-^nski pregled če
bel 12.40 Majhen koncert pihal
nih orkestrov. 13.30 Priporočajo 
vam . 14.35 NaSi poslušalci 
čestitajo in pozdravljajo. 15.20 
Glasbeni intermezzo 16.00 Vsak 
dan za vas. 18.35 Mladinska od
daja: »Interna 469«. 19.00 Lahko 
noč otroci! 1.. Minute s pev
ko 'M arjano Deržaj 20.00 Skupni 
program JRT — stiidio Zagreb. 
2215 Za ljubitelje jazza.

■  TOREK, 18. MARCA: 8.08 
Operna m atineia. 10.15 Pri vas 
doma. 11.00 Poročila. — Turistič
ni napotki za tuje goste. 12.30 
Kmetijski nasveti — Inž. Zvone 
Kovič: Možnosti i)ogodbenega pri
delovanja zdravilnih rastlin 12.40

T E L E V IZ IJSK I

Slovenske narodne pesmi. 13.30 
Priporočajo vam . . . 15.20 Glas
beni intem ezzo 15.45 Jezikovni 
pogovori 16.00 Vsak dan za vas.
18.15 V torek na svidenje! 18.45 
Pota sodobne medicine Dr. Lud
vik Ravnik: IzJruSnje iz športne 
medicine. 19.0L Lahko noč, ot
roci! 19.15 Minu i  pevko Alen
ko Pinterič. 20.0. R ^ ijsk a  igra
— Peter Karvaš; »Sedem prič«.
21.15 Deset pevcev — deset me
lodij. 22.15 Skup-.;-, program JRT
— studio Sarajevo

■  SR ED A . VIARCi\: 8.&«
Glasbena matineja. 8.55 Pisan
svet pravljic in tpodt) 10.15 Pri 
vas doma. 11.0( Poročila — Tu
ristični napotki za tuje goste.
12.30 Kmetijski nasveti — vet. 
Ivan Mrzel: Zdravstveno varstvo 
kokoši nesnic pri zasebnih rej
cih. 12.40 Od vas do vasL 14.35 
Naši poslušaiCi čestitajo in po
zdravljajo 15 40 Naš podlistek — 
ZV. Golob: Pro.og 16.(» Vsak
dan za vas 17.05 Mladina sebi 
in vam. 19.00 Lahko noč, o t
roci! 20.00 »Ti .n opera« 22 15 
S festivalov jazza

■  ČETRTEK. .MARCA: 8.08 
Operna matineja 8.55 Radijska 
sola za višjo stopnjo (ponovitev)
— Potovanje - Indijo. 10.15 Pri 
vas doma. 11.00 Poročila — Tu
ristični napotki za tuje goste.
12.30 Kmetijsk nasveti — Inž. 
Albin Striter- Posvetovanje o 
mediteranskem kmetijstvu. 12.40 
P iha ln i  orkestri na koncertnem 
odru. 13.30 Priporočajo vam . .  . 
14.05 »Mladina poje«. 14.45 »Me
hurčki«. 15.20 Glasbeni Interme
zzo. 16.00 Vsak dan za vas. 19.00 
Lahko noč, otroci! 19.15 Minute

pevko E3do Viler. 20.00 Četrt
kov večer domačin pesmi in na
pevov. 21.00 Literarni večer — 
Večer s slovensko pesnico Sašo 
Vagri. 21.40 Glasbeni nokturno.
22.15 Komomo-sr'a.sbeni

industrija zaštitnih 
sredstava pri radu

Z A G R E B
Trg žrtava fašizm a 1 - POB 381

PROIZVAJAMO SREDSTVA:
—  ZA ZAŠČITO GLAVE
—  ZA ZAŠČITO OČI
—  ZA ZAŠČITO SLUHA

' —  ZA ZAŠČITO DIHALNIH ORGANOV
—  ZA ZAŠČITO DLANI IN ROKE
—  ZA ZAŠČITO TELESA
—  ZA ZAŠČITO STOPALA IN NOGE
—  IN OSTALA ZAŠČITNA SREDSTVA IN 

PRIBOR

Pri nabavi zaščitnih sredstev se poslužite našega kataloga.

Obiščite nas v ZAGREBU, Trg žrtava fašizma 1 (tel. 410-855)
Račkoga ulica 11 (tel. 413-712)

BEOGRAD: Sremska 14 (tel. 628-925)
SKOPJE: Bulevar JNA 25 (tel. 43-926)

NEDEUA, 16. MARCA

9.00 KMETIJSKA ODDAJA V 
MADŽARŠČINI (Beograd)

9.25 POROČILA (Zagreb)
9.30 NARODNA GLASBA (Zgb)

10.00 KMETIJSKA ODDAJA (Beo
grad)

10.45 PROPAGANDNA ODDAJA 
(Ljubljana)

10.50 OTROŠKA MATINEJA: Dak- 
tari (Ljubljana)

11.40 PLANICIA OD BLOUDKA DO 
GORIŠKA (Ljnbljana)

11 50 TV KA2IPOT (Ljubljana)
13.30 SAHOVSKI KOMENTAR 

(Beograd)
14.00 PLANICA NEKDAJ IN DA

NES (Zagreb)
14.30 KOŠARKA LOKCMMOTIVA : 

