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Referendum 
je uspel!

Na obm očju nekateiih  k ra 
jevnih skupnosti v novomeški 
občini so volivci na nedelj
skih volitvah odločaili tudi 
o  krajevnem  sam oprispevku: 
v KS Novo m esto o  samoprL- 
spevsu  za gradnjo novih šol, 
v KS šm arje ta  o sam opri
spevku za nakup nove opre
m e za novo šolo in  v KS 
Otočec o sam oprispevku za 
ureditev javne razsvetJijave, 
pokopališča in  javnih poti. 
V krajevni skupnosti Novo 
m esto se je  na referendum u 
odločUo za sam oprispevek 
59^ odst. od vpisanih voliv
cev, v krajevni skupnosti 
Smaarjeta pa se je odločilo 
zanj 74,3 odst. od vpisanih 
volivcev. K rajevni samopri- 
spevCiC bo torej v KS Novo 
mesto podaljšan, v KS šm ar- 

'je ta  bo uveden na novo, med
tem  ko izid referendiuna v 
KS Otočec v času, ko o tem 
poročam o, še ni znan.

Kurirčkovo pošto s pozdravi maršalu Titu so pretekli 
četrtek predali v Starem trgu ob Kolpi kočevslđ pio
nirji črnomaljskim. Dan prej so_ v Kočevju pri spo
meniku Svobode kočevski pionirji in odjasli slovesno 
sprejeli kurirčkovo pošto. Ob tej priložnosti so pio
nirji izvedli krajši kulturni program, na slovesnosti 
pa je govoril narodni heroj Jože Boldan-Silni. (Foto: 

Primc)

V Velenju: „Dobrodošli!"
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27. aprila 1969 
.. VELENJĆ

Velenje, Iger se bomo v ne
deljo, 27. apirila, sešli na ve
likem slavju, je  eno najlep
ših m est v Jugoslaviji. Zdaj 
im a 10.000 prebivalcev, do
stopno pa je  iz Savinjske do
line (po asfaltirani cesti z 
odcepom pri Petrovčah) in 
po sloviti soteski reke Pake 
tuda s koroške strani. Iz 
Izubijane do Velenja je 88 

Mesto je zmano po vsej 
državi predvsem  po svoijd a r
hitektonski ubranosti in 
skladnosti, kar m u daje pe
čat 90d0bw  urejenega m esta, 
ki slovi predvsem  tudi po 
številnih zelenicah in cvetlič
nih nasadih. Mesto je zani
mivo za domačega in  tajega 
tu rista , 2aiano Velenjsko jeze- 
lo  privablja vedno več go
stov v tx> »najmdajše ru d ar
sko mesto« Jvigoslavije, ki je 
hkrati upravno, kulturno te r

Tako kot na volišču v Šentjerneju v novomeški občini (na sliki) je_ bilo minulo 
nedeljo, 13. aprila, že v zgodnjiii jutranjih urah na domala vseh voliščih v Jugo
slaviji. Čeprav je bilo slabo vreme, so ljudje trumoma p ^ a ja li in oddajali svoje 
glasove, zavedajoč se, da s tem potrjujejo, to, kar smo že zgradili, in to, kar de 

nameravamo. (Foto: Polde Miklič)

Izredna udeležba na volitvah!
Kot volivci in občani smo v sredo in v nedeljo pokazali izredno zavest —  
Z glasovi za kandidate smo potrdili že opravljeno delo in se  izrekli, da 

smo pripravljeni to delo nadaljevati

gospodarsko središče Šaleške 
doline.

Inž. Peter Krapež, predsed
nik ObS v Velenju in pred
sednik odbora za proslavo pri 
obč. konferenci SZDL, je za 
27. aipril poslal poadrawno do
brodošlico vsem, ki pridejo 
na ta  vseslovenski prassnik v 
Velenje. 2e 26. aprila zvečer 
bodo odprli v m estu razstavo 
»Štajerska in Koroška v revo
luciji«, ob 20. TJTi pa bo kon
cert Partizanskega invalidske
ga pevskega zbora v veliki 
dvorani kulturnega doma v 
Velenju. V nedeljo, 27. apri
la, se bo osrednja proslava 
začela natanko ob 11. uiri sre
di Velenja.

Prijavite se občinskim šta 
bom zaradi prevoza v Vele
nje!

Dva pom em bna dneva — 
9. in 13. april — ko smo kot 
občani neposredno volili od
bornike in poslance, sta  za 
nam i. Čeprav je bilo vrem e 
zelo slabo, padala sta dež 
in sneg, to  ni oviralo voliv
cev, da ne bi trum om a pori- 
hajali na volišča izpolnit svo
jo  delovno dolžnost. Prav 
gotovo so imeli naši delov
n i ljudje pred očmi vse ti 
sto, kar sm o ustvarili v po
vojnem obdobju socialistično 
graditve, in tudi vse tiste 
velike in svetle načrte, ki še 
čakajo, kdaj jah bomo ures
ničili.

Nedeljske volitve so dejan 
sko bile dodcaz naše samo- 
ujjravne zrelosti in  ssavesti, 
saj tok ra t prviič po vojni ni
sm o prav nLcamor pošiljali 
aiktivistov, ki naj b i Ijuda 
prepričevali, naj gredo volit. 
Volivci so odšli na volišča 
sam i, brez prigovarjanja, in

prav v tem je velika vrednost 
res izredne volivne udeležbe.

Ena izmed velikih pravic 
v sam oupravni družbi je  vo- 
livna pravica. Polnoletni ob- 
čan ima z njo ptravico pred 
lagati v predstavniška samo
upravna telesa in organe 
predstavnike, ki bodo zasto
pali njegove in družbene in
terese p ri nadaljn ji graditvi 
naše družbe. Pop^ojni razvoj 
predstavniških organov do
kazuje, da se ti organi vedno 
bolj in bolj sprem injajo t 
organe delovnih ljudi. V njih  
je  vedno več takšnih članov, 
ki so jih  delovni ljudje pred 
lagali res po svoji volji in v 
prepričanju, da j-im lahao sMr 
upajo odgovorne dolžnosti. 
Ne nazadnje je tudd to  spo- 
znanje bUo ena izmed velikih 
spodbud, ki Je privedla vo
livce v tolikšnem  številu n a  
te volitve.

OD 17. DO 27. APRILA
Nekako do 31. aprila 

bo deloma sončno, ven
dar nestalno vreipe s 
pogostimi kratkotrajni
mi padavinami in ohla
ditvami. Po 21. aprilu 
se bo vreme šc poslab
šalo. Dr. V. M.

Lahko sm o ponosni n a  is- 
redno volivno udeležbo v n a 
ših občinah: pzi voliiTvah
zvezaiih in  republifisih poslan
cev se je  gilbala m ed 79.03 
odst. in 94,10 odst., p ri vo
litvah občinskih odbomdflaxv 
pa m ed 79,06 odst. in  94,46 
odst. Dokazali smo, da  stno  
pripravljeni nadaljevati sgaće- 
to  delo.

Sevnica: „da“ za 
samoprispevek
Na nedaljidkeim ljudskem  

glasovanju, kd se ga je  uded&- 
žilo 93 odst. voldllnih ugpiravi- 
čencev, je  51,51 odst. vseh 
glasovalo za uvedibo sam o
prispevka za gradnjo 2Xira/v- 
strvenega doma v Sevnicd. S 
pomočjo tega prispevka bodo 
v treh  letih in osm ih mese
cih zbrali čez dva miMJana di
narjev in bodo lahko začeli 
graditd nov 2sdravstveni dom, 
ki bo veljal po predračunu 
2,90 m ilijona dinarjev. P ri
spevne stopnje anašajo 1,5 
odst. od zaslužOcov zaposlenih, 
od katastrskega doihodka last- 
nilicov zem ljišč te r od prispev
nih osnov obrtoiikoiv in  d ru 
gih sam ostojnih poklicev. 
Predvidene so tudi o lajšale 
za tiste, kd bi zaradi m ajh 
nih dohodkov prispevek tež
ko plačevaM.

nastopa v 
dveh dvoranah

v  nedeljo dopoldne je na gosto snežilo pp vsej Dolenjslu 
ni zelo previdno vozil, ga je močno zanašalo po cestiSču.
Gorjance se je kmalu po 11. uri pripetila nesreča. Ko se je Jože 
IJa z ženo in sopotnico vračal v BerUn, kjer je začasno na delu, je p n  KorošM 
v ^ i opT^l, da ?vto prehitro vozi. Zaradi te l^ čn e  o k v ^ j e  
trost v ovinku pa je zavozil na levo stran ceste m po stnrfm  navzdol. Avtomobu 
je obstal na strehi. Vozniku ni bilo nič. sopotnici pa s t a  bili laže poškodovam. Na 

avtomobilu je za 1500 din škode, (Foto: Ri* Bacer)

Razširjeni proizvodni 
program — Do konca leta 
novih 20.000 kv. metrov 
pokritega prostora -  V 
Zagrebu samo prikolice

Ju tri ob Šestih popoldne 
bodo na Beograjskem  sejm u 
odprli m ednarodni salon mio- 
tom ih  voail, k i bo tra j« l do 
27. aprila. Mted 381 tu jim i in  
domačim i razstavljavci iz 18

(N ad aljevan je na S.- str .)

Franci N ovak, predsed
n ik  jugoslovanskega sp ^  
edw ay odbora, je  11. »pri* 
la  v  K ostanjevici na novi
narsk i konferenci odgo
varjal n o v in a rj« n  na  
vprašanja v  zverf z orga
n izacijo conskega svetov^ 
nega prvenstva v  speed- 
w ayu, k i bo 11. m aja v  
K rškem . V eč o pripravah  
na to  n ajvečjo  športno  
prireditev na D olenjskem  
preberite na 11. stranL

Vinica vabi 
izseljence

Občinske konference S ^  
cialiaftične zvesse iz Brežic, 
Omam lja, Krškega, Mertiike, 
Novega m esta, Sevnioe to 
•Prelbnjega pripravljajo 29. 
Junija veliko srečanje vseh 
dbolonjskih Isseljencev na  W  
nioi. Na canvping proštom  
ob Kolpi bo tedaj lep kul
turni program , k i ga bodo 
iavajoli: slovensiki povsJd
zbor iz T rsta, rudarslka godr 
ba iz H rastnika, harm onl- 
Varcfld o i^estar iz Kairilov<» 
tn foM om i ^ p i n i  iz Vinšoe 
in Preloke. Po spoirodiu bodo 
ob veselih narodno-zabaivnifa 
melodajah stregli z  bejlotoe^- 
skimi specialitetam i in  p ris t
nim  vinom. N a večer pred  
arečanijsm, 28. Junija, pa 
do n a  istam  prostoru  predr 
stavili »somiSko obce*« ta
dioretiOivaiDae«,



tedenski 
mozaik

Ob 50-letnici Kominterne je  
glavni sovjetski ideolog Su- 
slov m ed drugim kritiziral 
Kominterno, ker je pred le
tom  1933 izenačevala nem ške  
socialne dem okrate z nad ' 
sti. S tem  je razcepila levo 
fronto in olajšala nacistom  
pot do oblasti. Walterju Ul- 
brichtu, ki je  bil navzoč na 
proslavi, ta govor ni bil všeč. 
Preveč sm rdi po novi sovjet
ski politiki do Nemčije, ki 
skuša čedalje bolj razločeva
ti m ed »dobrimi« in »hudob
nimi« zahodnimi Nemci. . . .  
Grška vlada je pred nekaj 
dnevi zasegla atenski popol
danski časopis »Thessaloni- 
ki«, ker je  objavil sliko z  
Eisenhomerjevega pogreba, 
na kateri je bil tudi izgnani 
grški kralj Konstantin. Po 
zneje so sliko vendarle obja
vili, toda »cenzurirano«: kra
lju so retuširali glavo Ne- 
ki tu j časnik je to novico 
hudom ušno opremil z našlo, 
vom: »Lovci na glave« . . .  V 
varšavski cerkvi svetega kri
ža je  pred pridigo poljskega 
primata kardinala Wyszinske- 
ga prvič igrala godba, rock 
n-roU. Ob te j nenavadni glas
beni spremljavi je kardinal 
pozval poljsko mladino, naj 
ne podleže »škodljivim  vpli
vom  zahodnega kapitalistične
ga sveta« . . .  Bolgarski zuna
nji m inister Bašev je pred 
nekaj dnevi izjavil, da bi čla
nice varšavske zveze interve
nirale, če bi bil socializem  
spet ogrožen, kakor je bil v 
ČSSR  — četudi bi bil ogro
žen od Kitajske. Bolgarski 
prispevek bi bil v  takem  pri
m eru brez dvoma odločUen, 
posebno če bi ga merili po 
bojevitih iz ja va h . .  Zahodno- 
nem ški desničarski časopis 
»Deutsche Nationalzeitung« je 
za veliko noč poslal bralcem  
takole voščilo: »V krščanskem  
dxtbu velikonočnega praznika 
pozdravljamo naše bralce po 
ts e m  svetu v prepričanju, da 
bo po največjem  ponižanju 
tudi za Nernčijo prišlo vsta
jen je  . .  .t  čangkajškov sin, ki 
je  obrambni m inister /orm o
ške vlade, je  bil izvoljen v 
centralni kom ite kuorrdntan- 
ške stranke. Dobil je  naj
več glasov izmed kandida
tov. Očitno je stari čangkaj- 
Ske mnenja, da je  najbolje, 
če oblast ostane kar v dru 
ž i n i . . .

Ponudimo roko železničarjem!
V Sloveniji bo posojilo, ki ga razpisuje železnica, 
uporabljeno za modernizacijo proge Reka-Seža- 
na-Postojna-Jesenice-Ljubljana-Dobova in pro

ge Zidani most-Šentilj

Upravni odbor skupnosti Jž je razpisal za 200 
milijonov din posojila za modernizacijo železnic. 
Posojilo je skupaj z denarjem, ki ga bo prispevala 
železnica iz amortizacije, z mednarodnim posojilom  
in raznimi bančnimi in drugimi krediti namenjeno 
elektrifikaciji glavnih prog, gradnji sodobnih postaj 
in telekomunikacijskih naprav, i^radnji ranžirnih 
postaj in nakupu sodobnih vozil in lokomotiv. Gre 
za uijpsničitev programa, ki mora biti ustvarjen do 
konca 1970. Ob stanju, v kakršnem je naSk železnica, 
in ob vse večjih potrebah po sodobnem in hitrem 
prevozu blaga je vpis posojila, ki ga bodo vpisovale 
delovne organizacije in občani, več kot samo soli
darnostna dolžnost, saj je od pravočasne moderniza
cije železnic odvisen tudi razvoj vsega gospodarstva 
in bodočnost nas vseh.

Železnice v ^ g o s la v iji po
trebujejo  za uresničitev tako 
im e n o v a n ja  »ožjega« progra
m a m odernizacije 4 m ilijarde 
464 milijonov din. Ta pro- 
gn:^m m ora biti uresničen do 
konca 1970. Železnica je na
m enila za to  80 odst. svoje 
am ortizacije, dobila bo nekaj 
mednarodnega posojila ter 
ne^caj bančnih in drugih kre 
ditov, ker pa denarja še ved
no ni d ow lj, se Je skupnost 
J2 odločila razpisati posojilo 
v vrednosti 200 milijonov din.

Delovne organizacije lahko 
vplačajo celotni z n e s ^  vpisa
nega posojila takoj ali pa v 10 
enakih mesečnih obrokih, ob
čani pa v 24 enakih mesečnih 
obrokih. Vsak vpisovalec po
sojila pa-ejme obveznico. 2e-

Kdo največ izvaža 
iz Slovenije?

Najnovejši podatki kažejo, 
da znaša izvoz lesne, kovin- 
ako-predelovalne in tekstilne 
Industrije ter barvaste me- 
ta liu^ ije  kar 55,6 odstotkov 
vsega izvoza Ce prištejem o 
sem še to, kar Izvažata us- 
i^arsko-obutvem  ter kemič
na industrija , se ta odstotek 
aveča oelo na 68,2. Na pre
ostalih 14 panog odpade po
tem takem  le 17,6 odstotka 
vsega izvoza. Pri tem pa ne 
smemo pozabiti, da omenje
nih 6 panog, ki dosegajo kar 
68,2 odstotka slovenskega iz
voza, ustvari le 26,3 odstot
ka vsega družben j a  proiz
voda v Sloveniji.

leznica bo za čas od vpisa po
sojila pa do 30. jun ija  1971 
obračunala za vpisani znese.{ 
6-odst. obresti. E*osojilo bo 
skupaj z obrestm i vrnjeno 
vpisovalcem v 6 enakih letnih 
obrokih, izplačevati pa jih  bo
do začeli 1. julija 1972.

Vpisovalci b o ^  razen zelo 
visokih obresti deležni še ra 
znih drugih ugodnosti. Vsak
do, ki vpiše 500 din posojila,

TELEGRAMI
PEKCINO — Milijoni ljudi so 

p r i ^  na pek in ^e  ulice, ko je bi 
lo objavljeno, da je končan deveti 
kongres KP Kitajske Doslej še 
niso objavili nobenega gradiva s 
kongresa, dc ne’ ajo pa, da so 
na kongresu potrdili poveljnika 
armade Lin Piaa kot Maocetungo 
/ega naslednika

PRAGA — V CSSR, na Poljskem. 
Madžarskem .1 v zahodnih delih 
ZSSR bodo spe manevri, to pot 
menda protiletalski. Ti manevn 
naj bi bili nadaljevanje štabskih 
vaj, ki So se v zaćetku aprila za 
čele v CSSR, NDR in na Poljskem

RIM - Mt ; glasilom KP Italije 
»Unitš« in »Pravdo« se je vnela 
polemika o stališču italijanske par
tije do najnovejSega razvoja \ 
vzhodni Evropi in CSSR »Prav 
da« je predvsem napadla znanega 
italijanskega komunističnega no
vinarja in člana CK KPI Boffo, 
po njem pa stališče italijanske 
partije.

PEKING — iCitajska vlada se m 
odgovorila na dva sovjetska pred
loga za začetek pogajanj o ob 
mejnih sporih. V kitajskem tisku 
še stopnjujejo napade na Sovjet 
':o zvezo In njene voditelje.

VARŠAVA — Poljski ' IcardinaJ 
Wyszinski je pismeno obvestil pre 
miera Cyranklewlcza, da papež 
Pavel VI. ieli obiskati samostan 
Jasna gora v Cz?stoohowi. Poljski 
r<remier Se ni odgovoril na to pL 
smo, ki mu %  bilo poslano lani 
decembra.

dobd 1 brezplačno karto  1. ra 
zreda pa F>otniški vlak za pre
voz po katerLsoli progi v Ju 
goslaviji za obe sm eri. Vsak
do, ki vpiše 1000 din posojila, 
dobi 3 takšne karte. Brezpla
čne vožnje lahko izkoristi 6 0  
konca 1971. Železnica bo ra 
zen tega za vpisnike posojila 
priredila tudi posebno žreba
nje s 500 lepimi nagradam i. 
Podjetja, ki bodo vpisala po
sojilo, bodo deležna popusta 
v višini 3-odst. vpisanega po
sojila pri prevozih blaga na 
progah J2  do .conca 1971.

Vpis posojila se je začel 
15. aprila. Ko se odločimo za 
vpis posojila, im ejm o pred 
očmi dejstvo, da m oderniza
cija železnice ni in ne more 
biti samo stvar železničar
jev. Sodoben in h iter prevoz 
blaga in potnikov bo vedno 
večja zahteva razvoja. To za
htevo bomo kot potniki In 
kot gospodarstveniki vedno 
odločneje postavljali železni
ci, zato ji pomagajm o zdaj, 
ko nas prosi za pomoč!

ŠE VEČ 
KOT LANI?

Na Jadranu pričakujejo le
tos še večji naval tu jih  go
stov: po dosedanjih izkuš
njah računajo, da jih bo ka
kih 20 milijonov, medtem ko 
se bo devizni dotok povečal 
za petino. Samo na območ
ju M ak ar^e  ki slovi v tu 
jini, so tujci že rezervirali 
polovico vseh ležišč za čas 
od 1. m aja do 1. oktobra! 
Predstavništva Turistične zve
ze Jugoslavije v tujdh drža
vah dobivajo že od začetka 
januarja dalje številna 'is- 
ma. v katerih tuje agenc’ie 
zahtevanj podatke s pK)9:nji 
o bivanju pri nas.

RIM — zadnjih dneh je pri
šlo do pravega upora kaznjencev 
v torin'-’ zaporih Podobni ne
redi so potei izuruhnili še v za- 
oorih v Genovi in Milanu 

DAKA - Snežni metež je zajel 
Dako In okolico v Vzhodneih Pa
kistanu. Nad sto Ijudi je izgubi
lo življenje, tisoi pa je bilo ra 
njenih Vetei 5 hitrostjo 144 kilo
metrov na u ’p Dodiral hiše in 
ruval drevje 

LIMA — Perujski predsednik 
general Velasco Alvarado je začel 
zasedanje ekonomske komisije 
OZN Za Latinsko Ameriko. Zase
danju prip isujeji velik pomen, ker 
b ' začrtalo glavne smeri gospo
darskega razvoja na azeleni celini« 
za prihodnje desetletje

tedenski notranjepolitični pregled >  .tedenski notranjepolitični pregled
m v SLOVENIJI JE VOLILO 

87»/* VOLIVCEV — V nedeljo je 
12,5 milijona jugoslovanskih vo
livcev voMo 120 poslancev zvezne
ga družbenopolitičnega zbora, 780 
poslancev republiških in pokrajin
skih zborov ter 20.062 odbornikov. 
V Sloveniji je v občinske zbore, 
republiški in zvezni družbenopoli
tični zbor volilo po neuradnih po
datkih 87 ®/o volilnih upravičencev. 
Odsotnih 12,9 % gre na račun ti
stih, ki služijo vojaški rok, so za
posleni v tujini, službeno odsotni, 
bolni ali pa se iz drugih razlogov 
niso udeležili volitev. Nekoliko je 
na volilno udeležbo vplivalo tudi 
slabo vreme, saj Je bilo zaradi no
vega snega več krajev odrezanih 
od volišč.

Nikjer v Sloveniji ni bilo na vo
liščih kakšnih nepravilnosti ter so 
volitve potekale v redu in v sloves
nem ozračju.

■  SLAVNOSTNA SEJA CK 
ZKS — V okviru praznovanja 50- 
letnice ZKJ — KPJ bo v ponede
ljek, 21. t. m. v dvorani Slovenske 
filharmonije v Ljubljani slavnost
na seja centralnega komiteja ZK 
Slovenije. Na njej bo govoril pred
sednik CK ZKS Prane Popit, ude
ležili pa se je bodo tudi vsi pred
vojni komunisti.

■  JANKO RUDOLF — NOVI 
PREDSEDNIK ZZB NOV — Prejš
nji četrtek je republiški odbor 
Zveze združenj borcev NOV Slove
nije izvolil Janka Rudolfa za svo
jega novega predsednika. Doseda
nji predsednik Prano Lesko5ek-Lu-

je zaradi izrednih zaslug postal

častni predsednik ZZB NOV Slo
venije.

■  KIDRIČEVE NAGRADE —
Na petkovi slavnostni seji uprav
nega odbora sklada Borisa Kidriča 
ob obletnici smrti tega velikega re
volucionarja so podelili osem na
grad sklada ter prvo in tri druge 
nagrade za iznajdbe in tehnične 
izboljšave. '

■  2RTVE BECEJSKEGA PLI
NA — V bližini naftnih vrtin pri 
Bečeju v Bački, kjer že pet mese
cev bruha zemeljski plin, se Je 
prejšnji četrtek zvečer pripetila

Dobra volilna 
udeležba

huda nesreča. Plin, ki so mu hoteli 
zapreti pot na površje, se Je spu
stil v dolino Mrtve Tise ter začel 
spodrivati kisik. Življenje Je izgu
bilo pet ljudi. Iz bečejskih pred
mestij, ki so najbližja kraju, kjer 
plin uhaja iz podzemlja, so morali 
izseliti tamkajšnje prebivalce.

■  ŠTAFETA MLADOSTI OD
ŠLA NA POT — Prejšnji četrtek Je 
izpred Titove pečine v Drvarju kre
nila letošnja štafeta mladosti. Po 
Jugoslaviji Jo bo poneslo na deset 
tisoče mladincev in mladink, na 
dan mladosti, 25. maja pa Jo bodo 
izročili v Beogradu predsedniku 
Titu.

■  POPIS ZASEBNIH KMEČ
KIH GOSPODARSTEV — Od 25. 
aprila do 5. maja ter od 15. do 21. 
maja bodo v nekaterih izbranih 
okoliših popisovali kmetijstvo in v 
tem okviru tudi kakih 64.000 zaseb
nih kmečkih gospodarstev. Popiso
valci bodo iskali odgovo^ na 57 
vprašanj (o članih gospodinjstva, 
kategorizaciji zemljišč in nasadov, 
živinoreji, strojih in zgradbah itd.). 
Popis naj bi dal kar najbolj stvar
no podobo kmetijstva, kar je veli
kega pomena za bodočo politiko 
pospeševanja kmetijstva.

■  MANJŠE OBRESTI NA 
HRANILNE VLOGE — Jugoslovan
ske poslovne banke so sklenile spo
razum, po katerih varčevalci od 1. 
julija letos ne bodo dobili več kot 
6 odstotne obresti na nevezane hra
nilne vloge. Na vezane vloge, vlo
žene najmanj za leto dni, bo^o zna
šale obresti največ do 7,5 odst., 
medtem ko so doslej znašale celo 
do 9 odstotkov. Nove obresti bodo 
seveda veljale za nove vloge, za ti
ste vloge, za dosedanje vloge pa 
bodo banke plačevale obresti po 
že sklenjenih pogodbah.

■  NOV DOMAČ AVTO — Iz 
»Crvene zastave« v Kragujevcu, ki 
izdeluje fičke, poročajo, da so 'za 
čeli izbirati kooperante za proiz
vodnjo novega osebnega avtomobi
la, ki naj bi postal nekakšno nacio
nalno jugoslovansko vozilo. Po
drobnosti so za zdaj še poslovna 
tajnost. Znano je le tq, da bo imel 
motor novega avtomobila 1100 ku
bičnih centimetrov prostornine, 
baje pa bo avto tudi po ceni kon
kuriral uvoženim avtomobilom.

TO JE ČLOVEK, KI NAJ BI PRVI STOPIL NA LUNO! 
— sporoča vesoljski urad iz vesoljskega centra ▼  
Houstonu v Texasu v Združenih državah Amerike, ko 
predstavlja Neila ARMSTRONGA, 38-letnega koman* 
dirja rakete Apollo 11, ki bo po sedanjem načrtu 
spustila svojega »pajka« s 3-č!ansko p o sa d o  na Me* 
sec 20. julija 1969. Telefoto: UPI

tedenski zunanjepolitični pregled
Prejšnji teden so se sestf. 

ii v Washingtonu zum iiji mi 
nistri 15 članic Sevem oatlan 
ts k e ^  pakta (NATO) ob dvaj 
setletnici podpisa pakta. Ce 
trtega aprila 1949 so nam reč
v Wa'shingtonu zunanji mini
stri ZDA, Kanade in 10 za 
hodnoevrap>skih držav podpi 
sali listino o ustanovitvi ob 
ram bne zveze, kakor so jo 
imenovali. Leta 1952 sta se 
paktu pridružili še Grčija in 
Turčija, leta 1955 pa Zvezna 
republika Nemčija, tako da 
pakt zdaj šteje 15 članic.

Čeprav so sestanek imeno
vali jubilejni, so se udeležen
ci ubadali s sedanjostjo in 
ne s preteklostjo. Preteklost 
je m ana, čeprav se bodo o 
njej — kakor o vsaki pretek 
losti — še dolgo prepirali 
zgodovinarji. Za Sovjetsko 
zvezo je bila ustanovitev pa 
kta izzivanje in izraz sovraž 
nih prizadevanj proti »tabo 
ru m iru in socializma«. Po 
trditvah zahodnih državnikov 
je Stalin s svojo ekspanzioni 
stično in nepopustljivo poli 
tiko ogrožal Zahodno Evropo 
in se je pakt potemtakem 
rodil iz strahu. Ta polemika 
bo še doJgo trajala.

Udeleženci Jubilejne konfe 
renče NATO so imeli pred 
seboj tajno poročilo, ki ga 
Je sestavil svet NATO v B ru
slju. Izvedelo se je, da to 
poročilo sicer priporoča na
tovskim državam , naj navezu
jejo »kolektivne« in »dvo 
stranske« stike s Sovjetsko 
zvezo in drugim i članicami 
varšavske zveze, a naj bodo 
p ri tem zelo previdne. Naj 
bolj pereče vprašanje je, ka 
ko odgovoriti na poziv var
šavske zveze z dne 15. m arca 
lotos po sklicanju konferen 
ce o evropski varnosti. Zuna
nji m inister Italije  Pietro 
Netmi Je predlagal, da bJ 
NATO sprejel ta  poziv In 
pn tem  ga je  v določeni taeri 
podprl zahodnofiemški zuna
n ji m inister Willy B randt. To
da večina udeležencev sestan
ka je  ubrala »previdnejšo« 
pot. Celo francoski zunanji 
m inister Je izjavil novinarjem , 
da konferenca o 0 vrox)skl var
nosti »ni aktualna«.

To omahovanje med sode
lovanjem in previdnostjo oel- 
rom a strahom  neposredno 
tevira iz položaja v CSSR. Za 
sedba Češkoslovaške je  ka
kor senca ležala nad sestan 
kom tn dejansko spravljala 
udeležence v dvom, kako naj 
ukrepajo. Zato so z ene s tra 
ni sklenili, da bodo še na 
prej krepili notranjo trdnost 
T paktu, hkrati pa bodo po
skušali zm anjševati napetost 
▼  Evropi in navezovati s ti

ke z varšavsko zvezo, toda 
previdno in brez naglice.

Iz teh dvomov se Je izcimi
ta politika, ki so jo politič
ni opazovalci že .menovali 
»dvotirno«. Toda kljub temu 
se Je posvetila zelena luč za

Obetnca

začetek pogajanj cned ZDA 
in Sovjetsko zvezo o življe
njsko važnih problemii'i ka
kor je  na prim er usoda pro 
tiraketnih sistemov « ZDA m 
ZSSR. Skratka, proga ie od
prta, toda na zahodu se še 
vedno bojijo, da ne bi prišlo 
do kakega trčenja med vla(;:i, 
ki vozijo iz nasprotnih smeri.

Jordanskega kralja Huse
ina, ki je uradno )oiskal 
W ashington, je  predsednik Ni- 
jcon sprejel z vsemi častmi. 
Zanimanje Javnosti in diplo
m atskih krogov pa je v re
snici vzbudila njegova izjava 
ki vsebuje predloge d rešit
vi krize na Srednjem  vzliodu 
Bistvo njegovih predlogov je 
v tem , da bi bilo treba spo
štovati nedotakljivost in su
verenost vseh držav na Sred
njem vzhodu, torej tudi Izra
ela. Ladje vseh držav bi la
hko svobodno plule skozi Su
eški prekop in Akabski zaliv, 
toda s pogojem, da se ure
sniči resolucija varnostnega 
sveta iz leta 1967. To pa po
meni, da bd se m orale izra
elske čete um akniti z vseh 
zasedenih ozemelj. N ajbolj 
zanimivo je  bo, da je kralj 
Husein izjavil, da govori tu 
di v imenu predsednika ZAR 
N ^erj.a.

Izraelci so njegov predlog 
označili z besedam i »nič no
vega«. V Libanonu in Timizi- 
ji so ga pozdravih. V Siriji 
in ZAR o njem  uradno še 
molčijo. K airski list »Al 
Ahram« )e izrazil precejšnje 
dvome o avtentičnosti izjave 
kralja Huseina.

AH je  bila izjava samo po
skusni balon? Ali je kralj 
Husein res govoril tudi v Na
serjevem  imenu? Taka In po
dobna vprašanja so m orda 
odveč v sedanjem  položaju 
na Srednjem  vzhodu. Vsi se 
bojijo u ^ z n i t i  v kislo ja
bolko tn m orda Je tudi Hu
seinova Izjava samo eno iz
med t ^  kislih jabolk ali 
ali srednj©vzhodnih — limon.



z ljudstvom
»Zakona o zeiščiti države nisem 

bral,« je odgovoril Josip Broz, »ven
dar se zavedam, da s svojim delom 
grešim proti tem zakonu. Toda mi
slim, da so naravni zakoni višji kot 
taisti, ki jih ustvari neki  ̂razred, da 
tlači drugega; Jaz sem pripravljen za 
svoje ideale žrtvovati tudi življenje.«

'k  »Jaz sem komunist<c

Predsednik senata je opozoril Bro
za, da vsak, ki prekrši ta  zakon, konča 
v Lepoglavi.

»Vem . . .  Vendar se ne bojim. Bilo 
bi slabo, če bi se komunistična partija 
bala nekega začasnega zakona.«

»S tem samo žrtvujete svoja mlada 
življenja, ne da bi kaj koristili,« je 
pripomnil predsednik.

»Da, jaz sem pripravljen trpeti,« je 
mirno odgovoril Broz.

Obtožnica ga je bremenila, da so 
pri njem našli prepovedani propagand
ni material, bombe in še nekatere dru
ge stvari. V strahu, da bi bilo premalo 
dokazov, da bi Broza poslali na robijo, 
mu je policija podtaknila v stanovanju 
ročne bombe.

Broz na sodišču ni skrival, kdo je 
n s čim se ukvarja.

»Jaz sem komunist in sem propa
giral komunistično idejo: če bo bur
žoazni, razred še naprej ropal ljudstvo, 
si je treba s silo prisvojiti politično 
oblast. Silo pobiješ s silo. Mislim, da 
mi je bombe podtaknila policija.«

Na koncu obravnave je Broz rekel 
predsedniku, da bi rad v zaključni 
besedi spregovoril o svojem prejšnjem 
življenju in delu, vendar mu sodišče ni 
dovolilo. Predsednik senata je končal 
obravnavo in naročil stražarjem, naj 
Broza in tovariše odpeljejo. Na vratih 
se je Broz obrnil v dvorano in vzklik 
nil:

»Naj ž’vi komunistična partija Ju
goslavije!«

štirinajstega novembra so Brozu in 
njegovim tovarišem *izrekli sodbo. Jo
sip Broz je bil obsojen na pet let ro- 
bijeT'Odi^ljali so ga v Lepoglavo, kjer 
so že bili številni komunisti — njegovi 
tovariši.

"k Množične aretacije 
komunistov

V letih neposredno po kongresu 
KPJ leta 1920 v Vukovaru je bilo raz
položenje ljudskih množic zelo naklo
njeno Partiji, ta pa ni bila pripravlje
na ne sposobna, da bi to naklonjenost 
obrnila v svoj prid.

V vsej državi je bilo čutiti resne 
pretrese: delavci so stavkali in se od
ločno borili za svoje pravice. V Varaž
dinu so se delavci uprli in osvobodili 
tristo zapornikov. V Mariboru je pri
šlo do upora vojakov in oficirjev, or
ganizirana je bila splošna stavka želez
ničarjev, ki je trajala 14 dni. Upori so 
izbruhnili tudi v Ljubljani in v Subo
tici. Rudarji v Trbovljah so vrgli kra
jevno oblast, razobesili na občini rde
čo zastavo in razglasili republiko, ki je 
živela tri dni.

Množice širom po Jugoslaviji so se 
stihijsko borile za svoje pravice. Na 
občinskih volitvah leta 1920 so komu
nisti zmagali v mnogih mestih — v 
Valjevu, Leskovcu, v Nišu, Kragujevcu, 
šapcu, v Pirotu, Užicah, Velesu, v 
Kumanovu, Zagrebu, Vukovaru in Osi
jeku. Tudi v Beogradu so komunisti 
dobili več glasov kot delavci, demo
krati in republikanci.

Tedaj se je oblast kar »kotalila po 
ulicah«, kot je nekdo slikovito dejal, 
vendar ni bilo nikogar, ki bi jo pre
vzel.

Partija je bila za to še premalo 
sposobna.

Toda kljub slabi organiziranosti 
Partije in njeni neodločnosti, da bi 
izkoristila revolucionarno razpoloženje 
rpnožic, zlasti proletariata, je buržoaz
na oblast spoznala, da ji preti od »rde> 
če kuge« velika in nepremagljiva ne
varnost.

Začel se je obračim s komvmisti.

•k »Obznana« In zakon 
o zaščiti države

Ponoči med 30. in 31. decembrom 
se je po Beogradu raznesla novica, da 
je razglašena »Obznana«, s katero se 
KPJ postavlja izven zakona. 2e zju
traj, za Novo leto, so časopisi prinesli 
odlok ministra notranjih del Milorada 
Draškoviča, da se zapro vsi partijski 
in sindikal^ domovi.

Komunisti so se umaknili, niso pa 
se preplašili. Leta 1921 je skupina 
m la ^  komunistov iz Zagreba: Alija 
Alija^č, Rodoljub čolakovič, E>iko Lo- 
pandić in Nikola Petrovič, na ulici v

m m m

Josip Broz, kaznjenec s številko 483, 
leta 1931 v mariborski kaznilnici

Delnicah z revolverjem ubila ministra 
Draškoviča. Ubil ga je pravzaprav de
lavec Alijagič, ki je bil kasneje obso
jen na smrt.

Skupina mladeničev, ki je pripra
vila ta atentat, je bila zgolj odraz želj 
množic, da se obračuna z neljudskim 
režimom. Tedanje partijsko vodstvo je 
take težnje ljudstva zaviralo.

Režim je ta atentat izrabil in takoj 
nato izdal zloglasni zakon o zaščiti 
države, ki je odvzel mandate vsem ko- 
munističmm poslancem.

To so bila mračna in huda leta za 
delavski razred Jugoslavije. Leta, v ka
terih je bilo delavstvo ekonomsko uni
čeno, politično pa povsem brezpravno.

Cas, ko sta stopila v veljavo »Ol> 
znana« in zakon o zaščiti države, je 
pomenil začetek dolgega razdobja, v 
katerem so člane komunistične partije 
množično aretirali in preganjali.

'k  Tito na čelu Partije

Leta 1937 je na čelo Komunistične 
partije Jugoslavije prišel Josip Broz 
Tito.

Kasnejši dogodki so pokazali, da je 
bilo to pomembno in prelomno leto v 
^vljenju Partije. Začela se je najbolj 
dramatična in najslavnejša doba v 
njeni zgodovini, obenem pa v zgodo
vini vseh naših narodov. Leto 1937 po
meni začetek dobe, v kateri je bil Tito, 
do današnjega dneva, vodilni ustvar
jalec v razvoju njene misli, borbene 
strategije in taktike.

^ ... ...
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„VES? - VEM!”
— Tovariši Ribičič, zdaj igrate na »vse ali nič«!

(Karikatetre Nikole Rudića is beograjskega »Jefat«)

Volitve so prvi korak pri uresničevanju 
političnili smernic lx. kongresa ZKJ

Trdna naslonitev zveznih in vseh drugih organov v državi na znanost -  
Čeprav ne stojimo slabo niti v gospodarstvu, niti v notranji politiki in so  
propadli tudi poskusi, da bi nas osamili glede zunanje politike, se  na 

nobenem izmed teh področij ne smemo uspavati!

V petek opoldne je na kemijskem inštitutu »BO
RIS KIDRIČ« v Ljubljani govoril zbranim znanstve
nikom in profesorjem 17 znanstveno raziskovalnih 
organizacij Slovenije Mitja Ribičič, mandator za se
stavo novega zveznega izvršnega sveta, naše »vlade«. 
Srečanje je pripravila Mestna konferenca SZDL 
v Ljubljani.

Tovariš Ribičič, ki je imel 
v petek prvi javni sestanek, 
odJcar ga je predsednik re
publike kot poslanca doma 
narodov poob’astil, da pred
loži bodoči skupščini sestavo 
zveznega izvršnega sveta, je 
obvestil slovenske znanstve
nike in profesorje, da bodo 
taka srečanja oziroma razgo
vori in delovni kontaikti, v 
katerih bi skupno pretresa] i 
družbeno ekonom ska in po
litična vprašanja, postala 
sitalna oblika dela poslaooev.

V predavanju, ki so ga 
zbrani znanstveniki prisrčno 
p>O0dravili, je tovariš Ribičič 
apoaorll na sprem enjene ca. 
širše osnove za kadrovanje. 
Obstoječa osnova kadrov ne 
ustreza več niti ravni proiz
vajalnih sil, niti stopnji raz
vitosti naše dežele, še naj- 
m ai^ pa je odraz ustvarjalne 
udeležbe proizvajalcev—u st
varjalcev in sam oupravljal- 
oev na vseh področjih in t  
vseh sferah družbene dejav
nosti.

»Leninov reik, da im a vsak 
narod tako vlado, kakršno

dela in znanja v nj>em,a je 
med drugim  dejal bodoči 
predsednik ZIS. Posebej je 
podčrtal tudi pomen razvoja 
znanosti in kulture in dejal, 
da smo že v obdobju, ko 
um etna ločiinica iz adm ini
strativnih časov na gospodar
sko in izvengospodarsko po
dročje v m iselnosti in praksi 
vseboLj izginja. Iinteros de
lavskega raareda je  postal 
prevladujoč interes vsega na 
roda in druSibe.

»Moorda gremo t  rasidobje, 
ko se gospodarska reforma 
že spreminja v znanstveno 
refotnno,« je dejal to<v. Ribi. 
čdč m pristatfil, da bo treba

v vseh glavnih središčih 
družbe in n,>s(nega vodstva 
p>oiskaiti stalne stike z znan
stvenimi zavodi in  ustanova
mi. Pocsebeij je  nato razložil 
giaivne naloge novega zveane- 
ga ia v ršn ^ a  sveta in opoex>ril 
na prelom ne spremem be v 
družbi, v kateri je čedalje 
m očneje čutiti lastno demo- 
kratično tradicijo, ki tem elji 
na sam osvoji plebejski jugo
slovanski sam oupravni zave
sti. Naši narodi in delovni 
ljudje se počutijo in obnar 
šajo kot gospodarji na svoji 
zemlji, kot suvereni ustvar
jalci iia kovači svbje bodoč
nosti.

Z živahno raĉ >ravo je bilo 
nadvse zanimivo srečanje 
mandoborja M. Ribičiča tar 
Mju&eoo. Na novem, odgo- 
vamtem mestu mu želinvo kar 
neCrni tB9|)ebov,. 
in sSoipne pomoči pri uresni- 
čevanju štovikdh nalogi

Kmetijski nasveti

MITJA RIBICIĆ

zasluži, bi v našem  prim eru 
lahko tolm ačili kot cilj, ki 
ga šele m oramo doseči: da 
bodo nam reč predstavniški 
in izvršno-politišii organi od
raz interesov sam oupravljal- 
lacev, interesov združenega

Bolezni perutnine
Zdrovijeoje perutnine je vefiiocmA težko m drago, 

zato pri njem Se posel»w> veOjja tieto d a to  pravilo: bodje 
pn«|)(rečiiti loot 23draiviti. Preprečiti pe ne m oretm , če vsaj 
v splošnem  ne pom am o naj'boilj nevarnih boJenni in za- 
jedal0 9 v bi če ne znamo od|pra(vfl()atl vzrokov okužb, ki 
lahfcD iBOdno prizadenejo perutntiasin9favo.

I  K(AoSJa kuga je najbolj nevarna bolezen perutni
ne, ki se tudi n a ^ treje  širi in povaroča najbolj množične 
pogine. TVdfpani n i težko razpoznati: obolele kokoši po- 
stajneijo zaspane, podbradek in ro te  postaneta temno 
m odra, živali dihajo z odprtim i Mdunl, piskajo, pojawi 
se driska. ZLvatl h itro  poginjajo. BoleBen zanesljivo ugo
tovi živisnoBdravnik tako, da preglede drobovino kokoši.

Boletani, M se hitro  širi z dvorišča na dvorišče, se le 
stežka zmeibimo. Uspešnega zdravajei^a kuge ne poaaaamo, 
zelo uspešno pa je  predhodno oepljer^je. Ker cepivo za
časno zaustavi nesenje jajc, je  nesaiice najbolje oepiti 
takrat, ko tako in tako prenehajo nesti. Upoštevati mo
ram o budd vsa druga navodila, k i jih  daje veterinar.

I  Bela griža je nevarna bolezen; takđj v začetku 
na veliko poMra piščančke, ki so se  zvaUli is triniženih 
jajc. Spozncuno jo  po belih iastrebkih, po slabi ješčajosti 
piščancev, ki postanego klavrni in  ne kažejo prave volje 
do življenja. To bolezen povaroča ista  bakterya kot 
kokošji tifus, katerega je  mnogo težje odkriti in je zato 
bolezen še boilj neprijetna.

Belo grižo preprečim o tako, da damo valiti ja jca 
zdravih kokoši. Ce pa med piščanci že ugotovimo to  
bolezen, potem  je trebe bolne libiti, da ne bodo ram aSali 
bolehni, zdrave piščance pa preetaviino v kak drug 
prostor, k jer ni bolezni. Uničiti je  treba tudi vse iz t r e s e  
bolnih živali, okužene prostore pe tem eljito razkuziti. 
Kokošji tifus, ki napada kokoši, zanesljivo ugotovi veteri
nar s preizkusom  krvi. Prihodnjič — o najnevaimejših 
zajedalcih p ri perutnini. M. L.



artizanski in
validski pev
ski zbor praz
nuje letos  
svojo petin

dvajsetletnico. Ustanovil 
ga je Glavni štab NOV 
in PO Slovenije s  poseb
nim ukazom 21. aprila 
1944, zbral pa s e  je v 
vasi Planina na Rogu. 
Kot že ime pove, so  bili 
prvi njegovi člani na pol 
ozdraveli ranjenci. Zbor 
je sprva nastopal na 
osvobojenem ozemlju in 
pred enotami naše voj
ske, nato pa je še  med 
vojno odšel v Italijo. 
Tam je spet nastopal 
po bolnišnicah.

Po vojni je zbor go
stoval v Romuniji, Bol
gariji, Nemški demokra
tični republiki, Italiji, na 
Koroškem, v Trstu ter v 
Holandiji.

Skupno je v 25 letih 
imel nad 1500 koncertov 
in nastopov. Muzej re
volucije je posnel na 
magnetofonski trak 80 
partizanskih pesmi, izšli 
sta tudi dve zbirki gra
mofonskih plošč. Ameri
ška družba za izdelavo 
gramofonskih plošč je 
posnela koncert zbora 
v Utrechtu v Holandiji, 
kar pomeni velik uspeh 
za širjenje teh pesmi po 
zahodnih državah.

Zdaj ima zbor 70 pev
cev  in pet častnih čla
nov. pevci in čast
nimi člani jih je Še zdaj 
večina borcev NOV, pre
cej je tudi invalidov. Za 
svoje delo je zbor pre
jel red zasluge za narod 
z zlatim vencem ter red 
bratstva in enotnosti z 
zlato zvezdo. Med druž
benimi priznanji je dobil 
ob 15. obletnici »odliko
vanje Svobod I. stop
nje«, ob 25. obletnici pa 
Je že sprejel predlog, 
da dobi največje prizna
nje republiškega sveta  
Zveze kulturno-prosvet- 
nih organizacij Slovenije 
za glasbeno dejavnost -  
Gallusovo plaketo. ^

z  riazvojem naše vojske po 
ItaJlijansIki kaipltulaoit ,̂ ]e o  s o  

se alasti izftx)ljšale razmere 
za boOnišnice in ko eo boji 
zajeli velike predele naše de- 
žrte, Je bilo tudi več ranjen
cev, ki 80  rane kljub hudi 
poSoocIbi ptrživeill. Poitem, ko 
jim ni bilo več jxxt!rebno 
zdinuvljenje, iSe vedno niso bi
li î x)60bni za nanomo živ- 

po vojaSkfc enotah. 
Za p̂oslovali so jih pri raznih 
pomožnih dejavnostih v za
ledju.

Tako se je rodila zamisel, 
da bi Ib invalidov In okre
vajočih ranjencev, nesposob
nih operativne enote, usta
novili povHfci ssbor. Radijskih 
a«»ra(tov Je bilo takrat Se 
zieQo malo, podeželje Je bilo 
^oraj povsem Se brez dek- 
taiike, zato je bilo* potrebno 
kulturno življenje oî ânizdra- 
ti neposredno po vaseh. Bor
cev je bilo malo in vsakdo 
je Wl dirac[Doen v borbeni 
vrsti, zato ni bddo mogoče 
niisliti, da bi pevce pobrali 
iz brigad.

'A' Začeli so pod be
lokranjskimi kozolci, 
peli pa so tudi pred 
generali zavezniških 
vo jska . . .

Razen tega pa vsakega in
valida navadno Se dolgo mu-

9

21. aprila bo partizanski invalidski 
pevski zbor slavil 25-letnico svoje
ga delovanja. Pokrovitelj proslave 
je predsednik republike tovariš Jo

sip Broz-Tito.

či občutek, da je  brez svoje 
krivde aJi celo zaradi svoje 
požrtovovalnosti postal ne
potreben in  da ne m ore za 
stvar, ki Ji priipeda z vsem  
srcem, narediti ničesar več. 
Pevec, pripadnik uspešnega 
pevskega zi>ora, pa začuti 
zadoščenje, ko vidi, kako so
deluje še vedno v kulturnem  
živiljenju in tako Se vedno 
pomaga v boju aa boljši 
družbepi red. Zato je  za m ar
sikaterega partizanskega in
valida, ki se je  potem , ko je 
spet prišel k  zavesti, vdajal 
črnim  m islim  in brezupu,

sodelovanje p ri invalidskem 
pevskem zboru pomenilo vr
nitev v življeixje,

Kaj skrom ni so bili začet> 
ki slavne poti tega zbora, 
ki so se končali med vojno 
z nastopi pred  generali in 
oficirji, am eriškim i, franco
skim i in angleškim i, pa tudi 
našim i, po bolnišnicah in ta> 
boriščih južne Italije , po voj
ni pa nadaljevali s slavnimi 
gostovanji po tujini in doma.

N a^ečfcrat kar v gozdu, 
pod kjozoJcem iJi v vinogra
du, če je  bilo slabo vreme, 
F>a kje na skednju, so vadili

prve pesm i. Edini pK>goj: da 
nisi sposoben za operativno 
enoto, da im aš kolikor toliko 
dober glas in malo posluha 
in pa veselje do petja  . . .

Pisane so bile uniform e 
prvega zbora; mnogi njego
vi člani so šepali ob pali
cah, urezanih kje v bližnjem 
grm ovju in glave so 'jtm k ra
sile še obveze in spali so po 
partizansko po skednjih in 
lopah. Jedli so neslan, z lo
jem  zabeljen močnik in se 
veselili od gostoljubnega 
km eta podarjenega poliča vi
na, če so lepo zapeli.

★  Pahorjeva in Per- 
metova žlica . . .

Potem  ko se je  zbor se
stal v napol porušeni Planini 
sredi gozdov, k je r se je  zbra
lo 17 invalidov, v glavnet^ 
iz rošifcih bolnišnic, je  odšel 
v Selo pri Črnom lju. Tam 
se m u je  pridružil Dušan 
Perm e, ki so ga odpustili iz 
slovensko-hrvaške vojno-i>ar- 
tizanske bolnišnice 2umbe- 
rak  (SHVPB2). Ko se je 
bližal vasici, kam or je  bil 
nam enjen, je že od daleč sH- 
šal ubrano petje. Sel je kar 
za glasom in se znašel pred 
skupno sedečih borcev, pred 
katerim i je stal dirigent.

Predstavil se m u je  in sle
dil je  preizkus glasu. Diri
gent tovariš K arel Pahor je 
brez besed potegnil izza 
škornja kovinsko škatlico. 
Tam jo je imel po partizan
ski navadi zataknjeno, da bi 
bila vedno p ri roki. 2e je 
Perm e zbral m isli in skušal 
odgovoriti, da ima tudi sam 
žlico in da je lačen, ker je 
kruh pojedel že po poti, ko 
je Pahor udaril z žlico po 
puški, da je zazvenela. To je 
bila slavr^ Pahorjeva žlica, 
ki je  dirigentu v partizan
skih razm erah nadom estova 
la glasbene vilice in ki je 
z v ^ e la  v »a« glasu. Perme 
je, nam esto da bi p n  priči 
dobil kaj za pod ssob, mora! 
nekajkrat ponoviti ton. Ko 
je bil dirigent zadovoljen, je 
sprejel Perm eta v z b o r . ,

i f  Partizanska 
pesem -  zmagovalec 
uresničenih sanj 
in bojev

Se veliko takih in podob 
nih so doživeli pevci na sv a

Na sliki z naslovom: Partizanski invalidski pevski zbor na proslavi 25-letnice SNOS v Črnomlju februarja 1969 
(Foto: R. Bačer), na sliki v sredini nastop zbora v Beli krajini leta 1944, na spodnji sliki pa PIPZ zdaj, slikan

v Ljubljani

n
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ji poti pK) Beli krajini in 
kasneje po Italiji. Za debelo 
knjigo bi bilo vseh doživetij, 
veselih in žalostnih. Veselih, 
ko so vedno znova dom a in  
v tu jin i ob navdušenem plo
skanju poslušalcev ugotav
ljali, kako partizanska pesem  
pritegne, kako še vedno po
meni za delovne ljudi izpove
dovanje trdnega upanja v 
boljše življenje, kako še ved
no druži vse revolucionarje 
kljub kasnejšim  razlikam  in 
raznim nasprotjem  v seda
njosti, kako kljub črnogle
dim napovedim in škodoželj
nim prerokbam  starih  in no
vih reakcionarjev, zavestnih 
tn nenam ernih, partizanstvo 
še vedno živi v drugačni ob
liki dalje, se iapopolnjuje in 
dobiva razsežnosti širokega 
gibanja za socialistično de
m okracijo, proti vsem stran 
potem in napakam . In ža
lostnih . . .  K adar je bilo tre 
ba zapeti v zadnje slovo 
svojemu tovarišu, ki je na
vadno mnogo prezgodaj 
omahnil na življenjski poti, 
izč^Jan od ran  in bolezni, 
včasih pa tudi od p>omanjka- 
nja.

