
Zanimivo posvetovanje v Ribnici
Na njem so  razpravljali o predlogu dolenjskih sindikalnih svetov, naj se  
meje komunalnega zavoda za socialno zavarovanje razširijo na vso Do

lenjsko (tudi na občini Kočevje in Ribnica) in spodnje Posavje

V Ribnici je b ilo 9. januarja posvetovanje pred
sednikov občinskih sindikalnih svetov novomeške, 
kočevske, črnom aljske in ribniške občine, predstav
nikov Komunanlega zavoda za socialno zavarovanje 
Novo m esto ter predsednikov občinske skupščine in 
Socialistične zveze R ibnica..

Na njem so razpravljali o 
predlogu dolenjskih sindikal 
nih svetov, ki je bil sprejet 
na decembrskem posvetu 
predsednikov občinskih sindi
kalnih svetov v Krškem, da 
se naj meje sedanjega ko
munalnega Zavoda za social
no zavarovanje Novo mesto 
razširijo na vso Dolenjsko in 
Spodnje Posavje.

Obravnavali so delo komu
nalnih zavodov za socialno

zavarovanje. Dogovorili so se, 
da bo potrebno izdelati ana
lizo o ustanovitvi širšega de- 
lenjskega zdravstvenega ob
močja, ki naj bi zajemalo 
deset občin Dolenjske in 
Spodnjega Posavja. Na tem 
območju prebiva 212.000 pre
bivalcev, nad 50.000 občanov 
pa je v rednem delovnem 
razmerju.

Bili so enotnega mnenja, 
da je treba misel c

Predsednik Popit v Ribnici
Obiskal je š e  podjetje INLES in Sodražico

P redsednik  CK ZKS 
obiskal ribn iško  občino, 
člani političnega aktiva 
ra t INLES v Ribnici, v 
ja l s p redstavn ik i osnov 
nistov in  osta lih  krajev

Predsednika Franca Popita 
je najprej predstavnik komi
sije za družbeno-ekonomski 
razvoj pri občinski konferenci 
Zveze komunistov France La
pajne seznanil z gospodarskim 
položajem v občini. Predvsem 
j e  o p o z o r i l ,  da so razvoj 
gospodarstva in turizma po
trebne v občini boljše ceste; 
prikazal pa je tudi položaj v
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F ranc P op it je  12. ja n u a rja  
N ajp rej se je  pogovarjal s 
občine, nato  je  obiskal ob- 
Sodražici p a  se je  pogovar- 
ne organizacije Zveze komu- 
nih organizacij te r  pod je tij.

kmetijstvu. Predsednik Popit 
je poudaril, da je v bodoče 
potrebno še tesnejše sodelo
vanje Zveze komunistov in 
Socialistične zveze ter rednej- 
ši in tesnejši stiki obeh orga
nizacij z vsemi občani, tudi 
tistimi v oddaljenih krajih.

Kasneje si je predsednik 
Popit ogledal proizvodne pro
store ribniškega obrata IN
LES in se s predstavniki po
djetja pogovarjal predvsem o 
razvoju podjetja, samouprav
ljanju ter delu organizacij 
Zveze komunistov in sindika
ta v podjetju. Posebno se je 
zanimal za odnose med obrati 
oziroma delovnimi enotami 
znotraj podjetja in za sodelo
vanje INLES s trgovinskimi 
podjetji.

Janez Pirnat -  sodnik 
okrožnega sodišča
V Uradnem listu SRS 

smo 31 decembra prebrali, 
da je bil na seji republiške 
ga zbora 29.12.-1969 izvoljen 
tovariS Janez Pirnat, doslej 
sodnik občinskega sodišča v 
Brežicah, za sodnika okrož
nega sodišča v Novem me
tu.

Za napredovanje tovarišu 
Pirnatu, ki je novomeški ro
jak, iskreno čestitamo!

ustanovitvi širšega dolenjske
ga zdravstvenega območja te
meljito proučiti na pristoj
nih mestih in jo šele potem, 
ko bo jasna, dati v pretres 
zavarovancem v delovnih ko
lektivih. Pri tem delu bodo 
morali pomagati tudi sindi
kati. K. ORAŽEM

Danes praznik 
šoferjev

Danes slavijo svoj praz
nik vsi šoferji in avto
mehaniki v državi. To je 
dan, ko je tovariš Tito 
pred leti postal član zveze 
šoferjev in avtomehani
kov. V počastitev današ
njega praznika bo imela 
novomeška podružnica te 
organizacije v soboto, 17. 
januarja v sindikalni dvo
rani slavnostno sejo. Na 
njej bodo med drugim 
obravnavali vprašanja 
prometne varnosti, tečar 
jev prve pomoči in po
dobno.

Danes referendum
Za danes, 15. januarja, sta 

delavska sveta kočevskih pod
jetij kemična tovarna MELA
MIN in LIK razpisala referen
dum o združitvi obeh podje
tij. če bo referendum uspel, 
namerava nato novo združeno 
podjetje še letos razpisati re
ferendum o združitvi s pod-> 
jetjem SLOVENIJALES, Ljub
ljana.

LABOD iz Novega m esta je na modni reviji, ki jo je 
tudi letos pripravil za svoje poslovne prijatelje, spet 
prijetno presenetil. Najnovejše modele m oških srajc 
so gostom  predstavili prikupni manekeni. Na slild: 
Zdenka Marn — slovenska Jasminka 69 v srajci HIP- 
PY, izdelani iz potiskane jersey tkanine.

(Foto: M. Vesel)

Dolenjci dohajajo svetovno 1
Na letošnjem sejmu mode v Ljubljani ter na 
modnih revijah v festivalni dvorani so se  do
lenjski tekstilci, trikotažerji in konfekcionarji 
zelo izkazali -  Videti je veliko lepega in tudi 

uporabnega

Tradicionalni januarski se
jem »Moda« na Gospodar
skem razstavišču v Ljubljani 
je kot običajno prikaz najso
dobnejših modnih modelov in 
okusa, predstavlja novosti v 
izdelavi tkanin ter sintetičnih 
vlaken in ne privablja le do
mačih strokovnjakov, temveč 
se zanj vse bolj zanimajo 
tudi poslovni krogi sosednjih 
držav.

Med 178 razstavljavci na sej
mu »Moda 1970«, med kateri

mi so priznana in ugledna ju
goslovanska podjetja z dolgo
letno prakso, najdemo tudi 
mlade dolenjske proizvajalce: 
Novoteks in Labod iz Novega 
mesta, Lisco in Jutranjko iz 
Sevnice, Trikon in Tekstilano 
iz Kočevja ter Beti in Komet 
iz Metlike.

Sejem na gospodarskem 
razstavišču, kakor tudi popol
dansko modno revijo v festi
valni dvorani, na kateri kaže
jo predvsem konfekcijske mo
dele ter večerno revijo z učin
kovitimi in izrazito modnimi 
kriki, se splača videti. Med 
vso pestrostjo modnih novo
sti je tudi razvajenemu okusu 
ustreženo, veliko prikazanih 
modelov pa je vseeno uporab
nih v vsakdanjem življenju.

Naša dolenjska podjetja so 
se od prvega do zadnjega ze
lo izkazala tako na sejmu kot 
na obeh modnih revijah. Očit

no je, da dolenjski tekstilci, 
trikotažerji in konfekcionarji 
stopajo povsem vštric z mo
do v svetu. Njihova iznajdlji
vost ter posluh za nove de- 
sene, kroje in dodatke je na
grajena s priznanjem gledal
cev, obenem pa se jim še bolj 
na široko odpirajo vrata na 
ves jugoslovanski in svetovni 
trg.
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KREDIT

OD 15. JANUARJA 
DO 25. JANUARJA 

Sredi januarja preho
dno izboljšanje z ohla
ditvijo. Nekako od 18. 
januarja dalje zopet 
nestalno s pogostnim i 
padavinami (po večini 
sneg) in pogostnim i 
temperaturnimi spre
membami. Dr. V. M.

Št. 3 (1034) leto X X I  

NOVO MESTO, četrtek, 
15. januarja 
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Predsednika CK ZKS Franca Popita so 12. januarja na sestanku političnega aktiva 
občine Ribnice seznanili z gospodarskim  in političnim  položajem  v občini. Nato 
je  predsednik obiskal še podjetje INLES in Sodražico« (Foto; Mohar)

Voznik Jože Pečjak je mrtev, od njegove alfe pa so 
ostale tele razbitine. (Foto: Slavko Dokl'

Krvavo 
dopoldne 

pri Gmajni
V prometni nesreči, ki 

se je pripetila v torek, 13. 
januarja, pri Gmajni, je  
izgubil življenje 34-letni To- 

Pečjak iz Dolnjega Po
lja, referent v strašKc-m 
kombinatu Novoles. Mar
ko Badovinac, njegova že
na, oba z Broda pri No
vem mestu, in Ivan Pastu- 
ovid iz županje pa so bili 
ranjeni in odpeljani v bol
nišnico. Gmotno škodo v 
nesrečah, ki so sledile druga 
drugi, so ocenili na več kot 
76.000 din. Ta dan je bila 
na mokri cesti gosta megla. 

(Nadaljevanje na 12. str.)

Delavci prijeli 
ubežnika z avtom

Delavci novomeškega Cest
nega podjetja so v poovde- 
ljek, 12. januarja zjutraj, pri 
Otočcu prijeli Dušana Vite
za, Zlatka Tanderića in Hil- 
mo Kulovac iz okolice Vin- 
kovcev in jih izročili patru
lji milice. Vitez, Tanderič in 
Kulovčeva so se na Otočec 
pripeljali s fiičkom. Ko so 
zagledali delavce, so se raz
bežali, vozilo pa pustili. Ko
so delavci to videli, so čud
ne potnike polovili. Očitno 
gre za vožnjo e ukradenim 
avtomobilom.

Vlak ga je povozil
Na železniški progi med 

Blanco in Brestanico se je 
v petek dopoldne, 9. janu
arja, pripetila huda nesre
ča, v kateri je izgubil življe
nje 67-letmi Janez Kukovič. 
Ob progi je šel po vodo, in 
ker je bil naglušen, ni slišal 
prihoda vlaka ki ga je po
vozil, da je bil na mestu mr
tev.

HIPUMMlUKii



t e d e n s k i

m o z a i k

Odslej bodo lahko ameri
ški turisti obiskovali nekate
ra mesta v Sibiriji, med njimi 
Novosibirsk, Habarovsk, Baj
kalsko jezero in ogromne hi
drocentrale v Bratsku. V le
talih bodo turistom stregle za
le strežnice v kozaških nošah 
med drugim coctaile »Ivan 
Grozni« .. .  CK Poljske Zdru
žene delavske partije se zna 
tradicionalno zabavati. Za no
vo leto je bil v poslopju CK 
v Varšavi ples v maskah...  
Indonezija nikakor ni revna 
dežela — za tiste, ki imajo 
oblast v rokah- In oblast ima 
armada. Generalni poročnik 
Sutovo je predsednik petro
lejskega podjetja, ki dobiva 
mastne tantjeme od tujih 
družb. Toda Sutovo ~je skro
men mož, saj ima samo sto 
dolarjev mesečne plače. Kljub 
temu se ljudje dosti ne čudi
jo, kje je izvrtal 60.000 dolar
jev za poroko svoje hčerke. . .  
V Saigonu po domače imenu
jejo spodnji dom parlamenta 
»otroški vrtec«, zgornji dom 
pa »dom za onemogle«. Iz te
ga si je mogoče predstavlja
ti, kako visoko ceni poprečni 
prebivalec Južnega Vietnama 
ta parlament. . .  Izraelci so 
mojstri v kraji orožja• To so 
dokazali s petimi raketnimi 
topnjačami. Toda že leta 1948 
so med izraelsko-arabsko voj
no »potegnili« Britance. Po
slali so v Britanijo snemalno 
ekipo, ki je kupila štiri bom
bnike bristol in en mosquito 
— za snemanje. Nekega lepe
ga jutra se je vseh pet letal 
dvignilo. Pristala so v Izrae
lu . . .  Bralec »Komsomolska- 
je Pravde« Loginov je pred
lagal, da bi v Sovjetski zve
zi prepovedali prodajo vodke. 
Priznava, da je prohibicija 
drugod po svetu propadla, to
da to se je zgodilo zato, ker 
kapitalistični eksploatatorji 
niso zainteresirani, da bi de
lavci nehali piti. Najbrž tudi 
ni sovjetska država, ki od 
prodaje vodke pobira ogrom
ne davke...  Znanstveniki so 
ugotovili, da je v Morju tiši
ne na Luni zlato. Vendar ni 
nevarnosti, da bi se tam po
javili zlatokopi v večjem šte
vilu, ker je zlata zelo malo, 
kakor pravijo v Houstonu . . .

K i s l o  z e l j e  z a  d e v i z e ?

Včasih smo uvažali predvsem stroje, zdaj pa 
tudi blago, ki bi ga lahko pridelali naši kmeto
valci -  Ali slabo gospodarimo, ali pa odločajo 

ljudje, ki ne upoštevajo gospodarstva?

Kislo zelje s kranjsko klo
baso! Tako smo včasih naro
čali v domačih gostilnah. Zdaj 
pa so se nam s kislim zeljem 
skisale tudi cene — zelja in 
klobase. Odkupne cene pra
šičev so se začele zniževati 
že proti koncu lanskega leta. 
Na blagovni borzi v Novem 
Sadu so v 14 dneh znižali po
nudbe za kilogram žive teže 
za okrog 50 par. Klobase pa 
bodo še precej časa po stari 
ceni. A cena zelja raste in 
bo verjetno rastla do prihod
njega pridelka. Domačega 
namreč nimamo dovolj, uvo
ženo pa gotovo ne bo cenejše 
kot je zdaj.

■ Zakaj nimamo dovolj do
mačega zelja? Ali ga naši

T E L E G R A M I
MOSKVA — Na poti lz Kjd- benhavna v Manilo se je za sedem ur ustavil v Moskvi Španski zunanji minister Lopez Bravo. V tem času se je sestal z uradnimi sovjetskimi predstavniki. To je prvi tak stik med ZSSR In Španijo po 30 letih.
JERUZALEM — Izrael Je ostro obsodil Francijo zaradi pogajanj o prodaji francoskega orožja Li biji, predvsem bombnikov lovcev mirage. V Izraelu se posebno jezijo na Francijo zaradi 50 letal mirage, ki so že davno plačani, a jih Francija doslej ni hotela poslati v Izrael.
PARIZ — Iz dobro obveščen:h virov se je zvedelo, da so se štiri velike sile sporazumele o šestih točkah za reSitev srednjevzho. dne krize. Vprašanje pa je, ali bodo te točke sprejemljive za Izrael In arabske države.
PRAGA — »Rude pravo« Je objavilo dolg članek, v katerem ostro napada bivšega predse-iruKa zvezne skupščine Smrkovskê a, aa je bil »glavni povzročitelj« krize v CSSR pred letom dni 'n Jp le poskušal prilesti na položaj p;ed- sednlka republike
2ENEVA — Svetovna zdravstvena organizacija Je sporočila, da se gripa še širi po severni Evropi posebno v Skandinaviji, v južni Evropi pa pojenjava.
ATENE — Novi ameriški veleposlanik v Grčiji Henry Tasca je ob prihodu v Atene izjavil, da bo prispeval k »poglobita o/:,'a teljskih zvez med ZDA ui Grčijo«.

kmetovalci ne znajo pridela
ti tako kot pred leti ali v 
najtežjih letih takoj po zad
nji vojni ali je poraba močno 
porastla?

Brez cenene kranjske klo
base in drugega mesa tudi 
zelja ne porabimo veliko več 
kot včasih. Torej ga pridelu
jemo manj. A zakaj? Odgovor 
dobimo pri pridelovalcih.

V okolici Varaždina pride
luje zelje veliko kmetov. Zad
njo jesen so ga prodajali 
Mariboru na drobno po en 
dinar kilogram. Kdor je ho
tel priti po sveže zelje k njim 
na dom, ga je lahko dobil 
po 40 par. Kmetijske organi
zacije so ga namreč odkupo
vale le po 30 par. Za tako 
ceno pa ga niso hoteli dati. 
Zato so mnogi omejili pride
lovanje. •

■ Z enakimi stroški 
kot v varaždinski okolici bi 
zelje gotovo lahko pridelali 
tudi na Ptujskem polju in v 
Pomurju in v nekaterih dru
gih krajih Slovenije. Zelja pa 
niso posadili, ker spomladi 
niso vedeli, če ga bodo jeseni 
lahko prodali. Za živinsko 
krmo pa se ga ne splača pri
delovati. Zato zdaj ni dovolj 
zelja in ne zato, ker ga naši 
kmetovalci ne bi znali pride
lati.

Našim trgovcem pa ni treba 
razmišljati o pridelovanju ze
lja. če ne bo dovolj domače
ga, ga bodo uvozili. Cena ni 
pomembna. Ce bo drago, ga 
bodo prodali manj, a z več
jim zaslužkom.

Pridelovalci zelja se morajo 
znajti sami. Včasih se tudi 
znajdejo. Od trgovcev so se 
naučili trgovati, ne le pride
lovati. V Futogu pri Novem 
Sadu, kjer so nekatera leta 
zasebniki posadili tudi 2000 
ha zelja, so pred tremi leti 
prodajali sveže zelje po 8 
do 10 par kilogram, na tržni
ci v mestu pa na drobno po 
15 par. Zdaj jim plačujejo 
trgovci na domu 55 par, za 
kislo zelje pa 1,20 din. Zelja 
je namreč premalo in njihovo

fy.-:-y......................
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■ I. SEJA REPUBLIŠKE KON 
FERENCE ZKS — Prejšnji teden, 
v četrtek in petek, je bila I. seja 
republiške konference ZK Sloveni
je, na kateri so sprejeli resolucijo 
o aktualnih vprašanjih političnega 
in družbenoekonomskega razvoja 
na Slovenskem. Uvodoma je o tem 
govoril sekretar sekretariata CK 
ZKS ing. Andrej Marinc, v obsežni 
razpravi pa je sodeloval tudi član 
izvršnega biroja predsedstva ZKJ 
Edvard Kardelj. V ospredju so bi
la poglavitna vozlišča idejnopoli
tičnih spopadov samoupravnih sil 
z birokratske etatističnimi, tehno
kratskimi, nacionalističnimi, kleri
kalnimi in podobnimi silami, ki 
nasprotujejo samoupravnemu raz
voju naše družbe. V zvezi s tem so 
na seji obravnavali zelo številna 
vprašanja, zlasti pa razvoj politič
nega sistema, vlogo ZK socialno 
neenakost, položaj in možnosti Slo
venije v Jugoslaviji in svetu, po
men znanja oziroma znanosti, o 
klerikalizmu ipd.

■ OD 1000 NA 3000 DOLARJEV 
NARODNEGA DOHODKA — Pred 
sednik republiškega izvršnega sveta 
Slovenije Stane Kavčič je v svoji 
razpravi na I seji republiške kon
ference ZKS med drugim poudaril, 
da bi v Sloveniji lahko v prihod
njih 15 letih povečali naš družbeni 
proizvod od sedanjih 1000 na 3000 
dolarjev in zmanjšali delež kmeč
kega prebivalstva na 15 do 10 od
stotkov vsega slovenskega prebi
valstva. Dosegli bi torej industrij
sko razvitost in standard, kot ju 
imata sedaj Švica in Švedska. V 
ta namen bi bilo treba ohraniti do
sedanji ali celo nekoliko manjša 
tempo rasti. Zavzeto bi morali raz

vijati samoupravljanje, izpopolnje
vati gospodarski sistem v duhu re
forme ter mnogo bolj uveljaviti 
ustvarjalno osebnost proizvajalca, 
toda brez ognja in meča zoper po
slovnost nasploh, ki je še premalo 
razvita, temveč samo tam in tedaj, 
kadar pod plaščem poslovnosti po
skuša šarlatanstvo ali skleroza po
sameznikov birokratsko pritiskati 
delavce k tlom in biti z besedami

P o g l a v i t n a  v o z l i š č a  

p o l i t i č n i h  s p o p a d o v

za samoupravljanje, v dejanjih pa 
proti njemu.

■ PRIZNANJA USPEŠNIM G a 
SPOD ARST VENI KOM — Sloven- 
ska gospodarska zbornica je prejš
nji teden že drugo leto zapored 
slovesno podelila nagrade Borisa 
Kraigherja petim najuspešnejšim 
gospodarstvenikom za izjemne do
sežke trajnejšega pomena pri orga
nizaciji ii.» vodenju podjetij. Ta vi
soka priznanja so prejeli direktor 
konfekcije »Lisca« Vinko Božič, di
rektor ravenske železarne Gregor 
Klančnik, glavni direktor »Prehra
ne« iz Ljubljane Franc Nebec, glav
ni direktor Luke Koper Danilo Pe
trinja in profesor ter prodekan 
ekonomske fakultete v Ljubljani 
dr Ivan Turk.

■ PREDLOG: 27. JUNIJ —
PRAZNIK SAMOUPRAVNE SKUP 
NOST1 — Na šesti seji zvezne kon
ference SZDL Jugoslavije je d r

Svetozar Polič iz Kopra predlagal, 
naj zvezna konferenca SZDL pred
laga zvezni skupščini, da bi 27. ju 
nij razglasil: za praznik samouprav 
ne skupnosti jugoslovanskih naro
dov, ker se je tega dne 1950. leta 
v praksi začelo uresničevati samo
upravljanje. Hkrati je dr. Polič 
predlagal, naj bi uvedli red kot 
priznanje za razvoj samoupravlja 
nja in da naj bi na kongresu samo 
upravljavcev, ki ga pripravljajo 
izrekli priznanje tovarišu Titu kot 
predstavniku, začetniku in ustvar 
jalcu samoupravljanja.

■ SEJEM »MODA 1970« — V 
petek so na Gospodarskem razsta
višču v Ljubljani odprli XV. s* 
jem konfekcije, modnih tkanin 
pletenin, usnja ter drugih modnih 
izdelkov Sejma se udeležuje 178 
razstavljavcev, za mnoge pa je 
zmanjkalo prostora.

■ DAVČNE NAPOVEDI DO 
KONCA JANUARJA — Do 31. janu
arja poteče rok za prijavo dohod 
ka. Davek od čistega dohodka pla 
čujejo vsi, ki so dosegli v lanskem 
letu več kot 20.000 din čistega do 
hodka. Olajšave so deležni tisti, Ki 
vzdržujejo družinske člane Za vsa
kega vzdrževanega družinskega čla
na se namreč poveča neobdavčena 
osnova za 5000 din.

■ VOLKSWAGNI TUDI ZA Dl 
NARJE — Po novem letu je moč 
kupiti avtomobile znamke volkswa 
gen tudi za dinarje. Sarajevski 
UNIS je namreč sklenil pogodbo o 
kooperaciji in zastopstvu podjetja 
Volkswagen. Avtomobil s 1200 ku 
biki stane v nadrobni prodaji 
26.680 din, s 1300 kubiki pa 29.270 
din.

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

LETALA ČAKAJO — »Stratocraiserji«, stara tovorna letala mednarodnega odbora 
Rdečega križa, do vrha natovorjena z zdravili in hrano, čakajo na letališču v Co- 
tonouju v Dahomeju, da bi lahko pripeljala rešilni tovor v Biafro, ki je v razsulu. 
Hotela so pristati na letališču Uli v Biafri, toda tam so divjali boji. Zdaj čakajo 
na sporočilo, da je biafrski odpor pojenjal in da lahko odletijo in rešijo življenje 
vsaj nekaterim. Telefoto: UPI

je še vedno cenejše kot uvo
ženo.

B Tako se v našem kmetij
stvu igramo slepe miši. Pa 
tudi v preskrbi prebivalstva.
Za zelje in druge povrtnine 
ni zajamčenih cen. Spomladi 
nihče ne zna svetovati kme
tovalcem, kaj naj pridelujejo 
— razen nekaterih Izjem.
Kmetovalci ne vedo, kakšne 
bodo cene ob prodaji pridel
ka. Vse je tako nejasno kot 
vreme, ki ga ne more noben 
vremenoslovec natančno na
povedati vnaprej za vse leto.
Račune za tako gospodarje
nje pa plačujejo tudi porab
niki živil. Trgovina nikoli!
Nobeno trgovsko podjetje še 
ni propadlo zaradi pomanjka
nja blaga, če ni bilo v njem 
raznih zlorab.

Ne uvažamo pa le zelja — 
tudi čebulo in marsikaj dru
gega, kar bi lahko pridelali 
sami in prodajali po nižji 
ceni kot uvoženo blago. Toda 
naše ocene so tombolske kar
te: včasih dobiš, večkrat pa 
zgubiš. Vsi kmetovalci pa no
čejo ali tudi ne morejo igra
ti na srečo. Njihovo življenje 
ne more biti odvisno le od 
sreče; svoje dohodke si želijo 
ustvariti s poštenim, čeprav 
trdim delom.

JOŽE PETEK

Vsa znamenja kažejo, da je 
pogumno in strašno preizku
šeno ljudstvo Biafre po dveh 
letih in pol nadčloveškega od
pora in nečloveškega strada
nja izgubilo boj za svojo ne
odvisnost. Biafrski voditelj 
polkovnik Ojukvvu je sredi 
razsula odletel iz dežele. De
jal je, da ga bodo nekateri 
morda imeli za dezerterja, da 
pa on ne zapušča svojega ljud
stva. »Vrnil se bom,« je de
jal.

V Biafri vlada popolna zme
da. Po silnem topniškem ob
streljevanju, na katerega lač
ni in raztrgani biafrski vojaki 
niso imeli s čim odgovarjati, 
se je »fronta« zlomila. Zadnje 
večje mesto Overi je padlo, 
osvojeno pa je bilo menda tu
di letališče Uli, edina večja 
zveza med Biafro in zunanjim 
svetom.' Po nekaterih poroči
lih so zbežali vsi predstavniki 
mednarodne pomoči. Ostali 
so baje štirje zdravniki, ki ni
so hoteli zapustiti ranjencev 
in umirajočih: trije Francozi 
in en Jugoslovan. Kolone pre
strašenega prebivalstva beži
jo v grozi, ker so ljudje pre
pričani, da se bodo zvezne ni
gerijske čete maščevale. Toda 
bežati ni več kam.

Veliko vprašanje je, ali se 
je s tem končala glavna tra
gedija biafrskega ljudstva Ra
čunajo, da je med državljan
sko vojno pomrlo za lakoto 
in boleznimi en milijon ljudi, 
medtem ko jih je po drugih 
ocenah umrlo kar dva milijo
na. Že ta »negotovost«, ki jo 
je mogoče izmeriti z milijon 
človeških bitij, je pošastna. 
Vojna je tudi pobrala štiride
set odstotkov mladega rodu 
v Biafri.

Zdaj bodo po vsem svetu pi
sarili o vzrokih državljanske 
vojne In poskušal) ugotoviti 
kdo jo je zakrivil. Zmagovita 
stran — in zmagovalci po na
vadi pišejo zgodovine, kakor 
je dejal neki zgodovinar — 
bodo valili vso krivdo na pol
kovnika Ojukwuja in njegove 
sodelavce. Ni dvoma, da so 
usodno napako ali napake za
grešili Nigerijci sami, ker se 
niso znali sporazumeti In bre7 
orožja izgladiti svoje spore 
S tem so omogočili tujim si
lam, da so se vmešale zaradi 
svojih »interesov« In še po
slabšale položaj.

ATENE -  Na Cipra po h; j-j la
stil izjemno stanje Polloljh ore 
iskuje hiše v mestih ln vas“h in iSče skrito orožje tn strelivo i

OVIEDO — V Spnnski ookra lini Astur'.H Se vedno stavna ftt>. kih 7500 radarjev kljub pozivom vlade tn grožnjam d̂ lr'Jajaicev da bodo *nnrlt rudnike in odou 
stili stavkajoče.

WASHtN J FON — AmeriSkl 'ib. rambnt 'n.ntster Melvtn l/iird 'e 
napovedat možnost proî voctn ie novih strnteSkih bombnikov to več strateških 'T«trelko» w<irtt naraščanja ofenzivne nevarnosti« 
Sovjetske *veae

Tako je bilo v Kongu, tako 
je bilo drugod, kjer so lahko 
tujci ribarili v kalnem. V Ni
geriji in v njeni državljanski 
vojni sta bili predvsem zaple
teni dve državi: Velika Brita
nija, nekdanja gospodarica v 
Nigeriji, ki je hotela ohraniti 
svoje interese — predvsem pe
trolejske, in Sovjetska zveza, 
ki si je hotela okrepiti svoj 
položaj v tej afriški deželi. 
Obe sta izdatno podpirali zve
zno vlado v Lagosu z lahkim

K o n e c

B i a f r e

in težkim orožjem, brez kate
rega državljanska vojna sploh 
ne bi mogla tako dolgo tra
jati.

Zdaj je najnujnejše, da ti
sti, ki bi lahko pomagali ali 
so hoteli pomagati Biafri prej, 
storijo vse, da se ne bo zma
govalec znesel nad zdesetka
nem ljudstvom Biafre in da 
bo vsaj zdaj začela z vso na
glico pritekati pomoč v hrani, 
obleki in zdravilih

»Begate nas, arabski prija
telji. V vaše dobro in v dobro 
vaših prijateljev vas poziva
mo, da se o nečem sporazu- 
mete. Naj bo vaš sporazum 
minimalen ali maksimalen. Ni 
pomembno, o čem se boste 
sporazumeli, toda sporazumi- 
te se o nečem.«

Tako je govoril sovjetski 
premier Kosigin v Moskvi 
iraškemu ministru za notra
nje zadeve generalu Mahadi 
Amašu. kakor piše glavni ure
dnik »Al Abrama« Ilejkal Ko- 
slgin je mislil predvsem na 
zadnji arabski »vrh« v Raba
tu, s katerega so se najvišji 
predstavniki arabskih držav 
ponovno razšli ne samo brez 
sporazuma, ampak celo sprti.

To priznanje je vsekakor 
ena izmed »senzacij« pretekle
ga tedna na Srednjem vzho
du. Toda maroški »Opinion« 
je poskrbel še za eno zanimi
vo novico. Ta Ust piše. da je 
predsednik Naser v razgovo
ru z delegacijo palestinske 
osvobodilne organizacije, ki 
jo Je vodil Jaser Arafat, de
jal, da je še vedno mnenja, 
»da bi nas politična rešitev na 
Srednjem vzhodu rešila ne- 
slutene katastrofe« Opozoril 
je člane delegacije, da je Iz
rael močnejši predvsem v 
zraku, toda ne zaradi letal, 
ampak zaradi pilotov Pet let 
bodo potrebovali arabski pi
loti. da bi bili kos izraelskim. 
»Toda Izrael v tem času ne 
bo sedel križem rok,« je de
jal Naser.
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KAKO URESNIČU
JEMO REFORMSKO 

POLITIKO

Vedno več 
svobodnih cen
Z reformo je v govedar

stvu nastopil neenak raz
voj. Ponekod je bila pro
izvodnja hitrejša, drugod 
počasnejša. V razdobju 
po reformi smo začeli s 

preustrojevanjem proizvod
nje, zboljšanjem kvalitete 
izdelkov in zagotovili smo 
izredno dobro preskrblje
nost domačega tržišča.

Tudi cene že skoraj svo
bodno oblikujemo na pod
ročju kmetijstva, v grad
beništvu, gozdarstvu in 
gostinstvu, v industriji za 
okrog 60 odst. proizvodov, 
v trgovini na drobno za 
približno 70 odst., v trgo
vini na debelo pa za okrog 
60 odst. proizvodov. Tu
di v prometu že prevladu
je pretežno svobodno ob
likovanje cen.

S temi novostmi v ce
nah je omogočen hitrejši 
razvoj nekaterih gospodar
skih dejavnosti, ki so prej 
občutno zaostajale za druž
benimi potrebami.

Obstajajo možnosti za 
nadaljnjejše močnejše po
vezovanje v gospodarstvu. 
Spremembe v odnosih cen 
so ugodno delovale na raz
voj gospodarstva, na hit
rejšo proizvodnjo in šir
še vključevanje našega 
gospodarstva v mednarod 
no delitev dela.

V tej politiki cen so 
imele važno vlogo delov
ne organizacije. To se ka
že v večjem sporazumeva
nju gospodarskih organiza 
cij med seboj na vseh pod 
ročjih odločanja.

Z novim zunanje-gospo- 
darskim režimom v 1967 je 
velik del naših proizvajal 
cev naletel na domačo in 
tujo konkurenco. To nam 
je pomagalo ugotoviti, ka 
tera področja zaostajajo 
kakšni so stroški, organi 
zacija in akumulativnos 

Vse to je privedlo do 
razlikovanja znotraj gos 
podarstva, toda ne samo 
v kakovostnih prvinah go
spodarstva, temveč tudi v 
celotnem gospodarskem 
sistemu.

Od začetka reforme do 
polovice leta 1968 je zna 
čilen zelo blag porast 
gospodarstvu v celoti, pa 
tudi zelo blago zvišanje 
cen, posebno na področ 
jih, ki so bila v večji 
meri pod vplivom tuje 
konkurence. Zvišanje cen 
v proizvodnji je bilo 
mejah cen v razvitih ev 
ropskih državah.

To so značilnosti na tr 
žišču in na področju cen

Družbeni pomen osebnega dela
OSEBNO DELO 
IN NJEGOVA 
BODOČNOST

razrednih odnosov«, ki jih 
je treba zatirati z vsemi sred
stvi.

Po drugih, nenačelnih mne
njih, socialistični odnosi av
tomatično nastopajo v trgovi
ni in bo zaradi ekonomskih 
zakonov osebno delo avtoma
tično prešlo v združeno. Ne
kateri celo trdijo, da je tre
ba osebno delo uvesti tudi v 
industrijo, ker bo z razvojem 
tudi tu  »osebno delo postalo 
družbeno«.

Nekateri menijo, da je o- 
6ebno delo »nujno zlo«, ki g£* 
moramo trpeti še nekaj časa, 
da je treba preprečevati za
poslovanje na tem področju 
in ga z vsemi sredstvi ome
jevati.

A. B.

Zaradi posameznih špekulantov v obrti in gostinstvu ne smemo metati 
blaga na ugled in pomen celotnega zasebnega sektorja!

V nmogih uradnih doku, 
mentih, pa tudi v smernicah 
ZKJ, so že poudarjali pomen 
osebnega dela v našem gospo
darskem razvoju. V nekate
rih občinah pa so ravnali prav 
narobe: celo prekinili so vsa
ko sodelovanje z obrtniki In 
z drugimi »privatniki«. Pobu
da za tak odnos je pogosto 
prihajala s strani političnih 
oblasti, kar je zavrlo povezo
vanje osebnega in združene
ga dela.

Tak odnos opravičujejo ne
gativni pojavi na področju o- 
sebnega dela. Večji del 150.000 
obrtnih delavnic je malih o- 
brtnikov z nizkimi dohodkL 
Samo okrog 1.000 oseb, ki se 
privatno ukvarjajo z gostin
stvom, obrtništvom in s pro
metom — od skupno 360.000 
zaposlenih na tem področju 
— je bilo osumljenih nezako
nitega pridobivanja dohodka. 
Zato so netočne trditve, da 
je to področje izvor »široke 
kapitalizacije«, ker poznamo 
slabe pojave tako na področ
ju  osebnega kot združenega 
dela. Za družbeno politiko pa 
so take razmere bistvene.

Rekord z oglasi v 
»Ličkih novinah«

Tudi tokrat je za 29. novem
ber lokalni časnik »LIČKE 
NOVINE« glede števila ogla
snih strani dosegel rekord 
med vsemi lokalnimi in po
krajinskimi glasili v državi: 
objavil je 75 strani čestitk iz 
različnih krajev skoraj vseh 
naših republik.

Kako urejati 
osebno delo?

Nekateri mislijo, da je tre
ba to področje urejati enako 
za vso državo, ker »nekaj več 
ali manj zasebnih delavcev, 
postelj ali ton nosilnosti to
vornjakov lahko ogrozi naš 
enoten ekonomski sistem«. 
Nasprotno temu je mnenje, 
da je dobra in upravičena 
vsaka politika, ki jo vodijo 
občine na področju osebnega 
dela. '

Taka mnenja so privedla do 
»lova« na pritegovanje obrt
nikov, prevoznikov, gostincev 
in podjetij skupin državlja
nov, ker so jim ponekod nu
dili ugodne davčne obvezno
sti in druge prednosti. Podce
njujejo in zanikajo pa sode
lovanje med občinami na šir
ših področjih.

V . nekaterih občinah pre
vladuje prepričanje, da je 
osebno delo »bolj koristno za 
občino«, ker ostaja ves davek 
v občinski blagajni, medtem 
ko dajatve podjetij »delijo« 
višjim oblastem. Takšni po
javi malolastniškega idealiz
ma so v predelih s tradicio
nalno razvitim obrtništvom, 
kjer obstajajo iluzije o ize
načevanju osebnega in zdru
ženega dela v obrtništvu, ker 
je osebno delo ceneje in »bolj 
koristno« za družbo.

Svojevrsten birokratizem 
na nekaterih področjih se ka-. 
že tudi v mnenju, da delav
cev ni mogoče zaščititi pred 
izkoriščanjem privatnikov in 
edini izhod vidijo v omejeva
nju osebnega dela z admini
strativnimi sredstvi.

Taki in podobni pogledi na 
razvoj, mesto in vlogo oseb

nega dela v celotnem gospo
darskem razvoju pa so v na
sprotju z idejami ter družbe
nimi in političnimi sipoznanji, 
do katerih prihajamo v naši 
socialistični praksi. O tem kaj 
več prihodnjič.

Mišljenja 
in opredelitve

Zaradi tega je v politiki do 
osebnega dela veliko idejnih 
opredelitev, mišljenj, zagat in 
nesporazumov. To so pred
vsem birokratska mnenja, ki 
vidijo izvor vseh slabih poja
vov na področju osebnega de
la, ker so privatniki »ostanek

Selekcije - tribuna občanov 
in delovnih ljudi

Metode dela so eden iz
med bistvenih pogojev za 
uspešnost organizacij Sociali
stične zveze. S sodobnimi 
prijemi mora SZDL, ta na
ša najširša družbena tribu
na občanov, učinkovito po
sodobiti svoje delo, so ugo
tovili na posvetu, ki ga je 
sklical izwšni odbor repub
liške konference SZDL s 
predstavniki občinskih kon
ferenc SZDL konec decem
bra v Ljubljani.

Ena izmed osnovnih oblik 
delovanja SZDL so sekcije, 
ki niso podrejene, kot so 
poudarili na posvetu, nobe
nemu organu SZDL: so pred
vsem tribuna občanov in 
vseh delovnih ljudi. Tu naj 
se razvija in usmerja druž-

*

USODA 133 KLAVNIC V SLOVENIJI

Nehigienske klavnice
Potreben ali odvečen strah pred vprašanjem, 
kaj bo »s preskrbo svežega mesa, če  nam 
vzamejo domačo klavnico«? — Vse mesarije 
oz. klavnice že dolgo poznajo pravilnik o hi
gienskih tehničnih pogojih za obratovanje klav
nic, pa se  zanj niso kaj prida zmenile -  V Slo

veniji bodo zaprli 100 klavnic

benopolitična aktivnost obča
nov — seveda po interesih, 
kot jih občutijo sami. Sekci
je so lahko seveda stalne ali 
pa tudi le občasne. Ko je do
ločeno delo opravljeno, jih 
lahko razpustimo. Sklepe in 
predloge, ki jih delovni lju
dje sprejemajo na sekcijah, 
pa naj pozneje obravnava ob
činska konferenca SZDL, ki 
je zadolžena, da najde tudi 
ustrezne rešitve.

Čeprav ne manjka težav za 
uresničevanje take sodobne 
metode in prehod na oblike 
dela v organizaciji — manj
ka kadrov, denarja in stro
kovnih služb! — so na po
svetu vendarle menili, da bi 
morali vsaj postopoma prei
ti na tak način dela.

Ti, tole je pa lepo! Hm . . .  toda kaj pa kaže grafikon?
Naraščanje življenjskih stroškov!

(Karikatura iz JE2A)

Marsikateri kraj je prese
netila novica, da bodo ostali 
brez klavnice. Glede tega je 
bilo v republiški skupščini 
že sproženo poslansko vpra
šanje, republiški sekretariat 
za gospodarstvo pa je sesta
vil podrobnejšo informacijo, 
kako je s klavnicami v Slove
niji.

Po tej informaciji lahko 
razdelimo klavnice v tri vr
ste. V prvi jih je 11, ki so 
sodobno urejene in ustrezajo 
predpisom. V drugi so sta
rejše klavnice, ki sicer ne 
ustrezajo vsem predpisom. 
Takih klavnic je 22 in bodo 
v začetku letošnjega leta ugo
tovljene pomanjkljivosti v 
njih že odpravili. V tretji vr
sti pa je kar sto klavnic, od 
tega jih je v upravljanju go
spodarskih organizacij 63, v 
zasebni lasti pa 37. Te pa 
so take, da ne ustrezajo niti 
minimalnim higienskim in 
tehničnim pogojem in jih je 
treba zapreti.

■  V nekaterih občinah pa 
skušajo preprečiti zapiranje 
takih klavnic in varujejo 
monopolizem domačih klav
nic. Res je, da industrijske 
klavnice še niso povsod or
ganizirale preskrbe potrošni
kov v odročnih krajih in bo
do zato nastale težave v pre
skrbi ž mesom. Ponekod pa 
se klavnice branijo zapreti, 
češ kam bodo pa šli mesar
ji, ki so' sedaj v njih zapos
leni. Ko so v pristojnem od
boru republiškega zbora raz
pravljali o tem, so ugotovili, 
da manjka sekačev in drugih 
kvalificiranih delavcev za 
predelavo in prodajo sveže
ga mesa in morajo nekatera 
večja podjetja najemati de
lovno silo še iz drugih re
publik. Dela torej ne manj
ka, le preseliti bi se bilo 
treba.

■  Na j več ja težava je seve
da v tem, ker preskrba zdaj 
takoj ne bi bila zagotovlje
na. Toda dosti pametneje in 
ceneje je urediti sodobno 
prodajalno mesa in kupiti 
tovornjake — hladilnike kot 
pa graditi nove klavnice. 
Teh pa je po ugotovitvah 
republiškega sekretariata za 
gospodarstvo že sedaj pre
več. Gradili so jih namreč 
načrtno in ne glede na suro
vinsko bazo in še kar naprej 
investirajo tako, da bodo te 
sodobno urejene klavnice v 
bližnji prihodnosti tudi če 
pokrijejo vse potrebe v od
ročnih krajih, izkoriščene ko
maj tretjino.

■  Poslanci menijo zlasti, 
da s pravilnikom o higien
skih tehničnih pogojih za 
obratovanje klavnic, na pod
lagi katerega morajo zdaj 
zapreti sto klavnic, še zda
leč ne bomo dosegli, da bi 
klavniške zmogljivosti kar 
pametneje in načrtneje gra
dili. Predvsem bi bilo tre
ba pregledati, kakšno je 
povpraševanje v posameznih 
krajih in kako je z živino
rejsko proizvodnjo. Poslanci 
so se zavzeli za take ukre
pe, s katerimi bi zaščitili 
potrošnika, da ne bi bila 
preskrba z mesom na mah 
pretrgana in da bi bil redno 
oskrbovan z dobrim mesom 
in mesnimi izdelki. Seveda 
pa bo treba doseči, da bodo 
občinske skupščine spošto
vale pravilnik, preprečiti pa 
je treba tudi nesmotrno po
većavanje klavniških zmog
ljivosti.

V. J.

Posebno 
priznanje 

tovarišu Titu
Zvezna konferenca Sociali

stične zveze je sklenila posla
ti bližnjemu kongresu samo
upravljavcev predlog, naj iz
rečejo na kongresu predsed
niku Titu posebno priznanje 
kot začetniku in uresničeval
cu samoupravljanja v Jugo
slaviji.

Na zadnji seji zvezne konfe
rence SZDLJ so prejšnji te
den razpravljali tudi o pred
logu, da bi proglasili 27. junij 
za praznik v spomin na dan, 
ko je Ijil sprejet zakon o de
lavskih svetih. V pretres so 
vzeli tudi predlog o ustano
vitvi odlikovanja za zasluge 
pri samoupravljanju. Do obeh 
predlogov bosta predsedstvo 
in izvršni odbor zvezne kon
ference zavzela dokončno sta
lišče potem, ko se bosta gle
de tega posvetovala z razni
mi činitelji. Na prihodnji se
ji zvezne konference bodo na
to o obeh predlogih dokonč
no razpravljali.

Pomoč tudi Ljudski 
tehniki

Na predlog poslanca Ivana 
Krefta so v razpravi ob spre
jemanju republiškega prora
čuna za 1970 sprejeli tudi do
datni predlog, da se iz do
slej nerazporejenih proračun
skih sredstev nameni 200 ti
soč dinarjev (novih) za dejav
nost Ljudske tehnike. Tako 
bo tudi ta pomembna orga
nizacija poslej deležna po
moči družbe za svoje korist
no delovanje.

Za kulturne dejavno
sti: 17% več kot !ani

Republiški proračun bo na
menil letos za kulturne de
javnosti v SRS 37,3 milijo
na din (lani: 31,8 milijona 
din), kar predstavlja poveča
nje za 17 odstotkov. Za 
22 odst. naj bi se povečala 
tudi sredstva za sklade, na
menjene kulturi, zlasti skla
du za pospeševanje kultur
nih dejavnosti. Glede na po
dražitve in nujne popravke 
osebnih dohodkov delavcev v 
kulturi pa po mnenju mno
gih teh 17 odstotkov ne pred
stavlja rešitve za odpravo za
ostajanja kulture za drugi
mi področji.

Kmetijski nasveti

Skrb za stroje
Brez kmetijskih strojev in naprav si ni mogoče več 

predstavljati kmetijstva. Toda ti stroji imajo posebnost: 
delajo le nekaj časa, mogoče le nekaj dni na leto, sicer 
pa morajo pod skednjem ali celo začasno na prostem ča
kati, kdaj pride njih čas. Tam so izpostavljeni vlagi, to
ploti in mrazu, ki pomagajo največji sovražnici nežlaht- 
nih kovin — rji.

H Zaradi tega je zaščita kmetijskih strojev še poseb
nega pomena. Delati v vodi in blatu, potem pa ostati ne
zavarovan in neočiščen, to je najmanj, < kar smemo nare
diti kmetovemu pomočniku, pa naj gre za plug ali za 
traktor.

Nesnago lahko očistimo s pomočjo vode m žične kr
tače ali s pomočjo kemičnih pripravkov, kot je na pri
mer tako imenovana emulzija D, ki je zelo primerna za 
čiščenje. Po njeni uporabi stroj operemo z vodo in osu
šimo. V trgovini so na voljo še nekatere druge snovi, ka
terih osnova je pralno sredstvo.

Za čiščenje in odstranjevanje rje je dobro uporabljiv 
aktiv in G. Ko očistimo z njim, je treb& nanesti še 
zaščitni premaz antikoroaina, da se rja  znova ne 
pojavi. Tudi za izpiranje notranjosti motorjev so posebni 
pripravki, kot npr. bipraol.

g  Poznamo vrsto snovi za zunanjo zaščito, ki imajo 
skupno ime tektani. Seveda je treba poprej dobro odstra
niti umazanijo. Dober premaz je tudi cinkolit, razen nje
ga pa še konzervan. Koliko posamezne snovi potrebujemo 
za zaščito stroja, je seveda odvisno od velikosti stroja, od 
časa zaščite ter od drugih zahtev. Pogosto je treba zava
rovati tudi notranje dele, za kar so uporabna kemična 
sredstva z imenom hiprotekt ali protektol.

Zaščita zahteva delo in dodatne stroške, ki pa se do
bro obrestujejo. Skrb podaljša življenjsko dobo stroju, 
s tem pa prihrani denar, kar je v kmetijstvu posebnega 
pomena. Vedeti je namreč treba, da stroji resda olajšajo 
delo, povzročijo pa tudi dodatne stroške, ki jih je treba 
plačati iz pridelka. Inž. M. L.

/



MED KLADIVOM IN NAKOVALOM
CARINSKA SLUŽBA -  
TOKRAT S PLATI, KI 
JO MANJ POZNAMO

Le malo nas je Jugoslovanov, ki ne bi vsaj enkrat na 
leto šli čez mejo v sosednjo deželo. Vsakokrat se  
srečamo tudi s carinskimi delavci, ki so do nas prijaz
ni, večkrat pa so po svoje nasajeni. Da je  tako, so  
nemalokdaj upravičeni vzroki. Večkrat o teh ljudeh, 
ki jih obsojamo, ne vemo veliko. Če bi jih bolje po
znali, bi laže razumeli njihovo obnašanje. Toda — tudi 
cariniki so ljudje. Srečujejo se z najrazličnejšimi ljud
skim i značaji in nehote zamenjajo poštenega človeka 
za nepridiprava in mu dodobra pretipajo obisti. Ker 
imajo toliko opravkov z ljudmi, so tudi pod stalno 
kritično lupo, skozi katero družba opazuje vsako 
njihovo početje.

Če bi bila carinska služba bolj sam ostojna in se 
v njej ne bi čutil več močan državni, že precej za
starel sistem , bi se lahko bolj prilagodila splošnemu 
družbenemu razvoju. Zdaj pa je nemalokdaj raz
peta med zahtevami državljanov in administracijo. 
Ljudje v tej službi se počutijo, kot da bi bili med 
kladivom in nakovalom. Carinska služba ni priljub
ljena, ker je to že v naravi njenega dela. Pogostne 
so pritožbe na njen račun, čeprav bi morale večkrat 
iti tudi na rovaš slabe dokumentacije, slabemu delu 
špedicij, nezadostnemu poznavanju predpisov ipd.

Nova carinska služba je bi
la ustanovljena 30. decembra 
1944. Lani, ob 25-letnici, so 
prvič praznovali dan carini
kov. Od tistega dne, ko je Na
cionalni komite narodne os- 
vododitve Jugoslavije izdal 
odlok o ustanovitvi in organi
zaciji carinske službe, pa do 
današnjih dni je šla skozi 
mnoge preizkušnje. V začetku 
sploh ni bilo carinskih pred
pisov, saj so do 1948 uporab
ljali stari carinski zakon, za 
katerega so menili da ni v 
nasprotju s pridobitvami re
volucije. Predvojni zakon o 
splošni carinski tarifi pa je 
veljal celo do 1952. V prvem 
povojnem obdobju carina ni 
imela posebne vloge in se je 
v glavnem omejevala bolj na 
posamezne primere; bila je 
več ali manj uravnavalec 
cen in je pobirala razlike v 
cenah na zunanjem in doma
čem trgu.

Leto 1961 pa pomeni zame
tek sodobne carinske službe 
in njene ekonomske vloge. 
Tedaj dobijo prvo začasno 
splošno carinsko tarifo. Služ
ba je dobila povsem ekonom
ski pomen, čeprav ne čez noč 
in ne brez težav.

25 le t...
Pred leti je prišlo do no

vega carinskega sistema. Po
goje zanj j 3 ustvarila gospo
darska reforma, uveljavitev

tržnega gospodarstva, vključi
tev v mednarodno delitev de
la in pridruženo članstvo v 
G ATT. V tem času smo dobili 
tudi prvi zakon o carinski ta
rifi.
če  carina še vedno nima ti
stega pomena, kot ji ga je 
namenila gospodarska refor
ma, so vzroki v splošnih teža
vah, s katerimi se srečuje v 
poteku uresničevanja ciljev 
reforme. Te težave niso no
bena posebnost carinske služ
be in carinskih predpisov. 
Najbrž tudi ni povsem ures
ničena posebna vloga carine, 
ki naj bi v skladu s smer
nicami reforme naše gospo
darstvo bolj izpostavila tuji 
konkurenci, ga spodbujala k 
večji poslovnosti in produk
tivnosti.

V okviru prizadevanj za 
uresničevanje gospodarske re
forme si mora carina priza
devati, da postane orodje zu
nanje trgovine, cen na notra
njem trgu, domače proizvod
nje, plačilne bilance, razde
litve dohodka, produktivnosti 
dela itd. Vsekakor zajema cel 
sklop nalog, ki niso tako eno
stavne in tudi ne preveč lah
ko izvedljive. V bodoče bodo 
morale carinske obremenitve 
postati dejavnik ekonomske 
politike, ne pa pretežno sred
stvo za polnjenje državne bla
gajne

Carina mora biti vključena 
v dolgoročnejšo politiko raz
voja, ne samo v razpon mno

gih in različnih trenutnih po
treb panog, posameznih to
varn, pokrajin itd. Biti mora 
bolj kot doslej eno izmed 
sredstev za razbijanje proiz
vodnih, trgovskih in podob
nih monopolov. Omogočiti 
mora, da bodo nižji stroški 
proizvodnje v tujini stalno 
pritiskali na strošek enakega 
blaga pri nas. Delovne orga
nizacije in ekonomika kot ce
lota morata stalno siliti k ra
ziskovanju svetovnega tržišča, 
na iskanje proizvodnih pred
nosti, na načrtno usmeritev 
proizvodnje, na velike količi
ne različnih proizvodov itd.

Seveda vse to ni odvisno 
samo od carinske službe, saj 
vemo, da je ta bolj ali manj 
izvrševalka predpisov in poli
tike, ki jo začrtajo drugi.

Carina ne more 
sama, lahko pa 

poslanci

ni. Neredko so krive tudi sa
me delovne organizacije, ker 
si ne preskrbijo potrebnih 
dokumentov o pravem času 
in prihajajo pred carinike z 
neustreznimi deklaracijami, 
precej pa je tudi poskusov iz
igravanja predpisov ipd.

V naši carinski službi se je 
že precej spremenilo, na pri
mer: v Carinarnici Ljubljana 
stranke več ne hodijo od vrat 
do vrat, temveč lahko opra
vijo vse v enem prostoru, to 
je od sprejema dokumentov 
do blagajne. Njihovo delo je 
bolj strokovno in kvalificira
no. Organizirali so tudi po
sebne tečaje za špediterje in 
ljudi, ki se v delovnih orga
nizacijah ukvarjajo z uvozno- 
izvoznimi opravili. Lahko bi 
navedli več primerov, ko je 
skušala carinarnica v sodelo
vanju s prizadetimi delovnimi 
organizacijami že vnaprej 
preprečiti razne nesporazume, 
zastoje ipd. Uvedli so tudi si
stem skladiščenja neocarinje
nega blaga v skladiščih 
uvoznikov. S tem so prihra
njeni veliki stroški skladišče
nja.

-Čeprav so carinski delavci 
pokazali veliko dobre volje, 
mnogi še vedno niso povsem 
zadovoljni z njihovim delom. 
Pogosto je vzrok za negodo
vanje v napakah nekaterih 
carinikov, nemalokrat pa so 
vzroki tudi v dokaj togih 
predpisih, ki jih carinska 
služba ne more sama spre
meniti. Delovne organizacije, 
namesto da se neupravičeno 
jezijo na carinike, naj ubere
jo drugo možno pot, naj na 
primer prek poslancev skuša
jo spremeniti predpise, za ka
tere menijo, da so nevzdrž

V korak 
z znanstvenim 

napredkom
Marsikdo še ne ve, da je 

carinska služba storila veliko 
za modernizacijo svojega de
la. V Ljubljani deluje že še
sto leto carinski laboratorij, 
ki ima čedalje večji pomen. 
Pomembno ni samo" to, da so 
sedaj bolj opremljeni za od
krivanje carinskih prekrškov, 
ampak da so bolj usposoblje
ni za pomoč gospodarstvu. 
Carinski laboratorij se vse 
bolj spreminja v tehnični ser
vis, ki nudi usluge gospodar
skim organizacijam, kadar ne 
vedo, kako je treba posamez
ne vrste blaga uvrstiti. Tega 
v sodobnem času ni mogoče 
več delati na oko. število ana
liz, opravljenih v tem labora
toriju, ki dela za območje 
Slovenije (razen za Maribor), 
se je od ustanovitve leta 1965 
pa do danes povečalo od 536 
na 2.254, vrednost raziskane
ga blaga pa od 15 milijonov 
Ndin na 57 milijonov. V teh 
analizah so vključene tako ke- 
mijsko-tehnične preiskave kot 
tudi študij blaga po carinski 
tarifi. S pomočjo laboratorija 
je bil odkrit že marsikateri 
poskus izigravanja predpisov 
na škodo vsega gospodarstva.

Carinska služba je močno 
napredovala tudi po številu 
strokovnjakov za posamezna 
področja dela. Medtem ko je 
bilo leta 1964 v ljubljanski ca
rinarnici samo 10 ljudi z vi
soko in 8 ljudi z višjo izo
brazbo, jih je sedaj že 28 z vi
soko in 22 z višjo izobrazbo. 
Carinarnica zaposluje še 6 
pravnikov, 9 elonomistov, 4 
tehnologe, 4 kemike in 5 dru
gih strokovnjakov! Zanimivi 
so tudi podatki za vso Jugo
slavijo. Medtem ko je bilo v 
vsej carinski službi na ob
močju Jugoslavije leta 1961 
samo 120 ljudi z visoko izo
brazbo, 16 ljudi z višjo izo
brazbo in 617 ljudi s srednjo 
izobrazbo, je bilo ob konctr~ 
lanskega leta že 251 ljudi z 
visoko, 412 z višjo in 890 s 
srednjo izobrazbo ^
se je število ljudi z nižjo izo

brazbo med leti 1961—1968 
zmanjšalo od 922 na 512. To 
je nedvomno velik uspeh, ki 
ga ne gre podcenjevati, če
prav je vsem znano, da glede 
na obseg dela strokovnih lju
di še vedno manjka. Ljudje 
so preobremenjeni, preutruje
ni in povrhu vsega še slabo 
plačani. Zavoljo tega trpi kva
liteta dela, zvezna blagajna in 
še marsikaj. Takšno stanje 
bo, če se ne bo kmalu uredi
lo, rodilo nepopravljivo ško
do. Ze sedaj ugotavljajo, da 
se povečuje obseg korupcije, 
podkupovanja itd.

Carinik -  
deklica za vse“

V stari Jugoslaviji je štela 
carinska služba 2.800 ljudi, če
prav je takrat opravljala nad
zor še posebna finančna stra
ža. Le ta se je ukvarjala tudi 
z bojem proti tihotapstvu. 
Kljub zelo povečanemu obse
gu opravil, je carinska služba 
lani zaposlovala vsega le 
2.072 carinikov. Ob tem je tre
ba upoštevati, da ni posebne 
finančne straže in službe za 
boj proti tihotapstvu, temveč 
da se morajo ti ljudje ukvar
jati tudi s tem. Tako so ca
riniki še pomožni devizni or
gani, pobiralci zveznega pro
metnega davka, pomožni sa
nitarni organi, pobiralci cest
nine, statistiki, nadzorniki li
terature in še marsikaj. Brez 
pretiravanja, carinska služba 
porabi za takšna opravila 40 
odst. časa. Seveda so tudi ne
kateri ljudje, ki želijo, da bi 
cariniki bili še policaji, gra
ničarji in morda še kaj.

