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Dvoletno izmikanje se končuje
Z osamosvojitvijo stanovanjskega gospodarstva se odpirajo kolektivu 

Stanovanjsko-komunalnega podjetja Ribnica nove naloge

V se kaže, d a  bdstvo p rob leona, k i n a j ga  se d a j 
re š ijo  v S ta n o v a n jsk o -k o m u n a ln e m  jx )d je tju  (S K P ) 
R ib n ica , še  v ed n o  n i dcw>]j zn an o  ja v n o s ti in  sam o 
u p ra v n im  o rg a n o m  SK P. P o  poregledu fin a n c ira n ja  in  
k re d i t i r a n ja  stanovam jsk©  iz g ra d n je  te r  u p o ra b e  
s re d s te v  o d  pixxianiih zgnre^b in  p o s lo v n ih  p ro s to ro v  
je  p o d ru ž n ic a  SD K  K o čev je  iz d a la  o d lo č b o , d a  m o ra  
S K P  o d p ra v iti n a s le d n je  n e z a k o n ito s ti:

B  S splošnim  aktom  do
ločiti višino in delitev sred 
stev za stroške upravljanja

MAGISTRALNA PROGA 
ELEKTRIFICIRANA!

Jutri poseben vlak 
številka EV 403 a

Velika delovna 2imaga k ra 
si napore Združenega želez
niškega transportnega pod
je tja  Ljubljana, ki bo ju 
tr i izročilo v prom et elek
trificirano progo^ Zidani 
m ost—Dobovar s ,tem  pa  bo 
zaključilo tud i elektrifikaci
jo  celotne m agistralne proge 
Jesenice—Dobova na svojem 
področju. Zato bo ju tri do
poldne ob 10. u ri na postaji 
Zidani m ost veliko slavje. 
Gostje se bodo pripeljali 
nanj s pKJsebnim vlakom št. 
EV 403 a iz L jubljane (od
hod ob 9. u ri), ob 10.45 pa 
bo vlak nadaljeval pot skozi 
okrašene postaje Breg, Sev
nica, Blanca, B restanica, Vi- 
dem-Krško, Brežice in Dobo
va, kam or bo prispel ob
11.41. Ob 12.40 s e  b o  i)O se b n i 
vlak št. EV 403 a  vračal v 
Ljubljano.

Za celotno Spodnje Posav
je  pom eni ju trišn ji dan ve
lik praznik, saj je elektrifi- 
pirana železnica pomemben 
korak naprej p ri vsestran
skem  razvoju gospodarstva, 
turizm a in vseh drugih pa 
nog. Kolekti\oi Z2TP Ljublja
na zato tudi naše prisrčne 
čestitke'.

za določene kategorije sta 
novanjskih hiš glede na or
ganizacijo in  delitev dela 
v zvezi z upravljanjem ;

I  prenesti z žiro računa 
na račun 720-5 p ri SDK sred 
stva am ortizacije staiiovanj- 
skih hiš in redno do 25. v 
mesecu za pretekli mesec 
vplačati na ta  račvm am orti
zacijo stanovanjskih hiš;

■  prenesti z žiro računa 
n a  račim  720-5 p ri SDK sred 
stva od prodanih stanovanj
skih hiš;

■  p renesti z žiro računa 
na račun 720-5 p ri SDK del 
najem nine za poslovne p ro 
store, ki se m ora po 40 čl. 
tem eljnega zakona vložiti v 
sklad stanovanjskih hiš;

■  prenehati z zbiranjem  
sredstev delovnih organiza
cij, k i se oblikujejo iz 4- 
odstotnega stanovanjskega 
prispevka itd.

Za popolnejšo obveščenost 
javnosti o tem  dolgoletaem  
problem u se m i zdi po treb 
no, da razložim  nekaj star- 
lišč občinske skupščine (OS) 
R ibnica, izraženih v neka
te rih  aktih , ki s ta  jih  spora
zumno sprejela OS in  SKP 
v feb ruarju  1968 in aprila 
letos.

OS si prizadeva že drugo 
leto uvesti zakonitost p ri i>o- 
slovanju s sredstvi stano- 
v a n jsk ^ a  gospodarstva in 
poslovnih lokalov, k i so n je 
na la st in last nekaterih pod
je tij. To pomeni; s statu tom

(N adaljevanje na 5. str.)

Mladi čestitajo 
vojakom

Za dan arm ade bodo, kot 
je že večletni obdčaj, ribniški 
šo larji obiskali domačo voja
ško enoto in vojakom  ’« r nji
hovim srtairešinam čestitali za 
njihov praanik. Ob tej p ri
ložnosti jim  bodo izvedlj pio
n irji in  m ladinci k ra jši kul- 

, tu rn i program . Na ta  dan 
bodo tud i učiteilji v šoli go
vorili učehcem o naši arm adi.

IZPIT USPEŠNO OPRAVLJEN — Precej obilne snež- 
ne padavine niso presenetile niti spravile v zagato 
novomeškega Cestnega podjetja, ki skrbi za 'ceste  na 
Dolenjskem; niti novomeškega Komunalnega podjetja, 

ki je uspešno očistilo novomeške ulice (na sliki).

ZIMSKE SLUŽBE NI PRESENETIL PRVI SNEG

270 ton soli na dolenjskih cestah
Dolenjski cestarji so v rekordnem času usposobili vse ceste na Doleiij- 
skem -  Vozniki naj bi v slabem vremenu raje ostali doma! -  Na ceste so

posuli tokrat kar 270 ton soli

Po vsej Sloveniji je snežilo. 
Tudi D olenjski ni prizaneslo. 
Snega je  za ta  letni čas na
m etalo precej. Vendar zim
ske sl'ožbe p ri novomeškem 
Cestnem podjetju  ni presene
tilo, bila je  pripravljena. Ta

koj je  nastopila in v rekord 
nem  času usposobila vse ce
ste, tako da so celo tovor
njaki bili na stranskem  tiru  
samo nekaj u r. Več o letoš-'

Učenci kočevske osnovne Sole, ki so člani biološkega 
krožka, lepo skrbijo  za rastline, ki krasijo  šolsko av
lo. Vzgojili so tudi banano, na kateri se je  razvil storž. 
Ko se je  razprl, se je  pokazal cvet, ki so ga fotogra
firali, viiko pa so poslali nam. (Foto-kino klub Ko

čevje)

Moška gripa?
Epidem ija gripe, k i Je 

konec novem bra zajela 
novomeško občino, se je 
začela 24. novembra,. 9. 
decem bra, ko o tem  po
ročam o, epidem ija še ne 
upada: v času dežurstva 
so zdravniki ugotovili 
1000 prim erov gripe, v 
am bulantah v Novem m e
stu  je  na dan po 500 bol
nikov, v am bulantah iz
ven Novega m esta pa  po 
100. Do zdaj je  zbolelo 
za gripo kakžnlh 4000 ob
čanov. Med bolniki so v 
veliki večini m oški. G ri
pa  je  težje vrste, večina 
bolnikov im a vročino nad 
38 stopinj. Zdravstvena 
služba je  okrepljena. Po
javni znaki gripe so; vro
čina z glavobolom, tišča- 
nje v prsih , z bolečinam i 
v rokah  in  nogah. Ne kli
čite brez potrebe zdrav
nika: bolnik naj leže, od
rasli naj jem lje 3-krat po
1 tableto andola na dan, 
otroci pa am inopirin. Bol
nik naj p ije  vroč čaj z 
limono. Če tra ja  vročina 
več kot 3 dni, kličite 
zdravnika! Bolniku ne da
ja jte  alkohola! P ri čaka
n ju  zdravniškega obiska 
bodite strpn i, ne zad iraj
te  se ned sestro  in  ji 
dajte  točen naslov stano
vanja. Če čakate zdravni
ka ponoči, prižgite na 
dvorišču luč, da bo laže 
naSti vrata!

n ji »generalki« te službe pa 
smo zvedeli iz razgovora z di
rektorjem  novomeškega Cest
nega podjetja inž. Ladom Kot- 
nikom.

— K ateri dan je bil naj
hujši?

»Najtežji je  bil petek, ker 
je  povsod snežilo. Vendar 
nam  je  to k ra t veliko pomagal 
novi park irn i p rosto r na 
Otočcu, kam or sm o lahko za
časno preusm erili vse težke 
tovornjake. K er n i bilo teh, 
smo lahko nem oteno čistili 
avtomobilsko cesto, če  pa b i 
bili tovornjaki predpisno 
oprem ljeni, bi lahko celo vo

zili. Ze precej časa ugotavlja
mo, da so najbolj skrbno 
oprem ljeni italijanski tovor
njaki, ki im ajo gvune za sneg 
in najboljše verige.«;,

— K akšna pa je bila slika 
vzdolž glavne ceste?

»Ob cesti so stali samo ne-

(Nadaljevanje na 5. str.)

Vlomilec v 15 sta
novanj prijet

Včeraj km alu p>o polnoči so 
delavci novomeške UJV p rije 
li moškega, osum ljenega, da 
je  v zadnjem  času petnajst
k ra t vlomil v stanovanja v 
Novem m estu. V času, ko to 
poročam o, še nism o mogli 
zvedeti za ime prijetega. Več 
o  tem  dogodku bom o poroča
li prihodnjič.

PO ŠESTI SEJI PREDSED
STVA ZKJ

Sporočanje 
resnice

Tisk v ogledalu uresni
čevanja družbene refor* 
me -  Nenadomestljiva 
vloga SZDL v demokra
tiziranja sistema javne

ga obveščanja

G radivo  p rveg a  vpra ša 
n ja , k i  so  ga obravn ava li 
na  n ed a vn i še s ti  s e j i  p red 
s e d s tv a  Z K J  —  ocena  je  
te k la  o  a k tu a ln ih  p ro b le 
m ih  d ru žb en eg a  p o lo ža ja  
in  v loge  in fo rm a tiv n ih  de 
ja v n o s ti  — d a je  bogato  
p od lago  za  p r ilo žn o s t, da  
se  » s is tem  in fo rm ira n ja  
v tk e  v  p o li tičn i s is te m  sa 
m o u p ra v lja n ja  n a sp lo h  in  
d a  bodo  vsa  sre d s tv a  o b 
vešča n ja  še  n a p re j k a r  
n a jb o lj  o d p r ta  p r o t i  v s e m  
sa m o u p ra v lja vcem « , k o t  je  
to  b ilo  m e d  d ru g im  rečeno  
na  te j  seji.

O d ru žb e n e m  p o lo ža ju  
in  v log i o b veščeva lne  d e 
ja v n o s ti  se  za d n je  čase  
m n o g o  go vori n a  različn ih  
kra jih . » In fo rm ira n je  ja v 
n o s t i  je  p o li tičn a  a k t iv n o s t  
in  n o rm a ln o  je , da  lju d je ,  
k i  na  te m  p o d ro č ju  dela jo , 
o d g o va rja jo  p re d  d ru žb o  
p ra v  ta ko , k o t  je  o d go vo 
ren  v sa k  n a š  'p o litičen  č lo 
v e k  p re d  d e la v sk im  ra zre 
d om , p re d  n ašo  revo lu c ijo  
in  p re d  o sn o v n im i revo lu 
c io n a rn im i te žn ja m i naše  
družbe«  — je  d e ja l E d va rd  
K a rd e lj v  ze lo  ž iva h n i raz
p ra v i o svo b o d i t is k a  in  
o d g o vo rn o s ti lju d i, k i  de 
la jo  p r i s r e d s tv ih  o bvešča 
n ja .

(Nadaljevanje na 5- str.)

OD 11. DO 21, DEC.
Okrog 17. decembra 

padavine z ohladitvijo 
in snegom do nižin, v 
ostalem  suho oziroma 
lepo, vendar večkrat 
megla. Do 17. decem
bra  postopno topleje 
do odjuge, po 17. de
cem bru pa bo zopet 
m raz. Dr. V. M.

Takšnih prizorov je  bilo v m inulih dneh najbrž precej; potniki so m o r ^  nem al^  
k ra t iz avtobusa in pom agati, da Je i  roba ceste, kam or se je  um aknil ^ p r o t t  

prihajajočem u yo^ u, prišel zopet nazaj na cesto (Foto: M. Jakopec)



tedenski
mozaik

PRED ZANIM IVO  REŠITVIJO

Stanovanjsko reformo 
speljimo do kraja!

Ali naj bi prihodnje leto stanarine zamrznili? 
S tem bi koristili predvsem občanom z višjimi 
osebnimi dohodki, zato bi verjetno bilo pravič
neje, da uresničimo že znana načela o stano* 

vanjski reformi

POD HELIKOPTERJEM — Južnovietnamsko oporišče »posebnih sil« v Bu Prangu 
v bližini kam boške m eje je že nekaj časa Izpostavljeno topniškem u in raketnem u 
obstreljevanju osvobodilnih sU. Na sliki: trije  am eriški vojaki so se stisnili pod 
helikopter, da bi se obvarovali raket, ki švigajo iz džungle. Telefoto: UPI

tedenski zunanjepolitični pregled

Predsednik N izon je  obda
ril guvernerje vseh petdese
tih  am eriških zveznih držav  
s koščki Lune, k i so jih  pri
nesli astronavti na Zemljo. 
Dejal je, da je  s tem  uresni
čil sanje politikov. Oni so sa
m o  obljubljali Luno, on 
p a . . .  A tenska vojaška vlada, 
k i  je  pravkar nadela nagob
čnik sredstvom  za javno ob
veščanje z  novim  zakonom o 
tisku, je  dala uničiti vseh  
70.000 plošč skladatelja Miki- 
sa Teodorakisa, ki živi v  kon- 
finaciji v oddaljeni vasi. Da 
ne bi ta ukrep ostal polovi
čarski, so Teodorakisa spet 
vtaknili v za p o r . . .  Neki kri
tik  je  ob primeru Solženicin 
zapisal, da so ruski voditelji 
in njihom birokrati zmeraj 
im eli »tenek posluh« za naj
boljša dela v ruski oziroma 
sovjetski literaturi. Preganja
li so njihove tvo rce . . .  Poro
čajo, da so Dubčka namera
vali poslati kot veleposlanika 
Č SSR v Turčijo. Toda stalini
s ti s tem  niso zadovoljni: 
Dubčka bt radi videli na za
tožni klopi, ne v Istanbulu. 
Dubček pa je  baje dejal, da 
je  po policu ključavničar in 
naj m u dajo ustrezno zapo
slitev . . .  Predhodni pogovori 
o om ejitvi strateškega oboro
ževanja med ZDA in ZSSR  v 
Helsinkih očitno potekajo u- 
godno, ker je tako malo sli
šati o tem, ka j se pogovarja
jo . Ce pogovori ne bi poteka
li ugodno, m enijo politični o- 
pazovalci, bi se verjetno Ru
si in Američani že zmerjali 
in  vkovali propagando^. . .  
Predsednik rasistične rode
zijske  vlade lan Sm ith  je o- 
gorčeno zavrnil trditve, da 
nova rodezijska ustava razlo
čuje m ed državljani prvega in  
drugega reda. »Vsi rodezijski 
državljani so enaki,k je  de
jal. Mislil jM  si je, da so bel
ci bolj enaki kakor č rn c i. . .  
Argentinski predsednik Onga- 
nia je posvetil deželo devici 
Mariji. Večina argentinskih  
ik o fo v  se te slovesnosti ni u- 
deležila. Eden izmed škofov  
je  dejal, da bi bilo bolje, če 
bi se Ongania posvetil social
nem u in gospodarskemu na
predku A rgentine . . .

V razpravi o okvirih eko
nom ske politike v prihod
njem  letu so v republiški 
skupščini sprožili t u i  vpra
šanje, kako bo s stanarinam i 
v prihodnjem  letu. V jajmo- 
sti se nam reč precej razpra
vlja o tako imenovani zam rz
nitvi stanarin , kar naj bi po
menilo, da prihodnje leto ne 
bi do k ra ja  izvedli stanovanj
ske reform e. Po n jej bi mo
rale stanarine prihodnje leto 
zadnjič tako povečati, da bi 
se približale ekonom skltn.

Glede tega pa so nm enja 
za zdaj še močno različna. 
N ekateri se zavzemajo za za
mrznitev, se pravi za to , da 
jih  ne bi povečali. To pravi
jo, bi prizadelo zlasti tiste 
z nižjim i osebnim i dohodki, 
ki si svojega stanovanja niso 
mogli kupiti in žive v stano-

TELEGRAMI
ATENE — Predstavnik grSkega 

zunanjega ministrstva je izjavil, 
da je dokument, ki ga je objavil 
londonski »Observer«, teš  da je 
premier Papadopulos pripravljal 
državni udar v Italiji, ponarejen.

NAIROBI — Kenijski volilci so 
na volitvah Jasno pokazali, da ni
so poselMio zadovoljni s sedanji
mi ljudmi v deželi. Zaupanje vo 
liloev je zgubilo pet dosedanjih 
ministrov in nad dve tretjini po
slancev.

PARIZ — Tuje časopisne agenci
je poročajo, da so v nacionalnem 
institutu za zdravstvo v Bethesdi 
v ZDA prvič Isolirall virus, ki po
vzroča sarkom, vrsto raka. Mot
nosti za uspešneje adravljenje ra
ka so se s tem močiK) poveč^e.

NEW YORK — Skupina amerl- 
Skih advokatov je zahtevala od 
predsednika Kixona, naj sestavi ci
vilno komisijo, ki bo preiskala 
amerlUce zločine v Vietnamu.

DUNAJ — V avstrijskem glav
nem m estu so ugodno sprejeli no
vico, da Je Italijanski parlament 
sklenil spcejetl več ukrepov, ki 
naj bi ublažiU napetost v Južnem 
Tirolu.

vanjih, ki so družbena last. 
Vsaka sprem em ba stanarine 
bi potem takem  prizadela 
predvsem  te sloje delovnih 
ljudi.

Drugi pa pravijo, da stvar 
vendarle ni taka in da bi za
m rznitev stanarin  koristila 
prem ožnejšim , to rej tistim  z 
višjim i osebnim i dohodki. Po 
njihovih ocenah so prav ti 
sloji dobili družbena stano
vanja, vtem ko si m ora sta 
novanje zdaj v glavnem vsak 
kupiti. To pa so predvsem 
mladi, ki so si ustvarili d ru 
žine zadnja leta in ne pride
jo  do stanovanja drugače kot 
s sorazm erno visoko udelež
bo ali pa si ga m orajo sa
mi zgraditi. T isti, k i pa s ta 
novanja že im ajo, ne bi pla
čevali višjih stanarin .

Vsekakor kaže o tem  dob
ro prem isliti. Položaj je  nam 
reč res tak, da zdaj do sta 
novanja ne prideš d n ^ a č e  
kot z visoko soudeležbo, .če 
ga ne plačaš v celoti. Zam r
znitev stanarin  bi to rej ko
ristila  predvsem tistim , ki 
stanovanja že im ajo. Kaj pa 
s tistim i, ki ga nim ajo?

Tesno s tem  je  nam reč po
vezano vprašanje, ali naj bi 
tudi v prihodnjem  letu pla
čevali po 4 odstotke stanova
njskega prispevka, ali pa bi 
s tem prenehali. Sredstva, ki 
so se doslej nabirala iz teh 
prispevkov, so služila za sub
vencioniranje stanarin  in za 
nove gradnje. Ce bi ta  p ri
spevek ukinili, b i se grad
n ja  ustavila,- kar pa bi pov
zročilo hude posledice in bi 
tisti, ki stanovanj nim ajo, 
ostali brez perspektive, da bi 
do njega p rišli v določenem 
času. Precej močne pa so za
hteve, naj bi iz tega p r i ^ v -

ka stanarin  več ne subvencio
n irali In naj bi to rej vsak 
plačal polno stanarino.

Potem takem  bi kazalo p ri
hodnje leto stanovanjsko re 
form o Izpeljati do k ra ja  in 
stanarine približati ekonom 
skim . Zadržati je  treba tudi 
stanovanjski prispevek, toda 
že v prihodnjem  letu spre
je ti odločitve, kako bo na
slednja leta. Izvršni svet že 
p rip rav lja tem eljna izhodišča 
za politiko stanovanjskega 
gospodarstva po letu 1970. 
Gradivo bo pripravljeno čez 
približno dva m eseca in bo 
o njem  razpravljala republiš
ka skupščina. Izvršni svet pa 
še ni sprejel stališča glede 
povečanja stanarin  v prihod- 
Tijem letu.

Po dosedanjih razpravah 
sodeč se tehtrdea nagiba na 
stran  tistih , k i zagovarjaj« 
povečanje stanarin , ker me
nijo, da b i zam rznitev koristi
la predvsem  tistim  z višjimi 
prejem ki Ti im ajo nam reč 
velika stanovanja in bi ne 
bilo prav, če bi jim  družba 
subvencionirala stanarine.

V. J.

Se pred nekaj meseci bi 
si malokdo upal napovedati, 
da bo F rancija naposled po
pustila in načelno privolila v 
začetek pogajanj za sprejem  
Velike B ritanije v evropsko 
gospodarsko skupnost (EGS) 
ozirom a skupni trg . To se je 
zgodilo prejšnji teden v H a
agu na sestanku šefov držav 
in predsednikov vlad šestih 
članic EGS — Francije, ZR 
Nemčije, Belgije, Nizozemske 
in Luksem burga. Toda ne p r
vega dne sestanka v pone
deljek. »Prelomilo« se je  šele 
naslednjega dne, v torek.

Francoski predsednik Pom- 
pidou je  v ponedeljek govoril 
zelo previdno, ker se ni ve
del, kako se bo položaj zasu
kal. Razočaral je  vseh pet 
drugih članic EGS, ki so več 
ali m anj vztrajno zahtevale, 
naj že F rancija naposled p ri
voli v pogajanja z Veliko 
B ritanijo . Zahodnonemški 
kancler Willy B randt je  v 
ponedeljek svareče izjavil, da 
zahodnonem ška javnost p ri
čakuje od njega, da se bo 
vrnil s konkretnim i rezultatL 
Skratka, da pričakuje fran 
cosko privolitev.

Naslednjega dne je  prišel 
»zgodovinski« trenutek dva
n a jst le t po ustanovitvi EGS 
in šest le t po prizadevanjih, 
da bi B ritanija postala člani, 
ca »šesterice«.

Predsednik Pompidou je 
načelno privolil v začetek po
gajanj. Uradno sporočilo si
cer ne om enja nobenega da
tum a — in to je  nekoliko ra 
zočaralo B ritance in tudi Ni
zozemce, ki se najbolj pote
gujejo za sprejem  B ritanije 
— toda iz ustnih izjav udele
žencev je  raz\idno, da se 
bodo dolga in naporna po
gajanja vendarle začela sre 
di prihodnjega leta.

Francoski predsednik je se
veda zahteval ceno za svojo 
privolitev. Njegovi k o l^ l so 
mu obljubili, da bodo do 
konca leta uredili vprašanje 
plačanja subvencij za letne- 
tijstvo, od katerih  ima največ 
koristi F rancija. Največji ka
men spotike v EGS je prav 
km etijska politika in njen 
ustrezni finančni sistem , od 
katerega prejem a drago fran 
cosko km etijstvo na stotine 
milijonov dolarjev pomoči na 
leto.

Navzlic številnim  težavam, 
ki so jih  imeli vsaj - P'rancozi 
še do nedavnega za neprem o
stljive, je  bilo prejšnji teden

BEJRITT — Med arabskimi dr- 
iavam i poteka diplomatska akcija 
za p ren ^a n je  oboroženega spopa
da med Saudsko Arabijo in Jut- 
nim Jemenom. Ta spopad tra ja  te 
od 26. novembra.

TEL AVIV — V Tel Avlv sta 
prispela dva izraelska drtavljana. 
ki 80 ju sirske oblasti izpustile v 
zamenjavo za 13 sirskih državlja
nov.

slišati v zahodnoevropskem  
taboru vzdih olajšanja. Med 
največje težave vsekakor sodi 
uskladitev cen km etijskih 
pridelkov, ko bo B ritanija 
postala članica, saj je  znano, 
da so ti pridelki v B ritaniji 
znatno cenejši od km etijskih 
proizvodov v Franciji. Pom
pidou je  tudi opozoril na to, 
da bo m orala EGS uskladiti 
svojo denarno poltiko, sicer 
jo  bodo še naprej pretresale 
krize, kakršna je bila ob re 
valvaciji m arke.

Z vstopom B ritanije in Se 
nekaj drugih m anjših držav v 
EGS bi zahodnoevropska 
skupnost štela 260 milijonov 
ljudi in  bi lahko s gospodar
sko m očjo tekm ovala s Sov
je tsko zvezo in ZD.%. Zato je  
razum ljivo, da sta  tako Mo
skva kakor Washington razu- 
m ela daljnosežni pomen ha- 
aškega sestanka na vrhu.

Francoski
,,da“

Takoj za konferenco v Ha
agu je  bil v B iuslju  v četr
tek in petek sestanek zuna
njih in obram bnih m inistrov 
15 članic severnoatlantskega 
pakta — NATO. (Sam o ne
kaj dni prej je bil v Moskvi 
vrhunski sestanek voditeljev 
članic varšavske pogodbe, na 
katerem  so določili politiko 
glede sklicanja konference o 
evropski varnosti in bonskega 
»odpiranja na Vzhod«.)

»Natovci« so načelno pri
volili v sklicanje evropske 
konference, toda postavili so 
štvilne pogoje za udeležbo. 
Zahtevali so nadzorstvo nad 
razorožitvijo in obojestran
sko uravnoteženo zm anjšanje 
vojaških sil v Evropi, okre
pitev varnosti v Berlinu in 
okrog njega, zboljšanje od
nosov med obema Nemci ja 
ma, napredek ne sam o v so
delovanju med blokoma, am 
pak tudi »svobodnejše p ri
hajanje ljudi, idej In infor
macij«, a tudi to, da se mo
rajo  konference udeležiti tu 
di ZDA in Kanada.

Skratka v B ruslju so bili 
zelo previdni. To previdnost 
je  Se podčrtal am eriški zu
nanji m inister \Villiam, ki je  
predvsem  govoril o težavah 
na poti do evropske konfe
rence. 2oga jv bila zdaj »vr
žena« na vzhodno stran . 
Kmalu lahko pričakujem o, 
da bo priletela nazaj na za
hodno. Vsekakor bo še nekaj 
k rati priletela sem in tja , p re
den se bo začela konferenca 
o evropski varnosti.

I tedenski notranjepolitični pregled - tedenski notranjepolitični pregled
■  STANE KAVČIČ O KMETIJ

SKI POLITKI — Prejšnji četrtek 
je  bilo v republiški skupščini d ru 
go zasedanje delegatov občin, na 
katerem  so podprli predlog resolu
cije o okvirih ekonomske politike 
v Sloveniji v prihodnjem  letu. V 
rasspravi je  delegat iz Trebnjega 
predlagal, naj bi v resoluciji pred
videli, da bi v prihodnjem  letu pre
učili možnosti za vključitev zaseb
nih kmetov v in validsko-poko j nin
sko zavarovanje. Resolucijo naj bi 
tudi dopolnili v tem  smislu, da je 
treba v gosp<^arskem sistem u po
staviti km etijsko proizvodnjo v 
boljši položaj. ■

Predsednik republiškega izvrš
nega sveta Stane Kavčič je  v svo
jem  odgovoru poudaril tr i področ
ja  urejan ja  km etijske problem ati
ke. PrW del obsega dopolnitev za
kona o gozdovih tako, da bodo 
imeli lastniki gozdov, na podlagi 
svojega dela v gozdovih, ne na pod- . 
lagi lastnine, večje pravice in m ož-' 
nosti p ri u rejan ju  zadev. Naslednja 
*adeva je  politika cen v živinoreji 
ozirom a rd to i  zajam čenih cen, ker 
ne smemo več prepuščati cen takš
nim  nihanjem  kot zdaj. Naslednje 
vprašanje so krediti, ki naj bi jih 
dobili za izboljšanje gospodarjenja 
km etje, ki pridelujejo za trg. Po
trebne so tudi nove rešitve v za
družni politiki, podobno kot v go
spodarjenju z gozdovi. Pri sedanji 
nizki produktivnosti km etje komaj 
em agujejo prispevke za zdravstve
no zaščito, ob tem pa se že po
stavlja  tudi vprašanje pokojnin
skega zavarovanja. Vsega tega ob 
sedanji zmogljivosti ni moč urediti 
na  račun sam ih kmetov, am pak na 
račun družbe, to pa bi pomenilo 
dodatno obremenitev gospodarstva.

Zato je  predvsem treba okrepiti 
razvoj km etijstva, prav tem u pa 
naj bi služili prej om enjeni koraki 
km etijske politike.

■  SEDANJA OBDAVČITEV NE 
USTREZA — V razpravi o politiki 
prispevkov in davkov v letu 1970 
so poslanci v republiški skupščini 
poudarili, da sedanji sitem  obdav
čenja v zasebnem km etijstvu po 
katastrskem  dohodku ne ustreza 
te r da bi bilo treba preiti na ob
davčenje po dejanskem  dohodku. 
V ta  nam en pa bi bUo treba ure
diti sposobnejšo davčno službo.

Kako naprej 
v kmetijstvu

■  PROSLAVA 50-LETNICE UNI
VERZE — V ponedeljek so v Ljub- 
Ijam odkrili spom enika velikima 
slovenskima m atem atikom a, Ju riju  
Vegi in Josipu Plemlju, prvemu 
rek torju  univerze. S tem  so se za
čele slovesnosti v proslavo 50-letni- 
ce univerze v Ljubljani.

■  V BANJALUKI POVRH VSE- 
GA ŠE GRIPA — Od kakih 17.000 
banjaluških družin ima kolikor to
liko prim erna stanovanja kakšnih 
12.500 družin. Nekaj dnižin je  še 
vedno pod šotori, čeprav je  p rejš
nji teden zapadlo precej snega in 
je  pritisnil hud mraz. V četrtek je 
bil v hudo prizadetem  m estu spet 
potres pete stopnje, pojavila pa 
se je  tudi gripa, za katero je  zlx>- 
lelo kakih 1000 ljudi.

■  TISOČ DOLARJEV NAROD
NEGA DOHODKA — Predsednik 
zvezne skupščine Milen ti j e Popovič 
je v svojem govoru ob otvoritvi 
doma tehnikov in inženirjev v Beo
gradu poudaril, da m oram o v pri- 
hoctojih petih letih doseči tisoč do
larjev narodnega dohodka na pre
bivalca. To pa bo možno le, če bo
mo hitre je  razvijali znanstveno de
lo in najširše uvajali moderno teh
niko.

■  L. 1970 KAKŠNIH 120.000 NO
VIH DELAVCEV — Prihodnje leto 
naj bi se industrijska proizvodnja 
v naši državi povečala za 9 do 10 
odstotkov, zaposlenost pa za 3 od
stotke, torej za kakih 120.000 novih 
delavcev.

■  NEKVALIFICIRAN SO V 
BEOGRADU NEZAŽELENI — Sa
mo v p p ih  devetih mesecih letoš
njega leta se je  v Beograd priselilo 
23.680 ljudi, k i iščejo zaposlitev, to
da med njim i je  bilo 70 odstotkov 
nekvalificiranih. Le-tl povzročajo 
m estu velike socialne težave. Zato 
želi glavno m esto v prihodnje pre
prečiti velik dotok nekvalificiranih. 
V Beogradu se bodo lahko zaposlili 
samo ljudje z visoko strokovno izo
brazbo, dalje tisti, ki so najm anj 
tri leta njegovi prebivalci ali taki, 
ki so bili v m estu že zaposleni v 
zadnjih dveh letih, a so dobili od
poved.

■  SODEIX)VANJE HRVATSKE 
IN SLOVENIJE — Družbenopoli
tični krogi in strokovnjaki H rvat
ske in Slovenije začenjajo tesno so
delovati pri pripravi projekta »Se
verni Jadran«, ki naj bi pripomogel 
k turistični ureditvi severnega de
la jadranske obale in njenega za
ledja.

POLENJSK! LIST* TEDNIK * VESTNIK • vsak četrtek 60.000 izvodov!



KAM NALAGATI PRIHRANJENI DENAR KMETOV?

Prihranki za posojila
Krediti za kmete bodo odvisni od varčevanja 
• Ustanovitelj hranilno kreditne službe bo smel 
porabiti za lastno proizvodnjo le eno tretjino hra* 

nilnih vlog -  Posojila bo odobraval organ 
vlagateljev

K m etje  to ž ijo , d a  n e  d o b ijo  k re d ito v  za 
sv o jo  p ro izv o d n jo  in  d ru g e  p o tre b e . V  p r i 
m e rja v i z delavci se  č u tijo  zap o stav ljen e . To 
se  bo  m o ra lo  k m a lu  sp re m e n iti. B an k e  jim  
s ic e r n e  b o d o  ra je  d a ja le  p o so jil k o t d o sle j. 
P o  re p u b lišk e m  zak o n u , k i je  b il s p re je t  p re d  
m eseci, p a  se  lah k o  o k re p i h ra n iln o  k re d itn a  
s lu žb a  p r i  k m e tijsk ih  in  g o zd a rsk ih  o rg a n i
z ac ijah  v k o r is t  k m eto v . P re d p ise  teg a  zak o n a  
b o d o  m o ra li zače ti izv a ja ti s p rič e tk o m  p r i 
h o d n jeg a  le ta .

Vidiš, io je  pa tisti, ki je  toliko kritiziral t podjetju!
(K arikahira iz Jeia)

MNENJA O DELOVNEM OSNUTKU ZAKONA O ZDRAVSTVU

Oglasimo se s pripombami in predlogi!
Občani in zavarovanci, delovne organizacije, sindikati, organizacije So
cialistične zveze in vodstva drugih organizacij naj prispevajo pripombe, 
mnenja, predloge ter kritične opazke, da bi bil novi zakon o zdravstvu 
res sodoben, prilagojen našim razmeram, potrebam in željam zavarovan

cev kot celotne družbe!

D osle j so  z d e n a rje m , k i 
so  g a  h ra n iln o  k re d itn i od 
se k i p r i  k m e tijsk ih  in  goz
d n ih  o rg a n iz a c ija h  z b ra li 
o d  v lag a te ljev , gocspodariin 
o rg a n i u s ta n o v ite lja . O d 
z a č e tk a  p rih o d n je g a  le ta  
p a  bo m o ra la  im e ti hranil*  
n o  k re d itn a  s lu žb a  p r i  ta 
k ih  g o sp o d a rsk ih  o rg a n iz a 
c ija h  la s tn e  sa m o u p ra v n e  
o rg an e , k i j ih  bo d o  v o lili 
tu d i v la g a te lji d e n a rja . 1- 
m e ti bo  m o ra la  tu d i la s tn i 
te k o č i ra č u n  p r i  b an k i, d a  
se  n je n a  s re d s tv a  n e  bo d o  
m e ša la  s  s re d s tv i g o sp o 
d a rs k e  o rg an iz ac ije  in  d a  
b o  la h k o  n em o ten o  p o slo 
v a la  n a p re j , č e tu d i bo  te 
k o č i ra č u n  g o sp o d a rsk e  o r 
g an iz ac ije  b lo k ira n . D oslej 
so  n e k a te re  k m e tijsk e  o r 
g an iz ac ije  u p o ra b lja le  v sa  
s re d s tv a , k i so  j ih  z b ra li 
h ra n iln o  k re d itn i o dsek i, 
za  la s tn e  p o tre b e . Po n o 
v ih  p re d p is ih  p a  b o d o  la h 
k o  d o b ile  k o t k re d it le 
e n o  tr e tj in o  v seh  vlog. Dve 
tr e t j in i  vlog b o  n a m e n je n o  
z a  p o so jilo  k m e to m . Ce b i 
u s ta n o v ite lj želel a li p o tre 
b o v a l več d e n a r ja , b o d o  o 
v sa k e m  p r im e ru  m o ra li 
p o seb e j ra z p ra v lja ti sam o 
u p ra v n i o rg a n i s p re je t i  u- 
s tre z n i sk lep .

■  Z a p o slo v an je  h ra n il
n o  k re d itn e  s lu žb e  bo  p o 
leg  u s ta n o v ite lja  — k m e 
ti js k e  a li gozdne o rg a n iz a 
c ije  — ja m č ila  tu d i re p u b 
lik a . H ra n iln e  v loge b o d o  
en ak o  v a rn e  k o t v b an k ah .

K ak o  bo to  k o ris tilo  
k m e to m ?  Ali b o  h ra n iln o  
k re d itn a  s lu ž b a  la tiko  z b ra 
la  dov o lj s re d s te v , d a  b i 
u g o d ila  vsem , k i b o d o  Is
k a li p o so jila ?

V n e k a te r ih  k m e tijsk ih  
o rg a n iz a c ija h  še  vedno  t r 
d ijo , d a  b i d e n a r  m o ra le  
d a t i b an k e , češ d a  ga k m e t
je  n im a jo  za h ra n iln e  v lo 
ge. K o p o g led am o , k ak o  
so  p o slo v a li n jih o v i h ra n il
n o  k re d itn i o d sek i p a  ugo 
to v im o , d a  d o sle j k m e to m  
sp lo h  n iso  d a ja li p o so jil. 
Iz g o v a r ja jo  se , d a  n iso  
m og li, k e r  je  b ilo  p re m a lo  
v log . H ra n iln ih  v log  p a  je  
b ilo  m a lo  tu d i z a ra d i teg a , 
k e r  so  k m e tje  r a je  v ložili 
sv o je  p r ih ra n k e  v  b an k o  
a li p o š tn o  h ra n iln ic o  k o t 
v n jih o v  h ra n iln o  k re d itn i 
odsek! D en a r so  v lag a li t ja .

k je r  so  laže  d o b ili p o so 
jilo , k a d a r  so  g a  p o tre b o 
v a li. K o  b o  d ve  t r e tj im  
v seh  h ra n iln ih  v log  h ra n il
cev  k re d itn e  s lu žb e  p r i  
k m e tijsk i a li go zd n i o rg a 
n iz a c iji m o ra lo  s lu ž iti za  
p o so jilo  k m e to m , p a  b o d o  
g o to vo  ra je  v lag a li sv o je  
p r ih ra n k e  v sv o jo  » h ran il
n ico« .

H ra n iln o  k re d itn i o d se k i 
p r i  k m e tijsk ih  in  g ozd n ih  
o rg a n iz a c ija h  v  v se j S lo 
v e n iji im a jo  zd a j o k ro g  70 
m ilijo n o v  d in  (sed em  m ili
ja r d  s ta r ih  d in ) h ra n iln ih  
vlog. O k ro g  č e tr tin o  te h  
v log  je  p r i  k m e tijsk e m  
k o m b in a tu  Ž alec. P a  n e  le 
z a ra d i teg a , k e r  im a jo  h m e 
l j a r j i  več d e n a r ja , am p a k  
k e r  je  ta  o r ^ n iz a c i j a  n a 
m e n ila  p re c e jše n  d el vlog 
za  p o so jila  k m e to m . O te n i 
se  la h k o  p re p r ič a m o  tu d i 
p r i  n e k a te r ih  d ru g ih  k m e 
ti js k ih  o rg an iza c ija h , n a  
k a te r ih  o b m o č jih  ž iv ijo  
re v n e jš i k m e tje . S k u p n i 
zn esek  je  s ic e r  veliko  
m a n jš i k o t v .Ž a lc u  — to 
d a  veliko  v iš ji k o t ta m , 
k je r  n a jb o lj ta rn a jo . K m e t
je  d o b ro  vedo , d a  m o ra jo  
tu d i sa m i v a rč e v a ti, če  h o 
če jo  d o b iti k re d it, s ic e r  se  
b o d o  zad o lž ili čez glavo. 
O d p rto  je  b ilo  v p ra ša n je , 
k je  n a j h ra n ijo  sv o j d e n a r.

Jo že  P e te k

Višji
življenjski stroški 

kot drugod
Skoku cen v proizvodnji 

in v trgovini na debelo so 
po podatkih republiškega za
voda za statistiko  sledili tu 
di p>ovečani življenjski stro 
ški v Sloveniji. Tako so se 
v oktobru cene nujnih  živ
ljenjskih  potrebščin poveča
le v prim erjavi s septem b
rom  za 2,8 odst. Podatki 
hficrati ix>vedo, da so bili 
žlViUenjsiki s t r o ^  v oktobru 
za 13 odst. nad lanskim  v 
enakem  času, hkrati pa so 
bila za 12 odst. nad lanskim  
celoletnim  ix>vprečijem,

V prim erjavi s septem b
rom  so se v oktobru zvišali 
izidatki za hrano za 3,8 odst., 
izdatki za izobrazbo, razve
drilo  in oddih za 7 c ^ t .  te r 
za obutev in obleko za 3,2 
odstotka.

Iz osnuti^a zakona in  iz 
obrazJožitve je  razvidno, da 
naj bi uresničili zlasti tale 
načela sp lo šn ^ a  zakona o 
zdravstvu in  splošnega zako
na o zdravstvenem  zavaro
vanju in o obveznih oblikah 
2x iravstven^a  prebivalstva;

1. Zdravstveno varstvo naj 
se organizira in izvaja v 
skladu s potrebam i in z 
m ožnostm i dnižbe. Potrebe 
in m ožnosti naj se določijo 
vsako leto posebej v obUki 
družbenega dogovora, na p>o- 
dlagi program ov zdravstve
nega varstva,

2. Družbeno poJitične 
skupnosti naj ustvarjajo  naj
ugodnejše pogoje za zdrav-

Piše
dr. Albin Pečavar

stveno varstvo in s tem  tud i 
za delo zdravstvenih zavo
dov.

3. Zdravstvena zavodi se 
lahko združujejo v skupno
sti zdravstvenih 25avodov.

4. Zdravstveni zavodi naj 
sam ostojno oblikujejo doho
dek in določajo cene za 
zdravstvene storitve.

5. Vsem občanom so zago
tovljene enake obvezne m ini
malne obliLie zdravstvenega 
varstva, ne glede na to, ali 
so zavarovani v delavskem 
ali kmečkem zavarovanju, 
ali pa sploh niso zavarovani. 
Sredstva za to  zavarovanje 
zagotove skupnosti zdrav
stvenega zavarovanja za svo
je zavarovance, družbeno po
litične skupnosti pa vpeljejo 
to  zavarovanje za dosedaj 
nezavaroivano prebivalstvo.

5. Za splošne preventivne 
ukrepe z^fotavljajo  sredstva 
občirjske skupščine in skup
nosti zdravstvenega zavaro
vanja.

Vsakoletni obseg ostalega 
zdravstvenega varstva izven 
obveznih oblik, vključno 
splošne preventivne vUrepe,

se  določi vsako leto p>osebeJ 
s sklepi zavarovalnih skup
nosti in  družbenim  dogovo
rom .

Posebnost osnutka repub
liškega zakona o zdravstvu 
je, da vsebuje določila o ob
veznih o b l i k i  zdravstvenega 
varstva, ki so v splošnem 
zakonu o zdravstvenem za
varovanju njegov sestavni 
del že v nazivu zakona in 
enako v vsebini^ ostale po
sebnosti pa je mogoče ugoto
viti po tem eljiti proučitvi 
vsebine osnutka.

Kaj vsebuje novi 
osnutek o zdravstvu?
Za/.ton naj bi imel nasled

n ja  poglavja:
I. Uvodna določba
II. Zdravstveno varstivo
III . Obvezno zdravstveno 

varstvo
IV. Organizacija zdravstve

ne dejavnosti (zdravstve
ni zavodi)

V. Republiški m edicinski 
svet

VI. U stanavljanje, spre
m emba statusa, sanacija in 
prenehanje zdravstvenih za
vodov

V II. U pravljanje zdravstve
nih zavodov

V III. Zdravstveni delaivcd 
v zasebni zdravstveni pra,ksi

IX . Strokovno delo zdrav
stvenih zavodov

X. Zdravstveni delavci
X I. Osnove za financiranje 

zd rav stv en ^a  varstva
X II. Kazenske določbe
X III. Predhodne in konč

ne določbe
I  I. Uvodna določba — 

našteva vsebino zakona oei-
rom a poglavij, vendar ne 

popolno.
I  II . Zdravstveno varstvo 

— 2. in  12. člen nam  dajeta 
delno definicdjo in vsebino 
zdravstvenega varitve. S tob  
za razvoj zdravstvenega var
stva sl porazdele družbeno 
poajitične skupnosti, skupno
sti zdravstvenega zavarova
n ja , zdravstveni zavodi, de
lovne in  druge organizecdje 
te r občani, vsak t  m ejah

svojdh pravic in  dodžnosti. 
Ostali člani govore o dolž
nostih naštetih  dejavnikov, 
!<Ci skrbe za razvoj zdrav
stvenega varstva, v^ id ar so 
dolžnosti in pravice le fim- 
koionalno opredeljene, ne pa 
norm ativno urejene.

To vrzel naj nadom esti 
družbeni dogovor kot kon
kretna oblika sporazumeva
n ja  vseh faktorjev. K ljub te 
m u pa obstajajo področja, 
ki jih  družbena dogovor ne 
m ore nadom estiti. Tako na 
prim er drugi odstavek 4. čl. 
govori, da so zdravstveni za
vodi in skupnosti zavarova
n ja  dolžni opozarjati druž- 
beno-politične skupnosti na 
vse problem e v zvezi z zdrav
stvenim  varstvom  in predla
gati ukrepe za njihovo pwa- 
Vilno usm erjanje in razvoj, 
n it je r  pa n i napisano^ kdo 
sprejem a te ukrepe. Določi
la o program u zdravstvene
ga v a i^ v a  in družbenem  do
govoru puščajo enako veli
ko neurejenih stvari, katere 
naj bi verjetno sam  »dc^fo- 
vor o družbenem  dogovoru« 
rešil aild pa kdo drugi, kot je 
to predvideno z 10. členom. 
V dosedanjem  zakonu je bi
lo nam reč določeno, da pro
gram zdravstvenega varstva

Čedalje močnejši 
izvoz

Po podatkih zveznega 
voda za statistiko  sm o v 1»« 

tošnjem  novem bru povečali 
v prim erjavi x lanskim  no 
vem brom izvOB iz  Jugoslavi
je  za 27 odst., uvoz pa je  bil 
v tem  m esecu sam o za 1 od
stotek večiji od uvoza v lan
skem  novem bru. V pretek 
lem m esecu sm o izvozili z a  

m ilijardo 704 m ilijone d ina>  
jev, uvcodH pa smo aa 2 m i
lijard i in  44 mili|joiK)v din.

V notvemfam ae Je zlasti 
povečai na konvertibi^
na področ)]ft (k ar za 5d odst. 
T prim erjavi i  lanskim  n o  
vem/brom).

izdelatjo strokovnjaki-zdra'v^ 
stveni delavci, sprejm ejo ga 
pa občinske siftiipdčiDe. K ljub 
jasnim  dodočdlom profi^ramov 
zdravstvenega varstva še ni
k jer v repubUui n iti v regi
jah  — nim amo. N apredek 
predstavlja 9. člen, ki p red 
videva, kad 'vse zajem a pro 
gram  zdravstvenega varstva.

Kako bo bolnik uveljavil 
svoje pravice?

v tem  poglavlju so tud i 
naštete pravice do zdrav* 
s tv e n ^ a  varstva in {bi uve
ljavljanju tega varstva (pro
sta  izbira, pravica do ugo
vora, pravica, da vsakdo iz
ve za svojo diagnozo, lastni 
pristanek na posege, pravi
ca do konzilijarnega pregle
da in konsultacije), vseeno 
pa ostaja odprto vprašanje, 
kako bo bolnik prišel do 
zdravstvenega varstva, kar je  
zanj bistvenega pomena. No 
da bi posploševali^ so v več
jem  števihi členov preved 
poudarjene deiilaiativne dik
cije, ki pa v .konkretnih p ri
m erih za bolnika bore malo 
pom enijo. Čeprav imamo po
sebno poglavje, ki govori o 
zdravstvenih delavcih, je tu
di v tem  poglavju kar 10 čle
nov, Id govore o zdravstve
nih delavcih, dva člena pa 
tudi o dolžnostih bolnikov. 
Zadnji d a n  govori o in terni 
zakonodaji zdravstvenih za
vodov (statu ti, pravilniki la  
drugi spIoSni akti).

(Se nadaljuje)

Predlog za zvišanje invalidskega dodatka
Kom isija za vprašanja bor

cev NOV republi&ce skup
ščine je p rejšn ji teden ob
ravnavala številna vprašanja 
s  področja varstva predvoj
nih  ' revoliuclonanjev in ude
ležencev NOV. Ugotovili so, 
da je sedarjji sistem  tega 
varstva že dokaj izoblife)- 
van. še vedno pa niso ure-

Po tem  predlogu naj bi in
validski dodatek zvišali na 
450 dinarjev mesečno, omi
lili pa bi tudi pogoje za p ri
dobitev t ^ a  d < ^ tk a .

K om isija bo tudi predla
gala, da bd, proučili položaj 
tistih  borcev, ki so vstopili 
v NOV po 9.9. oz, 13.10.1943. 
Ti boroi se že bližajo upo-

jeni nekateri m aterialni pro- '.cojitvi, nim ajo pa ugodnosti
hlem i. K om isija bo zato p ri
stojnim  republiškim  orga- 
liom med drugim  predlagala, 
*iaj bi čim prej sprejeli za- 
^«>n o sprem em bah in dopol
nitvah republiškega zakona 
o vojaških vojnah invalidih.

(dodatek za borce, m inim al
na pokojnina), dasiravno so 
se mnogi izmed n jih  p rid ru 
žili NOV km alu po naštetih  
dattunih. Kom isija predlaga, 
da bi proučili možnost za 
povečai>]e m inim alne pokoj

ninske osnove predvojnih re- 
voKicioaiarjeiv in udeležencev 
NOV na viAino povprečnih 
osebnih dohodkov lani.

Kom isija je tudd predlaga
la, da bi podaljšali veljav
nost sedand^a načina zbira
n ja  sredstev za g^radnjo bor
čevskih stanovai>j do konca 
1970. Med drugim  kom isija 
tuda meni, da bd pristo jn i or
gani proučili m ožnost za 
uvedbo varstven« pokojnine 
za borce te r  revalorizacijo 
priznavalnin in pokojnin. 
Posebej je tudi anova opozo
rila  na vprašanje zdravstve
nega varstva t.anetov-borcev.

1970

Kmetijski nasveti

CENA S DINARJE

Prvetrovanje krme
d o v e k  poskuša vse mogoče niačino, kako 6i s  k ar 

najm anjšim i strošk i pridelal dobro osnovno krm o za zimo 
In p ri tem  imed k ar najm anjšo  izgubo hranilnih snovi. N a
činom, kako b i se izognil najencstavnejšem u, pa  zato tu d i 
najbolj razsipnem  spravilu — suSenju na tleh, se je  p ri
družilo Se prevetrovanje krm e, k ar so uvedli t id i  že na 
prvih zasebnih km etijah p ri nas.

I  S prevetrovanjem  sušiti krm o pomeni, napol suho 
klajo (s  polovico vlage) dosušiti s  pomočjo zračnih tokov, 
id jih  delajo m očni ventila torji t  posebnih, z a  ta  nam en 
pripravljenih prostorih . K ot je  to  preprosto  povedano, 
tako spravilo s prevetrovanjem  zahteva veliko znanja, iz
kušenj k i vestnosti. P raktični zg le^  učijo, da so prav zar 
radi tega zelo velike razlike v u s p ^ ih .

V svetu, pa  tud i p ri nas, izdelujejo več različnih preve- 
trovalnih naprav, osnovni nam en vseh pa  je: čimboJj ena
komerno razporeiiditi zrak, k i dosušuje seno. K dor nam era
va na ta  način spravljati seno in  b iti tako mnogo m anj 
odvisen od m uhastega vrem ena, naj se p rej tem eljito se 
znani z m ožnostm i, sicer se kaj lahko pripeti, da m u bo 
žal izdatkov. Prav strošk i so tisto , kar zna zagreniti vese
lje do novosti.

I  P ri dosuševanju krm e lahko samo enakom erna in  
prim erna višina sloja krm e te r pravilno razvrščeni zračnU 
ki zagotovijo, da bo lieno enakom erno posušeno In brea 
plesnivih gnezd, ki kvarijo okus in  hranilno vrednost. 
Prednost prezračevanja, ohranitev drobnih delcev rasth n  
9e izkaže le, če kosuno m lado travo. Napak je dosuše* 
vati seno, ki ga je že napral dež.

K akorkoli: dosuševanje sena je  način spravila, k i ga 
je potrebno Se izpopolniti z novimi teoretičnim i izsledki in 
praktičsndmi izikušnjami. V km etijstvu je  pogosto tako, da  
se različni sodobni postopki, ki dajejo odlične tehnološke 
rezultate, spro z ekonom iko, ki pozna samo številke.

Inž. M. L.



50 LET SLOVENSKE UNIVERZE V LJUBLJANI
v  podrobnem  popisu vseh univerz sveta »The 

World of Learning«, ki ga vsjUco leto izdaja londonska 
založba Europa Publications, ali v zgoščenih podat
kih o svetovnih univerzah, vključenih v Mednarodno 
združenje univerz, je  p ri ljubljanski univerzi napisano, 
da je  bila ustanovljena leta 1595. V tem  letu ali v letu 
1597 se je  nam reč v Ljubljani začel visokošolski štu 
dij na jezuitskem  kolegiju. Učni predm eti na takih 
kolegijih so bili: hunuuiistična veda, logika, naravna 
in m oralna filozofija, m etafizika in teologija. Pred
sto jn ik  kolegija je  lahko podeljeval naslov doktorja 
teologije študentom , ki so končali predpisani študij. 
Jezuitski kolegij je  bil od leta 1603 dalje v p o slo p ^  
na Šentjakobskem  trgu, leta 1658 pa so m u zgradili 
prav tam  novo poslopje. Pozneje se je  kolegij preim e
noval v akadem ijo. Tako smo imeU v Ljubljani na 
koncu 17. in v začetku 18. sto letja filozofski in teolo
ški 3liudij, m edtem  ko se za pravni ip m edicinski štu 
dij jezuiti tako kakor drugod tudi v Ljubljani niso 
zanimali. Iz poznejše dobe je  ohranjenih nekaj spo
ročil o visokošolskem študiju  prava in o izpopolnitvi 
fHozofsk^;a študija.

o razpustu jeau- 
itskega reda le
ta  1773 se je  v 
L jubljani ^ ed e  
visokošolskega 
štud ija  m arsi

kaj sprem enilo tn  se  je  fi- 
lOGSoifeka fakulteta m orala 
bo riti s hutdinid težavami.

Napoleo>nova k ra tka  oku
pacija na&ih dežel je  1810 
dala L jubljani cen tr^ n o  šo 
lo (ćooles centrales), na  ka
tero  so se laliko vpisali kan
d idati, k i so končali filoeof- 
ske razrede liceja, tj. teda
n je  gim nazije. C entralna šola 
je  im ela v študijskem  načrtu  
m ed drugim i naslednje pred 
m ete: retoriko , metafiziko, 
2sgodovino, pravne predm ete, 
arh itek turo , m atem atiko, fi
ziko, kem ijo, biologijo, m edi
cinske in  farm acevtske pred 
m ete. Sola je  im ela sedem 
oddelkov: m edicino, k iru rg i
jo , farm acijo, iz i^n irstvo  in 
arh itekturo , geom etrijo, p ra 
vo, teologijo. V prvem  letu  
Je 'bilo vpisanih nad 300 štu 
dentov*

Po propadu francoskih I l i r 
sk ih  provinc (1813) je  Ljub
ljani sioer ostal filozofski 
štud ij, toda brez tretjega 
letnika. Prešeren ga je  npr. 
dokončal na Dunaju, preden 
se je  vpisal na  tam kajšnjo 
pravno fakulteto.

Zakon o univerzi v Ljub
ljani je izšel 23. julija 

1919
A kdja za popolno univerzo 

v L jubljani se je  začela v re- 
voluoionam em  le tu  1848. Zah
tevo so p>odprli vsi slovenski 
izobraženci in štaidentje, 
sprejelo  pa jo  je  tud i ljud 
stvo- D unajska vlada Je za
vlačevala in se spretno iami- 
kala. izgovarjala se je  seveda 
s finančnim i težavami. Ven
dar so v L jubljani eno leto 
pK)tekala predavanja iz neka
te rih  predm etov, ki so so n a 
to  nadaljevala na univerzi v 
G radcu, toda le do leta 1854.

Po razsulu avstroogrske 
države je  bila ena prvih že
l j i  slovenskih izobražencev 
vseh političnih barv  in  naai- 
ran j, da se v novi Jugoslo
vanski državi ustanovi po
polna slovenska univerza. 2e 
takoj v začetku decem bra 
1918 je  b ila ustanovljena vi
sokošolska kom isija, katere 
predsednik je  postal Danilo 
M ajaron, ta jn ik  pa P ran  Ra
m o ^ . Slovenska vlada je  že 
feb ruarja  1919 poročala v 
Beograd o potrebah visokega 
šolstva v L jubljani. Centralna 
vlada je  izdala zakon o uni
verzi v L jubljani 23. ju lija  
1919, konec avgusta pa so 
bili imenovani prvi profesorji 
nove univerze.

Slovenci sm o im eli že v 
prejšn jih  sto letjih  precej 
znanstvenikov in  uičenjakov, 
k i so pofiitaU profesorji na 
tu jih  univerzah, m ed njim i 
so bUi tudi rek torji. V 19. sto 

le tju  sta  bila poseibno zna
m enita jezikoslovec F ran 
Miklošič in  fizik Jožef Ste
fan, v  .tujini Je posnieje de
loval slavist M atija M urko. 
Od začetka 20. sto letja  pa so 
se sposolmi in  prizadevni 
m ladi znanstveniki sistem a- 
tidno pripravljali, da  p re 
vzamejo poučevanje svoje 
stroke na slovenski univerzi. 
Za njihovo vzgojo je  mnogo 
sto ril tud i vseučiliški odsek 
p ri ljubljanskem  m estnem  
svetu v letih 1902 do 1911, ki 
ga je  vodil župan Ivan H ri
bar-

Tako je  bUo leta 1918 ve
liko kandidatov, ki bi lahko 
takoj ali v kratkem  postali 
redni ali izredni profesorji 
ljubljanske ;imiverze.

Prvi rek to r univerze je  po
sta l maitematik Josip Ple
m elj.

Že spom ladi 1919 so se za
čela predavanja na tehniškem  
visokošolskem tečaju, v je 
seni pa na filozofski, m edi
cinski in t ^ h n i^  fakulteti, 
m edtem  ko je  pravna fakul
te ta  odprla svoja v ra ta  leto 
dni pozneje. Razen navede
nih  štirih  fakultet je  im ela 
Ijiibljanska univerza tudi 
teološko fakulteto.

Univerza se Je borila z ve
likim i težavami: m edicinska 
fakulteta je  b ila vse do leta 
1940 nepopolna in  so medi- 
cinci nadaljevali študij na 
drugih jugoslovanskih aU tu 
jih  im iverzah. največ v Za
grebu; pravna fakulteta ni 
mogla pravočasno začeti s 
predavanji, k e r so trije  n je 
n i p rofesorji sodelovali na

parišk i m irovni konferenci; 
vično-znanstvenega osebja je  
bilo zlasti za nekatere stro 
ke prem alo tn  si je  bilo treba  
pom agati s  tu jim i strokov
njaki, posebno s Cehi in  Ru
si; vsakom ur je  bilo jasno, 
da bo deželni dvorec, ki ga 
je  dobila univerza, km alu 
pretesen, m edtem  ko oddel
ki tehniške fakultete niso 
im eli prim ernih  agradib. Bilo 
je  seveda že od začetka tud i 
mnogo finan.nih težav, zlasti 
pa negotovosti.

Najdoslednejši borci za 
popolno slovensko uni
verzo so bili komunisti

Skoraj vsa le ta stare  Jiu- 
goslavije so različni režimi 
grozih z ukinitvijo m edicin
ske ali tehniške fakultete, o 
izpopolnjevanju imiverze pa 
niso hoteli nič slišati. Po
sebno jezo buržoaznih d ik ta
torskih  vlad so abujaH svo- 

‘ bodoljubni in  dem okratični 
študentje in  profesorji. N aj
bolj agilni borci za popolno 
univerzo so bili kom unisti, ki 
so zlasti v zadnjem  desetlet
ju  m onarhistične Jugoslavi
je  bili odločilen politični de
javnik v študentskem  giba
n ju . Tako so se vsi poskusi 
okrnitve ljubljanske univerze 
i2yalovili. Skupni akciji slo
venskih progresivnih sil je 
usp>elo celd, da je  bilo zgra
jeno mogočno iKJslopje uni
verzitetne knjižnice, da je  
m edicinska fakulteta končno 
postala popolna in  da se Je 
ustanovila Slovenska akade
m ija znanosti in  um etnosti.

Med fašistično in nacistič
no okupacijo so š tu d a itje  in  
profesorji v veliki večini so
delovali v bo ju  p ro ti ita li
janskem u in  nem škem u oku
pato rju . O njihovi borbeno
sti priča tud i spom inski ste
ber v avli glavnega univerze- 
tetnega ix)slopja, v katerega 
so vklesana im ena p>adlih. Ob 
steb ru  sta  doprsna kipa To
n eta Tom šiča in  B orisa Ki
driča, nekdanjih študentov 
ljubljanske univerze.

Po osvoboditvi se je  imi- 
verza razm ahnila, število n je 
nih  študentov in  profesorjev 
je  iz leta v leto naraščalo. 
Danes Je število študentov 
š tirik ra t večje, kakor je  bilo 
v letih  sta re  Jugoslavije, ko 
Je doseglo najvišjo točko.

UNIVERZA V LJUBUANI POZIMI

Podoba slovenske uni
verze ob petdesetletnici

Po nekaj oiTganizacdjskih in 
reorganizacijskih spremean- 
bah in  dopolnitvah im a ljub 
ljanska univerza ob 50-letnici 
takole podobo:

U niveru združuje devet fakul
tet. Univerzo predstavlja rektor, 
upravljata pa jo  univerziteta! svet 
in univerzitetni pedago&ko - znan
stveni svet. Pri univerzi so tudi 
Štirje samostojni InStituti (za m a
tematiko, lissiko in m ^an ik o , za 
geografijo, aa sociologijo in filor 
zofiJo, za biologijo) in  dve cen
tralni biblioteki (narodna in uni
v e rz ite ta  knjižnica, centralna teh
niška knjižnice).

Filozofska takulteta ima 16 od
delkov in  1941 Studentov, v prvem 
letniku jih  je  911. Na teh oddel
kih Je mogoče študirati: filozofijo, 
sociologijo, pedagogiko, psihologi
jo , zgodovino, iimetoostno z^o- 
(kwino, arheologijo, etnografijo, 
geografijo, slavistiko, rom anisti
ko, germanistiko, k l^ č n o  filolo
gijo, svetovno književnost in  li
terarno teorijo, primerjalno jead- 
koslovje in  orientalistikn ter mu
zikologijo.

Pravna fakulteta ima enoten 
Studij, k i se v četrtem  letniku 
deli v pravosodno, goepodarsko- 
pravno in upravnopolitično usme
ritev. Na fakulteti je  663 štu 
dentov, od teh v prvem letniku 
333.

Ekonomska fakulteta pozna t 
svojem Studiju ekonomsko, po
slovno, podjetniško in  zunanje
trgovinsko sm er., SluSatelJev je 
846, v prvem letniku 517.

Fakulteta za naravoslovje in 
tehnologijo im a Stari oddelke: 
m ontanistični z geologom, rudar
skim in metalurškim  odsekom, 
kemijski s kemijskim, kemijsko- 
t^uiološkim  in farmacevtskim od
sekom, tekstilnotehnoloSki in ma- 
tematično-fizikalni. Na tej zelo 
heterogeni fakulteti Je v vseh let
nikih 1453 Sttidentov, v prvem 
letniku 599.

Fakulteta za ariiitektaro, grad
beništvo in geodezijo im a, kakor 
pove naslov, tr i oddelke: arhitek
tonski, gradbeniški in  geodetsko- 
komunalni. Fakulteta Šteje 670 
študentov, od t ^  prvi letnih 2 ^ . 
Na oddelku za arhitekturo je  
predpisan za g re je m  preskusni 
izpit.

Fakulteta ca elektrotehniko ima 
oddelke za e l^ ro en erg e tik o , elek
troniko in ^ loSno  elektrotehniko. 
Ka fakulteti je  776 študentov, v 
prvem letniku 320.

Fakulteta strojnUtvo ima
energetsko in t^inoloSko smer. 
Na fakulteti študirajo 704 sluša
telji, od teh v prvem letniku 265.