V zadnjih letih se je Parti
zanski invalidski pevski zbor 
začel krepiti z mladimi pev
ci, ki niso bili partizani, ker 
so bili tak ra t prem ladi ali 
pa se niso niti še rodili. S ta
ri počasi odhajajo, vedno 
bolj jih nadom eščajo m ladi, 
polni moči in navdušenja. 
K ljub temu živi v zboru še 
nadalje partizanska tradicija 
tovarištva tn tistega šegave- 
ga sprejem anja vseh dobrih 
in slabih strani kulturnega 
življenja, pa tudi življenja 
n a ^ lo h . Tako živi na svojih 
gostovanjih še zdaj zbor kot 
kaka partizanska četica in 
starejSi se ob takih prilož
nostih v m islih ia  počutju 
vračajo nazaj v razdobje 
pred 25 leti, ko so bili sami 
mladi, toda Židane volje in 
p>olni pričakovanja.

★  V nedeljo,
27. aprila, bodo za-' 
peli pred tovarišem 
Titom in stotisočgla- 
\fo množico v Velenju

27. aprila letos bodo zapeli 
pevci Partizanskega invalid
skega pevskega zbora z iz
branim  program om  na veli
kem zborovanju, na proslavi
28. obletnice ustanovitve 
Osvobodilne fronte ter šta
jerskih in koroških partiza
nov in pohoda XIV. divizije 
na Štajersko, ki bo v Vele
nju. N astopili bodo s slav
nostnim  program om , ki bo 
obenem tudi dostojna počar 
stitev pomembne obletnice, 
ko je  slovensko ljudstvo s 
svojo odločnostjo sprem eni
lo tok j^odovine.

Za zborom Je 25 let trde
ga dela, mnogih naporov čla
nov, pa tudi varčevanja m 
odrekanja. Pogosto zbor ni 
dobil vsega, kar bi zaslužil 
in potreboval. K aj pa adaj, 
se sprašujejo mnogi.

Ne da bi bili preroki, lah
ko trdim o, da bo živel Par
tizanski invalidski pevski 
zbor še naprej, da bodo nje
gove pesmi še vedno v svoji 
preproščini in klenosti vzbu
jale spom in na slavne čase 
osvobodilne vojne in dajale 
pogum vsem, ki se trudijo  
za napredek ali bojujajo za 
svobodo.

MILE PAVLIN

4 DOLENJSKI UST * TEDNIK* VESTNIK: vsak četrtek 60.000 izvodov!



Obljuba deta dolg...
Lani se je  republika od. 

rezala nekoliko večji del 
prispevka iz osebnih do
hodkov, občinam pa ob
ljubila nadomestilo z  uve
dbo komunalnih taks na 
m otom a vozila. Republiški 
zakon je  občinam nato res 
^  pravico do teh taks 
in 56 slovenskih občin je 
takse predpisalo s svojim i 
odloki, lastniki m otornih  
vozil pa so jih  plačevali.

Po precejšnjem  vrišču v 
javnosti je  ta zakon že 
lani prišel pred zvezno 
ustavno sodišče. To je  
ugotovilo, da je  republiški 
zakon v nasprotju z  zvez. 
nim in z zvezno ustavo, 
ter naložilo republiki, naj 
ga v 6  m esecih uskladi. 
Republika je imela na vo
ljo dve izbiri: ali razve
ljavitev zakona, po kateri 
občinam ne bi bUo treba 
vračati s taksam i zbrane

ga denarja, ali pa odpravo 
zakona, po kateri morajo  
občine zbrani denar vplač. 
nikom  vrniti.

V izvršnem  svetu SR S  
so vse do zasedanja skup 
ščine zagotavljali, da bo
do predlagali razveljavitev 
zakona. Taisti izvršni svet 
pa je skupščini predlagal 
odpravo in na zasedanju
1 . in 2 . aprila je skup 
ščina SR S izglasovala od. 
pravo zakona. Občine m o
rajo zato vrnit ves denar, 
k i so ga zbrale s taksami 
od osebnih m otornih vo
zil. Večino tega denarja 
so sprati porabile, zato 
jim  ka j malo koristi »mo- 
dro« zagotovilo iz republi. 
ke, da se bodo o tem  po
govorili na posvetu izvrš
nega sveta s  predsedniki 
občin. Predsedniki namerč 
nim ajo denarja .

M. JAKOPEC

12 RAZŠIRJENEGA PROIZVODNEGA PROGRAMA 
IM V: triosni IMV 1600 super B »Servis« (zgoraj) in 
pogled v montažno dvorano prikolic ADRIA 700 in 

ADRIA 900 (spodaj) Foto: M. Moškon

IMV nastopa v dveh dvoranah
(Nadaljevanje s 1. s tr .)

bo letos v dvoranah 
V II in V III pokaaala svoj 

razširjeni proizvodni p ro 
gram in vozila BMC (Austin, 
M orris in MG) tudi Indu
strija  m otornih vozil iz Nove^ 
6& m esta.

N ajnovejši izdelki IMV: 2 
tipa vozila »Servis« (triosn i 
z nosilnostjo 1.500 kg), po- 
<ialjšan »Kamionet 1,5 t« in  
velike stanovanjske prLsoli- 

dolge 7 aM 9 m etrov, so 
pomemben proizvodni uspeh 
l̂aSe tovarne. Se posebno z 

novimi prikolJoami ADRIA 
700 in ADRIA 900 je  družina 
TMv prikolic (21 tipov!) ta- 
ko izpopolnjena, da lahko za
dovolji celotni zahodnoevrop 
skl trg. V večini teh držav 
prikolice ADRIA iz Novega 
mes^.a že tudi uspešno p ro 
dajajo

Na račun neresnega beo- 
grajskega podjetja »KOM- 
GRAP«, ki je  zavlekel grad
n jo nove dvorane za m onta
žo osebnih avtomobilov BMC 
za s-<oraj pol leta, bodo avto
mobili teh znajnk na sejmu 
v Beogradu še v celoti an

gleški. Nova dvorana v Žabji 
vasi bo dograoetoa šele ob 
koncu m aja, kimalu potem  
pa že lahko pričakujem o, da 
bodo Iz nije prišli tudi prvi 
novomeški austind.

To dvorano p>a nam eravajo 
še letos povečati za 130 m e
trov p ro ti CJotni vasi, tako 
da bo skupaj pokrivala 20.000 
kvadratnih m etrov .površine!

V Beogradu bodo Novome- 
ščani prLcazali tud i servisno 
oprem o, kii jo  iadrfujejo v 
sodelovanju z angleško tovar
no KISM ET. Istočasno bodo 
nastopili tudd na spom ladan
skem  2 ^reb £ k em  vedesejtnu, 
vendar tu  samo s  prikolica^ 
mi.

V Beogradu bodo v času 
sejana, aprila, zahrumedi 
m otorji tudi v avtCMnobilski 
dirki »Velika nagrada Beogira- 
da« (za evropski šam pionat
v razredu turističnih  vozil), 
zadnji dan sejm a pa še na 
M ednarodnem sejem skem  
ralljrju. Sejem bo odprt vsai^ 
dan od 9. do 20. ure; vstop
nina je 3 din. železnica je 
odobrila za obisk sejm a 25 
odst. p>opusta pri vaznih kar
tah.

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

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

boš kredit pri

Dolenjski banki in hranilnici

v NOVEM MESTU ali. njenih poslovnih enotah

v KRŠKEM, TREBNJEM ali METLIKI!

O B Č A N I !

Na hranilno knjižico DOLENJSKE BANKE IN HRANILNICE 
Novo mesto, ki jo dobite pri banki in pri vseh poštah na območju 
banke, lahko vlagate neomejene zneske pri vseh poslovnih ban
kah v Jugoslaviji in vseh poštah v šioveniji.

S tako hranilno knjižico lahko dvigate dnevne) do 3.000 din 
pri vseh poslovnih bankah v Jugoslaviji in poštah na območju 
Slovenije. Če želite dvigniti^.večjo vsoto, bo banka ali pošta 
sama vprašala za soglasje glede izplačila pri banki, ki vodi vaš 
račun. -  Če vlagate samo pri eni pošti, lahko dvigate pri tej 
neomejene zneske.

NAJVIŠJE OBRESTNE MERE

\/am nudi samo DBH Novo mesto: za navadne vloge 6,5 odst. in 
za vezane vloge 7 do 8 odst.!

TAJNOST HRANILNIH VLOG JE ZAJAMČENA! Za hranilne 
vloge jamči država.

Za popolnejši 
gospodarski 

sistem
Jo(že M aroit je  tagiuk re

publiškega sveita siodikaiov 
Slovenije. V občinah Brežice, 
Krško, Sevnica, LaSko, Šm ar
je m  š e n t ^  kandddiLra v go
spodarski zibor zvezne skup
ščine. v  odeovorib na neka;] 
vpraša*i(j je  razložil svoja sta
lišča ic  poglede, namei^'ene 
volivoem.

— Za začetek povejte, o ro 
sim, besedo ali dve o voli^ 
nih programih!

— V leibo&njih volitvah pri- 
hajazno prviič p(red volivce 
s taksnim i program i. K<>t 
posJaoec bom deloval v ok
viru teh program ov, pred 
vsem pa se bom  glede na 
svoje sposobnosti zavEemal 
za iopodmitev gospodarskega 
sistem a m  gospodaisldh in- 
stiumeiDtov, da b i bilo omo
gočeno nadaJjevaiqe tiste  po
litike, k i sm o jo  zastaviM^ 
z crefoomo.

— Ko sm o že p ri nadckjo- 
vaniju reform e, povejte, pro- 
sim, kaj veifi o tem!

Si
%o %

J0 2 E  MAROLT

— Za to  je  potreben hd*/re(J- 
^  razvod proazvodnje in iavo- 
za ob  trdne(jišiži injgojih po* 
s3ovant}a. 'To pomeni tud i po> 
večanje sikupne zaposlenosfci, 
zlasti kvaJilicdraimb kadrov, 
povečevanje sposobnosti go- 
spodanstiva za obnovo in  tas- 
vojne naložbe te r  seveda tu 
di hOcratno ras t žiivljenjsike 
ravni in  ekonomslke te r  so
cialne varnosti deloivnih Utv 
di. Ta vodiila boono laliiko ure- 
sničili le, de se  bomo zavze
m ali za hitrejSe posodoblje- 
nje proksvodn(je in  poslovanja, 
za pocspešeno samooaiganizira- 
q}e, s^porazum6van(}e in  go- 
spo^rsk io  utem eljeno zdr>> 
žen(je.

— Kako bi detk)vnim lju 
dem zagotmUi efconomsko in  
socialno varnost?

— Blagovnost, tržn i odnosi 
in poGodolbatienje vsUaujejo 
tudi opuščanje nekaterih  de
lovnih m est in  odpdranje no
vih. Zato bomo m orali z raz 
vojno utem eljenim i posegi y 
gOGpodarstivu zagotoviti delov
nim  Ijuidem socialno in  eko
nomsko gotovost. To pom sni, 
da m ora postaiU sAonb za od
p iran je novttk deOoivnih m est 
sesitavnd del programoiv poso- 
dotoi^ieoje.

5ejmisca
Novomeško 

sejmišče
14. aponUa je bii ▼  Noivem 

m estu  sejem , n a  katerega so 
pmipeljeli kmetorvalci 382 pca- 
šiCkov, pirodali p a  so  jfli 315. 
Za m anjše so zahtovali 160 
do 210 din, aa večje pa 220 
do 330 din.

Na sejmu v Brežicah
V soboto, 12. apn la , so na 

sejem  v Brežicah pripeljali 
kmetovalci 656 pujskov, p ro 
daji pa  so jdh 619. Manj6i 
prašiiSki so Sli vv denar po
10 din kg, večji pa po 6 din 
kg.



EDO TURNHER -  PRIMOŽ

B o žid a r Ja k a c : EDO  T U R N H E R  — PR IM O Ž

Y
 soboto, 5. aprila, 

sm o se na Zalah za 
vedno poslovili od 
Edija Tumherja-Pri- 
moža. Pokojnika je  
pospremila rta zad

nji poti velika množica prija
teljev in znancev iz Ljubljane 
in iz Dolenjske, s katero je 
bilo njegovo življenje tesno 
povezano.

Rodil se je 13. novembra 
1896 v Goriči vasi pri Ribni
ci, k jer je  preživljal zgodnje 
otroštvo. Prva svetovna vojna 
ga je iztrgala iz šolskih klopi 
ljubljanskega u^te ljišča  in ga 
zanesla 'na  tirolsko fronto, 
kjer je  dočakal razpad Av- 
stro-Ogrske. Kot mlad učitelj 
je začel poučevati 1919 na šo
li v  Mokronogu, že naslednje 
leto pa se je  preselil v Višnjo 
goro in ostal tam vse do od
hoda v partizane spomladi 
1942.

V času učiteljevanja v ViiS- 
nji gori si je  s svojim  vse
stranskim  izvenšolskim  ljud- 
skoprosvetnim  delom, z ak- 
tim iostjo v Sokolu ter s svo- 
jo  vseskozi napredno usm er
jenostjo pridobil širok krog 
enako mislečih znancev in 
prijateljev od Trebnjega pre
ko Stične do Grosupljega.

V  Višnji gori je po srečnem  
naključju oblikoval in razvil 
svojo nagnjenost do slikar
stva, hi je  bila lastna njegovi 
aw tMc lepo in dobro občutlji
vi naravi. Že zgodaj se je se
znanil in sprijateljii s slikar
jem  Ferdom Veselom, ki je  
samotarH in ustvarjal na gror 
du G rumlofu m ed Šentvidom  
ht Radohovo vasjo. Skupaj z

nekoliko čudaškim  m ojstrom  
sta šahirala, nabirala gobe, pa 
tudi slikala, pri čemer, 4 e sta
ri m ojster svojemu prijatelju  
zaupal m arsikatero skrivnost 
umetniškega ustvarjanja. To 
prirojeno ter nato z razmiš
ljanjem  in lastnim  slikarskim  
ustvarjanjem  poglobljeno in 
izostreno občutje za kulturne  
in um etnostne vrednote je 
Turnherju omogočilo, da je v  
povojnih letih poldrugo de
setletje tako uspešno vodil 
slovenski Zavod za spomeni
ško varstvo.

K ottje  znal v predvojnih le
tih zbrati širok krog napred- 
nć usm erjenih prijateljev, je 
bil T um her tudi v prvem  
okupacijskem  letu m ed orga
nizatorji stiško-grosupeljskega 
okrožja OF. ž e  v zgodnji spo^ 
mladi 1942 je s sinont in hčer
ko odšel v partizane in se 
kot aktivist Primož udejstvo
val predvsem  kot terenski in 
politični delavec. Bil je  na 
znani partijski konferenci Na 
Cinku 1942, na zboru aktivi
stov na Pugledu 1943, odpo
slanec Kočevskega zbora, 
član plenuma in pozneje član 
izvršnega odbora OF.

Po osvoboditvi je  od 1949 
do 1963 vodil Zavod za var
stvo kulturnih in naravnih 
spom enikov Slovenije. Ravno 
za dejavnost na tem  področ
ju m u je  širša Dolenjska dol
žna posebno priznanje in za
hvalo. Ker je  bil Tum her  
sam z  Dolenjsko življenjsko  
povezan, je  toliko bolj bole
če občutil uničenje cele vrste  
kulturnih in um etnostnih spo

menikov, ki ga je  vojna vihra 
prinesla Dolenjski. S poseb
no vnemo se je  s strokovnja
ki svojega zavoda lotil ob
navljanja bogate kulturne de
diščine na Dolenjskem. Ker 
je bila škoda prevelika in 
sredstva preskromna, ni bilo 
mogoče številnih kulturnih  
objektov na D olenjskem v 
celoti restavrirati. Zato je za
vod nekatere le deloma obno
vil (gradove Stari grad, Pre- 
žek, Tolsti vrh, kostanjeviški 
samostan, gotsko cerkev v 
Pleterjah), druge samo skušal 
zavarovati pred nadaljnjim  
propadanjem (H meljnik, Žu
žem berk). Prav njegova oseb
na zasluga pa je, da so bili 
rešeni najpom em bnejši spo
meniki slovenskega osvobodil
nega boja: Baza 20 ter parti
zanske bolnišnice Jelendol in 
Zgornji Hrastnik. Brez zavze
tega Tum herjevega prizade
vanja tudi Otočec danes ne 
bi blestel ko t spom eniški bi
ser Dolenjske, ne bi bilo m oj
strsko  restavrirane znamenite 
•freske v reprezentativnih pro
storih brežiškega gradu, ki 
so bile izredno ogrožene.

S svojim  značajem, ki ga 
je ^odlikovala skrom nost ter j 
toplina in strpnost v odnosih 
do ljudi, je  znal pridobiti svo
jem u spom eniškovarstvenemu  
prizadevanju mnogo sodelav
cev tudi izven zavoda. Na Do
lenjskem  je iz m uzejskih de
lavcev osnoval spom eniško  
kom isijo, ki je v letih svoje
ga obstoja prav s Turnherje- 
vo pomočjo resno zastavila 
dostikrat premalo cenjeno in 
podpirano reševanje spome
niških problemov.

Za spom eniško varstvo in 
m uzejstvo se je živo zanimal 
še v dneh svoje hude bolezni, 
ki jo je  s sebi lastno skrom 
nostjo potrpežljivo prenašal. 
Ko sm o ga nekaj dni pred 
sm rtjo  obiskali sodelavci iz 
Dolenjske, se je  skorajda že 
v predsm rtnem  boju zanimal 
za naše letošnje delovne na
črte. ^  veseljem  nam je ob
ljubil, da bo poleti obiskal 
naše m uzejske ustanove in 
prireditve, še  posebno, se je  
razveselil novice o resnih 
obetih, da bo ^etos dokončno 
restavriran kostanjeviški sa
mostan, ki m u je dolga leta 
posvečal svoje skrbi za čim  
hitrejšo obnovitev.

Ž ivljenjsko poslanstvo Edi
ja Tumherja-Primoža je bo
gato izpolnjeno. Dolenjska mu  
izreka iskreno zahvalo za 
njegovo skoraj 50-letno delo, 
ki ga je  pri nas opravljal v 
šolskih učilnicah in izven šo
le pred vojno, kot organiza
tor in aktivist našega osvobo
dilnega boja m ed vojno ter 
za velike zasluge pri ohra
njanju in obnavljanju naše 
spom eniške in kulturnozgo
dovinske dediščine v povojnih 
letih.

STANKO SKALER

U sta n o v ite lji nove in v a lid sk e  organiacacije za p e t d o le n jsk ih  o b čin  v n o v o m e šk em  
s in d ik a ln e m  d o m u  (F o to : Iv a n  Z o ran )

Pomoč invalidu ni privilegij
»Kadar gre za zaposlitev invalida, je treba od Poncija do Pilata,« so  
ugotavljali na ustanovnem občnem zboru medobčinskega društva telesnih  

invalidov 3. aprila v sindikalni dvorani v Novem mestu

3. a p r ila  so  v N ovem  m e s tu  u s ta n o v ili m ed o b 
č in sk o  d ru š tv o  te le sn ih  inva lidov . D ru štv o  bo  im elo  
sedež v N ovem  m e stu , v T re b n jem , K ršk em , M etlik i 
Č rn o m lju  p a  p o d ru žn ice . In v a lid i se  bo d o  lahko  
zd ru žev a li tu d i v sek c ijah . N a u s ta n o v n em  občnem  
z b o ru  so  izvo lili tu d i izv ršn i o d b o r in  p re d v id e li č la 
n e  za p red sed stv o . E n a  p rv ih  na lo g  u stan o v ite lje v  
d ru š tv a  bo  p o p isa ti in v a lid e  in  jih  p r id o b iti za  člane. 
M enijo , d a  živi v p e tih  d o le n jsk ih  o b č in ah  več k o t 
5.000 inva lidov , k i b i lah k o  p o s ta li č lan i nove o rg a 
n izac ije .

Na ustane vn«n  občnem 
zboru so uvodoma poudarili, 
da bo ena osrednjih in ne
nehnih nalog društva vlivati 
invalidom voljo za življenje, 
jih  spodbujati in jim  vcep
lja ti zavest, da so družbi ne 
le potrebni, amipak enako
pravni z vsemi zdravimi ob
čani. Zato se društvo ne na
m erava ipotegovati 2ja privi
legije svojih članov, am pak 
samo za nijhove pravice, pa 
naj g?re za rehabilitacijo, pre
kvalifikacijo, zaposlovanje ali 
sikrajšanje delovne dobe.

V raagpravi so navedli več 
pmimerov ie vsakdanjega živ
ljenja. Iz n jih  je razvidno, 
kako je im aJid še marsijcje 
iieeaaželen, kako se v p o d j^  
ju  branijo  m oS k^a s protez- 
no nogo ali ženske s ptraznim 
rdkavom, kaiko poskušajo 
»dokazovati«, da bi lahko in
validi zibijali njihovo »renta
bilnost« in  podobno.

V iilustraciijo je  referent za 
rehabilitacijo invalidov pri 
Zavodu aa socialno zavaro
vanje v Novem m estu Roman 
SuStartič povedaj naslednji

piTimer; edinstven ia njegove 
prakse, ko t je poudaril.

Nekega invalidnega fanta, 
čigar oče je bdJ v partizanih, 
so poslali na rdiabilitacijo  
v Kamnik, k jer se je  izučil 
za m ehanika. Družba je p ri
spevala 130.000 din, da je 
fant prišel do poklica. Ko 
pa je bilo treba fantu najti 
delovno m esto, se je pričel 
križev pot. Dve leti so za
man trkali na vrata delovnih 
organizaoij, toda invalidu se 
niso hotela n ik jer odjpreti. 
Slednjič je fant prišel v me
tliško BETI, k jer pa so ga 
sprejeli šele po prizadevanju 
sekretarja  podjetja M artina 
Zui>ančiča, ki je  tudi sam in
valid. '

»Res je, da invalida lahko 
razum e samo invalid, toda 
dosečd mocramo, da nas bo
do razum eli tudi zdravi in 
nam pomagali,« so poudar
jali invalidi na občnem  zbo
ru  svojega društva. »Zdravi« 
pe bodo m orali i^ e m e n iti 
nekatera pojm ovanja o re- 
habilitacaji, k i so }o Imeli 
adaj sam o za socialno, ne pa

tudi za gospodarsko katego
rijo, sicer bo denar, vložen 
v rehabilitacijo invalida, 
stran  vržen denar. Kot je 
bilo slišati v razprava, pa se 
društvo ne . nam erava zavze- 
m ati za rehabiJitacijo zara
di rehabilitacije; za to se bo 
zavzemalo in jo podpiralo le 
tedaj, če bodo za rehaibiliti- 
rane delovne invalide zaago- 
bov’l.j'Sna tuidi delovna m esta.

Skupščina zahtevala 
red v gostinskem 

podjetju
Na zadnji seji občinske 

skupščine M etlika so raz
pravljali tudi o stanju  v 
domačem gostinskem  podjet
ju. Na priiKJTOčilo sveta za 
gospodarstvo je  skupščina 
osvojila predlog, da bo ime
novala 3~člansko strokovno 
komisijo, ki bo v najkrajšem  
času pregledala poslovanje 
podjetja in ugotovila, kak
šne so možnosti za donos
nejše poslovanje. O dborniki 
sodijo, da je  treba narediti 
konec vsakoletnim  izgubam, 
saj se je  doslej nabralo že
340.000 din prim anjkljaja. Bi
li so m nenja, da so k tem u 
precej pripomogili nered in  
slaba discdplina t koleOctivii, 
pa tud i pogosto m enjavanje 
direktorjev. Ugotovili so tu 
di, da  b i imel hotel več go
stov, če ne bi bil že leto dni 
zaprt m ost čez Kolpo, tako 
da ne morejio k nem gostje 
iz HrvaSke.

3. nadaljevanje

Zasedanje je  v im enu pred
sedstva SNOS odprl d r. Ma
rijan  Brecelj, k i je  predlagal 
tudi dnevni red. Na progra
mu so bili m ed drugim  Štirje 
referati: O graditvi in u trje 
vanju naše oblasti (retfereiit 
M a'^a Maležič-Ciril),'^ Gospo
darstvo v  okrožju (referent 
Janez 2uniič), O prosveti v 
oifcrodSJu (referent Mica Jan 
čar), Zdravstvena vprašanja 
okrožja (irefeirent d r. Tone 
R avnikar).

MaledUČ Je v svojem refe
ratu  dejal poslancem  med 
di^igim naaledr^e: »Okrožna 
skupščina, ki nooo^ prvič za
seda, je  v Bell krajin i zaklju
ček graditve ljudske oblasti 
od spodaj navssgor. Tukaj 
Obrani predstavljam o voljo 
nafih ToUvcev, amo poslani 
in dolžni, da  retresam o vsa 
0Qspodaireaoa, aodB3n&, icuOtur-

na in  druga vrašanja Bele 
krajine, da izvršujem o oblast 
v Bell krajin i. To je  prva 
oikrožna skupščina v Sloveniji 
in Jugoslaviji. B iti m ora p ri
m er in vsx>r za vsa ostala 
o k ro d ^  naše domovine.«

Slkui>ščina je  izvolila okrož
ni izvršni odbor. Z& predsed
nika je bil izvoljen km et Ni
ko Jakofčič, za podpredsedni
ka tehnik M atija Maležič, za 
ta jn ika pa  sodnik Jože Čeme.
V izvršni odbor je bilo razen 
om enjenih Izvoljenih ie  14 
č l^ o v : 1 delavec, 4 km etje, 
3 obrtniki, 2 trgovca, i>a so 
bili iz intelektualnih p o ^ c e v .
V izvršnem odboru je  bilo 
delo razdeljeno tako, da  je 
vsak član prevzel po en re 
sor s področja uprave.

Skupščina je  sprejela več 
sklepov in  predlogov s področ
ja, g o sp o ^ rstv a , prosvete, 
zdravstva, pomoči vojski In 
Javne varnosti. Med njim i so 
sklepi o zgraditvi civilne bol
nišnice, o ureditvi prejeonkov 
učiteljstva, o upravno-politič-

nih tečajih, m ed predlogi i>a 
tudi predlog predsedstva 
SNOS za zvišanje m aksim al
nih cen za živino, meso, žito, 
mo8oo in vino, nadalje pred 
log za sankcije p roti tistim , 
ki bi prekoračili m aksim ira
ne cene ah  ne td oddali p re 
ža vojsko.

25 let od prvih volitev 
v narodnoosvobodilne 
odbore ~ Bela krajina 
je prva v Jugoslaviji 
izvolila vse  organe 

ljudske oblasti

Razumljivo, da je bila naj- 
večja naloga novoizvoljenih 
odborov pomoč vojski. D ejan
sko 90 se z velikim poletom 
zavzeli za mobilizacijo vseh 
razpoložljivih gmotnih in ži
vih sil za boj p ro ti okupator
ju. Drži, da so Sle m arca 
1946 iz belokranjsiidh kašč in

zidanic še zadnje rezerve ži
ta  in vina za vojsko in da je 
ljudem  kom aj ostalo do no 
vine. Kako učinkovita je  bi 
la pomoč vojski, nam  kaž« 
prim er bojev oib napadu 
Nemcev tn ustaSev na Met
liko v Juliju 1944. Iz poročila, 
ki je  bilo tedaj napisano, po
vzemamo: »V resnici je  bila 
pomoč, ki jo  je nudila Bela 
krajina borcem  na položajih, 
izdatna, saj je  p rihajala iz 
goboke ljubezni, ki jo goji 
ljudstvo do svoje vojske. Noč 
in dan so bile m ed boji na
biralne akcije po vsej Beli 
krajini. M ladina, žene in  o tro 
ci, vse je bilo na nogah. Na 
desetine voz, naloženih s 
kruhom  in drugim i živil, je 
podnevi in ponoči hitelo na 
položaje naše vojske. Mnogi 
so dali od hiše zadnje troh i
ce, ki so jih  imeli p ri hlSi. 
Ves čas bojev, to  je  v nem 
tednu, je bilo zbranih okoh
20 tisoč kg živil, in to  od 
koruze, k rom pirja pa  do be
lega kruha, slanine, ja jc  in

medu. M etlika ^ama je  6 drd
dvakrat na dan kiihala za 
okrog 800 borcev golaž, žgan
ce in krom pir. Za vse to pa 
je od gospodarske kom isije 
prejem ala sam o meso.«

Novoizvoljeni narodnoosvo
bodilni odbori so hkrati za
čeli i^ ra je v a ti civilno oblast 
na novih dem okratičnih tem e
ljih. Razen tega so z ustanav
ljanjem  Narodne zaščfte pre
vzeli sk rb  za javno varnost in 
z organizacijo civilnih sodišč 
tudi sk rb  za zakonitost. Raz
voj dogodkov do konca vojne 
je pokazal, da so v celoti iz
polnili svoje naloge.

Naročite 
svoj list 

na domači 
naslov 0
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To l̂ ran s ti  iiapisalj sam To stran ste napisali sami!

Še vedno sem samo 
človek z mirno vestjo!

Sergij Thorževskij, bivši predsednik občinske 
skupščine v Novem mestu, odgovarja odboru 

Kluba dolenjskih študentov

Tovariš urednik!
Ker temelji »Izjava od

bora Kluba dolenjskih štu
dentov«, ki ste jo tiskali 
“O zadnji številki Dolenj
skega lista, na člankih, ob
javljenih v naših množič
nih občilih, smatram za 
dolžnost, da zaradi jasno
sti v zvezi z reportažo S. 
Splihala v »TOVARIŠU« 
in z »Izjavo« navedem še 
nekatera svoja razmišlja
nja in dejstva.

Tudi jaz menim, da je 
potrebno objektivno pisa
ti o vseh vprašanjih druž
benega pomena ter kon
kretno kritizirati vse ne
pravilnosti, če obstoje. A- 
fco pa se kritizira in daje
jo sklepi o neki konkretni 
osebi na podlagi netočnih 
in nepreverjenih podatkov, 

je storil pisec repor
taže »Mali gradovi za ma
le bogove« v odnosu do 
^ene, pa pisec seveda tu
di odgovarja za vse po
sledice takega pisanja.

Kot Splihal pravi, so 
ključna izhodišča njegove 
Teportaše: licitacija, cena

migovanja s tem v zvezi 
so zlonamerna.

Težko in neodgovorno je 
Splihalovo vprašanje: »Od 
kje denar in možnosti za 
gradove v socialistični dru
žbi?« Ne kradem in živi
mo le od moje in ženine 
plače. Ta dninar je POŠTE
NO prislužen in pošteno 
so plačane vse družbene 
dajatve. Mar ga kot bivši 
funkcionar ne bi smel vla
gati tja, kam ot ga lahko 
vlaga vsak občan, vendar 
zato ni javno kritiziran? 
Zame ni bistveno, za kaj 
nekdo denar troši, če je to 
družbeno opravičljivo, tem 
več, če ga je pošteno ali 
nepošteno pridobil.

čeprav sem prikazan kot 
»bog«, sem še vedno člo
vek; imam mirno vest in 
DIOGENU ne bo potreb
no ob belem dnevu hodi
ti MIMO mene in iskati 
človeka.

Glede enakopravne pole
m ike pa le to: zase lahko 
trdim, da nisem povsem  
enakopraven partner v po
lemiki v TOVARIŠU, ker

žemlje, izmikanje davkom, nimam takih možnosti kot 
Qradnje na črno. Iz tega Splihal. On npr. lahko od-
^zvaja sklepe in postavlja 
vprašanja. Menim, da nje
gov odnos do mene ne 
more hiti odvisen od te- 
Qa, če ni dobil podatkov 
PH KZ Novo mesto, ž e  
fcjer je bil, iskal in dobil 
podatke bi lahko dobil do
kaze za vrsto svojih dvo
mov, da bi lahko pisal o 
osebah res objektivno, na 
^ar se tako pogosto skli
cuje. Ne zadovoljuje me

to mišljenje, da je pi 
sec v okviru svojih m ož
nosti osvetlil načeta vpra
šanja in si prizadeval kar 
najpopolneje zbrati gradi
vo. Možnosti, ne glede na 
zadrugo, so bile večje.

Zemljo je kupilo pri KZ 
do sedaj 74 občanov (ome
njeni »funkcionarji« razen 
bivšega predsednik ObSS, 
kmetje, delavci, razni us
lužbenci, upokojenci). Ali 
so vsi ti ravnali nepošte
no? Ugotovitve komisije 
za družbeni nadzor pri ob
činski skupščini, ki jih je 
javno obravnavala tudi 
skupščina, so v zvezi s 
tem strjene v ugotovitvi 
»da je KZ Krka postopala 
v skladu z določbami za
konitih predpisov in svo
jih samoupravnih aktov«.

Vsi ti ljudje so kupovali 
zemljo po ceni, ki jo je 
določil zapriseženi sodni 
cenilec. Cenitev je bila iz
vedene konec leta 1965, jaz 
pa sem zemljo kupil leta 
i967, KO JO JE PRVOTNI
k u p e c  v r n i l  n a z a j
ZADRUGI. Splihal pa na
miguje na izbiro zemlje 
na vplivanje na zadružne 
organe sploh in na cene, 
kar odločno odklanjam.

Lažna je Splihalova tr
ditev, da sS je m oj we- 
ekend (kar se lahko skle
pa) zaradi govoric o ob
davčenju čez noč spreme
nil v zemljiški knjigi v zi
danico. Ker je zidanica še
le v III. fazi izgradnje, ni 
prišlo do nikakih spre
m em b zemljiškoknjižnega  
stanja na 610 kv. m  zem
ljišča.

Graditi sem pričel prek 
podjetja po načrtih, ko je 
bilo na podlagi vseh pred
pisov izdano gradbeno do
voljenje, ne pa na črno in 
ne tako preprosto, kot pra
vi Splihal. Vsa piščeva na-̂

govarja takoj na moje pi
smo, ki ga predhodno lah
ko vidi v originalu, jaz te 
pravice nimam. Odgovar
ja celo na misli, ki so v 
objavi mojega pisma iz
puščene itd. Poleg poti 
javnega obveščanja v m no
žičnih občilih so še dru
ge, družbeno priznane po
ti za iskanje resnice. Tudi 
teh sem se poslužil. Res 
je, da se prvotno nisem  
nameraval posluževati ene 
izmed teh, t. j. sodne po
ti, dokler me določena 
dejstva niso prisilila v to 

'skrajnost. Poslužujern se 
je prvič v življenju in ne 
rad.

Zame ni bistveno, ali 
Splihal sam nosi odgovor
nost aa svoj prispevek. 
Kar se mene tiče, pa nosi 
vso odgovornost za tisti 
del reportaže, kjer občane 
napačno obvešča oziroma 
zbuja dvome o m oji ose
bi.

SERGIJ THORŽEVSKIJ 
Novo mesto  

Mestne I njive 11

V zadnjem času je že drugi medved v okolici Črnomlja plačal potepuštvo s smrtjo. 
Kroglo je poslal v medvedje srce obratovodja v obratu ZORA tovariš Planinc. 
Medveda, ki je bU veUk, a sestradan, je ustrelili na Toplem vrhu (Foto: A. Božič)

Novi prispevki za slepo Darinko
Preijšn(ji četrtek smo obja

vili pismo članov podmlad-. 
ka Rdečeg^a križa iz L o šk ^ a  
potoka, ki so zbrani za slepo 
Dariniko Kutnair iz šoniihela 
pri Žužemberku kaff 55.000 
starih  dinarjev. — M arija Po- 
povič s H rasta je medtem 
podarila za slepo deklico 
500 Sdin, Franc Hočevar iz 
Nemčiije pa ji je poslal 2000

Zakaj Posavje ne?
Pred kratkim  sem  dobil tu

ristični prospekt Zasavja, ki 
obsega tri občine: Zagorje, 
Trbovlje in Hrastnik. Izdala 
so ga tri turistična društva; 
prospekt v slovenščini, itali
janščini in nemščini opisuje 
znamenitosti krajev, vsebuje 
pa tudi veliko lepih fotogra
fij-

Takoj m i je prišlo na m i
sel, zakaj tudi posavske obči
ne Sevnica, K rško tn Brežice 
ne bi izdale kaj podobnega, 
saj je na njihovem  območju  
veliko turističnih in zgodovin
skih znamenitosti, ki bi jih  
prospekt lahko bolje približal 
turistom. Dobra turistična 
rekihma bi prinesla tem  kra
jem  še večjo gospodarsko ko, 
rist.

STANKO SKOČIR  
Loka

Sdin. štirile tn a  Štefka Štu*
par iz Otaivic 33 pni Ribnici 
je  po&lala slepi Darinkii 1000 
Sdin in tole piseance: »Ta de
nar za Sdefpo Dariniko pošilja 
4-letna Štefka iz sivojega hra- 
raliuika in  ji pošilja še lep 
pozdrav!«

Vsem: iskrena hvala! Prejš
nja teden stmo naikazaOii Da
rinki z denarno nakatzinioo 
58.500 Sdin. Cepraw zdaj že 
ima, Žot smo pred tedni po
ročali, transdstorska sprejem 
nik in gramofon, jd bo njena 
družina nakuipila lahko še

drugdh, za življenje potrebnih 
stwanl!

Te dnd pa sm o dobiM tudi 
daljše pismo naše zveste bral
ke Olge M auser iz Clevelan
da (2SDA). Sikupaj z Mileno 
Dovič in Cilko šu b elj se je 
lotila zbiranja pomoči za sle
po Dariniko in že zbrala kar 
precej dolarjev, pisaili smo 
jd, da je družina slepe Darin
ke potrebna pomoči in  da si 
bodo z denarjem  znalli pamet- 
no pomagati. O tem bomo še 
poročali.

UREDNIŠTVO

„Nihče ji ni 
pomagal!"

v  ponedeljek, 31. mar
ca, so Sii m oja 604edma 
mama Alojzija Grubar k 
Jožetu Grubarju v  Biča>- 
je  rezat v vinograd. Dve 
noči in dva dni jih  v i 
bilo domov. Svakinja je  
šla vprašat, k je  90, a so 
nam pri tisti TtiSi rekli, 
da bodo mama ie  prišli, 
če še niso.

G rubarjem  gospodinja 
pa je  šla vseeno gledat 
v vinograd. Našo mamo  
je našla v šupi na mrvi. 
Bila je  v  nezavesti. Tako 
so pripeljali domov.

Poklicali sm o zdravni
ka, k i je  ugotovil mož
gansko kap in odredU, 
naj m ater takoj prepelje
mo v bdlmšrdco. To sm o  
naredili, a so se zdravniki 
jezili, zakaj tako kasno 
iščemo pomoč.

Domači sm o izvedeli, 
da je m ateri prišlo slabo 
pri delu v  vinogradu ie  
prvi dan. Drugi rezači si 
tega niso jemali k  srcu, 
zavlekli so jo na mrvo  
in tam  pustili. Nihče pa 
m  o tem  o bvesti doma
čih. To se nam  zdi brez
vestno, saj bi m ati lahko 
tudi izdihnili, pa Tie bi 
nihče nič vedel. VpraSa- 
nje je, če bodo spioh 
o z d r a v i.

LOJZKA RAPUS, 
Foersterjeva 12, 

Novo m esto

KB
LJUBLJANA

KREDITNA BANKA 
IN HRANILNICA LJUBUANA

prireja za svoje varčevalce vsake štiri mesece nagradna žrebanja. V pofitev 
pridejo varčevalci, ki bodo do 30. aprila 1969 imeli vloženih najmanj 2000 Ndin 
z odpovednim rokom nad eno leto (varčevalci vezanih hranilnih vlog, stano* 
vanjski in kmetijski varčevalci, ki namensko varčujejo po pravilnikih banke 
ter lastniki vezanih deviznih računov).

Vsakih nfHialjnih vloženih in vezanih 2000 Ndin povečuje možnost do prido
bitve nagrade.

❖

iMiH

BO V NOVEM SADU!

V nedeljo, 13. aprila, so volili tudi pri Sv. Gregorju 
v Slemenih. Kljub zelo slabemu vremenu, saj je za
padlo kar 35 cm novega snega, je bila volilna udeležba 
že do opoldne 75-odstotna. Med najstarejSimi vobvci 
je bil enainoscmdesetletni Alojz Gruden iz Starega 
malna. Prigazil je 4 kilometre daleč in dejal, ko je 

volil: »Pa sem le prišel!« (Foto: France Modic)

PODELJENIH BO 250 LEPIH NAGRAD, med njimi tudi dva osebna avtomo
bila, in to FIAT 124 in FIAT 850.
ZAUPAJTE NAM SVOJE DENARNE POSLE! Opravimo jih hitro, zaupno in 
pod najugodnejšimi pogoji preko najbolj razširjene mreže poslovnih enot: 
CENTRALA: LJUBUANA, Šubičeva 2  ̂ ^ „
PODRUŽNICE: Beograd, Cika Ljubina 8/1 — Novi Sad, GrČkoškolska 2 - -  
Mestna hranilnica ljubljanska — Domžale — Kamnik Kočevje Murska 
Sobota — Trbovlje
PREDSTAVNIŠTVO: Miinchen, Herzog Wilhelmstrasse 1 
EXPOZITURE: , .
V Ljubljani: Bežigrad — Miklošič — Stara Ljubljana — šiška m Vič 
Izven Ljubljane: Črnomelj — Gornja Radgona Grosuplje Hr^tnik  
Lendava — Litija •— Ljutomer —• Logatec — Medvode —• Rakek — Ribnica —
Vrhnika — Zagorje „ . . „ , .  i i
V AP Vojvodini: Bački Petrovac — Beočin — Srbobran — Sremski Karlovci
— Temerin — Titel — Zabalj



kultura
in

izobra
ževanje

Koroški Slovenci 
v Novem mestu
v  oedeOi^o, 20. aprila ob 15. 

uri, bo v Damu IcuHtaire v No
vem m estu nastioipdl 60-3an- 
ski petvBibi abor »Jakob Pete
lin — GaJfljus« Iz CeOoivca. Pod 
vodBbvoca dangenta dr. F ran 
ceta Cigana bo pel aSoladbe 
GaJdusa, loparja, Vogriča, Si- 
moniAija, Hcirtmanorve, Ciga
ne, Tomca, Kra-
snolca, Deva, M irka in Mihe« 
Uiča te r koipočke nairodne pe- 
ami.

Stoveoski pevska ^xxr »Ja
kob FeteOin — Gallus« je  bdi 
uBtanovAjen leta 1360. Dve 
tret^jSiii BSoDOfv je  Iz Celovca, 
treit^jkia pa JKh je  iz bHižnije 
in  daljne ofcoilice. Do adaj se 
je  dM r predstavil že v M -  
sbri(JI, Italliit}!, Prancdji in  Jugo- 
sObiv^.

aiovensfei peivekii 2ibor ia 
Ceilovca ae bo tolkrat i>Tvič 
prectatavtl novomešikemu ob- 
6i2¥9tim. Fetvce bodo kultumi 
deiaivci epreiJeiM že ob 12. uri 
na Otoficu, po boncetrtu v 
Domu laiiUure pa bodo tudi 
goat{)e predsedndika občinsike 
sficu|]6Cdiie Novo mesto Fran- 
cd{ja Kkliai^a. Predsednik bo 
zibcKT aJakob PetaMn — Gad- 
kis« ^xrei>ei ob 17. uri.

O kulturi 
v obmejnih občinah

v  80ixA0 , 12. as>riila, je bil 
v MeitUSci sestanek kulturnih 
delaivoerr ics meitliSke, čtmo- 
mailJ&Sce in novomeške obči
ne. PogovBiTjafli 80 se o 80- 

deaovepju na kudturnem po- 
dax)dju, predivaem o ongandza- 
ci^i kuUunnih prireditev, ki 
dtai. Na sestanelk so povabila 
tudi predataviiilia sJovensk«?ga 
kKdtuinaprosvetnega druStva 
iB Kartovca, ker so se hoteHi 
pogovo(rM tudd o sodelova- 
cdu ctxne(](tiih oibčin na kml- 
turoem podroOju, ž a l. pa se 
predstaivpdh ^  Karlovca zara
di boieciid ni mogel iideleižlti 
tnetlfikega posveita.

Še dve gostovanji 
s »Sinom«

Dramska sekici;}  ̂ mirensice- 
ga pirosvetoega dmiStiva bo t  

n a d e^ , 30. afirfla, gostovala 
z i0ix> iSId« ie  v dfveb kra
jih: ob 15. url bo nasboipala 
T Seotderoeju, ob 19.30 pa Se 
v Kii&em. Na dosedanjih 
preckstanrali tega dela na Do- 
ler^jsksm Je bUo sa Igro ve- 
liiko saufenanOe.

•J
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v  ljubljanski Mestni galeriji ^  razstava likovnih del 
slikarske druščine Gruda, ki ^  nastala pred tridese
timi leti v Zagrebu in ki so jo sestavljali Lojze šuš- 
melj, Vlado Lamut, Stane Kumar, Mirko Lebez ter 
Ingo Vrščaj in Ukmar, hrvaški književnik Avgust Ce- 
sarac in mladi slovenski pesnik Joža Šeligo. Grudo so 
ustanovili v Lamutovi podstrešni sobici na Ilici 31: 
skupina je imela izrazito izdelan program. Slikarske 
skicirke 'so bile obtožba družbenega reda. Slikarski 
dnevniki so bili i>olni motivov iz mnogih čakalnic, sej
mov in trgov, sirotišnic in javnih kuhinj ter ubožnih 
študentovskih sobic. Razstavo so postavili ob trideseti 
obletnici ustanovitve skupine Gruda. Na sliki: Vlado 

Lamut — Brezposelni (1938)

311 odraslih učencev
Zavod za izobraževanje v Novem mestu je orga

niziral vrsto šolskih oddelkov za zaposlene

OddelLke osnovne šole, sred 
in ih  in višjih šol, k i jih  je 
organiziiral Zavod za i2»bra- 
ževanje kadrov in produMiv- 
nost dela v Novem m estu, 
obdskuje 311 Ijvidi: 87 ljxidi 
obiskuije osnovno, 97 sred 
n je  in  127 ]>idi višje šole. 
Dva odidellka osnovne šole so 
odprli m ed dirugim v NOVO- 
IiESU, obiskuje pa ju  44 de- 
lavoerv.

Za tdste, ki si hočejo p ri
dobiti srednjo  izobrazbo, je 
zann>d organiziral poslovod
sko (aa trgovce), srednjo 
gOGsdairsko (za deilavce GG), 
adm inistrativno, srednjo  tek
stilno in  delovodsko šolo 
(ea stro jn ike).

V viSjdh šolah je, kot smo 
zapisali, 127 izrednih študen
tov: na  VEKS 55, na višji 
tehniški 41, n a  višji pravni
21 in  pedagoški akadem iji 
10.

Lani je  zavod organiziral 
141 izobraževalnih akcij, v 
vseh oblikah izobraževanja 
p e  je  bilo 9.6G4 u r p redajan j, 
k i se Jih je  udeležilo 3.655

slušateljev. 148 izpitov je 
opravilo 1947 slušateljev. V 
65 šolskih oddelkih pri za
vodu so lani p>oučevall 264 
predm etov.

Zavod za izobraževanje je 
lani pripravil tud i 14 študij, 
od tega 6 po naročilu delov
nih  organizacij. P ravkar pa 
doikondUiJejo študijo  o kad
rih  v družbenih sliižbah na 
Dodenjskem. Razan tega je  v 
deilu program  turističnega 
raavoja Dolenjske in pose
ben p r o j ^  za dolino K rke.

Na obeh straneh 
novega mostovža

Novomeška študijska 
knjižnica postopoma 

ureja izpraznjena stano
vanja za svoje namene

Studijska knjižnica »M irar 
na Jarca« v Novem m estu, ki 
im a več kot 120.000 kosov 
biibliotečnega gradiva, i|po- 
rab lja  za čitalnice, depoje in 
upravne prostore z mostov- 
žem ix>vezani staivbi. P rosto 
re  je  postopom a urejala, do- 
kxxično pa  jih  n i noogla, saj 
im a pod svojo streho  še ved- 
iK> stanovailce. Ure^janje gre 
v koraku z iaseljevan^em sta- 
novailcev. Do konca minulega 
leta so izsemii tr i  stranke. 
Biiviša stanovanja pa praiv 
adaj u rejajo  v knjižne depć- 
je  s policam i. Za preuredi
tev je  tantjižnica najela poso
jilo p ri Doleoijski banki in 
hranilnici z upanjem , da bo 
dobila nekaj denarja tudd od 
sklada SRS za pospeševanje 
kulturnih  dejavnosti. Ce bo 
dobila tudi dodatna sredstva, 
bo uredila, tud i novo kniiigo- 
vzenico, za katero je določi
la p rosto r pod mostovjem. 
S tem  se bo knjižnica jx d v - 

sem  osamosvočiila in bo lah
ko raavijala dejavnost neod- 
visaio od drugih. Do zdaj je 
pošiljala fcnjiige v vezavo v 
Miursko Soboto in  L jublja
no, da so ji  vrnili zvezane 
knjige, pa je bilo treba ča
kati tud i po leto in pol.

Slab obisk 
mirenske predstave

N edeljsko gostovanje m i
renskega delavskega prosvet
nega društva s štiridejanko 
»Sin« Elngelberta Gangla v 
novomeškem Domu kuJtiire 
se ni povsem posrečilo, če
prav smo predstavo pričako
vali s precejšnjim  zanima
njem. Precej moičen vtis je 
naredila že skoraj prazna dvo
rana, saj so prišli na pred
stavo pretežno tisti obisko
valci, ki im ajo sicer najraje 
rom antično solzave zgodile 
3 podeželja. Ne predober 
vtis pa je na gledalce nare 
dila tU idii sam a igra; krajša
nje teksta bi ji bilo očitno 
v korist, česar pa si režiser 
ni upal napraviti. Ce to v 
nadalj(rvjem razm išljanju o 
igri odmislimo, pa je igralski 
družini z M irne treba prigna
ti veliko, že skoraj pretirano 
zavzetost prd oblikovanju li
kov. To ne bi veljalo edino 
za F riderika Strom arja, ki Je 
zeio jkrepričevaJno nastopil v 
vlogi starega Sletnca. 1/ Z.

DR. M a t k o  K REFT:

Mali kulturni barometer
■  KIDRIČEVE NAGRADE — 

Prejšnji teden *o v Ljubljani po
delili osem nagrad Kidričevega 
Bklada. Prejeli so Jih: docent dr. 
inž. Sergej Pahor za dosežke na 
področju tehničnih vod: profesor 
dr. Duflnn Kuščer za u^>ehe v 
nairavoatov'>i in  modicdnd: doktor 
Tone Ferenc, prof. dr. Boris Ma
jer in prof. dr. Vojan Rus pa za 
vidne prispevke na področju druž
benih ved.

■  NAJOBSE2NEJSA A I^ L O -  
GWA — Pri Mladinski knjigi bo 
m aja IzSIa do zdaj najobsežnejša 
antologija slovenske poezije z na
slovom »Iz roda v rod duh iSče 
pot«. V njej Je zastopanih 139 pes. 
nikov vseh pesniških generacij 
skozi stoletja. Pesmd Je izbral In 
knjigo uredil Janez Menart, U  Je 
imel že do zdaj zelo srečno roko 
pri izborih slovenske ali prevede
ne poezije.

■  PRIMORSKO DRAMSKO GLE- 
DALISCE — Pred kratldm  Je tudi 
Nova Gorica dcAila poklicno gle-

dallMe. Ustanovila ga je tam kajš
nja občinska skupščina. Gledališče, 
ki je bilo prej polpoklicno, se 
imenuje Priiinarsko dramsko 
dališče. Vodi ga Jo ie Babič.

■  MALA FLORA SLOVENIJE — 
Cankarjeva založba v IJublJani bo 
letos Izdala zanimivo knjigo »Mala 
flora Slovenije«. Knjiga bo obse
gala 600 strani, na njendh straneh 
pa bo tudi ve6 kot 200 ilustracij.
V njej bo obdelano 2843 vrst in 
podvrst divje rastočih rastlin ši
rom po Sloveniji.

■  DVORIŠČE ZA NASTOPANJE
— V Metliki že dalj časa urejajo 
grajsko pročelje in dvoriiUSe gra
du, v katerem Je muzej. Priprav
ljajo ga za nastope kulturnih sku
pin.

■  ZADNJI .STRAUSS UMRL — 
Na Dunaju Je nedavno umrl Edu- 
ard Strauss, vodja orkestra du- 
n a j s k ^  konservatorija. Bil Je 
zadnji glasbenik v družini Straus
sov.

DELEGATI KOMENTIRAJO

minuli kongres ZKPOS
Janez Gortnar, predsed- 

ndk občinskega sodišča v 
Trebnjem , je  bil na pe- 
tean kongresu Ziveze kul- 
tumo-prosveitnih organiza- 
cd|j Slovenije isovoiljen v 
predsedstvo. K ot delegata 
na kongresu snx> ga za
prosili za m nenje o  tem  
pom em bnem  dogovoru 
kuUumo-prosveitnih deflav- 
oev. Dejal je:

JriPeti kongres pomeni 
po m oji ocend nadaljnjo 
dem okratizacijo te  orga
nizacije, k i omogoča so
delovanje vseh tistih , ki 
se zanim ajo za kulturno 
udejstvovanje. Program , 
ki je  nastal v pripravah 
na kongres te r  na  kon- 
giresu, daue v obldki sm er
nic solidno osnovo za de
lo ku ltum o^rosvetn ih  or
ganizacij v sam oupravni 
družbi.