Razdelitev delovnih mest v 
carirmrniči se ne prilagaja de
janskim potrebam obsega 
opravil, ki je vedno večje, 
temveč proračunski logiki 
zveznega financiranja carin
ske službe. Ni treba posebej 
poudariti, da proračun s tem 
nič ne prihrani, temveč prej 
izgubi, saj je razumljivo, da 
delavci pri takšnem obsegu 
dela ne morejo opravljati 
nadzorstva tako, kot bi bilo 
treba. Prejemki carinikov in 
ostalih uslužbencev so zelo 
majhni; na m eji.  zaslužijo 
1.150 do 1.250 dinarjev na me
sec, tako da jih to večkrat si
li, da se še priložnostno za
poslujejo. Osebni dohodki ca
rinskih delavcev še vedno za
ostajajo za dohodki v gospo
darstvu. Mnogi strokovnjaki, 
ki se v začetku odločijo za de
lo v carinski službi, se kasne

je premislijo, ker jim gospo
darstvo ponuja boljše pogoje. 
Zlasti kritično je na meji: ca
rinik mora tam delati ob vsa
kem vremenu, izpostavljen je 
izpušnim plinom, ne more 
zaposliti žene, dela čez pred
pisan delovni čas, nima pa 
zato nobene nagrade ipd. Te
meljiti zdravniški pregledi ka
žejo zaskrbljujoče zdravstve
no stanje carinskih uslužben
cev.

Strožje kazni 
bi bolj zalegle

V zadnjih šestih mesecih so 
cariniki na območju Jugosla
vije odkrili več kot 200 pri
merov, ko so delovne organi
zacije močno kršile predpise. 
Nekateri pravijo, da je odkri
vanje takih primerov pikolov
stvo, pri tem pa ne pomislijo, 
da bi s takšno moralo, če bi 
se razbohotila, ne bilo mogo
če ustvariti nikakršnega siste
ma, nobene ekonomske poli
tike. Kršenje predpisov ni go
ljufanje neke namišljene 
družbe, to je povsem določe
na kraja na škodo drugih pa
nog gospodarstva, ki se mo
rajo pehati za vsak dinar z 
delom, znanjem in poštenost
jo.

Nihče ne more trditi, da 
380 lovskih pušk služi grad
benemu podjetju kot osnovno 
sredstvo; kmetij sko-industrij- 
skemu kombinatu električne 
tuljave in radijske antene go
tovo ne služijo kot reproduk
cijski material; železarne ne 
potrebujejo tekstilnih strojev
v svojih osnovnih sredstvih. 
Uvoženi razni deli računskih 
strojev z malo montaže pred
stavljajo računske stroje. Ca
rina se ne naslaja, ko odkri
va take primere, niti ne po
veličuje svojih uspehov. Se
veda bi ji bilo ljubše, ko bi 
takih poskusov zlorab sploh 
ne bilo.

Včasih kdo primerja našo 
carinsko službo s carinarnica
mi v Franciji, Italiji ali Av
striji. Razumljivo, da je tam 
precej bolje urejeno, je več 
medsebojnega zaupanja, ker 
so tudi kazni strožje. Znani 
so primeri, da je šel trgovec 
ali tovarnar, ki si je privoščil 
carinsko utajo, tudi na boben. 
Pri nas pa so kazni kot Hia- 
žev žegen, čeprav so posamez 
niki, ki menijo, da so kazni 
sploh odveč.

SLAVKO DOKL

V carinarnici Ljubljana (na sliki) stranke ne pritiskajo več na najrazličnejše kiju- Sodobno urejen carinski laboratorij v Ljubljani (na sliki) nudi usluge gospodar*
ke in ne hodijo več od vrat do vrat, temveč lahko vse opravijo v enem prostoru, skim organizacijam, ki večkrat ne vedo, kako je treba posamezne vrste hlaga

kjer teče delo strokovno in kvalificirano. uvrstiti



Kaj bo s klavnicami?
Novo Leto je za nami in 

z njim  ;e začel veljati no
vi pravilnik o minimal- 
nih higienskih in tehničnih 
pogojih za obratovanje 
klavnic, mlekarn in dru
gih obratov za predelavo 
mesa, mleka, rib in jajc, 
katerih proizvodi so name
njeni za notranji trg. Ob
činske inšpekcije so že 
izdale odločbe o preneha
nju obratovanja klavnic, 
vendar še čakajo z*izvrš- 
bo dotlej, da bo repub
liški sekretariat za gospo
darstvo zavzel dokončno 
stališče do tega ter do 
vprašanja, kaj storiti z 
večjimi klavniškimi obrati 
v Sloveniji, ki jih je, po 
omenjenem pravilniku 
prav tako treba zapreti.

Če bo predpis povsod 
obveljal, bomo v naši po
krajini ostali brez klavnic. 
Mesariji iz občin, ki me
jijo na SRH, bodo kupova
le meso najbrž v sosednji 
republiki, kjer tega pred
pisa ni. Higienski in teh
nični pogoji v tamkajšnjih 
klavnicah pa so večinoma 
precej slabši, kot so v na

ših, ki jih bomo (in če jih 
bomo) zaprli. Zal smo tu
di tokrat pozabili predpis 
uskladiti s sosedi, preden 
smo ga sprejeli■ V precejš
nji meri tudi zato ne bo 
dosegel namena (ki je do
ber!).

V vseh občinah zdaj raz
glabljamo, kaj storiti, in 
iščemo podjetja, ki naj 
bi na hitro zgradila novo 
klavnico. Tu in tam naj
brž kakšno podjetje s tem 
tudi posiljujemo. Milijo
ne, potrebne za novo klav
nico, je težko najti na 
hitro.

Zakaj ne bi kot že toli
kokrat (npr. pri gradnji 
šol, v skupnih občinskih 
službah, v zdravstvu itd.) 
tudi zdaj iskali rešitev v 
medobčinskem sodelova
nju? Zakaj ne bi z zdru
ženimi močmi (v tem pri
meru bi bilo denarja takoj 
dovolj) zgradili sodobne 
pokrajinske klavnice? Ta 
klavnica lahko stoji v ka
terikoli občini, le pokrajin
ska naj bo!

M. JAKOPEC

„Singerce“ iz TŠS Mirna
Pripravljajo načrte, da bi na Mirni izdelovali 

šivalne stroje po licenci tvrdke Singer

Generalni direktor IMV No
vo mesto Jurij Levičr.dk je na 
aprilskem predvolilnem zbo
rovanju, ko je kandidiral za 
poslanca gospodarskega zbora 
zvezne skupščine, izjavil: »ši. 
valni stroji so iskano blago. 
Ne gre za predvolilne obljube.

4.500 šivalnih strojev Mirna, 
dodelali okoli 8.000 osi za 
stanovanjske prikolice, inve
stirali 400.000 novih dinar
jev za nov obrat, v katerem 
izdelujemo dodatno opremo 
za prikolice, povečali število 
zaposlenih in povprečne za-

Najsodobnejši avtomatski tkalski stroji švicarske tvrdke Shulzer, s katerimi je 
NOVOTEKS opremil svojo tkalnico, so veliko pripomogli k povečanju storilnosti. 
Ti tkalski stroji opravijo 230 udarcev na minuto, 12 strojev pa lahko upravlja en 
delavec, medtem ko so stari stroji opravili 92 udarcev na minuto, en delavec pa 
je lahko upravljal največ 4 stroje. Ta primer je zgovoren dokaz, kako pomembna 
je lahko za tovarno posodobitev strojne opreme. Na sliki: pogled v NOVOTEKSO- 

VO tkalnico, opremljeno s temi stroji. (Foto: S. Dokl)

INTERVJU O DOLGOROČNEM RAZVOJU POKRAJINE

Za novo in boljše življenje
Odgovarja direktor DOMINVESTA, dipl. ekon. Miha Hrovatič

marveč za uresničiljive'načr
te, po katerih naj bi v nekaj 
letih mirenska tovarna izde
lovala do 60.000 šivalnih stro
jev na leto, kar je dvanajst
krat toliko kot doslej.

Ta čas je bila mirenska to
varna, ki je še prej zašla 
v hude težave, že pripojena k 
novomeški Industriji motor
nih vozil, in če je bilo prvoi 
leto pripojitve leto utrjeva 
nja, lahko trdimo, da se je ta 
»faza« uspešno končala.

Vodja obrata — Tovarne ši
valnih strojev Mirna, ki še 
vedno nosi svoje staro ime, 
Maks Kurent, našteva: »V mi- 
nulem letu smo naredili okoli

Prav do konca lanskega le
ta je bilo treba čakati, da 
je Dolenjska spet dobila nov 
objekt, ki bo pomagal do hi
trejšega uveljavljanja turizma 
na tem področju. Gre za na
selje počitniških hišic v Ca
teških Toplicah, ki lhu sicer 
nekateri očitajo, da s svojo* 
obliko kvari celoten videz te
ga turističnega središča, je 
pa res, da je bila to najce
nejša možna rešitev za tako 
občutno povečanje nočitvenih 
zmogljivost. Nelikvidnost na
mreč tudi turizmu ni priza
nesla, zato je razumljivo, da 
so se v Cateških Toplicah od
ločili za cenejšo varianto: 62 
bungalovov z 212 ležišči jih 
je veljalo dobre 3 milijone di
narjev, toda od lanskih 38.000 
nočitev in odločno pretesnih 
zmogljivosti računajo letos, 
da bodo imele te Toplice vsaj 
60 000 nočitev. Omembe vred
na postavka Je tudi odplačeva. 
nje anuitet, saj so se Cateške 
Toplice v zadnjih letih z raz
ličnimi krediti zadolžile za 
več kot 14 milijonov dinarjev.

Končno se je tudi turistič
no, bolje rečeno, gostinsko 
Novo mesto zganilo: hotel Me- 
tropol je zgradil novo ekspre-

služke.«
Ti podatki morajo prepriča

ti tudi vse tiste dvomljivce, 
ki so pred letom dni menili, 
da je pripojitev za let ek konca 
mirenske tovarne. Vsaj doslej 
se je izkazalo, da niso imeli 
prav. Po načrtih, ki jih pri
pravljajo, bo TŠS sedanji tip 
šivalnega stroja Mirna nado
mestila s strojem, izdelanim 
po licenci znane tvrdke Sin
ger. V začetku naj bi izdelo-- 
vali petkrat tolikšno količino 
teh strojev z ravnim šivom, 
kasneje pa bi v skladu s pov
praševanjem še povečali ko
ličino izdelkov ter uvedli nove 
tipe. M. LEGAN

sno restavracijo in popolno
ma prenovil dosedanjo ka
varno. Povsod drugod so se 
pripravljali na nove investi
cije, ki jih kanijo uresničiti 
letos. Lanska zamuda pa je 
verjetno*najbolj prizadela Do
lenjske Toplice, ki sicer po
časi, a zanesljivo izgubljajo 
priključek k pomembnosti do
lenjskega turističnega vrveža. 
Pri tem jim nagaja oddalje
nost od avtomobilske ceste; 
statistični računi kažejo, da 
je šlo lani vsak dan po cesti 
povprečno skoraj 5.000 vo
zil. če bo promet še naprej 
tako naraščal, se bo v štirih 
letih podvojil.

Lanski premor je bil prav
zaprav zatišje pred letošnjo 
poplavo novih gradenj. Oto
čec namerava graditi hotel z 
bazenom, kegljiščem in še 
nekaterimi drugimi objekti, ki 
bodo preganjali dolgočasje 
petičnih gostov; razmišljajo 
tudi o manjši prenosni smu
čarski vlečnici. Z novo inve
sticijo naj bi Otočec, ki je 
lani imel več kot 35.000 noči
tev in 8 milijonov dinarjev 
prometa (približno toliko kot 
Cateške Toplice), pridobil

— Vaše podjetje je stro
kovna organizacija, ki je 
skupno s projektivnim  
podjetjem REGION Breži
ce prevzela nalogo izdela
ve regionalnega prostor
skega plana in dolgoroč
nega programa gospodar
skega razvoja za našo po
krajino. Opišite nam, pro
sim, glavne vzroke, ki na
rekujejo izdelavo načrtov 
dolgoročnega razvoja naše 
pokrajine?

»Poleg regionalnega pro
storskega plana SR Slove
nije in koncepta dolgoroč
nega programa ekonomsko- 
-družbenega razvoja Slove
nije, kar pripravljajo re
publiške institucije, so tu
di vse pokrajine v Slove
niji pričele izdelovati svoje 
dolgoročne razvojne načr
te. Tudi v naši pokrajini 
so se vse občine, in sicer 
Brežice, Črnomelj, Grosup
lje, Kočevje, Krško, Metli
ka, Novo mesto, Ribnica, 
Sevnica in Trebnje, do
končno sporazumele, da 
pripravijo svoj dolgoročni 
razvojni program in se s 
tem vključijo v načrt dol-

okoli 180 novih ležišč. Cateške 
Toplice so, podobno kot Oto
čec, morale goste odklanjati. 
Komaj so odprli počitniško 
hišice, že razmišljajo o grad
nji novega hotela in nekaj 
bazenov, saj imajo termalne 
vode dovolj. Prav tako bodo 
nadaljevali rekonstrukcijo 
v šmarjeških Toplicah, na 
nov hotel pa upajo tudi
v Dolenjskih Toplicah. Treba 
pa je poudariti, da posamez
ni hoteli ne bodo dolgo zmo
gli te turistične dirke, ki ve
lja orgomno denarja. Nekaj 
prvih uspehov v dolenj
skem poslovnem sodelovanju 
turističnih organizacij je že 
vidnih, a vsi skupaj bodo mo
rali poiskati močnejšega part
nerja, še posebno, če se bo
do hoteli uveljaviti v inozem. 
skem turizmu. Prav pa bi bi
lo, če bi se do takrat o 
tesnem sodelovanju med se
boj zmenili Dolenjci sami. Da 
je tako sodelovanje zares nuj
no, kaže novomeški primer, 
kjer iz leta v leto nazaduje 
število nočitev in kjer bo Me
tropol šele letos ustvaril za 
polovico manjši promet kot 
Otočec ali Cateške Toplice 
lani.

goročnega razvoja Sloveni
je-

Pripraviti takšen načrt 
predstavlja za našo pokra
jino posebno težavo poleg 
ostalega tudi zato, ker je 
naše območje sorazmerno 
manj razvito v primerjavi 
s celotno Slovenijo. Cilj 
dolgoročnega načrtovanja 
je, da poiščemo na našem  
območju vse tiste naravne 
in druge prednosti, ki bi 
omogočile takšen razvoj 
posameznih dejavnosti, da 
bi bile pridobitne in go
spodarsko upravičene gle
de na razvoj celotne Slo
venije. Za takšen načrt je 
potrebnih mnogo raznih 
raziskav, podatkov m pre
dlogov. Le-te pa ie težko 
dobiti Več’r.a naših de
lovnih organizacij namreč 
nima niti svojih kratko
ročnih niti dolgoročnih ra
zvojnih načrtov. Za razvoj 
nekaterih novih dejavnosti, 
za katere imamo naravne 
pogoje, pa takšnih načrtov 
sploh nimamo.

Razvoj gospodarskega de
lovanja našega območja 
smo dolžni načrtovati tu
di zato, ker predstavlja na
ša pokrajina znaten del 
Slovenije: območje nave-

NOVO V ZAD
NJIH DNEH:

Po utrujajočem novoletnem 
vrvežu v dolenjskih hotelih, 
ko ni bilo prostora že več 
kot teden dni pred Silvestro
vim, gre zdaj spet vse nor
malno: samo Cateške Toplice 
so povsem zasedene do kon
ca meseca — z izjemo bun
galovov — povsod drugod pa 
je še dovolj prostora. Rezer
vacije bi priporočate za Cr- 
mošnjice, -  kjer je ugodna 
smuka. Najimenitnejše goste 
so imeli za Silvestrovo v Ca
teških Toplicah, kjer sta novo 
leto pričakali znani homorist 
Paja Kanižaj in srednji napa
dalec zagrebškega Dinama 
Marjan Novak. Kot je bilo že 
naprej znano, na Otočcu ni 
pela Beti Jurkovič, ker niso 
bili voljni ustreči njenim pre
tiranim zahtevam, saj je za 
dva večera in noči petja zah
tevala poldrugi milijon starih 
dinarjev, se pravi več, kot je 
poprečni slovenski letni oseb
ni dohodek. Od pevcev, ki so 
nas zabavali zadnje u^e sta
rega in prve novega leta, je 
bila najbolj znana Irena Ko- 
hont na Otoccu, v Cateških 
pa so igrali in peli tudi Uni- 
oni z Adrejo Zupančič. Tako 
hoteli kot gostje si bodo v 
teh dneh oddahnili, saj po- 
sebnih prireditev ne bo.

oenih 10 občin obsega 4.10 
kvadratnih kilometrov po
vršin s približno 213.000 
prebivalci, kar je ena peti
na površin in ena osmina 
prebivalstva Slovenije.

Tolikšnega prostora in 
tolikšnega števila prebival
cev ne more nihče prezre
ti ali zanikati, zato mora
mo v okviru Slovenije tu
di naši pokrajini določiti 
ustrezno mčsto njenega ra
zvoja. To je tudi družbe
nopolitična naloga, ki smo 
jo dolžni uresničiti zaradi J 
sebe in zaradi tistih ro
dov, ki bodo za nami pre
vzemali usmerjanje gos
podarstva in drugih dejav
nosti v naši pokrajini. Za 
takšen načrt smo se zato 
dolžni potegovati mi, ki v 
tej pokrajini živimo, po
magati pa nam morajo tu
di pristojni republiški or
gani.

Danes začenjamo objav
ljati razgovor o načrtu 
dolgoročnega razvoja naše 
pokrajine, ki se bo nada
ljeval skozi več številk. 
Na vprašanja odgovarja di
rektor DOMINVESTA No
vo mesto, dipl. ekon. Miha 
Hrovatič, ki se je ljubez
nivo odzval naši prošnji. 
V kar se da poljudni in 
preprosti obliki bomo v 
nadaljevanjih obdelali naj
pomembnejše vprašanja v 
zvezi z dolgoročnim načr
tovanjem in vzroke, ki na
rekujejo takšno načrtova
nje. Ob zelo pomembni in 
obsežni nalogi, kot je izde
lava območnega načrta 
dolgoročnega razvoja, pri
haja bolj kot kdaj prej do 
izraza medobčinsko sode
lovanje v naši pokrajini. 
Tudi to je eden izmed 
vzrokov, da smo se odlo
čili pisati o tem. To sode

lovanje se razvija že nekaj 
let, še bolj trdno pa bo 
postalo pri izdelavi tega 
načrta in pozneje, ko bo
mo uresničevali skupno 
dogovorjene načrte.

Soglasje za 0,2 odst.
Predlog za 0,2-odst. poveča

nje osnovne prispevne stop
nje za zdravstveno zavarova
nje delavcev na območju Ko
munalne skupnosti socialne
ga zavarovanja je bil potr
jen na vseh občinskih skup
ščinah. Mišljenja o tem, 
ali naj bo to povečanje, na
menjeno naložbam v zdrav
stvo, porabljeno za bolnišni
co ali za zdravstveni dom, 
so bila na sejah skupščin 
različna. Ponekod so bili sa
mo za naložbo v bolnišnico 
(Novo mesto), drugod pa za 
naložbo v bolnišnico in zdrav
stveni dom (Črnomelj, Kr
ško).

Društvo Bela kra
jina v Ljubljani?
V Ljubljani je začel dela-

* ti pripravljalni odbor, ki ga
sestavljajo Božo Račič, dr. 
Janez Klobučar in Vida 
Cimperman—Franko. Priprav
ljajo ustanovitev društva Be
la krajina, v katerega naj bi 
se včlanili vsi belokranjski 
rojaki in prijatelji Bele 
krajine, namen društva pa je 
pomagati odročni in zanimi
vi pokrajini pri njenem h it
rejšem razvoju ter pri raz
mahu turizma. Kdor se za
nima za vstop v društvo, do
bi vsa pojasnila pri Stanetu 
Grahku pri Gospodarskem 
vestniku, Miklošičeva 38/1.

S. Sk

Propadla združitev
V črnomaljskem čevljar

skem podjetju »Planina« so 
imeli po prekinitvi prisilne 
uprave konec leta 1969 refe
rendum, na katerem je od 
16 članov kolektiva 14 glaso
valo za priključitev k trbo
veljskemu podjetju Zaščita, s 
katerim so zadnje čase zelo 
uspešno sodelovali. Do zdru
žitve pa vseeno ne bo pri
šlo, ker referendum o pri
ključitvi »Planine« v Trbov
ljah ni uspel. Črnomaljsko 
podjetje bo tako še naprej 
samostojno poslovalo, pripra
vljajo pa pogodbene odnose 
in tesno sodelovanje s Trbo
veljčani. Za vršilca dolžno
sti novega direktorja »Plani
ne« je bil imenovan Tone 
Kocjan

Naiprei o cestah
Na seji upravnega odbora 

turističnega društva Kočevje, 
ki je bila 9. januarja, so se 
med drugim dogovorili tudi, 
o čem bodo predvsem sezna
nili na jutrišnem razgovo
ru predsednika Turistične 
zveze Slovenije dr. Danila 
Dcugana. Sklenili so, da sa 
bodo z njim pogovorili pred
vsem o prometnih zvezah, 
osnutku kratkoročnega pro
grama turizma v Sloveniji 
(v katerega mora priti tu
di Kočevska) in nekaterih 
zamislih o razvoju turizma 
v občini. Na razgovor bodo 
povabili tudi predstavnike 
ribniške občine.

Globoška glina čaka
Kolektiv rudnika Globoko 

ima odlično surovino. Zalo
ge gline so tolikšne, da bi z 
njo lahko kril vse potrebe 
doma in še za izvoz bi je 
ostalo. Občinska skupšči
na Brežice je rudniku ponu
dila pomoč pri reševanju nje
govih težav. Z njim vred se 
trudi da bi za plan perspek
tivnega razvoja zainteresirala 
druga podjetja. Plan predvi
deva na leto 85.000 ton gli
ne različnih kvalitet, če bo 
kolektivu uspelo prodati tu
di glino za keramične plo
ščice, je bodo morali nako
pati še 22.000 ton. Trenutno 
je rudnik v zadregi, ker 
sam nima denarja za najnuj
nejše investicije

Sejmišča
Polno sejmišče

Kljub odjugi in slabemu 
vremenu je bilo na novome« 
škem sejmišču v ponedeljek 
zelo živahno- Naprodaj je bi.
10 730 pujskov, prodali pa so 
jih 669. Cene so se gibale med 
170 in 610 dinarji.

Dober obisk na bre
žiškem sejmu

V soboto, 10. januarja, ja 
bilo na brežiškem sejmišču 
naprodaj kar 905 prašičkov, 
od katerih ie bilo 554 proda
nih. Mlajši pujski so veljali
11 do 12 din kilogram, večji 
pa 8 din za kilogram žive te
že.

...vandroviek moj, kam bova vandrala midva nocoj?

LANSKA TURISTIČNA BERA NA DOLENJSKEM

Vsak zase, zato pa toliko bolj težko



V petek proti večeru se je  končala dvodnevna 
prva seja konference Zveze kom unistov Slovenije 
potem, ko je po vsestransko razgibanem delu in 
ustvarjalni razpravi sprejela resolucijo o aktualnih 
vprašanjih političnega in družbeno-ekonomskega raz
voja v Sloveniji. Vskladila je tudi statut Zveze ko
m unistov Slovenije s statutom  Zveze kom unistov 
Jugoslavije. Izbor vprašanj, ki so za našo bodočnost 
najvažnejša, je bil zastavljen v gradivu in dnevnem  
redu konference tako, da je om ogočil sprejeti sta
lišča za sklepni dokument najvišjega republiškega 
telesa slovenske Zveze komunistov.

člana delovnega predsedstva p n e  seje na konferenci: 
Janez Gartnar in Franc Popit.

Na prvi seji konference 
ZKS so bili, kot smo to upra
vičeno pričakovali lahko že 
pred zadnjim četrtkom in 
petkom, postavljeni dobri 
temelji za enotno akcijo v 
nadaljnjem političnem delu 
na Slovenskem. Iz dnevnega 
tiska radijskih poročil in te
levizije smo lahko sproti sle
dili pisanemu toku členov 
konference, ki so posegali 
na različna področja ter ob
delali številna odprta vpra- 
Sanja našega dosedanjega kot 
bodočega razvoja. Konferen
ce je svoje delo dobro opra
vila. Prispevala je tudi k te
mu, da je zidaj podoba nje
nega »zunanjega obraza« enot
nejša: pokazalo se je, da je 
njen pravi smisel v tem, da 
vsaj enkrat na leto preveri 
politično in idejno smer, ki 
jo določa kongres zveze, s 
tem pa daje tudi napotila za 
delo izvršnega telesa —cen
tralnega komiteja in njego
vih organov Tako bo letna 
konferenca poslej po mne
nju tovariša Kardelja »utr
jevala kurz kongresa s tem, 
da bi konkretizirala določe
ne ključne načelne postavke 
ali pa konkretno odgovarja
la na dileme, ki se pojavlja
jo pri izvajanju kongresne 
politike.«

NAJVEČJA SLABOST V 
ZK: PREPOČASNO 
ODLOČANJE 

Mnogo članov konference 
je v razpravi opozorilo da 
smo o tem in onem odprtem 
vprašanju pravzaprav že več
krat govorili, da pa je še 
vedno na »dnevnem redu kot 
odprto vprašanje«. To Je pod 
trdil tudi tovariš Kardelj, ko 
Je dejal, da » . . .  zdaj namreč 
ni naša največja slabost, kot 
nekateri mislijo, da prema
lo razpravljamo, temveč da 
prepočasi odločamo. Letna 
konferenca naj bi potemta
kem prispevala k večji ak
cijski sposobnosti Zveze ko
munistov . . .«

Pa vendarle se je tudi to
krat, kot je bilo pričakovati, 
osrednji tok razprave obra
čal k bistvu najvažnejšega 
— v zahteve po doslednjem 
uresničevanju gospodarske 
kot družbene reforme. Topa

so tudi osrednja vozlišča in 
izhodišča naše družbe: tu
gre za naš obstoj in nadalj
nji razvoj tu se zdaj bije 
najvažnejše bitka za izpolni
tev vseh tistih nalog, ki smo 
si jih z reformo postavili.

NAJVAŽNEJŠE: 
URESNIČITI NALOGE

Ali Je konferenca trezno 
in brez olepševanj ocenila 
razpoloženje, prehojeno pot 
in sodobne tokove v družbi, 
sredi katere delajo slovenski 
komunisti? Slišali smo do
volj resnih pripomb, opozo
ril, nasvetov, razmišljanj in 
številk. Kaj je naloga komu
nistov, je bilo povedano več
krat — in zdaj se res kaže 
predvsem lotiti določenega de
la v vseh delovnih organiza
cijah, ki bijejo vsakodnevni 
boj za uresničevanje refor
me. Pri tem pa smo zajeti 
vsi. Gre skratka za to da se 
morajo komunisti povsod tes
no povezati z interesi in 
ljudmi, sredi katerih živijo 
in iz katerih ti interesi iz
hajajo, da bomo realno oce
njevali razmere in razpolože
nje v družbi. _ Gre nadalje 
za to, da bomo to razpolože
nje usmerjali in ustvarjali 
tako vzdušie. d<* bo st>odbu- 
jalo množice k ustvarjalne
mu delu ter k odnosom, ki 
temeljijo na samoupravljanju.

Morda res ni tako po
membno, če se konferenca 
ni mogla še bolj posvetiti 
posameznim vprašanjem. Nje
na resolucija zaobjema enot
ne poglede na cilje in temelj
ne metode idejno-političnega 
dela komunistov v tem in 
nadaljnjem obdobju. Zdaj gre 
predvsem za uresničitev na
log, ki jih je konferenca 
sprejela oz. nanje opozori
la. Bogastvo razprave ln 
sprejetih stališč na konfe
renci pa bomo spoznali v 
gradivu, ki bo prišlo že pri
hodnje dni ▼  javno objavo.

Edvard Kardelj, član izvršnega biroja preasedstva ZKJ, govori na prvi seji konfe
rence ZKS v Ljubljani (Foto: Sveto Busič)

V

IZ RAZPRAVE E D V A R D A  KARDELJA N A  K O N FEREN CI ZKS

Težišče naj bo v večji proizvodnosti
ne pa na zmanjševanju visokih osebnih dohodkov, če izvirajo 
iz dela -  Z višjo, bolje organizirano in kar najbolj sodobno pro

izvodnostjo napovejmo konec nizkim osebnim dohodkom!

V razpravi na prvi seji 
konference ZKS je sode
loval tudi član izvršnega 
biroja predsedstva ZKJ to
variš Edvard Kardelj, ki 
se je ustavil najprej pri 
predlogu o socialni dife
renciaciji. Dejal je, da ta-, 
ka razločevanja pri nas 
obstajajo in da so pro
izvod raznih ostankov

Ne proti veri, vedno pa odločno proti 
klerikalizmu in izkoriščanju vere!

Poročali sm o že, da je predsednik 
CK Zveze kom unistov Slovenije 
Franc Popit na 10. seji CK ZKS 
lani 18. decembra govoril pred raz
pravo o delu CK ZKS in njegovih 
organov od VI. kongresa do danes. 
Predsednik Popit je  ob tej prilož
nosti opozoril tudi na že dolgo 
znana stališča slovenskih komuni
stov do klerikalizma in neoklerika- 
lizma, ki pa jih je treba prav ta 
čas še enkrat javno ponoviti. Kaže 
namreč, da si tudi na področju  
širše Dolenjske belogardistična em i
gracija poskuša kovati svoj kapital. 
— Tovariš Popit je na omenjeni 
seji med drugim dejal:

»Zunanji in notranji nasprotniki so 
cialističnega razvoja v Sloveniji in še 
posebej belogardistična emigracija, 
očitno poskušajo voditi politiko, ki 
naj bi privedla do zaostritve odnosov  
med cerkvijo in organi socialistične 
družbe. Očividno računajo, da bi takš
na zaostritev lahko zavrla samouprav
ni socialistični razvoj naše dežele. 
Stališče nas kom unistov in iz njega 
izvirajoča politika do klerikalizma in 
neoklerikalizma je jasna vsaj že 30 
let. Ne nasprotujem o delovanju cer
kve kot organizacije vernikov za nji
hova verska opravila. Ne dopuščamo 
družbenega razlikovanja občanov v 
njihovem svetovnonazorskem  prepri
čanju. Odsotnost religioznosti v zave
sti kom unistov izvira iz zgodovinskega 
spoznanja, da se je religiozno tolm a
čenje sveta in pojavov umikalo z vseh  
tistih področij, kamor je že prodrla

znanost in na katerih se je človek za
vedal svoje moči; izvira torej iz težnje 
po vsestranskem  uveljavljanju znano
sti in po vse večji družbeni m oči člo
veka, ki si sam  ustvarja razmere 
svojega življenja. Bistveni pogoj za 
takšne odnose je svoboda vesti in tudi 
verskega prepričanja kot privatne za
deve posameznika.

Zveza kom unistov pa se bo vedno 
z vso odločnostjo borila proti kakršne
mukoli oživljanju klerikalizma in iz 
koriščanju verskega prepričanja za 
ozke, protisamoupravne, protisociali
stične in protinaciomalne sm otre. Kako 
naj razumemo organiziranje posebne
ga družbenega življenja za vernike in 
najrazličnejše posvetne dejavnosti cer
kve drugače, kot poizkus obnavljanja 
»Katoliške akcije«, organizacije, ki se 
jo je posluževal politizirajoči del cer
kve vedno takrat in tam, kjer ni bilo 
pogojev za delovanje klerikalnih po
litičnih organizacij.

Torej ne gre za vprašanje politike 
ZK do cerkve, marveč za vprašanje, 
kakšne zaključke bo cerkev na Sloven
skem potegnila iz neslavne vloge kle
rikalizma v zgodovini slovenskega na
roda, posebej pa še vloge Katoliške 
akcije pri organiziranju belogardizma. 
Pomembno se mi zdi, kako bo cerkev 
ocenila m ožnosti, ki jih za dejansko 
svobodo vesti, vere, daje socialistična  
samoupravna družba in kakšen bo njen  
odnos do naporov progresivnih sil na 
Slovenskem . Od teh zaključkov je od
visen odnos do cerkvene dejavnosti 
ne le Zveze komunistov, marveč ce
lotne samoupravne družbe.«

razredne družbe ali pa 
etatističnih prvin nove 
družbe. Če jih gledamo 
tako, nam lahko predstav
ljajo socialne in ekonom
ske diferenciacije (razlo
čevanja ) v starem smislu.

Razlike, ki nastajajo zaradi 
razdelitve po delu, pa niso 
socialne diferenciacije v sta
rem smislu, je dejal v nada
ljevanju tovariš Kardelj. Raz
like po delu so zakonit pro
izvod družbe na sedanji stop
nji proizvajalnih sil in druž
benih odnosov. Ne pomenijo 
začetka nekakšnih socialnih, 
ekonomskih in političnih spo
padov (nesporazumov) med 
ljudmi, temveč so tista obli
ka premagovanja teh spopa
dov, ki je v sedanjih pogojih 
edino racionalna. Samo to 
nam ta čas lahko res da 
pravo in potrebno spodbudo 
za bolj proizvodno in bolj 
kvalificirano delo. Te razlike 
pa se v praksi z razvoje^ 
proizvajalnih sil in z rastjo 
družbenega bogastva zmanj
šujejo in se bodo tudi pri 
nas zmanjševale.

Ce bi ukinili razlike po de
lu, bi to slabo vplivalo tudi 
na samo proizvodnost, hkrati 
pa ne bi imelo nobenega 
pomena za gospodarski polo
žaj našega delovnega člove
ka. Ce bi na primer vsa sred
stva, ki presegajo plače nad 
2.000 din, razdelili na plače 
zaposlenih v Jugoslaviji, bi 
to zneslo nekaj manj kot 
18 din na mesec. Ce pa bi to 
dali na investicije, bi bilo to 
manj kot en odstotek inve
sticij v lanskem letu. Kot 
ekonomski pojav torej te raz
like ne pomenijo ničesar, 
prav tako pa tudi ne kot 
socialna pomoč tistim, ki 
imajo nižje osebne dohodke. 
Te razlike pa so vendarle 
zelo močna spodbuda za več. 
jo proizvodnost dela in za 
izobraževanje našega delovne
ga človeka.

Smo za visoke oseb
ne dohodke, če izvi

rajo iz dela
Edvard Kardelj Je v raz

pravi nadalje poudaril, da ob
stajajo pri nas tudi druge

socialne razlike, ki izvirajo 
iz dohodkov, ki niso proizvod 
lastnega dela. Tak je primer 
z dohodki, ki izhajajo iz tre
nutne ekonomske politike ali 
zaradi česarkoli drugega, zla
sti pa še iz dohodkov, ki na- 
stajajo zaradi razdelitve na 
trgu. Naš trg ne deli po delu, 
temveč po delu Ln kapitalu. 
Tisti, ki dosegajo zaradi svo
jega položaja na trgu, zaradi 
organskega sestava svojih os
novnih sredstev, kapitala itd. 
večjo dohodkovno ali pa pro. 
fitno stopnjo, dejansko raz
polagajo z delom družbenega 
dohodka, ki ni njihov pro. 
izvod.

Družba pa bi grešila, če bi 
jemala ta sredstva od delov
nih organizacij. Ce se kje del 
tega dohodka pretirano pre
liva na osebne dohodke, pa 
naj gre pri tem za inženirja 
ali za delavca, potem je tak 
pojav začetek nekega social
nega razločevanja v slabem 
pomenu te besede. Taki po
javi lahko povzroče socialne 
spopade in jih že povzročajo. 
Pri nas imamo danes veliko 
več takih spopadov zaradi te 
vrste socialnih razlik in raz
ločevanj, kot pa zavoljo ti
stih, o katerih smo prej go
vorili. Edvard Kardelj je pri 
tem poudaril:

Pri nas potemtakem težišče 
bitke ne more biti na zmanj
ševanju visokih osebnih do
hodkov, če izvirajo iz dela. 
Naš2 težišče mora temeljiti 
v bitki za večjo proizvodnost, 
ki naj pripomore k poveča
nju nizkih osebnih dohod
kov.

Edvard Kardelj je na kon
ferenci med drugim tudi go- 
voril o kritiki nacionalizma, 
o  p r o b le m ih  političnega si
stema, o vprašanjih odnosov 
do Cerkve in o položaju za
sebnega kmeta. O teh stvareh 
bomo še poročali.

rA mm

S I. SEJE KONFERENCE ZVEZE KOMUNISTOV SLOVENIJE

Sredi najpomembnejših vozlišč
stoje slovenski komunisti z jasno usmeritvijo o sedanjih in bodočih 
nalogah, enotni glede ciljev in temeljnih metod idejno politične akcije 

v nadaljnjem razvoju naše socialistične družbe

6 DOLENJSKI UST  *  TEDNIK* VESTNIK■  vsak četrtek 60.000 izvodov!



To stran st& napisali santi! — To stran ste napisali sami! — Jo stran ste napisali sami!

Obtožujoče pismo Ciganke
Tovariš urednik!
Oglašam se vam in vsem 

bralcem vašega lista z željo, 
da seznanim javnost in vse 
tiste, ki odgovarjajo za cigan
sko vprašanje.

Hudo je. Ciganka sem, z 
možem sva se trudila in po
šteno živela ter vzgajala svo
je otroke. Mož je bil v službi 
neprekinjeno 7 let v novome
ški opekarni Zalog. Živela 
sva iz meseca v mesec, bilo 
je hudo, vendar je šlo.

Sedaj je mož v zaporu, 
podtaknili so mu krajo. Pr e. 
pričava sem, da ni kriv. Po
znam ljudi, ki ne delajo nič, 
vendar živijo bolje kot mi. 
Ko pride do kakšnega pre
stopka, si ti že znajo poma
gati, ker zvalijo krivdo na 
tistega, ki v potu svojega 
obraza služi svoji družini 
kruh.

Z možem sva si postavila 
barakico v ciganskem naselju 
Žabjek. Vendar tudi tam ni
sva imela miru, tako da sva 
nazadnje spet živela pod šo
torom v Cegelnici. Toda tudi 
od tam so nas pregnali naši 
rojaki. Naj vam povem, da je

ZAHVALA
Učenci osnovne šole Jelše- 

vec, podružnice Mokronog, se 
zahvaljujemo zavarovalnici 
»S.AV.A«, poslovni enoti Novo 
mesto, za novoletno darilo
3.000 din in ji želimo mnogo 
uspehov v letu 1970.

UČENCI OSNOVNE 
ŠOLE Jelševec

bil moj mož v podjetju pri
den in da je zaslužil tudi več 
kot 1.000 din mesečno.

■To še ni vse. Moža so za
prli zato, ker so našli pred 
njegovim šotorom sekiro, s 
katero naj bi bil nasilno od
prt neki kurnik, kokoši pa 
pokradene. To sekiro je pri
nesel pred šotor neki cigan
ski otrok. Vendar kako naj 
Cigan pojasni da je to res, 
Saj nam nihče nič ne verja
me!

Imam dva otroka. Kako 
naj ju ob takih težavah, brez 
hranitelja vzgojim v poštena 
državljana, ki si bosta sama 
znala služiti kruh? To se 
sprašujem. Razen tega čutim, 
da se jim  bo vsak čas zbu
dil sum v poštenost ljudi. 
Saj Cigana vsakdo zapostav
lja in se ga od daleč izogib
lje, ker si ne more predstav
ljati, da smo med njimi tudi 
pošteni in da se trudimo do
stojno živeti.

Seveda bo brez družbene 
pomoči šlo počasneje. Obču
tek imam, da se tudi družba 
kot tudi posamezniki ne za
nimajo preveč za naše vpra
šanje, ki jim  vedno bolj uha
ja iz rok in se veča v prepad 
med nami in drugimi ljudmi.

To je nekaj vprašanj, ki 
me mučijo, vendar ne naj
dem nanje odgovor. Morda 
se bo našel kdo, ki bo spo
znal tudi v mojih besedah 
trohico poštenega ciganskega 
srca.

ZOFKA BRAJDIČ, 
Poganci št. 16

Dragi Martine/c!
Taku se me je fržmaga- 

lu de nesem gvinjau u oš
tarij pr Šmarne takrat ku  
smo se šli kuga kedu ta- 
pru prebere ku dobi u ro
ke Dolenca. Jest sm čistu 
mislu de bodo usi prjatli 
men prtrdil ku sm reku 
de je tistu na koncu kr 
bul na drobnu piše tanar- 
bul važnu. Tu je zmirej 
na tazadn stran. Pa so 
bli usi zatu de se tistu 
bul nazadne prebere če 
že usega druzga zmanka. 
Usi so pa trdil de je zad- 
ne cajte narbul fajn tistu 
kr napiše Martinek Brez- 
šul. Ku so pa taku hvalil 
tuje pisanje sm pa še jest 
prebrau kuga piše. Pol sm 
pa mogu prznat de majo 
prou. Cistu po naše pišeš 
in tu je nekej vrednu. 
Taku je reku tud naš od
bornik kater prauzaprau 
bere tapru tistu kr piše 
kaku je po svet. Usi so pa 
pol reki de je tistu tud 
bul za nazadne. Se bul 
za nazadne je pa tud tistu 
kr tadrug Id j e sami napi
šejo pa čeprou bul po 
gosposku. Tistu — taku 
so usi reki — de se usak-

mu če gre po svet po stu- 
krat kej tacga urajma kr 
hvaljo al pa šimfajo. Ku- 
ker sm že reku sm  pol 
tud jest prebrau tuje pi
sanje. Prou zatu ke pra- 
veš de se naj tud kater od 
nas oglas sm te tule pis- 
mu napisou. Pa veš kuga 
be te prosu? Prou gvišnu 
tud pr vas zdej pozim 
ugajnate kakšne take hece 
kuker pr nas katerem se 
prau sestanki ali pa opčen 
zbori. Lepu te prosm pejt 
gledat kaku tu gre! Use 
samu šimfajo čez franke 
pa hosto. Tistu kr pa na 
plakateh piše se pa pol na
zadne lepu pod raznu po- 
trd Pa na pozab suju Ti
no sabo uzet. Veš, učas 
je le dobru de smo ena
kopraven.

Se piš pa ne samo od 
domačeh arči pa od Tine 
ampek tud kej druzga. Ca- 
gat pa nkar čeprau se 
bo kakšen gospud gor dr- 
žou! Mi kmetje mamo 
hedu rad domačo špraho 
pa tud dost nas je.

Lepu te pozdraula
PODGURC

Predpisi v praksi
Povračilo za državni praznik

Kot je znano, praznujemo 
v Jugoslaviji 3 dvodnevne 
državne praznike ter nekaj 
enodnevnih. Ti prazniki so 
seveda plačani v breme po
sameznih podjetij in ustanov. 
Večina podjetij je že prešla 
na 42-urni delovni teden in 
ima zato proste sobote. Za
nima me, kako je s plačilom 
državnega praznika, če pade 
na prosto soboto, in ali ima 
v tem primeru delavec pra
vico do povračila osebnega 
dohodka ali ne?

K. V.
ODGOVOR: Tozadevni pred

pis res, kot trdite vi, določa, 
da gre na državne praznike 
delavcu plačilo v breme sred-

....

Kljub slabemu vremenu je v nedeljo marsikateri smučar obiskal Sodražico in 
vabljivo sm učišče * vlečnico, ki pelje iz Izberja pod vznožjem Travne gore. Mla
dina je že ocenila terene, saj se zimske počitnice naglo bližajo. (Foto: F. Modic)

Odgovor iz sevniške KOPITARNE
Na članek »Kako živeti s 

60 tisočaki«, ki je bil objav
ljen v vašem časopisu dne 
8. 1. 1970, vam pošiljamo naš 
odgovor in vas prosimo, da 
ga objavite.

Osebni dohodki so v sevni- 
ški Kopitarni res nizki. Ta
ko je bilo povprečje leta 1966
— 753 dinarjev, leta 1967 — 
758 dinarjev, leta 1968 — 816 
dinarjev, 1969 pa bo okrog 
830 dinarjev. V teh letih se je 
realni osebni dohodek zapo
slenih zmanjševal, saj so se 
življenjski stroški v večji me
ri povečali. Vzrokov za tako 
stanje je več, vendar ni po
trebno, da bi tu o tem raz
glabljali. še vedno je v to- 
vami nekaj delavcev, ki pre
jemajo povprečno 600 dinar
jev na mesec ali nekoliko 
manj in je res težko živeti 
s tem dohodkom. Toda taki 
in podobni pritiski na Kopi
tarno v teh pogojih ne bodo 
zboljšali stanja. Vsak po svo
je bi moral pomagati in z 
razumevanjem podpreti novo 
vodstvo podjetja, ki se zelo 
trudi, da bi na razne načine 
zboljšalo uspeh in v bodoče 
zagotovilo večje osebne do
hodke.

O neobveščenosti v Kopi
tarni je težko govoriti, saj 
so zaposleni vsak mesec iz
črpno obveščeni v biltenu, 
ki ga dobi vsak član kolek
tiva.

V novembru smo delali en 
dan več kot normalno v 
skrajšanem delovnem času in

smo zaslužek tega dneva po 
sklepu delavskega sveta na
kazali prizadetim v Banjalu
ki. Enodnevni zaslužek ne 
znese 40, ampak 26 dinarjev.

Menim, da je največje 
»Sonce« za vsakega posame
znika, tovarno, samoupravlja
nje in celotno družbo večje 
in bolj aktivno samoizobra- 
ževanje ter skupno izobraže
vanje v podjetjih in izven 
njih.

MARTIN NOVAK, dipl- inž., 
direktor Kopitarne

Planinci Posavja 
in Dolenjske

Planinsko društvo Matica 
v Ljubljani prireja vsako 
sredo ob 20. uri kvalitetna 
planinska predavanja z mno
gimi diapozitivi. Predavajo 
znani alpinista, kot npr. inž. 
Pavle Šegula, Viljem Zupanc, 
inž. Milan Ciglar idr. V pe
tek, 16. januarja, bo preda
val Stane Tavčar, ki je z 
mopedom prepotoval sredo
zemske dežele. Vsa predava
nja so na elektrofakulteti na 
Tržaški cesti.

Planinska zveza Slovenije, 
ki ima svoj dom in službe
ne prostore v Dvoržakovi uli
ci, ima vsak ponedeljek in 
četrtek odprto čitalnico od 
15. do 19. ure, kjer si pla
ninci lahko ogledajo planin
sko literat uto domačega in 
tujega izbora.

S. SKOČIR

stev delovne organizacije. 
Izrecnega določala o tem, ka
ko je v primeru, če pade 
državnd praznik na soboto, 
ki je adaj že v mnogih de
lovnih organizacijah dela 
prost dan, pa poredpds ne 
vsebuje. Pomagamo si labifco 
s primerjavo. V delovnih or
ganizacijah, ki imajo proste 
sobote, se te sobote ne od
bijajo tako kot nedelje od 
dopustov, ampak jih povsod 
štejejo kot delovni dan. Iz te 
primerjave (analogije) lahko 
torej sklepamo, da je delov
na organizacija dolžna delav- 
cu plačati ustrezen del oseb- 
nega dohodka za državni pra
znik, ki je padel na soboto-

Hočete zaslužiti s pisanjem?
Pri razširjenem obsegu 

našega tednika in v želji, 
da bi bil krog pišočih v 
Dolenjski list kar najširši, 
smo se s preureditvijo na
šega uredništva še bolj 
naslonili na zunanje sode
lavce — dopisnike. Naši 
novinarji so obiskali vse 
svoje dosedanje sodelavce, 
za marsikoga pa niti ne 
vedo, da zna in želi pisa
ti ter po svoje pomagati 
obveščenosti na Dolenj
skem. Zato vabimo vse,

ki nam želijo pomagati 
pri urejanju domačega po
krajinskega tednika, pa 
jih naši novinarji morda 
ne poznajo, naj nam čirru 
prej sporoče svoj naslov z 
dopisnico. Vse ostalo bo 
naša skrb — tudi hono
rar!

Oglasite se, nova mož
nost za delo in zaslužek 
vas čaka!

DOLENJSKI LIST — 
p. p. 33 

Novo mesto

FOTOGRAFIJA TEDNA
ž a l  m ed poslanimi posnetki še ni bilo nobenega, ki 

bi zaslužil 100 novih dinarjev! Bilo je  najbrž premalo  
časa, sa j je  bil rok kom aj nekaj daljši kot petstotinka. 
No, pa sm o le skoraj vse poslane fotografije porabili 
in avtorji jih  bodo našli na različnih straneh današnje  
številke. Pričakujem o tudi fotoreportaže! Prosimo, da  
podatkov ne pišete  na hrbtno stran fotografije (razen  
šifre), ker nam tako olajšate ocenjevanje. — Ne po
zabite: v  ponedeljek, 19. januarja, je  zadnji čas za vaše 
najnovejše fotografije tedna! Ostro oko!

UREDNIŠTVO

TREBNJE: »IZJE
MA MED MUN- 
CHNOM IN CA

RIGRADOM!«
Morda boste rekli, da 

kaj takega ne sodi v čas
nik, pa bom vseeno zapi
sal. Lani poleti sem bil 
po opravkih na bencinski 
postaji PETROLA v Treb
njem, ko se je tam ustavil 
nemški mercedes s potni
ki. Lastnik avtomobila je 
govoril malo tudi po hr
vaško in je domačinom 
v rumenih srajcah povedal 
tole:

»Veliko sveta sem že pre. 
potoval, toda tako 'čistega 
stranišča, kot sem ga vi
del na vaši bencinski po
staji, ni na vsej dolgi po
ti od Miinchna do tur
škega Carigrada. Tu pri 
vas se stranišče lahko ko
sa s katerimkoli podob
nim prostorom v naših ho
telih — vsa čast za tako 
skrb in občutek za higi
eno!«

Na to sem se spomnil, 
ko sem bil pred dnevi spet 
na trebanjski bencinski po
staji. Stranišče je tudi 
zdaj, ko je pozimi težje 
skrbeti za snago in red, 
v tako zglednem stanju, 
da je treba čistilko in us
lužbence te PETROLOVE 
postaje pohvaliti. Seveda, 
tako bi moralo biti pov
sod. Sedanje izjeme pa 
naj bodo drugim spodbuda 
in zgled!

B. Z.
Novo mesto

Lep odnos do 
upokojencev

Kolektiv podjetja NOVO- 
TEKS tudi ob letošnjem no
vem letu ni pozabil na svoje 
upokojence. Povabili so nas 
v podjetje, kjer so nam pri
pravili prijetno tovariško 
srečanje in nas obdarili. Sre
čanja so se udeležili, poleg 
predstavnikov sindikata tudi 
direktor podjetja in pred
stavniki samoupravnih orga
nov.

Ob tej priložnosti smo se 
spoznali z vedno večjimi 
uspehi, ki jih dosega NOVO- 
TEKS v zadnjem času. Novi 
stroji, tkalnica in še marsi
kaj drugega kažejo na velik 
napredek podjetja. Razen te
ga posveča podjetje veliko 
skrb tudi delovnim ljudem.

Za prijetno srečanje in ob
daritev se kolektivu NOVO- 
TEKSA in njegovemu direk
torju prisrčno zahvaljujemo 
in jima želimo veliko uspeha 
v novem letu 1970!

Upokojenci tovarne

Kdaj bomo dobili 
servis za škodo?

Tudi na Dolenjskem je ve
liko avtomobilov znamke 
»škoda«, število lastnikov teh 
pribljubljenih, cenenih in 
prostornih vozil pa se še ve- 
ča. Težava je v tem, ker v 
Novem mestu niti kje drugje 
v bližini ni servisa za te av
tomobile. Najbližja sta v 
Ljubljani in v Krškem.

Podjetje NOVOTEHNA v 
Novem mestu, ki škode pro. 
daja, je že pred več kot dve
ma letoma obljubilo in v ča- 
sopisih razglašalo, da bo od
prlo servis za vozila te znam
ke. Zakaj ga še ni? Verjetno 
so objektivne težave. Vozni
ki škod pa le želimo, da bi 
NOVOTEHNA odprla ta ser
vis, ker poznamo njeno so
lidno delo.

STANKO PLESKOVIČ' 
Dobrnič 2

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 osta
ne njegovo pravo Ime za 
javnost tajno (podpisali 
ga bomo s kraticami ali 
kako drugače), vsekakor 
pa je pred sodiščem za 
resničnost napisanega od
govoren predvsem sam.

UREDNIŠTVO DL

Ta dogodek naj ne bo zgled!
15. decembra 1969 sem se 

hotela iz Novega mesta vrni
ti domov v Gabrje z avtobu
som. Ker sem pri zobozdrav
niku prišla na vrsto šele po
zno popoldne, sem pohitela 
na avtobusno postajo. Upala 
sem, da bom še ujela zadnji 
avtobus. Bil je še tam, ker je 
zaradi snega imel zamudo.

Pri vratih sta čakala še 
čakala dva fanta in vsi trije 
smo hoteli vstopiti, šef avto
busne postaje podjetja »Gor
janci* pa je že ukazal od
hod. Vsi trije smo kljub te
mu hoteli vstopiti. Tedaj pa 
je šef enega izmed fantov 
pahnil stran. Fant je vztra
jal, da ima že plačano vozov
nico, začelo se je prerekanje 
in iz fantovih ust so padale 
grde psovke, ko je prejel ne
kaj zaušnic od šefa. Fant je 
bil močan, toda šef ga je 
pahnil med vrata, ukazal od
hod in avtobus je odpeljal. 
Eden izmed fantov je bil vo
jak in je ostal miren, če
prav ga je šef stresel za prsi, 
medtem ko je bil avtobus že 
zaprt. Qbmila sem se k šefu

in ga vprašala, zakaj ne 
smem vstopiti. Razložila sem, 
da je to zadnji avtobus za v 
Gabrje in da prihajam od 
zobozdravnika. On pa se je 
le zarežal in rekel: »Kaj me 
briga, saj imate še pozneje 
avtobus do RatežaJ*

To je res, toda od tam 
imam do doma še 6 km! če
v avtobusu ne bi bilo pro
stora, bi razumela, toda v 
Kandiji se je avtobus usta
vil in potniki za v Gabrje in 
Brusnice so vstopili. . .

Tisti večer je kar krepko 
snežilo, jaz pa sem kljub 
slabemu zdravju odšla peš 
proti domu. Drugega mi ni 
kazalo, če sem hotela priti 
domov. Kmalu je na cesti 
ustavil osebni avtomobil in 
mlad fant se me je usmilil 
in me zapeljal do doma.

Do sedaj sem mislila, da so 
samo kmečki ljudje brez kul
ture, primer šefa avtobusne 
postaje pa kaže, da je tudi 
nekateri bolj izobraženi ne 
poznajo.

ALBINA LUZAR, 
Gabrje 5



Zimske nadloge
Pluženje cest je  na območ

ju  Velikih Lašč ponekod za
dovoljivo, drugod pa ne. Ta
ko je po mnenju ljudi glavna 
cesta Ljubljana—Kočevje za
dovoljivo plužena, stranske 
ceste (posebno proti Krvavi 
peči in Rutam) pa ne. Zad
nja odjuga v preteklem ted
nu je  zelo oteževala promet 
na stranskih cestah, ki jih 
piuži občinsko komunalno 
podjetje Ljubljana—Vič in 
dobi za to delo verjetno pre
malo denarja. ^Glavno cesto 
pluži Cestno podjetje Ljub
ljana.

Dva nova vodovoda
Lani je bil dograjen vodo- 

Tod Kaplanovo (krajevna 
skupnost Velike Lašče) za 
vasi Kaplanovo, Adamovo, 
Grič in Podsmreka ter vodo
vod Opalkovo za vasi Marin
čki, Brankovo, Opalkovo, 
Hrustovo, Hlebče, Perhaje- 
vo, Kukmako, Stope, Knej in 
Podlog. Prvi je dolg 4 km, 
drugi pa 8. Fizična deda pri 
gradnji so opravili vaščani, 
za .naterial (cevi, cement, re
zervoarji) pa je prispeval 
oddelek za male asanacije 
pri občinski skupščini Ljub
ljana—Vič—Rudnik.

Klavnica in m esarija km etijske zadruge Velike Lašče 
ustrezata higiensko-tehničnim predpisom , zato bosta  
še naprej obratovali. Letos pa bo zadruga dogradila 

še predelovalnico m esa. (Foto: Primc)

OBISK KMETIJSKE ZADRUGE V VELIKIH LAŠČAH

Zadružna klavnica ne bo ukinjena
Lani je imela zadruga okoli 12 milijonov din prometa -  Klavnica odgo
varja predpisom -  Do sredine tega leta bodo dogradili tudi predeloval

nico mesa -  Največ prometa je bilo z izdelki domače obrti

K m etijska zadruga Velike Lašče je zabeležila lani 
12 m ilijonov din prom eta in s tem  dosegla svoj letni 
plan. Z domačimi izdelki in suho robo so im eli okoli 
6 m ilijonov din prometa, v svojih trgovinah okoli 2,5 
m ilijona din, ostali prom et pa so dosegli v km etijski 
dejavnosti (odkup živine in m leka ter klavnica in 
m esarija).

»Čeprav zaključni račun 
Š3 ni izdelan, lahko trdi
mo, da sm o bili uspešni in 
dosegli dober promet,« je 
povedal predstavnik ko
m ercialne službe km etij
ske zadruge Franc Rigler.

Ljudi bo nedvomno za
nimalo, če bo vaša klavni
ca in m esarija glede na 
nove zaostrene predpise 
lahko še naprej poslova
la?

— Našo klavnico smo 
obnovili leta 1967, je na

daljeval Franc Rigler. Ve
terinarsko—higienska inš
pekcija je ugotovila, da 
ustreza vsem  predpisom. 
Odločbe o prenehanju kla
nja nism o dobili in smo 
prepričani, da je tudi ne 
bomo. Že doslej sm o na
mreč vedno zadostili vsem  
zahtevam in predpisom, 
pa tudi v bodoče se bomo 
prizadevali, da bo vse v 
redu. Bojazni za ukinitev 
klavnice torej ni.

Pripombe na prvi program
V urbanistični program vnesti š e  vasi Sro- 
botnik, Prelesje ter Gorenje in Dolenje Retje

K ako pa k a j kaže z va
šo predelovalnico m esa?

— N aša predelovalnica 
m esa (izdelava k lobas in 
drug ih  m esnih  izdelkov) 
je  še v g radn ji. G radnjo  
bom o nadaljevali, tako j ko 
bo dopuščalo vrem e. P ri
čakujem o, da bo p redelo 
valnica dograjena že sred i 
tega leta.

S F rancem  R iglerjem  
sm o se pogovorili še o 
živ inorejsk i sekcijsk i služ
bi, odkupu in  p ro d a ji p le
m enske in  klavne živine 
te r  m leka, odkupu izdel
kov dom ače o b rti, o n jiho 
vi trgovinsk i m reži in  o 
predvidenih  bodočih  inve
stic ijah . O vsem  tem  vas 
bom o postopom a sezna
n ja li v nasledn jih  tednih .

OBISK V LIVARNI IMP V IVANČNI GORICI

Visoki skladi, izvoz in storilnost
Spet dokaz več, da je sodobna proizvodnja najboljša naložba, ki zagotovi 

večjo storilnost, pa tudi primerne osebne prejemke delavcev

č e  vas pot zanese v Ivančno gorico in  če je  dan 
vrhu vsega še m eglen, boste naravnost presenečeni, 
ko boste ob cesta pcroti Šentvidu pri Stični na levi 
strani iznenada zagledali stavbo, ki že na prvi pogled  
pove, da je  tam  tovarna. V tako odročnem kraju člo
vek pač ne bi pričakoval, da bo naletel na sodobno  
urejen proizvodni obrat, kakršen je livarna Indu
strijsko m ontažnega podjetja iz Ljubljane v Ivančni 
gorici.
Prednik sedanje livarne je 

bil AGROSERVIS Ivančna 
gorica, ki je  pred petimi lfiti 
neslavno končal po prisilni 
upravi. Nato je prišlo do 
združitve z Industrijsko mon
tažnim podjetjem Ljubljana 
in odtlej gre v obratu že šti
ri leta kot po maslu Posluje
jo kot samostojen obrat, s sa
mostojnim obračunom, s sa
mostojno delitvijo dohodka 
in s svojimi službami. Pri 
cenitrali v Ljubljani delujejo 
kot skupne službe samo plan
sko - analitska te r pravna in 
knjigovodski saldakonti.