Medicinska fakulteta ima dva 
oddelka: za splošno medicino in 
za stOTnatologiJo. Na fakulteti je 
830 študentov; v prvi letnik se po 
preskusnem izpitu zadnja leta 
praviloma vpisuje zaradi pomanj
kanja prostorov 100 novincev na 
s^lošnmnedicinskl in 50 na sto
m atološki o d d e li .  V preteklem 
Studijskem letu so bili v prvem 
letniku 204 študenti.

Biotehniška fakulteta ima zelo 
pisano strukturo s 5 oddelki; agro
nomski, bioloftki, gozdarsko - le
sarski, veterinarslro in živilskoteh- 
nološki oddelek. Na vseh oddelkih 
Je vpisanih 830 študentov, v prvem 
letniku 349.

O vpisu, študiju, diplo
mah in strukturi štu

dentov
Na vseh fakultetah Je bilo v 

Studijskem letu 1968-69 vpisanih v 
vse letnike 8713 rednih študentov, 
od teh v prvi letnik 3718. V tem 
številu niso obseženi izredni štu 
dentje, ki jih  je skupaj bilo 701, 
v prvem letniku 428.

Vpis na vse fakultete je v na
čelu prost za vse kandidate, ki so 
končali ustrezno srednjo štiriletno 
šolo (gimnazijo ali srednjo stro 
kovno Solo) z zaključnim (zrelost
nim) izpitom ali m aturo. Pre
skusni (sprejemni ali kvalifika
cijski) is^it je  lo na medicinski 
fakulteti in  na oddelkih za aihi- 
tekturo in muzikologijo.

S preskusnim izpitom se lahko 
vpišejo na univerzo tudi kandi
dati z neustrezno srednjo šolo ali 
brez ustrezne izobrazbe, toda zad
nji samo v primeru, da imajo za 
seboj ustrezno štiriletno prakso. 
To določilo potrju je demokratič
nost univerzitetnega šolanja.

Studij na večini fakultet oziro
m a oddelek tra ja  8 semestrov ali 
štiri leta, razen na medicinski fa
kulteti in na v e te rin a ^ e m  od
delku, k jer traja 5 let; na fakulteti 
za elektrotehniko, na fakulteti za 
strojništvo in  na gradbeniškem 
ter geodetsko-Komunalnem oddel
ku traja  Študij 9 semestrov, med
tem ko Je deseti semester name
njen izdelavi diplomskega dela.

Ugotoviti je treba, da le zelo 
redki Študentje končno šolanje v 
predpisanem roku In da je  osip v 
prvem letniku zelo močan, kar 
dokazujejo zgoraj navedene števil
ke.

Na ljubljanski univerzi letno di
plom ira oicoli 1000 študentov.

Zanimiva je razdelitev Studentov 
po q̂;x>lu. I ^ i l  je  bilo na univer

zi 5207 moških in 3506 žensk. Naj
več žensk je na filozofski fakul
teti (1398 žensk in  543 m oških), 
najm anj pa strojniški (2:702) in  
na ^ektrotehniški (20:756).

Že večkrat Je bila preplašena 
kot velika slabost univerze struk 
tura študentov po regionalni raz
delitvi. Lani je  bilo izmed vseh 
študentov s stalnim  bivališčem 
v slovenski republiki 41,6% iz Lju
bljane in bližnje okolice, 13,3 % z 
Gorenjskega, 10,5 ®/o s Primorske
ga in Notranjskega, 14,6 % s  š ta 
jerskega In Koroškega, 6,8 % z 
Dolenjskega, 8,6 H iz zasavsko- 
savin j^ega rajona in 4,6 iz po- 
dravs^-pom urskega rajona.

Iz  drugih Jugoslovanskih repu
blik Je 7,3 '/• štiidentov (iz Slove
nije 91,5 % ). Iz tu jih  držav je 
bilo 96 rediK) vpisanih Študentov. 
Druga slabost imlveiro Je struk
tura po socialnem poreklu, ker so 
otroci iz delavskih in  kmečkih 
družin v nesorazmerni m anjšini.

Obe slabosti poskušajo luiiver- 
zitetni organi o p ra v lja ti s ano- 
trnejto  štipKidiJdco, kreditno in

Prvi rek to r univerze v 
Ljubljani veliki m atem atik 
prof. dr. Josip Plemelj

stanovanjsko politiko, vendar Je 
na tem področju dobra volja pre- 
noalo. Zaželena bi bila izdatnejša 
pomoč celotne družbe z njenimi 
upravnimi in samoupravnimi fak
torji.

Skrb za znanstveni 
naraščaj

Univerza skrbi za znanstveni na
raščaj in Za dohajanjc dosežkov 
svetovne znanosti tiidi s  podi
plomskim študijem . Ta študij or
ganizirajo fakultete za pridobitev 
akademske stopice m agistra ali 
specialista na tistih  področjih, na' 
katerih razvijajo znanstvenorazi
skovalno delo. Magistrski študij 
tra ja  dve leti in ga uvede fakul
teta, ki ima ustrezen kader ini>o- 
trebna m aterialna sredstva. Orga
nizira se v obliki predavanj in vaj 
ali pa kot mentorska oblika štu 
dija. Možna je  tudi orgtmizacija 
interfakultetnega podiplomskega 
študija. Lani je bilo 29 tečajev 
s 24 Studijskih področij, ki jih je 
obiskovalo okoli 200 po^plom cev.

Univerzitetni profesorji skrbijo 
za razvoj znanosti tudi z mentor
skim delom pri izdelovanju dok
torskih disertacij.

Najvažnejše delo imlverzitetnega 
učitelja je poleg poučevanja svo
je stroke in pisanja učbenikov ter 
skript znanstvenoraziskovalna de
javnost, ki Je lahko individualna 
ali skupinska (»teamska«). Odvi
ja  se na fakulteti, v univerzitet
nih in v izvenuniverzltetnih inšti
tutih. Materialno jo  podpirajo 
različni skladi, republiški in zve
zni, med njimi sldad Borica Kri- 
driča in republiška izobraževalna 
skupnost s pomočjo univerzetetne 
znanstveno raziskovalne komisije.

Noša univerza ima sicer dolgo 
predzgodovino — če sprejmemo 
kot leto ustanovitve 1597 —, ven
dar deluje nepretrgoma šele 50 
let. Ob ustanovitvi je imela pri
memo število profesorjev, poseb
no za tako imenovane nacionalne 
predmete, za druge predmete, zla
sti za tehniške, biološke in medi
cinske, pa si Jih je polagoma naj
več sama vzgojilo. Najbolj kritič
no obdobje v življenju univerze Je 
bilo okoli leta 1950, ko se Je stara 
garda znanstvenikov in učenjakov 
poslavljala in k» so zasedli nji
hova mesta mlajši in mladi kadri. 
Vendar je  bo preskušnjo imiverza 
dobro prestala in se Je novi rod 
uveljavil v vseh znanstvenih di
sciplinah, o čemer pričata npr. 
tudi zvezka bibliografije znanstve
nih del univerzitetnih delavcev 
(1957 In 1969) na 1100 straneh Idc- 
sikonskega form ata.

Svetovno znana imena 
učiteljev domače doma

če univerze
Med profesorji naše ni ver

ze so b ili in so nekateri sve
tovno znani učenjaki. Po

im enih bi našteli sam o tiste 
znanstvenike ljubljanske imi- 
verze, ki so postali od usta 
novitve leta 1938 doslej redni 
člani najvišje znanstvene 
ustanove slovenskega naroda
— Slovenske akadem ije ana- 
nosti in  um etnosti, čeprav je  
m ed drugim i univerzitetnim i 
rednim i in  izrednim i profe
so rji te r  docenti mnogo ta 
kih, katerih  znanstvena dela 
so doživela priznanje in bila 
v ssnanstvMiem svetu lepo 
ocenjena.

Redni člani SAZU v razredu 
za zgodovinske in družbene 
vede: um etnostni zgodovinar 
la idor Cankar, pravnik Me
tod  Dolenc, pravnik V iktor 
Korošec, zgodovinar Milko 
Kos, pravnik G regor K rek, 
pravnik Rado K ušej, pravnik 
Gorazd K ušej, pravnik Jan 
ko Polec, um etnostni zgodo
vinar Francfe Stele, pravnik 
Milan Škerlj, pravnik Makso 
Žnuderl, pravnik Lado Vav
petič, sociolog Boris Ziherl, 
zgodovinar F ran  Zw itter; v  ̂
razredu za filološke in lite
rarne vede: jezikoslovec Fran- 
ce Bezlaj, literarn i zgodovi
n ar France Kidrič, jezikoslo
vec Rajko Nahtigal, lite rar
na zgodovinar Anton Ocvirk, 
jezikoslovec Franc Ramovš, 
literarn i zgodovinar Anton 
Slodnjak, klasični filolog An
ton Sovre; v razredu za m a
tem atične, fizikalne in  teh 
nične vede: elektrotehnik
Venče Koželj, Anton Kuhelj 
(m ehanika), Feliks Lotoe 
(m ehanska tehnologija), fizik 
Anton Peterlin, m atem atik 
Josip Plem elj, m atem atik Ivan 
Vidav, elektrotehnik M ilan 
Vidmar; v razredu za n ara 
voslovne in  m edicinske vede: 
Bogdan Brecelj (ortopedija), 
Srečko B rodar (prazgodovi
na človeka), zoolog Jovan 
Hadži, histo lc^ in emibriolog 
Alija K ošir, k im rg  Božidar 
Lavrič, ginekolc^ Pavel Lu
naček, geograf Anton Melik, 
ftiaaolog R obert Neoibauer, 
geolog Ivan Rakovec, kem ik 
Makso Samec, Igor Tavčar 
(in terna m edicina); v razre
du za um etnosti: U teram l
zgodovinar in dram atik  B rat
ko K reft, arh itek t Jože Pleč
nik-

R ektorji ljubljanske uni
verze od ustanovitve doslej 
so bili; Josip Plem elj, Rihaixl 
Zupančič, G regor K rek, Aleš 
Ušeničnik, France K idrič, Ka« 
rel H interlechner, Leonid P*i- 
tam ic, F ranc Lukman, Rajko 
Nahtigal, Milan Vidmar, Me
tod Dolenc, Alfred Serko, 
M atija Slavič, F ran  Ramovš, 
Maks Samec, Rado K ušej, 
Milko Kos, Alojz K ral, An
ton Melik, Gorazjd K ušej, 
P ran  Zw itter, Anton K uhelj, 
Božidar Lavrič, Dolfe Vogel
nik, Makso Žnuderl In Albert 
S truna. Sedanji rek to r je  
kem ik Roman Modic.

V letih  1950 in  1954 sta  bili 
iz sklopa univerze ločeni m e
dicinska in  tehniška visoka 
šola. Na m edicinski visoki 
šoli so bili tedaj rek to rji Bo
židar Lavrič, Igor Tavčar in 
Pavel Lunaček, na tehniški 
visoki šoli pa Alojz H rovat 
in Anton K uhelj.

L jubljanska univerza je do
slej podelila 14 častnih dok
toratov. D octores honoris 
causa so med drugim i po
stali: Danilo M ajaron, Ivan 
H ribar, Oton Zupančič, Ma
tija  M urko, M irko Roš, Jo. 
sip Plečnik. Milan Vidmar, 
Alojz Krdl, F ranjo  Kogoj, 
Josip Plem elj in Josip Vid
mar-

Ob 50-letnici se bo prid ru 
žila im iverzi dosedanja visoka 
šola za sociologijo, politične 
vede in novinarstvo.

MIROSLAV RAVBAR

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



— Pot do vašega uspeha, mojster?

— Odlična oprema!

— In pot do opreme?

— Namensko varčevanje pri

Dolenjski banki in hranilnici

v NOVEM MESTU ali v njenih enotah

V KRŠKEM, TREBNJEM IN 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 Sloveniji.

S tako hranilno knjižicp lahko dvigate dnevno 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.

DBH Novo mesto obrestuje navadne hranilne vloge po 

6 odstotkov, vezane pa do 7,5 odstotka.

Dvoletno izmikanje se končuje
(N adaljevanje s 1. str.)

določiti enoti za gospodar
jenje s stanovanjskim i hiša
m i neodvisen položaj od 
ostalih enot SKP in uprave,

skem  vzdrževanju družbenih 
stanovanj in lokalov; prizna
ti upravi takšen dohodek iz 
stanovanjskega gosi>odarst- 
va, ki je  sorazm eren in up
ravičen glede na delo, ki je

njo  prakso. Pred nekaj dne
vi si je dovolilo na dveh li
stih  pap irja v rokopisu, brez 
podpisa in žiga dokum enti
ra ti SDK porabo 530.000 din 
sredstev stanovanjskega go-

nam enom, da se doseže potrebno p ri gospojiarjenju spodarstva. Niti ni potrebnih
zakonitost in neodvisnost 
poslovanja te r nam ensko tro 
šenje sredstev stanovanjske
ga gospodarstva; vzpostaviti 
učinkovit nadzor med stano
vanjskim  gospodarstvom  in 
izvajalci del p ri investicij-

s stanovanjskim  
itd.

skladom

Dosedanji in današnji od
nos vodstva SKP do izved
be sklepov OS in  odločbe 
SDK pa kaže neverjetno za
verovanost v svojo doseda-

(Nadaljevanje s 1. str.)

K a j je  svo b o d a  tis k a  v  
p o g o jih  sa m o u p ra vn e  d ru 
žbe? »Pero je  o ro ž je  v  p re 
o b ra zb i družbe , to d a  v  n a 
š ih  p o g o jih  ono  n i p ok lica no , 
da sa m o  ru š i d o ločene o d 
nose, te m v e č  je  p ok lican o ,  
da tu d i u s tv a r ja  odnose, 
k i ra s te jo  na  sa m o u p ra v 
lja n ju  . . . «  je  m e d  d ru g im  
p o d čr ta l V e ljk o  V lahovič, 
k o  je  n a  te j  se ji  govoril o 
svo b o d i p isan ja , k i n i ab 
so lu tna , n i p a  tu d i po sle 
dica  vo lje , m ilo s ti  a li na 
s ilja  p o sa m ezn ika . ^

V sa k  d a n  zn o va  v id im o ,  
da so  n a m  o d p r ta  (s k o ra j  
že )  v sa  vra ta  in fo rm a c ij. 
V  čed a lje  b o lj d e m o k ra tič 
n ih  odno sih , ka te re  ra zv ija  
d ružba , sm o  n o v in a r ji v  
sta n ju , da  k o t  u s tva r ja ln e  
o seb n o s ti, ne  ča ka je  na  na 
vod ila  in  sm ern ice , sa m o 
s to jn o  o d k r iv a m o  b is tvo  
stvari, d a  sp o zn a v a m o  in  
a n a liz ira m o  različne  sm e r i  
v d ru žb e n o  e k o n o m sk ih .

G radivo  še s te  se je  p re d 
sed s tv a  Z K J ' j e  sp ro ž ilo  o 
teh. vp ra ša n jih  š iro k o  za n i
m a n je  k o m u n is to v  in  tu d i  
vse h  d ru g ih  občanov. T u 
d i od  k o le k tiv a  D o len jske 
ga lista , od  izd a ja te lje v  p o 
k ra jin sk e g a  glasila SZ D L  
in  od  č lan ov  n jegovega  iz 
d a ja te ljskeg a  sve ta  te r ja  
odgovor: do  k o d  sm o  raz
v ili naše  ob veščan je , ka j  
od  n jega  p r ič a k u je m o  p o 
slej?  P re teh ta n  in  s k rb e n  
o d go vo r na  ta  p o m e m b n a  
vp ra ša n ja  b o m o  sku ša li da 
ti  na  s tra n eh  našega lista  
v  p r ih o d n jih  tedn ih .

T O N E  G O Š N IK

aktov, s katerim i naj bi bilo 
določeno, da pokriva stano
vanjski del podjetja  polovico 
stroškov uprave in da gre 
okoli 34 odst. dohodka sta 
novanjskega gospodarstva za 
stroške upravljanja. Znano 
je, da pripada v take nam e
ne sosednjim  stanovanjskim  
podjetjem  in enotam  največ 
10 do 20 odst. sredstev.

O teh in drugih problem ih 
stanovanjsko — komunalnega 
gospodarstva. smo se v dveh 
letih večkrat pogovarjali s 
predstavniki podjetja. Zdaj 
je  nastopil trenutek, ko je  
kolektiv dolžan oceniti dose
danje delo vodstva podjetja 
in sm isel zahtev občinske 
skupščine.

D okum entirati je potrebno 
tudi, kje, koliko in zakaj so 
sredstva stanovanjskega go
spodarstva in lokalov porab
ljena. O tem  m ora zadnji 
dati soglasje svet enote za. 
gospodarjenje s stanovanj
skimi hišam i v družbeni last
nini in odgovorna oseba te 
enote.

BOGO ABRAHAMSBERG

2701 soli na dolenjskih cestah
(Nadaljevanje s 1. str.)

kateri osam ljeni avtomobili, 
ki so im eli občasne okvare. 
Nesreče pa so bile lažjega 
značaja. Sodelovanje med na- 
mi, milico in vozniki je  teklo 

p o litičn ih  te r  Id e jn ih  toko-  brez nervoze, n i bUo treba
v ih  in  da  se  sp ro ti, tod a  
ze lo  do ločno , o p re d e lju je 
m o  g lede  vp ra ša n j in  d vo 
m o v , k i j ih  m eče  na p o v rš 
je  silna  ra zg ib a n o st d ru ž 
benega razvo ja . V sega  te 
ga se  la h k o  lo te va m o  z  v so  
svo bo do , za u p a n je  d ru žb e  
v  n aše  delo  pa  nas sp o d 
buja , da p r i te m  n e la h k em  
delu  v z tra ja m o .

T o d a  —  ali sm o  ved no  
to , k a r  d ru žb a  p r ič a k u je  
od  nas? S e  ved n o  in  p o 
v so d  za ve d a m o  osn ovnega  
n a m en a  naše  de ja vn o sti, 
glede ka tereg a  je  zap isano:

»O sve tlitev  in  sp o ro č a n je  
resn ice  je  sm ise l in  c ilj  in 
fo r m ira n ja  v  naši sa m o 
u p ra vn i soc ia lis tičn i d ru ž 
bi. O b je k tiv n a  in fo rm a c ija  
m o ra  b iti ed ina  p rizn a n a  
o b lika  in fo rm ira n ja , za  ka 
te ro  se  p re v zem a  p o p o ln a  
d ru žb e n a  od g o vo rn o s t. Sa 
m o  za nesljiva , re sn ična  in  
vse s tra n sk a  in fo rm a c ija  je  
la h ko  v  s lu žb i delovnega  
človeka , v  n je g o v e m  b o ju  
za  ra zč iščevan je  in  k a r  n a j
b o lj u sp ešn o  ra zreševa n je  
d ru žb e n ih  p ro b lem o v , za  
k re p i te v  sa m o u p ra v n ih  in  
d e m o k ra tič n ih  so c ia lis tič 
n ih  d ru žb e n ih  odnosov.«

»Kadar je glavno sneženje, 
naj vozniki ne silijo na ceste, 
če ni nujno! Za zimo se mo
rajo  vozniki pripraviti, ne pa 
voziti z izlizanimi letnim i gu
mami. Prosim o tudi za razu
mevanje in potrpežljivost, saj 
delamo, kolikor največ mo
remo.«

— K aj nam lahko še pove
ste? ^

»Sneg nas ne m ore prese
netiti, m ehanizacija in naši 
ljudje so vedno na preži!«<

SLAVKO DOKL

dvigovati glasu. Tudi obvešča
nje je  bilo dobro, tako da z 
naše stran i lahko ocenim ge
neralko v zimi 1969—1970 za 
zelo uspešno«.

— Kako vam je  uspelo ta 
ko h itro  usposobiti vse ceste?

»Ker sm o dobro pripravlje
ni za zimo, nas ne m orejo 
kar tako presenetiti obilne 
snežne padavine. Pomagali pa 
sm o si tud i s soljo, k i smo 
je  posuli k ar 270 ton. Glavne 
ceste sm o plužili sproti, saj 
smo v teh dneh nekatere naj
važnejše preplužili tudi do 
desetkrat.«

— Ste zmožni avtomobilsko 
cesto obdržati kopno?

»Ce bi im eli več denarja na 
voljo, bi bili sposobni opra
viti tudi takšno nalogo. Ra
zumljivo, da tedaj ne bi bilo 
nobenih zastojev, kar bi vsem 4 do 5 din in za mlado živino
veliiko koristilo.« 5.60 do 6.20 din.

— K aj pa sol?
»Nekateri se zelo bojijo  so

li. K dor im a avto po vožnji 6. decem bra so pripeljali 
na prostem , m u ga ni treba na brežiški sejem  578 pujs-
p ra ti, tistim  pa, ki ga im ajo kov, prodanih pa je bilo 394.
v garažah, priporočam o pra- M anjši so šli v prom et po
nje.« 11 do 12 din, za večje pa so

— K aj priporočate uporab- zahtevali 7.50 do 8 din za kl-
nikom  ceste? logram  žive teže.

^  * • w

Sejmišča
Večji sejem v No

vem mestu
8. decem bra je  bilo na no

vomeškem sejm išču naprodaj 
751 prašičkov in  185 glav go
vedi. Odkupov za zakol ni 
bilo, prodali pa  so 539 pu j
skov in 54 goved. Za prašičke 
so zahtevali 160 do 600 din, za 
vole 6 do 6.40 din, za krave

Sejem v Brežicah

_L ♦ '<

ročna motorna žaga 
ALPINA 
moč: 6 KM (SAE), teža: 6 kg 
dolžina meča: 55 -  65 -75 cm 
cena: 2542,50 din ali 102,40 dol. in 857,50 din
rezervni deli in servis zagotovljeni

eosmos
zastopstvo tujih firm: 
Alpina, Gibo, Same, BertolinI, Renault. 
Alifa romeo, Man . . .  

LJUBLJANA, CELOVŠKA 32 
s predstavništvi v Mariboru, Celju, Kopru



Leskovški cicibani, ki so za dan republike postali pionirji, so za ta  praznik dobili 
od skupnosti dragoceno darilo: asfalt na šolskem igrišču in telovadnico v prosvet

nem domu. (Foto: Jožica Teppey)

Ribe naj kosijo solato na Rinži
Ribiška družina Kočevje namerava vložiti v Rinžo bele amurje -  Te ribe 

požro ogromno vodnega rastlinja -  Košnja na Rttkži bi odpadla

Kočevska reka Binža je 
m očno zaraščena z vodnim  
rastlin jem , ki m u ribiči p ra 
vijo tudi »solata«. Rastlinje 
ne ovira samo ribiče p ri ri-

Priznanje krvo
dajalcem

5. decem bra zvečer je  ob
činski odbor RK Kočevje 
skupaj s krajevnim i organi
zacijam i RK Kočevje, R ud
nik , Livold in Dolga vas p ri
red il slovesnost, na  kateri 
so podelili priznanja krvo
dajalcem . Dva, k i s ta  dala 
k ri že 20-krat, s ta  dobila di
plom i, 28 kivodajalcev Je 
dobilo zlate značke, 54 pa 
srebrne. Na slovesnosti Je 
govoril predsednik občinske
ga odbora RK dr. M iha Pe
trovič, krvodajalce pa Je po
zdravil tudi predsednik ob
činske skupščine M iro He- 
gler. Več o slovesnosti p ri
hodnjič.

bolovu, ampaLc tudi kazi po
dobo vode in  m esta. Zraste 
nam reč do vodne gladdne in 
oeio še m alo nad njo, Rin- 
ža teče jjoleti, ko obišče m e
sto  naj-več turistov, zelo po
časi, na rastliinju pa se na
b irajo  in  zaustavl(ja<jo papir, 
veje, steklenice, konzervne 
šikatle, kosi lesa in  druga ne
snaga.

Občinska skupščina vsako 
leto odšteje nekaj tisočakov 
zsl košnjo te  solate. To delo 
je  mučno in  n iti nd preveč 
uspešno. 2 e po n«kaj tednih 
se nam reč solata spet raz
raste .

Ribičd se že dogovarjajo, 
da bodo v bližnji prihodno
s ti vložili v Rinžo 1000 belih 
am urjev. Te ribe nam reč 
vsaii dan pojedo najm anj to 
liko vodnih rastlin , kolikor 
so težke, rastejo  pa zelo hi
tro  in  že v nekaj letih dose
žejo težo do 30 kg. Ribiči, 
ki sam i nimaijo dovol(j denar
ja , da b i vložili več teh rib 
v Rinžo, bodo predlagali ob-

Portret tega tedna
P red poslopjem  obrata  

Cestnega pod je tja  t  Buič- 
n i vasi p ri Novem m estu 
Je p ravkar pripeljal rum en 
tovornjak. Iz katerega Je 
stopil postaven mož.

— Vi s t e . . . ?
»Franc Z onnan, ftofer p ri 

Cestnem podjetju.«
— K je stanujete in na 

katerih  progah vozite?
»Doma sem  Iz Kronove- 

ga, delam  pa  na  relaciji 
Sm ednik — K arteljevo. 
Poleti vozim asfalt in  gra
moz, trenu tno  pa  sol, ki 
Jo sipljem o po cestah, aU 
pa ^ t i m  ceste z buldo- 
zerjem.K

— Ali je  vaš poklic zelo 
naporen?

— N aporen Je zato, ker 
sem v službi nepretrgano 
po 24 u r. V endar m i je  de
lo všeč. Tudi na ta  red  
sem  se navadil in b i mi 
bilo dolgčas, če b i m oral 
živeti drugače. Tudi s pla
čo sem  k ar zadovoljen.«

— K atera zima vam je 
ostala najbolj v spom inu?

»Šofer sem že 7 let in 
pol, vendar se najbolj spo
m injam  zadnje zime, ko 
je  bilo v feb ruarju  okrog 
en m eter snega. T akrat 
je  bilo res dosti dela!

— Ali im ate kakšne po
sebne želje?

»Da bi letos padlo čim 
m anj Južnega snega in  da 
b i bil za novo leto p rost

in  b i ga lahko preživel z 
družino v Šm arjeških Top
licah.«

t #

NOVO HESTO
2 e ga je  čakal kam ion, 

natovorjen s soljo, da jo 
bo odpeljal na avtom obil
sko cesto. A. V.

činski skupščini, naj tudi 
ona nam eni nekaj tisočakov 
za nakup teh rib , saj potem  
ne bo imela strok iov  z vsa
koletnim  čiščenjem  Rinže 
ozirom a košnjo »solate«. Be
le am urje uporabljajo  za či
ščenje kanalov ob reki Do
navi, kjea* se vsi drugi nači
ni čiščenja niso obnesili.

Ribe bodo kupili skupaj z 
ribiško družino Ribnica, ki 
jih  nam erava kupiti za či
ščenje B istrice. Slaba stran  
teh rib  pa je, ko t sm o zve
deli, da se v naših vodah ne 
razm nožujejo, k er so netco- 
Mko prem rzle.

Novi prispevki za 
Banjaluko

v  zadnjih dveh tetinih so 
v kočevski občini zbrali še 
nove prispevke za ponesre
čence v Banjaluki. V denar
ju , m aterialu , odpisu dolgov 
banjaluškim  delovnim orga- 
n iz ^ ja m  so prispevali: Ke
m ična tovarna 15.000 din, ZI
DAR 10.000 din, občinsko so
dišče 500 din, osnovna šola 
Zeljne (zbrali m ladi člani 
RK) 217,50 din, SNE2N IK  
10.000 din, KOMUNALA 1000 
din, RK B anja Loka 367 din, 
RK K oprivnik 330 din, SDK 
1.334 din. Vodna skupnost 
978,30 din. Posebna osnovna 
šola 168 din, KOVINAR 1000 
din in Stanovanjsko podjet
je  ZKGP 952 din.

Ne pokojnin ne 
časnikov

Letos, ko sm o Se 26-tič pra
znovali dan ustanovitve nove 
Jugoslavije, sm o upokojenci, 
ostali brez pokojnin, k i so 
bile prejšnja leta izplačane 
že pred praznikom. Manj bi 
bili razočarani, če bi bili o 
te j nameri prej vsaj obvešče
ni, saj se ne bi veselili, da 
bomo s prijatelji ali znan<^ 
malo bolje proslavili naš pra
znik.

Da je  bilo razočaranje še 
večje, je  bilo še dodatno po- 
skrbljeno. Na območju pošte 
Studenec pri Sevnici, k jer  
sta Dolenjski list in Nedelj
ski dnevnik najbolj brana ča
snika, le-teh nismo dobili za 
praznike, čeprav sta oba iz
šla že v četrtek. Osebno sem  
se v petek zglasil na pošti, da 
bi videl, kaj je, toda zvedel 
sem , da sta oba izostala iz 
neznanega vzroka. Tak je  bil 
odgovor, sprašujem pa se, 
kdo je  kriv, da pošiljke tako  
ne vem  po čigavi krivdi, 
zamujajo.

K.ZORKO  
Zavratec 32

IZREDEN NOVOLETNI POPUST!

NOVOTEHNA
vam nudi od 10. do 31. decembra 
v vseh svojih prodajalnah 
v Novem mestu, Trebnjem, 
Metliki in Krškem

izreden novoletni popust 
pri nakupu pralnega stroja 

GORENJE
SUPERAVTOMAT PS-653.

Pri nakupu 
za gotovino je stroj 
cenejši 30.000 Sdin, 
pri nakupu na kredit . 
pa je cenejši 
20.000 Sdin.

m

i
t

i •
•  SUPERAVTOMAT PS-653

SX  •  VIŠINA 89 C!W, ŠIRINA 60 CM,
GLOBINA 60 CM g

•  « 1 0  PROGRAMOV S PREDPRANJEHV I;
•  IN  ŠKROBLJENJEM |
Z  •  ZMOGUIVOST: 5 KG SUHEGA i

•  PERILA I
•  3 TERMOSTATI |
•  TEŽA STROJA: 96 KG' |

NOVOTEHNA SPOROČA: %

T našem  glavnem skladišču v B ršlinu bo leitna inventura od 22. decem bra S
do 6 . januarja , v vseh trgovinah na drolmo pa od 3. do 6 . januarja . S e n isa  #

2  v Novem m estu in Trebnjem  bosta zaprta 3. in  4. januarja . (

0  2 e sedaj obveščamo cenjene kupce, da bodo vse naše prodajalne zadnje tri X
•  dni starega leta odprte NONSTOP! ^

1 OBIŠČITE NAŠE PRODAJALNE! S
i :
• • • • e # e # e # # e # # # e e # # e e # # # e # e e e e e e # e e » e e e e e # e e # e # e # e e e e e e e e

♦ 
♦ ♦ ♦

A ' ;

'■

i  ■

V" ipži/« '

REKLAMNA NOVOLETNA PRODAJA
naslednjih izdelkov iz našega programa pohištva:

□  COCTAIL MIZICE 165 din kos
□  TELEVIZIJSKE MIZICE 190 din kos
^ SERVIRNE MIZICE 195 din garnitura

Vabimo interesente, da se osebno, pismeno ali po telefonu
obrnejo na naše podjetje v Straži (tel.: 84-530)

»NOVOLES«, NOVO MESTO

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
♦♦♦♦
t♦
X♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
♦♦♦
♦
♦
♦
♦♦♦♦♦♦



To stran ste napisali sami! -  To stran ste napisali sami! -  To stran ste napisali sami!

Impoijca, starčki in voz-še z druge strani
Piscu članka s podobnim  

naslovom — izšel je v DO' 
lenjskem  listu 20. novembra
— je  že uredništvo lista da
lo primeren odgovor. Vendar 
naj m i bo dovoljeno^ da še 
jaz kot zdravnica dodam ne
ka j misli.

škoda, da slika tehnično ni 
uspela! Potem bi bralci naj
brž sami lahko ugotovili, da 
tisti, ki vlečejo voz, niso ra- 
vno starčki. Nekaj številčnih 
podatkov: Dom oskrbovancev  
Im poljca ima 185 oskrbovan
cev; približno 30 jih  je bolj 
ali m anj navezanih na po
steljo in so deležni nege, kot 
jo  potrebuje bolnik. Upam, 
da nihče ne misli, da bi bili 
v dom u zm ožni te bolnike 
naganjati iz postelje na delo. 
Približno 120 oskrbovancev 
pa je duševno bolnih; morda  
se je res kateri od njih še 
tudi malo postaral, večinoma 
pa so to le mlajši ljudje, pri 
katerih domača oskrba iz te
ga ali onega vzroka ni bila 
možna ali ni bila uspešna; je  
pa njihovo stanje takšno, da 
jim  bivanje v duševni bolni

ci ni več potrebno. Sodobno 
zdravljenje duševnih bolezni, 
tako v  svetu kot pri nas, 
temelji v znatni meri na tako 
imenovani okupacijski (za
poslitveni) in delovni terapi
ji. Ni toliko važno, kaj duše
vni bolnik dela in kako dela, 
važno je, da dela. Delo ga 
približuje normalnemu nači
nu življenja, delo ga nujno  
dovaja v stik  z drugimi ljud
mi, in ravno odtujenost od 
sveta^ od  ljudi je  eden od 
glavnih znakov duševne, bo
lezni. č e  pri takem  bolniku  
opazimo, da se izmika delu, 
je to zanesljiv znak poslab
šanja njegove bolezni. Kadar 
gre za telesne bolnike ali in
valide, nihče ne dvomi o nu j
nosti rehabilitacije, čem u  bi 
bili pri duševnih bolnikih 
drugačnega mnenja?

Kako pa je s starčki? Ge- 
rontologija in geriatrija, so
rodni veji medicine, ki se 
ukvarjata s starim  človekom, 
nenehno poudarjata, kako  
važno je gibanje, zlasti tako  
na svežem zraku, za prepre
čevanje bolezni srca in ožilja, 
ki so danes povsod na prvem

mestu, č e  pa ima gibanje še 
kak drug učinek, npr. ta, da 
staremu človeku prežene ob
čutek nekoristnosti, ki ga ze
lo pogosto muči potem, ko je  
prekinil stike z bivšim de
lovnim ali morda celo družin
sk im  okoljem, sm o dosegli 
še neprimerno več: vrnili smo  
m u življenjski smisel. Za ne
koga bo dovolj že, če, bo lah
ko kdaj pa kdaj nudil pomoč 
nepokretnemu bolniku, spet 
drugi si želi pospravljanja in 
čiščenja, tretji pa morda ne 
bo srečen, če m u  ne bo -do
voljeno, da bo malo lopatal 
po vrtu. Vsak po svojih mož
nostih in sposobnostih! Pre
pričana sem, da ima osebje
v domu dovolj razsodnosti, 
srca in posluha za svoje 
oskrbovance, da tole načelo 
ne bo kršeno.

Ko m islim  na »starčke in 
voz«, m i nehote prihaja na 
misel Prešernov verz: »Le
čevlje sodi naj kopitar!« Pa 
naj m i bo oproščeno!

Dr. Vera Petrišič 
nevropsihiatrični oddelek 

VOJNIK, spl. bolnica Celje

Lubi muji braucil
Na vem  al se je  res 

začelu zim sku vesele. Jest 
b reku de se je  zaČelu 
jamrajne. U naš hiš to 
m usko poslušamo še odkr 
je  m uja Tina toku ne- 
srečnu čez prag stopila. 
Reva je hotla zutrej Ione 
kuhanega krampira z otro- 
bem prašičem nest pa je 
glih ke stopila kam er je  
učeraj vodo zlila. Voda 
je  zmrznla led je led žen
ska se pa na zna drsat pa 
tud p iskr je  meta u rok. 
Jest sm  biu u vež pa sm  
slišou de je  prou naglas 
zauriskala. Malu čudnu se 
m i je zdelu sej Tina nkul 
na uriska pa sm  šu gle
dat. Reva je čudnu sedela 
na tleh pa usa je bla u 
krampiri Ione pa prazn pr 
neneh nogah. Bla je taku  
hecna de sem biu jest vs 
u solzah od smeha Tina 
pa še zdej jamra.

K um e j  je  reva od lunga 
prehlada zadnč m au h  seb 
pršla pa jo  je  že spet 
doletelu. Po en stran je

res plava am pek zatu nab 
smela bt taku sitna. Zdej 
se kr  naprej boji de bo 
sneg bajto zametau pa je  
m en za Meklauža kupila 
tapravo, lopato za sneg 
kidat. Zdaj m e pa kr  na
prej žre de m orem  okul 
in okul bajte sneg kidat 
pa kum ej pridem  okul m o
rem  spet ponovnu začet. 
Men tu  kidajne nč na pa
še. Sam  buh de nemam še 
kakšnega avtota pa gara
že ku kr lun Pepin Franci. 
Ta revež se je  polet hva
le de bo za trgatu že auto. 
mu. No zdej ga pa ma pa 
ga tud z garaže vn na 
mora dobi čeprou m u Pe- 
pa s sujem  jezikem  po
maga.

Zdej se je  pa nabu že 
malu zjasnilu pa tud sneg 
na pada več tako močnu. 
Za zdej bom nehau kidat 
pa Se bom šu mau za peč 
pogret če m e Tina nabo 
spet vn spodila.

Vas lepu pozdraula vaš 
M ARTINEK BREZŠUL

Preselitev pošte iz vasi Šmarjeta v Šmarješite Toplice
2e nekaj časa predstavniki 

krajevne skupnosti in druž- 
beno-političnih organizacij v 
šm arje ti pri Novem mestu 
bojkotirajo  vse zveze in od
k lanjajo vsako sodelovanje z 
upravnim i in družbenim i or
gani občine Novo m esto.

Spor se je začel, ker so 
nam eravali preseliti pošto iz 
naravnega središča šmairjete, 
in  je  dosegel vrhunec ob 
preselitvi pošte v novo zgra
dbo v šm arješke Toplice, 
k ar je bilo p ro ti volji obča
nov, družbeno-političnih or
ganizacij in krajevne skup
nosti Sm arjeta.

Razočarani občani ne ve
do, kakšno je ozadje teh ne
dem okratičnih odnosov do 
n jih , zakaj niso upoštevani 
sklepi zborov volivcev, ki so 
bili 6. in 7. septem bra v 
Zburah in šm arje ti. Na teh 
zborih so sklenili, da pošte 
ne bodo preselili, vendar pa 
jo  je podjetje PTT iz Nove
ga m esta kljub temu prese
lilo.

Občani krajevne skupnosti 
Sm arjeta, ki šteje nekad 
m anj kot 2000 predvsem 
km ečkih prebivalcev, raztre 
senih po vaseh in zaselkih 
okrog Sm arjete, m orajo s p - 
daj hoditi na pošto v Sinar- 
j e ^ e  Toplice, ki Je okrog
2 km  daleč, čeprav  so irrjeli 
že sedaj iz nekaterih odda
ljenih vasi do šm arje te  blizu
2 u ri hoda, pomožna po&ta, 
ki je  ostala v Šm arjeti, ne 
m ore rešiti vseh zadev.

Svoje upravičene zahteve  ̂
so o b čan i. skušali uresničiti 
na dem okratičen nač<ii In 
p rek  odgovornih organov 
vendar nihče od teh n i mo- 
ged preprečiti podjetju  PTT, 
da pošte ne bi preselilo. 
Zdaj, ko je Iz tega nastal po
litičen problem , ki ga bo m o
rala  rešiti občinska skupšči
na Novo m esto, se m oram o 
vprašati, kido je  za to kriv 
In zakaj je  do te preselitve 
priSlo.

P odjetje PTT trd i, da so 
ob preselitvi pošta govorili 
na sestanku s pr'vlstavnikl 
družbeno-političnih organi
zacij Sm arjeta, s predstavni
ki občine Novo m esto 'n  PTT 
podjetja , ki Je bil 29.1. rJC9 
v SanarjeSkih Toplicah. Pod
je tje  PTT trd i, da so ta k ra t 
Ugotovili, da sta  pres&llte^’ 
pošte Sm arjeta v šm arješke 
Toplice in zgraditev avto- 
n iatske telefonske centrale 
utem eljeni in  ekonom sko 
popolnom a upravičeni; da je

to tud i eden od pogojev za 
čim h itrejši razvoj turizm a 
na tem  področju; da so ta 
k rat sklenili, naj se prebival
stvo Sm arjete na sestanku 
krajevne skupnosti ali Soci&r 
listične zveze seznani s pro
gram om  razvoja šm a rje šd h  
Toplic in s potrebo, da po
što preselijo. Podjetje trd i 
tudi, da sestanka ni sklicala 
niti KS niti Socialistična 
zveza.

Predstavnik podje tja  PTT 
pravi, da je nova lokacija 
ugodna za večino prebival
cev področja sedanje pošte 
šm arje ta  in sedanje pomož
ne pošte Bela cerkev. H kra
ti pa naj bi omogočila večjo 
prodajo p tt storitev, meuia- 
vo tu je  valute, prodaio spo
minkov in drugo, kar je oo- 
sebno pomembno za tu ri
stični razvoj šm arješk ih  To
plic In okoliških krajev.

Ta predstavnik sodi, da ob
čani šm arje te  s preselitvijo 
pošte ne bi bili prikrajšani, 
če bo PTT uredil dostavno 
službo tako, da bo imelo 
prebivalstvo tega področja 
dostavo" poštnih poSiljk vsak 
drugi dan nam esto sedanje 
dostave dvakrat na teden.

Na zboru volivcev 6. in 7. 
septem bra 1969 v Zburah in 
šm arje ti so prizadeti obča
ni, predstavniki družbeno
političnih organizacij in KS 
Šm arjeta postavili predstav
nikom PTT in Socialistične 
zveze Novo m esto naslednja 
vprašanja:

Zakaj ni nihče sklical zbO; 
rov volivcev, preden je za
čelo nekaj ljudi brez njiho
vega znanja odločati o novi 
lokaciji in preden so začeli 
graditi v šm arješk ih  Topli
cah novo zgradbo za pošto? 
Zakaj niso upoštevali m ne
n ja  predstaivnikov krajevne 
skupnosti Sm arjeta, ki niso 
soglašali s preselitvijo  pošte? 
Zakaj naj bi ljudje, zaposle
ni s teakhn kimečkim deJom, 
zaradi dva do trim esečne tu 
ristične sezone in da bi 
ustregli turistom , hodili vse 
leto in  ob vsakem  vrem enu 
na pošto v šm arješke To
plice?

Ali pom eni pošta za pode- 
'žeilskega človdca res sam o 
dostavo in prevzem  pisem , 
računov, paketov alli še koj 
več? ZaŠcaj so nas t  Casopi« 
su Delo xiapadall, čeS da smo 
trm asti, nam esto da  b i pi
sali o  nedemoikratlčni m eto
di in  tnmd tistih , Iki 0 0  odlo

čali brez sodelovanja voliv
cev?

Na seji občinske skupšči
ne Novo m esto, na zborih 
volivcev v Zburah in šm a r
je ti so sklenili, da mora 
podjetje PTT najprej zago
toviti redno opravljanje sto 
ritev na območuu šm arje te  
in šele nato  preseliti pošto.

Po tem  sklepu je  i>odjetje 
PTT v za/četku oktobra p re 
selilo pošto Iz Sm arjete v 
šm arješke Toplice in tako 
postavilo prizadete občane 
pred izvršeno dejstvo.

Na sestanku predstavnikov 
prizadetih občanov, ki je bil 
takoj po preselitvi pošte, so 
predstavniM  krajevne skup
nosti in družbeno-političnih 
organizacij sklenili, da bodo 
boj&otirali vse delo, dokler 
ne vrnejo pošte v šm arjeto  
ozirom a dokler ne zagotovi
jo ta k ^ a  sitanja in zveze 
med občani in pošto, kot je 
bilo pred  preselitvijo pošte.

Zagrenjeni in razočarani 
občani ne m orejo razum eti, 
da jim  nekdo jem lje pošto, 
ki jo  Je postavila še bivša 
Avstrija, in da se lahko v 
socialistični Jugoslaviji, ki 
tem elji na sam oupravni de
m okraciji, dogajajo stvari 
proti volji vseh občanov. Ti 
občani, k i so organizirali po
litično delo, se 1942 tako h ra 
bro borili p ro ti okupatorju, 
dali prve borce v NOV, for
m irali prvi pionirski odred 
na Dolenjskem in  osvoboje
no ozemlje, občani, ki jih  je 
okupator bom bardiral, impa- 
daJ, ubijali talce In Jih mno
žično vodil v internacijo  in 
koncentracijska taborišča, 
so m orali doživeti taik odnos 
pristo jn ih  organov do svojih 
upravičenih sklepov.

Občani odpovedujejo dnev
ni tisk, ker ga zdaj dobiva- 

•jo z nekajdnevnim i zam uda
mi, pakete m orajo zdaj no
siti iz šm arješikih Toplic na
mesto iz šm arje te , opravkov , 
na pošti ne m orejo opraviti 
istočasno, ko gredo njihovi 
otroci v šolo ozirom a ko 
gfredo sam i v trgovino, na 
m atični urad , na avtobug ali 
po podobnih opravkih v 
šm arjeto . P odjetje PTT jim  
tega ne m ore zagotoviti, ker 
jim  je  iztrgalo pošto iz na
ravnega -središča, pa četudi 
bi jim  omc^očili dostavo po
šte vsak drugi dan na dom, 
kajti do sedaj so imeli zve
zo praktično vsak dan.

Občinska skupščina Novo 
mesto je določila po bojko
tu  krajevne skupnosti In 
družbeno-političnih organi
zacij šfharje ta  5-člansko ko
m isijo, ki naj bi ugotovila 
sedanje stan je in o tem po
ročala pristo jn im  organom 
zaradi nadaljnjih  ukrepov.

Nekaj pa n i in ne m ore 
biti občanom I* šm arje te  ja 
sno pri tej zadevi. Več obča
nov in predstavnikov druž
beno-političnih organizacij in 
krajevne skupnosti šm arje ta  
je dostavilo dopise 'iredni- 
kom našega tiska, vendar 
Jih, razen nekaj • k ratk ih  in
form acij, n i nihče objavil. 
Čeprav so biU na sestankih 
priso tn i tudi novinarji, so 
objavljali zelo malo i l i  pa 
90 pisali, da zganjajo občani 
šm arje te  trm o, ker ne želi
jo, da bi pošto preselili.

Ce se Je to  dogajalo pred 
6. sejo predsedstva ZKJ, je 
Se razumlljivo, ne m orejo pa 
razum eti, da o  te j zadevi ta 
ko maflo In neobjektivno po
ročajo po šesti sejl p red 

sedstva ZKJ, ki je odločno 
obsodilo tak način obvešča
n ja  javnosti, saj s tem skri
vajo dejstvo pred javnostjo 
in škodo občanov v korist ’ 
enega podjetja.

Občani šm arje te  se spra
šujejo, ali so m anj vredni 
od podjetja za PTT prom et 
iz Novega m esta ali pa tiči 
zajec kje drugje!?

Razočam i občani iz šm ar
je te pričaikujejo od pristo j
nih občinsikih organov in re
publiških organov, da bodo 
upoštevali njihove upraviče
ne zahteve in poklicali na 
odgovornost tiste, ki so k ri
vi za tak nedem okratičen 
odnos do n jih  in so napra
vili političen problem  kljub 
resnemu opozorilu na zbo
rih  volivcev, naj pošte ne 
preselijo, dokler ne z^ o to - 
vijo vsaj enake zveze med 
p>ošto in prizadetim i kot do 
sedaj, ca. naj je sploh ne 
preselijo.

MIRAN BERETIC 
Streliška 3, 

Ljubljana

OPOMBA UREDNIŠTVA:
K pism u tov. M. Beretiča 

dodajam o, da DOLENJSKI 
LIST ni debil od občanov 
ali predstavnikov organizacij 
iz šm arje te  nobenega pisma, 
ki ga ne bd bil objavil. Koli
kor so blU novinarji našega 
tednika povabljeni na javne 
sestanke v zvezi s pošto v 
Šm arjeti, pa sm o o tem  do
slej natančno in dovolj ob
širno poročali. H ira ti smo 
javnost sp ra ti točno obve- 
ščaM tud i o v s ^  ukrepih in 
staMščih občinske skiQ}ščine 
Novo m esto, k i o tej zadevi 
še vedno raapraivlja,

UREDNIŠTVO DL

S kruhom nismo 
zadovoljni!

Da je bilo s prvo peko krtu 
ha v novi pekam i v Ločni tik  
pred zadnjimi prazniki več  
kot preveč jeze med potroš
n iki v Novem m estu in v o- 
količi mesta, je  »javna skriv
nost«: kruh sm o dobili v pro
dajalnah sorazmerno trd, zla» 
sti beli pa se je tako drobil, 
da ga res ni mogoče lepo re
zati.

Zal se razmere zadnje dni 
niso kaj prida izboljšale. Med
tem  ko je črni oz. polčrni 
kruh še kar dobrega okusa  
in se tudi lepo reže, gospodi
nje in družine z  belim kru 
hom  nismo zadovoljne! Tako  
se drobi, ko t se ne bi smel, 
in človeku je kar hudo, da 
na Dolenjskem ne m oremo  
kupiti odlično dišečečega, le
po zapečenega kruha, ki bi 
bil tak, da »človeku srce za
igra«, ko ga pogleda in vza
m e v roke. Tak kruh pa lah
ko kupite m arsikje v  Ljub
ljani, pa tudi v Kopru in še 
kje.

Hvaležni bi bili podjetju  
ZITO .02. njegovi enoti v  No
vem  mestu, če bi na številne 
kritike ter pritožbe zaradi 
slabe kvalitete kruha v  na
šem  listu javno odgovorila 
oz pojasnila, zakaj ne more
m o dobivati kvalitetnejšega  
kruha. Menim, da imamo ko t 
stalni kupci kruha do takega 
pojasnila vso pravico.

M. K., gospodinja  
iz Novega mesta

m

NI NUJNO,
da se  uredništvo Dolenj
skega lista strinja z vse 
mi sestavki, ki so objav
ljeni na tej strani. — K 
prispevkom , ki jih pošilja
te  za objavo v našem  te 
dniku, pripišite svoj celi 
naslov, sicer ne pridejo v 
poštev za tisk. Na poseb
no željo pisca lahko o sta 
ne njegovo pravo ime za 
javnost tajno (podpisali 
ga bomo s  kraticami ali 
kako d rugače), vsekakor 
pa je pred sodiščem  za 
resničnost napisanega od
govoren predvsem  sam .

UREDNIŠTVO DL

Krajevni odbor RK t  Mimi peči Je novembra priredil za  voznike motcnnih vozil 
z območja krajevne skupnosti tei^J prve pomočL Vodil ga  je  dr. Peter Kapš, ki 
je  v desetih urah seznanil več kot trideset udeležencev s  tem, kako na pravilen 
način pcHnagali ponesrečenca. Na sliki: udeleženci tečaja. (Foto: P. Pungerčar)

Resnica je dru
gačna

v  predzadnji številki DL, 
ki je  izšla dne 27. nov. 1969., 
je  tov. Štefanija K um er iz 
B ršlina napisala ▼  svojem  
članku, da  Je delavec KZZ 
Novo m esto izjavil, da zanjo 
n i delovnega m esta. Nihče 
na  zavodu ni dal take izjave 
n iti je  ne sm e dati. Štefaniji 
K um er pa  sm o povedaU, da 
takšnega delovnega m esta, 
k a k rš n ^ a  ona zahteva, nimar 
m o (v adm inistraciji v Novo- 
teksu  ali Krki).

Kom unalni zavod za soci
alno zavarovanje ji  Je koneo 
m arca poslal vabilo Cpo ku
rirju ), naj se javi p ri zavo
du  zaradi zaposlitve. P rav 
tako sm o ji ponovno poslali 
vabilo 27. 11. 1969 in Ji p ripo 
ročili, .naj se javi zaradi za
poslitve p ri Novolesu  v S tra 
ži. O bakrat je  delo odkloni
la.

B ralci, presodite, kdo itna 
prav.

Svetovalec za zaiposlitv« 
STANE ZUPANCIO
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Cviliek

zemlje
C v i č e k  Je sok dolenjske zem lje in 

dolenjskega podnebja. Mimo teh  besed 
ne more nihče. 2e Valvasor Je v svoji 
Slavi vojvodine Kranjske pisal, kako dob
ro vino da rodijo dolenjski griči. Veliko 
zaslug za to  Je imel v posebnih bukvah 
napisan vinogradniški red —  »gorska pa
lica«, ki je  v 52. členih določal, kako je 
treba  ravnati v vinogradu in kleti. Župnik 
RecelJ z Rake ga je že v tistih  časih 
prevedel v slovenski jezik. Vinogradniški 
red je pomenil pravo policijsko oblast in 
kazen si je nakopal vsak, kdor ni upo
števal pravil.

V teku sto letij je dolenjsko vinograd
ništvo preživljalo različne padce in vzpo
ne. Ko je bilo vinogradništvo skoraj na 
tleh, je prišla trtna uš in hudo prizadela 
že tako slabo oskrbovane vinograde. 
95-letni Franc Jan iz Dolenjih Radulj pri 
Bučki se  še  spom inja, kako izmozgani so 
bili nasadi za njegovih otroških let. »Nič 
čudnega ni,« je pripovedoval, »če Jih je 
drobna živalca, ki se  je  naglo množila, 
tako hitro strla.«

Prva obnova, h kateri je veliko pripo
mogla takratna ob last (mnogi vinograd
niki državnih posojil niti vrnili n iso), Je 
vrnila sloves dolenjskem u vinu, toda od 
tistih  le t je minilo že toliko časa, da so 
trsi izčrpani, pridelki pa ponekod že za 
polovico m anjši.

Dober cviček je danes najbolj iskano 
vino. V prašajte kateregakoli vinskega tr
govca! »Ob srednji letini se  ga pridela 
okoli 400 vagonov, proda pa d esetk ra t to 
liko,« ocenjuje inž. Darko M arjetič, ki 
utira pot modernemu vinogradništvu na 
Srem iču nad Krškim. »Prodam ga kot 
zdravilo, že več le t ne izpod 5 dinarjev 
za liter. Ni mi treba iskati kupcev, sami 
pridejo ponj,« se  pohvali A vgust Unetič 
z Vinjega vrha. »Prodamo ga vse več, 
sam o dobiti ga dovolj ne moremo,« pravi 
Janez Smole, direktor podjetja Slovenija 
vino iz Ljubljane.

Cvičku je prinesla sloves prav njego
va pomanjkljivost — . kislost, zaradi ka
te re  je dobil svoje malo zaničljivo ime. 
Vinska kislina Je v dobrem cvičku v pra
vilni kombinaciji z alkoholom in ob po
vsem  povretem  sladkorju. To Je tako 
imenovano suho vino, najbolj primeno za 
uživanje po Jedi, takrat, ko je učinek 
alkohola najmanj škodljiv. Cviček, ki je 
nežveplano vino, blagodejno \4pliva na 
prebavila, vzbuja tek  in daje občutek te 
lesne in duševne osvežitve. To so tis te  
lastnosti, zaradi katerih se  širi njegov 
sloves.

m

Dolenjski cviček Je žlahtna m ešanica ■  
sokov različnih vinskih so rt. Prav pri tem  J  
se  začno vse skrivnosti In težave. Osnov- |  
na so rta  je žam etna črnina — imenova- ■  
na tudi žam etovka, modra kavčina ali g  
celo kavka, ki Je po poreklu doma iz oko- ■  
lice Črnega morja. Po prepričanju vseh ■  
vinogradnikov, s  katerim i sem  imel pri- J  
ložnost govoriti. Je ne more nadom estiti ■  
nobena druga sorta , čeravno ima žame- ■  
tovka nekatere slabe lastnosti, saj pozno g  
dozori in im a 'v  grozdih vm es tudi nedo- ■  
zorele jag o d e ,‘ki Jih najbolj vestn i vino- ■  
gradniki oberejo pred trgatvijo. J

Franc Kerin, znani vinogradnik, nekdaj ■  
tudi »kmetijski« poslanec v republiški ■  
skupščini, je pribil; »Res je, nenado- ■  
m estljiva Je. V dobrih legah daje odlično J  
vino, v slabših pa precej slabše.« ■

Podlaga vsakega cvička Je torej ža- ■  
metovka, razen nje pa uporabljajo še  ne- g  
katere tem ne so rte . Taka je modra fran- ■  
kinja, ki ima to  slabost, da se  močno ■  
osiplje, če dežuje ob cvetenju, zatem  J  
šentlovrenka, s katero ponekod skušajo ■  
nadom eščati žam etno črnino, vendar ne ■  
s posebnim uspehom , te r  portugalka, ki S  
daje znano novino. ■

Od svetlih sort, ki jih uporabljajo kot ■  
dopolnilo, so znane predvsem  rumeni ^  
plaveč, zeleni silvanec, ki daje poseben ■  
značaj bizeljčanu, rdeča kraljevina, laški Jj 
rizling in tram inec. Kerin je zaupal, da 
dela poskus z italijansko sorto  barbero. ■  

Razmerje žam etne črnine in dopolnil- 5  
nih sort. Je zelo različno. V Gadovi peči g  
in drugih okolišnjih goricah dajo dobri ■  
vinogradniki le petino belih sort, vse  dru- 5  
go pa je žam etovka in frankinja. Razmerje ■  
se  menja od gorice do gorice, od vino- ■  
gradnika do vinogradnika. Jj

Na kakovost cvička zelo vpliva odsto- ■  
tek alkohola. Pod 8 maliganov ne sm e ■  
imeti, dosti nad 9 pa tudi ne. O doda- S  
janju sladkorja ne sm e biti niti govora, b  

Največja hiba je, kot pravi p isec 'kn ji- ■  
ge »Sodobno vinogradništvo« Tit Doberšek J  
iz Novega m esta, da za cviček v naši ■  
zakonodaji ni predpisov, po katerih bi ga ■  
lahko zaščitili, čeravno je prav zaščita po- *  
rekla osnovni pogoj '  za napredek vino- ■  
gradništva. Do danes še  ni nihče opravil ■  
zahtevnega dela, da bi natanko določil, g  
kaj je cviček in kje so meje njegovega ■  
pridelovanja. ■

Brez vinskih kleti, ki bi cviček polnile S  
tudi v steklenice, in brez zaščite porekla ■  
ni mogoče vse te  pisane zm esi spraviti ■  
v red. Le če ima prim ešano šm arnico, J  
lahko inšpektor izloči vino, vse druge ■

kombinacije spretnih vin- J  
skih kombinatorjev pa so ■  
dovoljene, in veliko južnih ■  
vin, katerim  dodajajo ki- ^  
slino, se  proda na račun ■  
dolenjskega km etiča, ki ■  
od tega nič nima. ■

Cviček in bizeljčan pri- ■  
delujejo v tako Imenova- Jj 
nem posavskem vinograd- |  
niškem rajonu, ki premo- ■  
re skupno okoli 3500 ha g  
vinogradov. Deii se  na g  
dva dela: na desni strani ■  
Save je  krško-gorjanski J  
okoliš in novomeško-mo- ■  
kronoški okoliš, na lev! ■  
pa bizeljski, kjer pride- Jj 
lujejo bizeljčana, ki mu ■  
pravijo tudi bizeljski cvi- ■  
ček, saj je po svojih last- ^  
nostih zelo podoben. Re- ■  
ka Sava sam a po sebi ■  
pač ne more veliko ločiti Jj 
dveh sosednjih območij. ■  
Pozabiti ne sm em o tudi ■  
na belokranjski okoliš, J  
kjer pridelujejo podobna ■  
znana vina, pri katerih pa *  
je kombinacija so rt neko- ^  
liko drugačna. ■
Zg?oraJ: Jože Ciuha — LISTO- J  
PAD, aevo stam  ilustxucija; ■  
TRGATEV NAM PRINAŠA VE- ■  
LIKO VESELJE.

Podbočje v pozni jeseni.
Sedli smo za široko mizo, bržčas namenjeno miatičem. Iz knjižne 

omare je FRANC KERIN prinesel obledele papirje, ki jih je prekrival 

prah. Niso bili običajni listi, marveč z vinjetami okrašene diplome, 

na katerih pa ni bilo izpisanih imen tistih najboljših vinogradnikov 

iz Podbočja, z Vinjega vrha in iz drugih krajev, ki bi zaslužili moralno 

priznanje za svoje delo.
Listi so tiha priča nerazumljivega početja v naši bližnji preteklosti. 

Nekdanji okrajni odbor je nasprotoval, da bi vinogradniki obnovili 

vinarsko zadrugo in tradicionalno podeljevanje priznanj na medzadružni 

vinski razstavi. V tistih povojnih letih ni bilo več toliko časa, da bi 
napisali imena najboljših vinogradnikov, pripravljalnemu odboru so 

pobrali celo štampiljko. Tisti čas ni vedel nihče prav odgovoriti, kaj 

bo z vinogradništvom, ki je vse bolj priganjalo k obnovi. Povečala se je 

že tako velika zamuda let.
Minila so leta grenkih izkušenj in spoznanj, da na vasi ni mogoče 

graditi iz besed, tako kot se ne da postaviti trden grad iz kart. Pri 

vsem je potreben človek, ki bo ljubil pusto lapornato zemljo, ko jo bo 

obdeloval, ki bo jokal, ko bo ledeno zrnje klestilo trse . . .
V zanesenosti so bile narejene napake in zamujene priložnosti. 

Kaj pa zdaj?

' P ro f . M ira n  V eselič, vi
n o g ra d n išk i s tro k o v jn a k , 
u g o ta v lja :

» P red  p o l s to le tje m  sm o  
b ili m e d  40 v in o g ra d n išk i
m i d eže lam i n a  4. m e stu , 
zd a j n a s  je  v eč in a  p re h i
te la . Z a  p o l se  je  p r i  n a s  
z m a n jša la  p o ra b a  v in a  in  
sam o  še 20 litro v  ga  n a š i 
l ju d je  p o v p re čn o  p o p ije jo  
n a  le to . Z a to  p a  je  s tra šn o  
n a ra s la  p o ra b a  žg an ih  p i
ja č , k i so  p ra v i s t ru p  za 
z d ra v je .

D an d an es je  ta k o , d a  se  
o d  v in o g ra d n iš tv a  in  v in a  
v o b lik i i*azličnih d a ja te v  
v eliko  d o b i, zelo  m a lo  p a

v lag am o  v obnov o . T re 
n u tn o  n a  trg u  n a jb o lj p r i 
m a n jk u je  d o le n jsk e g a  cv i
čk a , b iz e ljč a n a  in  te ra n a , 
to re j n a jb o lj z d ra v ih  vin. 
V in o g rad n ištv o  je  n a jb o lj 
n azad o v a lo  . n a  D o len j
sk em , k je r  je  b ilo  p o  k o n 
č a n i o b n o v i ob  p re lo m u  
s to le t ja  6000 h a  v in o g ra 
dov , z d a j p a  jih  je  le  še  
d o b ra  p o lo v ica  tega.«

Dvoboj 
Krško : Ljubljana
D olen j s la  v in o g rad i d a 

je jo  p o v p re k  zd a j le  še  20 
do  25 h i v in a  n a  h e k ta r . 
20 h e k ta ro v  o b  ro č n e m  k o 

p a n ju  in  šk ro p lje n ju ! To 
je  iz re d n o  m a lo  že v p r i
m e rja v i s so se d n jim i vi
n o g ra d n išk im i o b m o č ji, n a  
p r im e r  s  P rim o rsk o  a li 
š ta je r s k o , k je r  p r id e lu je jo  
60 do  80 h i. N ič ču d n eg a  
to re j n i, če je  »cv ičkarija«  
m e d  n a jb o lj z a o s ta lim i 
p re d e li v S lo v en iji.

V p ra ša n je , k a j u k re n iti, 
je  že osivelo  od  le t. A gro
k o m b in a t K ršk o  in  k m e 
ti js k a  z a d ru g a  B ize ljsk o  
se  d o b ro  za v e d a ta , d a  je  
n u jn a  n a č r tn a  o b n o v a  
n o g rad o v , v e n d a r je  n a  
d la n i, d a  b re z  ja v n e  d ru ž 
b en e  n a k lo n je n o s ti n e  bo  
m o g oče  v  k ra tk e m  času

V VINSKEM HRAMU V GADOVI PECI. K Avgustu Unetiča na Vinji vrh napo
tijo  v kostanjeviški klet! tistega, ki povpraša za dobrega vinogradnika. »Vino
gradništva in k letarjenja sem se naučil sam. Zadnja leta pomnim samo p red av ar 
nje o gnitju, sicer pa smo brez strokovne pomoči.«

■  S
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veliko narediti, ker se ve
čina km etijskih organiza
cij že tako komaj prebija 
in nima denarja za vlaga
nja, ki bodo dajala doho
dek šele v prihodnosti.

Trgovski nos je nareko
val ljubljanskem u podjet
ju  Slovenija vino, ki iz 
dneva v dan ugotavlja, ka
ko raste zanimanje za lah
ka, kisla vina, da je ponu
dilo roko.