JUGOPLASTIKA (Zagreb)
16.00 Stockholm: SVETOVNO HO- 

KEJSKO PRVENSTVO SRE
ČANJE SZ ; ŠVEDSKA — 
prenos (EVR)

pribl.
18.15 NE BOJ, SE! — angleški 

film (Ljubljana)
20.00 TV DNEVNIK
20.35 G. Mihič: SAMCI — humo

reska (Beograd)
21.20 VIDEOFON (Zagreb)
81.35 ŠPORTNI PREGT..ED (JRT)
22.00 TV DNEVNm (Beograd)

PONEDELJEK, 17. MARCA

9.35 TV V SOLI (Zagreb)
10.30 RUŠČINA (Zagreb)
11.00 OSNOVE SPLOŠNE IZO

BRAZBE (Beognul)
14.45 TV V ŠOLI (Zagreb)
15.40 RUŠČINA (Zagreb)
16.10 ANGLEŠČINA (Beograd)
16.45 KULTURNA PANORAMA V 

MADŽARŠČINI (do 17.00) 
(Beograd)

17.35 H. Ch, Andersen: SVINJSKI 
PASTIR — švedska otroška 
oddaja (Ljubljana)

18.00 PO SLOVENIJI (Ljubljana) 
18.25 PROPAGANDNA MEDIGRA

<_ijubljana)
18.30 NEGA NOVOROJENCA — 

zdravst^enr oddaja (Ljub)
18.50 VRNITEV JAZZA (Beograd) 
19.20 ZNANOST IN MI (Lj)
19.45 CIK-CAH
20.00 TV DNEVNIK
20.30 3-2>-l (Ljubl.iana)
20.35 Dušan Nikolajevič: PREK 

MRTVIH — rV dram a beo
grajske TV (Ljubljana)

. .  GF>ASBENA ODDAJA OB 
100 LETNICI SMRTI HE& 
TORJA BERLIOZA (Ljub)

. . .  po r o č il a  (Ljubljana)

TOREK, 18, MARCA

9.35 TV V SOLI (Zagreb)
10.30 ANGLEŠČINA (Zagreb)
11.00 OSNOVF Sf-LOŠNE IZO

BRAZBE (Beograd)
14.45 TV V ŠOLI (Zagreb)
15.40 ANGLEŠČINA (Zagreb)
IG 10 FRANCOšCINA (Beograd)
17.45 RISANKA (Ljubl.iana)
18.00 GRAND VARIETE — I, del 

lutkovne serije (I4ubl,1ana)
18jJ0 PO SLEDEH NAPREDKA 

(L.jubljana^
18.40 NOVOSTI 12 STUDIA 14 

(L.f ubijana)
19.05 OBIŠČITE Z NAMI PARIZ 

(L.lubl.iana)
19.50 CIK CAK
20.00 TV DNEVNIK 
20 30.^-2-1 (Izubijana)
80 45 Stockholm SVETOVNO HO

KEJSKO PRVENSTVO II. 
in III. tre tj. SZ : KANADA 
— prenos do 22.15/22.30 
(EVR)

22.15 OROŽNIKI — ltaU.ian.skl ce
lovečerni film (li.iubljnna)

23.45 PO'/^OCTLA C .Inhl.iana)

SREDA, 19. MARCA

9 35 TV v SOLi (Zagreb)
17.15 MADŽARSKI TV PREGLED 

(do 17.30) (Beograd)
17.45 Bologna: FESTIVAL OTRO

ŠKE PESMI — prenos 
(EVR)

18.50 SKRIVNOSTI NARAVE — 
s e r i j s k i  f i lm  ( L ju b l j a n a )

19.15 GLASBENA ODDAJA 'S ara 
jevo)

20.00 TV DNEVNIK ( L ju b l j a n a )
20.30 3-2-1 ( L ju b l j a n a )
20.35 NITI NAŠEGA 2IVUENJA

— mladinsko tekmovanje
(Ljubljana)

21.35 EKRAN NA EKRANU (Zgb)
22.35 POROČILA (Ljubljana)
22.45 KOLESARSKA DIRKA MI

LANO — SANREMO — po
snetek (Zagreb)

ČETRTEK, 20. MARCA
9.S5 TV V SOL’ (Zagreb)