Pri IMP Ljubljana imajo 
pametno, gospodarno, pa tu
di samoupravno dobro spe
ljano delitev, tako da vsak 
obrat zase ustvarja sklade in 
da jih vsak zase uporablja. 
Le del skladov dajejo obrati 
v okviru dogovora v skupna 
obratna sredstva podjetja, ra
zen tega pa vsak obrat pri-

r

Strokovnjaki iz 
Ljubljane

Livarna IMP v Ivančni go
rici ima v samskem domu 
prostora za 20 samskih de
lavcev, medtem ko se večina 
strokovnjakov, ki so zaposle
ni v obratu, vozi iz Ljublja
ne. Ugotovili so, da bi v ta 
ko majhen kraj, kot je 
Ivančna gorica, težko priva
bili strokovnjake, ki raje 
žive v Ljubljani. Zato se jim 
tudi ni izplačalo graditi sta
novanj zanje. Zadevo so re
šili na zelo domiseln način: 
obrat je kupil dva kombija 
in z njima se vsak dan vozi 
iz Ljubljane na delo v obratu 
18 strokovnjakov. Potrebam 
obrata je zadoščeno, pa tudi 
strokovnjaki so prav gotovo 
zadovoljni, saj živijo v Ljuo- 
ljani, kjer jim je pri roki 
vse, kar potrebujejo.

Na zadnjem zboru volivcev 
za območje krajevnih skup
nosti Velike Lašče, Turjak in 
Rob, ki je bil decembra, so 
razpravljali o prvi fazi urba
nističnega programa za iz- 
venmeatna območja.

V tem programu so zajeta 
naselja Mali in Veliki Loč- 
nik, Turjak, Rašica, Male La
šče in Velike Lašče. Program 
predvideva samo gradnjo 
stanovanjskih zgradb v na
slednjih treh letih. Njegovo 
sprejetje bo olajšalo oziroma

. skrajšalo zbiranje dokumen
tacije za gradnjo stanovanj
skih hiš.

Volivci so predlagali, naj 
bi v ta urbanistični program 
vključili tudi naselja Srobot- 
nik, Gorenje in Dolenje Ret. 
je ter Prelesje.

Udeležba na zboru volilcev 
je bila bolj slaba, ker so 
kraji, za katere je bil skli
can zbor, zelo oddaljeni. Ra
zen tega je bilo tistega dne 
tudi slabo vreme.

VELIKOLAŠKI DROBIŽ
■  ■  ■  DEDKU MRAZU Je km e

tijs k a  zadruga Velike Lašče dala  
Ka o troke vsakega člana kolek
tiv a  (do  končane osem letke) po 
35 d in . Dedek M raz Je otrokom  
nakup il in  prinesel p rak tična  d a 
r ila  in  s ladkarije .

■  ■  ■  SILVESTROVANJE so 
Im eli v V elikih Laščah v »K rpa
novem  hram u« in gostilni K oprivc, 
n a  T urjaku  v Zadružnem  dom u, 
p a  tud i na  Robu, K arlovici in  d ru 
god. Rezervacij n i b ilo . N a zaba
vah so običajno  Igrali dom ači god
benik i iz okoliških vasi.

■  ■  ■  SEST H IS SO LANI 
DOGRADILI v V elikih Laščah, tr t 
a li š tir i p a  bodo predvidom a do 
grajene letos. Vse so enostano- 
van jske in  Jih grade zasebniki.

■  ■  ■  AVTO NA STREH I, se
veda njegovi, sm o lahko videli 3. 
Jan u arja  ob cesti Rašica—Rob p rt 
vasi K nej. T istega dne sta  okoli 16. 
u re  trč ila  dva osebna avtom obila, 
eden izm ed obeh pa se Je obrnil 
n a  streho . Škodo n a  vozilih so 
ocenili na  okoli 2000 din. Poško
dovan ni btl nihče. Avta n is ta  b ila  
reg is triran a  n a  našem  (lju b ljan 

skem ) obm očju, zato Ju verjetno  
n is ta  u p rav lja la  dom ačina.

■  ■  ■  MIRNO JE  BILO m ed 
prazniki na  obm očju V elikih LaSč, 
sm o izvedeli na  oddelku m ilice. 
Ni bilo  ne nesreč ne pretepov ali 
česa podobnega, da  b i m orali p o 
sredovati m iličniki.

■  ■  ■  DARILA SO DOBILI ZA 
novo leto  tud i m iličn ik i oddelka v 
V elikih Laščah. P rinesli so Jih 
p redstavnik i občinske skupščine 
LJublJana-Vič-Rudnik, SAP L jub
ljana , DAJ-DAM, KZ Velike LaSče 
in  gostišča na T urjaku . M iličniki 
»e darovalcem  lepo zahvalju jejo .

■  ■  ■  TUDI PREDSOLSKE O- 
TROKE je  n a  p riporočilo  osnovne 
šole Velike LaSče in  D ruštva p ri
ja te ljev  m ladine o bdaril dedek 
M raz. So larji so izvedli za novo 
le to  sam osto jno  k u ltu rno  p rire 
d itev.

■  ■  ■  CESTA DO PODSMRE
K E Je b ila  lani dog rajena. V endar 
p a  je  zdaj, k o t p rav ijo , »slepa« 
(ne vodi n ikam or n ap re j). P reb i
valci pred lagajo , da  bi jo  letos 
podaljšali do K aplanovega. Zgra
d iti bo  tre b a  tud i m o st čez po tok .

Kaj delajo sosedje?
Mnogo je  obrobnih krajev vzdolž občinskih m e

ja naše pokrajine, k jer ljudje z  velikim zanima
njem  vsak teden pričakujejo različne novice in 
podatke iz Dolenjskega lista. Mnogi m ed njimi so 
si naš tednik tudi že naročili, mnogim pa ga želi
mo zdaj pokazati in ponuditi. Kdo bi mogel re
či, da npr. Velike Lašče, Muljava, Turjak, Zagra
dec, Gabrovka, Stična z okolico in mnogi drugi 
kraji ne leže na Dolenjskem ? ž e  decembra lani 
sm o občinskima konferencama SZDL v Grosup
ljem in Litiji ponudili zanimivo sodelovanje, ven
dar nismo dobili odgovora.

Zato sm o sklenili, da bomo poslej stalno pisali 
tudi o življenju in dogodkih v krajih, ki m ejijo  
na občinske m eje v  Ribnici in Trebnjem. Južni 
del grosupeljske občine (če že ne kar vsa) je ti
pična dolenjska pokrajina  — pa zanima nas, »pra
ve« Dolenjce, kot tiste v  grosupeljskem obm oč
ju, kaj delajo sosedje. Zato naša nova stran: na 
njej se bodo oglašali ljudje iz širše Dolenjske, ki 
jih zdaj tudi sicer noben časnik načrtno in stalno  
ne seznanja■ z  novicami iz sosednjih krajev.

K a j želimo, se bo pokazalo v  prihodnjih tednih. 
Danes vam  predstavljam o predvsem  življenje v  
Ivančni gorici in Velikih Laščah, pokukali pa  
sm o tudi malo čez hrvaško mejo: tudi iz Samobo
ra, Karlovca in krajev onkraj Sotle se bomo včasih  
oglasili. V uredništvu sodimo, da bomo s tem  stra 
ni DOLENJSKEGA LISTA samo obogatili in jih  
naredili še bolj — dolenjske!

Skrivnost tolikšnega uspe
ha teži v najsodobnejšem 
tehnološkem postopku in ▼  
najsodobnejši opremi livar
skega obrata. Lani so v te 
namene vložili 1,800.000 din 
in tako so glede tehnološke 
opremljenosti na 5. do 1- 
mestu v vrsti slovenskih li
varn. Glede kvalitete njiho
vih izdelkov jim  pripada tu 
še znatno višja uvrstitev. Se
rijska proizvodnja v livarni 
je v celoti mehanizirana, s 
tem pa so si omogočili od
piranje novih zmogljivosti, 
povečali so storilnost, poleg 
vsega tega pa so razbreme
nili delavce težkih fizičnih 
opravil.

M J.

Čigava je cesta?
če boste z odcepa v 

Ivančni gorici zavili mi
mo restavracije »Ob čr
palki« proti Ivančni gori
ci, boste nemalo presene
čeni nad tem, da je cesta 
zaradi snega komaj prevo
zna. Na vprašanje, kdo je 
kriv, boste zvedeli, da se 
pristojni ne morejo spo
razumeti, kdo je dolžan 
cesto plužiti. Komunalno 
podjetje v Ivančni gorici 
dobro vzdržuje vse druge 
ceste, to pa bi moralo 
plužiti 'kot trdijo vsi, cest
no podjetje iz Ljubljane, 
ki pa tega ne opravlja. 
Vsekakor ni prav, da je 
cesta, ki vodi k  lepo ure
jenemu gostišču, komaj 
prevozna.

Pogled v del livarne, namenjen serijski proizvodnji v 
obratu Industrijsko m ontažnega podjetja v Ivančni 
gorici.

Nov avtobusni kolo
dvor v Samoboru

27. decembra land so v 
Samoboru slovesno izročili v 
promet nov avtobusni kolo
dvor. S tem so hkrati re
šili zapleteno komunalno 
vprašanje, saj je bila gneča 
zaradi dosedanjega parkira
n ja avtobusov na Trgu kra
lja Tomislava vedno hujša 
Predračunska vrednost nove
ga kolodvora znaša pribl. 2. 
milijona din, doslej pa so 
porabili za prvi del dokon
čane stavbe 900.000 din, od 
česar je podjetje »Samobor- 
trans« prispevalo iz lastnih 
sredstev 400.000 din.

Karlovac: za 7 hribov 
novoletnih daril

Na pobudo novinarjev 
»Karlovačkog tjednika« je 84 
podjetij iz Karlovca in oko
lice zdaj že tretjič sodelova
lo v novoletni obdaritvi malč
kov v otroškem domu »Vla
dimir Nazor« v Karlovcu. 
Nad 80 otrok je pričakalo 
Dedka Mraza, ki jih je v 
domu bogato obdaril, nato 
pa je obiskal tudi vse male 
bolnike v karlovški bolnišni
ci. Domača podjetja so zbra
la nekaj več kot 4 milijone 
Sdin uredništvo VJESNIKA 
iz Zagreba pa Je priložilo 
milijon starih dinarjev. Ta
ko Je bilo daril res kar za 
»sedem velikih hribov«, kot 
v pravljici.

speva del denarja, potrebne- 
ga za vzdrževanje skupnih  ̂
služb ter za razvojni oddelek " 
podjetja.

V Industrijsko montažnem * 
pod jed ju  Ljubljana je v ce
lotni proizvodnji okoli 55 od
stotkov montažnih del in 45 ]
odstotkov proizvodne dejav
nosti. V celotnem podjetju 
je zaposlenih okoli 2.500 de- 1 
lavcev, na leto pa ustvarijo 
230 do 240 milijonov dinarjev 
vrednosti. Podjetje nekaj 
svojih izdelkov tudi izvaža. 
Lani so izvozili za okoli 25 
milijonov dinarjev na vzhod
na tržišča in za okoli 10 mi
lijonov dinarjev na zahodna 
tržišča Na Zahod izvažajo 
deloma izdelke, deloma pa 
tam opravljajo storitve.

Ker že govorimo o livar
skem obratu IMP Ivančna 
gorica, moramo povedati kaj 
več tudi o tem. V livarni iz
delujejo predvsem visoko ka
kovostno sivo litino. 130 za
poslenih je lani izdelalo 2 
tisoč ton te litine in s tem 
ustvarilo za nekaj več kot 9 
m ilijona/ dinarjev vrednosti.

Povprečni osebni dohodek 
v kolektivu je sorazmerno 
visok, saj dosega 1.400 din 
na mesec, razen tega pa so 
lani ustvarili kar 1 milijon 
dinarjev skladov.
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Slika v naslovu: Mišo, 
Andrej in kombi pred 
upravnim poslopjem  
IMV v Novem mestu  
(Foto: M. Moškon) — 
vse druge slike Mišo 
Andrijanič

Po kratki evropski poti — 
mimo Sofije v Istanbul — 
sta bila Novomeščana z eno 
nogo v Evropi, z drugo sta 
stala na neznanem azijskem 
kontinentu. Ankara je dokonč
no potrdila azijske nenavad
nosti, nato pa so sledile Ada- 
na, sirijski Tartus, libanon
ski Bejrut, skrivnostni Da
mask, jordanski Aman in spet 
iraški Bagdad, pot ju je vo
dila mimo Babilona v Kuvait, 
spet nazaj v Irak, nato pa v 
Abadan in od tam v Teheran, 
kjer je lansko jesen Pilić na 
teniškem turnirju osvojil dra
goceno perzijsko preprogo. 
Na zemljevidu sta potegnila 
črto proti Kaspijskemu mor
ju  delala kroge ob Heratu v 
Afganistanu, na jugu v Kanda
harju in nato v Kabulu. Pa
kistanci so ekspedicijo spre
jeli v Peshavariju in nato v 
prestolnici — Ravalpindiju. 
Indija je bila najpomembnej
ša dežela nenavadnih popot
nikov. Lahor, Delhi, Patna, 
nepalski Katmandu pa spet 
indijski Darjeeling, Shillong 
in Kalkuta. Od tam ju je pot 
vodila na skrajno južno toč
ko — rt Comorin, obiskala pa 
sta tudi Madras in Bombay. 
Agnič je z avionom poletel 
za 300 dolarjev v Singapur 
ter tako potrdil na kombiju 
zarisani cilj ekspedicije, An
drijanič pa je ta čas trpel 
hude muke v neznosni vlagi 
in hudi vročini madraškega 
podnebja.

Pot je bila nenavadna kot 
Indija sama, razburljiva tako, 
kot si lahko predstavljamo 
ob neznanem imenu Azije. In 
imela je vrsto najev:

Vreme: naj večja vlaga v 
Kalkuti — 100-odstotna ob 40 
stopinjah vročine; najtopleje 
v Kuvaitu, 50 stopinj v senci; 
najbolj mraz v Turčiji, na 
prelazih višjih od 2.500 me
trov, ko se je živo srebro v 
kombiju spustilo na plus 2 
stopinji, zunaj pa še petkrat 
globlje. Najslabša cesta je bi
la v Iranu na odseku, dolgem 
360 kilometrov, ki so ga še 
gradili. Najboljša izvenevrop- 
ska cesta je bila v Afganista
nu po zaslugi graditeljev, 
ameriških inženirjev, po ma
kadamu pa je kombi prepe
ljal 8.000 kilometrov. Najdalj-

č e  hočete slikati živega nosoroga iz Kazirange takole, z navadnim objektivom, je  
najbolje, da jezdite na slonu — Mišo je tu d i. . .  »

ša pot brez počitka: 8.500 ki
lometrov v 6 dneh po cesti, 
ki je izginjala pod kolesi 
kombija od Indije do Novega 
mesta: kombi se je ustavil 
samo na bencinskih črpalkah, 
na mejah in takrat, ko so 
menjali olje.

Prvega Novomeščana v ne
znani Aziji sta srečala v Dar- 
jeelingu, bil je to Udovč iz 
Zgornje Težke Vode, ki je 
tam misijonar in velja za ene
ga najboljših poznavalcev ek
sotičnih rož. S pomočjo dru
gega Dolenjca, sestre, predni
ce samostana, sta prišla še 
do nekaj superlativov: prodr
la sta v džunglo in se sezna
nila z matriarhatom: najmlaj
ša hči podeduje vse — dosti 
tako ne dobi, žena pa se je 
pogovarjala z obema Andre
jema, medtem ko je mož stal 
ob strani in ubogljivo .stekel 
v džunglo po banane, kot mu 
je ukazala žena. Prav tako 
ubogljivo se je splazil v kočo 
po lok in puščice ter po bam
bus, v katerem nosijo vodo 
in kuhajo; vse to je plemen
ska poglavarka sklenila po
dariti novomeškima popotni
koma. Nenavaden je bambus, 
v katerem kuhajo riž kar v 
ognju, ker se riž skuha prej, 
preden ogenj načne posodo, 
ki ima eno snmo luknjico na 
vrhu.

Najbolj trmast je bil ita
lijanski misijonar padre Gio- 
vanni, ki si nikakor ni dal 
dopovedati, da Novomeščana 
ne znata italijansko. A njegov 
obup je bil deloma upravičen, 
saj nekaj kilometrov razlike 
med obema deželama zares 
ne pomeni ničesar — v daljni 
Aziji, sredi indijske c|žungle, 
kjer sta Andreja sodelovala 
tudi v najbolj drznem podvi
gu, v lovu na tigre. Lov se 
je končal senczacionalno: do
bila sta tigrove glave, ki pa 
sta jih snela s svetega dre
vesa v džungli. Najbolj raz
burljiv dogodek je bilo poto 
vanje po Kalkuti, kjer so ji
ma zatrdili, da je vožr^ja za
res nevarna: ob najmanjši 
nesreči bi jima avto zažgali, 
njiju pa linčali. Pravijo, da 
je v teh primerih najboljša 
rešitev če se zatečete na po
licijsko postajo, kjer vas bo
do skušali obvarovati pred

množico ljudi. Kalkuta pa je 
pravo mravljišče, še posebej 
v času čaščenja boginje Kali, 
univerzalne bengalske bogi
nje, kot se je to dogajalo ob 
njunem obisku: pokale so pe
tarde, zažigali so ognje in s 
palicami tolkli po avtomobi
lih, tudi po novomeškem 
kombiju.

Za oči najveličastnejši je bil 
Katmandu s staro vladno pa
lačo in čudovitim starim me
stnim središčem. Ce je Nepal 
dežela bogov, kot trdijo pro
spekti, potem to še f toliko 
bolj velja za mesto templjev, 
za katerim se belijo hima
lajska pobočja, prava paša za 
oči po indijski ravnini.

Za Andrijaniča najbolj pre
tresljiv je bil pogled na seži
ganje umrlih v Indiji. A člo
vek se vsemu privadi. Tudi 
živali so zares uboge, ker na 
cesti ni videti ne zdravega psa 
ne zdrave krave. Bob iz ple
mena nemških bokserjev, ki 
je prisostvoval najinemu po
govoru pa je na svojem obi
čajnem ležišču samo dvignil 
eno oko ob teh  besedah in 
zaspal naprej.

In še najbolj vesel dogo
dek: gospod Trappo v Ma
drasu je brezskrbno obrezo
val oleandre, se pogovarjal 
angleško in nato srbohrvaško 
z dvema popotnikoma iz No
vega mesta — na koncu pa 
so ugotovili, da je poročen 
vnukinjo Andrijaničeve sose
de. V to čast so popili ste
klenico škotskega viskija, ki 
velja v Indiji 35 naših starih 
tisočakov.

Tretji Novomeščan, kombi 
iz IMV, je najbolj trpel na 
vsej poti. To pričajo podat
ki, saj se je Andrijanič zredil 
za dva kilograma, potem ko 
je bil sredi poti že za osem 
kilogramov težji kot ob od
hodu. Odtlej je na veliko ža
lost Emoninih konzerv skr
bel za shujševalno kuro. J. S.

Metropola Nepala — Katmandu je m esto templjev in hlppijev

Trije Novomeščani so spet doma: po dolgi azijski poti 
|  so se Andrijanič, Agnič in kombi novomeške industrije mo-
|  tornih vozil vrnili v domačo garažo. Po 43.000 kilometrih, štirih
|  dneh manj kot štirih mesecih poti, so se svetovni popotniki
|  srečno vrnili iz eksotičnih, presenetljivih dežel daljne Azije.
|  Dvema bratrancema je kombi nadomeščal noge, bil je ubogljiv
|  in poslušen tudi v najbolj težavnih okoliščinah. Azija ekspres,
|  kot se je imenovala ekspedicija, se je začela na evropskih
|  tleh, skoraj na novomeškem Glavnem trgu.

Na bazarju (tržnici) v Damasku lahko kupite vse od copatov (vrsta kruha) do 
reaktivnega motorja

Indijski Tadz Mahal — sim bol ženskosti in najlepši nagrobnik na svetu
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Plemelj bo razstav
ljal v Trebnjem

Kot je predvideno, bodo 
v nedeljo, 25. januarja, odpr
li v avli osnovne šole v Treb
njem samostojno razsta
vo ljudskega slikarja tihoži
tij in pejsažev Antona Plem
lja, ki ga likovni kritik Alek
sander Bassin uvršča med 
tri najbolj značilne nosil
ce samorastniške, neakadem
ske, naivne, ljudske ali ka
korkoli jo že imenujemo, 
umetnosti na Slovenskem. 
Ob razstavi bodo obravnava
li tudi nekatere organizacij
ske zadeve Tabora sloven
skih likovnih samorastnikov, 
ki ima svoj sedež v T reb 
njem. Minuli torek je bil 
sklican sekretariat tabora, ki 
bo pripravil razstavo.

Večer dolenjske 
poezije

DPD Svoboda »Dušan Je
reb« in podružnica Slavis
tičnega društva v Novem me
stu pripravljata v počastitev 
8. februarja — slovenskega 
kulturnega praznika večer do
lenjske poezije. K sodelova
nju sta prireditelja povabila 
manj znane ustvarjalce, ki ži
vijo in delajo na Dolenjskem 
in jim je pisanje poezije pred
vsem v osebno zadovoljstvo. 
Poleg pesnikov so povabljeni 
tudi prozaisti, da bi bila pri
reditev tako še bolj vsestran
ska in zanimiva. Za zdaj je 
znano še, da pisci ne bodo 
sami brali svojih del, marveč 
bosta prireditelja dobila re
citatorje.

Vinica: kultura živi
8. januarja je imelo letni 

občni zbor Prosvetno društvo 
Oton Župančič na Vinici. Le
pa udeležba je bila preprič
ljiv dokaz delavnosti društva. 
Uvodoma sta nastopila tam
buraški kvintet in dekliški 
zbor, sledila so poročila in 
razpravljanje. V društvu us
pešno delujejo folklorna, 
dramska, pevska in tambu
raška sekcija. Predsedniki 
sekcij so bili izvoljeni v no
vi odbor, ki ga bo še nadalje 
vodil učitelj Ivan Mohar. Na 
občnem zboru so poudarili 
predvsem potrebo po bolj
šem sodelovanju vseh krajev
nih organizacij.

K. W.

Zatišje po javni razpravi?
Na Dolenjskem, v Beli krajini in Spodnjem Posavju do zdaj v razpravi 
o kulturnih skupnostih, kot kaže, nismo dlje od načelnih opredelitev za 
take ali drugačne skupnosti -  Ali gre tako pomemben zakon lahko tudi 

mimo gospodarstva? -  Kaj je z dogovori?

Ali je, denimo, Dolenjska 
galerija občinska ali medob
činska (pokrajinska) ustano
va? Če je samo občinska, 
ali ji je poleg novomeške ob
čine še kdo dolžan presk be
ti denarje? In če je medob
činska, ali ni povsem log č- 
no, da bi morale del denar
nega bremena za to galer ja 
prevzeti občine?

Taka in podobna vpraša
nja so spremljala domala 
vse javne razprave o kultur
nih skupnostih in financira
nju kulturnih dejavnosti, ki 
so jih po izidu že znanega 
zakonskega osnutka širom po 
Dolenjski, Beli krajini in 
Spodnjem Posavju priredila 
občinska vodstva Socialistič
ne zveze, sindikatov in pone
kod tudi Zveze kultumo-pro- 
svetnih organizacij.

Na splošno je slišati, da 
je predlagano zakonsko be
sedilo pomanjkljivo v neka
terih osnovnih rečeh, da na 
primer vse preveč prišepeta- 
va, kaj bi bilo dobro, da 
b i . . .  itd. Menijo tudi, da 
zakonski osnutek ni razrešil 
predvsem dveh poglavitnih 
vprašanj: obsega (velikosti) 
kulturnih skupnosti in vpra
šanja financiranja oziroma 
virov za to.

Morda so se dosedanja 
razmišljanja prav zaradi teh, 
preveč nejasno nakazanih re
šitev ustavljala prav pri »naj
lažjem« vprašanju: pri obse
gu kulturnih skupnosti. Zna
no je, da so se ljudje v raz
pravah na našem območju 
na dušek, brez prepričljivih 
argumentov v roki, odločali: 
eni za občinske, drugi za 
medobčinske skupnosti. Dalj 
od tega pa večina sploh ni 
prišla, čeprav verjamemo, 
da so mnogi po tihem le 
razmišljali, kako bi bilo 
najbolje.

Pripravljajo »Večna 
lovišča«

Dramska skupina DPD Svo
boda »Dušan Jereb« v Novem 
mestu pripravlja uprizoritev 
komedije »Večna lovišča« slo. 
venskega pisca M. štefanca. 
To delo je bilo lani uprizorje
no v Brežicah na reviji slo
venskih dramskih amaterskih 
skupin. »Večna lovišča« bo 
bržkone režiral Riko Urh. Če 
bo delo kmalu naštudirano, 
ga bodo uvrstili v abonmajski 
gledališki spored v Domu kul
ture.

Mali kulturni barometer
■  FILM O MATIJI GUBCU — 

Ob 400-letnici velikega slovensko- 
hrvaSkegn kmečkega upora  (leta 
1573) bodo na H rvaškem  izdelali 
film  o vodji tega upora M atiji 
Gubcu. Z atrju je jo , da bo delo re 
žiral Vatroslav M imica.

■  KNJIGA O CIGANIH — Dok 
to r Vanek Š ifta r je  izdal pri p rek 
m urski založbi v M urski Soboti za
nim ivo in obsežno knjigo o po 
m urskih Ciganih, znanih tudi pod 
imenom Romi. M onografija je 
plod pisateljevega večletnega š tu 
dijskega dela in raziskovanja živ
ljen ja  Ciganov. K njiga bo gotovo 
zanimiva tudi za dolenjskega b ra l
ca, saj bo lahko v njej našel m ar
sikaj, kar je  značilno tudi za Ci
gane, živeče na D olenjskem . Prav 
tako bo  knjiga pom agala k bo lj
šem u razum evanju in  spoznavanju 
življenja Ciganov na našem  ob 
m očju.

■  DVE ZBIRKI — V zbirki Po
ta  m ladih bosta p ri M ladinski k n ji
gi letos izšli tudi dve pesniški 
zbirki ustvarjalcev, ki p ripadata  
najm lajšem u pesniškem u rodu na 
Slovenskem. Gre za knjigo »Gnez
do za besede« M iroslava Slane in 
»K studencu« Ivana C im erm ana. 
Rokopisi so že v tiskarni.

■  MAGYAR V NOV ARI — V 
galeriji Del Cortile v Novnri Je 
pred  nedavnim  razstavljal 20 olj 
na lesu sam orastn ik  V iktor Ma- 
gyar s Čateža pri Veliki Loki. I ta 
lijanska javnost je  njegova dela 
sprejela z velikim odobravanjem . 
Moglo bi se reči, da  Je M agyar 
m ed najbolj uveljavljenim i slikarji

tako im enovane »naivne« sm eri na 
Slovenskem.

■  TRNKA UMRL — Eden n a j
v e ć ih  čeških režiserjev lutkovnega 
film a vseh časov, J ifi T rnka, je  
um rl na prehodu v novo leto. T rn 
ka velja za klasika lutkovnega 
filma.

■  KNJIGE SLOVENSKE MATI- 
CE — Slovenska m atica  bo izda
la letos m ed drugim i tudi nasled
nje knjige: »Koroški plebiscit«, 
»Poznogotska in renosančna p lasti
ka na Slovenskem« in pripovedno 
delo »Pot v neznano« Franceta 
Bevka .

■  SPOMINSKA RAZSTAVA — V
Študijski knjižnici M irana Jarca  
v Novem m estu so odprli spom in
sko razstavo knjižnih del sloven
skih pisateljev, pesnikov, znanstve
nikov, prevajalcev in drugih po
m em bnih javnih delavcev, ki so 
um rli v letu  1969.

■  PREŠERNOVA PODOBA PRA-
V A ALI NE? — Polem ika o  tem, 
ali je  podoba, ki jo  Je odkril 
prof. M arin, edina p rava  podoba 
našega največjega pesnika ali ne, 
je  zajela že kar velik krog slo 
venskih literarn ih  zgodovinarjev in 
celo vrsto  drugih znanstvenikov. 
Po Coru Skodlarju , ki je  M arinovo 
odk ritje  proglasil za »bombo iz 
milnice«, so o (ne)p ristnosti od
k rite  podobe govorili p re jšn ji te 
den v »K ulturnih diagonalah« na 
televiziji. Rado B or Ion  pa je  za
čel v »Delu« objavljati obširnejšo 
štud ijo , v kateri trd i predvsem , da 
je  potrebno avtentičnost odk ritja  
znanstveno dokazati.

Zdi se tudi, da so se ljud
je prehitro zadovoljili z na
čelno opredelitvijo za manj
še ali večje kulturne skup
nosti. Nič pa še nismo sli
šali o nadaljnjih samouprav
nih dogovorih tistih, ki že
lijo biti v eni (isti) sulturni 
skupnosti. Tako do zdaj tu 
di še nikjer na našem ob
močju niso uresničili pripo
ročila republiške konference 
SZDL, naj bi začeli ustanav
ljati iniciativne odbore.

Morda pa je razlog za se
danje zatišje po uvodnih 
razpravah tudi bojazen, da 
se ne bi v čem prenaglili. 
Vprašanje je tudi, ali so vsi 
povedali svoje mnenje o 
zakonskem osnutku. Nič še 
ne vemo, kaj mislijo v go-

Golia na mokrono- 
škem odru

V Mokronogu' oživljajo 
nekdaj zelo privlačno igra
nje na odru. Pod vodstvom 
ravnatelja osemletke prof. 
Vilka Videčnika so se člani 
kulturno-prosvetnega društ
va »Emil Adamič začeli uči
ti duhovite komedije Pavla 
Golie »Kulturna prireditev v 
črni mlaki«, pri kateri sode
luje okoli 40 ljudi, če  bo 
šlo z vajami vse po sreči, 
lahko Mokronožani pričaku
jejo prvo uprizoritev že v za
četku marca.

KNJIŽEVNE 
ZANIMIVOSTI

■  SPOMENIKI REVOLUCIJI —
Knjigo s tem naslovom sta  izdala 
dva založnika: Subnor Jugoslavije 
iz Beograda in Svjetlost iz S a ra 
jeva. Na 248 straneh slikovnega 
gradiva in 31 straneh teksta  so p ri
kazani 104 najlepši spom eniki v J u 
goslaviji, postavljeni v spom in na 
leta 1941—1945. Izdelali so jih  naši 
najboljši k iparji in arh itek ti, med 
n jim i Slovenci: S to jan  B atič, An
ton Bitenc, Janez B olika, Loize 
Dolinar, Boris Kalin, Zdenko K a
lin Boris Kobe, Edo Mihevc, K a
rel Putrich, Edvprd R avnikar, Jakob 
Savinšek, Frančišek Sm erdu, M ar
ko Šlajm er, Slavko Tihec, Drago 
T ršar in Drago Župančič. Med do
lenjskim i spom eniki so prišli v 
izbor: spomenik in grobnica hero 
jev na G ričku v Č rnom lju — delo 
k iparja  Slavka Savinška in a rh itek 
ta  M arka 2upančiča, spom enik 
padlim  borcem  v Kvasici in spo 
m enik talca v Novem m estu. K nji
ga je izšla v slovenskem jeziku in 
pomeni len prisoevek v naši umet- 
noet-i-^uodovin^ki lite ra tu ri.

H  KRALJ PETER IN BEGUN
SKA VLADA — Založba Borec je 
poslala na knjižni trg  dokum en
ta rno  delo časn ikarja  M ihaila Ma
riča »Kralj Peter in begunska vla
da«. K njiga bo  gotovo našla širok 
krog bralcev, saj zajem a našo ne
posredno preteklost — od začetka 
vojne do n 'enega konca. S sp re t
nim  reportažnim  peresom  je  časni
kar M arič na podlagi proučenih 
dokum entov in drugih virov te ' 
lite ra tu re  opisal napor in spletk« 
begunske vlade, da bi obdržnla 
s ta r  sistem , m edtem  ko je  NOV 
osvobajala našo domovino. Za slo
venski prevod je  av to r razširil 
vsebino še na delovanje slovenskih 
m inistrov K reka in Snoja.

spodarskih organizacijah o 
predlaganem načinu finan
ciranja kulturnih dejavnosti. 
Kaže, da razprava še ni kon
čana in da bo le treba pri
sluhnita, kaj misli ta, kaj 
predlaga oni.

Al'prav 
se piše...

»Po teh vpraša
njih . . .«

Stavki, v katerih je pre
več besed za misel, kj jo 
hočemo povedati, niso ta
ko nevsakdanji, še  slabše 
je, če posamezne besede 
ne izražajo duha in sve
žine slovenskega jezika.

Oglejmo si naslednji pri
mer in mu skušajmo os
voboditi pljuča, da ne bo 
dihal s škrgami:

»Na sestanku občanov, 
ki se je vršil prejšnji po
nedeljek, so diskutirali po 
vprašanjih perspektivnih 
pogojev gospodarstva.«

Stavek je preobtežen z 
besedami, ki se jim lahko 
izognemo, zato poiščimo 
take, ki bodo misel jasne
je približali tudi jezikov
no manj veščim bralcem.

Najbolj moti zveza po 
vprašanjih. Pod vplivom 
srbohrvaščine (»po tim pi
tanjima«) se ta nesreča 
že leta sprehaja v površ
nem sestankarskem jeziku.

Slovenski pravopis za
trjuje, da se sestanek, se
ja, zborovanje itd. ne vrši, 
pač pa sestanek, seja, zbo
rovanje je, bo, je bil (—a, 
— o ).

Beseda pogoj je zapelji
va, zato ji moramo dati 
v stavku primemo oprede
litev. V našem primeru gre 
prav gotovo za možnosti, 
ki naj gospodarstvu omo
gočajo nadaljnji uspešni 
razvoj.

Če se ob naštetih pri
pombah odločimo še za 
slovenjenje tujk, potem 
smo se pririnili do takele 
rešitve:

»Na sestanku občanov, 
-ki je bil prejšnji ponede
ljek, so razpravljali o dol
goročnih možnostih razvo
ja gospodarstva.«

Pa odpihnimo še nekaj 
plev, da bo misel še lah
kotneje zadihala:

»Prejšnji ponedeljek so 
na sestanku občanov raz
pravljali o možnostih za 
dolgoročno in smotrno go
spodarsko usmeritev.«

Prof. JOŽE ŠKUFCA

Kavčič, Maleš in Pandur v ljubljanski 
Mestni galeriji

Do 19. januarja bo še odprta v Mestni galeriji 
v Ljubljani zanimiva razstava akademskih slikar
jev MAKSA KAVČIČA, MIHE MALESA in LAJCIJA 
PANDURJA. Obiskovalcu nudi razstava bogato pašo 
in lep pregled čez ustvarjalna leta treh znanih umet
nikov. Kavčič in Pandur, ki ju na našem območju 
še nismo videli razstavljenih, se predstavljata pred
vsem z olji, Maleš pa z bogatam izrezom svoje gra
fike, ki sega ponekod tudi v prva leta njegovega 
ustvarjanja. — Na sliki: MIHA MALEŠ — Mlade 
Makedonke (grafika z razstave v Parizu 1951)

Pionirska knjižnica potrebuje pomoč
Ta ustanova ima vpisanih 1.286 rednih bralcev 

—  Do zdaj je priredila 37 jezikovnih tečajev

Zaradi izrednega zanimanja obiskovalcev so pred 
mesecem odprto razstavo likovnih del novomeških  
osnovnošolcev v Dolenjski galeriji kar dvakrat po
daljšali. Razstavljena dela so vzbudila precejšnjo  
pozornost, za boljše prispevke pa so nekateri ocenili 
tudi otroške plastike (na sliki). (Foto: Slavko Dokl)

Vodstvo pionirske knjižni
ce v Novem mestu je pred 
kratkim poslalo vsem delov
nim organizacijam v občini 
poročilo o svojem doseda
njem delu s prošnjo za ka
kršnokoli finančno pomoč.

Pionirska knjižnica ima 
danes 4.133 knjig, 334 plošč 
in 1.286 vpisanih rednih bral
cev. Knjižnica je za mlade 
bralce priredila že 37 tečajev 
iz angleščine, nemščine, 
francoščine in matematike, 
ki se jih je udeležilo 406 
otrok. Vendar pa 7.405-krat 
otrokom niso mogli postreči 
z zaželenimi knjigami, ker 
jih knjižnica ni imela.

Knjižnica je zelo dobrodo
šla predvsem tistim otrokom, 
katerih starši so zaposleni. 
Tu namreč otroci lahko pre
življajo prosti čas ob branju 
knjig ali ob različnih dru
žabnih igrah, so na toplem 
in daleč stran od slabega 
vpliva ceste. Z večjo izbiro 
knjig bi knjižnica lahko še 
bolj pritegnila male bralce, 
hkrati pa bi jim tudi omo
gočila knjige, ki jih morajo 
prebrati za bralne značke, pa

Nova Zidarjeva knjiga
Pisatelj Pavle Zidar, ki ga 

poznamo po številnih delih, 
kjer opisuje dolenjsko po
krajino in dolenjskega člo
veka, je oddal Cankarjevi za
ložbi v tisk rokopis svoje 
najnovejše knjige z naslo
vom »Novo stanje«. Z idarje 
pod tem naslovom povezal 
več kratkih zgodb iz sodob
nega življenja.

Poleg Zidarjeve knjige bo 
izšlo pri Cankarjevi založbi 
v letu 1970 še pet del slo
venskih avtorjev: pesniška
zbirka »Dežela nožev« Vladi
mira Gajška, tri novele Da
nila Lokarja z naslovom 
»Silvan«, roman Bena Zupan
čiča »Plat zvona« Studila Ta
rasa Kermavner ia »Sodobna 
slovenska r>oe7)tja« in »Ese
ji in kritike« Josipa Vid
marja.

jih za šolsko leto 1969-70 za
radi finančnih težav še niso 
mogli kupiti.

Zato se vodstvo pionirske 
knjižnice obrača na vse ob
čane, naj ji pomagajo iz sti
ske. A. V.

\

JA K I
v Diisseldorfu, Zii- 
richu in Ljubljani
Slika-r Jože Horvat-Jaki je

6. januarja odprl razstavo 
svojih grafik v Diisseldorfu, 
dva dni kasneje pa se je ude
ležil otvoritve razstave naivne, 
surrealistične in fantastične 
umetnosti v salonu Wolfs- 
berg v ZUrichu. Na tej raz
stavi sodeluje Jaki z vrsto 
svojih najnovejših del v druž
bi s Salvadorjem Dalijem,
E. Ernijem, H. Fischerjem in 
z drugimi znanimi umetniki 
iz Nemčije, Francije, Avstri
je, Švice, Španije, Češkoslo
vaške in Jugoslavije.

Jaki je vsestranski ustvar
jalec: te dni lahko vidimo 
10 njegovih modemih dese- 
nov na bombažnih blagih, s 
katerimi nastopa tekstilna to
varna Prebold na sejmu in 
modni reviji MODA 70 v 
Ljubljani. Blago, ki mu je 
Jaki z živahno fantazijo ust
varil popolnoma novo upo
rabno vrednost, je poželo na 
sejmu izredno zanimanje in 
priznanje. Tg.
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V Ziljah: „Delali bomo skupaj"
Za predsednika novoustanovljenega aktiva ZMS 

so  v Ziljah izvolili Lojzeta Čadoniča

Mladina bo poma
gala graditi 
Banjaluko

V nedeljo je bila v Banja, 
luki seja občinske konferen- 
oe ZM, ki so se je udeležili 
vidni družbeno-politični delav
ci ter predsednik Zveze mla
dine Jugoslavije Janez Koo- 
jančič. Mladino iz širše Do
lenjske je zastopal Janea 
Slapnik, predsednik občinske 
konference ZMS Novo mesto. 
Na tej seji so sklenili, da bo 
mladina iz vse Jugoslavije 
pomagala graditi porušeno 
Banjaluko. Poleti naj bd pri 
obnovi pomagala zvezna mla
dinska brigada ter člani spe
cializiranih organizacij.

Zvezna komisija mladinske 
organizacije zbira podatke, 
kako in kje naj bi delala ▼  
Banjaluki jugoslovanska mla
dina. Ko bodo sklepi znani, 
bodo tudi na Dolenjskem za
čeli organizirati delovno ali 
specializirano mladinsko bri
gado, ki bo pomagala pri ob
novi porušenega mesta.

V plesnem ritmu: en, 
dva, t r i . . .

Pred kratkim so učenci 
8. razreda osnovne šole »Ka
tja Rupena« v Novem mestu 
zaključili večmesečni plesni 
tečaj, ki ga je vodil učitelj 
telesne vzgoje Dušan Jarc. 
Med tečajniki je bilo veliko 
deklet. Vse kaže, da se fantje 
v teh letih bolj zanimajo za 
dinamične športne igre in se 
plesa manj udeležujejo.

Plesne vaje so sestavni del 
športnega šolskega društva. 
Program ni natančno progra
miran, ker je učitelj pri izbiri 
plošč v veliki meri odvisen od 
učencev, ker plošče ti prina
šajo v šolo. Kljub težavam pa 
je cilj dosežen: učenci se bo
do naučili prvih plesnih ko
rakov in osvojili plesni ritem.

J.P.

Dobro obiskan tečaj 
za kmetovalce

V Dol. Nemški vasi so or
ganizirali mladi kmetovalci 
skupaj s trebanjsko delav
sko univerzo tečaj za mlade 
kmetovalce, ki se je začel lar 
ni decembra in bo trajal 
predvidoma do marca. Obi
skuje ga 20 mladincev, pri
družili pa so se jim tudi sta
rejši kmetovalci, ki so z uč
nim programom zelo zado
voljni. Denar za tečaj je za
gotovila delavska univerza iz 
sklada za izobraževanje. Te
čaj bo v zimskem času in 
bo trajal tri leta: vsako le
to po tri mesece.

z. a

Preločani 
presenetili 

z »Ženitvijo«
Mladinski aktiv s Preloke 

je za novo leto presenetil pre
bivalce v Ziljah z Gogoljevo 
tridejanko »ženitev«. Kome- 
dijo so mladinci sami naštu
dirali. Poleg igralcev je nasto
pil še trio s pevkami. Mladin
ci so presenetili gledalce tudi 
s skeči »Olio in Stanly«. Med 
nastopajočimi sta se najbolj 
odrezala Martin Plut in Ivan
ka Plut.

ič

Dijaki oddelka ljubljanske srednje šole za lesno stroko so v zadnjem šolskem  pol
letju  dosegli dobre šolske uspehe. Vsi se zavedajo, da razreda ne sm ejo ponavljati, 
ker bi m orali šolo nadaljevati v Ljubljani. Oddelek tehnične šole za lesno stroko 
je  ustanovil »Novoles«, ki si je  tako zagotovil dobre in zveste strokovnjake.

(Foto: M. Padovan)

RAZGOVOR Z MLADINSKIM PREDSEDNIKOM JANEZOM SLAPNIKOM

Tudi očitke je treba prenesti
Delo mladinske organizacije je široko zasnovano -  Tisti, ki trdijo, da 

mladina spi, so  v zmoti"- Mladi ljudje niso ločeni po kategorijah

V Ziljah je malo mladine. 
Veliko mladih ljudi je odšlo 
s trebuhom za kruhom v tu 
jino, kajti doma na skopi 
zemlji niso imeli od česa ži
veti. življenje mladih ljudi je 
v Ziljah zamrlo. Aktiv ZMS 
je razpadel že pred dvema 
letoma.

V sosednjih vaseh Adleši- 
čih, žuničih, na Preloki in 
Vinici, je zadnje čase zaživelo 
delo mladine. Ziljski mladin
ci so zato sklenili, da tudi 
sami ustanovijo aktiv ZMS. 
Radi bi organizirano delali 
In skupaj obravnavali neka
tere težave, ki jih tarejo. 
Ustanovnega sestanka se je 
udeležil tudi Mirko čadovič, 
predsednik občinske konfe-

Denar, denar, 
in spet denar

Aktiv zveze mladine Slove
nije s Preloke' se bo udele
žil z igro natečaja za Župan
čičeve nagrade. Mladinci so 
najprej računali na to, da 
bo na tekmovanju sodeloval 
tudi trio s pevkami, člani 
tria pa so odšli na delo v 
Nemčijo, ker so želeli zaslu
žiti denar za nove inštumen- 
te.

renče ZMS Črnomelj. Na se- 
stanku so naredili približen 
seznam mladih do 25. leta. 
čeprav je na spisku 41 mla
dincev, jih živi v Ziljah veliko 
manj, saj so nekateri na delu 
v Nemčiji ali pa živijo drug
je. Da bi delo lahko steklo, 
bodo v aktiv vključili tudi 
mlajše poročene može in že
ne, ki so pripravljeni delati 
v mladinski organizaciji. Mia-. 
dinci nameravajo presenetiti 
vaščane že za 8. marec.

Bo regres samo 
enkratna odločitev?
Učenci Dijaškega doma Maj

de Sile v Novem mestu so se 
pred nedavnim močno razve
selili novice, da bo RIS regre
sirala oskrbovalnino v dija
ških domovih tistim, ki ima
jo zadovoljiv učni uspeh, pa 
njihovi dohodki na posamez
nega družinskega člana ne 
presegajo 400 din. Regres je 
glede na dohodke in na učni 
uspeh različen. Naj višji regres 
je 250 din, najnižji pa 30 din. 
če odločitev o regresiranju ne 
bo enkratna, se bo socialni 
sestav dijakov v srednjih šo
lah že v naslednjih letih moč
no spremenil v korist kmeč
kih in delavskih otrok. Ver
jetno je, da bo tudi učni us
peh odslej mnogo boljši.

— Kaj pomeni biti predsed
nik mladinske organizacije?

»Zastopati interese mladih 
v družbeno-političnih organi
zacijah, društvih in drugih 
skupnostih, pomagati mladini 
in jo usmerjati ter jo opra
vičevati. Boriti se je treba 
za že deklarirane pravice mla
dih ljudd in zanje organizira
ti različne oblike dela. Pre
nesti in sprejeti je treba mar
sikatero upravičeno in ne
upravičeno kritiko na račun 
dela in spodrsljajev mladine.«

— Po enoletnem delu v mla
dinski organizaciji že lahko 
poveš, kakšne uspehe je do
segla mladinska organizacija 
v novomeški občini?

»Zelo težko govorim o delu 
in uspehih mladinske organi
zacije. Ponekod je uspeh že 
to, če se nam posreči ustano
viti mladinski aktiv, drugje 
si morajo mladinci še pribo

riti pravico do izobraževanja 
na delovnem mestu, drugod 
pa je to že popolnoma ureje
no. Takih primerov je veliko, 
zato so tudi uspehi različni. 
Letos nam je uspelo usmeriti 
člane mladinskih aktivov, da 
so začeli obravnavati važna 
vprašanja, ki se jih še kako 
tičejo. Zelo pogrešam enoten 
nastop mladine, članov SZDL, 
sindikatov in ZK-

Uspeh je težko formalno iz
meriti. Vaški aktivi so se 
uveljavili v KS, ker so sode
lovali na zborih volivcev, po
magali so pri gradnji družbe
nih centrov. Mladi ljudje de
lajo predvsem na športnem 
in kulturnem področju. Tudi 
pri šolskih aktivih je viden 
določen premik v skrbi za iz
boljšanje učnih uspehov.

Mladinska organizacija je 
po moji oceni naredila v zad
njem letu korak naprej. Ne

koliko bliže je naši želji, naj 
bo mladinska organizacija 
ogledalo časa in razmer, v 
katerih živi mlada genera
cija.«

— Kaj odgovarjaš na oči
tek, da mladinski komite nič 
ne dela, čeprav ga je novo
meška mladina z zaupanjem 
izvolila?

»Taki očitki so pogosti in 
neutemeljeni. Porajajo se pri 
tistih mladincih, ki so izven 
družbenega dogajanja in vi
dijo delo mladinske organi
zacije le v organiziranju ple
sov in zabav. Predsedstvo je 
imelo v letošnjem letu 14 red
nih sej, zato ne moremo go
voriti o pasivnosti mladinske
ga vodstva, zlasti še ne, ker 
smo na teh sejah obravnavali 
zelo važna vprašanja: mla
dinsko prestopništvo, izobra
ževanje in vzgojo mladih lju
di, vlogo mladine v delovnih 
organizacijah, izobraževanje 
mladih kmetovalcev, sodelo
vanje z JLA. člani predsed
stva aktivno delajo v družbe- 
no-političnih organizacijah in 
drugih družbenih skupnostih. 
Mislim, da zaslužijo prizna
nje, ne pa očitek, da sedijo 
križemrok«

— Ali je naša mladina de
ljena po kategorijah?

»Mislim, da ne smemo go
voriti o kategorizirani mladi
ni. Mladina je enotna (delav
ska, šolska in kmečka), čuti
mo pa, da je premalo sode
lovanja med bodočo inteli
genco in mladino, ki je orga
nizirana v aktivih.« M. P.

V BELTU bi morali 
imeti mladinski 

aktiv
Mladinci, zaposleni v »Bel- 

tu«, bi morali imeti dobro 
organizirano mladinsko orga
nizacijo v svojem podjetju. 
Nekaj prizadevnih mladincev 
se je pred kratkim odločilo, 
da ustanovijo aktiv ZMS. 
Ustanovni sestanek je bil 
slabo obiskan: od 100 zapo
slenih mladincev se je sestan
ka udeležilo le 11 mladih de
lavcev. Nedvomno bi dobro 
organiziran mladinski aktiv v 
podjetju močno koristil pred
vsem mladincem iz drugih 
republik — takih je v »Beltu« 
precej — vendar pa niso po
kazali zanimanja za organi
zirano delo mladine. Na usta
novnem sestanku so izvolili 
začasno predsedstvo, ponov
no pa se bodo mladinci se
stali 14. januarja, ko bodo iz
volili stalno vodstvo.

biti študent
Veliko dolenjskih študentov, ki živijo v Ljub

ljani, nima štipendij -  Kje neki so vzroki?

Težave se začenjajo, ko 
se razboriti dijak prelevi v 
zelenega bruca. Najprej so 
težave pri izfciri študija, po
tem s štipendijo, nazadnje 
pa še s stanovanjem. Majh
ne, skromne sobice je treba 
drago plačevati. Tudi živeti 
je treba. Ni čudno, da se 
zato veliko število študen
tov odloči za honorarno de
lo, čeprav pri tem velikokrat 
trpi študij. O tem, kako ži
vijo, so povedali nekateri 
študentje Dolenjci takole: 

Breda Adamič: »Želela sem 
postati učiteljica, zato sem 
se vpisala na pedagoško aka
demijo. Stanujem kot podna
jemnik skupaj s sošolko, in 
čeprav se s ceno ne stri-

Naposled 
le budnica

Na pobudo občinske konfe
rence ZMS Trebnje so se 
mladi po enoletnem premoru 
zopet zbrali na ustanovnem 
sestanku. Zaradi nedelavnosti 
mladincev dosedanje vodstvo 
ni opravičilo svoje vloge. Iz
brali so novo vodstvo, ki naj 
bi imelo dovolj poguma in 
odločnosti in bi bilo kos 
vsem morebitnim oviram.

Doslej je bil zelo slab od
ziv osnovnošolske mladine v 
mladinski organizaciji. Novo 
vodstvo bo poskrbelo za us
pešno sodelovanje z mladin
sko organizacijo na trebanj
ski osnovni šoli, organiziralo 
pa bo tudi več športnih tek
movanj med aktivi.

Ž. G.

njam, sem vesela, da sobo 
sploh imam. Dobivam šti
pendijo, nekaj denarja pa mi 
včasih primakne tudi ma
ma.«

Mija Košir: »Študiram
nemščino in italijanščino. 
Stanujem pri teti in sem za
dovoljna, ker vem, da mora
jo moji sošolci za stanova
nje odšteti veliko denarja. 
Stroške mojega šolanja" nosi
ta oče in mati, jaz pa si 
nekaj malega zaslužim z in- 
štrukoijami. Pogrešam dom.«

Nace Štancer: »Vpisan sem 
na pravu. Veliko je treba 
študirati, vendar ni tako ze
lo hudo, kot so me strašili. 
Ne dobivam štipendije, sta
nujem pri stricu in sem po
polnoma odvisen od pomoči 
domačih. Rad bi uspešno 
dokončal izpite, ki me čaka
jo, in dobil štipendijo.«

Metka Zagorc: »Sem štu
dentka VŠTK. Stanujem pri 

N stari mami, kjer se počutim 
kot doma. Dobivam štipen
dijo od TIS. Vesela sem je; 
kaj bi je ne bila, saj tu v 
Ljubljani denaiT never
jetno hitro kopni! Domov 
redno hodim, največkrat na 
stop, saj je avtobus za naš 
žep predrag.«

Marjan Meznarič: »Študij 
italijanščine in francoščine 
zahteva vestno in redno de
lo. Ne dobivam štipendije, 
za skromno sobico pa plaču
jem zelo visoko stanarino. 
Tudi med mojimi prijatelji, 
ki so se letos vpisali, je ve
liko takih, ki nimajo šti
pendije.«

J. PEZELJ

Pevka Elvira Voća je pred kratkim doživela prisrčen 
aplavz na prireditvi za vojake cerkljanske garnizije. 

(Foto: M. Jaranovič)

Kaj pri vas najraje...
Danes objavljamo kupon št.

1 za naš nagradni r a z p i9  

»NAJbolj POslušana PLOšča 
Tedna«. Izrežite okvirčel 
»NAJPOPLOT« in napišite, ka
tero ploščo ste ta teden naj
raje poslušali- Ni važno, ali 
je to narodnozabavna ali kla
sična ali beat ali kakšna dru
ga melodija — hočemo le ve
deti, kaj naši bralci najraje 
poslušajo. Izpolnite izrezani 
kupon in ga v kuverti ali pri
lepljenega na dopisnico naj

kasneje do ponedeljka, 19. ja 
nuarja, pošljite na naslov: 
DOLENJSKI LIST, Novo me
sto — za NAJPOPLOT! — V 
uredništvu bomo izžrebali iz
med vseh dobljenih 3 kupo
ne in bralce, ki so nam jih 
poslali, nagradili s 3 lepimii 
ploščami. Objavili bomo prve 
tri plošče, ki bodo dobile naj
več glasov. Najbrž tudi vas 
zanima, kaj pri nas najraje 
poslušamo. Sodelujte!
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DEŽURNI
POROČAJO

■  OGENJ PREGNAL DRUŽINO
— V Lokvah p ri Č rnom lju je 7. 
Januarja  zvečer pogorela baraka, 
v kateri je  stanoval Anton Hudo- 
rovac z družino. B araka  se je  vne
la  zaradi s labo speljanega d im ni
ka . Škodo so ocenili n a  3000 d in.

■  ODNESEL MOPEDOVE DE
LE — Alojz Zonta s Potovega vrha 
Je m iličnikom  povedal, da  m u je 
neznanec ukradel z mopeda, k i ga 
je  hranil p ri Alojzu Zupevcu v 
Ž abji vasi, več važnih delov. K ra 
ja  se je  p rip e tla  v noči od 7. na
8. januar.

■  SPET VLOM V KIOSK —
K iosk pod je tja  TOBAK v Č rnom 
lju  p red  vlomilci nim a m iru: 6. 
ja n u a rja  ponoči je  nekdo na p re 
m ičnem  okencu razbil šipo te r 
ukradel tr i  vžigalnike in tr i  brošu- 
6e, skupaj vredne 200 din.

■  PREGNALI HAZARDERJA —
7. ja n u a rja  dopoldne so novom e
ški m iličniki iz K andije pregnali 
Jo sipa  Siloviča iz Zagreba, ko je 
dem onstrira l neko denarno igro na  
srečo. Nekaj udeležncev igre je Si
lo  vic že »obral«, preden so m u 
ukazali, naj se odstran i s svojo 
»čarovnijo«.

■  IZSILJEVALI VAŠČANE —
T rebanjski m iličniki so 6. jan u arja  
zvečer pridržali Antona B rajdiča, 
V inka Kovačiča in R ajka Kočevar
j a  ter jih  p rijav ili sodniku za p re 
k rške, ker so v okolici Trebnjega 
izsiljevali od vaščanov hrano  in p i 
jačo.

■  MED KINOM VLOM V AVTO
— 6. ja n u a rja  se je  M arija  Koši- 
ček iz Gotne vasi pripelja la  z oseb
n im  avtom obilom  pred  k ino  KRKA 
v Novo m esto in  odšla k film ski 
p redstavi. Ko se je  vrnila  iz kina, 
Je ugotovila, da  je  m edtem  nekdo 
vlom il v avtom obil. Zm anjkala ji 
je  torb ica  s 103 d inarji, dokum enti 
in  nekaj d rugih  predm etov.'

■  RAZGRAJAL V RESTAVRAČI.
J I  — V prvih  ju tran jih  u rah  11. j a 
n u a rja  je  Novomaščan Jože Tro- 
glič razgrajal v ekspresni restav 
rac iji hotela METROPOL. O dstra
nili so ga m iličniki. Troglič bo 
m ora l p red  sodnika za prekrške.

■  PRETEP MED KVARTOPIR
CI — Med kvartanjem  v Ribji re 
stavraciji v Nove m m estu sta  se
9. jan u arja  sp rla  in  stepla Nikola 
Džuraševič iz Jerebove ulice in 
Anton Cimermančič z Dolnje Tež
ke vode. Zaradi tega bosta  sedla 
p red  sodnika za prekrške.

■  PREPIR Z MILIČNIKOM —
9. jan u a rja  so m iličniki na  L jub
ljanski cesti v Novem m estu  u s ta 
vili Alojza T urka, ker šo sum ili, 
da  vozi vinjen. Na opozorilo pa 
se je  začel Turk  prerekati in celo 
tepsti z m iličniki. Odvedli so ga 
v zapor, k je r je  ostal do iz- 
treznitve.

■  IZSILJEVALA LJUDI — Mi
ličniki iz D olenjskih Toplic so 
9. jan u a rja  pridržali do iztreznitve 
H enrika Hudorovca in  R ada B ra j
diča iz Žabjeka, ker s ta  m ed p ro 
sjačenjem  v Loški vasi izsiljevala 
od ljudi h ran o  in  p ijačo  te r se 
sploh objestno fredla.

■  VLOM V DELAVSKO R E
STAVRACIJO — Po slabem  m ese
cu  je  novomeška delavska restav 
rac ija  v noči od 9. na 10. januar 
doživela ponoven vlom. Storilec je 
vse prevrnil, s  seboj pa  odnesel 
le  20 din in tri steklenice oran- 
ftade.

Čudna šaljivca
Adolf čelič je 3. jan. zve

čer kuhal žganje pri sovašča
nu Francu Blatniku na Uršnih 
selih Pozno panoč* sta se 
spomnila, da bi malo »pre
strašila« sovaščan!to Ano Šo
bar Na tri metre dolg kol 
sta navezala koruznioo, jo za
žgala in potisnila skozi pod
strešno okno Sobarjeve hiše. 
Ogenj je kmalu zajel tramov
je na hišnem podstrešju, kar 
pa je sama Sobarjeva — na 
srečo — kmalu opazila in 
požar pogasila.