»Pripravljeni smo zago
toviti denar za obr^ovo 150 
ha vinogradov na leto, pod 
pogojem, da bo obnova 
načrtna in da bo vinograd
nik prek km etijske orga
nizacije prodajal svoj p ri
delek v predelovalno klet 
našega podjetja. Ugodno 
posojilo sm o pripravljeni 
dati delno sam i, večji del 
pa iz bančnih sredstev, za 
kar bi dali tudi poroštvo,« 
razlaga načrte podjetja  
Slovenija vino njegov di
rek tor Janez Smole.

»Jok,« odgovarja Stane 
Nunčič, d irektor Agrokom
binata Krško. Z Ljubljan
skim podjetjem  sicer so
delujemo, t<^a tega, kar 
nam  ponujajo, ne m ore
mo sprejeti. Ponudba nam  
nalaga samo obveznosti. 
Mi se ne mislimo prodati. 
Ponudba spom inja na vi
ničarske čase, ki so vsaj 
za nas že minili. Imamo 
svoje zamisli. Obnavljali 
bomo počasneje, toda bo
mo! Tudi 50 ha na leto je 
nekaj. Pritegnili bomo vi
nogradnike, ki bodo prek 
obnovitvenega odbora so
delovali s kombinatom. 
Naš načrt je, da bi sami 
stekleničili vina, da bi sa
m i ščitili naš cviček in ga 
obvarovali, da se ne bi 
utopil v drugih vinih, od 
česar bi imel nekdo korist, 
akaj bi drug posnel sme
tano?«

»To je lokalizem, ki raz
b ija  enotno akcijo. To je 
škodljivo zapiranje vase. 
Da ne bo očitka, češ da 
želimo monopolen jj»oložaj, 
dajem o dve možnosti: aii 
odkup grozdja po tržni 
ceni ali pa oddajo na od
p rti račun, p ri čemer bi 
si po obračunu delili do
biček (in seveda tudi p ri
manjkljaj,- če bi bil) v

OD KOD IME?
Poznavalci so raz
ličnega mnenja, od 
kod izvira cviček. Eni 
pravijo, da je nastalo 
po nemški besedi 
»zvvicken«, ki pomeni 
ščipati, češ da je vi
no tako kislo, da 
ščiplje. Drugi trdijo, 
da ima beseda izvor 
po rastlini ocetovec, 
ki ji v ljudski rabi 
pravijo cvič. Ker je 
ta beseda starejša 
od časov potujčeva
nja naših krajev, je 
verjetnejše, da ima 
beseda cviček v njej 
svoj izvor.

razm erju pol p ro ti pol. 
Mislimo, da je to pošteno. 
Glede kleti pa naslednje. 
Za obstoječe tržne presež
ke vina sploh ni treba gra
diti kleti in razum ljivo je, 
da nihče od strokovnja
kov in finančnikov ne odo
brava, da bi g r ^ l i  celo 
več predelovalnih kleti. 
Komu bd koristilo tako 
gospodarjenje?« odgovar
ja  dr. IVliran Orrf, strokov

ni sodelavec ljubljanskega 
podjetja.

»Zakaj Je potreben še 
posrednik? Zakaj ne bi 
obnove zaupali kombina
tu? Zakaj mi ne moremo 
dobiti b a n č n a  denarja, 
n am en jen ^a  za pospeše
vanje km etijstva, v našem 
prim eru vinogradništva? 
Zakaj bi imed trgovec 
prednost, če je  že p a n j 
ski kongres rekel, naj im a
jo proizvajalci prvo bese
do. Dali smo svoj predlog 
podjetju  Slovenija vino, 
vendar doslej nanj še od
govorili niso.«

Ne moremo iz kože
Tako je  obstalo. Med

tem  ko kaž«, da bodo na 
Bizeljskem oziroma v bre
žiški občini vendarle ne
kako prišli skup, izosta
ja  osrednje pridelovalno 
območje cvička. Cas hiti, 
vinogradniki pa kljub raz
m erom a visoki odkupni 
ceni živijo zelo slabo, ob 
tem  pa delajo kot živina.

Ustavilo se je  torej že 
pri začetku. Znova se je 
pokazalo, da nism o spo
sobni velikopotezne j ših
dejanj, ker odnose razje
da nezaupanje in ker ne 
znamo najti skupnih be
sed. Vsakdo vidi najprej 
sebe, to je  značilna slo
venska bolezen, ki prepre
čuje, da bi na gospodar
skem  področju naredili 
kaj resnično velikega.

Obnova vinogradništva 
je  strokovno zahteven po
seg, zlasti še, ker gre za 
zasebne vinograde, ki jih  
ni mogoče obnoviti vsa
kega posebej. Se zdaleč ni 
dovolj samo denar, z njim  
se lahko le začne.

Inž. MARJAN LEGAN 
Fotografije: S. DOKL 

M. LEGAN 
M. MOŠKON

SAMO ROKE SO PREMALO. Da je  cviče^ zelo iskano vino, samo po selM dolenj
skemu km etu kaj malo koristi. V izčrpanih vinogradih se pridelek m anjša. Treba 
bi jih  bilo obnoviti, toda sam  jih  ne m ore. Im a samo roke, to  pa je  premalo. 
C&a se odmika, število zam ujenih let se v eča . . .
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PREMALO CEPLJENK. Če bi hoteli obnavljati vinograde teko, kot bi bilo treba, 
bi bile zmogljivosti trsnic km alu prem ajhne. Rediti so, ki se ukvarjajo^ s pride
lovanjem cepljenk. Eden med njim i je  Janez Colnarič (brez srajce) iz Suvja, 
ki ga vidimo ob poletnem pregledu nasada.Ga d o v a  PEC: tu  je, ko t pravijo poznavalci, doma najboljši cviček.
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Slabši obisk
v petek, 5. decem bra 

čer, so v novomeškem Domu 
kulture nastx>pili pevci zabav
ne glasbe; Irena Kohont, Ni
no Robič in  Dam ir Koren. 
Velikemu in  m alem u plesne
m u orkestru  JliA. iz L jublja
ne je d irigiral Ladislav Le- 
Sko. M arjana Deržaj zaradi 
bolezni n i prispela v Novo 
m esto. P rireditev je  bila 
zanatno slabše obisikana kot 
druge te  vrste v Domu kul
ture.

Knjiga na vasi
-Neda\Tio je  bilo v Novi Va

roši vsejugoslovansko posve
tovanje na tem o »Knjiga na 
vasi«. Prof. Milan Dodič, 
knjižničar v štu d ijsk i knjižni
ci M irana Jarca v Novem me- 
firtu, se je  pM veta udeležil kot 
edini predstavnik iz Sloveni
je . Na posvetu so ugotovili, 
da izpodrivata tiskano bese
do na vasi tudd že radio in te
levizija.

Novo vodstvo ZKPO 
v Novem mestu

Delegati kultum o-prosvet- 
nih društev iz novomeške ob
čine SQ na konferenci v nede- 
l|jo, 7. decem bra, v Novem 
m estu  izvolili novo vodstvo 
občiiin&ke Zveze kultum o-pro- 
sretnah organizacij: 23-član- 
sko predsedstvo, iz vrst tega 
p a  iavršni odbor, v katerem  
je  7 članov: predsednik Ro
m an Celesnik, tajniflc Lojze 
K astelic, blagajnik Franc Av
sec, odborniki pa: Milka Bob
nar, E rnest Jazbec, A lei^a 
Bol6 — V rabec in  Bogo Ko
m el j. Predsedstvo občinske 
konference ZKPO se bo m o
ralo , k o t določa novi sta tu t, 
sesta ti vsaj d tvak^ t na leto.

Cerkljanski šolarji v 
ljubljanski Operi

45 učencev in učiteljev iz 
osnovne šole v Cerkljah ob 
K rki se je  7. decem bra z av
tobusom  SAP odpeljalo v 
L jubljano na predstavo Sme
tanove »Prodane neveste« v 
O peri. Glavne vloge v »Pro
dani nevesti« so peli: sopra
n istka Vilma Bukovec, basist 
Ladko K orošec, tenorist R aj
ko K oritnik in bariton ist Lju
bo Kobal. To opero so izved
li že štiristosedeanm petdese- 
tič po vojni. '  , .

STANKO SKOČIR

OBČINSKA KONFERENCA ZKPO V NOVEM MESTU

Doklej brez javnih priznanj ?
Od ljudi, ki delajo brezplačno, ni mogoče zahtevati, da bi zapravili ves 

prosti čas v kulturno-prosvetnih organizacijah

P o  v e č k ra tn i p re lo ž itv i je  b ila  v  nedeljo,-^ 7. d e 
c e m b ra , v N ovem  m e s tu  o b č in sk a  k o n fe re n c a  Zveze 
k u ltu m o -p ro sv e tn ih  o rg an iza c ij. S neg , b o le zn i in  
d ru g i ra z lo g i so  za d rž a li d o m a  veliko  d e leg a to v , p a  
tu d i d ru ž b e n o -p o litičn ih  p re d s ta v n ik o v  — ra z e n  iz
je m  — n i b ilo  n a  k o n fe ren c i. T ak o  se  je  k o n fe re n c a  
zače la  več k o t p o l u re  k a sn e je  »ob v sa k e m  šte v ilu  
navzočih« . Z a  zače tek  je  p ev sk i zb o r D PD  S v o b o d a  
»D ušan  Je reb «  zap e l n e k a j p e sm i.

čeprav  je  b ila konferenca 
izvedena z veliko zamudo — 
zadnja je  bila nam reč poleti 
1966, se sklicatelji niso n iti 
toliko potrudili, da bi gradivo 
poslali delegatom domov. Pa 
tud i i>oročilo o delu kultum o- 
prosvetnih društev ni bilo po
polno. Prav to je  bil razlog, 
da so delegati začeli razpravo 
najprej o točnosti podatkov, 
navedenih v poročilu.

V razpravi so poudarili, da 
je poroči^p obšlo kulturno 
dejavnost *̂v okviru m ladin
skih aktivov, gasilskih d ru 
štev, pionirskih organizacij, 
saj je  razveseljivo, da je  kul
tu rn a  dejavnost v okviru teh 
organizacij v zadnjem  obdob
ju  precej zaživela. >

Na konferenci so ugotovili, 
da do vsega tega ne bi prišlo, 
če b i im elo vodstvo ZKPO 
boljše, predvsem  pa večkrat
ne stike z društvi. Novoizvo-

Zapojte še 
»Regino«!

Pavel Kern jak, koroški 
ljudski skladatelj, avtor 
»Katrce«, »Mojceja« in 
drugih priljubljenih pe
smi, k i jih  že dalj časa 
prepevajo tudi zbori v  
Sloveniji, je  bil na nedav
nem  koncert^ novomeških  
jerebovcev v  Skofičah on
kraj Karavank eden naj
bolj navdušenih poslušal
cev v dvorani. Posebno se 
je  razživel, ko  sq N ovo- 
meščani zapeli »Katrcot. 
Čestital je  domala vsem  
po vrsti in pri tem  hvalil 
zlasti tenoriste.

Nedolgo zatem je prišlo 
v Novo m esto Kernjako- 
vo pismo z  notami in be
sedilom nove, do zdaj še 
ne zapete pesm i tega skla
datelja; njen naslov je  
»Regina«. K ernjak je  pe
sem  posvetil novomeške
m u zboru. V pism u je  po
sebej zaželel, da bi rad, 
ko bi »Regino« prvi zapeli 
Novomeščani.

Pevski zbor DPD Svo
boda »Dušan Jereb« pa 
m edtem  najnovejšo Ker- 
njakovo skladbo že vadt. 
Pevci pravijo, da je »Re
gina« pisana prav tako o- 
čarljivo kot druge Kemja- 
kove skladbe.

I .Z .

Mali kulturni barometer
■  SLOVENSCINA NA PLOŠČAH

— Učbenik slovenskega Jezika na 
ploi^čab in v knjigah je izdala pred 
kratkim  Slovenska izseljenska m a
tica. Ta učni pripomoček Je na
menjen tujcem, ki bi se želeli na
učiti slovenščine, zlasti dobrodo
šel pa bo otrokom na§ih izseljen
cev, če bodo hoteli spoasnati govo
rico .svojih staršev.

■  MATEJ BOR V ANGLEŠČINI 
Draavna založba Slovenije bo v 
kratkem  poslala na knjižni trg  an- 
glešiki prevod Borove pesnitve »Sel 
Je popotnik«, ki ga Je oskrbel naS 
rojak Janko Lavrin. Zanimivost Je 
v tem, da bo izšel predvod skupaj 
z originalom. Spremno besedo 
knjigi, namenjeni angleško govo
rečemu kulturnemu svetu. Je napi
sal Božidar Borko.

■  NOVA MINATTIJEVA KNJI
GA — Z i^ lo v o m  »Bolečina ne- 
doživetega« bo izšel v Državni 
založbi Slovenije izbor poezije pes
nika Ivana M inattija. Pesnik Je za 
to  knjigo zbral zanj najznačilnej
še pesmi Iz svojih pesniških zbirk, 
le zadnji ciklus bo prinesel dela, 
ki bodo tokrat prvič natisnjena 
v knjigi.

■  UMETNIŠKE FOTOflRAFIJE
Na 12. republiški razstavi umetni
ške fotografije v Mariboru je do
bil zlato m ^ a ljo  Dragiša Modri
njak. srebrno Ivo Cerle, taonasto 
pa Vlastja Simončič. Prehodni po
kal Janeea Puharja so že drugič

Ijenem u predsedstvu so na
ročili, naj napako prejšnjega 
vodstva popravi.

V razpravi so ugotovili, da 
je treba do zdaj znanim raz
logom, zakaj ku ltu ri ne gre 
zadovoljivo — pom anjkanje

Koroški spored še za 
Dolenjsko

K oncert s katerim  je pev
ski zbor DPD Svoboda »Du
šan Jereb« sreda novem bra 
nastopil p ri koroških Sloven
cih bodo pK )zim i lahko sliša
li še poslušalci v Novem me
stu , S traži, M etliki in T reb
njem . Zbor bo nastopil z 
istim  sporedom  kot pred  ob
činstvom  v Bilčovsu in škofi- 
čah onstran  Karavank.

Pevci pa se bodo pod vod
stvom  pevovodje Toneta M ar
k lja pripravili tudi na nastop 
pred  slovenskim i ru d arji v 
severni Franciji. Znani do
lenjski ro jak  Jože M artinčič 
iz Pas de Calaisa je med le
tošnjim  obiskom v Sloveniji 
povedal, da bi »francoski« 
Slovenci radi slišali novome
ške pevce že v letu 1970. Za 
tako pom em ben nastop de
n ar ne bd smel b iti glavna 
ovira kot do zdaj. Tudi pev
ci so prepričani da bodo ta 
ko prihodnje leto drugič peli
v tu jini. ,

Nagrade AVNOJ
Predsednik zvezne skupšči

ne M ilentije Popovič je  5. de
cem bra v Beogradu n a  slo
vesnosti izročil letošnje na
grade AVNOJ, ki so jih  do
bili; skopska univerza »Kirll 
bi Metodij«, akadem ik d r. 
M akso Žnuderl, akadem ik dr. 
M ilan Pečinar, d r. Ivo Popo
vič — Djani, akadem ik pisa
telj M iško K ranjec, režiser 
Dušaji Vukotič, akadem ik d r. 
A lija K ošir in telovadec Mi- 
arslav Cerar.

prostorov, kadrov in denar
ja  — dodati še, da delo kul- 
tiumih delavcev, čeprav ga 
opravljajo brezplačno, n i jav
no priznano. UjKJštevaje to, 
so poudarili, sm em o opravi
čiti tud i spodrsljaje doseda
njega vodstva, slej ko p rej 
tudi zato, ker le-ti niso b i
stveno vplivali n a  kultum o- 
prosvetno dejavnost.

Delegati so m enili, da bo 
potrebno v prihodnje naveza
ti sodelovanje z vsemi druž- 
beno-političnimi dejavniki, ki 
se zanim ajo za kulturno rast 
v občini, predvsem  pa  poglo
b iti sodelovanje s krajevnim i 
skupnostm i, ki jim  že sta tu ti 
nalagajo skrb  za kulturno de
javnost.

Slikar Miro Kugler 
za Banjaluko

Na povabilo društva likov
nih um etnikov Bosne in Her- 
c^ o v in e , k i so se obrnili na 
um etnike po vsej državi, da, 
b i s prodajo  slik te r kipov 
pom agali blažiti gorje od po
tresa  težko prizadete B anja
luke, je  tud i brežiški slikar 
M iroslav K ugler i>oslal kot 
svoje darilo  v B anjaluko dve 
svoji grafiki. Tako zbrana 
lunetniška dela bodo v Bo
sni javno prodali in izku
piček nam enili za obnovo 
m esta. Podarjeni grafiki to 
variša K uglerja sta  vredni
2.000 Ndin, predstavljata pa 
Kmečki p rapo r in  Punt — 
deli to re j, k i sm o ju  videli 
na zadnji um etnikovi razsta
vi v K rškem . Tg.

Petar Grgec 
razstavlja v Karlovcu
Preteklo soboto opoldne so 

v m ali dvorani »Zorin dorh« 
v K arlovcu odprli razstavo 
slik  sam ouka P e tra  Grgca, 
gradbenega delavca, k i živi 
stalno  v K arlovcu k i sodi v 
krog članov društva naivnih 
slikarjev H rvatske. Dela na 
darjenega slikarje-sam ouka
sm o videli Se na  jun ijsk i raz
stavi v trebanjski osnovni šo
li, ko t tud i n a  veliki razstavi 
naivnih slikarjev letos poleti
v vili BLED.

Grgčeva razstava bo od,ir- 
ta  do 16. decem bra.

zapored podelili mariborskemu fo
to —kino klubu. .

■  SLOVAR PRED IZIDOM —
Državna založba S lo v ^ je  bo še ta 
mesec poslala na knjižrii trg prvo 
knjigo »Slovarja slovenskega knji
žnega Jezika«, ki obsega besede in 
izrazoslovje od A do H. Na knjigo, 
napovedano že pred mesci, tudi 
pri nas ha Dolenjskem težko čaka
jo , zlasti naročniki.

■  POJOČI LABODI — Pisatelji
ca Mili Malentek Je oddala DZS
v tisk zajetno delo »Pojoči labodi«. 
To je biografsko delo o  življenju 
in delu K etteja in Murna, pesni
kov, ki sta iz velike .četverice slo
venske modeme najprej, komaj 
nekaj let več kot 20-letna, legla v 
grob. Pisateljica je  opravila tež
ko, a  prepotrebno delo z name
nom, da odkrije bralcem vso tra 
giko in praznino v slovenskem pe
sništvu z izgubo dveh izredno na
darjenih mladih slavistov.

P  POHVALE »NERETVI« film
ski kritiki iz raznih evropskih dr
žav so že napisali prve ocene o 
»Neretvi«, veliki Jugoslovanski film
ski epopeji, ki je delo režiserja 
Veljka Bulajića. Ocene so selo 
spodbudne, nekateri uvrščajo film 
»Neretvo« brez pridržka med 
svetovne dosežke. Zanimivo Je, da 
Jugoslovanska kritika še ni izrek
la  svoje ocene o tem Bulajeviče- 
vem ftlmu.

Za Sevnico še Konjice
Rudi Stopar, tehnik in kipar iz Sevnice, pri

merja odnos občinstva v obeh krajih

Njegov svet so zvarjeni 
K rpani, strašila, ptiči, po
habljeni b o jevn ik i. . .  Na
rejen i iz kosov železa, žice, 
odpadkov in  patinaste plo
čevine. V svojem  u stv ar
jan ju  je  izrazit sam orast-

nik, ki je  začel k ipariti, ko 
je  začutil m ožnosti obliko
vanja s pom očjo varilnega 
aparata.

Beseda je  o R udiju Sto

parju , Sevničanu, tehn iku  
iz JUGOTANINA, ki je  te 
dni v čast dneva republike 
prired il svojo drugo raz- 
sitavo — tokra t v Sloven
skih Konjicah.

R udiju sm o zastavili sa
mo eno vprašanje, kaj mu 
razstava pom eni in kak
šen je  bil odnos občinstva, 
ozirom a kakšna je  razli
ka m ed njegovo razstavo v 
domačem kra ju  in  v Ko
njicah.

»Menda je že tako, da v 
dom ačem  kra ju , k je r te 
vsi poznajo še kot fan ti
ča, pom eniš s  svojim  de
lom mnogo m anj. V Slo
venskih K onjicah, k je r Je 
tovarna KONUS pokrovite
ljica vseh podobnih p rire 
ditev, sem  bia deležen iz
redne naklonjenosti. Imed 
sem  občutek, da so ljudje 
nagnjeni h kulturnem u živ
ljenju. Na razstavo Je p ri
šlo veliko obiskovalcev, 
m ed n jim i tud i uradni 
predstavniki občine. Vsi so 
b ili tako  pozorni, da sem 
bia p rav  presenečen. Spod
b u ja l  so me, naj vztraijam 
p ri tem  delu.«

M. L.

Smo za skupnost štirih občin

Gost rubrike je Tone Žibert, predsednik KUD 
»Ivan Cankar« na Veliki Loki

■  T o v a riš  2 ib e r t ,  z a  k a k 
šn o  k u ltu rn o  s k u p n o s t  se  
n a v d u š u je te  v  tr e b a n js k i  
o b č in i?

»Predlagamo, da bi kul
tu rno  skupnost ustanovili 
za štiri občine ' ožje Do
lenjske: za novomeško.

m etliško, črnom aljsko In 
trebanjsko občino.«

■  P o ja sn ite , p ro s im , z a 
k a j?

»To zagovarjamo pred 
vsem zategadelj, ker je  na- 
ia občina razm erom a m ajh
na, p rek  organizacijskih 
oblik pa se želimo nave
zati na večje kulturno 
središče. Prepričan sem, 
da nam  bo to lahko samo 
koristi.«

■  K ak o  s ic e r  o c e n ju je te  
p o je m  k u l tu rn e  sk u p n o s ti?

»Kulturna skupnost bo 
omogočila bolj sm otrno iz
rabo sedanjih kulturnih  us
tanov in zavodov te r  bo 
bolj povezala kulturnike 
in j)orabnike kulturnih  do
brin. Zato m enim , d a  bo 
kulturna skupnost korist
na.«

Okorno, a prikupno
V Dolenjski galeriji so odprli razstavo likovnih 

del novomeških osnovnošolcev

O b isko v a lc i p r ire d ite v  v D o len jsk i g a le r iji so  se  
5. d e c e m b ra  zv ečer z b ra li n a  o tv o r itv i ra z s ta v e  li
k o v n ih  del, k i so  j ih  v z a d n jih  d v eh  šo lsk ih  le tih  
n a p ra v ili učenca š e s tih , se d m ih  in  o sm ih  ra z re d o v  
o sn o v n e  šo le  » K a tja  R upena«  iz  N ovega m e s ta  p ri 
liko v n em  p o u k u , l^ z s ta v o  s ta  u re d ila  N iko  G olob 
in  L ju b o  2 a g a r , p re d m e tn a  u č ite l ja  n a  te j šo li.

Razstava je  prikaz obširne, 
pisane likovne dejavnosti no
vomeških osnovnošolcev, ob
sega pa risbe, slike s tem pero 
in akvarelom , voščenke, gra
fike, plastično oblikovanje 
papirja, lesa, mavca in  ko
vine.

Dela so tudi m otivno zelo 
razgibana. V risbah  ix) n ara 
vi se o troška dom išljija :^ ro - 
sti z vsem i nerodnim i, pa  za
to nič m anj prikupnim i spo
d rslja ji. Pravljični prizori za- 
žive kot pravcato razkošje 
o troških predstav. Po svoje 
doživljajo otroci idilično do
lenjsko pokrajino  in jo  upo
dabljajo  z veliko strastjo . 
poto življenja znajo odkriti 
tudi v najbolj preprostem  
cvetu ali drevesni veji.

D om iselnost so pokazali no- 
vomešiki učenci tudi na pod
ročju uporabnega likovnega 
ustvarjan ja . Sem sodijo 
osnutki za senčnike, knjižne 
ovitke, okensko ograjo, sten 

sko keram ično oblogo, tapete, 
tekstil in drugi prim erki, p ri
kazani na' razstavi, Ta zvrst 
likovnega dela pomaga o tro 
kom  o striti čut za lepo, p ri
kupno, sk ratka estetsko.

Na otvoritvi "razstave je  Ni
ko Golob opozoril obiskoval
ce, d a  otroških  likovnih del 
ne sm ejo p reso jati tako kot 
dela likovnih tunetnikov; do
volj bo, če se  bodo poskusili 
vživeti v otroško dom išljijski 
svet in s te  ravni gledati vso 
to  otroško prikupno likovno 
ustvarjanje.

I .Z .

Prihodnjič: »Bosono
ga v parku«

M estno gledališče ljubljan 
sko bo 16. decem bra gosto
valo v Novem m estu — v 
okviru abonm a j S’k ih  gledali
ških prireditev — z N. Simo
na vedro in  sproščeno ko
m edijo o m ladem  zakonskem  
paru  »Bosonoga v parku«.

l

DREVORED (risba z lužino) — N arisala ga je  12-letna 
V lasta Cvar, učenka 6. d  razreda osnovne šole »Katja 
Rupena« v Novem m estu.
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INDIJSKI ŠTUDENT MED NOVOMEŠKIMI 
MLADINCI

O Gandhiju in o sebi
Joyant Gosaiia je doma iz Bombaya, v Ljub
ljani pa študent strojništva — V desetih letih 
bivanja pri nas se je odlično naučil sloven

ščine

O b 100-letnici r o js tv a  v e d ik ^ a  in d ijsk e g a  v o d i
te lja  M alia tm e  G a n d h ija  je  m la d in i n o v o m e šk ih  
šo l p re d a v a l Jo y a n t G osa iia , In d ije c , k i š tu d ira  
s tro jn iš tv o  n a  lju b lja n s k i u n iv e rz i. D o p o ldn e  je  
p re d a v a l g im n az ijcem , p o p o ld n e  p a  d ija k o m  e k o 
n o m sk e  in  g o s tin sk e  šo le . Po p red av an g u  je  p r i 
k aza l tu d i d v o je  film o v : o s ta r i  in d ijs k i u m e to o - 
sfci in  o so d o b n e m  ž iv lje n ju  In d ije .

Po predavanjih  je  indij
ski gost zelo rad  odgovo
ril na  nekaj vprašanj.

■  Povejte, prosim , nekaj 
podatkov o sebi!

»Rodil sem  se — pred 
pičlim i 30 le ti — nedaleč 
od pristaniškega m esta 

Bombajr. Osnovno šolo sem  
obiskoval v rodnem  kraju ,
N ato sem  se vpisal v  gim
nazijo. Na nadaljn je štud i
je  pa m e je  po t privedla 

v Evropo.«
■  Zakaj ste se odločili za 

Jugoslavijo?
»Lahko sem  izbiral: ali v 

Nemčijo ali v Jugoslavijo.
Slovenija se m i je  zdela 
lepša od Švice in  Ljub
ljana najlei>še m esto na 
svetu — seveda takoj za 
Bombajrem. Nič več nisem  
pom išljal, k je  naj se usta 
vim ...«

■  Ste imeli denar?
»Zaposlili so m e v LITO

STROJU, to  podjetje  pa 
mi je  dalo tud i štipendijo 
in postal sem študent s tro j
ništva na ljubljanski tmi- 
verzi.«

■  Zelo dobro govorite 
slovenski. Vam je  jezik 
delal preglavice?

»Skoraj deset let sem že 
v Sloveniji, zato sem  se 
m oral nečesa naučiti. Seve
da so bile v začetku težave, 
ko pa sem dobil prijatelje, 
so le-te km alu odšle.«

■  Kako ste se razum eli s 
slovenskim i študenti?

»Zelo dobro. Skoraj vsa
ko nedeljo smo šli skupaj 
kam  na deželo.«

■  Gotovo m islite tudi na 
prihodnost?

»Najprej bom  odpotoval 
k b ra tu  v Nemčijo, nato 
pa za tri mesece v Bombajr 
k  staršem . V rnil se bom 
delat diplomo. Potem  se 
bom zaposlil v LITOSTRO
JU, da bom  odslužil šti
pendijo. Kaj bo potem  — 
o tem  še nisem  razm iš
ljal.«

TONE OVEN

Polna usta besed, dejanj pa nič!
Kočevski mladini je bilo že večkrat obljubljeno, da bo dobila prostore 

za klub, vendar jih še zdaj nima -  V Ribnici je boljše

M ladini irazne organizacije 
in  orgamd že le ta  in  le ta cib- 
Ijubljajo, da bo dobila klub- 
s!se prostore, vendar dalj od 
obljub nikakor ne gre. V zad
n jih  desetih  letih  so ji ob
ljubili prositoire m ed drugim  
v dom u telesne ikulture (še 
preden je  b il agrajen), v 
prostorih^ k je r je  imel lak ir
nico INKOP (danes je  tu  Ra- 
dioelektro servis), v starem  
m uzeju in  mo(rda še kje.

Na nedavnem  posvetu o 
borbi p ro ti alkoholizmu so 
predstavniki raanih organov 
in organizacij ugotovili, »da 
b i se alkoiholizem m ed m la

dino dalo om ejiti, če bi m la
dini nekaj nudili za pam et
no iA ioriščanje prostega ča
sa (šport, kultura, zabava)«.

K ljub takim  ugotovitvam 
za m ladino ni prostorov in 
denarja, saj dobi občinska 
m la d in s^  oi^anizacija na le
to  le 6000 din  dotacije, sa
mo en mlado'letni prestop- 
nijk v vzgojnem dom u pa ve
lja  občino petkTat več!

Torej: denarija na in denar 
je!
. . .  in v Ribnici;

Tudi tu  je  bilo precej ob
ljub, vendar se prav v teh 
dneh izjpolnjujejo. M ladina je,

kot so povedali n jeni p red 
stavniki dobiila tr i  prostore 
v kleti novega gozdarskega 
doma. Delovne organizacije 
so tudii že obljubile, da bo
do prispevale za ureditev 
teh prostoirov (centralna k u r
java, beljenje, oprem a itd .), 
precej pa bodo mdadinci na
pravili za ureditev svojih 
prostorov sam i s prostovolj
nim  delom. Se prej pa bodo 
povabili na  obistc arhitekta, 
da jim  bo svetoval, kako naj 
b i te p rostore  najprim erne
je uredili in oprem ili.

Torej: Ribnica prehiteva
Kočevijel

Vihar oltoli gimnazijsldli ,,Stezic“
Prva številka »Stezic« prinaša na praznem listu zapisnik mladinskega 

aktiva, magnetoskopski zapis z ustanovnega sestanka novinarskega krožka, 
»igro klicajev in vprašajev« ter literarne prispevke

Vse se je  začelo sredi no
vem bra, ko je  izšla 1. šte
vilka novomeškega gim na
zijskega glasila »Stezice«. 
D ijaki so p rišli v šolo In  so 
»Stezice« že našli razdeljene 
na šolskih klopeh. Nihče jih  
n i vprašal za denar, čeprav 
je  dotlej veljal 1 izvod 1 di
nar. »Stezice« dijakom  očit
ni niso bile všeč, saj so jih  
nekateri trgali in jih  ponu
ja li za kurjavo, drugi pa so 
jih  znosili na kateder. Posa
mezniki so spraševali, kdo je 
dovolil izdajati takšne »Ste
zice«, mnogi pa so prinašali 
prispevke za 2. številko »Ste
zic« kar m ladinskem u kom i
teju.

Na novomeški gimnaziji 
je  nastal pravi jtih a r med 
m ladinskim  kom itejem  in 
uredniškim  odborom . Dose
danji 3-članski odbor je 
nam reč *Tirdil, da  m ora ime
ti p ri svojem delu zagotov
ljeno sam ostojnost, ustvar-

Z JAVNE RADIJSKE ODDAJE »SPOZNAVAJMO SVET IN DOMOVINO«

Pri glasbi ne sreče ne znanja
Trebnje: mladinci se bodo pritožili zoper odločitev na sobotnem tekmo

vanju »Spoznavajmo svet in domovino« med Šoštanjem in Trebnjim

G ledalci — b ilo  j ih  je  o k o li 400 — so  n a  p o l r a 
z o č a ra n i o d h a ja li. T re b n je  je  v sesk o z i vod ilo , n a 
z ad n je  p a  je  v en d a rle  zm ag al Š o š ta n j z eno  sam o  
to č k o  p re d n o s ti. 22:21 je  b il k o n čn i iz id  so b o tn e g a  
te k m o v a n ja  v ja v n i ra d ijs k i o d d a ji »S po zn av ajm o  
sv e t in  dom ovino« , v k a te re m  s ta  te k m o v a la  T reb 
n je  in  Š o š ta n j.

Sprva je šlo vse kot po 
mtvslu. Dvorana v Trebnjem  
je  navdušeno pozdravljala 
pravilne odgovore 3-članske 
m ladinske ekipe, ki so jo  se
stavljali Tone Oven, Nace Si
la in Božo Zakrajšek. N jiho
vi' odgovori o uspehih jugo
slovanske atletike na evrop
skih prvenstvih in  olim pij
skih igrah so bili natančni do 
desetinke skunde.

Usoden nesporazum  je  ho
tel, da so izgubili točke prav 
p ri odgovorih iz športa. Ko 
so dobili vprašanje o uspe
hih naših tekmovalcev na 
evropskem  prvenstvu v Beo
gradu, je eden izmed T're- 
banjcev še posebej vprašal 
žirijo  v L jubljani, če gre sa 
mo za atlete ali tudi atleti
nje. Dobil je  odgovor, da se 
vprašanje nanaša samo na 
atlete. Ko so tekmovalci p ra 
vilno našteli uvrstitev stle- 
rov, se je po e tru  oglasilo iz 
L jubljane, da je odgovor ne
pravilen, ker ni upošteval 
tudi tekmovalke Olge Gere, 
ki je osvojila drugo m esto v 
skoku v višino. Ona pa je 
a tle tin ja . . .

V nadaljevanju odgovorov 
celotne dvorane v Trebnjem  
ni bilo sreče. Obiskovalci od
daje so vedeli pravilen od

govor iz literature, vendar 
jim  je  žreb dvakrat zapo
vrstjo  naklonil vprašanja iz 
resne glasbe, na katera pa 
so obakrat narobe odgovo
rili.

K akorkoli že: zaenkrat je 
resda Šoštanj zmagovalec, v

Trebnjem  pa  vedo, da je  
pravica in s tem  zmaga na 
njihovi stran i. Prireditev jfe 
bila zanimiva, poučna in za
bavna, da  kaj ^ e g a  v T reb
njem  že dolgo ne. Na koncu se 
je predsednik občinske kon
ference ZMS Trebnje Lojze 
R atajc zahvalil vsem, ki so 
sodelovali, te r jim  izročil 
šopke in darila destilacije 
DANE 2  M irne, m ed njim i 
tudi predsedniku občinske 
skup>ščine Cirilu Pevcu, ki je 
bil i>6ki-oviteIj prireditve,

M. L.

jalno svobodo in da se no
bena organizacija nim a p ra 
vice vmešavati v njihovo de
lo, pač pa ga lahko samo 
ocenjujejo. Predsedstvu m la
dinskega kom iteja so očitali, 
da vsako m nenje, ki je  izra
ženo na straneh »Stezic«, 
proglasi za nizkotno provo
kacijo in kvalitetni polom 
te r nihilizem, čeprav taka 
m nenja presegajo njihove 
zm ožnosti dojem anja in m i
šljenja. T rdili so, da so jim  
člani predsedstva očitali, da 
so »tipi, ki so ušli iz noriš
nice«, »nihilisti«, »lažnivci« 
in »karikaturisti«. član i 
uredniškega odbora niso do
volili, da bi dijaki z »da« 
ali »ne« odločali o- njihovi 
usodi, zato so skupno odsto
pili.

član i m ladinskega kom ite
ja  so njihovo ostavko spre
jeli, ker so bili m nenja, da 
je u red n išk i odbor »Stezic« 
odgovoren za svoje delo m la
dinskem u kom iteju, ki naj 
bi sprem ljal vse dejavnosti 
na gimnaziji. 1. številka 
»Stezic« je  po kvaliteti po 
m nenju velike večine d ija
kov zdrknila pod povprečje. 
Na prvi sestanek niso pova
bili odgovornega in glavne
ga urednika, ki ni bil izvo
ljen za člana kom iteja, pač 
pa vanj vključen zaradi od
govorne funkcije p ri »Stezi
cah«. Zadolžen je bil, da 
stalno pKjroča kom iteju o 
vsebini 1. številke »Stezic«.. 
Svoje dolžnosti ni opravljal 
in m ladinski kom ite ni vedel, 
kakšna bo vsebina njihovega 
glasila. D ijaki m islijo, da  so 
»Stezice« njihovo glasilo in 
da ga zato ne m orejo voditi 
trije  dijaki, ki jim  vsiljujejo 
svoja prepričanja. Ne trd i
jo, da m orajo nekom u vodi
ti pero, pač pa m enijo, da 
je  treba v »Stezicah« objav
lja ti sestavke, ki bodo zani
male večino. Silno jih  je  za-

bolel očitek, da niso zmožni 
m išljenja in dojem anja, saj 
je  uredniški odbor tako po
kazal jKKicenjujoč odnos do 
dijakov in  do skupnsti, v ka
te ri žive in  se vzgajajo. 
Prav tako so odklonili tudi 
vse trditve, da so bili do
godki okoli »Stezic« zrežira
ni.

Prav te dfci je izšla 2. šte
vilka »Stezic«, ki prinaša na 
prvih straneh v sestavku 
»Boj mnenj« vsa nesoglasja 
med prejšn jim  uredniškim  
odborom  in m ladinskim  ko
mitejem .

Na proslavi za 29. november, dan republike, so ubrano zapele tudi mladinke iz 
sevniške »Jutranjke). (Foto: l^ rk o  Vesel)

JAZ
(že?) Homo 

sapiens 

siti 
oblečeni

vase zaljubljeni

MLADOSTNIK 
P R O T E S T I R A M  

proti krivicam 
tega sveta

K e r  m e  n ihče  ne  ra zu 
m e, n a če n ja m  b iro k ra t
sko  d u šo  šo lsk ih  k lo p i  
in  v  s i ln e m  (n e )zn a n ju  
re z lja m  in  k ra ca m  po  
njih . P o zn a m  tu d i u te s 
n je n o  ilegalo  s tran išč , 
k je r  se v d rag ocenem  n i
k o t in s k e m  d u h u  k a lijo  
m o ji na zori! P ro te s ti 
ra m  dom a, k e r  im a  so 
sed ov  B in e  tr ža šk e  cu 

nje , ja z  p a  dom ače! Ti 
ozk i, za o sta li s ta rši, k i  
ne ra zu m ejo , k a j  je  in- 
te rn ac ion a lizem !

S  p r ija te lj i ,  v  r i tm u  
ta m ta m o v  in  z  v iso ko  
k v a lite tn im i k re tn ja m i  

p red n iko v , k i  so  ž ive li 

na  d reves ih , p ro te s tira m  
p ro ti  m la čn o sti, k i  p u š 
ča v n e m a r  naše  p ro b le 
m e.

P R O T E S T IR A M ,

D E M O N S T R IR A M ,

S E  U P I R A M .. .

K o  pa  izp u h ti d o tac ija  
ozk ih , za o sta lih  s taršev ,  

ne p ro te s tira m , ne  d e 
m o n s tr ira m , se  ne  u p i
ram , p o n ižn o  rečem :

»M am a, m i da š za  ka 
vico  ali čik?«

Vsem 
otrokom 

sveta kruha 
in miru!

Kadarkoli pom islim  na 
kruh, m i je  toplo pri srcu.

Kadarkoli pom islim  na 
mir, m i je  pri srcu še 
lepše.

Jaz im am  oboje. Kruh  
in mir. A tega drugi ni
majo. Zakaj? Ker so tem 
ne polti.

Je to dovolj velik razlog, 
da jim  nekdo, ki ima vse
ga preveč, vzame m ir in 
kruh? Nikoli ne bi smelo  
biti tako.

Vedno se sprašujem, za
kaj je  takoT Tega nikoli ne 
bom razumela. Nikoli ne 
bom  razvozlala tega vpra
šanja, ki m e muči.

Vse to m e zelo teii. Tu
di mnoge druge.

2kito naj bo vseh nas 
želja, prošnja, zahteva in 
grožnja:

»VSEM OTROKOM SV E- 
TA KRUHA IN  MIRU!«

IKA

Mladina sebi in 
vam

Kočevska m ladina bo or
ganizirala v soboto, 13. de
cem bra, Ob 19. u ri v »še- 
škovem domu« zabavno p ri
reditev »Mladina sebi in 
vam«. Na njej- bo nastopilo 
več ansam blov (m ed drugi
m i kočevski »The five fri- 
ends« in predvidom a tud i 
znani »Anno 2000 Domini«), 
pevci, recita to rji in drugi. 
Domače podjetje TRIKON 
bo ob tej priložnosti izvedlo 
tudi m odno revijo. Na 
program u so še ^ r e t -  
nostna tekm ovanja za poslu
šalce oziroma gledalce. Med 
presenečenji bo tudi nastop 
protestnega pevca Tineta Gu
ze j a.

Drugič izšlo glasilo 
»Mi mladi«

Konec novem bra je  izdala 
občinska skupščina ZMS 
Trebnje drugo števiMo m la
dinskega glasila »Mi mladi«. 
Prva številka je  bila bolj in
form ativna, v drugi pa  prav 
tako m anjka literarindli p ri
spevkov. T rebanjska m ladina 
je doslej pokazala prem alo 
zanim anja za svoje glasilo, 
čeprav se  posamesaiiiki tru 
dijo, da b i pridobili za sode- 
lovanije čimveč m ladih u st
varjalcev in  d a  b i seznamU 
z delom  mladdneikih alotivov 
in vodstva m ladinske orga
nizacije čimveč mladine, se 
jim  to še n i posrečilo.

L. R.

Na Preloki urejajo 
prostor

Preloška m ladina Je konč
no dobdila p rosto r v praanem  
učiteljskem  stanovanju poleg 
šofle. Zda)j u rejajo  p rosto r s 
prostovoljnim  delom , uspo
sobiti pa  ga nam eravajo tudd 
ko t sobo za sprem ljanje tele
vizijskih oddaj, k i bi jih  gle
dali vsd vaščani. M ladina bo 
skrbela, da bo prostor ogre
van.



POTA

Vse razmetal, 
denar odnesel

6. deoesnbra dopoldine Je 
neznanec vlom il v stanovanje 
S to jana H orvate v Ulici Maj- 
(ie Sdlc v Noivem m estu. V hi- 
§o Je aleoBl skne odprto  k let
n o  oflcno. Rredfiikail je  vse P(fo- 
Btore ia  vse razm etal, doMer 
ni T dnevni sobi našel 
3.S00 din , jdh stlaičdl v žep in 
Jo odttoiriil. P r e i ^ v a  je še v 
teku .

Sled je vodila 
h Krki

4. deceantora a jo tra j je  Ja 
nez Štravs iz Stavče vasi m ed 
pobjo prot^i Laščam zagledal 
eivtomolriilsike sJedove, ki so 
vodili v doJjgio h  KuM. Sel je 
v  dolino in  našel nedaleč od 
KHke karaimiboldTan vodksvva- 
gen, v n jem  pa  nezavestnega 
vociruika F ranca Suštaršiiča iz 
Loubljane. O neesrečd je takoj 
Dbvestdl p risto jne organe. Šu
šta ršiča  so odpeljali najprej 
h kirajevnemu adiraviiilku v 
(žiižem ^rk , od tam  i>a v no
vom eško boflniSndco.

Divjal je požar
4. decemibra okoli 22. u re 

Je izbruhnil požar na  gospo- 
dajiskem pcslap ju  Jožeta Cim
p riča  iz Sailike vasi. Zgorelo je  
o strešje  k i oikolj 10.000 ddn. 
Cioispodairelko poslopje je b i
lo  fikupaij s  hišo zavarovano 
le  za 7.000 din.

DEŽURNI 
POROČAJO

■  ĆEZ NOC V FRirORD
— Črnom aljski m iličniki so čez 
noč p rip rli Leopolda Muhvi- 
ča, Cmomalljčana, kd je  za
časno n a  delu v tu jin i, ker je 
v SuStairšffičeivi gos^dlni raz- 
graijaH.

■  PRETEP V »GADOVI PE
CI« V gostilni »Gadovo peč« v 
Novem m estu eo se p rejšn ji 
teden stepli R ajko Bečdrovič, 
Jože In Anton M urgelj te r  ^r- 
bislav Stojanovič. Miličniki 
bodo zaseje predlagali uflcrepe.

HUMOR 
IZ SPISOV

Nesporazum
Sodnik: Zakaj ste se pe

ljali z mopedom, kljub temu  
da vam je miličnik, ker ni
ste imeli izpita, t j  prepove
dal?

Obdolženec: Tovariš sod
nik! Mislil sem, da m i je 
m iličnik prepovedal vožnjo 
n a p re j. . .  Jaz pa sem se, res, 
odpeljal — n a za j . . . .

Ne pije »kohola«
Sodnik: Zakaj ste pred

vožnjo uživali alkohol?
Obdolženec: Ne bo držalo, 

tovariš sodnik! Kohola sploh 
ne pijem ! Kakšno pivo ali vi
no  — to že! Kohola pa ne!

Zelena barva
Sodnik: Trdite, da niste 

bili vinjeni. Kako je potem  
mogoče, da je alkoskop \jb 
preiskusu pozelenel?

Obdolženec: Ne vem. Mor
da zato, ker sem  včeraj je 
del — zeleno solato?

Vladimir Bajc

Daklej bo na Dolenjskem še strašilo 
to (neukrotljivo?) nasilje Ciganov?
Samo s policijskimi ukrepi ciganskega vprašanja ne bomo rešili -  Kaže, 
da brez medsebojnega sodelovanja prizadetih občin ne bo šlo, morda 

pa tudi brez ukrepov na republiški ravni ne

N a ikonferenci v o d iln ih  d e lavcev  ja v n e  v a m o s tl Slo- 
veaiije 3. d e c e m b ra  v  L ju b lja n i je  n o v o m e šk a  U JV  
so d e lo v a la  z  ra z p ra v o  o  v a ro v a n ju  o b čan o v  in  n jih o 
vega p re m o ž e n ja  in  še  z la s ti o  p ro b le m a tik i C iganov, 
k i je  n a  D o len jsk em  že  le ta  in  le ta  h u d o  p e re č a . 
R a^ ^ rav o  v  s k ra jš a n i o b lik i o b ja v lja m o  n a  te j s t r a 
n i n a še g a  te d n ik a .

N a Doler>jskem ugotavlja
jo, da pravice občanov do 
osebnega življenja in  ra ^ o -  
laganja z dobrinam i, pridob
ljenim i z delom, še niso po- 
potoom a zaiV£trovane  ̂ čeprav 
ustava to zagotavlja.' Organi 
javne varnosti sicer ukrepa
jo  p ro ti kršiteljem , ne mo
rejo  pa napraviti kaj več, 
k ^  se del občanov (Cigani) 
kajub ukrei>Qm nočejo prila- 
gjoditi no rm alrim  oblikam  
življenja. Zlasti nekaj teh 
občanov ne sprejem a druž
benih norm , ob tem  p a  izsi
ljujejo  vse pravice, ogrožajo 
varnost drugih in napadajo 
njihovo prem oženje.

Problem  nd samo lokalen, 
je širši, slovensLd. Tako me-

Kdo 
bo koga?

V zakonu je  zapisano, 
da irhej vsak, k i sedaš 
za volan in upravljaš m o
torno vozilo, ustrezni šo
ferski izpit. Vendar pa 
se tega pravila — na ža
lost — ne drže vsi. In  ta
ko sedajo pred sodnika za 
prekrške, priznavajo kriv
do (saj drugega jim  niti 
ne preostane, ko jih  je  
m iličnik zalotil na vožnji 
brez izpita) in prosijo za 
m ilo kazen. Večina jih  je  
prvikrat obtožena. Najde
jo  pa se tudi takšni, ki 
pridejo drugič, tr e tj ič . . .  
Malokdo pa je, k i bi imel 
hkrati na grbi kar devet
najst enakih prekrškov!

Tak rekord ima skoraj 
gotovo tovarišica N. N.

»Ste že opravili izpit?«
»Ne še, tovanš milič

nik.«
»Torej ste spet storili 

p rekršek . . .«
»Priznam . . .«
Naslednji dan.
»Ze spet za volanom.«
»Kaj morem?«
»Vsakokrat, ko xxis do

bim  brez izpita, vas bom  
p rija v il . . .»

»Vi m e kar prijavljaj
te, jaz Pa bom — vozila!«

In  tako je šlo dalje sko 
raj iz dneva v dan. Tova
rišica N. N. je  vozila svoj 
avtomobil, kljub tem u da 
ni imela vozniškega izpita, 
in tako je  naneslo, da je  
imena na grbi devetnajst 
enakih prekrškov. Toliko
krat so jo namreč zalotili. 
Vozila pa se je  vsekakor 
še večkrat . . .

»Priznate?«
»Priznam. Vse bom po

ravnala . . .«
Skesanost, 

celo so lze ., 
je  naprej.

Vse izrečene kazni sku 
paj presegajo tri tisoč no
vih dinarjev. Kar čedrm 
vsota, mar ne? Pa za takš
no stvar! Toda v  primeru  
tovarišice AT. AT je  vpraš
ljivo, če bo kazen zado
ščala. Sicer je  zadnje ča
se res ni več videti za 
volanom, vendar je  vpra
šanje, ah gre to pripisati 
izrečenim kaznim  ali mor
da samo  — novozapadle- 
m u snegu?

Kdo bo končno zmagal: 
vztrajnost ali pravica?

VLADIMIR BAJC

Priznanje in 
Toda vozila

nijo tudi drugod, k je r im a
jo ciganska živelj.

Na obm očju UJV Novo 
m esto živi ta  čas okoli 970 
Ciganov: 450 polnoletnih,
520 m ladoletnih, polnoletnih 
je  zapoalenih komaj Vsi 
drugi in m ladoletniki se 
vdajajo brezdelju. Veliko jih  
živi v okolici Novega m’esta, 
kar drugi prebivalci bridko 
občutijo, zato zahtevajo 
družbeno varstvo.

Tudi drugod so občani ne
zadovoljni, zahtevajo u redi
tev, pošiljajo delegacije na 
občino in  pooblaščajo od
bornike, da govore o cigan
ski problemabiiki na sejah 
otočins.ce skupščine. Odbor
nik iz žužem berka je  pred 
sedniku novomeške občinske 
skupščine v dopisu m ed 
drugim  navedel _ da Cigani 
kradejo prebivalstvu živali, 
pridelke in krm o, čeprav 
(po njegovem m nenju) ne bi 
smeli im eti konj, ker tud i 
nim ajo srvoje posesti. N ere
šeno cigansko vprašanje — 
je  dostavil — vosi nad ne
močnimi ljudm i '.cot Damo
klejev meč.

16 odstotkov vseh p rekr
škov, storjenih  letos, im ajo 
na vesti Cigani: drzno vede
nje, pretepe, nošenje orož
ja  brez dovoljenja, 10 vlo
mov, 5 ropov itd. Celo do te
ga je  prišlo, da se Cigani 
med seboj stre lja jo  in ubi
jajo, grozijo z ulbojem dru 
gim, ki varujejo pred  nim i 
svoje im etje. Se in še bi 
lahko naštevali. S torilci so 
polnoletni in  m ladoletni Ci
gani.

Veliko prekrškov, ki so 
jih  naredili Cigani sploh ne 
bo nikoli prišlo na dan, ker 
jih  ošLcodovanci iz strahu  
pred  Cigani sploh niso p ri
javili.

Novomeška otočinska skup
ščina se, na prim er, že več 
let ukvarja s cigansko pro 
blem atiko, rešitve p a  ni. Po
skusi s preseljevanjem  niso 
im eli pravega učinka. Tudi 
vsi drugi uikrepi niso rodili 
pričakovanih usif)ehov.

Zastavlja se vprašanje, ali 
m orda reševanje ciganske 
problem atike ne bi bilo 
uspešneje, če b i p ri tem  so
delovalo več občin. M orda 
pa bo potrebno tudi reševa
nje na republišui ravni? Vse
kakor drži, da vprašanje Ci
ganov ni samo vprašanje ene 
ali posam ezc« občine, m ar
več je  širši družbeni p ro 
blem.

V smrt namesto v Trst
Mlad voznik volksvvagna je iz malomarnosti po

vzročil hudo prometno nesrečo pri Otočcu

Prim er .D P., 20-letnega di
jaka III . razreda gim nazije 
Jz Beograda, je  bil obravna
van na kazenstil razpravi 
akrožnega sodišča v Novem 
m estu. Jun ija  letos se je  s 
volkswagnom in štirim i so
potniki nam enil na izlet v 
T rst, m edtem  pa jih  je  pri 
Otočcu čakala sm rt.

Smolo so imeli že med pot
jo, ko je kam en razbil pred
nje vetrobransko teklo, ven
dar se m ladi voznik s komaj 
4-mesečnim šoferskim  sta 
žem tega ni ustrašil. Vreme 
je bilo lepo in menil je , da 
lah'.co nadaljujejo  pot.

Na poti iz Zagreba proti 
L jubljani so nedaleč od 
Otočca z avtom nenadom a 
zavili na levo stran  cestišča 
in trčili v naproti vozeči to 
vornjak. VoLkswagen se  je 
prevrnil na streho in se 
ustavil na pobočju oto cesti. 
P ri trčen ju  in prevračanju 
pa sta  se dve sopotnici tako 
poškodovali, da sta  takoj

Neutemeljene 
govorice

M edtem ko so eni p rep ri
čani, da je  Roman Zorko po 
nesreči v P rečni utonil 
v Temenici, trd ijo  drugi, da 
je  voznik zastave 1300 goto
vo še med živimi. Razne go
vorice, ki krožijo po N ovem ' 
riiestu, tudi nam igujejo, da 
se , Zorko skriva na dobro 
zavarovanem kraju  in da se 
hoče tako izogniti odgovor
nosti za dve prom etni nesre
či: v Irči vasi in v Prečni.

Po podatkih, k i sm o jih  
pred  zaključkom  redakcije 
še enkrat preverili na postaji 
m ilice v Novem m estu, pa
o Rom anu Zorku vse od ne
sreče v Prečni dalje ni no
vic, k i bi potrdile, da se je 
voznik rešil Iz narasle, kal
ne in  m rzle Temenice. S icer 
p a  postaja  m ilice prosi, naj 
ljudje, 6e im ajo kaj poveda
ti, to  povedo na pristo jnem  
m estu In n aj ne razširja jo  
neutem eljenih govoric.

um rli, druga dva sopotnika 
in šofer kam iona pa so do
bili hude telesne poškodbe. 
Tudi m ladi voznik avtomo
bila, ki je  zakrivil nesrečo, 
je  dobil tako hude telesne 
poš!<Dodbe, da bo najbrž vse 
življenje čutil posledice.

Ugotovljeno je^ da je m la
denič precenjeval svoje mo
či in sposobnosti te r da je 
nesrečo povzročil z lahkom i
selno vožnjo.

Izlet v 'T r s t  se je  ko i^al 
na zatožni klopi sodišča, 
k je r so krivcu nesreče, d ija
ku iz Beograda, prisodili 1 
leto zapora, pogojno za dobo 
treh  let. S sodbo pa m u je 
bilo odvzeto tud i vozniško 
dovoljenje za dve leti. Sodba 
še n i pravnom očna.

Breza: nesreča 
francoske družine

Ceh Maksimilijan Reichel je 5. 
decembra popoldne vozil tovornjak 
s prikolico proti Zagrebu. Pri 
Brezi je pripeljal naproti osebni 
avtomobil, v katerem se je peljal 
Jules Pahon z ženo in otrokom iz 
Francije. Francosko vozilo je pri 
srečanju treščilo v tovornjak, ki 
se je po trčenju prevrnil na bok. 
Fahova žena in otrok sta bila ra
njena in so ju  odpeljali v bolniš
nico. Škodo so ocenili na 30.000 
dinarjev.

Čatež: Splitčana 
v tovornjak

Vojko Basid iz Splita je  6. de
cembra popoldne z ženo v oseb
nem avtomobilu potoval proti Lju
bljani. P ri Cat^hi pa je vozilo 
zaneslo t  tovornjak BOSANKE iz 
Doboja, ki ^  Je vozil M itja Kra
jina. Bašič in žena sta  se pri ne
sreči poškodovala, zato so ju  ne
mudoma odpeljali v brežiško bol
nišnico. Škodo so ocenili na 10.000 
dinarjev.

Mačkovec: štirje 
ranjeni

Edo Segando Iz Pulja je  5. de
cembra dopoldne vozil osebni av
tomobil pro ti Ljubljani. Pri Mač
kovcu ga je zaneslo na levo stran 
ceste, koder je  vozil Prane C^>on 
osebni avtomobil ljubljanska 
ELEKTROMONTA2E. Avtomobila 
sta treščila drug v drugega, pri 
nesreči pa sta  se poleg voznikov 
poškodovala tudi njima š č i tn ik a  
Livio Radovolović in Oto Božič. 
Škodo so ocenili na 6.000 din.

Pluska: neprijeten obrat
Bogomir Morovlč iz Zagreba se 

je 5. decembra popoldne vračal z 
osebnim avtomobilom iz  Ljublja
ne. Pri Pluski je vozilo zaneslo v 
smernik, od tam  ga je odbilo na 
levo polovico ceste, kjer se Je 
obrnilo proti Ljubljani. Škodo so 
ocenili na 900 din.

Poljane: treščil v skalo
Milan Srketič Iz Pulja se Je pe

ljal 5. decembra dopoldne z oseb
nim avtomobilom mimo Poljan 
proti Zagrebu. Na klancu Je vo
zilo zaneslo in Je dvakrat udarilo 
ob skalo. Škodo so ocenili na 600 
din.

Trebnje: tovornjak 
na boku

7. decembra popoldne Je Itali- 
Janški tovon^jak, ki ga je vozil 
Angelo Tirone, v gosti megli pri 
Trebnjem zapeljal na bankino in 
se , prevrnil na bok. Škode je bilo 
za okoli 600 din.

Novo mesto: avtomobil 
podrl pešca

Franjo Marovič iz Žabje vasi Je 
5. decembra zjutraj prečkal Za
grebško cesto v Novem mestu, ne 
da bi se prepričal, če je prosta. 
Ko Je bil na sredini cestišča, se 
Je pripeljal z osebnim avtomobi
lom Vinko Limipret iz Velikih 
Brusnic in Maroviča zbil na tla. 
Pri padcu si Je Marovič zlomil de
sno nogo.

Mokro polje: pripeljal 
za vozom brez luči

3. decembra zvečer je Jože Pav
lič z Dolnjega Gradišča pri Šent
jerneju peljal hlode od H rastja 
proti Mokremu polju, vendar na 
vozu ni imel luči. Pri odcepu pro
ti Zf^iižam ga Je dohitel osebni 
avtomobil, ki ga Je vozil Jože 
Volčjak iz Žabje vaši. Volčjak je 
prepozno opazil voz in konje, za
to  Je, č ^ ra v  je zaviral, zadel Ja 
neza Pavlina iz Gradišča, ki je 
šel za vozom. Pavlin je padel in se 
laže i>oškodoval.

Dobrava: ni upošteval 
prometnega znaka

Franc Vrolih iz Brda pri Luko
vici Je 3. decembra zapeljal z 
osebnim avtomobilom na most 
čez Krko pri Dobravi, kljub temu, 
da je  tam  pr<Hnetni znak, da ima
jo prednost vozila iz nasprotne 
smeri. Tedaj se je namreč peljal 
naproti z osebnim avtomobilcmi 
Anton Bia^jak Iz Ljubljane. Vrolih 
je zavrl, na poledeneli cesti pa ga 
je zaneslo v Bizjakov avtomobil. 
Škodo so ocenili na 5.iK)0 din.

Brezovica: med sreča
njem drug v drugega

Avgust Turk iz Dolnje Stare' va
si pri Šentjerneju je vozil 2. de
cembra poltovornjak od Brezovice 
proti BuSinji vasi. Naproti se je  
pripeljal z osebnim avtomobilom 
Ilija B rdar iz Kašta pri Ozlju. 
Med s r e č a n ja  sta se vozili opla
zili, škodo pa so ocenili na 2500 
dinarjev.

Bič: prehiteval v ne
pravem trenutku

Mihaela Rebolj iz Sela pri Vodi
cah Je 7. decembra popoldne pri 
Biču z osebnim avtomobilom do
hitela tovornjak in zmanjšala hi
trost. Za njo se je pripeljal voz
nik osebnega avtomobila Stane Vr- 
ščaj iz Ljubljane in se odločil zs 
prehitevanje. Tedaj so naproti pri
šla vozila. Vrščaj je  zavil na des
no stran  ceste in zadel avtomobil 
Reboljeve. Škodo so <pcenili na 
950 dinarjev.

Jc ostal v Temenici?
Ljudje so prepričani, da je Roman Zorko po ne

sreči utonil — Brat pravi, da ni znal plavati

K aj se je  zgodilo « 23-let- 
nim Romanom Zorkom  iz- 
Družl.iske vasi potem , ko je
2. decem bra zvečer z zastavo 
1300 v Prečni prebil m ostno 
ograjo in  padel v Temenico, 
v času, ko to  poročam o, ie  
ni znano.

'i' ^

Zastavo 1300 so  ̂ iz vode, voznika Rom ana
Zorka pa je  bržčas odnesla narasla kalna Temenica.

(Foto: Slavko Dokl)

Ko so 3. decem bra zvlekli 
s pom očjo gasilcev osebni 
avtom obil iz '.talne in naras
le Temenice, je bil le-ta p ra
zen, vrata  so bila odpr
ta, spredn(je (vetrobransko) 
steldo pa zdrobljeno.

Upanja, da se je Roman le 
kako rešil in se kam  zatekel, 
ni več. Vse kaže, da ga je  
Tem enica odnesla s seboj. 
Tako so prepričani tudi oči
vidci^ kakor tudi Stanislav 
Kobe in  Ferdo Kočar, ki sta  
bila z n jim  v avtomobilu, 
ko je  agrmel v Temenico, pa 
sta  se z zadnjim i močmi re
šila. Reševal je  pravzaprav 
sam o Kobe; p ri K očarju je 
imed srečo, p ri Zorticu, k i je 
bil povrhu vsega še neplžC*- 
valec pa žal ne.

Tragična nesreča je  globo
ko odjetknila m ed novome
ško javnostjo  in okoliškimi 
prebivalci.

Rom an Zorko se je  tega 
dne dopoddne s prijateljem a 
Stanislavom  K obetom  in Fer
dom  K očarjem  zadrževal v 
KošajDOvi gostilni v Novem 
m estu. Popoildne so sklenili, 
da se odpeljejo v Stražo gle
d a t novo trgovino z bifejem .

Avtomobil je  z neprim er
no h itrostjo  drvel po cesti 
iz Novega m esta. V Irč i va
si je Zorko dohitel deset 
šolarjev. Ko jih  je  prehitel, 
je zbil M arjanco Može in 
M arto H ribar, vendar vozila 
n i ustavil. K er se jc  očitno 
zbal prom etnih miličnikov, 
se je iz Straže v Novo me
sto vračal po levem bregu 
K rke — skozi Prečno.



Več kot 70 odstotkov otrok 
ima neprimerno telesno držo

Te dni smo obiskali športaKJ 
Bdravnico M ari^  Zoričevo, ki 
dela v novomelkein zdravstve
nem domu. Ker že precej časa 
opravlja preglede športnikov 
in šolske mladine, nas je zani
m alo njeno mneiye o telesni 
razvitosti ter rasti m ladine in 
športnikov. Čeprav se ni pose
bej specializirala za to  delo, 
uspešno opravlja šjvortne pre
glede in so se športniki že na-

- «

vadili na svojo zdravnico. Ne- 
malokdaj prisostvuje tudi špor
tnim  p r ir^ tv a m .

— Kaj menite o koristnosti 
športa za človekov organizem?

»Ce je  vadba organizirana in 
so mladi ljudje v rokah stro 
kovnjakov, smo lahko prepri
čani, da bodo takšni ljudje 
zrasli brez telesnih okvar. Z 
otroki je treba delati že v pred
šolski dobi, . vendar jmCnemo 
najprej z igrami. Ko je mladi 
organizem v največjem razv>

ju , pa mu je treba dati osnov
no telesno vzgojo,«

— Kaj BO vam pokazali si
stematski pregledi mladine?