Kongres je  pKrtrdil tudi 
izredno pom em bno vlogo 
am aterizm a in m u daje 
m ožnost razvoja povsod 
tam , k je r ljudje želijo 
aktivno sodelovati.

Pomembno je  tudi, da 
so v novem vodstvu za-

JANEZ GARTNAR

stopana vsa območja, saj 
bo prihodnje delo slonelo 
na sam oupravnih dogovo
rih konferenc ZKOP. 
Pnw  to  bo prispevalo k 
celoviti obrarvnaivi prob
lemov kuliture te r k dob
rim  rešitvam.« M, I.

m

14. nadaljevanje

»Trubar je  bil o trok s v o j ^  časa, produkt tedanjih 
razm er v slovenskih deželah; ni stal kakor drevo v pu 
ščavi, temveč je  b il sam o besednik svojega naroda, g l^  
česa, njegovih zahtev in  n j^ iov ih  želja, š e  vselej, kadar je  
doba v svojem razvoju dospela do problem a, do izbruha 
novega časa, s i je  našel potrebni dan potrelMiega moža in 
potrebno besedo.«

Tudi ta  trd itev  je  hisborično m aterialistična, naslednja 
pa nič m anj;

»Ce hočem o pa poznati T rubarja, je  treba, da poznamo 
tla, iz katerih  se je  rodila stovenska reform acija, tisto  
mogočno in globoko ljudsko gibanje, ki je oznanjalo novo 
in  lepo življenje za ves slovenski narod.« ,

In  zdaj opisuje Cankar razm ere, kakršrie so bile in  
katere so tudi pri nas iz podobnih, Če ne istih  vzrokov k ^  
k or drugje rodile reform acijo. Cankar trd i, da s© jo rodili 
popolnom a enaki vzroki kakor na Nemškem in Češkem.

»Do kosti je bilo ljudstvo izsesano, in izžeto, živelo 
je  komaj še človeško življenje. Poleg tega pa je  bilo še 
obsojeno, da je  stalo neprestano na straži te r branilo 
p ro ti Turkom  svoj dom in z njim  varnost vseh zahodnih 
dežel.«

Branilo ni le sebe, marveč tudi Evropo.
Razumljivo je C ankarju, zakaj se je  ljudstvo v 

takšnem  stan ju  vdajalo »najčm ejšem u praznoverstvu, ka
terega žalostni sledo’/i še do današnjega dne niso i^ i-  
nili«. To je m nenje soc ia lističn^a  razsvetljenca, ki preide 
v naslednjem  odstavku v naipad:

»Prijatelja ni imelo ljudstvo nobenega, upanja no
benega, kv'ečjemu v sveta nebesa. Edini narodni zaščitniki, 
besedniki njegovi bi bili po pravici m orali biti v tedanjih 
čfcsih duhovniki. Ampak prav tista  duhovščina je ležala 
na ljudstvu kakor ogromen polip in mu je s tisočerim i 
usti sesala zadnjo kri.«

Svojo trditev dokazuje Oankar s citati iz Dinaitzove 
knjige »Zgodovina kranjske dežele«, citira pa tudi T ru
barjevo pismo Joštu Gallenbergu in kranjskim  odborni
kom (11. aprila 1562), v katerem  T rubar poroča o ne
znosnih raom erah na tridentinskem  koncilu. Cankar pravi 
nadalje:

• . . .  toliko je pa gotovo, da je vse kulturno delo
na Slovenskem dobivalo takrat svojo moč in vsebino
iz protestantskega dela naroda. Kar se je delalo za du
ševni in socialni napredek, je bilo edino le delo prote
stantov; o kakšnem kulturnem življenju in nehanju na 
katoliški strani ne more biti govora, kajti katoliško je 
ostalo vse tisto, kar je bilo nevedn^a ali strahopetnega.

Z napredkom reformacije se vzdigne visoko kakor 
nikoli poprej in kakor ne pozneje dolgih dvesto let 
kulturno življenje slovenskega naroda. Ko pa je ob 
koncu 16. in začetku 17. stoletja z ognjem in mečem 
divjal po deželi zmagujoči katolicizem, je izginil v.sak 
sled mlade naše kulture in narod je bil pahnjen nazaj 
v najčrnejšo temo.«

Zato pKKlrobneje pripoveduje o vraževerstvu in o 
nizki duševni raivni večine duhovnikov, sklicujoč se na 
Dimitza in T rubarja, te r dostavlja: »Vse kakor danes! . . .  
Kaj se je  pač sprem enilo t  teh tr i sto letih?«

Delo vodje protireformacije škofa Hrena imenuje
hudodelstvo, ki ga je izivršil po naročilu rimske cerkve.
Ugotavlja, da je

»naš narod še dandanašnji veliko bolj narod škofa 
Hrena, nego pa narod Trubarjev. . .  Kje je odpor proti 
oholosti in nasiistvu rimske cerkve? Ravno poslednje dni 
nam cerkev spet na glas demonstrira, da namerava spra
viti vso Avstrijo in kulturo vseh avstrijskih narodov 
pod jezuitski klobuk. Ljudske šole so že davno pod 
križem in molkom, zdaj so napadli univerze. Nevarnost, 
da jadramo s polnim vetrom nazaj v sedemnajsto sto« 
letje, je očitna; tako imenovano napredno meščanstvo pa 
se ne gane, kvečjemu le časih milo zajavka ter prosi 
milosti in kompromisa.«

Spis dokazuje, da se je Cankarjen«) stališče od pre- 
davaiya o slovenskem ljudstvu in kulturi o  tem  po
glavju naše zgodovine že zaostrilo, kar je bilo tudi po- 
siledica Cankarjervega študija te  dobe. Zato so stavki iz 
»Hlapcev« avtobiografski, ko praivi Jerm an:

»Zdaj pregledujem zgodovino protireformacije. Ta
krat 8 0  v naših krajih pobili polovico poštenih ljudi, 
druga polovica pa je pobegnila. Kar je ostalo, je bila 
smrdljiva drhal. In mi smo vnuki svojih dedov.«

Cankar je  m oral tak ra t precej štud ira ti zgodovino 
reform ac' in protireform acije-, hkrati pe razm ere v svo
jem  času. Na osnovi tega štud ija  je  prišel na eni stran i 
do tako pozitivnih sklepov, kar zadeva delo protestanov, 
Da drugi pa do tako p>oraznih sklepov o pogubnem delu 
protireform acije, kakor jih  je  izpovedal v obeh gornjih 
predavanjih in  riaposled v »Hlapcih«. V njih  govori 
iz svoje dobe in za svoj čas, ixjegov pogled pa preblisne 
tud i preteklost.

»Hlajx;i« so izšli januarja 1910. Kdaj se mu je rodila 
prva misel za to dramo, ne vemo natančno, dejstvo pa 
je, da se je s študijem dobe protestantizma, protirefor
macije in kmečkih puntov začel intenzivneje ukvarjati 
ravno v času svojega volilnega boja. To priča, da je bilo 
to vprašanje zanj načelno iri nazorsko — ne le dnevno 
politično, čeprav si Je nekaj ostrin o njem izbrusil tudi 
v njem, ker je pač uvidel, da še zmeraj ni dosti boljše. 
Dorrmevam, da je moral dobiti idejo za »Hlapce« že 
v drugi polovici leta 1907, vsekakor pa leta 1908. Drama 
»Hlapci« je pisana kot Cankarjev najostrejši protest zoper 
raaanere, zoper človeško značajsko klavmost in omeje
nost. Zato se tudi vse razvija v družbi tako p>očasi.
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N ogom etašem  Bele krajine zadnje čase ne gre tako, kot bi želeli, vendar navijači 
pričakujejo, da bo trenutna kriza kmalu minila. (Foto: S. Dokl)

OTVORITVENI ATLETSKI MITING

ATLETIKA Tega nihče ni pričakoval
Odlični rezultati na otvoritvenem atletskem mitingu* Šlajkovec skočil 

več kot 7 m -  Prvi uspehi dela čez zimo so že vidni

Atletskega mdtinga, ki ga je orga
niziral AK Novo mesto v soboto, 
12. aprila, se je udeležilo 52 atle. 
tov iz atletskih kolektivov Olimpije 
(Ljubljana), Kladivarja (Celje in 
domaćega atletskega kluba. Prese
netila je velika udeležba, še bolj pa 
rezultati, ki so nepričakovani. Ne- 
^ te r i  atleti so se izkazali tako, 
I^ t  da bi bila atletska sezona na 
višku. Verno, pa da je to bdi otvOL 
rttveni mtinig. Trener novomeških 
atletoiv Marjan Spilar ni bil pre. 
več jjresenečen, ker je vedel, da 
bodo atleti pokazali rezultate te 
meljitega dela čez zimo.

Med atleti moramo posebej po
hvaliti Slajkovca, Viranta, Krista, 
o*. _Smodcr;a, Verčlia, Suhyja, Sve- 
nerja ter atletinje Jakgetovo, Ga*- 
vodovo, Puckovo, Frfoljevo, Sajeto
vo in Bratko\ičcvo.

Rezultati: ženske — 60 m: 1. Jak. 
^  8,3, 2. Bct^anovič 8,5, 3. Jurečič 
8,6 4. in 5. Henigman in Lukšič 
8,8; 200 m — 1. Jakše 29,6, 2.
Gazvoda 29,7; 400 m — 1. Bratko
vič 66,4, 2. Perše 69,0, 3. Vene 70,2,
4. Lavrih 70,8; daljina — 1. Fer. 
»olja 4.70, 2 Saje 4,60, 3. Boja- 
novič 4,50, 4. Lukšič 4,30, 5. Sot- 
ler 3,90; višina — 1. Pučko 1,40, 2. 
Mrvar 1:38, 3. Lužar 1:38, 4. Go
stiša 1.30, 5 Savnik 1,30; krogla —
1. Baše’*] O a . 2. Gabrijan 8.01, 3. 
Les 7,22. tT'Leko 6,81; kopje — 1. 
Šmalc 24,10
^ Moški — 60 m: 1. Šlajkovec (KI) 
".1. 2. do 3. Penca (OD in Verček 
(N. m) 7,2, 4. Svener (N. m .) 7,4,
5. Marolt in Dragoš 7,8; 100 m — 
1- Slajkovec (KI) 11,3, 2. Penca 
(Ol) 11,3. 3. Slak (KI) 11,6, 4. HrL 
•»®rnik (N. m .) 11,6, 5. Šlmunovič 
(N m.) 12.0; 400 m 1 Somrak

(N. m.) 57,5, 2. O clb ar 58,4, 3. 
Rahne 59,1, 4. Jovič 60,8, 5. Pelko 
61,2; 1000 m — 1. Kovačič (Ol) 
2:42,2, 2. Košir (N. m.) 2:55,5, 3. 
Bučar (N m.) 2:56,0; daljina — 1. 
Šlatkovec (KI) 7,05, 2. Suhy (N. 
m.) 6,55, 3. Slak (KI) 6,45, 4. Hri
bernik 6,40, 5. Somrak 6,20; pio. 
ndiTji: 1. Svener 5,95, 2. Gajič 5,70,
3. Marolt 5,70; loogla — 1. VL 
rant 13,02, 2. Možina 12,58, 3. Smo
dej 12,^; višina — 1. K r is tu  (N. 
m) 1,80. 2. Slak (KI) 1,80, 3. Dra-

goš (N. m.) 1,55; kopje — 1. Smo. 
dc*j 52,15 ,2. Suhy 48,20, 3. Verček 
42,20, 4. P unger^r 34,85, 4. Pure- 
ber 32,95; disk — 1. Virant 41,15.

S. DOKL

NAŠ RAZGOVOR

Košarkarji so pripravljeni
Novomeški košarkarji ao le

tošnjo seaoDO pričakali tako 
pripravijeDi kot nikoli doslej. 
Pridiu) SO vadili trik rat te
densko v novomeški telovad
nici in si nabrali moči za 
naporna tekmovanja t  II. re
publiški košarkarski ligi, ki 
se začnejo 27. aprila. Nekaj 
več o pripravah v taboru no- 
vomešldh košarkarjev Je po
vedal njihov trener Andrej 
Petrič.

— Ste zadovoljni s pripra
vami?

»Tako'kot letos se nismo še 
nikoli pripravljali. Zato u- 
pravičeno pričakujemo, da bo
do naši napori rodili sadove.«

— Koliko imate košarkar
jev?

»Imamo 14 članov ter 15 
piociirjetv io mladincev. Zani
manje je znatno večje, ven
dar ne moremo vključiti v 
vadbo vseh, ki bi to ždeli. 
Nimamo prostora niti vadite
ljev!«

— Kdo bo Igral v p rri pe
terki?

»Kandidati so: Spllhal, Pirc, 
Počrvina, Kopač in inž. Seti- 
na. Razen t ^  im ^ o  še na
slednje kandidate: brata Ko. 
vačevič, Pezelj, F. Setina, 
Gošnik, Uhan, Šepetave, Špi- 
iar in Bencik.«

— Ste zadovoljni z reorga. 
nizacijo tekmovanja?

« »Reorganizacija ima pozi
tivne in negaUvile posledice. 
Pozitivno ie to, da bodo ma
njši stroški. Kvaliteta tek
movanja pa bo verjetno n ^ o . 
liko slabfe kot doslej.«

— Za katero mesto se bo- 
ste potegovali?

»Težko Je odgovoriti, ker 
poenamo kvaliteto samo ekip

iz Metlike in s Prul. Val o«- 
tali pa so neznanka.«

— Kaj p o g r e š a t e  t  eUpi?
»Potrebujemo visoke igralce, 

ki so osnova za kvalitetno 
košarkarsko ekipo.«

— Prosim za osebno prog
nozo?

»če bomo nadaljevali z de
lom tako, kot smo pričeli, bo
mo v petih letih sposobni ig
rati T republiški kvalitetni 
ligi. Osnova za to  mojo op
timistično napoved pa so 
ustrezni vadbeni prostool in 
več vadit^je>7 košarke.«

SLAVKO DOfO.

NOVINARSKA KONFERENCA V KOSTANJEVICI

SPEEDVVAV V Krškem se pripravljajo
Novinarje so seznanili s  pripravami na consko speedway prvenstvo, ki bo 

11. maja v Krškem —  Letos bodo organizirali tekmovanje z mopedi

V petek, 11. aprila, je  Avto mo
to društvo Krško v Kostaijjevici 
priredilo novinarsko konferenco v 
zvezi s pripravami na consko sve
tovno prvenstvo v speedwayu, ki 
bo 11. m aja na Stadionu Matije 
Gubca v Krškem,

ROKOMET

Tržič : Brežice 13:10
Kljub slabemu vremenu so Bre- 

iičani v Tržiču prikazali dobro 
igro in bi z nekoliko več sreče 
lahko izsilili celo ugodnejši izid 
proti odlični dCMnači ekipi.

Brežice: Berglez, Rovan 2, Anto- 
lovič 1, Bršec 1, Šetinc I 2, 2ivič, 
Avsec 2, Stangelj, Šetinc II, Pav. 
l*č 2 in Zore.

V. POIKK)RSEK

Steklar (R. Slatina) : 
Brežice 4:3

v  I, kolu ženske republiške ro 
kometne lige so igralke Steklarja 
prekosile same sebe in z dokajš
njo mero sreče premagale Breži- 
^Sanke, ki se niso najbolje znašle 
na slabem igrišču.

Brežice: Božičnik, Bužančič, Mo
lan 3, MI.ŠIČ I, Mišič II, Lea, Zor
ko I, Buh, Kuhar in Zorko II.

V. PODGORŠEK

Radeče : Krmelj 16:10
Poraz gostov, ki niso igrali pod- 

tejene vloge, je nekoliko previ
sok. Tekma je bila odigrana v 
snežnem metežu, kar Je znatno ovi
jalo  igro. Fizično močnejši Rade- 
cani so se bolj znašli in zasluže
no zmagali. Pri Krmeljčanih sta 
najbolje igrala brata Papež.

B. DEBELAK

Partizan (Krško) : 
Duplje 12:12

Sodnik Sintič je že v 3. minuti 
'Izključil Krčana Arha, tako da so 
nioruli domačini igrati vso tekmo
* igralcem manj. Kljub temu so 
s  požrtvovalnostjo rešili eno toč
ko. Med domačimi so se najbolj 
izkazali Jelen, Božič ter vratar 
Katič. Tekma je v glavnem tekla 
na polovici gostov, vendar več kot 
neodločenega rezultata niso mogli 
iztisniti.

ZurudI !|ilabt‘ga vremena sta bili 
položeni dve trknil: Medvode — 
Ribiiiru In Radovljica — Novo 
mesto. L. HARTMAN

Nadarjeni novomeški atlet 
Franci Kristan je na otvo
ritvenem atletskem mitin- 
im preskočil 1.80 m in do
segel osebni rekord.

Kje, kdaj in kdo?
Nogometaši Celulozarja bodo 

imeli v nedeljo srečanje s so. 
lidno ekipo Branika iz Mari. 
bora. v ljubljanski conski no. 
gometni ligi bo Elan imel do
ma srečanje z Medvodami. Mi- 
renčanl bodo potovali k Odre. 
du v Ponovo vas. Bela krajina 
P a  bo to nedeljo ročivala. Mo. 
ška in ženska rokometna ekipa 
Brežic bo gostovala pri ljub
ljanskem Slovanu, ki vodi v 
moški ligi. Članice Slovana pa 
GO trenutno na četrtem mestu,
v ljubljanski conski rokosnetni 
ligi b o ^  Krčani gostovali t  
Hrastniku, Novom«lčanl bodo 
imeU doma srečanje z Rade
čami, Krmelj pa bo gostil 
Šentvid; Grosupeljčani bodo 
sdnišali vodilno RadovT^oo olad- 
šatt za dve točki.

Po uvodnih besedah predsednika 
AMD Krško Mirka 2agarja je no
vinarje seznanil s pripravami in 
samo organizacijo te največje 
športne prireditve na Dolenjskem 
predsednik speedway odbora Ju 
goslavije Franci Novak.

Fr«nci Novak je povedal, da se 
bo XI. m aja v Krškem zbral del 
mretovne elite v tem športu; saj 
bodo nastopili vozači iz sedmih 
držav — SSSR, ČSSR, Poljske, 
Avstrije, Bolgarije, Vzhodne Nem
čije in Jugoslavije. Skupno bo na
stopilo 16 vozačev. Naše barve bo-

SVETOVNO CONSKO PRVENSTVO

SPEE D W A Y  1969

do zastopali Ivo Molan, Drago 
Perko in Stankovič, rezervi pa sta 
Jože Sel in Jože Visočnik. Največ
je ime od sedaj prijavljenih je 
Kurilenko (SSSR), ki sodi t sve
tovni vrh.

Pokroviteljstvo nad prireditvijo 
Je sprejel delovni kolektiv tovarne 
celuloze »Djuro Salaj«; predsednik 
častnega odbora pa Je predsednik 
ObS Krško Stane Nunčič.

Franci Novak in člani posamea- 
nih komisij, ki so prisostvovali 
konferenci, so zagotovili, da pri
prave teko nemoteno in  da bo 
Krško organiziralo prireditev ta 
ko, kot je  treba.

Prisotne so seznanili z ostalimi 
prireditvami, ki bodo letos Se t  
Opatiji, O r lo v i  vasi in Zaboku. 
Novimu-Ji so zvedeli, da bodo la- 
tos priredili tudi tekmovanje na 
ig)eedway progah z mc^>edi, tek
movalci bodo tekmovali t  Kiš- 
kem, Maribora, Kranja in Ljab- 
ijani. S. DOKL

NOGOMET

S  I. DOLENJSKEGA PRVENSTVA V ŠA H U

SAH Kočevje, Stična, Trebnje
Prvaki pri starejših pionirjih Čuk, pri starejših 
pionirkah Šega, pri mlajših pionirjih Kastelic, 

pri mlajših pionirkah pa Zajc

v  nedeljo, 13. aprila, je  bilo v Kočevju I.- pionirsko šahov
sko prvenstvo Dolenjske za posameznike (doslej so bila le 
ekipna prvenstva). Zaradi slabega vrem ena udeležba ni 

bila n a jb o lj^ , s a j  je  tekmovalo le 18 pionirjev.

• Tekmovali so ločeno po staro
sti in iqx>lu. Prvaki posameznih 
:>kupin so se uvrstili na republi
ško prvenstvo za posameznike, ki 
bo 26. in 27. aprila v Ljubljani.

Rezultati:
Starejši pionirji; 1 .. Miro Cuk 

(Kočevje), 2. Dušan Blatnik (Ko
čevje), 3. Janez Komelj (Novo 
m esto), 4. Rado Genoria (Stična) 
in 5. ^ a n c l Godnjavec (Trebnje).

Mlajši pionirji: Viktor Kastelic 
(Stična), 2. Peter Praznik (SUč- 
na), 3. Dušan Obranovič (Kočev
je), 4. Mirko Skof (Kočevje) in
5. Dašan Kocmur (Novo mesto).

Starejše pionirke: Tatjana Sega 
(Kočevje), 2. Nada Gornik (Ko
čevje) in 3. Sonja Papež (Novo 
mesto).

MlajSe pionirke; 1. Darka Zajc 
(Trebnje), 2. Nada Peterle (Treb
nje), 3. Marta Stopar (Kočevje), 
4. .Sonja Bajt (Kočevje) in 5. Ma
rija Saje (Novo mesto).

IV1-: STANIČ

Občinsko pionir
sko prvenstvo

Na občinskem pionirskem šahov
skem prvenstvu so nastopili šahisti 
iz N oven mesta, Otočca, MIme 
peči, dnuhela, Smai^iete, Vavte va
si, Šentjerneja in Žužemberka. 
Med mlajšimd pionirji so bUi i^rvi 
2užembei^anl, ravno tako tudi nji
hov pionir DuSan Kocmtir. Med 
mlajšimi pionirkami so prvakinje 
učenke iz Vavte va»-' in učenka 
Vla.sta Saje. Novomešcanl so bHi 
najboljšd med starejšimi i^ondirjl, 
Janez Komelj pa med posameesndki. 
Med pionirkami so ponovno 2ana- 
gale učenke iz Vavte vasi, med po
sameznicami r«  Sonja Papež ie 
Novega raesAa.

Borbe so bile zelo lepe, zlasti v 
skupind m llajših pionirjev, kjer 
so kar tri ekipe zbrale po 10 točk 
In so naknadno določili zmagoval
ca. Zmagovalci so prejeM v dar

knjige od občinske 2!veze Drudtva 
prijateljev mladine Novo mesto.

Na teianovanju so pogrešali pio
nirje iz DoIer.t;skih Toplic, Stopič, 
Škocjana In Prevol. Organizacija 
tokmoivanja je bila solidna.

M. TRATAR

NAMIZNI TENIS
Novo mesto : NK Kajuh 

(Ljubljana) 5:3
V nedeljo sta se v prijateljskem 

namiznotoiifikem dvoboju srečali 
ekipi Novega mesta in Kajuha iz 
Ljubljane. Kljub temu, da ekipi 
nista nastopili v najmočnejših po
stavah, je bilo sre&mje zanimivo. 
Novomeščani so ugnali borbene go
ste s 5:3. Za domačine so zmagali: 
Pezelj in Uhl dvakrat ter K o i^ č  
enkrat.

V nekoliko spremenjeni postavi 
so nato NovomeSčani dvakrat glad
ko pora2)ili goste s 3:0. Obe ekipi 
sta se sporazumeli za povratno 
srečanje v Ljubljani.

Krošelj 
prvak Šentjerneja

Končano je prvenstvo Šentjerne
ja v namiznem tenisu. Prvak je 
postal B. Krošelj. Končni vrstni 
red: 1. Krošelj, 2. in 3. Pavlin in 
Fifolt, 4. Jerele, 5. Kuheg, 6. Žab
kar, 7.—8. Riosa in Majzelj, 9. 
T raU r. A. BUČAR ■

Osankarica (S. Bistri
ca) : Celulozar 2:1

Moštvo Celulozarja Je priiq;>elo 
T Slovensko Bistrico pol ure pred 
pričetkom tekme brez svojega stan
dardnega vratarja Vukotiča. Nje
govo mesto Je zasedel Levičar, ki 
pa Je bil dokaj nezanesljiv.

(Mostje iz Krškega so se znaSli 
Sele proti koncu 2. polčasa, vendar 
Je zadetek iClaiča v 84. minuti sa
mo nekoliko omilil poraz. Vratar 
Levičar je moral v 2. polčasu za
pustiti igrišče, ker ga Je napada
lec Osankarice huje poškodoval.
V vratih ga je zamenjal Karabai.

L, HARTMAN

Partizan (Mirna : Indu* 
plati (Jarše) 2:4

Domači nogometaši niso mogli 
priti na kraj fizično močnejšim 
gostom iz Jarš, ki so izkoristili 
slab teren in zasluženo 2smagall s 
4:2. Tekma je bila odigrana t  
snežnem metežu in ni bila zani
miva. Zadetka za domače sta  do
segla Stefanič in M. Tratar.

Nogometni tekmi ljubljanske con
ske lige med Belo krajino in Od
redom ter Dobom in Novim me
stom nista bili odigrani zaradi ne
primernega vremena.

J. MRZLAK

Mali oglas,
U ga objavljate v Dolenjskem 
listu — zanesljiv uspeh! Prel)e- 
re ga 150.0(X) go^jodinj, vdov. 
cev, kmetovalcev, dijakov, 
uslužoenk m vojakov doma in 
po svetu! Poizkusite!

Od tu in tam
■  KOČEVJE — Na šaboveOsem 

prvenstvu osnoivne šole je sodelOL 
valo 34 učenk. Prvak za tolsko leto 
1968/69 Je postal Bojan Mohar. 
Boljša mesta so zasedli še: Mirko 
čuk, Dušan Blatnik, Vinko Mla
kar, Malico Viztak In Nada Gornik.

( t  S.)
■  ČRNOMELJ — V nedeljo bi 

morala b iti odigrana prvenstvena 
nogonaeitna tekma Ijubljaneke p o ^  
zveze med domačo Belo krajino in 
Odredom iz Ponove vaal. Ketr ni 
bilo sodnika, sta  se nogocnetni 
enajsterici nuašU brea boorbe.

(T. L.)
■  NOVO MESTO — Na Mbropo- 

temem šahovskem turadrju m
je zmagal Tone S p o n r (6,6) prad 
Sčapom 6, Finkom 5,5, Zoranom 
in Bjdanovičem 4,5 Md.

(N. N.)
■  KRŠKO — V nedelo , 20. 

aprila, se bodo v .sindikalni dvorani 
tovarne (Telulcee sestaM plavalni in 
v a te ip (^  sodniki sekcije Krfiiso na 
rednem občnem aboni. Napravili 
bodo obračun dela ter sprejefi 
smermce za prihodji dro leti. Seik. 
d ja  je številčno najmočnejša v Ju
goslaviji, aaj a±učcOe kar 57 plo- 
vailnib in 3 vateipolo sodnika.

(L. H.)
■  NOVO MESTO — Na SahoT. 

skem prvez»tvu Novega mesta za 
člandoe je t  vodstvu Anka Istenič z
2 točkama pred Kri^o>ro, PejScoro 
iW. (N. N .)

■  ČRNOMEU — IMjaki gimna. 
zije so imeU t  soboto ^xxrtni dan. 
&11 8 0  na pohod od C m erala  do 
Semiča. Tam so odigrali neki^ te 
kem in se vmdli z vlakom. Inneli 
8 0  srečo, da so ujeli še zadnji lepi 
dan, kajti v nedeljo je vee dan de
ževalo. (A. L.)

■  Kočeviie — Na tromesečnem 
tum i^ju za IV. kategorijo ae je bOL
lilo kar 30 pionlrjOT. Brea porossa 
je zsnagal Mirko Skot, kategorije 
pa so osvojili še: Jambrovlč, Rup
nik, Zorc. Malnar in Premri.

(I. S.)
■  ŠENTJERNEJ — Na Sotekem 

pirvet^vu T krosu je nastopilo 283 
tekmovalcenr. Na f̂boiljši se bodo u. 
deležiU medobčinskega kiosa, kt bo 
T nedeljo, 20. a p i^  t  Novem 
mesta. ReauUaiti: pionirke — L 
Gornik, 2. Jereb, 3. Lekie (5. rae- 
red); 1. Toik, 2. Gruber, S. Trena 
(«. r) — 1. Ručigtb. 2. Pavlin, S. 
Kramar (7. r.) — 1. KoomaS, t .  
Pavlin, 3. Turk (8. r.). — Pionirji
— 1. Kresal, 2. 2ibcrt, l .  Gorenc 
(5. r.) — 1. Kaviek, t .  F » ^ , S. 
Abram}, (6. r .), 1. Bii2ar, S in  S. 
Rangns in SantcIJ (7. r.) — 1. Pik 
celj, 2. Znpan, S. J a o le ^  (8. r.).

(A. B).
■  NOVO MESTO — Na iabont. 

stom prvenstnm Novegia mesta aa 
ndadlnoe sta t  vodstvu Lanmi in 
Kapi 1,9, pred Severjem la Dmg- 
nom, ki imata po pol točka.

<N. M.)
■  KOČEVJE — Na osnovad iolL 

8 0  priredili medrazredno tetanorva. 
oje T telovadbi. .Tekmoivaioi ao 
nastopili t  prosti v«Jl, pceslDoku 
fiea k0B90, na bradiJI, t  plcaandu 
ter Đa nU d gredi In t  paotemft 
T«)l. Rendtatt: učento — 1. 8. •  
49,40 to& a, 2. 8. o 46,13, 3. T.
I tt,73. Posaašezaioe — 1. M. Ko* 
lobota 54,30, 2. M. CagUS 53,90, t . 
M. Špindler 53.40, 4. M. Khms
53,20 to S a . IKicoai — eUpao —
1. 8 .-a  50,67, 3. 8. d 47,48, 3. 8. 
b 46,56. Foaameanikl — 1. T. Via- 
iie  56,20, 2. B. Mole 07,60 I . A. 
Zgonc 57,40, 4. L. Plot 57J10.

(A. A.)
■  NOVO MESTO — Na zaUkju& 

ku letošc^e nem im oteniikr seaoae 
je bilo organizirano prvenstvo No
vega mesta za mladince. Nastopdilo 
Je 16 igraloerv. Nasknv prvaka Nol 
vega mesta je osvoJH Pezelj, ki Je 
gladlu) odpravil vse svoje nasprot
nike. Vrstni red; 1, Pezelj, 2. Dju. 
raševič, 3. Mitrič, 4. Jenuičič, 5. 
Poredoš, 6, Svent itd. Izven kon- 
kurenoe sta nastopila tudi člana 
Uhl in Kovačič, ki sta  osvojila pr- 
vo in drugo mesto. (P. U.)

■  KOČEVJE — Delavske i^x»t- 
ne igre se nadaljujejo. Tokrat so 
nastopiM kegljači. V discdplini
4 z 50 hičajerv je nastopilo 22 keg. 
Ijašklh ekip. RezuHati ekipno — 1. 
Snežnik I. (Koč. Reka), 785 keg
ljev) (Sega, Piškur, VereS, Bart«^),
2. ObS (Kočevje) 774 (Henigman, 
Hočevar, Kosten, Trpinova), 3. 
ITAS I. 761 (Ozanlč, Kozina, Le  ̂
gan, Komac). Med posameoiiki Je 
zmagal L, Henigman (ObS) 218 
kegljev, 2. Bartol (Snežnik) 211, 3. 
Košmilj (Lesaa industrija) 207, 4. 
Stimac (Trgopromet) 203 itd.

(A. A)
■  NOVO MESTO — V soboto in 

nedeljo bo ekipno kegljaško tekmou 
vanje za menrarial Franja Mila. 
viča. (J. M.)

■  NOVO MESTO — V pripra
vah na bUžnje odbojkarsko prven. 
stvo so o^x>jkarji Trebnjega v No
vem mestu porazili domače odboj, 
karje s 3:1. (N. N.)

■  NOVO MESTO — V 12. koUi 
občinske kegljaške lige so bili do
seženi n a s le ^ ji izidi: Luknja :
Iskra 495:416, Partizan (2bk) : S ta
ri devet 50:0, Krka n .  : Vseh de
vet 346:424, Železničar : Krka
496:425, Pionir : Luknja 464:440,
Iskra ; Vseh eret 435:428. V vod
stvu sta  ž^eenlčar in Vseb devet 
z 16 točkami. (J. M.)



Delež
Štajerske

in
Koroške 
v NOB

(d. nadaljevanje)

Okupator je sklenil zasedeno slovensko štajer
sko priključiti k rajhu, To so hoteli nacisti storiti 
že 1. oktobra 1941. Do priključitve pa nikoli ni 
prišlo, preprečil jo je razvoj narodnoosvobodilne 
vojne. Formalno pravno je »Spodnja štajerska« 
obdržala i>oložaj zasedene nepriključene dežele. 
Vendar so nacisti deželo dejansko vključevali v 
nemški rajh in med drugim marca 1942 izdali od
redbo o uvedbi vojaške obveznosti in državne 
delovne službe.

Iz teh razlogov so med drugim slmšali z vsemi 
silami zadušiti ljudsko vstajo. V boju proti osvo
bodilnemu gibanju so med drugm  uvedli sistem  
ubijanja talcev. Skupinsko usmrtitev so javno raz
glašali, da bi zlomili voljo do odpora. Od 1941 do 
1945 so v valovih ponavljali streljanje talcev. Sku
paj je bilo usmrčenih 67 skupin.

Komunisti so edini takoj 
začeli pripravljati vstajo

Uresničitev nacističnih načrtov je preprečila 
vstaja. Po zasedbi je bila Komunistična partija 
edina organizirana sila slovenskega naroda v oku
pirani slovenski štajerski. Komunisti so kljub iz
redno težkim pogojem takoj pričeli pripravljati 
vstajo. Po zlomu stare Jugoslavije so komunisti in 
skojevci zbirali orožje, izvajali napisne in tudi 
druge akcije. Priprave za vstajo v tem delu Slo
venije je neposredno vodil Pokrajinski komite 
KPS za severno Slovenijo. Prvo akcijo proti oku
patorju so Izvedli mariborski komunisti in sko
jevci tri tedne po okupaciji oziroma tri dni po Hi
tlerjevem obisku v Mariboru, in sicer 29. apr. 1941, 
ko so v središču Maribora zažgali dva nemška av
tomobila. 22. maja 1941 je bil v Kojzicah pri Rim
skih Toplicah ustapovni sestanek Pokrajinskega 
odbora Osvobodilne fronte za štajersko. Po tem 
sestanku so nastajale na terenu organizacije OF 
In prvi odbori OF. V prvih mesecih vstaje se je 
odporniška mreža naglo širila in rastla tja do sep
tembrskih dni 1941, ko je okupatorju uspelo, da 
Je z brutalnimi metodami in vdori v odporniško 
gibanje zadal organizacijam KPS in OF hude udar
ce ter začasno zaustavil razmah osvobodilnega gi
banja.

Vzporedno s političnim delom in širjenjem Os
vobodilne fronte so komunisti pripravljali obo
rožen upor. Vojaške priprave za upor so pospe
šili po partijski konferenci v Ljubljani 1. jun. 1941. 
Pred nastankom prvih partizanskih enot so bile 
Izvedene številne sabotažne akcije. V juliju 1941 
so nastajale naslednje partizanske enote:' Celjska 
četa, Savinjska četa; iz partizanskih skupin v za
savskih revirjih je nastala Revirska četa in Po
horska četa. Na terenu je nastalo še več skupin. 
Več teh skupin so Nemci razbili. Konec Julija je 
bila uničena Krška uporniška skupina.

Najpomembnejše akcije prvih partizanskih 
enot so bile: v noči med 8. ki 9. avgustom 1941 je Re
virska četa napadla orožniško postajo in posto
janko obratne straže v Zagorju. Savinjska četa Je 
v noči med 24. in 25. avgustom skupaj z revirski
mi partizani napadla premogovnik v Zabukovici. 
Pohorska četa Je v noči na 12.' avgust napadla 
orožniško postajo v Ribnici. 17. septembra 1941 
Je izbojevala pomembno zmago na Klopnem vrhu. 
Po tej bitki so Nemci proglasili Pohorje za zaprto 
ozemlje. Celjska četa Je operirala do 27. avgusta 
1941, ko Je bila obkoljena in večina čete uničena. 
y  začetku oktobra 1941 so se Pohorska, Revirska 
in Savinjska četa združile v štajerski bataljon, ki 
Je v noči med 7. in 8. oktobrom 1941 napadel šo- 
štanj. To je bil prvi partizanski napad na mesto 
v Sloveniji. 26. oktobra 1941 Je štajerski bataljon 
odbil številne nemške napade na Creti. Konec 
oktobra 1941 Je štajerski bataljon pod vodstvom  
Franca Rozmana-Staneta krenil proti ozemlju ob 
Savi in Sotli, kjer so Nemci izseljevali slovensko 
prebivalstvo. Ta tobrežiški pohod« Je bil najtežja 
akcija štajerskih partizanov 1941. leta. Bataljon se 
Je moral v snegu vedno znova prebijati skozi 
nemške zasede in kljubovati večkratni nemški 
premoči. Po vrnitvi v Savinjsko dolino se je šta 
jerski bataljon dekoncentriral. 29. novembra 1941 
so Nemci imičili Brežiško četo, ki Je do tedaj iz
vedla več akcij; med drugim je 12. novembra 1941 
vdrla v zapore v Sevnici.

Osvobodilno gfiban J e na štajerskem se je mo- 
r^o borltd protd velikemu in do pKxlrobnosti orga
niziranemu, izgrajenemu okupatorjevemu aparatu. 
Velike izgube ^  povzročili gestapovski agenti in 
izdajalcd. Partijske organizacije in organizacije 
OF so bdJe zdesetkane. Večina voditeljev vstaje Je 
padla že v prvih mesecih upotra. Vsaki partizansikl 
akciji so sledile obsežne afi^etocije.

2e kar dolg je spisek letoš
njih  tatvin avtomobilov v me
stu, k jer n i prizaneseno niti 
čujvarjem javnega reda in m i
ru, saj je  bil pred  nekaj dne
vi spet poskus kraje avtomo
bila, last m iličnika, pa ven
dar je  to, kar se je  zgodilo 
p rejšn ji teden, krona doseda
njih »junaštev«.

V noči od 6. na 7. %>ril so 
mladoletna gojenci vzgo-jno-

Henčkov ansambel sestavljajo: Janko Vombergar (kitarist), Ciril Jerman (basist) 
pevca Vasja Matjan in Tomaž Brank ter harmonikar H enč^. Na sliki m an^a

humorist Franci Ančimer.

TOKRAT O LJUDSKEM GLASBENIKU IZ GORNJIH KAMENC

Henček igra kar brez not
- Odlično igra in kompo- 
teden prejme 20 pisem

Henček uspešno združuje k^netijstvo in muziko - 
nira, kljub temu da not sploh ne pozna -  Vsak

Henčka Burkata iz Gornjih Kamene pri Novem 
mestu menda ni treba posebej predstavljati. Popu
larni Henček je s svojim ansamblom že nekaj let 
dobrodošel gost v naših domovih, zlasti pa'na gra
mofonskih ploščah. S svojimi fanti nastopa povsod, 
kjer si to želijo, številna pisma, ki jih prejema, pri
čajo, da je ujel pravo ljudsko pevnost in si tako pri
služil veliko popularnost.

Ko sem se prvič napotil na Kamence, ga ni bilo 
doma. Zena mi je povedala, da se kljub slabemu vre
menu nahaja v gori. Razumljivo, Henček se poleg 
drugega ukvarja tudi s kmetijstvom. Kot pravi, je to 
zaenkrat najbolj »sigurno«!

Dan kasneje sem Henčka končno le našel doma, 
razgovor z njim je bil prijeten. Mojega sogovornika 
je odlikovala sproščenost, duhovitost; razgovor je hi
tro minil, pogovorila pa sva se precej. Nekaj tega 
razgovora sem tudi zapisal:

— Henček, predstavite se!
»Izhajam iz družine, kjer

se sam ukvarjam  z muziko. 
Ig rati sem začel s 14 leti, in 
sicer sitaro diatonično har
moniko, ki mi jo  je kupila 
mama. K er je bdla ta  h ar
m onika že stara, sva se km a
lu posloivlla, odločil sem se 
za drugo, t r ^ o  in tako na
prej. Nikoli nisem  računal, 
da bo kaj iz mene.

Ko sem prišel k  vojakom, 
90 me zatožili, da znam  vle
či meh. Poslali so m e domov 
po harm oniko ter sem kasne
je imel precej nastopov. Ko 
sem se vrnil od vojakov, 
sem začel delati nekoHiko 
resneje, igral sem povsod, 
k^jer so me želeM. Tako se je 
začela moCa dvojna pot: kmie- 
tiijstvo in muzika.«

— Kako 90 VM odkrili?
»Na oddaji J*oikaži, kaj

znaš' v Ljubljani 1966. Z an
sam blom nisem  bU ptrvi, ven
d ar me Je opaiail Boris Ko
vačič in se zavzel zame. Od 
tedaj Uidi skrbi za ansam 
bel, je m entor in piše za 
nas.«

— K aj sami ne pišete?
»Koanponiram, vendar pa

ne pišem, ker no t splcdi ne 
poanam. K adar pogruntam  
melodijo, jo  s pomočjo mag
netofona ovekovečim in jo 
poSljem Borisu Kovačiču. Ta 
Ji ^  potreboio obliko In 
km alu se pojavi v naših p(ro- 
giramih. Največ id©i za nove 
m elodije dobim  p ri delu, 
zlesti tedaj, kadar sem naj
bolj u tru jen . Zanimivo, da 
poBimi, ko im am pirecej več 
časa kot drugače, s kompo
niranjem  ni nič.«

— Slifiali smo, da im ate 
nekaj skupnega s Slakovo 
K aJar pa mim hišce grem!

»To ne drži. Pesem je na
pisal Franc Potočar-Jurjevc 
iz Potočne vasi. S to lepo 
pesm ijo tako nim am nobene 
zveze.«

— Kako to, da ste se tako 
h itro  uveljavili?

»Zeto, ker sem ujel ljud
sko m elodiko in ker se rav
nam  po  okusu ljudi.«

— Kako ocenjujete ostale 
konkurente?

»Avsenike, Kovačiča in Sla
ka ne bo dosegel nihče! Zelo 
rad  poslušam  njihovo ter 
ostalo glasbo, ne preipašam 
pa ,dratarjev'.«

— Si dopisujete s svojimi 
poslušalci?

»Vsak teden dobim približ
no 20 pisem; največkrat me 
ljudje prosi>) za slike in be
sedila pesm i. Ko se nabere 
kupček pošte, odgovorim!«

— K aj pa plošče?
»Posnel sem štri: ,Sončna

D olenjska', .Četrtkov večer' 
Ud.«

— Bosie izpupolnili zased
bo v ansam>bhi?

»Okreipdtev bom dobil s 
klarinetistom , vendar bom 
ostal ne ,istem valu' kot se
daj.«

— Va« dvojno' delo utruja?
»Nikoli! Delati na kmetijd 

in igrati )e posebno veselje. 
Ker je  dom a veliko ratsume- 
vanga za m oje udejstvovanje, 
je  zato vse prav!«

Ob slovesu je Henček pô . 
vedal, da bo jun ija  nastopil 
na svečani akadom iji, kS bo 
na predvečer glavnega svet
nega dne X. aleta bratstva 
In effiobnosti v Bihaću. Kot 
vemo je  nad oelotiib p rire 
ditvijo prevzel pokrovitelj
stvo tovariš Tito. Zato bo 
Henčkov nastop pred takšno 
publiko zanj in  za njegov 
ansam bel posebno doživetje.

S. DOKL

Prikolica z ljudmi -
s  ceste

Anton PaSič iz Črešnjevca 
je 8. aprila zvečer v priko
lici, pripeti osebnem u avto
mobilu, peljal pet ljudi iz vi
nograda v Kotu domov v 
Češnjevec. V Semiču se je 
prikolica odpela, drsela nekaj 
časa po asfaltu, nato pa se 
je  prevrnila ob cesti. Iz p ri
kolice so padU trije  EKJtniki 
in se laže pošifcodovali. Zd:-av- 
niško ponioč so jim  dali v 
Semiču. Vtsondka so osum ili 
vinjenosti, zato ®o m u odvze
li krL

♦  ■J » X- , v
V . s

Sevnica že ni več varna 
pred tatovi avtomobilov

Po dogodkih zadnjih dni 'J'esto ob Savi vse  
možnosti, da »zaslovi« P® ^^ r̂stnih tatvinah

poW^)^vainega doma v Rade- 
čal' ® za1clenj>ane garaže 
ulcra® avtomobil Francu Ur- 

iz Sevnice, še inaJo 
prejP^ -Jožetu Petančiču. To
rej ne zadržijo n\ti

■'^S'ta, m edtem  
ko žice električne nape- 

avtu tako stakniti, da 
za vžig sploh ne po-

tjebiflejo.

diva dna kasneje je 
svoj^^jsejado poskusila no- 
v8  gojencev. Fantje
so po&kušali v Loki

mostu ukrasti 
06^  *rto, zatem pa še to- 

> ^'ttidar se j im to ni 
^  napoti- 

Savi in na Ore
hov®*̂  Prt Sevnici ukradli 

i^ ^ R ^ ju  zastavo 750 
io p roti LJiUblja-
ni.  ̂ je nekdo vlomil
tu* Johana B\riemon-
na je bil v šm ar-

odnesli
offoOl® «  bundo.

dobijo sivoja vozila 
®azaj, toda nihče 

škode. Gojen- 
Rimajo, sta rši no- 

^ ^ • 1» teh fantov
saii’* ®8d2xxrujejo, uprava 

proračunu 
prftV 'JTOvo nim a posebnega 

iv^ tovrstne izdatke. 
Z ai^ 'P  pravno vprašanje, 
ki pojasnjeno.

^om , ki so žal prva 
Ubežnikov, pa 

tolažba, da 
prijazno meste- 

ce z velikostjo
vePj,. ^  prvenstvo v tej 

^  sta jo rodila 
o iv ii^ a  — in sodobna 

. M. L.

KOMPAS vabi 
na izlete

Kompasova poslovalnica 
v Novem m estu vabi na 
potovanja v začetku m aja 
in na obisk velesejm a t 
avstrijskem  Gradcu.

% 10. in II. m aja bo 
izlet v Verono—Gardo— 
Padovo in Benetke. Cena 
sam o 198 din!

% do 23. aprila spreje
mamo prijave kolektivov 
za obisk graškega velesej
ma. Istočasno lahko tudd 
ogled drsalne revije. Nu
dimo posebne pK>puste!

^  10. m aja bo 8-dnevni 
izlet v Rim z ogledom 
m est in eanimivosti Ra- 
venne, Pesara, San M ari
na, Assisijia, N eaplja, 
Pompejev, Vezuva, Capri- 
ja , Rima in Firenc. V ce
no 850 din je vračunan 
prevoz z udobnim  avtobu
som, bivanje v hotelih s 
hrano in ogled nekaterih  
muzejev in galerij.

Podrobne inform acije o 
vseh potovanjih v poslo- 
viJnici KOMPAS v Novem 
m estu.

Pozor 
pred goljufom!

v  Čanju pri Sevnici se je 
pri eni hiš p rejšn ji te
den zglasil neznan moški, ki 
je povpraševal, če kdo kupi 
mc .m o žago, češ da je on 
posrednik p ri prodaji. Ko je 
domači fan t šel iskat 3četa, 
je neznanec vzel ključ od 
vrat, šel sam  v sobo ter ukra
del 700 novih dinarjev in uro, 
nakar je  izginila sled za njim . 
Ker je  na ista način posku
šal p riti do denarja  tudd v 
nekaterih drugih vaseh v po- 

Henček bo s svojo diato- savju, se ' je mMioi posrečilo 
nično harmoniko in to- dobiti natančen osebni opis, 
variši nastopil tudi na tako po m nenju miličnikov 

akademiji v Bihaču storilca ne bo težftoo najti.

Bridge klub ustanovljen
v Kočevju so  ustanovili prvi bridge klub na 

Dolenjskem, ki je hkrati šesti v Sloveniji

Ustanovn^a občnega zbora, ki Je bil 3. aprila, 
se je videležilo 20 domačih igralcev in več gostw  lju
bljanskega bridge kluba. Za predsednika kluba Je 
bil izvoljen inž. Dušan Oražem.

. “Pijani« 
tijarski škrat.. .

it VpIT ^  Razrner-
S T " * «  1:1. boljši

.« vinarskih

so-
1^- strani v 

zanimivo na- 
T. Do- 

brez, dr-

sre^Uh^ESANICA črnih

 ̂ - kot se
kolcnilo 

stavcu ali ko- 
tiskarni DELO. 

o a ® na Dolenj-
i J ^ ^ j o  to J^mar. 
o, b o d o  ločili 
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Na o ^ n e m  zboru so spre; 
jeli tudi s ta tu t kluba. Nekaj 
njegovih najbolj zanimivih 
določil je: da klub pospešuje 
m ednarodne turistične stike, 
da član kluba ne m ore biti, 
kdor je obsojen zaradi ne
častnega dejanja, da je na
men kluba pospeševati inte
lektualne sposobnosti in vr
line, kot so: disciplina, bor
benost, natančnost, sam okri
tičnost tn skrom nost.

Igra bridge, ki se igra si
cer s kartarni, je  F>odobna 
šahu in se šteje med šport- 
T\e igre. Prim erna je za od
rasle in mladino. V Kočev
ju  bo klub postal prav goto
vo močna protiutež kvarto
pirskem u hazarderstvu.

V p rc ^ a m u  dela sl je 
klub zadal: v d a ja ti nove
igralce in sodelovati na tek
m ovanjih (klubskih, občin
skih sindikalnih športnih 
igrah, m edklubskih in tudi 
m ednarodnih tu rn irjih ).

Vpisnina v klub je 20 ddn, 
za nezaposlene in upokojen
ce 10 din, m esečna članari
na pa 5 din in 2 din (neza
poslene). P redraćun za letos 
predvideva, da bo imel klub 
2.224,45 din dohodikov in iz
datkov.

Klub se bo včlanil v Brid
ge zvezo Slovenije (ko bo 
ustanovljena) in Jugoslavije, 
predvidom a pa tudi v občin
sko zvezo za telesno kulturo.

Na občnem zboru je bilo 
tudi predlagano, naj bo 
klub, ki ima sedež v hotelu 
PUGLED, om enjen tudi v tu 
rističnem  prospektu, ki ga 
nam erava v kratkem  izdati 
Turistično društvo. Po svetu 
je  nam reč precej Igralcev 
bridgea. Vrhunski se sreču
jejo predvsem na m ednarod
nih tu rn irjih , vsi igralci pa 
se radi odločijo za obisk 
predvsem tistih  krajev, kjer 
so bridge klubi.
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TEŽKO BO NADOKNADITI ZAMUJENO — Kmetje bodo moraU letos še bolj po
hiteti s kmečkimi deli kot druga leta. Muhasta zima in nič boljša pomlad sta jo 
tako zagodli, da bo treba vložiti več naporov kot doslej. Breznikovi iz Potočne vasi 
(na sliki), ki so v petek sadili krompir, so prepričani, da bodo kmetje zamujeno

nadoknadili. (Foto: S. Dokl)
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nO ’̂uĵ  so vsi dobili 

^  "Predlagamo: kra- 
7^J^ft7&ani2aci^e naj v 
f i K  .K obljubijo na 

Zboru vsaj kavo, 
MO. ^ pol klobase 

ifi aeet c v ič k a .. .

V KRŠKEM
OD 19. DO 29. APRILA 69 

od 9. do 20. ure 
V DVORANI »PARTIZANA«

popust 5*/i •
« kredit do 1.000.000SD •

S M

I  VENTURA GARCIA CALDERON: |

I K A C IK O V A  I
j spreobrnitev j

Ventura Garcia Calderon se je rodil 1887 v Limi, 
glavnem mestu Peruja. Oče je bil nekaj časa predsed
nik republike, pa je moral iz političnih vzrokov zbežati 
in se je naselil v Parizu. Tako je sin preživel velik del 
mladosti na Francoskem in je mnogo svojih leposlovnih 
in kritičnih spisov napisal v francoščini. Tudi v špan
ščini je izdal vrsto knjig, in sicer lirične pesmi, kratke 
zgodbe iz svoje domovine, polne strasti in daljne ekso
tike, pa tudi slovstvenokritična dela. Naslednja zgodba 
je iz zbirke »Kondorjevo maščevanje«, ki je poleg knji
ge »Rdeče ko kri« in »Smrtno nevarno!« najbolj znano 
delo tega nenavadn^a, zgodaj umrlega pisatelja.

Mamilo je odlično delovalo: vse ribe so s trebuhom 
nav^or omamljene plavale po vodni gladini. Počasi so se 
zdbale vitke ščuke in veliki skatd, ki so se svetlikali kakor 
jeklo. Tok jih je naplavil prav do ločja, kjer so se usta
vile tesno zgnetene kakor sardine v škatli. Naš tovariš, 
oče Tadeo, vrli misijonar, ki je navzlic redovniški halji 
nosdl izvrsten browning za pasom, se je muzal.