10.30 NEMŠČINA (Zagreb)
11.00 ANGLEŠČINA (Beograd)
14.45 rV V SOLI — ponovitev 

(Zagreb)
15.40 NEMŠČINA — ponovitev 

(Zagreb)
16.10 OSNOVE SPLOŠNE IZO

BRAZBE (Beograd)
17.45 PIONIRSKI TV DNEVNIK 

(Ljubljana)
18.15 MLADINSKI PEVSKI ZBOR 

IZ MARIBORA — oddaja iz 
cikla Naš! zbori

18.45 ZABAVNI SPORED (Bgd)
20.00 rv  DNEVNIK (Ljnb’ljana)
20 30 3-2-i (Ljuoljaiia)
20.35 PAZI NA OTROKA — odda

ja  iz cikla Ko bo pomlad 
(Ljubljana)

21.05 MED SLOVENSKO IN NEM
ŠKO POEZIJO — oddaja iz 
cikla Kulturne diagonale 
(Ljubljana)

.iJ.OO SVETOVNO HOKEJSKO PR
VENSTVO V STOCKHOLMU 
posnetek tekme Kanada : 
ZDA (Ljnbljana)

, , .  POROČILA (Ljubljana)

PETEK, 21. MARCA
8.35 rv v SOLI (Zagreb)

10.00 SMUČARSKI SKOKI V 
PLANICI — prenos do pribl.
12.30 (Ljubljana — EVR)

12.30 FRANCX)SCINA (Beograd)
14.45 TV V SOLI — ponovitev 

(Zagreb)
16 10 POSNETEK SMUČARSKIH 

SKOKOV ’ PLANICI (Ld) 
18.10 NAIKA serijski mladinski 

film (Ljubljana)
18.30 SVET NA ZASLONU (Lj)
19.30 TV DNEVNIK (Ljubljana)
20.00 Stockholm: SVETOVNO HO

KEJSKO PRVENSTVO — 
Srečanje CSSR : SZ (do 
22.15/22.30 (EVR — Ljubi j)

22.15 VES — VEM — qui* (Lj)
23.45 POROČILA (Ljubljana)

SOBOTA, 22. MARCA
8.35 TV V ŠOLI (Zagreb)

10.00 SMUČARSKI SKOKI V 
PLANICI — prenos do pribl.
12.30 (Ljubl.)ana — EVR)

17.45 PO DOMAt £  Z BENEŠKI- 
MI FANTI (Ljubljana)
kla Sprehod skozi ča.s (LJ) 

19 40 PET M IN IT ZA BOLJŠI 
JEZIK (L.1nbljana)

19.45 CIKC^AK (Ljubljana)
' 20.00 TV DNEVNIK (Ljubljana)

20.30 3-2-1 (Ljnbljana)
20.35 FESTIVAL ZABAVNHl ME

LODIJ ZAGREB 69 — pre
nos (Zagreb)

22.05 MASCEVALCI — serijski 
film (Ljubljana)

2B.55 TV KAŽIPOT (Ljubljana)
23.15 POROČILA (Ljubljana)
23.25 ZAKLJUČNI DEL FESTIVA

LA ZAGREB 69 — pnpnoB 
(Zagreb)

ker
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v TEM TEDND VAS ZANIMA'
Petek, 14. marca — Matilda 
Sobota, 15. m arca — Klemen 
Nedelja, 16. mansa — Hilarij 
Ponedeljek, 17. m ar. — LJubislava 
Torek, 18. marca — Edvard 
Sreda, 19. marCa — Jože 
četrtek , 20. marca — Igor

Brežice: 14. in 15. 3. ameriški 
barvni film »Bonnie in Clyde«. 
16, in 17. 3. ameriSki barvni 
film  »Tobruk«. 18. in 19. 3. fran
coski Cilm »Usodna gospo^čna«.

Črnomelj; od 14. 16. 3. ajne- 
riški barvni film  »Hombre«. 18. 
m  19. 3. ameriSki barvni film 
»Nori Pierrot«. 19. in 20. 3. fran
coski barvni film »Avanture v 
Carigradua.

Kočevje — »Jadran«: 17. 3. Ita
lijanski barvni film »Balada o re- 
volveraSu«. 18.3. ameriški film

»Umazana kupčija«. 19. 3 am en 
ški barvni film »Alarm v Fe- 
jerkriku«. 20. 3. »Bledolični ubi
jalec«.

Kostanjevica: 16. 3. francoski 
barvni film  »Stoj in streljaj!« 19. 
3. ameriSki film »Boginje ljubez
ni«.

Metlika: od 14. do 16. 3. ame
riSki barvni film  »Na svidenje, 
punčka«. Od 14. do 16. 3. ameri
ški barvni film »Človek z zaho
da«. 19. in 20. 3. ameriSki barvni 
film »Alfi«.

Mirna: 15. in 16. 3. ameriški 
film »Bo žest — odred smrti«. 19. 
in 20. 3. ameriSki film »Dr. No«.

Mokronog: 15. in 16. 3. ameri
Ski barvni film »Ona in njeni 
možje«.

Novo mesto: od 15. do 17. 3. 
ameriški barvni film »Nat Matt 
Helm ljubi in ubija«. Od 18. do 
20. 3. ameriški barvni film »La- 
dy L«.