»Ugotovili smo, da im a pri
bližno 70 odst. otrok slabo te
lesno držo ter da bodo imftll 
manjše fizične sposobnosti kot 
tisti, ki so normalno razviti. 
Vendar ni nič zamujenega, saj 
se do 16. leta da še m arsikaj 
ureditil Čudim se, da nekateri 
starši podpirajo svoje otroke, 
ko se iM > s k u š a jo  .zmazati od 
telovadbe'.«

— Zakaj takšno stanje?
»Ce ne bomo gradili telovad

nic in mladini nudili urejene 
telesne vzgoje, potem ne pri
čakujmo, da bo kdaj bolje! 
Pozabiti ne smemo, da takšni 
Ijiidje ne bodo nikoli proizva
jalci, kot jih želimo v naših 
delovnih organizacijah. Vemo 
pa tudi, kakšne mladeniče po
trebuje JLA!«

— Kaj priporočate aktivnim 
športnikom?

»Sistematične in  temeljite 
preglede te r posvet s športnim 
zdravnikom pred vsakim na
stopom. Ker imamo osebne 
športne kartone, lahko točno 
spremljamo zdravstveno stanje 
vsakega športnika posebej ter 
ga lahko obvarujemo pred 
Škodljivimi posledicami, ki jih 
lahlio rodi pretiravanje.«

— Kako pa je z rednimi pre
gledi?

»Ni preveč načrtnosti med 
športniki; včasih ni ob sobo
tah ncA>enega, drugič pa se jih 
nabere tudi do 50. Ce nam spo
ročijo pravočasno večji obisk- 
še nekako uredimo, dirigače pa 
je težko .t

— Vaš mnenje o delavskih 
športnih igrah?

»Ker v glavnem ne gre za 
načrtno športno udejstvovanje, 
menim, da je več škode kot 
koristi. Predlagam, naj bi špor
tne igre zaposlenih tekle vse 
leto in naj bi športniki iz ko
lektivov imeli tudi obvezne 
zdra-/niške preglede«.

SLAVKO DpKL

Dolenjske za leto 1969 
Najboljša športnika

Leto gre h koncu. Športna tek
m ovanja so v glavnem končana. 
Prav je, da se spomnimo vseh na
ših športnikov, ki so nam pripra
vili v letošnji sezoni veliko lepih 
doživljajev.

Naše športno uredništvo spet ob
javlja glasovni listek, s katerim  
boste izbrali najboljšega športnika 
in športnico Dolenjske. Pri Izbiri 
upoštevajte najboljše, tako> da bo 
deseterica res pravično izbrana. 
Opozoriti vas moramo, da bomo 
ob koncu leta objavili o njih tudi 
strokovno oceno naših znanih te- 
lesnovzgojnih delavcev in tako n ji
hovo nmenje primerjali z rezultati 
glasovanja naših bralcev.

NAČIN TEK.MOVANJA: I. mesto
— 5 točk, II. mesto — 4 točke, 
itd . Tako bomo točkovali v moški 
in ženski konkurenci.

Vsak bralec ima pravico poslati 
uredništvu neomejeno število glaso
valnih listkov, objavili pa jih  bo
mo v dveh številkah Dolenjske
ga lista. Prosimo, da nam glasoval
ne listke pošljete najkasneje do
16. decembra na naslov: Dolenjski 
list. Novo me.sto. Glavni trg 3, z 
oznako »ŠPORTNA ANKETA«.

Najboljša športnika, ki ju  boste 
izbrali, bosta dobila lep pokal Do
lenjskega lista v trajno last, drugo 
in tretje uvrščena športnika pa 
darila. Izmed tistih, ki nam boste 
poslali anketo, bomo izbrali 10 
bralcev in jih nagradili.

Navedli bomo samo imena neka
terih športnikov iz posameznih 
športnih zvrsti, o katerih smo naj
večkrat brali:

PLAVAN.IE: Fr.mc Čargo, Neven
ka Jenkole, Novak, Igor
Turk, Dušan Zlatič;

MOŠKI:
Priim ek in 

1.

Glasovalni listek

ime panoga

2..............

3. ...... -

4. . .

5. ......

ŽENSKE:
1.

•>

3.

4.

Listek izpolnil: (navedite točen naslov)

■<

Tudi v Črnomlju je zadnje dni zapadlo precej snega. Občani si želijo, da bi bile 
letos m estne ulice bolje in redneje plužene, kot so bile lani. (Foto: R. Bačer)

ROKOMET: Polde Rovan. Slavko 
Bosina, Tomislav Svažič, Vito Lo
zar, Jože &ilc, Franc Ponikvar, 
Marjan Zaman, Vladka Bužančič, 
Stanko Molan, Vlasta Mišič, Niko
la Radič, Jože Jelen, Rudi Iskra;

NOGOMET: 2ika Maksimovič, 
Emil Gaser, Dušan Andjelkovič, 
Jože Logar, Vinko Weiss, Stanko 
Kovčin, Dobrivoj Petrovič, Boško 
Klajič;

ODBOJKA; Lojze Babnik, Peter 
Stor, Samo Medic, Mirko Koruzar, 
Cveto Arko, Miran Simič, Franci 
Opara, Marija Fila, Silvana Mozer;

ATUirriKA; Igor Penko, Metod 
Žužek, Kost ja Virant, Branko Su- 
hy, Borut Hočevar, Ivica Jakše,
Tatjana Gazvoda, Meta Zagorc,
Stane Sega, Meta Pučko, Franci
Kristan, Gabri.iel Popovič;

ŠAH: Rudi Osterman, Igor Pen
ko, Anica Praznik, Tone Škerlj;

TENIS: Pavle Uhl, Jože Splihal, 
Samo Medic;

KOŠARKA: Jože Splihal, Marjan 
Kopač, Marko Polojac, Stane
Mrvar, Jožko Setina;

KKOUANJE: Tone Krušič, Jože 
Mrzlak;

SMUČANJE: Janez Novinec, Mar
jan Šonc ml.;

LETALSTVO: Adolf Šuštar, Jože 
Uhan. Dušan Zupanc;

NAMIZNI TENIS: Marjan So
m rak, Ivo Kapš;

SPEEDWAV: Ivan Molan;
KAR^TE: Stane Iskra, Peter 

Vukšinič;
STREU.\NJE: Julka Bratuž,

Marjan Kos;
AVTOMOBILIZEM: Tone Kump, 

Božo Zupan, Marjan Hrastar.

NAMIZNI TENIS

Ob polčasu več 
kot odlično!

Prihodnjo soboto In nedeljo se 
bodo nadajevala številna tekmo
vanja za zelenimi namiznoteniš
kimi mizami. Razen v prvi sio. 
venskl ligi igrajo ekipe iz vse 
Slovenije, tudi v treh nekoliko 
manj zahtevnejših ligah. V drugi 
in tretji skupini igrata tudi So
dražica In Novo mesto. Po prvem 
delu tekmovanja sta obe dolenjski 
ekipi v vrhu. Sodražičanl se bo
do potegovali za sodelovanje v 
prvi republiški kvalitetni ligi, No- 
vomeščani pa za udeležbo v dru
gi. Medtem ko je napredovanje 
Sodražičanov še vedno negotovo
— v tej ligi Igrajo ^elo močne 
ekipe, — so Novomeščani praktič
no napredovali za en razred.

Lestvici po prvem delu tekmo
vanja:
II. skupina:
Sodražica 7 6 1 53:17 12
Maribor 7 6 1 33:20 12
Jesenice 7 5 2 33:20 10
Uljanik 7 5 2 33:20 10
Hrastnik 7 3 4 24:22 6
Fužinar 7 2 5 18:29 4
Nova Gorica 7 1 6 J9:30 2
Piran 7 0 7 0:35 O
III. skupina:

j Novo mesto 7 7 O 36: 6 14
* Bežigrad 7 5 2 28:19 10
Vrhnika 7 5 2 31:16 10
Logatoc 7 4 3 23:17 8
Kondor 7 3 4 22:21 6
Id r i ja ^  7 3 4 23:27 6
Dolsko 7 1 6 9:30 2
Suha 7 0 7 0:35 O

Zdaj še športni delavce!
Športno uredništvo našega tedni

ka je zaprosilo 50 znanih telesno- 
vzgojnih delavcev z območja Do
lenjske, naj pomagajo pri strokov
ni izbiri najboljše športnice to 
in športnika Dolenjske v letu 1969.

Za strokovno mnenje so zapro
šeni naslednji naši bralci: prof. 
Jože Glonar, prof. Igor Penko, Dra
ga Mislej, Jože Mrzlak, Roman Do- 
Ijak, Marjan Šonc, Janko Goleš, 
Jure Picek, Ruža Kovačič, Franc 
Pučko, Jože Pečnik, Zdenko Hlava- 
ty, Marjan Špilar, Slavko Vidmar, 
inž. Niko Galeša, Marjan Kos, inž. 
Lado Kotnik — Novo mesto, Ciril 
Kosmina, inž. Peter Štor — Žu
žemberk, prof. Vinko Cimski — 
Dol. Tc^lice, Janez Kuhelj — Šent
jernej, Franjo Lacl, Rudi Iskra, 
Vlado Hartman, prof. Niko Zi- 
bret, Vladimir Žagar, Peter Marko
vič — Krško, Mirko Mikeln — 
Brestanica, prof. Ante Zutič — 
Mokronog, Anton Laterner, Stane 
Mavrin — Črnomelj, France Lev
stek, inž. Lojze Marolt — Ribnica, 
prof. Saša Bižal, Andrej Arko, Ive 
Stanič — Kočevje, inž. Marjan Le
gan, Nace Bukovec, Alfonz Tratar
— Trebnje, Boris Debelak — K r
melj, Janko Blas in Drago Bizjak
— Sevnica, Roman Sotler, Jaroslav

Kodelja, Vid Budna — Senovo, 
Darko Šetinc, Polde Rovan, Vlado 
Podgoršek — Brežice, Alojz šribar
— Leskovec pri Krškem, inž. Ivan 
Kostelec — Metlika.

Merckx in Wester- 
mannova -  svetovna 

športnika!
Ves svetovni športni tisk ko

nec vsakega leta izbira naj
boljše športnike v preteklem 
letu. Izenačenih kandidatov je 
bilo tudi letos na pretek; ven
dar sta od vseh imela največ 
možnosti Belgijec Merckx in 
Nemka VVestermannova, ki sta 
zasluženo tudi osvojila ta la
skavi naslov.

Končni vrstni red: moški —
1. Eddy Merckx (Belgija) — 
kolesarstvo, 2. Rod Lever (Av
stralija) — tenis, 3. Jackie 
Stewart (Anglija) — avtomo
bilizem, 4. Anatolij Bondar- 
čuk (ZSSR) — atletika, 5. 
Hans Fassnacht (Zah. Nemči
ja) — plavanje itd.

2enske — 1. Llesel Wester- 
mann (Zah. Nemčija) — atle
tika, 2. lie se  Prokop (Avstri
ja) — atletika, 3. Debby Me- 
yer (ZDA), 5. Nicol Duclos 
(Francija) — atletilca, 4. Na- 
dežda Cižova (ZSSR) — a t
letika itd.

ČUDNA ODLOČITEV SEKRETARIATA ODBOJKARSKE ZVEZE

Bodo Novomeščani res ogoljufani?
Sekretariat odbojkarske zveze Slovenije meni, naj bi se prekinjeno srečanje 
med Novim mestom in Mariborom ponovilo. Verjetno pa je pozabil, da so 

mariborski odbojkarji pred neizbežnim porazom zapustili igrišče

Sekretariat odbojkarske zveze 
Sovenije je ob prisotnosti zastop
nika OK Maribor ter sodnika na 
tekmi Novo mesto—Maribor Ro
berta Romiha (zakaj so pozabili 
na zastopnika Novega mesta?) re
ševal pritožbo OK Maribor zoper 
odločitev tekmovalne komisije od
bojkarske zveze. Odbojkarska zve. 
za je odločila, da se tekmi Novo 
mesto—Maribor in Trebnje—Mari
bor registrirata s 3:0 aa Novo me
sto oe. Trebnje, ker so M ^ibor- 
čani zapustili v odločilnem petem 
setu igrišče na Loki. Po ponovni 
proučitvi celotnega m ateiiala in 
soočenju uradnih predstavnikov 
na tej tekmi, je sekretariat od
bojkarske zveee Slovenije razvelja
vi odločbo prve stopnje in skle
nil, da se mora tekma Novo me. 
sto—Maribor ponoviti, medtem ko

■  NOVO MESTO ~  Danes ob 
10. lu l bo v šahovskem klubu hi
tropotezni Šahovski turnir. (R. V.)

■  NOVO MESTO — V ponede
ljek, 15. decembra, se bo ob 17. 
uri pričel drugokategomiški ša
hovski turnir. Kandidati za ude
ležbo na turn irju  se m orajo pri- 
javitd vodstvu turn irja pred 17. 
uro. (C. K.)

■  NOVO MESTO — V kratkem 
se bo pričelo tekmovanje v ob. 
ftinskl kegljaški ligi. Igralo bo 
osem ekip: ž e le z n ih , Krka, Isk
ra, Dolenjski gozdar, Stari devet. 
Luknja, Plcmir in Partizan — 
Zržemberk (J. M. )

■  NOVO MESTO — Na me
morialu znanega kegljača Leona 
Groma bo v Kranju nastopilo šest 
dvojic iz Novega mesta. Igrali 
bodo KniSlč — Mrzlak, Rodič — 
Fabjan, Zidanek — Turk (vsi 
Pionir) in Moro — Jarc, Rožič — 
Petje, Ržen — Karpljuk (vsd K r
ka). , (J. M.)

je t^ono Trebnje — Maribor re
gistriral s 3:0 za OK Maribor.

Ugotovljeno je bilo, da je  zapi
snik sporne tekme Novo mesto — 
Maribor pravilno zakjučen in pod
pisan. Sekretariet zveze je  moral 
upoštevati uradni dokument te 
tekme.

S tem ima OK Maribor vse 
možnosti, da zasede v jesenskem 
delu tekmovanja drugo mesto, se
veda če mu bo uspelo ponovlje
no tekmo z Novim mestom odlo
čiti v svojo k o r is t . . ' .  Takšno 
je uradno tolmačenje (žal samo 
po časniku), ki ga je posredo'mla 
republiška odbojkaraka zveza.

Ne morento mdzno tega, da pou 
vemo na račun takšne odločitve 
precej grenkih. 2eIimo ostaiti ob- 
je k ii i^ , zato bomo opozcMiU sa
mo na n^catere ^X)dr9lljaje se
kretariata, Id jih  rvi upošteval pri 
tem spornem srečanju. Najbolj se 
čudimo, zakaj sekretariat ni k tej 
obravnavi povabil tudi predstav
nika Novega mesta. Kaj ni njego
va od.5oino9(; takoj pokazala, 
kakšna bo končna odločitev? Ne- 
dvonmo sodijo k temu dejanju 
štiri stranke, zato se čudimo, ka. 
ko je mogla odbojkarska zveza 
pozabiti na eno od prizadetih! 
Takšen postopek meče kaj čudno 
luč na ta  »proces«.

V praksi je tako; kdor zapusti 
igrišče, avtomatično Izgubi sreča
nje. To so storili igralci Maribo
ra. Zakaj se potem sploh o tem 
še ra^ rav lja?  Čudna je tudi ute
meljitev sekretariata odbojkarske 
zveze, ki trdi, da je bil zapisnik 
pravilno zaključen in da Je s tem 
zadeva zanj rešena. Važno je nam
reč, da se srečanje ni končalo, 
ker so ga Mariborčani zapustili 
pred neizbežnim porazom!

Gotovo pa je, da 'novomeški od
bojkarji, ki so se na tem srečanju 
borili pošteno in požrtvovalno, ne 
bodo dovolili, da se jim  ukrade 
v potu zaslužena zmaga. Z odlo.

čltvljo odbojkarske zveze se v no
benem primeru ne morejo atri- 
njaU!

Bo olimpijska 
znamka rešila naš 

šport?
PrejSnjd teden smo rui pi

semske pošiljke lepili olim
pijsko 2snamko za 10 par in 

ljudje so t»  sprejeli z 
razumevanjem. Vendar se nam 
z ^  č u ^ o , da na ta način zbi
ramo sredstva za udeležbo na
ših najboljših športnikov na 
tako pomembnih športnih sre
čanjih, kot so oltmi»jske igre. 
Zakaj spet segamo v občanov 
ž ^ ?  Kaj ne bi mogli pripra. 
viti odločujočih ljudi v špor
tu, da bi del sredstev, ki jih 
imajo nekateri ^x>rti preveč 
(npr. nogomet), namenili za 
vadbo in priprave na&h olim
pijcev?!

v

S«" •'n t

■  ŽUŽEMBERK — M ojstrski 
kandidat Tone Škerlj iz Novega 
mesta je odigral z žužemberškiml 
šahisti šahovsko simultanko na 
16 deskah; Dosegel je 14 zmag in 
2 remija. Remizirala sta inž. Ja . 
nez Suhodolnik in Franc Brulco.

(P. S.)
■  KRMELJ — V zadnjem kolu 

hitropoteznega turn irja za naslov 
prvaka Krmelja je  na dvokrož
nem turnirju med 8 udeleženo! 
zmagal Boris Debelak z II točka
mi in pol, .sledijo Žvar 10, Šri
bar 9, F. Mirt 7,5, Šibilja 7, Koi
6 itd. Končni vrstni red je na
slednji: 1. Debelak 82 točk, 2, 
Šribar 80, 3.2var 67, 4. Kos 58,5,
5. D. Perhaj 54,5, 6. Prosenik 50,5 
itd. Skupno je  na turnirju  ig^^o 
27 igralcev. (B. D).

m  NOVO MESTO — Na hitro 
poteznem šahovskem turnirju za 
december je brez poraza zmagal 
I\ica  Milič, ki Je zbral 10 točk. 
Presenetljivo visoko se je uvrstU 
mladi Janez Komelj, M se bo 
razvil verjetno v bbo dobrega ša. 
hista. Končni vrstni red: 1. Mi
lič 10, 2. Komelj 7,5, 3. do 4. Bo- 
žovič, Ščap 6,5, 5. Mladiheo 6,
1. do 7. M. Picek, Istenič 5,5, 8. 
Udir 3,5, 9. Poredoš 2, 10. in 11. 
Kobaš, Skandali 1 točka. (I. P.)

m  LESKOVEC —• V počastitev 
50. obletnice olimpijsikega kom ite
ja  so imeli člani TVD Partizan 
Leskovec pretddo soboto namizno
teniški dWboj z ekipo TSS ia 
Krškega. Gostje so bili boljši, saj 
so slavili zmago z 8:1. Edino zmar 
go za Leskovčtme je dosegel Mar
jan Radi.' Rezultati: Gazvoda — 
Radi 2:0, Gazvoda — Arti 2:0, 
Ga'iSvoda — Bizjak 2:0, Novinec — 
Arh 2:0, Novinec — Bis ĵak 2:0, 
Novinec — Radi 2:1, Žvan — Biz
jak 2:0, Žvan — Radi 1:2 in Žvan
— Arh 2:0 (A. S.)

■  KRŠKO — Mladi plavalci in 
plavalke Celulozarja trik rat teden
sko v popodanskem času obisku
jejo vadbo v zimskem pla%'ališču 
PK Mladost v Zagrebu. Vadbo vo
di glavni klubski trener prof. Ni
ko Zibret. Med zimskimi počitni
cami bodo plavalci hodili v Za
greb vsak dan, vadili pa bodo do. 
poldne in popoldne. (L. H.)

■  MIRNA — Smučarska zveza 
Slovenije je zaupala prizadevnim 
mirenskim smučarskim delavcem 
izvedbo smučarskega prvenstva 
Jugoslavije v skoldh za mlajš« 
mladince, ki bo 8. februarja na 
Minoi. (N. V.)

■  NOVO MESTO — Na zad
njem sestanku sm učar^ega društ
va Rog so sprejeli koledL: letoš
njih tekmovanj. Fricov memorial 
bo 18. januarja, od 19. in 21. ja . 
nuarja bo smučarski tečaj v No
vem mestu In Crnno&ajicah. Tre
ning novomeških smučarjev bo 
od 26. do M. januarja v CrmoS- 
njicah. Občinsko šolsko prv«istvo 
v veleslalomu ter občinsko pr
venstvo in prvenstvo SD Rog pa 
bo v C rm o ^ icah  25. januarja. 
Paderšičev memorial bo 1. febru
arja, teden dni kasneje pa bo ob
činsko sindikalno prvenstvo novo. 
meške občine. V nedeljo, 14. fe
bruarja, bo še področno prvenst
vo šol v veleslalotnu, tekih in 
skokih. (M. S.)

■  SENOVO — Pred dnevi so v 
sindikalnem domu' rudnika Seno
vo svečano zaključili letošnje 
lavske športne igre zaposlenih ▼  
krški občini. Predsednik občin
skega sindikalnega sveta Edo Ko
m o ^  je poec^v il predstavnik« 
športnih kolektivov, Id so tekmo. 
vaU na letnih in zimskih špoartivili 
Igrah. Posebno Je poedravil idejo 
o z im ^ h  športnih igrah, ki so 
jih v KrškCTi lani imeli prvič. 
Pohvalil je tudi izredno množič
nost na ^ lavak ih  športnih igrah,

je tekmovaki na njih  več kot 
500 tekmovalcev in  tekmovalk. 
Po predsednikovih besedah j« 
Marjan Tuma, dlan komisije za 
§poat in rekreacijo pri občinskem 
sindikalnem svetu Krško, razgla- 
sdl rezultate igre in razdeial pre
hodne pokale, plakete in diplom« 
zmagovalcem t  posameznih šptMi- 
nih disciplinah. Sedem najbolje 
uvrščenih akip je prejelo denar
ne nagrade v obliki naročilnice za 
nakup športnih rekvizitov. Med 
prijetnim  razgovorom so udaSe- 
ienci sprejeli sklep, da se šport, 
ne igire t  občini raanaknejo na 
daljše teiimovalno obdobje in da 
bodo pritegnili k  sodelovanju , 
Se ostale sindikalne organizacije. 
Sklenili so tudi povabiti k sode
lovanju čdmveč iensAdh ekip, saj 
ata letos nastopili samo dve. V 
končni razvrstitvi je prt moSkih 
zmagala Celuloza, pri ženskah pa 
konfekaija LISCA — Senovo.

(L. H.)
■  LESKOVEC — V prijatelj

skem Sahorakem dvoboju sta ss  
pomerili ^ p i  Leskovca in ST3 
K r ^ .  Krčani so bili nekoliko 
boljši in so slavili zmago s 4:3. 
R ^ultatl: Rupar — Erman 1:0, 
Račič — Klenovšek 0:1, Žnidar
šič — Pečaver 1:0, Šribar — Go- 
vednik 1:0, Arh — P. Stegne 0:1, 
M. Zorko — Nose 0:1, J. Zorko — 
Trontelj 0:1. (A. S.)

■  NOVO MESTO — Tretjeka- 
tegomiški šahovski tiuTilr gre h  
koncu. Presenetljivo je v vodst'vu 
Žan Klevišar, ki je zbral 7 točk 
in pol. Ker Imajo nekateri igralci 
še več odlodSenlh partij, trenutni 
vrstni red ne kaže pravilne sUke. 
Vrstni red: K lcv i^r 7,5, Vid,
m ar in Vene 7, Hrovatič 6, Rako
vič 4,5, Poljanšek 4, Poredoš 3,5, 
Komelj. Pucelj, Božovič 3, Kobal
2,5 in Škandali 2. (R. V.)



v DVEH MESECIH; ŽE PETO JAVNO OPRA
VIČILO PRED NAROČNIKI!

Prava smola v tiskarni 
„DELO“ - a le za nas!

Naši naročniki v Trebnjem že četrti 
teden niso dobili Dolenjskega lista 
v roke v četrtek, temveč šele nasled
nje dni -  Pritožbe tudi iz drugih pošt, 
najbolj nesrečne pa so bile vse tiste 
pošte, ki majo začetne črke Š, T, U, 
V, Z in Ž in ki dobivajo prvo izdajo 

Dolenjskega lista!

česa r sm o se najbolj bali, se je  pretekli teden 
ponovilo: naročniki in  bralci našega lista  na pod
ročju  vseh pošt, KATERIH ZAČETNA CRKA JE  S, 
T, U, V, Z in 2  in k i dobivajo PRVO IZDAJO ČAS
NIKA, so spet p rejeli Dolenjski lis t z zamudo! Če
prav se je  tLskama potrudila, da je  bil naš tednik 
pravočasno stiskan, se je  to k ra t zapletla stvar 
v ekspeditu lista: nekaj m anj kot 2000 izvodov prve 
izdaje ni šlo v sredo zvečer iz tiskarne na pošto.

N aročnikom  in  bralcem  DOLENJSKEGA LISTA 
v Trebnjem , Šentrupertu , Sentlovrencu, Sm arjeti, 
Škocjanu, delno Šentjerneju in drugod po treban j
ski občini te r  na K rškem  polju  se opravičujem o za
rad i ponovne zagate, v katero  smo p rišli zaradi 
tiskarne DELO v Ljubljani. Vodstvo tiskarne se 
javno opravičuje zaradi nehotene in neljube zam u
de, potem  ko smo se zaradi m alom arnosti v oddel
ku za odprem o listov vodstvu tiskarne DELO po
novno ostro i>ritožili.

Tako je  kot začarano — m edtem  ko v glavnem 
vsi časniki v tiskarn i DELO (njihovi ko t tu ji) izha
jajo brez zam ud in  neljubih zadreg, se nas Dolenj
cev že nekaj tednov drži prava sm ola. Kaže, da 
zadeva ne bo urejena p rej, dokler tiska našega ted
nika tis fc a ]^  ne bo p re sd ila  v DOM TISKA na 
nov ro tac i^ k i stro j. Vse kaže, da se bo to  zgodilo 
konec jan uarja  ali t začetku feb ruarja  1970.

V erjem ite nam , spoštovani naročniki In bralci, 
da na  to  že kom aj čakamo! Zdaj tiskam o naš čas
nik T s ta ri tiskarni, od koder ga s  kam iončkom  
v vriikih »košarah« prevažajo na drugi kmiec Ljub* 
Ijane, od tam  p a  spei na  pošto. P ri tem  prenašanju  
se m im ogrede lahko pripete  različne nezgode — 
kot se je  zgodilo tok rat, ko se je  prav  ob koncu 
tiskanja našega lista  pokvarilo dvigalo . . .

K er nism o za te  zam ude fai za vso jezo noSlh 
q>oštovanih naročnikov prav  zares nič krivi, se 
vljudno opravičujem o vsem prizadetim  s  prošnjo, 
da po tiiiijo  z nam i vred Se nekaj tednov. Upamo, 
da bo naš Ust dotlej vendarle v redu fahajal — in 
poslej tud i pravočasno p rihajal y roke naročnikov 
in bralcev!

UPRAVA DOLENJSKEGA LISTA

Uidi m  cesti 
smo Ifiidre...

V spalnici zakoncev Zupančič (druga stolpnica v 
Kočevju) se je odluščil precejšen kos om eta in pa
del prav na zakonski postelji, čeprav  je  bila ura 
22.30, zakonca na srečo tak ra t še n ista šla spat, 
am pak sta  v dnevni sobi gledala televizijski pro
gram . (Kose odpadlega om eta smo obkrožili s črno 
črto, da jih  je  klišeju laže ločiti). (Foto: Prim c)

Smrt preži nad posteljami
Spet se je odluščil omet na stropu v enem izmed 
stanovanj v kočevski stolpnici in padel na zakon

ski postelji — Zakonca rešil televizor

2. decem bra okoli 22 30 se je  odliiSčil stropni omet 
v spalnici zakoncev Zupančič v drugi kočevski stolp
nici (5. nadstropje) in padel na zakonski postelji. 
Na srečo sta  zakonca tak ra t v sosednji sobi gledala 
televizijski program .

O m et se je  odluščil na po
vršini sL«>raj diveh kvadrat
nih m etrov (debel je  bil od 
13 do 16 m m ). Največji .kos, 
velik okoli 60 x 40 cm, je  pa
del prav r a  blaziino, se p ra 
vi, da bi enega izmed ssakon- 
cev zelo verjetno (če bi tak
ra t Sipala v spalnici) ubilo ali 
vsaj hudo poškodovalo.

Ciril Zupančič, ki je vodo
vodni instalater in  dela v 
grad-bend strok i 20 let, meni, 
da je  om et odpadel zato, ker 
Je preslaba vezava na herak- 
lltn i podlagi p red  grobim 
ometom. Na heraklitn i strop 
bi m oral b iti po n jeg o ^m  
najp re j nanesen cem ent in še
le nato groba m alta. Tu pa 
je  dan grobi om et naravnost 
n a  beraklitno ix>dllago.

Povedal je  budi, da že vse 
od njegove vtseaibve v to sta 
novanje, se pravi štiri leta 
in  pol, zamalia vod centralne 
kurjave v navpični sten i pri-> 
bldžBio- m eter vstran, od ko
der je  padel omet. Na to  je 
že večkrat opoaoiril hišni svet, 
vendar napake ni nihče po
pravil, čeprav so podobno 
naipako popraivili v stanova-

SteT. 24. T Novem mesto 15. decembra 1899. XV. letnik.

Dolenjske Ilovice.
Izhajajo 1. in Cena jim je xa Kdor ieli kako oznanilo t  „Dolenjske Novice" na-

, '8 '“*» “* Naroćnino sprejema tisniti dati, plaća za dvostopno petit-vrsto 8 kr.
J. Krajec v Novem inettu, dopifle pa nredništvo. u  enkrat, dvakrat 12 kr., trikrat 15 kr.

17 vedrov vina izginiio [3
■  (VINO ZGINILO) -  Posestniku Jo- 0  

žetu Aljaš iz Žalovč, občine St. P eter izgi-
nilo je  17 vedrov vina iz zidam če na Ko- f i ]
govu. Dne 6. novem bra je  bil sod še  poln; r a
ko je  pa posestnik dne 12. novem bra zopet L J
v zidanice prišel, našel je  sod prazen, čep
pa je  lažal p red  sodom . Zidanico je  našel m
zaprto, in  nič ni bilo premaiknjenega. Ka- I I
k» je  vino zginilo, je  težko soditi; n ikakor Pij
p a n i po tleh  izteklo. kaj|d 17 vedrov vi- 
n a  b i gotovo v enem tednu ne šlo popolno L -i
v  zem ljo, da b i tud i mak) m okrote na tleh  pH
ne o s t^ o . Bodo pa žandarji kaj pozvedeli, 
kako je  to  bilo. U

■  (NOVO POSTO) — so dobili s 1. de- f i l
cem brom  v Dobrničah. Is ta  bo od sedaj ^
prejem ala in odpravljala pdsma in  zavoje, 
te r nabirala viloge za poštno hranilnico.

■  (IZVOZ ŽIV INE) — M estea novem
b ra  se  je  izvozilo po postajah  dolenjske 
železnice: Novomesto 1 bik, 12 krav, 13 
te let, 532 prašičev; Straža: 132 poBšičev; 
T rebnje: 183. prašičev in  v Vel. loka 13 
krav, 14 telet, 339 ptrašičev. K rave in te 
le ta so odposlali v Diivačo Sežano, p ra 
šiče pa na Češko, Primctrsko, v Švico in  na 
T irolsko.

■  (SK RBITE ZA PTIČKE — Huda 
Bima je  naotopiHa, vediloo aneea knem o.

huda b u rja  pa je  tu d i vsaki kotiček in 
vsaiki grm iček s snegom  pokrila. Ubogi 
ptičiki ne dobijo n iti pod kooiolcd zrna, in 
vsi zbegani frčijo  okrog hiš. Im ejte usm i
ljenje z našuni dobrotniki ptiči, k te rl nam  
lxxio za hvalo 'p ridno  škodljive m rčese in 
gosenice jjobirali. Vrzite v kako zavetje, 
kam or pa m ačke ne m orejo, vsaki dan ne
kaj zrna, bučnih pešek ali sem en soilnčnic, 
drobtinice kruha, i^ance iz moke. Oj, ka
ko veselilo vas bo spom ladi p tič je  petje, 
ker bofeite v zavesti, da ste jim  življenje 
rešili. Ne pozabimo, koliko ptičkov je 
m inoli oveten teden sneg pokončal; še ne
kaj tacih zim, in p tič ji rod je  ugonobljen. 
Tedaj usm ilite se ptičkov

■  (BOLNIŠNICA V KRŠKEM — kte- 
ro  je  znana dobrotnica, gospa Hotschevar- 
jeva ustanovila, bila je  30. novem bra slo- 
vesoTO blagoslovljena.

■  (HUDODELSTVO) — Pred nekaj 
dnevi so ujedi in zaprli na  H rvaškem  2 
cigana in  ciganko, od k terin  je en cigan 
utekel. — PreiskaJi so stranišče, kterega 
je  ciganka rabila, in  našli so zlat p rstan , 
uro, novo obleko, več robcev in  Žakelj,
v katerem  se je  nahajalo dvoje glav 5 
tednov in  15-ih tednov sta rih  otrok. Tu 
bodo zopet grozne hvidobije na  dan prišle.

( I i  DOLENJSKIH NOVIC 
15. decem bra 1888)

nju, ki je  nad njegovim.
N adalje je  povedal, da s e je  

podoben prim er agoddl lani 
tudi v sosednuji tre tji stodp- 
nici, k jer je  odpadilo še več 
om eta na tr i ležišča. Na sre
čo so tudd ti stanovalci tak
ra t gledali televizijo.

Stolipiiioo je  pred  približ
no šestim i leti zgradilo do
mače gradbeno podjetje ZI
DAR. Pravi vzrok, zakaj je 
om et odpadel, še ni znan.

Trdo, kaj?
K m ečki očka, z nahrbt

nikom na rami in belo štru 
co pod pazduho, je  prejš
nji teden počasi podrsaval 
po uglajenem snegu v 
Jeiikovi ulici. Ko je bil 
vštric Mladinske knjige in 
pekarije, ga je  spodneslo, 
da je kot spodrezan padel 
na hrbet in z glavo udaril 
ob lončene črepinje pri 
zidu.

Ojoj!
Dva fanta in dekle v  

rjavih škornjih  so šli m i
mo. Dekle je ob pogledu 
na moža, k i se je  stokajoč  
pobiral od tal in lovil 
štruco, dvignilo nos in se 
obrnilo vstran, manjši 
fant pa je za trenutek  
postal' in se zarežal:

»Je trdo, kaj?«
In  vsi trije so šli spet 

m irno svojo pot. Kaj to 
mar m ladim  Novomešča- 
nom, če nekom u spodrsne 
in pade, da m u pokajo  
kosti! Sm ešen prizor, nič 
drugega!

Tako sicer večina ljudi 
misli. In  človeku se zazdi, 
kot da uživajo v nesreči.

Ah nas niso učili, da st 
moramo v nesreči poma
gati? Padec, pri katerem  
si ne zlomiš noge ali ro
ke, sicer ni velika nesre
ča; toda ali more biti člo
vek tak, da ne bi poma
gal vsaj ostarelemu člove
ku ah vsaj pokazal, da 
m u  ni vseeno . . .

Na vsakem  koraku ka- 
žemo, koliko srčne kultu 
re je  v nas, tudi ob še 
tako »malenkostnih« do
godkih!

IVAN  ZORAN

Otrok rojen v avtobusu
Marija Bizjak iz Vasi Fare je v avtobusu 

rodila deklico, težko 3,20 kg

Na avtobusu, ki je  1. decem bra z ju traj peljal iz 
OsiUnice v Kočevje, je  M arija Bizjak iz Vasd-Fare 
rodila hčerko. Na srečo je  bila tak ra t v avtobusu 
tudi babica, ki je  pomagala, da je  porod srečno 
potekel.

Biaa'atoova, ki je začutila, 
da se bliža čas poroda, se je 
nam eravala zapeljati z avto- 
bus:t.n do Kočevja od tam 
naprej pa z rešilcem  v ljub 
ljansko porodnišnico. Ven
d ar jo  je  čas prehitel in je 
rodila že m ed potijo v avto
busu p ri vasi S talcerji. Na 
srečo je  v B anja Loki prišla 
na avtobus dom ačinka Mile
na Jurkovič, ki je  babica v 
Ljubljani. Po porodu so Biz
jakovo in  hčerko z avtobusom  
prepeljali v kočevski zdravst
veni dom. Tu pa, kot smo

kom  niso imeld več kaj po
sebnega dela.

Kočevska babica Latinka 
Belič nam  je  povedala, da so

bili zdravstveni delavci in 
m ati zaradi tega nenavadne
ga dogodka tako presenečeni, 
da so se taLcrat Še neznani 
babica pozabili celo zahvaliti 
za pomoč, ki jo je  nudila pri 
p o i^ u .

M arija Bizjak, ki je doslej 
rodila že dva fanta, se je to
k ra t užtela, ko je  računala, 
da bo rodila šele v L jublja
ni. Zelo verjetno je  k h itre j
šemu porodu prispevala tudi 
slaba republiška cesta, ki je 
polna ovinkov in oMčajno

zavedela, z m aterjo  in otro- ^slabo vzdrževana. je tudi
ena redkih republišk ih ' cest 
drugega reda, če ne celo edi
na v Sloveniji, ki Se ni asfal
tirana.

f  . '

Adolf Vanič (na sliki), v ozadju 
splavi iz Savinjske doline.

Splavarji na
84-letni ADOLF VANIC iz Ki 
prebivalec tega p r ija a n ^ a  m « 
nje m u je  v glavnem teklo v t 
ga ga vežejo posebni sponu®^ 
oni dan skušala izbrskati iz nJ* 
sane knjige«. V njej se je  nal 
nimivih spominov.
Ko sem ga obiskal, je  Adolf rf 
Veindar je našel čas, da  sva S 
škega m osta in obudila 
terih  se posebno rad  spominja- 
tekla o splavarjih na Savi, odp 
njegovem šoferskem  izpitu.

Splavarjev je bilo največ 
4. maja

Splavarjev na Savi se 
Adolf Vanič dobro spom i
nja. Saj so se posebno radi 
ustavljali p ri njegovem oče
tu  gostilničarju. Največ jih  
je bilo 4. m aja, tedaj je  bil 
nam reč Florjanov sejem , ki 
je  tra ja l ves teden. Splavov 
je  bilo za časa sejm a več 
deset; sp lavarji in kupci so 
baran tali za les. Trgovina 
je  še k ar cvetela. Ce pa je 
bilo čakanja in  »glihanja« le 
preveč, so »trgovci« spet se
stavili splave in se spustili 
navzdol po Savi p ro ti Beo
gradu. Glavno »pristanišče« 
je bilo p ri starem  krškem  
m ostu, k je r sto ji danes Va- 
ničeva hiša. Razumljivo, da 
so se splavarji ravno tam  
najraje  ustavljali in oddahni
li; m ^ o  prej so imeli še tež
ke preizkušnje na hudih sav
skih brzicah, nedaleč nav
zgor od Krškega. Ko so p re 
stali teh sedem  križev, je  
bilo nujno potrebno nekoli
ko privezati dušo.

Splavarji niso bili veseli in 
zabavni ljudje, bili so p re 
več zgarani. Znali so delati 
in krepko p rije ti za delo, na 
vodi pa niso trpeli žeje. Za
to  so tisti, k i so šli navzdol 
po Savi, p ri Adolfovem oče
tu  včasih natočili 100-litrske 
sode vina. Potem  je  šlo na
p re j, ko t nam azano.

»Lei 
mini 
va pr 
časi  ̂
je
doline
s lu ž ili
ne.«
nifi.

MOJ 
Kršk« 
da W 
sp o i^  
jev, ‘ 
Ijali 
ga

N e , '

priK
vi
eden 
Icijuae 
ranje 
ka vr 
so ^

nare® 
na ^  
spraš^ 
mojst< 
je S8*
in odi
čavnio 
so P* 
ne P^ 
da ne 
reklan 
kijuCa 
izdeW: 
koga

Novomeški gasilci (na sliki) so t  največjem snežnem meteža »z velikim navduš»< 
njem« spet vlekli čoln iz Krke (Foto: S . Dokl)



‘rt krški m ost in mesto, k je r so prista ja li veliki

odi niso trpeli žeje
je  n a js ta r e jš i  

^  o b  S av i. 2 iv lje-
1 k ra ju , n a  k a te re - 
2ato sv a  n e k a te re  
>ve »debele  n en ap i-
lo v e lik o  lepdh, za 

to Izdeloval k ljuče. 
M a d o  s ta re g a  k r- 
n a  d o ž iv lja je , ka- 
g lavnem  je  b e se d a  
>*iju k lju č a v n ic  te r

Je bilo nekoč, spo- 
splavarje in  njiho- 

'Vedovanja gredo po- 
^ozabo. H rabri fant- 
ložje iz Savinjske 
^ težko in  krvavo 

za svoje druži* 
*̂0 m eni Adolf Va-

pa b i bilo prav v 
postaviti obeležje,

'  Se kasnejši rodovi 
l̂i h rab rih  splavar- 

se n a jra je  ustav- 
^ižini starega krške-
a.

ključavnica se 
da odpreti

^  K rčan Vanič slo- 
naokrog tud i kot 

l^ ljš ih  izdelovalcev 
^  m ojster za odpi- 
Jučavnic. Odpre vsa- 

tudi v ra ta  blagajn 
odnehati pred 

^^Umljivo, da je to 
Po naročilu, ne pa 
? roko. Ko sem  ga 

je  res takšen 
kot pravijo  ljudje, 
skomignil z ram eni 

Joril; »Titanove klju- 
^  ključavnice E lzett 
^ce p re trd  oreh, tem  

do živega.« Seve- 
^H m o s  tem  delati 

za ti  dve tovarni 
K rčan tud i sam  

^ ju če  in  je marši- 
^^šil nevšečnosti; ni

bilo treb a  razbiti ključavni
co ali pa ceJo vrata.

Šoferski izpit že leta 
1907 na Dunaju

v nadaljnjem  razgovoru 
sem še zvedel, da je  Adolf 
že 1907 na  D unaju naredil 
šoferski tečaj in da je  med 
prvim i v K rškem  vozil ose
bni avtomobil. Seveda mi 
radovednost n i dala m ira, 
vprašal sem ga za znamko 
avtomobila, vendar se je 
Adolf ne spom inja več.

š e  in še bi lahko klepeta
la, vendar sem imel obču
tek, da ga spet vleče nazaj 
v njegovo priljubljeno de
lavnico,, k je r p ri delu preži
vi pretežni del dneva. Nisem 
ga več zadrževal, zahvalil 
sem  se m u za razgovor.

SLAVKO DOKL

Človeške ribice
selijo

Na nedavnem  sestanku ko
čevske sekcije jam arjev so se 
člani pogovorili o svojem do
sedanjem  delu in načrtiih za 
prihodnje leto. Več bomo o 
tem  poročali v eni prihodTijih 
številk našega lista. T okrat 
naj omenimo le, da so ja 
m arji začela preseljevati člo
veške ribice iz jam e v M est
nem  logu. V to jam o nam reč 
vdiraijo gnognaca in druge od
padne vode, zaradi česar so 
človešike ribice poginjale. Do
slej so jih  preselili 13. Kam 
so jih  preselili, ne povedo, 
ker bodo tako ribice bolj na 
varnem . Pred leti so bile 
nam reč pogost« kraje  teh 
redkih ribic.

T R I K O N
TRIKOTAŽA IN KONFEKCIJA

•  K O Č E V J E «

edno pripravljeni pomagati, 
pa nasedati potegavščinam!

^ e š k l  poklicni ga- 
° »edTio pripravljeni 

človeku v nesre- 
Z to pri reševa- 
^dsfcega in  osebnega 

ali k je  drug- 
? *eda^ so se že več- 
^ ^ z a l i  s pravočasni- 
. hitrimi posegi, ta- 
' si pri ljudeh ust- 

najboljše mne-
jih  kličejo, ker  

jim  bodo vedno

'Jp soboto pa So bi- 
gasUci upravi- 

l ^ ^ j e n i !  N ekdo si 
neslano sposodil, 

fim  je  telefoni- 
j  "  neka oseba sko- 

^rfco na Loki. Ga- 
^  * nafhufSem snež

nem  m etežu takoj odšli 
na Loko, vrgli čoln v Krko  
in se pripravili na iska
nje. Ko pa so se podrob
neje pozanimali, k je  je  
iskana oseba šla v vodo, 
so ugotovili, da jih  je  ne
kdo krepko p o tegn il . . .

Take šale niso na m e
stu. Kaj, če bi v  tistem  
času kdo res potreboval 
pomoč? Morda bi ravno 
tistih nekaj m inut odsot
nosti bilo usodnih za ohra. 
nitev človeškega življenja, 
im o v in e . . .

Prav je, da takim  »du^ 
hovitežemv krepko stopijo  
na prste in jih  primerno  
kaznujejo.

SLAVKO DOKL

IZŠLA JE

Letna knjižna 
zbirka 
Prešernove 
družbe
1969-70
1. PREŠERNOV KOLEDAR za leto 1970
2. Mimi Malenšek: BALADA O STAREM MLINU, 

povest
3. Kamen Kalčev: DVA V NOVEM MESTU, povest
4. Sm iljan Rozman: LOV ZA UKRADENIMI M ILI

JONI, m ladinska povest
5. Branko Božič: ZGODOVINA SLOVENSKEGA NA

RODA
6. France Verbinc: SLOVARČEK TUJK IN  KRATIC
7. dr. K arl Sum enjak: DA BI OSTALI MLADI IN 

ZDRAVI

Vseh sedem  knjig stane 35 din broširane, vezane 
v platno in tiskane na brezlesnem  papirju  pa 
55 din. ~

Zbirke lahko kupite v vseh knjigarnah ali v upravi 
Prešernove družbe, Pražakova ul. 1, p. p. 41/1.

Metliški mladinci so se izkazali
Na večer pred dnevom re

publike je  v M etliki m lada 
igralska skupina »Osip Sest« 
nastopila v domu Partizana 
s pesnitvijo Gorana Kovačiča 
»Jama«. Pod vodstvom Ovete 
Jagodič in Tonija G ašperši
ča je skupina devetih deklet 
in fantov dobro naštudirala 
pretresljivo poemo o žrtvi 
podivjanih ustašev. Delu je 
k še lepšemu uspehu pripo 
mogla originalna scenarija 
Zorana H očevarja, pod
p rta  z učinkovitimi svet
lobnim i efeLcti in Kozjnovo 
simfOTjično glasbo. Res^ da 
VBi recita to rji kvalitetno ni
so bili čisto enotni, vendar 
je  nastop zapustil vtis resne
ga prizadevanja m ladih gle- 
dališikih entuziastov, ki so 
s pretresljivo pesnikovo be
sedo preprečljivo našli pot 
do poslušalcev.

Nesreča na stra
nišču

7. decem bra okoli 19. ure 
je  v stanovanju Miheličevih 
v Kočevju, Podgorska ulica 
blok 5, potegnila gospodinja 
za vrvico p ri straniščnem  re 
zervoarju za vodo. T akrat pa 
se je  rezervoar odtrgal od 
zidu, padel in na srečo obvi
sel na svinčeni vodovodni ce
vi. Med padcem  se je  obrnil, 
da je  m rzla voda stekla na 
presenečeno in prestrašeno 
gospodinjo te r jo  do kože 
nam očila. Ta stanovanjski 
blok je  bil dograjen šele 
pred  dvema letosua.

Proslavo, na kateri je v za
četku o pomenu dneva re 
publike spregovoril predsed
nik  občinske konference 
SZDL inž, Janez Gačnik in 
sta  jo  poživili dom ača god-' 
ba in pevsud solistični toč
ki, je  obisikalo precej mHa- 
dine. Pogrešali pa sm o lju 
di, zaposlene v javnih sliiž- 
b ^ ,  mnoge prosvetne, zdrav
stvene, tovamiSke in druge 
delavce. Lahko bi pokazali 
svojo državljansko zavest, 
kajti končno proslava ni bi
la p rirejena v počastitev dne
va m ladosti am pak dneva 
republike! —ar

Da ne bo pre
pozno!

Tudi letos bomo v k ri
žišču p ri PETROLOVI č r
palki v Novem m estu po
stavili novoletno jelko za 
prom etne miličnike. 2e 
zdaj vabimo delovne orga
nizacije in  občane, naj p re
m islijo, kako se bodo s 
skrom nim  darilom  in če- 
stik to  oddolžili m ilični
kom za njihovo celot
no vztrajno in odgovorno 
delo te r skrb za našo var
nost. M orda smo dolžni 
sto riti to letos toliko bolj, 
ker nas je  sneg iznenadil 
p re j kot vsa leta doslej in 
razen nam  povzročil m i
ličnikom veliko več dela, 
naporov in skrbi. Ne po
zabimo torej!

SVETUJE

k ^
M i

od.da.jte
novoletne
čestitke

p y a ,  v o c ,

NAJPOZNEJE DO 20. DECEMBRA!

Curriculum  - v ilae
Jerica, ki sem ji že tr i  leta zlopatal v rt kot predujem  

za izkazano hvaležnost, da mi bo priskrbela zaposlitev, ta 
koj ko bo p ri podjetju  »Sraprom« kdo odnehal, se pravi, 
da bo katerega od pometačev ulic in cest po m estu povozil 
kakšen m otoriziran Zemljan, se je ta  večer skrivnostno 
muzala.

»No, kaj ti msem rekla?« je prišla z besedo na dan, 
»da se bo to uredilo. Pa niti um reti ni bilo treba  nobe
nem u pri našem  podjetju, in te bodo kljub tem u vzeli. Saj 
veš, kaj se pravi danes dobiti službo!« N ajraje bi jo bil 
objel, vendar ji vsled svoje pritlikavosti ne segam dalj 
kot do pasu.

Sekretar m i je  dal seznam dokumentov, ki jih  m oram  
predložiti, prošnji. Ta naj bo napisana v štirih  izvodih. 
Pod »a« kom isiji za sprejem anje in odpuščanje delavcev, 
pod »b« direktorju  za njegovo osebno uporabo, pod »c« 
za personalno evidenco in pod »d« za sindikat. Vse to  sem 
zbral že v dveh dneh, kakor mi je  bilo osebno naročeno. 
Le dokum enta pod točko 8 še nisem mogel nabaviti. Pod 
to točko je pisalo: »Curriculum vitae«.

Jerica, ki m i je  šla kot sta ra  uslužbenka — snažilka
— v tem  podjetju  »na roko« mi je svetovala, kako se na
redi to in ono, je bila tu  brez moči. Ker je bila enkrat 
na izletu v Celovcu (po sindikalni liniji), ĵe vedela, da 
bi to moglo pomeniti nekaj »za nazaj«, ker je  rečeno skoro 
tako, kot »curik« in  ono zadnje so pa nedvomno »vitami
ni«. Zedinila sva se, da je to velikega pomena, ker je  pri 
taki službi treba le tolm ačiti: »Povrnjeni vitamini«. Iz iz
trebkov nastajajo  nove rastline in to so zopet vitamini. 
Vendar sem se zaradi gotovosti obrnil na občino, čeprav 
mi tega Jerica ni svetovala. Ker pa tistega dne niso bili 
uradni dnevi, mi v ra tar ni dovolil p riti v stik  »z bilo ka
terim koli referentom«, ki ima »čez« pojasnjevanje obča
nom o vprašanju »curriculum vitae«.

Vse m oje dokazovanje, da bo čez dva dni, ko se začno 
uradni dnevi na občini, zame že prepozno, je  bilo zastonj.

»Kar ni — ni!« je  odločno pojasnil predstavnik te hi 
še. V skrbeh, če le ne bom dobil zahtevanega dokumenta, 
kar bo imelo za posledico, da ne bo s službo nič, sem jo 
mahnil na sodišče. Tu so zaščitniki pravice in zagovorniki 
neveščih ljudi, sem si mislil.

čeprav tudi tu  ni bil uradni dan, so mi le šli na roko 
in Izjemoma pojasnili, da to ne spada v njihovo kompeten 
co, ker stvar ni pravnega značaja in ni vsled tega tolma 
čenja sprožen pravni spor, kar pa da je treba najprej kol- 
kovati in »uradno dostaviti« itd.

Ves obupan sem nesel le enajst prilog k  sekretarju  in 
mu še preden sem mu jih  izročil, pojasnil o m anjkajoči 
prilogi te r z dvignjeno roko, kot v starih  časih pod prise
go, obljubil, da bom, še preden bom  dobil prvo plačo, p ri
skrbel tudi to.

»Naj bo!« je pristavil sekretar in mi dal navodila za 
delo, ki naj bi ga začel opravljati prihodnji mesec.

Veselil sem se uniform e kot otrok v m estu kupljene 
igračke. Vedel sem, da sestoji ta  uniform a le iz kape, na 
kateri je  pločevinast napis: »CESTNI POMETAČ«. Pa sem 
bil še za to prikrajšan.

Na dvorišču, k jer so m oji bodoči stanovski tovariši 
izbirali osnovna sredstva, kot samokolnice, greblje, lopate, 
kram pe in metle, je  »glavni«, kakor so rekli tistem u, ki 
je imel na kapi najbolj svetel napis »smetar«, rjovel: »Ste 
to kakšni patrio ti, ko stresate konjske fige na najbližje 
vrtove, nam esto da bi jih  zvmild po nasipu nad mlinom, 
da bi nam esto kopriv udarile tam  na dan raznovrstne ro
že, ki b i krasile naše m esto in poživile tu rizem ..'.«

Ker je zame »rekvizitov« zm anjkalo in nisem mogel 
iti na sejm išče č istit iztrebke raznih živali, to se pravi iz
trebke rjiznih dimenzij in kvalitet, te r si tako pridobiti po
trebne izkušnje, mi je bila določena nočna služba čuvaja 
vsega orodja, ki je bilo na odprtem  dvorišču.

»Pes se je nekam  potepel, ker se psice drstijo,« je 
utem eljeval moj predstojnik potrebo po začasni službi kot 
nadom estnika čuvaja, ki si je  kar sam  vzel dopust.

Zvečer sem skušal zlesti v »izbo« svojega prednika, pa 
ni šlo, čeprav sem se zvil kot paragraf, č e  je  ponoči kaj 
zašumelo, sem samo zarožljal s kosom verige, ki je  visela 
tam  odtrgana. Lajal nisem, pač pa premišljeval o nabavi 
dokum enta »curriculum-vitae«. JOSO PODKAPNIK

(H onorar 100 din)

^  '  BREŽICE

LASTNIKI MOTORNIH VOZIL |  
POZOR! ®
Vse rezervne dele, avto gume, letne in zim* 
ske, za vaša m otorna vozila dobite po kon> ^  
kurenčnih cenah v naši trgovini

AVTOMATERIAL
v BREŽICAH, Pod obzidjem 32!



Prireditev 
za slepe

Revija STOP p rire ja  no 
coj v Brežicah zabavno
glasbeni nastop, na kate
rem  se bodo predstavili 
pevec Ivica Serfezi, hu
m orist Božo Podkrajšek 
iz M aribora, m lada pevka 
Lada Kos iz Zagreba in 
vokalno-instrum entalni an
sam bli iz hrvaške p resto l
nice. Dobiček prireditve 
je nam enjen za dogradi
tev doma slepih v Škof
ji Loki.

Jutri žrebanje 
v Brežicah

Kom unalna banka Celje 
p rired i ju tr i veliko nagradno 
žrebanje hraniln ih  vlog v 
prosvetnem  domu v Brežicah. 
2 rebanje bo združeno z zabav- 
no-glasbenim sporedom . Na 
prireditv i bodo nastopili: an 
sam bel Mihe Dovžana, pevka 
Ivanka Kraševec, vokalni
kvartet G orenjci in napove
dovalka Jana Osojnik.

Zahtevajo izčrpno 
analizo

Svet za gospodarstvo pri 
G ^ č in sk i skupščini v Brežicah 
je  na seji 4. decem bra skle
nil, da m orajo strokovne 
slu ibe pripraviti tem eljit pre
gled p>oslovanja Catešklh To
plic, ker je  zdravilišče f>o - 
m em bno za občinsko gospo
darstvo in ker so bila v nje
gov razvoj vložena velika 
diTJžbena sredstva.

Za«etie je narejeno
Bizeljancem  se je posrečilo, 

da so zabetonirali zajetje  za 
voiovod, še preden je  2mpadel 
sTieg. Ljudi je bilo težko dobiti 
skupaj in tisti, ki so to  vodili, 
so m orali krepko zarohneti. 
To je pomagalo. Mudilo se 
jim  je zaradi tega, da se bodo 
prepričali, če . je  dovolj vode 
za vse. Pravijo, da dobro ka
že in da bodo čez zimo naku
pili ves potrebni m aterial za 
spom ladanski sta rt.

Kolčno le po asfaltu
Tolikokrat grajena, tr i ki

lom etre in pol dolga cesta od 
železniške postaje v Brežicah 
do Pohance je dobila asfaltno 
prevleko 28. novem bra. Cest
no podjetje je po praznikih 
preselilo stro je in delavce na 
ce^'to skozi Brezino. Ce vre
me ne bo preveč nagajalo, 
bodo v kratkem  dobili asfa’t 
tudi na Čatežu in na šport
nem igrišču v Artičah.

PROGA ZIDANI MOST-DOBOVA JE ELEKTRIFICIRANA

Jutri bo peljal slavnostni vlak
Potnikom se obetajo hitrejše in boljše zveze z električnimi vlaki

E le k tr if ik a c ija  p ro g e  Z id an i m o s t—^Dobova je  k o n 
čan a . J u t r i  b o  p r isp e l s la v n o s tn i v la k  in  o d  te g a  
d n e  d a lje  b o d o  zveze z v la k i b o ljše  in  h it re jš e  k o t 
d o sle j.

V b re ž išk i in  k rš k i o b č in i ves č as  po  p ra z n ik ih  g r ip a  
n a  veliko  ra z s a ja . Z a n jo  o b o lev a  s ta ro  in  m lad o . N a 
s lik i: M ati z b o ln im  o tro k o m  v č a k a ln ic i p e d ia tr ič n e  

a m b u la n te  v B rež icah  (F o to : J . T ep p ey )

šefa  postaje v Brežicah 
Franca Hervola sem  vpraša
la  ̂ za kdaj je napovedana 
uradna otvoritev r<a no
vo elektrificirane proge Zida
ni most-Dobrova.

»Za 12. decem ber, ko bo 
to progo prevozil slavnostni 
vlak. Delo se bliža koncu. 
Trajalo j’e približno tri m ese
ce. M orali so postaviti dro 
gove, vozno om režje, tirn i
ce, m enjati kretnice te r iz
ravnavati lake, da bodo 
©le!.-d;rični vlaki lahko vozili 
z večjo hitrostjo . Na postaji 
v Dobovi so napravili precej 
novih tirov, ker se bodo tam  
m enjale lokomotive,« je po
jasnil tov. Hervol.

»Ali bi lahko našteli iz
boljšave, ki j’ih  je železnica 
dobila z elektrifikacijo?«

»Tega je precej. Vpeljanih 
bo nekaj novih vlakov, zju t
raj za šolarje, prav tako 
opoldne po 13. u ri in zve
čer. Nove zveze bodo vpelja
ne po 15. decem bru, m aja 
prihodnje leto pa se bo šte
vilo vlakov zelo povečalo. 
Na postaji predvidevamo v

fcrat!i©m asfaltiranje prosto
ra  pred  postaj-nim poslopjem , 
za kar smo se sjporazumeli z 
občansko skupščino, da bo 
tud i ona prispevala svoj de
lež. A sfaltirali bomo tudi pe
ron. Začeli smo delati od
točni peron zato bodo od
stranili en tir. Potnikom  bo
mo s tem  omogočili nem oten 
vstop na vlake za sm er Za- 
greb-LJubljana. Kako daleč 
bo delo napredovalo, je od
visno od tega, kakšna bo zi
ma.«

»Je bilo m ed preurejanjem  
proge veliiko zamud?«

»Da, ker so opravljali de
lo na dveh, treh  odseLcih 
hkrati. Z apni so bili tiri 
m ed eno ali celo med dvema 
postaj’ama. Zaradi slabih 
zvez in zam ud smo tud i izgu
bili del potnikov. Te pom anj
kljivosti bomo z elektrifika
cijo odpravili. Potniki so 
m orali do sedaj prestopati 
v Zidanem m ostu, a  poslej 
to ne bo več ix>trebno.«

»Ali se bo potovanje v 
Ljubljano bistveno sk ra jša 
lo?«

RAZŠIRJENA SEJA ZZB V BREŽICAH

Borci kot politični dejavnik
Borce čaka veliko dela pri ustvarjanju vseljudske obrambe, mimo njiho

vega odločilnega vpliva pa ne sme samoupravni razvoj

R a z š ir je n a  s e ja  o b č in sk e g a  v o d s tv a  ZZB B režice  
v so b o to , 6. d e c e m b ra  se  je  ra z v ila  v tre z e n  p o m en ek  
re sn ih , s ta re jš ih  lju d i, k i jih  je  p re k a lila  re v o lu c ija  
in  so  še  v ed n o  v s re d išč u  d o g a ja n ja  te r  že lijo  v s re 
d išč u  tu d i o s ta ti . V o s p re d ju  p o m e n k a  je  b ilo  p ra v  
p riz a d e v a n je , k a k o  p o  b e se d a h  p re d s e d n ik a  T ita  
p re o b ra z iti ZB v o rg a n iz a c ijo , .k i d e lu je  v d ru ž b i 
p re d v se m  k o t o s re d n ji p o litič n i d e ja v n ik .

S ekretar kom iteja občinske 
konference ZK, podpredsed
nik občine, predsednik 
konference ZMS in predsed
nik konference SZDL, ki so 
seji prisostvovali in na njej 
tudi pozdravili borce te r z 
njim i razpravljali o nalogah 
ZB, so dali srečanju večjo 
vrednost.

Na seji so ugotovili, da 
sto ji pred ZB v občini več na
log. Elna najpom em hpejših 
je gotovo usposabljati obča
ne na vseljudsko obram bo. 
Največ prizadevanj p ri p re
našanju  dragocenih izkušenj 
iz NOB bo treba v vseh orga
nizacijah i>0 8vetlti m ladini.

Opozorili so, da se naša 
družba sicer razvija v demo-

NOVO V BREŽICAH

kratično, sam oupravno skup
nost, da pa je  kljub tem u ču
titi tudi v njej gibanja in si
le, ki takšnem u razvoju na
sprotujejo. ZB je  kot prva 
skupaj z Z k , SZDL in m la
dino poklicana, da se postavi 
po robu nezdravim  hotenjem  
in se zavzema za večjo dem o
kratizacijo, za poglobljeno 
sam oupravljanje in p roti raz
nim  pritiskom .

Na seji je  bilo pohvaljeno 
zavzeto in opaženo delovanje 
ZB ob sp>omladanskih volit
vah’ Omenili so kozjansko 
območje, ki je  kljub izred
nem u prispevku v. času NOB 
ostalo še vedno revno in 
takšno kot pred  vojno, te r 
m enili, da b i bilo treba takš
nim  k rajem  pom agati. V 25ve- 
zi s tem  so pozdravili u sta 
novitev sklada za nerazvite v 
SRS.

osnovni problem  prispevek 
za kmečko zdravstveno zava
rovanje, ker ga prav  v h ri
bovskih in  odročnih krajih  
stare jši km etje, zlasti borci, 
niso »zmožni plačevati. Menili 
so da bi bilo treba ta  p ro 
blem reševati v republiškem  
m erilu.

Krvodajalci, da
nes ie vaš dan!

v  Brežicah se bo danes 
in ju tri m udila ekipa 
transfuzijskega zavoda iz 
L jubljane. Občinski Rdeči 
križ se obrača na vse 
zdrave občane s prošnjo, 
da se bolj številno kot do
slej odzovejo klicu po da
rovanju krvi za sočloveka. 
O rganizatorji akcije so to 
k ra t zaprosili za pomoč 
vse sindikalne podružnice.

Š ef že lezn iške  p o s ta je  v
B rež ic a h  F ra n c  H erv o l

»Računamo, da bo vlak 
prispel v Zidani m ost 25 m i
nu t p rej kot do seday, vož
n ja  od Zidanega m osta do 
Ljubljane pa se bo skrajšala 
za 40 m inut. Po novem voz
nem redu so predvideni vla
ki,' (.<1 bodo od Ljubljane do 
Beograda vozili komaj 5 ur 
in 20 m inut. Postanke bodo 
imeli le na največjih f>osta- 
jah.«

■  KNJIGARNA . IN PAPIRNI
CA sta si že nadeli veaelo novo
letno obleko. Na policah Je bo
gata izbira okraskov ssa novolet
no jelko in raznih daril. Pri&pe- 
le so tudi večje po&iljke slikanic 
za najmlajSe, knjige za šolsko 
mladino in odrasle.