Čudna šaljivca so medtem 
delavci javne varnosti že pri
javili tožilstvu, kasneje pa 
bosta morala fanta pred sod
nikom odgovarjati za svojo 
»šalo«.

MOKRA CESTA IN GOSTE MEGLE

Krvavo dopoldne pri Gmajni
Jože Pečjak je umrl na kraju nesreče, Marka Badovinca, njegovo ženo in 
Ivana Pastuoviča pa so odpeljali v bolnišnico —  Verižne nesreče so povzro

čile tudi za več kot 76.000 din gmotne škode

(Nadaljevanje s 1. str.)

Jože Pečjak je okoli 8. ure 
z alfa-romeom NM 81-98 pre
hiteval tovornjak s prikolico, 
ki ga je vozil Husnija Dura- 
kovič iz Titovega Užica. Med 
prehitevanjem je pripeljal na
proti tovornjak s prikolico 
voznik Ivan Pastuovič iz Zu- 
panje. Čeprav se je Pastuovič 
umaknil na desno stran ceste, 
nesreče ni mogel preprečiti. 
Pečjak je silovito treščil v Pa- 
stuovičevo vozilo. Od tam ga 
je odbilo pred Durakovičev 
tovornjak, ki je Pečjakovo vo
zilo zadel in ga porinil s ceste.

Pastuovičevo vozilo je po 
trčenju s Pečjakovim zaneslo 
v levo, kjer je oplazilo priko 
lico Durakovičevega tovornja

ka. Pastuovičev tovornjak je 
drsel še nekaj metrov po levi 
polovici ceste, medtem pa se 
je prikolica prevrnila. Tedaj 
se je z mercedesom LJ 417-71 
pripeljal naproti Novomeščan 
Milan Seničar in se umaknil 
drsečemu tovornjaku ter pre
vrnjeni prikolici, pa ga je pri
kolica kljub temu zadela. Za 
Seničarjem je prispel tudi 
kombi NM 90-67, ki ga je vo
zil Nikola Filipi iz novome
škega LABODA.

Pečjak je dobil pri nesreči 
tako hude poškodbe, da je po
škodbam že na cesti podlegel, 
Pastuoviča pa so nemudoma 
odpeljali v brežiško bolnišni
co. Gmotno škodo, so ocenili 
na 60.000 din.

Nedolgo zatem se je proti

Gmajni peljal s svojo ženo v 
taunusu NM 63-97 Marko Ba
dovinac iz Broda pri Novem 
mestu. Zaradi Pečjakove ne
sreče so miličniki ustavili pro
met in cesto zaprli. Ko je Ba
dovinac zagledal miličnika in 
stoječa vozila, je zavrl, tedaj 
pa ga je začelo zanašati. Za 
njim je v prekratki varnostni 
razdalji vozil Ruhi Tuziimer 
iz Istanbula turški avtobus. 
Ker je zaviral, je avtobus za
neslo, da je zadel Badovinče- 
vo vozilo ter ga odbil na des
no v betonsko ograjo propu
sta in od tam na nasip.

Pri tej nesreči sta se poško
dovala Badovinac in žena in 
so ju takoj odpeljali v bolniš
nico. Gmotno škodo so ocenili 
na 16.000 din.

Ko je šel po kravo, so ga okradli
19-letna Ciganka iz Žabjeka je Janeza Šušteršiča v hipu olajšala za težko 

denarnico -  Obsojena je bila na 10 m esecev  zapora

Mila Hudorovič, mlada pri
ložnostna delavca iz Žabjeka, 
na razpravi pred okrožnim 
sodiščem v Novem mestu ni> 
kakor ni hotela priznati, da 
je 7. aprila 1 i med Muha- 
berjem in Hudim v družbi 
z mladoletnim sostorilcem 
grdo okradla ’ gluhonemega

Novomeški sodni 
proces preložen

Obijtvnava zoper Cirila Ja
mnika in Janeza Murna, ki 
se pred novomeškim okrož
nim sodiščem zagovarjata 
zaradi uboja Janeza Žiberne, 
je preložena za nedoločen 
čas. Po prekinitvi v decem
bru bi se morala sodna ob
ravnava nadaljevati v torek, 
13. januarja, pa so sklep o 
tem preklicali.

Janez Šušteršiča. Dokazano 
pa je, da je fant zagrabil 
Šušteršiča čez prsni koš, Ci
ganka pa je v trenutku segla 
v žep njegovega suknjiča in 
potegnila iz njega denarnico 
s 1650 dinarji in 9 dolarji.

Možak se je namenil v so
sednjo vas kupovat kravo, 
'xo sta se ga na samotnem 
kraju lotila nepridiprava. Ta
tvino je takoj prijavil, nakar 
je šel z miličnikom v cigan
sko taborišče, vendar med 
tamkajšnjimi Cigani ni bilo 
napadalcev. Malo kasneje pa 
je v avli postaje milice ta
koj prepoznal Ciganko Milo 
in mladega fanta, čeprav sta 
se oba medtem že preoblek
la, fant pa se je celo ostri
gel, da ga ne bi spoznali.

Sodišče je ugotovilo, da 
ima oškodovanec zaradi 
gluhonemosti izredno izo-

Saj me ni dobi!
Štefan N. ni imel šo

ferskega izpita, ne za mo
ped, še manj pa za avto
mobil. Po se je kljub te
mu njega dni odločil in se
del za moped. Sicer niti 
bil povsem sam kriv za to. 
Prišel je namreč njegov 
dobri kolega in ga zvabil, 
da sta se z mopedom od
peljala v bližnjo gostilno.

Minilo je popoldne in 
nastopila je trdna noč• Na
zaj je šlo kar samo od 
sebe. Vendar — noben 
človek ne ve, kako in kaj 
— je Štefan ustavil in po• 
tem prijatelja pustil ob 
cesti sam pa odpeljal na
prej, prišel domov in legel 
spat.

Zapuščeni potnik je bil 
dobre volje, pa si tega ni 
gnal preveč k srcu. Moto
vili je peš naprej 'in sva- 
cesta je bila njegova. Nič 
ni zato čudnega, če je pa
del v »oko« prometni pa
troli, ki je na običajni 
kontrolni vožnji pripeljala 
mimo . Beseda je dala be
sedo in miličniki so zve
deli, da je prijatelja do 
tja pripeljal Štefan N.

Obisk na domu Štefana 
N. zgodaj zjutraj. Štefan 
je krmežljav odprl. Bil je 
še nekoliko pod vplivom 
alkohola. Kljub temu pa je 
odločno zanikal, da bi po
noči vozil moped pod vpli
vom alkohola in brez vo
zniškega dovoljenja oziro
ma izpita.

»Jaz da bi vozil? To 
je ponwta. Saj vidite, da

sem še v postelji. . .  Ni
kamor nisem šel. Prija
telj? Ne vem . . .  Nisem ga 
videl. . .«

Kljub temu je zadeva 
prišla pred sodnika za 
prekrške-

Štefan N- je na začetku 
tajil, da bi se bil v resni
ci peljal z mopedom.. 
Končno pa je le priznal.

»No, naj bo. Res sem 
peljal.«

»Ste bili vinjeni?«
»Tudi malo.«
»Torej ste krivi za oba 

prekrška, ki vam ju očita 
predlog?«

»Kriv? Ne, to pa ne!«
»Kako to mislite?«
»Nisem kriv. Saj me mi

ličnik ni dobil na vož
nji . ..«

In Stefan je vztrajal pri 
svojem: da se je v resnici 
brez izpita in vinjen peljal 
z mopedom, da pa ni kriv, 
saj ga miličniki pri vožnji 
sami niso dobili.

Ali je imel prav?
Sodnik za prekrške je 

menil, da ni imel in Šte
fana obsodil za oba pre
krška.

Pa zaključek? V pouk 
vsem Štefanom in njim po
dobnim bodi povedano, 
da prekršek ni storjen še
le takrat, ko te miličnik 
zaloti na cesti ali kje dru
gje, ko nepravilno, brez 
izpita ali kako drugače vo
ziš. Prekršek je storjen 
s samo izvršitvijo dejanja, 
pa naj je miličnik to videl 
ali ne.

štren čut za prepoznavanje 
obrazov, razen tega so Milo 
spoznali za krivo tudi na 
podlagi izpovedi več prič. 
Obsodili so jo na 10 mesecev. 
Olajševalnih okoliščin ni bi
lo razen te, da je tatica še 
mlada in da še ni bila ka
znovana. sodba še ni pravno
močna.

7Udi na cesti 
smo ljudje...

8. januarja, nekaj po 
19. uri, na kandijskem kri
žišču v Novem mestu.

Na prehod za pešce 
sta stopila žena in otrok, 
očitno namenjena v Trdi
novo ulico. Po petih, šes
tih korakih je ženi na po
ledenelem cestišču spodrs
nilo, omahnila je, za se
boj pa potegnila tudi dek
lico.

Po Zagrebški cesti je v 
tem hipu pripeljal volkwa- 
gen z zagrebško registra
cijo in že pred ovinkom 
nakazal s smernim ka
zalcem, da bo zavil na 
most. Vozil je s kratki
mi lučmi in precej hitro, 
tako da je opazil ženo z 
otrokom šele kakšnih de
set metrov pred preho
dom. Zavrl je, tedaj pa je 
avtomobil obrnilo pol v 
levo in je v takem polo
žaju drsel proti prehodu 
za pešce.

žena, ki je prav tedaj 
vstajala, je kriknila, ko 
je zagledala vozilo tako 
rekoč že pred seboj. Na
glo se je še enkrat sklo
nila, da bi tudi otroku po
magala na noge. Tedaj je 
obe potegnila nazaj moč
na roka.

Zetia se je zahvalila po
stavnemu moškemu: »Ta
ko sem se ustrašila.1«

Avtomobilist je srečno 
zapeljal na most, vozil je z 
nezmanjšano hitrostjo ta
ko da tudi registrske šte
vilke ni bilo možno vide
ti.

Moški je z eno roko 
prijel ženo, z drugo otro
ka in so skupaj prečkali 
poledeneli prehod za peš
ce.

IVAN ZORAN

M PLUSKA: DVA NA POLEDICI
— Zaradi hude poledice s ta  6. Ja
nu arja  doživela nesrečo dva avto 
m obilista. Pri Pluski je  na jp re j 
zaneslo s ceste Josipa Lučića <a 
Male Bune pri Veliki Gorici, ki 
se je  prevrnil. Cez nekaj m inu t 
se je  z osebnim  avtom obilom  Ita- 
lo Cardile iz T rsta  in zadel Luči
čev avtom obil. Gm otno škodo so 

.ocen ili na  900 din.

Večina-dobri vozniki!
Štiri vprašanja prometnemu miličniku Jožetu 
Prosenečkemu, vodji sektorja pri prometni 

milici v Novem mestu

■  Tovariš Prosenečki, 
kot prometni miličnik ste 
gotovo doživeli kaj nevsak
danjega . . .

»Bil je deževen dan, ko 
sva se s kolegom odpelja
la na cesto Ljubljana — 
Zagreb. Ze po 30 minutah 
sva pri Dobruški vasi za
gledala tovornjak, ki je za
radi okvare na motorju 
obstal na cesti in oviral 
promet. Odločila sva, da 
je treba vozilo odstraniti z 
vozišča. No, to pa ni šlo 
lahko. Voznik ni imel s se
boj niti vrvi niti droga, 
zato sva ustavljala tovor
njake, ki so vozili mimo, 
da bi morda pri njih do
bila kaj primernega za na
vezavo. Ustavila sva naj
manj deset tovornjakov,

pa pri nobenem nič! Šele 
po dobri uri je imel neki 
voznik v vozilu tudi opre
mo za vleko, tako da smo 
pokvarjeni tovornjak na
posled spravili s ceste, če 
bi imeli vozniki s seboj 
vso predpisano opremo, 
gotovo ne bi izgubili toli
ko časa za odstranitev

prometne ovire, miličniki 
pa bi lahko še dosledneje 
nadzorovali promet.«

■  Kaj bi na splošno 
rekli o voznikih?

»Večina voznikov vozi 
solidno in z njimi promet
ni miličniki nimamo oprav
kov. Z drugimi pa se sre
čamo, kadar nepravilno 
Prehitevajo, kadar vozijo 
hitreje, kot je dopustno, 
kadar izsiljujejo prednost 
in spravljajo druge v ne
varnost . . .

Zanimivo je tudi, kako 
se vozniki ponašajo pred 
miličnikom. Eni takoj pri
znajo, da so napravili na
pako, drugi pa se razbur
jajo, češ kaj bo ta napa
kica, ko pa se vendar ni 
nikomur nič hudega pripe
tilo. Tako miličnikovo opo
zorilo, da so nepravilno 
vozili, pri enih zaleže, pri 
drugih ne.«

|  Kakšen je promet to 
mo v primerjavi s prej
šnjimi?

»Precej bolj živahen, pa 
naj gre za domača ali tuja 
vozila. Povečal se je tran
zitni promet iz vzhodnih 
držav. Letos je tudi bolie, 
kar zadeva izločanje vozil 
s priklopniki in vlečnih 
vozil za čas, dokler niso 
ceste dobro splužene. Tež
ka vozila izločili na Otoč
cu na velikih parkirnih 
prostorih na obeh straneh 
ceste. Tudi prej smo iz
ločali taka vozila, vendar 
ob sami cesti, kar pa za 
promet ni bilo najbolj var
no.«

■  Kako pa je z vozili?
»Vozila so bolje oprem

ljena za zimsko vožnjo. 
Kaže, da je propagandna 
akcija za varno vožnjo po 
snegu med vozniki našla 
plodna tla.« I. Z.

■  BREZA: NEPREVIDNO PR E
HITEVAL — Anton Arhar iz Viž- 
m arij je  10. jan u a rja  zvečer z 
osebnim avtom obilom  pri Brezi 
na nepreglednem  ovinku prehiteval 
tovornjak . Ker Je napro ti drvelo 
neko vozilo, je  A rhar naglo zavil 
pred tovornjak , zato ga je  zaneslo 
s spolzke ceste na travnik, k jer 
se je  avtom obil prevrnil. A rhar 
in sopotnik Ivan Gontarov iz L jub
ljane sta  bila ranjena, škodo pa 
so ocenili na 15.000 din.

■  ŠENTJURJE: VOZNIKU UŠLO 
KRIMU/) — Avtomobilist Dam ir 
Miljak iz Zagreba je  10. jan u a rja  
zvečer p ri Š en tju rju  prehiteval to
vornjak » prikolico. N aproti je  
vozil Zum ber JaraSevič iz Leskov
ca avtobus niškega pod je tja  EX- 
PRESS. Čeprav je  M iljak takoj 
zavil pred tovornjak, je  k ljub  te 
m u zadel avtobus, potem  pa izgu
bil oblast nad krm ilom , da je 
vozilo zaneslo na levo v sneg, k jer 
se je  prevrnilo. Škodo so ocenili 
na 5.300 din.

■  BREŽICE: PO NASIPU —
Božidar Vovk s Čateža, začasno 
na  dela v Nemčiji, se je  peljal 
10. Jaguarja zvečer z osebnim  av
tom obilom  iz Ljubljane pro ti B re
žicam. Na poledeneli cesti v K ra 
kovskem gozdu ga je  zaneslo na 
levo in na nasip, k jer se je  avto
mobil Šestkrat prevrnil. Nesreča 
je  povzročila le gm otno škodo, 
ki so jo  ocenili na  10.000 din.

■  DRNOVO: KRVAVE SLEDI
— 10. jan u arja  dopoldne so našli 
pod cesto p ri Drnovem prevrnjen  
osebni avtom obil zagrebške regi
stracije . Na snegu so bile krvave 
sledi, po čem er sklepajo, da so 
se voznik in sopotniki poškodo
vali.

■  SKOPICE: ŽRTEV POLEDICE
— 10. ja n u a rja  dopoldne je  pri 
Skopicah zaneslo s poledenele ce
ste  na nasip osebni avtom obil, ki 
ga je  vozil Radoslav B rzut iz Cr- 
venka Kule. škodo  so ocenili na 
900 din.

■  GMAJNA: PREKRATKA VAR
NOSTNA RAZDAUA — Stan im ir 
Nikolič Je 10. jan u arja  pri Gm ajni 
zaradi poledice zm anjšal h itro st 
tovornjaka, s katerim  je  potoval 
v Zagreb. S rboljub  Saviče Je vozil 
tovornjak  takoj za njim , zato je 
trč il v Nikoličevo vozilo. Škode 
je  bilo za okoli 950 din.

■  NOVO MESTO: ZADEL AV. 
TOBUS — Jože Zajc iz G orenje 
vasi Je 9. jan u a rja  pripeljal av
tobus SAP po Cesti kom andanta

Staneta  v Novem m estu in  pred 
Novim trgom  ustavil. Anton Ober- 
s ta r  je  za n jim  vozil kom bi IMV 
v p rekra tk i varnostn i razdalji, za
to  je  trč il v avtobus. Nesreča je  
povzročila za 600 din škode.

■  OBREŽJE: POČILA ZRAČNI. 
CA — Osebnemu avtom obilu nem 
ške registracije, s katerim  sc je  
9. januarja  peljal Aleksander M irt, 
je pri Obrežju počila zadnja zrač
nica. Vozilo je  zaneslo v sm ernik. 
Škodo so ocenili na 800 din.

■  NOVO MESTO: POLEDENE
LA CESTA — Na kandijskem  k ri
žišču sta  se 7. jan u arja  zvečer 
srečala avtom obilista Drago For- 
šček in M atija  Kren. Forščkovo vo
zilo je  zaneslo v Krenovega, tako 
da je  nastalo  za okoli 500 din 
gm otne škode.

■  TRNOVEC: PREHITRO NA 
OVINKU — Metličan Jože S ta ri
ha, ki je  začasno na delu v Nem
čiji, se je  7. januarja  preh itro  
pripeljal z osebnim  avtom obilom  
na ovinek p ri Trnovcu. Avtomobil 
jo tam  zaneslo na levo, koder je  
naproti p riha ja lo  vojaško bolniško 
vozilo. Vozili s ta  trčili. Pri tem  
je bila ranjena oseba v vojaškem  
avtom obilu, gm otno škodo pa so 
ocenili na 12.000 din.

■  KARTEIJEVO: TRI N ESRE
ČE — 6. jan u arja  Je pri Karte- 
ljevem zaneslo na levo stran  ceste 
tovornjak  užiškega pod jetja  RA- 
KITA, ki ga je  vozil Novica Ilič. 
Prav tedaj Je naproti vozil osebni 
avtom obil M ihajlo Mikša iz L jub
ljane. Vozili s ta  trčili. Škodo so 
ocenili na 5.000 din.

Zaradi omenjene nesreče se je 
nabrala  kolona vozil, zadnji je  bil 
koprski tovornjak  s prikolico, ki 
ga Je vozil Slavko M arinič iz M a
ribora. Tedaj se Je z osebnim av
tom obilom  pripeljal Jovan Mitič 
iz B eograda In se zaletel v p riko 
lico, od tam  pa ga Je vrglo na 
levo s tran  ceste. Škodo so ocenili 
na 8.000 din.

Nedolgo zatem, ko Je Slavko 
M arinič zaradi nesreče še vedno 
stal s tovornjakom  na cesti, se 
je  v prikolico zaletela z osebnim  
avtom obilom  D arinka Zivic iz 
Spodnje Zadobrove, škodo  so oce
nili na  700 din.

■  VIHRE: PREHITRO PO ZA
SNEŽENI CESTI — 6. jan u a rja  
dopoldne, ko je  snežilo, Je Zdrav
ko Balenovič iz Zagreba z osebnim  
avtom obilom  zaradi prehitre vož
nje zapeljal na levo s tran  ceste 
in se prevrnil, škodo  so ocenili 
na 800 din.
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50 let Franca Pučka
Te dni je  v krogu svoje družine 

in številnih p rija te ljev  praznoval 
50 let ustvarja lnega življenja znani 
Športnik, Športni delavec in veteri
na r Novomeščan Franc Pučko.

Ob tem  pom em bnem  jubile ju  
praznuje tudi 35-letnico aktivnega 
športnega udejstvovanja, a kate
rim  je  začel pri ljubljanskem  So
kolu, nadaljeval pa v Virovitici in 
Zagrebu. Največ zadovoljstva je

našel v gim nastiki, a tle tik i, košar, 
ki in  odbojki. V odbojki in košar
ki Je igral v ekipi Sokol II  — Za
greb, ki je  osvojila 1940 državno 
prvenstvo.

Posebej pa  je  njegovo im e pove
zano z novomeško odbojko, ki se 
je  rodila ravno po  njegovi zaslugi. 
Ko je  nastopil prvo službeno m e
sto  v Novem m estu , je  okrog sebe 
zbral m lade fante in  jih  seznanil 
z lepotam i odbojkarske igre. Z 
vztra jnostjo  in  požrtvovalnostjo  je 
ekipo popeljal v I . zvezno odboj
karsko ligo, k je r so igrali dve se
zoni. Teh iger se bodo Novome- 
ščani še dolgo spom injali. Delal 
je  tud i z odbojkaricam i; v rs ta  m la 
dink  je  pod njegovim  vodstvom 
1953 v Zagrebu osvojila celo na
slov m ladinskih prvakin j Jugosla
vije.

Za neutrudno igranje in delo v 
športn ih  organizacijah je  tovariš 
Pučko dobil veliko priznanj. N aj
večje priznanje in  zadovoljstvo pa 
čuti tedaj, kadar se dobi s p rija 
te lji iz ekipe, ki so zapisani z zla
tim i črkam i v novom eškem  športu .

Tudi danes Se n i odnehal in še 
vedno igra na  sindikaln ih  odboj
karskih  tekm ah. Svoje moči raz
d a ja  tud i kot predsednik  TVD P a r
tizan Novo m esto oz. kot trener 
m lade odbojkarske ekipe Partiza 
na, k i m u nudi veliko veselje.

Tov. Pučku *«litno » Športnem 
in  poklicnem  delu še veliko uspe
hov tn zadovoljstva, ob jub ile ju  
pa  m u v im enu športnikov česti 
tam o.

OBČNI ZBOR DOLENJSKIH KEGLJAČEV

Priznanja za kegljače
V dolenjsko kegljaško tekmovalno skupnost so  
povabljeni kegljači iz Sevnice, Krškega in Brežic 

-  Priznanje prejelo 10 kegljačev

P rejšn ji teden so se na občnem 
zboru v Novem m estu sestali ke
gljaški delavci iz dolenjske keglja
ške tekm ovalne skupnosti. Spreje 
li so program  dela in finančni 
predračun za leto 1970, podelili so 
diplom e in priznanja  nekaterim  
aktivnim  kegljačem  te r kritično 
ocenili delo skupnosti v 1969 letu. 
Na občnem zboru so ugotovili, da 
b i dejavnost m orala  b iti nekoliko 
večja, zlasti zato, ker je  na  Do
lenjskem  precej kegljačev, ki si 
želijo tekm ovanj, čeprav n i po 
vsem ustreznih kegljišč.

Dogovorili so se, da  bodo k so
delovanju povabili kegljače iz ob
čin Sevnica, Krško in Brežice. 
Takšno stališče je  zavzela tudi re 
publiška kegljaška zveza in pova
bila, naj p ridejo  v dolenjsko tek 
m ovalno skupnost tud i kegljači iz 
treh  občin. Kegljaška priznanja  — 
srebrni kegelj Je preje lo  10 keglja
čev. Priznanja  Je podelil ta jn ik

dolenjske tekm ovalne skupnosti 
Jože M rzlak, prejeli pa so jih : 
Tone K rušič, Janez Kastelic, Jože 
Sm rke,, Ivan Vencelj, Franc Š tirn , 
Dominik Bratož, Vinko Rodič, 
Božo Vesel, B oris Rožič in Franjo 
Zupančič.

Odprto kegljaško 
prvenstvo Krškega
Občinska zveza za telesno ku ltu 

ro  K rško razpisuje I. odprto  p r 
venstvo K rškega v kegljanju  za po
sam eznike v disciplini 200 lučajev. 
Na tekm ovanje, ki bo 31. jan u arja  
in 1. feb ruarja , vabi Kegljaški klub 
K rško vse kegljače iz Dolenjske. 
Prijave sprejem a KK K rško do 25. 
januarja .

T rije  prvouvrščeni kegljači do
b ijo  priznanje ObZTK Krško v 
tra jno  last.

V petek, 9. januarja, je Jože Mrzlak, tajnik dolenjske 
kegljaške tekmovalne skupnosti (na levi), podelil 
desetim zaslužnim kegljaškim delavcem priznanje — 

srebrn kegeljček. (Foto: S. Dokl)

Pričenja se sezona smučarskih tečajev. Vavtovaški pionirji — smučarji se tako 
zbirajo okrog svojega vzornika smučarja JANEZA NOVINCA (na levi strani 

slike). (Pionirski foto krožek Vavta vas)

Gostince Dolenjske,
Bele krajine 
in Spodnjega Posavja 
ter ostale goste

vabimo na
I. GOSTINSKI PLES 

v soboto, 17. januarja ▼

ČATEŠKIH
TOPLICAH.
Rezervacijo, 10 din za ose
bo, sprejemajo v recepciji 
zdravilišča Čateške Topli-

Prvi smučarski 
sodniki

Občinska zveza za telesno 
kulturo  Novo m esto je  organi
zirala tečaj za sodnike sm uča
n ja  v alpskih disciplinah. Ude
ležilo se ga je  22 sm učarskih 
delavcev. — Izpit je  uspešno 
opravilo 13 kandidatov, 6 pa 
ga bo delalo nekoliko kasneje.

Izpite so uspešno opravili 
M atija W achter, Andrej Peric, 
Drago Rebernik, Milan Čelik, 
Peter Henčič, inž. Rade Kali. 
novič, inž. B oštjan Japelj, 
Alojz Serini, M ajda Rodič, I li
ja  Sljepčević, R obert Romih, 
inž. Gvido Rozman in Janez 
Šebenik. R- R-

Uspeli skoki v Šentjerneju
Prizadevni športni delavci v Šentjerneju so do
bro organizirali občinsko tekmovanje v smučar
skih skokih -  Zmagali so Sluga, Bogdan in Bo

jan Prudič, Selak in Potočar

MIRNA VABI. Smučarska 
sekcija TVD Partizan Mir
na se že pripravlja na 
pomembno tekmovanje — 
državno prvenstvo v sko
kih na 40-me trski skakal
nici za m lajše mladince, ki 
bo v nedeljo, 8. februarja, 
na Mirni. Ob 9.30 bo naj
prej svečana otvoritev, 
nato pa ob 10.30 tekmova
nje. Predvideno je, da bo 
popoldne tudi tekmovanje 
za člane in starejše mla
dince.

V nedeljo, 1. januarja , je  občin
ska Zveza za telesno kulturo  Novo 
m esto organizirala v Šentjerneju  
občinsko prvenstvo v sm učarskih 
skokih za vse kategorije. Zveza je  
poverila izvedbo tega prvenstva 
športnem u društvu  Šentjernej, ki 
je  že v letošnji, ravno tako  pa  tu 
di v lanski sezoni organiziralo tek 
m ovanje na  20-metrski skakalnici 
v Šentjerneju  in  na 25-metrski 
skakalnici na  Javorovici. Na tem  
tekm ovanju je  nastopilo  68 tek-

Uspešna razstava 
»Sivih jelš«

Pred kratkim so imeli v 
Trebnjem razstavo taborniki 
odreda »Sivih jelš«, ki praz
nujejo 10-letnico obstoja.

Odred »Sivih jelš« je med 
najaktivnejšimi organizacija
mi, ki vključujejo tudi mla
dino, v trebanjski občini. Raz
stava je bila lično urejena, 
bila je dokaz skrbnosti in ve
likega truda njihovega deset
letnega dela.

2. G.

■  NOVO MESTO — To nedeljo 
bo kegljaška ekipa novomeške 
KRKE preizkuša srečo na kvalifi
kacijskem  tu rn irju  za vstop v 
kvalitetno republiško ligo v Žal
cu. N astopilo bo 8 ekip, 4 pa gre
do v prvo ligo. (J- M.)

movalcev lz Žužemberka, Vavte 
vasi, S traže, Sm arjete, Otočca, No
vega m esta in Šentjerneja. Prvi 
tr i je  uvrščeni v vsaki kategoriji so 
prejeli diplome, m lajši p ionirji pa 
še plakete.

Rezultati: m lajši p ion irji (12) —
1. Slavko Sluga (Š entjernej) (13,
14.5) 186.4 točke, 2. Darko Novak 
(Žbk) (13, 13.5) 172.6, 3. Franc 
Repar (2bk) (13, 13) 157.9, 4.
Franci Kuhelj (Žbk) (11,5, 12)
355.0, 5. Anton Legan (2bk) (10.5,
12.5) 148.9 itd .

S tarejši p ionirji (18) — 1. Bog
dan Prudič (Šent.) (14, 15 ) 204.5,
2. Franc Jernejčič (Žbk) (14.5, 14.5) 
194.6, 3. Janez P iškur (Vavta vas) 
(14.5, 13.5) 182.1. 4. Jože Crtalič 
(šm a rje ta ) 14, 13) 181.7, 5. Franc 
Zibert (Šent) (13.5. 13) 177.9 itd.

M lajši m ladinci (13) — 1. Bojan 
Prudič (šen t.)  (15.5. 16) 215.4, 2. 
Jože Dragman (Vavta vas) (15, 
16) 209.1. 3. Milan Zadravec (Vav
ta  vas) (14. 14) 191.6, 4. Jože 
Borse (Š m arje ta) (15.5, 14) 191.0, 
5. Drago Gril (Otočec) (14, 14) 
187.6 itd .

S tarejši m ladinci (15) — 1. Ja- 
nez Novinec (S traža) (17, 17.5) 
nez Selak (še n t.)  (18, 18.5 ) 259.9,
2. Janez Novinec (S traža) (17,
17.5) 241, 3. Jože Šinkovec (Šent.) 
(17 17.5) 237.8, 4. Tomaž Plazar
(N . m .) (17, 17 ) 234.4 , 5. Stefan 
Vinšek (Šent.) (16. 16) 217.7 itd.

Člani (10) — 1. Silvo Potočar 
(Šent.) (17, 17.5) 234.2, 2. K ostja 
V irant (S traža) (16, 16.5) 214.0,
3. Franc Pave (Š ent.) (15.5, 15) 
204.3, 4. Vid Vinšek (Šent,) (15,
14.5) 196.2, 5. Milan Okički (Šent) 
(14.5, 14) 189.1. J . KUHELJ
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Ali je novi odbor 
ObZTK Krško —  

zaspal?
Čeprav je  že več kot mesec 

dni po občnem  zboru občin
ske Zveze za telesno ku ltu ro  v 
Krškem , se novoizvoljeni od
bor še vedno n i sestal in  kon
stitu ira l. To vsekakor n i spod
budno za športne delavce in 
športnike v občini, ka jti eni 
in drugi so pričakovali, da  bo 
novi odbor prekinil dosedanjo 
prakso  trdnega »zimskega spa
nja« in se z vsemi močm i 
vključil v družbeno dejavnost.

P repričani sm o, da  bodo za
radi takšne nedelavnosti no
vega odbora ObZTK nasta le  
precejšnje posledice. Vprašam o 
se, če Je sploh že kdo pričel 
delati perspektivni načrt raz
voja telesne ku ltu re  v občini, 
za kar Je b il določen novoiz
voljeni odbor. Drugo vpraša 
nje je , če Je izdelan predračun 
in program  dela zveze za letoš
nje leto in če je  predložen v 
obravnavo občinski skupščini. 
Kolikor to  ni napravljeno, 
ObZTK ne bo m ogla zahtevati 
sredstev iz občinskega p rora 
čuna, ki bi Ji p ripadala  v le
tu  1970.

M orda b i b ilo  potrebno ne
koliko več volje, pa  do  takš 
nega s tan ja  v ObZTK ne bi 
prišlo . V erjetno Je, da  bodo 
nastale težke finančne posledi. 
ce, krivce za to  pa bo  treba 
polskaU m ed tis tim i, k i ®o 
prevzeli dolžnosti.

LADO HARTMAN

Od tu in tam
■  NOVO MESTO — Drugokate- 

go m iški šahovski tu rn ir  bo ta  te 
den končan. Zmagovalec tu rn irja  
bo prvokategornik Tone Šporar, 
ki je  nabral že 9 točk in  ga nobe
den od soigralcev ne m ore več 
dohiteti. Kolo p red  koncem  je 
v rstn i red  naslednji: 1. Šporar 9,
2. do 3. Udir. d r. Petkovič 6, 4. 
Milič 5.5. 5. M ladineo 5, 6. in  7. 
Ščap in  Istenič 4.5, 8. Jenko 3, 9. 
in  10. Ilc  in  B jelanovič 2, 11. In 
12. Vene in  K levišar 1.5. (R . V.)

■  KRŠKO — Plavalna zevza Ju 
goslavije je  'p rired ila  10. in  11. ja 
nuarja  testiran je  vseh določenih 
kandidatov reprezentantov v p la 
vanju, ki so oredvideni za olim 
pijske kandidate 1972. T estiran ja  
se je  udeležila tudi članica Celu- 
lozarja Nevenka Jcnkole, k i Je 
pokazala zadovoljive rezultate. V 
Zagreb jo  je  sprem ljal n jen  trener 
prof. Niko Zibret. (!<• H.)

■  BOŠTANJ — M ladinski aktiv 
je  že drugo nedeljo  zapored p rire 
dil sm učarske skoke za m lajše 
p ionirje  in  m ladince. P ri posa
m eznikih je  viden lep napredek, 
zlasti pa  je  razveseljivo, d a  so o r
ganizatorji boštan jsk i pritegnili k 
sodelovanju tud i svoje vrstnike iz 
oddaljenih hribovskih vasi. Eden 
takih je  tud i Tone A ndrojna, ki 
je  navdušil s  skokom  17.5 m . Re
zultati: 1. Tone Možic (15.5, 15),
2. Tone Androjna (11.5, 17.5), 3. 
B ojan Golčar (14, 13), 4. Dušan 
Novšak (13.5. 13) 5. Ferdo An- 
dro jna (12, 12). 6. Ivan Možic 
(11.5, 11.5), 7. Todi Papež (10.5, 
11.5), 8. Branko Lindič (10, 11), 9. 
Jože Petek (9. 9.5) itd . (A. 2 .)

■  PRELESJE PRI ŠENTRUPER
TU — V nedeljo, 17. januarja , bo 
v tem  k ra ju  tekm ovanje v sm u
čarskih skokih, ki ga tam kajšnji 
m ladinci organizirajo vsako leto.
Na tekm ovanje so povabili sm u
čarje — skakalce iz vse Dolenjske.

(B . J .)
■  NOVO MESTO — V zimski 

občinski kegljaški ligi so odigra
li drugo kolo. Rezultati: Železni
čar : Gozdar 50:0 b. b .. Gozdar : 
Isk ra  316:457. Partizan : K rka 
379:495, Isk ra  : Luknja 424:431, 
P ionir : Železničar 439:479, Luk
n ja  : Partizan  451:365. V vodstvu 
sta  ekipi Železničarja in  Luknje s 
4 točkam i. M.)

■  KRŠKO — K arate  k lub Krško 
je organiziral p red  dvSma mesece- 
m a tečaj kara te ja . V soboto. 17. 
januarja , pa bodo novi tečajniki 
že imeli m ožnost, da pridejo  do 
prvih šolskih pasov. V dogovoru s 
centrom  BUDOKAI, katerega član 
je  tudi K arate klub K rško, bodo 
ti izpiti v soboto. Delegat centra 
na izpitih bo d r. Em in Topič, več
k ra tn i državni prvak karate ja, ki 
bo podelil pasove tis tim  tečajn i
kom, k i bodo izpit opravili.

(L. H .)
■  NOVO MESTO — Občinska 

zveza za telesno ku ltu ro  in sm u
čarsko društvo ROG iz Novega m e
sta  sporočata, da bo odhod na 
sm učarski tečaj za m ladino 19. I . 
ob 7.30 izpred hotela M etropol, ne 
pa  ob 8.30. liri. ko t Je bilo  p rvo t
no objavljeno.

■  KRŠKO — Po sklepu uprav 
nega odbora k luba Celulozar iz 
trškega  bodo plavalci in  plavalke 
i četrtek , 15. Januarja, pričeli z 
vsakodnevnim treningom  v zim
skem plavališču M ladosti v Zagre- 
3U. V Zagreb se bodo vozili vsak 
lan . Treninge bosta  izmenično vo- 
Sila klubska trene rja  Niko Zibret 
In Živko Sebek. K ot pričakujejo, 
bo treninge obiskovalo nekaj več 
kot 20 plavalcev in plavalk.

(L. H.)
J  NOVO MESTO —  V ponede

ljek, 19. januarja , bo  ob 18.30 v 
p rostorih  šahovskega kluba Novo 
m esto občni zbor kluba. Po obč- 
nem  zboru p a  bo redni mesečni 
hitropotezni tu rn ir. V abljeni so 
vsi šahisti Novega m esta! (S . R .)

■  KRŠKO — šp o rtn i aktiv  d i
jaškega dom a TSS K rško bo p r i 
redil v soboto in  nedeljo  (17. in 
18. Januarja) nam iznoteniški tu r 
n ir. Srečale se bodo ekipe: d ija 
škega dom a, brežiške gim nazije in 
Partizana iz Leskovca. Žal na tek 
m ovanju ne bo nastopila  v rsta  od 
ličnih tekmovalcev Partizana K r
ško, ki je  svojo sekcijo  popolno
m a zanem aril. (L. H .)

■  BLANCA — V nedeljo  so č la 
ni m ladinskega aktiva n a  Blanci 
p rired ili nam iznoteniški tu rn ir  za 
svoje člane. (A. Ž .'

Smučarski skakalec Jane® Selak Iz Šentjerneja je 
v nedeljo, 11. januarja zmagal med člani na, sn u c ia -  
skih skakalnih tekmah v Šentjerneju. (Foto: P. Miklič)

JOŽETA NI VEČ
V torek, 13. januarja «ju- 

traj, je tragično preminil v 
prometni nesreči na avtomo
bilski cesti pri Krškem 34.1et- 
ni JOŽE PEČJAK, lesni tehnik
iz Straže. Jožeta »e še prav 
dobro spominjamo, ko je a 
belim alfa romeom 1300 dirkal 
lansko jesen na gorjanski dir- 
ki. Bil je pogumen voznik in 
bi se razvil v dobrega športne
ga dirkača. Usoda je prekinila 
njegovo življenjsko pot In za
pustila globoko vrzel t druži
ni in med prijatelji.

Stran uredil: SLAVKO DOKL d o l e n j s k i  l i s t



staumci
P R A T I K A

d i ‘\  <; ( i i a j s t i & a  s j o l r i j a

ključavnico. Novo je to, da 
lahko s ključavnico zavaru
jete krmilo, ročico od me
njalnika ali delovanje motor
ja. Ključavnica, ki jo upo
rabljate v ta  namen, mora 
biti posebej prirejena, ne 
smete pa v ta namen upo
rabljati verig ali žice. Proda
jalna AVTODELI bo v krat
kem oskrbela ključavnice za 
zaklepanje menjalnika, ki 
bodo 2 do 3-krat cenejše od 
tistih za krmilo.

M. J.

Dober šef zamuja
Vsak dan zjutraj se pri 

šanku v metliškem bifeju 
možaki šalijo in zbadajo. Ko 
so enega izmed prisotnih 
vprašali, če je prirasel k 
pultu, je odvrnil:

— Zakaj si pa ti tukaj, ko 
si šef? Moral bi biti že v 
službi.

Tovariš Videtič, sicer ve
sten pri delu in bolj slučajno 
prisoten, se je znašel:

— Zaradi avtoritete. V Me
tliki so me naučili, da je za 
ugled šefa potrebna 15-mi- 
nutna zamuda.

Zdravniki so jokali
■  O grdem zločinu poroča lokalni tednik »MEDJI- 

MURJE«, litst SZDL občane Čakovec. Dvajsert-petletnl 
Josip šipuš je lani 28. decembra prišel pijan domov 
v Podbrest in se začel prepirati z ženo Jeleno. Nena
doma je pograbil lovsko puško (za katero sploh ni 
imel dovoljenja)« da bd streljal na ženo, ta pa mu Je 
ušla na podstrešje. To pa ga je  še bolj razbesnilo; 
šel je za njo, v hodniku hiše pa je v tem hipu naletel 
na taščo Katarino Horvat, ki je imela v naročju nje
govega 3-mesečnega sinčka Danijela, šipuš je dvignil 
puško in ustrelil v taščo, ta hip pa je pritekla na hod
nik tudi njegova 4-letna hčerka Irena, šilbre so naj
huje poškodovale malega Danijela, katerega so hkrati 
s punčko Ireno pripeljali v kritičnem stanju v čakov- 
sko bolnišnico. Tašča ni bila poškodovana.

V bolnišnici', kjer so navajeni vsega hudega, so sko
raj že izkrvavelemu Danijelu z največjimi napori rešili 
življenje, mala Iren ca pa je bila v šoku, ker so se ji 
šibre ustavile v čelu. Danijelu so rešili življenje _— 
toda nesrečni otrok bo vse življenje občutil posledice 
očetovega pijanega besnila: strel mu je levo nožico 
tako zelo razmesaril, da so mu jo morali zdravniki 
pod kolenom odrezati štrcelj noge bo otroku vse živ
ljenje grenka sled, kdaj je za vedno izgubil pravega 
očeta.

Težko je do podrobnosti opisati strašen prizor, ki 
se je nudil zdravnikom in osebju bolnišnice v Čakov
cu. Čeprav so v dolgoletni praksi zdravniki, sestre in 
strežnice videli že mnogo pretresljvih posledic raznih 
nesreč, so tokrat jokali, ko so imeli pred seboj tako 
grozno pohabljenega dojenčka — žrtev alkohola.

(»MEDJIMURJE«, Čakovec — 7. I. 1970)

PREDPUSTNE SKRBI V MOKRONOGU

Letos: Kurent v raketi?! Mama pojedla hčerko
Mamica je sklenila, da 

svojim otrokom ne bo pri
povedovala raznih pravljic o 
štorkljah in podobnem. Ne
koč je s svojima hčerkama 
— Nuška je imela dve leti, 
Lidija pa tri — pregledovala 
album in mimogrede omeni
la pri eni svojih slik:

— Vidita, tukaj me je pa 
očka slikal, ko sem imela 
še Nuško v trebuhu.

Lidija se je navihano na
smejala, potem pa vprašala:

— Si jo popapala, ne, 
mami?

Sicer pa so predpustne priprave mokronoškega 
»kluba larfarjev« š e  zavite v gosto temo

Naj vam izdamo skrivnost: nega odbora, da bi potuhtali
mokronoški »larfarji« se na- kaj domiselnega in novega, 
tihoma že sestajajo in kuijejO Iz obveščenih virov se nam 
načrte, zakaj njih dan, pust> je posrečilo zvedeti, da bo 
ni torek — 10. februar, se šlo letos najbrž za »Kurentov 
naglo približuje. Po lanskem vnebohod« seveda po so- 
uspelem Karnevalu resda ne dobno — z raketo, ki jo bo 
kaže pustiti na cedilu stotine na izstireliščno ploščad pripe- 
domačinov in firbcev iz dru- lĵ alo šest konj. Da pa ne bi 
gih krajev. bili preplašeni tisti veselja-

»Larfarji« neradi govorijo, ki, ki bi radi na pepelnično 
zato je zaenkrat veeira stvari sredo Kurenta tudi pokopali, 
zavitih še v temo. Alojz Ivan- naj zaupamo, da je Kurent 
čič, zasebno sedlar in tapet- vendar Jugoslovan in kot tak 
nik, sicer pa po svoji druž- v dnu duše vsaj kanec sabo- 
beni vlogi glavni mokronoški terja, torej dovolj, da se z 
»larfar«, ki vse leto ni zdrav, raketo kljub najboljšemu go- 
če na dan svojega svetnika ne rivu ne bo dvignil posebno 
natakne maske na obraz (to visoko od tal. 
dela že celo vrsto desetletij), Ce bo šlo vse posreči, se 
že stika glavo z Rafkom Be- bomo torej lahko poveselili 
com, Jožetom Simončičem in prvi in drugi dan. 
drugimi člani tega pomemb- M. L.

Franci in Jožko ne občutita več, da sta ostala brez staršev (Foto: Legan)

PODOBA REJNICE MARIJE ANDOLJŠKOVE

Hvaležna ji bosta vse življenje DVE IZ FRANC- 
JOŽEFOVIH ČASOVSlovencu razbiti vrata na avtu
Proda se župnik

V ranjki Avstro-Ogrski so 
imeli ljudje, ki so kaj pro
dajali, prav take navade, kot 
jih imajo ponekod še danes: 
nalepijo oglas na okence tra
fike. No, in neka ženska je 
prodajala jušnik za 6 oseb, 
zato je izobesila v bližnji 
trafiki naslednji oglas:

»Proda se dobro ohranjen 
župnik (supentopf) za 6 oseb. 
Vprašajte v trafiki.«

M NAJBOLJ ISKANO BLAGO v Čakovcu so bile te 
dni novoletne jelke. Ne pretiravamo, če povemo, da 
je na mestni tržnici čakalo tudi nad 200 kupcev, če 
se bo odkod pokazal kamion z jedkami. Končno je 
preteklo sredo pripeljal neki Slovenec kombi smrečic; 
res jih je prodal po visoki ceni, toda kupci so mu 
mimogrede razbili tudi vrata avtomobila. — Kdo pravi, 
da je proizvodnja večja od ponudbe?

(»MEDJIMURJE« — Sl. 12. 1969)

puščenim sirotam, ki jim je 
pomagala postaviti se na 
lastne noge.

Ko se zdaj ti otroci vra
čajo, jo obiskujejo in ji piše
jo, ji to pomeni več od vseh 
priznanj in zlate diplome, ki 
jo je dobila za svoje rejni
ško delo.

»Franci in Jožko, ki sta bi
la v začetku res usmiljenja 
vredna, imata zaenkrat vse, 
kar potrebujeta. Ker nima 
njufta revna, opuščena hiša 
tako rekoč nobenega premo
ženja, bi bila srečna, če bi 
ju mogla s pomočjo drugih 
spraviti h kruhu, da kasne
je ne bi trpela pomanjka
nja,« je ob slovesu dejala že
nica, ki bo v skrbi za druge 
v starosti sama ostala odvis
na od dobrote drugih ljudi.

Rejništvo ne prinaša nika
kršne pokojnine. . .

M. LEGAN

Marija Andoljšek iz Pluske pri Trebnjem je v najhujšem trenutku poma 
gala tudi sirotama Franciju in Jožku, ki sta ostala sama na svetu

naj lepše trenutke. Solze so 
mi zaigrale v očeh, ko je 
Klančar jeva iz Rodin, zapo
slena v tovarni zdravil »Kr
ka« v Novem mestu, prines
la za 240 dinarjev najpotreb
nejših stvari. Denar so zbra
li v tej tovarni na njeno po
budo, čeprav ni v sorodstvu 
s sirotama. Njej in vsem, ki 
so pomagali, bi se rada naj
topleje -Ahvalila.

Najhujše je mimo, poglej
te ta dva junato, kako sta si 
opomogla, kako sta živahna, 
kako me imata rada,« so si
jale oči Mariji, ki ni imela v 
naročju lastnega otroka, pa 
vendar je vse življenje po
svetila drobnim otročičem, 
zavrženim, zanemarjenim, za-

Zgodilo se  je decembra na Pluski pri Trebnjem. 
Usoda se je neusm iljeno poigrala z revno in  razrvano 
Bečajevo družino, ki se je pred nekaj m eseci pri
selila v kraj in je životarila brez pravih m ožnosti 
za preživljanje. Zgodilo se je neverjetno, najhujše: 
isti dan sta ležala na mrtvaškem  odru 71-letni oče 
in 46-letna mati, ki sta  umrla po krajši bolezni, v 
postelji pa zapustila leto dni stara dvojčka, Francija 
in Jožka, sam a, prepuščena svetu.

Nihče ne more zanesljivo 
reči, kakšna bi bila usoda 
obeh sirot, če ne bi bilo v 
tem kraju tudi Marije An- 
dolijšek, 51-letne rejnice, »ki 
je v zadnjih 20 letih poma
gala v življenje že 31 otro
kom.

Tri sladka imena
V ranjki Avstro-Ogrski je 

umiral v neki zakotni vasici 
kmet. Župnik ga je pred 
smrtjo spovedal, ker pa je 
bil kmetič zelo onemogel in 
v zadnjih zdihljajih, mu ni 
dal takšne težke pokore, am
pak le, naj izgovarja tri 
sladka imena. (Ta tri sladka 
imena so najbrž Jezus, Ma
rija in sv. Jožef). Kmetič, ki 
je umiral, pa je s poslednji- 
mi močmi šepetal:

— Cuker, med pa tržaške 
fige . . .  cuker. . .  med . . .  pa 
tržaške fige . . .

Do 1200 pisem na minuto!
■  Tik pred novodetnimi prazniki je pošta v Sisku 

kupila aparat za avtomatično žigosanje pisemskih po
šiljk, ki je v znatni meri olajšal odpremo tisočih če- 
stitfe. Novo napravo, ki žigosa v povprečju tisoč pisem 
ali dopisnic, so kupili pri angleški tvrdki »Pitnay-Bo- 
wes LTD« in velja okoli 12.000 dinarjev.

(»JEDINSTVO« — Sisak, 8. 1. 1970)

R O JS T N I D A N
Vstala sem  s prvimi sončnim i žarki in samo v srajčki 

stekla v kuhinjo k mami.
»Ali je zdaj jutri?« sem  vprašala. »Rekla si, da bom 

im ela jutri rojstni dan.«
»Res je, danes imaš peti rojstni dan,« se je nasmehnila 

mama. »Potičko ti bom spekla.«
Odšla sem  ven in zagledala poštarja. 2e od daleč se mi 

je sm ejal in m e klical: »Marjetka, pošto imam zate!«
»Zame? Res? Se nikoli nisem  dobila pošte.« Dal mi je 

lepo kartico in z njo sem  hitro stekla k mami. Prebrala jo 
je in m i povedala: »Ata ti piše iz tujine, čestita ti za rojstni 
dan.«

Potem  sem  rasla in zrasla, toda oče m i ni več pisal za 
rojstni dan. Prišel je le še enkrat — na moj osm i rojstni 
dan. Prišel je iznenada in brez sporočila. Vstopil je tiho, 
brez besede, niti pogledal ni nikogar. Otroci sm o se stiskali 
v kot na peči in m olčali, kakor da bi prišel k nam tujec. 
Tudi mama ga ni gledala prijazno. Drugi dan je odšel in 
potem  ni prišel več, pa tudi pisal ni nikoli več. Kasneje 
sm o slišali, da je umrl. Ob tej novici ni nihče zajokal in nih
če ni oblekel črne obleke.

Nihče ga ni videl, ko je umiral, nihče ne ve za njegov 
grob. Morda še živi kje v tujini, ubožen in bolan, in si ne 
upa stopiti pred nas, ker ga ni bilo takrat, ko smo mamo 
prosili kruha, pa nam ga ni mogla dati, čeprav je delala ves 
dan in še pozno v noč. Zdaj sm o mu vse to že oprostili in 
nikoli ne bo vedel, kako si ga želimo.

METKA KOVAČ
(Honorar 100 din)

KAJ SO PRED 70 LETI PISALE

Z LANSKEGA PUSTOVANJA V MOKRONOGU: glavni mokronoški larfar Alojz 
Ivančič bere levite zbranemu občestvu. (Foto: M. L.)

ZNAMENJA
Iz kterih se  na prihodnje 

vreme z nekoliko gotovostjo 
sklepati da

Veliko je znamenj, iz kterih se 
sicer ne prav gotovo, vender le z 
nekoliko gotovostjo terditi da, ka- 
košno de bo prihodnje vreme, in 
te znamenja prihodnjiga vremena 
se kažejo ali na človeku, ali na ži
valih, ali na zeljših, ali na ognji 
l t .  d. Le nektere teh znamenj vre- 
menosti hočem tukej popisati.

Znamenja vremena 
na človeku

Slabo, mokro vreme se napove* 
duje, kader stare, nekdaj zlomlje
ne, pa spet zaceljene kosti, spahnje- 
ni udje, zaceljene rane, kurje oči, 
ozebline boleti začno, ali pa druge 
bolečine na životu bolj kot sicer 
bole. Ce se bolečine v glavi in ter* 
ganje v udih, postavim v rokah, 
kolenih i. t. d. ponove, ali pa bolj, 
kakor druge čase, bole. Ce se člo
veku koža na rokah zlo posuši, 
ustnice ali žnabli razpokajo; ali če 
je zdrav človek nekako len, čme- 
ren in zamerljiv, temniga obraza 
in se mu nič kaj ne poljubi; rad 
pride vihar, posebno pa grom po
leti. Neboglen ali bolehen človek pa, 
ki je slabih občutnic in pikre nato- 
re, skoraj zmirej vremenik v sebi 
nosi, pg kterim spoznava, de se bo 
kmalu vreme spremenilo.

V r e m e n o s t

Dandanes, ko nam spet ponujajo 
mzlične pratike vseh sort in name- 
rtov, smo pogledali še v »STOLET- 
NO PRATIKO devetnajstiga stoletja 
t»i 1801 do 19C1«, ki jo je za »du- 
h ovne, deželske služabnike in kme
ti'« založil Leopold Kremžer, b\ikvo- 
viz in kupčevavec z bukvami v 
Ljubljani v letu 1860 (tretji natis), 
natisnil pa jo je J. Rud. Milic.

Razstavljen debeluh

■  (SILNO DEBEL ČLOVEK) — po
sestnik velike gostilne na nemškem, bo 
najbrže v pariški razstavi videti. Tehta 
247 K ilo, to je blizu 5 centov. Skozi vra
ta navadnega železničnega voza ne mo
re, ter mu jih bodo morali razriniti.

■  (12 OSOB UTONILO JE) — v obči
ni Ilok na Slavonskem. Stefan Manojlovič 
s svojo nevesto in desetimi svati so se 
peljali na dom ženinov, v Vranik. Votand- 
Iki so bili vinjeni; prvi voznik zadel je 
v kup kamenja ter se zvmiil s sanmi v 
Dunau, ki teče ob cesti; tudi ostali tri
je vozniki so ravno tako zavozili, ter se 
vsi v vodo zvrnili. Potonili so ženin, ne
vesta in 10 svatov.

■  (KRKA) — Ta voda preteka pod ime
nom Raščica Dobrepoljsko kotlino, in izgi
ne pod tem imenom pri Ponikvah. Prikaže 
se zopet na dan pri Mali Račni pod ime
nom Račna, ki se pa po kratkem toku 
zopet skrije in pri Krki zopet na dan 
prihaja. Od toda naprej se imenuje šele 
Krka. Izliva se v Savo pri Krški vasi na
sproti Brežic. Nje tok je 75 kan dolg. 
Nje desna dotoka sta: črmošnjica in Tež
ka voda; levih pa je tiroje: Catežica, Te
menica in Raduija. Najimenitnejša Je Te
menica. Ona izvira pod Pustim Javorjem 
blizu Šmartnega pri Litiji. Orta je 30 tan 
dodga, blizu 8 km teče pod zemljo v ko- 
jo se izgublja dvakrat. Izliva se v Krko 
nad Novim mestom; kedar prihaja po
slednjič iiz zemflije, pravi ji narod Ljuknji- 
ščica ali Prečina.

VREMENOST 
V PROSENCU

(številk a pred pregovorom po
m eni dan v januarju-prosencu) 
22. Ak Vincenca solnce peče, 

Dobro vince dozori,
Ki po gerlu gladko teče, 

Motne dela ti oči.

Iz te zanimive »STOLETNE PRA
TIKE« (v rokah imamo knjigo, ki 
je te dni stara že 110 let) bomo v 
naslednjih tednih objavili več zani
mivih vremenskih napovedi, kakor 
tudi »Znamenj, iz kterih se na pri
hodnje vreme z nekoliko gotovost- 
jCn. sklepati da« Zanimivo bo tudi 
pvebrati, kako so pred enim stolet
jem s pratiko svetovali »Opravila 
za vsaki mesec«, pri čemer je do
bio, da si obnovimo spomin na po- 
iv<enovanje mesecev:

25. Kadar šent-Paula sneži al’
deži,

Slaba in huda nam letna
preti.

XXX

č e  prosenca zlo lesica laja, 
Huda zima še potem  nastaja.

XXX

Jasna dnevi prosenca 
So veselje Dolenca (Ker se do
bri ga vina nadja).
V prosencu toplota: V svečanu  

merzlota.
XXX

č e  prosenca ni snega,
Ga še malitraven d£. 

č e  prosenca gromi,
Slabo vrem e sledi.

januar je bil takrat prosenec, 
februar — svečan, marec — sušeč, 
airil — malitraven, maj — veliki- 
tnven, junij — rožnicvet, julij — 
miliserpan, avgust — včlikiserpan, 
seotember — kimovec, oktober — 
kezopersk, november — listopad in 
december — gruden.

NA LOGU ZORIJO POMARANČE — Pri Alojzu Maru
šiču na Logu pri Boštanju zorijo pomaranče na 
osem let starem pomarančevcu. Drevo ima letos 
14 plodov, lani pa jih je do maja porumenelo 20. 
Lastnik je dobil 3 leta staro drevesce od svoje sestre 
iz Beograda, ker le ta za bujno drevesce ni imela več 
prostora. Sadeži sicer še niso dosegli prave velikosti, 
vendar bi jim  že sedaj zavidal velikost marsikateri 
uvoženi. Drevo se dobro počuti v veliki leseni posodi 
in je najlepše poleti, ko cvete. (Foto: A. Železnik)

— Aha, Francelj, to je tista tvoja desna r o k a ,  
o kateri mi stalno pripoveduješ!

Novo v predpisih o vozilih
Počakajte na ključavnice za zaklepanje menjalnika, ki niso nevarne in 

bodo veliko cenejše od tistih za krmilo avtomobila

Poročali sm o že o novem  predpisu o  opremi oseb
nih avtomobilov, po katerem m orajo vsa osebna vozi* 
la imeti od 1. januarja letos dalje tudi ključavnico za 
zaklepanje krmila ali menjalnika. Ker je zvezni se
kretariat za notranje zadeve ugotovil, da na tržišču 
ni dovolj takšnih ključavnic, je predpis delom a sp re  
manili

Predena povemo, kaj je no
vega glede ključavnic za za
klepanja, naštejmo še en
krat, kako morajo biti opre
mljena vozila za tehnični pre
gled:

■  osebni avtomobili: mo
rajo ir.e ti zavesnice nad zad
njimi kolesi, zavojček za pr
vo pomoč, varnostni trikot
nik, modro kontrolno lučko 
na sti talni plošči, ki gori, 
kadar so prižgane dolge luči, 
in kljičavnico za zaklepanje 
krmila ali menjalnika.

■  tovorni avtomobili: mo
rajo in e ti torbico za prvo 
pomoč vrv za vleko, 'zaves
nice ni id zadnjimi kolesi, ga
silski aparat, varnostni tri
kotnik in (velja samo za to
vornjake, ki so skupaj s to
vorom težji od 5 ton) taho
graf.

■  vzvrataa luč (ni predpi
sana) če pa jo vozila imajo, 
mora uiti prirejena tako, da 
gori samo takrat, kadar je 
motor v teku, in da se vkla- 
plja sim o z ročico menjal
nika.

Stroii vozil ne smejo biti 
preglasni, trobila pa prav 
tako i e, ker po novem letu 
oboje že merijo pri tehnič
nem I regledu s posebno na
pravo fonometrom.