POTUJOČI KINO NOVO ME-
STO: od 14. do 18. 3. ameriški 
barvni film »Veličanstvena noorci 
v letečih škatlah.«

SLUŽBO DOBI
SPREJMEM VAJENKO. Stanova

nje preskrbljeno. Frizer Ciril 
Pucelj, Novo mesto.

RESNO DEKLE sprejmem za po
m oč v gospodinjstvu pri 4-član- 
ski družini. Stanka Mrva, Pod- 
gora 72, Ljubljana-Sentvid.

ISCEM FANTA, ki bi po službi 
■ pomagal na kmetiji. Preskrbim 
mu službo v tovarni ali na žagi. 
Dam mu hrano in stanovanje. 
Peter Mesec, ,2abnica 1, 2abnica 
pri Kranju.

VŽASIEM za pomoč v gospodar
stvu upokojenca ali upokojen
ko, ki ima voljo do govedi. 
Preskrbljeno stanovanje, hrana, 
primerna količina pijače in pla
čilo po dogovoru. Javite se; 
Stanko Požun, Dobrava 11, Se
novo.

TAKOJ SPRtUMEM pošteno dekle 
ali m lajšo upokojenko za po
moč v gospodinjstvu k 4-član- 
ski družini v Novem mestu. 
Naslov v upravi lista (422/69).

l!%CEM GOSPODINJSKO PO.MOC- 
NICO k 4-članski družini. Pis
mene ali ustne ponudbe na na- 
alov P. Crnčić, Koštialova ul. 27, 
Novo mesto.

ISCEM DEKLE ali starejšo žen
sko, ki bi pazila na dva otroka. 
Plačam po dogovoru.. Zglasite se 
v nedeljo popcridne. Angelca Bo
žic, Zagrebška, sto'pić C, Novo 
mesto.

TAKOJ ZAPOSLIM KV ali priuče
nega zidarja in delavca za grad
bena dela. Oglasite se pismeno 
ali osebno na naslov. Aloje 
Škrajnar, Topniška 28. Ljubljana.

VEC MIZARSKIH POMOČNIKOV 
sprejmem takoj. Stanovanje za 
samce preeftrbljeno. Splošno m i
zarstvo Slavko Kene, Radovlji
ca, Predtrg. Ljubljanska ul.

GOSPODINJSKO pomočnico takoj 
sprejmemo k 4-61a»3ki družini. 
Ugodni pogoji, centralno ogreva
nje. Mohar, Ljubljana. Domžal
ska 8

PRODAM
PROD.A.M dobro ohranjene trak

torske krožne brane. Krnc, 
Žabja vas 6, Novo mesto.

PRODAM kuhinjsko kredenco m 
šolsko omarico. Modic, Ločna 
22 b. Novo mesto.

PROn.AM suhe smrekove plohe, 
debelina 30, 50 mm. Stanči Po
žun. Sevnica, C.H.M. 11.

PROD.VM rabljeno lončeno {>eč — 
kamin. Cankarjeva 29. Novo 
mesto.

PRODAM nov »hobelpank«. Anton 
Golob, Sela 3. Šentjefnej

PRODAM STRUŽNICO in le>eno 
barako (16mJ). LukSič. Kandij- 
ska 2, Novo mesto.

PRODAM Šivalni stroj Jax po 
ugodni ceni. Viktor Vegelj, Ste
fanova 22. Ljubljana.

PRODAM vodovodni hidrofor z 
elektrić«>im motorjem. Kirar, 
Dobmrška vas 20, Škocjan.

PRODAM 1500 kg sena. Stane 
Rozman, Partizanska 23 — Tr- 
pinčev mlin. Novo mesto.

PRODAM KVADRE — 25 X 50 cm. 
Alojz GluSič, Gor. Jesenioe 11, 
Sentruftort na Dolenjskem

PRODAM AVTO »SKODA« letnik 
1966, dobro . ohranjen. Cena 
1.100.00 Sdin. Jože Sirotka, Tru
barjeva 1, Novo mesto.

KUPIM
KUPIM navadno 3-tonako harmo

niko v dobrem stanju. Martin 
Režek, Radoviča 75, Metlika.

POSEST

SLUŽBO IŠČE
V OSKRBO VZAMEM dva otroka 

za 8 ur. Naslov v upravi lista 
(427/69).

STANOVANJA
V RIBNICI iščemo za svojega 

uslužbenca opremljeno sobo za 
čaa od 1. aprila dalje in po 
dogovoru za določen čas. Zaže
lena je tudi domača hrana. Do
bro plačilo. Ponudbe sporočite 
Delavski univerzi Kočevje, lah
ko po tedefonu štev. 8(^089.

ISCEHtl SOBO in ktiMnJo ali več
jo  aobo v Novem mestu ab 
bližnji okolici. Plačam vnaprej. 
Mara Zupančič, C^esta heax>jev, 
Novo mesto.