■  TURIST BIRO CATEZ vabi 
na enodnevni izlet v Trst v so
boto. 13. decembra. Vse ljubite
lje drsanja na ledu opozarja, da 
spre ema prijave za ogled drsalne 
revije Holiday on ice, ki bo  de
cembra e:<^tovala v Ljubljani in 
Januarja v Celovcu.

■  V NEDELJO IN PONEDE- 
UKK .so v brežiškem kinu vrteli 
prvi del sovjetskega filma Vojna 
in mir, posnetega po istoimen
skem romanu Leva Tolstoja. Ob
činstvo Je do kraja napolnilo 
dvorano pri vseh p r ^ ta v a h .  Film 
so predvajali tudi za Šolsko mla
dino. Učenci viijih razredov bre
žiške osnovne Sole so sl ga ogle
dali v ponedeljek dopoldne. Dru
gi rtel filma bo na sporedu v ne- 
dello,

■  V POSU)VALNICI KAP smo
zvedeli, da sneg ni povzročil za

stojev v avtobusnem prometu. 
Avtobusi so vozili v vse smeri 
in ceste so bile zadovoljivo pre
orane. Edino z Veliko Dolino ne
kaj dni ni ■ bilo zveze, ker voznik 
avtobusa ni tvegal vožnje v hrib.

■  TfilISTICNA DRUŠTVA po
vsej občini ^  pripravljajo na
redtie letne občne zbore, na ka
terih bodo poročala o dosedanjih 
delovnih uspehih in zastavila na
črte za delo v novem obdobju. 
Večina ima že pripravljene pro
grame za prihodnjo turistično 
sezono.

■  SVET ZA URBANIZEM Je 
na zadnji seji sklenil, da bo pro
jektivni biro REX3ION dopolnil 
predlog urbanističnih redov za
posamezna območja brdbSke ob
čine. Pot«n bodo predlog dali 
na dnevni red seje občinske skup
ščine.

■  FRIZERSKI SALOM sporo
čajo strankam , da bodo po no
vem letu zaprti tudi ob nedeljah. 
Do sedaj so delali vsak dan ra 
zen ponedeljka. Novi razpored 
uvajajo zu ra^  42urnega delavni
ka.

Samo 24 vpisnikov 
posojila

železničarji ta rnajo , da 
k ljub dobrim  pogojem ni p ra 
vega razum evanja za vpis po
sojila za m odernizacijo želea- 
nic. V brežiški občini je  bilo 
med občani 24 vpisnikov. Ob- 

, činska skupščina je dala 10.000
bovških in revnih predelih  posojila, Gozdno gospodar- voletni vrtiljak«. Zavod za
plaCUa davkov ali pa jim  dav- 20 .0OO in K rka 2.000 din. kulturo  računa 26. decem bra

^n an jša la . Ob D njga podje tja se Se niso od- na tr i predstave; na eno v

Pohvalili so občinsko skup
ščino, k i je  po svojih močeh 
oprostila km ete borce v hri-

Novoletni vrtiliak
M ladinsko gledališče iz 

L jubljane je sprejelo povabi
lo Brežičanov za gostovanje 
pred  Novim letom. Šolski 
m ladini bo ta gledališki an 
sam bel predstavil veseli »No-

ke občutno
tem  pa  so ugotovili, da Je 
nam esto davkov postal zdaj

zvala. Dobovi in na dve v Brežicah.

»Kaj" pa zveze od postaje do 
mesta?«

»S podjetjem  SAP smo se 
p re tv a rja li in obljubili so, 
da bodo p>rilagodili vozni red  
za odwoz potnikov od vseh 
dnevnih vlakov. Ponoči teh 
zvez do sedaj ni bilo in tudi 
za prihodnje zanje nim am o 
zagotovila.«

J. TEPPEY

IZ BREŽIŠKE 
PORODNIŠNICE
Preteklih štirinajst dni so v bre

žiški porodnišnici rodile: Terezija 
Volčanjšek iz Okljukove gore — 
Borisa, Bariča Kozlina iz Drežni- 
ka — Vesno, Pavlina Jurčec iz La- 
duča — Jasenko, M arija Koritnik 
z Blance — Martino, Marija Gun
čar iz Nove gore — Silvestra, Jo
žefa Salmič iz Brežic — Janka, 
Ana Bogovič iz Loč — dečka, Ma
rija  Drugovič iz Vel. Obreža — 
Irmo, Majda Oerjevič iz Krške va
si — Jožeta, Slavka Krajec iz Do- 
benega — ]^b erta , Ivanka Pacek 
iz Krškega — M arjana, Olga Kar- 
ničnik iz Bukovja — Olgo, Neža 
Semenič iz Podgračen^a — dečka, 
M arija Zorko iz Čerine — Aleša, 
Biserka Boranič iz Dobove — Ro
berta, Angela Rak z Laz — Jane- 

^za, M arija Gajski iz Sv. Križa — 
dečka, Anica Tičar iz Krškega — 
dečka, Marija Dvornik iz Vel. 
Mraševega — dečka, Jerica Pleter
ski iz Sremiča — dečka, Lucija 
Pirc iz Viner — dečka, Karolina 
Resnik s Sremiča — dečka, Štefka 
Pirc iz Krškega — deklico, Ana 
Vodeb iz Krškega — Metoda, Na
da Rutar iz Krške v aa  — dečka, 
Jožefa Popelar iz Žabjeka — An
tona in M arija Kus iz Poštene va
si — dddico. Čestitamo!

BREŽIŠKA 
KRONIKA NESREČ

Preteklih štirinajst dni so se po
nesrečili in iskali pomoči v breži
ški bolnišnici:

Marjanca Kozamernik, gospodi
nja iz Ljubljane, si je pri prom et
ni nesreči poškodovala glavo in 
vrat; Ivan Maričič, upokojenec iz 
Brežic, si Je pwi prometni nesreči 
poškodoval prsni koš; Albert Pin
terič, delavec z Zg. Hotič, si je 
pri prometni nesreči poškodoval 
prsni koš; Ivan Bogovič, kmet iz 
Kraljevca, si je pri prometni ne
sreči poškodoval glavo; Drago Va
lentine, ključavničar iz Krškega, 
se je zaletel z m otorjem  in si po
škodoval glavo; Jožica Bokal, hči 
kmeta iz Zagaja, Je padla pri igri 
in  si poškodovala levo nogo; Ivan
ka Debelak, gospodinja iz € p . sta
rega grada. Je padla v stanovanju 
in si zlomila levo nogo v gležnju; 
Brigita Polovič, hči delavca iz Do
bove, je padla skoz okno in si po
škodovala glavo: Ana Primožič, go
stilničarka iz Silovca. je padla na 
dvorišču, in si poškodovala desno 
nogo.

RADIO BREŽICE
PETEK, 12. DECEMBRA: 18.00 

30  18.10 — Napoved programa in 
poročila. 18.10—18.30 — Nove plo
šče RTB, obvestila in rekJame. 
18.30—19.30 — Glasbena oddaja: 
Izbrali ste sami.

SOBOTA, 13. DECEMBRA: 19.45 
do 21.30 — Direktni prenos zabav
noglasbenega sporeda z nagradnim 
žrebanjem hranilnih vlog KB Ce
lje.

NEDEUA, 14. DECEMBRA; 
11.00 — Domače zanimivosti — 
Prihodnji teden v republiški skup
ščini — Komentar seje občinske 
skupščine Brežice — Damjan Va- 
hen: Ob 110-letnicl rojstva ustva- 
ritelja esperanta dr. L. Zamenho- 
fa — Za naše kmetovalce — Deset 
m inut vedrih kajkavskih zvokoT 
— Magnetofonski zapis s seje ob* 
činske konference ZK Brežice — 
Pos»r, nimaA prednosti t — Obve
stila, reklame in spored kinema- 
tograsov. 13.00 — Občani čestitajo 
in pozdravljajo.

Za jesen in zimo sm o B
vam pripravili J
v poslovalnici ■

PLASTIKA -  S
ČEVLJI 8
pri tržnici v Brežicah J
veliko izbiro g
vsakovrstnih čevljev ■
in škornjev.

Pridite in zadovoljni 
boste!

P o g led  n a  b o rc e  m ed  z a se d a n je m  ra z š ir je n e  se je  o b č in sk e  ZZB v B rež icah  (F c io :
M . Ja k o p e c )

2  Priporoča se kolektiv 
■  poslovalnice J
S  PLASTIKA — Č EV IJI! g  

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ * ■

BREŽIŠKE VESTI ss?



Vodovodna pipa 
je zamenjala kapnico

Vzgojiteljica Jožica Žerjav vzgaja in varuje najm lajše v otroškem  vrtcu osnovne 
šole v Leskovcu p ri Krškem, čeprav  otroška ustanova še ni uradno odprta, se 
v n jej nahaja že 14 malčkov, ki se dobro počutijo. Zadovoljni so tud i njihovi 

starši, saj so se rešili skrbi, ki jih  je  m orila. (Foto: S. Dokl)

Prizadevnega predsednika 
krajevne skupnosti na Raki 
Slavka B ajca smo našli do
m a, v vasi Ardro. Ni ga tež
ko najti, saj ga ljudje daleč 
naokoli poznajo. Zadnji dve 
le ti je  predsednik krajevne 
skupnosti; v tem  času im ajo 
on in  njegovi sodelavci m ar
sikaj pokazati. Podoba njego
vega obraiza in  prizadetost ži
vo p ričata, da se je  predsed
n ik  KS živo zagrizel v reše
vanje kom im alnih problem ov, 
k i so pustili svojo sled tud i 
na njegovem obrazu,

— K aj je  zajel program  
krajevne skupnosti v zadnjih 
dveh letih?

»Uredili sm o pokopališče 
(zanj sm o porabili 7.500 din), 
vaška pota in  tr i  mostove. 
Na Raki sm o rekonstru irali 
vodovod, razširili vodovodno 
om režje v C irje — seveda v 
glavnem s prizadevanjem  tam 
kajšn jih  ljudi. Tudi v naši 
vasi sm o 26. oktobra dobili

Gluha ušesa za 
posojila?

Občanski sindikalni svet 
K rško poziva delovne organi
zacije in člane kolektivov, da 
bi vpisali vsaj nekaj posojila 
za m odernizacijo železnic. 
Podpora tej akciji se bo go
tovo obrestovala, saj si tako 
ko t posam ezniki in ix)djetja 
želijo, da bi bil prom et na 
železnici h itre jši in udob
nejši.

Voda s cerkvene strehe
Osnovna šola na Zdolah je  

ena najslabše vzdrževanih 
šolskih poslopij v krški ob
čini. Cez tr i leta bo prazno
vala 110-letnico obstoja. 
K ljub tem u še vedno nim a 
prave pitne vode. Učenci p i
je jo  vodo, ki priteče v cister
no s cerkvene strehe; črpajo 
jo  z zračno črpalko. Srečo 
im ajo, da še niso zboleli.

Za krompir ni kupcev
v  kleteh Agrokombinata K r

ško leži še tr in a js t vagonov 
krom pirja. Od km etov so ga 
letos odkupili 170 tisoč k i
logramov. Včasih so skoraj 
ves pridelek prodali v južne 
republike, letos pa ga na jugu 
ponujajo po 45 par kilogram .

POPRAVEK
v  47. številki Dol. lista 

sm o na krški stran i v sestav
ku »Krški bralci o INFOR
MACIJAH« v uvodu poročali, 
da je izšla tre tja  številka te 
ga glasila, Ld ga izdaja ob
činski sindikalni svet Krško. 
Popravljam o napako: novem

b ra  je izšla že šesta številka 
tega glasila, te dni pa im a
jo  bralci v rokah že 7. šte
vilko INFORMACIJ.

Uredništvo DL

V šolo morajo po zasneženih poteh
Otroci zgubijo veliko dragocenega časa za pot k pouku

P ro sv e tn i d e lav ci v  k rš k i o b č in i so  že n e k a jk ra t o p o 
z o rili n a  te žk e  razan ere  učen cev  vozačev  in  tis t ih  šo 
la rje v , k i h o d ijo  k  p o u k u  p e š . N e k a te ri o tro c i p re h o 
d ijo  v sak  d a n  v o be  sm e ri tu d i p o  d e se t k ilo m e tro v  
in  celo  več. č e  je  le p o  v rem e, u b ira jo  b ližn jice , a  
p o t do šo le  je  še  v seen o  zelo  do lga .

Pozimi si m orajo sam i u ti
ra ti steze v sneg. V stajati 
m orajo še bolj zgodaj kot 
poleti. Med njim i so nekateri 
s ta ri kocnaj sedem let. Toda 
to  še ni vse. Nimajo n iti p ra 
ve prehrane. Z jutraj gredo 
na pot najlveokrat brez zaj- 
titica. V šoli malicajo^ kosilo 
pa jih  čaka šele poeno po
poldne, seveda postano.

»Tem otrokom  bi družba 
m orala brezpogojr.o pomaga
ti!« je v Kostanjevici predla
gal ravnatelj osnovne šole 
K rško Slavko Smerdel. Dejal 
je, da ne gre toliko za pomoč 
pri učenju, ko t za ureditev 
prehrane in zm anjšanje na
porov, ki m arsikdaj' presega
jo  dopustne m eje otrokovih 
zmogljivosti. Zaradi tega je 
predlagal, naj b i zdravstveni 
in pedagoški sbrokovnjaLci v 
občind pripravili analizo, ki 
bi prikazala zdravstveno og
roženost teh otrok. Iz nje naj 
bi bilo nadalje razvidno, ko
liko so ob kosu kruha sploh 
sposobni slediti pouku in 
opravljati vse tiste naloge, ki 
jih  od n jih  zahteva šola.

Ti hribovsL« otroci nam reč 
zgubijo na poti veliko drago
cenega časa, k i ga njihovi so
šolci iz bližnjega okoliša lah
ko koristno uporabijo za p i
sanje domačih nalog In za 
učenje.

Kaj bi torej Se m orali na
praviti v Krškem ? Prosvetni 
delavci m enijo, naj bi temelj’- 
na izobraževalna skupnost za

gotovila potreben denar, za 
to, da bi oddaljeni otroci, 
predvsem  socialno ogroženi, 
prejem ali v šoli poleg m ali
ce tudi kosalo. Pa tudi to  se 
ne bi smelo dogajati, da bi 
vozniki avtobusov puščali 
otroke na cesti, kot se je p ri

m erilo pred  nedavnim. Av
tobus podjetja Izletni'^, ki 
vozi na progi Zagreb-Kr&ko- 
Senovo-Celje, verjetno zara
di prenapolnjenosti ni spre- 
j'el učencev posebne šole, ta 
ko da so m orali peš iz K rš
kega do Senovega, od tam  pa 
še skoraj dve uri do doma. 
Neko slabotno dekletce, ki 
poti n i zmoglo, je  na srečo 
sošolec vzel domov. Prevozi 
bi vsekakor m orali biti ure
jeni taiko, da bi imeli na 
avtobusu o tro c i. prednost.

J. T.

Pol Šolam, pol za nadvoz
O d b o rn ik i o b č in sk e  sk u p šč in e  K ršk o  so  n a . z a d n ji 
s e ji sp re je li o d lo k  o z n iž a n ju  s to p n je  p risp e v k a  iz 
o seb n eg a  d o h o d k a  od  5,20 n a  4,53 o d s to tk a .

Ta stopnja je  bila zvišana 
po 28. februarju  in ni v skla
du z zaLconom o prispevkih in 
davkih občanov. Ustavno so
dišče je zahtevalo, naj obči
ne prispevek znižajo. Tega 
prispevka je bilo v Krškem  
blizu 46 milijonov starih  di
narjev. Odibomiki so menili, 
da bi ta  denar nam enili za 
ureditev najbolj perečih za
dev v občini. Sem sodi grad
n ja  nadvoza nad železniško 
progo, ki je  pravzaprav po
daljšek savskega m ostu. S 
tem  bi se norm aliziral p ro 
m et, kajti zaprf.Tiice na tem 
križišču so vsatt čas zaprte.
V nekaj m inutah se zbere ko
lona avtomobilov na obeh 
straneh. Ko bo na progi 
Ljubljana-Dobova začel vozi
ti električrd vlak, bo železni
ški prom et še gostejši in za
pornice š“ pogosteje spušče
ne.

Skupščina j’e predlagala.

da bi polovico teh sredstev 
odstopile delovne organizaci
je za nadvoz, drugo polovico 
pa za nakup učil v tistih  šo
lah, ki so z učnim i pripom o
čki najbolj sirom ašne. Pro
svetni delavci sam i so se že 
odpovedali preveč vplačane
mu p risp ev l^  za učila. S(.cup- 
ščina pričakuje, da bodo de
lovne organizacije z razum e
vanjem sprejele njeno pripKJ- 
ročdlo in nam enile polovico 
denarja šolam, polovico za 
bodoči nadvoz.

J. T.

Peči za zimske dni
v  trgovini ELESCTROTEH- 

NA v K rškem  im ajo na zalo
gi veliko izbiro raznih peči. 
Posebno priporočajo tra jno  
žareče peči CIORENJE in fran 
coske GODIN — 6.000 kal. O lj
ne peči im ajo EMO, KON
TAKT, GIBO in druge. Tudi 
trajnožareči štedilnik KIPER- 
BUSCH lahko dobite v tej 
prodajalni, ki je založena z 
električnim i pečm i, kalorifer- 
ji, grelnim i blazinam i in d ru 
gimi grelnim i pripom očki.

V tem  času posebno pripo 
ročajo razne okraske in žar
nice za novoletne jelke,

(PO-E)

{  Še za Banjaluko

)RRESKRBAc KRŠKO
vam nudi v svoji prodajalni 2ELEZNINA v K rškem  vse vrste gradbenega, 
vodno instalacijskega in elekiroinstalucijskega m ateriala, steklo, porcelan, 
barve — lake, kem ikalije te r lovske in športne potrebščine po konkurenčnih 
cenah.

Posebno ugodnost nudim o pri nakupu gospodinjskih in aliustičiiih aparatov 
te r em ajlirane pofioile.

Za obisk se priporoča kolektiv

•::
\
:

vodovod v dolžini 1.800 m e
trov, zanj pa sm o porabili
100.000 din. D vajset gospodar
j a  je  prispevalo v denarju  
In delu 78.000 dinarjev, osta
li denar p a  so prim aknili ob
činska skupSeina KrSko in 
krajevna skupnost Raka te r 
dve krški delovni organizaci
ji. Zgradili sm o dva rezervo
a rja , črpaliS6e In strojnico. 
P rostornina rezervoarjev je 
350 hektolitrov.«

— So vsi ljudje dobili vo
dovod?

»Razen redkih Izjem so se 
vsi priključili akciji.«

— Kdo vam je  največ po
magal?

»Ne najdem o dovolj besed, 
d a  se zahvalimo vodstvu ObS 
K rško, k i nas je  m aterialno 
krepko podprlo. Seveda so 
se ob tej priložnosti i z k ^ l i  
tud i nekateri posam ezniki, 
vendar jih  ne bom omenjal.«

— Kakšni pa so načrti za 
naprej?

»V program u im amo še 
m arsikaj. Celo nekaj velikega, 
vendar se bom o o tem  pogo
vorili kdaj drugič.«

Ko sem se poslovil od p ri
zadevnega predsednika KS o- 
zirom a vodovodnega odbora, 
sem  m u z obraza b ra l toplo 
zahvalo vsem, ki so pomaga
li vaščanom  v te j gorski va
sici, da  so p rišli do užitne 
vode. Cas kapnic je  m inil, za
nje je napredek izražen z vo
dovodno pipo!

-SLAVKO DOKL

Piščanci namesto 
goved

V živinskih hlevih podjetja 
AGROKOMBINAT K rško so 
imeli še pred  dvema letom a 
po tisoč pitanih goved. V kri
zi za prodajo so nam esto njih  
začeli gojiti piščance in zdaj 
p riredijo  na leto po 300 ton 
kokošjega mesa. število  p i
ščancev bodo še povečali, da 
bo p rire ja  m esa narasla za 
60 ton na leto.

Borcem NOV po
sojila tudi za na* 
kup novih stano

vanj
Sredstva stanovanjskega 

sklada p ri Zvezi borcev NOV 
v K rškem  so od decem bra 
dalje nam enili z dopolnje
nim  odlokom tudi za nakup 
stanovanj. Tisti član, ki p ro 
si za popravilo hiše, pa jo je 
že izročil v last otroku ali 
drugim  ■ najožjim  sorodni
kom, lahko dobi kredit, če 
živi z novim lastnikom  v 
skupnem  gospodinjstvu in 
če novi lastnik z njim  vred 
podpiše kreditno pogodbo. 
K dor želi dobiti posojilo v 
prihodnjem  letu, m ora zanj 
zaprositi najkasneje do kon
ca feb ruarja  1970.

Združenje vino
gradnikov

V dogovoru s km etij ki se 
ukvarjajo  z vinogradništvom , 
je  k ršk i AGROKOMBINAT 
pred  kraitkim ustanovil zdru
ženje vinogradnikov. Skrbelo 
bo za sm otrno obnovo nasa
dov vinske trte , pa tudi za 
zaščito ovičika. V pristo jnosti 
združenja bo odločanje o kre
d itih  za obnovo, o obrestn i 
stopnji in rokih za vračilo po
sojil. Vsi pridelovalci cvička 
nam reč želijo, da b i te vrste 
vina prodali res sam o toliko, 
kolikor ga ljudje pridelajo.

Traktorje bodo 
popravljali

Stro jna postaja  km etijske
ga podje tja  AGROKOMBI
NAT K rško se bo preusm eri
la v servisno službo za popra
vilo km etijskih strojev. V ob
čini im ajo zasebniki 81 trak 
torjev, zato je  servisna de
lavnica nujno potrebna.

Zvišanje plač pri 
zasebnikih

Zaposlenim p ri zasebnih 
delodajalcih se obetajo višje 
plače v vseh strokah. Tako 
mesečni osebni dohodki de
lavcev v km etijstvu po pripo
ročilu občinske skupščine 
Krško ne bi sm eli b iti nižji 
od 500 dinarjev. N ajnižji pre
jem ki gospodinjskih pomoč
nic so prav  tako predvideni 
odslej 500 dinarjev na mesec, 
od česar se odštejeta hrana' 
in stanovanje. Za nekvalifici
rane deJavce v gostinstvu je 
m inim alni osebni dohodek 
600 dinarjev na mesec, za 
kvalificirane delavce 780 cft-, 
narjev. SkuF>ščina je  pripo
ročila avtomehanikom, naj 
nudijo kvalificiranim  delav
cem najm anj 850 dinarjev 
prejem kov, m edtem  ko.̂  rno;’a 
m inim alni osebni dohodek 
pri č e v lja  j ih in frizerjih  do
seči vsoto 600 dinarjev.

KRŠKE NOVICE

Delavke in delavci obrata 

LISCA na Senovem so zbrali 
za B anjalučane precej pro 

stovoljnih prispevkov ne gle
de na to, da je  podjetje ob
ljubilo 25.000 din pomoči. 
Prispevek delavcev s Senove
ga je 123.000 din. Bralce ob
veščamo danes tudi o deležu 
TRANSPORTA iz Krškega 
in K leparstvo K ostanjevica. 
Podjetji sta  prisp>evali vsaka 
po 1.000 din.

■  NEZADOVOUNI Z.\VARO. 
VANČI. Stališča komunalne skup
nosti za socialno zavarovanje No
vo mesto, da~ bo z novim letom 
povečala participacijo zavarovan
cem za nekatere zdravstvene sto 
ritve, občani ne odobravajo. Po 
novem letu bo potrebno odšteti 
za zdravilo 4 din, za zdravnikov 
obisk na domu in za pregled pri 
specialistu 10 din, za medicinsko 
prekinitev nosečnosti 150 din. 
Povečali se bodo tudi prispevki 
za ortopedske pripomočke. V to 
lažbo zavarovancem pa se bodo 
povečale pogrebnine, in sicer na 
600 din za umrlega odraslega za
varovanca. Kljub temu da ima so. 
clalno zavarovanje za vsa pred
videna povišanja prispevkov pre
pričljive utemeljitve, občani m e
nijo, da socialnega zavarovanja 
kmalu ne bodo potrebovali.

■  SAP IN IZLETNIK bosta or
ganizirala ogled drsalne revije HO- 
LIDAV ON ICE, ki bo od 23. do 
29. decembra v hali Tivoli v 
Ljubljani. Stroški prevoza in 
ogled umetnikov na ledu bodo 
48 din.

■  ZA 3 MILIJONE DOLARJEV 
IZVOZA, v tovarni papirja so do

konca novembra izvozili že za 
prek 3 milijone dolarjev ceUiloze 
in papirja. Izvoz je  bil usmerjen 
predvsem na konvartlbilno pod
ročje. Največji Je bil v juniju, ko 
so presegli pltin za 60 odst., ter 
v oktobru, saj so izvozili za 59 
odst. več, kot so predvidevali s 
planom v začetku leta.

25 NAROČNIKOV CAKA. Prepo. 
'ved zveznega inšpektorja PTT, da 
začasno ni dovoljeno priključevati 
novih telefonskih naročnikov na 
telefonsko omrežje, je prizadela 
tudd Krčane, Pri krtki pošti čaka 
na priključek 25 novih telefon
skih naročnikov. Na pošti ne ve
do natančno povedati, kdaj bo 
prepoved odpravljena.

■  HOTEL BODO PRODALI. 
Organi upravljanja v tovarni pa
p irja  so sklenili prodati hotel 
SREMIČ. Tako so sklenili na 
predlog hotela samega. Hotel se 
namreč namerava integrirati, bo
doči partner pa zahteva, da so 
vse nepremičnine in premičnine 
pred integracijo last hotela. De
nar za prodani hotel bodo v to 
varni namenili za družbeni stan
dard.



PRVA SEJA OBČINSKE KONFERENCE ZK V SEVNICI 5. DECEMBRA

Prikaz filmov s 
stoletnice 

tabora
Za ponedeljek, 15. decem

bra, je ponovno sklicana 
letna konferenca krajevne 
organizacije Socialistične 
zveze, ki bo v domu TVD 
Partizan ob 18. uri. Po 
konferenci bodo sevniški 
kinoam aterji in fotoam a
te rji vrteli film e te r  p ri
kazovali diapozitive z le
tošnje proslave stoletnice 
tabora v Sevnici. Kinoama- 
terstvo se je  v k raju  ze
lo razm ahnilo, saj se že 
kar 13 ljudi ukvarja z 
njim .

Kal: vendarle se 
je zganilo

Poročali sm o že, da je  ob
činska skupščina na zadrgi 
seji sklenila, da m ora b iti v 
prihodnjem  letu  dograjena 
cestar Promštal-Kal, (ii je v 
gradnji že todlko let. Za to 
cesto je  adaj t u ^  GG Brežice 
dodelilo 4.000 novih dinarjev, 
občinski cestni sklad pa 3.000 
dinarjev, z zahtevo da je 
treba  ta  denar p>orabiti čim- 
prej. Cesto je nujno narediti 
tudi zaradi prevoza otr<>k v 
Solo.

Januarja tečaj za 
podčastnike

3. dec. se je  v Sevni
ci sestal odbor občdnske ga 
silske zveze, seje pa se je 
udeležil tud i zastopnik repub
liške zveze Milan Vrhovec. 
Dogovorili so se, da bodo v 
ja n uarju  in feb ruarju  p rired i
li tečaj za gasilske podčast
nike, na katerem  naj bi iz 
šolali cLcoli 30 ljudi. Zadnji 
tak tečaj je bil pred  štirim i 
leti. Občinska gasilska zveza 
vabi k udeležbi. Tečaj bo ob 
nedeljah.

O programu Sociali
stične zveze

5. decem bra je  bilo v Sev
nici sklicano posvetovanje 
predstavnikov občinskih kon
ferenc SZDL spodnjeposav- 
skih in nekaterih  kozjanskih 
občin. Razpravljali so o delu 
sekcij, o izvedbi letnih kon
ferenc, predvsem  pa o akcij
skem program u za prihodnje 
obdobje.

Burina vas: majhni, 
t o H a  p r i z a d e v n i

K rajevna organizacija So
cialistične zveze je  ena izmed 
m anjših, kar pa ne pomeni, 
da ne dela. Na nedavni letni 
konferenci so po obravnavi 
dosedanje aktivnosti sprejeli 
načrte za nove akcije, ki naj 
bi jih vodil dosedanji odbor. 
Za predsednika so znova iz
brali Ignaca Kebra.

„Ne mislim na plačilo“
Med prvimi na pogorišču, med prvimi pri or- 
garnizaclji gasilstva, tak je Tone Simončič

fantovskega ponašnja, spo- 
sosoben organizator, po
veljnik občinske gasilske 
zveze, predan gasilec od 
nog do glave.

»Tone, na proslavah, p ri
reditvah in ob drugih p ri
ložnostih ugotavljam o eno: 
gasilsko organizacijo drži
jo  pokonci predvsem  sta 
rejši zanesenjaki, m ladi
na kot da n i za to zasta
relo organizacijo. K er ste 
m ladi s tako dolgim ga
silskim  stažem , bi rad i od
govor, kaj vas vleče v delO, 
ki ne pozna denarnega pla
čila.«

»Ne vem. To je  v meni. 
Ne bi mogel zdržati, če bi 
videl, da gori ali grozi po
vodenj. Pomagal bi. Ob
čutek, da sem  pomagal in 
naredil vsaj tisto , kar člo
vek m ora, m i je  zadostno 
plačilo.«

»Šest let ste bili p ri zve
zi referent za m ladino. Se 
je  posrečilo tud i v d ru 
gih zbuditi tak  občutek. 
So vam s i l i l i ,«

»Svoje prizadevanje tež
ko s^m ocenjujem . Res 
pa je, da im amo zdaj v 
občini pet pionirskih de
setin. Eno veliko izkušnjo 
pa imam; m ladi im ajo za 

to  veselje, to  veselje je mo
goče v njih  prebuditi, žal 
je le prem alo ljudi, ki bi 
hoteli z m ladim i delati.«

M.. L.

TONE SIMONČIČ

Bil je med prvim i, ki 
je  na zavijanje sirene p ri
tekel v gasilski dom in 
zatem  pomagal gasiti hud 
požar na Orehovem pri 
Sevnici, ko' je  ogenj po
goltnil pet kozolcev, ki bi 
jim  gotovo sledile tudi sta 
novanjske hiše.

Bi, če ne bi imeli takih 
ljudi, kot je  31-letni Tone 
Simončič, m izar v M izar
ski zadrugi, mož živahnega

Od prvega jan uarja  1970 na
prej bodo m orali prebivalci 
Dol. B oštanja plačevati 
prispevek za uporabo m est
nega zem ljišča. Z zbranim  
denarjem  bo gospodaril po
sebni 5-članski odbor iz vrst 
plačnlLcov prispevka. Odbor 
m ora izdelati program  pora
be denarja, ki ga bodo po tr
dili na letr.-ih zborih občanov.

Tako Se v glavnem glas? do
polnitev odloka o prispevku 
za uporabo mestnega zem lji
šča, ki jo je občinska skup
ščina Sevnica z veliko večino 
sprejela na zadnji seji. S tem 
naj bi bil končan spor, ki je 
nastal, ko je 26 prebivalcev 
Dol. B oštanja vložilo p ritož
bo pri republiU.tem sekreta
ria tu  za urbanizem .

Kot je znano, so se priza
deti pritožili, češ da je Dol. 
Boštanj pretežno km etijski, 
komunalno slabo urejen  in 
toliko oddaljen od Sevnice,

SEVNIŠKI PABERKI
■  SPET CAS PIJACE. Zadnje 

čase se je znova zelo povečalo 
število posredovanj postaje m ili
ce. V enem tednu jih je bilo kar 
16. Vmes so bili tudi primeri, 
ko je opit mo(ž tako pretepel 
svojo ženo, da jd je zlomil roko. 
Bilo je 6e več drugih grobosti — 
od razbijanja kozarcev v kolo
dvorski restavraciji do pretepa na 
postaji. To Je tisti čas, ko al
kohol povzroči največ gorja.

■  SPREJEM V PIONIR.SKO 
ORGANIZACIJO. Za dan repub- 
like je bila v dvorani TVD Par- 
tdzan slovesnost, na kateri so 
sprejeli v pionirsko organizacijo 
sevnlške prvoftolčke. Pokrovitelj 
prireditve je bilo Trgovsko pod
jetje Sevnica. Poročajo nam tudi 
o prisrčnem sprejemu v pionir
sko organizacijo v BoStanju.

■  SE VEDNO NEJASNO. Po
novno je bila zavrnjena proinja 
sevniSkega kina, da bi bil opro
ščen velikih dajatev, ki jih  pla
čujejo samo kinematografi v več
jih  m e^lh. Tako je še vedno 
nejasno, kaj bo s predstavami v 
prihodnje, saj je gotovo, da bodo 
dajatve zelo povečale stroške 
predvajanja.

■Z E M U IS C E  ZA MIZARSKO 
ZADRUGO. Občinska skupščina 
je sklenila, da bo Mizarska za
druga dobila zemljišče za grad
njo novih obratov brez Javne 
dražbe, po pogodbi, kar Je v 
posebnih primerih po zakonu do
voljeno. Po pogodbi sl Je prido
bila potrebno zemljišče tudi kon
fekcija Lisca.

■  UPORABA PRISPEVKA. Za
ureditev zelo potrefbnega kopali
šča na Mimi (v Boštanju) je bi
lo porabljeno 80.000 dinarjev iz 
prispevka za uporabo mestnega 
zemljišča. Nekaj denarja je pri- 
spevala tudi Splošna vodna skup
nost Dolenjske, ki je kopališče 
tudi uredila.

■  PONEKOD SLAB ODZIV.
248 ljudi, Izbranih po vzorcu, ob
sega posebna anketa občinskega 
sveta zveze kulturno-prosvetrJh 
organizacij, v kateri želi ugotovi
ti, katere so najbolj privlačne ob
like kulturnega udejstvovanja. Od
ziv je ponekod zelo slab, celo 
tam, kjer bi to najm anj pričako
vali.

Preprečevati trenja in zaplete
Konferenca o vlogi organizacij ZK v kolektivih -  Nov sklep o organizi* 

ranju -  Za sekretarja komiteja ponovno izvoljen inž. A. Ješelnik

v  petek je bila v Sevnici prva seja novoizvoljene 
občinske konference ZK, katere se je  udeležil tudi 
član sekretariata CK ZKS Vlado Janžič, Na seji so 
sprejeli sklep o organiziranosti, poslovnik konferen
ce, poročilo o enoletnem delu medobčinskega sveta 
ZK za Posavje te r razpravljali o aktualnih družbeno
političnih problem ih v občini.

Prvotni sklep o organizira
nosti Zveze kom unistov v sev- 
ruški občini je  p red s tav lja l'  
oviro za učinkovitejše delova
nje , ker so bile, posebno v 
občinskih središčih Sevnici in 
K rm elju, organizacije zelo ve
like. Novi sklep o organizira- 
nđfeti določa, da bodo krajev
na organizacije delovale po 
krajevnih skupnostih, pone
kod pa po delovnih organiza
cijah, v K rm elju in Sevnici 
pa bodo tudi m estne konfe
rence.

Na konferenci so kritično 
obravnavali razvoj sam o
upravnih odnosov v občini, 
predvsem  dokaj pom anjkljivo 
izvajanje sam oupravnih dogo
vorov. N apredek gospodar
stva m ora sprem ljati tudi 
skladen razvoj družbenega

standarda, kar je  začrtal že 
vodilni program  Socialistične 
zveze, sp rejet letos spom ladi. 
Nerazum ljivo je, da se dogo
vori izvajajo le tedaj, če so 
dani v obliki občinskih odlo
kov.

Posebno letos je  bilo očit
no, da člani delovnih kolekti
vov večkrat niso b ili najbolje 
obveščeni o sklepih samo
upravnih organov, zato je  p ri
šlo do tren j in zapletov v ne
katerih  delovnih organizaci
jah. Družbeno-politične orga
nizacije v teh podjetjih  so za
čele delovati šele tedaj, ko so 
bile o p o ^ rje n e  na problem e, 
nam esto da bi jih  sam e za
znale ali celo preprečile.

V razpravi so govorili tudi 
o inform iranosti v Zvezi ko
m unistov, p ri čem er so po

udarili, da so gradiva, pa tu 
di časniki s tega področja pi
sani v težko razum ljivem  je 
ziku, ki ga povprečni član 
organizacije ne razum e. Govo
rili so tud i o idejno-politič- 
nem  usposabljanju, ki je  p re 
m alo načrtno. V prihodnje bo 
treba posvetiti več pozornosti 
usposabljanju  m ladih kom u
nistov.

Opozorili so na prem ajhno 
pripravljenost članov ZK za 
delovanje v različnih društvih 
in organizacijah. Na konfe
renci še niso izdelali delovne
ga program a, pač pa bodo na  
podlagi bogate razprave izde
lali načrt, k i naj predvidi le 
delo za krajše  obdobje, saj 
vseh stvari ni mogoče predvi
deti za celo leto ali še več 
vnaprej.

Izvolili so 9-članski kom ite, 
3 kom isije, častno razsodišče 
in  člane m edobčinskega sveta 
ZK. Za sek re tarja  kom iteja 
občinske Jkonference ZK je 
bil - ponovno izvoljen inž. Al
bin Ješelnik.

A. ŽELEZNIK
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Poživitev ali ponovno životarjenje?
Brez večje pomoči ponovno ne bo mogoče drugega kot -  životariti

* Boštanj: rešitev za spor
Nova izkušnja, kako pomemben je pristanek pri
zadetih -  Občinska skupščina je dopolnila odlok

da ne bi smel več spadati 
pod m estno zemljišče. Opaz
na je bila tudi bojazen, da ne 
bi zbranega prispevka upora
bili tudi za Gor. B oštanj, ki 
spada v isto krajevno skup
nost^ .vendar prispevka ni 
d o lž ^  plačevati.

Potrebna je bila vrsta se
stankov, na katerih  so pou
darjali, da se Dol. Boštanj 
zelo naglo razvija in da so 
ob tem  nujne tudi 'komunalne 
naprave. Končno je bila sp re 
je ta  že om enjena dopolnitev 
odloka, ki zagotavlja, da bo 
denar porabljen tam , k jer 
bo zbran. Boštanjčam  so 
med drugim  še predlagali, 
naj bi Radna spadala pod 
njihovo krajevno skupnost, 
vendar je to že drugo vpra
šanje, ki ne zadeva odloka o 
prispevku za uporabo m est
nega zem ljišča.

M. L.

Loka: slovesnost ob 
prazniku

Na predvečer dneva repub
like je bila tudi v Loki p ri 
Zidanem m ostu dobro organi
zirana svečana proilava, na 
kateri so nastopili loški ok
tet, recita to rji in pevski zbor 
osnovne šole. Učenci so up ri
zorili tudi igrico »Domovina, 
ti si kakor zdravje.« č lan i 
folklornega krožka so pod 
vodstvom Elice K ranjc zaple
sali več narodnih plesov. 
Svečani govor je  imel Branko 
K ranjc, vodja šole.

Predlog glede 
obrambe

Predlagano je bilo, naj bi v 
sevniški občini delovne orga
nizacije prispevale za vsake
ga zaposlenega 50 novih d i
narjev Via leto za potrebe vse
ljudske obram be. Tako bi se 
nabralo čez 150.000 dinarjev 
na leto, s čim er bi bilo m o
goče precej narediti tudi na 
področju civilne zaščite. Ce 
bi bil sp re je t ta predlog, bi 
lahko načrtneje u rejali tudi 
obram bna vprašanja, ker 
stvari ne bi bile prepuščene 
delovnim organizacijam  sa 
mim.

Perspektiva niti malo ni rožnata. Vse kaže, da 
tudi v orihodnje ne bo mogoče uresničiti že tako 
skrom nih načrtov. Organizacija ve, kaj naj bi po
čela, toda žal ne m ore mimo naslednje resnice: brez 
večje družbene pomoči znova ne bo. mogla nič d ru 
gega kot životarita. To so ugotovitve prve rp š ir je n e  
seje sveta Ljudske tehnike, ki je bila sklicana po 
novembrski skupščini Ljudske tehni.ke v Sevnici.

V kakšnih razm erah delajo 
sekcije L judske tehnike! Fo
toklub deluje v tem nici, ki so 
jo pred  leti izdelali m ladinci 
iz Mlzarsme zadruge na pod
strešju  hiše v Šm arju. Da bi 
delo lahko nadaljevali, bi nu j
no potrebovali nov povečeval- 
nik in še nekaj drugega m a
teriala. Nič boljša ni temnica

na podstrešju  taborniškega 
doma.

Tudi radioklub b i za nor
m alno delo potreboval soraz
m erno malo denarja". Največ 
bi stal nov oddajnik, ki velja 
4.500 dinarjev, razen tega bi 
bilo treba kupiti tud i napra
vo, ki služi za učenje ilorze- 
jeve abecede. Klub bi m oral

Zakaj je gorel avto?
Ob štirih zjutraj je ogenj napol uničil tovornjak 

Antonu Klenovšku iz Šmarja pri Sevnici

Frančiški Klenovšek so si
lile solze v oči: »Ob dveh zju
tra j sem še videla, da je vse 
v redu pred  hišo, kjer je 
stal zaklenjen tovornjak, dve 
u ri kasneje pa nas je dvignil 
ogenj. S pom očjo sosedov 
smo omejili ogenj, a nam  je 
vseeno uničil tisto, od česar 
živimo. Ne vem, ka'io bo, ni
smo ga imeli zavarovanega. 
Hišo imamo narejeno samo 
toliko, da lahko bivamo v 
njej.«

Tako je v četrtek  tožila že
na zasebnega avtoprevoznika 
Antona Klenovška iz Šm arja 
pri Sevnici, k je r se je dogo
dila čudna nesreča, ki do

časa poročanja ni natanko 
pojasnjena.

Dan pred tem  je bil tovor
njak  na servisu, k jer je  bilo 
ugotovljeno, da so naprave v 
redu. »Po vsej verjetnosti je 
ogenj pod'taf.mil zloben člo
vek. Ne vem, kako bi se 
moglo drugače vžgati,« je 
m enila Klesnovškova žena.

Na postaji milice v Sevnici 
so bilt drugačnega m nenja; 
»Ker so ljudje videli, ^  so 
najprej goreli sedeži, pod, 
katerim i j'e bil akum ulator, 
je verjetno, da se je  vnela 
električna napeljava. Škodo 
sm o ocenili na okoli 20.000 
novih dinarjev.«

im eti tudi 1.500 dinarjev za 
ureditev svojih prostorov na 
sevniškem  gradu.

Na seji so med drugim  ugo
tovili, da je  v Sevnici n a j
m anj 10 kinoam aterjev, ki 
im ajo lastne snem alne kam e
re, nekateri pa tudi precej do
datne oprem e. Doslej je  vsak 
deloval po svoje, zdaj p a  so 
nekateri že pripravljeni sode
lovati v sekciji, ki bi imela 
tudi svoj delovni program .

V olrviru 'LT m arsikje do- 
bro delujejo km etijske sekci
je, ki pom agajo kmetovalcem 
pri izbiri k inetijskih strojev, 
te r pravilnem  oskrbovanju, V 
sevniški občini je  tu d i.ie  več 
kmetov kupilo s tro je ’ vendar 
so vsi prepuščeni sam i sebi 
ali nasvetom  enako neukega 
soseda; zato ni nič čudnega, 
če so naprave uničene prej, 
ko t je  običajno. Svet LT bo 
skušal pritegniti vsaj nekaj 
km etijskih strokovnjakov, ki 
bi hoteli pom agati pri delu te 
sekcije.

Novo vodstvo Ljudske teh
nike se zaveda, da bo zelo 
težavno obuditi delo, zlasti še 
če ne bo mogoče vsaj delno 
oprem iti delavnic, v katerih  
naj b i delovale posamezne 
sekcije. Odločujoči bi m orali 
razum eti, kakšen je  položaj 
>in kaj je  treba ukreniti.

A. ŽELEZNIK

Franči.^ka Klenovšek pri zgorelem avtomobilu. (Foto: 
M. L.)

Kvintet

BERGER '
s pevko Melito Avsenak

bo nastopil v nedeljo, 14 
dec., ob 14. u ri

na BLANCI,
ob 19. u ri pa

V SEVNICI
v gasilskem  domu.

SliVNISKIJ/ESTNIK
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Koliko se je nabralo
Pretežni del zbranega samoprispevka je oročen 

pri banki — Dosedanja poraba po programu

DA BI KRENIL PO POTEH DRUGIH OBRATOV. Iskrina tovarna Pržanj, kam or 
spada tudi obrat v Mokronogu, je  kupila za okoli 600.000 dinarjev opreme za 
m okronoški obrat, katerega elektrolitski kondenzatorji gredo dobro v denar doma 
in v tujini. Pripravljajo tudi proizvodni program , po katerem  bi obrat vendarle 
hitreje napredoval in sledil drugim  Iskrinim  obratom  na Dolenjskem. Na sliki: 
delo v mokronoški Iskri. (Foto: Legan)

JAVNA RAZPRAVA O OSNUTKU ZAKONA O KULTURNIH SKUPNOSTIH

Ni odgovora na bistveno vprašanje
Za republiško kulturno skupnost poskrbljeno, kako bo pa s temeljnimi? 

Težnji občin Metlika in Črnomelj ocenjeni kot kratkovidni

Kaj pomeni osnutek zakona o kulturnih skupnostih 
za razm ere v trebanjski občini, ki spada med m anj 
razvite, to so obravnavali na četrtkovi javni raz
pravi, ki jo  je  sklicala sekcija za kulturo p ri občin
ski konferenci SZDL in katere so se udeležili tudi 
člani sveta za kulturo in  izobraževanje, odbora kul- 
tum o-prosvetnih organi2ac ij te r predstavniki repub
liške konference SZDL. .

V ladim ir Silvester, pred 
sednik sveta za kulturo in iz
obraževanje, je  dejal, da je 
osnutek zakona pom anjkljiv 
p re ^ s e m  zaradi tega, ker ne 
u re ja  bistvenega vprašanja, 
kako bo s finanoiranjem  
m edobčinskih ali občinskih 
tsultum ih sllflupnosti, Ztelo 
malo govori tudi o am aterski 
dejavnosti in je  prilagojen 
^ t r e b a m  in  razm eram  v več
jih  kulturnih  središčih. Po 
n j^ o v e m  osnutek ne nakazu
je, kako kulturo iz večjih 
kultum dh središč približati 
večjemu številu Ijtidi ki ži
vijo zunaj teh središč!

Podobno je  ugotavljal tudi 
Janez G antar, k i je  m e
nil, da je  nemogoče govo
riti o regionalni ku ltu rn i 
skupnosti, če zaLcon ne do
loči tistega, kar bo take 
skupnosti združevalo, to je 
enoten način zbiranja denar
ja , nam enjenega kulturi. 
Vprašal se je tudi, kaj sploh 
lahko občinska .kulturna 
skupnost prir>ese za treban j
sko občino razen nave orga
nizacijske obliLce, ki sam a po 
sebi še ne pomeni ničesar. 
Ponovil je zahtevo kulturnih 
delavcev, da bi bilo sm otrno 
ustanoviti kulturno skupnost 
za vse štiri občine ožje Do- 
I^ js k e , saj le tako lahko za
živijo dejavnosti in 'Kulturne

ustanove, ki so širšega p>o- 
mena za vso Dolenjsko.

V razipravi^ v kateri so so
delovali še Frane Videčnik, 
Bojan Brezovar, Tone 2 ibert 
in predistavnika iz I/jubljane, 
so zato ocenili, da nam en ob
čin MeUika in Cm om elj, ki 
hočeta svojo kulturno skup
nost, ni na m estu, ker po

meni škodljivo zapiranje v 
občinske meje, v svojem bi
stvu pa sirom ašenje '.cultur- 
nega življenja.

Na račun pom anjkljivega in 
ohlapnega osnutka je  bilo iz
rečeno še več k ritičnih  besed 
z nam enom , da bi pripom og
li k takem u zakonu, ki bo 
pomenil resničen korak do 
sistem sko urejenega sam o
upravnega kulturnega življe
nja. 2e na razpravi pa je  bil 
izrečen dvom, kaiLro bodo po
bude in pripom be m anj raz
vitih upoštevali p ri obldkovt- 
nju dokončnega besedila.

M. L.

Ugodneje za graditelje
Po dopolnjenem občinskem odloku je mogoče 

graditi stanovanjske hiše še v 18 naseljih

Tudi trebanjska občine je 
sledila zgiledu drugih in del
no sprostila stanovanjsko 
gradnjo. V naseljih, ki so 
blizu prom etnih zvez, je p re 
cejšnje zanim anje za grad
njo, vendar so po doseda
njih določilih občinskega od
loka sm eli graditi samo km et
je in ljudje, ki im ajo v ti
stem  k ra ju  budi zaposlitev.

O bčinska skupščina je  na 
zadnjem  zasedanju sprejela 
dopolnila odlocia, po katerih  
bo razen v ureditvenih ob
m očjih mogoče graditi tud i v 
Šentrupertu^ Slovenski vasi, 
M artinji vasi, M okronogu,

Mineva leto dni, odkar je 
bilo v trebanjska občini z re
ferendum om  podaljšano pla
čevanja sam oprispevka za 
šolstivo še za pet let. Ker 
plačnike zanima, za kaj je bil 
porabljen zbrani denar, ob
javljam o poročilo o njegovi 
uporabi.

Do 20. novem bra se je 
zbralo skupno 441.119 dinar
jev, kar je 73,6 odstoka de
narja, ki naj bi se ga po 
program u zbralo v vsem le
tošnjem  letu. Od tega je bi
lo za preuredibvena dela v 
osnovni šoli v Velikem Gab
ru porabljeno 26.500 dinar
jev, drugo pa oročeno pri 
Dolenjski banki Ln hranilnici 
z nam enom da bo mogoče 
'icasneje dobiti posojilo.

Občinska skupščina je  na 
zadnji seji pK>trdila tudi za
ključni račun krajevnega sa
m oprispevka, ki so ga prebi
valci občine plačevali od 1. 
ju lija  1966 do 31. decem bra 
1968. Skupno je  bilo vplača
no 1.356.191 dinarjev, kar je  
toliko, kot je  bilo predvide
no.

Denar je bil porabljerl ta 
ko, kot je določal program . 
Največji del — 1.020.536 di
narjev — je bil porabljen za 
novo osnovno šolo na Mimi, 
160.000 din za gradnjo šol- 
sr^h stanovanj v Velikem Ga
bru, 154.110 din pa za osnov
no šolo v Mokronogu. Preo

stali del je bil za plačilo stro 
škov SDK, 17.607 dinarjev 
pa še dodatno nam enjeno za 
plačilo neplačanih obvezno
sti pri gradnji nove šole na 
Mirni.

Dobrava: zakaj 
vsak po svoje?

s ta ra  želja vaščanov Dol. 
Dobrave p ri Trebnjem  je — 
imeta tekočo vodo v svojih 
domovih. Kaže pa, da bodo 
težave. Vaščani na levi strtini 
avtom obilske ceste nočejo 
zgraditi svoje zajetje in dv>\'a- 
ja ti vodo s hidrofori, prebi
valci desnega brega pa hočejo 
isto po svoje. Vodovod bi bil 
precej cenejši, vzdrževanje 
pa lažje, če b i zgradili eno 
zajetje in en zbiralnik, ki bi 
napajal domove na obeh stia- 
neh ceste.

Veliki Gaber: spre
jem pionirjev

Za dan republike so tudi v 
Velikem GabrU' priredili sve
čan sprejem  prvošolčkov v 
pionirsko organizacijo Na 
prireditvi -je  nastopil znani 
partizanski hum orist Igor 
Križanovski, ki zna, mlade po
slušalce zelo dobro zabavati 
z g o db am i o partizanih, Ita 
lijanih in Nemcih.

• I

•
TEKSTILA, GALANTERIJE IN •  
POHIŠTVA na kredit •

Odprto NON.-STOP! #

Vsem kupcem  želimo ugoden {  
nakup in srečno novo leto 1970! •

OBIŠČITE

BLAGOVNICO
K m etijske zadruge Trebnje

v zadružnem  domu, kjer vam 
nudijo vediko izbiro

na Trebelnem , v Brezovici 
pri M imi, Dol. Nemški vasi. 
Gor, in Dol. Ponikvah, Sent- 
lovrenou, Stefanu, Veliki Lo
ki, Zagorici p ri B ičju, na 
Čatežu, v Velikem Gabru. Bi
ču. S elih -S um ^rku  in Dobr
niču.

G radnja v omenjenih nase
ljih  bo za vse dovoljena le 
znotraj meja, .ki bodo določe
ne s posebnim i kartam i, saj 
je  le na ta način mogoče na
selja kom unalno urejati. Se
veda bo potrebno lokacij sLco 
in gradbeno dovoljenje.

Občinska skupščina se je  
tako zavestno izrekla za po
časnejšo rast večjih naselij 
te r za počasnejšo 'Aomunalno 
urejanje. Po drugi stran i pa 
daje sprostitev več možnosti 
graditeljem^ ki bodo lažje 
prišli do stanovanj. Seveda 
ostane vprašanje, če je taka 
gradaija tud i cenejša, poseb
no če upoštevam o vse dejav
nike, pomembne za urbani
stično načrtovanje.

V dopolnitvah odloka je tu 
di določeno, za katere objek
te ni potrebno lokacijsko in 
gfradbeno dovoljenje. Vendar 
je  tudi v teh prim ernih po
trebno gradnjo prijaviti na 
občini, k je r izdajo potrdilo. 
Ce pa je  g radnja v varstvenih 
pasovih ali .kako drugače ve
zana na pristanek drugih, je  
seve nujno pois.cati potrebno 
sogjlasje.

M. L.

Sneg je preprečil obisk
v petek je hotel obiskati Trebeljansko Ludvik 
>Zajc -  Po prvem snegu so šolarji ostali doma

z nastalim  položajem v šol
stvu v tem  delu občine, ki 
te rja  gradnjo šole na Jelšev- 
ou in  preureditev šolskega 
poslopja n a  Trebelnem . Kot 
čim prejšnji ukrep pa je  'tre 
ba zagotoviti reden avtobusni 
prevoz, k ar b i bilo mogoče le 
z vozilom, preurejenim  na 
pogon z vsemi štirim i kolesi. 
K prevozu je treba zagotoviti 
redno čiščenje ceste te r  raz
širitev cestišča na nekaterih 
krajih . Prevoz učencev višjih 
razredov naj bi po ugotovit
vah strokovne analize ostal, 
ker na Trebeljanskem  ni 
otrok za popolno osem letko, 
njih  število pa se še zm anj
šuje.

Da bi si ogledal šolske raz
m ere na Trebelnem  in Jelšev- 
cu, o čem er sm o v našem  
časniku že večkrat obsežne j e 
poročali, je  v petek, 5. de
cem bra, obiskal trebanjsko 
občino Ludvik Zajc, predsed
nik izvršnega odlbora repub
liške izobraževalne skupno
sti. V endar je  ta  dan tako 
snežilo, da n i bilo m c^oče na 
Trebelno, prenehal je voziti 
tudi šolski avtobus.

Predstavniki občine so ga v 
Trebnjem  ^izčrpneje seznanili

Izkušeni odhajajo, 
prihajajo novi. . .

Tudi v m ladinski organiza
ciji v Trebnjem  se stalno sre
čujejo z veliMmi težavami. 
S tari izkušeni m ladinski de
lavci odhajajo, na njihova 
m esta pa p rihajajo  m ladi, ki 
se šele učijo. Tako se delo 
začenja od začetka, kar ni v 
prid  uspehu m ladinske orga
nizacije. Ob delavnem izku
šenem in izobraženem rhla- 
dinskem delavcu se resda 
učijo m lajši, ki nadaljujejo  
njihovo delo, uspeh pa ni ve
dno tak, ko t bi si ga želeli.

V zadnjem  času je odšlo iz 
vodstva občinske organizacije 
zveze m ladine precej priza
devnih ^mladih atatiivistov, na 
njihovo m esto so p rišli mladi 
ljudje, prizadevni in pridni, 
toda še neizkušeni. Letos 
praznujem o 50-letnico mla- 
dins.kega gibanja. Mnogih iz
kušenih aktivistov ni več, de
lajo na drugih delovnih me
stih , za seboj so pa vendarle 
pustili številne uspehe in pio
nirsko delo.

Fičko v plamenih
5. decem bra zvečer se je 

Alojzu Trkovniku iz Pušče 
p ri M okronogu m ed vožnjo 
vžgal osebni avtomobil Zasta
va 750. G oreti je  začelo p ri 
afcumu<latorju. Trkovinik je 
na vcso m oč gasil s snegom in 
naposled plam en zadušil, 
k ljub tem u pa je  škode za 
10.000 din.

V nedeljo je  bil na Trebel
nem sklican tudi zbor obča
nov, na katerem  sp predstav
niki občine pojasnjevali, kaj 
je mogoče narediti na tem 
območju.

V torek zbor 
v Trebnjem!

v  torek, 16. decem bra, bo 
v Prosvetnem  domu v Treb
njem  zbor volivcev, na kate
rem bodo volili nov svet 
krajevne skupnosti te r obrav
navali sta tu t občine. Na dne
vnem redu bodo tudi komu
nalna vprašanja, gradnja m r
liške vežice te r ureditev av
tobusne postaje.

Kmetijski šoli v Nem
ški in Knežji vasi
Prvi obisk v Knežji vasi in 

Dol. Nemški vasi, k jer sta se 
minuli teden začeli večerni 
km etijski šoli, presega pri
čakovanja. V knežji vasi, k jer 
se je za šolo prijavilo 18, po
večini m ladih kmetovalcev, 
se je  predavanja udeležilo že 
tudi 25 Ijtidi, kar je  za tolik
šen kraj zelo veliko in spod
budno. Na šolah predavajo: 
iAž. Miha K rhin, inž. Alojz 
Metelko, veterinar Cvetko 
Bimc in  km etijski tehnik Ja 
nez Lazar. 15. decem bra se 
bo v Velikem G abru ?ačel 
drugi letnik večerne km -t'j- 
ske šole kot nadaljevanie 
lanske, ki je bila '■-elo 
uspešna.

Mirna: »Sam sebi 
sovražnik«

D ram ska sekcija KPD Dob 
se je  v nedeljo, 7. decem bra, 
predstavila z igro »Sam '«b i 
sovražnik«. V nedeljo 3ta oili 
na sporedu dve predstavi v 
prosvetnem  domu. Z igro na
m eravajo gostovati t-udi v 
drugih krajih . ^

Nujno je več sode
lavcev

Izšla je  druga številka in- 
form ativno-literam ega sla=;';a 
»Mi mlada«, ki ga izdaja c.to- 
činska konferenca ZMS v 
Trebnjem . Izdajanje lastnega 
glasila, ki je  sicer skrom no 
po oblika in obsegu, je  spod
budno, vendar je  nujno, da 
uredniški odbor pritegne k 
sodelovanju več mladincev, 
da bo glasilo vsebinsko bolj 
pestro.

Volitve in imenovanja
N a prvi seji novoizvoljene 

občinske konferance ZK so 
iBJVOlili tud i nov Občinski 

kom ite in druge organe kon
ference, k ar sm o že poročali. 
Za predsednata kom isije za 
(ijTižjjenx>ekonc(mske odnose 
je  b il iavoljen Jože Godnja- 
vec, za predsednika kom isije 
za organisacijo in razvoj ZK 
Slavko Kržan, kom isije za 
družbenojpolitična vprašanja 
in m ednarodne odnose inž. 
Ciril Lenardič, za predsedni
ka častnega Alojz K rhin, 
predsednica revizijske kom i
sije pa je  postala Dora Do
linšek.

TREBANJSKE IVERI
■  KROJAČI SO SE IZKAZALI.

Za ljudi, ki jih  je najbolj priza
del novembrski potres v Banjalu
ki, je Krojaško podjetje v "i^eb- 
njem prispevalo 8 moških- in 7 
ženskih plaščev v skupni vredno
sti 4.930 dinarjev, razen tega pa 
še 200 novih dinarjev v gotovini. 
To je za 21-članski kolektiv zelo 
veliko.

■  PRILOŽNOST ZA TISTE, “ki 
nimajo končane osemletke. Delav
ska univerza Trebnje bo v sodelo
vanju z občinsko konferenco ZMS 
organizirala večerno osnovno šolo. 
2e doslej se je prijavilo precej lju
di, ki nimajo popolne osemletke, 
dobro pa bi bilo, če bi se jih še 
več. Predavanja se bodo začela po 
Novem letu v prostorih DU v Treb
njem.

■  PRVIC OSTALI DOiMA. Le
tošnja zima Je prizadela tudi po
uk na Soli v Trebnjem. Sneg ob 
koncu tedna je preprečil, da bi 
odpeljal šolski avtobds otroke na 
Čatež. Lani se je kljub precej hu
di zimi to zgodilo samo nekajkrat 
In skorajda ni motilo rednega po
uka.

■  PRIMRZNJENE ZASTAVE. — 
Ko se je za praznik republike 
Trebnje odelff v zastave, si naj
brž nihče ni mislil, da bodo tako 
dolgo ostalo okrašeno. Pritisnil 
je mraz, voda je primrznila dro
gove, tako da jih  ni bilo mogoče 
sneti. Zadevo so rešili tako, da 
so z drogov i>obralI zastave, dro
govi pa so o s ta li . . .

■  ODGOVOR VODNE SKUPNO- 
STI. Svoj čas smo pisali o prito 
ževanju ljudi s Ponikev, da brez
na Temenice niso očiščena, kar 
povečuje nevarnost poplave. Splo
šna vodna skupnost je odgovorila 
občinski skupščini, da ima za čiš- 
čer^je ponikalnic sklenjeno pogod
bo s Francem Gabrijelom iz Grma.

S  ZAČASNO USTAVUENO. — 
Zaradi hudih prekrškov v poslova
nju in Izgube je bila v podjetju 
Modnih oblačil uvedena prisilna 
uprava. Na vprašanje predstavni
kov občine, kaj to pomeni za tre
banjski obrat, je  prisilni upravi
telj odgovoril, da bo prisilna upra
va naredila vse, da bo začeta in
vesticija dokončana, zlasti še, ker 
je trebanjski obrat najboljši po 
svojih delovnih u sp ^ ih .
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S PRVE SEJE OBČINSKE KONFERENCE ZK KOČEVJE

Združevanje ni politična fraza, 
ampak je gospodarska nujnost
Nekatere delovne organizacije pridno izkoriščajo možnosti za združevanje, 

druge pa ne -  Pred ukinitvijo železnice zgraditi cesto

Na prvi seji nove občinske konference ZK Kočevje, niji in pomaga razvitim. Za 
ki je bila 3. decembra, so sprejeli sklep o ustano- primer je navedel koprSio 
vitvi medobčinskega sveta ZKS Ljubljana in poslov- progo, za katere gradnjo je 
nik o njegovem delu, sklep o organiziranosti ZK v p r iz v a la  republika, hkrati 
občini, poslovnik občinske konference in razpravljali pa morajo občine ob kočev- 
o nekaterih aktualnih vprašanjih, ki so jih  obravna- ski progi pokrivati polovico 
vale volilne konference, te r o nalogah komunistov v 
sedanjem  obdobju. Seje se je  -udeležil in sodeloval 
v razpravi tndi sekretar medobčinskega sveta ZKS 
Ljubljana Jože Demovšek.

ZAKAJ TAKO?

Premalo strahu pred požarom
Nekatere delovne organizacjje prispevajo za ga

silstvo precej, druge pa skoraj ničesar

VOLITVE IN IME
NOVANJA

Na prvi seji nove občan
ske konference ZK Kočevje, 
ki je bila 3. decem bra, so 
bili izvoljeni:
H  za sekretarja  kooniteja ob
činske konference ponovno 
Stane Lavrič,
H  za član'6 .komiteja občin- 
si.ce konference: Dušan Figar, 
Jože G rabrijan, Janez In tihar,

,  Jože Košir, Stane Lavrič, Jo
že Lavrič, Vukoje Mrdakovid 
Dragica Šercer in Peter Šo
b ar ml.;
B  za predsednike komisij 
p ri občinski konferenci in 
kom iteju; revizijska kom isi
ja  Janez Lunder, kom isija za 
organiziranost in  razvoj ter 
sta tu tarn a  vprašanja Bruno 
Ciglič, kom isija za idejno-po- 
litična in družben0 -i)0 latičiia 
vprašanja Alojz PeteLc, kom i
sija  za družbeno-ekonomske 
odnose in ekonom sko poli
tiko inž. Zdravko Šaubah, ko
m isija za m ednarodna poli
tična in ekonom&ka vpraša
n ja  Tone Šercer, kom isija za 
koordinacijo političnega dela 
v občini Stane Lavrič, častno 
razsoddšče ir^. Savo Vovtc, 
kadrovska kom isija Božo Re
sinovič, kom isija za pripravo 
vsesplošnega ljudskega odpo
ra  Janez M erhar (seveda pa 
so bili izvoljeni tudi člani 
teh kom isij);
■  za člana medobčinskega 
sveta ZKS Ljubljana Dušan 
Figar.