■  C lede ključavnic je no
vo to: ker jih na tržišču ni 
mogoče dobiti, predpis pa 
velja od 1. januarja dalje,

pač pa se morajo osebni 
avtomobili postopoma opre
miti s ključavnicami na teh
ničnih pregledih čez vse leto 
1970. Ko vam poteče rok za 
tehnični pregled, morate to
rej na tehnični pregled s

GOVORILNA URA
Sedim  za katedrom in čakam. Matere prihajajo spraše

vat o svojih otrocih. Včasih pride tudi kakšen oče. Težko 
iim  je povedati kaj slabega o njihovih otrocih, ker težko 
verjamejo, da otrok ni med najbolj nadarjenimi ali da je
celo napravil hujši prestopek. # „o

V m ojem  razredu sta še dve kolegici, ki tudi čakata na 
matere. Sprašujem  se, ah bo prišel tudi on. Gotovo bo pri
šel. Vljudno in spoštljivo kakor jaz tak rat. . .

Sedela sem  v prvi klopi čisto blizu njega. Gledala sem  ga 
naravnost v obraz, v plave oči, čutila sem  njegov dih. Pnha- 
ial je vesel, otožen, mnogokrat tudi bolan. Vse to sem čuti
la z njim. Gledala sem  ga v obraz in ga poslusala, ker je 
bilo vse, kar je povedal, zelo zanimivo. Vse sem  si zapisovala 
in se doma učila in v vsaki besedi sem  čutila njega. Toda 
vedla sem  se do njega vedno spoštljivo in boječe m tudi 
takrat, ko me je poljubil, mu nisem  m ogla reči »ta«.

Zdaj učim  njegovega sina. Povedali so m i, da je bil lam  
nediscipliniran in slab učenec. Prvi dan pouka letos sem ga 
zagledala pred seboj. Gledal m e je izpod čela, sovražno. . .

»čigav si? — A, ti si Veselov? Poznam tvojega očeta.«
Pogledal m e je manj sovražno.
»S tvojim  očetom  sva se dobro razumela, prav gotovo 

se bova tudi midva.« Nasmehnila sem  se mu in tudi on se mi 
je nasmehnil.

S fantom  sva res postala dobra prijatelja. Sedi v prvi 
klopi — kot jaz tak rat. . .  Pozorno gleda vame in me poslu
ša, jaz pa se močno trudim, da ne bi bila z njim boljša kot 
z drugimi. Imam ga rada, kot da bi bil moj sin. Tudi jaz 
čutim, da m e ima rad.

Zdaj se odpro vrata in vstopi on. Spoštljivo se prikloni 
in m e pozdravi z zadržanim nasmehom. Sede mi nasproti. 
Govoriva tiho, da ne bi m otila kolegic in mater. Pogovarjava 
se le o učenju in vedenju. Nič drugega. Le najin glas je malo 
bolj mehak. Neka m ati m e sum ljivo gleda, ker se pogovar
java tako dolgo in so se m edtem  pri kolegici zvrstile že štiri 
matere. Posloviva se: prijazen, spoštljiv pozdrav, zadržan 
nasmeh in nič drugega.

Vrste se matere, jaz pa m islim  na besede, ki sva jih 
spregovorila — čisto navadne besede, v katerih pa je bilo 
več ljubezni kot v tistih sladkih, ki si jih govore ljubimci. 
Srečna sem, da sem  mu lahko povedala kaj dobrega o sinu 
in da lahko storim  kaj zanj, ki ga ljubim.

METKA KOVAČ

Dolenjske Novice.
■  (GROZNI MORILEC) — V Ošeku ob 

ruskopoljski meji je 21-letni kmet Kow- 
laski pobil do sm rti svoje stariše, štiri 
sestire, enega brata, deklo in enega otro
ka. Kaj pa, da so ga zaprli. )

■  (NESREČE NA ŽELEZNICI) — Dne 
23. decembra trčila sta v Kalsdorfu na 
Štajerskem dva tovorna vlaka. Lahko po
škodovala sita se kondukterja Franc Ehr
lich in Franc Kretoek. Vožni tir se je pri 
tem močno poškodoval. — Dan kasneje 
se je zopet v Kalsdorfu hujša nesreča 
zgodila. Nedeljo ob 4. uri zjoitra priletel 
je brzovlak iz Trsta v tovorni vlak. Sunek 
je bil strašen. Popotniki so skakali skozi 
okna. Ranjeni so bili skoro vsi, toda manj 
nevarno. Bolj poškodovani pa so bili 
uslužbenci. Konidukterju Statkeju je tra
movje zlomilo večkrat noge. Peč se je zvr
nila in ogenj se je hipoma raznesel po 
poštnih žakljdh. Nihče si ni upal v go
reči voz, in Statkeju je začelo že okrog 
nog goreti. Zadnji trenutek v največji si
li je bil v pomoč svojemu prijatelju stro
jevodja Briohta, ki je bil sam ranjen. Brez- 
zavestmega kandukterja so prenesli v ča
kalnico, kjer se je tuda opečeni Brichta 
skup zgrudil nezavesten. V spalnem va
gonu je zgorela vsa prtljaga — Skoro Ob 
istem času je trčnil na mariborskem ko
lodvoru brzovlak v druzega ter so se obe 
lokomotivi in 15 voz močno poškodovalo. 
— Vzrok je iskati v napačni varčnosti. 
Premalo ljudi ima nastavljenih, in lahko 
Se potem to in ono prezre. Tu ima mali 
vzrok velikanske posledice.

(IZ DOLENJSKIH NOVIC 
— 1. Januarja 1900)

»Tisti čas sem bila bolna, 
ko so povedali, da sta umr
la stari Stembov in njego
va žena,« pripoveduje Mari
ja. »Prinesli so mi prvega 
otročička, skoraj povsem go
lega, bolnega in podhranje
nega. Ti znaš ravnati s taki
mi črvički, so mi dejali in 
vzela sem ga v varsitvo. Po 
pogrebu se je izkazalo, da 
otroka nimata na svetu ni
kogar, ki bi skrbel zanju.

Na -prošnjo socialne delav
ke Jane Potočnikove iz 
Trebnjega sem se z dvemal 
ženskama napotila še po 
drugega otrolca. V hiši je 
bil zadah po mrličih, v umi
valniku so stale namočene 
plenice, ki jih je bolna ma
ti hotela oprati tik pred 
svojim koncem. Vzela sem 
slabotnega malčka in ga od
nesla na »voj dom.«

Andoljškova je imela ta 
čas v reji že dva otroka, 
Francija in Vido Progar z 
Rihpovca, dve siroti brez 
staršev.

»Vedela sem, da bo šlo tež
ko. Občina je sicer zagotovi
la po sto dinarjev pomočd 
za vsakega izmed dvojčkov, 
toda tisti hip sta bila brez 
vsega. Za svoj denar sem na
kupila najpotrebnejše, pred
vsem zdravila, da sem ju 
spravila k sebi,« Je nadalje
vala Marija.

»Je že tako, da tisti čas, ko 
je najhuje, doživimo tudi

Od kod je priletel 
golobček?

Naš bralec Mate Pekee iz 
Novega mesita je 13. januar
ja prinesel v naše uredni
štvo dva obročka, ki jih je 
našel na mrtvem golobu. Na 
obročkih piše naslednje 
MERGZIL SZERENGS/HUNG 
1272—f.5—38. Vse kaže, dn je 
golobček priletel iz Madžar
ske, vendar bo njegovo po
reklo treba še ugotoviti.



Z gradom naj 
upravlja muzej!
Občinska skupščina Brežice 

bo na eni prihodnjih sej raz
pravljala o zahtevi sveta za 
finance in sveta za šolstvo, 
naj se upravljanje z gradom 
prenese na Posavski muzej. 
Do sedaj je imelo to v rokah 
Stanovanjsko in komunalno 
podjetje, vendar je slabo skr
belo za grajsko stavbo in je 
le majhen del najemnine za 
kleti SLOVENIJAVINA upo
rabilo za vzdrževanje. Svet za 
šolstvo je ta predlog izglaso
val na seji 12. januarja.

Pomoč Bosenski 
krajini

V začetku januarja so pri
padniki garnizije Cerklje or
ganizirali zbiranje pomoči za 
prizadeto prebivalstvo Banja
luke in Bosenske krajine- Do 
sedaj so zbrali vsoto 11.400 
din in jo vplačali na bančni 
račun pomoči. Razen denar
ja so nekateri pripadniki ar
made prilagali obveznice 
skopskega posojila in posoji
la za ceste v Bosni in Herce
govini. Vrednost teh znaša
2.000 din.

S to akcijo so v garniziji 
pokazali solidarnost z ljud
mi, ki jih je prizadel po
tres. Večina pripadnikov gar
nizije je že pred tem daro
vala denarne vsote družbe
nim organizacijam, ki so 
zbirale pomoč v občini.

M. JARANOVIČ

Kulturne ustanove 
o sebi

12. januarja se je v Breži
cah sestal svet za šolstvo m 
telesno kulturo. Obravnaval 
je poročila, ki so jih zanj 
pravile kulturne ustanove: 
glasbena šola, Zavod za kul
turo, Posavski muzej in ob
činski svet Zveze kulturnih 
organizacij. Svet je na seji 
pripravil gradivo za skupšči
no, ki bo zasedala v torek, 
20. januarja. /

Tudi letos pust
ni parlament

Na pustni torek, 10. fe
bruarja, bo v prosvetnem 
lomu v Brežicah zasedal 
pustni parlament. Njegov 
predsednik bo seznanil 
občinstvo s poročilom za 
leto dni nazaj. Med pro
gramom bo žrebanje med 
občinstvom, vsakoletno 
nagradno tekmovanje 
mask pa bo tokrat odpa
dlo. Za letos obetajo kva
litetnejši program, čeprav 
bodo prireditve na videz 
nekoliko okrnjene.

VELIKO OBLJUB, DOLGO ČAKANJE, MALO UPANJA

Mera potrpljenja je zvrhano polna
V Skopicah hočejo na vsak način dobiti trgovino -  Preveč prostovoljnih 

ur so  vložili v zgradbo, da bi bili zdaj pripravljeni odnehati

Trgovina v Skopicah je  p riš la  na  dnevni red  n a  48 
se jah  k rajevne skupnosti, na  8 sestank ih  občanov in 
na 4 posvetih  s p redstavn ik i trgovsk ih  p o d je tij v zad
n jih  petih  letih . P risluhn im o izjavi Olge S trm eckijeve, 
ki ko t prizadevna d ružbena delavka na jb o lje  pozna 
želje sovaščanov.

— Krajevna skupnost se je 
takoj po ustanovitvi februar
ja 1965 odločila za gradnjo 
trgovskega lokala v domači 
vasi. Prevoze in težaška dela 
so obljubili vaščani in tudi 
držali besedo. Prvo in drugo 
leto so Skopičani nakupovali 
gradbeni material in jeseni 
1966 postavili temelje. Trgo
vina je bila pod streho no
vembra 1968.

Ta čas j e  K r a je v n a  skup-

Rudnik snubi Opekarno
Minuli teden sta bila v 

Brežicah dva predstavnika 
Zavoda za raziskavo materi
ala iz Ljubljane. Obiskala sta 
Opekamo skupaj s predstav
niki rudnika Globoko in ob
činske skupščine, kjer so se 
pogovarjali o možnosti za 
poslovno sodelovanje teh 
dveh delovnih organizacij. 
Seveda bi bilo prej treba 
napraviti študijo o razvoju 
Opekarne, pri čemer bi po
magal Zavod za raziskavo 
materiala.

Niso se srečali 
zadnjikrat

Pred novim letom so se v 
Brežicah srečali na posvetu 
tajniki in načelniki oddelkov 
za finance iz sevniške, breži
ške, laške in krške občine- 
Posvetovali so se o financi
ranju medobčinskih služb v 
pokrajinL Sem sodijo javno 
tožilstvo, inšpekcijske službe 
in obramba. Posedanje izkuš
nje kažejo, da te službe do
bro delajo in da so občinske 
skupščine zadovoljne s takim 
sodelovanjem. Na posvetu so 
predlagali, da bi v prihodnje 
zadržali vse dosedanje skup
ne službe in vpeljali še nove. 
Težko je dobiti za taka me
sta strokovnjake, ker jih ob
čine slabše plačujejo kot go
spodarstvo. Predvsem mlajši 
ljudje se branijo takih mest, 
ker iščejo trdnejšo prihod
nost v podjetjih in ustano
vah, kjer Imajo boljše pogo
je za strokovni razvoj. Taj
niki so se na tem posvetu do
govarjali tudi o nagrajevanju 
in izmenjali podatke o oseb
nih dohodkih v občihskih 
upravah, da razlike n® bi bile 
preobčutne.

NOVO V BREŽICAH
■  DAVČNA UPItAVA občinske 

skupščine poziva davkoplačevalce, 
naj CimpreJ vložijo napoved o do 
hodku za odm ero prispevkov in 
davkov za 1969. leto. To velja  za 
tis te , ki Jim  odm erja jo  obveznosti 
ob koncu le ta . Zavezanci, ki p la 
ču je jo  da ja tve  od pavšalnih le tnih 
osnov, pa  m ora jo  oddati napoved 
za leto 1970. Zadnji rok  Je 31. Ja
nuar. T isti davkoplačevalci, ki na 
povedi ne bodo vložili do om enje
nega roka, bodo m orali plačaU  na 
račun povečanega računa 5 odst. 
od odm erjenega zneska, zam udni
ki, ki bodo zam udili tudi podal J- 
te n i rok, pa  bodo m orali plačaU 
tudi več.

■  INSPEKCIJSKA SLU2BA bo 
nadzorovala p rodajo  uvožene m a
sti. Na drobno jo  bodo p rodaja li 
po 7,5 din  kg. Istočasno velja  p re 
poved za p rodajo  m asti po  v išjih  
cenah ne glede n a  to , od kod so
lftlO£6i

■  DELAVCI STANOVANJSKE.
GA in kom unalnega p od je tja  im a
jo  ogrom no dela s popravili na 
s trehah . LetoSnja zim a Je n ap ra 
vila veliko Škode ne le na s tano 
vanjsk ih  blokih , am pak tud i pri

BREŽIŠKE VFSTI

nost pisala vloge trgovskim 
podjetjem v Brežicah in Kr
škem. Odgovora ni bilo in na 
ponovno prošnjo se je odzva
la Ljudska potrošnja iz Bre
žic, ki je pristala, da bo pre
vzela lokal, če bo dokončan.
V Skopicah so pričakovali 
ot/voritev trgovine 1. maja la
ni. Za upanje so bili tudi to
krat ogoljufani, ne sicer po 
krivdi Ljudske potrošnje, 
ampak zaradi tega, ker ni bi
lo denarja za dokončanje lo
kala. Spet se je začelo pisa
nje prošenj na trgovska pod
jetja Krka Brežice, MERX 
Celje, METKA — Klanjec, 
MERCATOR in PREHRANA 
Ljubljana. Oglasil se je le za
stopnik MERXA. Sredi lan
skega polettja si je ogledal lo
kal in se poslovil z obljubo 
o ureditvi trgovine, toda pi
smeni odgovor je bil druga
čen. Lansko jesen so vaščani 
ponovno odšli v upravo 
Ljudske potrošnje, da bi vo
dilne prepričali, naj jim ven-

Radio Brežice
O ddajam o na srednjem  valu 

194 m  ali 1562 kHz.
PETEK, 16. JANUARJA: 18.00 do 

18.10 — Napoved program a in po
ročila. 18.10—18.35 — Nove plošče 
RTB, obvestila In reklam e. 18.35 
do 19.30 — Glasbena oddaja: Iz
brali ste sam i.

NEDELJA, 18. JANUARJA: 11.00
— Domače zanim ivosti — Prihod
n ji teden v republiški skupščini
— Franci Volčanšek: Pred občnim 
zborom  brežiških sindikatov — 
Franc Skinder kom entira  sklep 
zadnje seje občinske konference 
ZK Brežice — Za naše km etovalce
— Poje Ju rij R eja — Nedeljski 
in terv ju  — s  predsednikom  sveta 
za urbanizem  o u rbanističnih  re
dih — Pozor, nim aš prednosti! — 
Obvestila, reklam e in spored kine
m atografov. 13.00 — Občani česti
ta jo  in pozdravljajo .

TOREK. 20. JANUARJA: 18.00 do 
19.00 Svetujem o vam  — Jugo ton 
vam predstav lja  — K aj p rinaša no
va številka Dolenjskega lis ta  — 
Iz naše glasbene šole — Tedenski 
športn i kom entar — obvestila, re 
klam e in  film ski pregled. 19.00 do 
19.30 — Glasbena oddaja  s tu jim i 
pevci zabavnih m elodij.

j e  t i e i đ a

zasebnikih. Naglo izm enjavanje od 
juge in zm rzali je  zdržala redko 
k a te ra  hiša.

■  MLADINCI IZ BREŽIŠKE ob
čine so navezali s tike  z  v rstn ik i 
zl Zaprešiča in  p rip rav lja jo  z n ji
m i nekaj skupnih akcij: K aravano 
m ladih  pevcev, špo rtna  tekm ova
n ja  in partizanske pohode. S tem i 
p rireditvam i bodo okrepili p r i ja 
te ljske vezi z m ladino iz sosednje 
republike.

■  MLADINSKI AKTIV zdravili
šča  Cate&ke Toplice p rip rav lja  le 
tos prvi gostinski ples. U pajo, da 
bo to  postala  trad ic ionalna p rire 
ditev. P les bo p rije tn a  družabna 
poživitev v zatišju  m ed novim  le 
tom  in  pustn im i prired itvam i.

■  TRGOVINE V BREŽICAH so 
im ele p red  praznikom  polne roke 
dela. Po novem letu se je  vrvež 
kupcev precej zm anjšal. J an u ar Je 
običajno naj slabši mesec, zato pa 
so trgovska p o d je tja  im ela v de
cem bru zelo dobro  žetev. Takoj 
po  praznik ih  ao povsod napravili 
Inventure in police že po ln ijo  t  
novim  blagom , da kupci ne bodo 
p rik rajšan i.

danle pomagajo. Podjetje se 
je medtem lotilo obnovitve 
narodnega doma v Brežicah 
in /e zašlo v finančno stisko. 
Tistih 50.000 din, ki jih po
trebujejo za dokončanje tr 
govine, Potrošnja nima, kre
ditov pa tudi ni dobila.

Skopičani smo sklenili, da 
ne borno nikogar več prosili. 
Bili smo prevečkrat 'razoča
rani in preveč svojega dela 
smo vložili v to trgovino, da 
bi zdaj odnehali. Vprašuje- 
jemo se, če je še kje tak pri
mer, da bi morali prebivalci 
toliko žrtvovati za najosnov
nejšo dobrino, kot je trgovi
na. Zanjo so ljudje opravili 
1490 prostovoljnih delovnih 
ur. Dokončati je ne morejo, 
ker so za to potrebni Kvalifi
cirani delavci. Nismo še skli
cali zadnjega sestanka in ni
smo še napravili zadnje poti 
zato, da bi se nam uresničile 
upravičene želje po trgovini. 
Nič ne bi rekli če ne bi bili 
deležni toliko obljub. Preveč 
smo upali, da bi se temu 
upanju dokončno odpovedali.

Z lučjo iščemo tistega, ki bi...
Za ta teden izpod tujega kritičnega peresa

Božena, kaj bi ti zapi
sala ta teden v naš časnik 
kot dolgoletna tabornica?

»Da m nikogar, ki bi 
bil pripravljen prevzeti 
dolžnosti v partizanskem 
odredu Matije Gubca in 
delati z mladino v naših 
vrstah. 2 e nekaj dni od
piramo vrata, a še vedno 
nismo pritisnili na pravo 
kluko. Obiskali smo pet 
tovarišev, za katere vemo, 
da so sposobni in da bi 
lahko delali v odredu.«

»So vas odslovili?«
»Da, ker so (preveč) za

posleni, razen tega pa iz
javljajo, da se ne čutijo 
sposobne za to dolžnost.«

»So za tabornike ti raz
logi dovolj prepričljivi?«

»Ne. Vedno bolj se mi 
zdi, da se dela v tabor
niški organizaciji večina 
brani zaradi tega, ker jo 
poznajo kot zelo delavno 
organizacijo, in ne eno tis
tih, ki živijo samo na pa
pirju. Funkcija se od funk
cije zelo razlikuje. Ljudje 
jih svobodno izbirajo in 
mnogi se vključujejo raje

tja, kjer jih manj obre
menjujejo.«

»In zakaj se ti odrekaš 
dosedanji dolžnosti?«

»Ker me k temu sili štu
dij. Pozneje bom spet pri
jela za delo, ker čutim ve
selje do vzgoje taborni
škega naraščaja.«

J. T.

TOVARNA POHIŠTVA SE PRIKLJUČUJE SLOVENIJALESU

Z referendumom so prebili led
Zam isel o povezavi T ovarne pohištva z večjim  in 
m očnejšim  po d je tjem  ni nova. 2 e nekaj m esecev so 
jo  prem levali, dokler za Novo leto nd dozorela.

V soboto, 10. januarja, so 
se delavci odločili. Referen
dum je pokazal, da so trezno 
sprejeli pobudo delavskega 
sveta za priključitev k proiz
vodnemu in trgovskemu pod
jetju Slovenijales. Glasovalo 
jih je 85,31 odst., doma so 
ostali le bolniki. Nekaj je 
bilo tudi odsotnih. Od tastih, 
ki so glasovali, se jih je 
96,37 odst. izreklo za priklju
čitev podjetja k  Slovenija
lesu.

Uspešen izid referenduma 
predstavlja nov korak tovar
ne pohištva k napredku. Od 
tega si obetajo trajnejšo in 
stalnejšo prodajo Izdelkov, 
boljšo oskrbo s surovinami 
in drugim materialom ter več 
je možnosti za investicije za 
obnovo in povečanje tovar
ne. Svoje izdelke bodo še

Kmalu novi častniki
Trikrat na teden se zberejo 

na izpopolnjevalnem tečaju 
gasilski podčastniki iz vse 
brežiške občine. Udeležencev 
je 20 do 25. Na tečaju jih 
seznanjajo predavatelji s so
dobnim gašenjem požarov, s 
preventivnimi ukrepi in dru
gimi nalogami gasilcev.

specializirali in povečali ko
ličino proizvodov iste vrste.

Upravičeno si obetajo iz
boljšave tehnologiji in orga
nizaciji ter izpopolnjevanje 
strokovnih služb. V okviru 
združenega podjetja bodo la
hko hitreje sledili sodobne
mu oblikovanju in projekti
ranju lesnih izdelkov.

Podjetje bo obdržalo prav
no samostojnost, svoje samo
upravne organe, organizacij
sko obliko ter samostojno 
delitev dohodka in poravna
vanje obveznosti.

Tovarna izvaža 60 odst. 
svojih izdelkov na Zahod,

Spremembe pri radiu
Pred dnevi Je zasedal pro- 

gamski svet radia Brežice. 
Na njem so razpravljali o 
sklepu pogodbe z RTV Ljub
ljano. Finančna pomoč in ne
katere druge ugodnosti, ki 
bi Jih lokalna radijska posta
ja s tem pridobila, pa terja 
sprejem nekaterih pogojev, 
ki bi utegnili med poslušal
ci sprožiti negodovanje. Gre 
namreč za predvajanje lokal
nega programa, ki se bo v 
tem primeru moral nekoliko 
spremeniti.

od tega 90 odst. v Združen® 
države Amerike. Lani Je zna
šala vrednost izvoza 1 mili
jon 200 tisoč dolarjev.

J. TEPPE?

Zahteve glasbene 
šole

Ravnateljica glasbene šole ▼  
Brežicah Elizabeta de Gleria 
je na seji sveta za šolstvo 
12. januarja predlagala, naj & 
ta priporočil temeljni izobra
ževalni skupnosti, naj v pri
hodnje bolj upošteva program 
in potrebe šole in ji dodeli 
več denarja za delo. V II . pol
letju bo šola zaradi denarn® 
stiske nekoliko povišala šol
nino. Sola je morala letos od
kloniti več prošenj za nak
nadni vpis, ker si ne more pri* 
voščiti dovolj učiteljev. Tr®" 
nutno jo obiskuje 123 uč®n# 
Cev.

Kaj pa če bo nesreča?

2 e lep čas je pri v o d n e i#  
stolpu v '  Brežicah nezavaTO" 
van 3 m globok jašek, ki & 
lahko mimogrede povzroči 
nesrečo. To ni edini Prln^ .  
površno zavarovanih ob j®** 
tov. Čeprav je v  n a s p r o t i  

z varnostnimi predpisi, si 
tega nihče n e  dela j
Kaže, da tudi o odgovorno®*
nihče ne razmišlja.

Januarja in rebruarja se izobražujejo gasilski podčastniki na teč*jui iza žaS 
naslov, ki ga obiskujejo v brežiški gimnaziji. ( l  oto: Baskov )



V KRŠKEM ŽE VNAPREJ RAČUNAJO S PRIMANJKLJAJEM

S t i s n j e n i  s m o  v  m l i n e  p r o t i s l o v i j

Na eni strani pritiska na odbornike šolstvo za povečanje proračunskih 
sredstev, na drugi strani jih omejuje priporočilo, da gospodarstva ne 

smejo pretirano obremenjevati -  Kje potegniti mejo?

Odborniki občine Krško so na zadnji seji po dolgi 
razpravi sprejeli dopolnitve odloka o prispevkih in 
davkih občanov. Na tej seji so izglasovali davčne olaj
šave za kmete, hkrati pa ugotovili, da bo v proračun
ski blagajni spet primanjkljaj. Resolucija republiške 
skupščine jih je opozarjala, naj stopnje prispevka 
nikar ne povečujejo, toda družbene službe nujno za
htevajo večje finančne vire.
Za delo državnih organov, 

občinskega sodišča za soci- 
~°e podpore in šole, ki so 
° sedaj zaostajale za gos

podarstvom, so nujno potre
bne večje vsote. V proraču- 
nu bo ob sedanji stopnji 
Prispevka 5,1 odst. najmanj 
®n milijon dinarjev primanj
kljaja. Od kod ga bodo krili, 
še ne vedo.
■ Odborniki so ponovno pre
česali sklepe o zasebnem 
kmetijstvu in ukrepih za iz
boljšanje gmotnega položaja 
kmečkih predelov. Sklenili 
s°, naj bi podoben sklep o

ustanovitvi pospeševalne 
službe sprejela tudi republi
ka ter opredelila njeno delo 
in načine financiranja. V kr
ški občini se mora letos na- 
teči v tem skladu vsaj 130 
tisoč din. Vanj se bodo ste
kala sredstva od prodaje za
sebnih kmetijskih zemljišč, 
ki so prišla v družbeno last, 
dohodek od prodaje gramo
za, razen tega pa še dotacija 
iz proračuna. AGROKOMBI
NATU so priporočili, naj 
preusmeri v kmetijski sklad 
tisti del sredstev, ki jih po 
zaključnem računu nakaže

Č e  p o p r i m e m o  v s i ,  d e l o  s t e č e

Voz senovske krajevne skupnosti dobro vleče
— Tovariš Divjak, kot 

tajnik krajevne skupno
sti dobro poznate njeno 
delo. Povejte mi za naj
bolj uspešno akcijo na 
Senovem v preteklem letu!

»Vesel sem, da se ima- 
mo s čim pohvaliti. S po
močjo občine in sodelo
vanjem vsega prebivalstva 
smo spravili skupaj toli
ko denarja, da smo v 
bovškem postavili mrliško 
vežico. Tam bo zdaj naše 
Pokopališče, kajti v Bre
stanici je tako nabito, da 
nimamo več kam pokopa
l i  mrtvih. Občinska 
skup4£jna nam je poma
d a  s 150.000 dinarji, kra
tena skupnost )e prispe
l a  30.000 din, ljudje pa 
30 zbrali 20.000 dinarjev.«

~~ Bo to dovolj za vse 
vaše načrte?

»Kje neki! Vedno so še 
aka dodatna dela, ki jih 
Predračunu ni bilo. De- 
rja je manjkalo.

^Pomladi nameravamo do
končno urediti pokopališ

če in dohod od vežice do 
glavne poti. Krajevna 
skupnost bo spet segla v 
blagajno in porabila ves 
prispevek, ki ga bodo pla
čali ljudje za uporabo 
mestnega zemljišča.«

— Kdo pa potiska voz 
krajevne skupnosti tako 
pridno naprej?

»V tem primeru gradbe
ni odbor, katerega duša je 
predsednik Pleterski. Vsak 
kraj v tem okolišu ima 
nekaj takih prizadevne- 
žev. Zato smo lani popra
vili velijo cest in speljali 
vodo do več odročnih za
selkov. Naša krajevna 
skupnost se je lani razde
lila v dvoje. Vasi Kopriv
nica, Mrčna sela, Veliki 
dol in Veliki Kamen so 
se odcepile in ustanovile 
svojo krajevno skupnost. 
Tam so najbolj zaskrblje
ni za šolo, ki je nujno po
trebna popravila, pa tudi 
mnogo pretesna je za 
za toliko učencev.«

J. T.

\ A B )  i
BREŽICE

l a s t n i k i  m o t o r n i h  v o z i l
P O Z O R !
Vse rezervne drle, avto gume. letne In zim
ske, za vaša motorna vozila dobite po kon
kurenčnih cenah * naši trgovini

a v t o m a t e r i a l
v B re ž ic a h , Pod obzidjem 321

v poslovni sklad, sklad sku
pne porabe in neobvezni del 
rezervnega sklada. Glede op
rostitve carin so na zadnji 
seji popravili že prej spreje
ti sklep. Predlagali so, naj 
se znižajo carine za tiste 
kmetijske stroje, ki jih izde
lujejo domača podjetja, ca
rine pa naj bodo oproščeni 
vsi tisti stroji, ki jih doma 
ni mogoče kupiti.

Odborniki upajo, da bo k 
izboljšanju življenjske ravni 
in napredku zasebnih kme
tov precej prispeval tudi 
sklep o olajšavah pri davku. 
Kdor bo nakupil strojev za 
milijon starih dinarjev, bo 
plačal le polovico občinske
ga prispevka, kdor pa bo 
nabavil strojno opremo za 
večjo vsoto, mu bo skupšči
na priznala olajšavo 75 odst. 
Ugodno bo vplivala tudi 
sprememba pri dohodku od 
stavb. Ce lastnik vloži v 
stavbo najmanj 400 tisoč 
Sdin, je oproščen davka dve 
leti, če pa vsako leto investi
ra 200 tisoč din za popravilo 
stanovanjske hiše, se mu op
rostitev podaljšuje do 15 let.

M. 2.

g

PLUG MU POMAGA. »Ljudje žal še vedno ne verja
mejo, da ni treba imeti tako velikega števila trsov 
v vinogradu. Redkejše vrste mi dovoljujejo, da s 
plugom lahko nadomestim težavno kop. To mi je 
omogočila nekdanja krška zadruga, ko sem pred leti 
v sodelovanju z njo obnovil vinograd,« je zadovoljen 
Martin Radej s Sremiča.

Č e z  p e t  l e t  i z  r u d n i k a  n a  p l a n

Še vedno so v skrbeh za kruh dvesto rudarjev

Zadnja beseda Je bila do
rečena. Trdi pogoji, ki jih 
je postavil sklad republiških 
gospodarskih rezrv občinski 
skupščini Krško in rudniku 
Senovo, bodo izpolnjeni.

Sklad je odobril 21 milijo
nov dinarjev za postavitev 
obrata gradbenih žerjavov v 
okviru mariborske Metalne 
na Senovem. Dolenjska ban
ka bo dala 5 milijonov po
sojila, od tega 2,5 milijona

Metalni za obratna sred
stva. Kolektiv rudnika bo ta
koj letos prispeval 3 milijo
ne, prihodnje leto pa še 1 
milijonov din. Delež občin
ske skupščine znaša 700.000 
din iz sklada skupnih go
spodarskih rezerv. Tako se 
bodo izpraznile vse lokalne 
blagajne.

V obrat gradbenih žerjavov 
na Senovem bo Metalna la
hko sprejela 428 delavcev.

D e j a n j a  n e  p o t r e b u j e j o  b e s e d

Ali je res sedež vedno najbolj pomemben?

Zamisel o zavodu za kul
turo v krški občini je stara 
že nekaj let. Vsak čas jo 
kdo obnovi, vendar brez pra
vega odziva. Zavod za kul
turo bi v Krškem najbrž že 
zdavnaj imeli, toda kot sli-, 
šim tu in tam prav potihem, 
je sporen sedež.

Krška občina ima trenut
no kar tri kulturna središča: 
Krško, Kostanjevico in zad
nje čase še Brestanico z mu
zejem izgnancev v gradu, ki 
tudi nima svoje matične 
strokovne ustanove.

Razprave o kulturnih sku
pnostih so precej dobro os
vetlile razmere v Posavju 
in tudi v občini. Zdaj je naj- 
lepša priložnost, da bi se v 
okviru kulturne skupnosti 
pogovorili tudi o zavodu.

Toda v občini ni enotnosti 
in tudi prvotno navdušenje 
za medobčinsko kulturno 
skupnost v Posavju je hitro 
splahnelo, ko so razpravlja
li o denarju. To velja za vse 
občine. Vsakdo misli, da bo 
prikrajšan, če se bo pridružil 
sosedom. Sicer pa je težko 
pričakovati enotnost tako 
dolgo, dokler je ne bodo do
segli v občinah. V besedah 
smo neštetokrat slišali zan
jo, toda dejanja je žal niso

Republiški sklad skupnih re
zerv zahteva, da bi Metalna 
razen tega zaposlila še 200 
rudarjev v drugih obratih. 
Delavci nad tem predlogom 
niso ravno navdušeni, ker 
ne bi radi iskali kruha dru
god. Prizadevali si bodo, da 
bi na Senovem vendarle izra
sla še dodatna industrija z 
zadostnim številom delovnih 
mest za vse, ki bodo ostali 
brez dela.

Rudnik bo delal s polovič
no zmogljivostjo še pet let 
po postavitvi kovinarskega 
obrata. Metalna ga bo zače
la graditi to pomlad. Rudnik 
odslej naprej ne bo poveče
val števila zaposlenih, da bo 
tako omilil morebitno krizo 
po ukinitvi.

Komisija za preusmeritev, 
v kateri so predstavniki rud
nika in poslovnega združenja 
za energetiko, bo še naprej 
iskala izhod iz zagate. Mor
da se ji bo le posrečilo naj
ti možnost za za/poslitev 200 
ljudi. J. TEPPEY

S k rb  za  z e le n ic e  
in u iic e

Danes teden se je sestal 
svet krajevne skupnosti Kr
ško. Sprejel je delovni pro
gram za letos in analiziral 
delo v minulem letu. Krajev
na skupnost je bila izredno 
delavna. Veliko se je posve
tila urejanju mestnih ulic in 
vaških poti ter vzdrževanju 
in urejanju zelenic. Svet je 
pohvalil okrasitev mesta za 
novoletne praznike. Menil je, 
da bi morali skrbeti za lep 
videz mesta tudi ob drugih 
priložnostih skozi vse leto.

V sak  p re d  sv o jim  
p ra g o m

Pločniki morajo biti oči
ščeni, je sklenil svet za go
spodarstvo pri občinski skup
ščini. Delavnim organizacijam 
in hišnim svetom je poslal 
opozorilo, da morajo očistiti 
in odpeljati ves sneg, ki ovira 
promet na pločnikih. Odlok 
o tem je bil sprejet že pred 
leti in predvideni so tudi ka
zenski ukrepi, če ga občani 
ne bodo spoštovali.

D e la v sk e  u n iv e rz e  
n a  ra z p o tju

Delavske univerze v posav
skih občinah razpravljajo o 
združitvi v en zavod. Zaradi 
pomanjkanja strokovnih so
delavcev in stalnih virov za 
financiranje se vsako leto 
znova ubadajo s programski
mi in denarnimi težavami. 
Predstavnik krške \  delavske 
vrni verze je na seji sveta za 
šolstvo 12. januarja povedal, 
da si od skupnega zavoda obe
tajo zadostno število sodelav
cev, s katerimi bodo izvajali 
zastavljene načrte pri sploš
nem, družbenem in strokov
nem izobraževanju.

R a z s ta v a  likovn ih  
a m a te r je v  v K ršk e m

V soboto zvečer bodo v 
klubu likovnih amaterjev v 
Krškem odprli interno raz
stavo del svojih članov. Upa
mo, da bomo v kratkem o 
dejavnosti kluba lahko poro
čali kaj več, zlasti še po 
ogledu interne razstave.

K u ltu rn a  r a z g ib a n o s t
V krški občini delajo tre

nutno štiri kulturna društva: 
v Brestanici, na ,Senovem, v 
Krškem in Kostanjevici. Vsa 
društva so zelo delavna in 
gojijo kulturno delo v likov
nih sekcijah, pevskih zborih, 
fotoamaterski dejavnosti in 
dramskih družinah. Amater
sko dejavnost je do sedaj 
vodil občinski svet Zveze kul- 
tumo-prosvetnih organizacij, 
ki pa bo z ustanovitvijo kul
turne skupnosti prenehal de
lati.

T R I K O N
TRIKOTAŽA IN KONFEKCIJA 

• K O Č E V JE «

K R Š K E  N O V I C E
potrdila. J. T.

*
P R E S K R B A *  K R Š K O

v»bi v svoje prodajalne:

m t f . ZNINA •  TEKSTIL •  M ANUFAKTURA -  PO 
HIŠTVO •  ČEVLJI «  KOZMETIKA

službo U(̂ °  boguto izbiro

o b išč ite

vsega blaga, ki ga potrebujete za dom in 
%

NASE PRODAJALNE IN PREPRIČAJTE SE!

Za zimo smo 
vam pripravili 
v poslovalnici

PLASTIKA -  
ČEVLJI
pri tržnici v Brežicah 
veliko izbiro 
vsakovrstnih čevljev 
in škornjev.
Pridite in zadovoljni 
boste!
Priporoča se kolektiv 
poslovalnice 
PLASTIKA — ČEVLJI!

■ OVIRAN AVTOBUSNI PRO
MET. Nestalno vreme s padavinami zelo ovira avtobusni promet. 
To najbolj občutijo tisti občani, ki se z avtobusi vozijo na delo, 
v Solo ali po raznih drugih opravkih. Šoferji se jezijo na cestno 
službo, ta na slabo vreme, pot
niki pa na šoferje. Kljub temu pa 
so ceste še vedno slabe in zimske 
težave se nadaljujejo. Vsi se tola- 
žijo s tem, da ni tako samo v krški občini.■ OTROKOM SO POKVARILI 
VESELJE. Krajevna skupnost je za novoletne praznike s pomočjo 
delovnih organizacij in šol lepo 
okrasila mesto. Posebno so lepo uredili pravljični grad pred hotelom, kjer so malčki sprejemali 
dedka Mraza. 2al pa so na Silvestrovo nepridipravi vse skupaj porušili in razbili. Škode je za približno 1.500 din. Upajmo, da bo sodnik za prekrške vročekrvnežem ohladil glave in da bodo morali krivci povrniti krajevni skupnosti nastalo škodo.■ SUSA V TRGOVINAH. Koli

kor bolj so morali uslužbenci ▼ 
trgovinah pred prazniki delati za
radi navala kupcev, toliko manj so obremenjeni po praznikih. Kup
cev Je v trgovinah v sušnem me
secu Januarju zelo malo. Trgovci 
bodo lahko v miru založili izpraz
njene police z novim blagom.

■ OB NEDELJAH ZAPRTO. Z
novim letom so tudi v frizerskih 
salonih v krški občini vpeljali nov 
umik. S prehodom na 42-umi delovni tednik so ukinili nedeljsko delo. Frizerji imajo zaprte svoje lokale dva dni v tednu; ob nedeljah in ponedeljkih.

■ PUSTNE NOVICE TUDI LE- 
TOS. Samo do danes je še čas za oddajo prispevkov v Pustnih novicah. To tradicionalno glasilo krške občine izdaja Turistično dru
štvo. Uredništvu primanjkuje predvsem takšnih zgodb, ki so se resnično dogodile in s katerimi bi v humoristični obliki opozarjali na 
napake občanov. Pustne novice bodo pravočasno v prodaji, še pred 10. februarjem.

I I Z  • « 
O B Č I N A



D a v č n e  n a p o v e d i
Davčna uprava občinske 

skupščine Kočevje je izdala 
poziv za vlaganje napovedi 
za odmero prispevkov in dav
kov. Vsi zavezanci prispev
kov in davkov morajo vlo
žiti napoved do 31. januar
ja, sicer bodo plačali kazen. 
Prijave morajo predložiti vsi 
zavezanci prispevka iz skup
nega dohodka občanov, ki 
so imeli lani nad 20.000 din 
čistih dohodkov (takih prijav 
je bilo lani okoli 350) in dru
gi občani (obrt, intelektual
ne storitve, dohodki od 
stavb, premoženja itd.).

V ed n o  m an j kn jig
Kočevska matična knjižni

ca je pred 13 leti kupila 1037 
knjig, lani pa le še 353. (V 
tej lanski številki niso vštete 
strokovne knjige, ki jih upo
rablja domača delavska uni
verza za učbenike.) V tem 
objektu so se cene knjig 
zvišale za okoli 35 odstotkov, 
dotacija občinske skupščine 
knjižnici pa znižala. Ker je 
bilo premalo denarja za pla
če, je ena izmed teh knjiž
ničark zapustila delo. če bo 
Slo tudi v bodoče tako na
prej, bo Kočevje kmalu brez 
knjižnice.

N A M A  o b d a r i l a
Za dedka Mraza oziroma 

novo leto je Nama obdarila 
s 100 dm vzgojnovarstveni 
zavod Kočevje, učence osnov
ne šole Podpreska pa z da
rilnimi paketi (sladkarija
mi) v vrednosti 790 din. 
Vzgojnovarstvena ustanova je 
za ta denar kupila radijski 
sprejemnik z gramofonom in 
nekaj igrač. Obe ustanovi se 
za darila NAMI najlepše za
hvaljujeta.

P o o u s t i  v  N A M I
12. januarja je kočevska 

NAMA začela prodajati s po
pustom konfekcijo (30 do 
60 odstotni popust), volne
no in bombažno blago (30- 
odstotni), ostanke metrskega 
blaga (20 do 40-odstotni), ne
katere televizorje hladilnike, 
pralne stroje, štedilnike, pe
či itd. (10-odstotni). Pri na
kupu s tujo valuto imajo 
kupci še nadaljnjih 10 odstot
kov popusta. Od 29. januarja 
do 7. februarja pa bo imela 
NAMA »Gospodinjski teden« 
in bo prodajala s popustom 
(ni še znano, s koliko odst.) 
bombažno in dekorativno 
blago, preproge in morda še 
kaj.

S SEJE OBČINSKE SKUPŠČINE KOČEVJE

0  z a p o s l o v a n j u  d r u ž b e n i  d o g o v o r

Ustanoviti koordinacijski odbor, ki bo skrbel za izobraževanje, štipendi
ranje in zaposlovanje -  Nepravilnosti naj presodi tožilstvo

Na zadnji seji občinske skupščine Kočevje, ki je 
bila 23. decembra, so razpravljali in sklepali pred- 
vsem o zaposlenosti in možnosti nadaljnjega zapo
slovanja v občini, o izobraževanju odraslih, nekate
rih nepravilnostih v občinski upravi in drugem.

Čudovit pogled za fotografa, a smrtna nevarnost za 
stanovalce. Ledene sveče, ki so te dni po odjugi visele 
s streh, so precej poškodovale žlebove, za kar bo 
moralo stanovanjsko podjetje spomladi najbrž odšteti 

lepe denarje. (Foto: France Brus)

Ko so razpravljali o zapo
slenosti in možnosti nadalj
njega zaposlovanja, so od
borniki sprejeli sklep, naj 
delovne organizacije sprejme
jo družbeni dogovor o izobra
ževanju in zaposlovanju stro
kovnjakov. Dogovor bi zaje
mal štipendiranje na sred
njih, vićjoh in visokih šolah, 
način zasedanja učnih mest, 
sprejemanje na delo ter opra
vilno in dopolnilno izobraže
vanje odraslih.

V ta namen bi ustanovili 
poseben koordinacijski od
bor, ki bi ga sestavljali pred
stavniki kadrovskih služb 
podjetij, zavoda za zaposlo
vanje, izobraževalnih us'enov 
in še nekateri.

Skupščina je izrekla tudi 
pohvalo prizadevanjem De
lavske univerze (ki obstaja 
že 10 let) na področju izobra
ževanja odraslih. Na ta način 
dobe podjetja hitro in poceni

D i n a r  z a  m l a d i n o  s e  b o g a t o  o b r e s t u j e

Društvo prijateljev mladine bo tesno sodelovalo z vsemi organizacijami 
in društvi, ki delajo z mladino -  Oživiti taborniško in strelsko organiza

cijo -  Pridobivajo nove člane svojega društva

Društvo prijateljev mladine v Kočevju, ki je ime
lo pred kratkim občni zbor, si je med drugim zadalo 
za letos naslednje naloge: pridobivanje novih članov, 
Oživitev taborniške in strelske organizacije in sode
lovanje z vsemi društvi in organizacijami, ki vključu
jejo v svoje delo mladino.
Društvo Je po ponovni oži

vitvi svojega dela namerava
lo ustanoviti fidmveč sekcij, v 
katerih bi delala mladina. 
Vendar je vodstvo kmalu 
ugotovilo, da vse te dejavno
sti že obstajajo. Zato Je ka
sneje začelo tesneje sodelo
vati z društvi in organizaci
jami, ki v svojce delo vklju
čujejo mladino. Take organi
zacije so športne, kulturne, 
krožki (foto, šahovski fila
telistični, literarni, dramski, 
varstvo živali), Rdeči križ 
in druge.

V bodoče se bo društvo še 
posebno prizadevalo za ure

ditev otroških igrišč v me
stu, za izboljšanje pogojev 
otroškega varstva, za poši
ljanje otrok v zdravstvene in 
počitniške kolonije, za usta
novitev mladinskega .kluba in 
podobno.

Ker ni otroških igrišč, iz
gubljajo že majhni otroci 
smisel za varovanje nasadov 
in skupnih naprav. Tako 
otroke kvarimo!

Mladina, ki nima svojega

D R O B N E  I Z  K O Č E V J A

O b r a č u n  k o č e v s k i h  p l a n i n c e «

Domače delovne organizacije premalo poma
gajo planincem, ki nudijo občanom cenen oddih

■ ■ ■ ZA ZADNJI IZPIT v lan
skem letu se je prijavilo toliko 
kandidatov za bodoče voznike, da zaradi slabega vremena niso mo
gli opraviti vsi praktičnega dela 
Izpita. Pismeni del so opravili vsi, 
za praktično vožnjo pa Jih je ostalo Se 20. Opravili jo bodo v janu
arju. Tudi novi, redni Izpiti za 
letos se bodo pričeli že ta mesec.

■ ■ ■ DAVČNA UPRAVA ob
činske skupSčine je pričela klicati 
obrtnike na pregled poslovnih knjig. Zglasiti se morajo pri davč
nem inSpektorju, s seboj pa mo
rajo prinesti poslovne knjige za lani z vso dokumentacijo.

■ ■ ■ ZA LETO 1970 so poSi- 
ijala razna podjetja v Kočevje lič
ne stenske koledarje z reprodukcijami slik raznih umetnikov, pa tudi s fotografijami raznih krajev 
Slovenije. Tudi domača podjetja so naročila take koledarje. V vseh teh koledarjih ne zaslediš nobene 
slike iz območja ribniške in kočevske doline, če že domača podjetja naročajo koledarje, naj bi 
zahtevala, da bi morala biti v njih tudi kakina slika iz domačega območja.

■ ■ ■ OR DNEVU ČLOVE
ŠKIH PRAVIC je bila v Celju meddruštvena filatelistična razstava. 
Organiziralo jo je celjsko filatelistično društvo. Na njej so s svojimi zbirkami sodelovali tudi

člani filatelističnega društva Ko
čevje. Razstava je bila obširna in 
zelo dobra. Razstavljali so znani 
slovenski filatelisti. Razstavljavcem 
lz Kočevja Je ocenjevalna komisija dodelila dve srebrni plaketi. Obe 
je prejel Andrej Arko, in sicer za zbirko četvorčkov »Verigarjev« 
in za tematsko zbirko »Lov«. Za 
slednjo Je dobil tudi posebno po
hvalo ocenjevalnega razsodišča. Le
tos pričakujemo živahen razmah filatelističnih razstav za proslave, 
ki bodo posvečene raznim 25-let- 
nicam.

■ ■ ■ VELIKO ČASOPISOV IN REVIJ je na začetku leta spre
menilo obliko, velikost, razpored ln vsebino posameznih rubrik, bar
ve, način poročanja itd. Prvi vtisi pri bralcih so dobri, posebno še 
ker je papir boljši In črke jasnejše. Nekateri bralci pa menijo, da Je Se vse preveč drobnega tiska 
(majhne črke), zaradi česar so 
časopisi težko čitljivi ne le za starejše bralce, ampak sploh za 
vse.■ ■ ■ VSAKODNEVNO ZAŽIGANJE SMETI, raznih odpadkov 
in star« embalaža ta objektom 
trgovine NAMA na zelenici stare vrtnarije povzroča smrad, Je pa tudi v nasprotju z občinsko uredbo o odvažanju smeti ln odpadne
ga materiala. Sosedje pričakujejo, 
da bo to početje prenehalo. A. A.

V preteklem letu je planin
sko kočo pri Jelenovem stu
dencu (850 m) na Stojni za 
Mestnim vrhom (1022 m) ob
iskalo nad 1400 planincev in 
o9talih gostov, od tega 41 tu
jih planincev.

čeprav pomeni to za kočo, 
ki je odprta ooiroma oskrbo
vana le v sezoni ob sobotah 
in nedeljah oziroma prazni
kih (v ostalem letu pa le na 
izrecno željo) lep obisk, bi

U k r a d e n i  g o l i  
l e p o t i c i

Z razstave kočevskih 
fotoamaterjev sta izginili 
dve fotografiji-akta. Vse 
kaže, da so ju »ugrabili« 
udeleženci mladinskega 
novoletnega plesa. Mladin
sko vodstvo je zadevo re- 
Silo tako, da je lastniku 
izginulih fotografij golih 
lepotic plačalo odškodni
no. Mladinska organizaci. 
ja je v zadnjem obdobju 
dosegla več lepih uspe
hov, včasih pa ji — kot v 
tem primeru — kvarijo 
ugled redki posamezniki, 
ki običajno niti niso člani 
mladinske organizacije.

taKo usposobljene delavce, 
kot jih potrebujejo. Načrto
vanje in financiranje opravil
nega in dopolnilnega izobra
ževanja odraslih pa naj bo v 
bodoče obveza delovnih orga
nizacij in sestavni del druž
benega dogovora o zaposlo
vanju in izboljšanju sestava 
zaposlenih.

Nadalje so pohvalili Delav
sko univerzo za njeno delo 
na področju usposabljanja 
invalidne in kategorizirane 
mladine in organizacije dela

na domu na območju Kolp- 
ske in Dragarske doline. 
Skupščina je sprejela tudi 
sklep, da za izdelke dela na 
domu, ki bo organizirano v 
okviru Delavske univerze, ne 
bo treba plačevati občinskega 
prispevka iz osebnega dohod
ka oairoma prometnega 
davka.

Odborniki so razpravljali o 
poročilu komisije za družbeni 
nadzor o nekaterih nepravil
nostih v občinski upravi, 
predvsem o dodeljevanju sta
novanjskih kreditov. Sklenili 
so, da bodo vso zadevo pre
dali javnemu tožilstvu, ki naj 
nato ukrepa dalije, če jte po
trebno.

JOŽE PRIMC

O ž iv it i  s t r e l s t v o  in  t a b o r n i k e

Tudi KUD Svoboda bi kazalo zbuditi iz sna

kluba, pa se pogosto zbira v 
neprimernih lokalih, na pri
mer v »Metki« ln restavraciji 
NAME. Gostilne pa prav go
tovo ne vplivajo koristno na 
mladino.

Člani društva so zahtevali 
tudi naj organizacije in dru
štva’ ki delajo z mladino, v 
bodoče dobivajo občutnejšo 
denarno pomoč občinske 
skupščine in delovnih orga
nizacij. Poudarili so, da se 
vsak dinar, vložen v delo or
ganizacij, ki delajo z mladi
no, bogato obrestuje. Hkra- 
td so opozorili, da mora mla
dina pri svoiih zahtevah upo
števati možnosti družbe.

biila lahko še bolj obiskana.
Delovne organizacije bi vse

kakor morale prizadevnim 
planincem pomagati, hkrati 
pa vzbuditi zanimanje pri 
članih kolektiva za Izlete k 
planinski koči.

Do koče jte lahek dostop. 
Koča je sredi gozda, pri njej 
je mrzel studenec, v okolici 
pa Je vrsta zanimivih in pri
vlačnih izletniških točk (več 
kraških jam, Ledena jama, 
razvaline Fridrfhštajma, Mest
ni vrh itd.).

Planinci svojo kočo (v njej 
je tudi 16 postelj) prizadevno 
vzdržujejo s prostovoljnim 
delom, lastnim denarjem in 
dotacijami, Če Jim jih uspe 
dobiti. Prav bi bddo, da bi 
planincem pomagale domače 
delovn© organizacije, saj bi 
tako najceneje poskrbele tudi 
za rekreacijo članov svojega 
kolektiva ln njihovih' družin.

A. ARKO

NE HODI DOMOV BREZ

Pred kratKim je bil občni 
zbor Društva prijateljev mla
dine Kočevje, na katerem so 
sklenili, da bodo oživili strel
ivo pri šolah in TVD Parti
zan in taborniško organiza
cijo, nekateri pa so zahteva
li, naj bi obudili tudi KUD 
Svoboda ali vsaj nekatere 
njegove sekcije. Vse te orga
nizacije bi lahko delale, če 
bi imele učitelje.

Nadalje je bilo predlagano 
naj bi za prihodnji dan mla
dosti, ko bodo pionirji m 
mladinci praznovali 25-letn;co 
dela svojih organizacij v svo
bodi, organizirali razstavo 
vseh dejavnosti pionirjev in 
mladine. Razstava bi bila 
pregled 25-letnega dela pio
nirjev in mladine.

V razpravi so se vsi zavze-

N ovo v kn jižn ic i
V kočevski knjižnici so do

bili naslednje nove knjige: 
Munih: Sadovi zla, Ljudje iz 
Stražišča, Trstenjak: Hoja za 
Človekom, Zvveig: Marija An- 
toinetta, Man veli — Fraenkel: 
Goering — Goebbels — Hirrv 
mler, Silemovič: Derviš in 
smrt, Zubek: Vitezi brez me
ča, Remic — Jager: Jezikovna 
vadnica z berilom za poklic
ne šole, Verne: V osemdesetih 
dneh okoli sveta. Pet tednov 
v balonu, Slanovec: Priroč
nik za modelarja konstruk
torja (letal), Asimov: Jeklene 
votline, Latil: Luna leto 1, 
Japan danas, Le Japon en 
transition, Vrančič: Uporaba 
knjižničnega gradiva in infor
macijska služba v knjižnicah.

Cerkovnik: Dopoldanski in 
popoldanski otroci. Šestdeset 
ugank, Milčinski: Ptički brez 
gnezda Ingolič: Deček z dve
ma imenoma, Menart: Pesnik 
se predstavi, Suhodolčan: De
ček na črnem konju, čopič: 
Orli vzlete zgodaj, Prežih: Ti
soč in en dan, Slovenska pri
povedna pesem, Kovačič; 
Zgodbe iz mesta Rič-Rač, 
Winkler: O fantu, ki Je znal 
žvižgata, Collodi: Ostržek,
Stritar: Lešniki in jagode, 
Zupanc: Povodni mož v Savi
nji Zupančič: Kanglica, Hu
go: Gavroche. Kovič: Zlata
ladja, Hudales: Postelja go
spoda Fibriha, Brenk: Osma 
dežela, Bevk: Tovariša, Jago
da, Andersen: Snežna kralji
ca, Pravljice Iz današnjih 
dni, Preussler: Mali povodni 
mož, Grafenauer: Pedenj'ped, 
Rudolf: Huda mravljica,
Marlier: Radovedni piščan
ček. Marinka nadomešča ma
mo Ohader: Marinkin kuža 
Jakec, Calambier: Zimsko ra
janje, Marlier: Marinka in
Milček, Salambier: Konjiček 
Skok, Dumas: Dvajset let 
pozneje, Pavlovčič: Brodar
sko modelarstvo, Ribarič: Le
tala.

mali, naj bi kočevska mladi
na končno le dobila svoj 
klub. Zdaj se mladina zbira 
v gostinsicih lokalih, ki zanjo 
niso primerni in na mladega 
človeka kvarno vplivajo. 
Hkrati pa so poudarili, da 
mladina pri raznih svojih za
htevah ne sme pretiravati, 
ampak mora upoštevati ma
terialne možnosti družbe.

Pogovorili so se še o neka
terih drugih dejavnostih mla
dine, preteklem delu, načr
tih za bodočnost), nabiranju 
novih članov društva in spre
menili pravila društva tako, 
da bo v bodoče občni zbor 
vsaki dve leti.

M n o g o  p o k lic a n ih , 
m a lo  izv o ljen ih
Na občnem zboru Dru

štva prijateljev mladine 
Kočevje je znam športni 
in javni delavec Andrej 
Arko poudaril, da redko 
kje v Sloveniji odrasli to
liko delajo z mladino kot 
prav v Kočevju. Vendar 
pa družba in njeni najvid
nejši predstavniki to delo 
premalo cenijo, saj na 
prireditve mladih ne pri
hajajo.

— Za filatelistično raz
stavo smo razposlali raz
nim vidnim predstavnikom 
75 vabil, na otvoritev pa 
sta prišla le dva, in sicer 
predstavnik Zveze mladi
ne in Turističnega društva! 
je podkrepil svoje trditve 
tovariš Arko.

U s ta n a v lja jo  
k u ltu rn o  s k u p n o s t
Občinska konferenca Soci

alistične zveze delovnega 
ljudstva Kočevje je v teh 
dneh razposlala kulturnim 
ln drugim delavcem na vpo
gled osnutek statuta in po
slovnika kulturne skupnosti 
Kranj. Obe listini naj bi bi
li opora kulturnim delav
cev za razpravo ob usta
navljanju kulturne skupnosti 
za območje kočevske občine 
ali več občin.

B o  r a z s t a v a  o  
d e l u  m l a d i n e ?

Po enem izmed predlogov 
naj bi za dan mladosti letos 
v Kočevju odprli razstavo o 
delu in dosežkih mladine v 
zadnjih 25 letih, se pravi v 
povojnem obdobju. Mladi (in 
tisti, ki so zdaj že odrasli) 
naj bi pokazali, kaj so do- 
segli in ustvarili do danes. 
Razstava bi obsegala vse de
javnosti mladine: šport, mla
dinske delovne akcije, razne 
ustvarjalne dejavnosti, zbira
teljstvo in drugo. Vprašanje 
pa Je, Če bo ta zamisel izpe
ljana, ker zahteva veliko dela 
in verjetno tudi nekaj denar
ja.



Zbori volivcev pred vrati
Združeni bodo s  konferencami krajevnih orga

nizacij SZDL, ki bodo januarja in februarja

Pred kratkim je imel sejo izvršni odbor občinske 
konference SZDL Ribnica. Razpravljal je o tezah So
cialistične zveze, letnih konferencah krajevnih orga
nizacij SZDL in drugih vprašanjih. Da bo s tezami 
Socialistične zveze seznanjeno čim več ljudi, pred
vsem  pa političnih delavcev, so sklenili, da bo v ja. 
nuarju razširjen posvet o tezah SZDL, na katerega 
bodo povabili tudi člane občinskega komiteja Zveze 
komunistov, predsedstva občinskega sindikalnega 
sveta, Zveze združenj borcev in mladinskega vod
stva.