ODDAM kletno stAZKyvanje in pra- 
sobo. Naslov v upravi lista 

(367/68).
ISCEM iMopremljeno sotoo v No

vem m ejtu. Na^ov v upravi lista 
(405/69).

MOTORNA VOZILA

PRODAM MOPED T-U (SOOO Inn). 
Franci Santa^, Kostanjevica na 
Krici.

PROD.AM vse rezervne dele za 
Olimpijo, letnik 1950. Albin
NovSak, Dolenji Boštanj 39,
BofitanJ pri Sovnici.

PRODAM MOPED t robra tncc, do
bro (riminjon. Franc Saje, Jab- 
lan 38, Mirna peč.

M(M*ED COLIBRI, dobro ohra
njen, prodam. Tone Saje. Irča 
vas 67, Novo mesto,

PRODAM Zartavo 750, letnik 1966. 
InS. Mlakar, g. o. Tretonje, tel. 
at0v. 83-089.

PROI>AM FIAT 730, dobro ohra-
il)«n. Jerele, Mostne njive, blok 
6. Novo mesto — telefon 21-652.

PREVZAMEM srednje posestvo s 
preužitkom od starejših ljudi 

* v oskrbo. Dam tudi kavcijo.
Naslov v upravi Msta (411/69). 

PRODAM manjše posestvo v Veli
ki Bučni vasi (zazidljivo). Na
slov v upravi Usta (416/69). 

PRODAM polovico hiše v Sevnici, 
Savska cesta 6 s pritiklinan^ 
in vrtom. Cena po dogovoru. 

PRODAM VINO<«RAD a zidanioo 
blizu Novega mesta. Naslov v 
upravi lista (420/69).

PRODAM POSESTVO vseh kultur 
— 7 ha 2 gospodarskim poslop
jem, takoj vseljivo, v Gabmiku 
pri Škocjanu. Piaaiene informa
cije dobite pri: Jo&e Soloe, Za- 
bukovje pri Sevnid.

PRODAM 'dve parceli vinograda z 
zidanico v iškupnl izmeri 50 arov 
in kostanjev kolosek. Parcele so 
v Bojniku. Censi Je ugodna. Ivan 
Ferfcolj, Zloganje, Škocjan. 

p ro d a m  dva vinograda (po 30 
arov) in dve zidanici — 500 m 
od avtoceste, primemo za vi
kend, vse T dobrem stanju. Na- 
adov v upravi lista (394/69) 

PRODAM VINOGRAD r  Ti«ci gori. 
Oena ugodna, prin:»emo za vi
kend. Franc Avsec, Mačkovcd 21, 
Otočec.

PRODAM NEDOGRAJENO H180 
V Šmihelu. S itar, avtobusni pro
m et (30RJANCI, Noivo mesto. 

PRODA.M njivo In travnik v Cefiki 
vasi, StaiMelJ, Prečna, Novo me
sto.

RAZNO
PROTI SLADKORNI BOLEZNI,

protinu in tolSCavosti (bolezen
skemu dobeljenju) pomaga ro- 
gaSki DONAT vrelec. Dobite ga 
v Novem m estu pri HMKLJNIKD 
— id. 21-129, STANDARDU 
(MERCATORJU) — tol. 21-158 tn 
pri DOLENJKI — tri. 21-440. 

atLATO DARIIX) po najnovej« 
modi vam izdela zlatar v (3ospo- 
<Osi 5 T Lt^ibdjaol ({olec imiver-
S9).

Novo mesto — Dom JLA: od 
14. do 16. 3. italijanski film »Taj
ni agent »SIGMA—3«. 17. in 18. 3. 
domači film  »Kletev zveste žene«. 
19. in 20. 3. ameriški film »Go
spodar Havajev«.

Ribnica: 15. in 16. 3. ameriSki 
bturvni film »Brod za izposojeva- 
nje«.

Sevnica: 15. tn 16. 3. ameriSki 
film »Ranč smrU«. 19. 3. ameri
Ski film »Plača m  vraga«.

Sodražica: 15. in 16. 3. ameri
ški barvni film »Drugi dih«.

Trebnje: 15 in 16. 3. ame
riški barvni kavbojski film »Cma 
komanda«. 18. 3. ameriški barvni 
film »živeti svobodno«.

Tratnikovemu očetu in mami iz 
Irče vasi ter sinu Jožetu, ki služi 
vojaški rok v Banjaluki, aa n ji
hovo praznovanje Se dosti srečnih 
in zdravih let — Zlatka.

Jožetu Gazvodi in sinku iz Ka
nade želijo za njun praznik vse 
lepo, posebno zdravja, Gazvodovi 
Iz Šentjošta in Andrejčlčevi.

PRODAM MOPED na dve brzini in 
gumi voz. Naslov v upravi lista 
(391/69).

PRIMO 150 ccm, dobro ohranjeno, 
zelo poceni prodam. Golob. Je
rebova ulica 20, Novo mesto.