Te dni v skupščini
Danes, v četrtek, 11. de

cem bra dopoldne, bo sesta
nek direktorjev gospodarskih 
organizacij, na katerem  bodo 
razpravljali o železniški progi, 
narodni obram bi in  sm erni
cah razvoja gospodarstva v 
prihodnjem  letu.

Za ponedeljek pa je  sklica
na seja zbora delovnih skup
nosti občinske skupščine, na 
kateri bodo razpravljali o p re 
usm eritvi RUDNIKA. Na se
jo  so vabljeni tud i predstav
niki gospodarskega zbora re 
publiške skupščine, republi
škega rezervnega sklada in  
še nekateri.

Vložili so ščuke
Ribiška družina Kočevje je 

letos vložila v Rinžo 3.900 
ščuk ali 900 več, kot so pla
nirali. V prihodnjem  letu pa 
bodo vložili predvidom a 4.500 
krapov, kar jih  bo veljalo 
okoli 4.000 din. Razen t ^  
bodo vložili, če bodo dobili, 
tudi okoli 1000 belih am ur- 
jev, to je rib , ki žro vodno 
rastlin je  in bi to rej čistile 
Rinžb. O vsem tem  se bo
do podrobneje pogovorili na 
letnem posvetu ribičev 
28. decem bra.

Komim isti so zelo konkret
no obravnavali najbolj pere
če zadeve v občini s področ
ja  gosp>odarstva, prom eta, 
družbenih služb, občins!<ce 
uprave in dela organizacij 
ZK. O večini teh zadev smo 
že pisali, zato jih  ne bomo 
ponavljali.

Precejšen del razprave je 
bil posvečen razpravi o zdiru- 
ževanju delovnih organizacij 
znotraj občine in izven nje. 
Poudarili so, da so v neka
terih  delovnih organizacijah 
že spoznali, da je  združeva
nje gospodarska nujnost in 
ne pO'litična fraza (kemičina 
tovarna, LIK, ITAS). V ne
katerih  delovnih organieaci- 
jah  pa o združevanju še ne 
razm išljajo, oziroma ga 
otepajo, č€9prav bi bilo za

kolektive koristno (TEKSTI- 
LANA, TRIKON).

Menili so tudi, da niso 
koristna le združevanja pod
je tij iste panoge, am pak tu 
di združevanja podjetij iz 
različnih panog. Tako so ne
kateri poudarili, da bi na 
prim er RUDNIK lažje izve
del svojo preusm eritev (iz
g radnja obrata lieram ičnih 
ploščic in lahkega gradbene
ga m ateriala), če bi se zdru
žil s kakšnim  gradbenim  ali 
drugim  podjetjem , saj bi 
imelo novo, združeno in fi
nančno m očnejše podjet
je več m ožnosti za najetje 
kreditov p ri bankah in  d ru 
god.

Ko so raapra/vljali o p ro 
m etu (železniški progi, ki 
ima zgubo in je  pred do
končno ukinitvijo, te r o za
htevi za m odernizacijo ceste 
Kočevje—^Brod na KoJpi) je  
Jože K ošir m enil, da repub
liški izvršni svet zapostavlja 
neirazvita obm očja v Slove-

Cene v Kočevju 
in Ribnici

Pretekli ponedeljek so veljale 
v trgovinah s sadjem in selenjavo 
v Kočevju in Ribnici naslednje 
maloprodajne cene:

Kočevje Ribnica 
(cene v din za kg)

krom pir 0,78 0,80
sveže zelje 1,70 1,70
kislo zelje 2,30 in 2,40 2,20
kisla repa 2,20 2,20
oHrovt 2,50 —
cvetača 3,50 3,50
fižol v zrnju 5,85 in 7,35 4,50
čebula 3,55 3,70
česen 14,40 13,00
solata 4,70 4,50
paradižnik 7,00 8,00
korenje 2,00 2,00
peterSilJ 4,10 4,00
jabolka 1,40 do 1,80 1,00
hruške 3,00 —
grozdje 5,00 4,20
limone 6,40 6,20
pomaranče 5,80 5,30
mandarine 7,60 7,30
banane 6,20 6,20
jajca (cena za 

kos) 0,70 do 0,90 0,87

njene izgube, če jo  hoceoo 
obdržati. Opozoril je  tudi, da 
se naša republika preveč za
p ira  v svoje m eje (zavlačuje 
z m odernizacijo ceste Kočev
je—Brod na KoJpi), podob
no pa se zapirajo v svoje 
meje tudi druge republike 
(vse modemiziraoo ceste le 
na svojem obm očju in v 
sm eri sever-jug, ne pa 

.vzhod-zahod), k ar je škodlji
vo, saj je Jugoslavija eno
ten gosipodars'.ci prostor.

Sklicali sta ga občinski 
6evje in Ribnioa.
Na posvetovanju so ugoto

vili, da so prim eri alkoholiz
m a najpogostejši v socialno 
šibkih družinah, da je zdrav
ljenje kroničnih alkoholikov 
drago in rjeuspešno te r da 
bi alkoholizem najuspešnejše 
lahko preprečevali le s p re
ventivo, o kateri pa žal le 
govorimo^ a  denarja zanjo 
ne damo.’

Soglasna ocena je  bila, da 
se starih  alkoholikov ne iz
plača zdraviti, hk ra ti pa je 
treba naj ta denar, da bi m la
dino obvarovali p red  šiicodiji- 
vimi vplivi alkohola. Pri tem 
so posebno poudarjali, d a je  
treba m ladini omc^očdti 
zdravo in kuilbumo zabavo 
ozirom a prim em o izkorišča
nje prostega časa. D enarja za 
to ne bi smelo m anjkati, saj 
se bo vsak vloženi d inar bo
gato obrestoval. “ ■

»Zdaj še vse preveč varču
jem o tam , k jer sploh ne bi 
smeli,« je poudaril Alojz Pe
tek, javni tožilec in  predsed
nik občinske zveae za tele
sno .kulturo Kočevje. »Tako 
dobi na prim er mladinsi^a 
organizacija kočevske občine 
na leto 6000 din dotacije, 
hkrati pa en sam  mladinec 
v vzgojnem oz. p>obolJševal-

V Kočevju im ata svoji in- 
dustrijsiki gasilski enoti le 
delovini organizaciji RUDNIK 
in  Lesna industrija . Seveda 
ju  sam i tu d i oprem ljata in 
spioh vzdržujeta, k ar pre
cej stane.

Vse ostale delovne organi
zacije pa Se preveč zanaša
jo le n a  to , da je  v K o č iju  
prostovoljno gasilsko društvo, 
ki jim  m ora vsako m inuto 
pom agati, če je treba. Tako 
je kočevsko prostovolyno ga- 
silsLco društvo pravzaprav in
dustrijsko  gasilsko diruš-tvo 
za vsa podjetja , čeprav ta  
podjetja za njegovo vzdrževa
nje in  uspešno delo skoraj 
nič ne prispevajo (če izvza
memo občasne prispevke ne
katerih  delovnih organizacij, 
ki jih  dajejo  na prošnjo  ga-

Jubilej Vodne 
skupnosti

lO-letnico obstoja je  6. de
cem bra proslavila Vodna 
skupnost Kočevje-Ribnica. Na 
slavju je  govoril predsednik 
delavskega sveta Alojz Ivan
čič, predsednik sindikalne or
ganizacije Jože H ozjan pa je
6 članom kolektiva, ki so v 
delovni organizaciji vseh 10 
let, podelil v znak priznanja 
ure. N agrajeni jub ilan ti so: 
Jože O berstar, Rudi Jaklič, 
Alojz Ivančič, K arel Čolnar, 
Ana Šega in  Fani Hočevar. 
Slavnosti so prisostvovali tud i 
predstavniki občinskih skup
ščin in nekaterih  sorodnih 
delovnih organizacij.

Šah v Kočevju
Na pionirskem  prvenstvu 

za m esec novem ber je  v fi
nalnem  delu tekmovalo 20 ša- 
histov. Zmagala je  T atjana 
šega in tako osvojila kar dva 
pokala: ko t prva in ko t na j
bolje uvrščena ženska. V rst
ni red  ostalih: 2. Bojan Mo
har, 3. M irko Cuk, 4, Toni 
M alnar, 5. M arija Rupnik,
6 .-7 . Franci B artolm e in M ir
ko škof itd.

nem dom u velja občino na 
leto 30.000 din ali 5-krat več, 
kot znaša letna dotacija ob
činske skupščine m ladinski 
organizaciji,«

V razpravi so nadalje ugo
tovili, da so sadni sokovi 
predragi, da davčna politika 
n i spodbudna za odpiranje 
brez^koholnih  ozirom a mleč
nih restavracij, da je druž
ba prem alo naredila za od- 
'Aup sadjjft pri km etih in 
njegovo predelavo v sadne

Uspeh mladih 
fotografov

Na raastavo »Pionirski fo
to  69« v Tržiču, ka je  bila od
p rta  v počastitev dneva re
publike, so posJaii m ladi čla
ni foto kino kluba na osnovni 
šoli Kočevje 20 fotografij, od 
teh pa je  bilo razstavljenih 
kai*^. Iz vseh krajev je bilo 
poslanih skupno 643 fotogra
fij, razsitavljenih pa je bilo 
140. Kočevski šo larji so to 
rej dosegi^ lep uspeh, saj je 
bila raajstavljena skoraj vsaka 
njihova fotografija, m edtem  
ko Je b ila  od ostalih poslanih 
fotografij razstavljena komaj 
vsaka č ^ r ta  do peta.

silcev, in  skrom no dotacijo 
iz občinskega proračuna). 

Vse to  pom eni, d a  za ga
silstvo in  s  tem  za varnost 
družbenega prem oženja p r i
spevata le dve delovni orga
nizaciji, ostale p a  nič oziro
m a skoraj nič, ko t da se ne 
zarvedajo, da je  prem oženje, 
s katerim  upravljaijo^ vedno
v nevarnosti. TaLco delovne 
organizacije tu d i z ozirom  na  
gasilstvo niso v enakoprav^ 
nem  položaifu, saj nekatere 
prisi)evajo zanj precej denar
ja , druge p a  pričakujejo, da 
jim  bo gasilstvo p o n ia ^ o  
zastonj, če bodo potrebne 
I>omočd.

ČE v VAŠEM
DELOVNEM
KOLEKTIVU NI
POVERJENIKA
PREŠERNOVE
DRUŽBE,
POSTANITE
TOVL

sokove ali m arm elado _ da v 
obratih  družbene prehrane v 
delovnih organizacijah ne b i 
smeli točiti alkoholnih pdjač, 
in podobno.

Pomoč foto-kino 
klubu

TemeOjna izobraževalna 
skupnost občine Kočevje je  
foto-kino Mubu na kočevsid 
osem letki namenMa 1000 din 
za delo in nakup oprem e. S 
tem  denarjem  so člani kupili 
bUskovno kič, svetlom er in 
raaivijalno doeo. V zahvalo za 
p o m ^  so izdelali pet v e tjih  
fotografij ics življenja in dela 
šolarjev in jih  poklonili te- 
meloni izobraževalni skupno
sti, da bodo krasile steno 
njenih p isarn .

Spet več nočitev
Novem bra Ie*.os so v HO

TELU PUGLED zabeležili 754 
nočitev (od tega 666 dom a
čih), v istem  mesecu lani pa ‘ 
le 516 (od tegra 426 domAčih). 
Skupno so v prvih enajstih  
mesecih prenočili tu risti v 
hotelu 8.647-krat (od tega do
mači e.OiS'kraitO, v istem  ob
dobju lani pa 6.917-krat (od 
tega domači grostje 5.307- 
kirat). Število nočiftev je torej 
letos občutno porastlo  (za 
1.549), vendar ho^el še vedno 
ne bo dosegel številke, ki \o 
im ajo za cilj že več let, to je
10.000 nočitev v letu dni.

DROBNE IZ KOČEVJA
■  ■  ■  OBČINSKA KOMISIJA 

za vzgojo in varnost v cestnem 
prometu in Avto-moto druStvo sta 
razdelila nad 3000 listkov s navo. 
dili in opoeorlli na posebno težke 
pogoje za vožnjo pozimi. Listke 
so raznaSali otroci. Običajno so 
jih  zatikali za brisalce 6ip na av
tomobilih, da Tih vozniki nikakor 
niso mogli prezreti. Na listkih so 
bile tudi slike hujSih nesre£. Ta
akcija je bila vsekakor humana,
vprajanje pa je, če bodo vozniki 
koristne napotke upoštevali.

D ■  ■  CENTRALNO OGREVA
NJE v NAMI je urejeno. Zal pa 
je  centralna kurjava, ki Je vklju
čena tudi ponoči, precej bučna. 
Oddaja take glasove, da se bliž
nji stanovalci počutijo, kot da
Jim pred hi&> voei traktor, kar
vsekakor ni prijetno. Prav Je, da 
ima NAMA <^revanje, vendar naj 
bi bilo tako, da sosedov ne bi 
motilo.

■  ■  ■  PRESMENTANI PUST. 
NI CAS je še daleč, priprave nanj 
pa že potekajo. Prvo vajo za prist
ni folklorni tepež so Imeli pre
tekli četrtek v bifeju »Gaj«. »Pe
telinji boj« se je končal brez huj
ših posledic, pripomogel pa Je, 
da je lokal spet izgubil na svo
jem ugledu.

■  ■  ■  VOZNIŠKE IZPITE Je

delalo pretekli čeitrtek 27 kandida
tov (od tega 23 moških). Za ka
tegorijo B se je prijavilo kar 22 
kandidatov, izpit pa so uspešno 
opravili le štirje, od tega 3 žen
ske. Za kategorijo C Je {pravil 
izpit en kandidat. Teoretični del 
izpiita za kategorijo A je napra
vilo 5 kandidatov, praktični del 
pa bodo c^ravljali danes, de bo 
primem o vreme

■  ■  ■  MIKLAV2A SO SICER 
IZKLJUČILI iz druščine svetnikov 
in ga črtali iz koledarja, ima pa 
kljub temu še toliko moči, da je 
po-spravll s  polic trgovin na ve- 
liko veselje trgovcev skoraj vse 
igrače in sladkarije, tudi take, ki 
vse leto niso Sle v promet. Rado
vedni smo, kako se bo ob koncu 
leta odrezal njegov konkurent de
dek Mraz.

■  ■  ■  NOVI SNEG Je prine
sel tudi prve težave. Letos je bilo 
urejenih precej novih cest in ploč- 
nikpv, vse pa kaže, da še ni u- 
streznega n ^ r ta  za njihovo plu
ženje. Pluženje bi moralo biti tu 
di bolj obzirno, se pravi, da s 
plugMn ne bi smeli n išltl robni
kov in puUU okrasnega grmičev
ja . Pri orar^ju bi morali upošte
vati širino ceste ali pota. Tako bi 
m arsikatero škodo preprečili.

I. S.

Kar se Janezek nauči, to Janez zna
Zdravljenje kroničnih alkoholikov je drago in ni uspešno -  Raje plačujemo 
drago oskrbo za mlade prestopnike v vzgojnih zavodih, kot da bi jih 

odvrnili od alkohola in drugih slabih poti oz. navad

Pred kratkim  je bilo v Kočevju posvetovanje o bo
ju  proti alkohoilizmu. Udeležili so se ga predstavniki 
družbeno-poliUčnih organizacij, občinskih skupščin 
in sodišča z obm očja kočevske in ribniške občane.

konferenoi SZDL občin Ko-



Občinski revež je dotrajal 
še koi republiški gospod...

Zato predlagajo občani, naj bi del stroškov za 
gradnjo novega mostu med Dolenjo vasjo in Pri

gorico plačal republiški cestni sklad

N ovi m o s t m ed  D o len jo  v a s jo  in  P rig o ric o  je  v g lav 
n em  d o g ra jen . K o  b o  p re s ta l še  n e k a te re  p re d p isa n e  

p re iz k u šn je , b o  d a n  v  ja v n o  ui>orabo.

S tari m ost m ed Dolenjo 
vasjo in Prigorico, k i ga je  
poleti podrl tovornjak, je  
b il zelo obrabljen oziroma 
je  dotrajal neikaitoo tak ra t, ko 
je  bila dograjena nova cesta 
Škofljica—Kočevje, se pravi, 
ko je  čezenj še vodila cesta
I I I . reda (republiška). No
va cesta se je  m ostu in vasi 
izognila, s ta ra  glavna cesta 
p a  je  bila p re k a t^ o riz iran a  
v cesto četrtega reda, se p ra 
vi v občinsko. Zato trd ijo  
občani, da  ne b i bilo prav, 
če b i vse stroške za grad-

bom na križišču za R akitni
co, k je r so izpostavljeni m ra
zu in  drugim  vrem enskim  ne- 
prilikam . Ta, nova postaja 
bo uvedena najprej pred 
vsem za avtobuse, k i vozijo 
šolarje, če  bodo vaščani že
leli, da  se v vasi ustavlja še  
kakšen drug avtobus, bodo 
to  povedali na prihodnjem  
zboru volivcev. Zelo malo 
pa je  verjetno, da bodo sko
zi Dolenjo vas zdaj vozili vsi 
avtobusi. V erjetno bodo le 
tisti (če bo SAP željam  ob
čanov tis t r^ e l) , ki jih  Dole-

» •'i** 4-' .

N v :
v

n jo  n o v ^ a  m ostu plačala le - njevaščani in  okoličani naj- 
občina, am pak naj bi del bolj uporabljajo , 
prispeval tud i republiški ce
stn i siklad. Občinski možje 
naj o tem  predlogu občanov 
razm islijo.

M ost je  zelo pom em ben za 
obe vasi, v katerih  število 
prebivalstva narašča. Sem se 
doseljujejo  ljud je  iz oližnje 
in  daljne okolice.

Posebno je  pomembno, da 
bo zdaj mogoče uvesti novo 
postajališče v sredini Dole
n je  vasi (pred krajevnim  u ra 
dom ). Tako šolarjem  in od
raslim  ne bo treba  več ča
k ati avtobusa pod m ilim  ne-

»JE TO ZOBOTREBEC ALI VELIKA PROIZVODNA HALA?« je  dejal Tone Andolj- 
šek, vodja ribniškega obrata ŽIČNICE. Gradnjo te hale ^mo nam reč omenili le v 
»Ribniških zobotrebcih«, čeprav bo m erila kar 420 kv. m etrov. Gradi jo gradbena

enota ŽICNICE. (Foto: M ohar)

Ribničanje bodo spet krotili Bistrico

Letos slabši uspehi
Kmetioska zadruga v Lo- 

Skem potoku še vedno 
vispešno gospodari, vendar 
p a  leftos le ni dosegla tako 
dobrih uspehov kot v pretek
lih letih. Glavna vzroki slab 
ših  letošnjih  dosežkov so:' 
manjša odkup in prodaja le
sa, slabša p rodaja km etijskih 
stro jev  (predvsem  kosikiic) 
in  gradbenega m ateriala: Le
tos so o(praw41i tud i m anj sto
ritev.

Desetletne vode ne bodo več nevarne, še vedno 
pa se bo treba varovati tridesetletnih'— Mne
nje strokovnjaka o nevarnosti poplav vodovja 
Bistrice — Prihodnje leto bo precej dela — Sta 

mlinarja dvignila jez?

R ek a  B is tr ic a  v  r ib n išk i občani je  s  sv o jim i p r i to k i 
v z a d n jih  le tih  v ed n o  b o lj m u h a s ta  in  ra d a  p o p la v 
lja . R ib n ič a n je  se  je  še  p o se b n o  b o je  z a ra d i p o p lav  
v le tu  1966, p a  tu d i p re d  k ra tk im  (o  te m  sm o  p is a li)  
jim  je  sp e t grozala. O b č in sk i m o ž je  s o  z a to  za p ro s ili 
p re d s ta v n ik a  V odne sk u p n o s ti L ju b ljan ica -S av a  
inž. H a le r ja , n a j s i o g leda  d e l p o p la v lje n ih  ob m o č ij.

vsemi tem i ukrepi zagotov
ljena varnost za 10-letne vo
de, m edtem  ko bo treba še 
vedno račim ati, da bodo 30- 
letne vode nevarne. Doslej je 
nam reč B istrica občutneje 
poplavljala približno vsakih 
10 let.

N ekateri občani so tudi

opozarjali, da je  nevarnost 
poplav še večja', ker že v r
sto le t niso bile očiščene ru 
pe (požiralniki vode). Vendar 
to ne drži. Rupe so bile oči
ščene, sicer res prvič po zad
n ji vojni, lani, vendar ne mo
rejo  požirati vse vode, kadar 
je  je preveč.

Dosledno izpolniti programe
Po ogledu naraslih  voda Je 

inž. H aler povedal, kaj vse 
b i bilo treba v prihodnjem  
letu ukreniti, da bo nevar
nost poplav zm anjšana.

Predvsem  bo treba  dokon
čati obnovo struge ozirom a 
kanala, k i odvaja ob visoki 
vodi odvisno vodo v jam o 
Tentero. Ponovno bo treba 
tudi proučiti predloge obča
nov, da bd jez p ri cerkvi zni-

Divjad pred nabitimi puškami
v ribniški občini bo v tem lovskem letu padlo 

11 medvedov in precej jelenov

o  divjadi oziroma škodi, 
k i jo  povzroča km etom , je  
bilo na raznih sestankih in 
sejah  občinske skupščine iz
rečenih že precej besed. Je
lenjad  in  m edvedi so se res 
precej razmnožili. To obču
tijo  tudi ribniški lovci, ki 
bodo m orali letos odšteti 
km etom  na račun škode oko
li 5000 din.

Po sklepu občinske skup
ščine bodo m orali letos od
s tre liti sam o lovci ribniške 
lovske družine 18 jelenov 
Lovci trd ijo , da je  plan od
stre la  prevelik. S trm jajo  se 
da je  treba število jelenov 
zm anjšati, vendar ne za to  
liko, da b i bil ogrožen n ji 
hov obstoj.

Podobno j® tud i z m ed
vedi. V tem  lovskem letu 
naj b i padlo p o d . stre li lov
cev v ribniški občini 11 teh 
kraljev  naših gozdov. O dstre
lili naj bd medvede, k i so se 
navadili na  bližino vasi, se 
pravi tiste, ki strašijo  po Sle
m enih in Mali gori, druge 
pa  naj bi pustili živeti. Med
vedi prinašajo  državi drago
cene devize, lovski družini 
pa  dohodek.

P ri vsaki stvari je  treba 
poznati m ero, tako tudi pri 
odstrelu  divjadi! — r̂

žali za 40 cm. Za preusm eri
tev voda, ki pritekajo  iz 
sm eri žlebiča in čez stadion, 
pa bo treba zgraditi globlji 
odvodni kanal, ki bo ujel 
vodo že p red  stadionom  in 
jo  m im o opekarne odvajal v 
B istrico.

Posebna kom isija bo tudi 
pregledala, če s ta  m linarja v 
(jorenji vasi (Lesar) in na 
Bregu (R igler) res kaj dvig
nila svoja jezova. K rajevna 
skupnost Ribnica pa bo m o
rala  poskrbeti, da bo oči
ščena in preusm erjena kana
lizacija iz ribniških žbenetk 
(Urbanova ulica) v Bistrico. 
U rediti in očistiti bo treba 
tud i strugo B istrice od rib 
niške cerkve mimo Knola 
p ro ti Goriči vasi.

N adalje je  izjavil, da bo z

Komunisti občinske uprave so se pošteno in 
odkrito pogovorili tudi o svojih napakah

/  v '

Mali oglas,
Id ga objavite t Dolenjskem 
listu — zanesljiv uspehi Prebe
re ga 150.000 g o sp o ^ J , vdov- 
cev, tanetovaloev, dijakov, 
iislužbenk In vojakov doma in 
po svetul Polzkusitel

Prvi sneg je prinesel otrokom  tudi novo veselja. Tile 
m ladi ribniški šolarji so po pouku zložili torbe na 
kup in izkoristili m ajhno vzp^ino  za drsanje. V rib 
niški občini je  zapadlo že toliko snega, da ga je  do

volj tudi za sankanje in sm učanje. (Foto: Prim c) njič.

Aktiv Zveze kom unistov 
upravnih organov občinske 
skui>ščine R ibnica je  imel 2. 
decem bra volilno konferenco, 
na kateri so kom im isti k ri
tično ocenili svoje delo v 
zadnjih dveh letih.

Predvsem  so ugotovili, da 
je  pom anjkljivo inform iranje 
o delu sam oupravnih orga
nov kolektiva upravnih delav
cev občinske skupščine in 
kolegija. Pošteno in odkrito 
pa so se pogovorili tud i o 
drvnih svojih napakah.

Na koncu so sklenili, da 
bodo dosledno izvajali skle
pe nedavne prve seje nove 
občinske konference ZK, p ro 
gram  občinske skupščine in 
predvolilni program  občinske 
konference SZDL. Zato so se 
tildi odločili, da bodo že na

Dedek Mraz prihaja
Učenci osnovne šole Ribni

ca že vadijo pravljično igrico, 
ki jo bodo zaigrali, ko bo šo
lo obiskal dedek Mraz. Praz
novanje dedka Miraza bodo 
imeli po razredih, svoje praz
novanje pa bo priredil tiudi 
m ladinski aktiv. Vrtec bo de
dek Mraz obdaril s kolektiv
nim  darilom  (verjetno bodo 
igrače), za kar je svet šole 
nakazal dedku Mrazu 3000 
din. Pred prazničnim i dnevi 
bo kino »Pa^rtizan« za šolarje 
in  predšolske otroke vrtel 
brezplačno lutkovni film 
»Zvezdica zaspanka«.

Ustanavljajo pletil- 
ski obrat

• Na pobudo občinske skup
ščine Ribnica je bil pred 
krart)kim v Ribnici sestctnek, 
na katerem  so se pogovorili 
o ustanovitvi pletilskega 
obrata  v Loškem potoku. Ra
zen predstavnikov občinske 
skupščine so se sestanka 
udeležili še predstavniki druž- 
beno-politrlčnih organizacij, 
25avoda za zaposlovanje delav
cev Novo m esto. Delavske 
univerze Kočevje, podjetja 
RIKO in Loškega potoka. O 
sestanku in  o  pripravah za 
ustanovitev pletilskega obrar 
ta  bom o več poročali prihod-

prihodnjem  sestanku aktiva 
proučili referat zauinje seje 
občinske konference ZK, ki 
se je  nanašal na 8. sejo CK 
ZKS, in  sklepe.

Na konferenci so izvolili 
za novega sek re tarja  svojega 
aktiva F ranca K ošoroka, za 
člana sekretaria ta  pa še 
Stanka Rusa in Dragico 
Tanko.

Ure za zveste delavce
Združeno km etijsko gozdar

sko podjetje Kočevje je 6. de
cem bra na slavnosti v hotelu 
PUGLED obdarilo z uram i 22 
članov kolektiva, ki so p ri 
podjetju  ozirom a njegovih 
pravnih predhodnikih že 20 
let. Na slavnosti je  govoril 
glavni d irektor podjetja Mi
ran  Smola, slavljence pa je 
pozdravil tudi sekretar občin
ske konference SZDL Nace 
K arničnik. Zvesti delavci so 
zaposleni p ri obratih  Združe
nega KGP na obm očju občin 
Kočevje, R ibnica in Ljublja- 
na-Vič-Rudnik.

Prisilno izselje
ni upokojenci

Ribniški upokojenci smo  
imeli 14 let svoj društveni 
prostor v  hiši tajnika. Do 
nedavnega sm o gostovali 
v  prostorih družbenih or
ganizacij (stara občina), 
ki so se zdaj preselile v 
novi gozdarski dom. Upo
kojenci nismo šli z njimi, 
ker smo se ustrašili viso
kih najemnin, a tudi dru
gje nismo dobili skrom 
ne sobice. No, potem so 
nas prisilno izselili na 
hodnik stare občine, kot 
da sm o nezaželeni in ne
upoštevani. Zdaj čakamo, 
da se nam  bodo vremena 
zjasnila, ža l nam  je le 
skromnega pohištva, kt ga 
bodo zidarji m ed prede
lovanjem stare občine uni- 
čUi.

V. P.

Seja skupščine
v  drugi podovici decem bra 

bo seja občanske skupščine 
R ibnica. Na dnevnem redu 
bo iKaočdlo, kako so v ribni
šk i občani izivajali nekatera 
priiporočdila in  sklepe, Id jih  
je  sprejela republška skup
ščina v obdobju 1967/69 in se 
nanašajo na  usm erjan je druž
benega razvoja gospodarstva, 
vzgoje, izobraževanja, kultu 
re, sociaikiega ' zavarova
n ja , ajdiravstvenega varstva in 
no tran je  politike. N adalje 
bodo raapraivljali o politdki 
občane na področiju splošne 
potrošnje, o predlogu delov
n ih in finančnih program ov 
stoladov občine za prihodnje 
leto in  nekaterih  drugih za
devah.

Nov ribiški raj
Ribiči z območja Sodražice, 

člani RD Ribnica, so obnovi
li jez na  potočku Izver (Iz- 
ber) v neposredni bližini So
dražice. V zajezeni del so že 
vložili postrvi am erikanke, ki 
so nam enjene ribičem  za od
lov. Lovopusta tu  ni. Ko ri
biči ribe odlove, vlože nove, 
kd jih  kupujejo v ribogojnici. 
Cena ribolovne dovolilnice za 
domače ribiče je  20 din, za 
tu je  pa 30 din. Prodaja jih  
gositdlndčair Janko Mikolič. Ri- 
biiči dobro sodelujejo s tu ri
stičnim  društvom  Sodražica, 
k i nam erava v neposredni bli
žini Izvera postaviti vlečnico.

Če želite
odgovor ali naslov iz m a
lih oglasov nam  pošljite 
v pism u doi>isnico ali 
znam ko za 50 par.

UPRAVA LISTA

RIBNIŠKI ZOBOTREBCI
■  ■  ■  SLAB SPREJEM imajo 

lastn ik i televizijskih aparatov v 
Ribnici in okolici, ki uporabljajo 
peti kanal. Slika je slaba v večer
nih urah. Motnje menda povzroča 
neka nova postaja zagrebške tele
vizije. Prizadeti lastniki televizor
jev menijo, da bi bilo prav, če 
bi RTV Ljubljana to zadevo razi
skala, in če bo potrebno, posre
dovala pri Zagrebčanih, da ne bo
do več motili oddaj ljubljanske 
RTV. Ljudje menijo, da je tele
vizijska naročnina dovolj visoka, 
zato zahtevajo tudi dober g r e 
jem.

■  ■  ■  NEVSECNOSTI na na- 
Slh cestah so se začele, čim Je 
prišla zima. Nob«ia skrivnost ni, 
da na lokalnih prograh vozijo 
predvsem slabSi avtobusi in tako 
Je tudi v ribniški občini. 2e zdaj, 
ko je zima komaj rekla »dobro 
jutro«, so se začeli m anjši zastoji, 
z večjim snegom in hujšim m ra
zom pa bo teh zastojev Se več. saj 
se dotrajani avtobusi hitreje kva
rijo  kot novi. Ljudje pa morajo 
zaradi tega čakati avtobus v m ra
zu in še dobro je, če ga pričakajo.

■  ■  ■  VZTRAJNO JE  ZAHTE
VALA ribniSka mladinska organi
zacija od pristojnih občinskih or
ganov prostore za svoj klub. 2!daJ 
so m la ^  že dobili zagotovilo, da 
bodo dobili prostore v novem go
zdarskem domu. Pomoč pri naku
pu opreme, so m ladini obljubile 
tudi nekatere delovne organizacije. 
Vse torej kaže, da bo mladina 
kmalu imela \irejene svoje klub
ske prostore,

■  ■  ■  NISO SE USTRASILI 
slabega vremena ribniški izletni
ki, ki so krenili 1. decembra na 
izlet na Doberdob. Prav so napra
vili, saj Je bilo na Primorskem 
in v sosednjih Italijanskih krajih 
lepo vreme. Najprej so obiskali 
»Andrejev semenj«, ki Je bil ti- 
s t ^ a  dne v Stari Gorici, kjer so 
Ribničani preizkusili svoje znane 
barantalske sposobnosti. Na Do
berdobu so se poklonili pred spo- 
m ^ k o m  naSim padlim  fantom in 
m o^m , nato pa so obiskali še 
slovensko Solo }n gostilno. V Tr
stu jih  jo sprejela močna kraška 
burja.

I



ODLIKOVANJA 
PREDSEDNIKA 

REPUBLIKE
Predsednik občinske • skup

ščine Cmom elj inž. M artin 
Janžekovič je v im enu pr3d- 
sedndka republike Josipa Br<> 
za-Tita razdelil odlikovanja 
sedm im  udeležencem Kočev
skega zbora. Red zasluge za 
narod s srebrno zvezdo so 
dobili: Peter H orvat s Sinje
ga vrha 13, Rozalija llenič iz 
B utoraja 12, Janko Grd’in z 
Zilj 32, Nikola Milič Iz Mili
čev 7, Janez Simonič s Straž
njega vrha 3, M arija Smre
kar iz K ota 11 p ri Semiču m 
Peter M iketič s Preloke 41.

Na istočasni sJovesnosM v 
prostoru  občinske skupšiiT)© 
je prejel za dolgoletno d'^lo v 
p tt stroki red  dela s srebrnim  
vencem tu d i Vinko Škof, 
upravnik pošte Črnomelj. 
Vsem odlikavancem  iskrene 
čestitke!

Petrova vas želi svo
jo krajevno skupnost

v  Petrovi vasi im ajo  več 
nerešenih kom unalnih zadev, 
kot so popravljanje va^tih  
poti, napeljava industrijskega 
toka, u re jan je  pokopali
šča, razširitev vodovoda Itd. 
Zato nam eravajo \xstano- 
viti svojo krajevno skupnost. 
Doslej 90 vsa kom unalna 
vprašanja reševali pod okri
ljem  SZDL, ob novi vlogi te 
organizacije pa teh poslov ne 
bo več mogoče oprav
lja ti. Pač pa nam erava 
Socialistična zveza skli
cati sestanek vseh občanov, 
na katerem  bi ustanovili 
krajevno skupnost za vasi 
Lokve, Rožanec, Gor. Paka, 
M ihelja vas, Ručetna vas in 
Petrova vas.

V spomin Šim- 
čevi mami

Prejšnji teden je Črnomalj
cem stisnila srce vest o sm r
ti šim ceve m ame, dobre žene 
in ljubeče matere osmih  
otrok ter partizanske mame, 
ki je v življenju prenesla vei 
kot marsikdo. Ko se je pred 
60 leti Simčeva družina naše- 
lila v Črnomlju in pričela 
skrom no živeti z m izarsko  
obrtjo, so hkrati v družini 
rasli tudi napredni politični 
nazori. Hud udarec je pokoj
nica doživela 1941, ko ji je 

m ož in je ostala sama s 
kopico nepreskrbljenih otrok. 
Zlo usodo je prenašala z vso 
potrpežljivostjo tudi tedaj, ko 
sta bV.a dva njena sinova ob
sojena od okupatorja: eden 
na dosm rtno ječo, drugi na 
večletno robijo. Ob vsem  tem  
jo je doletela še strašna vest, 
da je v 14. diviziji padel njen 
naj mlajši sin Pavle.

Simčeva družina je izgubila 
svojo skrbno in nepozabno 
mamo. m i vsi pa enega naj
boljših sodelavcev v najtežjih  
dneh vojne. Do zadnjega do
ma v Vojni vasi je  Ano Si- 
mec spremilo veliko ljudi.

JANEZ VITKOVIČ

Nobenih pregrad med 
vojsko in prebivalci

22. decembra, dan narodne obrambe, bodo v Beli 
krajini počastili z vrsto prireditev

Sneg je zapadel. Spet so zaživele bele poljane, ki najbolj navdušujejo najm lajše 
ljubitelje bele opojnosti. (Foto: S. Dokl)

ZAKAJ V KANIŽARICI TAKO MAJHNI ZASLUŽKI?

Nič čudnega, če v rudniku manjka delavcev
Zaradi majhnih osebnih dohodkov je med kanižarskimi rudarji 
vedno večje nezadovoljstvo —  Letos je šlo iz kolektiva že 139 

ljudi! Za 740 din na mesec noče nihče več delati v jami

Slabi položaj v kolektavu je nastal zato, ker so 
se življenjski stroški občutno povečali, cene prem o
ga pa so ostale enake, kot so bile 1965. V povprečju 
je kanižarski prem og celo za 10 odst. cenejši od cen, 
ki so bile določene s podražitvijo po reformi.

Tudi z boljšim  gospodarje
njem  in naraščanjem  sto ril
nosti ne m orejo povečevati 
plač, saj so v letošnjem  d ru 
gem polletju že tako načeli 
sklade. M edtem ko se je sto 
rilnost od leta 1965 povečala 
za 71 odst., so zaslužki na
rasli sam o za 55 odst. P ri
m erjava m ed letošnjim  in 
lanskim  letom  pove, da so 
se delovni učinki povečali za
12 odst., zaslužki pa sam o za
10 odst., zato osebni dohod
ki niso realni in pom enijo n i
žanje standarda zaposlenih.

Že 1000 ljudi 
v tujini

v zadnjih desetih letih 
je  zaposlovanje v občini 
Cmom elj poraslo za 57 
odst. Zdaj je  zaposlenega 
dobrih 19 odst. vsega pre
bivalstva ali 3600 ljudi, še 
vedno pa m anjka delovnih 
m est, zlasti za ženske. V 
tujino  je šlo na delo že 
1000 ljudi, med njim i tudi 
več strokovno usposoblje
nih delavcev. Povečano 
odhajanje v tujino  ima 
poleg gospodarske škode 
tudi posledice na vzgoji 
otrok, saj je  na viniškem 
koncu že 30 odst. staršev 
šolskih o trok v inozem st
vu.

Nezadovoljstvo je  udarilo na 
dan in delavci množično za
puščajo kolektiv te r  odhaja
jo  bodisi v tujinio ali pa v 
druge kolektive, k je r jim  nu 
dijo  boljše pogoje.

Letos je  od 310 zap>oslenih 
šlo iz kolektiva že 139 ljudi. 
Dobili so sicer druge delavce, 
največ iz Bosne, vendar je  
uvajan je  nove delovne sile 
povzročilo precej težav. Pro
izvodnja je  v drugem  pollet
ju  1969 močno upadla, in  če 
so hoteli obdržati zaslužke 
vsaj na sedanji, čeprav skro
m ni ravni, so m orali načeti 
sklade.

K akšni so torej zaslužki 
ljudi, ki so bili že od nek
daj m ed najbolje plačanim i?
V rudniku im ajo 136 visoko 
kvalificiranih in  kvalificira

nih  delavcev. P ri 48-umem 
delavniku (ne 42 urah!) v ja 
m i zaslužijo n a  mesec 1100 
din, m edtem  ko 139 p>ol kvali
ficiranih in  nekvalificiranih 
delavcev v jam i zasluži le 
740 din. Menda ni treba po
sebej poudarjati, da  je  delo 
v rudniku nekaj drugega kot 
proizvodnja v toplih in svet
lih tovarniških prostorih . Za
to  se nihče ne čudi, če za 
740 din ljudje nočejo več v 
jam o.

Ob teh nerazveseljivih po
datk ih  sm o vprašali d irek to r
ja  rudnika inž. Gida Rozma
na, kje vidi rešitev iz nasta 
lega položaja.

Odgovoril je: — Izhod je  
v zaustavitvi porasta  življenj
skih stroškov in cen repro 
dukcijskega m ateriala, sicer 
ni druge rešitve ko t povečati 
cene prem oga. Ta ukrep pa 
nam  ni 'n it i najm anj v š ^ , 
ker ne vodi nikam or in  sto ri
li bom o vse, da ga ne bi bilo 
treba  uresničiti. R. B.

P redstavniki družbeno-po- 
litičnih organizacij in  garni
zije so sestaivili obširen p ro 
gram  praznovanja ob dnevu 
narodne obram be. P rireditve 
bodo tra ja le  od  9. do 22. de
cembra^ vrstile  pa  se bodo 
na obm očju vse Bele k ra ji
ne. Rekli so, da bo tako so
delovanje ipostalo stalno. 
M ladina, borci in  vojaki bo
do sodelovali na  i>airtizanskih 
večerih, im eli p a  bodo tu- 
dd več štportnih teilcmovainj. 
Sklemjeno je, da bodo tefcc- 
m ovanja m ed m ladinski
m i ekipam i in  m oštvom  gar
nizije v nogometu, rokom e
tu , šahu, streljan ju , keg'lja- 
n)ju in  odbojki. Vsako leto 
nam eravajo zmagovalce špor
tn ih  srečanj nagraditi s p re 
hodnim i pokali, ki j>ih bodo 
podeljevali 22. decem bra in 
25. m aja.

Po osnovnih šolah, v gim- 
naaiji in poklicni kovinarsLd 
šoli bodo učenoi pisali do
mače naloge o narodni ob
ram bi, od kateri!} bodo naj
boljše nagrajene. V garniziji 
bo organiziran množičen 
obisk m ladine, k je r se bo
do zvrstili kulturni progra
mi, obenem pa bodo voja
ki seznanili mlade ljudi z

Jože Kolenc je po< 
novno izvoljen

K ljub slabem u vrem enu je  
bil v nedeljo, 7. decem bra, 
občni zbor občinskegar sindi
kalnega sveta Črnomelj na Vi
nici. Zbora so se udeležili tu 
di predstavniki republiških 
sindikatov te r predstavniki 
občinske sindikalne organiza
cije iz Kočevja in Novega m e
sta, V razpravi so govorili 
največ o gospodarstvu in te
žavah * km etijstva te r o ka
drovski politiki, obenem pa 
o vlogi sindikatov p ri razre
ševanju te h  vprašanj. Na obč
nem  zboru so izvolili novo 
občinsko vodstvo, za predsed
nika pa je  bil ponovno izvo
ljen Jože Kolenc. O bširno po
ročilo bo sledilo.

ČRNOMALJSKI DROBIR
■  BELTOV SINDIKAT se ie

pripravlja na novoletno prireditev, 
ki jo vsako leto organizira za otro
ke svojih zaposlenih. Otroke od
6. mesecev do 10. leta starosti bo 
obiskal dedek Mraz, in kot pravi
jo, ne bo priSel praznih rok.

■  GRIPA JE  ZAČELA RAZSA
JATI — Zaradi množične gripe 
med dijaki in profesorji gimnazi
je so morali na tej šoli za nekaj 
dni prekiniti pouk, verjetno pa 
bodo morali isto narediti tudi na 
osnovni io li. Prav tako Je začas
no zaradi gripe prenehal delovati 
režiserski krožek.

■  KRAJEVNA SKUPNOST JE 
POSKRBELA, da so zelo valovito 
cestišče skozi mesto začeli po
pravljati. Pri spomeniku padlih iz 
prve svetovne vojne, kjer Je bila 
cesta naJslabSa, so dela že konča
na. 2alostno Je, da nikoli ni do

volj denarja, da bi dokončno ure
dili v o d o v i in kanalizacijo vsaj 
po glavnih m estnih ulicah in bi 
nato cestišče prevlekli z asfaltom.

■  KLJUB ODLOKU, ki zahteva 
obvezno čiščenje snega s pločni
kov, ob prvem snegu tega v Čr
nomlju spet niso vsi upoštevali. 
Potrebno bi bilo že v začetku zi
me kršilce odloka predlagati v 
kaznovanje, sicer na' pločnikih ne

■  NA MLADINSKI KONFEREN
CI GIMNAZIJE so za novega 
predsednika izvolili Vinka Petru- 
na, za predsednika dijaške skupno
sti pa Antona Latem erja. Na kon
ferenci so predlagali, naj bi pro
fesorji dosledno javno ocenjevali, 
govorili so o samoupravljanju in 
o klubu tabornikov, kjer zaradi 
pom anjkanja denarja delo ne mo
re prav steči.

KOVICE « )
(mormijsM kmarm

Lepo slovesnost so v to
varni BELT pripravili v čast 
zaslužnim članom kolektiva. 
Ljudem , ki so že 10 let v 
kolektivu, so v znak prizna
n ja  podarili ročne ure,.^ de
narne nagrade pa so prejeli

Pri kmetih zmeraj 
manj denarja

Da ekonom ska moč kmeč
kega prebivalstva močno upa
da, dokazuje podatek, da 
im a v črnom aljski občini sa
mo 69 odst. kmetov in  74 od
stotkov km etov borcev p o tr
jene zdravstvene izkajanice, 
vsi drugi zaradi neplačanih 
davkov nim ajo n iti zdravst
venega varstva. K m etje dol
gujejo skladu za zdravstveno 
zavarovanje 520.000 din  od 
skupne obrem enitve 970.000 
din. Zaradi tega je  bilo v ob
čini že odpisanih 19 odst. ob
veznosti za zdravstveno zava
rovanje, m edtem  ko znaša 
povprečen odpis v kom unal
ni skupnosti sam o 9 odst. 
Odpise so m orali napraviti 
zaradi neizterljivosti in ele
m entarnih nesreč.

delavci in uslužbenci, Ui so 
v podjetju  nad 20 let, in to
variši pred  upokojitvijo.

Priananja za več kot 10-let- 
no delo so dobili: M arjan 
Miler, Jožefa Zupančič, Jože
fa A<Uešič, Peter Zalta, Tiho
m ir Tomc_ Mariija Lozar, 
Ivan Božič’evič, Paško Bilič, 
Jože Detela, Jože Starešinič, 
Vinko Segina, F rancka Saje, 
Amalija Domiž, K azim ir Kol- 
bezen, Štefan Vaj«, Ivan Jan 
kovič, Albin Stipanič, Zofi
ja  Vajs, Leopold Trdič, K ata
rina Vajs Jože Vlašič, Jan 
ko . Vrbeti^i, Vinko 2unič, Bo
židar Pišikiurič in Anton Si
monič,

Več kot 20 let pa so v Bel- 
tu  Jože Kump, Ivanka M irt, 
Anton Panjan, Drago Plev- 
ni'. ,̂ Amalija Polak in Pavel

K ot vsako leto razprodajam o tudi letos v mesecu 
decem bru razno tekstilno blago in konfekcijo po 
znatno znižanih cenah.

O tem  se p repričajte pri

O e le te k s t i l»  ČRNOMELJ

življenjem  v gairniziiji.
V decem bru bodo oficirji 

JLA obiskovali domače go- 
spodarstke organizacije in  se 
seznanjali z noiho<vimi uspe
h i in  težavami^ več razgovo
rov p a  bodo imedi tu d i s  
prebivalstvom  na  terenu.

Piredividenih je  še nekaj 
sprejem ov in  tm arišk ih  sre- 
čang, na praznični dan  pa  bo 
v čmomedjsiiem prosvetnem  
dom u tud i akadem ija;

Socialistična 
zveza vabi 

na {(onference
Vabimo občane na  letne 

konference krajevnih orga
nizacij SZDL in  h k ra ti na 
zbore volivcev, k je r bo tek 
la razprava o delu Socialis
tične zveze, o  \ire sn ič itv i 
program a javnih del te r o 
stanovanjskih posojilih bor. 
cev. Sprejem ali bodo utd i 
načrte  za bodoče delo 
SZDL.

13. decem bra bodo kon
ference in zbori volivcev 
ob . 18. u ri v cj^ovni šoli 
Crm ošnjice p ri Bukovcu v 
Kotu in  v prosvetnem  do
m u v Semiču.

14. decem bra bodo se
stanki ob 9. uri: v zadruž
nem dom u Adlešiči, v zad
ružnem  dom u D ragatuš in 
v osnovni šoli Dobliče, v 
gasilskem dom u Stražnji 
vrh, v osnovni šoU na 
Štrekljevcu in v gasilskem 
dom u v Tribučah. Ob
10. u ri na Sinjem  vrhu 
v osnovni šoli.

15. decem bra ob 18. u ri 
bo konferenca v Črnomlju, 
v prosvetnem  domu.

19. decem bra ob 18. u ri s 
bodo sestali občani Kani
žarice v sam skem  domu.

f

Spomnili so se tistih, ki so dolga 
leta v „BELTU“ razdajali svoje moči

Na prisrčni tovarniški slovesnosti so razdelili priznanja

Zupančič, m edtem  ko se od 
kolektiva poslavljajo Leopold 
ICozjan, Mariija Milek, Anton 
Vajs in Jožef Doltar.

Za požrtvovalno delo In 
vestno opravljanje službe so 
44 zaposlenim  razdelili še 
knjižna darila. Po prisrčnih  
nagovorih d irek to rja  tovarne 
in predsednika delavske
ga sveta so slavljence pova
bili na piygrizek v tovarni
ško menzo.

Poezomost uprave in samo- 
upravrdih organov Belta je 
naletela na globoko l^alež- 
nost. M arsiudo, ki je  m islil, 
da stalnosti niliče več ne ce
ni, je dobid na proslavi veli
ko m oralno opo(ro, k ar bo 
delavcem in uslužbencem  vli
lo novih mo6i za še uspeš
nejše opravljanje nalog.

Kultura je premleta
v  črnom aljski občini je 

končana javna razpra'/a o 
osnuftku zakona o kulturnih  
skupnostih in financiranju 
kulturnih  dejavnosti. O lem 
so rasaprajvljali v zavodu za 
kuLturno-prosvetno dejav
nosti, v zvezi kulturno-pro- 
svetnih organizacij, v občin
skem svetu za kulturo, v 
ljudski knjižnici, na predsed
stvu občinskega sindikalnega 
sveta, v izvršnem  odboru ('b- 
činske konference SZDL ter 
končno na občinskem posve
tovanju, k jer so sodelovali 
tudi predstavniki gospodar
skih organizacij, šol in druž
benih organizacij. V glavnem 
je bil osnutek zakona dobro 
sprejet, predlagali pa so se
dem dopolnil oz. sprem em b.

sprašuje, kaj 
združitvami

SZDL 
je z

Na odboru m estne organi
zacije SZDL v Črnom lju so 
razpavljali o delu v prihod
njem  letu te r  sklenili, da se 
bo organizacija bolj ukvar
ja la  s kulturno  dejavnostjo, 
z olepšavo m esta in organiza
cijo  predavanj o narodni ob
ram bi. Precej so govorili tu 
d i o dosedanjih integracij
sk ih  procesih v gospodarstvu 
te r  postavili zahtevo, naj ob
čina pripravi izčrpno analizo 
o uspešnosti dosedanjih zdru
žitev pri podjetjih . Predla
gali so tud i delo v več sek
cijah  tako za področje go
spodarstva, kom unalne dejav
nosti, turizm a in kulture. Na 
ta  način nam eravajo priteg 
niti k delu širši krog ljudi.



Dedek Mraz 
zbira denar

O bčinska zveza društev 
prijateljev  m ladine v Met
liki se že p rip rav lja na 
organizacijo novoletnega 
slavja za otroke. Denar so 
začeli zbirati p ri domačih 
delovnih organizacijah in  
p ri podjetjih  izven občine. 
Z brana sredstva bodo raz
delili po vseh šolah, k je r 
bodo prired ili novoletne 
prireditve z dedkom  M ra
zom. K upiti nam eravajo 
kolektivna darila, m anjšim  
otrokom  i>a bodo p rip ra 
vili tudi skrom na darila  in 
jKJgostitev.

Zaostriti osebno odgovornost komunistov
Na občinski konferenci Zveze komunjstov v Metliki so 27. novembra 
sklenili, da bodo od vseh članov zahtevali, naj vsak na svojem delovnem 

mestu dosledno uresničuje sklepe organizacije

P o  u v o d n em  p o ro č ilu  s e k re ta r ja  o b č in sk e  k o n fe 
re n c e  Zveze k o m u n is to v  M a rtin a  š te fa n ič a  in  po  
p o ro č ilih  k o n tro ln e  te r  re v iz ijsk e  k o m is ije  so  ra z 
p ra v lja li o d o se d a n je m  d e lu  in  k r itič n o  o cen ili t i s ta  
p o d ro č ja  d e lo v a n ja , k je r  b i la h k o  več doseg li.

Ugotovili so, da je bilo v 
m inuli m andatni dobi največ 
;ruda vloženega v študij gra
diva s sej centralnega kom i
te ja  ZKS in izvršnega b iro ja 
predsedstva CK ZKJ. G radi
vo so predelovali tako v ko
m iteju kot v vseh osnovnih 
organizacijah in na skupnem

sestanku političnega aktiva. 
P ri tem  se je  izkazalo, da 
praksa ni zm eraj dohajala 
načel. Prav zato je  bilo skle
njeno, da je  treba zaostriti 
osebno odgovornost kom uni
stov, zlasti vodilnih, da bi 
vsak na svojem delovnem 
m estu uresničeval sprejete

Komunalno podjetje gradi v noveci naselju 9-stanovanjski blok za trg . Večino 
stanovanj so o d k u p a  podjetja, nekaj pa tudi zasebniki. Blok bo vseljiv jeseni 
1970, pod streho pa ga nam eravajo spraviti čim prej. Tudi prvi sneg del ni prekinil.

PIŠE IN2. JULIJ NEMANIČ:

Vinogradništvo ima največ možnosti za razvoj
Metliško kmetijstvo išče poti za napredek in razvoj ter možnosti, 
da bi kmet za svoje težko prigarane pridelke dobil ustrezno pla
čilo —  Strokovni prispevek inž. Julija Nemaniča bo gotovo kori

sten napotek vsem, ki se ukvarjajo z vinogradništvom

Od km etijskih ku ltu r na 
področju občane M etlika im a 
najboljše pogoje 2a  obstoj in 
razvoj vinogradništvo. K akšni 
so ti  pogoji? Predvsem  zelo 
uigodne podnebne in talne 
razm ere, m etliško vino je  ze
lo iskano na slovenskem tr 
žišču, velike kletne zmoglji
vosti, bodisi v zasebni ali 
družbeni lasti.

Zaščita porekla vina, ki je 
v letu 1969 tudi v Sloveniji 
možna, zagotavlja vinograd
niku, da bo sam  dobil pla
čilo za svoj tru d , in ne kdo 
drug, fci je doslej zlorabljal 
im e proizvajalčevega vina. 
Da pa bi zs^otovili obstoj te  
pom em bne km etijske pano
ge, m oram o čim prej začeti z 
načrtno  obnovo ostarelih  vi
nogradov po določenem siste
mu:

VELIKE PARCELE IN 
SORTNE TRTE

Novi nasadi m orajo b iti za
sajen i z glavnimi sortam i tr 
snega izbora za belokranjski 
okoliš. Priporočam o m c^ro  
frankinjo , žam etno črnino, 
nvJdro Portugalko, kraljevi
no in laški rizling. Dopustno 
b i bilo saditi tud i šentlovren- 
ko, ki je bila v zadnjih petih 
le tih  odlična.

V inogradi naj bodo enosor- 
tnd, le velike parcele im ajo 
laliOco dve vrsti grozdja. S 
tem  bi poenostavili obdela
vo, zm anjšali bi število de
lovnih u r na hek tar in dobi
li izenačeno grozdje, ki dose
ga večjo ceno. M'ešanica raz
ličnih so rt grozdja, ki ne do
zori Istočasno, n i tako zani
m iva n iti za tu jca  n iti za 
k le tarjen je  v lastni režiji, ker

daje slabše vino. Vsaka sor-, 
ta  grozdja im a svoje zsnačdl- 
ne lastnosti, ki pa jih  lahko 
razvije le, če tem eljito dozo
ri.

S troške obnove lahko zma
njšam o, če hk ra ti rigolam o 
več parcel različnih lastnikov, 
ki so se odločili za obnovo. 
Po končanem  rigolanju se 
zem lja razm eri posam eznim 
lastnikom . V zvezi s tem  pa 
je  nu jna zložba zemljišč.

Vsako km etijstvo v svetu 
je  enkrat p red  vprašanjem  
kom asacije. To je  prinesel 
razvoj tehnike, in kdor hoče 
napredovati in ne preveč za
ostajata . za razvojem  indu
strije , m ora kom asacijo uve
ljaviti. Ako to  zan ikano , se 
odrekam o razvoju km etijstva. 
Takega prim era v svetu n i 
in  tista  družba, k i se tolaži 
z m islijo, da lahko živi samo 
od industrije, bo zanem arja
la  km etijstvo in  bo pisala 
sebi, zlasti pa bodočim  gene
racijam , sm rtno  obsodbo.

PREDNOSTI ZL02BE 
ZEMLJIŠČ

Zložba zem ljišč daje rezul
ta te , ki jih  sam o slepec noče 
videti:

1. zm anjšajo se proizvodni 
stroški in veča prideleik;

2. dosežemo večji učinek 
stro jev  ali vprege;

3. im amo prihranek na se
m enu in boljši izkoristek po
vršine p ri tra jn ih  nasadih;

4. dolžina poti se skrajša, 
m edtem  ko sto rilnost n ara 
šča.

K je je  vzrok, da se parce
le belokranjskih km etov ne 
zlagajo, temveč Se drobijo? 
Dejstvo je, d a  n i bilo dovolj

sklepe. Prav tako so menili, 
da je treba  doseči večjo 
idejno-politično enotnost.

K onferenca je  b ila m nenja, 
da so naloge p ri uresničeva
n ju  sm ernic in resolucij dol
goročnega pomena, m edtem  
ko je  v domačih razm erah 
najbolj potrebno p re iti k  od
kritem u obravnavanju težav.

V preteklem  času so kom u
nisti večkrat razpravljali tudi 
o težavah v gospodarstvu in 
s tem  v zvezi o nelikvidno
sti, ki v nekaterih  podjetjih  
povzroča precej preglavic.

Posebno poglavje dela pa je 
sprejem anje novih članov v 
ZK. V zadnjih dveh letih  je 
bilo v vsej občini na novo 
sprejetih  47 ljudi. Med temi 
so večinoma m lajši in sposo
bni ljudje. Istočasno pa je 
bilo zaradi nedelavnosti in 
k ršenja sta tu tarn ih  določil 
izključenih 30 komunistov. 
Pri sprejem anju novih čla
nov sta  im eli največ uspeha 
m etliška osnovna organiza

cija, ki je pridobila 27 čla
nov, in osnovna organizacija 
ZK v Beti, k je r je  bilo na 
novo sprejetih  17 zaposlenih.
V drugih akcijah p ri spreje
m anju novih članov niso op
ravili svoje dolžnosti. Tako v 
nekaterih  številčno močnih 
kolektivih, ki vključujejo p re 
cej m ladih ljudi, niso prido
bili prav nobenega novega 
člana v ZK.

Konferenca je  spregovorila 
tudi o težavnem pK )ložaju  
kmetov borcev.’

Rekli so, da je  krivično do
ločati priznavalnine po finan
čni moči posam ezne občine, 
ker se borci niso borili samo 
v občinskih m ejah, temveč za 
vso jugoslovansko skupnost. 
Ob prim erjavi, da v Celju 
znaša najm anjša priznavalni
na 200 din, v Metliki pa 60 
din, so ljudje užaljeni.

Izvoljena je  bila tudi nova 
konferenca, ki šteje 41 čla
nov, te r 11-članski kom ite, v 
katerem  je  pet novih Ijiidi. 
K er se je  konferenca precej 
zavlekla, so zaradi pom anj
kanja časa pooblastil, kom i
te, naj na prvi seji izvoli se
k retarja , političnega sekre
ta rja  in kom isije.

močne in vztrajne pobude s 
stran i družbe, da bi km ete 
prosvetljevala. K m etje so že 
večkrat dokazali, da so za 
napredek, potreben jim  je  
sam o dober zgled. Tudi v tej 
zadevi bi bil zgled najbolj 
prepričljiv  in b i prem agal 
starokopitno m iselnost kme
ta, ki brani, da bi ljudje p ri
stajali na zamenjavo parcel.

Tudi zakon o zem ljiškem  
m aksim um u je  -že zastarel. 
Cas ga je prehitel, tako da 
na nekaterih  področjih že za
vira napredeik. Nisem za to, 
da bi se km etje razvijali v 
specializirane vinogradniške 
km etije, lepo pa b i se dopol
njevale vinogradndško-živino- 
rejske km etije. Zemljišča v 
strm ini, ki so za vsako d ru 
go km etijsko kulturo  neupo
rabna, zasadimo z vinsko t r 
to. Dokazano Je, da dobim o 
na enoto površine v strm ini 
večji dohodek kot v kateri
koli km etijski ku ltu ri v rav 
nini. Na njivah v ravnini pa  
lahko pridelujem o krm o za 
živino v obliki travnokrm nih 
m ešanic in detelj. Ti dve de
javnosti bi zahtevali od kme
ta  m anj delovnega časa. Na 
spom lad, ko je  v vinogradih 
največ dela, nim am o n a  trav
n i h  kaj iskati, prav tako ne 
jeseni, v času trgatve. Taka 
specializiranost bd razbrem e
nila km eta raznolikih opra
vil, lahko b i s i organiziral 
r e ^ o  prehrano in  urejem de 
lovni čas. Za ti dve dejavno
s ti b i si km et lahko tud i iz
popolnil znanje, m edtem  ko 
ena oseba ne m ore b iti dob
ro  podkovana v poljedelstvu, 
sadjarstvu , vinc'gradništvu, 
v rtnarstvu  In živinoreji.

(N adaljevanje prihodnjič)

„Do solz smo bili ganjeni"
Pri Ani Črnugelj, eni izmed nagrajenk tovarne 

BETI za desetletno delo

Leta 1959 je  Ana Cmu- 
gelj iz Rosalnic začela de
la ti v BETI, toda v prosto
rih , k je r je zdaj KOMET. 
Sedanje tovarne še n i bi
lo. K ot je  povedala, so 
ta k ra t delali še bombažne 
izdelke, svilo in  zavese. 
Sele 1960 so se preselih v 
novo tovarno.

— Sprva sem  bila adm i
n istra to rka  v t^ m ičn i p i
sarn i, — je  dejala. Zdaj 
že sedm o leto delam  kot 
blagovni knjigovodja.

— Kako se počutite v ko
lektivu?

— Prav dobro. Tovarna 
m i je  že p red  le ti dala 
stanovanje v bloku. D ru
žine nim am , in  če ne bi 
bila rahlega zdravja, se 
ne bi prav  nič pritoževala. 
Naš kolektiv pa je  že to
likšen, da se m ed seboj 
sploh ne poznamo. Zdaj 
je  BETI povsem nekaj 
drugega, kot je  bila. .

— Ali im ate v službi ve
liko dela in  kako upora
bite p rosti čas?

— DeJa je precej in ra 
d a r a  opravljam . Ob popol
dnevih ali večerih pa mi 
je naj ljubša zabava plete
nje.

— Ste pričakovali, da se

vas bo kolektiv spomnil 
ob 10-letnici?

— Vedeli smo, da nekaj 
pripravljajo , a nismo m i
slili, da lx) slovesnost ta 
ko lepa, in tudi takih da-

ril nism o pričakovali. Ko 
so nam , dolgoletnim  delav
cem, na proslavi govorili 
in se zahvaljevali, sm o bi
li vsi po vrsti do solz ga
njeni. R. B.

Šahisti bi radi 
svoj klub

M etliški šahisti p ripravljajo  
ustanovitev lastnega kluba, 
m edtem  ko so doslej delovali 
v sekciji TVD Partizan. Usta
novni občni zbor predvidevajo
v začetku decem bra, še pred  
novim letom  pa  bodo pova
bili enega vidnejših sloven
skih šahistov (verjetno popu
larnega Albina Planinca) na 
predavanje in  sim ultanko. Ne
davni šahovski dvoboj med 
M etliko in  Črnom ljem  pa je 
bil le uvod v sam ostojno de
lo m etliških ljubiteljev šaha.

Gripa tudi 
v Metliki!

2e kakih 10 dni m etliški 
občani obolevajo za gripo, 
k i se zaenkrat javlja v 
lažji obliki. Bolezen se lo
teva o trok  in starejših , 
m edtem  ko ostarelih  ljudi 
na srečo še ne napada. 
Zdravniki v zdravstvenem  
dom u im ajo vsak dan op
ravka s približno 10 obole
lim i za gripo.