Januarja bo tudi posvet 
članov izvršnega odbora ob
činske konference SZDL in 
predsednikov krajevnih orga
nizacij Socialistične zveze. Po
govorili se bodo o izvedi 
letnih konferenc SZDL. Kon
ference bodo v januarju in 
prvi polovici februarja. Zdru
žili jih bodo z zbori volivcev. 
Na teh konferencah oziroma 
zborih bodo volili tudi nove 
člane svetov krajevnih skup
nosti.

Na seji so bili mnenja, naj 
bi bila mandatna doba svetov 
krajevnih skupnosti namesto 
dveh štiri leta. Zato bo po
trebno spremeniti tudi sta
tut občinske skupščine.

Občinska konferenca Socia
listične zveze delovnega ljud
stva Ribnica šteje sedaj 56 
članov. Po mnenju udeležen
cev seje je to preveč. Zato 
so predlagali, naj bi štela 
konferenca 40 do 45 članov. 
Ta predlog lahko sprejme 
oziroma potrdi konferenca.

Govorili so tudi o občasnih 
občinskih konferencah SZDL, 
ki naj bi imele več članov 
kot stalna.

Razpravljali so še o delu 
posameznih krajevnih organi
zacij Socialistične zveze. Ugo
tovili so, da nekatere ne de
lajo in da bo prav tem treba 
posvetiti posebno pozornost.

K. ORAŽEM

Kredit za asfalt
Občinska skupščina Ribnica 

je dala soglasje upravnemu 
odboru komunalnega sklada 
za najetje 200.000 din kredita 
za asfaltiranje ceste na Veliki 
Mlaki in za ureditev križišča 
v Jurjeviči. Priporočila je tu
di, naj bi tudi pri prestavitvi 
poti pred Jurjevico pomagali 
prebivalci zgornjih vasi, 
gozdni obrat Ribnica, obrat 
SUKNO in SAP, ki bo ver
jetno že v kratkem odprl tu 
progo za prevoz otrok v šolo.

- -

Nedavnega zborovanja delovnega kolektiva RIKO Ribnica so se udeležili tudi go
stje. Posvečeno je bilo 15-letnici obstoja podjetja. Hkrati je kolektiv proslavil po
membno delovno zmago: prvič v svoji zgodovini je ustvaril letno proizvodnjo v 

višini milijarde starih din. (Foto: Mohar)

15 LET PODJETJA RIKO

Ob 15-letnici prvič deset milijonov
Od delavnice športnega orodja do kovinske industrije -  Po 15 letih 

obstoja so  dosegli prvič letno proizvodnjo v vrednosti 10.000 din

Kakšni prispevki in davki?
Bistvenih sprememb z ozirom na preteklo leto 

letos (v ribniški občini) pri davkih ne bo

Ribniška kovinska industrija RIKO je imela 27. 
decembra lepo slovesnost. Delovni kolektiv podjetja 
in povabljeni gostje so proslavili 15-letnico obstoja  
podjetja in uspešen zaključek poslovnega leta, ko je 
RIKO prvič v svoji zgodovini dosegel proizvodnjo v 
vrednosti milijarde starih dinarjev.

Občinska skupščina Ribnica 
je na zadnji seji sklenila, da 
letos ne bo bistvenih spre
memb pri davkih in prispev
kih.

Pomembnejša sprememba 
je, da je določen prispevek 
od delovnega razmerja za 
gospodarske pomočnike, za- 
poslene pri zasebnih kmetih. 
Ta prispevek znaša 4,63 od
stotka od 200 din mesečne 
pavšalne osnove. Prispevki iz 
zasebnih dohodkov od kme
tijstva pa ostanenjo nespre
menjeni.

Usklajeni so povprečni in 
najvišji letni osebni dohodki 
delavcev v zasebni obrti, na 
podlagi katerih se določa 
pavšalna in dejanska osnova 
za odmero prispevkov od 
obrtnih in drugih gospodar
skih dejavnosti. Osebni do
hodki so usklajeni s sosed
njimi občinami.

Nespremenjene ostanejo tu
di progresivne stopnje pri

spevka iz osebnega dohodka 
in drugih gospodarskih de
javnosti, ki se plačujejo od 
letnih osnov.

Povečan pa je pavšalni letni 
znesek prispevka za dejavno
sti, ki jih občani opravljajo 
kot postranski poklic.

Kdo bo imel bar?
Poslovno združenje IMOS 

Ljubljana zbira interesente
— investitorje za gradnjo 
snack bara na Bregu pri Rib
nici ob glavni cesti proti 
Ljubljani. V strokovnih kro
gih so najprej razpravljali, 
da bi tu gradili motel. Vse 
kaže, da so se zdaj odločili 
za snack bar, v njegovi ne
posredni bližini pa bo nase
lje vikend hišic. Vikend hi
šice bodo predvidoma gradi
li zase zasebniki, kdo pa 
bo plačal oziroma naročil 
gradnjo snack bara, še ni 
znano.

Na zborovanju je govoril o 
prehojeni 15-letni poti pred
sednik delavskega sveta Rudi 
Benčina. Začetki podjetja se
gajo v leto 1874, ko je zaseb
nik Jakob Oražem ustanovil

Cene v Kočevju 
in Ribnici

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

Kočevje: Ribnica:
(cena v din za kg) 

krompir 0,80 _ 0,80
sveže zelje 2,80 2,80
kislo zelje 2,80 2,80
kisla repa 2,80 2,80
ohrovt 3,00 —
cvetača 5,00 5,00
fižol v

zrnju 5,65 4,50 in 7,00
čebula 3,65 3.80
česen 13,20 13,00
solata 4,80 4,50
radič 14,00 13,40
špinača — 5,00
korenje 2,00 2,00
peteršilj 5,00 5,00
jabolka 1,50 in 1,80 1,00
grozdje 5,00 4,80
limone 6,40 6,20
mandarine 6,50 6,20
pomaranče 5,80 5,30
banane 6,20 6,20
ananas — 7,00
jajca (oena

za kos 1,00 0,92 in 0,97

v Ribnici obrtno delavnico 
za izdelavo športnega orodja. 
Ta delavnica, ki je kasneje 
napredovala v podjetje, je 
poslovala vse do nacionalizam 
cije 1948.

Novo podjetje se je imeno
valo PLANICA-ŠPORT. Kasne, 
je se je pripojilo h kmetijski 
zadrugi Ribnica kot obrat z 
nazivom »Zadružno industrij
sko kovinsko podjetje Ribni
ca«.

1. januarja 1955 se je obrat 
odcepili in osamosvojil. Začel 
se je nagel vzpon, posebno 
dve leti kasneje, ko so dobili 
nove prostore za železniško 
progo, kjer so tudi sedaj.

Danes je RIKO ugledno 
podjetje kovinske stroke. Za
posluje 156 delavcev in us
lužbencev ter 37 vajencev. 
Vzporedno z rastjo proizvod
nje so naraščala tudi vlaga
nja v stroje in orodja. V letu 
1960 je znašala vrednost os
novnih sredstev 370.000, v letu 
1969 pa 2,520.000 dinarjev. Še 
en podatek: v letu 1960 je 
znašal povprečni mesečni do
hodek 140,64 din, letos pa 
znaša povprečje 1083,86 din.

Na slovesnosti so nagradili
13 delavcev, ki so v podjetju 
več kot 10 let, z ročnimi 
urami, šestim upokojencem, 
ki so bili nekoč člani pod, 
jetja, pa so dali denarne na
grade. Na slovesnosti so so
delovali tudi pevci dolenjeva- 
škega moškega zbora, ki so 
ubrano zapeli več pesmi.

K. ORAŽEM

Polovica sporov poravnana
Poravnalni svet pri krajevni skupnosti Ribnica je 

imel v preteklem letu 23 obravnav, dve pa sta prelo
ženi na letos. Zanimivo je, da je bilo prav toliko ob
ravnav tudi v letu 1968. č e  bi spore označili s pravniš
kim jezikom, bi rekli, da so bili hudi, saj se jih je 
komaj polovica končala s poravnavo.

Z OBČNEGA ZBORA OSS RIBNICA

Letos zbor samoupravljavcev?
Izdelati program izobraževanja delavcev za vso občino -  V občini pri
manjkuje nekaterih strokovnjakov -  Delovne organizacije so v zadnjem 

v letu uspešno poslovale, za kar so  zaslužni tudi sindikati

26. decembra je bil v Ribnici občni zbor občin
skega sindikalnega sveta. Lepa udeležba na zboru je 
pokazala, da se sindikalni delavci zanimajo za delo 
svoje organizacije in za probleme, s katerimi se nji
hova organizacija ukvarja. Razprava na zboru je os
vetlila številna vprašanja, ki jih rešujejo ali pa bi 
jih morali reševati v sindikalnih organizacijah.

Največjo pozornost so po
svetili delu in nalogam sin
dikalnih organizacij, usklaje
vanju samoupravnih aktov v 
zvezi z 15. amandmajem zve
zne ustave, uveljavljanju de
lavskega samoupravljanja in 
ostali samoupravi. Delegati so 
predlagali, da bi v letu 1970 
sklicali zbor samoupravljav
cev iz ribniške občine.

Na občnem zboru Je bilo 
ugotovljeno, da Je bilo pre
malo storjeno za lzobraževa- 
nje delavcev. Med kvalifici
ranimi delavci Je veliko takih,

ki nimajo dokončane osem
letke. Predlagano je bilo, naj 
bi izdelali program izobra
ževanja za vso občino. Na
dalje so ugotavljali, da pri- 
manjkuje nekaterih strokov
njakov. Tako premorejo v 
občini le po enega socialne
ga delavca in varnostnega 
tehnika.

Ugodno so bili ocenjeni 
dosežki delovnih organizacij 
v občini v letu 1969. Vse de
lovne organizacije so poslo
vale donosno in so zaznamo
vale precejšnje povečanje

proizvodnje. Brez dvoma ima. 
jo zasluge pri tem tudi sin
dikati.

Občnemu zboru sta priso
stvovala in sodelovala v raz
pravi tudi predsednik repub
liškega odbora sindikatov 
kmetijskih in živilskih de
lavcev Julij Planinc in pred
sednik občinskega sindikalne
ga sveta Kočevje Tone Ser- 
cer.

Izvolili so nov 19-članski 
plenum občinskega sindikal
nega sveta in 3-članski nad
zorni odbor. Na prvi seji 
plenuma so izvolili sedem
člansko predsedstvo. Za pred
sednika občinskega sindikal- 
negal sveta so izvolili Franca 
Zajca, za tajnika pa Karla 
Oražma.

ORAŽEM

Ostali so zapustili obrav
navo z namero, da se bodo 
pravdali na sodišču. Seveda 
pa ne gredo vsi, ki se niso 
sporazumeli na poravnalnem 
svetu, na sodišče. Vsaj po
lovica se jih pomiri, ko do
ma trezno premislijo in ugo- 
tove, da bi bilo toženje ne
smiselno.

Zakaj se vse ljudje krega
jo? Vzroki so različni. Precej 
sporov je bilo zaradi spornih 
meja, zaradi prehodov prek 
sosedove parcele, zaradi 
manjših tatvin, osebnih ža
litev itd. Nekatere obravna
ve, posebno če je šlo za med
sebojne obdolžitve, so bile 
zelo burne, saj ljudje v je-

Gradijo na Krku
Stanovanjsko podjetje Rib

nica je prevzelo gradnjo po
čitniškega doma na otoku 
Krku,*ki ga bo zg rb ila  Po
čitniška skupnost Ribnica. Ta
ko bo Stanovanjsko podjet
je podaljšalo gradbeno dejav
nost tudi čez zimo. Gradnja 
počitniškega doma bo šele 
začetek njihove gradbene de
javnosti v zimskih mesecih v 
obmorskih krajih. V prihod
njih letih pa bodo skušali 
dobiti še več del ob morju: 

K. ORAŽEM

zi ne izbirajo besed. Zato 
delo članov poravnalnega 
sveta ni prijetno. Predsednik 
poravnalnega sveta je Stane 
Nosan, ki si je v nekajlet
nem delu v poravnalnem sve
tu nabral že bogate izkušnje.

K. ORA2EM

Obvestilo upoko
jencem

Občinsko Društvo upoko
jencev v Ribnici obvešča čla
ne podružnice Ribnica, da 
zaradi pomanjkanja prosto
rov nima svoje društvene pi
sarne in zato začasno nima 
uradnih ur.

Članice in člani, ki še niso 
poravnali društvenih obvez
nosti za leto 1969, naj člana
rino in zavarovalnino vplača
jo pri društvenem blagajni
ku na domu (v občinskem 
bloku pri tov. Logarju), ali 
pri društvenem tajniku tov. 
Arku.

Z vplačili za leto 1970 pa 
naj člani počakajo, dokler ne 
dobimo svojih prostorov ozi
roma do občnega zbora, ki 
bo v februarju 1970.

Prosimo vas, da obvestilo 
z razumevanjem sprejmete!

PREDSEDSTVO 
PODRUŽNICE 
DU — Ribnica

V kratkem 
zbori volivcev

V ribniški občini bodo 
zbori volivcev predvidoma od 
5. do 15. februarja. Na njih 
bodo razpravljali o gibanju 
gospodarstva lani in oceni za 
letos, o zdravstvenem zavaro
vanju kmetov, stanovanjskih 
in komunalnih zadevah, skrb
stvenih in socialnih zadevah,
o nalogah na področju teri
torialne obrambe in civilne 
zaščite, o obnovi, gradnji in 
opremljanju šol ter o pred
logu občinskega proračuna 
za prihodnje leto.

Kmalu nova cesta
Nova cesta na Travno go

ro bo kmalu dograjena. Ši
roka bo 5 m. Proti Travni 
gori se bo odcepila na Va- 
govki nad Sodražico (z glav
ne ceste Sodražica-Loški po
tok). Nova trasa je že popol
noma prebita in cestišče u tr
jeno. Položiti je treba le še 
zadnji zgornji sloj. Sedanje 
ceste, ki vodijo na Travno 
goro, so slabe, strme, ozke 
in posebno pozimi nevarne. 
Z novo cesto bo Travna gora 
pridobila varen in dober pri
stop tudi pozimi, seveda če 
bo cesta redno plužena.

Križ s Petrolom
Nekaj dni pred novim 

letom sem končno bil le 
prisiljen kupiti tekočino, 
ki preprečuje zmrzovanje 
vode (za rezervoarček 
brisalcev stekla pri avtu). 
Prepričan sem bil, da je 
to prava malenkost, a le 
ni šlo vse tako lahko. Na 
bencinski črpalki v Ko
čevju te tekočine niso 
imeli, dobil sem jo šele 
na črpalki v Žlebiču pri 
Ribnici. A glej ga, vraga, 
na črpalki pa se ni dalo 
dobiti navadne vode, »ker 
se je pravkar pokvaril vo
dovod«! Sicer pa so čr
palke zato, da prodajajo 
gorivo, in ne vodo!

J. P.

RIBNIŠKI ZOBOTREBCI
■  ■  ■  OKOLI NOVE VLEC- 

NICE v Izberju pri Sodražici se je 
že prve dni obratovanja nabralo 
lepo Število smučarjev iz bližnje 
in daljne okolici. Vožnja z vlečni
co je prijetna, nazaj grede pa je 
prijeten smuk po lepem smučišču. 
Enkratna vožnja z vlečnico stane
0,60 din, pri nakupu večjega Šte
vila vozovnic pa dajo popust.

■  ■  ■  SE ENO GOST1SCE je 
dobila Ribnica. Pred novim letom 
je Stekliček iz Ribnice odprl bife, 
ki se imenuje »Pri Stekličku«. Bi
fe Je prijetno urejen, razen pijač 
pa dobi gost tudi mrzla in celo 
topla jedila. Steklički so imeli go
stilno tudi pred vojno in v prvih 
povojnih letih. Število gostinskih 
lokalov v Ribnici narašča iz leta 
v leto, zato ni bojazni, da bi bili 
Ribničani in vsi tisti, ki bodo pri
šli v ta kraj, žejni ali lačni.

■  ■  ■  NAD VELIKIMI KUPI

SNEGA, ki so ležali na pločnikih 
in ovirali ljudi pri hoji po ploč
nikih, so se jezili Ribničani v 
dneh pred novoletnimi prazniki in 
med njimi. Nato Je prišla odjuga, 
ki je pomagala Komunali, da je 
bila Ribnica razmeroma hitro oči- 
čšena snega. Upamo, da bo zima 
prizanesljiva s snegom in bo tako 
odpadlo godmanje nad snegom in 
Komunalo.

■  ■  ■  OKROG RIBNIŠKIH 
STOLPIČEV vidiš večkrat prizor, 
ki Je skoro vsakdanji, namreč ku
pe drv, ki kaze ta stanovanjski del 
naselja. Zato Je umesten predlog, 
naj bi v bližini stolpičev zgradili 
pokrit prostor za spravilo drv. Tu 
bi stanovalci shranjevali predvsem 
drva-odpadke, ki Jih dobe pri 
obratu INLES v Ribnici in jih ne 
morejo spraviti v kletne prostore 
oziroma sedanje drvarnice.

K. ORAŽEM
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Sproti odstranjevati ovire samoupravljanja
Jože Vajs ponovno izvoljen za sekretarja občinske konference ZKS 

v Črnomlju -  Nove naloge komunistov v občini so jasne

Drugič sklicana občinska konferenca Zveze komu
nistov v črnomeljski občini je z razpravo o predlogu 
resolucije za I. konferenco ZKS kasnila, vendar je 
razlogov opravičljiv, saj množična obolelost za gripo 
tudi članom konference ni prizanašala.

Sneg in gripa na 
Sinjem vrhu

Decembra je zapadlo V tej 
zakotni vasi 168 cm snega, v 
novo leto pa so šli z vec kot
1 meter debelo snežno odejo. 
Za gripo so obolele cele dru
žine. Ljudje so navadno le
žali teden dni. Nekatere je 
gripa tudi dvakrat prijela. 
Nekaj vaščanov je umrlo, 
podlegli so samo starejši mo
ški, medtem ko ženska ni 
še nobena umrla. Kljub vi
sokemu snegu je bil avto
busni promet letos dobro 
organiziran. Cesto so orali 
tudi, ko je padal sneg.

I. š .

Borci bodo raz
pravljali

v  sredo, 14. januarja, je 
v Črnomlju sklican plenum 
občinskega odbora ZZB 
NOV, kateremu bodo priso
stvovali tudi predsedniki kra
jevnih borčevskih organizacij. 
Obravnavali bodo delo v 
preteklem letu, kamor sodi 
tudi dodeljevanje stanovanj
skih posojil, priznavalnin in 
pomoč za šolanje otrokom 
borcev. Plenum bo obenem 
priprava na letne konferen
ce borčevskih organizacij, ki 
bodo sledile po vsej občini.

Zahvala BELTU
Pred novim letom je tovar

na BELT spet povabila svo
je upokojence na tradicional
no srečanje. Sprejeli so nas 
predstavniki podjetja in druž- 
beno-političnih organizacij, v 
sejni dvorani pa nas je po
zdravil tehnični direktor Ri
hard Ješovnik Seznanil nas 
je z uspehi tovarne v minu
lem letu in z njenim nadalj
njim razvojnim načrtom. 
Razkazovali so nam novo veli
ko halo mehanskega obrata, 
po ogledu pa je bil prigrizek. 
Upokojenci Belta se kolek
tivu najlepše zahvaljujemo za 
prisrčno srečanje in denarno 
nagrado•

ANTON ŠUŠTAR IČ

Potujoči kino deluje
Potujoči kino je v marsika

teri vasi edina zabava, zato so 
ponekod komaj čakali nanj. 
Predstave bodo letos na Ma- 
verlenu, v Dobličah, Tribučah, 
Gribljah, v Cuničih in na Pre- 
loki. Posebno v Zuničih, na 
Maverlenu in v Tribučah so 
pokazali za kino veliko zani
manja. V navadi je, da pred 
predstavo ali po njej mladina 
organizira tudi ples.

Ko so obravnavali predlog 
resolucije I. konference ZK 
Slovenije, so obenem naka
zali tudi naloge komunistov, 
o čemer je govoril sekretar 
Jože Vajs. Med drugim je de
jal:

— Postaviti moramo jasna 
izhodišča, kaj hočemo in kak
šen je naš osnovni cilj- Os-

Ko so se zadnjič na Čre
šnjevcu zbrali občani, so zelo 
pohvalili delo Socialistične 
zveze, ki je bila na vseh po
dročjih uspešna, nezadovoljni 
pa so bili z delom občinske-

Adlešiči: več za 
turizem

Možnosti turističnega razvo
ja so občani Adlešič na kon
ferenci SZDL dobro pretres
li. želeli so, naj bi se tudi 
Socialistična zveza bolj ukvar
jala s turizmom in podprla 
željo vaščanov da bi grad
nja asfaltne ceste prišla v 
program javnih del. Pri 
gradnji so občani pripravlje
ni pomagati s samoprispev
kov. Cesta naj bi se po pred
logu nadaljevala čez Adleši- 
če na Preloko, toda čez na
seljena kraja Vrhovci in Žu- 
niči. S tem bi za turizem od
prli celotno dolino Kolpe 
in bi z asfaltom povezali 
preko žuniškega mostu ta 
del Slovenije s Hrvaško.

Projektant: inž. Mar
jan Lapajne

Opravičujemo se podjetju 
Pionir in arhitektu Marjanu 
Lapajnetu, ker smo v prejš
nji številki pomotoma zapi
sali, da je načrte za novo 
blagovnico v Črnomlju izde
lal inž. Danilo Lapajne, nje
gov brat.

tala pa je vrsta nerešenih in 
odprtih vprašanj na družbe- 
no-političnem in socialno-eko- 
nomskem področju našega de
la. Posameznih težav pa se 
moramo lotevati načrtno, ob
delati jih moramo pogloblje
no ob vsestranski analizi. Po
vršnih ocen ne moremo več 
dajati. Zavedamo pa se lah-

ga odbornika. Trikrat so ga 
vabili na seje, vendar ni pri
šel in se tudi ni opravičil. 
Občani kakor tudi vaške or
ganizacije so tudi premalo se
znanjeni z delom občinske 
skupščine, zato sot zagrozili, 
da bodo odbornika odpoklica
li, če ne bo v redu opravljal 
svoje dolžnosti do volivcev.

Razpravljali so tudi o kme
tijstvu. Občani so mnenja, da 
bi morala zadruga bolje or
ganizirati odkup kmetijskih 
pridelkov in da bi morali 
strokovnjaki več prispevati k 
izobraževanju vaškega prebi
valstva.

Prav tako so imeli ljudje 
pripombe k delu sklada za 
stanovanjsko izgradnjo bor
cev. Želijo, da bi bilo delo 
upravnega sklada tudi v bo
doče javno in da bi na kon
ferencah SZDL večkrat obrav
navali poročilo sklada, kakor 
tudi poročilo o dodeljevanju 
priznavalnin.

Na Črešnjevcu nimajo svoje 
krajevne skupnosti, zato so 
predlagali, naj bi krajevna 
skupnost Semič vključila tudi 
njihovo področje v reševanje

Na novo izvoljeni
Na zadnji občinski konfe

renci Zveze komunistov v 
Črnomlju so bili v medob
činski svet ZK izvoljeni: inž. 
Martin Janžekovič, predsed
nik občinske skupščine, Jože 
Vajs, sekretar konference 
ZK, in Lojze šterk, predsed
nik občinske konference So
cialistične zveze.

!■■■■■■■■!

ČE V VAŠEM
DELOVNEM
KOLEKTIVU NI
POVERJENIKA
PREŠERNOVE
DRUŽBE,
POSTANITE
TOVI.

ko, da naša hotenja ne bodo 
ugajala vsem in da bomo na
leteli na nasprotna mišljenja. 
Današnji čas zahteva od ko
munistov, da krepimo samo
upravno pot demokracije in 
sproti razrešujemo ovire. Po
trebno je zavzetejše delo pri 
spremembah samoupravnih 
aktov, ki jih nalaga pet
najsti amandma, proučiti pa 
bi morali tudi samoupravne 
odnose med matičnim podje
tjem s sedežem izven občine 
in obratom pri nas, kajti sa-

drobnih vaških zadev. Glede 
večjih del, ki so v vasi po
trebna, npr. gradnje vodovo
da, pa predlagajo, naj bi 
Črešnjevec upoštevali pri no
vem občinskem programu 
javnih del.

Od 135 vabljenih delavcev 
iz Cmomeljske občine, ki so 
šli v tujino prek zavoda za 
zaposlovanje, se jih je več 
kot 60 udeležilo posveta v 
Črnomlju. Občinski sindikal
ni svet je organiziral razgo
vor, na katerem so bili tudi 
predstavniki občine, družbe- 
no-političnih organizacij, za
voda za zaposlovanje, zavoda 
za socialno zavarovanje in 
banke.

Ugotovili so, kako se godi 
našim delavcem v tujih pod
jetjih in ali se delodajalci dr
žijo pogodb ter načel med
narodne konvencije. Več na
ših delavcev, pretežno zapo
slenih v Nemčiji, je poveda
lo, da je spoštovanje pogodb 
zelo različno. Graje pa so 
vredni tudi nekateri naši po
samezniki. Nekaj je takih, 
ki ne prihajajo redno na de
lo, se večkrat opijajo in jem
ljejo večje akontacije na za
služek, nato pa odidejo. Ta
ki jemljejo ugled in škodu
jejo tudi drugim, poštenom 
Jugoslovanom.

Sestanek je bil zelo kori
sten za obe strani. Delav
cem so svetovali, naj se obra-

moupravni odnosi niso raz
viti.

Konferenca se je dotaknila 
tudi vprašanja nerazvitih po
dročij in dela resolucije, ki 
je tem vprašanjem posvečen. 
Ugotovili so, da so komunisti 
v črnomeljski občini dali že 
več pobud za razne oblike, 
stopnje in smeri združevanja 
v gospodarstvu, vendar tisti, 
ki se o zadevi pogovarjajo, 
gledajo s stališča bogatejšega 
do siromaka. Tako prihaja do 
teženj, naj bi se ekonomski 
sistem razvijal brez zakoni
tosti samoupravnega tržnega 
gospodarstva. Menili so, da 
se morajo komunisti odločno 
zavzemati za hitrejšo gospo
darsko rast prek sklada za 
nerazvite ali banke za razvoj. 
Vlaganja pa naj bi potekala 
na osnovi dobro zastavljenega 
dolgoročnega načrta občine.

Konferenca je izvolila tudi 
nove organe.. Za sekretarja 
je bil ponovno izvoljen Jože 
Vajs, v 13-članskem komiteju 
pa je 10 novih ljudi. Prav ta
ko so izvolili častnj razsodi
šče, revizijsko komisijo ter 
stalne komisije. Sklenili so, 
naj komisije do konca januar
ja sestavijo delovni načrt, o 
katerem bo nato razpravljala 
konferenca sredi februarja.

čajo po pomoč v primeru 
nespoštovanja delovnih po
godb k tamkajšnjim sindikal
nim organizacijam ali na
šim konzularnim predstavni
štvom. Pri uveljavljanju svo
jih pravic pa bi morali na
stopati bolj organizirano.

Zmenili so se, da bo do-

Niti najstarejši ljudje ne 
pomnijo, da bi bilo kdaj to
liko roparic kot letos. Najbolj 
so se razmnožile lisice in kra
gulji. Fazanov v semiškem 
koncu skoroda ni več. V zim
skem času so lisice roparice 
še bolj predrzne, po plen pri
hajajo naravnost v kokošnja
ke.

Lovci iz družine Smuk-Se- 
mič so v zadnjem času na 
mnogih krajih v svojem lovi
šču nastavili hud strup strih- 
nin, namenjen roparicam. 
Strup pa je zelo nevaren, za-

Za starejše blažje 
davke

V Tuševem dolu so na kon
ferenci Socialistične zveze ve
liko razpravljali o kmetijstvu. 
Prav v teh predelih so na po
sestvih ostali ostareli ljudje, 
mladina pa je odšla. Ker pri
delka ni dosti, tudi davkov ne 
morejo plačevati. Ljudje se 
zavzemajo za milejšo davčno 
politiko do starejših kmeto
valcev, kakor tudi za boljše 
možnosti pri nabavi kmetij
skih strojev. Med krajevnimi 
problemi pa je vodovod na 
prvem mestu, zato razprav
ljajo o možnosti, da bi vodo
vod iz Jelševnika podaljšali 
do Tuševega dola. Vaška pota 
so slaba, najbolj pa sta po
trebni popravil cesti proti 
Stražnjemu vrhu in Naklemu.

Kdo so člani?
Občinska skupščina je ime

novala upravni odbor sklada 
za pospeševanje kmetijsktva. 
Predsednik je Franc Kure, 
kmetijski tehnik iz Črnomlja, 
člani pa so: inž. Malka Ste
fančič, referentka za kmetij
stvo na občini, Jože 2vab — 
odbornik, Danilo Rus — ve
terinar, Rajko Stefančič — od
bornik, Franc Malnarič — 
kmet iz Krupe, Jože Butala — 
gozdarski tehnik, Janez štru- 
celj — kmet iz Gribelj in Ivan 
Požek — kmet iz Velikih sel.

mače vodstvo sindikata z 
izseljenimi delavca poslej v 
stalnih stikih, podobne raz
govore pa bodo imeli tudi s 
tistimi, ki so šlr v tujino na 
lastno pest in so še manj se
znanjeni s pravicami in dolž
nostmi našega človeka v tu
ji državi.

to lovci opozarjajo, naj bodo 
psi priklenjeni in naj jih go
spodarji ne puščajo v gozdo
ve. Nevarno pa je tudi pogi
nulo lisico odirati, kdor ne 
ve, kako je treba z zastrup
ljeno živaljo ravnati. Najbolje 
je tako lisico predati lovcem.

Uničevalno akcijo semiških 
lovcev ljudje podpirajo, me
nijo pa, da bi roparice naj
učinkoviteje uničili z ampu
lami ciankalija, ki pa jih ne 
smejo nastavljati.

K. W.

Cenjene odjemalce obveščamo, da smo v tem me
secu zopet pričeli prodajati vse tekstilno blago in 
konfekcijo na 5-mesečno brezobrestno odplačilo.

■O e l e l e k s l i l ČRNOMELJ

ČRNOMALJSKI DROBIR
■  POKOPALIŠČE V VOJNI VA

SI je  bilo do prejšn jega tedna 
nedostopno z vozili. K rajevna 
skupnost je  poskrbela, da  so z 
buldožerjem  očistili cesto. N epre
hoden je  bil zlasti del Vojinske 
ceste, k jer se je  sneg usipal s 
s treh  in  je  v velikih kup ih  ležal 
na cesti.

■  ŠTAB ZA ELEMENTARNE 
NESREČE še vedno zbira  pomoč 
za B anjaluko in prizadete v B o
senski k ra jin i. V Črnomeljski ob
čini so že prispevala skoro vsa 
pod je tja  iz svojih skladov, kakor 
tudi zaposleni od osebnih dohod
kov. Po terenu zbirajo  pom oč k ra 
jevne organizacije RK. Doslej so 
zbrali 117.000 din pomoči.

■  PRISPEVEK ZA UPORABO 
MESTNEGA ZEMLJIŠČA je  čmo- 
m eljska občina sprejela  Sele konec 
lanskega leta, pob ira ti pa  ga bodo 
začeli od 1. jan u a rja  dalje . Za 
stanovanja  v družbeni lasti bodo 
pobira li prispevek skupaj s s tana 
rino, lastn ik i stanovarvj te r gospo

darske organizacije pa  m orajo  po.

slati prijavo  o uporabnih površi
nah na občino. Od m etra  uporab 
ne stanovanjske površine in po 
slovnih prostorov se plača v Čr
nom lju in Loki 0.12 din, v Kani
žarici in Kočevju pa 0.08 d in  na 
mesec.

■  PRIHODNJO SOBOTO IN NE. 
DELJO, 17. in 18. jan u arja , bo v 
Črnom lju m askerski sem inar. Vo
dil ga bo strokovn jak  iz L jub lja 
ne M aks F urijan . Prav bi bilo, če 
bi se sem inarja  udeležilo čimveč 
Belokranjcev, ki se ukvarja jo  z 
odrsko dejavnostjo .

■  V LETU 190!) JE  BILO v ob 
čini na novo zgrajenih 40 d ru 
žinskih hiš, v g radnji pa  je  še več 
kot 200 poslopij zasebnih lastn i
kov. Največ novih hiš Je zraslo v 
Črnom lju in okolici m esta  te r na 
sem iškem  področju.

■  MRTVAŠNICA 2E  STOJI — 
K akor Je bilo obljubljeno, so ko
nec lanskega leta začeli graditi 
m rtvašnico na pokopališču v Vojni 
vasi. S tavba je  pod streho, sneg 
pa Je dela Lrenutno prekinil.

JOŽE HUTAR

M J š P

SNKG JE DRAGA NADLOGA — Odjuga je za siromašne krajevne skupnosti, 
kakršna je črnomaljska, prava blagodat. Snega je v Črnomlju veliko več kot 
drugje po Dolenjskem, čiščenje mestnih ulic in odvažanje snega pa vsakokrat 
velja 5000 din. V letošnji zimi so imeli prejšnji teden že četrto očiščevalno

akcijo. (Foto: R. Bačer)

Odborniku so zagrozili z odpoklicem
Občani Črešnjevca so si na sestanku dali duška -  Kritika in pohvala

Kako živijo naši delavci na tujem?
Ko so  bili med prazniki na obisku v domačih krajih, so s e  naši delavci 

na tujem prvič sestali s predstavniki občine in sindikata

Roparicam najhujši strup
Semiški lovci so v svojih loviščih nastavili 

strihnin -  Strup je nevaren tudi za pse

NOVICE
diRormljskJi komarut
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„Bil sem ogoljufan“
Matiji Brunskoletu s Hrasta je v novem vi
nogradu namesto modre frankinje zrasel 
prokupac -  Cepljenke je kupil na sejmu

Gostilničar s Hrastja je 
besen, da je kaj. Ondan 
je pravil, kako mu je žal, 
da ga je zapeljala nizka 
cena trsnih cepljenk na 
metliškem trgu. Takole je 
povedal:

— Leta 1967 sem zasaje- 
val obnovljeni vinograd na 
Lokvici. Okoli 1200 trt sem 
kupil v metliški zadrugi,

kakih 1000 cepljenk pa pri 
nekem srbskem prodajal
cu na sejmu v Metliki. 
Možakar mi je dal celo

garancijo, da sem kupil 
kraljevino in modro fran
kinjo, a kaj mi listek po
maga, ko človeka ne bom 
nikdar več videl. Naj grem 
za njim v Srbijo, če je 
sploh dal pravi naslov, 
in si nakopljem dodatne 
stroške?

Trte sem posadil, a iz 
cepljenk, kupljenih v zad
rugi, je zraslo res to, kar 
sem pričakoval, namesto 
kraljevine in modre fran
kinje, kupljene na sejmu, 
sem letos trgal plemenko 
in prokupac. Bil sem moč
no ogoljufan!

Odločil sem se, da bom 
po treh letih posekal kakih 
800 srbskih tr t in jih na
domestil za zadržnim trs
nim materialom. Nikdar 
več pa ne mislim kupova
ti na sejmu in tudi dru
gim vinogradnikom pripo
ročam, naj se neznanih 
prodajalcev ogibajo, četudi 
ponujajo garancijo.

Izkušnjo znanega vino
gradnika velja upoštevati, 
kajti ob prvi odjugi bodo 
na metliškem trgu spet 
neznanci ponujali garanti
rane cepljenke.

PO SLEDEH PISMA BREZ PODPISA

Je v Metliki kruh ali ga ni?
Ni prvič Metlika razdeljena v dva tabora. Tokrat gre za starega in novega 
upravnika pekarije, preskrba s kruhom pa je osnova, na kateri posa

mezniki zbirajo dokaze -  Kaj so povedale gospodinje?

/rgr& ćtnjo novega k u ltu rn e g a  c/oma. v A tetl/k/) a l/p o : ga. 

posa/r&žrt/A’//rk o r/s c a /o  osebne kor/st/#Vse k a k o r  to/

/7?orafa utre/oaS/ t/y cy /n s ka  /nspekc/ja, A //o  v s r /e tb & f  

Jbekarr/// že  zć/o pogrešajo.

če je  z e  san? upravo/k metl/sAe p e k a rje  &  lot/ko  'J - “

J 'Aen.da b/ o rg a n /z /ra l p r a ln o  delo / 7p ra v /trie pro a 'a jn e  

I odnose dopotrošn/kov/&  to flio ra t/ s to rit-/jireas favn /k /
*  komb/nata,, Z /to  -  L jub ljano /, katereg a  ctelcn/na enota  je  tu- 

k a r/ja  /Vet//k a "  Zaresj S laba s tika  ta  A o . v'et/kega /n  

cenjenega, fcomb/n a  ta.

^Vl/uano nros/mo vse t/ste. k /lah ko  u kreo a /o  n a in o ro a a a /o

Več anonim nih pisem  kroži po Metliki, eno pa sm o dobili tudi v uredništvu. 
Iz vsebine fo tokopije lahko sklepam o, da pisec dobro pozna n o tran je  odno
se v pekariji. Poprečen po trošn ik  k ruha  se ne bi tako točno izražal in ne bi 
vedel, da je  m etliška pekarija  »delovna enota kom binata Žito Ljubljana«.

„V našo hišo nimaš vstopa"!
Nekateri Metličani grozijo inkasantu, ki pobira 

prispevek za uporabo mestnega zemljišča

Dobili sm o pism o brez podpisa, v katerem  nas 
nekdo opozarja na hud  m etliški problem : da ni u re 
jena p resk rb a  s kruhom , da je  k ruh  slab, da pekarija  
sploh nim a rednega delovnega časa in da se občina 
za težave potrošnikov sploh ne zmeni. Pisec ni bil 
toliko junaka, da bi se podpisal, zato sm o hoteli ovad
bo preveriti. Na cesti, v trgovinah ali u rad ih  sm o več 
občanov vprašali, če so z oskrbo k ruha zadovoljni. 
Sledi še izjava predstavnikov občine in pekarije .

Ni lažjega kot stresati jezo 
na človeka, ki pride po slu
žbeni dolžnosti v hišo pobirat 
obvezne prispevke. Inkasant, 
prav nič kriv, da je metliška 
občina leta 1966 sprejela orir 
lok o obveznem plačevanju 
prispevka za uporabo mestne
ga zemljišča, je pred kratkim 
marsikaj preslišal, pri petih 
strankah pa so ga celo grobo 
nagnali.

Začelo se je lani na eni iz
med občinskih sej, ko se je 
skupščina odločila za revizijo 
prispevka na pripombo ne
kega odbornika, češ da ni vse 
v redu. Tako sta uslužbenec 
občinske skupščine in inka
sant obiskovala domove ter 
ugotovila, da ponekod res 
premalo plačujejo, ker so do
zidali prostore ali pa niso 
pošteno prijavili površin.

Plačevanje po reviziji pa je 
povzročilo hudo kri, a ne bo 
nič pomagalo, ker je občin-

Zadružni hlevi 
spet polni

Lani je bilo 150 stojišč za 
živino v Mestnem logu praz
nih, zadnji dan pred iztekom 
starega leta pa so hleve na
polnili z živino. Metliška 
zadruga je šla v kooperacijo 
z večjim hrvaškim kombina
tom, s katerim pogodbeno 
sodeluje. Zadruga dobi živi
no, njena naloga je pitanje 
z lastno krmo. Zadruga ob
drži gnoj, ki ga potrebuje za 
vinograde, ko pač je živina 
spitana, je prodaja na trgu 
stvar kombinata. Padec cen 
se zadruge ne tiče in se ta
kim sodelovanjem nič ne tve
ga, čeravno zaslužek ni velik.
To je trenuten izhod, dokler 
ne bo položaj na trgu z ži
vino trdnejši.

ski odlok sprejet na osnovi 
zveznega temeljnega zakona, 
zbrana sredstva pa so name
njena urejanju komunalnih

zadev v mestu.
Medtem ko velika večina 

občanov, rada ali ne, mirno 
plača občini, kar je njenega, 
pa je pet dokaj premožnih 
zavezancev prispevka inka
santu pokazalo vrata. Gre za 
neprimerno in nekulturno ve
denje — ali ne?

0  ANGELA MIHELČIČ, us
lužbenka muzeja: — Vsak 
dan kupim kruh že zjutraj,, 
preden grem v službo, še 
vedno sem ga dobila.

Po terenu 
sestanki borcev

Januarja se bodo začele in 
8. februarja končale krajevne 
konference Združenja zveze 
borcev in invalidske organi
zacije. Na sestankih po te
renu bodo obravnavali eno
letno delo,- volili bodo nove 
odbore ter skušali bodoče 
delo usmeriti bolj v politčno 
plat.

Mali oglas,
ki pa objavite » Dolenjskem 
listu — zanesljiv uspeh! Prebe
re na 150 000 gospodinj, vdov- 
cev. kmetovalcev, dijakov, 
uslužbenk In volakov doma In 
po svetu! Poizkusite!

Enkrat in pol peš okoli 
zemeljskega ekvatorja

V dvajsetih letih je Jože Kump s Stražnjega 
vrha naredil v glavnem peš do delovnega me

sta v črnomeljskem BELTU že 65.730 km

4. decembra je minilo 
21 let, kar je Jože Kump 
prestopil prag livarne v 
Črnomlju, tu pa je delal 
dve leti še v stari Jugo
slaviji, ko je bilo podjet
je zasebna last.

— Kakšno del« oprav
ljate v BELTU danes in 
kako ste začeli?

— Vsa leta, odkar sem 
bil v livarni, ki se je ka
sneje priključila BELTU, 
sem skladiščnik. V prvot
ni livarni nas je bilo ma
lo, največ 30 delavcev. 
Naš kolektiv je zdaj tako 
velik, da se med seboj 
vsi sploh ne poznamo.

— Kako samoupravljav
ci gledate na razvoj to
varne?

— Ko se je samouprav
ljanje začelo, sem bil šest 
let v upravnem odboru. 
Seveda smo vsi veseli na
predka, zavedamo pa se, 
da je plod naših žuljev. 
Vsa leta smo gradili pod
jetje, zato zaslužki niso 
bili nikdar dobri in še 
danes niso. Ob današnji 
draginji ni lahko živeti z 
majhno plačo.

— Kako torej preživ
ljate družino?

— Imam še dva nepre
skrbljena otroka. Do
ma v Stražnjem vrhu 
imam nekaj zemlje, toli
ko, da smo na svojem.
V službo sem hodil do 
pred nedavnim peš. Vsak 
dan 5 kilometrov do BEL- 
TA in spet toliko nazaj. 
Zadnje Čase se vozim z 
mopedom, če je lepo vre
me.

— Ali vam tolikšen na
por ni škodljiv pri zdrav
ju?

— 2e dolgo sem bole
hen in to me najbolj te
ži. Premestili so me že 
na lažje delovno mesto, 
medtem pa so se razme
re spremenile, tako da 
moje del0 danes nj prav 
nič lahko. Raje pa trpim, 
kot da bi se v kolektivu

' kregal.
— Ali znajo mlajši v 

kolektivu ceniti vaš trud 
in več kot 20-letno delo v 
kolektivu?

— Do zdaj ni bilo ču
titi, da bi nas starejše 
kdo posebno cenil. Lepe 
besede, izrečene v čast 
dolgoletnim delavcem, smo 
slišali šele pred kratkim 
na tovarniški proslavi.

R.B.

0  MARIJA STANKOVIČ s
Krašnjega vrha: — Do 11. 
ure, ko je pekarija odprta, 
je kruh zmeraj na razpola
go. Kadar pridem v Metliko, 
ga kupim- Kruh je dober in 
nimam pritožb.

0  MEŽNARŠIČ (imena ni 
hotela povedati), uslužbenka 
komunale: — Kruh sem zad
nje čase večkrat pekla do
ma, ker ga večkrat zmanjka, 
dobila pa sem tudi že nesla
nega. Kifeljcev ali žemelj 
skoro vsak dan ob malici 
manjka.

*  ALOJZ SKOLIBER, up
ravnik samopostrežbe: — 
Preskrba s kruhom se je že 
pred prazniki izboljšala. V 
naši prodajalni prodamo na 
dan okoli 300 kg kruha, mo
ram pa reči, da z nobenim 
blagom nimamo toliko težav 
kot ravno s tem osnovnim 
živilom. Novi upravnik je 
zelo prizadeven, če trenutno 
kruha zmanjka, takoj speče
jo novega in strankam pove
mo, naj se oglasijo čez dve 
uri.

#  STANKA ŠVAJGER,
prodajalka v bifeju: — Zju
traj vedno dobim kruh, sli
šala pa sem, da ga kasneje 
večkrat zmanjka. Tudi čez 
kvaliteto se ne morem nič 
pritožiti.

% BARBARA RUS, gospo
dinja iz Svržakov: — Polbeli 
kruh iz metliške pekarije je 
boljši kot potica. Kruh stal
no kupujem in še vedno 
sem ga dobila. Nikdar nisem 
slišala pritožb, razen za 29. 
november, ko so menda pro
dajali starega.

•  ANKA PERICAK, gos
podinja iz Bubnjarcev: — 
Mi smo z metliškim kruhom 
zelo zadovoljni. Jemljemo 
ga tudi v večjih količinah. 
Pred novoletnimi prazniki 
smo imeli ohcet. Kruh smo 
kupili v Metliki in vsi so 
ga hvalili.

•  Inž. IVAN KOSTELEC

Martin Zupančič, novi up
ravnik pekarije, pravi: »Ni
sem mislil, da bom naletel 
na tako velike težave . . .«

#  MARTIN ZUPANČIČ,
novi upravnik pekarije: — 
Nisem mislil, da bom naletel 
na take težave. Tržišča ne 
poznam! Ko sem prevzel, 
nisem imel pojma, koliko 
kruha je treba speči v posa
meznih dneh, bivši upravnik 
pa ni pustil nobene evidence 
ne navodil. V pisarni sem 
dobil le podatke o 10-dnevni 
porabi kruha, kakor priha
jajo naročila, z dnevno po
rabo in peko pa smo tvega
li. Zdaj sam ustvarjam evi
denco in si prizadevam 
strankam ustreči. Ce kruha 
zmanjka, t ga takoj spet pe
čemo in v dveh urah ga 
stranke lahko dobijo. Upam, 
da bodo te začetne težave 
kmalu odpravljene.

Dva koraka naprej, 
enega nazaj

V Metliki je precej snega 
in čiščenje ulic ni zadovolji
vo. Občani to dobro občutijo, 
ko se mimo velikih kupov 
snega po sneženi brozgi ko
maj prebijajo po opravkih. 
Komunala odvaža in čisti 
sneg samo z glavne ulice, 
občanov pa nihče ne zave
zuje čistiti pločnike pred hi
šami. Ker ni občinskega od
loka, je čiščenje pločnikov 
pred hišami prepuščeno do
bri volji lasjtnika. Najbrž 
dolgo tega nereda ne bo mo
goče trpeti.

150 starih stanovanj

Stanovanjska enota metli
škega komunalnega podjetja 
ima v oskrbi 150 stanovanj v 
starih hišah. V Metliki so že 
precej starih stanovanj po
pravili, v prihodnje pa se bo
do s popravili ukvarjali v 
Gradcu. Večja preureditvena 
dela so predvidena zlasti v 
gradu. Težko pa je, ker po
pravila zahtevajo veliko de
narja, dosti več, kot ga je 
pri komunali na razpolago.

V Metliki 105 prebi
valcev več

Prebivalstvo Metlike Je tu
di lani zmerno naraščalo in 
je od 2061 prebivalcev v le
tu 1968 do konca lanskega 
leta naraslo na 2166 prebi
valcev. Dne 31. decembra
1969 je bilo na metliškem ma
tičnem uradu registriranih 
986 moških in 1180 žensk. 
Zadnje so torej v večini, če
prav se je v lanskem pri
rastku tehtnica nagnila na 
stran moških (57 moških in 
48 žensk). /•

Gradac: kupi snega
Odjuga je tudi v Gradcu 

povzročila, da se Je sneg 
usipal s streh. Promet je bil 
oviran, ko je velik kup sne
ga zdrsnil s hiš ob glavni ce
sti na tla, avtomobili pa so 
tedaj vozili v obe smeri. Pre
den so z lopatami Gradčani 
sneg odmetali, bi se že lah
ko zgodila nesreča, ko ne bi 
bili vozniki skrajno pazljivi.

Mesarji sodeluieio
V zadnjem času sta začeli 

tesno sodelovati podjetji Me
snica in klavnica v Metliki 
ter podjetje iste vrste v Čr
nomlju. Črnomaljska klavni
ca po novih predpisih nima 
pogojev za klanje živine, za
to so se zmenili za začasno 
novost. Živino koljejo v Met
liki, meso pa dovažajo v čr
nomaljske prodajalne. Pre
skrba z mesom je za potroš
nike urejena, v kratkem pa 
bodo za obe mesni podjetji 
našli trajnejšo rešitev.

SPREHOD PO METLIKI
■  PRVI SEMENJ V LETOŠ

NJEM LETU v torek, 6. januar
ja , ni bil dosti prida. K tem u je 
precej pripom oglo slabo vreme, 
saj s ta  nenadna odjuga, dež in 
ponovni sn4>g sprem enila ceste v 
potoke vode in  snežno brozgo. Na 
trgu  je  bilo le nekaj stojnic. Tudi 
klopi, nam enjene prodajalkam  
poljskih pridelkov, so bile skoraj 
prazne. Nekoliko živahneje je b i
lo na  živinskem sejm u. Tu je ce
na prašičem  padla; od prejšn jih  
8,50 din n a  7,80 do 8,00 d in  za k i
logram  žive teže.

■  PO KRATKI OTOPLITVI je 
p re jšn ji teden spet pritisn il zme
ren  mraz. K er se sneg ni več to 
p il, so pričele ekipe delavcev ko 
m unalnega pod jetja  č istiti zatrpa 
ne ulice in odvažati sneg s kami-

• onom. Tako je  vožnja po m estu 
lažja in  varnejša.

■  ŽE MINULO POLETJE SO 
m ladi m etliški sm učarji na lastno 
pobudo izsekali precejšen pas drev
ja  na  M estnem bregu in tu  nap ra 
vili sm učarsko skakalnioo. Vendar 
je  ta  p restrm a in bi lahko p ri

podpredsednik občinske sku
pščine: — Zaradi pogostih 
pritožb lani, da preskrba s 
kruhom ni urejena, je prišlo 
v pekariji do zamenjave di
rektorja, torej ni res, da bi 
občina nezainteresirano šla 
mimo potrošnikovih težav. 
Imeli smo tudi več razgovo
rov 5 podjetjem 2ITO. S ka
kšnimi težavami pa se sre
čuje novi upravnik, naj pove 
skm.

skakanju  prišlo do usodnih pad
cev. Razen tega tik  pod skakaln i
co teče potok O brh in bi ga bilo 
treba prej prem ostiti. Zato so p re 
povedali uporab lja ti to skakalnico.

■  POSTNI NABIRALNIK so 
pred k ratk im  prem estili s Fuxove 
hiše na Dragah n a  Flajšm anovo 
hišo na M estnem trgu . V tej hiši 
je nam reč tra fika  in je zato zlasti 
tujcem , ki poleti tu  kupujejo in 
p išejo razglednice, na  moč p rik lad 
no, da im ajo nabiraln ik  takoj pri 
roki. Vsega je zdaj M etliki šest 
poštnih nabiralnikov: na pošti, p ri 
F lajšm anu, p ri K opiniču v Požegu, 
na bivši M uchovi hiši, na Zivkovi- 
čevi hiši in na  M ercatorjevi sam o
postrežni trgovini. Ko bo v pre
urejeni Puxovi hiši na  Dragah od
p rt nov lokal M etalke, bodo tudi 
t ja  nam estili poštni nabiralnik.

■  V TOVARNI BETI so imeli 
zaposleni okoli novega leta 14- 
dnevni dopust zaradi montaže no
vih strojev. Ta dopust so nadom e
stili že v p rejšn jem  letu, s tem  
da so delali ob prostih  sobotah in 
nedeljah.

mmmm



PRVA KONFERENCA OBČINSKE ORGANIZACIJE SZDL

Hitreje uresničiti volilni program
V nedeljo, 11. januarja, s e  je prvič sestala novoizvoljena občinska konfe
renca SZDL Novo mesto in izvolila nov izvršni odbor, za predsednika 

občinske konference SZDL pa Francija Bega

Voda za petdeset let
Ali je izvir Prinovec v Družinski vasi res pre

topel? Ga bodo ohladili z vrtanji?

Bela cerkev bo med prvimi kraji, ki bodo dobili 
pitno vodo iz novega vodovoda z zajetjem  pri Zor
ko vem mlinu v Družinski vasi. Zajetje Prinovec naj 
bi namreč uredili že letos, prihodnje leto pa speljali 
vodovod do Novega mesta. S tem  bi v Novem me
stu  odpravili pomanjkanje pitne vode.

Izobraževanje 
v sindikatu

Občinski sindikalni svet 
Novo mesto pripravlja izo
braževalni program za sindi
kalne delavce iz delovnih or
ganizacij. Program bo ločen 
za skupino industrije in 
gradbeništvo, za družbene de
javnosti in za storitvene de
javnosti, kmetijstvo, živilsko 
in tobačno industrijo ter 
promet in zveze. Na trodnev
nih seminarjih, ki se bodo 
začeli v februarju, bodo pre
davali večinoma strokovnja
ki za posamezna področja, 
ki bodo prišli iz Ljubljane.

Prvi izpiti na konfek
cijski šoli

V januarju bodo slušatelji 
višje konfekcijske šole, loče
nega oddelka mariborske 
višje tehnične šole za teks
tilno tehnologijo, opravljali 
prvi izpit. Na ta oddelek so 
vpisani delavci iz »Novote- 
ksa«, metliške »Beti« in iz 
»Laboda«. Slušateljem, ki 
obiskujejo predavanja na 
novomeškem Zavodu za pro
duktivnost dela in izobraže
vanje kadrov, predavajo pri
znani strokovnjaki.

Ni ločnic med mladimi
Dijaki oddelka ljubljanske 

srednje tehnične šole za les
no stroko, ki obiskujejo po
uk v Novem mestu, so pred
vsem iz Straškega okoliša.
V minulem šolskem polletju 
so že navezali tesnejše stike 
z gimnazijci in dijakinjami 
šole za zdravstvene delavce. 
Na šoli so ustanovili tudi 
mladinski aktiv. Na sestan
kih se dijaki pogovarjajo o 
težavah, zavzemajo pa se tu
di za tesnejše sodelovanje z 
drugimi srednješolci. Menijo, 
da med mladimi ne sme biti 
nikakih ločnic.

Pošiljka peči
V ELEKTROTEHNI na no- 

vomeškem Glavnem trgu 
imajo spet na zalogi plinske 
peči AIDA-super. Prispela je 
tudi pošiljka električnih pe
či ELRA, ki jih prodajajo po 
114,45 din. Električne RADIA
TORJE s termostatom lahko 
dobite z 10 do 12 rebri.

Novost v prodajalni je 
najmanjši super avtomatski
pralni stroj BIO z 11 opera
cijami. Posebnost je tudi 
kombinirani štedilnik GO
RENJE 316 G super lux z 
dvema električnima plošča
ma in 4 plinskimi. (PO-E)

Ob skupščinskih volitvah 
spomladi 1969 je občinska 
konferenca SZDL Novo me
sto sprejela volilni program, 
v katerem se je opredelila 
za nekatera vprašanja na
daljnjega družbenega razvoja 
v občini. Program zavezuje 
občinsko organizacijo Sociali-

Novi člani 
izvršnega odbora

Na občinski konferenci 
SZDL Novo mesto so bili 
v nedeljo, 11. januarja iz
voljeni naslednji člani iz
vršnega odbora: Franc 
Beg, Zvone Perc, inž. Ni
ko Rihar, Dušan Zupanc, 
Jože Cvitkovič, Zvone Šu- 
šterič, Anica Janko,
Francka Slak, Janez Slap
nik ml., inž. Vlado Pavec 
in Franc Avsec. V nad
zorni odbor pa Drago 
Rozemberger, inž. Danica 
Belopav'ovič in Franc Za
gorc.

stične zveze v občini, da 
spremlja in ugotavlja, kako 
se ta izvaja prek tistih druž
benih dejavnikov, ki so po 
svoji družbeni vlogi usposob
ljeni in pooblaščeni za reše
vanje določenih nalog, ki jih 
volilni program zajema.

Člani SZDL so se na ne
deljski konferenci zavzeli, da 
se vprašanja, ki so bt!a spre
jeta v programu, hitreje re
šujejo, čeprav so nekatera 
dolgoročnejša. Glavni pouda
rek na konferenci je bil to
rej dan vlogi in mestu So
cialistične zveze v občini, vo
litvam novega občinskega 
vodstva SZDL, sprejetju os
nutka pravil in potrditvi 
sekcij za kmetijstvo in go
zdarstvo oziroma za družbe
no aktivnost žensk.

Nekaj najbolj zanimivih 
razprav:

■  JOŽE CVITKOVIČ: se
je zavzel za hitrejše reševa
nje dolgoročnejših vprašanj, 
ki zadevajo življenje našega 
kmeta. Odločno zagovarja ja
sno začrtano politiko zaseb
nega kmetijstva, s katero bi

lahko rešili tudi vrsto soci
alnih vprašanj, ki so naj
bolj pereča ravno na tem 
področju.

■  VIKTOR AVBELJ: je 
omenil, da je bila javna raz
prava o gozdarstvu zgovoren 
dokaz, kako s« dajo člani 
SZDL vključiti v obravnava
nje nekega zanimivega vpra
šanja. Navdušil se je za po
dobno razpravo tudi o kme
tijstvu, ki naj bi podprla 
kmetijsko zadružništvo. Obe
nem se je zavzel še za sred
njeročni 5-letni načrt gospo
darskega razvoja, dogovarja
nje in sodelovanje med raz
nimi panogami gospodarstva 
ter za pomoč manj razvitim 
področjem.

■  JOŽE SUHADOLNIK: je 
postregel s podatkom, da je 
v novomeški občini še 1,5 
odst. šoloobveznih otrok, ki

V novem obratu na Grab
nu bodo postopoma zaposlili 
večje število novih delavcev, 
ki jih bodo prej priučili v 
sodelovanju z Zavodom za za
poslovanje Novo mesto.

V ELI pripravljajo nekaj 
novih proizvodov za gretje 
prostorov. Takšne izdelke smo 
do zdaj uvažali. Kakšni bodo 
ti proizvodi, zaenkrat še no 
povedo, bodo pa nekaj svoj
stvenega in ne predragi. Pre
den bodo začeli s proizvod
njo, jih nameravajo patenti
rati.

Vzporedno z novo proizvod
njo razvijajo in dopolnjujejo
• «

ne obiskujejo šole; seveda 
je mislil ciganske otroke. 
Poudaril je tudi kritično sta
nje v trgovini in gostinstvu 
novomeške občine, gledano s 
stališča integracije.

■  NADA GOSTIč: se je 
navdušila za vzgojno sveto
valnico v Novem mestu. 
Opozorila je tudi na spreme
njen odnos do staršev, ki od
hajajo v tujino, otroke pa 
puščajo tetam, babicam, ce
sti itd.

V razpravi so sodelovali 
še: dr. Albin Pečavar, Rudi 
Mraz, Boris Gabrič in Miha 
Somrak.