»Se želve bodo omamljene. Prav smešo jih je videti, 
kako pljujejo v mesečini na hrbtu leže in kako njihove 
otrple noge vlečejo braade ek) vodi.«

V tesnem rokavu med gostim trstičjem smo natr^li 
v vodo opojni prašek barbasko, ki povzroča nepremagljiv 
spanec. Pater ga je skrbno izdelal iz korenin jacquinije. 
Komaj smo ga nasuli v vodo, že so ribe v rokavu omam
ljene brž priplavale na površje; nič več se niso mogle 
gibati, da jih je človek lahko kar z rokami polovil. Med 
tem, ko jih je neki Indijanec lovil ir-i.metal v košaro, je 
oče Tadeo pripovedoval:

»<3otovo ste že slišali o Kušini, najmogočnejšem ka- 
ciku, indijanskem poglavarju, vzdolž vse Amaconke. V ko& 
iz cedrovine ima najmanj petdeset lepih žena, katere je 
oropal Indijancem plemena Čampa, toliko otrok, kolikor 
jih le kdo imeti' more, a razen t^ a  še najslavnejše čaro
deje vsega pragozda. To vam pravim, ne da bi se šalil, ker 
tak vrač je predvsem izredno duhovit zdravnik, ki temelji
to pozna vsa pragozdna zdravilna zelišča. Nikar ne poza
bite, da se mora svet za kinin, za koko, za perujski balzam 
in kaj vem še za kaj zahvaliti ravno vaši d^eli! Moja 
zgodba je prav zaradi tega vredna, da jo poslušate: moral 
'sem se boriti z najbolj spretnim, kar jg teh indijanskih 
čarovnikov, s silnim Canirijem. Kakšne čudovite stvari je 
le znal! S temile očmi sem videl, kako je izvabil iz Indi
janca strašnega črva, ki mu pravijo sututo in ki človeku 
in tigru docela požre ves drob. Prav tiho je sviral slad
koben napev na piščal, dokler črv ni pomolil gla>’e na 
dan in prisluhnil. Samo tako ga lahko brez nevarnosti 
ugonobiš. Menda mi nič prav ne verj£^ete, kar pripove
dujem, ampak vse, kar sem povedal, je gola resnica. Pa 
te čudne zgodbe vam povem kdaj drugikrat.

Kakor sem že dejal, sva se s Canirijem, knezom vseh 
čarodejev iz pragozda, hudo spopadla. Le predobro me je 
poznal. Nič čudnega! Saj me poznajo po vsi Amaconki. 
Pod grobim razpelom iz palmo vine sem krščeval nj^ove  
ljudožerce z vodo iz rek, ki teko z Andov, in pre^ddno 
bral mašo tem novim, obotavljajočim se kristjanom, ki se 
med svetim obredom ndso upali odložiti sulic. Sam sem 
med mašo obdržal škornje, tudi hlače iz debelega sukna, 
a tik mene je stal strežaj s samokresom, katerega nisem 
mogel skriti pod koretljem. Radovednost je priganjala 
Indijance, ki so hoteli zamenjati nabrani kavčuk. Obljub
ljali so, da se pri priči spreobrnejo, če bi jim hotel novi 
bog dati nekaj zrcalc, s katerimi ̂ hočejo ugajati ženskam. 
Ah, koliko Don Juanov hodi po pragozdu!

Caniri, ki je bil že prestar za to, ni imel poželenja ne 
DO mojih pisanih steklenih kroglicah ne po ogledalcm. 
(Del6 nove, ostre sekirice — najboljše sreds^o, s katerim 
more misijonar najti pravo pot do teh divjakov ~  8  ̂
niso preveč skominale. Samo ena reč ga je mikala, čudna 
pijača, katero sem pdl iz keliha in o kateri so pni^vedovali 
prečudne stvari. Verjel je, da mi je dal neki dnig, tuji 
bog z njo nezaslišano moč, s katero sern si mogel preskr
beti koristna darila in z njimi mamiti miroljubM plemena. 
Skratka, zanj sem bil strašni čarovnik bedopoltUi moz, ka
terega bi si bdlo dobro natančno^ ogledati prav od blizu,

(Konec prihodnjič)

Brez besed



Prireditve za 
jubilej ZKJ

G im nazijska m ladina bo 21. 
aprila  s praslaivo počastila
spom in na 50. obletnico delo
vanja KPJ, sindikata in
SKOJ. 26. aprila bo v slavno- 
stni dvorani brežiškega gra
du pel Slovenski oktet. Ob 
tej priložnosti napoveduje 
Posavski muzej otvoritev raz
stave revoluciotnamega in
delavskega g^ibanja v Posav
ju.

Maja v Veliko Piano
Sredi m aja bo igralna sku

pina DPD BRATOV MILAV
CEV iz Brežic odpotovala na 
obisk v Veliko Piano. Občin
stvu se bodo predstavili s 
Pinžgarjevo RAZVALINO ŽIV
LJENJA. To delo so doma 
uprizorili m inulo sezono. Na 
gostovanju v b ratsk i srb
ski občini jim  bosta delala 
družbo m oški in ženski pev
ski zbor.

RADIO BREŽICE
PETEK, 18. APRILA: 20.00 do 

20.10 — Napoved programa in
poročila. 20.10—20.30 — Nove plo
šče RTB, obvestila In reklame, 
20.30—21.15 — Glasbena oddaja: 
Izbrali ste sami.

NEDELJA. 20. APRILA: 11.00 — 
Domače zanimivosti — Mimica Av
sec; Kakšna bo letoSnja proračun
ska situacija v občini Brežice — 
Predstavljamo vam poslednje kan
didate za zvezne in republiške 
zbore — Za naše kmetovalce: Mar
tin Gramc — Pred letošnjo setvi
jo  koruze — Prijetno nedeljo vam 
voščijo Fantje treh dolin — Mag
netofonski zapis ob samostojnem 
koncertu pevskega zbora gimnazije 
Brežice — Pozor, nimaš predno
sti! — Obvestila, reklame in spo
red kinematografov. 13.00 — Ob
čani čestitajo in pozdravljajo.

TOREK, 22. APRILA: 18.00—18.50 
— Svetujemo vam — Jugoton vam 
predstavlja — Iz naše glasbene 
šole — Tedenski športni komen
ta r — Obvestila, reklame in film
ski pregled. 18.50—19.30 — MLA
DINSKA ODDAJA — Obiskali smo 
aktiv ti^o v sk e^  podjetja Ljudska 
potrošnja Brežice.

BREŽIŠKA 
KRONIKA NESREČ

Pretekli teden so se ponesrečili 
in iskali pomoči v brežiški bolni
šnici: Alojz Levak, šofer iz Artič, 
si je pri padcu z mopedom zlomil 
desno nogo; Marija Postržin, go
spodinja iz Nove vasi, je padla z 
lestve in si poškodovala hrbet; 
Franc Hribar, delavec iz Laz, je 
padel na poti in si zlomil desno 
nogo; Zdenka Kostevc, trg. vajen
ka iz Pišec, ki je v prometni ne
sreči poškodovala desno nogo; S tje
pan Petrišič iz Risvice, Je padel s 
kolesom in si p o šk o d o ^  glavo; 
Marija Tresket, gospodinja iz 2u- 
pelevec, je padla na poti in si po
škodovala desno nogo; Rozalija 
Vimpolšek, gospodinja iz Gor. Le
narta, je pau.a i  lestve in si po
škodovala glavo; Leopold Bajda, 
upokojenec iz Mrtvic, s i  Je pri 
delu v gozdu poškodoval desno 
ključnico; Alojz Vranetič, teear iz 
Zupelevec, je padel na poti in si 
zlomil desno nogo.

Posojilo železnici
Delavci podje tja za poprav

ljan je voz v Dobovi so vpi
sali 100.000 dinarjev posojila 
za m odernizacijo železnic. 
Podjetje bo dalo iz svodih 
skladov 40.000 dinarjev. Vsak 
član kolektiva bo vplačal 
povprečni m esečni dohodek.

„Za enotno in nedeljivo kulturo“
Miloš Poljanšek, brežiški kandidat za prosvetno-kulturni zbor republiške 
skupščine o šolstvu in kulturi v Sloveniji -  »Tudi Spodnje Posavje bi 

lahko imelo skupen kulturni program«

M ladost slovenskega par
lam entarnega življenja v zad
n jih  letih vidno zori. V to 
likem  gibanju si prosvetno- 
kultum i zbor postopno in 
vztrajno oblikujie takšen po
ložaj, kakršnega m ora imeti, 
če hoče v celoti uresničevati 
pravice enakovrednih in ena
kopravnih dejavnosti izobra
ževalca in vzgoje, kulture 
znanstvenih raziskav itn.

Novi odborniki 
v zboru delovnih 

skupnosti
VE 2 Anton Kostanj.šek, VE 

3 Viljem K ršak, VE 4 Franc 
Vašcer, VE 5 Franc Peter ko
vic in  Jože Zorčič, VE 6 ivan 
Grmovšek, VE 7 Ivo Osohilk,
VE 8 Anton K ostanjšek, VE 
9 M artin Gorišek, VE 10 Lud
vik H ren, VE 11 Ludvik Ju r
man, VE 12 Jože Urek, VE 
13 Ante Deržanič in Jože Fe
renčak, VE 14 Ana Šepec, VE 
15 Stanko Cizelj, VE 16 inž.
Tošo Oršanič, VE 17 Vlojz 
M uster in Jože Rihter, VE 
20 Ferdo Šepetave, VE 21 Žan 
K elhar, VE 22 Franc Savnik,
VE 23 Silva Gorenc in Janez 
VOlčanšek, VE 24 dr. Murko 
Pirc, VE 25 Franc Grubič, VE 
27 Vlado Pucko in VE 28 
Atos Makarovič.

Občinska volilna komisija 
se je  v torek i>onovno sesta
la, da bi razveljavila volitve 
v volilni enoti 1 in jih  po
novno Tazpisala, ker sta oba 
kandidata dobila enako šte
vilo glasov.

IZ BREŽIŠKE 
PORODNIŠNICE
Pretekli tedt so v brežiški po

rodnišnici rodile; Franči.ška iVIe- 
žič iz Malega Podloga — dečka,
Erika Stojakovič iz Bregane —
Nado, Heirna Žnideršič iz Zakota 
Anuško, Marija .Senirar iz Dol.
Šoštanja — deklico, Valentina Ka- 
tič iz Mrtvic — deklico, ^^lata Ra
zum iz Samobora — O d ije la ,
Ana_ Molan iz Gaberja — Marijo, Tiartovih priznan..^ te r Gallu-

Zbor bo FK) m ojem  m nerju  
m oral dati v naslednjem  svo
jem  obdobju prednost vse
bini šolstva. Pospešiti bo 
m oral sprejetje ukrepov za 
zm anjšanje nezadovoljivih uč
nih uspehov, za nadalji^jo 
kadrovsko krepitev in poso- 
dobljanje našega šolstva. 
S toriti m oram o vse, da bi se 
m ladi znova rajši, laže in 
h itreje učili in naučili vse 
tisto , kar jim  je  zares f>o- 
trebno.

Za kulturno dejavnost, ka
kršna je v brežiški občini, 
gre zasluga prizadevnim  de
lavcem Posavskega mtizeja, 
Zavoda za kulturo in vsem 
številnim  organizacijam  in 
društvom , ki združujejo am a
terske dejavnosti. Kažejo pa 
se še nove možnosti. Sodim, 
da m ora b iti vsa Slovenija 
enoten in nedeljiv kulturni 
prostor, če  to nače’-o spreje. 
mamo in tudi želimo prak tič
no uveljaviti, potem ni raz
logov, da bi bilo Spodnje 
Posavje v svojih naporih kul
turnega dela nepovezano in 
brez skupnega program a. Iz
kušnjam  in uspehcm  kultur
nih delavcev in ustanov v 
občinah Brežice, K rško in 
Sevnica kaže dodati nove in 
še vidnejše in tako razširiti 
vpliv kulture na naše ljudi, 
hkrati pa jih  —. ustanove 
nam reč — še vidneje vkLjoi- 
čiti v hitro  naraščajoči tu ri
stični vzpon našega obetajo
čega območja.

S program skim  dokum en
tom SZDL soglašam in ga 
sprejem am  kot načelno iz
hodišče za konkretno delo. 
K ot pa je  m oja navada, si 
pridržuj Mn pravico, prem isle
ka, kadar m oram  izbirati 
med neuresničljivo velikopo. 
te a io stjo  in resnično mož
nim . Cas, ki }e pred nami, 

'te r ja  bolj organizirano delo 
in neposrednejše dogovarja
nje med različnim i vrstam i 
dela. Tolikokrat na glas izre
čena povezanost duhovne ra^ 
sti naše družbe z m aterialno 
proizvodnjo in narobe konč
no m ora zaživeti svojo res- 
ničnost. V prihodnje si že
lim p ri delu in odločanju 
prosvetno-kultum ega zbora 
manj besed, m anj nenehne
ga pričakovanja in več takš
nih dejanj, ki bodo pom enila 
trezen in realen napredek.

In  končno naj rečem še to: 
vse, k ar bomo storili v prid  
dcraščajočim , vse, k ar bo 
omogočilo, da bodo bodoče 
generacije v svetu izrednega 
razvoja in m :žnosti našle do
stojno nasledstvo, bo dovolj 
opazno in vredno delo.

Folklorna skupina iz Artič je na krajevni kulturni re
viji 6. aprila navdušila domače občinstvo. (Foto: 

Zupančič)

PRIZADEVANJA ZA Z M A N JŠA N JE  NESREČ N A  CESTAH

Najboljši pojdejo v nedeljo v Celje

Odbor za dramsko 
revijo

Za torek, 15. aprila, je bila 
sklicana seja občinskega sve
ta Zveze kultu: no-prosvetnih 
organizacij z namenom, da bi 
imenovali člane organizacij
skega odbora za X II. sreča
nje dram s’tih  družin Slove
nije od 2. do 7. jun ija v Bre
žicah. Dokončno naj bi sk'e- 
pali tudi o podeljevanju Lin-

ski skupščini za tekmovanje »Kaj veš o prometu« so 
se odzvale vse osnovne šole v občini razen pišeške. 
Vsaka šola je najprej priredila izbirno tekmovanje, 
najboljši pa so se nato pomerili še na občinskem 
tekmovanju v Brežicah.

To tekm ovanje je obsedalo lo r^jegova last. Drugo n ^ ra -

IVIarija Lapuh iz Dol. Pirošiče 
Milana, Marija Plevnik iz Dečnih 
sel — dečka, Milrna i^epec iz 
Trnja — Jano, Helena Cižmek iz 
Dov&kega — Viljema, Rozalija 
Kranjc iz BuSeće vasi — Jožeta, 
Alojaija Požun iz Vel. Podloga — 
dečka, Jelka Železnik iz Novega 
grada — Jožeta, Vrra Vid iz La- 
duča — Ivana. Olga Vrabec iz 
Vukovega sela — Borisa, Jožefa 
Kozinc iz Mestnega vrha — deOka, 
M arija (ia.šperin iz B r ^ c  — Ta
njo, Agata Urek iz Pleterja — deč
ka, Marija Gorišek iz Pokleka — 
Karlino, Milka Agrež iz Blatnega 
— Ireno, DJurdja Tančak iz Bre
gane — Karmen, Marija Dvojmoč 
iz Dol. Boćtanja — Tomaža, Ve
ronika Teraž iz Podgorja — Petra 
in Alenko, Marija Margon z Ma
lega, Kamna — deklico, ljub ica  
Glas iz Lucelnice — Jadranko, 
Jui^efa Trbovc iz Drožanja — Mi
rana, Nada Godec iz Dol. Bo6ta- 
nja — Iztoka.

NOVO v  BREŽICAH
■  NOCOJ BO V PROSVETNEM

zaključni nastop učencev 
glasbene Sole. Za občinistvo so ti 
letos pripravili pester program. V 
prvem delu sporeda se bodo pred
stavili učenci oddelka za klavir in 
violino ter baletna skupina. V dru 
gem delu bodo nastopili kitaristi 
in harm onikarji. Prireditev bopo- 
Icazala uspehe tega Šolskega leta 
starSem in ostali javnosti.

■  KKAIJICNA BREZ BI.SERA 
Je bil naslov pravljične igre, ki jo 
je  minuli teden uprizoi^ rnladin- 
ski aktiv pri osnovni Soli bratov 
Ribarjev. S to  predstavo so mla
di igralci razveroliU tudi Šolsko 
ml«dijoo. Pri obeh predstavah je 
bila dvorana za.sedena.

■  UPRAVNI ODBOR občinske 
ga sklada za borce je  minuli te
den razdelil sredstva ki ato mu 
Jih zagotovili občinaka in republi
ška skupščina. Občinaka alcupSči- 
na je v proračunu predviđala za 
potrebe borcev 170.000 dinarjev.

iz republiških virov pa so dobili 
19.000 dinarjev. Ta denar bodo 
uporabili za priznavalnine borcem. 
Studijsko pcMTioć njihovim otro
kom in za počitniške regrese.

■  ZA NEGO BOLNIKOV NA 
DOMU bo komisija za zdravstve
no vzgojo pri občinskem odboru 
R deč^a  križa priredila več teča
jev po delovnili organizacijah in 
na terenu. Vzporedno bodo tekli 
tudi tečaji prve pomoči. Tečaji 
bodo trajali od 20 do 80 učnih ur. 
V podjetjih nameravajo organizi
rati tudi samostojna predavanja.

■  PRI GASIUSKE.M DOMU V 
SENTLENARTL 8 0  začeli pri
pravljati vse potrebno za gradnjo 
novega suSilnega stolpa In poslov
nih prostorov za krajevno skup
nost, za krajevno organizacijo 
SZDL in prosretiu> drufttvo BRA
TOV MILAVCEV. Pri gradix)i bo
do pomagali s proatovoljnim de
lom in denarjem flani vsrfi or- 
•lanizaclj.

BREŽIŠKE VESTI

sovih plaket.

40.000 din za nadar
jene študente

v  sklad za študijsko po
moč nadarjenim  dijakom  in 
študente m  je  brežiška občin
ska skupščina nam enila 40.000 
dinarjev. Upravni odbor bo 
razdeljeval ta sredstva od
ličnim in prav dobrim  dija
kom 0 2 . študentom . Sklad bo 
kril razliko med dohodki 
prosilcev in zgon^jo mejo, ki 
je določena za izdatke med 
študijem . Za dijake je ta 
znesek 350 dinarjev', za štu 
dente 450 dinarjev. Namen 
tega sklada je  pom agati pri 
študiju  predvsem  revnejšim  
študentom .

Kmalu bo zasvetila luč
v  K apelah bodo v kratkem  

dobili javno razsvetljavo. Tu
ristično druStvo in Združenje 
borcev bosta uredila p rostor 
okoli spom inske plošče. K ra
jevna skupnost t a  dala ne
kaj denarja za adaptacijo 
p rostora družbenih organ iza- 
cdj. PoanagaJi bodo tudi ga
silci.

■  BREZK;k  — Pretekli teden so 
v Brežicah ustanovili karate klub, 
W je takoj pričel v redno vadbo. 
2e na prvem treningu — vodil ga 
je nosilec zelenega pasu Stanko 
Iskra iz KrSkega -  je bilo 80 mla- 

<V. P.)

B  BREžIC:K — Ntt {irvi dirki v 
mototoosu Za prvenstvo Jugosla. 
vij®. ki Je bila v Savskem Marofu, 
Je elan AMD Brežice Franc Matko. 
vK zaMdel solidno 14. mesto Na 
1400 m dolgi jnogl je nastopilo S4 
n a ^ lJS ih  jufoaloviuvJclh tekmo
valcev (V P )

Učenci osnovnih šol iz brežiške občine so  uspešno prestali preizkušnjo 
o poznavanju prometnih predpisov -  Zmagovalce so  nagradili

P ozivu  k o m is ije  za  p ro m e tn o  v a rn o s t p r i ob čin -v arno st p ri skupščini je z o r
ganizacijo «jn uspehi na tek
m ovanjih zelo zadovoljna in 
želi, da bi priredili več tik š- 
nih ocenG€^valnih prireditev, 
saj tK> to prav gotovo prispe
valo k zmanjšai^ju nesreč na 
cestah, katerih  žrtve so pogo
sto ravno otroci. ^ .

K om isija se zahvaljuje za 
sodelovanje učiteljstvu in vod
stvu gimmazije, ka je dala na 
razpolago prostore za nemo
teno dek) ocenjevalnih komi
sij, Avto-mobo društvu in po
staji lj>udske milice za po
moč pri organizaciji tekm o
vanja, še posebno zahvalo pa 
izreka tistim  delovnim orjja- 
nizacijam, ki so z denarni
mi prispevki pKxlprle ta pri- 
zadevai^ja.

testiranje iz prom etnih pred
pisov, spretnostno vožnjo s 
kolesom in ocenjevalno vož
njo po m estnih ulicah.

V mlajSi skupini je  telcmo- 
valo 28 šcriarjev in v sta re j
ši skupini 20. Mladi tekm  jval- 
ci so bili zelo prizadevni in 
disciplinirani. oce.-ijeva- 
nju  je  sodelovalo deset k\xni- 
sij, večinoma iz učiteljskih 
vrst, delno pa tudi ilani 
AMD Brežice in člani kojni- 
s^ e  za varnost prom eta pri 
občinski skupščini.

V m lajši sicupini tekm jval- 
cev si je priboril prvo mesto 
Prane Mihelin, učenec os
novne šole na Bizeljskem. 
Praw zanimivo je bilo videti 
madega Francka, ki nikakor 
ni mogeJ dojeti, da je tako 
lepo moSko kolo zares posta-

do je  osvojil .Marjan Petan z 
artiške osnovne šole. Prejel 
je lepo zapestno uro. Frauc 
Žnidarič iz Dobove je prajel 
tre tjo  nagrado in četrto  Voj
ko Kovačič z Bizeljskega.

Med starejšim i tetemovalci 
je z m a ^ l Jože Radanovič, 
učenec osnovne šole v Breži
cah. Tudi on je  prejel kolo 
znamke ROG. Zapestno uro 
za drugo mesto je dobil Pe
te r Bohm iz Dobrove, fjetjo  
nagrado Drai'o Kolnik, prav 
tako iz dobovske šole, '!3etr- 
to nagrado pa so podelili Jo
žetu Avgustinćiču iz Artič.

Vseh prvih osem učencev 
si je tako priborilo pravico 
nastopiti na m edobčinskem 
tekm ovanju, ki bo v nedeljo, 
20. aprila, v Ce^ju.

K om isija za prom etno

MATIČNI UURAD GLOBOKO 
Roj.stev izver porodnišnice ni 

bilo. Umrli so: Ivan 2mavc, kmet 
iz Bojsncga, 56 let; Antonija Ogo
revc, delavka z Malega vrha, 58 
let; Jo4c SlopSek, upokojenec z 
Malega vrha, 79 let; Terezija Dre- 
nik, kmetovallca iz Globokega, 57 
lot; n:irt)ara PodgorSek kmctoval- 
ka iz Brezja, 68 let; Marija S tr
gar, upokojenka iz Globokega, 72

ZALOGE GLINE JE ZA TRI DESETLETJA

Rudnik Globoko v negotovosti
»Kako dolgo še?« *se sprašujejo zaposleni

Rudnik Globoko se je znašel pred vprašanjem: 
biti ali ne biti. Tako, kot delajo sedaj, zaposlenim 
ne kaže več nadaljevati. Za surovo glino dobijo pre
malo denarja, da bi lahko krili stroške dela v rud
niku. V podjetju je trenutno zaposlenih 80 ljudi, ne
kaj manj kot 20 pa jih dela pri KREMENU in so 
prav tako odvisni od rudniške proizvodnje.

Na težke razm ere opozarja, 
jo  rudarji že dalj časa. Lan. 
sko jesen so sklicali sestanek 
s predstavniki občinske skup
ščine in poslanci. Svetovali 
so jim  raziskavo obm očja. 
Rudnik je  res navezal stixe 
z CJeološkfm zavodom. Razi
skave so pokazale, da je glL 
ne dovolj In Je tudi kvaliteta 
zadovoljiva. Zaloge obsegajo 
okoli m ilijon ton. Pri sedar 
njem  izkori.ščanju bi ta koli. 
čina zadostovala za 35 lot. 
Rudnik os.crbuje z glino Že

lezarno Jesenice, Keram iko v 
Zaprešiču. Krem en v Novem 
mostu, Železarn« Store in 
O pekam o Celje.

Glino prodajajo po 64 dl- 
narjev tono. za kubik jam 
skega lesa pa plačujejo 250 
dinarjev. Vzdrževanje jam e 
je aelo drago, zato si s ceno 
surove pHno ne m orejo dosti 
poimagaU. SuSeno glino bi 
lahko draže prodajali in kup. 
ci sl Jo želijo. Da bi glino 
suSUl, bi m orali nakupiti su 
šilne napravr. To bi jih ve

ljalo poldrugi milijMi d inar
jev. Sami tega ne zm orejo. 
Pravijo, da bi se jim  investl. 
cija obrestovala le tedaj, če 
bi povečali letni izkop za 5000 
ton. Dobiti bi torej m orali 
nove itupce. Tržišče razisku
jejo. Pravijo, da živijo od 
upanja, čeravno nim ajo ob
čutka, da se &e kdo drug 
v občml posebej savzama za 
nadaljnjo usodo podjetja .

Rudnik ni zadoJžen. Kolek
tiv ni najem al kreditov, tudi 
z» m odernizacijo ne. »To nas 
ravno tepe,« sta  dejala delo. 
vodj« Anton Kržan in nad
zornik Anton H arapin. »Ce bi 
tičali v dolgovih,« bi glodali 
na nas drugače.«

Morda so pa tudi sam i pre
ma).) gla.sni?

JOŽICA TKPPEV



VEČINA JE BILA NA VOLIŠČIH ŽE DOPOLDNE

Volivci so se odločili, kdo jih bo 
zastopal v novih skupščinah

v  republiški zbor so  izvolili dr. Jožeta Brileja, v družbeno-politični zbor 
zvezne skupščine Franca Šetinca — V nedeljo je glasovalo v krški občini 

16.179 volivcev ali 88,4 odstotka

Dež in sneg sta v nede
ljo zjutraj neprijetno pre
senetila prebivalce krške 
občine. Marsikdo, ki se je 
bil namenil na volišče že 
navsezgodaj je še kako 
UTO počakal doma, da je 
bil najhujši metež mimo. 
Vreme ni pokvarilo praz
ničnega razpoloženja na 
voliščih. Vse dopoldne je 
bilo zelo živahno in do 
desete ure je ponekod vo
lilo že 70 odst. volilcev.

N ajbolje so se odrezali na 
G ornjem  Pijavškem  in v 
Smečicah, kjer so do debetih 
p rišli vsi na volišče. Mladi
na se je  zlasti po vaseh zelo 
potrudila pri krasitvi volišč

Imenovanje načel
nikov ObS

Na razpisana m esta za na
čelnike občinske uprave v 
Krškem  se razen domačih 
uslužbencev ni nihče javil. 
Občinska skupščina is  ime
novala inž. F ranca Kovačiča 
za načelnika oddeJka za go
spodarstvo in finance, Gvida 
G rabarja za načelnika uprave 
za dohodke in Slavka Kune
ja  za načelnika narodne ob
ram be.

z zelenjem in zastavami
V nedeljo so volili tudi od

bornike zbora delovnih skup
nosti za skupino km etijstva 
in gozdarstva. Od 872 voliv
cev j:h  je  glasovalo 798 ali 
91,5 odstotika. Vseh volil- 
oev brez km etijske skuipdne 
je  bilo za zbor delavnih 
skupnosti 5841. Volilo jih  je 
5349, to je  91,49 odst. Kme
tijstvo in gozdarstvo bodo 
predstavljali v zboru delov
nih skupnosti tile odborniki; 
Franc Plahuta s Kališevca, 
inž. Alojz M ustar iz Krškega, 
Alojz Pevec iz Raven, Janez 
Cemoša iz K ostanjevice in 
inž. Dušan Hercog iz K rške
ga.

V občinski zbor so bili iz
voljeni: Franc šk rabec z 
Bregov, Alojz Pirc iz Malega 
Podloga, Franc Zorko z Bre- 
z:vske gore, Franc S trgar iz 
Leskovca, M arija Glas iz Ve
niš, Slavko Božič iz Pod
bočja, Jakob K oretič s Pla
nine, Silvan Mozer iz Bre
stanice, Erno Vovčak iz Bre
stanice, Alojz Mirt iz Lokev, 
Franc Kovačič iz Rožnega, 
Jože T ratnik z Rake, Viktor 
Bizjak iz Kržišč, Jože Peč 
nik z Malega Trna, Franc 
Zevnik iz Čemeče vasi, Emil 
Vukčevič iz Globočic, Anton 
Penca iz Orehovca, Mihael

Senica, Vid Budna in Anton 
Pleterski s Senovega, Rado 
Lapuh z Malega Kamna, Ivan 
Bogovič z Velikega Kamna, 
Jožko Radej z Dov&kega, 
Ivan S tare iz K rškega, dr. 
T atjana Andrijaševič-Hvala iz 
K rškega, Slavko ^ e r d e l  iz 
Krškega, Jože Ban iz Anovca, 
Ivan Novak iz Krškega, M ar
jan  šp a a  iz Krškega, M artin 
M ausar z Gore in Edvin For
nazarič iz Krškega.

V nedeljo je volilo v krški 
občini 16.179 volivcev, v volil
nih imenikih pa je bilo vpi
sanih 18314. Za kandidate se 
jih  je odločilo 15.260, neve
ljavnih glasovnic je bilo 930. 
Udeležba je  bila 88,4 odst.

Najslabše postore ima krška osnovna šola v samskem 
bloku na Vidmu. Stavba je stara deset let, še vedno 
ni ometana, razen tega pa za učilnice sploh ni primer
na, saj pozimi v njih vleče, četudi so vrata zaprta. 
Učencem manjka zraka, ker so prostori zelo nizki.

Tudi ni prave svetlobe. (Foto: Jožica Teppey)

POMEMBNI SKLEPI PRED RAZIDOM OB POTEKU M A N D A T A

S proračunom so se odborniki ObS 
v Krškem zelo težko sprijaznili

Na Vidmu bo leta 1971 stala nova osnovna šola -  Občani, delovne orga
nizacije in krajevna skupnost bodo prispevali zanjo 4 milijone

1

Zadnja seja občinske skupščine v Krškem je 
bila danes teden zelo burna. Odborniki so se najdlje 
zadržali ob proračunu. S tem da bo poraba ostala 
na lanski ravni, so se najteže sprijaznili predstavniki 
prosverte, sodišča in narodne obrambe. Odborniki 
iz delovnih organizacij so protestirali proti različnim 
stopnjam prispevka na osebne dohodke v Sloveniji, 
kakor tudi proti nesorazmerno veliki obremenitvi 
gospodarstva SRS v primerjavi z drugimi republi
kami.

I^vi breg Krškega je s sodobno trgovino veliko pri 
dobil, čez leto ali dve pa si obetajo podoben lokal 

tudi onstran Save. (Foto: Jožica Teppey)

V proračunsko blagajno 
pričakiu,j«jo letos 10,833.000 
dinarjev prispevkov. Za iz
obraževanje so namenil;
4,622.000 dinarjev. Toliko bo 
torej p rejela  tem eljna izobra
ževalna sikupnost po m eri
lih, k i so jih  določih v re
publiki. Za izobraževanje je 
skupščina z odJokom dolo
čila 3,20 odst. od osnove iz 
osebnega dohodka, ki izvira 
iz delovnega razm erja. Ra
zen tega se bo stekalo na 
račun izobraževalne skupno
sti še 72 odst. občinskih pri-

Izvoljeni odborniki 
za zbor delovnih 

skupnosti
VOLILNA ENOTA I — Jo 

že Kajgl iz Krškega, VE II 
Alojz Jelovšek iz Krškega, 
VE II I  Ivan Zupančič iz K r
škega; VE IV Rafael Amšek 
iz Kršikega; volilna enota
V — Branko Cizelj iz K r
škega, VE VI Danica 2ura j 
iz Krškega, VE V II Alojz 
Pavlič, Jože Peterkoč in Franc 
Kopina s Senovega, VE V III 
Boris K ostanjšek s Seno«vega, 
VE IX Alojz Volarič iz ECr 
škega, VE X Anton Bučar iz 
K rškega VE XI Alojz Mia- 
kar iz Kostanjevice, VE XII 
Ida Fabjančič s Senovega, VE 
X III Du.šan Arh iz Leskovca. 
VE XIV Franc Dornik iz K r
škega; VE XV Franc Ferlin 
iz Krškega, VE XVI Franc 
Junkar iz B restanice; volilna 
enota XVII Vinko Vog
lar Iz Krškega ,VE X VIII Ja 
ner Mesesnel iz Krškega, VE 
XIX inž, Niko K urent iz Kr 
škega, VE XX D jordje An 
drijašević iz Krškega, VE 
XIX Matku Abram iz Rožne
ga. VE XXVII Ciril Plut iz 
K rikega. VE XXVIII d r An 
ton Sikošrk s Senovega in 
VE XXIX Martin Climerman 
iz Kr^ko^a Odborniki iz 
km etijske skupine še niso 
našteti, kor •■»o bili izvoljeni 
ka'^noje

Kolektiv Imperiala bo zidal 
novo tovarno v Stari vasi

Delavci tovarne čokolade v Krškem so se za
trdno odločili za gradnjo nove tovarne. Nekaj zem 
Ijišča zanjo so odkupili v Stari vasi. Načrte so na
ročili pri Projektivnem biroju v Brežicah.

V Staro vas bi radi najprej 
preselili o b ra t' za izdelova
nje žvečilnega gumija. To je 
edini izdelek, ki ga lahko tu 
di izvažajo, vendar za sedaj 
le na Vzhod. Ponudbe so po
slali v več vzhodnoevropskih 
driSlv in Zvezno republiko 
Nemčijo. Dobili so nekaj za
gotovil in obetajo si, da ga 
bodo letos izvoziGi približno 
.50 ton.

Izvoz za zdaj še ne prina
ša posebnega dobička. Več 
zanim anja bi imel kolektiv 
zanj Sele potem, če bi doma 
lahko kupil sladkor za izvoz
ne izdelke po nižji ceni, kaj
ti cena s l^ k o r ju  je prinas 
kar za 200 odst. višja od sve
tovne cene. Lani je IMPERI 
AL prodal v tujino 19 ton 
žvečilnega gumija; kupila ga 
Je samo M adžarska. Letos ga 
nam eravajo narediti 100 ton, 
od tega pol za izvoz. Čoko
lade planirajo 280 ton, kruha 
pa bodo spekli 4.3.‘i ton.

Kole-ktiv upa, da prihod- 
ntM pfKlJetJa le ni tako črna,

kot se kaže zadnja leta, zato 
se odpoveduje osebnim do
hodkom in drugim ugodno
stim .

38. odst. članarine 
ostalo doma

Predsedstvo občinskega sm- 
dikalnega sveta v Krškem je 
pred dnevi sprejem alo za
ključni račun ObSS. Ugoto
vilo je, da so bili izdatki re
alno planirani in da Je oilo 
gospodarjenje izredno skrb 
no. Preseiek dohodkov nad 
izdatki znaša nekaj več kot
20.000 dinarjev. V skladu za 
nezaposlene je trenutno 27 
tisoč dinarjev, v rezervnem 
skladu pa 79.800 dinarjev Na 
seji so razpravljali o ugod
nejši delitvi članarine v ko
rist sindikalnih organizacij, 
kar Je bil tudi sklep občne 
ga zbora ObSS. Sindikalne 
organizacije naj hd odslej za
držale 38 odst. članarine zase

spevkov iz drugih virov. Iz
jema je edinole prispevek za 
upK>rabo m estnega zemljišča.

S prvim majem se bo stop. 
nja občinskega prispevka na 
osebne dohodke iz delovne 
ga razm erja povečala od se
danjih 4,53 odst. na 5,20 odst.
V razipravi so odborniki pK)- 

udarJaJi, da s sprejetjem  
proračtm a vprašanje šolstva 
ne bo rešeno, saj je za do
datno dejavnost (B program ) 
samo delno poskrbljeno. Ob 
lem so nekateri postavljali 
vprašanje, kako to, da re
publika lahko vnaprej dolo
ča občin; dohodke, četudi 
Jih v resnici ne bo imela. 
Na to so navezali razpravo 
o pospešeni stanovanjski 
gradnji, da bi čimveč zapo
slenih ostalo v občini, kajti 
veliko proračunskega denar
ja  odteka k so s^ o m .

SledU je izredno pomem
ben sklep o gradnj.i videm
ske osnovne šole, za katero 
se  bo iz občinskih virov mo- 
ralo zbrati polovico investi
cijske vsote, to je 4 milijone 
dinarjev. Za drugo polovico 
je skupščina že poslala vlo
go za posojilo na republiško 
Izobraževalno skupnost in se
k retaria t za šolstvo SRS. 
G radnja šole bo potekala v 
treh  etapah. Začeli Jo bodo 
zidati letos, nadaljevali pa v 
letih 1970 in 1971. Za to šolo 
bi m orale prispevati sred 
stva delovne organizacije, 
občani v obliki sam oprispev
ka, občinski proračim  in kra 
jevna skupnost Krško. Njen 
delež naj b; jnašal vsako le. 
to 200.000 dinarjev. Na seji 
so predlagali, naj bi uprava^ 
za novo skupščino čimprej" 
pripravila program  zbiranja 
sredstev in osnutke pogodb 
z delovnimi organizacijam i.

G!ede g ra d n ^  v  ̂Koprivnici 
skup.ščina n i-sp re je la  še no
benega sklepa. O dbornik 
Franc B jžičnik Je zahtevaj, 
naj pride njihova šola takoj 
na vrsto, in se ni strin ja l s

tem, da bi še preučili, če bi 
kazalo obdržati popolno 
osem letko tudi vnaprej. V 
tem prim eru bi šolo samo 
adaptirali, ne bi pa zidali 
nove. Skupščina je spre je’a 
predlog, da bi v Koprivnici 
ustanovili sam ostojno krajev
no skupnost. Ta bi predvsem 
podprla akcijo občanov za 
zbiranje prispevkov občanov 
v denarju, delu ;n m aterialu, 
ki so ga obljubili za šolo.

J. TEPPEV

Povabilo delav
skim zaupnikom

Na Senovem bo 26. 
aprila p rodava 50-ob.etni- 
ce sindikalnega gibanja, 
50-letnice delovanja Ko
m unistične partije  in 
SKOJ. Na to proslavo so 
še posebej vabljeni nek
danji delavski zaupniki, ki 
so bili zaposleni v rudni
ku. O srednja občinska 
proslava teh jubilejev bo 
v Kršikem 29. aprila.

Repnik 
v Kostanjevici

Predvčerajšnjim zvečer je na dvo_ 
nšču Lamutovega likovnega salona 
v Kostanjevicsl spet zagorel festi
valni ogenj, nato j-a so odprli raz
stavo slikarskih del naivca Antona 
Eepndka iz Mute. Slikarja je z be
sedami ravnatelja Umetnostnega 
paviljona iz Slovenjega Gradca Kar
la Pečka predstavil številnim obi
skovalcem Lamutovega likovnega 
salona Lado Smrekar, Po otvorit
vi razstave je karlovški vokalni 
oktet zapel več slovenskih in hrva
ških pesmi.

Volitve 
so v pisarni . . .

Volivci videmskega ob
močja so za nedeljske vo. 
litve odbornikov ter repu
bliških in zveznih poslan
cev dobili preko osnovne 
šole osebna vabila. Na ne
katerih vabilih je pisalo, 
da bodo volitve v sejni 
sobi, na nekaterih pa je 
bilo črno na belem, da 
bodo v pisarni. Ker je na 
Vidmu precej pisarn in 
sejnih sob, je marsikateri 
volivec vprašal, kje bo od. 
dal SVOJ glas Verjetno bo
do pom anjkljivosti krivi 
šolski otroci, ker mso na
pisali. da bodo volitve v 
sejni sobi podjetja Elek- 
tro in v pisarni GG Pionir 
v Novi Resi
Otrokom se kljub J^emu 
ni treba bati. Udeležba na 
volitvah je bila dobra.

POZIV
Pozivamo vse borce In aktiviste Kozjanskega 

odreda in ostalih partizanskih enot, ki so se bo
rile na štajerskem in Koroškem, da se zaradi ude
ležbe na centralni republiški proslavi, ki bo 27. 
aprila 1969 v Velenju, takoj javijo pri krajevnih 
združenjih borcev NOV, kjer bodo dobili vse po
trebne informacije.

Zveza združenj borcev NOV 
občine Krško

KRŠKE NOVICE
■  OKKEPiTl 2EL1JO REJNI

ŠTVO. Služba socialnega varstva 
pri občinski skupščini si že dalj 
časa prizadeva, da bi čim več osta
relih ljudi brez ožjih svojcev na
mestili pri primernih družinah, in 
ne le v posebnih domovih. Takš
na oblika varstva ostarelih obča
nov je primernejša za same oskr
bovance in cenejša za plačnika. 
Zal pa ustrezna služba težko izpol
njuje zasta.vljeno nalogo, ker je 
težko najti družine, ki bi bile pri
pravljene skrbeti za ostarele ljudi.
V preteklem letu so dali v rejni
štvo le tri ljudi. Nujno bo po
trebno povečati rejnine, saj je se
danja viSina eden izmed glavnih 
vzrokov, da Je tovrstna oblika var
stva v občini skoraj nerazvita.

■  94,5-ODST. UDELEŽBA. De
lavci tovarne papirja so 9. aprila 
izvolili 6 odbornikov obč. skupšči
ne in polovico članov centralnega 
delavskega sveta in svetov delov
nih enot. Kljub precejšnji odsot
nosti zaradi dopustov in bolniške
ga staleža je glasovalo 95,4 odst. 
zjqx)slenih. Najbolje so se odre
zali v volilnih enotah proizvodnje 
celuloze, energije in transporta, 
kjer so volili 100-odstotno. Za od
bornike so med 13 kandidati izvo
lili Jožeta Rajgla, Alojza Jelovška,

Ivana Zupančiča, Rafka Amška, 
Branka Cizla in Danico Žuraj.

■  VELIK INTERES ZA'  LETO. 
VANJE. Člani delovnih organizacij 
in ustanov, ki so vključeni v po
čitniško skupnost, so morali do 
14. aprila prijaviti svoje želje za 
letovanje v Poreču. Za letovanje 
v kolektivih je velik interes, saj so 
vse kapacitete doma že skoraj za
sedene. Pričakovati je, da bo le
tos letovalo v Materadi pri Poreču 
približno 1500 občanov. Koliko lju
di bo letovalo izven skupnosti, ni 
mogoče ugotoviti, ker se nobeno 
od turističnih podjetij niti turistič
na zveza ne ukvarjajo s tem vpra
šanjem.

■  OBČNEGA ZBORA NI BILO.
Krajevna organizacija RK je za 
pretekli ponedeljek (7. aprila) skli
cala letno konferenco, na kateri so 
nameravali prikazati preteklo delo 
organizacije in izvoliti novo vod
stvo. 2al pa občnega zbora ni bi
lo, ker ni bilo dovolj prisotnih. 
Vzrok; veliki ponedeljek in film 
»Deset božjih zapovedi!«

■  DVA ZMAGOVALCA. Na ob
činskem šahovskem brzotum irju 
za april sta  zmagala Zupanc in 
Rupar. Vrstni red: Zupanc in Ru
par 5 točk. Pavliha in Horvat 4, 
Novak 3 i t i



Vnaprej večje 
olajšave za les
Doslej je  veljal v sevniški 

občini o^ok., po katerem  je 
imel vsak lastnik gozda p ra 
vico do 2 kubičnih metrov 
lesa za popravilo poslopij, 
za katerega ni bilo treba 
plačati prom etnega davka. 
Zdaj je odlok sprem enjen 
tako, da lahko za nove grad
nje in preureditve dobi brez 
prom etnega davka toliko le
sa, kot ga potrebuje, seveda 
če to  dopušča gozd, vendar 
m ora im eti potrdilo, da bo 
ta les res porabil za popra
vila ali novo gradnjo.

Za elektrifikacijo 
v Podgorju

Elektrifikacijski odbor v 
Podgorju bo dobil 80.000 di
narjev posojila za napelja
vo elektrike v to  naselje. 
Občinska skupščina je iz
dala jam stveno izjavo, razen 
za Pogorje pa jam či tudi za 
DPD K rm elj in TVD P arti
zan Sevnica, kii bosta dobila
20.000 ozirom a 15.000 dinar
jev. Na zadnji skupščinski 
seji so sprejeli tudi predlog, 
po katerem  bodo pri celjski 
k reditni banki oročili 250.000 
dinarjev, ki so ostali na ra 
čun zbiranja denarja za sub
vencioniranje stanarin.

Studenec: za prapor 
že 55 tisočakov

Na lanskem  občnem zboru 
krajevne organizacije ZB na 
Studencu so sklenili, da bo
do začeli zbirati denar za 
svoj prapor, ki naj bi ga 
taavili letos. Dos’-ej se je 
vodstvu posrečilo zbrati že 
55 starih  tisočakov. Prap >r 
bo stal 150.000 starih  d inar
jev, ki jih bodo zbrali do 
jeseni.

Obisk 
Franca Šetinca

K andidat za poslanca druž- 
beno-političnega zbora zvezne 
skupščine, urednik slovenske 
izdaje »Komunista« Franc Še
tinc, je prejšnji teden obi
skal Sevnico. Političnemu ak
tivu občine je govoril o IX. 
kongresu ZKJ ter o nekaterih 
drugih aktualnih vprašanjih.

ZAPIS K ANKETI SOCIALISTIČNE ZVEZE

Vendarle ne samo črno
Krajcvns skupnost Boštsnj je že dokazala, da 

. se  zaveda, kje je njeno delovanje

Trditev, da kra-evne skup
nosti ne zaživijo in da ljud
je z njim i niso zadovoljni, 
ne drži povsod. Tak prim er 
je krajevna skupnost Bo- 
štanj, ki se upravičeno po
hvali z velikimi dosedanj.m i 
uspehi, ima pa tiidi lepe na
črte.

V m inulem  letu in še prej. 
je bilo na obm očju krajevne 
skupnosti Bo&tanj opravlje
nih veliko komvmalnih del. 
Koliko je vreden samo vodo
vod, ki oskrbuje že 157 hiš 
in so ga zgradili v glavnem 
samo s prispevki prebivalcev! 
Ker nekateri revnejši lastni
ki hiš vede še ne m orejo na
peljati, bi bilo prav, da bi 
v takih prim erih pomagala 
občina.

V B oštanju so lani začeli 
urejati tudi kanalizacijo, le
tos pa nam eravajo položiti 
še 500 m cevi. Dolg je tudi 
spisek prostovoljnih del, ki 
so jih  ljudje opravili pr: po
pravilih cest in vaških poti. 
Kolikšen obseg so imela vsa 
ta  dela, dokazuj« že podatek, 
da je  krajevna skupnost sa
mo v blagajniškem  poslova
nju  imela za 50.000 novih di
narjev prom eta, od tega ve  
činoma lastna sredstva.

Letos ima krajevna skup
nost v načrtu  gradnjo vodo
voda Jablanica—Brez vec. na
daljevanje del na cesti Apne- 
nik—^Boštan:-, posipanje ceste 
do Smarčne, u trjevala in 
vzdrževala pa bo tudi druge 
poti in ceste; nujno je tudi 
izboljšati telefonske zveze 
B oštanja z drugim i kraji.

Podatki o delu krajevne 
skupnosti dokazujejo, da je 
bilo narejeno veliko — kljub 
m ajhni občinski pomoč:. Za
to zaslužita njeno vodstvo in 
vodovodni cdbor javno po
hvalo.

A. 2.

Bučka: obnoviti 
spominsko ploščo
2e lani je krajevna organi

zacije ZB z Bučke zaprosila 
sevniško občinsko skupščnno 
za pomoč pr; obnovi spo
minske plošče prvoborcu 
Jožku Sešku-Deviju iz Ljub
ljane, ki je padel 1. novem
bra 1941. ko so partizani pr
vič napadli Bučko. Čeprav 
je skupščina takoj nakazala 
denar, plošča še ni obnovlje
na zaraidi zavlačevanja kam 
noseških del. Razbito spo
minsko obeležje prav gotovo 
ni krajtu v p>onos.

Večji denarji - večji načrti
Temeljna izobraževalna skupnost Ima v progra
mu nove oddelke, male šole, boljši prevoz idr

Sevniška tem eljna izobra 
ževalna skupnost bo imela 
letos 43,8 odst. več dohod 
kov kot v minu em letu, kar 
j«e izreden uspeh, če up šte 
vamo dosedanje razm ere v 
šo'stvu sevniške občine. To 
pomeni 4,81 milijona dohod
kov; od tega bo občina pri
spevala 1,7 m ilijona ali 16.7 
odst. več kot lani.

Predsednica izvršnega od
bora TIS E ’ka Grilc nas je 
opoz rila tudi na letošnji

Zakaj izredni prispevek?
Dr. Aleksander Krašovec iz Celja je na zadnji seji 

sevniške občinske skupščine pojasnil, zakaj je treba 
plačevati izredne in dodatne prispevke za zdravstveno 
zavarovanje delavcev. Zaključni račun za lani je nam 
reč pokazal 3,6 m ilijona din izgube, ki so jo  delno 
pokrih iz rezervnega sklada, preostanek pa z izrednim 
prispevkom , ki je  bil uveden s prvim  marcem. Izredni 
prispevek se plačuje po dveh poteh; po enotni stopnji 
— 0,30 odst. od neto osebnih dohodkov te r p>o neenotni 
stopnji, ki je  odvisna od stroškov za zdravstveno za
varovanje v F>osameznih občinah.

fllede pritožb iz Sentjaiiža, Tržišča in K rm elja, 
kjer želijo napotnice za novomeško bolnišnico, ki spada 
v drug;o reffijo, je dr. Krašovec dejal, da je mogoče 
u.streči želji teh ljudi.

?w:

Del nove proizvodne dvorane v KOPITARNI, kjer bodo n am estili sodobne obde
lovalne stroje. (F oto: Legan)

7. JUNIJA BO SV E Č A N A  OTVORITEV NOVIH PROSTOROV

Obnova brez dinarja tuje pomoči
Celotna rekonstrukcija sevniške KOPITARNE, vredna osem  milijonov novih 

dinarjev, je bila opravljena iz lastnega privarčevanega denarja

SEVNIŠKI PABERKI
■  DVODKICVNI I7J.F.T V.\ l’l{-

VI MAJ. Sevniško gasilsko dru 
Sivo vabi na dvodnevni prvomaj 
skl izlet z avtobusom. Pot bo vo
dila v Sl(pcjan.ske jame, Lipico. 
Portorož, Umag, Motovun. Stroški 
znašajo 105 din nn osebo

■  .SKMIN/VK 7A MI.ADK fi.A- 
NK ZK. Za soboto, 12. aprilu. Jb 
občinski komite '£K organiziral se
m inar za mlade člane Zveze ko
munistov. Seminar, ki bo skupno 
ob.segal 30 ur. bodo ka.sneje ver
jetno priredili Sc v Krmelju.

■  /ANIMAMK 7.A TKCAJ. Kar 
61 žensk se udeležuje šiviljskega 
tećaja, ki ga Je priredila miren
ska Tovarna SivaJnlh strojev. — 
Zanj se zanimajo tudi v Krmelju, 
vendar v tem kraju ni primerne
ga prostora zn pouk šivanja In 
krojenja.

■  OrVORITKV TROOVINK LIS- 
CK. Kot so nnm povedali v kon

fekciji LISCI. Je za danes predvi
dena otvoritev prodajalne ženske 
konfekcije. Ta trgovina bo hkrati 
tudi razstavni prostor za izdelke 
te tovarne.

■  LKKADKNO KLADIVO /A  
/KiOSANJK LKSA. Prejšnji teden 
.so opazili, da Je v baraki na na
kladalni pKJStaJi v Sevnici zmanj
kalo kladivo za žigosanje lesa. 
Zmikavt Je že vedel, zakaj potre 
buje prav tako kladivo

■  ()»IX)V IH)I)li.STI. Sevniška 
ribiška družina Je prejšnji teden 
s križoki polovila na drsti.šču v 
Boštanju več sto drstnih podusti 
in Jih vložila v Mirno nad bo- 
štiinjskim Jezom. Na ta način Je 
že prejšnja lota pomnožila število 
rib v tej reki. Pri Jelovcu Je na
stalo že tudi drstlšče podasti, ki 
ga Je treba prav tako kot boštanj- 
skega tudi ponoči varovati pred 
ribjimi tatovi.

Letošnji občinski praznik bo sevniška občina pra
znovala 7 junija. Ta dan bo poseben praznik za de
lavce KOPITARNE, ki se bodo po 83 letih obstoja 
tovarne preselili v sodobno urejene delovne pro
store, s katerimi se stari ne morejo niti primerjati

program  dela Med drugim 
bo p>otrebno znova prever ti 
šolsko mrežo, z novim šol
skim etom pa uvesti naj
manj 7 novih oddelkov, ra 
zen redne deja\’nosti šol pa 
bo izobraže\'alna skupn st 
financirala tud: druge dejav
nosti, ki so bile dosle} zara
di stalnega pom anjkanja de 
narja močno zapostavljene

TIS bo plačevala razširje 
no delo posebne šole. Tako 
šo’anje je potrebno omogo
č i  vsem duševno ali telesno 
prizadetim  otrokom  V obči 
ni. Uveden bo tudi nov pre 
voz otrok na Bučko in Stu
denec. V precej večjem ob
segu bo izobraževalna skup
nost podprla delovan^Je malih 
šol, varstvo otrok ter glasbe 
ni pKJuk. K ljub večjim do- 
hodicom TIS ne bo mogla 
dat: denarja za investicijsko 
v2xlrževanje šolskih stavb, za 
kar bi bilo p>o m nenju skup
ščine treba zagotoviti dodatni 
denar.

Volitve in imeno
vanja

Na predlog kom isije za 
volitve in im enovanja je ob
činska skupščina na zadnji 
seji imenovala Pranja Mus- 
ca za začasnega davčnega in- 
šp>ektorja. V svet veterinar
ske postaje je  bil imenovan 
Ivan Dobršek. Po novem bo 
v sevniški občini opravljal 
naloge sanitarne inšpekcije 
celjski Zavod za zdravstveno 
varstvo, zadeve pa bosta u re
jala Vinko Kompan, ki bo 
prihajal v Sevnico dvakrat 
na teden, te r dr. Franc Pla
ninšek. Skupščina je im e
novala za urbanističnega in 
gradbenega inšpektorja Sta 
neta Ziganteja, inšpektorja 
v Krškem.