64 prošenj za 
odpis davkov

M edtem ko so letos na me
tliški občini p rejeli samo 2 
pritožbi zoper odm ero na do
hodke od km etijstva, pa je do 
konca oktobra k ar 64 obča
nov vložilo prošnje za odpis 
davkov. Prosilci v glavnem na
vajajo nezm ožnost plačila za
rad i težkih življenjskih raz
m er, polovica pa je  takih, ki 
že več let prosijo  za davčni 
odpis. Zadeve bo reševal svet 
za gospodarstvo in  finance.

Tudi v Metliki podpo
ra železnici

Na m etliškem  obm očju do
slej n i bilo nobenega odziva 
navpis posojila za jugoslo
vanske železnice, zato sta ob
činska konferenca SZDL in 
občinski sindikalni svet skle
nila podpreti prizadevanja za 
m odernizacijo železnic. Te 
dnd bodo na posvetu z d irek
to r ji podjetij in  predsedniki 
delavskih svetov obravnavali 
m ožnosti za vpisovanje poso
jil. K ot kaže, pridejo v po
štev predvsem  k o l^ iv n a  po
sojila.

Dragatuš: RK se 
je izkazal

O dborniki krajevne organi
zacije Rdečegia križa v Dra- 
gaitušu so prizadevno pobira
li denarno pomoč za Banja
luko. Na obm očju organiza
cije so zbrali kar 1051 din, 
m edtem  ko je  večji del zapo
slenih žrtvovail enc>dnevni za
služek. ZIbiralna akcija bi lah
ko še bolj uspela, če bi ime
li v nekaterih h išah in vaseh 
več socialnega čuta. P. B.

Slamna vas na tes
nem z denarjem

Področje krajevne skupno
sti Slam na vas im a več k ra 
jevnih problem ov, ki jih  n i 
mogoče rešiti s pičlim i sred 
stvi iz dotacije občinskega 
proračim a. Začeli so poprav
lja ti sta ro  vaško hišo, k je r 
im ajo sestanke, im ajo kup 
slabih potov, vas Boldraž bi 
rada vodovod itd . Za skupna 
dela so se odločili V&ščanl za 
samopHspevek, izkazalo pa  se 
je, da  ga davčna uprava na 
občini ni iz terjala od nekate
rih  posam eznikov, k i niso ho
teli plačati. Na sestanku SZDL 
so ljudje zahtevali, naj na ob
čini to  stvar čim prej uredi
jo .

SPREHOD PO METLIKI

Srečno novo 
leto želi

i

■  LEPO, RAZMEROMA TOPLO 
VREME je letos držalo vse do 
konca novembra in so ljudje ta 
k rat našli celo zrele jagc^e. Zad
n ji dan v mesecu pa se je v r^ne 
sprevrglo v sneg. Nato Je pritisnil 
mraz in v noči na 5. december Je 
zaCelo snežiti. Sneg Je naletaval 
tudi naslednje dni. Tako se Je le
tos sicer pozno, a vendar krepko 
napovedala prava zima.

■  ZA ' AMERIŠKO DRSALNO 
REVIJO, s katero bodo od 23. do 
29. decembra gostovali t Ljublja
ni priznani umetniki na ledu — 
med njim i so nacic»ialni, olimpij-

in svetovni prvaki! — Je tudi 
v Metliki prepejšnje zanimanje. 
Prijave za obisk revije sprejema 
tukajšnja turistična pisarna.

■  AKADEMSKI PEVSKI ZBOR 
»TONE TOMŠIČ« iz Ljubljane Je 
pred kratkim  gostoval v Metliki. 
Na žalost dvorana ni bila tako za- 
sedMia, kot so pričakovali prire
ditelji, vendar je  med poslušalci

in pevci takoj nastal prisrčen stik, 
ki Je trajal vse do kcmca kvalitet
nega programa.
■  MLADINSKA IGRALSKA SKU. 

PINA »OSIP SEST« in foto kino 
klub Fokus sta s programom zares 
navdušila gledalce. Recitacije so 
se prepletale z lepimi barvnimi 
diai>ozltivi in tr« n i kratkim i fil
mi, od katerih ao vzbudili zani- 
nMi^je zlasti »Vrvarji«. V tem etno
grafskem zapisu Je bil prikazan 
običaj prebivalcev Bušinje vasi 
nad Metliko, kjer je še danes na
vada, da na pustni torek pletejo 
konopljene vrvi.

■  PRI NEKATERIH VISOKA 
AMORTIZACIJA. Podjetja Beti. 
Komet, K(xnunaIno podjetje in 
M etlikatrans odvajajo največ 
amortizacije za osnovna sredstva, 
zato GO že v  9 mesecih letošnjega 
leta skoro v celoti lu'esničila letni 
plan amortizacije. Pri Kometu in 
Komunalnem podjetju Je ta plan 

presežen.
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Danes 
seja skupščine

Danes bo zasedala občinska 
skupščina na 7. skupni seji 
obeh zborov. Na dnevnem 
redu je  razprava o izobraže
vanju in vzgoji, o obram bnih 
pripravah v zrvezi z zakonom 
o naarodni obram bi in o pre
im enovanju km etijske šole 
Grm. Skupščina rešuje da
nes tuda več prem oženjsko
pravnih in upravnoprav- 
nih zadev.

Novi komite kon
ference ZK

N a prvi seji nove občinsLce 
konference ZK  v Novem me
stu  so bili izvoljeni v komite: 
za sekretarja  kom iteja Boris 
Gabrič, za člane pa': Rudd 
B erger, Pavel Car, Jože Pal- 
kner, Janko Gregorič, Miha 
H rovatič, Jože Pekolj, Ru
dolf P iškur, Drago Reba, 
Ludvik Simonič, M arjan So
m rak, Joža Škufca, Jože Štok, 
Janez šu š ta r in M iroslav Vu- 
te.

Del davkov za 
otroško varstvo
v  prihodnje bo tudi del p ri

s p e v a  od dohodka iz kme
tijstva nam enjen za otroško 
varstvo. ObčinSiki skupščini 
bo predlagano, naj bi nam e
nila za otroško varstvo
10 odst. od prispevka od od
hodka iz km etijstva, kar bi 
zneslo okoli 140.000 din na 
leto. Ta del prispevka bo la
hko uporabljen kot osnova za 
najem anje '.-credatov iz repub
liškega sklada za otroško 
varstvo.

Kako pritegniti 
člane zveze

Na prvi seji koniisije za 
organizacijo in razvoj ZK no
ve občinske konference ZK 
so razpravljali o tem , kako 
oživiti delo te  kom isije in po
seči v delovanje organizacij 
ZK s stvarnim i predlogi. 
Osnovna ugotovitev v razpra
vi je  bila, naj bo kom isija 
jedro , okoU katerega bo tre 
ba zbrati delavoljne kom uni
ste  iz organizacij. V okviru 
kom isije bodo razdelili delo 
po pK)sameznih pom em bnej
ših vprašanjih in pripraviU 
delavni program , k program 
skem u delu p>a bodo spodbu
jali tudi organizacije.

Novi predsednik: 
Franci Cvelbar

P rejšn ji četrtek  zvečer je 
bila v ginm aziji letna kra
jevna konferenca SZDL No
vo mesto—I. teren, na kateri 
sta  prof. Dušan Modic in do- 
sedjm ja predsednica Ria Ba- 
6er poročala o delu organi
zacije v zadnjem  obdobju. 
O ra j^ b a n i dejavnosti k ra 
jevne skupnosti v m estu je 
govoril Pavle Ajdič, razprava 
pa je  m ed drugim  opozorila 
zlasti na pereča vprašanja, 
k i tišče prebivalce v podalj
šku Koštialove ulice. Tam 
n i ne urejene ceste ne kana
lizacije; zlasti zavoljo sled
n je  pa je  med lastniki hiš in 
občani v tem  predelu čeda
lje  več jeze in upravičenega 
negodovanja. O zadevi bomo 
v našem  listu  v kratkem  ob
širneje poročali.

Članom SZDL sta  na kon
ferenci odgovarjala tudi od
bornika ObS Jože Fabjan te r 
inž. Peter Ivanetič, pri volit
vah pa so za novega pred 
sednika krajevne organizaci
je  predlagali F rancija Cvel
barja , pravnika p ri ObS.

Tg.

Gorelo je
v torek, 9. decem bra dopol

dne, so novomeški poklicni 
gasilci pogasili ogenj, ki je 
zajel drvarnico, s \^ ja k e  in 
svinjsko kuhinjo, last Jane
za Sekule iz Regerče vasi 55. 
Požar, ki je  nastal Iz ognja 
pod kotlom  v svinjski kuhi
n ji, ni povzročil posebne ško
de.

Pod Trško goro - za preskrbo
Pod Bajnofom bo zrastel center za preskrbo Novega mesta -  Tudi to naj 

pomaga, da bo Trška gora ostala vsaj takšna, kot je zdaj

Pod Trško goro, m alo pod nekdanjo graščino Baj- 
nof, že sto ji obrat Ljubljanskih m lekarn, KZ KRKA 
Novo m esto pa tam  pravkar dokončuje sodobno 
rutninarsko klavnico. Ljubljanske m lekarne so že 
asfaltirale dovozno cesto od avto ceste do svojega 
obrata in njegovo okolico. V prihodnjih  letih bo tu  
zrasel pravi preskrbovalni center za Novo mesto: 
tu  je  v načrtu  tudi gradnja nove klavnice za živino.

N ačrti za to so najnovej
ši: pbrodila jih  je  nu ja  zara
di h itre rasti industrije in 
prestavitve rX)vomeške obvoz-

Premalo 
zastav

Pred dnevom  republike 
sm o opozorili na dolžnost 
obešanja zastav po občiTU 
skem  odloku o hišnem  re
du. Tokrat je  viselo po 
m estu  več zastav kot si
cer, še vedno pa je bilo 
precej hiš, ki zastav niso 
obesile. Po uradnih ugo
tovitvah v središču mesta  
niso visele zastave: na
Ljubljanski cesti na hišah 
št. 1, 26 in 30, na Cesti 
kom. Staneta na hišah 1,
3, 4, 5, 8, 14, 19 in na stav
bi, v kateri je  prodajalna 
ALPINA, na Glavnem trgu 
na hišah št. 1, 4, 5, 8, 12, 
13, 15, 16, 22, 31, 32 in na 
stavbi v kateri sta Mla
dinska knjiga ter ELEK
TROTEHNA, na Partizan, 
sk i cesti na hišah št. 1, 2,
3, 4, 8, 9, 11, 12 in 13. V 
uredništvo sm o prejeli ne
podpisano pismo, v kate
rem  je pregled hiš, k i n i 
so imele zastav, iz 17 ulic 
in trgov. Pisci (»občani I, 
terena«) obsojajo malo
m arnost lastnikov hiš in 
zahtevajo kazen. Pisma 
žal ne m oremo uporabiti, 
ker je nepodpisano. Upa  ̂
mo, da bo tokrat prott 
kršiteljem  občinskega od
loka, ki so uradno ugo  
tovljeni, sprožen postopek

ne ceste. Prvotno je bil na
m enjen prehram bno predelo
valni industriji p rostor v Lo
čni. Zlasti prestavitev bodo
če novomeške obvozne ceste 
je  nekaj teh načrtov podrla.

Tako bo  pod B ajnosom  na
stal m ajhen preskrbovalni 
center, v katerem  bo razen za 
že om enjene obrate še dovolu 
p rostora  za km etijsko sred 
n jo  šolo Grm in za veterinar- 
Siko postajo. K m etijska sred 
n ja  šola Grm se m ora seliti 
zaradi potreb IMV, veteri
narska postaja pa bo prav ta 
ko m orala zaradi razvojnih 
potreb tovarne zdravil K ŠK A  
iz dosedanjega prostora.

2Jamisel ima dve dobri pla
ti: prva je  ta, da bodo di
jak i km etijske srednje šole 
im eli tik  ob šoli več obra
tov, v katerih  bodo lahko do
bili stvarno predstavo o tem , 
tcar se bodo učila (m lekarna, 
klavnici, veterinarska posta
ja ). Druga dobra stran  pa je 
tudi v tem , da bo s ta.ko za-

Kako uresničujemo 
sklepe?

13. in  14. decem bra bo v 
B ohinju sem inar, na katerem  
bodo razpravljali predsed
niki m ladinskih tovarniških 
aktivov o uresničevanju sta 
lišč s problem ske konferen
ce o m ladini v delovnih or
ganizacijah. Sem inarja se 
bodo udeležili tudi vsi pred 
sedniki m ladinskih aktivov 
iz večjih delovnih organiza
cij iz novomeške občine, ki 
bodo spregovorili o tem , ko
liko mladine je  v sam ouprav
nih organih in na kakšne te
žave naletijo p ri svojem de
lu.

mišljerjo uporabo dokaj ob
sežnega obm očja pod Trško 
goro m orda le zaustavljena 
gradnja počitniških hišic ̂ s 
kateriani je  prvotna naravna 
podoba T rške gore že dokaj 
skažena.

Denar, Id bo potreben za 
preselitev km etijstie srednje 
šole G rm  in  za gradnjo nje
nih novih prostorov bo p ri
spevala IMV, za prestavitev 
veterinarske postaje pa to 
varna KRKA. O dprto je  sa
mo še vprašanje investitorst- 
va za novo klavnico.

Razen Mesno prehram bene
ga podje tja  Novo m esto, ki ne 
kaže kakšnega posebnega za
n im anja za gradnjo nove 
kovnice, se lahko za to po
tegujeta še dve podjetji: kme
tijska  zadruga KRKA in tr 
govsko podjetje DOLENJKA, 

M. J.

Brez komisijske?
Občinska skupščina je na 
eni izmed jesenskih sej 
sprejela sklep o likvidaci
ji kom isijske trgovine v 
N ovem  mestu. V obraz
ložitvi predloga je  bilo 
povedano, da ustvarja ko
m isijska trgovina soraz
m erno m ajhen promet, da 
zato njen prodajni pros
tor na Glavnem trgu ni 
najboljše izrabljen, da so 
njeni prostori potrebni za 
preselitev ASTRE zaradi 
predvidene gradnje podho
da za pešce in da kom i
sijska odvaja sorazmerno  
majhne družbene dajatve 
ter da je poslovodkinja da~ 
la odpoved. Povedano je  
bilo tudi to, da kom isij
ska vztraja pri prodajalni 
na Glavnem trgu, da pa us
trezne prodajalne na Glav
nem  trgu ni mogoče najti.

Ob toliko dejstvih pa so 
nekaj pozabili: kom isijska

trgovina je imela veliko 
težav zaradi preselitve iz 
prvega lokala v začasni lo
kal na Glavnem trgu. V 
tem  času je  poslovodkinja  
prejemala zelo m ajhen  
osebni dohodek, nekaj ča
sa pa se m u  je  celo od
povedovala. Po preselitvi 
v obljubljeni lokal (v nek
danjo »Suho robo«) se je  
prom et spet povečal. Ko  
je poslovodkinja poleti le
tos prejela od’’x)ved tega 
lokala, je  bila po več pre
selitvah (k i kom isijsk i n i
so bile v korist!) tako pri
zadeta, da je dala odpoved. 
In  še nekaj je  nerešeno: 
vprašanje, k je  bodo rev
ni ljudje,, k i so doslej kiu 
pili v  kom isijsk i trgovini 
prenekateri kos ponošene 
obleke in obutve, kupovali 
takšno blago odslej. Mor
da bi se z malo dobre vo
lje le dal najti primeren  
lokal tudi za komisijsko?

n

KMETIJSKA ŠOLA GRM SE BO PRESELILA

Namesto pšenice - avtomobili
Med IMV, kmetijsko šolo Grm in ObS Novo mesto je podpisana 

pogodba o obveznostih v zvezi s preselitvijo šole

Ko je  bil letos predlagan občinski skupščini v odo
britev zazidalni načrt industrijskega rezervata za 
IMV, je  to povzročilo precejšnje p resen eča jo . IMV 
je  razgrnila pred skupščino svoj obsežni m  veliko
potezno zasnovani načrt razvoja, ki je  terja l prese- 
Utev km etijske srednje šole Grm. že  na tej seji so 
predstavniki IMV dali zsagotovilo, da bodo grmski 
šoli našli drug ustrezen p rostor in prevzeli vse stro 
ške zaradi prem estitve šole. V sorazm erno kratkem  
času so ti obeti že pred uresničitvijo.

Tako ne sme ostati!
v Novem mestu menijo, da bo treba zakonska 
osnutka o zdravstvu in zavarovanju spremeniti

Občinska konferenca Soci
alistične zveze ■ in občinski 
sindikalni svet v Novem m e
stu  sta priredila 4. decem bra 
popoldne razpravo o dveh no
vih slovenskih zakonskih os
nutkih: o zdravstvu in zdrav
stvenem  zavarovanju. Raz
prave se je  udeležilo prem a
lo zdravstvenih delavcev.

Za/.tonski osnutek o zdrav
stvu je  obrazložil dr. Albin 
Pečavar, d irektor Zavoda za 
zdravstveno varstvo, o novo
stih  zakonskega osnutka o 
zdravstvenem  zavarovanju pa 
je  govoril Franci G ričar, na
čelnik v Zavodu za socialno 
zavarovanje v Novem m estu.

V razpravi so se med dru 
gim zavzeli za to, da bi zdrav
stveni centri še nadalje ob
stajali, tako tudi center v 
Novem m estu, ker zakonslci 
osnutek o zdravstvu ne pred
videva organa, kd bi skrbel 
za program iranje zdravstve
nega varstva.

Več pripom b so Imeli 'a  za
konskem u osnutku o zdrav
stvenem  zavarovanju. Pred
vsem so poudarili, da osnu
tek ne daje nobenih možnosti, 
da bi naposled uredili zdrav
stveno zavarovanje kmetov, 
ki je že leta in leta do vratu 
v dolgovih. Ce bo pri tem 
tudd ostalo, bodo v kmečkem 
skladu še m dalje  »vedrili 
vsi tis ti m ali posestniki, ki 
že do zdaj niso mogli plače
vati prispevkov.

Tudi z določilom, da je 
število prebivalcev m erilo za 
obstoj sLcupnosti zdravstvene

ga zavarovanja, zdravstvenih 
domov, bolnišnic in drugih 
ustanov, se v razpravi niso 
strin jali. Povedali so, da bi 
m orala biti edino m erilo za 
ustanovitev in obstoj ome
njenih institucij le gospodar
ska moč območja. S tem bi 
bila zagotovljena tudi sam o
upravna pravica, da občani 
lahko ustanovijo svojo zava
rovalno skupnost, če jo bo
do sposobni vzdrževati.

Na zadnji seji 25. novem
b ra , je sLcupščdna že poobla- 
la predsednika, da podpiše 
m enjalno pogodbo, k i jo  
sklepajo IMV, km etijska
srednja šola Grm in občinska 
skupščina Novo m esto. Pre
den je bil dosežen sporazum  
o m enjavi zem ljišč in o dru 
gih obveznostih, ki izhajajo 
iz preselitve šole, je bilo več 
pogovorov in 2jasedanj sam o
upravnih organov IMV in 
KSS Grm. Zaradi obojestran
skega razum evanja in uvidev
nosti obeh prizadetih je  p ri
šlo sorazm erno h itro  do spo- 
razimia.

Po pogodbi, ,ki jo Je ob
činska skupščina potrdila s 
svojim  sklepom, se km etij
ska srednja ^ l a  Grm obve
zuje prepustiti v uiporabo 
In dustriji m otornih vozil ze
m ljišča v izmeri 446.100 m^ z 
vsemi stavbam i na njih. Ta 
zem ljišča sOi na obm očju ka
tastrske občine Kandija. Na 
teh zem ljiščih iti stavbah se 
vknjiži družbena lastn ina IMV 
slectaja pa tega prem oženja 
n« sm e odtujiti ali obrem e
niti brea dovoljenja šole do

15. avgusta 1972., ko se bo 
šola preselila pod Trško go
ro.

In d ustrija  m otornih vozil 
Novo m esto izroči takoj po 
podpisu te pogodbe km etijski 
šoli Grm v uporabo zemljišča 
v katastoski občini žd in ja  vas 
(pod 1*rško goro) v izmeri 
440.441'. Izvzeta so zem
ljišča, na !.caterih bo IMV 
zgradila poslopja nove šole, 
dijaškega dom a in gospodar- 
gko-stanovanj'skega poslopja 
po načrtih , ki jih  bo p risk r
bela šola na račun IMV. Ta 
zem ljišča bo prevzela šola v 
posest 15. avgusta 1972. IMV 
bo na novi lokaciji šole ure
dila vse kom unalne naprave 
in priključke, poskrbela za 
zunanjo ureditev, uredila 
enak 'Sadovnjak, Lcot ga je 
imela šola na Grmu, in pla
čala vse stroške seUtve šole. 
Razen tega bo km etijski šoli 
povrnila tudi m orebitno ško
do na pridelkih, ki bo nasta

la na Grm u p red  preseJitvijo 
zaradi i>roizvodnje v IMV 
(zaradi saj In odplak te r  po
dobnega).

Občinska skiupščdna Novo 
m esto se po tej pogodbi ob
vezuje, da bodo zeradjišča, .ki 
jih  prepušča icmetijska šola 
v uporabo IMV na Grmu, 
uporabljena samo za nam e
ne, predvidene v okviru za- 
zicta.lnega načrta  industrijske
ga rezervata IMV.

Odibomiku, ki je na seji 
vprašal^ ali bodo prizadeti 
lastniki’ ki so jim  bila seda
n ja  zem ljišča km etijske šole 
odvzeta po nizki ceni ob zlož- 
bi zem ljišča na gotenskih 
njivah, dobili zdaj kakšno 
razlifKo, je  bilo pojasnjeno, 
da ne gre za prodajo zem
ljišč, am pak za menjavo m ed 
km etijsko šolo in IMV, in 
da torej ne m orejo pričako
vati kakšne razlike. Druge
mu odborniku, ki se je zani
mal, kako, da bodo zem lji
šča pod Trško goro, so 
bila obljubljena na občini ne
katerim  lastnikom  za zamen
javo, zdaj darja km etijski šo
li, pa je bilo pojasnjeno, da 
takšnih obljub na občini ni
hče ni mogel dajati, ker so 
bila ta zem ljišča do zdaj v 
posesti KZ KRKA_ Novo me
sto.

Tovariško srečanje Itot še nil(oli
K akšno bo tovariško sreča

nje m ed novomeškim i sred 
nješolci in pripadniki JLA 
22. decem bra, je zdaj že zna
no. Posebna kom isija, ki so 
jo  sestavljali starešine JLA 
in vodstvo m ladinske organi
zacije, je  že Izdelala natan 
čen program . TIS bo razpi
sala natečaj za najboljši 
spis na temo sodobnega živ
ljenja JLA, občinska konfe
renca ZMS pa nagrade za 
najbolje oprem ljen stenčas 
ob dnevu JLA.

22. decem bra bo več kot 
1000 srednješolcev obiskalo 
vojake v Bršlinu. V vojaš
nici bodo poslušali predava
nje o JLA in gledali filme, 
potem  pa bodo prisostvova
li vojaški svečanosti. Ogle
dali si bodo učilnice in ka
binete, v katerih  delajo In 
se učijo m ladi vojaki, potem  
pa bodo z njim i tekmovali 
v šahu in stre ljan ju . V vo
jašnici si bodo srednješolci

lahko ogledali tud i najboljše 
in nagrajene stenčase in raz
stavo o SKOJ.

Snega je namelo . . .
30. novem bra zju traj se je  

prebudilo Novo m esto, pobe
ljeno s snegom. S pluženjem 
m estnih ulic in cest so zače
li takoj, ko je  napadlo kakš
nih 10 cm  snega. Glavne 
vpadnice v m estu pluži po po
godbi. Cestno podjetje, druge 
ulice in trge pa Komunalno 
podjetje . Slednje ima v ta 
nam en 3 trak to rje  in 1 ‘ovor- 
njak te r letos kupljeni stro j 
za kopanje jarkov, ki Je upo
raben tu ^  za nakladanje sne
ga. Podjetje im a 3 pluge: ^  
za predvprego in 1 za vleko. 
Sproti so očistili vse ulice in 
trge, parkirišča in križišča pa 
so tem eljiteje očistili snega 6. 
in 7. decem bra. Z odvozom 
snega so začeli 8. decem bra 
na Glavnem trgu.

Oddelek za upravnopravne zadeve 
občinske skupščine Novo mesto

o b v e s č m
lastnike in uporabnike motornih in priklopnih vozil na ob
močju občine Novo mesto, katerim  poteče veljavnost regi
stracije 31. decembra 1960. leta, da bo

PODALJŠEVANJE PROMETNIH 
DOVOLJENJ ZA LETO 1970
od 5. do 1«. januarja 1970 v.sak dan od 7. do 15. ure In t 
sredo od 17. do 19. ure — razen ob sobotah, v prostorih
Uprave javne varnosti — Novo mesto. Jerebova ulica 1, pp
sledečem abecednem vrstnem redu lastnikov motornih in pri- 
klopnih vozil:

5. 1. 1970 od črke A — B 
6 1. 1970 od črke C — D 
7! 1. 1970 od črke E — G
8. 1. 1970 od črke H — J
9. 1. 1970 od črke K — L

12. 1. 1970 od črko M — N
13. 1. 1970 od črke O — R
14. 1. 1970 od črke S — U
15. 1 1970 od črke V — T
16. 1. 1970 od črke Z — 2

Vse potrebne tiskovine in informacije dobite v Novem me
stu, Jerebova ulica 1, V času rcRistracije bosta pošta in za
varovalnica poslovali na sedežu registracije.

Tisti lastniki ali uporabniki, ki ne nameravajo zahtevati po
daljšanja veljavnosti prometm^Ba dovoljei^a za tekoče leto, 
morajo vmlti evidenčne, tablice tukajšnjemu oddelku naj
pozneje do 30. januarja 1970. ,

Oddelek 
za upravnopravne zadeve 

NOVO MESTO



OBVESTILO O VRAČILU 
KOMUNALNIH TAKS

Občinska skupščina Novo m esto je  na svoji seji dne
23. oktobra 1969 razpravljala o vračilu taks na cestna 
m otom a vozila, plačanih za le ti 1968 in 1969.

Ugotovljeno je  bilo, da je  na osnovi odločbe zvezne
ga ustavnega sodišča skupščine SR Slovenije v aprilu  
1969 odpravila zakon o sprem em bah in  dopolnitvah 
zakona o kom unalnih taksah. V zveai s tem  je  tudi 
občinska skupščina Novo m esto odpravila tiste  določbe 
odloka 6 kom im alnih taksah, s katerim i so bile uve
dene takse na cestna m otom a vozila.

Gledle na navedeno je  skupščina sprejela sklep, da se 
vm ejo takse na cestna m otorna vozila, plačane za leti 
1968 in  1969, in sicer p ro ti predložitvi po trd ila o pla
čani taksi.

N adalje je  bilo ugotovljeno, da so takse na cestna m o
to rna vozila, plačane za leto 1968, v celoti porabljene 
za m odernizacijo cest, zaradi česar skupščina p r i p o 
r o č a  vsem, k i so plačali kom unalno takso za leto 
1968, da se vračilu le-te odpovedo.

Istočasno obveščamo vse, ki so plačali kom unalne tak 
se na cestna m otom a vozila, da bo davčna uprava ob
činske skupl^čine Novo m esto vračala kom unalne takse 
v uradnih  prostorih  v Novem m estu. Novi trg  9, vključ
no od 15. 12. 1969, vsak dan, razen ob nedeljah, od 7. 
do 14. ure, ob sredah pa tud i od 17. do 19. u re  do 
vključno 26. 12. 1969.

O pozarjam o vse, da bodo sredstva zaradi izteka p ro ra 
čunskega le ta na razpolago le do 31. 12. 1969.

SKUPŠČINSKA PISARNA
OBČINSKE SKUPŠČINE NOVO MESTO

TEŽKA SOCIALNA VPRAŠANJA V SUHI KRAJINI NEREŠENA

„Mi žanjemo pšenico pozimi!"
V Suhi krajini so ljudje že sl(oraj obupali -  Želijo si tako malo, da bi jim 

družbena skupnost to res lahko nudila -  Kam s številnimi starčki?

Vsak četrtek

DOLENJSKI LIST

N a, zadnji volilni konferen
ci kraje»vne konference SZDL 
na Prevolah v Suhi krajini 
so spet prišla na svetlo tež
ka vprašanja, ki jih  občuti
jo  vsi Suhokranjci na svoji 
koži (šikoda z a ra ^  divjačine, 
nezaposlenost, revščina ter 
starčLd),

Olani SZDL na konferenci 
so ugotovili, zakaj je  tako 
slab obisk. Odgovor je bil kot 
na dlani: ljudem  je  že vsega 
čez glavo. Ne verjam ejo več; 
zastonj pa ne bodo hodili ni
kam or! Zato, ker se v teh 
k rajih  težka življenjska vpra
šanja rešujejo tako po pol
ževo, da so potrpežljivi in 
drugače žilavi prebivalci tega 
našega pasivnega področja že 
skoraj obupali.

N ajtežja vprašanja so: šiio- 
da, ki jo  napravi divjačina na 
bornih suhokrajm sldh njivi
cah, FK>manjld)jdva (nobena) 
možnost zaposlitve, neizm er
na revščina in neugodna sta
rostna sestava ljudi. Nekdo je 
omenil: »Mi žanjemo pšenico 
pK>zimi: to so naši zobotreb
ci. Ce teh ne bi bilo, bi se 
m orali živi udreti v zemljo!«

Ljudje niso brez idej. Pred
lagajo; naj končno zginejo 
vsakoletni p rep iri okoli škode 
in  divjačine, naj lovci vza
m ejo vse suhokrajinske pose
vke v zaiuip! V prim eru, da 
so njive uničene, plačajo lov-

sladokusce: 
jelen, srna 
divji prašič 
in druga divjad
POIZKUSITE!

LOVSKE
SPECIALITETE
v novomeškem 

hotelu

KANDIJA

Klavnica-da ali ne!?...
Resno vprašanje: kako bo s preskrbo z mesom na tistih območjih, ki 

bodo po novem letu ostala brez klavnic?

z  novum letx>m bodo vse klavnice in 
predelovalnice v novomešikd občini prene
hale obratovati. Nobena nam reč ne ■zado
šča predpisom  pravilnika o m inim alnih 
higienskih in tehničnih pogojih aa obra- 
tx>vanje klavnic, m lekarn in  drugih obra
tov, za predeJavo m esa, mleka, rib  in 
ja jc , katerih  proizvodi so nam enjeni za 
no tran ji trg.

Mesnice bodo lahko obratovale še na
p re j. le da bo treba  meso in m esne iz
delke, k i jih  bodo p rodajali v n jih , voziti 
od dinigod. K onkretno iz klavnic in prede
lovalnic, k i zadoščajo predpisom  pravkar 
omenjenega pravilnika.

Ob tem  se v novomeški občini postav
lja  več vprašanj: prvo in  osnovno je vpra- 
šimje, zakaj po tolikih letih  govorjenja 
In obljub o novi klavnici te  klavnice še 
nim amo. Vmes je  bilo nekaj objektivnih 
vzrokov v 25vezi z lokacdjo, k i je  bila več
k ra t sprem enjena, najbrž pa j e  bilo tud i 
prem alo zavzetosti, da bi novo klavnico 
zgradili. Zadeva z lokacijo je  zdaj končno 
rešena in lokacija Je dokončno določena 
na Bajnofu pod Trško goro.

Drugio vprašanje sta  oc^rba z mesom 
bi denar za klavnico. Gotovo drži, da so 
b ila zadnja leta z om ejenim  izivoasom m e
sa in  nizkim i odkupnim i cenam i slabe 
spodbuda za živinorejce in  zlato obdobje 
za m esarje. V tem  času so lahko m esarji 
( n e  sam o naši!) zbrali precej več denarja 
k o t  včasih. T rditev, ki jo  zdaj ponaivljajo 
v  republiki, pa k ljub  tem u n e  drži v c e 
lo t i .  PraiviiJo, da tista  m esarska podjetja , 
k i  niso bila sposobna v  m inulem  zlatem

obdobju zbrati dovolj denarja za gradnjo 
novih klavnic in jih  zgraditi (predpig o 
klavnicah in predelavah je  bil objavljen 
že pred  poldrugim  letom ), ne zaslužijo, 
da bi živela še naprej. Zato bi bilo treba 
po m išJjenju v republiki s 1. januarjem  
dosledno uveljaviti predpis o klavnicah in 
predelovalnicah in tiste, ki m u ne ustre 
zajo, zapreti.

Naše obm očje je  žal še vedno nera 
zvito in nim a toliko denarja, kot ga je 
k je  dm god. Im a pa zato živinorejsko za
ledje. Sodobne klavnice in predelovalnice 
pa so že g ra d ili v razvitih obm očjih, tam , 
k je r nim ajo v svojem zaledju dovolj ži
vine. Zgodilo se bo to, kar je  običajno: 
od nas bomo živino vozili tja , od tam  pa 
k nam  m eso in m esne izdelke. U stvarjali 
se bodo monopoli, m i pa bomo od teh 
monopolov im eli zelo malo. Kvečjemu 
veliko mesa. kadar bo izvoz zap rt,-in  ze
lo m alo ali nič m esa, kadar bo izvoz od
p rt. Izbira in  kvaliteta m esa, ki ga bomo 
dobili, pa bosta gotovo slabši. Posebno 
vprašanje bodo ob tem  cene, ki jih  bodo 
prevozi gotovo pre<»j obrem enjevali.

Ob vsem tem  bi biJo le prav, ko bi v 
republiki razmisliU, ali res m oram o tr 
moglavo vztrajati p ri uveljavitvi predpisa
o klavnicah z novim letom. M orda bi ka
zalo narediti izjem o m ne zapirati tistih  
klavnic, ki so pripravljene prihodnje leto 
začeti graditi. Pri stvari gre nam reč za 
zelo občutljivo vprašanje preskrbe z me
som; ta  Pa je  najm anj rešljiva s centra- 
lizacdjo.

MILOŠ JAKOPEC

cl, če pa m škode, so rešeni 
plačila! N atezanja okoli t ^ a ,  
ali je  škoda m anjša ali več
ja , samo razburjajo  ljudi in 
ustvarjajo  vročo kri. Pred
log je  dan v prem islek. Mor
da ni najboljši! Vendar je 
treba do spom ladi najti us
trezno rešitev, dm gače bo v 
Suhi krajin i še huje, kot je 
sedaj,

V Suhi krajini ni denarja. 
Vsi vedo, da ta m .n e  bo ni
koli večjih industrijskih ob
ratov. N avdušujejo pa se za 
nekaj strojev znane tovarne 
RAŠICA^ 'iCi je  baje pred le

ti bila pripravljena odpreti v 
Žvirčah m anjši obrat. Želijo 
pa si tudi delo na domu. 
Ljudjem  bi prišel vsak dinar 
prav, zlasti ker ga potrebu
je jo  za vzdrževanje starčkov, 
ki s svojim  socialnim stanjem  
trkajo  na našo vest! V zgor
njem  delu te pokrajine je že 
zdaj več starih  ljudi, za ka
tere je vprašanje, kako bodo 
preživeli letošnjo zimo. O tro
ci so odšli v dolino, rešili so 
se Sikrbi zanje, stari ljudje 
pa životarijo in čakajo na 
tragičen konec . . .

SLAVKO DOKL

V naložbah je pre
malo kreditov

Pri naložbah v gospodar
stvo so bila udeležena sred
stva delovnih organizacij z 
80 odst., krediti pa z 20 od- 
sto t. Z la s ti'  v večjih delov
nih organizacijah je slišati 
kritike, da težko dobivajo 
kredite p ri bankah. Po dru 
gi stran i pa je res tudi to. 
da so naše delovne organi
zacije skušale kar se da hi
tro  uresničevati svoje raz
vojne prc^ram e, da pa pri 
tem  ni bilo ne dovolj p>o- 
bud in tudi ne možnosti za 

K združevanje denarja v go
spodarstvu.

Bolj suha je, kot sem mislila!
M ajda H eric, 23-letna bi

ologinja, uči prvo leto v 
Suhi krajini. Prvo delov
no m esto je  dobila na pre- 
volski šoli, kam or prosvet
ni delavci v glavnem p ri
hajajo za eno leto, potem  
pa jo  po najkrajši poti 
m ahnejo v dolino. Zani
mal nas je  prim er prosvet- 
ne delavke Majde, ki je za
pustila razgibano okolje 
in p rišla  v te kraje, kate- 
rih  se vsak že od daleč 
izogiba.

— Kako to, da ste prišli 
ravno v Suho krajino?

»Ni bilo drugega delov
nega m esta, zato sem mo
rala p riti sem.«

— K aj m enite o Suhi 
krajini?

»Bolj suha je, kot sem si 
kdaj m islila; ljudje so do
bri kot m alokje, razoča
rana sem samo nad alko
holizmom, ki razjeda su- 
hokranjske družine od 
znotraj in od zunaj.«

— Kako pa ste kaj za
posleni?

»Sem vodja mlečne kuhi
n je na šoU, razen tega pa 
so me še »potunkali« za 
tajnika KK SZDL. Cas mi 
k rajša  tudi televizija, brez 
katere bi bilo hudo.«

— kak šn a pa bo vaša 
nadaljnja pot?

»Rada bi šla v dolino, 
čeprav sem se tukaj že p ri
vadila. Ne skrivam  želja, 
da bi diplom irala na II. 
stopnji biologije in kemi
je.«

— Im ate kakšne težave 
pri učenju?

»Čeprav učim šele prvo 
leto, jih  z m oje stran i ni. 
Otroci se k ljub čezmerni 
domači zaposlitvi bolje uči- 
jo, kot sem  pričakovala.«

SLAVKO DOKL

NE POZABITE!
Zastrupljevanje!
v  času od 15. do 30. de

cem bra bodo ekipe po
slovne enote KEM(X;iD 
Zavoda za zdr/vstveno var
stvo iz M aribora opravlja
le v Novem m estu in bliž
n ji okolici deratizacijo — 
uničevanje glodalcev (pod
gan in m iši). Prebivalci so 
dolžni predtem  odstraniti 
iz kleti, skladišč in  dvo
rišč sm eti, navlako in zla
sti odpadke hrane. Ker je 
strup , ki bo nastavljen glo- 
dalcem, zelo nevaren, mo
rate  preprečiti otrokom  
dostop do m est, k je r bo 
nastavljen, zavarovati do
mače živali in  opozoriti 
ria to  tudi vse m orebitne 
obiskovalce! Skrbno pre
berite vsa javna opozorila 
in obvestila o deratizaci
ji, ki Je objavljeno v da
našnji številki na 30. s tra 
ni!

Kako bo s podhodonn 
za pešce?

N ačrti za podhod za pešce 
na začetku Ceste kom andanta 
S taneta v Novem mestu so 
izdelani. Podhod se bo začel 
v sedanji prodajaln: Astre in 
končal pred zelenico naspro
ti stavbe KZ KRKA. V njem  
bo več Izložb in dve m anjši 
prodajalni. S tem  bodo peš
ci rešeni nevarnosti med ho
jo  po zelo ozkem pločniku na 
levi stran i Ceste '.comandan- 
ta  Staneta. Ker lastniki stavb 
na Cesti kom. Staneta 1 in
3 zahtevajo preveliko od
škodnino, je sprožen posto
pek za pridobitev potrebnih 
površin. Prodajalna ASTRA 
se bo selila v prostore Ko
m isijske trgovine.

Za vrtec v naselju 
Majde Šilc

Sredstva, za katera se je 
potegovala novomeška obči
na za gradnjo, nam enjeno 
otroškem u varstvu, je  repub
lika v celoti odobrila. 
Za gradnjo otroškega vrtca 
v K andiji je odobreno 1 m i
lijon din to za ureditev pre
hrane šolskih otrou 700.000 
dinarjev. Kandij&ki otroški 
vrtec ne bo zgrajen v naselju 
Nad mlini, kot je bilo p rvo t
no predvideno, ker tem last
niške zadeve glede zem ljišča 
še niso rešene. Po enakem 
načrtu  ga bodo gradili v Na
selju  Majde Sile,

liZ NOVOMEŠKE 
PORODNiSNiCE l̂l

Pretekli teden so v novomeški 
porodnišnici rodile: Vida Maroš
iz Drenovca — Branka, Ivanka 
Gorjan Iz Krškega — Majo, Ana 
Klobučar iz Prečne — Andreja, 
Angela S trajner iz 2dinje vasi — 
Dijano. Ana Zagorc iz Dolnjega 
Vrhpolja — Silvestra, Milka Hren 
iz Sadinje vasi — Jožeta, Justina 
Lobe iz Brusnic — Jožico, Ljud
mila Jevnikar iz Slovenske vasi — 
Romana, Marija Piškur iz Cužnje 
vasi — Vida, Ana Cemas iz Črnom
lja — Du&ana, Joiefa Brulc iz Vi
nje vasi — Alenko, Milena Žlogar 
iz Podloga — Matejo, Marija Ma
tekovič iz Metlike — Marjana, 
Milka H ribar iz Podbočja — de
klico, Vida Mikec iz Šentjerneja
— dečka, Anica Cesar s Kamne 
gore — deklico, Ivanka Krene iz 
Goriške vasi — dečka, Marija 
Starič iz Omuške vasi — deklico, 
Milena Hudelja iz Črnomlja — 
dečka, Slavka Bregar s Pristave 
—dečka, M artina Zupančič iz Ce
rovega loga — dečka in Silva Zu
pančič iz Podturna — dečka. — 
Cestitamol

N o v o m cšte  k ron ik a

KAVARNA
na Glavnem trgu

’ s p r e j e m a  
rezervacije za

SILVESTROVANJE

■  PLESNI KLUB so pred k rat
kim ustanovili v Dijaškem domu 
Majde Sile. Včlanili se bodo lahko 
gojenci in tudi dijaki, ki ne stanu
jejo v domu. Plesa jih  bo učil uči
telj Boris Vovk.

■  ALY KHALLIL, direktor zveze 
združenja za ZN J, je pred kratkim  
pisal vodstvu občinske konference 
ZMS in se zahvalil za tako uspešno 
delo klubov OZN. Iz Beograda so 
Novomeščanom poslali tudi precej 
slikovn^a m ateriala, ki ga bodo 
člani klubov OZN koristno upora
bili. Za prihodnji teden napovedu
jejo n o v o m e^  klubi OZN ustanov
no konferenco.

■  SNEG, ki je zapadel zadnje 
dni prejšnjega tedna, se je trdo
vratno obcfržal na pločnikih in ce
stnih prehodih. Ker Je zvečer in 
zjutraj močna poledica, marsikomu 
spodrsne. Otroci so snega najbolj 
veseli; skoraj za vsako hišo so na
redili s a n k a jo  stezo.

■  OTROŠKIH ŠKORENJČKOV 
ni moč kupiti v nobeni novomeški 
trgovini čevljev, ker so zaloge po
šle. Starši se jezijo, saj bi svoje 
malčke radi toplo oblekli in obuli, 
da bi jim  mraz ne mogel do ži
vega.

■  NEOKUSNO SALO so sl pred 
nedavnim privoščili mladoleitnlki. 
Na škatlo, ki Je bila zavita kot pa
ket, so navezali tanko najlonsko 
n it in Jo postavili na cesto, sami 
pa so se skrili ta  skladovnico 
drv. Ko so mimo prišli nič hudega 
sluteči pešči in hoteli paket po
brati, se Jim Je škatla pred nosom 
izmuznila. To igro so mladoletniki 
ponavljali v svoje veliko veselje 
nekaj časa, potem pa se je vendar
le snašel pred njim i nekdo, ki je 
škatlo dovolj hitro in močno » g ra 

bil. Fantje so se mu postavili po 
robu, eden izmed njih ga je med 
prepirom celo oplazil s kolesno ve
rigo po obrazu. Razumljivo je, da 
se bodo mladoletniki zaradi tega 
zagovarjali.

■  NA TRGU so bile cene take; 
grozdje 4, solata 5 in 6, jabolka 
1,6 in 2, banane 6, kislo zelje 2, 
paprika 5, hruJdce 4,5, limone 7, 
pomaranče 5,8, cvetača 4,5 din. 
Jajca so bila po 90 par.

■  RODILI STA: Slavka Turk 8 
Partizanske 29 — Janeza in Zlata 
Ambrožič iz Wice Majde Slic 9 — 
Karmen.

Ena gospa je rekla, da je stra 
šansko vesela, ker je  zdaj končno 
le rešen problem preskrbe mesa 
v Novem mestu. Mesar v samo
postrežnici na Glavnem trgu Je 
namreč starejši ženski, ko je pri 
njem k u p o v ia  meso, rekel, naj 
gre po farbicc in naj sl nariše 
takšnega, kot U  želela . . .



SGP GROSUPUE SE PREDSTAVUA
I ežko je  na nekaj listin 

opisati vse tisto , k ar je  bilo 
doseženo od tak ra t. Obnova 
parušenih  stavb na podeže
lju  in gradnja zadružnih do
mov so bile prve te r velike 
stavbe, o kakršnih s i s šest 
kram pi, 12 lopatam i in eno 
sam okolnico še sanjati oiso 
upali.

Delavci ne bežijo
Kolektiv se je  odpovedal 

tem u, kar bi ob mnogih sla
b ih zgledih sicer laliko po
rabil zase. Raaumno in go
spodarno je  ob pravem  ča
su nam enjal ustvarjeni d i
n ar za ra s t podjetja. Znana 
je  resnica, da s i^ p n i boj s 
težavami poveže ljudi. P ri 
SGP Grosupilje se lahko po
hvalijo s stalnostjo  svojih 
delavcev in  strokovnjakov. 
Izm ed vseh do adaj zaposle
nih inženirjev in telinikov je  
le sedm erica zapustila pod
je tje , vsi drugi p a  so ostali.

Niso samo osebni dohodki 
tisto, kar naveže človeka na 
podjetje. Skrb zanj se lahko 
kaže na sto drugih načanov. 
Pri SGP G rosuplje so med

Nova, letos dograjena šo< 
la na Mirni, i^ e la n a  po 
načrtih  inž. arh. Franca 
Knavsa, je  M imi v okras, 
gradbenem u podjetju  Gro
suplje pa v ponos (slika 
levo). Pridružila se je 
mnogim novim šolam, ki 
jih  je  SGP Grosuplje že 
z g rb ilo  na Vinici, v K r
vavi p ^ i ,  na Ilovi gori, v 
Ribnici, Grosupljem, Šent
vidu p ri Stični, Velikih 
Laščah in Ljubljani. Na 
sliki desno je  stavba fa
kultete za m atem atiko, fi
ziko in m ehaniko v Ljub
ljani, med gradnjo. SGP 
Grosuplje gradi razen te 
fakultete v Ljubljani še 
stavbo gradbene fakultete 
in stavbo fakultete za 

strojništvo

Začetei<, skromen kot vsi začetki naših pod

jetij, sega dobri dve desetletji nazaj. 27. avgusta 

1946 je bilo SGP Grosuplje ustanovljeno kot 

obnovitvena baza takratnega OLO Grosuplje. 

Šest krampov, 12 lopat in lesena samokolnica 

je bilo premoženje, s katerim so začeli. Edina 

strokovnjaka med 32 zaposlenimi sta bila prvi 

direktor (ta uspešno vodi podjetje še danes) 

višji gradbeni tehnik Alojz Nebec in gradbeni 

poslovodja Anton Božnar.

prvima, začeli graditi sam ske 
domoive za delavce. 1954, ko 
je  bilo v podje tju  460 zapo
slenih, 90 im eli v prvem sam 
skem  dom u že 120 ležišč. 
Danes im ajo v  sam skih do
movih že 800 postelj. Ti do-- 
movi so zgrajeni po hotel
skem  sistem u, v njihovih ku
hinjah pa lahko pripravijo
2.000 obrokov za delavce. 
Zgradili so jih  v G rosupljem  
in v Ljubljani, k je r gradijo 
največ. V L jubljani se odvi
ja ta  dve tre tjin i gradenj, ki 
jih  opravi SGP Grosuplje. 
Tudi počitnišiki dom v Izoli 
je  nam enjen človeku; delav
ci si v njem  v času dopusta 
nabirajo  novih moči za delo.

Ne pozabljajo n iti na va
jence. Letos jih  je  pri pod
je tju  138. Zanje im ajo poseb
ne inštruk torje  in vzgojite
lja, vsi vajenci pa prebivajo 
v enem sam skem  domu. _To 
omogoča bolj&i pouk in laj- 
Sa kontrojo nad m ladim i 
ljudm i, iz katerih  naj posta
nejo gradbinci.

Niso delili
KmaJu po ustanovitvi za

čne podjetje  še vedno pod 
cikfrdljem OLO G rosuplje že 
prevzeimati večje gradnje;

šole, tovarne, stanovanjske 
stavbe, veliko pa gradi tudi 
za potrebe JLA.

Po velikosti peto naj
večje gradbeno pod
jetje v Slovemji upo
rablja samo preizku
šene materiale in'si
steme ter je zato 
znano po kvaliteti del 
in po kratkih rokih 

gradnje

1952 se pojavi SGP Gro
suplje v Ljubljani. Gradi p r
ve stanovanjske bloke v zna
nem stanovanjskem  naselju 
K anižarici p ri Cm om iju, pri 
gradnji BELSADA v Črnom
lju  in tudi v Metliki.

Za obdobje 1950—1960 je 
značilna počasna, toda 
vztrajna ras t vrednosti, ki jo  
ustvarjajo . Se bolj značilna 
pa je  p roti koncu tega de
setletja za SGP G rosuplje 
gospodarnost pni delitvi pre
sežne vrednosti. Niso je  pre
tirano  uporabljali za osebne 
dohodke. D ajali so jo  na 
stran . Tako so ustvarili po
goje, da je  podjetje 1960 kot 
prvo gradbeno podjetje v

Sloveniji zgradilo s svojim  
denarjem  objekt in že zgra
jenega prodalo naročniku. 
To je bila 120-stanovanjska 
stavba v E inspilerjevi ulioi 
v L jubljani.

Sodobna oprema
ObUica naročil za gradnje 

v obdobju po 1960 podjetja 
ni uspavalo. R azm išljali so 
o tem , ksiko čim laže in čim 
učinkoviteje graditi in ustre 
či zahtevam naročnikov. Za
to so se odločili za sodobno 
gradbeno oprem o. S prigo- 
spK>darjenim denarjem  so 
1962 brez kredit»v kupili za 
300 milijonov Sdin najsodob
nejših gradbenih strojev in 
oprem e.

Sodobna oprem a te rja  so
dobne organizacijske p rije 
me in večjo ekonom ičnost 
poslovanja. Zato je  tudi v 
organizaciji dela v SGP Gro
suplje pustila ugodne posle
dice

K er so jo  kupili brez kre
ditov, jim  kreditov ni bilo 
treba vračati. U stvarjeni de
nar je ostajal v podjetju in 
lahko so ga nam enjali za 
vedno bolj uveljavljeno gra
dnjo za trg. To jim  je po
magalo, da so se še laže usi
drali na tržišču v Ljubljani. 
Sodobna stro jna oprem a pa 
je skupaj s sodobnim i načini 
gradnje, ki so jih  uporablja
li, podvojila in podeseterila 
količino in vrednost njihove
ga dela. Nato, ko preskoči 
SGP G rosuplje prvič mejo 
m ilijarde, vrednost tega, kar 
ustvarjajo , iz leta v leto sko
kovito rast«.

Manj kot 10 odstotkov
Reform a jih  ni iznenadila. 

To, da so imeli denar za 
gradnje za trg  in sodobno 
oprem o, jim  je pomagalo, da 
so dobo prvega le ta , po re
form i, ki je bila za vse grad
beništvo stišna doba, prešill 
brez težav in skrbi.

V času rasti podjetja so v 
njem  nastajale razne enote, 
ki so glede na p>otrebe tudi 
odm irale. Danes im ajo 8 sek
torjev: 5 gradbenih, central
ne obrate v Grosupljem , pro 
jektivni biro in počitniško- 
skupnost. Centralni obrati so 
bili p>astorek vse do 1962, ko 
50  nakupili sodobno gradbe
no oprem o. Ta oprem a je 
zahtevala boljše in sodobnej
še vzdrževanje in centralni 
obrati so danes že podobni 
tovarni. O prem ljeni so z naj
sodobnejšim i napravam i in 
težkim i obdelovalnimi stroji. 
Izdelujejo tudi jeklene kon
strukcije, ra 2!no strojno 
oprem o in vse podporne ele
m ente za gradbeništvo.

In  še nečesa ne smemo po
zabiti: med 1364 zaposlenimi 
dela v upravi SGP G rosup
lje sam o 125 dela<vcev. Med
nje so šteti tudi projektanti, 
strokovno osebje in pomož
ni delavci. Skupaj z vsem 
drugim  so nam reč sproti po- 
sodobljali tudi upravno po
slovanje.

Na sliki levo je  prva 
stavba v Sloveniji, zgraje
na 1960. G ornji 120-stano- 
vanjski blok sto ji v Ein
spilerjevi ulici v Ljublja
ni; izdelan je  po pro jek tu  
inž. arh. Jožeta Usenika, 
zgradilo pa ga je  SGP 
Grosuplje. (Foto: S tau t). 
Podjetje še naprej gradi 
zlasti večje trgovsko-po- 
slovno-stanovanjske stav
be za trg  v Ljubljani, med 
drugim: stavbo ASTRE na 
Titovi; stavbo v Ulici Mo
še Pijade, center Bežigra
da, poslovno stavbo med 
Titovo in Pražakovo ul., ki 
predstavljajo  večmilijon
ske gradnje za trg. Pogled 
v no tran jost MERCATOR
JEVE blagovnice v Novem 
m estu (na sliki desno), ki 
jo je  preuredilo po načr
tih inž. arh. Petra Kerše- 
vana SGP Grosuplje. Pod
je tje  gradi v zadnjem  ča
su vse nove MERCATOR- 
jeve trgovine v Ljubljani 
in na Dolenjskem in mno
ge tovarniške objekte po 
Sloveniji, kot na prim er: 
novo tovarno KOVINO
PLASTIKE Lož, nove pro
store Tovarne vijakov v 
Ljubljani, industrijske ob
jekte tovarne SATURNUS 
v Zalogu, industrijske ha
le IMP Ljubljana itd.

KOLEDAR SGP GROSUPLJE

1946. začetek z 32 delavci
1950. ima podjetje že 8 diplomiranih grad

benih tehnikov in ustvari 24 milijo
nov Sdin vrednosti

1953. ustvari 87 milijonov Sdin vrednoati
1957. v podjetje pride prvi gradbeni 

inženir
1960. zgradijo prvo gradnjo za trg v Slo

veniji
1962. kupijo brez kreditov za 300 milijo

nov Sdin sodobnih strojev
1963. ustvarijo 3,806.000.000 Sdin vred

nosti
1964. ustvarijo 5,785.000.000 Sdin vred

nosti
1968. ustvari podjetje s 1.364 zaposlenimi 

in 16 inženirji ter 52 gradbenimi 
tehniki in s sodobno opremo 
11,682.000.000 Sdin vrednosti



ALPINA iz Žirov misli na vse...
Na tej strani predstavljamo svetovno znano tovarno iz Poljanske doline

Pravkar povečujejo pro
izvodne prostore. Z najso
dobnejšim i stro ji in tehno
logijo bodo dosegli raven, 
p ri kateri bodo izdelki tu 
di v tujini prehiteli m arsi
katerega tekmeca.

Tovarna že dolgo upo
rab lja  eno uho samo za

M orda pa to ime že po
znate.

č e  vam je  žena rekla, da 
ste  dobro izbrali in z oku
som, skoraj gotovo nosite 
čevlje ALPINA.

V žirovski tovarni so mi
slili tudi na vas, vašega 
sorodnika, p rijatelja , znan
ca.

V tovarni nenehno m i' 
slij o, kako bi kupcem še 
bolj ustregli, jih  še bolj 
zadovoljili.

prisluškovanje utripom  tr 
ga.

In  ne brez uspeha.

M orda je  prav to raz- 
log, da je  dandanes v trgo
vinah velika izbira čevljev 
ALPINA: od gojzerjev in 
drugih sm učarskih čevljev 
do ženskih salonarjev in 
otroških škorenjčkov.

Tovarna ALPINA im a v 
vsej Jugoslaviji 41 svojih 
prodajaln, m arsikje pa jih  
še nam erava odpreti.

O kvaliteti čevljev ALPI
NA čisto na kratko. Poleg

kupcev so se o njej pre
pričali tudi obiskovalci 
modnih sejmov. Znano je, 
da je  dobila ALPINA na 
m ednarodnem  sejm u v 
Beogradu nekaj največjih 
priznanj.

Tovarna je zrasla iz 
tradicije žirovskih 

čevljarjev

Malokdo ali pa sploh no
beden, ki nosi čevlje AL
PINA, ne ve, da so obutev 
izdelali na samem koncu 
Poljanske doline, v tisti le
pi dolini, ki jo  je  v svojih 
povestih poveličal Ivan 
Tavčar.

V Poljanski dolini je čev
ljarstvo tradicija. 2 e v 
prejšn jih  stoletjih  so mož
je  radi tolkli s kladivi po 
kopitih in vlekli nasmole- 
no n it skozi skrojeno us
n je in platno. Čevljarji so 
bili tudi že dokaj zgodaj 
organizirani, že  izpred pr-

Pogled na tovarno obutve ALPINA v Žireh

ve svetovne vojne Je zna
na čevljarska zadruga.

Sprva so delali vse na 
roke. Zlagoma so uvajali 
stroje.

Po drugi svetovni vojni 
ustanovljena čevljarska za
druga je  poznala samo o- 
b rtn i način izdelovanja 
čevljev.

Leta 1948 so čevljarji do
bili tudi svojo stavbo. V 
n jej so sprva delali samo 
športne čevlje.

Iz te  zadruge se je  raz
vila ALPINA, tovarna, ki 
preskrbuje z obutvijo ne

le sm učarje, alpiniste in 
druge športnike, ampak 
tudi vse druge ljudi, mo
ške, ženske in otroke.

ALPINA je žarišče 
Žirov

Včasih je  v Žiri vodila 
prašna cesta. Danes se pri
de v ta  k raj po asfaltu. 
Zrasle so nove hiše, usta 
nove, vikendi. Poljanska 
dolina je napredovala.

Pri napredku je  veliko 
pomagala tudi tovarna AL
PINA.

čeprav im ajo delavci v 
tovarni dela čez glavo, so 
našli čas za kulturno in 
šp^jrtno dejavnost, ‘ Pevci 
so se združili v pevskem 
zboru, pod imenom ALPI
NA nastopa godba na pi
hala, sm učarji so združe
ni v sm učarskem  klubu, 
judftisti pa  v judoklubu.

Tovarna izdaja tudi gla
silo, v katerem  obvešča de
lavce o vseh zanimivostih. 
Zelja po še večjem napred
ku Je združila zaposlene 
v eno samo družino, v ka
teri im a vsak član svoje 
pravice, pa tudi dolžnosti.

Pri nas kupujejo ljudje, ki hočejo nositi lepe, 
udobne in modne čevlje,« pravi poslovodja no
vomeške prodajalne ALPINA, Karel Florjančič

ALPINA je pripravljena! i
Prodajalna ALPINA 

ob Cesta koonandainta 
Staneta v Novem me
stu  je  edina ttgovina 
žiroivske tovarne na Do
lenjskem.

Prav te  dnd minevajo 
štiri leta, kar so jo od
prli.

Te dnd im ajo v njej 
tudi največ dela.

»Pozimi ozirom a pred 
jaimo je  zmeraj tako, 
da komaj zmoremo,« je 
povedal poslovodja Ka
rel Florjančič.

■  »Kakšna obutev 
gre trenutno najbolj v 
denar?«

»Zimski čevlji vseh 
vrait in  copate. L judje 
povprašujejo tudi po 
smučarslldih čevljih, ven
dar jih  nim am o veliko 
na zalogi. Lahko rečem, 
da smo trgovino za zi

mo dobro presikrbeili in 
da kujpoi niso razočara
ni.«

■  »Sprašujejo tudi po 
obutvi po znižani ceni?«

»Tudi, vendar taMh 
čevljev nim am o veOiko.«

■  »Kako pa je  z otro
ško obutvijo?«

»Izbira je  majhna, 
ker sm o odvisni od dru 
gih izdelovalcev. Tovar
na ALPINA sicer tudi 
izdeluje otroške čevlje, 
vendar pa v m ajhnih 
kodičinah, tako da pri
de do nas res malo,«

■  »Kdo kupuje pri 
vas?«

»I^judje, ki hočejo no
siti leipe, udobne in ne- 
maLokrat tudi modne 
čevlje. Zanimivo je, da 
hodijo k  nam  kupovat 
tudi kmečki pirebivalci.«

■  1,000.000 parov čevljev,

■  od tega 70.000 parov smučarskih,

■  bo izdelalo 1.100 ljudi

■  v dveh izmenah

■  do konca leta 1919.

■  66 odstotkov vseh izdelkov bodo 
pokupili Jugoslovani,

■  44 odstotkov -  predvsem smučar
sko obutev -  pa bodo prodali v 
tujini:

■  v ZDA, Kanadi, Švedski, Nemčiji, 
Švici, Japonski, Avstraliji ter v So
vjetski zvezi, Čehoslovaški, Nem
ški demokratični republiki, Poljski 
in v drugih državah. 

■  Lani so iztržili v tujini 2,158.000 
dolarjev. Letošnji iztržek bo še 
večji.

■  S temi podatki je žirovska tovarna 
obutve ALPINA na kratko že pred
stavljena.

4 4 » » » ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  V prodajalni ALPINA na Gesti komandanta Staneta v Novem mestu je vedno živahno



Pogovor z zdravnikom

sprednji pogon —  majhna 
poraba — hitri pospeški —  
visoka potovalna hitrost —  
o d l i č n a  l e g a  na ces t i

AUD1100 AUD1100S AUD1100 LS
1760 ccm 
80 KM
0 -100  km/h > 

1 3 ,5 sek  
potovalna hitrost 
156 km/h 
8,9 I na 100 km 
navaden bencin 
serijska oprema

1760 ccm 
90 KM
•0-100 km/h v 

1 2 ,2 sek  
potovalna hitrost 
165 km/h 
8,9 I na 100 km 
super bencin 
special oprema

1760 ccm 
100 KM 
0 -100  km/h v 

11,9 sek 
potovalna hitrosj 
170 km/h 
8,9 I na 100 km 
super bencin 
luksuzna oprem a

varna in ekonomična vožnja
INFORMACIJE IN PREIZKUSKie  VOŽNJE PRI

Generalni zastopnik za Jugoslavijo Audi, NSU 

Auto Union, AG za avtomobile AUDI

LJUBLJANA, TRDINO VA 4 

in pri predstavništvih Autocommerce: 

Beograd, Katanićeva 18 — Zagreb, Varšavska 4 —  Sarajevo, Kralja Tomislava 19 — Novi 

Sad, Bul. M . Tita 9 —  Skopje, Orce Nikolov 29 —  Rijeka, Račkog 28 —  Split, Ulica 

prvoboraca 101 —  Koper, Verdijeva 2

DOBAVA: 6 DNI PO VPLAČILU

Kaj lahko povzroči hrup
H rup je  vsak nezaželen glas kakršnekoli jakosti. Vedno 

povzroča m otnjo p ri posljšan ju  običajnih zvokov, k i jih  
človeško uho dojem a. H rup je  lahko za Človekov sluh tiso- 
den, od.visno je  seveda od njegove pogostnosti, jakosti, tra 
janja, pa  tudi od spola, starosti in  privajenosti človeka, 
ki ga posluša.

Človeško uho je  zedo kom plicirana naprava. Da bi sli
šali p rostorno  in  da b i se lahko orientirali, im amo dvoje 
ušes, ki sprejem ata slušne valove in posredujeta vtise 
naprej v možganske centre. Slišimo lahko vse zvoke v ja 
kosti od O do 150 decibelov in od 16 do približno 16.000 
trz lja je v  v sekunda. Jakost čez 150 decibelov je  že tlako 
močna, da grozi p>očenje‘ bobniča v ušesih. K er je  vsak 
zvok sestavljeoi iz različnih tonov, lahko prav iz teh i:az- 
likuje uho različne zvoke.

K akšen h rup  obdaja civLlizaranega človeka lahko vi
dimo iz nekaterih  prim erov. Letailišča im ajo približno 120 
decibelov hrupa, m estni prom et do 90 decibelov. P ri stal
nem poslušanju h rupa okrog 85 decibelov pa že lahko na
stopi tako velika okvara v slušnih organih^ da ix>stane člo
vek stalno naglušen. Zanimivo je, da en sam  m otocikel 
napravi toliko hrupa kot sto  avtomobilov skupaj. Iz tega 
sledi m isel, da tovarniški hrup že dolgo ni več edini v ir 
hrupa, pač i>a se je  hrup  preselil prav  v najbližjo okolico 
naših domov.