Na konferenci so izvolili 
tudi nov, 11-članski izvršni 
odbor in tri člane nadzorne
ga odbora. Za predsednika 
občinske konference je bil 
ponovno izvoljen FRANCI 
BEG. Sd

osnovo: kabelske splete in 
čeveljčke. Leta 1968 so ustva
rili za 7,530.000 din vrednosti, 
lani pa so povečali vrednost 
proizvodnje in ustvarili
12,500 000 din vrednosti. Pri 
tem so povečali število zapo
slenih za 25 odstotkov.

Vse lansko leto je bilo ELI 
v na j več j o pomoč poslovno 
sodelovanje z NOVOTEHNO 
iz Novega mesta.. To sodelo
vanje jo je rešilo mnogih te
žav, ki bi jih ELA sama le 
stežka zmogla. V poslovnem 
sodelovanju s trgovskim pod. 
jetjem NOVOTEHNA so re
ševali zlasti še vedno pereče 
vprašanje obratnih sredstev, 
saj v okviru tega sodelovanja 
NOVOTEHNA zanje nabavlja 
vse potrebne surovine in 
hkrati prodaja večino njiho
vih izdelkov.

Za razumevanje so hvaležni

SNEG VAM 
GROZM

Ko hodite v dneh odju
ge po Novem mestu in 
kje drugod, pazite na 
svoje življenje! Kaj lahko 
se vam zgodi, da se bo s 
strehe, mimo katere gre
ste po pločniku, usula na 
glavo več sto kilogramov 
težka masa snega, če vas 
bodo sploščenega kot pa
pir odnesli.v bolnico, bo
ste imeli še srečo, v naj
slabšem primeru pa bodo 
vaši svojci dobili zavaro
valno premijo. Predpisa, 
ki bi določal, da morajo 
imeti strehe, obrnjene 
proti javnim ulicam ko
vinsko ograjo, ki zadržuje 
v odjugi sneg, namreč 
preprosto ni! če se pro
jektant, ki je delal načrt, 
spomni na varnost ubogih 
zemljanov, ki bodo hodi
li tudi pozimi mimo hiše, 
bo predvidel snegolov, v 
nasprotnem pa boste pri
siljeni prodajati glavo! 
Upoštevajte to dotlej, ko 
bo sneg skopnel!

Meritve so pokazale, da 
ima Prinovec neizčrpne koli-

Led je polomil 
stopnišče

Nekateri stanovanjski blo
ki na Mestnih njivah so brez 
snegolovov na delu strehe, ki 
je obrnjen na pročelje stav
be. Led in sneg, ki je zgr
mel s strehe, je letos udrl 
stopnišče, ki vodi v stavbo 
pri več blokih, isto pa se je 
zgodilo že lani. Ob dejstvu, 
da sta led in sneg s svojo 
težo udrla betonsko stopni
šče, lahko samo ugibamo, 
kaj bi bilo s človekom, ki 
bi v trenutku, ko je oboje 
zgrmelo s strehe, slučajno 
stal na stopnišču!

tudi Dolenjski banki in hra
nilnici Novo mesto, ki jim 
je v okviru svojih možnosti 
omogočila kredite za nakup 
prepotrebne strojne opreme 
za novo proizvodnjo.

Še 80 delavcev več 
v NOVOTEKSU

V »Novoteksru« so pred 
kratkim sprejeli 80 deklet 
in fantov, ki so v lanskem 
šolskem letu uspešno dokon
čali osemletko. Zdaj obisku
jejo novi delavci šolo za pri- 
učitev v konfekciji, šola bo 
trajala štiri do pet mesecev, 
pouk pa je razdeljen v tri 
dele. Delavci se bodo najprej 
seznanili s tehnologijo in po
menom tekstilne industrije, 
potem bodo spoznali praktič- 
no znanje v tekstilni stroki, 
nazadnje pa še delo v kon
fekcijskem oddelku. Ko bo 
dograjen konfekcijski odde
lek in bo stekla redna pro
izvodnja, bodo v »Novoteksu« 
postopoma sprejemali še več 
mladih delavcev.

čine vode. Voda priteka na 
površje s hitrostjo 250 1 na 
sekundo. Menijo, da bi za
jetje preskrbelo s pitno vodo 
vsaj za 50 let Novo mesto 
in vse večje kraje v okolici: 
Šentjernej, Stražo, Dolenjske 
Toplice in še katerega.

Voda iz Prinovca je zdrava 
in se ne kali. Ker priteka na 
dan na topliškem območju, je 
nekoliko toplejša kot v drugih 
izvirih. To nekatere moti; me. 
nijo, da mora biti voda iz 
vodovoda dovolj hladna za 
pitje. Zato tudi še niso dali 
dokončne podpore za rešitev 
novomeškega vodovoda s tem 
zajetjem.

Pri novomeškem podjetju 
VODOVOD si glede toplejše 
vode, ki priteka iz Prinov
ca, ne delajo prevelikih skrbi, 
Prepričani so, da bi se dalo 
vodo za nekaj stopinj ohladi
ti. Z novimi vrtanji in razi
skavami bi toplo vodo ločili 
od hladne, pa bi bilo vpraša
nje rešeno. VODOVOD bi tu
di prispeval denar za delo.

Pri VODOVODU podpirajo 
rešitev, naj bi se novi no
vomeški vodovod napajal iz 
zajetja v Družinski vasi, ker 
je najcenejša, če bi se od
ločili za katero koli drugo 
zajetje, bi se stroški podvo
jili. Sicer pa morajo svojo 
besedo poleg strokovnjakov 
reči še gospodarstveniki in 
tudi občinska skupščina.

Dedek Mraz 
v Birčni vasi

Učenci osnovne šole v 
Birčni vasi so v lepo okra
šeni učilnici pričakali dedka 
Mraza. S svojim zvrhano 
polnim košem jih dedek ni 
razočaral. Z vrečkami, polni
mo dobrot je obdaroval 101 
učenca in 19 cicibanov, ki bo
do v prihodnjem šolskem le
tu začeli hoditi v 1. razred. 
Denar za obdaritev so prispe
vali krajevna skupnost, kra
jevne organizacije in pod
jetje DOLENJKA. Otroci so 
vsem iz srca hvaležni za no- 
voletna presenečenje. A. B.

NOVO MESTO V PODOBI
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Severna stran Glavnega trga
Pogled na severno stran Glavnega trga s 
sedanje Ceste komandanta Staneta, pred- 
tem Ljubljanske ceste, ob koncu 18. stoletja 
Seidengasse. Na levi strani so vidne arkade 
Bergmanove hiše, za njo Fichtenauova hiša 
(pošta), ob ustju sedanje Dilančeve ulice 
na levi dvonadstropna hiša nekdanjih no
vomeških usnjarjev Luserjev, na desni pa 
v sredi 19. stoletja Schwarzova gostilna 
(danes Mercatorjeva stavba, v njej so tudi

prostori uredništva Dolenjskega lista). Di- 
lančeva ulica je dobila tp naziv leta 1892 
na predlog zgodovinarja Ivana Vrhovca, ki 
je s tem hotel ohraniti spomin na bogato 
trgovsko rodovino Dilancev. Zadnja lastnica 
Dilančeve trgovine Felicitas je namreč vse 
premoženje zapustila mestu za ustanovo, iz 
katere sta vsako leto do leta 1914 po dve 
novomeški nevesti dobivali balo.

OBISK V NOVOMEŠKEM OBRTNEM PODJETJU ELA

Lani za 60 odst. večja proizvodnja
Podjetje ELA odpira na Grabnu obrat za spajkala -  V uspešnem poslov

nem sodelovanju z NOVOTEHNO so lani prvič presegli milijardo

Prve dni februarja bo ELA preselila na Graben v 
preurejene prostore obrat električnih spajkal, ki je 
do zdaj deloval v pretesnih in neprimernih prostorih. 
Proizvodnjo spajkal razvijajo zato, ker je ELA edini 
večji proizvajalec tega izdelka, odkar jo je podjetje 
ELRA iz šk ofje loke opustilo in jim  prepustilo proiz
vodnjo. Na Grabnu bodo že letos povečali proizvod
njo spajkal za 100 odstotkov in jo  iz dosedanje 
obrtniške spremenili v industrijsko.

M. J.

Dve vrednoti
Na plenumu občinske, 

ga sindikalnega sveta je 
nanesla beseda tudi na 
nagrajevanje in strokov
nost. Ugotovili so, da de
lamo tu te  lep čas veliko 
napako in da se nam ute
gne zgoditi, da bo stro
kovni sestav zaposlenih 
kmalu zelo osiromašen. 
Za kal gre?

V politiki nagrajevanja 
smo se vse preveč usme
rili samo v nagrajevanje 
dela, strokovnost delavca 
pa puščamo vnemar. Za
voljo tega je veliko pri
merov, ko zasluti kvalifi
cirani delavec v tovarni 
ki lepo uspeva zaradi svo
jega izjemnega položaja, 
zaradi konjunkture in še 
drugih vzrokov, ki niso 
odvisni od prizadevanja 
kolektiva, več kot pa sre- 
dnjestrokovni delavec ali 
pa celo delavec z višjo 
izobrazbo v drugem ko
lektivu.

In še drugi dokaz: kar 
poglejmo razpise! Podjet
ja razpisujejo delovna 
mesta in objavijo: išče
mo kvalificiranega delav

ca takšne in takšne stro
ke, plača 700 din na me
sec. Ali pa: iščemo več 
strokovnjakov s srednjo 
in visoko izobrazbo, oseb
ni dohodki po pravilniku.

Ljudje begajo iz podjet
ja v podjetje, iščoč večji 
zaslužek, kvalificirani de
lavci odhajajo v tujino 
na delo in tudi precej na
ših strokovnjakov je že 
tam. Kaj jim je tako po- 
všeči v tujini? Predvsem 
dvoje: vedo, da jim  je za 
izkazano stj-okovnost za
gotovljen dobršen del 
osebnega dohodka in 
ustrezno delovno mesto, 
razen tega pa bodo na
grajeni tudi za delo, ki 
ga bodo opravili. Doma 
Pa v večini primerov pla
čujemo samo delo, in tudi 
to je eden izmed vzrokov, 
da je med zaposlenimi 
vedno več nekvalificiranih 
delavcev. Zagotovimo to
rej tudi mi vsakomur del 
dohodka za izobrazbo in 
strokovnost, preostali del 
pa naj zasluži z dejan
skim delom!

M. J.



Enkrat na teden meso,
' / ■  pa vsak dan!

Gospodinje priznavajo, da štedijo tudi pri 
nakupu mesa, ker so cene odločno previsoke

Zdravniki trdijo, da je med starejšimi, pa tudi 
mlajšdmi, precej takih, ki so zboleli ali pa so oslabeli 
zaradi nepravilne prehrane. Gospodinje zagotavljajo, 
da morajo jedilnike prilagajati cenam živil. Ker pa so 
cene v zadnjem letu spet porasle, vsebujejo jedilniki 
veliko škrobnaitih jedil in čedalje manj mesa. O pre
skrbi z mescm in o cenah so novomeške gospodinje 
takole povedale:

ANICA CUK-JATI, upokojenka 
iz Šmihela:
»že nekaj časa opažam, da je 

izbira mesa dobra. Na kavljih 
visi tudi tako meso, ki ga prej 
ni bilo moč kupiti. Cena so pre
visoke. Ce primerjam cene mesa 
in svojo pokojnino in upošte
vam še druge izdatke, lahko 
kmalu ugotovim, da si mesa ne 
morem privoščiti vsak dan. O 
mesarjih ne morem reči nič 
slabega. Mene vedno dobro po
strežejo.«

MAGDA RIFELJ, uslužbenka i

»Lahko \rd im , da smo zapo- 
slene žene pri izbiri mesa pri- jj il j 
zadete. Najlepše meso je raz
prodano že dopoldne, tiste, ki H g H p j K M m
kupujemo popoldne, pa se mo- j i
ramo velikokrat zadovoljiti tudi %
s slabšimi kosi. Cene so previ- 
soke. Pri nas je še vedno veliko 
delavcev, ki imajo sorazmerno 
nizke dohodke in številne druži
ne. Pri takih je meso na mizi
le enkrat na teden.« ANICA viOMAR, uslužbenka

iz Šmihela:
»Ker sem zaposlena, imam za 

kuhanje manj časa na razpola
go. Zdi se m i/ da izbira mesa 
ni najboljša. Cene so previsoke. 
Vsaka gospodinja, ki sestavlja 
jedilnik, dobro vč, koliko sme 
potrošiti za hrano. Čeprav se 
dobro zaveda, kako zelo važno 
je meso za prehrano družine, 
ga mora pogosto črtati z jedilni
ka. Čeprav je to slabo, štedi pri 
nakupu mesa.«

JOŽICA POTOKAR, gospodi
nja iz Novega mesta:
»Priznati moram, da je izbira 

mesa veliko boljša, kot je bila
včasih. Tudi postrežba je vidno 
napredovala. Mesarji so prija
zni in radi ustrežejo gospodi
njam. Cene mesa so po mojem 
mnenju previsoke. Pri izdatkih 
mora vsaka gospodinja skrbno 
paziti, da ne ostane konec me
seca brez denarja. Ce ne gre 
drugače, štedimo tudi pri naku
pu mesa.« i

M. PADOVAN

V Kastelčevi ulici je prejšnji teden v odjugi zgrmel sneg s strehe, ki nima ograje 
proti plazenju snega. Ulica bo zdaj najbrž zaprta za promet tako dolgo, dokler 
ne bo kupa snega na njej vzela odjuga. Odgovarjal ne bo nihče, le tisti, ki so ulico 

uporabljali bodo najbrž ro b a n tili... (Foto: M. Jakopec)

Siromašnejšim vsaj za kos kruha 
in učbenike, drugim pa prevoze!

Kaj so povedali člani novoizvoljene skupščine izobraževalne skupnosti 
Novo mesto na prvi seji nekaj dni pred novim letom

Poročali smo že, da je imela novoizvoljena skup
ščina izobraževalne skupnosti v Novem m estu 26. 
decembra prvo sejo. Za predsednika je bil znova iz
voljen Danilo Kovačič, za predsednika izvršnega od
bora pa prav tako spet prof. Veljko Troha. Na krat
ko smo pisali tudi o tem, da je izobraževalna skup
nost podelila priznanja in primerne denarne nagrade 
devetim šolam za njihovo izvenšolsko dejavnost.

V razpravi so poudarjali 
zlasti, kaj bi morala izobra
ževalna skupnost še obrav
navati, reševati in za kaj še 
namenjati denar.

■  Ciril Kosmina, ravnatelj 
žužemberške osnovne šole, 
je menil, da bi morala izo
braževalna skupnost prima
kniti nekaj denarja tudi za 
malice in učbenike otrokom 
iz siromašnejših družin. Pod
prli so ga tudi drugi, med 
njimi prof. Jože Glonar, ki 
se je zavzel za to, da bi vsi 
učenci dobivali šolske mali
ce.

■  Prof. Jože Škufca, rav-

85.850 din za invalide
Družbeno pomoč že dobiva 15 ljudi iz novo
meške občine -  Danes konec popisa 60 do 

90-odstotnih invalidov -  žrtev vojne

90 do 100-odstotni invalidi 
iz novomeške občine, ki so 
uveljavili svoje pravice po ne- 
kaj več kot letu dni starem 
zakonu o varstvu nekaterih 
kategorij žrtev fašistič
nega nasilja, civilnih žr
tev vojne in žrtev vojnega 
materiala, so dobili lani 
prek Centra za socialno delo 
v Novem mestu 85.850 din 
družbene pomoči: 42.000 din 
osnovne pomoči, 38.880 din 
dodatka za postrežbo, 1,620 
din posebnega dodatka in 
3 350 din za zdravstveno var. 
stvo. Pomoč je dobilo 15 in
validov.

Do 20. decembra lani je pri- 
šlo na Center za socialno delo 
36 zahtevkov: 15 so jih re
šili, 18 zavrnili, 3 primere pa 
še niso rešili Neki spor je 
prišel tudi pred vrhovno so
dišče.

Od 2. decembra zbira center 
tudi prijave 60 do 90 odstot
nih invalidov, ki so dobili 
okvare podobno, kot prej 
omenjeni občani, ki že pre
jemajo družbeno pomoč. To 
delo opravlja center na poziv 
republiškega sekretariata za

zdravstvo in socialno varstvo. 
Sekretariat se je odločil pro
učiti problematiko in bo ka
sneje predlagal, da bi določi
la že veljavnega in uporabne, 
ga zakona razširili še na več 
kot 60-odstotne invalide. Po
pis bo končan danes. Že leta 
1967 so ugotovili, da živi v no
vomeški občini vsaj 50 ljudi 
z vsaj 60-odstotano telesno ok
varo zaradi vojnih strahot in 
municije.

Hortikulturniki,
vabljeni!

Hortikulturno društvo v 
Novem mestu vabi svoje čla
ne in vse ljubitelje cvetja in 
zelenja v mestu na občni 
zbor, ki bo v sredo, 21. janu
arja, v dvorani sindikalnega 
doma. Na zboru bodo pode
lili nagrade tekmovalcem za 
lepe vrtove, okna in balko
ne. Strokovnjak Marko Jelni
kar iz Ljubljane bo po obč
nem zboru predaval o vrto
vih in parkih pri nas in v 
svetu ter prikazal mnogo le
pih barvnih diapozitivov!

Vabljeni!

Zakaj ne 
šmihelska šola?

Smihelčani so veseli tega, 
da je bil njihovi šoli pred le
ti dozidan novi del, ki je 
omogočil boljši pouk. Po
nosni so tudi na to, da je 
njihova šola pred nedavnim 
prevzela ime narodnega he
roja Milke šobar-Nataše. V 
račun pa jim ne gre novi na
ziv šole: Osnovna šola Milke 
šobar-Nataše Novo mesto 
Šmihel je sicer res postal del 
Novega mesta, krajevnega 
imena Šmihel pa vedno ni 
izgubil. Veliko bolj po volji 
bi jim bilo, ko bi se nji
hova šola imenovala: osnov
ne šola Milke šobar-Nataše, 
Šmihel.

Promet in cene 
za 8 odst.

V poslovalnici MLADIN
SKE KNJIGE v Novem me
stu so lani porasle cene za 
povprečno 8. odst., za prav 
toliko pa se je povečal tudi 
ustvarjeni promet. V decem
bru, ki je bil vsa zadnja leta 
v trgovini po prometu naj
močnejši, je bil lani do 20. 
precejšen zastoj, prodaja pa 
se je odprla šele v zadnjih 
desetih dneh leta. Decembr
ski promet je bil lani za 
kakšnih 5 odst. manjši kot 
predlani. Pri tem pa se je 
prodaja na drobno povečala, 
zmanjšal pa se Je promet, 
ki ga opravlja poslovalnica na 
debelo. Letos so pred novim 
letom šla v prodajo bolj kot 
kdaj doslej zlasti večja in 
dragocenejša darila.

natelj šole za zdravstvene 
delavce v Novem mestu, je 
menil, naj bi izobraževalna 
skupnost organizirala prevo
ze otrok tudi iz bolj oddalje
nih vasi, zlasti pa od tam, 
kjer so krajevne skupnosti 
že popravile oziroma obno
vile ceste. Dolga hoja je za 
otroka naporna; če učenci 
niso spočiti, težko sledijo po
uku, to pa se pozna pri us
pehu.

■  Tajnik TIS Ivan Grašič
je pripomnil, da prevozov še 
vedno ni mogoče organizirati 
iz nekaterih vasi v okolici 
Otočca, učencem pa bi šolo 
nekolikanj približaJi tako, da 
bi popravili mejo med no
vomeškim in otoškim šols
kim okolišem.

■  Več članov je spregovo
rilo o stanovajskem vpraša
nju učiteljev. Lado Brulc iz 
Brusnic je med drug’m pove
dal, da imajo učitelji v nji

hovem kraju stanovanja pri 
zasebnikih, da pa stanova
nja niso primerna, zato so 
nekateri že začeli razmišlja
ti o odselitvi. Ciril Kosmina 
iz Žužemberka je menil, da 
stanovanjska vprašanja ma
njše šole tudi z združevanjem 
stanovanjskega prispevka 
ne morejo rešiti, vsaj hitro 
ne.

V razpravi so se zavzemali 
še za hitrejše reševanje ce
lodnevnega bivanja otrok v 
šoli, opremljanje učilnic s 
sodobnimi učili, zgraditev te
lovadnic pri vseh šolah in 
podobno. Menili so, da bo 
v prihodnje laže marsikaj 
rešiti, če bodo v razpravah 
sodelovali tudi člani, izvolje
ni v gospodarskih organiza
cijah. Ker se mnogi med nji
mi do zdaj sej sploh niso 
udeleževali, so na sejah go
vorili predvsem o šolstvu, 
premalo pa o vlogi izven- 
šolskih dejavnikov.

Malo denarja m 
bogato delo

Novomeška podružnica Dru
štva upokojencev ima 1335 
članov, ki s članarino prispe
vajo društvu vsako leto oko
li 8.000 din. To ni veliko de
narja, toda upokojenci ga 
dobro obrnejo in marsikaj 
postore za svoje člane Lani 
jim je centrala društva z 
Ljubljane primaknila 500 din 
in občina Novo mesto 500 
din. S tem denarjem so krili 
poslovanje društva, organizi
rali kultumo-prosvetno de
javnost, priredili več izletov, 
oskrbeli člane z drvmi za 
zimo, razen tega pa imajo še 
blagajno prve pomoči, iz ka
tere lahko dobi vsak član 
brezobrestno posojilo na 10 
obrokov.

Prodanih 550 pral
nih strojev

Novoletno izjemno znižanje 
cene pralnih strojev se je 
novomeškim trgovcem izpla
čalo. NOVOTEHNA je zaradi 
300 din popusta pri nakupu 
v gotovini in 200 din popu
sta pri nakupu na potrošni
ški kredit prodala v zadnjih 
desetih dneh decembra nad 
40 pralnih strojev. Pri MER
CATORJU so v tem času z 
enakim popustom za vse do
mače stroje in s 5-odst. po
pustom za vse uvožene pro
dali okoli 150 pralnih strojev. 
Ce upoštevamo, da stane pral
ni stroj s takšnim popustom 
okoli 2.300 din, je to lep do
kaz, da imajo ljudje veliko 
denarja in da jim ga je lahko 
izmamiti, če se potrudiš!

rn rn m
PORODNišNiCE^H

Pretekli teden so v novomeški 
porodnišnici rodile: M arija K ralj 
iz S tare vas. — Ivana, Terezija 
šk rja n c  iz Jum e vasi — Igorja, 
M arija Škufca iz Starega Loga — 
T atjano, Antonija Planinc iz S rib 
n ika  — M atejko, Ivanka Sikonja 
iz M etlike — M atejko, Slavka 
Klemenčič s Pristave — B ranka, 
Helena Canželj iz B ršllna — Alen
ko, Stanka Klemenčič iz Brloga 
— dečka, M arija Trem pus iz Vi
nice — dečka. Danica Mrvi« iz 
2  ato j e vasi — deklico, M arta Za
k rajšek  z M osta — deklico, M ari
ja  Klopčič iz Semiča — deklico, 
Terezija Kovačič z Bučke — deč
ka, Anka Frankovič iz Vinice — 
dečka, L judm ila Barle iz Gornje
ga Podboršta — dečka, Ana Ivan
čič iz Družinske vasi — dečka, 
Draga, K otar iz Velikega Bana — 
dečka, M ajda Kastelic iz Meniške 
vasi — deklico in  Ljudm ila Ka- 
strevc iz H rušice — dečka. — 
Cestdtamo!

Ne krivite 
nedolžnosti!

Pri tehničnih pregledih 
motornih vozil se je letos 
zaradi novega predpisa o 
zaklepanju zataknilo. Klju
čavnic v trgovinah ni 
mogoče dobiti in pri SGP 
PIONIR morajo zavračati 
vsa vozila, ki jih pripe
ljejo lastniki na pregled 
brez dodatnih naprav za 
zaklepanje. Pri tem je ve• 
liko jeze prizadetih, ki po 
nepotrebnem zlivajo svoje 
ogorčenje na osebje, ki
opravlja tehnični pregled. 
Svetujemo vam: pomisli
te, da osebje ni nič krivo, 
saj samo izpolnjuje pred
pis, ki so ga sprejeli pri. 
stojni organi. Sprijazniti 
se morate s tem, ■ da ne
boste dobili potrdila o
tehničnem pregledu svoje
ga vozila tako dolgo, do■ 
kler ne boste imeli na 
niem vgrajenih naprav 
za dodatno zaklepanje.
Mopedistom pa še poseb 
no opozorilo: utišajte tek 
motorja, ker letos preiz
kušajo hrup motorja s 
posebno napravo — j ono 
metrom!

■  GOSPODINJSKI TEČAJ, ki
ga je  organiziral na  prošnjo  neka
terih  žena šolski center za gospo
d injstvo, obiskuje 14 prijavljenk. 
Predavajo priznani strokovnjaki z 
om enjene šole, praktične vaje pa 
p rav  tako vodijo njeni učitelji. 
StroSki tečaja  bodo znašali nekaj 
več kot 200 din, u rn ik  pa je  p r i
lagojen prostem u času zaposlenih 
žena. Tečaj bo tra ja l še ves fe
b ruar.   _

■  V SAMOPOSTREŽNIH TRGO
VINAH se spet pritožujejo , da  Je 
v zadnjem  času poraslo  število 
k ra j. Med ta tovi Je največ šolskih 
o trok , ki se posebno rad i ustav lja 
jo  p ri razstavljenih s ladkarijah  ali 
drugih m anj opaznih predm etih. 
Ce ne bo šlo drugače, bodo pred 
lagali učiteljem , naj pri m ladin 
skih u rah  otroke opozorijo, da je 
k ra ja  kaznivo dejanje.

■  OPOZORILO pod jetja  »Do- 
minvest«, naj se prebivalci ne za
držujejo pod napušči, ker drsi 
sneg, je zaleglo. Nekateri najpri- 
zadevnelši stanovalci so ' sneg s 
treh  tudi sčistili. Zaradi močne 
odjuge so nam reč s streh  padale 
sveče, ki so bile nevarne za m i
moidoče, v nevarnosti pa so bile 
tudi okenske šipe in zastekljena 
vrata.

■  VAŠKE MLADINSKE AKTI
VE bodo v januarju  in februarju  
obiskali člani predsedstva občin
ske konference ZMS. da bi se z 
m ladinci pogovorili o načrtih  in 
delu. V nekaterih  naseljih je delo 
m ladine v zadnjih  letih zam rlo, 
občinska konferenca ZMS pa je 
sklenila, da je treba delo m ladine 
na vasi noži v iti, m ladince same pa 
navdušiti za tesnejšo oovezanost z 
drugim i družbeno-poHHčnimi orga
nizacijam i in za nadalin ie  izobra
ževanje v zimskih km etijskih Šo
lah.

■  DIJAKI tehnične šole za tes
no stroko trd ijo , da  im ajo zelo 
dobro  u rejen  redni prevoz z avto
busi v šolo in  domov. Skoraj vsi 
so iz Straškega okoliša, zato se 
vozijo z rednim  avtobusom , ki vo
zi n a  progo Novo m esto — Do
lenjske Toplice.

■  NA TRGU so bile cene take: 
so lata  7, čebula 3,5, česen 14, po
m aranče 5,4, banane 6,5, grozdje 
5 5, Jabolka 2, lmone 6, kislo ze
lje  2 din  za kg. Ja jca  so bila po 
1,1 din. V ponedeljek so prišli na 
trg  tud i prodaja lc i suhe robe.

■  RODILA JE : N ataša V ojno
vič iz K ristanove 9 — M irka.

— E na gospa le rekla, da je 
n jen sin dobil iz O hrida novolet
no čestitko Rdečega križa, ker je 
tam  lani poleti dal kot tabornik  
k ri za bolnišnico. Pa je še rekla, 
da bi tudi pri nas lahko vpeljali 
tako  pozornost; bi bili uspeha v 
krvodajalstvu p rtem  še večji!

---------------------------------- ;   ~~~ Stran uredil: MILOŠ JAKOPEC D O L E N J S K I  L I S I  £
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1969 -  LETO BOGATIH ŠPORTNIH USPEHOV
Tudi za športnike je leto mimo. čeprav športniki opravijo obračun dejavnosti 

navadno ob zaključkih polsezone — spomladi in jeseni — tedaj, ko so v glavnem  
končana tekmovanja, je prav, da se športnih uspehov spomnimo tudi ob novem  
letu. .

Lani je bil brez pomislekov dosežen napredek. 2al ne toliko v množičnosti, 
kot v sami kvaliteti. Zlasti so presenetile nekatere dolenjske športne ekipe in po
samezniki. Napredek je viden v rokometu, atletiki, plavanju, odbojki, namiznem  
tenisu in šahu. Kratek prerez dejavnosti v posameznih športnih panogah bo po
trdil ali ovrgel takšno trditev.

Imena nekaterih nadobudnih mladih dolenjskih športnikov — Igorja Turka 
Tatjane Gazvoda, Rudija Ostermana, Alojza Babnika, Stanke Molan in Jožeta Šil
ca (od leve proti desni) — nam obetajo, da bomo tudi v športnem letu 1970 lahko 
uživali ob njihovih uspehih.

ROKOMET: Nepričakova
no visoka uvrstitev

N ismo slučajno  postavili roko. 
m eta  na prvo m esto. To smo na
redili nam erno, ker hočem o po- 
seboj poudariti, da rokom et so 
di med tis te  športne panoge na 
D olenjskem , ki so sl .lan i p ri
borile visoko m esto v republi
škem  m erilu. Razen tega je  ro 
kom et zavzel precejšn jo  širino, 
k a r bo spet rodilo  zaželeno kvali
teto . Dve naši vodilni rokom etni 
središči Brežice in R ibnica sta  
s svojfrna ekipam a v m oški kon
kurenci na koncu republiškega 
prvenstva p ris ta li na  tre tjem  
ozirom a petem  m estu. Uspeh za. 
služi posebno pohvalo! Razen teh 
dveh žarišč je vredno om eniti 
še Sevnico, K rm elj, K rško in No
vo m esto. Ekipe iz teh krajev 
tudi želijo, da  bi igrale v zah
tevnejših  tekm ovanjih . Na Dolenj, 
skem  je veliko dobrih  rokom eta
šev, ki lahko ig ra jo  v vsaki 
boljši ekipi. Naj om enim s sam o 
nekatere: Šilc, Ponikvar, Radič,
M ikulin, Rovan, Bosina, Šetinc, 
Berglez, Zam an, Lozar, Svažič, 
Iskra, V alant itd .

NOGOMET: Nekje gor,
drugje spet dol

V nogom etu ne m orem o D olenj
ci n ikakor zlesti na  zeleno vejo. 
Ekipa, ki igra v kolikor toliko 
zahtevnem  tekm ovanju, je  krški 
Celulozar, vendar tud i tem u ne 
cvetijo rožice. V rti se okoli zla
te  sredine, to re j tam , k je r bo

tudi ostal. Pet naših ekip igra 
v drugem  razredu, ni pa  rečeno, 
da  se igra tam  tudi drurazredni 
nogm et. Novomeški ELAN vseka
kor sodi v enak razred kot Kr. 
čani; m alce za njim  zaosta ja ta  
Bela k ra jina  in Brežice, šenov - 
ški R udar in  M irna pa sod ita  med 
nevarne nasprotn ike, ki vsakom ur 
lahko zm ešata štrene.

Ppom ladi ne m orem o pričako
vati posebnih sprem em b; gotovo 
je  le eno, da bo naša  pokrajina  
dobila vsaj še enega predstavnika 
v višjem  tekm ovanju — to  bo 
ELAN ali BELA KRAJINA. Na 
koncu še nekaj najbo lj znanih no. 
gom etnih imen: M aksimovič,
Klaič, Andclkovič, Logar, Šmuc, 
VVeiss, Petrovič, G aser, Šibila, 
T ra ta r , Ferfolja, Kovčin, Lapuh, 
B ačar idr.

ATLETIKA: Za več stop
ničk navzgor

Za atle tiko  je  zasvetila zelena 
luč. Novomeški a tle ti so se čez 
noč znašli v sam em  vrhu republi
ške a tletike. Uspeh je precejšen, 
posebno če vemo, da s ta  m oška 
kot ženska ekipa sestavljeni iz 
m ladih  atletov — večinoma pionir
jev. Pom em ben Je zlasti dosežek 
ženske ekipe, ki je  na  tre tjem  
do četrtem  m estu v Sloveniji. 2al 
je  atletska vnema nekoliko poje
nja la  v Kočevju, č e  bi še tam  
nadaljevali z enakim  poletom , bi 
Dolenjska v a tle tik i spet im ela tisto  
veljavo k o t pred  le ti. Atleti: Pen
ko, Virant, Suhy, Hočevar, Šega, 
Žužek, Somrak, Kristan, Popovič.

Za nogomet je na Dolenjskem precejšnje zanimanje, 
žal pa se navijači bolj navdušujejo za televizijski in 
radijski nogomet, ker jim domači, že v primerjavi s 
skromnim jugoslovanskim  nogometom, ne nudi dovolj.

H ribernik , Jakše, Gazvoda, Za. 
gore, Zagorjan in Saje nekaj po
m enijo tud i v republiškem  me
rilu .

ODBOJKA: Nikoli ni bilo 
bolje
D olenjska im a trenu tno  v n a j

višjem  republiškem  tekm ovanju 
š tiri odbojkarske ekipe. V moški 
ligi nastopajo  Novo m esto, Ko. 
čevje in  Trebnje, dekleta iz Bre. 
stanice p a  v republiški ženski li
gi. Tako močne zasedbe še ni 
bilo nikoli. Vendar s tan je  po 
prvem  delu prvenstva kaže, da 
s bo število naših  ekip v največ
ji konkurenci spet skrčilo. Če bi 
Novomeščanom šlo kaj bolje, bi 
Kočevje in T rebnje bolj brezskrb
no  prezim ovala. Tako pa se bosta 
m orala  precej po trud iti, da  ne 
izpadeta. Ženska ekipa Partizana 
iz B restanice sodi m ed šest ize. 
načenih ženskih ekip v repub li
ki. Zenska odbojka je  na splošno 
vzeto zapisana v zatonu. Babnik, 
inž, š to r ,  Koruzar, Sim ič, Medic, 
prof.Penko, Arko, Fila, Mozer so 
najbo lj znana odbojkarska Ime
na.

PLAVANJE: Mlade moči 
na površju

V K rškem , k je r delu je dober in 
organiziran plavalni kolektiv, Je 
lani prišlo  do usodne prelom nice. 
V rsta plavalcev so nam reč za
pustili nekateri stare jši izkušeni 
plavalci — vaterpolisti. Tako je 
ekipa b ila v glavnem sestavljena 
iz m lajših  moči, ki pa  so se do
bro uveljavile. Najm očnejši krški 
plavalec Franc Čargo ni lani po
novil uspehov izpred leta, vendar 
še vedno napreduje. Razveseljivo 
je dejstvo, da se dobro uveljav
lja jo  m lajši — Jenkoletova, No. 
vakova, Turk ln nekateri m lajši 
plavalci, š e  vedno m anjka krške, 
m u zimski bazen. Ob tak ih  po. 
gojih je vsak večji dosefek nekaj 
izrednega.

ŠAH: Prodor v sam vrh 
Preteklo leto bo za Dolenjce z 

z latim i črkam i zapisano v šahov
ski kroniki. K ajti kočevski m oj
strski kandidat Rudi Osterman Je 
postal republiški šahovski prvak, 
njegove najhu jši konkurent Novo. 
m eščan prof. Igor Penko pa je 
hiil drugi. Razen tega je  nadar
jena Anica Praznik brez večjih 
težav osvojila žensko republiško 
prvenstvo, č lan sk a  ekipa Kočev. 
ja  pa  je  bila za las p rek ra tka , da 
bi segla celo po republiškem  na
slovu v m oštvenem  tekm ovanju. 
N ačrtno  delo z m ladim i v Kočev
ju , zadnje čase pa tud i v Novem 
m estu, obeta, da bodo dolenjski 
šahisti še bolj napredovali. Med 
najboljšim i so Osterman, prof. 
Penko, Škerlj, Ivic, Cimer, Praz. 
nikova idr.

KEGLJANJE: Voz drči 
natzdol

Pred leti smo v kegljanju  še 
nekaj pom enili, zdaj pa so naši 
kegljači precej zadaj. Glavni 
vzrok za nazadovanje je pom anj
kan je  sodobnih kegljišč. Povsod 
jih  im ajo, sam o p ri nas se ne 
prem akne nikam or! Na Dolenj
skem Je veliko zanim anje za to 
športno  panogo, vendar ob takih 
m ožnostih več od rekreacije  ne 
bo šlo.

NAMIZNI TENIS: Slabi 
pogoji, vendar žanjejo 
uspehe

Za Igralce nam iznega ten isa  ne 
vemo veliko, vendar im am o v 
Sodražici, Kočevju in Novem me
s tu  dobre Igralce. Sodražlčani in

Novomeščani nastopajo v drugi 
moški republiSU ligi, dekleta Ko
čevja pa celo kvalitetni ženski re
publiški ligi. Ob skromnih pogo
jih, ki jih imajo naše ekipe, od 
njih ne morejo pričakovati kaj 
več. škoda je le, da ta lepa 
športna panoga ni deležna večje 
pozornosti. Znano ime v namiz
nem tenisu je Marjan Somrak, ki 
sodi med boljše igralce v naši 
republiki.

SMUČANJE: ž e  korak bli
že k množičnosti

Sm učanje p ri nas n im a večje 
trad ic ije . Vedar je  po  otvoritvi 
sm učarskega središča v č rm o šn ji. 
cah in načrtnem  šolanju  tekm o, 
valcev in  sodniškega kad ra  priča 
kovati, da bo čez nekaj le t sm u
čanje na D olenjskem  m ed najbo lj 
p riljub ljen im i športi. N ačrtna 
vzgoja p ionirjev in  m ladine v šo
lah obeta, da bo Dolenjska čez 
leta im ela tudi vrsto  dobrih  sm u
čarskih  tekmovalcev.

SPEEDWAY: Mladi priha
jajo

O dkar je lz jugoslovanskega 
speedwaya izginilo im e Franca 
Babiča so speedwayska tekm ovanja 
v K rškem  postala  m anj privlačna. 
Ker pa se je lani ponesrečil še 
krčan Ivan M olan, ki je  prevzel 
vlogo priljubljenega Franca, se 
je  zanim anje še m alce om ajalo. 
Vendar so se pričeli uveljavljati 
že nekateri m lajši tekm ovalci 
(N unčič), ki bodo ohranili tra d i
c ijo  krškega speedwaya.

TENIS: V glavnem samo 
rekreacija
V Novem m estu  pa tudi drugje 

so dobri pogoji za razvoj tenisa. 
V endar povsod pogrešajo siste 
m atično delo z m ladim i, ker se 
zdaj tenis v glavnem  igra sam o 
za rekreacijo . Razen v Novem 
m estu drugje ni bilo  tekm ovanj. 
Novomeščani so igrali tudi v re 
publiškem  tekm ovanju s spre. 
m enljivim l uspehi.

STRELJANJE: Brez nič
ne more biti nič

Za stre ljan je  je  precejšn je  za
nim anje. Vendar pom anjkanje  
strelišč vpliva na  to , da  se de. 
javnost ne prem akne n ikam or. 
Razen tega pa še tis ti redki 
vztrajni delavci izgubljajo voljo. 
Če ne bodo k  sodelovanju pri 
ureditvi stre lsk ih  objektov priteg. 
njene JLA ln terito ria lne  enote 
ljudske obram be, ne bo nap red 
ka.

TEMELJNA TELESNA 
VZGOJA: Vztrajajo, čeprav 

ni telovadnic
Tem eljna telesna vzgoja je  v 

zadnjem  času zajela že večji 
krog m ladine. 2al pa zaradi po
m anjkan ja  telovadnic, nekje pa 
tudi ustreznega vaditeljskega ka
d ra , gre počasi naprej. Med na j
bolj delavnim i so v Novem m estu,

Odbojka je za gledalce zelo privlačna igra. Vendar jo 
počasi izpodrivajo igre, ki so bolj razgibane in ne po
trebujejo toliko naporov za dosego uspehov. Dolenjci 
se trenutno lahko pohvalijo s štirimi ekipami v naj
višjem  republiškem tekmovanju.

Brežicah, Kočevju in č rnom lje . 
Vendar po p rem ajhna družbena 
sk rb  za osnovno telesno vzgojo 
o trok  zapustila  usodne posledice 
na m ladini. M ladi ljud je  brez 
osnovne telesne vzgoje se ne bodo 
mogli vključevati v zahtevno pro . 
izvodno delo ozirom a zadostiti 
zahtevam  vseljudske obram be.

KOŠARKA: Zakaj samo
Novo m esto in Metlika?

T a lepa in zanim iva športna 
igra z žogo, ki im a tudi vedno 
več privržencev na  Dolenjskem , 
ne m ore navzgor. Novomeščani ln 
M etličani sicer ig rajo  v d rugi re 
publiški ligi, vendar je  to  p re 
m alo, da  bi zahtevno gledalce 
lahko zadovoljili. Tudi n i poseb
nih m ožnosti, da  b i se košarka 
zrinila  napre j. Tako Je v glavnem 
ostala  v zakupu redk ih  posamez.

nikov in nekaterih  šol. N ajboljši 
košarkarji so: Splihal, Polojac,
Kopač, Počrvina, M rvar, Šetina 
itd .

AVTO-MOTO: V Gorjancih 
je steklo

Dolenjska je  lani p restala  us
pešno organizacijo cestne avto- 
m obilske h itro stne  d irke za »na. 
grado Gorjancev«. Brez večjih 
izkušenj je  prizadevnim  športn im  
delavcem uspelo p rip rav iti p rim . 
ditev, ki ne bo km alu pozabljena. 
O rganizatorjem  Je dala  nov polet; 
d irk a  bo postala  tradiconalna! č e 
p rav  brea tekm ovalnega znan ja  
so  h rab ri dolenjski fan tje  K um p, 
Zupan, Badovinac, Hrastar, Do. 
ljak posegli v boj z znanim i tek . 
m ovalcl in  jim  b ili enakovredni.

SLAVKO DOKL

Start v Gorjancih je uspel. Lepa in privlačna avtomobilistična prireditev je lansko 
jesen uspešno prestala ognjeni krst in dobila m esto v tekmovalnih koledarjih 1970.
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AVE, TRIUMPHATOR!

Dvajseti julij na pariškem olimpijskem stadionu, 1924. leta. Osme 
olimpijske igre moderne dobe. Zaključni ceremonial prvenstva v gimna
stiki. Mali, komaj 49 kilogramov težki Jugoslovan, stopa na najvišjo 
stopnico ob viharnem odobravanju množice. Jugoslovanska himna 
zaigra prvemu jugoslovanskemu nastopu telovadcev na najpomembnejši 
prireditvi športnikov, spiker si lomi jezik ob izgovorjavi zmagovalca 
v mnogoboju: Leon Štukelj, Jugoslavija. Prvi nastop na olimpiadi, daljne

sanje so  se  uresničile, Štukelj je kralj telovadcev in dve leti pozneje i  
ga bodo spet v Franciji, v Lyonu, napovedali publiki kot šampiona |  
šampionov. Coubertinove misli o sodelovanju, s  katerimi so  pospremili 
jugoslovanske Sokole na olimpiado, so  izdatno presežene, mali Novo- 
meščan zraste v orjaka in uresniči najbolj drzne jugoslovanske na
črte: to je prva zlata medalja v zgodovini jugoslovanskih olimpijskih ■  
nastopov.

In nato se je začelo. Pesenečenje je 
bilo od nastopa do nastopa večje. Po
škodovani Štukelj je telovadil kot v 
sanjah — in še boljše. Konkurenca je 
bila huda, ocen pa niso objavljali spro
ti, kot je v navadi danes. Z zadovoljst
vom, da so uspešno končala svoj prvi 
nastop na olimpijskih igrah, je osmeri
ca naših reprezentantov odšla nazaj v 
hotel. Kakšno je bilo torej preseneče
nje, ko je naslednjega dne urednik pa
riškega lista telefoniral jugoslovanske
mu vodstvu, da je Štukelj olimpijski 
prvak! Štukelj ni vedel, kaj storiti, ni 
verjel glasu z drugega konca mesta. 
Takoj so poiskali taksi in se odpeljali 
v uredništvo časopisa Le Matin. Tam 
pa so presenečenemu Novomeščanu že 
pokazali prve izvode časnika, ki je na 
naslovni strani z velikim naslovom čez 
vso stran oznanjal Štukljevo zmago, 
prav tako na prvi strani pa je naš te
lovadec zagledal svoj obraz. Slovesno 
so razglasili rezultate: 1. Štukelj 110,34 
točke, 2. Pražak (Češkoslovaška) 110,32 
in 3. Supčik (češkoslovaška) 106,93, 
Kako ogorčen boj za zlato kolajno — 
komaj dve stotinki naskoka našega te
lovadca pred najboljšim čehosLova- 
kom. Naš drugi najboljši je bil Poren
ta na 20. mestu, z 10 točkami zaostan
ka za prvakom. Štukelj pa je kajpak 
odločno pripomogel tudi k četrtemu 
mestu naše vrste.

Slavje je bilo nepopisno, naši pa so 
po končani olimpiadi skupaj s Čehi 
pripravili prijateljsko srečanje, in Štu
kelj, ki se mu je roka spet močno raz
bolela, je bil menda najbolj žalosten 
med vsemi, čeprav je imel največ vzro
ka za veselje, saj je bil med najuspeš
nejšimi tekmovalci osmih olimpijskih 
iger. Bazen zlata v skupni uvrstitvi je 
bil olimpijski zmagovalec tudi na dro
gu, na krogih, v preskoku pa je bil 
četrti.

Veličasten sprejem 
v Novem mestu

Štukljevi zlati nastopi na odprtem o- 
limpijiskem stadionu v Parizu in prve 
olimpijske medalje za Jugoslavijo kaj
pak niso mogle neopazno mimo sloven
skega dogajanja. Slovenski časniki so 
navdušeno poročali o izvrstnih nasto
pih naših telvadcev. Ko pa so se ti vra
čali v domovino, so jih Sokoli priča
kali že na Rakeku. Vsepovsod so ljud
je hiteli čestitati prvemu jugoslovan
skemu športniku, ki je dobil zlato 
olimpijsko medaljo. Še posebno sloves
no so se na sprejem pripravljali v nje
govem rojstnem kraju Novem mestu. 
Pozabljeni so bili za hip vsi strankar
ski spopadi, pozabljene osebne razpr
tije novomeških veljakov. Vseeno je 
bilo, kdo je liberalec in kdo klerikalec
— samo Štuklju je bilo treba pripra
viti kar najbolj slovesen sprejem. Za
čelo se je že na grosupeljski postaji, 
k jer so ga pričakali novomeški Sokoli. 
Vlak si je kajpak do Novega mesta na
bral kar lepo zamudo. Na novomeški 
postaji je »zlatega« Novomeščana spre
jela godba, ljudje s šopki so se gnetli, 
da bi bili čim bliže olimpijskega ju 
naka. Telovadci so si posadili Štuklja 
na ramena in ga nesli čez mesto v Kan- 
dijo do njegove rojstne hiše, kjer so 
goreli trije veliki kresovi. Od tam so 
Štuklja odnesli nazaj v mesto pred 
rotovž, kjer ga je na slavnostnem odru 
sprejel sam novomeški župan dr. Re
žek. »Ave, triuphator — zdravstvu j, 
triumfator!« so bile županove besede, 
ko mu je ginjen stiskal roko. Bile so 
to besede, s katerimi so stari Rimljani 
sprejemali v svoji prestolnica zmago
vite vojskovodje, ki so se vračala z 
osvajalnih pohodov.

Mesto je bilo razsvetljeno, Krka je 
odsevala na tisoče lampionov in slavje 
je trajalo do jutra. Bili so dnevi, ki 
jih olimpijski prvak gotovo ne bo mo
gel nikdar pozabiti. To je bilo prizna
nje za vse napore in skrbi, za neštete 
ure v telovadnici, za tisoče žuljev in za 
potoke znoja, ki jih je prelil, preden 
se je zavihtel do zvezd. Slavje je bilo 
še toliko pomembnejše, ker v tisti dobi 
čistega amaiterizma Štukelj ni dobil ne 
nagrad ne premij — še dres si je mo
ral kupiti sam. Prva zJlata jugoslovan
ska medalja na olimpiadi je bila torej 
najprisrčneje pozdravljena tam, kjer je 
bila doma. Dolenjci niso pozabili svo
jega telovadca.

Novi nastopi, nove kolajne
Štukelj je bil na vrhu moči, slaven 

povsod, vedno zaželen gost na vseh te 
lovadnih tekmovanjih. 1926 je bilo spet 
svetovno prvenstvo tokrat v Lyomu.

Štuklja so napovedovali kot prvaka pr. 
vakov, a ker je bila na sporedu tudi 
atletika, je bil šele 12., zmagal pa je 
Šumi. Štukelj je bil prvi na drogu p  
krogih, tretji na bradlji. Vrhovni sod
nik je pristopil po njegovi prosti vaji 
na drogu, Za katero je dobil čisto de- 
setko — sploh so sodniki večkrat mo
rali poseč po skrajni oceni, kadar so 
ocenjevali Štuklja — in mu, medtem 
ko so drugi sodniki stoje ploskali pre
krasni izvedbi, dejal: »žal nimamo viš
je ocene od desetke; če bi jo imeli, 
bi jo gotovo dali vam.« Po vaji na kro
gih pa je sodnik Martinez, nekdaj sve
tovno znani telovadec, čestital Štuklju, 
reko: »Veseli me, da sem spet videl 
telovadca, ki na krogih naredi stojo v 
razponi.« Prav ta element je bil nam
reč nekoč Martinezova specialiteta.

Na devetih olimpijskih igrah v Am
sterdamu je bila jugoslovanska telo
vadba najuspešnejša doslej — vršita je 
bila tretja v skupni uvrstitvi, Štukelj 
pa tretji, za Švicarjema Miezom in 
Haengijem in pred Italijanom Nerijem, 
favoritom za zlato medaljo. In prav 
italijanski sodnik je Štuklju ukradel 
skupno zlato, ko ga je na preskoku čez 
konja ocenil s 6,75 točke, medtem ko 
sta mu druga dva sodnika prisodila v 
poprečju 9,5 točke. Protesti so bili za
man, Štukelj pa je potem napravil še 
manjšo napako na konju z ročaji, kjer 
je bil po obvezni vaji drugi. Dobil pa 
je zlato kolajno na krogih, razen tega 
je bil Primožič drugi rta bradlji in pe
ti v skupni uvrstitvi, Derganc pa tretji 
tia konju. Po olimpiadi sta s Primoži
čem odšla v Budimpešto, kjer so ju  
lepo sprejeli in kjer sta opazila novo 
telovadno zvezdo, Madžara Peleja.

Naslednje svetovno prvenstvo v Luk
semburgu 1930 je bilo zares tragično. 
2e po prvi vaji na drogu je Štukelj ob 
zaključku pri saltu malce preveč nazaj 
pristal na tleh, in ker je bila namesto 
blazine le preproga je padel in se ta
ko poškodoval, da je moral odstopiti. 
Sodniki so ga za edino vajo sicer oce
nili z desetko, a njegovih sanj o novem 
uspehu je bilo konec.

Se' hujša tragedija pa se Je zgodila 
popoldne, ko je Malej talko nerodno pa
del ob zaključku vaje na krogih, da si 
je zlomil vratno vretence in čez dva 
dni umrl v tamkajšnji bolnišnici kljub 
naporom zdravnikov, da bi mu rešili 
življenje. Primožič je bil sicer skupni 
zmagovalec, Jugoslavija pa tretja- med
tem ko so zmagali Čehi, a žalost ob 
izgubi kolega iz reprezentančne vrste je 
bila kajpak hujša od uspeha.

Naslednje leto sta bila Štukelj in 
Primožič porabljena na velike medna
rodne tekme v Pariz, ko je FIG slavila 
50. obletnico: Štukelj zmaga, Primo
žič pa tudi navduši ljubitelje telovad
be. Olimpijiske igre v Los Angelesu 
1932 minejo brez Jugoslovanov, čeprav 
sta bdlla Štukelj in Primožič povabljena 
čez lužo. Izseljenci so bili namreč pri
pravljeni plačati, vse njune stroške, a

- trenja v telovadni organizaciji so bila 
hujša od njune želje, da bi nastopila 
na olimpiadi v Ameriki.

Zato pa so naši telovadoi spet na 
olimpijskih igrah v Berlinu. Štukljev 
labodji spev je to in labodji spev vse 
jugoslovanske telovadne reprezentance, 
ki je skupno priborila naši državi tri 
zlate, dve srebrni in tr i bronaste ko
lajne. Štukelj osvoji srebro na krogih, 
to je edina kolajna Jugoslavije na zad
nji olimpiadi med obema vojnama. Pot 
v Berlin je bila brez upanja na po
membnejšo uvrstitev, saj je bila na 
sporedu prvič tudi partem a telovadba, 
ki je naši niso nikoli vadili. Razen tega 
je olimpiada minila v neskritih naporih 
prirediteljev, da bi se Nemci čimbolj 
izikazali. Schw$rrmann je tako pred 
Hudecom, Jugoslavija pa je v ekipni 
konkurenci šesta.

Štukelj je še dame3 najuspešnejši ju- 
goslovanski olimpijec s  tremi zlatimi, 
eno srebrno in dvema bronastima me
daljama. V spomin in priznanje za nje
gove velike uspehe mu je Novo mesto 
1968 podelilo častno občanstvo ob nje
govi 70-letnici. Kljub letom pa brez 
posebnih težav na mizi naredi prene- 
katero prvino, ki se je ne bi sramovali 
niti aktivni telovadci v najboljši kon
diciji. Njegove vaje so v največje vese
lje Vnučkoma Mihcu in Niki. Zares, 
zanimivo bi bilo srečanje nekdanjih so
šolcev, ko bi se še lahko dobili: Boži
dar Jakac, Miran Jarc, Anton Podbev- 
šek, Leon Štukelj — vsak se je trajno 
zapisal v novomeško in slovensko zgo
dovino. JOŽE SPLIHAL

1912. leto, k0 je bil Štukelj komaj
14 let s t a r ,  še naraščajnik novomeške- 
ga Sokola, je bržkone tega mladega 

[/gStfgjn fanta dokončno zapisalo telovadbi. Te- 
ga leta je Stane Vidmar, pokojni brat 
predsednika SAZU Josipa Vidmarja, 
na velikih vsesokolskih tekmah v Pra- 
gi osvojil prvo mesto. Nekaj tednov 

f ^ ^ ) |  pozneje je ta idol telovadcev, ki je bil 
tudi instruktor v sokolski zvezi, prišel 
pregledat delo novomeškega društva.
V tedanji telovadnici med pošto in 

[/gStfgjn davkarijo na današnjem Novem trgu 
so se zbrali vsi novomeški Sokoli. 

P i l ) ]  Krogi so bili moj konjiček — in Vid- 
[/gjJJgiv] marju naj bi prav jaz, naraščajnik, 

pokazal, kako se učimo v Novem me- 
stu, se spominja tistih dni Štukelj. 
Kroge so spustili do ramenske višine 
in Štukelj je trikrat poskusil vzmik s 
stojo, kar je bila takrat vrhunska pr- 

I/fffKgjJl vina. Vidmar je bil presenečen, ker je 
mali naraščajnik kar dvakrat uspel, 

|®ij§))) poskusil je še sam in uspel le enkrat
— in to  je bilo neverjetno preseneče- 
nje. Mali, drobni Štukelj je dal v koš 

I^ H ))  vseslovanskega prvaka! Telovadba je 
cd tega dne postala še vse kaj več 
kot konjiček poznejšega šampiona. 

|s§)fls)l Vidmar pa ni pozabil talentiranega 
B ^ l  pionirja. Vojna vihra je sicer prekini- 

la vadbo Sokolov, Štukelj je bil celo 
vpoklican k vojakom, a se je fronti 

m j M  spretno ognil in prebil težke čase na
Dunaju. Že prvo leto po vojni so zdru-
žili nekdanje sokolske zveze v vseju- 
goslovansko zvezo. Nepričakovano je 
bil Štukelj v vrsti, ki naj bi v ekshi- 
fcicijskem nastopu pokazala množici 

Navdušujoče vaje — Povsod, kjer se je pojavil Leon sokolov, ki so iz vse Jugoslavije pri- 
Štukelj, so gledalci uživali. Razpora v stoji na krogih (na šli v Novi Sad na slovesno združitev,
sliki) Je bila eden od elementov novih in težkih vaj. Vse lepote telovadbe. Spet je bil kaj

pak m jboljši Vidmar, Štukelj pa si 
je kljub presenečenju, s katerim je 
dobil vabilo, zagotovil sloves dobrega 
telovadca, ki še veliko obeta. Tako je 
bil 1922. leta povabljen na priprave ju
goslovanske reprezentance v Ljublja
no. Mednarodna gimnastična zveza 
(FiG) je pripravila mednarodne tek
me, današnje svetovno prvenstvo, v 
Ljubljani. To je bil prvi jugoslovanski 
nastop v mednarodni areni: Slovenci 
so sicer nastopili štirikrat v okviru 
Avstrije, Hrvati pa zadnje leto pred 
vojno samostojno. Štukelj se je uvr
stil v reprezentanco in na tekmah po
kazal, kaj zna. Bil je  prvi na bradlji, 
na drogu in na krogih ter drugi na 
konju z ročaji. Toda tedanje prvenstvo 
je imelo na sporedu tudi tek na 100 
metrov, skok v višino, met krogle m 
plavanje na 50 metrov. Zlasti met kro
gle je bil usoden za teiovadca, ki je bil 
težak manj kot pol centa. Kaj so po
magale najvišje ocene na orodju, ko 
pa je v metu ,krogle zbral komaj toč
ko! Prvak je postal vseano Jugoslovan 
Peter šumi, vrsta je bila druga, Štu
kelj pa si je pridobil sloves izvrstnega 

Olimpijski sijaj — Štukljeve olimpijske medalje so še telovadca, 
danes rekordna bera, ki je ni mogel preseči niti najboljši
povojni jugoslovanski športnik Miro Cerar. Dramatični pariški dnevi

Dve leti pozneje je bila na vrsti 
olimpiada. Telovadba tu ni imela at
letskih in plavalnih dodatkov. Jugo
slavija je poslala na to najbolj elitno 
tekmo kompletno vrsto: Stane Der
ganc, Ivan Porenta, Slavko Hlastan, 
Stanko Žilič, Milia Osvald, Josip Pri
možič. Rudi Polšak in Leon Štukelj 
so bili naši predstavniki. Na olimpiadi 
so nastopili z vajami na drogu, brad
lji, krogih in konju z ročaji, s presko
kom čez konja vzdolž in na šir z ro
čaji ter s plezanjem. Štukljevih olim
pijskih sanj je bilo pravzaprav konec 
že v Ljubljani na izbirni tekmi, ko sl 
je hudo poškodoval dlan. Inženir Po
ženel, vodja naše vrste, je zadnji dan 
pred nastopom še enkrat poskusil, kaj 
bo s Štukljevim nastopom. Dlan je 
bila mčno otekla in desna roka je bila 
zato precej okorna, a Štukelj je po 
nekaj vrtljajih na drogu vseeno stisnil 
zobe in zbral toliko moči, da se je od
ločil za nastop. Vodstvo naše repre
zentance je posredovalo pri vo3stvu 

Priznanje — Plaketa o častnem obcanstvu Novega m esta tekmovanja, da je ob Štuklju lahko 
sodi -v vrsto priznanj, ki jih novomeški olimpijski prvak stal asistent, ki bi ga prestregel, če 
najbolj ceni. Ob njegovi 70-letnici^ 198. leta je bil to nov bi ga zaradi hudih bolečin odtrgalo 
spomin na zlato zgodovino novomeške telovadbe. z orodja.
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"  JUTRANJKA -  
pojem otroške 

mode
Otroke od rojstva do 16. 
leta starosti odloči sevni. 
ška Jutranjka v sodobnem 
stilu, v kolekciji pa ima 
180 različnih izdelkov.