V Krmelju odlična 
udeležba

Na nedeljskih volitvah je 
bila v K rm elju 9R-odstotnu 
udeležba. Za občinskega od
bornika je bil lw oljen inž. 
Drago Papež. Volitve /a  zbor 
delovnih skupnosti so bile 
tudi v »Metalni«. Udeležba 
je bila 97.1-odst., izvoljena 
pa sta  bila .Tanko Kragl In 
Janez Zoro

B. D

S skrbnim  gospodarjenjem  
so v tovarni v zadnjih 5 le
tih prigospodarili toliko de
narja. da so se lotili obnove 
brez posojila, kar je zelo re 
dek prim er. Približno pet 
m i.ijon v dinarjev velja no
va m oderna proizvodna dvo
rana, tri m ilijone pa novi 
stroji.

D irektor Maks Bilc, dose-

Hubajnica: 
ie delitev pravilna?

Vaščan; Velike Huba:<nice 
so 30. m arca začeli s pripra- 
vainj za p>opraArilo občinske 
poti skozi E»revailje, pri če
mer sodelujejo tudi ljudje 
z Osredka in Prevalj. Ker p>a 
je treba p ačati stroške za 
kom presor, ki stane 36 d inar
jev na uro, so organizatorji 
ak c i^  določili, naj vsaka hi
ša prispeva enako vsoto, ne 
oziraje se na velikost pose
stva. Tak raadelelnik pa za 
ljudi z m ajhnim i dohodki ni 
sprejem ljiv, ker se zavzema
jo za soraaanemo obrem eni
tev. Dobro bi tudi bilo, če 
bi za akcijo najprej izvolili 
gradbeni »dbor, ki bi vodil 
p rip ra\’« in delo.

Bučka: tako ne bo 
šlo v nedogled

Na Bučki ljudje vtečkrat 
prem išljujejo, kalLšna je p ri
hodnost kraja. Mladina od
haja v m esta, ker doma ne 
dobi prave zaposlitve. Težko 
je posebno za fante, ker v 
sevniški občini prim anjkuje 
moSkih delovnih mest. Od
hajanje v m esta In celo v 
tujino je upravičeno le do 
določene meje, saj bo tudi 
v prihodnje m oralo na km e
tih ostati določeno število 
ljudi. Na Bučki so p rep ri
čani, da bi katera izmed to 
varn ■ lahko odprla tudi v 
lem kraju  obrat, saj so na 
voljo nekateri prostori os
novne šole, odkar otroke viš 
jih razredov vozijo v Sev 
nlco.

K. Z.

dajiji pos’anec gospodarske
ga zbora republiške skupšči
ne, je s podatki obrazložil, 
kaj pomeni za tovarno re
konstrukcij*: »O novih de
lovnih razm erah niti ne go
vorim. Ugotovili smo, da bo
do v novi tovarni vzdrževal
ni stroški m anjši za tri če
trtine Doslej so znašali
450.000 din na leto. Povečali 
bomo tudi izdelavo p>ol izdel
kov. novim načinom  se je 
čas sušenje lesa zm anjšal od
12 do 15 mesecev na vsega 
3 do 4 mesece, kar pomeni 
izreden prihranek. Samo za
radi tega bomo potrebovali 
2 m ilijona manj obratnih 
sredstev na leto, kar je za 
tovarno z 18 m ilijoni celotne 
ga dohodka zelo veliko.«

Sevniška tovarna je naj
več j a izmed treh  jugoslovan
skih tovarn kopit, saj izde
la 60 odst. vseh kopit, ki jih 
potrebuje obutvena Industrl 
ja Jugoslavije. 2e dve leti 
v KOPITARNI niso sprem e
nili cen, čeprav se ie podra

žil bukov in gabrov les te r 
im ajo precejšnje težave_s kUr 
pci, ki neredno plačujejo.

Se več: proizvajajo po ta 
kih cenah, ki se lahko kosa
jo s proizvodnim i cenami v 
najbolj razvitih deželah. Ko 
so pred kratkim  prodali v 
Avstrijo nekaj tisoč kopit, 
so se tam kajšnji Izdelovalci 
pritožili na svojo zbornico, 
češ da Jugoslovani prodajajo 
po dum pinških cenah.

»Pa jih  nismo prodali pod 
ceno,« pravi tov. Bilc. »Če
tudi bi jih  prodali še za 
m anj, bi še vedno zaslužili, 
saj se po delovni storilnosti 
lahko kosamo s tujim i to
varnam i. Samo nekaj nas 
ovira, da 120.000 kosom izvo
ženih napenjačev za čevlje ne 
pridružim o še velike količi
ne kopit: moda. Ita lijan i nas 
pri tem  prehitevajo;

Na sim poziju v Šm arjeških 
Toplicah smo se pred dvema 
letoma dogovorili za stan 
dardne m ere kopit, na pri
hodnjem p>a bi po m ojem  
morali podpreti zamisel o 
ustanovitvi dveh ali treh  kre- 
acijsklh središč v državi, 
k jer bi se načrtno ukvarjali 
samo z modo.«

M. LEGAN

(Behad

Nova občinska skupščina
Nedeljskih volitev se  je v sevniški občini ude

ležilo 93 odst. volilnih upravičencev

Na voliščih—v sevniški ob
čini se je v nedeljo udele
žilo volitev 93 odstotkov vo
lilnih upravičencev, M arjan 
Gabrič je bil izvoljen za po
slanca republiškega zbora 
skupščine SR Slovenije, za 
odbornike pa so bili izvolje
ni naslednji kandidati:

Občinski zbor: Niko Mam, 
Alojz Zalašček, Franc Ilaš, 
Jože Ameršek, Peter Gačff^, 
Jt>že Mavrič, Mirko Sim on
čič, Oiril Vidmar, Drago Pa
pež, Leopold K ranjc, Rudi 
Malešič, Franc S trajnar, Ivan 
Smit, Lado M artinkovlč, 
Franc Mrgole, Ivan Pompe, 
Franc Svab. Boris Stariha. 
Franc Molan, K ristijan Janc, 
M atija Blas ml., Ivan Nagode, 
Alojz Kuhar, Milan Borštnar, 
Mart.in S tarina In M arjan Ga 
brič.

/iMir delovnili skupnosti:
Alojz Zakraj.šok, Inž. Vinko 
Šeško, inž. M artin Novak, Mi 
ha Scnlca, Jože Gole. Janko 
Kragl. Jane?. Zorc. Pavel Ze 
mljak, Tt‘r w ja  Zagorc, Fri- 
dorlk Pečnik. Rado Umek 
Pavla Lisec, Franc Ogorevc, 
Miro Gačnik, Anica Kragl, 
IV'ris ?(*rko. Jože Dernač.

IVIarjan (lubrič je bil v 
nedeljo v sevniSki občini 
izvoljen za poslanca rts 
publiškega zbora skupšči
ne Sil Slovenije.

Inž. Stane Blaznik, Anton 
k ra g l, Jože K ozmički, Franc 
Zorko. lN)ne Zgonc In Jože 
Knez. V km(^tlj.sko skupino 
je bil Izvoljen Janez Valant.
V dveh volilnih enotah bo 
troba volitve ponoviti.

sivNISKUffiSTNIK
1 0  U O L E N  J S K l  L I S T St. 16 (995) ^



Novi člani skupščine
Od 58 novih odbornikov le dve odbornici -  

Marjan Jenko poslanec republiškega zbora

Na nedeljskih volitvah je 
od 11.300 vipisanih v trebanj
ski občdnd gflasovalo 9.775 vo
livcev ali 86,5 odst. vseh. V 
km etijsJu skupini je od 2245 
vpisanih gJasovalo 1.911 ali 
85,12 odst. volivcev. Na volit
vah za zbor delovnih skupno
sti je prejšnjo  sredo glas'>va- 
lo 92,19 odst. voJivcev. Mar
jan  Jenko, kandidat za po
slanca v republiškem  zboru, 
je  dobil 8.370 g ls ^ v .

Izvoljend so liHi naslednji 
kandidati;

Marjan Jenko, novi po
slanec republiškega zbo
ra, izvoljen v trebanjski 
občini.

Občinski zbor: Alo,7 Mtg 
lic, Anton KukembKrger, 
Branko Mežan, Franc .Ie\ ni
kar, Stane Auersperger, Pe- 
liks Anžslj, Ciril Pevec, Jctie 
Glavan, Jože Jerič, Jože No
vak, Jože Bedene, Anton Gra 
bljevec, Jože Klemenčič, Jo
že Perko Anton Klemenčič,

Alojz K astelic, M arjan Grdin, 
Vladimir Silvester, Ivan Gri
čar, Filip Povše, Franc Novak, 
Anton Škarja, C iiil Ravnikar, 
Franc S tim , Anton Gole, An
ton G reg o rc i, Stanko B rajer, 
Anton Žagar in Prane Kova
čič.

Zbor delovnih skupnosti: 
Pavle Jurgllč, Jože K orbar, 
Stane M arinšek, Stane Veli- 
konja, Alojz Pate Janez Ste- 
fandč, S taae Pančur, inž. 
Franc B artol j, Franjo Bulc, 
Miha Baškovič, Fani GaSnik, 
Avgust Gregorčič, Ciril Pun
gartnik, dr. Jelena Paviče\'i<5, 
Ferdinand K rnc, Janez Mi
hevc, Rudolf Z ibert in Franc 
Videčnik.

K m etijska skupina: Slav
ko Zoarc, P rane Novak, Franc 
Hočever, inž. D am jan Mla
kar, Farane Fink, inž. Alojz 
Metelko, Janez Lazar, Alojz 
Jarc, Domanik Gimpelj, S ta
ne K rištof in Miha Eržen.

Ponikve: 
spet o Ciganih

Da cigani še vedno razna
šajo poginule živali z mrho- 
višča blizu Ponikev, so ude
leženci z a d n j^ a  zbora voliv
cev v Ponikvah zaiova zatrje 
vali. Dodali so, da je  po tre 
bno mrhovišče urediti tako, 
kot zahtevajo predpisi, saj 
zdaj kar vabi Cigane, da se 
zadržujejo v okoliških gozdo
vih. Nad Cigani so se spet 
ostro pritoževali tudi v Jeze
ru  in zahtevali, naj jim  ob
last odvzame vsaj konje, da 
ne bodo po senikih in kozol
cih kradli sena. Pri nas seve 
ni nobenega predpisa, ki bi 
branil im eti domačo žival, če- 
»^vno lastnik nim a zemlje
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r i b n i c a  KREDIT

o  MIRENSKI TOVARNI ŠIVALNIH STROJEV
V

Načrt za nov vzpon TSS
Direktor IMV in poslanski'kandidat Jurij Le- 
vičnik o načrtu: »Ni predvolilna obljuba!«

Na pogovoru poslanskih 
kandidatov s predsta\Tiiki 
podjetij trebanjske občine 
je viandidat za poslanca 
gospodarskega zbora zvez
ne skupščine Ju rij Levič- 
nik, generalni d irektor In 
dustrije  m otornih vozil iz 
Novega m esta, govoril o 
prihodnosti Tovarne šival
nih strojev nai M imi, ki 
je z novim letom  postala 
obrat novomeftke tovarne. 
Izjavil Je naslednje:

»Ker obstoječi program  
izdelovanja šivalnih stro 
jev ne zagotavlja donosne 
proizvodnje, smo začasno 
prisiljeni ladelovanje šival- 
nih strojev om ejiti, hkrati 
pa pripravljam o nov pro 
gram , ki bo Imel tolikšno 
orolzvodnjo, da bo donos
na Po njem  bi izdelali 
40 000 do fifiOOO šivalnih 
strojev na leto, v ta  na
men pa bi zgradili tudi 
novo proizvodne prostore.

V enem letu do dveh 
letih m ora biti po naših 
predvidevanjih faza, po 
kateri bi naredili omenje- 
no količino strojev, kon
čana, za kasneje pa Jc v 
načrtu  Se večja proizvod
n ja . Po dokončani prvi fa
zi bi imela tovarna 4,5 m i
lijarde starih  dinarjev ce
lotnega dohodka na leto.«

Tako Jc dejal d irektor. 
Vsekakor sp>odbudne be-

Jurij Levičnik

sede za M imo, m irensko 
tovarno In trebanjsko ob
čino. Ce pa upoštevamo 
sedanje raamnere na trži
šču šivalnih sirojev, tre 
nutno zm ogljivost drugih 
renom iranih tvrdk, Je 
vprašanje, če jo mogoče 
te velikopotezne zam isli 
tako naglo uresničiti. Cas 
bo pokaaal svoje: če se bo 
predvidevanje uresničilo, 
bo to vsekakor izreden 
u.«;pch.

M. I ^ A N
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Če le vreme ne bo nagajalo, bo jutri v Trebnjem občinsko prvenstvo učencev 
v znanju o prometu. Trebanjski'pionir ji se nanj pridno pripravljajo (Foto: M. L.)

MISLI KANDIDATOV ZA POSLANCE S  POG OVORA V TREBNJEM

občni zbof
v  nedeljo, 20. aprila, bo ob 

9. u ri v sejni sobi občinske 
j skupščine letni občni zbor 

občinske gasilske zveze. Ga
silska zveza je s 26 gasilski
mi društv i in stotinam i pro
stovoljnih gasilcev najbolj 
množična družbena organiza
cija v občini.

Račje selo: odpisati 
nedonosno zemljo
v  dolini V ejarja so bili 

pred leti izkopani kanali za 
odtok vode, ki naj bi pripo
mogli k izboljšavi zemljišč. 
Ker kanalov niso vzdržavali in 
čistili, so se zarasli. Na zad
njem predvolilnem sestanku 
v Račjem selu so kmetovalci 
znova poudarili, da je potreb
no izm eriti površino zamoč
virjenih zemljišč okoli kana
lov te r to  zecnljo odpisati od 
uporabne km etijske površi- 
češ da ne bodo zanjo plače
vali davkov, ko jim  nič ne 
daje.

Kandidati o gospodarskih vprašanjih Predlagana

J. Knez: »Pametno izkoristimo naše prednosti.« J. Levičnik: »Prevelika 
vloga administracije.« P. Vujčič: »Kmetijstvo je nerešeno sistem sko vpra

šanje.« I. Gole: »Nujni so stvarni razvojni programi podjetij.«

P e tk o v eg a  p o g o v o ra  s k a n d id a ti za  p o slan ce  go- gami m m o tra j njih. D^dal 
sp o d a rsk ih  zb o ro v  re p u b lišk e  in  zvezne sk u p šč in e  je tudi, da sedaj prehajam o 
so  se  n a  p o v ab ilo  o b č in sk eg a  s in d ik a ln eg a  sv e ta  v v našem  aumanjetrgovan- 
T re b n je m  u le lež ili tu d i k a n d id a t za  p o s la n c a  gospo- skem režimu iz ene v drugo 
d a rsk e g a  z b o ra  zvezne sk u p šč in e  J u r ij  L ev ičn ik , di- skrajnost in da je vloga ad- 
re k to r  IM V N ovo m e sto , Jo že  K nez, d ire k to r  NOVO- m inistracije prevelika. Nave- 
LESA, Iv a n  G ole, d ir e k to r  K EM O O PR E M E , in  P e te r  del je več konkretnih pnm e- 
V u jč ič , d ir e k to r  B E T I iz M etlike, ra z en  n jih  p a  tu d i rov, med njami tudi, kako se 
d ir e k to r ji  in  p re d se d n ik i DS in  UO p o d je tij tre b a n j-  lahko dobro zamišljeno dogo-
sk e  občine .

Jože Knez je poudaril, da 
se zavzema za take gospodar
ske ukrepe, ki bodo spodbu
jali k racionalnem u razvajn 
naših gospodarskih moano-sti 
in pnLmerjalnih prednosti. Na
še gospodarstvo m ora poka
zati svojo Hnožnost v prim er
javi z mednaax)dno in se r,e 
sme zadovoljiti s primerja\-a-

mi znotraj m eja naše drža
ve. Po njegovih besedah je 
med drugim nujno določne
je razm ejiti pristojnosti mod 
zvezo in republikam i.

Ju rij Levičnik je dejal, da 
se bo, če bo izvoljen, v skup
ščini zavzemal za enake po
goje gospodarjenja med posa
meznimi gospcdarskim i pano-

Nove možnosti za EMI
Mirenska tovarna plastičnih izdelkov se  priprav

lja na pripojitev k tovarni zdravil KRKI

D irektor m irenske tovarne 
EMI FVanjo Bulc se je te 
dni vm il z daljšega potova
n ja  po nekaterih deželah za
hodne Evrope, k jer si je 
ogledal silno razvejano pro- 
iinrodnjo iadelkov iz plastič
nih m as ter navezal nekate
re stike s tujim i poslovnimi 
partnerja.

»Moj namen,« je dejal po 
vrnitvi, »je bil predvsem 
ugotoviti možnosti za razvoj 
m irenske tovam e, ki se na
m erava pripojiti novomeški 
tovarni z^aivil KRKA, za ka
tero že adaj Izdelujemo pla
stično embalažo.

l 25delovanje različnih pla
stičnih predm etov Ima tako 
rekoč neom ejene m ožnosti. 
Poglejte, kaj vse Je mogoče 
izdelati iz plastičnih snovi,« 
je  govoffil, ko je razkazoval 
rafislične drobne plastične Iz
delke, ki jdh je pripeljal s 
seboj: od otroških igračk, 
plastičnih vreč, napenjočev 
za čevlje in režličnih trakov 
do zobne ščetke za enkratno

E
Mercator

uporabo in plastičnega jedil
nega pribora.

Pripojitev EMI, ki zdaj ne 
zaposluje niti dvajset ljudi, 
k tovarni KRKA, odpira M ir
ni nove možnosti. N ajprej 
je treba jsarediti dober pro- 
iavodni program , potem  pa 
zagotoviti denar in usposoblje
ne ljudi. »Ce bi imeli to, bi 
proizvodnjo lahko razvili tu 
di do več m ilijard starih  di
narjev celotnega dohodka, 
zakaj ta  panoga im a prihod
nost,« je končal tov. Bulc.

M. L.

Volitve in imeno* 
vanja

v  delavski svet podjetja 
DANA na M irni je občinska 
skupščina imenovala Ivana 
Janežiča in Ivana G ričarja 
kot zastopnika Javnosti. Pod
je tje  je nam reč ustanovilo 
posebno delovno enoto vo
dovod, ki zadeva tudi d ru 
ge ljudi, zato Je v tem  sm is
lu sprem enjen tudi statu t, 
v  svet osnovne šole »Petra 
Deržaja« v Velikem G abru 
je skupščina imenovala An
tona Praznika.

Nov mladinski aktiv 
v Dol. Nemški vasi

v  Dol. Nemški vasi so te 
dni ustanovili m ladinski ak
tiv, ki združuje čez 25 m la
dincev in m ladink. Ob tej 
priložnosti so sestavili tudi 
program  dela. Sestajali se 
bodo v tam kajšnji osnovni 
Soli, občinski kom ite ZMS 
pa Jim bo pomagal, da si 
bodo kupili tudi nekaj re 
kvizitov, ki bodo pripomogli 
k oživitvi dm žabnega živ
ljenja v tem delu treb an j
ske občine.

varjatkje sprevrže v izkljiučno 
pravico peščice najm očnejših 
pKJdjetiJ in uvoznikov.

Peter Vujčič je na tra tk o  
opisal raa*/oj tovarne BETI in 
dejal, da bo v prim eru pove
čanja števila obratov trebanj
ska občina, ki ima dovolj de
lovne sile, prva na vrsti. Me
nil je tudi, da je naša druž
bena režija zdaj predraga. Po 
njegovih besedah naše kme- 
tijs1,vo ne more pokazati \'eč- 
jih uspehov, ker je bUo za
postavljeno, čeprav gre za si
stem ska viprašanja.

Ivan Gole je zbranim  ob
razložil načrte trebanjskega 
podijetja KEMOOPREME, ki 
bo prihodimje leto predvido
m a naposlovalo že 170 Judi, 
predvsem  kvalificiranih. Za
vzel se je tudi za realno pla
niranje podjetij, za uresnite- 
vanje skupščinske resolucije 
o kmetnj®twu, kam or v bi
stvu šteje budi načrt za grad
njo tovarne za predelavo 
krom pirja.

V raapravi so udeleženci 
poudarjali, da večina teh 
vprašanj eadeva celotno Do
lenjsko, ne samo posamezne 
občine. D irektor IMV je več 
govoril tudd o načrtih  za mi
rensko Tovarno šivalnih S’J0 - 
jev, njegovo izjavo pa objav
ljam o p>osebej. M. L.

ukini
tev 26 prehodov
Posebna kom isija si je te 

dni ogledala prehode polj
skih poti čez železniške tire 
te r i^ to v ila ,  da je  na ob
m očju trebanjske občine 
veliko takih prehodov, ki jih  
več ne uporabljajo ali pa so 
jih  ljudje sami naredili, da 
so si skrajšali poti. Komisi
ja  je  predlagala, da bi ukini
li 26 takih prehodov. Pri p ri
bližno dvajsetih ljudje sploh 
ne bi bili prizadeti, p ri d ru 
gih pa bodo zadevo uredili 
v sporazum u s prizadetim i. 
Ukinitev pregostih prehodov 
zahteva tjudi m odernizacija 
železniškega prom eta te r var
nost Ljudi.

Letos le do postaje?
Delavci novomeškega cest

nega p>odjetja že pripravlja
jo traso za modernizacijo ce
ste Slovenska vas — Mokro
nog, za katero je, kot je že 
znano, letos zagotovljeno 1,2 
m ilijona dinarjev. K er repub
liški cestni sklad zahteva, da 
m ora imeti cesta drugega re
da 6 metrov široko vozišče, s 
tem denarjem  ne bo mogoče 
narediti posebno veliko. Po 
predvidevanju vodje p ri
pravljalnih del bo ta denar 
zadostoval za asfaltiranje od 
M okronga do m okronoške po
staje. Razširitev vozišča za
hteva mnogo dodatnih del, 
kar podraži asfaltiranje sko
raj za enkrat.

Mokronog: še  en tečaj
Ob prisotnosti zastopnikov 

švicarske tvrdke, ki izdeluje 
m otorne žage, je bil v Mo
kronogu pred nekaj dnevi 
uspešen tečaj za uporabo 
žag. Udeležilo se ga je  oko
li 25 kmetovalcev, lastnikov 
gozda, ki so že ali še bodo 
svoje težaško delo v gozdu 
olajšali z uvajanjem  mehani
zacije.

TREBANJSKE IVERI
■  UCENCl BODO DEI^LI PKO- 

METNE ZNAKE. Po dogovoru s 
koordinacijskim odborom za delo 
krajevnih skupnosti bodo učenci 
trebanjske osnovne Sole pri teh
ničnem pouku izdelali nekatere 
prometne znake, ki jih bodo upo
rabili na poteh, isa katero skrbijo 
krajevne ^up n o sti. Zdaj se nam
reč pogosto dogaja, da neodgovor- 
neži 8 pretežkimi tovornjaki ali 
drugimi vozili undčujejo poti, ki 
so jih  ljudje usposobili s prosto
voljnim delom.

■  NOVO OTROŠKO IGRIŠČE. 
Med novimi bloki in obratom KE
MOOPREME bo Komunalno obrt
no podjetje uredilo novo otroško 
igriSče s peskovnikom in klopca
mi, kasneje pa bo IgnSče dobilo 
fie tobogan in mrežo za vzpenja
nje.

■  DVE SOSESKI — TODA RAZ
LIČNI. V novem naselju v Sta
rem trgu napeljujejo elektriko. Je
seni pa bodo zgradili 6e kanaliza
cijo. Graditelji se med seboj zelo 
dobro razumejo; akcije vodi pri
zadevni Jernej F^vlin. Povsem dru
gače po Je na gradbiSču pod po

kopališčem, kjer ljudj# niso enotni 
in hoče delati vsak po svoje.

■  PRIPRAVE ZA KRAJEVNI 
PRAZNIK. — V četrtek Je bil v 
Trebnjem sestanek krajevne orga
nizacije ZB ter predstavnikov dru
gih organizacij, na katerem so se 
pogovarjali o proslavi letoSnjega 
krajevnega praznika 15. m aja. 
Predvidenih je več kulturnih in 
Srortnih prireditev.

■  ZA 50-LETN1CO KPJ. Za to
rek, 15. aprila. Je bila sklicana 
prva seja odbora za proslavo 50- 
letnlce ustanovitve Komunistične 
partije Jugoslavije. Več bomo o 
tem Se poročali.

■  SE EN PROSTOR ZA BLO
KE. Oddelek za gospodarstvo Je 
naročil Izdelavo osnutka za zazi
davo prostora za župniSčem z 
manJSiml bloki, ki bi Jih predvi
doma začeli graditi že letos.

■  JUTRI OBČINSKO PRVEN
STVO. Mladina osnovnih Sol tre
banjske občine se bo ju tri pome
rila na občinskem prvenstvu v 
znanju o iTOmetu, ki po’.eg pisme, 
ne naloge obsega tudi spretnostno 
in ocenjevalno vožnjo.
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so
Zagrozili 
z odstopom

ZAHTEVA ZBORA VOLIVCEV V VASI -  FARI

Na izredni seji predsed
stva ZMS Koč.evje, ki je bi
la 14. aprila, so člani skle
nili, da t>odo io lek tivno  od
stopili, če jim  občinska skup
ščina ne zvjSa dotacije od
12.000 na 20.000 din (lani so 
dobili 15.000 din, pred nekaj 
leti pa celo 47.000 din). Pred. 
sedstvo ZMS je nam reč spre
jelo okvirni program  dela, 
vendar ga brez denarja ne 
bo moglo izpeljati. Ne more
jo  dopustiti, da bi njihovo 
delo zastalo ali ceio naza
dovalo Izvolili so 7-člansko 
delegacijo, ki bo šla zaradi 
dotacije na razgovor k pred 
sedniku občinske skupščine.

J. P.

Vas -  Fara: moder
nizirati cesto

Na krajervni konferenci bor
čevskih organizacij v Vasi— 
F ari so med ostalim  obrav
navali gosp>odarstvo v občini. 
S trin jali so se s prizadeva, 
nji, da bi čim prej 2^rad ili 
ali m odernizirali cesto Li
vold—^Brod na Kolpi. Menili 
so 'tu d i, da je potrebno po
skrbeti za boljše avtobusne 
zveze s Kolpsko dolino.

-vd

Predgrad: premaj
hne invalidnine

Na redni letni konferenci 
krajevne organizacije ZZB 
NOV, VVI in ZROP v Pred- 
gradu so ob p r^ le d u  dose
danjega dela organizacije 
ugotovili, da so u sp ^ n o  re
ševali organizacijska vpra
šanja. Pri obravnavanju d ru 
žinskih investicij so ugoto
vili, da jih j>e nujno potrebno 
povečati predvsem tistim , ki 
im ajo ostsle dohodke izredno 
nizke. Sklenili so, (te bodo v 
prihodnje v sodelovanju z 
ostalim ' organizacijami sto
rili več za krepitev splošne 
narodne obram be in za obu
janje tradicij NOB.

vd

S seje ZM Kočevje
Na nedavni sejd občinske 

konference Zveze mladine 
Kočevje so m’adinci odločno 
zahtevali pra"4ore za svoj 
klub v Kočevju, razpravljali 
o tezah za republiško konfe
renco Zveze m ladine, spreje
m u m lađih v Zvezo kom uni
stov, zaposlovanju, sam oup
ravljanju  in drugem. Za pred 
sednika so izvolili Slobodana 
Iviča, za sekretarja  M atijo 
Glada, za članico republiške 
konference Zveze m ladine pa 
Dragico Benčina.

Skladen razvoj območij v občini in republiki
Zahtevajo tesnejše  stike z občinsko upravo — Več predstavnikov podeželja 
v svete občinske skupščine -  KS dati materialno osnovo -  Občani so  pri

pravljeni sami sodelovati pri urejanju krajevnih zadev

Na zadnjem zboru volivcev v Vasi-Fari so ob
čani ugotovili, da letain leta govore o istih zadevah, 
vendar jih nato nihče ne rešuje.

K ritizirali so, da družbene 
skupnosti neenaikomemo m 
brez pravih program ov skrbe 
za raavoj posam eanih obmo
čij. Prebivalci nerazvitih pre
delov so zato stalno zapo
stavljeni na vseh področjih 
(šolstvo, 2xiravstrvo, kultura, 
kom unalne zadeve ital.). K ra
jevne sikupnosti se sicer ved
no bolj uveljavljlajo, vendar 
nim ajo zadostnih m aterialnih 
pogojev za uspešno delo.

Tudi med občinsko upravo 
in volivci je  prem alo nepo
srednih stikov. V raznih sve
tih  občinske skupščine je 
prem alo predstavnikov pode
želja, čeprav je hkrati vedno 
več razprav prav o zadevah 
podeželja.

Zahtevali so tudi, naj v 
bodoče vsa obm očja v obči
ni sMadno napredujejo, se

veda v okviru m ožnosti ob
čine, ki m ora bdti pred  spre
jetjem  dan v javno razpravo.

Posebno pa so volivci zah
tevali: na,} bo letos dokon
čana elektrifikacija vseh var 
si na obm očju krajevne sku
pnosti Vas—^Fara; jasen od
govor o m odernizaciji ceste 
Kočevje—Brod na Kolpi, ki 
je  zanje življenjskega pome
na; n a j cesto KočevjeBrod— 
Osilnica vzdržuje in pluži 
eno cestno podjetje; naj do
bi krajevna ski^Hiost toliko

denarja, da bo lahko zado
voljivo vzdrževada kom unal
ne objekte javna razsvetlja
va, vodovod, poti, pokop^i- 
Sče, kulturni dcan itd .), ker 
se zdao dela škoda; da je 
potrebno stalež divjati zma
njšati, ker dela občutno ško
do in c ^ o ž a  ljudi, da je tre 
ba gasilskemu druStvu omo
gočit: naifcup trak to rja  in iz
polniti ostalo gasilsko opre
mo; da je treba na področju 
vagoje in izobraževanja omo
gočiti norm alne pogoje dela; 
davčna politika naj bo za 
km ete vspodbudna; odločiti 
je treba o usodi družbene 
zemlje, ki zdaj propada, ko-

Polom: hočejo tele
fonsko zvezo

■ Volivci Poloma pri Kočev
ju  so se na predvolilnih zbo
rih pogovorili o vsem, kar je 
zanje življenjskega pomena 
Tako so menili, da v bodoče 
'ne bi smeli več dopustiti, da 
ceste do njih pozimi ne bi 
stplužili, kot se je zgodilo to 
zimo. Zavzeli so se tudi. da 
bi dobili čim prej telefonsko 
zvezo s svetom. Ugotovili so. 
da jim  precej nevšečnosti p<.> 
vzroŽa divjad, ki uničuje polj
ske pridelke. Z odškodnino, 
ki JO plačujejo lovske organi
zacije, niso zadovoljni.

•vd

Gibanje prebivalstva
Na območju matičnega 

urada Kočevje sta bila v 
mesecu m arcu rojena deček 
in deklica. Poročili so se tri 
je F>ari. Umrli so: Janez
Prancel, kmet iz Rapljeva 27, 
s ta r 8i let; Anton Meglič, 
ui>okojsnec iz šalke vasi 
99/a, s ta r 84 let; Franc Ož
bolt, upokojenec iz Kočevja, 
Loubljanska cesta 45, s ta r 80 
let; Silvester Osvald, teikstil- 
ni tehnik iz Novega mesta, 
s ta r 34 let; Franc 2alik, upo
kojenec iz Kočevja, Tomši
čeva 13, s ta r 40 let in M ari
ja  Gornik, gospodii^ja iz Go
renjega 5, stara  74 let.

Kritizirali mlekarne in SAP
Občani Rudnika in okolice niso zadovoljni s  pro
izvodi Ljubljanskih mlekarn -  SAP premalo skrbi 

za dostojen prevoz potnikov

cah so avtobusi prenatrpani, 
ljudje neudobno potujejo, 
podjetje pa si tako ustvarja 
dobiček.

Občani z obm očja krajevne 
organizacije SZDL Rudnik so 
zahtevali na svoj nedavni 
konferenci odgovore na več 
vprašanj.

Med drugim  so kritizirali 
združitev kočevske m lekarne 
z LJUBLJANSKIMI MLE
KARNAMI, češ da je zidaj 
kakovost mlečnih proizvodov 
slaba, razen tega pa jih  pri- 
manjtfcuje. Zahtevki so, naj 
pristojno cbčinski organi p re 
verijo upravičenost teh pri
tožb občanov in ukrenojo 
vse potrebno, da se stanje 
popravi.

Nakazali so, da je potrebno 
uredit; razbito Roško cesto, 
še prej pa kanalizacijo z raz- 
bremenilniikcm. Zdaj voda ob 
nalivih poplavlja cesto. 

K ritizirali so tudi podjetje

Razpravljali so še o ob
ram bni vzgoji prebivalstva, 
vzdrževanju ceste željne — 
K linja vas — Novomeška ce
sta, paši na vasi, vodovodni 
najpeijavi, krožnem  vodovo
du, asfaltiranju ceste skozi 
Željne, vaških poteh in d ru 
gem.

ox>eracijski odnosi naj bodo 
taki, de bodo za obe strani 
spodbudni.

Ob zaključu so p riso tn i v 
im enu vseh prebivalcev ob
ljubili, da bomo pam agali pri 
reševanju vseh tez zadev po 
svojih m ožnostih, in sicer s 
prostovoljnim  delom in m a
terialom , kot so delali že 
doslej.

S p e t v iso k  sneg
v  kočevski občini je  spet 

zapadlo precej snega, v ne
katerih  obrobnih obm očjih ob
čine že v nedeljo nad pol m e
tra . Sneg, ki ob času poro
čanja (pošnededjek popoldne) 
še vedno krespko pada, do
slej ni povzročil bistvene 
škode in  zastojev. Vendar pa 
so ga m orali že v nedeljo 
popoldne celo v mes<u spet 
plužiti.

Splošna kritika 
bara

v  Kočevju Imamo le en 
bar, in še ta je  mladinski. 
Im enuje se METKA BAR in 
je pos'lovalniCa ljubljanskega 
ŽITA. K ritizirajo ga vsi: s ta r
ši, predstavniški javne varno
sti, odbornika občinske skup
ščine, predstaivndki Zveze m la
dine in drugi. Odrasli brez
uspešno zahtevajo, naj v tem 
lokalu m ladini ne točijo al
koholnih pijač (m ladi se po
tem  tepejo, razgrajajo itd.), 
predstavniki Zveze mladine 
pa predlagajo, naj bi ta lo
kal, ki m ladini ne veča ugle
da, vsaj preimenovaGa v na
vadno gostilno.

Tele smeti so pograbili na 
kup, jih tri dni pustili, če 
jih bo morda veter razne
sel, nato pa le odpeljali. 
Kupi smeti niso turistič; 
na zanimivost, zato naj bi 
jih vsaj med turistično 
sezono ne razstavljali pre
dolgo. Še posebno pa ne 
prav v zelenici pred Turi
stično pisarno in avtobus
no postajo v Kočevju.

(Foto: Primc)

O S N O V N A  ŠOLA V A S -  FARA:

Pritožba zaradi slabih cest
__________  ^__  ̂  ̂ Zaradi neizpluženih cest  šola nad 20 dni ni imela pouka -  Šola s e  je

SAP, ker daje na progi pritožila skupščini SRS — Odgovora š e  ni -  Volivci so  dobili le nejasen  
r odgovor v zvezi z modernizacijo ces te  Kočevje -  Brod na Kolpi

DROBNE IZ KOČEVJA
■  ■  ■  PRVI LEPI SPOMLADAN
SKI DNEVI so prebudiU vrtičkar
je, tako da Je po vseh vrtovih in 
parkih zelo živahno. Hitijo obre
zovati polomljene veje fn grmič
je. Pričeli so že tudi sejati po
vrtnino in urejevati okolico hiS. 
Vsepovsod se dviguje dim, ko po- 
žigajo suhljad. Res, pravo spo
mladansko vzdušje
■  ■  ■  ZA SPLAV SO POTREBO
VALI DESKE in drug les, pa so 
preprosto razbili del tribune na 
športnem stadionu. (»Splavarje«, ki 
so naredili škodo za nad 300 din, 
so ujeli. Tega »dela« so se lotili 
kar dopoldne. Zlikovci so mlado
letniki. Prijavili so jih pristojnim 
organom. Uprava športnih objek
tov bo uvedla odškodninski posto
pek za povrnitev škode.
■  ■  ■  HORTIKULTURNA SEK 
CIJA Turističnega društva Kočev
je, ki jo vodi inž. Dušan Dražem, 
je organizirala praktični prikaz 
spomladanskih opravil po vrtovih 
in parkih z demonstracijo obrezo
vanja drevja in grmičja, cepljenja 
vrtnic, razmnoževanja podtaknjen- 
cev itd Vsi člani sekcije so se 
zbrali pred Domom telesne kul 
ture, nakar je prevzel vodstvo 
strokovnjak Jože Kregar iz H orti
kulturne zveze Slovenije. Ogledali 
so si nekaj nasadov, parkov in 
vrtov. hV-nti oa |e strokovnjak

Kregar praktično pokazal razna 
dela, ki so potrebna vrtičkarjem. 
Vsi prisotni so izrazili željo, da bi 
bilo še več takih sestankov v raz
ličnih obdobjih leta.
■  ■  ■  ČEBELARJI IMAJO pol
ne roke deda. Dolga zima te za. 
vlekla spomladanske čebelarske 
priprave, tako da bo treba sedaj 
kar pohiteti. V splošnem so dru
žine čebel kar dobro prezimile, 
seveda ob izdatnem k r m lj^ u  s 
sladkorjem, čebelarji upajo, da 
Jim bo občutne stroške, ki so jih 
imeli pozimi, vsaj delno povrnila 
dobra spomladanska paša.
■  ■  ■  BOMB NI BILO. Priprav
ljalna dela za gradnjo nove trgov
ske hiše NAMA so sprožile veliko- 
razburljivih govoric, češ naletdi 
bodo na neeksplodirane .letalske 
bombe, ki so bile med okupacijo 
vržene na nekdanji grad. Nekate
ra zemeljska dela so bila do sedaj 
opravljena brez posebnih zaprek. 
Tako senzacije željni posamezniki 
niso prišli na svoj račun. Da ni 
bilo tu vmes nekoliko namerne 
hudobije?
■  ■  ■  GOBARJI SO ZE PRI
PRAVLJENI. Prepričani so, da bo 
letos (tako trdijo stari gobarji) 
po dolgi zimi in dobro premočeni 
zemlji veliko mavraliov. Ce bo le 
nekaj toplih in sončnih dni. upajo 
na uspešno gobarjenje.

Ljubljana—Kočevje prem alo 
avtobusov. Posebno v koni-

Novo v knjižnici
Kočevska Knjižnica J« letos do- 

oila naslednje nove leposlovne knji
ge; Birgingham ;' Stolpi ljubem i, 
Shaw; Lucy Crown, Cronln: Zveau 
de gledajo z neba, Svajcner; Kar. 
neval, Waldemar: Paganini, Shake. 
speare: Z braiu dela I., II., III. 
del, Kcrimanič: Sonce ne išče sa
motne poti, Davidson: Tibetanska 
roža, Lem: Zvezdni dnevnik Ijona 
Vih^ga, Druon; Prekleti kralji, 
London; Dolina meseca. Hotchner; 
Elmest Hemingway, B6I1: Konec 
službene vožnje. R anila: V Sibili- 
nem vetru, Hulme: Zgodba o nu 
ni, Zweig; Maria S tua^ , Mna&ko: 
Oblast se prilega, Avelin: Jetnik 

Nove znanetvene in poljudno
znanstvene knjige: Slodnjak: Slo
vensko slikarstvo, FUs; Churchill, 
Roosevelt, Stalin, Zel: Otrok škili, 
Vinterhalter:^ Življenjska pot Josd. 
pa Broza-Tita, Feusi: Mala filmska 
vadnica, Potočnik: Srečar^e z go. 
rami, Valentinčič; Kako pomagamo 
otroku pri učenju, Stangal; Koz
metika za vsak dan. Rebiišch; Sre
brni bogovi. Stele: Slikarstvo v 
Sloveniji, Cankar: Leioslovje, Ese 
Ji in kritika. De Gaulle: Vojni spo 
mini I. in II. deli Pogačnik: Zgo
dovina slovenskega slovstva in še 
knjige: Tenzing, zmagovalec Eve- 
resta. Potovanja po svetovnih mo. 
rjih, Jezikovnd pc^ovoort.

Spet prodajajo avte
Avtomobile S4axla MB 

1000 spet prodaja<jo v Ko
čevju, in sicer p>o 20.684 din. 
Naprodaj jdm ima posloval
nica TRGOPROMETA »Teh- 
r»ika«, prodajati pa so jih  za
čeli pretekli teden. V »Teh
niki« so že lani prodajali 
škode in fičke, kasneje jdm 
je m enda njihov dobavitelj 
prodajo na drobno preprečil 
zdaj, ko je  teh avtomobilov 
dovolj, pa spet dovoldfl.

Poročali smo že, da osnovna šola Vas-Fara pozi
mi nad 20 dni ni imela pouka, ker c^ste drugega 
reda niso bdle isplužene. Osnovna šola Vas-Fara se je 
zato pritožila republiški skupščini, vendar odgovora 
še ni dobila.

Za šolarje je bilo še po
sebno težko, ker so skoraj 
vsak dan po visokem snegu 
pešačili do avtobusnih po
staj. Radio in televizija sta 
skoro vedno poročala, da so 
vse ceste I. in II . reda plu- 
žene. Cesta od Osilnice do 
Boroda na Kolpi pa ni bila 
res plužena, zato so se otroci 
vsak dan spet vračali domov, 
pouka pa nad 20 dni n i bilo.

SoHa in občani so zahtevali 
na zadnjem  zboru volivcev 
odgovore na vrsto vprašai\j, 
ki naj bi jih  dali občinska 
in republiška skupščina pa

tudi drugi organi in orga 
nizacije. Med tem i vprašanji 
so taka, ki se n a n a š a j  na 
reckio vadrževanje oest in na 
modernizacijo ceste Kočevje 
—B rod na Ko3qpd.

Doslej so volivci prejm i v 
zveza s cestam i odgovor le 
na vprašanje o m odernizaci
ji ceste Kočevje—B rod na 
Kolpi, ki ga jim  je  priskrbel 
od Cestnega sklada Slovenije 
poslanec Drago Benčina. Žal 
pa tu d i ta  odgovor ni do- 
voJj jasen.

Tako odgovor o e s tn ^ a  
sklada pravi, da je m oderni

zacija kočevske ceste od B ro
da na Kolpi v prihodnjosti 
Ijotrebna, ker bo tako omo
gočena zveza z m orjem  p r ^  
Kočevja. Modernizacijo t ^ a  
dela ceste bo treba uskladi
ti z m o d e rn izac ij ceste na 
hrvaški strani Kolpe. Vendar 
m odernizacija kočevske ce
ste ni v program u rekon
strukcij oest do leta 1970. V 
letu 1970 bo Cestni sklad 
predlodUl skupščini SRS nov 
predlog srednjeročnega p ro 
gram a vadrževanja in m oder
nizacije oest. V tem  predlogu 
BO TREBA obraivnavati tudi 
modernizacijo kočevske ce
ste. Zaradi vsega tega Cestni 
sklad ne m ore odgovoriti, 
kdaj bo cesta m odernizirana, 
ker bo to  dokončno odločila 
republišifca skupščina.

Če želite
odgovor ali naslov iz m a
lih oglasov, nam pošljite 
v pismu dopisnico ali 
znamko za 50 par!

UPRAVA LISTA

29. marca je bil zaključen častniški gasilski tečaj v Ribnici Trajal je dva meseca. 
Obiskovalo ga je 29 gasilcev iz gasilskih društev v ribniški občini, nekaj pa jih 
je bilo tudi iz kočevske občine. Vsi tečajniki so ga uspešno opravili. Zahvala za 
to gre razen prizadevnim tečajnikom tudi predavateljem iz Ljubljane in vodstvu 
občinske gasilske zveze Ribnica. Na fotografiji: tečajniki s predavatelji in pred
stavniki občinske gasilske zveze Ribnica (Foto: Drago Mohar)



Ukinitev ni na mestu
Ugotovili so, da združitev ali ukinitev Delavske 

univerze Ribnica ne pride v poštev

Nedavno Je bil v Ribn ci 
razgovor o izobraževanju in 
delu ribniške Delavske uni 
verze Udeleženci razgovom 
so najprej složno ugotovir. 
da ne te bilo v korist izobra 
zevanju, če bi Delavsko uni 
verzo ukinilj al: jo priikl"« 
či’i k DU v Kočevju.

Delavska univerza Ribnica 
lani kljub široko zastavlje 
nem delu m dosegla takih

ženci posveta so ugotav.Jali, 
la  ima Delavska univerza ši 
roko področje dela in da bo 
ootrebno tesnejše sodelova 
rjje z delovnimi organizacila 
mi. Delavska' univerza je tud-, 
dolžna, da zajame vse ob’.ike 
zobraževanja. Priporočili so 
ji še, da naj zaradi boljšega 
dela tesneje sodeluje s so  
sednjtmi delavskimi univer 
zami.

-ruspehov, kot jih je želela 
Vse pa kaže. da bo letos bo _  „ . __
Ije Veliko koristnih misli GrČariC©: pr©Stavltl
in napotkov za delo v raago 
voru je pnspeval tajnik Zve 
ze delavskih univerz Slove
nije Zdravko Troha. Udele

Prvi turisti
v  prodajalni spominkov v 

Ribnici smo zvedeli, da kljub 
razm erom a slabem u in mrzle 
mu vremenu prihaja v Rib 
nic vedno • več tujih  tu n  
stov ki med drugimi naku 
pijo tudi precej spominkov 
Na-jveč spominkov so letos 
pokupili domačini, ki so na 
delu v inozemstvu.

Umrla je 
Gornikova 

mama
Pred icratktjn je na Go- 

renjem pri Stari, cerkvi v 
74 letu umrla Marija ( 
Gornik Vsi, ki so ?o po- ; 
snalt. so JO imenovali kar | 
Gornikova mama. Rodila | 
le 10 otrok Dolga Leta je 
samo skrbela zanje, saj 
]e vse prezgodaj izgubila 
m ota Med NOB je aktiv
no sodelovala in vsestran 
sko {^omagala osvobodil
nemu gibanju. V partizan- 
nih sta padla tudi njena 
dva sinova Janez in Ka
rol Kadarkoli jo je kdo  
spomnil nanju, ji je bilo 
težko, saj ju ni mogla 
nikoli pozabiti. Leta 1946 
se ie iz Zamosteca pri 
Sodražici preselila v Go
renje pri Stari cerkvi, 
kjer so kupili staro koče 
varsko bajto.

Bila je dobra, pogumna 
in poštena slovenska žena. 
Po vojni je nekaj časa do
bivala majhno pokojnino.

potem so ji pa še to uki
nili. Nekoč m i je dejala. 
»Da, pozabili so name. Ne 
očitam jim. Saj sem dala 
in delala iz svoje volje.n 
Doma ie imela spomenici, 
ki sta ju izdala Prezidij 
slovenske narodne skup
ščine in Centralni odbor 
zveze borcev Jugoslavije 
v spomin na njena padla 
sinova Ko so fi ukinili 
m ajhno pokojnino, ie bi
la ialostna Bila pa ie pre 
več ponosna, da bi ponov
no' prosila zanjo, čeprav 
je težko živela Vsi. ki 
smo 10 poznali, se je bo
mo spominjali

CVETO NOVAK

Čakalnico
Preteklo jesen so v Grčari 

cah postavili avtobusno ča 
kalnioo. Zima pa je izk aza 
la, da jo bodo morali p resta
viti ker pozimi cesta, ob ka
teri stoji čakalnica, sploh ni 
bila plužena. Vaščani so
morali čakati na avtobus . r\eKaiera vousca so o u i j n i  z e  u u  o .  u n .  n c c c j  v u n v v ; c v  j c

spet kar na snegu ob glav ijansko dolžnost že zjutraj, velika večina pa dopoldne. Do 15. ure so bile volitve
ni cesti, ki je bila pozimi y glavnem zaključene. Udeležilo se jih je skoraj 95 odstotkov vseh vpisanih voliv-
plužena Tako jim  ča»kalnica ««—. civirs »t ^Vkv*oi'ii iVFohjii*^
ki so jo postavili prav *ato, 
da ne bi čakali na avtobus 
na snegu in dežju, sploh ni 
koristila.

Na volitvah 9. aprila je bilo med volivci V ribniški občini slavnostno razpoloženje. 
Vsa volišča so bila lepo urejena, zastave pa so naznanjale, da je slavnostni dan. 

- Nekatera volišča so odprli že ob 6. uri. Precej volivcev je opravilo svojo držav- 
*70 vrolflra tTAninsi n5) HnnnlrltlP. Fin Iirp SO hilp volitv0

Prva dela na polju
v Ribniški dolini so zače

li v teh dnen z delom na po
lj,u. BCmetje nite z oranjem  
m pripravo zemlje za =etev 
in za sajenje krom pirja. Delo 
na polju je v precejšnjem  za
ostanku, zato bo treba ^zamu
jeno nadoknaditi. Nekateri 
bodo to lahko storili, misli
mo na tiste, čeprav še .-edike 
kmete, ka im ajo traktorje.

V višinskih predelih pa s 
kmetovanjem še niso začeli 
Po gozdovih je še precej sne 
ga. kar je  vzrok za ;iočn: 
mraz in slane. r

Cene v Kočevju 
in Ribnici

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

cev. Na sliki volišče v obratu INLES Ribnica (Foto: Moliar)

POVRŠEN PREGLED ŽELJA VOLIVCEV

Starini kmetom znižati davek
Na zborih volivcev je bilo največ razprav o kmetijstvu, gozdarstvu, vzdrže
vanju cest, gradnji vodovodov, delu krajevnih skupnosti, odkupni ceni 

mleka, škodi po divjadi in drugem

M inuli zb o ri volivcev v rib n išk i občini so p r i
nesli n a  d an  m nogo zadev, ki žu lijo  občane. N ajp o  
m em b n e jše  so:

Kočevje Ribnica
(cene v din za kg)

u-ompir 0,85 0,90
»veže zelje 1,85 2.00
Kislo aeljdf 1,75 in 1,95 2,00
tisla repa 1,75 —
'ižol v zrnju 7,05 5,00 

in 6,00
čebula 3,00 4,10

(pakirana*
;olata 6,00 6,20 

in 6,50
corenje 2,90 7,00

(uvoženo'
•deča pesa 2,10 2,00
jvetača 5,70 5,00
jabolka 4,35 4,80
oomaranče 5,40 4,50 

in 5,6i/
limone 5,30 5,60
banane 6,20 6,40
grozdje 
jajca (cena

— 5,00

za kos) 0,50 0,56

V Goriči vasi predlagajo 
da bi morali za vzdrževanje, 
popravilo in puženje cest 
IV. reda razpisati licitacijo 
Kdor bo cenejši, na.i vzdržu 
>e cesto.

V Ribnici zahtevajo odloč 
ne ukrepe pr :ti Ciganom 
Naselje im ajo v bližin. Ko
vinskega podjetja Njih:)ve 
živali delajo ljudem škodo', 
psi pa ogrožajo mimoidoče. 
Cigani ne poznajo nikakega 
reda. Okrog njihovih b v a  
lišć, 6e sploh zaslužijo to 
ime, je veliko različne navla
ke in sm eti. Zaselek Lepov- 
če z lepimi novimi hišanru 
zaradi Ciganov izgublja izlet 
nike.

V Prigorici želijo, da bi 
zemljo preklasificirali ter da 
bi starejšim  in za delo ne
pridobitnim  kmetom znižali 
davek. 2 ^ ijo  tudi, da bi vas 
dobila trofazni električni t^k

V vaseh Breg in Dolenji 
Lazi zahtevajo rekonstrukci
jo vodovoda v vasi Breg, saj 
vode večkrat prim anjkuje 
Od prodaje zem ljišč SLP naj 
bi imela m aterialno korist

tudi Krajevna skupnost, ki 
na; bi j: ostalo 50 odstotkov 
•zkupička 

Z anim ;v  je bil predlog vj- 
avcev v Sušjah. da bi repub 
lika ustanovila sk'ad za po-

Lo!5!<?Jtu Koširju 
v spomin

4. aprila je nenadoma umri 
Lojze Košir iz Ribnice, sttr 
komaj 41 let Pokojni Lojze 
je bil znan daleč naokrog 
Doma je bil u  delavske dru 
zine iz Jurjeviče. Bil je še 
fantič, ko so zasedli našo do 
movino okupatorji, ž e  leta 
1942 ie začel sodelovati s par 
tizani Opravljal je kurirsko  
službo, bil obveščevalec, stra 
zaril, vodil pionirski odred 
itd Leta 1944 pa je vstopil v 
operativne enote NOV, kjer 
se je nahajal do konca voj 
ne. Po vojni ie opravljal vr-

ANDREJ KLEMENC. PREDSEDNIK TD RIBNICA:

„Sem za turistično zvezo“
Glavna naloga bodoče turistične zveze bo: pri
zadevanje za modernizacijo ceste  Kočevje-Brod 

na Kolpi in za turistične investicije

Ribniško Turistično društvo namerava v kratkem 
sklicati sestanek predstavnikov vseh turističnih druš
tev, ki delajo na območju od Kolpe do Turjaka. 
njem se bodo- pogovorili o ustanovitvi organa, ki bi 
združeval ta društva.

speševanje km etijstva. Od
kupna cena mleku je v pri
merjavi s ceno krm il preniz
ka.