Poleg naglušnosti povzroča hrup še druge neprijetnosti. 
Posebno nizko število tresljajev  in močna jakost povzroča
ta sprem em be v dihanju, prebavi, kroženju krvi po telesu, 
mišični napetosti, ravnotežju in v še nekaterih  dejavnostih 
v telesu. Res je, da se to večinoma popravi, ker im a člo
vek velike sposobnosti, da se prilagodi različnim  situaci
jam. H rup seveda vpliva tudi na čustvenost in povzroča 
lahko različne čustvene reakcije.

Ali je  mogoče uteči nevarnostim , ki jih  povzroča hrup? 
To vprašanje je  trenutno po vsem svetu zelo pogosto. 
Znanstveniki se trud ijo , da bi skušali prepričati odločujo
če dejavnike, naj bi z ustreznim i ukrepi zm anjšali hrup  
na tako m ero, da ne b i bil več nevaren. Nedvomno je  to  
najpravilnejša pot za dosego postavljenega cilja. Eden takih 
uspehov v prizadevanju za zn w ijšan je  h rupa je  tudi uza
konjen v najnovejšem  zakonu o cestnem  prom etu, k je r 
je hrup  iz izpušnih cevi avtomobilov in drugih vozil om e
jen in se ne sme prekoračiti. Ustrezni predpisi veljajo se
veda tud i za hrup  v industrijsk ih  obratih.

Na m estih, k je r je  hrup prem očan in  človeku prene
varen, so predpisana ustrezna varovalna sredstva, ki ve
činom a pokrivajo' ušesa, da ne bi bila zaradi h rupa priza
deta. Taki naušniki pa m orajo b iti oprem ljeni z napravam i, 
ki dovoljujejo sporaziunevanje in pravočasno te r pravilno 
dojem anje varnostnih signalov.

Vata, ki jo  nekateri dajejo v ušesa, da bi jih  hrup  ne 
moti'1, n i priporočljiva, ker ne daje dovolj zaščite in  lah
ko p o v z ro ^  vnetne in druge neprijetne sprem em be v slu
hovodu. Dr. B 0 2 0  OBLAK

■ m n
Vas pričakuje v svojih 

trgovinah na Dolenjskem 
lin v Beli krajini *

VAŠTETOVA

(Zgodovinski roman)
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Obraz p a tra  Ju rija  je še vedno sijal v sladkem 

nasm ehu, ko je  pogledal za njo.
»Ukloniti se m orava. Častivredna devica odklanja 

cvetje z o ltarja  Brezmadežne.«
»Sema!« je  šepnila M arija s pogledom nanj proti 

Katki. Posmehljivo je  pogledala v patrove vodene 
oči, ko sta  se srečala pred  oltarjem . A tesnoba, slut
n ja nečesa groznega, ji je  stisnila srce, ko je  opazila, 
kako je  ob njenem  posm ehu patrovo obličje posinje- 
lo, kako je  za trenutek  okamenel sladki nasm eh in je 
iz vodenih oči švignil strup.

Toda takoj se je  um aknila strahotna m aska s pa
trovega obraza in sladka dobrota je  zopet sevala z 
njega. Lahno se je  priklonil in odšel s patrom  Hiero
nimom.

G rajžar je  stopil z lestve; njegova roka se je tre 
sla. ko je segel po vejici, ki m u jo  je  podala M arija. 
Za trenutek so se njegovi p rsti oklenili njenih in 
zašepetal je:

»Za Boga vas prosim , M arija, bodite previdni! 
Ne posm ehujte se mu! V tem človeku —«

»— je  sam  hudič, vem,« mu je pogledala v oči 
in se prezirljivo nasm ehnila . . .  Ali se boji zame?

»Zver je v človeški podobi. Pravijo, da je bil kot 
urarski pomočnik zaljubljen v neko dekle, ki je bilo 
sež?[ano kot čarovnica na obtožbo nekaterih uglednih 
meščanov. Sel je  v sam ostan in prisegel osveto vsem 
Krčanom. Kogar le m ore, spravi na morišče. Na ve
sti ima že petnajst nedolžnih žrtev. Dvanajst čarovnic 
je bilo um orjenih vsled njegove ovadbe in trije  me
ščani so um rli na natezalnici.«

Prezir se ni um aknil z njenih usten.
»Ne bojim  se umreti.«
Izm aknila mu je roko, čeprav je v njej ostala

vroča želja, da bi jo  vso oklenil z močnimi rokam i 
in bi se skrila na njegovih prsih.

V III.
V

M arija je  previdno odgrnila svileni posteljni za
sto r — baron je spal. Hropeče dihanje je bil edini 
življenjski znak, ki je  prihajal od njegovega koščene
ga, zelenkasto bledega obraza.

S tresočo se roko je  zagrnila z a s to r . Koliko
časa še, koliko dni, m orda le u r — in baronovo živ
ljenje ugasne. Potem ostane sam a na svetu.

Sama?
Jasen, mrzel občutek ji je pretresel dušo. V trem  

trenutku  je spoznala, kaj ji je bil Valvasor. Bil je 
edini človek na svetu, ki je  poznal njeno dušo. C5d 
njega ji je  p rihajala zgolj ljubezen in dobrota ter glo
boko razumevanje.

Ce baron um re — kaj ji ostane potem?
Dolžnost! Le dolžnost do očeta-rednika, do dobre

ga skrbnega starca, ki za vso svojo očetovsko ljube
zen pač ni zaslužil krutega udarca v obraz. Ne, ne.

N jena sveta dolžnost je, da ohrani skrbnem u možu 
edinega otroka — sebe sam o . . .

V rata so se neslišmo odprla in svetloba, ki je  pla
nila v temačno bolniško sobo, je  zbudila M arijo iz 
razm išljanja. Tiho je  vstopila kuharica Mica, v roki 
s trtjem  ovito košarico, polno najlepšega grozdja. 
Smeje je pomežiknila M ariji, ji pomolila košarico in 
zašepetala;

Tole je prinesel sluga gospoda pristava zate. Go
spod pristav se ti priporočajo.«

V bleda M arijina lica je stopila rdečica, obrvi pa 
so se ji stisnile, ko je  sprejela darilo.

O dhajaje je Mica stresla z glavo:
»Tak imeniten in lep gospod, pa dekletu ni všeč! 

In  bogat je. Lepo hišo im a na trgu  in velike vinogra* 
de na Sremiču in — denarja- Nespam etno dekle! Na 
koga ^a čaka? Grofje in baroni ne bodo vprašali 
zanjo.«

Mica, ki si je še vedno lastila nad svojo nekdar 
njo varovanko vse pravice m aterinske varuške, je  
sklenila, da o prvi priliki popravi dekletovo pam et. 
In  spom nila se je  na M arijin bledi obraz in stopila 
resolutno v sprejem nico, da je gospa baronica ner
vozno poskočila v svojem naslanjaču.

»Njihova milost! Prosim , naj pošljejo  M arijo 
spat, sicer nam  res še ona zboli. Od včeraj zju traj 
ni zatisnila očesa.« In  zaprla je vrata za seboj in trdo 
odštorkljala v kuhinjo.

»Kmet zarobljeni. Dvajset let je pri hiši, pa nim a 
nobene olike.«

Z globokim vzdihom je položila baronica veze
nino iz rok.

Mica, ki je v kuhinji pristavljala ponev z m astjo  
k ognju, je zadovolj prikim ala, ko je začutila lahen 
korak na hodniku. Pomolila je glavo skozi kuninjsko 
okno:

»Pridi sem, Marija!«



r OSKAR WILDE (1856— 1900), slavni angleški dramatik, pripovednik 
in pesnik, je tudi pri nas dobro znan, zlasti po svojem romanu Slika 
Doriana Graya (v zbirki Sto romanov) in knjigi Pravljice (zbirka Kon
dor). Izreden stilist, duhovit in očarljiv. Tenkočuten umetnik, pa bodi 
to  v pravljicah, dramah ali satirah. Te odlike njegove umetnosti naj
demo tudi v njegovi prikupni in očarljivi zgodbi CANTERViLLSKI DUH, 
katero je sam  označil kot »idealistično romanco«. To je humoristična 
pripoved o skrivnostnem strašilu v starem  angleškem gradu, obenem 
pa duhovita satira tako na angleško praznoverje kot na »trgovski 
smisel« Američanov, med tem ko je konec zgodbe, torej prigode 
z grajskim duhom, že kar čista poezija in malone pretresljiva pravljica. 
Za naše bralce bo Cantervillski duh spričo vsebine kot toplega humorja 
in miselne iskrivosti gotovo zanimivo branje. Zgodbo je prevedel Se
verin Šali, podoživljajo pa jo številne humoristično domiselne ilustra
cije.

Ko je am eriški poslanik Hi
ram  B. Otis kupoval grad Can- 
terville, m u je m arsikdo dejal, 
da počenja veliko neum nost, saj 
je vendar povsem jasno, da v 
tem gradu straši. Celo sam  lord 
Cantervill, prav pikolovsko po
šten, je  menil, da m ora to dej
stvo povedati gospodu Otisu, ko 
sta se pogovarjala o kupčiji.

»Veste, m i sam i sploh zelo ne
radi živimo v Cantervillu,« je re
kel lord, »že od tedaj, ko je m ojo 
prateto, vdovo vojvodinjo bol- 
tonsko, duh tako prestrašil, da je 
dobila živčne napade, od katerih  
si nikoli več ni povsem opomog
la. Ravno se je  bila oblačila za 
večerjo, ko sta  ji legli na ram e 
koščeni roki. In  opozoriti vas 
moram, gospod Otis, da je tega 
grajskega duha videlo tudi nekaj 
še živečih udov m oje družine.

prav tako pa tudi naš župnik, 
spoštovani oče Avgust Dampier, 
61an Kraljevskega kolegija v 
Cambridgeu. Po neljubi nezgodi, 
ki jo je  bila doživela m oja pra- 
teta vojvodinja, noben m lajših 
služabnikov ni hotel ostati pri 
nas, m oja soproga pa se je po
gosto prem alo naspala, ker so 
ponoči s hodnika in iz knjižnice 
odmevali skrivnostni koraki in 
ropot.«

»Milord,« je  odgovoril posla
nik Otis, »vaš grad kupim z vsem 
skupaj, torej s pohištvom  in s 
strašilom . Doma sem v m odem i 
deželi, k jer imamo vse, kar člo
vek lahko dobi za denar. In  ker 
imamo toliko brhkih mladeničev, 
ki prekrokajo v m arsikaterem  
kotičku Starega sveta in vam od
peljejo vaše najboljše igralke in 
primadone, sem prepričan tole: 
če bi res bilo kje v Evropi kako 
strašilo, bi ga mi prav h itro  ime
li pri nas v Ameriki v kakem

Vojvodinji sta 
legli na ram e »  ̂
koščeni roki

4

■ I  :

javnem muzeju ali pa kot ulično 
atrakcijo.«

»Veste,« je rekel lord Canter- 
ville, »bojim se, da to strašilo 
res obstaja, čeprav je ušlo po
zornosti vaših domiselnih im pre
sarijev. Strašilo je znano že tri
sto let, natanko od leta 1584, in 
se prikaže vsakokrat, preden 
umre kak ud naše družine.«

»Saj se dr]ižinski zdravnik tu 
di prikaže, lord Canterville, pa 
nič zato!« je pripom nil poslanik 
Otis. »Vendar mi verjem ite, da 
na svetu ni nobenega strašila ne 
duha. In  prepričan sem, da v An
gliji naravni zakoni ne izgubijo 
svoje veljave niti aristokraciji na 
ljubo.«

»Američani živite kajpak na
ravno življenje,« je odgovoril 
lord cantervillski, ki zadnje pri
pombe gospoda Otisa ni povsem 
razumel. »In če vas prikazen v 
hiši res ne m oti, je torej vse v 
redu. Vendar ne pozabite, da 
sem vas opozoril.«

Nekaj tednov kasneje je bila 
kupčija sklenjena in proti koncu 
poletja se je poslanik Otis z 
družino naselil v cantervillskem 
gradu.

J. RIHTER:

mm T s W k  v  z a m e y s t v o

Ma

CARINA 
]>0 UAMe

3. -  Sonce na modrem nebu, bela cesta pred 
nosom, v prtljažniku, med krofi, bedrci in vlo
ženimi gobicami pa zeleni dolarji! Kaj hočemo 
lepšega?

Cesta se je ljubko vila čez našo zeleno do
movino, kabriolet je žrl kilometre in kaj kmalu 
smo bili tam, kjer prično vsa srca hitreje  
utripati -  bodisi zato, ker tu zapuščamo rodno 
zemljico in se podajamo v neznana obzorja

ZAMENJAVA
Povejte mi, bi bili pre

senečeni, če bi vaša žena 
odšla na delo v enem, vra
čala pa bi se v drugem 
plašču?

Seveda bi bili presene
čeni. Jaz pa ne. Navadil 
sem se, da m oja žena stra 
šno rada menjava. Kot 
otroci, ki m enjavajo znam
ke. Le da je  njen krog 
operacij precej širši.

Nekoč, ko sem se vrnil 
iz službe, sem opazil, da 
so nam iz stanovanja od
nesli postelje.

— Veš, dragi, — m i je 
pojasnila žena, ne da bi se 
zmedla, — zam enjala sem 
jih  za tistole čudovito 
nemško p reprogo . . .  Toda 
zakaj se razburjaš? Razen 
tega sem na boljšem  še za 
petnajst rubljev.

— Na čem pa naj spiva? 
Na teh petnajstih  rubljih?

— Na p re p ro g i... Dok
ler ne najdeva česa, kar 
nama bo bolj odgovarjalo.

Nekoč sem se vrnil s 
službenega potovanja in 
sem v stanovanju našel 
popolnoma neznane ljudi.

— Kaj nič ne veste? — 
so se začudili, — vaša že
na je zam enjala vaše sta 
novanje za naše.

Prijatelji in znanci se mi 
dostikrat posmehujejo:

— Pojasni nam, prosim , 
zakaj tako: ti si čm , tvo
ja  žena je  kostanjeva, hči 
pa plavolaska? No, nikar 
se ne jezi! Deklici bodo 
lasje pozneje nem ara po
temneli!

Saj se ne jezim. K ar za
deva to reč, sploh ničesar 
ne sumim. Mislim, da je 
žena zam enjala otroka že 
v porodnišnici. . .

Nedolgo tega, prav ko 
sem v novem stanovanju 
gledal televizijski prenos

hokejske tekme, je  zapel 
telefon.

— Dragi, — m i je  priliz
njeno rekla žena, — res je 
imenitno, da si doma! Pro
sim, nikam or ne hodi!

čez dvajset m inut je  v 
stanovanje prišla  neka 
ženska. Z njo je  bil neki 
moški s kovčkom.

Oblekel sem se in odšel. 
Bilo je  popolnoma jasno: 
zdaj je  zam enjala še me
n e . . .

LJUDSKA
MODROST
B reg  brega  n e  m o re  

sreča ti, a  l ju d je  se  sre 
čava jo .

Ce golob med orle zaj- 
de, gotovo sm rt najde.

B re z  dela  n i jela.
č e  g lava n i  zdrava , so  

vs i u d je  bolni.
B re zd e ln o s t je  m a ti  

vseh  pregreh .
č e  do lgo  sekaš , m o ra  

p a s ti tu d i n a jd eb e le jš i  
hrast.

Brez enega človeka ho 
lahko semenj.

če  bogatina ko lička j 
zadene, kako r jesihar 
hrup  zažene.

B re z  g lave s to r jen o , 
g o to vo  skažen o .

č a s t  je  b o ljša  ko  
m a st.

B r e z  kv a sa  k r u h  ne  
vzha ja .

č e  b i n ev o šč ljiv o s t go
rela, b i ne  b ilo  treb a  
drv.

če bi ne b ilo  tatov, ne 
bi trebalo ključavnic.

B re z  m o š k e  g lave p r i  
h iš i je  te ž k o  ž iv ljen je .

— Ne bi raje
nadalje

, i l h

tujine, ali pa zgolj zato, ker imamo v čevlju 
zložen bankovec in nas je strah, da bo unifor
mirani možak ob rampi zapičil svoje sokolje 
oko v naša kurja očesa . . .

Bili smo pred državno mejo!

Tu, na poslednjem koščku očetnjave, sta 
Paradižnikova sklenila še enkrat vdihniti do
mači zrak in se pred veliko avanturo malce

okrepčati s sendvičem in krhljevo vodo. Zavo
zila sta na travnat griček nad cesto.

Paradižnik je odprl prtljažnik. Potegnil je 
na svetlo okorni cekar -  in glej nerodnost -  
iz cekarja je poskočil veliki rumeni kolač. Za
kotalil se je po travi in zbezljal po gričku 
navzdol!

Zgodilo se je to v enem samem drobnem 
hipu!



GRADBENO
INDUSTRIJSKO PODJETJE

GRADIS
LJUBLJANA 

CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE

r a z p i s u j e

30 prostih mest za dvoletno šolanje 
(priučevanje) za poklic

STROJNIK 
TEŽKE MEHANIZACIJE

POGOJI ZA SPREJEM :

K andidati m orajo im eti najm anj 6 razredov 
osnovne šole, po m ožnosti odslužen vojaški 
rok  te r  veselje do gradbenega poklica.

K andidati bodo delali po posebnem  program u 
C entra za izobraževanje, šo lan je  tra ja  ? leti.

K andidati bodo v času teoretičnega in  p rak 
tičnega dela prejem ali osebni dohodek pol- 
kvalificiranega delavca. Poleg tega so up ra
vičeni do 1 delovne obleke letno.

Prošnje z življenjepisom , opisom  dosedanjega 
dela in  dokazili o šolski izobrazbi sprejem a 
CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE PODJETJA 
GRADIS, LJUBLJANA, KORYTKOVA ULICA 
ŠT. 2, do 15. decem bra 1969.

LABOD -  tovarna perila 
Novo mesto

r a z p i s u j e

JAVNO LICITACIJO
za prodajo

dostavnega avtomobila 
KOMBI TF Fiat 1300

leto izdelave 1963, vozen, izklicna cena
4.000 din.

L icitacija bo v ponedeljek, 15. decem bra 1969: 
za družbeni sek tor ob 8. u ri, aa zasebni sek
to r pa  ob 9. u ri na sedežu podjetja .

Ogled avtom obila je  mogoč vsak delavnik od
8. do 14. u re  na  sedežu podjetja .

INDUSTRIJSKO PODJETJE »PETA«

PETA-Radeče
o b j a v l j a  
p ro sti delovni mesti:

VODJE PRIPRAVE DELA
Za to  delovno m esto se zahteva višja šolska 
izobrazba — lesna s prakso ali srednješolska 
izobrazba — lesna sm er z najm anj 5-letno 
prakso v lesni industriji.
D nižinsko stanovanje je  takoj vseljivo, oseb
ni dohodki po pravilniku ozirom a po dogo
voru.

DELOVNO MESTO V FINANČNI SLUŽBI
Za to delovno m esto se zahteva ekonom ska 
srednja  šola, po m ožnosti s prakso.
Osebni dohodki po pravilniku.

Objava velja do zasedbe delovnih m est.

Komdsija za delovna razm erja p ri 
O brtnem  kaviiiskem  podjetju

KOVINOPLAST
JESENICE NA DOLENJSKEM

r a z g l a š a  prosto  delavno m esto

DIREKTORJA
Z naslednjim i pogoji:
1. v išja šolska izobrazba kovinarske stroke;
2. stro jn i tehnik s 5-letno prakso na vodilnem 
delovnem m estu.

Osebni dohodki po pravilndku podjetja.
S tanovanje n i zagotovljeno. •

Prošnje pošljite kadrovski službi podjetja.

PUTNIK
motel TREBNJE

r a z p i s u j  e 
jjTOsbo delovno m esto

NATAKARJA-’ 
NATAKARICE .

Prijave do 1. 1. 1970.

m Jm

ZZV Maribor

PE „KEMOCID"
SLOVENSKA BISTRICA,

izvaja po odloku občinske skupščine Novo m esto - (Ur. vestnik 
Dolenjske 4/64) načrtno deratizacijo Novega m esta in bližnje 
okolice. S tem  v zvezi izdaja »KEMOCID« naslednje

obvestilo o izvajanju deratizacije
ZZV M aribor — PE »KEMOCID« Slovenska B istrica, je po
oblaščen, da s svojimi strokdvnim i ekipam i v diieh 15. de
cem bra do 30. decem bra 1969

izvrši deratizacijo —  uničevanje glodalcev 
(podgan in miši) na območju mesta Novo mesto 
in bližnje okolice
Da bi bil uspeh uničevanja škodljivih glodalcev 5im večji in  da b i hk ra ti 
preprečili m orebitne nezgode, je  treba obvezno upoštevati naslednja navodila:
1. Iz k leti, skladišč, dvorišč in drugih prostorov je  treba odstran iti raane 
sm eti in navlako, zlasti pa odpadke hrane.
2. Za ves čas tra jan ja  deratizacije se m ora preprečiti otrokom  dostop v pro 
store, okolje in do m est, k je r so nastavljene strupene vabe. To velja tudi za 
vse nepoučene in za vse tu je  osebe.
3. Domače živali je  treba zavarovati in jfm  preprečiti dotik s strupenim i 
vabami.
4. Vsako dotikanje ali prestavljanje zastrupljenili vab po nepooblaščenih in 
nepoučenih osebah je prepovedanb in kaznivo.

Prebivalstvo opozarjam o, da zaradi lastnih in skupnih interesov strogo m 
doslednb upošteva gornja navodila, ker bo v nasprotnem  prim eru trpel m o
rebitne posledice vsak posam eznik zase in za svoje nedoletne otroke.

Istočasno obveščamo bralce Dolenjskega lista, da bo »KEMOCID« izvajal lo
kalno deratizacijo na področju m est

Metlika in Črnomelj — in naselij Gradac ter 
Semič v času od 1. do 15. januarja 1970.
Pred pričetkom  deratizacije bodo občani o obsegu in času deratizacije še 
posebej obveščeni s plakati.

»KEMOCID«, SLOVENSKA BISTRICA

Delovna skupnost 
osnovne šole 
Podbočje

r a z p i s u j e  
p rosto  delovno m esto

' TAJNIKA ŠOLE
Pogoj: srednja ekonoanska 
šola ali izkušnja na po  ̂
dobnem delovnem m estu. 
N astop službe 1. 1. 1970.

K andidati naj vložijo proš
nje v 15 dneh po objavi 
razpisa.

•iC

i lr?

1I

m .\

obogatite praznike 
s  sicodeiico

m er/ KAVE

Upravni odbor

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

VODJE PRIPRAVE DELA

POGOJI:

1. visoka strokovna izobrazba iz tekstilne stroke in
2 leti izkušemj v strok i,

2. sredn ja  strokovna izobrazba tekstilne stroke in 
najm anj 6 le t izkušenj na vodilnem ali vodstvenem 
delovnem m estu.

Razpis velja do 25. decem bra 1969. In teresenti naj 
vložijo p rošnje z dokazili o strokovni izobrazbi in 
praksi splošnem u sektopju podjetja.

Stanovanja podjetje nim a.

vedno 
dan in

Pot-̂ ntilf
Srena nioc

GRADBENI 
MATERIAL!

v DOLENJKINI PRODAJALNI

GORJANCI —  ŠENTJERNEJ

Že sedaj zbirajo naročila za dobavo gradbenega 
m ateriala v prihodnjem  letu. P riporočajo gradite
ljem , naj si že sedaj zagotovijo CEMENT, BETON
SKO 2ELEZO, OPEKO VSEH VRST, 0B L 02N E  
PLOŠCICE, PARKETT, STAVBNO POHIŠTVO IN 
DRUGO.

Obiščite trgovino GORJANCI, ki je  vedno založena 
z vsemi živilskimi potrebščinam i, tekstilom  in teh
ničnim  blagom!

KREDITNA BANKA IN HRANILNICA 
LJUBLJANA 

EKSPOZITURA ČRNOMELJ

o b v e š č a

kom itente in  občane, da je  od 1. 12. 1969 
dalje uveden

NOV DELOVNI ČAS:
— ob ponedeljkih in sredah od 7. do 16. ure
— ob torkih, četrtk ih  in petkih od 7. do 

13. ure.

Delovni čas v poslovalnici v Semiču ostane 
neizprem enjen (vsak ponedeljek od 13. do
16. u re).

Priporočam o poslovnim sodelavcem, da se 
poslužujejo ugodnejšega delovnega časa za 
stranke in se še nadalje priporočam o za vse 
vrste storitev in poslovnega sodelovanja.

KREDITNA BANKA IN HRANILNICA 
LJUBLJANA
EKSPOZITURA ČRNOMELJ
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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 ob 22.00. Pisan 
glasbeni si^ red  od 4.30 do 8.00.

■  PETEK 12. DECEMBRA: —
8.04 Oi>ema matineja. 9.35 Z an
samblom Atija Sossa. 10.15 Pri vas 
doma. lliK) Poročila — Turistični 
napotki za tuje goste. 12.30 Kme
tijsk i nasvet — inž. Slavko Gliba: 
Ali je treba menjati zemljiSki ma. 
kslmimi. 12.40. Koncert zbora iz 
Sveč na Koroškem. 13.30 E»rlpo- 
ročajo vam . . .  14.35 Naši poslu
šalci čestitajo in pozdravljajo.
15.30 NapotU za turiste 16.00 
Vsak dan za vas. 17.15 Koncert po 
željah poslušalcev. 18.15 Rad Imam 
glasbo. 19.00 Lahko noč, otroci!
19.15 Minute z ansamblom BeneSkl 
fantje. 20.00 Na odru z zborom 
Roberta Sbawa. 20.30 »Top-pops 
13«. 21.15 Oddaja za m orje in i»- 
morščake. 22.15 Besede in zvoki iz 
logov domačih.

■  SOBOTA, 13. DECEMBRA: —
8.04 Glasbena matineja. 9.35 »Cez 
travnike zelene« 10.15 Pri vas do
ma. 11.00 Poročila — Turistični 
napotki za tuje goste. 12.30 Kme
tijski nasveti — inž. Slavko Cepin: 
Oblike usmerjanja kmetij na pita. 
nje govedi. 12.40 Z ansambli doma
čih napevov. 13.30 Priporočajo 
vam . . . 14.25 Lahka glasba za raz
vedrilo. 15.30 Glasbeni intermezzo.
16.00 Vsak dan za vas. 17.05 Gremo 
v kino. 18.15 Dobimo se ob isti 
url. 19.00 Lahko noč, otroci! 19.15 
Minute z ansamblom Dorka Sko. 
bemeta. 20.00 Zabavna radijska 
igra — Jožko Lukeš: »Sence prer 
teklosti« 2115 Glasba ne pozna 
meja. 22.15 Oddaja za naSe izse
ljence.

■  NEDELJA, 14. DECEMBRA: 
6.00—8.00 Dobro jutro! 8.04 Radij, 
ska Igra za otroke — Ivana Brlid- 
Mažuranič-Duško Car; »Skratec 
Tintilinček in njegovi« 9.05 Kon.

TELEVIZIJSKI
SPORED

Nedelja, 14. dec.

8.00 KMETIJSKA ODDAJA V MA
DŽARŠČINI (Beograd)

9.25 POROČILA (JRT) — (Ljub
ljana)

9.30 PO DOMAČE Z ANSAMB
LOM LOJZETA SLAKA — 
(JRT) (Ljubljana)

10.00 KMETIJSKA ODDAJA (Za
greb)

10.45 PROPAGANDNA ODDAJA — 
(Ljubljajia)

10.50 OTROŠKA MATINEJA: Nove 
dogodivščine Huckleberryja 
Pinna, Stan In Olio (Ljub
ljana)

11.35 TV KA2IPOT (Ljubljana) 
ŠPORTNO POPOLDNE

18.25 TRETJI GLAS -  ameriSki 
film (Ljubljana)

19.45 CIKCAK (Ljubljana)
20.00 TV DNEVNIK (Beograd)
20.30 3—2—1 (Ljubljana)
20.35 HUMORESKA (Beograd)
21.20 VIDEOFON (Zagreb)
21.35 ŠPORTNI PUREGLED (JRT)
22.05 TV DNEVNIK (Beograd)

Ponedeljek, 15. dec.

9.36 TV V SOLI (Zagreb)
10.30 NEMŠČINA (Zagreb)
10.45 ANGLEŠČINA (Zagreb)
11.00 OSNOVE SPLOSNE IZOBRA

ZBE (Beograd)
14.45 TV V SOLI — ponovitev — 

(2 ^ re b )
15.40 NEMŠČINA — ponovitev — 

(Zagreb)
15.55 ANGLEŠČINA - —. ponovitev 

(Zagreb)
16.10 FRANCOSCINA (Beograd)
16.45 MADŽARSKI TV PREGLED 

(Beograd)
17.45 TIKTAK: Mala čarovnica — 

(Ljubljana)
18.00 PO SLOVENIJI (Ljubljana)
18.25 REŠEVANJE IZ RUŠEVIN

— oddaja iz cikla Da ne l>o 
preposaio (Ljubljana)

18.50 DOKUMENTARNO GLASBE
NA ODDAJA (Zagreb)

19.20 NE SAMO ZARADI TISO
ČERIH JEZER (Finska) — 
(Ljubljana)

19.45 CIKCAK (Ljubljana)
20.00 TV DNEVNIK (Ljubljana)
20.30 3 - 2 - 1  (Ljubljana)
20.35 Karel Capek — UŽALJENI 

LJUDJE — TV drama (Ljub
ljana)
Kruno Cipci: KONCERT ZA 
OB(X) IN ORKESTER (Ljub
ljana)
POROČILA (Ljubljana)

Dmei spored:
17.30 VEČERNI ZASLON (Saraje

vo)
17.45 TV VRTEC (Zagreb)
18.00 MALI SVET (Zagreb)
18.20 ZNANOST (Zagreb)
18.50 GI.ASBENA ODDAJA -  (Za

greb)
19.20 TV POSTA (Beograd)
19.45 TV PROSPEKT (Zagreb)
20.00 TV DNEVNIK (Beoerad)
21.00 SPORED ITALIJANSKE TV

Torek, 16. dec.
9.35 TV V SOLI (Zagreb)

10.30 RUŠČINA (Zagreb)
11.00 OSNOVE SPLOSNE IZOBRA

ZBE (Beograd)
14.45 TV V SOLI — ponovitev — 

(Zagreb)
15.40 RUŠČINA — ponovitev (Za

greb)
16.10 ANGLEŠČINA (Beograd)
1€.40 ODDAJA ZA PROSVETNE

DELAVCE (Beograd)
16.50 RISANKA (Ljubljana)
17.00 OD ZORE DO MRAKA: Vo

jak v oklepu (Ljubljana)
17J0 PRENOS ŠPORTNEGA DO

GODKA (JRT) (Ljubljana)
19.30 RISANKA (Beograd)
19.50 CIKCAK (Ljubljana)
20.00 TV DNEVNIK (Ljubljana)
20.30 3—2—1 (Ljubljana)
20.35 DESET TISOČ SONC — m a

džarski film (Ljubljana)
22.25 VELIKI MOJSTRI: Jan Sibe- 

lius (Ljubljana)
23.15 POROČILA (Ljubljana)
Drugi spored:
20 00 TV DNEVNIK (Zagreb)
21.00 SPORED ITALIJANSKE TV

Sreda, 17. dec.

9.35 TV V SOLI (Zagreb)
17.15 MADŽARSKI TV PREGLED 

(Beograd)
17.45 TRAPOLLP HH 33 — nada

ljevanje mladinske Igre — 
(Ljubljana)

18.30 PISANI TRAK (Ljubljana)
18.45 CIX)VEK — serijski film — 

(Ljubljana)
19.15 Majakovski: OBLAK V HI.A- 

CAH ~  oddaja iz cikla Niso

samo rože rdeče (JRT) — 
(Ljubljana)

19.45 TV PROSPEKT (Zagreb)
20.00 TV DNEVNIK (Ljubljana)
20.30 3—2—1 (Ljubljana)
20.35 ZA VSE OTROKE SVETA — 

prireditev Gala Unicef (Ljub
ljana)

22.05 THULA -  oddaja Iz cikla 
Človek s kamero nizozemski 
dokumentarni film — (Ljub
ljana)

22.30 POROČILA (Ljubljana)

Četrtek, 18. dec.
9.35 TV V SOLI (Zagreb)

10.30 NEMŠČINA (Zagreb)
10.45 ANGLEŠČINA (Zagreb)
11.00 FRANOOSCINA (Beograd)
14.45 TV V SOLI — ponovitev — 

(Zagreb)
15.40 NEMŠČINA — ponovitev — 

(Zagreb)
15.50 ANGLEŠČINA — ponovitev 

(Zagreb)
16.10 OSNOVE SPLOSNE IZOBRA

ZBE (do 16.40) (Beograd)
17.45 VESEU TOBOGAN -  JRT 

(Ljubljana)
18.15 PO SLOVENIJI (Ljubljana)
18.40 REPORTAŽA O TITC»GRADU 

(Beograd)
19.10 GLASBA VATROSLAVA U - 

SINSKEGA (Zagreb)
19.45 CIKCAK (Ljubljana)
20.00 TV DNEVNIK (Ljubljana)
20.30 3—2—1 (Ljubljana)
20.35 Thomas Mann — BUDDEN- 

BROOKOVI — nadaljevanje 
(Ljubljana)

21.10 RAZGOVOR S PRIMOŽEM 
K02xAK0M — oddaja iz cikla 
Kulturne diagonale (Ljublja
na)

21.55 SHENANDOAH -  serijski 
film (Ljubljana)

22.20 POROSILA (Ljubljana)
D nin  spored:
17.25 POR(X:ILA (Zagreb)
17.30 KRONIKA (Zagreb)
17.45 VESELI TOBOGAN (Ljub

ljana)
18.15 NARODNA GIASBA (Zagreb)
18.40 REPORTAŽA -  Titograd — 

(Beograd)
19.05 GLASBENA ODDAJA (Za

greb)
19.45 TV PROSPEKT (Zagreb)
20.00 TV DNEVNIK (Zagreb) .
21.00 SPORED ITALIJANSKE TV

Petek, 19. dec.
9.35 TV V SOLI (Zagreb)
11.00 ANGLEŠČINA (Beograd)
14.45 TV V SOLI — ponovitev — 

(Zagreb)
16.10 OSNOVE SPLOSNE IZOBRA

ZBE (Beograd)
16.45 MADŽARSKI TV PREGLED 

(Beograd)
17.45 NOVE D0(50DIVSC1NE HU- 

CKLEBERRVJA PINNA — 
serijski film (Ljubljana)

18.15 NARODNA IN ZABAVNA 
GLASBA (Skopje)

19.00 V SREDISCU POZORNOSTI 
Slovenija v letu' 1969—70 — 
(Ljubljana)

19.50 CIKCAK (Ljubljana)
20.00 TV DNEVNIK (Ljubljana)
20.30 3—2—1 (Ljubljana)
20.35 MOJSTRI BESEDE NA

FILMSKEM TRAKU: Alberto 
Moravia: DEŽELANKA —
italijanski film (Liubllana) 
SREČANJE V STUDIU 14 — 
(Ljubljana)
POROČILA (Ljubljana)

Dnigl spored:
17.25 POROČILA (Zagreb)
17.30 KRONIK.\ (Zagreb)
17.45 ODDAJA ZA OTROKE (Skop

je)
18.15 GLASBENA ODDAJA (Skop

je)
19.00 PANORAMA (Zagreb)
19.50 TV PROSPEKT (Zagreb)
20.00 TV DNEVNIK (Zagreb)
21.00 SPORED ITALIJANSKE TV

Sobota, 20. dec.
9.35 TV V SOLI (Zagreb)

17.45 PO DOMAČE Z BENEŠKIMI 
FANTI (Ljubljana)

18.15 VELIKI POTEPUH — nada
ljevanje m la^nske igr« — 
(LJubllana)

19.15 SPREHOD SKOZI CAS (Lju
bljana)

19.40 PET MTNTTT ZA BOUSI TE- 
ZIK (Llubl)ana)

19.45 CIKCAK (Liubllana)
20.00 TV DNEVNIK (Llubljana)
20.30 3—2—1 (LJubllana)
20.35 TV MAGAZIN (Liubllana)
21.35 REZERVIRANO ZA SM EH — 

(Ljubljana)
21.50 NOVI ROD — serijski film 

(Ljubljana)
22.40 TV KAŽIPOT (Llubljana)
23.00 POROČILA (Ljubljana)

cert Iz naših krajev. 10.05 Se po
mnite, to v a riš i. . .  Ivan Ivančič: 
Napad o polnoči. 10.25 Pesmi bor. 
be in dela. 10.45—13.00 Naši po
slušalci čestitajo in pozdravljajo
— vmes ob 11.00 Poročila — Turi
stični napotki za tuje goste. 11.50 
Pogovor s poslušalci. 13.30 Nedelj
sko športno popoldne. 15.30 Humo. 
reska tega tedna — H. G. Felsen: 
Vesoljski potop. 15.50 Z novimi an
sambli domačih napevov. 16.30 »Po 
domače«. 17.30 Radijska igra — 
Giles Coopen »Napad na Badajaz«.
19.00 Lahko noč, otroci! 19.15 Glas. 
bene razglednice. 20.00 »V nedeljo 
zvečer«. 22.15 Plesna glasba.

PONEDEUEK, 15. DECEIVIBRA:
8.04 Glasbena matineja. 9.20 »Cici
banov svet« In »Pesmica za naj
mlajše«. 10.15 Pri vas doma. 11.00 
Poročila — Turistični napotki za 
tuje goste. 12.30 Kmetijski nasveti
— inž Mileva Kač: Varstvo črnega 
ribeza. 12.40 Majhen koncert pihal
nih orkestrov. 13.30 Priporočajo 
vam . . .  14.35 Naši poslušalci če
stitajo  in pozdravljajo. 15.30 Glas
beni Intermezzo. 16.00 Vsak dan za 
vas. 17.05 Operni koncert. 18.15 
»Signali« 18.35 Mladinska o(3daJa 
»Interna 469«. 19.00 Lahko noč, 
otr(x:i! 19.15 Minute z ansamblom 
Fantje treh dolin. 20.00 Skupni 
program JRT — studio Beograd.
22.15 Za ljubitelje Jazza

■  TOREK, 16. DECEMBRA: 8.04 
Operna m atineja. 10.15 Pri vas do
ma. 11.00 Por()čila — Turistični 
napotki za tuje goste. 12.30 Kme
tijski nasveti — inž. Stojan Vrabl: 
Bolezni in škodljivci na breskvah 
in njihovo zatiranje. 12.40 Od vasi 
do vasi. 13.30 Priporočajo vam . . .
15.30 G la s b i  intermezzo. 16.00 
Vsak dan za vas. 18.15 V torek na 
svidenje! 19.00 Lahko noč, otroci!
19.15 Minute z ansamblom Mihe 
Dovžana. 20.00 Prodajalna melodij.
20.30 Radijska igra — Roger Leigh: 
Izbira je težka. 22.15 Jugoslovan
ska glasba.

■  SREDA, 17. DECEMBRA: 8.04
8.04 Glasbena matineja. 9.20 Iz 
glasbenih Sol. 10.15 Pri vas doma.
11.00 Poročila — Turistični napotki 
za tuje goste. 12.30 Kmetijski na. 
sveti — dr. Tilka Krivic: Žlahtne- 
nje (iomačih hibridnih trdlnk za 
boljšo kakovost. 12.40 Priljubljeni 
pevci slovenskih narodnih pešni.
13.30 Priporočajo vam . . .  14.05 
Koncert za oddih. 14.35 Naši po. 
slušalci č^ tita jo  in pozdravljajo.
15.30 Glasbeni intermezzo. 16.00 
Vsak dan za vas. 18.15 Rad Imam 
glasbo. 19.00 Lahko noč, otroci!
19.15 Glasbene razglednice. 20.00 
»Ti In opera«. 22.15 S festivalov 
jazza.

■  ČETRTEK, 18. DECEMBRA:
8.04 Glasbena matineja. 9.05 Radij
ska šola za višjo stopnjo — Prista. 
nišče brez m orja. 10.15 Pri vas do
ma. 11.00 Poročila — Turistični 
napotki za tu je goste. 12.30 Kme. 
tijski nasveti — Aleiksander Šiftar: 
Rigolanje vrta — delo za zimo.
12.40 Cez polja in- potoke. 13.30 
Prlporo& jo vara . .  . 14.05 »Peson 
iz mladih grl«. 15.30 Glasbeni to. 
termezzo. 16.00 Vsak dan za vas.
18.15 »Morda vam bo vSeč«. 19.00 
Lahko noč, otr<x:i! 19.15 Minute z 
ansamblom Jožeta Privška. 20.00 
četrtkov večer domačih pesmi io 
napevov 21.00 Večer s slovensko 
pesnico Ado Sken. 21.40 Glasbeni 
nokturno. 5B.15 Iz vrst naSe povoj, 
ne skladateljske generacije

AUSTIN-IMV1300 SALOON SUPER DE LUXE 
CENA: 29.850 dinarjei

dobavni rokh 

#  90 dni po vplačilu polnega avansa pri prodaji na kredit
#  45 dni po vplačilu polne cene pri gotovinski prodaji

#  za devizna sredstva DOBAVA TAKOJ!
cena v devizah: 7.694 DM ali 2.102 US $, 1,313.750 Lit.,
Lstg 876

Za vplačila v decembru garantiramo cene 
in dobavne roke.
Obiščite poslovalnico IMV, oglejte si vozila in zahtevajte 
ponudbe:

UUBUANA, Titova 172 a, telefon 341-125

inDUSTRiJnmoTORniH VOZIL
novomESTo

ČISTI TON IN JASNA SLIKA -  samo z antenami ELRADA!

v DECEMBRU NE POZABITE:
najlepše darilo je knjiga založbe Mladinska knjiga

\ A  i'

•  Pripravljen je bogat izbor iz zakladnice domače in tuje književnosti za otroke, mla-
{  dino in odrasle.

# Zahtevajte v knjigarnah in pri založbi najnovejše BARVNE KATALOGE, ki jih je pri-
S pravila založba MLADINSKA KNJIGA z željo, da bi vam pomagala pri vaši odločitvi,
A s čim in kako boste koga obdarovali.

S
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v  TEM TEDNU VAS ZANIMA
Petek, 12. decembra — Aljošk* 
Sobota, 13. decembra — Lucija 
Nedelja, 14. decembra — I>u5an 
P one^ljek , 15. dec. — Kristina 
Torek, 16. decembra — Albin 
Sreda, 17. decembra — Lazar 
Četrtek, 18. decembra — Rado

Decembrsko vreme 
v pregovorih

če v grudnu bliska, 
grm i, za drugo leto ve
trove budi. — Ce je  va  
Barbaro mraz, bo tra 
ja l  ves z im ski čas. — 
O Tomažu vetra suho 
petje, suha pomlad, su
šno poletje. — Zelen 
božič — bela velika noč.
— Božič na tra t i  — ve
lika  noč za pečjo. — 
če  Štefana b u rja  p r i 
nese, v inogradn iku  p r i 
delek odnese. — Tepe&- 
n i dan oblačen, k  letu  
ne boš kruha lačen.

LUNINE MENE:

16. 12. )  ob 02,09 
23. 12. ®  ob 18.35 
31. 12. €  ob 23,52

Brežice: 12. in 13. dec. Iranc 
barv. film RE3X)VNICA. 14. in  15

dec. ruski barv. film VOJNA IN 
MIR. 16. in 17. dec. ital. barvni 
fitai DIVJE OKO.

Kočevje — »Jadran: od 12. do 
14. dec. amer. barv. film  JOE IZ 
NAVAHE. 15. dec. amer. barvni 
film POTRGANA ZAVESA. 16. in
17. dec. franc. barv. film SHE- 
HEREZADA. 18. dec. amer. barv. 
film  TRAPER.

Kostanjevica: 14. dec. ameriški 
barv. fitai NAJLEPSI SPORT ZA 
MOŠKE.

MetUka: od 12. do 14. dec franc. 
baiT. film EDEN MOŠKI IN ENA 
ZENSKA. Od 12. do 14. dec. amer. 
film DR. STRANGELOVE. 17. In
18. dec. amer. barv film AGONI
JA IN EKSTAZA. Od 17. do 21. 
dec. amer. barv. film  ČUDOVI
TI SVET BRATOV GRIMM.

Mirna: 13. in 14. dec. ameriški 
fibn IZGUBLJENA PATRULJA. 

Mokronog: 13. in 14. dec. amer. 
barv. film  SIERRA CHARIBA. 
Novo mesto: od 13. do 15. dec. 

amer. barv. film  ČISTINA. Od 16. 
do 18. dec. franc. barv. film MA- 
NON 70. Potujoči kino Novo me
sto: od 12. do 16. dec. angl. barv. 
film  GOLDFINGER.

Ribnica: 13. in 14. dec. japonski 
film UPOR.

Sevnica: 13. in 14. dec. amer. 
film VELIČASTNI NORCI V LE
TEČIH STROJIH. 17. dec, nemški 
film  SMRTNI 2ARKI DR. MABU- 
ZE.

Sodražica: 13. in 14. dec. ital. 
Tiltn SEDEM ZLATIH M 02. 
Trebnje: 13. in 14. dec. amer. 
barv. zgod. film KLEOPATRA.

17. dec. amer. westem NEUSTRA- 
S L J m  JEZDEC.
CRNOMEU: 11. in 12. francoski 

barvni film »Kaster z zahoda«. 
Od 12. do 14. 12. italijanski 
barvni film »Dober, grd, slab«. 
16. 12. ameriški barvni film »Ja
hač maščevalec«. 18. 12. ameri- 
šiki barvni film »Potovanje ▼  
dvoje«. '

Dragi mami in stari niami Mariji 
Goršak, 2adovinc& 8, iskreno če

stitam o za 43-letnico življenja in 
god in  ji želimo še mnogo zd rav^  
in  srečnih let. Hčerka Majda in 
sin Toni z družinama.

Jože Štukelj, Kot 24, Semič, 
povedujem vožnjo po moji njivi 
p ri Pečaverjevem trgu v Kotu pri 
Semiču vsem tistim , ki niso pla
čali.
Kdor t ^ a  ne bo upošteval, ga 
bom sodno preganjal.

Fanika Lavrič, Stare žage, n. b„ 
Dol. Toplice, opocsarjam Jožeta La
vriča iz Starih žag, da neha ši
r iti lažne govorice o meni. V na
sprotnem primeru ga bom sodno 
preganjala.

GOSPODINJSKO pomočnico, d6- 
brosrčno, sprejme takoj 3-član- 
ska družina. Ponudbe na naslov: 
Josipina Mačus, Rutarjeva 5 d, 
Ljubljana.

ISCEMO gospodinjsko pomočnico 
k 3-&]anski družini v Ljubljani za 
varstvo 5-letnega otroka. Lahko 
začetnica. Nudimo hrano, stano
vanje, plačo. Ponudbe na naslov: 
Janez Škulj — Gregorčičeva 11, 
Ljubljana.

PRIJAZNA TRIČLANSKA DRUŽI
NA Išče preprosto kmečko dekle 
za službo v gospodinjstvu. Lahko 
je tudi začetnica. Ugodni delovni 
pogoji. Ogiaalte se pri Boštjančič. 
Turku, Trg OF 14, Ljubljana 
(nasproti železniške postaje).

MIZ:\RSKEGA pomočnika za. stav
bna in pohištvena dola sprejmem 
takoj. Plača po dogovoru. Stano
vanje in prehrana v hiši'. Jože 
Peternelj, strojno mizarstvo, 
Grajska, pot 14, Škofja Loka.

STAREJSA HIŠNA POMOCNICA
— vdova, uf)olcojeinka — dobi 
službo takoj pri Marijd Čeme, 
Brežice, Zaloot 35. Pošljite pi
smeno ponudbo ali &e oaeimo 
oglasite na nošlovl

STANOVANJA
NA STANOVANJE sprejmem mo

škega kot so s ta n o ^ c a . Naslov 
v upravi lista (2308/69).

PRODAM STANOVANJE (velika 
soba in kuhinja). Kamna gora 6, 
Trebnjo.

ZAMENJAM novo dvoGoibno sta 
novanje — v blofcu (I. nad
stropje v centru Ljubljane—Šiš
ka za enako v KrSkem. Ponud
be pod »Zalim se zaposliti — 
uslužbenka'«.

KUPIM ZASTAVO 750 ali 850, no
vejši letnik. Ponudbe z navedbo 
cene, prevoženih km in letnika 
pošljite na upravo lista pod »Do
bro ohranjeno«.

PRODAM osebni avtomobil R-4. 
Zoran, Avtoservis Pionir, Novo 
mesto.

PRODAM ALI ZAMENJAM za ose
bni avto ali kombi novo motorno 
kosilnico, stroj za izdelavo stre 
šne opeke (400 modelov) Dieslov 
m otor, grablje kombinirane, Ši
valni stro j, traktor in harmoniko. 
Naslov v upravi lista (2296/69).

PRODAM traktorsko enoosno ki- 
per prikolico. Stane Pelko, Obrh 
1, Dolenjske Toplloe.

PRODAM visečo kuhinjsko kreden
co, desni štedilnik Gorenje (na 
d rro ) in televizor. BoAo Klepač, 
Kočevje. Ljubljanska cesta, n. h.

UGODNO PRODAM nov 14—16 col-

siki gumi voz. Jože Tcanc, Lavri 
oa 14, Škofljica pri Ljubljani.

POCENI PRODAM skoraj novo vi
sečo knjižno omaro. Naslov v 
upravi lista (2315/69).

NOV 13, 14 in 16-colski gumd voz 
prodam ali zamenjam za debe
lega prašiča. Bulc, Jiirčkoiva pot

• 73, Izubijana.
JEDILNICK) — mahagonij (s kav

čem), skoraj novo, dn otroško 
sobo ugodno prodam zaradd se
litve. Naslov v upravi lista 
(2324/69).

DNEVNO SOBO ugodno prodam 
skupaj s preprogo. Nežka Selič, 
Cesta heroja Maroka, stolpič 4 
pri železniški posta.jl — Sevnica.

RABLJENO sobno pc^iištvo z 
vzmetnicami in žimnicami iigod- 
no prodam. Naslov v uredništ. 
vu Dolenjskega lista.

POCENI PRODAM peč na drva in 
premog. Brodarič, Majde Sdlc, 
n. h .. Novo nMsto.

UGCmNO PRODAM dve omari, 
kavč, elekrlčni štedilnik in pita. 
skl rešo. Antešič, Nad mlini 35. 
Novo mesto.

POSEST
PRODAM košenico in gozd v veli

kosti 1 ha pri Sv. Križu nad 
Mavrlenom. Anton Sterbenc, Sne- 
či vrh 2, Črnomelj.

V 1MJ2INI Kostanjevice na Krki 
ugodno prodam 3(5 arov zemlje, 
Id Je prinvema za sadovnjak, n|Ji- 
vo ali vinograd, kakor tudi za 
gradbeno parcelo. Ponudbe po
šljite na naslov Franc Vivod, 
Celje, K oob^ova 5.

KUPIM U šo T otsaUfA Brežic eU 
KrSkega. Naslov v upiuvi Uata 
(2319/69).

V CENTRU SENOVEGA prodam 
gradbeno {Muroelo s hito, nare
jeno do prve plodče. Na parceli 
elektrika in  vodorvod. Marjan 
Brinovec, Senovo 218.

PRODAM HIŠO z lepim obdolo- 
valndm vrtom 10 arov, 5 m inut 
do glavne cesto — avtobusna 
postaja. Sola, trgovina. Prodam 
po zelo an em i ceni. Interesenti 
si lahko ogledajo vsak dan. 
Mirko Sevšek, Slovenska vas 34 
pri Kočevju.

RAZNO

Gostilna »Cugelj« na Odrgi pri 
Trebnjem vabd kolektive na silve
strovanje. Sprejema tudi reaarra- 
cije za Silvestrovo. Pridite, prije t
no boste silvestrovali!

POLAG.\M zidne tapete. Sobo
slikar Gvido Hren, & ^ a  Bučna 
vas, Novo mesto.

Nujno obvestilo 
novomeške 
bolnišnice

Zaradi g r i p e  obiski na 
gioieikološteo-porodniškem, 

otroškem  in  pljučnem  
oddelku

NISO DOVOLJENI.
Prosim o, da tud i na druge 
oddelke bolnišnice ne p ri
hajajo  na  obiske občani, 
k i bolujejo za gripo ali 
pa so jo  p ravkar prebo
leli.

Uprava Splošne bolnišnice 
Novo m esto

O tjlašnjte  
v D o l. listu !

ISCEM DEKLE, ki bi želela v dru
žbi praznovati novo leto. Naslov 
v upravi lista (2309/69).

CE BOLEHATE na želodcu ali na 
Jetrih, žolču ali črevesju, Ce vas 
muči zaprtje ali hemoroidi in vam 
umetna zdravila ne pomagajo, 
se posvetujte z zdra\'nikom in 
p o b iu site  zdravljenje z učinko
vitim prirodnim  sredstvom: roga
škim vrelcem DONAT! Zahtevajte 
ga v svpji trgovini, ta  pa ga dobi 
v Novem mestu pri HMELJNI- 
KU, STANDARDU (MERCATOR
JU) in  DOLENJKI.

CE 2ELITE osrečiti in razveseliti 
svoje dekle, ženo ali nevesto. Ji 
kupite lep prstani Dobite ga pri 
Otmarju Zidariču, alatarju  v 
L j u b i j i ,  Gosposka S (poleg 
univerae).

Prav je, da zveste:

Vsak teden 
za stalne 
naročnike, 
kaj pa za 
nesrečne 
zamudnike?

■  DALI SMO JIM  Z.\DNJO PRILOŽNOST, da
popravijo svoje odnose do uprave našega lista: te 
dni jih  bo njihov pism onoša poslednjikrat obiskal 
s položnico — kdor tud i zdaj ne bi p>oravnal zar 
ostanka neplačane naročnine za 1969, m u boiho mo
ra li DOLENJSKI LIST takoj ustaviti. Smo tik  pred 
koncem leta in  če kdaj, naj velja zdaj; »čisti ra 
čuni — dobri prijatelji!« V novo poslovno leto 
m oram o stopiti z urejenim i knjigam i.

Vsak teden: stalna mladinska 
in sodna stran!

■  ŽE DV.^KRAT SMO TISKALI v zadnjih 14 
dnevih MLADINSKO STRAN, ki bo posiej vsak te 
den nam enjena številnim  vprašanjem  mliadega rodu 
v naš.ih 9 občinah. Na ix>novne želje naročnikov in 
številnih bralcev uvajam o danes tudi novo, stalno 
sodno stran , ki sm o jo  poim enovali z okencem 
»POTA IN STRANPOTA«. Skušali bom o doseči, da 
ne bo le »črna kronika« slabih dogodlcov v pokra
jini, temveč s tran  z zanimivimi vzgojnimi in d ru 
gačnimi sestavki, p ri katerih  nam  bodo pomiigali 
tudi rassni strokovnjaki, javni delavci, pedagogi in 
drugi.

Kaj še pripravljamo?
■  BRALNA STRAN je  danes spet dobila sitaro 

domovinsiko pravico: nad slikanico z našim a p ri
kupnim a Paradižnikom a boste začeli b ra ti nap>eU) 
isgodbo o grajskih straJiovih. — V n a ^ tu  im amo 
tud i stalno VZGOJNO S^’RAN, ki jo  bom o vpeljali 
v kratkem , posebej pia bom o eno s tran  v doinačem  
tedniku nam enili številnim  vpraSanjem  GOSPODAR
STVA V POKRAJINI. Da je  več kot potrebna, o 
tem  ni nobenega dvorna, saj sm o sredi pravega 
gospodarskega vzpona tn  burno  kipenje v štetvilndh 
delovni'h organizacijah te rja  svoj sta ln i p rosto r tud i 
v domgćem listu; naši proizvajalci b o ^  im eli tu  
gla.vno besodo. Dobri EKONOIVISKI HMM*AGANDI, 
ki je  h k ra ti tud i obveščanje, bo treba prav tako 
posvetiti poslej več prostora.

H  Vse našteto  pa  vam h k ra ti tud i že odkriva 
skrivnost, k i sm o jo  hranili za novoletno napoved 
oz. za vstofp Y. naše jubilejno leto: feb ruarja  1970 
bo poteklo 20 let, odlkar je  DOLENJSKI LIST začel 
Izhajati. V novo poskm io leto nam eravam o stop iti 
pred bralce in naročnike s poglobljenim  uredniškini 
načrtom  za vsestransko Se bolj razgiban domači 
tednik, ki bo hkra ti povečal svoj obseg

na stalnih 32 strani
v dveih pokrajinskih izdajah, kar pomem: vsak te 
den po 36 stran i DOLENJSKEGA LISTA. S tako 
povečanim obsegam  bomo kos vedno zahtevnejšim  
nalogam, ki jih  družba In čas postavljata p rsd  nas 
kot časnik, ki je  n a  področju 9 občin najbolj raz 
širjeno redno, stalno  branje.

Več o tem  v prihodnjiih številkah, meditem pa 
Tse naročnike in  bralce Idsta lepo pceadravljamo!

UREDNIŠTVO IN  UPRAVA LlbTA

Kroniko nesreč boste posiej lahko na
šli v prvi polovici lista na naši novi »sodni 
strani«, ki smo ji dali naslov »POTA IN 
STRANPOTA«.

Ob prerani in  tragični sm rti na- 
š ^ a  dragega moža, očeta, sina in 

b rata

FRANCA KALČEViČA
iz Učakovcev

se iskreno zahvaljujemo sorodni
kom, vaščanom in vsem, ki so nam 
v tako bridkem času stali ob strani 
in nam  izrekli sožalje. Zahvalju
jemo se tudi medicinski sestri tov. 
Hudeljevi in dr. Miheliču za nude
no zdravstveno pomoč, vodstvom 
krajevnih in občinskih' družbeno
političnih organizacij za organiza
cijo pogreba, govornikom ža izreče
ne poslovilne besede, darovalcem 
vencev in vsem številnim udeležen
cem pogreba. Se enkrat vsem 

iskrena hvala!

Žalujoči: žena Marija, sin Fran
ce, hčerka Nada, mama Kata
rina, sestra Bariča, brat Stanko 
in  sestra Marica z družinama 
ter brat Jožć

Ob bridka izgubi naše ljube mame, 
sestre in stare mame

ALOJZIJE BRULC
iz Gor. Krenovega pri CMočcu 

se iskreno zahvaljujemo sorodni
kom, sosedom, vaščanom, znancem 
in vsem, ki so na kakršenkoli na
čin pomagali. Posebna zahvala ko- 
Irfctivu .hotela »Grad Otočec« in 
gospodu župniku za spremstvo ter 
poslovilni gw or. Vsem še enkrat 

najlepša hvala.

žalujoči: sinova Nace In 
z družinama, hčerke Marija, 
Slavka, Ani, Joža in Zinka, se
stri Francka in Pepca in drugo 
sorodstvo

Ob težki nenadomestljivi izgubi 
dobrega sina, brata, nečaka, 

bratranca

JAKOBA JERČINA
iz Šmihela pri Novem mestu 

se naj lepše zahvaljujemo sorod
nikom, prijateljem  in znancem za 
p>odarJene \’ence in cvetje ter 
vsem, ki ste ga spremili na zadnji

poti do mnogo preranega groba. 
Posebno se zahvaljujemo sosedom 
Jermanovim za nesebično to po
žrtvovalno pomoč v težkih trenut
kih, dr. 2k>ričevl za obdsk na do
mu in organizaciji v bolnifinlci, 
splošni bolnišnicd, dr. Staričeviču 
in strežnemu osebju, koldctivu LA. 
BODA za pomoč ta venc6, TSS 
Novo mesto za ganljiv govor ter 
duhovščini, ki ga je spremljala 

na zadnji poti.

žalujoči: oče, mati, sestra, 
b rat in drugo sorodstvo

Ob bridki izgubd naSega dragega 
moža, očeta, starega očeta 

in brata

JOŽETA ŠINKOVCA
iz Zaloga 2 pri Škocjanu

se iskreno zahvaljujemo boroem 
X II. brigade, organizaciji ZB, ko
lektivu ZK Novo mesto, EE Šent
jernej ter vsem znancem in so. 
rodnikom za podarjene vence in 
izrečeno sožalje. Posebna hvala za 
ganljivi govor tov. Jožetu Lužarju 
ter za vso požrtvovalnost sosedu, 
vaščanom ter duhovščini Škocjan.

Žalujoči: žena M arija, sin 
Jože z družino, hčerka Ma
rija  z možem ter sestre 
Tončka, Marija in Ivana

Ob bridki izgubi našega ljubega 
moža, očeta, starega očeta, brata 

in strica

LOJZETA MIKCA
z Rateža

se najiskreneje zahvaljujemo vsem, 
ki so ga tako številno p rem ili na 
zadnji poti, mu darovali vence in 
cvetje, sosedom, ki so nam poma
gali v najhujšem  času, posebno pa 
lovski družini Brusnice in  Gorjanci, 
ki sta mu tako lepo izvedli posled
nji lovski pozdrav. Zahvaljujemo 
se tovarni zdravil KRKA za po
darjene vence ZB Brusnice ter go
vornikoma za ganljive besede ob 

odprtem grobu.

žalujoči: ž^na Jožefa, sin Jože 
in hčerka Ema z družinama ter 
drugo sorodstvo

Z A II V A L A

Ob izgubi našega dragega moža in očeta

JOŽETA KOŠIČKA
upokojenega m esarja iz Novega m esta

se najlei>še zahvaljujem o vsem, ki so ga tako šte
vilno sprem ili na zadnji po ti jn  m u poklonili 
cvetje in  vence. Se posebej p>a se zahvaljujem o 

sorodnikom , sosedom te r tov. P*etančiču.

Žalujoči: žena M arija, sinovi M arjan, Jože in Stanko 
te r di’ugo sorodstvo

Z A H V A L A

' Ob težki izgubi, ki nas je doletela 
s sm rtjo na.šcga dragega očeta

ANTONA RUPENA
se zahvaljujemo vsem, ki so ga spremili na zadnji poti 
in počastili nj«'guv spomin, posebno Zvezi borcev za pomoč 
pri organizaciji pogreba, gasilcem, lovcem, pevcem in godbi 
iz Novega mesta, govornikom za tople besede ob slovesu, 
vsem darovalcem vencev in cvetja ter dobrim sosedom, ki 
so nam stali ob strani v težkih trenutkih. Se prav posebno 
zahvalo dolgujemo zdravnikom novomeške bolnice za pljučne 
bolezni za njihovo prizadevanje in človeško razumevanje, 
ki so ga ob težki in dolgotrajni bolezni izkazovali i>okojnika 
in svojc«im, posebej prim ariju dr. Smrečniku, dr. Zakrajškov! 
in dr. Trobišu, pa tudi dobrim sestram , posebno Ivanki 

in Albinci, in drugemu bolniškemu osebju.

Se enkrat vsem skupaj prisrčna hvala.

Žalujoči: iecia Jelica i  otrooi in dmgo sorodstvo.

DOLENJSKI LIST
LASTNIKI IN IZDAJATELJI: občinske konference SZDL 

Brežice, Črnomelj, Kočevje, Krško, Metlika, Novo mesto, 
Ribnica, Sevnica in Trebnje.

UREJUJE UREDNIŠKI ODBOR: Tone GoSnlk (glavni la 
odgovorni urednik), Ria Bačer, Slavico Dokl. MlloS Jakopec, 
Marjan Legan, Marija Padovan, Jože Primc, Jožica Teppey m 
Ivan Zoran. Tehnični urednik: Marjan Mofikon.

IZHAJA VSAK ČETRTEK — Posamezna Številka 70 par 
(70 starih din) — Letna naročnina: 32 Ndto (3200 S din), 
polletna naročnina 16 novih dinarjev (1000 Sdin); plačljiva j* 
vnaprej — Za tnoasemstvo 62.50 novih dinarjerv (6.250 Sdin) 
OB. 6 ameriških dolarjev — Tekoči raičun ort podr. SDK ▼  
Novem mestu: 6S1—8—# — NASLOV UREDNIŠTVA IN 
UPRAVE: Novo mesto. Glavni trg S — PoStm predal: 33 — 
Telefon: (068)-21-227 — Nenaročenih rokopisov in {otosratij 
M vračamo — Tiska OOP iDelo« t  Ljubljani