MARČEVSKO 
VREME 

V PREGOVORIH
Tisto leto, ko v sušcu 
grmi, lakote bati se ni. — 
Če je na štirideset mu
čencev lepo, bo štirideset 
dni ositalo tako. — če je 
Jožef lep in jasen, je do
bre letine prerok glasen. 
— če se na Jožefa vreme 
zvedri, prežene za letino 
kmetu skrbi. — Ce na Ga
brijela dan zmrzuje, slana 
nič več ne škoduje. — Do 
Benjamina kar zeleno, bo 
osprej posušeno.

LUNINK >1KNE:
18. 3. @ ob 05.51
26. 3. ^ ob 01.48
2. 4. ^  ob 19.45

Sestri Pepci Železnik, ki živi v 
Ameriki, želi vse n a j l e ^  za njen 
god in da bi Se mnogo let živela 
zdrava in veseila, sestra Ančka iz 
Otočca. Enako želijo bratje in se
stre. Ix>jzetu pa lep pozdrav.

ZASEBNI OBRTNIKI,
avtoprevozniki in gostilničarji 
Dolenjske in Bele krajine
(občane Novo mesto, Metlika, Črnomelj, 
Trebnje)

v a b l j e n i

na ustanovni občni zbor
združenja samostojnih obrtnikov Dolenjske

v nedeljo, 16. 3. 1969, ob 8.30 v sindikalnem 
domu v Novem mestu

Dragi mami Kristini in očetu Jo
žetu Kozanu iz Tribuč čestitamo 
za nj;ui življenjski praznik in jim a 
želimo še mnogo let, hčerka Štef
ka. Tinca z možem in sin-Jože.

Sestri Jožefi Kordan z Mirne 
želi vse najboljše za god brat Tone 
iz LjuMjane.

Dragemu sinu, bratu in nečaku Jo
žetu Zornu, Id živi v Kanadi, 
iskreno čestitajo za njegov praznik 
mama, ate, Olga. brat Silvester. 
Čestitki se iiridružujejo teta Joži
ca, stric Franc z družino in Ka- 
st^čevi.

Dragemu Jožetu Selanu, ki služi 
voja.ški rok v Sabcu, želijo vse 
lepo za god mama, ate, Jo^ca z 
družino, Mimi z možem in Polde 
z ženo

Dragemu možu, očetu in stare
mu očetu Jožetu Kaplerju iz Za- 
vinka pri Škocjanu mnogo lep-dh 
želja za praznovanje. Domači.

Autun Kruiijc in .Anton Deželan 
iz Brusnic prepovedujeva pašo rac 
in kokoši na parcelah 101 In 110. 
Kdor tega ne bo upošteval, ga 
bova sodno preganjala.

Dragemu stricu in botrčku Jo
žetu Jermanu iz Ločne pri No
vem mestu želimo vse lepo. za 
njegov praznik, največ po zdravja, 
Polde z družino, Martina z dru
žino. in Angelca z družino. Enako 
želimo tildi sestri Pepci in sinu 
Jožku, ki služi vojaSki rok na 
Reki.

Podpisani Dominik Krevelj, po
sestnik, Vranje 16, Sevnica, prekli
cujem 3 tem obrekljivo izjavo in 
obžalujem dogodek, ki se je pripe
til 11. februarja 1969 v samopo
strežni trgovini v Sevnici, kjer sem 
neutemeljeno obdolžil Karla Radiča 
iz Lončarjevega dola. Zahvaljujem 
3e R a d i^ , da je odstopil od ka
zenskega pregona.

RAZPIS

Podpisana Frančiška Breiovar, 
Dol. Dobrava pri Trebnjem, pre
klicujem neresnične besede, ki sa n  
jih govorila zoper Jožeta Majdeta, 
A n tc^  Grivca in Jožeta Grivca. 
Zahvaljujem se,' ker so odstopili 
od tožbe.

Anton Zupančič. Žabja vas 74, 
Novo mesto, prep>oveduJem pašo 
kokoSi po mojem vrtu. Kdor tega 
ne bo upošteval, ga bom sodno 
preganjal. ,

Prepovedujem vožnje in pašo ko
koši po mojih parcelah. Kdor tega 
ne bo upošteval, ga bom sodno 
r<reganjala. Marija Boldan, Pod- 
gozd 16, Dvor.

Olga Vehovec, Žužemberk 12,
opoGsarjam vsakogar, da nisem 
plačnica doU^iv, ki jih dela moj 
nvjž Igoff Vdiovec, niti ni on upra
vičen prodajati premičnine.

KMETIJSKA ZADRUGA RIBNICA 
r a z p i s u j e  

prodajo osnovnih sred-stev:
1. gospodarske stavbe (destilarna 

Sodražica in druge gospodarske 
stavbe),

2. prikolice za avto in traktor,
3. silokombai\) (Tarup in PorSrit),
4. priključki za Perguson — sejal

nica, klinasta hrana, 2 medred- 
na ktilvatorja, 1 pet^delni gladki 
valj in dvobrazdni plug,

5. molzne naprave (Be'je),
6. vozovi, težki, gumarji, rabljeni, 

in konji,
7. parna lokomobila in ostale na

prave za destilacijo eteričnih 
olj

8. mostna tehtnica v Ortneku ter 
drugi stroji in naprave.