Po Tnnenju volivcev v Ju r
jevič; b: morali starši za svo
je otroke v vzgo^novarstve- 
nih ustanovah več prispevat 
kot doslej, v 2im aricah m 
Globelju pa zahtev^^jo na) 
bi o osnutku zakona o go- 
zdov.h, preden bi bil spreiet. 
r ’zprgvliali na zborih vo’iv 
cev

V Slemenih so volivci za- 
titeval:. naj bo odstrel divja 
di večj.i. ker dela divjad kme
tom veliko škodo. Kmetom, 
ki uvajajo specializirano pro
izvodnjo, pa bi morali omo
gočiti ugodna posojila

V Loškem p>otoku vodovod 
še ni popolnoma dograjen. 
V odovod nim ajo v Ma'em 
L'gu, Segovi vasi in večjem 
delu vasi H rib. Tudi ti kraji 
naj bi čim prei dobili vodo
vod in dobro pitno vodo.

To je le nekaj zadev, ki 
tarejo ljudi. Vseh ne bo mo
goče na hitro odpraviti. To
da veliko j e  jih da rešiti, 
seveda če bodo pri urejanju 
teh zadev sodelovali vsi pri
zadeti. —r

Novo vodstvo ZZB
Na prvi seji novega občin

skega odbora ZZB NOV Rib
nica so i2wolili za predsedni
ka Jožeta Tomšiča, za ta jn i
ka K arla Oražma, za pred
sednika nadzornega odbora 
pa Maksa Nosana. Izvolili so 
tudi predsednike in člane ko
misij. Predsednik komisije za 
rezervne oficirje in podofi
cirje je France Vrh, komisije 
za posebno dobo Ančka Pa
kiž, komisije za borce Stane 
Nosan, kom isije za zgodovin
sko dejavnost Pavle Rebolj, 
komisije za socialno varstvo 
borcev Stane Rus, komisije 
za vojaške vojne invalide Ja
nez Zobec in predsednik ko
m isije za stanovaiysko ^ vpra
šanje Justin  Zibert. Na seji 
so razpravljali tudi o progra
mju dela za letos

-r

Vlado Janžič v Ribnici
v  domu JLA v Ribnici ;e 

bil 10. aprila sestanek širše
ga političnega aktiva, na ka
terem  je sodeloval in /odil 
razpravo Vlado Janžič. član 
sekretariata CK ZKS. Tema 
razgovora je bila IX, Kongres 
ZKJ in naloge komimistov v 
prihodnjem  obdobju. Udele
ženci sestanka so se sezna
nili z osnovnimi značiln.)st- 
mi IX. kongresa, z njegovim 
pomenom za poglabljanje 
družbenega sam oupravljanja 
in za naše celotno življenje

-r

O volitvah in velenj
ski proslavi

Na skupni . seji izvršnega 
odbora SZDL in občinske vo
lilne komisije v Ribnici, ki je 
bila 3 aprila, so razpravlja
li o poteku kandidacijskih 
konlerenc m o tehničnih pri
pravah na volitve 13 aprila 
Pogovonli ‘so se 'udi. o ade- 
ie2bi na vseslovenski pr-.>sia- 
\!i Ki bo 27 aprila v v'̂ ele- 
nju Istega d.ne )e o.la v Ri- 
onici turti >b i.i;.:. rtanjida 
oijska Konferenca, na rca'en 
50 potrdili kandidaturu 26 
kandidatov za delegacijo 
SRS v zboi narudJ\ ; vmesne 
skupščine. Na konferenci so 
razpravljali tudi o nekarenh 
program skih izhodiščih dela 
SZDL in drugih vprašanjih 

— r

Novi člani pred
sedstva mladine 

v Ribnici'
Na nedavni seji a očinske 

konference Zveze mladine ob
čine Ribnica so bili izvo
ljeni v predsedstvo: Nataša
2ibert, Mičo Gregurevič, Mi
ra Žibert, Lidija Mohar, Ol
ga Lavrič, Janez Kersnič, 
Ciril Gril, Janez Blagšič in 
Desa Borovac Za članico 
republiške konference ZMS 
Pa so potrdili Miro žibert.

RIBNIŠKI ZOBOTREBCI

Andrej Klemenc, predsed-* 
nik Turističnega društva Rib
nica naan je tudi povedal, 
naj bd bil po njegovem mne
nju ta  organ Turistična zve 
za zahodne Dolenjske, ki 
vsaj v začetku ne bi imela 
poklicnih uslužbencev pa tu 
di njen sedež bi bil laJiko 
vsaki dve leti 'drugod (Ko
čevje, Ribnica, Velike Lašče 
Itd).

Zveza naj bi imela pred
nost pred koordinacijskim  
odborom predvsem zato, ker 
bi imela večjo odgovornost 
in veljavo ter bi zato lažje 
sodelovala z repub’iSko T>J-

riatično zvezo.
Nadalje meni Andrej Kle

menc, da bo prva večja na
loga aveze doseči, da bo ce
sta Kočevje—Brod na Kolpi 
čiraprej m odernizirana Na
s led k a  pomembna naloga 
bodoče aveze pa bo pri pri
stojnih republiških organih 
(izvršni svet, banke itd.) d o  
seči, da bo tudi za turistične 
lnv€«ticije za zahodno Do
lenjsko na razpolago denar.

Nova turistična zveza bi 
morala imeti še naprej do
bre odnose z Dolenjsko turi
stično zvetBO In drueimi. se
veda pa tudi z re p u b lišk o .

sto odgovornih dolžnosti, ta
ko na bivšem kočevskem  
okraju, bil je tajnik bivše ob
čine Sodražica in zatem vrsto  
let tajnik občine Ribnica. Od 
tam je bil premeščen za up
ravnika podružnice KZSZ, na
zadnje pa je bil šef izposta
ve KZSZ Ljubljana v Kočev- 
iu.

Pokojni Košir je bil tudi 
aktivni družbeno-politični de
lavec. Med ljudm i je  bil pri 
ljubljen Zapušča ženo, troje 
otrok in mater. Na zadnji po
ti na pokopališče v Jurjeviči 
ga je spremilo zelo veliko 
ljudi.

Dragi Lojze, počivaj v miru 
v svobodni domači zemlji, 
tvojim  dragim pa izrekamo 
globoko sožalje.

K. O.

■  ■  ■  RIBNICA SE JE O d  la 
krat, ko je bil sprejet sklep o 
poimenovanju ulic, precej poveča
la, tablic z imeni ulic in trgov pa 
še sedaj ni. Tudi Gorenja vas je 
še vedno pri starem imenu, čeprav 
je po novem sestavni del Ribnice, 
s katero jo bo povezovala Gorenj
ska cesta. Upajmo, da bomo le
tos videli na ribniških hišah nove 
tablice z imeni ulic in trgov.

' ■  ■  ■  Z NASTOPOM LEPEGA 
VREMENA so oživele tudi ceste. 
Posebno živahen je avtomobilski 
promet ob nedeljah. Promet pa 
se bo še stopnjeval, saj se je tu- 
ristična sezona komaj začela. Ra 
čunajo, da bo ribniško občino ob 
iskalo letos precej več domačih in 
tujih turistov, kot jo je lani.
■  ■  ■  RIBNIŠKI VRTIČKARJI 
so imeli v zadnjih dneh polne ro
ke dela. Pripravili so zemljo za 
setev solate in drugih povrtnin. 
Med vrtičkarji prevladujejo upo
kojenci, ki so združili koristno s 
prijetniin. Veliko dela imajo oko
li svojih novih hiš novopečeni sta
novalci. ki si okoli doma urejajo 
vrtičke. S tem pa tudi prispevajo 
k lepši zunanjosti novega dela 
Ribnrce.
■  ■  ■  SVOJ »OKRAS« bo, kot 
kaže, letos Ribnica le izgubila: 
podrta bodo doslužena gospodar-

s l ^  poslopja za Resiavracijo. Ene
ga (drvarnico), ki je najbolj bo
dla v oči, so že odstranili. Zve
deli smo, da bodo z rušenjem na
daljevali, tako da bodo odstranje
na vsa odvečna poslopja, ki so 
dejansko brez koristi Z odstranit
vijo bo pridobljen prepotreben 
prostor za nove gradnje na tem 
predelu, ki jih ima v načrtu tr 
govsko podjetje JELKA Omogo
čena bo tudi komunalna ureditev 
tega dela Ribnice.
■  ■  ■  DOVOZ LESA na žagarski 
obrat »Smreke« v Loškem potoku 
je onemogočila dolga zima Tudi 
sedaj imajo na skladišču malo 
lesa Menimo, da se bodo z na
stopom pomladi stvari normalizi
rale
■  ■  ■  POSVETI PREDSTAVNI
KOV delovnih organizacij, družbe- 
no-političnih organizacij in dru
štva upokojencev je bil v Ribnici. 
Na njem so razpravljali o uteme
ljitvi sklepa občinske skupščine o 
spremembi odloka o prispevkih in 
davkih občanov, izvajanju progra
ma občinske skupščine o stano
vanjskem in komunalnem gospo
darstvu ter združevanju sredstev 
za stanovanjsko izgradnjo Na po
svetu so razpravljali tudi o neka
terih drugih aktualnih problemih.

(r)

REŠETO
d o l e n j s k i  l i s t  15



Volilo je 3216 
upravičencev

9. aprila so zaposleni v čr
nom aljski občini volili od
bornike v občisk: zbor de
lovnih skupnosti. Od 3553 vo
livcev, kolikor jih je vpisar 
nih v volilni imenik, je voli
lo 3216 zaposlenih. precej 
izostalih pa je bilo upraviče
no odsotnih Earadi bolezaii 
ali nujnih službenih poto
vanj. Med 47 kandidati so vo
livci na 36 voliščih izivolili 
23 novih odbornikov, med 
katerim i so 4 ženske.

Izvoljeni so bih: Vinko Mi
ketič, Leopold Plut in Anton 
Štravs iz podjetja BELT; inž. 
Tomo Plečko in Anton Jan
kovič IZ Rudnika Kanižarica; 
Alojz Novak iz podjetja Be- 
grad; Ivan Šinkovec iz o b rar 
ta IMV; Lovro Rems iz pod
je tja  KOVINAR; Mara Jura- 
jevčič iz obrata BETI; Anton 
Fabjan iz obrata GG; inž. 
Oskar Cas, Dragica Povše in 
Jože Vidmar iz Iskre v Se
miču. Prosvetni delavci so iz- 
voUli prof. Ano Jankovič, 
prof. Janeza Kambiča in Fa
niko Toman, zdravstveni de- 
lavo* Vinka Horvata, delavci 
drža\Tie uprave pa Jožeta 
Kolenca in Stojana Šonca.
V ostalih enotah so izvolili 
še Franca K ureta, Nika Sela- 
koviča, Vinka Vlahoviča in 
Janka Stariho.

Občina ima dolgove
Iz zaključnega računa ob

činske skupščine Črnomelj 
za leto 1968 je razvidno, da 
je imela občina konec lan- 
^ e g a ' leta za 7,788.537 din 
raznih pos:>jil, za katere mo
ra vsako leto odšteti 1 mili
jon din. Konec leta pa je 
občini ostalo še za 458.905 
din neporavnanih bveznosti. 
Lanski dolg so prenesli v 
letošnje leto.

Za vse obvezen 
pregled pljuč

V drugi polovici avgiista 
letos bo Institu t za pljiučne 
bolezni in tuberku’ozo z Gol
nika opraivil na območju 
črnom aljske občine bvezno 
fhiorografiranje prebivalstva. 
Za akcijo se je z odlokom 
odločila občinska skupščina. 
Odlok zavezuje vse občane, 
stare nad 24 let, da se ob
vezno udeleže f-uorografske 
akcije, sicer bodo morali 
plačati 100 din kazni.

188 občanov dobiva 
priznavalnine

v  letiu 1968 je prejem alo 
občinske priznavalnine 188 
oseb, 58 dijakov in študentov 
je prejem ajo pomoč za šola
nje. V zadnjih dveh letih je 
dobilo tudi 117 kmetov-bor- 
cev posojila za paprawllo sta- 
novanjsikih hiš. Na območju 
občine Omomelj je prejem a
lo invalidnine 219 osebnih vo
jaških invalidov, 22 v o j a š ^  
m irnodobskih Invalidov in 
379 družinskih vojnih invali
dov.

mm

Kmalu bo leto dni, kar so se vaščani Rožnega dola in okoliških vasi odločili sami 
graditi novo osnovno šolo, ker je stara tako dotrajana, da so otroci v njej že 
v nevarnosti. Z udarniškim delom so novo šolo že spravili pod streho.

(Foto: Ria Bačer)

V BELTU imajo 6 novih inženirjev
Hkrati, ko tovarna BELT povečuje in modernizira proizvodnjo, 
pridobiva tudi strokovnjake z visokošolsko izobrazbo — V zad
njih dveh mesecih sO dobili 6 novih inženirjev, nekaj pa jih 
bodo dobili še v kratkem ~  Spremembe pri nagrajevanju

s  tem ko se je  belokranj
ska železolivama in stro jna 
tovarna BELT odločila za 
m odernizacij proizvodnje in 
večji obseg dela, je bilo očit
no, da štirje  inženirji, ki so 
bili v tovarni že dalj časa, 
ne bodo zmogli vsega.

2e ob koncu lanskega leta 
je tovarna razpisala več mest 
za stro jne inženirjie in me
talurge, na razpis pa so jih 
res 6 dobili, v glavnem za
radi ponudenega stanovanja 
v novih blokih. Vsi inženirji, 
ki so pred kratkim  prišli v 
BELT, delajo v razvojnem

oddelku, v pripravi dela in  
v livarni.

Znano je, da Je strokovni 
kader v BEILTU že več let 
prob’em in da so se strokov
njaki branili tovarne tudi za
voljo nizkih osebnih dohod
kov. Prav zato, ker doseda- 
nj.i pravilnik o nagrajevanju 
ni dovolj upošteval kvalLfika 
cije in izobrazbe, se je de
lavski svet pred kratkim  od
ločil za nekaj sprem em b v 
prid nagrajevanja  ̂ strokov
njakov. Ko pa bo končana 
analitska ocena delovnih 
mest, nam eravajo sprem eniti

Poslednjič na občinski saji
v sejni sobi občinske skupščine Črnomelj bo 
v tretji vrsti sedež pri oknu zasedel drug -  

Žan Škrinjar se  poslavlja od odborništva

Ko je 63-letai 2an Škrinjar, 
kmet iz Črešnjevca, odhajal 
z zadnjega zasedanja občin
ske skupščine Črnomelj, se 
je obenem poslavljal od dol
go etoe odbom iške dolžnosti. 
Bil je med tistim i odborni
ki, ki so se dostikrat ogla^ 
šali. Tovariš 2an je na sejah 
največ rasapravljal o km etij
stvu in se E>otegoval za iz- 
boJjšanje prloža,^ zasebnega 
kmeta.

Rekel je, da sodeluje v od
borih, odkar imamo ljudsko 
oblast. Leta 1941 je p>o®tal 
koamuiist, bil je delegat na 
zasedanju SNOS 1944, med 
vojno in po njej p>a je oprav
ljal celo vrsto odgovornih 
funkcij. Bil je  pri m ilid , na
to predsednik Tsveze km etij
skih zadrug za okraj Črno
melj, poverjenik za km etij

stvo na bivšem okrajiu. pred
sednik okrajnega odbora 
ZZB, dolga leta je bil č an 
občinskega ZKS, vseskoai pa 
odbornik bodisi bivšega okra
ja Omomelj ali kasneje od- 
bomdk občin?ke • skupšičine.

— Na sejah sem vas več
krat slišala razpravljati. Ali 
so bih vaši prediogi upošte
vani ali ne?

— M arsikaj, kar sem pred
lagal-, ni bilo upoštevano, a 
so bili za to razlogi. Imam 
p>a občutek, da je bilo delo-

(RNOMAIJSKI DROBIR
■  NAi Î TRIJE ANGKLI 1K)2I- 

VKLI USPKH — Kljub raznim 
ovtram so člani igralske skupine 
»Miran Jarc« iz Črnomlja v raz
meroma kratkem Casu 12. aprila 
postavili na oder komedijo »Nait 
trije angeli«. Premiere se je ude
ležilo vse občinstvo, ki navadno 
obiskuje dramske prireditve. Tako 
občinstvo kot komisija, ki je igro 
ocenjevala zaradi sodelovanja v 
Zupančičevem natečaju, so uprizo
ritev pohvalili. Posebna pohvala 
za uspeh gre režiserju Danetu Va
liču in poveljstvu garnizije, ki Je 
omogočilo njegovo sodelovanje. 
Črnomaljski igralci nameravajo s 
komedijo »Na$i trije angeli« go
stovati Se v Metliki, Novem me
stu, Kočevju m na Vinici.

■  SNE«, KI JE NA DAN VO
LITEV. 13. APRILA, močno pa- 
dal. se je obdržal vse do nižin.

pobelil pa je tudi viniike gorice. 
Medtem ko vinogradniki upajo, da 
sneg trti ne bo dosti škodoval, pa 
Je škoda po gozdovih že vidna.

■  V PONEDEUEK OB 12. URI 
je šolsica mladina v Prosvetnem 
domu sprejela Kiulr6ko>vo podto. 
Od adiešiških pionirjev so Jo Črno
maljci prevzeli v Bednju. Na spre
jemu v Črnomlju je pionirjem go
voril prvoborec Janez 2unič. za
tem pa je  šol.<ika mladina priredi
la prisrčen kulturni program.

■  PIONIRJI OSNOVNE SOLE 
Črnomelj se vneto pripravljajo na 
proslavo v počastitev 50-letndce ZK, 
SKOJ in sindikata. Proslava bo 
26. aprila v Prosvetnem domu. V 
uvodnem govoru bodo šolarji iz
vedeli za važnejše dogodke iz zgo
dovine delavskega gibanja, nato 
pa bodo jubilej počastili Se s Inil- 
tum im  ^M>redom.

■  I

2AN ŠKRINJAR

vanje oblasti do km etijstva 
preveč odm aknjeno in da so 
včasih tovariši preveč iz pi
sarn obravnavBli vas. Ce bi 
bolj p>os<lušali nas kmete, bi 
že prej priSli do spoznanj in 
sklejx>v, ki so danes v veJja- 
vi.

— Se, boste še zanimali za 
deio občinske skupščine in 
njenih organov?

— Dokler bom živ! Sicer 
mi pa funikcij ne m anjka in 
tudi dela ne.

R. B.

celoten sistem  nagrajevanja 
po de’u.

Z zaposl:tvi,>o strokovnjar 
kov in rastjo  p>odjetja pa p ri
čakujejo, da se bo povečala 
storilnost vseh zaposlenih in 
tudi osebni dohodki delav
cev, Konec lanskega leta je 
znašal povprečni zaslužek v 
BELTU 845 din.

Tovarna se srečuje še z no
vo težavo: 55 kvalificiranih 
in nekvalificiranih, a dobrih 
delavcev, je nam reč odš!o v 
tujino. N ekateri so odšli kar 
brez odpovedi, njihovo me
sto pri straj(u pa je bilo tre
ba čez noč nadom estiti.

V podjetju  ne ta jijo , da 
jim  je žal za tistim i, ki so 
odšli. D irektor tovarne, dipl. 
ekonom ist Vladimir Lončar 
je mnenja, da utegnejo or
ganizirani odhodi že zaposle
nih ljud v tujiino povzročiti 
gospodarstvu še mnogo pre
glavic. Po njegovem naj bi 
zavodi za zaposlovanje po
magal dobiti de’-o v tujini 
samo nezaposlenim občanom, 
medtem ko naj bi si ljud 
je z zagotovljeno službo sa 
mi iskali boljšega kruha. Ra
zen v Beltu so nam reč o rg a  
nizirani odhodi v tujino pri- 
2adeli še nekatere dinge ko
lektive v Bell krajini.

. R. B.

V Lipi udarniško delajo
Socialistična zveza je začela akcijo, v kateri 

vaščani gradijo ces to  do šole

Matijo Kometiča, kmeta 
iz Drežnika in predsedni
ka krajevne organizacije 
SZDL v S tari Lipi, sem 
sirečala v Črnomlju. Pove
dal mi je, kakšni opravki 
so ga pripeljali v mesto:

— V Lipi imamo staro 
šolo, kam or hodijo naši 
otroci v prve štiri razre
de. Stavba je nujno po
trebna popravil, neureje
na pa je tudi okolica šo
le. Naša krajevna organi
zacija SZDL je sklenila 
Sodi pomagati. S prosto
voljnim delom bomo na
redili cesto od šole do 
glavne ceste Črnomelj’— 
Vinica. Na vrtu bomo po
sadili angleško travo in 
zasadili sadno drevje. 
Vse bomo naredili sam i, 
tudi sadike je organiza
cija že kupila, le za as
faltiranje ali betoniranje 
cestišča nam bo m anjkalo 
denarja Ker je to prva 
večja akcija našili vašča
nov, nam eravam  prosita 
za denarno p>odporo na 
občinski konferenci SZDL 
Potrebovali bi vsaj 1500 
dinarjev, in to  kmalu, 
ker smo že začeli delati.

— Ali bo skujpna akcija 
krajevne organizacije 
SZDL v S tari Lipi delež
na razum evanja in po
moči, — sm o vprašali

predsednika občinske kon
ference SZDL, Lojzeta 
Sterka. OdgovxDo:iil je:

— Veseli nas, da je 
SZDL v enem najbolj pa
sivnih predelav občine 
uspelo pridobiti občane 
za skupno sitvar. Seveda 
jim  bomo skušali pom a
gati! Naj naredijo pism e
no vlogo. Prepričan sem, 
da ne bo ovir, da ne bi 
skrom no podprla prizade
vanja vaščanov. D enar pa 
lahko damo sam o iz 
skrom ne rezerve, ki ob
stoja p ri program u javnih 
del R. B.

Kdo so novi odborniki?
v črnomaljski občini so na nedeljskih volitvah 

dosegli 91,7-odstotno udeležbo

v  nedeljo so občani črnomaljske občine na 81 
voliščih med 64 kandidati izvolili 29 odbornikov v 
občinski zbor, v kmetijski skupini pa so na 66 voli
ščih izvolili 6 občinskih odbornikov. Za poslanca v 
republiški zbor skupščine SRS je bil z veliko večino 
glasov izvoljen Leopold Krese.

V 2 letih 
17 milijonov 

investicij
v zadnjih dveh letih so go- 

ipodarske organizacije v ob
čini Črnomelj vložile v inve
sticije 16,714.000 din. Pod
jetje BELT v Črnomlju je 
zgradilo novo industrijako 
halo in nabavilo oprem o v 
vrednosti 5,040.000 din, kme
tijska zadruga Črnomelj je 
obnovila obrat na Lokvah 
in v D ragatušu te r mehanič
no delavnico v Črnomlju, za 
kar je porabila 2,438.000 din. 
Ti dve investiciji sta  bili 
največji, sledijo pa: obrat
Beti v Črnom lju, ki Je kon
čal. z rekonstrukcijo, podjet
je E lektro je zgradilo novo 
razdelilno transform atorsko 
postajo v Črnom lju in trafo- 
postajo na Cerovcu, gozdno 
gospodarstvo je nadaljevalo 
g ra to jo  gozdnih cest. Ope
kam a Kanižarica Je dogra
dila obratne prostore In ku
pila nekaj oprem e, valjčni 
mlin je zgradil novo skladi
šče, podjetje Klavnica in 
mesnica pa je preuredilo me
snico v Semiču in  ^rradilo 
nov poslovni objekt na Vind- 
cd.

Na lepo okrašena volišča, 
ki so jih  v m estu in v večjih 
krajih odprli že ob 6. uri, 
po vaseh pa ob 7. uri, so 
volivci prihajali že v ju ira  
njiiih urah in izpolrnili svo.’o 
državljansko dolžnost. 2e 
pred 8. uro zju traj so z vo
litvami prvi končki na Pia 
nini, v km etijski podsk ip n i 
v Crmošnjicah in v Bojancih, 
do 10. ure pa so bile vji:tve 
opravljene tudi v Kašči in na 
Vrtači pri Semiču.

Po 'poročilu občinske volil
ne komisije se je volitev v 
črnom aljski občini ude.cz .lo 
91,7 odst. volivcev, kar je 
prav lep uspeh.

Med 64 kandidati za odb>)r- 
nike občinskega zbora so vo
livci izbrali 29 odbornikovi Iz
voljeni so bili: Janez 2unir 
.z Črnomlja, Na utrdbah 2; 
inč M artin Janžekovič iz Cr 
nomlja, Kolodvorska 23; Ire. 
na Vrščaj iz Črnomlja, K> 
lodvorska 56; Rade Vr.'ii.iič 
iz Črnomlja, Železničarska 
18; Janez ii^ebenik iz '^rmo- 
šnjic 1; Franc Kapš s Sta- 
rihovega vrha 2; M atija Si
monič z  Vinjega vrha; Iviui 
Jakša iz Oskoršnice 5; !VIe- 
tod Plut iz Semiča 42; Franc 
Pašič irz Strekljevca; prof. 
Marko K ol^ iz Starega trga; 
Ivan G rabijan iz Dragošev 8; 
Jože Požek iz Gorenjcev 3; 

'E rnest šm alcelj iz Dragatuša 
7; Milan H orvat s Tanče go
re; Franc Rožman iz Vel Ne 
rajca; Jože M adronič iz D ra  
ge 5; Franc Balkovec iz Pre- 
loike 30; Bog« Mihelič iz Vi
nice 15; Janez Kunič z Gor. 
Suharja 4; Miha Prdešelj iz 
Učkovoetv 1; Peter Požek iz

Gribel) 39; Zdravko Vučevič 
iz Bojancev; Fanc Buk-.ivec 
iz Ješelnika 13; Janko Hor
vat iz B latnika 4; Franc lire- 
gorlč iz Loke 73; Adolf Pla
ninc iz Črnomlja, Pod ^nre- 
ko 6; Slavko Lozar z Ro
žanca 17 in Jože M arajn iz 
Vranovič 26.

V km etijski podskupini so 
bili iavoljend: Anton Fabj«.i 
iz Cmomdja — GG; Franc 
Kure iz Loke; Vinko Slegne 
iz Podkl -nca 2; Slavko Kobe 
iz Sla. Radenc 5; Ciril Po
žek s Pobrežja 3; Vinko 
Plut iz Oskoršnice 7 Jože 
2vab iz Dolenje /asi m 
Rajko štefanič iz D rajatuša.

Veliko zaupanje so /olivci 
pokazala tudi do kandidata 
za republiški zbor skupščine 
SRS. Tovariš Leopold Krese 
je od 11.205 volivcev dobil 
9701 veljavni glas. 
konec Cvetka

Kmetje plačujejo 
zmeraj več

Iz podatkov uprave za do
hodke občinske skupščine 
Črnomelj je  raavidno, da 
davčne obrem enitve kmettv 
valoetv naraščajo. Leta 1966 
so biHi kmetovalci iz celotne 
občine obdavčeni za več vrst 
prispovikov s socialnim  zava- 
rovanjiem vred za 1,813.024 
din, v letu 1967 so bili ob re 
m enjeni z 2,292.029 dinarji, 
T lanskem  letu  pa so zahte
vali od n jih  že 2,546.707 di
narjev. Medtem ko so pri
s p e l  po zveoaiih predpisih 
ostali lani skoro neiz^reme- 
njeni, pa so se močno pove
čali republiški prispevki.

Najnovejše vzorce blaga za pomladne in poletne 
obleke priznanih tovarn nudiKOVICE

č n rw m a jy s fiii k o m u M ,
» O e le ie k s t i l «  ČRNOMELJ
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Mitja in bas sta prijatelja
Najmlajši član metliške godbe ima komaj 

13 let, a že pol leta nastopa z basom

Ko Je na nedavneon su- 
horekem slavju med od
raslim i in priletnim i god
beniki m etliške godbe 
stopal pobec z velikim 
basom, je m arsikdo m i
slil: saj ga im ajo le za
radi lepšega! Pa ni tako.

M itja Pavlovič, učenec 
3. razreda iz Metlike, še 
nima 13 let. Med godbe
nike je  zašel februarja 
lani, ko sta se skupaj 
s prijateljem  Janezom 
Majzljem odločila za p i
halni instrum ent. Mftja je 
prvič nastc^il z mestno 
godbo že septem bra lani.

— Kako ti je všeč v 
družbi odraslih? So te le
po sprejeli medse?

1 — Zelo rad sem pri

godbi, saj večkrat kam 
gremo. Tudi v Črnomlju 
igramo na FKJgrebih. Igra
ti m e je naučil kapelnik 
Jerina, ki m e je  tudi prl- 
peltjal med stare  godbe
nike.

— Kaj pa šola? Ali zna
nje trpi zavoJjo basa?

— V šoli m i gre kar 
dobro, le z ang'leščino ni
sem preveč p rijatelj. N aj
večje veselje imam s ke
mijo. Včasih tudi doma 
delam poizkuse.

— Kaj boš postal?
— Še ne vem. Preden 

bom naredil osemletteo, 
bom imel še dosti časa 
razmašJjati o tem.

R .  B .

Če je eden nepošten, so vsi tepeni
Precej pritožb zaradi nizkih odkupnih cena mleka -  ToišČnost pa se  izgublja 
iz dveh vzrokov -  eden je nepoštenost! V metliški zadrugi so  sklenili

poostriti kontrolo pri kmetih

Zadnjje čase je  sMšoti m ed 
kmetovalci veiljiko pritožb, 
češ da  dajejo v zbirailmco 
doibax> mdeko, a  zanj dobijo 
prem alo. Ugibajo, kako da 
se tolščnoet izgublja. Na 
Krasincu, k je r neki gospo
dar m  hotel sprejeti plačila, 
so sMicalli sestanek, na  kate
rem  so se kmetovalci s  pred- 
stannmki zadiruge tem eljito 
pogovoriili.

Odikup mdeika za Ijublgan- 
ske mleikame je  v Beli k ra 
jin i viveljaiviljen že 4 leta, 
vendar se -vsatoo- leto, poseb
no spom ladi, pojoivlja neza- 
dovcdjsbvo zaradi n i^ e  od
kupne cene. če  je  v mleteu 
predpisane 3,6 odst. tolšče, 
dobi km et po odbitku pre
voznih in drugih stroškov za 
liter m leka 81 din. Februar
ja, m arca in aprila tolščnost 
običajno upada zaradi slab
še krm e in Mzioioških last
nosti krav, so p>a še drugi 
vzroki, zaredi katerih  so pri 
ceni tepeni tudi poštenjaki.

M lekarne im ajo organizira
no svojo nadzorno službo, 
tako da povprečno trik ra t na 
mesec jemiljej.3 vzorce mleka 
pri km etih, posebej pa v zbi
ralnici, kyer je  pomešano 
ndeko iz vse vasi. Tako ugo-

Kmete 
bodo zastopali

13. aprila so volivci v kme
tijski podskupini izbrali za 
odl>ornike nove občinske 
skupščine Metlika naslednje: 
inž. Janeza Gačnilca iz Met
like, CBE, 22; inž. Julija Ne
maniča iz Metlike, Partizan
ski trg  18; E rnesta šauerja  
iz Metlike, CBE, nova hiša; 
Jožeta Brinca, iz Skrilj in 
Alojza Janžekoviča z Ra
doviče 40.

tavljajo povprečaio stopnjo 
txxlšče, odločilno za določa
nje odkupnih cen vsem kme- 
tovaloem, ki v tisto  zbiralni
co nosijo mleko. Neko go
spodarstvo im a boljše mleko, 
drugo slsbše, plačana pa sta 
oba enako, po  povprečni ce- 
nd. Svojo kontrolno službo 
pa im a tudd zadruga.

D ostikrat pride do nezado- 
voljsbva p ri ceni zaradi ne
poštenih posameznikov. Ce 
samo eden m leku porilije vo
do, isggubi nži bolšči vse m le
ko iz vasi.

Nekaj takih, kii so na ta 
način goljufali, so že dobili. 
L jubljanska kontrola je  p red  
kratkim  v mleku km eta Sod
ca iz Radcvič našla 16 odst.

vode. še  pre\j p a  je  zadruž
ni kontrolor odfcrU v mleku 
Ane Belopavlovič iz škem - 
Ijevca pri kravi 3,3 odst. td -  
Š6e, v abiralnioo pa je  prine
sla m l^ o  z 2,7 odst. tolščo. 
Je mopda mleito na poti zvo
denelo? Z enakim poizkusom 
so dobiti R e ^ o  Kambdč iz 
Prim oetka, katere sivka je 
imela v hlevu m-leko s 3,6- 
odst. tolščo, oddala pa je 
veliko slabše mleko s komaj 
2,6 odst. tolšče.

Prav zaradi takih prim erov 
so sklenili v zadrugi močno 
poostriti nadzor nad nilekam . 
Res ne gre, da bi trpela v 
ceni vsa vas z. gospodarji 
vred, ki si prizadevajo ptro- 
izvajati čimboljše mleko.

Nujno potrebujejo ceste
Prebivalci novega naselja med Cankarjevo in 

Tovarniško cesto  komaj pridejo do hiš

Prebivalci novega Cankar
jevega naselja v Metliki — 
to je  med Cankarjevo in To
varniško cesto — pridejo do 
svojih hiš zdaj samo po polj
ska vozni poti, ki je  tu  in 
tam  posuta z odpadnim  m a
terial c m  ali zdrobljeno ope
ko. Kakšna je ta  pot v dežju 
ali v poletni vročini, si lahko 
vsak sam  misli.

Zato se je okoli 20 prebi
valcev rK>vega naselja oibmi- 
lo na občinsko skupščino v 
Metliki, da bi z njihovo so
udeležbo zgradili vsaj ozko 
makadamsko cesto. Vsak hiš
ni lastnik bi prispeval 1000 
Ndin, zraven pa še 30 ur 
prostovoljnega dela. Nekaj 
bi m orda prispevali tudi to
varn; BETI in NOVOTEKS, 
kjer so zaposleni povečan;

? '  J o ž e  p (ilar:

Ob stofetnici 
metliškega 
gasilstva

- 1869-1969

Ogenj — večni prija telj, hkrati 
pa tridi večni sovražnik človeka, je  
le-tega sprem ljal, odkar J6 stre la  z 
neba zažgala drevo ali pa  ga je člo
vek sam izvabil iz kremenove iskre. 
Bil je  človeku velik, nepogrešljiv 
dobrotnik, če m u je  sivetil in  rau  je 
služil na ognjišču, m u topil rudo v 
prvih preprostih  pečeh, m u pom a
gal p ri iodelovanju orodja in orož
ja. Toda če je  človek izgubil nad 
njim  oblast, tedaj je  ogenj pustošil 
in uničeval. V ognju so propadala 
dela človekiovega um a in rok, izgi
n jala so skrom na naselja in velika 
mesta. Ogenj je  širil civilizacijo in 
kulturo, ogenj ju  je  načenjal in b ri
sal z zemlje.

Tudi Metliko, m esto, ki živi že 
več kot šeststo let, so požari pre- 
m nogokrat obiskovali. Naj se spom 
nimo na številne turške napade in 
požige med leti 1408 do 1578, naj 
obudim o sp>omin na največji požar 
leta 1705, ko se je v noči od če trt
ka na petek pred vsemi svetim i raz
plam tel ogenj, v katerem  so zgo
rele vse hiše z gradom, komendo, 
mestno hišo in cerkvijo. Pogoreli 
so vsi m estni stolpi in vročina je 
bila tako silna, da se je  razvalilo 
tudi mestno obzidje.

Toda ogenj tai^i v naslednjih de
setletjih ni prizanašal Metliki. Leta 
1790 je spet močno razdejal m etli
ški grad in njegovo okolico, tri 
leta kasneje pa so v m estu pogo
reli G ornji tng, P o ž ^  in Drage. 
Znova je  ogenj po tem dSlu m esta 
divjal leta 1807, nato pa se je vrsta 
večjih in m anjših požarov razteg
nila prav do današnjih dni.

Zato so, kot drugod, tudi v Me
tliki že zgodaj pričeli m isliti, kako 
bi razdivjani plamen ukrotili. Ze 
leta 1836 zasledimo v m estu prvo 
b rii^ ln o , p ritrjeno na velikem vo
zu. Im ela je lesen kotel oziroma 
kad, prav tako gonilo in dva mede
ninasta cilindra z batoma.

Kakor druga m esta je tudi Me
tlika ta k ra t im ela poseben požarni 
r ^ ,  po katerem  je  m oral vsak pre
bivalec m esta sodelovati v obram bi 
pro ti požaru. Mesto je  bilo razde- 
ljax ) na več požarnih okrajev in  za 
vsak okraj je  bil določen požarni 
kom isar, ki je  skrbel, da so bila

V itez d r. Jo s ip  S av in šek , u s ta n o 
v ite lj m e tlišk e  p o ž a rn e  b ra m b e

očiščena podstrešja in dim niki, da 
ni bilo cricoH hiš nepotrebne vnet
ljive navlake, predvsem pa, da so 
bile posebne kadi vedno napolnjene 
z vodo. Iz teh kadi, ki so bile po
stavljene na raznih krajih  mesta, 
so ob požaru zajemali prvo vodo.

Raaen tega je Metlika im ela še 
požarno stražo, ki so jo  poleg dveh 
m estnih stražnikov m orala vsako 
noč opravljati še dva meščana. Ce 
so bile p ri hiši same ženske, so 
morale stražo plačati ali p>a jo  od
služiti s kakim  drugim delom.

Pobudo za ustanovitev požarne 
obram be v Metliki je  dal domači 
gražčak vitez dr. Josip Savinšek, 
ki je  že v m aju 1869 zbral na svo j«n  
vrtu prvih šestnajst fantov in jim  
iz svojega denarja nabavil nizke če
pice. Graščakova zamisel je navdu
šila tudi nekatere druge Metličane, 
ki so prosili Savinška, naj jih  vklju
či v domačo ix)žam o bram bo. Ta 
je  njihovim  željam ugodil in tako se 
je  18. septem bra 1869 dokončno iz
oblikovala požarna bram ba v Me
tliki, k i jo  je  sestavljalo 27 m e š^ - 
nov oziroma njihovih sinov, od ka- 
te<rih pa je  m oral biti vsak s ta r 
vsaj 16 let.

Dne 8. decem bra 1869 pa je  tudi 
m etliški občinski zastop na svoji 
seji fiiklenil, d a  se v M etliki usta 
novi is5 meščanov sestavljena pore- 
potrebna požarna bram ba, in je  za
to  že naročil p ri ljubljanskem  to 
varnarju  Tomažu Sam assi noivo b ri
zgalno za 550 goldinarjev. Nabaviti 
pa bodo m orali še sode za yodo, 
platnene vrvi, lestve, vedra za vo
do in  nekaj ročnih bri^ralnic.

Novo ustanovljena požarna bram 
ba je  bila podrejena m estni občini, 
zato je  bil njen nadpoveljnik ta 
kratn i m estni žup>an Feliks Anton 
Hess, poveljnik pa graščak dr. Jo
sip Savinšek. Ko je Savinšek km a
lu nato odpotoval za dalj časa na 

je  prevzel vodstvo gasilcev 
tak ratn i lekarnar Ferdinand M atter.

(Se bo nadaljevalo)

prebivalci novega naselja. 
Cesta bi bila dolga približno 
500 metrov in široka 3 in pol 
m etra.

Prošnjo je že obravnaval 
občinski svet za komunalne 
zadeve in urbanizem in jo 
tudi podprl. Pred začetkom 
del pa bo treba urediti še 
lastninske odnose z lastnico 
zemljišča, po katerem  teče 
del nove poti oziroma bodo
če ceste. S troški za cesto so 
preračunani na 6 do 7 m ili
jonov, saj so druge komu
nalne zadeve tam v glavnem 
že urejene.

Prebivalci no\'ega naselja 
upajo, da bodo delavci, pa 
tudi sami kmalu zavihteli lo
pate, saj se s cesto ne bo da
lo več dolgo odlašati.

Volivci 
so se izkazali

v  nedeljo je bilo v metil 
škn občini odprtih  38 volišč 
Vsa so bila zelo lepo okra 
Sena, med najlepšim i po va 
seh pa je bilo volišče na Ra 
dovici. Prej kot ob 8. uri so 
s 100-odstotno udeležbo volit
ve končali že v Bojanji vasi, 
na K rašnjem  vrhu in v Skem- 
Ijevcu, do 10. ure pa so z vo
litvami opravila tudi v Zem
lju in Grmu.

K ljub slabemu vremenu, 
dežju in gostemu snegu so se 
volivci metUSke oibčdne spet 
izkazali, po podatkih občin
ske volilne kom isije je bila 
dosežena več kot 90-odstotna 
udeležba.

V nede'jo 
so bili izvoljeni
Za nove odbornike občin

skega zbora so bili na nedelj
skih volitvah izvoljeni: Boris 
Weiss iz Metlike, Na Obrh 7; 
Janko Bračika iz Metlike, 
Cankarjeva 7; Toni Gašperič 
iz Metlike, CBE 97; Darko 
Molek iz Metlike, N avratilo
va 6; M artin štefanič iz Met
like, CBE, nova hiša; Anton 
Nemanič iz Radovič 11; Jože 
Kozjan iz Boeakovega 12; M ar
tin Plut, iz Drašič 48; 
Jože Plesec iz 2eleznikov 3; 
Milan V raničar iz Slamne va
si 14; Anton Gršič iz Bo
janje vasi 11; M artin Plut 
iz Gor. Lokvice 37; Jože Ne
manič z Rovice 85; Stane 
Nemanič iz Grabrovca 7; 
Janez Videtič iz Metlike, 
CBE 83; Anton šuk lje iz Bu- 
šije vasi 3; Peter Predovič 
z Jugorja 14; Jože Žlogar 
iz Raivn 6; M artin Pečarič 
iz ČJuril 7; Franc Kočevar iz 
Gradca 15; Milan Bajc iz 
Gradca 71; Anton Kržan iz 
Priloaja 4; Niko Rožman iz 
B oršta 7; M artin Matkovič iz 
Giršičev 6; Jože Starešinič 
z Otoka 27.

V zboru 
delovnih skupnosti 

20 novih odbornikov
Volitev v občinski zbor de

lavnih skupnosti v Metliki 
se je  od 1643 volivcev udele
žilo 1552 občanov. Ze ob 8 . 
uri z ju traj so volitve končali 
v adiiavstvenem domu, km a
lu zatem pa v komunalnem 
podjetju  in občinski upravi. 
Med novoizvoljenimi odbor
niki so 4 ženske. Izvoljeni so 
bili: Anton Strucelj, Stane
M rvar, M arij i Horvat, inž. 
Ružica Škof, Jože Jankovič, 
Slavko N em 'nič, Betka Br- 
bič, Tone Muc, Andrej Smuk. 
Lado Marentič, Anton Plut, 
M atija Jerm an, Martin Crnu- 
gelj, Slavko Prevaljšek, 
Franc Kobe, Franc S tr cel j, 
Ivan žele, Vladka Sko% dr. 
Anton Suklje in inž. Ivan 
K ste ec.

Poslanci 
naj se zavzamejo 

za kmete!
Odbornik Pezdirc s Kra- 

sinca je na zadnji občinski 
seji načel vprašanje zaseb
nega km etijstva in dejal, da 
na sejah skupščine prem alo 
pczom ost posvečajo km etij
stvu, s katerim  se ukvarja 
še polovico prebivalstva v 
občini. Obširna razprava o 
nemogočem položaju družbe
nega in zasebnega km etij
stva, ki se je nato razvila, 
je izvenela v zahtevi, naj se 
bodoči poslanci odločno zav
zamejo za tem ljite spremem- 
be v sistem u km etijstva. Ugo
tovili so nam reč, da je ob
čina p ri reševanju vpra
šanj brez moči in da ni po
moči, dokler ne bo v vsej 
državi prišlo do sistem skih 
^ rem em b .

SPREHOD PO METLIKI
■  NOVI GASILSKI DOM bo mo. 

ral biti po pogodbi dograjen do 
1. junija letos. Zunaj iz dneva v 
dan dobiva lepšo podobo, saj so 
zidarji vzhodno in zahodno steno 
le  obložili s  posebno rdečo oi)e- 
ko. V notranjosti delajo razni obrt
niki; med drugim oblagajo neka
tere prostore s keramičnimi ploš
čicami. Prav tako delajo na stolpu. 
Ker pride v kratkem še več delav
cev, bp stavba verjetno dovršena 
v dogovorjenem roku.

■  RADIOMEHANICNA DELAV
NICA v Zalokarjevi hiši na Mest
nem trgu, v kateri je  lani delal 
Jože M o l^  iz Slamne vasi. Je bi
la dalj časa zaprta. Pred kratkim 
pa se je v isti prostor vselil ra- 
d io m e h ^ k  Anton Ramuta iz 
Osojnika, ki bo prav tako poprav
ljal radijske in televizijske apara
te. Tako bo marsikomu u s tr ^ n o , 
da mu ne bo treba daleč prena
šati pokvarjenega aparata.

■  ČLANI FOTO-KINO KLUBA

»FOKUS« so na opornem zidu Fu- 
jcavega vrta na Dragah postavili 
okusno vitrino, v kateri bodo stal
no razstavljali fotografije svojih 
članov. Te dni bodo tudi — če 
jim  bo vreme naklonjeno — do 
kraja posneli kratki film o vrvar- 
jih  v Bušinji vasi.

■  NA M ^U S K E M  BAUNIS- 
CU pri Mariji Badovinac so spet 
postavili dokaj kričeč svetlobni 
napis, ki so ga lani otroci po ne
previdnosti razbili. Toda čemu Je 
na napisu francoska beseda >buf- 
fet«, ki je ne zna skoraj nihče 
pravilno prebrati, ko pa imamo 
podomačeno obliko »bife«.

■  OBRAZCE ZA KUPOPRODAJ
NE in darilne pogodbe morajo 
Metličani in okoličani hoditi ku
povat v CmcHnelj, kar Jim včasih 
vzame pol dneva ali Se več časa. 
Ali si ne bi mogla teh obrazcev 
priskrbeti metliška knjigam a, ki 
bi tako marsikomu prihranila pot 
v sosednje mesto?



Za Velenje
puscjem vlak

Pro&lave v Velenju 27. 
aprila se bo udeležilo tudi 
okoli 1.800 ljudi iz novome
ške občine Iz Novega mesta 
bo tega dne ob 5.20 odpeljal 
posebni vlak. Povratna vo
zovnica bo velja’a 15 din 
ZZB NOV Novo m esto po
ziva članstvo, naj se proslave 
udeleži v čim večjem številu. 
Clan ZB na območju Novega 
mest'i se bodo lahko prijavili 
za proslavo pri občinskem 
odboru ZZB NOV drugi pa 
pri vodstvh krajevnih ZB. 
Prijave bodo sprejem ali do 
21. apri'a. ZB K andija je 
sk’enilo, in  bo svojim čla
nom D lačalo tretiino  potnih 
stroškov za vel en je.

Kdo bo več vedel 
o  o rv i D o m o č i?

Prihodnji- četrtek bo v No
vem m estu oljč;nsko in med
občinsko tekm ovanje šo lsk ^  
ekip v znanju prve pomoči. 
Učenci osnovnih šol se p ri
pravljajo  na to tekm ovanje 
na 20-umih tečajih, ki jih  je 
na šolah organiziral podmla
dek RK N ajb Ijša ekipa bo 
dobila nagrado, ki j>o bo po
delil občinski odbor RK No
vo mesto. E>ve novomeški 
najboljši šolski ekipi bosta 
tekmovaM tudi z dvema šol
skim a ekipama iz krške ob
čine v znanju prve p>omoči. 
Najboljše ekipe se bodo ude- 
leželi repub'iškega tekmova
nja. ki bo 10. m aja v Ljub
ljani. Čeprav bodo druge slo
venske občine poslale na re
publiško . Tekmov?nje tud: 
starejše ekipe, so se v No
vem m estu odločili, da nas 
bodo na tem  tekm ovanju za- 
s t 'p a li 'e mladi

Nova samopostrežna 
trqovina v Straži

Konec aprila bo začelo t r 
govsko podjetje »Dolenjka« 
graditi v Straži novo. sam o
postrežno trgovino Prepo
trebna trgovina, ki so si jo 
ljudje v Straži in okolici že 
dolgo želeli, bo začela poslo
vati v Tačetku novem bra. 
Prostornina nove trovine in 
bifeja bo znašala 778 m*, z 
o(premo vred pa bo stala 
2.000.000 din.

Na Otočcu večji 
turistični obisk

Turistični delavci a s  OtoC- 
ou so z leto&njikn obiskom  
gostov zad:-voljni. V treb  me
secih so im eli za 24 odst. več 
nočitev domačih gostx>v, tu j
cev pa celo za 54 odstotkov

Pred dnevi slavnih obletnic
Odbor za organizacijo pro

slav ob 50-letnioi ZKJ, sin
dikatov in SKOJ je pred  dne
vi na svoji zadnji seji p re 
gledal doslej opravljeno de
lo in ugotovil, da teko p ri
prave i>o zastavljenem  na-

V o jak i v k a sa rn i »M ilana M ajcna«  v B rš lin u  so  zvezne p o slan ce  v o lili ze v s red o , 
9. a p rila , ta k o  d a  so  v o liln e  k o m is ije  š iro m  p o  Ju g o s la v iji p re je le  n jih o v e  o d lo č itv e  

do  n ed e lje , 13. a p rila , ko  so  v o lili v si volivci. (F o to ; S. D ok l)

Skrb za vodo pod skupno streho?
Komisija za družbeni nadzor poroča o podjetjih, ki opravljajo dejavnost 
posebnega družbenega pomena — Najboljše bi bilo v se  organizacije, ki 

gospodarijo z vodo, združiti pod eno streho

Kom isija za družbeni nad
zor je lahko poročala skup
ščini najm anj o dejavnosti 
enote ELEKTRO v Novem 
m estu, ke i ni dobila zahteva
nih podatkov. ELEKTRO 
Ljubljana je nam reč zavrni
lo zahtevo komisije.

Kom isija je  v Komunalnem 
podjetju Novo mesto ugoto
vila, da nim a v svojih samo- 
uravnih organih predstavni
kov družbene skupnosti, da 
bo m ora’o izboljšati izobraz
beni sestav delavcev, pov
prečni osebni dohodki pa so 
949 din Svoje dejavnosti ne 
more načrtovati za daljše 
razdobje, ker nima dolgoroč
nih pogodb za naročena dela. 
V razpravi o povišani kanal
ščin:, ki je nam enjena novim 
naložbam in se z n,Jo zbere 
sorazm erno m ajhen znesek, 
so odborniki menili, naj ga 
podjetje ne oroča p ri banki, 
ker to otežuje uporabo tega 
denarja.

Komtmalno podjetje VO
DOVOD prav tako n trm  pred
stavnikov djnžbene skupoo- 
sti v svojih sam oupravnih 
organih. Im a po trjen  p«ix>- 
gram  nalo£b za obdob\Je 1968- 
1969. povečano vodarino, na
m enjeno naložbam , v redu

odvaja na poseben račun in 
jo pK) pogodbi oroča na 4 le
ta  pr: DBH, za sivoj program  
razvoja pa nim a ustre2jnih 
podatkov, ker še n ista tade- 
lana urbanistični program  
občine in regionalni program  
razivoja doline K rke. K stro 
kovnemu sestavu zaip>oslenih 
komisija ni imela pripomb, 
povprečni osebni dohodek pa 

, je v podjetju 1.136 din na 
mesec. V raapravj o obeh 
podjetjih so odborniki pred- 
'agali. naj skupščina razm i
šlja o združitvi vseh podjetij 
ki se ukvarjajo  z gospodarje
njem  z vodo, in izdela tak 
predlog

V podjetju  DOMINVEST 
je kom isija ugotovila, da je 
od 643 prošenj za lokacije 
bilo rešenih v času od 1966 
do 1968 le 400 prošenj, od 
tega pa samo 185 v zazidal
nih okoliših. Med prosilci je 
precej taikšnih, ki želijo ime
ti parcele le rezervirane. Gle
de potrdil o možnosti grad 
ixje na nekaterih parcelah je 
kom isija ugotovila, da je 
pod^jetje taikSna potrdila iz
dajalo le 1. 1977 interesen
tom za gradnjo nad Ragov- 
sko oesto. Kodlko takSnih po
trd il je bilo iaadanih, ni zma-

no. Z njim i je  podjetje pro 
silcem pK>trdilo, da je za to 
območje v izdelavi zazidalni 
načrt in da bo na parceJi 
mogoče graditi zasebne hiše 
še v letu 1967 (to pa, kot se 
je pokazalo pozmeje, ni bilo 
mogoče!). Strokovni sestav 
delavcev v podjetju  je do
ber, povprečni osebni dohod
ki pa so 1.317 din na mesec. 
Komisija je seznanila odbor
nike z delitvijo stanarin  v 
lanskem letu, v razpraivi pa 
so ugotovili, da im a DOM
INVEST najnižjo režijo med 
tovrstnim i podjetji v Slove
niji. M. J.