Javna licitoci>je bo 29. 3. 1969
ob 9. uri dopoldan na posestvu
IJgar pri Ribnici na Dolenjskem.

Licitacija avtomobilov
Zdravstveni dom Novo meato 

prodaja 3 osebne avtomobile fiat 
750. Licitacija bo 22. tega nteaeca 
ob 8. uri za družbeni in ob 9. uri 
za zasebni sektor na dvorišču 
mehanične delavnice Zdravstvene
ga doma Novo mesto, nasproti 
hotela Kandija.

Po dolgi m mučni bolezni nas je 
za vedno zapustil naš oče, stari 

oče in brat

MARTIN iVEC
iz Lokvice 

Iskreno se zahvaljujemo vodstvu 
in strežnemu osebju Doma počitka 
v Metliki za vso skrb in nego, 
ter vsem sorodnikom in znancem, 
Id so ga spremili na njegovi zad
nji poti, gospodu proštu, bogo
slovcem in sestram  iz semenišča. 
Iskrena zahvala gasilcem iz Lok
vice, tovarišu Pezdircu za poslo
vilne besede ob odprtem grobu, 
kakor tudi organizacijah ZB in 
SZDL Lokvica.

Žalujoči: hčerke Anica, Marija, 
Martina, sin Stane z družinami 
in sestra Terezija

Ob b^dki -izgubi naše drage žene, 
mame, stare mame in sestre

ANE KASTELIC 
roj. KRALJ

z Dolža 30 
se Iskreno zahvaljujemo sorodni
kom, sosedom, posebno Mariji 
SaSok, ki je bila v ponvoč v težkih 
trenutkih. Zahvaljujemo se tudi 
gospodu župniku za spremstvo in 
poslovilne besede ob odprtem gro
bu. Enako se zahvaljujemo učitelj
skemu koliktevu osnovne šole 
Stopiče in Dolža za sprem-Jtvo. 

Žalujoči: . mož Janez, sinovi 
Janez, Tone in Cvetko z d ru 
žinam . hčerke Anica, M ari^  z 
družinami in Tinca z možem, 
ter brat Jože z družino

INICIATIVNI ODBOR

POPRAVEK
v  zahvali za, pomoč in so

žalje ob smrti Jakoba DIĆE- 
KA iz Slovenske vasi pri Ko
čevju na zadnji strani 10. šte
vilke našega tedndika je bilo 
pomotoma tisLtano ime Jako
ba DICKA. Druždnd DIČEKO 
se aa napako vljudno opra
vičujemo.

Upraî a DL

lOoEVESTILA »
Cementno strešno opeko, do

stavljeno po 1 Ndin, dobite v 
marcu takoj. Cem«itarstvo, Mila
na Majcna 47, Ljubljana

Ekspresno očisli oblačila Pral
nica in kemična čistilnica. Novo 
mesto, Germova 5.

Ščetke za Ipščilce in za sesalce 
za prah obnavlja ščetarstvo Armič, 
Ljubljana, Tržaška 52.

Vabimo vas na ples, ki je vsa
ko nedeljo v gostilni v Beli cer
kvi. 16. marca igrajo Veseli 
fantje.

Zdra\-ilišče Dolenjske Toplice 
bo namesto venca in v spomin po
ko jim a Avgusta Jazbinška-Ika 
nudilo v svojem zavodu dvema 
partizan-skima materama lOdnev- 
no brezplačno zdravljenje in ce
lotno oskrbo.

Sadjarji, pozor! Prodam sadike 
nizkodebellh jablan. Martin. Bar
bo, Mali kal 11, Mirna peč.

Prav je, da zveste:

Kovačeva
kobila

je
vedno

bosa...

■  LJUDSKI PREGOVOR je tokrat dobil po
močnika v tiskarskem škratu: pretekli četrtek 
nam jo je slednji zagodel prav na tem mestu, 
ko je zapisal, da bere »zdaj ^sak četrtek Dolenj
ski list že 29.187 Stalnih naročnikov«, kar pa 
seveda ni res: pretekli teden ga je bralo že 
39.873 stalnih naročnikov ali skoraj 700 več kot 
smo po pomoti tiskali. 2^adnji teden se je šte
vilka še malo povečala; danes imamo 29.912 
stalnih naročnikov, medtem ko prodamo v kol- 
portaži na teden 1.030 izvodov. Razlika do na
klade, ' ki znaša danes 33.530 izvodov, odpade 
na brezplačne izvode, ki jih pismonoše še ved
no delijo v naši akciji »NOVI NAROČNIKI 
1968/1969«.

■  Vsem starim in novim naročnikom — lep 
pozdrav!