Zakaj „Ne!“ 
pri ELEKTRU?
Podjetje ELEKTRO Lju

bljana je zavrnilo zahtevo 
kom isije za družbeni nad
zor ObS Novo TTidsto, naj 
poMje podatke o S90ji 
enoti v Novem mestu. Za
vrnitev. utem eljuje s trdi
tvijo, da ima pravico nad
zorstva nad poslovanjem  
ELEKTRA Ljubljana so. 
m o m estni svet Ljubljana 
in da ni pogodbe med  
m estnim  svetom  in ObS 
Novo mesto, ki bi urejala 
pravice in dolžnosti nad
zorstva nad enoto v No
vem  mestu. '

Najvišji samoupravni or
gan, ki je dolžan . bdeti 
nad delom organizacij po
sebnega družbenega pome. 
na, lahko torej dobi poda
tke le po posebni pogod
bi? Mar ELEKTRO Ljub
ljana, ki proda v naši 
občini okoli 30 milijonov 
KWh električne energije 
na leto, res ni dolžno v ni
čemer odgovarjati naši ob
činski skupščini: Mar ni 
elektrika zelo pomemben  
živec gospodarstva? Od
kod torej takšna vzviše
nost pri ELEKTRU Ljub
ljana? V celoti soglašamo 
z odborniki naše skupšči
ne, ki so protestirali! Ni
hče ni nameraval podjetju  
ELEKTRO ničesar vzeti, 
le sodelovati in pomagati 
sm o želeli!

Črtu. O srednja proslava bo 
v petek, 25. aprila  zvečer, v 
Novem m estu, že '22. aprila 
pa bodo odprli v Dolenjski 
galeriji razstavo mar.<csisti6- 
nega tiska in drugega gradi
va. Slavnostna seja družbe- 
no-političnih organizacij No
vega m esta bo 25. aprila zve
čer. Na pročedju M ercatorje
ve blagovnice na Glavnem 
trgu bodo odkrili ploščo v 
spom in na štra jk  šivilj v sta 
ri Jugoslaviji, m ladina pa bo 
v m aju priredila razna teffc- 
movanja.

22. ju lija  naj bi bil delav
ski shod in  piknik na p ro 
stem  na travnikih ob K rki 
nad Otoškim gradom . O tem  
bodo pripravili še podrob
nejši spored s sodelovanjem 
gostinskih podjetij. Po šolah 
bodo vrtedi filme o zgodovin- 
s!xuh dogajanjih in NOB. Do
lenj siki list ie že začel ob
javljati gradivo o prehojeni 
potetoletni poti KPJ in ZKJ, 
objavil pa bo tud i vrsto po
govorov s starim i revolucio
narji. Nekaj gradiva o re 
volucionarnem gibanju na 
Dolenjskem po o k to b r^ i re 
voluciji je že z b ra n ^ a , nekaj 
pa ga bo treba še dopolniti. 
Ce ne prej, bodo del tega 
gradiva objavili v DOLENJ
SKIH RAZGLEDIH v jeseni, 
saj bo spored jubilejnega le
ta  tra ja j vse do konca 1969.

Skupščina ZKPO 
preložena

Skuipćčina ZKPO iz novo
meške občine bo šele leto
šnjo jesen. Tako so sklenili 
te dni v Novem m estu, k.er 
menijo, da je spričo obilice 
kulturnih in drugih priredi
tev ter m anifestacij v poča
stitev 504etnic SKOJ, ZKJ in 
sindikata ne bi mogM uspesuo 
izvesti. N ajprej so se dogo
varjali, da bi sklicali skup
ščino takoj po V. kongrssu 
ZK POS.

Izvoljeni so poslanci in '

NOVO MESTO v PODOBI
NOVOMEŠKI GLAVNI ALI »VELIKI TRG«

N ovom eški G lavni a li V eliki trg: ob  
k o n cu  prj'.jšn.jeKa s to le tja . P o sn e te k  je  
n a p ra v il n o v om ešk i fo to c ra f  H in k o  Do
lenc. N a c o rn je m  p ro č e lju  tr ^ a  je  n ek 
d a n ja  B ererm anova h iša  še  p re il obnovo  
fa sad e , ki ji je  tla la  d a n a šn jo  x>odobo.

biv.ša F ich te n a u o v a  h iša  p a  je  še  k r i ta  
s sk o d lam i. N a d esn i s tr a n i je  k o m a j 
opazen  s to lp ič  s ta re g a  ro to v ža . T e ra sa  
p re d  k a v a rn o  (d e sn o  s p re d a j)  je  Se pre* 
k r i ta  in  o b ra s la  z d iv jo  tr t6 .

Na nedeljskih vo itvah je 
bil oli 88,31-odst. udeležbi 
volivcev izvoljen za p*'sl nca 
organizaci.)sko-porti6iiega bo 
ra  zveza - skup.š5ine Bogdaii 
Osolnik, v 61. republišlđ vo
lilni enoti ob 88,60-odst. vo
lilni udeležbi za poslance re
publiškega zbora skupščine 
SRS dr. France Hočevar in v 
62. volilni en ti ob 87,90- 
odst. volilni ude’ežbi za po
slanca republiškega zbora 
skui>ščine SRS Franci K uhar 
(dybil je  7905 glasov).

Na volitvah 9. in 13. aprila 
smo volili tudi odbornike 
obeh zborov občinske skup
ščine. V občinski zbor so bili 
izvoljeni: Jože F^alkner, Jože 
Fabjan, Peter Ivanetič, Av- 
g ^ t  Avbar, Slavka Beg, Sta
ne Penca, Miloš Jakopec, 
R ihard Romih, Rudi Mraz, 
Franc Zagorc, Tone H rovat, 
Pav’e 2efran, Tone Pirc, An
ton M ežnaršič, Stahe Barbo, 
Jože H rovatič, Jože Gosenca, 
Prane Judež, J  že M rak, Jože 
Gazvoda, Franci Kuhar, Alojz 
Vrtačdjč, Alfred Trene, Aniton 
Laikinar, Jože Franko, Pavel 
Zupet. Slanrko Sutar, Lado 
K otnik, Ivan B..b(nar. Anton 
Vovko (D ružinska vas), Anton 
Vovko (Mačkovec) Franc 
Nahtigal, Franc H rastar, Alojz 
Kastelic, Jože M rvar, Jože 
Stoik, Franc M arkovič, Zvone 
Perc, Jož8 KraJj, Alojz Pal
čič, Leopod K ocutar, Ivo 
Plut, Edo Legan, Edvard Jer- 
Se in Aniton Papež.

V zbor delovnih skuimosti 
so bili izvoljeni: K az'm tr
Rupnik. Cedomiir ćem elič, 
Drago Reba, Rajko Kajžer, 
Stefan Jekliič, Andrej Bajt. 
Avgust Fajfar, Alojz H rastar, 
Valentin K eržan, M arjan 
Sonc, Alojz G abrijel, Janez 
Gaibrijelčlč, Stane Hladin,

Janez Bahor, Avgust Mam, 
Jvan  Brsan, Anton Drnovšek, 
Peter Štor, Anton Henigman, 
Evgen Pungerčič, Ivan Me
telko, Zvone Čampa, Milan 
B latnik, Stane Lisac, Jože 
Lanf»pret, Anton M araš, Vin 
ko Bele, Anton Kraševec, 
Aloji  ̂ Puhan, Boris Gabrič. 
Angela Suhadolnik, Niko Ri
bar, Irena Gostiša, Janko 
Popovič, Jože Pekolj, Ljubo 
Kretič, Lado Saje, Miro 
Thorževsloi, Janez Slapnik,

Jože R ebernik in Janko Gre
gorič.

V km etijsko podskupino 
zbora delovnih skupnosti so 
bili izvoljeni; Dane Mikec, 
Jože Tanko, Franc Udovč in 
Stane Gorinšek.

Volilna udeležba je bila na 
volitvah v občinski zbor 
88,28-odst., na volitvah v z.bor 
delovnih skupnosti 88,90-odst. 
in na volitvah v km et'j ko 
podskupino zbora delovnih 
sloupnosti 96,50-odst.

I KRI, KI REŠUJE ŽIVLJENJA j
i  1. aprila so darovali kri na novomeška transfuzijski ptj ^
i  postaji; Ivan Ka.stclic, član Opremalesa, Gotna vas; G abriel f
I  Obrckar, član Mercatorja, Nqvo mesto; Angda Gorše, gospo. ^
£ dinja s Tr.^ke gore; Jožefa šniajdek, gospodinja iz Regorć« =
I  vasi; N'alentin Mavrin, Ida Snierke, Vera Gabrijelčič, Alenka =
I  Mccak, Zinka Andlovič, Jože Cimprič. Ivanka Kovačič, Ro. ^
I  zalija Osolnik, Pavla Glavič, Jože Serccr, Zdenka Ivec, Stanka |
I  Vesielič, Jožica Hočevar, Antonija Plut, Kosija Virant, Stani. ^
i  slava Matko, Ura|;ica Mirtič, Marko Klinc, Stane Colarič, J
I  Majda Uolinar, Tončka Kaife, Metod Pirc, Franc Kuzma, ^
i  Sonja Drobnič, Darinka Kaplan, Natbur^a Barlič in Mira Co š
i  larič, dijaki ekonomsko srednje šole Novo mesto; Hamlet g
i  Bečič, član KZ Krka, Novo mesto; Peter Bevc. Albin Jerele, g
i  Marija Mali, Jože Jeričck, Marjan Barbič, Olea Svent in Jo. g
g žica Marolt, člani hotela Grad Otočec; Janez Novak, član ^
s  Dolenjke. Novo mosto; Jožefa Zupančič, gospodinja iz Sev. q
i  noga; Stefan Srebrnjak, član Delavske restavracije. Novo nv?- --
i  sto; Bctan Florjančič, kovinostrugar iz Otočca; Janez Prešeren,
1  kmet z Vrha pri Pahi; Rudi ZuiMin, član Novoteksa, Novo 3
g  mesto; Zalka Kos, članica krajevn*ga urada Otočec; Nada La. j
g  l>ajue, Justa Tramte, Ana Žmavc in Iv»nk*» Potočar, članice
g  osnovne Sole Otočec. s
2  8. aprila so darovali kri na novomoSki trar^^uzijskl po- -ij
S  staji: Franc Kuplenk, član Novoteksa, Novo mesto; Anton j
1  Vidmar, član Varnosti Novo mesto; KvstalAj Janežič, član j
g  občinjdco skupSčine Novo mosto: Aloji Zupančič, član Krke, c
M Novo mosto; Jože Sere, član IMV Novo mesto; Janez Uhan, 5
s  Marica nKez, Dušan DiUič, Niko Djukič, Sfnne Barbo, ^
S  Ivanka Jordan, Rezka Podgoršek, Marijp Sii.'̂ Ti, Martina -i
M Bajs, Niko Vc.sel?č, Lerka Deniikovič, Stani' Pavlič, Amalija =
1  Pakiž, Boža Jordan Rudi Bo <tc. Drag« Primc. Vojimir g
i  Verbič, Tone Vovko, Mari<^i Pavlakovič, Milan JPon, Brano m
fs Prudič in Danica Neniec, učenci srodnje gostiaWe Sole No j
s  vo mesto. T
r9 ^

p  11. aprila Pa so darovali kri: Anton Majerle, član Kre g
g  mena. Novo mesto; Anton fHuičok, Alojz Macedoni, Amalija J
1  Robek In Ivanka Jonko, člani Krke — tovarne /dravil, No |
§  vo mesto; Konrad Mehle, član (»G Novo m o sf^  Slavko Pa- j
P deršič in dr. Minka Maležič, člana sploSne i<>>lnloo Novo •;
M mosto; Alo.|z Metelko, član Novoteksa. Novo mesto;Jožlca
ft Mali, članica tJJV Novo mosto. j

I t t  D O L E N J S K I  L I S T St. IG (995)



Naj bo red ali pa pustimo vse!
Odkod samovoljnežu F. Z. pravica do nenehnih 
izpadov v domu družbenih organizacij, ki so  ga 

zgradili prebivalci?

F. Z., ki stanuje v domu 
Svobode v Straži, je prišel 
s p iT ^ano cigareto h Idno 
predstavi. V ratar ga je opo
zoril, naj cigareto ugasi, F. 
Z. pa se ga je fizično lotil 
in j<e svoje početje utem elje
val s tem, da je on gospo
d ar dom a . . .  V ratar je naito 
šel po gospcdarja doma M ar
tina Bukovca, ki je razgra
jača opozoril k spodobnosti. 
F. Z. pa se je  bil pripravljen 
tepsti še naprej in je polival 
Bukovca malo na stran , da 
b i tam  zadevo poračunala s 
pestm i. Neikako so ga pomi
rili, toda F. Z. očitno ni bil 
zadovoljen. 2Ibral je  nekaj 
mJadoletaiikov in z njim i po
noči pniičakal Buikovca, ko se 
je  ta  vračal domov. Iz zase
de so Bukovca nai>adli.

Drago 
Gregorc

v  novomeški bolnišnici je
11. aprila um rl Drago Gre
gorc, upokojeni ravnatelj biv
še nižje gimnazije in znani 
prosvetni ter turistični dela
vec iz Dolenjskih Toplic. Do
čakal je zavidljivo visoko sta
rost, saj bi poleti praznoval 
že 86. rojstni dan. Na njegovi 
zadnji poti ga je iz hiše žalo
sti na topliško pokopališče 
spremila množica znancev in 
prijateljev od blizu in daleč, 
m ed katero so bili tudi šte. 
Vilni njegovi učenci. Ob odpr
tem  grobu je starosti dolenj
skih  prosvetnih delavcev pev
ski :^or DPD »D u^n  Jereb« 
zapel več Salostink.

Drago Gregorc je bil učitelj 
več kot 50 let. Učiteljevati je  
pričel že 1904, prenehal pa 
šele 1952, ko je bil že d ru ^č  
upokojen. V Dolenjskih To. 
plicah je 1905 ustanovil bral‘ 
no — pevsko društvo in ga 
dolgo tudi vodil. V tistem  
času je napisal prvi članek in 
ga poslal časopisu. Tako je 
postal dopisnik slovenskih  
dnevnikov in lokalnih »Do
lenjskih novic«, k i so pred 
prvo svetovno vojno izhajale 
v Novem mestu. Dopisniške
ga peresa ni odložil vse do 
smrti. V »Dolenjskem listu« 
je objavil veliko prispevkov 
o življenju in delu prosvetnih  
in turističnih delavcev ter 
gasilcev, pisal je o kulturi, 
zastavljal pero, kadar je bilo 
treba v javnosti spregovoriti 
o turističnem  razvoju Topli- 
ške  doline. Drago Gregorc je 
pisal o ljudeh^ s katerim i je 
živel in delal.

Ž ivljenjska pot Draga Gre
gorca je bila zelo razgibana, 
ne pa lahka. Ker je bil na
preden, je moral 1936 zapu
stiti Dolenjske Toplice in se 
preseliti ‘v Mokronog, kjer so 
ga 1940 prvič upokojili. Med 
okupacijo je postal vnet so
delavec OF in NOV. Po osvo
boditvi so m u 1945 spet zau
pali ravnateljstvo na novo 
ustanovljeni nižji gimnaziji 
v Dolenjskih Toplicah. Vse 
njegovo delo je bil en sam  
iskren prispevek k  občemu 
ljudskem u blagru.

K rajevna vodstva družbe
nih organizacij v Straži so 
na taikšno početj« takoj ostro 
reagirala. Znano je nam reč, 
da je  zaradi iz p ^ o v  F. Z. 
zai>ustilo vratarsko službo v 
domiu že več vratarjev. Se
stali so se, povabili na raz
govor tudi kom andirja posta
je milice iz Dol. Toplic. Po
četje F. Z. so odločno obso
dili, predlagan njegov zadnji 
iapad v kazenski pregon var
nostnim  organom in sklenili, 
da si bodo prizadevali na:ti 
stanovanj'! za F. Z., da bi 
se ta  izselil iz doma. Pouda
rili so, da je  bil dom zgra
jen s prostovoljnim  delom 
in prispevki Stražanov. Nih
če raaen družbendh organi
zacij, ki dom uipravljajo, si 
zato nim a pravice lastiti v 
njem  p o ^ b n ih  pravic. Skle
nili so tudi, da bodo preda
li Mouče dom a F. Z. in pre- 
neihald dom uporabljati, 6e 
ne bo prenehal z izpadi.

M. J.

Izbira štedilnikov
v  trgovini EILEKTRO- 

TEHNE v Novem mestu 
im ajo veliko izbiro štedilni
kov na trdo  gorivo, elektri
ko in plin. Navadne štediLni- 
ke znamike GORENJE im ajo 
z levim ali desnim dimnikom, 
s poisodo za teplo vodo ali 
brez nje, kabinete na trda 
goriva in dodatne peči. Plin
ske štedilnike boste izbirali 
med izdelki Gorenje Slobo
da in Tobi. K om biniran šte- 
ddindik z dvema plinskima 
in dvema ploščam a na elek
triko, kom biniran štedilnik z 
dvema plinskim a in štirim i 
ploščami na elektriko z av
tom atsko uro in termoregu- 
latorjem  ali kom biniran šte
dilnik s štirim i plinskim i in 
dvema ploščam a na elektri- 
kio pa je  najboy prim eren za 
opremo sodobne teub^ije. 
Blefctričine štedilnike im ajo 
s trem i ali štirim i ploščami 
anamke Gorenje, Tobi in  Slo
boda,

Takle je razred v gasilskem domu. Nič v njem ni podobno sodobni učilnici, razen 
otrok, ki so kljub vsemu vedro razpoloženi (Foto: Ivan Zoran)

V ŠKOCJANU SO SE ODLOČILI

Denar, les ali prevoz za novo šolo
Po programu medobčinskega sklada za investicije v šolstvu je Škocjan 

takoj za Šmarjeto, novo šolo pa naj bi zgradili prihodnje leto

»Tega ne smemo pričakati z rokami v žepu. 
Naša dolžnost je poniagati in prispevati, kolikor kdo 
more, m takoj je treba na delo,« so menili starši na 
drugem roditeljskem sestanku v stari škocjanski 
šoli. Predlagali so odbor za nabiralno akcijo za 
opremo nove šole, in ta odbor so na zboru volivcev 
potrdili.

Medtem je imel odbor i>r- 
vo sejo. Na njej so obravna
vali anketo, ki jo je med 
starši izvedlo vodstvo šole, 
in si raadelili nabiralne po
le. Sklenili so, da bodo pri 
prebivalstvu h i r a l i  denar in 
les in  zagotovili brezplačne 
prevoze m ateriala.

N abiralna akcija se je  že 
pričela in prvi prispevki ob
čanov so m ani. Do 20. apri
la m orajo člani odbora vr
niti vse nabiralne pole, na
kar se bo odlbor sestal in 
obravnaval uspeh zbiranja. 
Les bodo prodali, denar pa 
naložili v banki.

Sodeč po prvih dneh nabi

ralne akciije, s prispevki pre
bivalstva ne bi smelo biti 
večjih težav. Ljudje pozna
jo razm ere v &oll in okoli
ščine, v katerih  se m orajo 
učiti njihovi otrocd. 2elja po 
novi šoli v Škocjanu ni no
va, še nikoli pa ni bila tako 
živa kot prav adaj.

Sol&ka stavba je bila zgra 
jena v prejšnjem  stoletju. 
Po drugi svetovni vojni so 
jo nekolikanj preuredili, s 
tem pa problemov niso re
šili. šo la je bila še vedno 
prem ajhna, zadnja leta pa 
je postala že hudo pretesna. 
O tem, kakšne so učilnice 
v stavbi iz prejšnjega stolet

ja, ni treba veliko besed; 
dovolj je  stopiti v katerikoli 
raizzred in vse se razjasni, 
šo la im a tr i učilnice, ker p>a 
te ne zadoščajo, da bi se v 

njih zvrstilo 280 otrok v dveh 
izmenah, uporabljajo  tudi 
dvorano (ta  je za vse!) in 
sobo nad m rtvašnico v ga
silskem domu poleg samega 
pokopališča. Ali je mogoče 
v takih prostorih  organizira
ti sodoben pouik ali ne, lah
ko presodi samo tista, ki v 
njih poučuje ali tja  
svoje otroke.

Breme, ki so si ^  naložili 
Š'kocjanci. ni lahko, saj ui 
tako preprosto zbrati denar 
za novo šolsko oprem o Zar 
veda jo pa se, da bo, njihov 
delež, četudi bo v prim erja
vi z družbenim  deležem 
(medobčinskega ^k’ada'l cila 
ne2msten. w 1n nomemben.

T. Z.

Danes o »Zlatem 
čeveljčku«

TVD Partizan Novo me
sto sklicuje danes, 17. 
aprila, ob 16.30 sestanek 
v zvezi s pripravam i na 
organizacijo spom ladan
ske akcije pod geslom 
»Bodimo vztrajni in ak
tivni!«

To akcijo poznamo bolj 
pod imenom tekm ovanje 
za značko »Zlati čevelj
ček.«

V Straži 
bo večji odkup

Letos bo KZ »Krka« pre
novila trgovske prostore in 
skla!dišče KZ v Straži. Za 
prenovitev bodo porabili
200.000 din. Računajo, da se 
bo potem odkuo km etijskih 
pridelkov na tem območju 
povečal in da bo tud; po
nudba večja, kot je bila do
slej. Trgovina bo sodobno 
lu^jena, v njej pa bo urejen 
tudi poseben odde'ek za od
kup.

MlWl»
PoS)DNiŽNiCE^ii

Pretekli teden so v novomeSki 
porodnišnici rodile: Mihaela Jor
dan iz Kostanjevice — Tatjano, 
Alojzija Kalerle iz Trebnjega — 
Jožka, Anica Novak iz Golobinje- 
ka — Jožeta, Nada Kos iz Ljub
ljane — Blaža, Ana Romšek Iz 
Velike Lahinje — Martina, Jožefa 
Senica iz Meniške vasi — Slavka, 
Jožefa Ivačič iz Sedma — Anto
na, Darinka Turk iz Dolenjskih 
Toplic — Matjaža, Anica Kosta
njevec iz Dolnje Nemške vasi — 
Mirana, Amalija Zupančič iz Stav
če vasi — Amalijo, Ana Kek iz 
Rdečega kala — Anico, Ileivnina 
Povše iz Žabje vasi — Jožico. Ma
rija Smolič iz Domje Straže — 
Spelco, Ivanka Bartolj iz Jablana
— Sonjo, IVIajda Klemenčič z 
Mirne — deklico, IVIarica l^vrin 
iz sta re  Lipe — dečka. Stanislava 
Jankovič iz Pavičičev — deklico, 
Martina 2ibert z Vrha nad Mokro- 
nog<xn — dečka, Ana Hočevar iz 
Dolnjih Dol — dečka, Julijana 
Marolt iz Ravnika — dečka. Ana 
Maletič iz Metlike — deklico, Mar
jana Mihelčič z Brega -  deklico, 
Vida Rifelj iz Lešnice — dečka, 
Albina Tršinar z Gornje Prekope
— deklico, Rezka Lukšič iz Jume 
vasi — deklico, Marija Stankovič 
s Krašnjega vrha — dečka Mari
ja Siračič iz Metlike — dečka, 
Terezija Surla iz Vinje vasi — 
dečka in Cirila Lužar iz Grčvrha
— deklico

Takse na osebna vozila odpravljene
Republiška skupščina je odpravila zakon o taksah na osebna motorna 
vozila, občine pa so  zdaj dolžne denar vrniti vplačnikom -  Kje dobiti denar 

za lanske takse, ki je že porabljen? Kcvomešlo kronika
Odlbo(milki so na seji 8. 

aprila razipravl^adi o poroči
lu o komtmalnih taksah na 
osebna voosila. Občinsitoa 
sikiupščina Novo mesto Je la
n i tako kot drugih 56 občin 
v Sloveniji uvedla kom unal
ne takse na  oesitna mot(xma 
voeala. Lani je  bilo v novo- 
mefi&d občini zbranUi s te m i' 
taksam i 214.365 din, letos pa 
82.455 din.

Zvezno ustavno sodišče je 
z odločbo, ki je bila objav- 
Ijena 8. januarja  letos, ugo
tovilo, da zadevni republiški 
zakon, na osnovi katerega so 
bile te  taikse uvedene, ni 
uskla^Jen z zvetanimi p rem is i 
in z zsvezno ustavo in da m o

ra  reputolilka v 6 mesecih 
sipomi zakon uskladiti.

Skiupščina SRS je  na zase
danju 1. in 2. aprila letos ta 
svoj aakon odpravila. Se pred 
tem  zasedanjem  skupščine je 
bilio sldšati zagotovila, da bo 
izvršni svet SRS predlagal 
razveljavitev in ne odpravo 
zakona. V prim eru raavelja- 
vutve nam reč ne bi bilo tre 
ba občinam s te m i. taksam i 
že abrani denar vračati. Ker 
pa je bil sp rejet zakon o od
pravi spornega zakona, so 
občine zidaj dolžaie zbrani de
nar vmitd vplačUnikom.

Odbomikti občinske skup
ščine so morafli na seji odlo- 
čdti, kdaj in kaiko bo občina

BAGAT
PRODAJALNA NOVO MESTO

pripravlja v Novem mestu

ŠIVILJSKI TEČAJ
za šivanje, krojenje in vezenje 
ter nadaljevalni tečaj

Vpisujemo od 3. do 8. maja 1969 v pro
dajalni na Prešernovem trgu 15.

Novo m esto vrnila vplačni
kom zneske, ki so jih plačali 
kot takso na osebna m otor
na vozila (takse na tovorna, 
priklopna in kombi voeila 
ostanejo še v veljavi). Odlo
čitev je bila toliko tež^a, ker 
je bil lani zbrani denar že 
porabljen za modernizacijo 
cest. N ekateri odborniki so 
predlagali, naj bi se plačniki 
odpo^vedali lani vplačandm 
taiksam. Končno so se na 
seji sporazumeli, da bodo 
počakaU na napovedani po
svet predsednikov občin na 
iavtršnem svetu, na katerem  
naj bi poiskali rešitev glede 
taks za lansko leto. Takse za 
leto 1969 pa so še neporab
ljene in jiih bo začela občina 
v najkrajšem  času vračati.

M. J.

Za šmarješke Toplice 
raste zanimanje

Za zdravilišče Šm arješke 
Toplice je v inozemstvu 
močno poraslo zanimanje, 
zlasti od tedaj, ko so ga 
uredili, tako da ustreza tudi 
najzahtevnejšim  gostom. Za
nim anje se je povečalo pred 
vsem med gosti iz Zah. Nem
čije, k je r je  naše turistično 
predstavništvo v F rankfurtu  
zelo delavno. Največ reklam e
v inozemstvu pa napravijo 
gostje iz Avstrije, ki so naj
bolj zvesti oibisikovalci.

■  NOVOMEŠKI SOLARJI se te
pripravljajo na proslavo ustanovit, 
ve OF. Učenci nižjih razredov bo
do Imeli razredne, proslave, učen
ci višjih razredov pa mladinski 
kcHicert, ki ga bo zanje priredil 
Ljubljanski feetival.

■  49.010 PREBIVALCEV je »tela 
naša občana 1. aprila letos. Po 
podatkih prijavnb-odjavne službe 
ae je število prebivalcev povečalo 
v letošnjih treh mesecih za M. 
Največ Je bilo rojstev, nekaj no
vih prebivalcev pa se Je priselilo 
iz drugih krajev.

■  MATURANTSKI PLES bodo 
v soboto, 19. aprila, organizirali 
na Otočcu m aturantje kmetijske 
srednje iole na Grmu. Polcrovd- 
telj prireditve Je France Beg, 
predsednik občinske konference 
SZDL Novo mesto. Igrali bodo 
Rdeči dečkd, pela pa bosta Edvin 
Fliser in Karli Arhar. Vstopnina 
je 15 din.

■  50 NOVOMEŠKIH PIONIR
JEV se bo udeležilo 10. m aja sre
čanja slovenskih pionirjev in ude
ležencev p<dioda po poteh XIV. 
divizije v Velenju. Pokrovitelj 
prireditve je občinska skupščina 
Velenje. Za udeležbo novomeških 
pionirjev na tem srečanju bo po
skrbela občinska Zveza DPM. Sre
čanja se bodo udel^ili tudi borci 
in komandanti XIV divizije. Pio
nirji bodo v Velenju reportlrali 
komandanti divzije Tonetu Vid
marju.

■  KURIRČKOVA POSTA bo v 
soboto prispela v novomeško ob
čino. Pionirji bodo pošto ponesli 
prek Birčne vasi in UrSnih sel v 
Dolenjske Toplice. V Novem me
stu bodo kurirčkovo pošto priča
kali pionirji in starejši prebivalci 
v torek, 22. aprila, ob 15.- uri Od
ločili so se že, da bodo tx>šti pri
pravili zares lep sprejel

■  RODILI STA: Ljudmila Go
renc, Prešernov trg 4 — Brigito

m Marija Spec
3 — Matejo.

s Kidričevega trga

Garniziji ime 
XII. brigade?

Prihodnji teden bodo na 
plenum u ZZB NOV v Novem 
m estu razpravljali med d ra 
gim tudi o predlogu, da bi 
novomeški garniziji podelili 
im e po X II. SNOUB, ki im a 
domicil v novomeški občini. 
Nekaiten pa predlagajo, naj 
bd po te j brigadi imenovali 
tuidi šolo, ki jo  bodo zgradili 
v Bršlinu, in pionirsL« od
red te šole. Na plenvmiu bo
do obravnavali tudi sklepe 
m inule republiške skupščine 
7.ZR NOV, vprašanje kredi
tov za borce, štipendiranje 
otrok borcev in drugo.

Vabilo na matu
rantski ples

M aturanti kmeti.iske 
srednje Sole na Grmu va
bijo na m atura 'itsk i ples. 
ki bo v soboto. 19. aprila  
zvečer, v restavraciji na 
Otočcu. Igrali bodo RDE
ČI DEČKI iz M aribora, 
pel pa bo Edvin Fliser.

V ljudno vabl.ieni na p ri
jeten večer!



i:i kupujte izdelke »rašica«!

UGODNA PRILOŽNOST 
ZA ZAPOSUTEV!

RUDNIK LIGNITA VELENJE
Šteje danes 3400 delavcev in še  širi svojo dejavnost 

Z A T O

SPREJME NA DELO

večje število nekvalificiranih delavcev 
in kvalificiranih rudarjev

Stalno delo, soliden zaslužek, razne ugodnosti.

■ ■ ■ ■ ■ ’ ■ ■ ■ ■ ■  
s

POGOJI:

Telesno in duševno zdravje, s ta ros t  od 18 do 28 let. 
Kvalificirani rudarji morajo imeti dokazila o kvalifi

kaciji.

PIŠITE

ali pa se  zglasite osebno pri Rudniku lignita Velenje. 
Kadrovsko-socialni sektor.

Morje jim bo 
vrnilo zdravje

v  ponedeljek se je  v N o
vem m estu  sestala !£omisija 
za oarganizacijo letovanj in 
zbiranje sredstev. Na seji so 
se dogovorili, da bo  treba 
tudi letos omogočiti oddih 
zdravstveno in  socialno šib
kim  otrokom . D enar za le to 
vanje bodo m orali zbrati s 
pom očjo delovnih organiza
cij. Prav zato so se odločili, 
d a  bodo tudi letos odposlali 
vsem delovnim in družbenim  
organizacijam , sindi'kalnim 
podružnicam  in krajevnim  
organizacijam  pism a, s kate
rim i jih  bodo seznanili, ka
ko potrebni so letovanja ne
kateri šolski otrocd. I^a sir 
stem atskih šodskih pregledih 
se je nam reč že v eč ira t pK> 
kazalo, da so otroci slabo 
razviti in da živijo še m arsi
kje v neurejenih razm erah. 
Mtenili so, da bi bilo najbolj 
prav, če b i vsaka delovna or
ganizacija prispevala vsaj po 
10 din na zaposlenega delav
ca In  tako omogočila letova
nje otrokom  svojih delavcev, 
hkrati pa pomagala še otro
kom iz revnejših kmečkih 
predelov. V lanskem letu je 
letovalo v počitniških in 
zdraviliških domovih 423 
otrok, stroški za letovanje 
pa so znašali več kot 112.000 
din. Delovne organizacije so 
prispevale 42.210 din, venda.r 
ta sredstva niso zadoščala. 
Prav bi bilo, če bi tudi letos 
p>okazale potrebno razum eva
nje vse deloAme organizacije, 
tudi tiste, ki se doslej za 
svoje delavce in njihove dru 
žine niso dovolj zmenile.

M. P.

NAJUDOBNEJE IN NAJCENEJE:
Dolenjski list vsak četrtek na svoj naslov!

Cenik malih 
oglasov

CENIK vsak oglas do deset 
Desed -  10 Ndln, vsaka na
daljnja oeseda l Ndln Za na
slov v upravi lista: pribitek 
1 Ndin Za oglase i  ponudbo 
na upravo Usta Dod geslom: 
pribitek 3 Ndin

Redni iasebni naroćniki Do 
lenjskega lista imajo {̂ ri vseh 
malito oglasih, čestitkah, pre
klicih 1» podobnih objavah 30 
odstotkov fopusta, pri zahva
lah m osmrtnicah 50 odstotkov 
popusta, VSI tisti, ki z oglasom 
i&6e]o s'užbo pa 40 odstotkov 
popusta!

Pogovor z zdravnikom

Vnetja obnosnih 
votlin

N osna votlina, ki drži iz zunanjega sveta skozi nos 
v sapnik, im a še nekaj stranskih  votlin v obnosne kosti 
glave, kanx>r drže posetani prehodi. Tudi te  votline so 
opažene s sluznico enako kot noena votlina, in ker se 
lahko vname sluznica v nosni votlini, se seveda vname 
tudi sluznica v obnosnih votlinah. Ker pravim o s tujko 
obnosnim votlinam  sinusi, gre torej za p ri vnetjih ob
nosnih votlin za sinusitis.

Vzrokov za vnetje obnosnih votlin je več. N ajvečkrat 
je  sinusitis posledica nahoda, gripe ali kakšne druge 
naleeljive boletmi, ki ni bila dovolj zxiravljena ali pa jo  
je  bolnik p ro ti nasvetu zdravnika in svojevoljno prebolel 
stoje. Stoje prebolena gripa se večinoma m aščuje z vne
tjem  obnosnih votlin in ' tak vase in v svojo »izredno 
odpornost« zaverovani bolnik se s tem  še celo ponaša. 
V elikokrat je za vnetje obnosnih votlin kriv moped, pa 
tudi kolo ni izjem a. N ekateri šoferji uživajo, če jim  veter 
skoz odprto okence piha naravnost v obraz. Tudi tem  se 
zelo rado prim eri, da i>ol^ angine in nahoda dobe še 
vnetje obnosnih votlin, i'ud i lastniki piškavih zob, (gno 
jenih zob in granulomov dobe radi sinusitis, če jih  je 
strah  pred  zobozdravnkom.

Pri vnetju obnosnih votlin čuti bolnik nekak pritisk 
ali pa tudi prav izrazito bolečino v predelu tiste  votline, 
k se je vnela. Take bolečine so v čelu, v hcu, za nosom, 
včasih pa izžarevajo v čeljusti, pa tudi v oko. Temu se 
pridruži izguba voha, oteklina in zamaSen nos. Včasih iz 
nosu prav sm rdi po trohnobi, kar bolnik sam  občuti, 
kon čn o  se iz nosu pocedi gnoj, če se bolnik skloni. P itje 
alkoholnih pijač in kajenje bolečine 'še poveča, kar je 
bolniku preveč in zato odklanja alkoholne pijače in ci
garete.

Ce gre za hitro , akutno obliko bolezni z vročino, je 
vsa stvar, če ubogamo. 5;dra>niha, kmalu končana.

Ce F>a se akutna oblika bolezni nekajkrat ponovi ali 
pa če se ne zdravimo, preide akutna oblika v kronično. 
Ta dolgotrajn-aa li kroniiSia oblika bolezni pa ni boleča, 
zato bolniki r^avadno ne mislijo dovolj nanjo. Njeni zna
čilni znaki so: zamašen nos, suho grlo, sm rad iz nosu 
po trohnobi. Res je , da bolezen sedaj ni videti huda niti 
je -n e  sprem ljajo bolečine, vsaj izrazite t)olečine ne, ima 
pa lahko nevarne kom plikacije, ki povzročijo včasih cek) 
sm rt. Lahko se razvije vnetje očesnega živca in drugih 
delov očesa, kar povzroči zm anjšanje vida ali celo sle
poto. Lahko pa se vnamejo možganske m rene, m o ta n i, 
največkrat pa se vnamejo in zamaše žilni ^ l e t i  in vodi 
v m o^an ih .

Dobro je, da vemo, da so vnetja obnosnih votlin, 
posebno kronična vnetja, žarišča, iz katerih se zastruplja
jo drugi deli telesa. Žarišča rada povzročajo revmatizem, 
vnetje srčnih zaklopk, vnetje ledvic in druge neprijetne 
bolemi.

Pri vnetjih obnosnih .votlin pomaga toplota, vdiha
vanje vročih par, ustrezna zdravila, ki jih predpiše zdrav
nik, in varovanje pred prehladom . Ce se gnoj obotaivlja, 
potem  obnosne votline punktiram o, se pravi, ga izpustimo 
s posebno ig'lo.

Najbolje pa je, če paaimo nase, da vnetja obnosnih 
votlin sploh ne dobimo.

DR. B 0 2 0  OBLAK
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»Halo! Blagoslov!« se je otresal pesnik.
»Komorniku,« so se tresla ramena v smehu.
»Ne spodobi se, da jaha komornik pred gospo

dom,« je hudomušno pripomnil Valvasor, »posebno, 
če se takole obnaša. Bodi previdna, Pero te bo kmalu 
osumil.«

Ozrla se je. Pero je jahal daleč zadaj na stari
kavi kobili. Našobila je ustne Vendar se je umak
nila s konjem na rob poti, da sta jo prehitela Vite- 
zovič in baron.

Grajžar je počakal, da se Je uvrstila pred njim. 
Ni ga pogledala. Tudi on nje ne.

• Solnce je že razkadilo meglo, ko se je pred njim
odprla Savska dolina v široko Ljubljansko kotlino. 
Iz sinje daljave so jih pozdravile planine. Na drugi 
strani je obsevalo solnce prijazen grič s starodavnim 
zidovjem ljubljanskega gradu, pod njim pa stolpe in 
stolpiče ljubljanskih cerkva in morje sivih lesenih 
streh

Kmalu so zatopotala kopita Valvasorjevega po- 
Jezda med nizkimi hišami in vrtovi šentpetrskega 
predmestja.

Ko so prijahali na trg pred avguštinsko cerkvijo. 
Je Valvasor ustavil konja in se ozrl. Trg je bil za
stavljen z vozovi, polnimi drv, ki so jih pripeljali 
kmetje naprodaj.

»Najboljše, ako že tu razjahamo,« je dejal bo- 
genšperški gospod in se zavihtel iz sedla. Ostali so 
storili isto

Marija je stisnila zobe, ko je skočila na tla. Slabo 
prespana noč in dolga ježa sta jo silno utrudili.

Grajžar jo je skrivaj pogledal od strani.
»Ali ste močno utrujeni?« jo je tiho vprašal, ko 

sta vštric gnala konje pod visokim obokom na leseni

vaštetovaT ^ T ^ ^ ^

^  P E K 1 . E  ^
w ^ ^ ^ ^ ® ^ - ,^ ^ g o d o v in s k i  roman)

špitalski most Marija je bledega obraza zrla brez
brižno mimo stojnic, ki so bile razmeščene na obeh 
straneh po mostu.

»Oh, kaj še!« se je posmehnila. Z živahnejšim po
gledom je objela dvonadstropno poslopje vrh širokih 
špitalskih vrat.

Stražnik pri vratih je spoznal Valvasorja. Spošt
ljivo se je postavil z dolgo helebardo v pozor. Smeh
ljaje se mu je baron pokimal.

»Četvero mož in četvero konj je za menoj.«
»2e prav, njihova milost!«
Onstran špitalskih vrat so zavili na desno za 

visokim trdnjavskim zidom ob Ljubljanici in mimo 
močnega okroglega stolpa. Se nekaj korakov in biH 
so pred baronovo hišo. Pero je prevzel skrb za konje 
in jih odpeljal skozi obokano vežo v hlev. Vsi drugi 
so šli za gospodarjem v prvo nadstropje.

Vrh temnih stopnic jih je sprejela starejša žen
ska zanemarjene zunanjosti. Pisana luta ni popolno
ma zakrivala zmršenih mastnih sivih las.

»Oh, milostljivi gospod! Kar zdelo se mi je, da

pridejo danes. Oh, oh! Kako sem vesela!« in polju
bila je baronu roko.

Baron se je je brž otresel.
»Jera, naj posluša zdaj! Zakuri naj peč v spre

jemnici! Potem naj pripravi štiri postelje: eno v moji 
sobi, dve v vogalni in eno za mojega komornika 
v sobi za tujce. Ali me je razumela?«

»I, kajpak, razumela.«
Z majhnimi, globoko skritimi očmi je ostro pre

merila vsakega Valvasorjevih spremljevalcev pose
bej. »Samo ključev nimam, da bi vzela perilo iz 
skrinj,« je pristavila v prijazno zbadljivem tonu.

»Moj komornik ji izroči vse potrebno,« je kratko 
odrezal Valvasor in odprl prva vrata na hodniku.

Zenska je godrnjaje odšla v pritličje.
Ko so bili sami v prijazni sprejenanici, je gospo

dar odklenil omarico v zidu in vzel iz nje šop 
ključev.

»Marija, tu imaš ključe. Vzemi iz skrinj in omar, 
kar se ti zdi potrebno. In še nekaj: pripravi mi, 
prosim, mojo paradno obleko. Osnaži jo, preglej 
gumbe, zlikaj, če je treba. Jutri, po otvoritvi dežel
nega zbora, bo gostija pri vicedomu. Poskrbi, da 
bom kolikor mogoče lepo našemljen.«

»Našemljen?«
»Nu, seveda. Ce bi jih mogla videti, kakšni bodo 

drugi!«
»Mogla videti? Seveda jih bom videla. Cemu pa 

sem prišla v Ljubljano?«
»Nemogoče, Marija. Komornikov ne bodo pu

stili v deželni zbor in še manj na vicedomovo go
stijo.«

»Oh!« — zaničljiv posmeh,
(nadaljevanje)
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s. TEOFILOVIC: PARAPSIHOLOGIJA
Cela večnost je m inila, ko 

sem  v kavam i spet srečal 
starega covariSa Pera. Z izra
zom utopljenca je  srebal pet
najsto  Šilce žganja.

»Uničila me je parapsiholo
gija,« je pobito spregovoril.

»Zato, ker si preveč verj«Q 
vanjo ali ravno obratno?« 
sem radovedno vprašal.

»Kakor se vzame,« je vzdi
hnil in začel pripovedovati. 
»Neiicaj let tega sem šel k pri-

zaianemu jasnovidcu. Vidim 
vas, mi je rekel tedaj, kako 
se podpisujete v poročno 
knjigo Z vami je neka žen
ska. Debela je, črna in zna
menje ima na obrazu. Zavoljo 
nekega dogodka vas bo ziaso- 
vražila in poslej se bosta pre
pirala dan za dnem. To vam 
bo zagrenilo življenje. Zato 
se boste vdali pijači.«

»Zakaj nisi poskušal,« sem 
mu segel v besedo.

SIMO KLARIČ;

TISTA ZA TRETJO MIZO, LEVO
Za tretjo m izo levo od nas 

je sedela družbica in v tej 
družbici dekletce — njena 
prisotnost bi vznemirila tudi 
samega svetega očeta Vasili 
ja, kaj šele nas, grešne pet
intridesetletnike, ki jih je, 
kakor je splošno znano, faši
zem  oropal mladosti.

Gledali sm o jo in pili sli
vovko in prvi tovariš je pri
povedoval o Parizu in drugi 
tovariš o nenkakšni igri v 
dvoje na snopih sena in tre
tji tovariš ie tudi nekaj pri
povedoval pa tudi jaz ni
sem molčal Vsi sm o torej 
govorili in pili 34 odst., dva
krat kuhano srbsko žganje, 
in gledali dekletce za tretjo  
mizo levo. ki je fašizem ni 
oropal za mladost.

In tako je minilo pol ure 
Pa ura

Potem sta izza tretje mize 
vstali dve osebi in mi smo, 
kot bi se zmenili, umolknili, 
m edtem  ko smo škilili skozi 
trepalnice, smo pozorno opa 
zovali. kako ji oblači plašč 
ona pa st popravlja šalček. 
lahek in valujoč kot pramen- 
ček belega dima.

Potem sta odšla.

A m i smo molčali, molčali. 
Nihče se ni niti dotaknil svo
jega Šilca z dvakrat kuhano 
slivovko.

— Kakšno je bilo Engelso 
vo mnenje o perspektivi za
kona? — se ie oglasil prvi za 
našo mizo

— Zanj je bila to institu
cija, ki se bo postopoma zna
šla v vedno hujši krizi, do

kler ne bo postala prava za
vora progresivnega razvoja, 
je odgovoril drugi.

— Tako je!

— Klobuk z glave! To je 
bil zares titan uma.

Okrog devetih pa smo vsta
li in se napotili k  lastnim  
ženkam in otročičem.

» . . .  ukaniti usode?« se je 
žalostno nasm ehnil Pero. 
»Prerokba se m orda ne bd 
uresničila, ko ne bi pKiSiCušaj. 
še  istega dne sem pred m a
tičarja  zvlekel prvo dekle, ki 
sem jo srečal na cesti. Bila 
je pravo nasprotje ženske, o 
kateri m i je  govoril jasnovi
dec: suha kot trska, plavola
sa, na njenem  obrazu ni bilo 
niti pegice.«

»Vem, parapsihologija je 
laž,« sem potrdil.

»Tudi sam  sem tako m i
slil,« je  re&ei moj tovariš. 
»Toda naslednjega dne, 'xo 
sem  bil v sjvojem stanovanju, 
je, nekdo pozvonil. Pred me
noj je  stala žena, kakršno 
md je  prerokoval jasnovidec. 
Debela, 6m a, z m am enjem , 
velikim kot oreh.

»Oh, dragi moj,« je  siknila, 
»komaj sem čakaJa, da vas 
spoznam.«

»Se ti je ix>sa:ečilo, da si 
se je otresel?« sem vprašal.

»Ne! Zena iz prerokbe, xi 
sem ji pred nosom zaloputnil 
vrata in pokacal jezik, je bila 
— m oja tašča.«

B R E Z  B E S E D
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ARKADU A T / ' A
AVERČENKO:

ČLOVEŠKA
P A  T V ^ T ! ^ ? 0 S V E Č E N 0
■  A  ČLOVEŠTVU!

Arkadi] Timofejevič Averčenko, ruski satirični pisatelj, posnemalec  
Čehova, se  je uveljavil s  svojimi črticami in novelami v emigraciji. 
Po oktobrski revoluciji je zbežal preko Carigrada v Jugoslavijo, kri
žaril po Evropi in umrl 1925 v Pragi. Izdal je več zbirk različne 
vrednosti. Najboljše so njegove satirične črtice s tragičnim ozadjem.

V v o jn o  m in is trs tv o  n ek e  d ržav e  
— vseeno  k a te re  — je  p riše l nekega 
d ne  o č itn o  p re b r is a n  go sp od  in  za
h tev a l:

» P eljite  m e k  n ek o m u , k i im a  k a j 
so li v glavi! N ek aj važnega b i m u  ra d  
povedal.«

»V čem  p a  n a j se  spozna?« so  ga 
v p raša li.

»V le ta ls tv u . S em  n ek a j izn aše l in  
b i ra d  p ro d a l izum , k i bo  p o sta v il vso 
v o jn o  te h n ik o  n a  glavo. K d o r k u p i 
m o jo  sk riv n o s t, bo  p o sle j im el p re 
m oč n a d  so v ražn ik o m . P o sih m al bo 
m o j iz im i o d lo ča l o p o ra z u  in  zm agi.«

To je  sev ed a  vse s ila  razv eselilo  in 
so  iz u m ite lja  n em u d o m a  p e lja li k  s ta 
rem u , č a s titljiv e m u  g en era lu .

G enera l n i b il n ič  m an j vesel k a 
k o r d ru g i, p o n u d il je  iz u m ite lju  naj- 
u d o b n e jš i k lu b sk i n a s la n ja č  in  ga 
p rav  v lju d n o  v p ra ša l:

»K aj s te  izn ašli, b la g o ro d je , če 
sm em  v p raša ti?«

»Sestavil sem  tip  z račn e  k riža rk e , 
k i se  d rž i te d e n  d n i v z ra k u , n o si b a 
ta ljo n  v o jako v  in  k lju b u je  vsak i ne 
v ih ti. M o rd a  b o ste  k u p ili m o jo  z rač 
no k rižark o ?«

In  ko je  g en era l o b lju b il s č astn o  
besedo , d a  ne bo  z lo rab il iz u m ite lje 
vega z a u p a n ja , je  le-ta p o teg n il iz to r 
be obsežen  zavoj in razg rn il sv o je  n a 
č r te  »in risbe.

»Da,« je  rek e l genera l, ko je  p re 
g ledal risbe , »to v sek ak o r d rž i. Je  res, 
k ak o r p ra v ite  . .  Za ko liko  bi n am  pa 
iz n a jd b o  p rodali?«  .

»Za m ilijon .«
»Im enitno,«  reče  g en e ra l m  ga ob

ja m e . »N ate nak azn ico  za d ržav n o  
b lag a jn o . O krogel m ilijo n . In  lepo za
hvaljen i! ć e  p a  b o ste  k d a j sp e t kaj 
izum ili, p ro s im , le k a r p rid ite!«

»2e zd a j im am  n ek a j za vas,« p re 
k an jen o  reče  tu jec . »N ekaj re s  obču 
d o v an ja  v re d n e g a ...«

»In to  je?«
»S estav il sem  to p , ki v n ek a j tr e 

n u tk ih  ra z b ije  vašo  z rač n o  k riža rk o , 
in  s ic e r ta k o  te m e ljito , d a  cepne na 
tla  k a k o r m lin sk a  v reča. K riž a rk a  je  
zoper to  o ro ž je  d o cela  b rez  m oči.«

»Na, s liš ite  vendar!«  reče  g en era l 
in  n a m ršč i ob rv i. »To m i je  p a  le n e 
k o liko  š p a n s k o . . .  k a j vas re s  ni nič

s ram ?  N a jp re j izu m ite  za re s  u p o ra b 
n o  z ra čn o  k riž a rk o  in  p o te m  jo  se 
s tre lite  z la s tn im i to p o v i n a  kosce  .. .«

»Ne vem , za k a j n a j b i se  s ra m o 
val,« ra v n o d u šn o  odg ov o ri g o st. »Bo
s te  v en d a r p rizn a li, d a  se  v o jn a  te h 
n ik a  v en o m er iz p o p o ln ju je  in  d a  n ih 
če ne  sm e o s ta ti s re d  p o ta , p o  k a te 
rem  je  k re n il, če noče  z a o s ta ti in  p o d 
leči, k a d a r  g re  za res . M oja  z ra čn a  
k riž a rk a  je  v sek ak o r s tra h o v ito  o ro ž 
je . P o tem ta k e m  je  o č itn o , d a  je  tre b a  
zo per n jo  iz u m iti o b ram b o  ...«

»H m  . . .  te o re tič n o  teg a  seved a  ne 
m o rem o  ovreči, to d a  v p r a k s i . . .  N u, 
p rav . N ič ne  b i rek e l, če b i k do  d ru g  
ses ta v il ta k šen  to p  in  n am  ga po 
n u d il n a p ro d a j. A m pak ta k o le  . .  vi 
s a m i ...? «

» G rom ska stre la !«  reče  tu je c  m  
tle sn e  z ro k am i. »K akor d a  to  ni vse
eno! Z d aj m i p a  p o v e jte , p ro s im : ali 
bo  k a j, d ru g ače , če zd a jle  zap rem  
v ra ta  za seb o j, si o b rije m  b rk e , ob le 
čem  d ru g o  su k n jo , p rid em  p ri is tih  
v ra tih  in  vas p o zd rav im , k a k o r da  vas 
n isem  še n iko li videl? Ce vam  je  to  
povšeči, vam  k a jp a k  ra d  ustrežem .«

G en era l p rav za p ra v  n i b il ta k  te le 
ban , za to  ga je  b ilo  n ek o lik o  sra m . 
sa j je  v en d ar izp rev idel, da  je  re s  ne 
u m n o  b lek n il

»Pa n a j bo,« je  rekel o b o ta v lja je  
se. »K aj si hočem o d ru g ega, k ak o r da 
k u p im  vaš to p , če nočem o, d a  ga p r o  
d a s te  d ru g im , sa j to  p rav ico  im a te  
K oliko?«

»M ilijon.«
G enera l je  n ap isa l nakazilo , p o ta p  

Ija l iz u m ite lja  po ram en u  in d o b ro  
h o tn o  rekel:

»Vi s te  pa re s  p re b r isa n  dečko!«
»Oho! To pa, to  ...!«
»Da, za v r a g a . . . !  S estav iti ta k le  

t o p ...«
»Nu, ta k o  h ud o  pa  sp e t ni 

v sako  bo l n a jd e š  
z e l .. .«

»Seveda, am pak  
razv id im  po  risb a h  .. .«

»Da, d a , v s e k a k o r . . .  T ale  to p  je  
s tra h o v ito  o rožje . A v en d ar . ..«  Izu m i
te lj se  je  sp e t p og rezn il v svoj n a s la 
n ja č , nav idezno  nedolžno  pog ledal ge
n e ra la  in  zv ijačno  rekel:

(K o n ec p rih o d n jič )  •

na  sv e tu
. Za 

p rr //o

p rav im , k o lik o r

1/
%

m
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22. -  Paradižnica je. ne bodi lena, rekla sama 
pri sebi: »Ce že kuha. zakaj ne bi skuhal čaja? 
Prilegel se  bo!« In je odvila pokrov hladilnika 
pa s tres la  v vodo pest  ruskega čaja. -  Kako je 
zadišal čajček, ko je odvila pipico pod hladil- 
nikop natočila poln kozarec! In kako šele

potem, ko je dodala kapljico ruma . . .  -  Para
dižnik, ki ni mogel odtrgati oči od gorskih lepot, 
je bil prijetno presenečen, ko je bil postrežen 
s čajem. -  Medtem se  je še  nekaj turistov 
ustavilo prav na tem mestu in vsem je Para-

dižnica natočila toplega okrepčila. Kako ne? Sa) 
ga je bilo dovolj. -  No, ko je končno le nato
čila poslednjo čašo. je prišel k avtu Paradižnik 
Debelo je zijal. Hladilnik ni več kuhal, ker ni 
imel več česa  kuhati!- Bil je suh kot poper ..



Svet delovne skupnosti cestne službe

OBČINSKE SKUPŠČINE BREŽICE

v soglasju s tajnikom  ObS Brežice

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

TRAKTOBiSTA-STROJNlKA
za delo s  p^sci napravo

Prednost im ajo trak to risti - mehaniki^ trak to risti, ki 
so delali na omenjeni napravi vsaj dve leti in im ajo 
vozniški izpit C kategorije. — Razpis velja 15 orni 
od dneva objave. — Osebni prejem ki bodo določeni 
po pravilniku ali dogovoru. Vlogo pošljite občinski 
skupščini Brežice.

IšlšIalšIšIsliSlšIgSIšIšIšIšlEilalalslilllsialalilšialElsIš^

VETROVKE PO 100 din!
131 
131 
131

V DOLENJKINI trgovini T E K S T I L  na Glavnem trgu [g |
v Novem mestu imajo še  nekaj ženskih in moških vetrovk r a
po izredno nizki ceni. Obiščite to prodajalno, ki je vednc m
bogato založena z vsem tekstilnim blagonl. u l
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PODJETJE
»OBRTNIK« LJUBLJANA
DELOVNA ENOTA NOVO MESTO

r a z p i s u j e
več prostih  delovnih m est

kvalificiranih in poikvalificiranih 
KROJAČEV in KROJAČIC

Osebni dohodek po pravilniku podjetja 
od 800 do 900 din

Zaposlitev je možna takoj.

K om isija za razpis delovnega m esta 
d irektorja podjetja

»HRAST«
ŠENTLOVRENC

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

DIREKTORJA PODJETJA
K andidati m orajo poleg splošnih pogojev iz
polnjevati še naslednje;
a) da im ajo najm anj visoko kvalifikacijo m i
zarske stroke,
b) da im ajo najm anj pet- let delovnih izku
šenj v m izarstvu.

K andidati naj prijavam  priložijo dokazila 
o izpolnjevanju razpisanih pogojev in kolek 
za 0,50 din. Prijave je treba vložiti v zaprtih 

. kuvertah z oznako »Prijava na razpis« v 15 
dneh po objavi razr>isa.

•  »MOJ MALI SVETk, 

revijo za vrtičkarje, rej
ce malih živali in ljubi
telje narave, izdaja: Ča
sopisno podjetje KMEČ
KI GLAS -  Ljubljana #  
Revija izhaja enkrat me* 
sečno na 48 straneh

Z A H V A L A

Ob nepričakovani in tragični izgubi naSega ljubega
sinč'ka

DUŠK A BANA
se iskreno zahvaljujem o vsem sorodnikom , p rija te 
ljem in znancem, ki so ga v tako velikem številu 
posprem ili do njegovega zadnjega domka. Posebno 
se zahvaljujem o ćtr. HUbscherju, ki se je  trud il, da 
bi nam  ga obudil k življenju. Iskrena hvala sose
dom, ki so nam  ob bridkih urah  stali ob strani 
in nam  z vsem pomagali. Nadalje se zahvaljujemo 
varstvenem u oddelku v Šmihelu in osnovni Soli 
Šmihel za tako lepo organizacijo pogreba. Hvala 
pionirki za poslovilne besede, pevcem iz osnovne 
šole Šmihel in vsem tovarišicam , ki so ga imele 
rade. Lepa hvala tudi GG in GO Novo m esto za 
podarjene vence in vsem, ki ste m u prinesli toliko 
cvetja, ki ga je imel tako rad. Se enkrat prav iz 
srca vsem hvala.

Neutolažljivi: mamica, očka in Andrejček 
te r drugo sorodstvo

Mali oglas,
U ga objavljate v Ooienj!>icem 
liatu — zanesljiv uspehi Prebe
re ga 150.000 gospodinj, vdov- 
oeiv, kmetovalcev, dijakov, 
uslužbenk in vojakov doma in 
po svetu! Poizkusite!

APRIL,
MESEC

PAVLIHE

10 X po 50.000.- S din 

100 X po 1000.- S din 

Ob 99-letnici PAVLIHE!  

Podrobnosti o razpisu 

berite v P A V LIH I!

Z A H V A L A

Ob bridki izgubi naše drage mame in stare  mame

LUCIJE K A PŠ
iz Novega m esta

se iskreno zahvaljujem o vsem, ki so jo  sprem ili na 
njeni zadnji p>oti in ji cžarovali vence in cvetje te r 
nam izrekli sožalje. Posebno se zahvaljujem o zdrav
stvenemu osebju internega oddelka splošne bolnice 

v N ovem , m estu za vso p>omoč in skrb.

Žalujoči; sin Ivan in Peter z družino

Kom isija za nabavo in odtujitev osnovnih 
sredstev pri

Cestnem podjetju v Novem mestu

r a z p i s u j e

JAVNO LICITACIJSKO prodajo
naslednjih osnovnih sredstev:

1. OSEBNI AVTO MERCEDES 190 B,
letnik 1961, v voznem stanju , izklicna cena 
28.000,00 Ndin

2. BAGER NORDEST,
ni brezhiben, izklicna cena 8.000,00 Ndin

3. NAKLADALNIK BENATI,
ni brezhiben, izklicna cena 7.500,00 Ndin

4. DROBILEC FAGRAM, 4 m3/h.
brezhiben, izklicna cena 1.200,00 Ndin

5. KOMPRESOR SIGMA,
ni brezhiben, izklicna cena 3.000,00 Ndin

6. OSEBNI AVTO IMV KOMBI.
letnik 1962, ni v voznem stanju, izklicna 
cena 2.000,00 Ndin

7. MOTORNA ŽAGA,
prenosna, brezhibna, izklicna cena 500,00 Ndin

Prodaja bo v ponedeljek, dne 21. 4. 1969, ob 9. uri 
v S transkih  obratih  Cestnega podjetja v Novem 
m estu, v Bučni vasi. Pred pričetkom  licitacije 
m orajo kupci položiti kavcijo v višini 10% izklicne 
cene. Ogled je mogoč vsak dan od 6. do 14. ure, 
razen sobote.
Inform acije dobite po telefonu: Novo m esto 21-571.

TRGOVSKO IN PROIZVODNO PODJETJE

„MERX“ - Celje
r a z g l a š a

dve prosti delovni mesti 
prodajalk za

>>MERX —  MARKET« 
SEVNICA

STANOVANJA NI.

P o g o j :  dovršena šola za prodajalce z zaključnim 
izpitom.

Prijave pošljite v roku 15 dni po objavi na naslov: 

Trgovsko in proizvodno podjetje

»MERX«, splošni sektor -  CELJE,
T o m šičev  tr g  3.

KMETIJSKA ZADRUGA

>»KRKA«
NOVO MESTO

r a z p i s u j e

javno licitacijo
za prodajo osnovnih sredstev:

6 traktorjev Ferguson z raznimi priključki
2 žitna kombajna ZMAJ-630
2 traktorski prikolici
avtomobil TAM 3 t Diesel
in še  nekaj drugih strojev in drobne
kmetijske opreme

Licitacija bo v ponedeljek, 21. aprila 1969, na 
dvorišču Agroservisa v Novem m estu (žabja 
vas).
Od 8. do 9. ure bo licitacija za družbeni sek 
tor, od 9. ure d'alje pa za zasebne in tere
sente.

Vsi ostali pogoji bodo objavljeni pred pričet 
kom licitacije.

NOVO! NOVO!
K.MLTIJSKO (N  TKUOVSKO l>OOJL'rjl!'

BRE21CE

o b v e š č a ,

da je v okviru oddelka za 

KM ETIJSKE STROJE

RAZŠIRILA .PREDMET 
POSLOVANJA

tudi na avtom aterial (prodlaja rezervnih delov za 
P lat 750, Tomos, Skoda in deli za trak to r Ferguson, 
rezervni deli za dvokolesa in gimie), m otom a koleihi 
in mopede.

Sprejem am o tudi posebna naročila za nakup oseb
nih vozil znamke Škoda in V artburg.

Vse inform acije prejm ete v trgovini z reproduk
cijskim  m aterialom , poslovalnica 1, Brežice.



RADIO LJUBLJANA
VSAK DAN; poročila ob 5.00,

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 12.00, 13.00.
15.00, 18.00, 19.30 in 22.00. Pisan 
glasbeni spored od 4.30 do 8.00

■  PETEK. 18. APRILA: 8.08 
Glasbena matineja. 8.55 Pionirski 
tednik 10.15 Pri vas doma. 11.00 
Poročila — Turistični napotki za 
tuje goste. 12.30 Kmetijski na
sveti — inž. Nace Lovšin: Rejci 
rjave živine v mednarodni druž
bi. 12.40 Cez polja in potoke.
13.30 Priporočajo vam . . 14.35 
Naši poslušalci čestitajo in poz
dravljajo. 15.20 Napotki za tu 
riste. 15.25 Glasbeni intermezzo.
16.00 Vsak dan za vas. 17.05 Cio. 
vek in zdravje. 19.00 Lahko noč, 
otroci! 19.15 Minute z ansamblom 
Zadovoljni Kranjci. 20.00 Komor
ni zbor RTV Ljubljana p v. Loj
zeta Lebiča. 21.15 Oddaja o mor- 
ju  in pranorščakih.

■  SOBOTA, 19. APRILA: 8.08
Glasbena matineja. 9.25 »Cez trav
nike zelene«. 10.15 Pri vas doma
11.00 Poročila — Turistični napot
ki za tuje goste. 12.30 Kmetijski 
nasveti — Inž. Milena Jazbec: 
Katere herbicide bomo uporab
ljali letos v nasadih. 12.40 Melo
dije z Južnih morij izvaja an
sambel Vaclava Kučere. 13.30
Priporočajo vam . .  14.05 Glas
bena pravljica. 15.20 Glasbeni
intermezzo. 15.40 Naš podlistek — 
Pilip Novačan; Beseda 16.00
Vsak dan za vas. 18.15 Vsako s a  
boto »Top-pops 11«. 19.00 Lahko 
noč, otroci! 19.15 Minute z an
samblom Lojzeta Slaka 20.00 Pe
ster sobotni večer. 20.30 Zabavna 
radijska igra — Dr. Walter Ger. 
teis: »Vozli inšpektorja Braina«
21.30 Iz fonoteke radia Koper 
22.15 Oddaja za naše izseljence.

■  NEDELJA, 20. APRILA: 6.00 
—8.00 Dobro jutro! 8.05 Radijska 
igra za otroke Josš Pivin; oSuza- 
nino čudovito potovanje« 9.05 
Koncert iz naših krajev 10.05 
Se ponuiite, tovariši Ivan
Jan: Osvobodilna fronta je poka ' 
zala pot k osvoboditvi. 10.30 Pe
smi borbe m dela. 10.45—13.00 
Naši poslušalci čestitajo in poz
dravljajo — vmes ob 11.00 Po
ročila — Turistični aapotkl za 
tuqje goste. 13.50 Z novimi an
sam bli domačih viž. 14.05 Ne
kaj opernih melodij 14.45 Po
poldne ob zabavni glasbi 15.50 
Radijska Igra — Alain Decaiuc: 
»Rosenberga ne smeta umreti«. 
17.05 Nedeljsko športno popoldne 
19.00 Lahko noč, otroci! 19.15 
Glasbene razglednice s kvinte

tom bratov Avsenik. 20.00 »V ne
deljo zvečer«. 22.15 Serenadni 
večer

■  PONEDELJEK, 21. APRILA:
8.08 Glasbena matineja. 10.15 Pri 
vas doma. 11.00 Poročila — Tu
ristični napotki za tuje goste 
12.30 Pri vas doma. 11.00 Poročila 
— Turistični napotki za tuje go
ste. 12.30 Kmetijski nasveti — 
Ekonomika. 12.40 Majhen kon. 
cert pihalnih orkestrov. 13.15 Ob
vestila in zabavna glasba. 13.30 
Priporočajo vam . . . 14.35 Naši 
poslušalci čestitajo In pozdravlja
jo. 15.20 Glasbeni intermezzo

Drug prostor 
za SDL!

Da bi naročniki lažje 
našli svoje stalne komun- 
slke strani, kadao: ol^Jav- 
lljamo tudi » S k u i» č in j^  
Dolenjski list«, smo na 
željo številnih bralcev 
prestavili to  našo prilogo 
z  občinsko zakonodaj o 
m ed kulturno in športno 
stran  v prvi polovici li
sta  .Tako se bodo pri 
običajnem  obsegu Dolenj
skega lista strani) in 
Skupščinskega Dolenjske
ga Usta (2 strani) kom un
ske stran i lahko zvrstile 
tako kot p ri običajnem 
obsegu Dolenjskega lista 
brez Skupščinskega Do- 
len.-^kega lista  takoj za 
sredino (na 14., 15., 16. 
in 17. stran i), novomeška 
kom una pa na 18. in 19. 
strani. Podobno rešitev 
bomo poidaisili najti tu 
di takrat, kadar bomo 
tiskali naš list na 32 stra 
neh.

UREDNIŠTVO DL

TELEVIZIJSKI 
s SPORED

NEDELJA, 20. APRILA

9.00 Kmetijska oddaja v madžar- 
ščiia (Beograd)

9.25 Pet minut f«  domače (Ljub
ljana)

9.30 Kmetijski razgledi (Ljub
ljana)

10.00 Kmetijska oddaja (Zagreb)
10.45 Propagandna oddaja (Ljub-

.jana)
10.50 Otroška matineja. Anderseno

va pravljica. Pionirski TV 
dnevnik. Filmska burleska — 

j (Ljubljana) 
j Kažipot (Ljubljana)
I Športno popoldne in
! Ponovitev: Carinik — oddaja 

iz cikla Mali oglasi (Ljub
ljana)

17.45 TV Biro (Zagreb)
18-00 Breg — jugoslovanski film

(Ljubljana)
19.45 Cikcak (Ljubljana)
20.00 TV dnevnik (Beograd)
20.30 3—2—1 (Ljubljana)
20.35 Humoristična oddaja (Beo

grad)
21.20 Videofon (Zagreb)
21.35 Športni pregled (JRT)
22.00 TV dnevnik (Beograd)

23.05 Francoščina — jonovitev — 
(Ljubljana)

23.20 Poročila (Liubljana)

TOREK, 22. APRILA

9.35 TV v šoli (Ljubljana)
10.30 Angleščina (Zagreb)
11.00 Osnove splošne izobrazbe — 

(Beograd)
14.45 TV v Soli — ponovitev — 

(Zagreb)
15.40 Angleščina -  ponovitev — 

(Zagreb)
16.10 Francoščina — (do 16.40
17.45 Ri.sanka (Ljubljana)
18.00 Rikl — film za otnrise (Za. 

greb)
18.20 Obrežje — oddaja za italijan

sko narod skupino (Ljub- 
Ljana)

18.40 Torkov večer s komornim 
zborom RTV (Ljub)juna)

19.05 Od zore do mraka — oddaja 
TV Beograd za JA — (Ljub
ljana)

19.35 Razgovor z Josipom Vidmar
jem (Ljubljana)

19.50 Cikcak (Ljubljana)
20.00 TV dnevnik (L.iubljanft)
20.30 3—2—1 (Ljubljana)
20.35 Zadnja noč otroštva — ro

munski film (Ljubljana)

16.00 Vsak dan za vas. 18.35 Mla
dinska oddaja: »Interna 469« 19.00 
Lahko noč, otroci! 19.15 Minute 
z ansamblom Zadovoljni Kranjci.
20.00 Simfonični koncert ork« t- 
ra  Slovenske filharmonije. 22.15 
Za ljubitelje jazza.

■  TOREK, 22. APRILA: 8.08 
Operna matineja. 8.55 Radijska 
šola za srednjo stopnjo — Skriv
nostni ključ. 10.15 Pri vas do
ma. 11.00 Poročila — Turistični 
napotki za tuje goste 12.30 Kme
tijski nasveti — Inž. Vilko Stem: 
študije o dolgoročnem programu 
razvoja kmetijske in živilske in
dustrije pri nas. 12.40 Slovenske 
narodne pesmi. 13.30 Priporočajo 
vam . . 14.05 Glasbeno udejstvo
vanje mladih. 15.20 Glasbeni in- 
terme2ao. 16.00 Vsak dan za vas.
18.15 V torek na svidenje! 18.45 
Svet tehnike — Inž. Janko Ču
ček: Lanska poraba plastičnih 
mas. 19.00 Lahko noč, otroci!
19.15 Minute s pevcem Ninom 
Robičem 20.00 Od piremiere do 
premiere. 21.15 Deset pevcev — 
deset melodij.

■  SREDA, 23. APRILA: 8.03
Glasbena matineja. 8.55 Pisan svet 
pravljic in zgodb. 10.15 Pri ^  
doma. 11.00 Poročila — Turističm 
napotki za tuje goste 12.30 
Kmetijski nasveti — Inž. Tone 
Horvat: Primeri napredne reje
živine pri kooperantih. 12.40 Od 
vasi do vasi 13.30 Priporočajo 
vam . . 14.35 NaS posluSalci če. 
stitajo m pozdravljajo. 15.40 Naš 
podlistek — R Tagore: Mož iz 
Kabula 16.00 Vsak dan za vas.
17.00 Mladina sebi m vam 18.40 
N ^  razgovor. 19.00 Lahko noč. 
otroci! 19.15 Minute z ax:samblom 
Mihe Dovžana. 20.00 »Ti In ope
ra« 22.15 S festivalov jazza

■  ČETRTEK, 24. APRILA: 8.08 
Operna matineja. 8.55 Radijska 
šola za višjo stopnjo (ponovitev) 
— Nenavadni pogovori -  ^  
10 15 Pri vas doma 11.00 Poroči, 
la — Turistični napotki za tuje 
goste. 12.30 Kmetijski nasveti -  
Inž. Vukadin Sišakovič: O Izbiri 
sredstev za varstvo v vinogradih 
12.4(V Pihalni orkestri na kon
certnem odru 14.05 »Mladina po
je«. 14.40 Enajsta šola, 16.00 
Vsak dan za vas 17.05 Četrtkov 
simfonični koncert 18.15 Iz n ^  
ših studiov 19.00 Lahko noč. 
otroci! 19.15 Minute s pevcem 
Ladom Leskovarjem 20.00 Četrt
kov večer domačih pesmi ’.n na
pevov 21. Glasbeni nokturno 
22-15 Komomo-glasbeni večer

14.30 TV v šoli -  ponovitev -  
(Zagreb)

15.25 Nemščina -  ponovite« (Za. 
greb) _

15.55 Nogomet Spartak : Ajax (Tr. 
nava) (IV)

17.45 Tiktak. Kako sta si mački 
kupili televizor (Ljubljana)

18.00 Risanka (Ljubljana)
18.15 Po Sloveniji (Ljublana)
18.4j  Turobna jesen — serijski 

film (Ljubljana)
19.45 Cikcak (Ljubljana)
20.00 TV dnevnik (Lubljana)
20.30 3—2—1 (Ljubljana)
20.4J A Marodič: Romantične duše 

— oodaja iz cikla Mali oglasi 
(Ljubljana) ^

21.25 Kulturne diagonale (Ljub
ljana)

22.15 Wojeck -  serijski fibm —
23.05 Poročila (Ljubljana)

PETEK, 25. APRILA

9.35 TV v šoli (Ljubljana)
11.00 Francoščina (Beograd)
14.45 TV v šoli — ponovitev — 

(Zagreb)
16.10 Osnove splošne izobrazbe — 

(Be<^ad)
16.45 Madžarski TV pregled (do 

17.00) (Beograd)
17.55 Serijski film (Ljubljana)
18.15 Mladinski koncert — (Ljub

ljana)
19.00 V središču pozornosti (Ljub

ljana)
19.45 Pet minut za boljši jezik — 

(Ljubljana)
19.50 Cikcak (Ljubljana)

ČISTI TON IN JASNA SLIKA -  samo z antenami ELRADA!

PONEDELJEK, 21. APRILA

9.35 TV v šoli (Ljubljana)
10.30 Ruščina (Zagreb)
11.00 Osnove splo&ie Izobrazbe — 

(Beograd)
14.45 TV v Soli — ponovitev — 

(Zagreb)
15.40 Ruščina — ponovitev — (Za

greb)
16.10 Angleščina (Beograd)
16.45 Madžarski T \' pregled (do 

17.00) (Beograd)
17.45 Tiktak (Ljubljana)
18.00 Slavnostna seja CTK ZK — 

proslava 50 let partije (Ljub. 
ijana)

18.50 Godala v ritmu — n. — 
(Ljubljana)

19.20 Ljudje in zgodovina — repor
taža (Ljubljana)

19-45 Cikcak (Ljubljana)
20.00 TV dnevnik (LjubMana)
20 30 3 -2 —1 (Ljubljana)
20.25 Naša pesem: Prenos koncerta 

Invalidskega zbora ob 25 let
nici ustanovitve (Ljubljana)

20.50 Pran 2!žek; Napravite mi 
to deželo nemSko — I de’

^  (Ljubljana)
22.05 Svetovno prvenstvo v nameas- 

nem tenisu — posnetek 1» 
MUnchna (Ljubljana)

22.25 The Illinois Jazz Band — U 
(Ljubljana)

22.55 Svetovno prvenstvo v nam a. 
nem tenisu — posnetek iz 
MUnchna (Ljubljaria)

23.35 Poročila (Ljubljana)

SREDA, 23. APRILA

9.35 TV v šoli (Ljubljana)
17.15 Madžarski TV jwegled — (do 

17.30) (Beograd)
17.45 20 Slavnih — oddaja za otro-- 

Ice (Zagreb)
18.30 En Prangals (Ljubljana)
18.45 Poljudru) znanstveni fUrh — 

(Ljubljana)
19.15 Popularna glasba (Beograd)
19.45 TV PROSPEKT (Zagreb)
20.00 TV dnevnik (Ljubljana)
20.30 (Seraldine — glasbeno baletni 

fl’m (Ljubljana)
20.55 Nogomet Milan ; Manchester 

(Evrovizija)
v  odmoru 3—2—1 (Ljubljana)

22.45 Poročila (Ljubljana)

ČETRTEK, 24. APRILA

9.35 TV v šoli (Ljubljana)
10.3) Nemščina (Zagreb)
11.00 AngleSčlna (Beograd)

20.00 TV dnevnik (Lubljana)
20.30 3—2—1 (Ljubljana)
20.35 Film (Ljubljana)
22.05 Veš, vem — qul» posnetdc 

TV Zagreb (Ljubljana)
23.35 Poročila (Ljubljana)

SOBOTA, 26. APRILA

9.35 TV v šoli (Ljubljana)
14.50 Wembley: Nogometni finale

za pokal Anglije (Evrovizija)
17.35 France Bevk: Cmi bratje — 

mladinska igra (Ljubljana)
18.15 Narodna glasba (Ljubljana)
18.45 Jugoslovanska revolucija — 

filmska serija (Ljubljana)
19 15 Koraki v svobodo — prenos 

Iz Velenja (Ljubljana)
19.45 Cikcak (Ljubljana)
20.00 TV dnevnik (Lubljana)
20.30 3—2—1 (Ljubljana)
20-35 Fran Žižek: Napravite ml to 

deželo nemško — II d e l. — 
(Ljubljana)

21.45 Nastop Invalidskega pevskega 
zbora (Ljubljana)

22.00 Filmska burleska (Ljubljana)
22.15 Maščevalci -  serijski film -  

(Ljubljana)
23.05 TV Kažipot (Ljubljana)
23.0C Poročila (Ljubljana)

BB

PO SLEDI GOREHJR
Vaša priložnost
Brez odlašanja sledite izdelkom Gorenja. 
Sodelujte v tej nagradni igri.
Pošljite na naslov tovarne razglednico 
svojega kraja.
Na razglednico napišite poleg svojega 
naslova številko garancijskega lista izdel
ka Gorenje, ki ga imate.
Če izdelka nimate, pa četudi ga ne name
ravate kupiti, pošljite samo razglednico 
s svojim naslovom na

»GORENJE«
Tovarna gospodinjske opreme 

VELENJE 
(PO SLEDI GORENJA)

K om isija za delovne 
odnose p ri podjetju

„KOVINAr
Kočevje
r a z p i s u j e
prosta delovna m esta
za

dva kvalificirana 
inštalaterja 
centralne kurjave
in

dva vodovodna 
inštalaterja

v glavnem za dela 
v Ljubljani

Nastop službe možen 
takoj, sam ska stanova
n ja  zagotovljena, v do
glednem času tudi d ru 
žinska.

Prijave je  treba poslati 
na naslov

»KOVINAR«
KOČEVJE

LlPlSAN — insekticid s tiitrim delovanjem

LIPISAN — uničuje muhe, komarje, ose, molje 
in druge insekte

LIPISAN — zanesljiv in razen tega še parfumiran

LIPISAN — naj*boijši prijatelj v vsakem 
go^odinjstvu

P R O I Z V A J A

R A D O N . J A  S i s a k

Trgovsko
gostinsko podjetje

JELKA
RIBNICA
NA DOLENJSKEM

r a z p i s u j e  
prosti delovni mesti

2 NATAKARJEV 
ALI NATAKARIC

POGOJI:

kvalificiran ali polkva- 
lificiran gostinski dela
vec.

Prijave pošljite osebno 
ali pismeno na naslov:

Trgovsko
gostinsko podjetje 

»JELKA«,

RIBNICA
NA DOLENJSKEM

Če Želite
odgovor ali naslov iz m a
lih oglasov, nam  pošljite 
v pismu dopisnico ali 
z a ia ^ o  za 50 p>arl

UPRAVA LISTA

UNIOR
orodje za vsak dom!

U N IO R

VzgojnovarstvenI
zavod
Novo mesto
Kristanova 12/a

r a z p i s u j e  
delovno mesto

POMOŽNE
NEGOVALKE
v oddelku NOVOTEKSA, 
Novo mesto

Pogoj; končana osem 
letka.
Rok prijave na razpis 
je  15 dni po objavi.



VlEM  TEDNU VAS ZANIMA

Petek, 18. aprila — Konrad 
Sobota, 19. aprila — Ema 
Nedelja. 20. aprila — Neža 
Ponedeljek, 21. aprila — Simeon 
Torek, 22. aprila — Leonida 
Sreda, 23. aprila — Vojko 
Četrtek. 24 aprila — Jurij

• = K I H
Brežice: 18. in 19. 4. francoski 

barvni film »Osamljena zvezda«. 
20. in 21, 4. angleška barvnd film

»Feribot za Hongkong«. 22. In 23. 
4. ameriški barvni film »Vera 
Kniz«.

Črnomelj: od 18. do 20. 4. ame
riški barvni film »Komedijenti«.
22. in 23. 4. francoski barvni 
film »Redovnica«. 23. in 24. 4. 
jugoslovanski barvnd film »Sara
jevski atentat«.

Kočevje — »Jadran«: od 18. do 
20. 4. ameriški barvni film »Slav
ni revolvervaš«. 21. 3. ameriški 
barvni film »Dvojnik«. 22. 4.
jugoslovanski film »Pred resnico«.
23. 4. anglešiki barvni film »U- 
pomikiff. 24. 4. francoski barvnd 
film »Johny Banko«.

Kostanjevica: 20. 4. francoski
barvni film »Obračun v Bankotu«.

SLUŽBO DOBI
DEKLE, ki ima veselje za delo t  

bifeju, sprejme bife Lojze Buko
vec, Ljubljana — Zalog 196. H ra
na in stanovanje zagotovljena.

MIZARSKEGA POMOČNIKA ali 
IJHučenega delavca na strojih 
sprejmem takoj. Stanovanje p ri
skrbljeno. Vinko Kamin, Avsdova 
36, Ljubljana.

GOSPODINJSKO POMOCNICX) — 
pridno tn pošteno, sprejme go
stilna Cilka Lukež, Brežice.

GOSPODINJSKO POMOCNICO 
sprejme 3..član6ka odrasla družL 
na Inž. PauluSa, Bled, Bibenska 
št. 9

KVALIFICIRANI MIZAR ali leso- 
strugar, vojaSftme prost, dobi 
službo. Hrana in stanovanje pre
skrbljeno, f'Iača po dogovoru. 
Lahko je tudi nekvalificiran a da 
inaa veselje do te stroke. Zlata 
Žitnik, Visoko 71, pošta Šenčur 
pri Kranju.

GOSPODINJSKO pomočnico sprej. 
mem. Plaiča visoka. Dr. DuSa 
MezgollC, Ljubljana, Dol<Mnitska
21, Dravlje.

NUDIM HRANO in sobo žetuki 
(prednost imajo upokojenke), ki 
bd hotela paaiti na dva otroka 8 
u r. Ostalo po dogovoru Naslov v 
upravi Usta (712/69).

MIZARSKEGA POMOČNIKA in va
jenca mrejm em  takoj. Stanova
nje in hrana v hiši. Jože Peter, 
nclj. Strojno mizarstvo, Škofja 
L o ^ , Grajska pot 14.

MLADO DEKLE (nad 18 let), za. 
četndca, ki ima veselje za delo t  
gostilni, dobd takoj sltižbo pri 
Marijd Ceme, gostilna, Brežice, 
Zakot 35. Predstavite se v B r d 
cah ali s pismeno ponudbo,

ISCEM 2ENSKO za varstvo dveb 
otrok v dofjoldanslcein čajsu. 
Kruljac. Vrhovčeva 10, Novo meu 
sto.

SLUŽBO DOBI dober avtoličar. 
Gustl Pilit, Ljubljana.Sentvld, 
Stanežiče 10. telefon 51.801.

SLUŽBO IŠČE
TRIKRAT TEDENSKO eram po 4 

ure dopoldne p o ^ ra v lj^  k dc>bri 
<tružinl t  Novem mestu. Sem za
nesljiva in poAtena. Plačdlo po 

voru. Naslov t  upravi

PRODAM čm  salonski klavir, ku. 
hinjska konstrukcija znamke Ka
rel Hamburger, Ana Rus, Treb. 
nje 17.

PRODAM otroško posteljico in sta
jico. Interesenti naj se zglase 
14. uri. Mestne njive, blok H, 
stanovanje 11.

PRODA.M malo rabljen varilnd apa
rat Transformator. Stane Jakše, 
Regerča vas 86, Novo mesto.

TRAKTORSKO 3-tonsko prikolico 
Ugodno prodam. Ivan Zujjanfiič, 
Kt^ko, C ^ ta  k r ^ h  žrtev IM.

PRODAM skoraj nov italijanski 
otroški kombiniran voziček.
Medle, 2abja vas 88. Novo mesto.

PRODAJAM semenski krompdr — 
igor. Cena 0,60 din. Drenik. Ci
kava, Novo mesto.

PRODAM seno — ugodno. Noedav 
v upravi lista.

PROD.AM skoraj nov magnetofon 
(še garancija) na obroke in novo 
zračno puSko. Naslov v upravi li
sta (715/69>

MOTORNA VOZILA

PROD.AM dobro ohranjen mofted 
T-12. Koncilja, Straža 75 

PRODAM MOPED T-12, leto izde
lave 1967, po ugodnd ceni, Vili 
Horvat, Zalog 26, Novo mesto. 

PRODAM ZASTAVO 1300, letnik 
1968 — september. Prevoženih 
9.500 km; ogled možen vsak dan 
od 15. ure dalje Cesta herojev, 
9, Novo mesto,

NOV MOPED T-12 prodam. Dam 
tudi na posojilo ali zamenjam za 
betonske bloke. Ogled ob delav. 
nikih od 14. do 15. ure pri Jo
žetu Kicu, Samski dpm. Pionir, 
Novo mesto.

U(K)DNO PRODAM motor — tri
cikel v voznem stanju. Naslov 
v upravi Usta (673/69).

PRODAM skoraj nov avto »Skoda« 
v odličnem stanju. Naslov v 
upravi bsta (678/69).

POCENI PRODAM registriran mo
ped Tomos. Mihael Tomfiič, Sev
nica. Savska 14 

FIAT 600 D. letnik 1961, 65.000 km. 
prodam. Trdinova 11, Novo roe- 

Infoamacije po 14, url p o p ^
dan.

KUPIM
(

PRI RAZNIH DELIH pomagam po 
shižbd, 7 u r dnevno. Naslov t 
xq>raivt liste (714/69).

STANOVANJA
ISCEM opremljeno sobo v Novem 

mestu. Naslov v urTavl Usta 
(684/69).

ISCEM SOBO v Novem mestu ali 
bližnji okolici. M<^inost pranja 
in kuhanja. Naslov v upra/vl li
sta  (702/69).

ISCEM STANOVANJE ali sobo 8 
kuhinjo v Novem mestu. Naslov 
T upravi lista (708/69).

KUPIM novejfto kosilnioo, 16 zob 
Prosim ceno In opis. Miha Ster
gar, Slogonslco 15,

POSEST

PRODAM
PRODAM malo rabljeno kosilnioo 

Alx.<ina z žetveno napravo. Prano 
Derganc. Semič.

PRODAM vprežno kosilnico i  že
tveno napravo, puhalnik za seno, 
rabljena okna — vse v dobrem 
stanju. Danijel Potokar, Bračje 
selo 9, Trebnje.

PRODAM kotel za kuhanje Sganja, 
otroSki športni voziček In travnik 
T  Malih Bruandcah. Aloja Novak, 
Ratež 3, Brusnice.

PRODAM suho seno in otavo, Hra. 
sta r, Bršlln 17, Novo mesto.

UGODNO PRODAM nov enofaaail 
hidrofor za hi£nl vodovod za 160 
din. Janeae SimeiK:, Dol. Straža 
23, Straža.

PRODAM dobro ohranjeno kuhinj. 
sBco pohištvo. Starič, Ljubljanska
16, Novo mosto.

PRODAM MLATILNICO, dvohraad. 
xtl in trofara2xkii phig in kosilnioo 
xa trak tor Ferguson. Cdril Soni- 
Car, Mali Slatnik 6, Novo mosto.

PRODAM dedovno mizo po ugodni 
oeni. Urbandja, Zagrebška 6, No
to  mesto.

UGODNO PRODAM dve kompletni 
postelji in  dvo nočni omarici. 
Naslov v upravi lista (676/69).

PRODAM kromaUčno hannonitu} i  
registrom. Julij Skuhdc, (JegelnJcft 
H i Noto meoto.

1000 m* njive dam v najem v Loč
ni. Alojzija Roesman, Glavni trg 
4, Novo mesto.

PRODAM 2 ha gozda in dve njivi v 
izmeri 1 ha. Stefan Mavsar, Sele
4, Črnomelj.

PRODAM njivo (25 arov) Naslov 
v upravi lista (696/69).

k u p im  aU vzamem v najem 
ko hišico v okolici Novega me. 
sta. Naslov v upravi lista — 
(701/69)

PRODAM VINOGRAD z zidanico 
in sobo v Trški gori. Dostop mo- 
zen z avtom. Na^ov v upravi H- 
sta (703/69).

PROD.\M hišo v dobrem stanju t  
bližini mesta. Naslov v upiravl 
lista (704/69).

PRODAM novejšo hdšo v Trebnjem. 
Kmetec, Trebnje 82.

RAZNO
v  SOBOTO je ušel papagaj aeleno. 

rumena bajve, sliiu na ime Piki, 
Kdor ga najde, naj ga proti no. 
gradi vrne na naslov HodMk, W. 
lančeva 11, Novo mesto.

SODČEK, izgubljen 12. aprila od 
priključka avtoceste do Bučne va
si, vmi;te proti nagradi na Posta
jo milice Novo mosto.

DESETTISOCI vaSih sotrpdnov, ki 
8 0  kakor vi bolehali na želodcu, 
iolču in črevesju, so se pozdra. 
vili 2  učdnkovltim naravnim zdra. 
vilom — rogaSkim DONAT vrd- 
cem. Zahtevajte DONAT v svoji 
trgovini! V Novem m estu ga do
bit« r<ri HMELJNIKU, STAN. 
DARDU (MERCATORJU) in DO. 
LENJKI

ŽENIN IN NEVESTA, ne pozabi
ta: modenv) izdelane poroono p r
stane d c ^ to  pri Otmarju Zidari, 
ču, zJatarju v Ljubljani, Gospou

5 (poleg undvonso).

23. 4. francoski barvni film 
»Prezir«.

Metlika: od 18. do 20. 4. amerL 
ški barvni film »Grofioa iz Hong. 
kongau«. Od 18. do 20. 4. fran. 
coski film »Ujeti kaplar«. 23. in
24. 4. francoski film »Maščevanje 
podzemlja«.

Mirna: 23. in 24. 4. italdijanski 
barvni film »Sedem zlatih mož«.
19. in 20. 4. italijanski barvni 
film »Sedem zlatih mož«. 19. in
20. 4. ameriški film »Svet Suzi 
Yong«
Mokronog: 19. in 20. 4. ameriS.
ki film »Tanka rdeča linija««.

Novo mesto: od 18. do 21. ita- 
Ujansko-španslkl barvni film »So. 
kolov plen«. Od 22. do 24. 4.
ameriško-mehiški barvni film »48 
ur do smrti«.

Novo mesto — Dom JLA: od
17. do 20. 4. italijanska film »Osa
mljeni iz Nevade«. 21. in 22. 4. 
jugoslovanski film »Lelejska go
ra«. 23 in 24. 4. španski film 
»Jastreb' iz Kastilije«.

Ribnica: 19. In 20. 4. nemški
barvni Cilm »Ne svidenje po 
vem morju«.

Sevnica: 19. in 20. 4. francosko, 
italijansid film »Brigade antd- 
gang«. 23. 4. nemški film »Grba
vec iz Sohoja«.

Sodražica: 19. in 20. domači 
barvni film »Sut«.

Trebnje: 19. in 20. 4. ameriški 
barvni kavbojski film »Geronimo«.

kc^ošd po moji zemlja, če  tega ne 
bo upoS^ervaJ, ga bom sodno prega- 
iVjal. Vinko Gregorc, Nove Ložine
6, Stara cerkev, Kočevje,

Jožefa Vovk, Jama 10, Dvor, pre
povedujem paSo koikoši po moji 
i^ivi in vrtu. Kdor rcepovedi ne ' 
bo upošteval, ga bom sodno pre
ganjala.

Polona Moravec, Benečija 2, 
Trebnje, prepovedujem vsako vož. 
riijo, hojo ter pašo rac po travniku 
na Kamnem potoku. Kdor tega ne 
bo upošteval, ga bom sodno pre
ganjala.

Marjan Malešič, Gradec 41, Befa 
krajina, prepovedujem pašo perut
nine ^  mojem vrtu sosedoma 
Stampoharju in SUpaniču. Ce pre
povedi ne bosta upoštevala, ju 
bom sodno preganjal.

Justin Hirm, Regerča vas 59, No. 
vo mesto, prepovedujem pato ko- 
košd, obračanje z avtomobili in  ho
jo po moji zemdji. Kdor tega ne bo 
upošteval, ga bom sodno i>reganjal.

APRILSKO VREME
V PREGOVORIH

Ce sončen je  april in suh, 
bo maj za lepo vreme 
gluh. — Ce je na Siksta 
polje zeleno, bo letina do
bra in zrnje kleno. — Ce 
je  na Jurjevo sončno, to 
plo, tr ta  bogato rodila bo.
— Ce Ju rij toplo vreme 
zakuri, širora pom ladi od
pre duri. — Ce na Marka 
bliska, grm i, slane, pozebe 

se bati več ni.

LUMNL MENE;

16. 4. B ob 19.16
24. 4. )  ob 20.45
2. 5. ® ob 06.12

Matija Kren, Verdim 11, Uršna 
sela, prepovedujem i»šo  kokoSi po 
mojem vinogradu na Lubancu. 
Kdor tega ne bo upošteval, ga 
bom sodno preganjal.

Franc Zupančič, Birčna vas 32, 
Novo mesto, prejdioujem besede, 
Id sem jih iz r^ e l o Ivanu Žagar, 
ju iz Birčne vasi, ker so neresnič
ne.

Prepovedujem Janeau Jakšetu iz 
Orehovice 7 kakršnokoli sečnjo v 
gocsdu »Polane«,, ker sva so!astnika 
do razdelitve gozda. Hkrati jTepo- 
vedujem vsako vožnjo po go ^u , — 
Franc Jakše, Orehovica 2."», Sent. 
jem ej.

Gozdni obrat Novo mesto prepo. 
veduje odlaganje kakršnihkoli od. 
padkgv na vrtu (oileg upravne stav
be v Kandiji. Prepoved/ujemo tudi 
hojo prek vrta in parkiranje avto
mobilov. Kdor tega ne bo upošte
val, ga bomo sodno preganjali.

Roz) Medle, Zerjavin 1, Brusnice, 
prerjovedujem, hojo, vožnjo in pa
šo po mojem p o ^ tv u . Kdor tega 
ne bo upošteval, ga bom sodno 
preganjada.

VP 8862 Novo mesto razpisuje li
citacijo za prodajo dveh konj. l i 
citacija bo v petek, 18. afrila  1969, 
od 8 do 12, ure v voja&nici v 
Pogancih, Gotna vas.

Marija Klepec s Stražnjega vrha
2, Cmomc^j, izjavljam, da ndsem 
plačnica dolgov mojega moža Aloj
za Klepca in da prepovedujem od- 
tujite>v in prodajo mojih premičnin 
in ner^remdčnin.

Alojziju Pinozu, Nove Ložine 3, 
S i m  cei*ev prepovedujem paSo

D n ^  sestri Justi Skrifako, ki se 
nahaja v Nemčdji, za njen rojstni 
dan iskreno čestitata Lojzka z 
možem, Tonetom in mama. Viktorju 
pa lep poadrav.

Prav je, da zveste:

192 prispevkov!
■  Na razpis »STE IZKORISTILI VSE SVOJE 

SPOSOBNOSTI?«, ki smo ga objavili v našem 
listu 27. februarja in 6. marca, smo do 15. aprila 
dobili 192 prispevkov, ki jih je poslalo 133 naših 
sodelavcev: kmečkih mater in možakov, deklet ter 
fantov, izobražencev, upokojencev, vojakov, de
lavk in delavcev, študentov, uslužbenk in drugih 
naših-naročnikov. Neverjeten usi>eh oz. odziv na 
naše vabilo jo. komisiji, ki smo jo postavili, nalo
žil toliko dela, da verjetno do obljubljenega 8. mar 
ja še ne bomo mogli razglasiti ocen. Zato lepo 
prosimo: potrpite, da komisija v redu prebere in 
oceni vse poslane prispevke! Medtem nam ne 
pošiljajte pošte, kaj je z vašim prispevkom, ker 
ne bomo mogli posamič odgovarjati vsem, ki so 
delujejo v našem natečaju!

■  Avtorja poslanih prispevkov s šifro »Lipče« 
(oddano v Novem mestu) ter »Velikonja« (odda
no v Straži) naj takoj pošljeta svoj naslov, sicer 
njunih prispevkov komisija ne bo brala. Pogoj 
našega razpisa je bil, da moramo v uredništvu 
poznati celi naslov sodelavca, na željo piscev pa 
bomo nagrajene in sprejete sestavke objavljali 
ali s polnim podpisom, na željo posameznikov pa 
tudi samo s kraticami ali z izmišljenim imenom, 
ki so ga navedli kot šifro poleg svojega pravega 
imena.

■  Za zdaj: iskrena hvala za zaupanje in po> 
slane zgodbe! Mnoge med njimi so vredne, da jih 
preberejo v s i‘naši naročnilu in bralci! Veselimo 
se že vnaprej, ko jih bomo začeh tiskati v Do
lenjskem listu.

Vse sodelavce lepo pozdravljamo!

UREDNIŠTVO DOIJSNJSKEGA LISTA

Ob nenadomestljiv^ izgubi našega 
dragega moža in očeta

ALOJZA MAKŠETA
iz Vrhpeči — Mirna peč 

se iskreno zahvaljujemo vsem so  ̂
rodnikom, sosedom in znancem za 
Izrečeno sožalje in darovalcem 
cvetja in vencev ter za zadnjo po
slovitev. Posebno se zahvaljujemo 
sdcciji za vzdrževanje prog Novo 
mesto za podarjeno denarno 

pomoč.
Žalujoči: žena Ana, otroci in 
sorodniki

Ob nepričakovani izgubi naše draee 
sestre

ROZALIJE GAZVODA
iz. Skitjanč 

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki 
so jo  ^Jiremili na zadnji poti, nam 
izrekli sožalje ter ji poklonili ven
ce in cvetje. Vsem za vse iskrena 

hvala.
Žalujoča sestra Francka z dm- 
žino

Ob nenadomestljinri izgubi naSe 
ljubljene mame^in stare  mame

FRANČIŠKE GORNIK, 
roj. PETRIČ

se prisrčno zahvaljujemo gospodu 
dr. Božidarju Tomdču iz Kočevja, 
ki jo  je obiskoval ves čas njene 
bolezni, jo zdravil in tolažil ter 
ji tako lajšal zadnje dneve življem 
nja. Obenem se zahvaljujemo gospe 
Katica Leskovšek, ki ji je stregla v 
dopoldanskem času. Iskrena hvala 
tudi gospodu župniku iz Sodražice 
za poslovilne besede in vsem osta
lim, ki so jo obiskali, ji darovali 
vence in jo spremili na zadnjo poti. 

Žalujoče hčerke z družinami: 
Tršič in .‘̂ krjanc Iz Kočevja, 
Avsec iz I>,ubijane, Zajc iz ZL 
maric in Glavan iz Šmarjete

ESKPRESNO IZDELUJEM vse
vrste avtomobilskih in stanovanj
skih ključev, Pavel Zore, Glavni 
trg 2 (vhod skoai vežo). Novo me
sto.

Ob prerani izgubi naše žene. mame 
in stare mame

CECILIJE KRIŽE
iz Občic p ri Dol. Toid’.cah

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki 
so <o zadnjikrat obiskali ob mrtva
škem odru in vsem, ka so jo spre
mili na zadnji poti in nam izrekli 
sožalje. Posebno .se zahvaljujemo 
gospodu župniku iz Dol, Toplic za 
iskrene besede, tolažbo in pogrebni 

obred
Žalujoči mož, sin Jože z druži.
no in hči M ari z družino

Ob nenadomestljivi izgubi ljubega 
moža, očeta in starega očeta

JANEZA TKALČIČA
iz Belčega vrha 33

se iskreno zahvaljujemo vsem so
rodnikom, prijateljem  in so-sedom, 
ki so ga v tako velikem številu 
spremili na zadnji poti, zdrav.stve- 
nemu osebju na pljučnem oddelku 
Splošne bo’nice Novo mesto, zdrav, 
niku dr, Smrečniku za pomoč pri 
zdravljenju in vsemu osebju zo po- 
strežbo, tovariSu Leopoldu Bečaju 
za poslovilne besede pri odprtem 
grobu in za darovani venec, gospo
du župniku iz Dragatuša za dušev
no jjomoč, gospodu župniku Žab
karju, ki ga je spremil v večnost. 
Lepa hvala tudi zidravnikom in 
zdravnicam v zdravstvenem domu 
v Črnomlju, posebno dr. Slamavu, 
k ^ o r  tudi rešilni postaji Črnomelj, 
Miranu in Stanetu Brunatu. Vsem 

prav lepa hvala.
Žalujoči; 2eiw Marija, sin M*, 
tija  Za družino, sin Jože z že. 
no, hčerk« Angela s družino in 
drugo sorodstvo

Ob bridki izgubi naše drage sesdre, 
mame in stare mame

ANE FIFOLT
8 Potoka pri Straži 

se iskreno zahvaljujemo vsem ao. 
rodnikom in znancem, še foseboj 
Pa vaščanom, ki so nam ^ a li ob 
strani v težkih trenutkih, zastopu 
nikom sindikalne p o d ru ^ c e  po
djetja NOVOLES, TDP Straža, UJV 
Koper tor Zavarovalnici Sava v 
Ljubljani za podarjene vence. Po. 
sdbna zahvala gospodu župniku za 

spremstvo.
Žalujoči: sestra Marija, sinovi 
Jože, Tone in Vestcr z družL 
nand in hčere

NESREČE
Dobruška vas: 

zadremal za krmilom
Mujo Kečenovič iz Bora se je 

8. aprila zjutraj peljal z osebnim 
avtomobilom iz Zagreba proti Lju
bljani. Pri Dobruški vasi je med 
v c ^ jo  zadremal. Avtomobil Je zdr
knil s ceste, zadel betonski zid 
kanala, se od tam odbil in obstal 
na njivi. Voznik Je dobil poškodbe 
na nogi. Škodo so ooendili na 3 .0 0 0  
din.

Dobliče: vozil 
po levi strani

7. aprila popoldne sta se na ne
preglednem ovinku v Dobličah sre
čala avtomobilista Prane Kočevar 
iz Kočevja in Dušan Majerle iz 
Črnomlja, ki je začasno na delu 
v Nemčiji. Majerle je na ovinku 
vozil po levi strani in treščil v 
Kočevarjevo vozilo, škode je bilo 
za okoli 4.000 din.

Zagorica: avtomobilista 
vrglo v gozd

Ivan Kutnar iz Križa pri Žužem
berku Je 7. aprila potoval z oseb
nim avtomobilom iz Žužemberka 
proti Dobrniču. Pri Zagorici je za
peljal na vzbokllno. Vozilo je s 
ceste zaneslo na strmino, n^car 
se je znašlo v gozdu, škodo so 
ocenili na 1.000-din.

Meniška vas: 
avtomobil v škarpo

7. aprila je pri Meniški vasi za
neslo v škarpo osebni avtomobil, 
ki ga je vozil Roman Kavčič 1b 
Dolenjskih Toplic. Nesreča se je 
pripetila na ovinku, škodo so oce
nili na 850 din.

Novo mesto: trčenje 
pri PETROLU

7. aprila zjutraj je Martin Janc 
iz Novega m esta z osebnim avto- 
mobilom pri novomeškem PETRO
LU zadel v osebni avtomobil An
tona Kozoleta iz Zakota, za kate
rim je vozil v prekratki varnostni 
razdalji, škodo so ocenili na l.iJPO 
din.

Črnomelj: zadel 
ga je na parkirišču

12. aprila dopoldne je Anion Iva
netič iz Omote pri Semiču parki
ral osebni avtomobil pred samo
postrežno trgovino v Črnomlju. Za 
njim  se je do parkirišča pripeljal 
tudi Mariborčan Engelbert Mau- 
rin. Ko je 2avijal na parkirišče, je 
zadel Ivanetičevo vozilo. Škode ni 
bilo veliko.

Nesreča v Pišecah
Motorist Slavko Kocjan iz Pod

gorja se je 9. aprila zvečer peljal 
proti Brežicam. V Pišecah je pred 
njim stopil na cesto Jože Plevnik 
iz Dednje vasi, ki Je predtem stal 
v skupini fantov ob cesti. Kljub 
zaviranju je m otorist pešca zadel, 
da sta oba padla. Pri tem Je bila 
lažje poškodovana 8-letna hčerka 
motorista Danica Kocjan. Nudili 
so ji zdravniško pK>moč.

Pri prehitevanju ga je 
zadel

11. aprila popoldne se je kole
sar Jože Raič peljal iz Skopic pro
ti Krški vasi. Za njim  je pripeljal 
mopedist Anton Prah iz Dvorc. 
Pri prehitevanju ga je zadel v zad
nje kolo. Oba sta padla. Mopedist 
se je lažje poškodoval, Skoda pa 
znaša okrog 300 dinarjev.

Mopedist ni nakazal 
spremembe smeri

14. aprila zvečer se Je iz KrSke- 
ga proti Sevnici vozil z osebnim 
avtomobilom J c ^  Bizjak iz Trbo
velj, pred njim  pa mopedist Jože 
Kozole iz Loga, ki je nenadoma, 
ne da bi n a k a z i sprranembo sme
ri, zavil v levo. Voznik avtomobi
la ga Je zadel. Prt trčenju je 
mopedista vrglo na pokrov avto
mobila in nato na cesto, kjer je 
obležal v nezavesti. Odpeljali so 
ga v novomeško bolnišnico. Na 
vozilih je za okrog 5.000 dinarjev 
.škode.

LASTNIKI IM IZDAJATELJI: občinske konteren 
Ce SZDL Brežice, Črnomelj, Kočevje, Krško, Metli
ka, Novo mesto, Ribnica, Sevnica in Trebnje

UREJUJE UREEiNISKl ODBOR. Ione Go6mk 
(glavni In odgovorni urednik), Ria Bačer, Slavko 
Dokl, MiloS Jakopec, M arjan Legan, M arija Pado- 
van, Jože Primc, Jožica Teppey In Ivan Zoran Teh
nični urednik; M arjan Moškon

IZHAJA vsak četrtek — Posamezna Številka 70 
par (70 starih  dJn) — Letna naročnina; Jt2 Ndin 
(3200 Sdin), pohetna naročnina 16 novih dinarjev 
(1600 Sfllin); plačljiva je vnaprej — Za inozemstvo 
62.5() novih dmar.iev (6.!230 Sdln) oz. 5 am eriških do
larjev ali u.strezna druga valuta v vrednosti b am eri
ških dolarjev -  Tekoft račim p n  podr SDK v Novem 
mestu: 52l-«-9 -  NASLOV UREDNIŠTVA IN UPRA
VE- Novo mesto. Glavni trg 3 — Poštni predal; 33 — 
Telefon: (068 ) 21-227 — Nenaročenih rokopisov in 
fotografij np vračamo — Tiska CP »Delo« v Llubljam