Vaš
•DOLENJSKI LIST

Ob izgubi ljubega moža, očeta, 
tasta in starega očeta

ANTONA BORŠTNARJA
se najtopleje zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, prijateljem  in znan
cem, ki so ga spremili na zadnji 
poti, vsem darovalcem cvetja in 
venoev, govornikom, nosilcem pra
porov, pevcem, občinski skupščini 
in ZB Sevnica ter krajevni oi^anl- 
zad ji ZB Tržišče in ZB Krmelj, 
gasilcem za njihov zadnji fozdrav 
in udit^Jskemu zboru osemletke 
Tržišče. Zahvaljujemo se tudi dr. 
Humarju za dolgoletno zdravlje-, 
nje. Posebiui zahvala sosedom in 
v îem, ki so nam  pomagali in laj
šali bolečine v najtežjih trenutkih.

Zahvala tuđi gospodu župniku, 
žalujoči: ieoa Ivanka, sin
Drago in hči Ivanka x dnižino

Vsem zdravnikom In strežnemu 
osebju internega oddelka bolnice v 
Novem mestu, posebno Se dr. 
Koscu, dr. Hlibfiarju in dr. Pri- 
modUčevi, se islkrano zahvaljuje za 
vso skrtj In zdravljenje pacdent 
Franc Fink ia Ir6e vasi pri Novem 
mestu.

Ob prezgodnji sm rti našega očeta

JANEZA DULARJA
se zahvaljujemo osebju kiirtirškega 
oddelka novomeške bolnišnice, dr. 
Zlvkoviiču, podjetju NOVOLES, 
sosedom, duhovniku, obema pev
skima zboroma, gasilcem In vaem 
ostaUm, ki so njemu in nam v 
težldh dneh stali db strani in nam 

kakorkoli pomagali. 
ŽalLt'oči: otroci in drugo so
rodstvo

Vrtičkarji, pozor! Potrebne' ko
ličine kokošjega ^ o ja  lahko ku
pite pri Kmetijsld zadrugi Novo 
mesto — delovišče Graben. Tam 
lahko nabavite tudi sladko seno, 
slamo in sadno žganje. Informa
cije zahtevajte po telefonu šte
vilka 21-406.

NESREČE
Nesreča na železniškem 

prelazu
3. marca ob 22.30 se je prlpe- 

.ila prometna nesreča na cesti n, 
reda Krško—Radeče V smeri Ra 
deč je vozil voznik osebnega av 
tomoblla Franc Potokar iz Hor 
Jula. Ko je pripeljal do železni 
škega prehoda v Dol. Boštanju, 
kjer so bile železniške zapornice 
zaprte je mimo nilh po levi stra 
ni zapeljal na tir in tam  obstal. 
Tedaj je iz T reb n j^ a  pripeljal 
potniški vlak. Ijokomotiva je za
dela osebni avto in ga rinila pri
bližno 200 m na most čez Savo. 
Voznik in žena sta pravočasno 
skočila iz avtomobila. Lokomoti
va je iztirala in se ustavila. Ua 
vtoinoA}ilu je za okrog 30,000 dm 

škode.

Novo mesto: z vozilom 
v arkado

Janez Progar se je 8. marce zju
traj peljal z osebnim avtomobilom 
po novomeškem Glavnem trgu; Za
radi n^irim em e hitrosti in ^ b e  
proglednooti ga je P<rl trgovini 
ASTRA zaneslo v aricado B e ^ r je -  
vo hiše. dlcodo so ocenili na 3.0()0 
dinarjev.

LASTNIKI IM IZDAJATELJI: občinsice lu>nleren- 
Ce SZDL Brežice, Črnomelj. Kočevje, Krško, MetU 
ka, Novo mesto, Ribnica, Sevnica in Trebnje

UREJUJE UREDNIŠKI ODBOR: l>3ne Godnik 
(glavni In odgovorni urednik), Ria BaCer, Slavko 
Doki, Miloš Jatcopec, Marjan Legan, Marija Pado- 
van, Jože Primc, Jožica Teppey In Ivan Zoran Teh
nični urednik: Marjan MoŠkon

IZHAJA vsak četrtek — Posamezna Številka 70 
par (70 starih din) — Letna naročnina: 32 Ndin 
(3200 Sdln), polletna naročnina 16 novih dinarjev 
(1600 Sdin); plačljiva je vnaprej — Za inozemstvo 
62.50 novih dinarjev (6S50 Sdin) oz 5 ameriških do
larjev ali ustrezna druga valuta y  vredno.sia 5 amerl 
Skih dolarjev — Tekoči račun pri podr SDK v Novem 
mostu: 521-8-9 -  NASLOV UREDNIŠTVA IN UPRA 
VE Novo mesto. Glavni trg 3 — Pogtn) predal: 33 — 
Telefon: (06B) 21-227 — Nenaročenih* rokopisov In 
fotografi.t np vnn'amn -  Ti.ska CP »Dnlo« v I,JublJani