Na sejmu mode nasto
pajo z otroškimi oblačili 
iz novih materialov: poiy- 
estra in trevire ter hlač
nimi kompleti za deklice 
od 8. leta naprej.

Barve modne, kroji ne za
ostajajo za zadnjim kri
kom, cene niso pretirane. 
Jutranjka ima za letos že 
70 odst. zmogljivosti v 
proizvodnji oddanih. Na
ročila dežujejo že od mno- 
ne revije v Čateških Top
licah dalje, za izdelke sev- 
niške tovarne pa se pote
gujejo vedno bolj tudi v 
tujini.

Srajca za vsak okus
LABOD iz Novega mesta je tudi letos presenetil 

s pestro izbiro moških srajc. Posebnost so srajce 
klasičnega ali oprijetega kroja, izdelane iz blaga z 
modernim žakardnim vzorcem. Srajce izdelujejo iz 
domačih in uvoženih tkanin. APOLLO, OTOČEC, 
SWANFAST, HIPPY je samo nekaj imen za 10.000 
srajc, ki jih v LABODU izdelajo vsak dan in s ka
terimi bodo ustregli res vsaki želji.

Značilnost tega kočevskega pod je tja  ob 10-letnem poslo
vanja je  posluh za m odne novosti. M oški, ki sledijo zahte
vam časa, bodo p ri TRIKONU našli odlično krojene hlače 
te r m odne suknjiče v športnem  stilu  v izbranih barvnih 
kom binacijah.

100.000 hlač in  15.000 suknjičev bodo letos nared ili poleg 
70.000 kosov pletenin , m ed ka terim i so tud i ženski in o tro 
ški m odeli. Iz 100-odstotne volne pletene dolge hlače z brez
rokavnikom  so trenu tno  zelo iskani kom pleti in zares ob
čudovanja vredni.

Mlado pod je tje  se m očno uveljavlja tudi na zunanjem  
trgu.

Novost med Novoteksovim l 
tkaninam i je  JER SEY  za m o. 
ške obleke in  ženske kostim e. 
DIOLEN-JERSEY je  novost na 
našem  tržišču saj ga v Jugo
slaviji izdeluje le NOVOTEKS. 
Tkanina je  izdelana v m ešani
ci DIOLENVOLNA in  je  za. 
nim iva zato, ker se ne mečka 
in  je  ni potrebno lika ti. P ro 
izvodnja JERSEYA je  že ste- 
kla  in bo tkan ina km alu  na 
tržišču.

Za le tošnjo sezono pomlad- 
poletje  je  NOVOTEKS p rip ra . 
vil tud i lepo izbiro KAMGAR- 
NOV iz česane volnene p reje . 
Poudarek je  predvsem  na  laž
jih  tkan inah , nam enjenih p r i 
ha ja joči sezoni.

Seveda pa v NOVOTEKSU 
tud i letos niso pozabili na 
ženski svet in so m u p rip ra 
vili tkanine iz DIOLENVOL- 
NE za obleke v široki paleti 
m odnih barv.

TRIKON oblači modne moške

NOVOTEKS: 
dioien jersey

BETI: exkluzivno v trans barvi
Pom lad tn poletje  1970 p redstav ljata  tovarna BETI 

iz Metlike v posebnem  odtenku rjave barve. — Kom- 
bineže, bogato okrašene s čipkam i, in spalni kom pleti so 
tud i v kro jih  nekaj posebnega. N evsakdanje, učinkovito, a 
vendar enostavno, so odlike Belinih modelov za prodajo  v 
boutique policah po vsej državi.

Tudi modeli iz serijske proizvodnje niso neopaženi, saj so 
prav tako skladni z zahtevam i trenu tne mode.

Kopalne obleke kaže BETI na sejm u v 12 kro jih , im a pa 
tudi 4 modele dvo in enodelnih kopalnih kom pletov. Obleko 
za kopanje dopolnju je  k ratek  plašček iz istega blaga. Zelo 
lepo, dom iselno in praktično!

Letošnja kolekcija kopalnih oblek nosi zveneče ime: ex- 
kluzivno za Evropo, a  ime ni prav nič pre tirano . Im ajo 16 
novih modelov dvodelnih kopalk in 20 modelov enodelnih, 
po barvah in  k ro jih  tako v koraku z m odo, da je  90.000 teh 
izdelkov že šlo za m ed v tu jino . Več kot 70.000 Liscinih ko

palk bo letos nam enjenih tud i dom ačem u trgu.

12 dom ačih kupcev oblek čaka se posebno presenečenje. 
Nagradno žrebanje prek televizije bo izbralo tiste , ki bodo 
preživeli 7 dni počitnic na K anarskih otokih.

Lisca im a tudi 20 novih modelov perila; dam ski nedrčki, 
pasovi, korzeti in stezniki kot že n» sejm ih poprej spet 
zbujalo pozornost. Novost, ki na jp re j pade v oči, pa sta  
nedrček »Darja« z vdelano kombinežo in popestritev celotne 
proizvodnje perila  v barvah. S tandardn i beli in črni so se 
pridružile še rum ena, rožnata in svetlo m odra barva.

PRI NAKUPU LISCINIH KOPALNIH OBLEK 
ZAHTEVAJTE KUPON! LAHKO BOSTE IZ2BE- 
BANI ZA 7-DNEVNE POCITNICE NA KANAR

SKIH OTOKIH!

Metliški KOMET je med petimi jugoslovanskimi 
proizvajalci nedrčkov in steznikov na drugem me
stu. V KOMETU izdelajo vsak dan 3000 nedrčkov, 
1000 steznikov in več sto ženskili kopalk. Večino 
izdelkov izvozijo v Zahodno Nemčijo.

Tudi na letošnjem modnem sejmu je KOMET 
pokazal najnovejše izdelke iz lycra materiala.

Drugi v Jugoslaviji

LISCA: kopalke za evropske plaže



Pogovor z  zdravnikom

Z n a n j e  je prvi pogoj za dobro z d r a v j e , saj si predvsem z njim lahko 
privzgojimo navade za zdravo, srečno in dolgo življenje -  Kaj hočemo 

doseči z zdravstvenim prosvetljevanjem?

Znanje in zdravje sta največji dobrini člo
veka in pogoj za srečo in zadovoljstvo. »Zdrav 
duh v zdravem telesu« je bilo geslo Rimljanov, V.  
ki skozi stoletja do današnjih dni ni ničesar iz- 
gubilo na pomembnosti. Današnji način življe- |l p P  1  
nja, življenjski standard, vsa odkritja in prido- 
bitve tehničnih in humanističnih ved do osva- 
jan ja vesolja, pa tudi zdravstveni standard so 
posledica v stoletjih pridobljenega znanja, ki 
predstavlja zaklad vsega človeštva. Zato so bi
li nekoč in tudi danes vsi ljudje močno dovzet- '
ni za znanje in zdravje.  ̂ J |
Ni mogoče pametno 

presoditi, kaj je važnejše
— ali zdravje ali znanje, 
ker si vsak bolj želi tisto, 
česar trenutno nima. Ena
ko nesmiselno bi bilo od
govoriti na vprašanje, kaj 
je boljše: ali zdrav narod 
neizobražencev ali bolna 
družba strokovnjakov in 
učenjakov, ker sta obe 
ugibanji za narod pogub
ni. čeprav sta torej zdrav
je in znanje medsebojno 
najtesneje povezani, pa le 
lahko trdimo, da je znanje 
pogoj za dobro zdravje. 
Tega se posebno zaveda 
socialno medicinska veda,

ki ji pravimo zdravstvena 
vzgoja in prosveta. Njen 
namen je posredovati do
sežke in spoznanja, kako 
ohraniti naše zdravje, ka
ko se ubraniti pred nepo
trebno boleznijo, kako si 
privzgojiti navade za zdra
vo, srečno in čimdaljše 
življenje posameznika in 
naroda kot celote.

Z zdravstveno vzgojo se 
ukvarja pri nas mnogo po
sameznikov, zavodov, dru
štev in organizacij: Rdeči 
križ, zdravstvena služba, 
prosvetno-pedagoška služ
ba, socialna služba, delav
ske univerze, zavodi za izo-

Dr. Albin Pečavar, direk
tor Zavoda za zdravstveno 

varstvo v Novem mestu

braževanje kadrov, različ
na strokovna in druga 
društva, delovne organiza
cije in ostali. Temu je pri
lagojena tudi obstoječa za
konodaja. Zadnja leta se 
na našem področju, pa tu
di drugod vsi nosilci te 
dejavnosti med seboj 
dogovarjajo, sodelujejo, 
vsklajujejo svoje načrte in 
skupno ocenjujejo izvrše-

O tro c i
nas

sprašujejo...
Otroci nas sprašujejo 

in mi, starši in vzgojite
lji, jim moramo odgovar
jati.

Med množico vprašanj, 
ki nam jih otroci zastav
ljajo, so tudi takšna, ki se 
jih nekateri starši bojijo 
in otroku ne odgotfore na
nje ali pa odgovorijo na-

pak. Razumljivo je, da 
skrivnost in nenavadno ve
denje staršev kaj kmalu 
prepričata otroka, da so 
vprašanja o spolnosti ne
zaželena ali cplo sramot
na, in vse, kar je s tem 
v zvezi, postane predmet 
razgovora samo z vrstni
ki in na cesti.

Pa vendar je želja vseh 
staršev, da bi bili svoje
mu otroku vodniki od pr
vih dni njegovega življe
nja in da bi oblikovali v~ 
njem najlepše in najbolj 
plemenite človeške lastno
sti. Vse so pripravljeni 
storiti, da bi bil njihov ot

rok srečen v življenju in 
da bi osrečil tudi sočlo
veka. Mar ni odnos do 
spolnosti, do ljubezni, ena 
izmed tistih človeških po
tez, na kateri v mnogočem 
temelji sreča ali tudi gor
je človeškega življenja? 
In kdo naj govori otro
kom o spolnosti in ljubez
ni, če ne njihovi starši in 
vzgojitelji. Ljubezen do 
otrok vključuje tudi obve
zo, da pripravimo otroka 
za njegovo ljubezensko 
življenje.

(Iz uvodne besede v
novi knjigi »KAKO SI
PRIŠEL NA SVET«)

no delo. Zboljšanje zdrav
stvenega stanja, povečanje 
življenjske dobe, manjša 
umrljivost, manjša obolev
nost in invalidnost prebi
valstva kot tudi drugi ka
zalci našega zdravja so  
nedvomno zasluga zdrav
stvene službe, ki se poklic
no ukvarja s preprečeva
njem obolenj in z zdrav
ljenjem bolezni. Zasluge 
ima tudi družba, ki se je 
zavestno odločila za tako 
zdravstveno politiko, delež 
pa pripada tudi zdravstve
ni prosveti, ki je posredo
vala medsebojno vez med 
zdravstveno službo in pre
bivalstvom, kar je pogoj 
za uspešno delo zdravstve
ne službe zlasti na področ
ju preprečevanj obolenj.

Za dosego svojih name
nov — prenesti čimveč 
znanja in razgledanosti 
med ljudi — uporablja 
zdravstvena vzgoja različ
ne metode dela: to so o- 
sebni razgovori, pogovori 
v grupah, tečaji, predava
nja, letaki, knjižnice, bro
šure, članki v časopisih, 
oddaje na radiu, televizi
ji, filmi, gledališča itd. Po
sebno vlogo ima tisk, zla
sti lokalni tisk, v katerega 
imajo ljudje veliko zaupa
nja, saj ga smatrajo za 
svojega. Ker ima tisk tudi 
veliko naklado, seznanja 
hkrati veliko ljudi in zato 
je tudi uspeh večji.

Zato toplo pozdravljam  
pobudo Dolenjskega lista, 
ki želi svojim bralcem po
sredovati napotke za zdra
vo življenje in jih tako 
obogatiti z znanjem in 
zdravjem. Hkrati prosim  
vse zdravstvene, prosvetne 
in javne delavce ter vse, ki 
so dosedaj sodelovali v 
zdravstveni vzgoji, da s 
svojimi prispevki, odlomki 
iz predavanj, z novicami, 
in z različnimi drugimi pri
spevki pomagajo napolnje
vati novo vzgojno stran 
domačega Dolenjskega li
sta, ki se vam danes tu 
predstavlja.

Dr. ALBIN PEČAVAR

Nadarjeni otrok
Čeprav je praviloma to psihologovo področje, se tudi 

zdravniki večkrat srečamo z otroki, ki se precej ločijo od 
povprečnih otrok, ker so bolj nadarjeni. Njihov inteli
genčni kvocient je nad 140. S temi otroki nastanejo vča
sih težave, ki jim končno šele zdravnik v ordinaciji od
krije vzrok.

če starši takega otroka dobro opazujejo, lahko že 
zgodaj odkrijejo njegovo nadpovprečno nadarjenost. Na
vadno se najprej pokaže zgodnje zanimanje za knjige. 
Tak otrok se sam nauči brati brez pomoči že pred vsto
pom v šolo. Starši že kmalu opazijo nenasitno radoved
nost, izreden spomin, velik besedni zaklad, veliko zani
manje za koledarje, atlase, enciklopedije, slovarje, pa 
tudi za odnose med števili.

Zdravnik pa odkrije: a) telesne značilnosti: običajno 
so ti otroci večji, težji in močnejši od otrok iste starosti 
in spola, njihovo splošno telesno zdravje je boljše, malo 
obolevajo, pojavi se zgodnja puberteta; b) duševne zna
čilnosti: bistrost, otroci so videti starejši, kot so v res
nici, in se družijo s starejšimi vrstniki od sebe, hitro se 
uče brati in zgodaj berejo, berejo veliko, imajo bogat 
besedni zaklad, sposobni so abstraktnega mišljenja, ra
zumeti različne odnose med ljudmi in stvarmi, radi se 
uče vse mogoče, imajo dober spomin; c) osebnostne po- 
teze: ustvarjalni so, neodvisni, čustveno so bolj stabilni 
od svojih vrstnikov, učenje na pamet jim je dolgočasno, 
bolj so resnicoljubni in pošteni kot povprečni otroci, so 
tudi bolj skromni in kažejo manj interesa za dokazovanje 
svojega znanja.

Iz teh razlogov nadarjeni otroci izredno lahko prila
gajajo svoje znanje različnim novim situacijam, se pravi, 
zelo dobro se znajdejo v novih situacijah. Prav zaradi 
tega zaidejo večkrat v resna nasprotja z vrstniki. Včasih 
jih imajo za mnogo bolj popolne, kot so v resnici. Na
darjen otrok ponavadi nima uspehov v vseh šolskih pred
metih. Največkrat se odlikuje v branju, tujih jezikih, lite
raturi, matematičnih problemih, naravoslovnih predmetih 
in risanju, povprečen pa je v izgovorjavi, računanju, zgo
dovini in drugod.

V predšolski dobi navadno ni problemov, začno pa se 
v osnovni šoli. če je povprečni inteligenčni nivo v raz
redu nizek, postane nadarjen otrok preveč zaverovan 
vase in len, začne se dolgočasiti, postane nemiren in 
povzroča težave. Takrat pride v roke zdravniku, ki od
krije, zakaj gre. Takemu otroku je potrebna pomoč, 
včasih tudi pomoč psihiatra. Najbolje pa je, da ga pre
mestijo v drug razred in da tako spremeni okolje. Brez 
dvoma pa je, da mu je potrebna pomoč staršev in vzgo
jiteljev.

Ne smemo pozabiti, da nadarjen otrok potrebuje vse 
tisto, kar mora imeti vsak otrok: udobnost, zavetje, lju
bezen, čustveno navezanost in okolje, ki ga spodbuja in 
mu daje potrebno pomoč. Nikakor pa ne smemo izko
riščati otrokove nadarjenosti za svoj osebni, sebični po
nos, kot včasih nekateri starši delajo, saj s tem otroko
vemu razvoju samo škodujemo.

Nadarjenemu otroku moramo vsestransko pomagati 
pri napredovanju v razvoju, ker bo zaradi svojih spo
sobnosti lahko zelo dragocen član družbe.

Dr. Božo Oblak

KAKO Sl PRIŠEL NA SVET
Konec minulega leta je naša znana založ

ba MLADINSKA KNJIGA izdala hkrati z 
založbama »Školska knjiga« v Zagrebu in
»Vuk Karadžić« v Beogradu dragoceno vzgoj
no delo, knjigo »KAKO SI PRIŠEL NA 
SVET«. Napisala sta jo A. C. Andry in S. 
Schepp, ilustrirala Blake Hamilton, prevedla 
Sonja Čeligoj in za tisk v slovenščini pri
redila ter uredila Metka Simončič. — Knjiga 
je doživela doslej po svetu že veliko izdaj, 
ki so vse pošle Ce povemo le to, da pomeni 
prevedeno delo enega odličnih priročnikov
za vzgojno delt naših staršev, smo menda 
hkrati tudi že dali dober nasvet: kupite si 
knjigo v na'bližji knjigarni, dokler ne bo 
pošla! Pri vzgoji otrok vam bo v izredno 
pomoč. — Knjiga stane 16,50 din. naročite 
pa jo lahko tudi po pošti pri Mladinski 
.knjigi, Ljubljana. Titova c 3.

Iz le knjige objavljamo odlomek iz uvodne 
besede, ki jo je delu napisal Zavod za šol
stvo SRS.

Ta knjiga, ki je bila napisana s skup
nim prizadevanjem ameriških znanstveni
kov in je doživela lepo priznanje, je na
menjena vsem otrokom sveta in njihovim 
naravnim in poklicnim vzgojiteljem. V 
njej najdemo odgovor na tisto vprašanje, 
ki ga tako pogosto zastavljajo starši in
na njega niso dobili pravega odgovora ui
prave p o m o či. Kako namreč naj odgovore 
otroku, ki sprašuje tako kočljive stvari, 
ob katerih so celo mnogi odrasli v zadre
gi, Kako nuj odgovarjajo otroku različnih 
let vzrasta, da bodo odgovori ustrezali 
njegovi sposobnosti dojemanja, da ne bo 
prehitevanja, pa tudi ne zaostajanja.

Knjiga seveda ne odgovori na vsa 
vprašanja, vendar pa daje temelj in iz
hodišče za razgovor z otrokom in za pra
vilne odgovore na njegova vprašanja. Nje
na odlika je predvsem v tem, da dosledno 
upošteva načelo, naj bodo odgovori na 
vprašanja jasni, pošt9nd in razumni in 
do Je v vsaiki sliki kakor tudi njenemu

komentarju pečat naravnih in vsakomur 
razumljivih dejstev.

Knjižica bo postala uporabna, brž ko 
otrok pokaže zanimanje za spolnost. Po
navadi najprej sprašuje, kaj je to, potem 
zakaj je to in šele nato sledi vprašanje, 
odkod pridejo otroci. Vsa ta vprašanja 
so navadno le znak splošne vedoželjnosti, 
ki je značilna za otroško dobo, ne 1»  
znak posebnega zanimanja za spolnost, 
kot to ponekod preplašeno ugotavljajo 
nepoučeni starši, če otroku jasno in pre
prosto odgovorimo na vprašanja ter pri 
tem svoj odgovor ilustriramo s siliikami, 
ki jih ima knjiga, potem bo otrok sprejel 
pojasnila tako kot vsa druga. S tem se 
veda ni rečeno, da ne bo včasih zahteval 
podrobnejše razlage. S to knjigo in ob 
razumni razlagi ne bo težko odgovoriti 
na kakršnokoli vprašanje Seveda pa mo
rajo biti vzgojitelji na to pripravljeni.

Posebno pozornost je treba posvetiti 
prehodu iz področja 'Spolnosti pri žival
stvu na spolnost človeka, čeprav že sam 
tekst v knjigi in tudj ilustracije poudar
jajo posebnost spolnosti pri človeku, je 
vendarle treba v razlagi še ponovno ra
zložiti otrokom, kaj so živalska nagoni 
in kaj je značilnost in posebnost človeške
ga življenja, njegovih ljubezenskih čustev 
in odnosov.

Ko bo otrok nekoliko dorasel, bo knji
žico prebiral sam. Pojasnila, ki jih je že 
prejel in izredno lepo napisan komentar 
ob posameznih slikah, so jamstvo, da bo 
otrok tudi prj samostojnem prebiranju 
v celoti razumel in sprejel vsebino tega 
dela.

Posebno pozornost bodo morali posve
titi knjigi naši poklicni vzgojitelji, ki jim 
je zaupana vzgoja otrok v vseh šolskih 
in predšolskih ustanovah. Kar sama po

sebi se ponuja možnost projiciranja slik 
iz knjige in s tem v zvezi samostojna 
obravnava tega gradiva pri učnih urah 
ali pri vzgojiteljevem delu z otroki. Iz
redna priznanja, ki jih je knjiga prejela

med vzgojitelji in starši mnogih evrop
skih dežel in ki temelje že na izikušnjah, 
so velika spodbuda tudi za delo pri nas.

ZAVOD ZA ŠOLSTVO 
SR SLOVENIJE

OB PRVIH ČLANKIH NAŠE VZGOJNE STRANI

Zdravstvena prosveta in naše zdravje



J. H. ROSSLER

INTELIGENTNA 
TAJNICA
Iskal sem novo tajnico. 

Zadnja je odšla k vragu. Sto
krat sem jo preklel: »Da bi 
jo vrag!« Izpolnil mi je željo 
in ostal sem brez tajnice.

Tokrat sem želel najti za
res inteligentno tajnico. Taj
nico, ki bi bila zares kultur
na. Da bi mi bilo lažje, ka
dar bi narekoval.

»Če je tajnica tako kultur
na,« bodo porekli ljudje, 
»kako pameten in izobražen 
je šele njen šef!«

Takšna zabloda je pri nas 
namreč običajna. In jaz kot 
inteligenten človek je kajpada 
ne bom prezrl.

Prišla je prva kandidatka. 
Bila je lepa in graciozna.

— Nisem imel sreče z zad
njo tajnico. Bila je neotesana 
kot klada. Zato iščem pamet
no in izobraženo tajnico. Vza
jemno delo je prijetno, če 
imata šef in tajnica neko ob
čo kulturo. In zavoljo tega 
bi vam rad zastavil troje 
vprašanj. ,

— Prosim, rada bom od
govorila.

—Kako se imenuje prestol
nica Norveške?

— Kopenhagen.
— Na žalost ne. Ampak Os

lo. Toda mnogi se motijo v 
tem. Drugo vprašanje: — za 
čim je bolehal Beethoven?

— Za kroničnim pomanjka
njem denarja.

Požrl sem odgovor in zasta
vil tretje vprašanje:

— Kaj pomeni beseda
fjord?

— Znano avtomobilsko zna
mko.

— Ne. Avtomobilska znam
ka je tord, fjord pa je glo

bok in ozek zaliv med strmi
mi bregovi, — sem rekel in 
vstal. — Za zdaj se še ne 
morem odločiti, gospodična, 
zapisal sem si vaše ime in 
naslov, pa vam bom svojo 
odločitev sporočil pozneje . . .

Druga kandidatka je bila 
' visoka plavolaska. Prišla je 

naravnost z nekega lepotnega 
tekmovanja, na katerem je 
bila spremljevalka.

— Posel, za katerega se po
tegujete, — sem ji rekel, — 
zahteva določene obveznosti. 
Zato bi vam, seveda, če ni
mate nič proti, najprej želel 
zastaviti nekaj vprašanj.

— Prav, — je odgovorila. — 
Kar začnite!

— Kdo je uglasbil »Veselo 
vdovo?«

— Mozart.
— Ne. Mozart je napisal 

»Čarobno piščal«. Nemara 
slučajno veste, kdo je napisal 
libreto za »Čarobno piščal«?

Oči so ji zasijale.
— Erich Maria Remarque.
Zastavil sem ji še tretje

vprašanje:
— Kaj je tajfun?
— Priznana znamka kratkih 

hlačk za sončenje.
V predsobi je čakala tretja 

kandidatka. Poklical sem jo 
v kabinet. Zmanjkalo mi je 
besed. Bila je kot pravljica. 
Možgani so mi prenehali de
lovati. Adamovo jabolko mi 
je poskakovalo kot noro. K 
vragu s temi neumnimi vpra
šanji! Sprejel jo bom, ne da 
bi ji zastavil kakšno vpraša
nja!

— Gospodična, — sem ji 
rekel. — Vi ste . . .

Segla mu je v besedo:
— Nisem imela sreče z zad

njim šefom, — je rekla. — 
Bil je neotesan kot klada. 
Zato iščem pametnega in iz
obraženega šefa. Vzajemno 
delo je prijetno, če imata oba, 
šef in tajnica neko občno kul
turo. Zato bi vam rada za
stavila tri vprašanja.

— Izvolite, — sem zamr
mral komaj slišno. ‘

— Kdaj in kje je bil rojen 
Goethe?

— V Weimarju! — sem od
govoril. — Letnica njegovega 
rojstva pa mi je, žal, izpuh
tela.

— Rodil se je v Frankfurtu 
ob Meni leta 1749. Drugo 
vprašanje: na katerem otoku 
je živel Robinzon?

— Na otoku Crusoe. -
— Ne, na otroku Mas a Ti- 

erra iz otočja Fernandeza!
— me je poučila. — In zdaj 
še tretje in najlažje vpraša
nje: kaj je to jaguar?

— To je znamka Športnega 
avtomobila!

— Ne, to je divja zver iz 
družine mačk, — je zamišlje
no rekla lepotica.—  Za zdaj 
se še ne morem odločiti, go
spod. zapisala sem si vaše 
ime in naslov, pa vam bom 
svojo odločitev sporočila po
zneje . . .

šla je. In izgubil sem sle
herno upanje, da bi se še 
kdaj vrnila. In nastavil sem 
prvo kandidatko, ki je prišla 
za njo in za katero je bila 
Postonjska jama znana pivni
ca in ki je bila razen tega 
še v hudem sovraštvu s pra
vopisom in je kar naprej pri
hajala v moj kabinet, ker ni 
mogla dešifrirati lastnih ste
nografskih zapiskov.

OKKHMlIJt IX

i r \ i t i i s \ x i n

Bolje, da beži ura 
kakor sovražnik . . .

Tretji bataljon osme udar
ne brigade je moral osvobo
diti Brodarevo. Napadel naj 
bi ob štirih zjutraj. Toda 
neka četa je šla v napad ce
lo uro prej presenetila so
vražnika in sama osvobodi
la mestece

Ker je ta četa tudi že grej 
rada napadla pred določe
nim rokom, je komandant 
bataljona poklical njenega 
komandirja Milana Jankovi
ča in ga pograjal zaradi tega.

»Kaj moremo, tovariš ko
mandant, ko pa imamo ne
ko staro šklemfo, ki nam 
uhaja naprej za celo uro,k 
se je opravičeval Milan.

»Vrnite kazalce nazaj pa 
vam ne bo uhajala,k je re
kel komandant.

»Eh, bolje, da se ure ne 
dotikamo kajti če beži na
prej, sovražnik ne bo ušel. 
če pa ura zaostane, nam se 
bo tudi zmaga izmuznila.«

Marko je bolji 
kot Fadil

Eden izmed organizator
jev vstaje na Kosovu leta 
1941 je bil Fadil Hodia, na
rodni heroj, ki je tedaj imel 
ilegalno ime Marko Marko
vič. O njem in o njegovih 
diverzantskih akcijah so na 
Kosovu veliko pripovedovali.

Neki kmet ki je FadV.a 
dobro znal, je stopil k nje
mu in mu rekel:

»E, slab je tvoj odred, Fa
dil! Si slišal, kako se bori 
Marko Markovič?«

Savove kletve
Sava Kovačevič nikakor ni 

maral strahopetcev, še manj 
pa počasne in nedomiselne 
ljudi. Takim je rekel »što
ri« V boju je imel na očeh 
vsakega borca in če je videl, 
da kdo zaostaja, je zagrmel:

»Naprej, lisjak. naprej, 
štor, saj ti bodo oči padle 
na ledino!«

Nekoč je naletel na borca- 
šaljivca in ko je, po svoji 
navadi, zavpil nanj, se je bo
rec ustavil in n’ednl po tleh.

»Kaj pa stoii>?« ie zarinil 
Sava.

»/. oči so mi padle na le
dino pa jih iščem!« je od- 
tovoril borec iv 10 vmnrl, ko
likor so ga nonc nesle.

Živ vulkan na Luni
»Na Luni so še živi vulka

ni,« je izjavil ugleden sovjet
ski astronom Nikolaj Kozi- 
rev, katerega odkritje je za
beležil sovjetski komite za 
raziskovanja in odkritja.

Kozirev je 1955 prvič od
kril svetlikanje Luninih sten 
v Aristarhovem kraterju. Tri 
leta pozneje je dobil plinski 
spektrogram, ki ga je izbru
hal Alfonzov krater v milijo
nih kubičnih metrov.

Profesor Kozirev je primer
jal te spektrograme s spek- 
trogrami kraterjev na Kam
čatki in ugotovil, da so na 
Luni še delujoči vulkani. Po
trditev svoje teze je našel v 
fotografijah »Rangerja 7«, na 
katerih so strani Alfonzovega 
kraterja kot pokrite s pepe
lom.

Kozirev tudi verjame, da 
obstajajo povezave med moč
no geološko aktivnostjo na 
Zemlji in notranjo strukturo

»Čudežni« glasbeni 
otrok, star 2 leti in pol

Glasbena akademija v Mad
rasu je dodelila redno meseč
no štipendijo za glasbeno izo
braževanje za 3 leta dve in 
pol letnemu otroku, o kate- 
rem menijo, da je pravi glas
beni čudežni otrok. Mali Ra- 
vikaran je znal odgovoriti na 
tehnična vprašnsja in je pre
poznal melodije in imena 
skladateljev, ko so izvedli po
samezne skladbe.

Lune- Po njegovih besedah je 
»rdeča pega« trajala od 10 da
15 minut na spektrogramih 
Aristarhovega kraterja 31. 
marca 1969, ko je bilo največ 
potresov na Zemlji.

Novi sistem 
televizije v barvah
V raziskovalnem  oddelku am eri

ške tvrdke »General Telephone and 
E lectronics Corp.« so izpopolnili 
npv sistem  laserske televizije, s 
katerim  dobivajo slike v naravnih 
barvah in dovolj jasne, da  jih  bo 
možno gledati tudi čez dan. S tem  
sistem om , ki ga sedaj že razisku 
je jo , lovijo — kot pri navadnih 
televizorjih-navadne signale »iz z ra 
ka«, ki jih  s pom očjo treh  laser
skih žarkov vodijo skozi specialno 
napravo za prikazovanje. Za sedaj 
te  izredno jasne slike dobivajo 
sam o v razm erju  120 x 71 cm.

Mfni.jo, da bi bil ta  sistem  lah
ko najbolj prim eren za šole, le ta 
lišča (za objavi janje p rogram a le
ten ja  In kontrolo letov), pri ope
racijah , za prikazovanje borznih 
poročil in za podobna dnevna do 
gajanja.

Montažne smuči
Tovarna »Hitachi Kasei Ko- 

gyo« iz Tokia je začela prem 
izvajati smuči iz steklenih vla
ken, ki se dajo sestaviti. Do 
sedaj so izdelali okrog 5.000 
poizkusnih parov, za nasled
njo smučarsko sezono pa 
predvidevajo proizvodnjo ok
rog 20.000 parov. Smuča s« 
pripogibajo na polovici dolži
ne s posebnim sklepom. Od
prte zagotavljajo varno vož
njo, zaprte pa so labko pre
nosne. Težke so okrog 5 kg, 
kot navadne jeklene smuči.

1
Paul Klimpke (Nemška demokratična repub
lika): BREZ BESED (s I. mednarodne raz
stave karikatur brez besed — Ljubljana 1969)

ILKA VAŠTETOVA:

V r a ž j e '  
d e k l e

(Zgodovinski roman)

Uboga Marija! Tvoja duša je kakor luč. Zato boš še 
mnogo trpela. Ljudje ne ljubijo luči. Bolje se poču
tijo  v temi. Marija, bojim se zate . . .«

In čez nekaj trenutkov je trepetaje pogladil Mari
jino roko in nadaljeval svoje misli, kjer so se mu 
utrgale:

»Ne, ni bilo prav. Morda sem  se pregrešil nad te
boj, ubogi otrok. Bila si mi — to je morda moj greh
— najinteresantnejši objekt na tem lepem božjem  
svetu. Lahko bi bil vplival na tvojo vzgojo — morda 
je bila to m oja dolžnost, ker sem imel toliko pri
l i k e — a nisem hotel. Opazoval sem  tvoj razvoj, ka
kor opazujemo eksperiment v laboratoriju. Čuval 
sem nad teboj, da tvojemu duhu nihče ni delal sile. 
Dotikali so se te le najvišji življenjski vrhovi: um et
nost, učenost in filozofija bodočega rodu. Sodobnost 
je prihajala k tebi le od daleč.«

Zopet je umolknil. Obraz se mu je spačil v te
lesnih bolečinah. Njegovi vroči prsti so tesneje okle
nili Marijino roko. Pot mu je stopil na čelo.

Bolečine so ponehale. Bolnik je tiho povzel:
»Moj eksperiment se je posrečil. Tvoj duh je 

močnejši od mojega Ce bi imela še moja izkustva, 
moje zn an je.. — In vendar — nečesa nisem upo
števal: tvojega srca. Nisem mislil na to, da boš ne
koč trpela kakor vsak drug zemljan in še mnogo 
bolj nego drugi, ker se boš čutila na svetu osam lje
no. Vse vem, Marija. Jasno sem videl vse, kar je šlo  
skozi tvoje srce.«

Marija je globoko sklonila glavo. Njena roka je 
vztrepetala v njegovi.

»Cas poteče in — vse bo dobro. Vse bo dobro, 
Marija. Samo varuj se patra Jurija!« Bolnik je še- 
petaje znižal glas:

»Opoldne me je izpovedal in obhajal in sumljivo 
me je izpraševal o tebi. Izmikal sem se mu. Varuj 
se ga! Sovraži te. Jasno sem čutil, da te sovraži. 
Strašna slutnja je v meni — O, bojim se! — Marija, 
daj, da mirno umrem! Odvzemi mi bridkost, da te 
zapuščam samo na svetu! Marija, ali mi hočeš iz
polniti željo — poslednjo m ojo željo?«

Marija m dvignila glave. Ihtenje jo je streslo.
»Marija —!«
»Da, da Vse storim, vse, kar želijo.«
Globok vzdih je olajšal bolnikove udrte prsi.
»Daj mi ono pismo, ki leži v mapi na vrhu!«
Marija je vstala in vzela iz mape, ki je ležala na 

postelji poleg Valvasorja zapečateno pismo z naslo
vom: Mariji Troštovi.

Valvasor je s trepetajočo roko prijel pismo.
»Prečitala boš pismo, ko umrem. V tem pismu je 

moja želja. Prisezi, da mi izpolniš tb poslednjo že
ljo!«

»Prisegam.«
Skrila je pism o v nedrje.
Bolesten nasmeh je zbežal prek bolnikovega obra

za. Njegova roka se je iztegnila za njeno. Rahlo jo  
je stisnil in ves izmučen zaprl oči.

Marija je po prstih odšla.
Ni vidčla, da so se Valvasorjeve velike oči široko 

razprle in gledale za njo. Njegovo mrtvaško bledo 
obličje je bilo polno bolesti, tiste bolesti, ki jo ob
čutimo, če ljubljeni človek odhaja od nas in vemo, 
da se ne vrne nikdar več.

Tiho je priprla vrata za seboj. Valvasor je zaprl 
oči in njegova glava je zopet omahnila v blazine. 
Bolest je izginila z njegovega obraza in nekaj je za
sijalo prek njega, nekaj kakor — zmaga.

Bila je zmaga naa samim s e bo j . ..
V sprejemnici je Marija javila baronici, da baron 

spi. Gospa se je vrnila k bolniku.
Zunaj na hodniku se je Marija naslonila ob zid.

Kuharica Mica je stopila iz kuhinje.
»Nič ne maraj! Božja volja je tako in Bog bo 

skrbel za nas vse. Glej, danes dopoldne, ko si ti od
šla, so prišli gospod pristav m mi izročili zate lep
šopek. Pa so gospod baron želeli, naj pridejo gospod 
pristav k njim. Skoraj celo uro sta se sama razgo- 
varjala. Meni se kar zdi, kaj sta se dogovorila. Gos
pod pristav so žareli v obraz, ko so prišli od gospoda 
barona, in so šli naravnost k tvojemu očetu. Kaj pra
viš? Kaj pomeni vse to? E, dekle, stara Mica ni ne
umna. He! A?«

Mariji je zastajal dih. V njenem obličju ni bilo 
kaplje krvi. Počasi je odrinila Mico. Oprijela se je 
ograje in odšla po hodniku.

Prihodnji dan je bilo baronovo trpljenje konča
no. Učenjak Janez Vajkard Valvasor je spoznal veli
ko skrivnost naj večjega kemika — našega Stvarnika.

Istega dne — bilo je 19. septembra v <etu 1693.
— le nekaj ur po Valvasorjevi smrti je začul Andrej 
Trošt v hčerini sobi močan ropot, da so se tla stresla. 
Odprl je vrata: Marija je ležala nezavestna na tleh.
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O M E R  Z O R A B D IC

K a k o  ž e n a  

d o ž i v l j a  m o ž a
Ona zašepeta: — Prav, 

možiček, samo enkrat mi 
še ponovi: »Takoj jutri ti 
kupim torbico in ne bsm 
ti očital, da sva denar za; 
njo vzela od skupnih pri
hrankov.«

Pol ure kasneje je zaše
petala ona: — Petelinček, 
kajne, da mi boš jutri pri
nesel torbico iz trgovine v 
glavni ulici?

On zašepeta: — Kakšna 
trgovina v glavni ulici? 
Kaj pa ti je treščilo v gla
vo ob tej uri? Bolje bo, 
če se malce odmakneš, 
čisto na robu sem že, še 
na tla me boš spravila.

Ona zašepeta: — Si že 
pozabil, kaj si obljubil?

On nič več ne zašepeta, 
marveč zavpije: — Pro
sim, odmakni se! Padel 
bom!!! In glej, da me ne 
zbudiš pred sedmo! Na
spati se moram! M ene 
jutri čaka delo!

Potem je šepet in gla
sne besede zamenjalo 
smrčanje, strašno smrča
nje.

V tej zgodbi še malo ni 
važno — to bodo pozneje 
uvideli tudi bralci — ali 
je bila pod njima, pod 
možem in ženo, postelja 
oziroma kavč domače ka
kovosti.

Glavno je, da je bila 
noč (z mesečino ali brez 
mesečine) in da sta se 
(tudi imena niso pomemb
na) po dolgem premoru 
spomnila svojih zakonskih 
dolžnosti.

On, prvi, ki se je spom
nil na zakonsko dolžnost, 
je čisto tiho šepnil: — 
Mucka, zakaj si se tako 
odmaknila?

Ona, ki je zavoljo »muc
ke« vedela, na kaj misli, 
je tiho, tihceno odgovori
la: — Petelinček, bojim se, 
da boš zdrsnil na tla, če 
se odmaknem od zidu.

On zašepeta: — Nič ne 
skrbi, mucka, zraven tebe 
nikoli ne morem zdrsni-

Vsa znamenita dejanja si je se
daj cantervillski duh znova obu
dil v spominu, od komornika, ki 
se je ustrelil v jedilni shrambi, 
ko je zagledal, da na okensko 
šipo trka zeiena roka, do lepe 
lady Stutfieldove, ki je morala 
vedno nositi na vratu črn žamet
ni trak, da je skrila odtis petih 
prstov, ki je imela vžgane v belo 
polt, in ki se je pozneje utopila 
v ribniku na koncu Kraljevske 
promenade. Z navdušenim samo
ljubljem pravega umetnika je 
premleval v spominu svoje naj
slavnejše nastope, in sam pri se
bi se je neprijetno nasmejal, ko 
se je spomnil, kako se je na
zadnje prikazal kot »Rdeči Ru- 
ben ali zadavljeni malček«, kako 
je debitiral kot »Mršavi Vilibald, 
krvoses iz bexlejskega močvirja«, 
in kakšno grozo je povzročil ne
kega prijetnega junijskega veče
ra samo s tem, ko se je na teni
škem igrišču žogal s svojimi 
lastnimi kostmi.

In po vseh teh veličastnih 
prigodah se ti pritepe semkaj 
peščica zanikrnih modernih Ame
ričanov, mu nasvetuje olje z vzha
jajočim soncem in mu meče bla
zine v glavo! To je, milo rečeno, 
pošastno! Ne glede na to, da

olikano metati blazine vanj.« Zelo 
umestna pripomba, na žalost pa mo
ram reči, da sta dvojčka ob nji bruh
nila v krohot. »Res je pa tudi nekaj 
drugega,« je nadaljeval gospod Otis. 
»če duh nikakor ne bo hotel uporabiti 
Olja z vzhajajočim soncem, mu bomo 
morali vzeti te verige. Saj kdo bo pa 
lahko spal, če bo vsako noč pred spal
nicami tak trušč.«

Vendar jim do konca tedna ničesar 
ni skalilo nočnega miru. Pozornost je 
vzbujal le krvav madež na parketu v 
knjižnici, saj se je pojavljal znova in 
znova. To je bilo res neznansko čud
no, saj je gospod Otis vsak večer za
klenil vrata okna pa so imela nepro- 
dušne naoknice. Polno pripomb je le
telo tudi na kameleonsko barvo made
ža. Včasih je bil temno rdeč, skoraj 
indijanske barve, drugič spet rumen
kast pa svetlo škrlaten in nekoč, ko 
so se po preprostem obredu Svobod
ne ameriške episkopalne cerkve' zbra
li v knjižnici pri družinski molitvi, so 
opazili da je madež smaragdno zelen. 
Te kalejdoskopske spremembe so kaj
pak vso družino izredno zanimale in 
sleherni večer je prišlo glede njih do 
številnih stav. Le mala Virginija se 
ni udeleževala teh kratkočasij, pač pa 
ji je ob pogledu na krvavi madež vsa
kokrat postalo zelo tesno pri srcu, da 
sama ni vedela, zakaj. To jutro, ko 
je bil madež smaragdno zelen, pa se 
je skoraj razjokala.

Ona zašepeta: — Vidiš, 
kakšen si! Zdajle mi šepe
češ »mucka«, včeraj pa si 
me sredi ceste nadrl: »Tra
pa, preklemana trapa, le 
kako ti pride na misel, da 
kupiš kaj takega! Saj do
bro veš, koliko zaslužim!

On zašepeta: — Norica! 
Trapica! To so same ljub
kovalne besede! — Daj 
primakni se, saj je šele 
deset.

Ona zašepeta: — Potem 
pa zaspi. Nočem, da bi me 
jutri, ko te bom zbudila 
in te prosila, da pojdeš na 
trg, spet nadrl: »Kaj me 
budiš! Nikoli mi ne pu
stiš, da bi se naspal!«

On zašepeta: — Prav, 
prav, mucka. Obljubim ti, 
da pojdem jutri jaz. Vem, 
da ni lepo od mene, da 
hodiš jutro za jutrom sa
ma na trg.

Ona zašepeta: — Zdaj 
veš, ampak jutri, jutri ne 
boš vstal.

On zašepeta: — Bom
boš videla, častna beseda, 
da bom.

Ona zašepeta: — Nisi 
pozabil, kje je trgovina, 
kjer seni hotela kupiti no
vo torbico?

On zašepeta: — Mucka, 
saj dobro veš. kako po
znam naše mesto!

Na angleškem dvoru 
so prince zelo strogo 
vzgajali in so smeli go
voriti le, če jih je kdo 
vprašal.

Tako je sedel kralj 
Edivard VIL v krogu 
najožjih prijateljev pri 
obedu. Nenadoma je za
vpil njegov mladi vnuk: 

»Oh, dedek .. J«
Toda stavka ni mogel 

izgovoriti do konca: sta
ri oče ga je strogo po
karal:

»Otroci morajo biti 
tiho in poslušati!«

V nastali tesnobi se ni 
dalo več prav govoriti. 
Kralju, ki je imel vnuč
ka rad, je postalo žal 
prejšnje osornosti in je 
prijazno vprašal mlade
ga hudodelca:

»No, sedaj mi pa po
vej, kaj si hotel.«

»Zdaj je že prepozno, 
dedek,« je odgovoril 
princ v zadregi. 

»Prepozno?Zakaj pa?« 
»V tvoji solati je bila 

mrtva muha. Hotel sem 
te opozoriti nanjo, zdaj 
si jo pa že pojedel.«

česa takega še niso počenjali z 
nobenim duhom v vsej zgodovi
ni. Takoj je sklenil, da se jim 
maščuje in do svita je sedel glo
boko zamišljen.

Tretje poglavje

Ko so se Otisovi zjutraj zbrali 
pri zajtrku, so precej nadrobno 
razpravljali o strašilu. Poslaniku 
Združenih držav se je kajpak 
malo nos povesil, ker njegov dar 
ni bil sprejet, »še na misel mi 
ne pride, da bi hotel duha s či
mer koli osebno žaliti,« je rekel. 
»In glede na to, kako dolgo že 
živi v tem domu, moram pripom
niti, da se mi ne zdi prav nič

—  v  z a m e y $ t v o
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7. Zenske so se zagnale v prtljažnik. Vsaka 
je izvlekla svoj kos. Paradižnik pa je potegnil 
denarnico in pospravil vanjo masten izkupiček, 
pa še maržo povrhu!

Tihi teden je minil kot bi pihnil. Zakonca 
sta se zbasala v avto in ta je olajšan švignil 
iz parka. Neslo ga je skozi tesne m estne ulice 
na široko avtostrado in šofer je tu krepko 
pritisnil na plin.

-  Ljubica!, se je spotoma nežno sklonil 
k soprogi Paradižnik. -  Turista kot sva midva, 
ne zapravljata časa in denarja po štacunah! 
Galerije, muzeji, kulturni spomeniki -  to bodo 
odslej najini cilji! Klara si ni mogla kaj, da 
mu ne bi pritrdila! Toliko bolj, ker se je v da
ljavi že bleščalo mesto, ki je obetalo bogato 
kulturno žetev. Svetovnoznano mesto na vodi!

Pustila sta avto pred mestom in priklicala

vitek čoln, gondola imenovan, đa se z njim 
odpeljeta na ogled znamenitosti.

Vstopila sta v prednji del čolna. A glej 
šmenta! Čoln se je postavil na nos!

Stekla sta brž na zadnji konec -  in čoln 
se je z zadkom pogreznil globoko v vodo . . .  
Pognala sta se končno na sredo, pa se je tudi 
to slabo končajo: čoln se je od silne teže 
prelomil na dvoje!
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Komisija za razpis delovnega mesta 
direktorja

podjetja »HRAST«, Šentlovrenc

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

DIREKTORJA PODJETJA
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev izpolnje
vati še naslednje:
a) da imajo najmanj visoko kvalifikacijo mizarske 

stroke,
b) da imajo najmanj pet let delovnih izkušenj v 

mizarstvu.

Kandidati naj prijavam priložijo dokazila o izpol
njevanju razpisnih pogojev. Prijave je treba vložiti 
v zaprtih kuvertah z oznako »Prijava na razpis« 
v 10 dneh po objavi razpisa.

Stanovanja ni na razpolago.

RUDNIK RJAVEGA PREMOGA 

KANIŽARICA PRI ČRNOMLJU

s p r e j m e  
v delovno razmerje

1. 4 strojne ključavničarje in 
kovače

2. 15 KV in PKV rudarjev

3. 15 NKV delavcev

P o g o j i ;  pod 1. in 2. točko ustrezna strokovna 
izobrazba
pod 3. točko osnovna šola.

Delo aa nedoločen čas, poskusno delo od 1 do
2 meseca.

Prijave sprejema tajništvo Rudnika.

GOSTINSKO PODJETJE LJUBELJ

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

3 kuhinjske pomočnice
4 mlade natakarje ali natakarice 
1 oskrbnico za obrat Vrtača 
1 oskrbnico za obrat Panorama

Nastop službe je mogoč takoj ali po dogovoru.

Osebni dohodki po pravilniku o delitvi OD. Po
skusno delo bo do 3 mesece. Pismene vloge z doka
zili o strokovnosti ali opisom dosedanjega dela spre
jema direkcija podjetja. Kandidati se lahko tudi 
osebno zglasijo. Rok prijave takoj.

KOMPAS, Ljubelj

Umrla je v 70. letu starosti naš draga žena, mamiea, 
stara mama, tašča in prababica

JOŽEFA ŠRIBAR
roj. ŠKIBAR

žalujoči: mož Alojz, sestra Marija Tratnik z druži
no, otroci: Roža, Vera in dr. Željko, zeta Ivan Puš 
‘n dr. Vlado Gregorcvič, snaha Milena, vnuki Zlata, 
Zvone Tanja, Vladi in Jurij, pravnuka Aleš in 

Matjaž

Raka, Šmarje-Sap, Ljubljana in Novo mesto, 
dne 12. januarja 1970

OBČINSKA SKUPŠČINA TREBNJE 
oddelek za skupne in družbene službe

o b v e š č a
lastnike in uporabne motornih in priklopnih 
vozil na območju občine Trebnje, katerim 
je potekla veljavnost prometnega dovoljenja 
31. 12. 1969, da lahko

PODALJŠAJO PROMETNA 
DOVOLJENJA 

do 30. januarja 1970
vsak dan med 7. in 15. uro in v sredo med
7. in 15. uro ter med 17. m 19. uro, razen ob 
sobotah, na oddelku za skupne in družbene 
službe ObS Trebnje, soba št. 7-1.

Lastniki ali uporabniki, ki ne nameravajo podalj
šati veljavnosti prometnega dovoljenja za naslednje 
leto, morajo vrniti evidenčne tablice tukajšnjemu 
oddelku najkasneje do 30. januarja 1970.

Oddelek za skupne in 
družbene službe Trebnje

»NOVOTEKS«
tekstilna tovarna, NOVO MESTO

bo na licitaciji dne 20. I. 1970, ki se bo 
pričela ob 10. uri, prodala

TOVORNI AVTO TAM-Deutz 
(4,5 tone) 
OSEBNI AVTO KOMBI 
IM V - 1000

Ogled avtomobilov je mogoč vsak dan od 12. do 
14. ure.

Če ne bo interesentov državnega sektorja do te 
ure, prodamo kasneje interesentom zasebnega sek
torja. Kavcija 10% od začetne cene.

Z A H V A L A

Ob prerani izgubi našega dragega moža, očima in brata

JO ŽETA  BAŠKOVIČA
iz Ponikev pri Trebnjem

se iskreno zahvaljujemo darovalcem vencev in cvetja ter vaščanom za vso 
pomoč. Posebno se zahvaljujemo ZB NOV Trebnje, ZB Dol. Nemška vas, 
borcem Gorjanskega bataljona, krajevni skupnosti Dol. Nemška vas’ 
občinski konferenci SZDL Trebnje, SZDL Dol. Nemška vas, SVP Novo mesto, 
občinski skupščini Trebnje, soborcem X. SNOUB ljubljanske. Zahvaljujemo 
se tudi Kovačevim iz Ponikev, govornikoma Ivanu Zakrajšku in Tonetu 
Valentinčiču za poslovilne besede, godbi in pevcem iz Trebnjega ter 
g. župniku. Prav tako iskrena hvala vsem, ki so ga spremili na zadnji poti.

i ž a l u j o č i :
žena, sinova Vinko z družino in Franc ter brat Miha z družino

Ponikve, Cerklje ob Krki, 13. januarja 1970

30 nagrad za $44 reševalcev 
NOVOLETNE KRIŽANKE

Poziv zavezancem vodnega 
prispevka - gospodarskim 
in delovnim organizacijam

Po zakonu o vodnem prispevku za leto 1969 
(Ur. list SRS št. 40-297/68) prijavite Zavodu 
za vodno gospodarstvo SRS do 31. januarja
1970 potrebne podatke za izdajo dokončnih 
odločb pri meri vodnega prispevka za leto 
1969.

1. Za izkoriščeno ali uporabljeno 
vodo:

a) količino lastne proizvedene električne energije v 
KWh,

b) količino uporabljene oziroma izkoriščene vode 
iz vodovodnega omrežja v m ’,

c) količino uporabljene oziroma izkoriščene vode 
lastnega izvora v m5,

d) količino izkoriščene vode za pogon mlinov, žag 
in vodnosilnih naprav v m:i.

2. Za izpuščeno -  onesnaženo vodo:
a) vse osnovne podatke, navedene v izračunu do

končnih odločb za leto 1968,
b) za vse ostale dejavnosti, ki še niso zajete v do

končni odločbi za leto 1968, po osnovah, našte
tih v navodilih o načinu preračunavanja količin 
onesnažene vode in stopnje njene onesnaženosti 
v enote (ur. list SRS št. 19-141/69).

Opozarjamo vse zavezance vodnega prispevka na 
rok prijave in na sankcije po 10. čl. cit. zakona.

ZAVOD ZA VODNO GOSPODARSTVO 
SR SLOVENIJE -  LJUBLJANA

Podjetje 
»Papirkonfekcija« 
Krško

r a z p i s u j e  prodajo

PLOSKOVNEGA 
REZALNEGA STROJA
znamke »Fomm«.
Stroj je uporaben. 
Interesenti sl lahko stroj 
ogledajo v podjetju vsak 
dan od 6. do 14. ure do 
vključno 30. I. 1970.

V soboto, 10. januarja, smo 
v uredništvu lista izžrebali iz 
kupa 844 poslanih rešitev 30 
naslovov, katerim je žreb pri
sodil razpisane nagrade. Ve
čina reševalcev je sama po- 
tuhtala da sodi pod 122. vodo
ravno rešitev » s r k «, kdor 
pa tu ni imel pravilne rešit
ve, smo mu križanko vseeno 
upoštevali, saj je šlo za našo 
napako. Nagrade so bile to
krat razdeljene takole:

1. nagrado — 200 din, prej
me Milena Jagodič, osnovna 
šola Radoviča, p. Metlika;

2. nagrado — 150 din, dobi 
Rozi Skobe, Puščava 12, Mo
kronog;

3. nagrado — 100 din, prej
me Franc Putrih, Stari grad
1 a, p. Kško;

4. nagrado — 90 din, dobi 
Dušan Čebin, Prešernova 18, 
Kočevje;

5. nagrada — 80 din, pa bo 
last Janeza Rangusa, Stranje 
4, p. Bela cerkev.

25 knjižnih nagrad so do
bili:

Marija Malinger, Krška vas 
pri Brežicah; Fani Jaklič, Šent
rupert 30 na Dol.; Anica Bu
čar, Luterško selo 2, p. Oto
čec ob Krki; Jože Vesel, Lazeč
13, p. Draga; Viktor Tomazin, 
V. P. 2050/32, Ljubljana; Jo
že Moretti, Novo mesto, Ko- 
štialova 1; Tončka Sodja, Si
mončičeva 1, Celje; Cveta 
Kodrič, Irča vas 44; Novo me
sto; Marija Barič, Sinji vrh 
23, Vinica pri Črnomlju; Jo
žica* Kuhar, Dol. Prekopa 49, 
p. Kostanjevica na Krki; Ani

ca Pipan, Zabukovje 3 pil 
Sevnici; Milica Tomše, Čatež 
58 pri Brežicah; Franc Žlin
dra, Vinica 20, p. Sodražica.

Ivanka Flajs, Brezje 10, p. 
Krmelj; Mirko Vertot, Treb- 
nje 95; Vilko Ilc, Kočevje, 
Kolodvorska 2; Zlata Butara, 
Brežice, Milavčeva 35; Ma
rija Poreber, Novo mesto, dav
čna uprava; Alojz Zorž, Ljub
ljana, Glavarjeva 42; Meta 
Habicht, Senovo 97; Marko 
Zupančič, Cerklje ob Krki št. 
23; Tadej Omerzel, Gradac 
63 v Beli krajini; Bogdan Ve
hovec, učenec, Žužemberk 12; 
Anica Klemenčič, Cesta 4. ju
lija št. 40, Krško in Anica 
Klevišar, Kanižarica 8, p. 
Črnomelj.

Denarne in knjižne nagra
de smo medtem odposlali po 
pošti.

Rešitev novoletne 
križanke

VODORAVNO: 1. prik lon , 8. Mo
nika, 14. bo jko t, 20. livreja, 21. 
etanol, 22 glavnik, 24. agent, 25. 
letovalka, 28. Eva, 29. RA, 30. po r, 
31. lite r, 32. park , 34. k rm ar, 36.
ol, 37. skovir, 39. sparina, 42. teža, 
43. nastavek, 45. mel, 46. ja ta , 48. 
nat, 49. kolek, 50. ta len t, 53. polet, 
55. M atic, 56. m at, 57. Saar, 59. 
s itost, 62. dekan, 63. rakun, 65. 
krap , 67. na rta , 68. Irak , 69. p o r
tre t, 71. am oret, 73. RN, 74. Vič, 
75. Lado, 76. Avar, 78. Area, 79. 
rik , 80. al. 81. neroda, 83. ateizem , 
85. note, 86. česen, 88. Senj, 90. 
igrač, 91. rom ar, 92. aceton, 94. 
Rias, 96. Ren, 97. ret a r, 98. kosec, 
100. starec, 102. pogin, 103. kot, 
105. trak , 107. ras, 108. ro tac ija , 
111. ogon, 113. oprtn ik , 116. pa- 
vola, 117. an, 118. koran, 120. 
Akra. 121. bager, 122. srk, 123. o r, 
124. SEV, 126. asparagus, 129. Apa- 
či, 131. Senegal, 134. kobila, 135. 
lepotec, 137. korala , 138. Anamit, 

139. oporoka.

Upravni odbor
Zdravstvenega doma Novo mesto

r a z g l a š a  prosto delovno mesto

blagajnika in likvidatorja
Pogoj za sprejem je dokončana srednja ekonom
ska šola. Delovno mesto je možno zasesti takoj. 
Kandidati naj vlože prošnje na upravni odbor 
Zdravstvenega doma Novo mesto do 25. jan. 1970.

ELEKTRO LJUBLJANA 
ENOTA KOČEVJE

o b j a v l j a  prosti delovni mesti

1. elektrotehnika -  jaki tok ali 
tehničnega risarja

P o g o j : dokazilo o strokovnosti in za moške
odsluženi vojaški rok

2. inkasanta za področje Kočevje
P o g o j ;  najmanj dokončana osemletka in odslu
ženi vojaški rok.

Objava velja do zasedbe delovnih mest.

rrufelfa

j Hvala za vašo kri, j
|  W  ki rešuje življenja! 1

Protekli teden so darovali k ri na novomeški transfuzijski | j
H  postaji: Fani Celic, gospodinja iz Uršnih sel; Karel Celič, 3
=  član Dinosa Novo m esto; Anton Saje, kro jač iz Irče vasi; =
=  Janez Mislej, Anton Zoran, Janez Jurgalič, Franc šašek, =
=  Franc Sikošek. in Matevž Mejač, člani IMV Novo m esto; ^
=  Jože Ferbežar, Franc Hrovat, Martin Plantan in Joža Božič, ^
H  člani Novoteksa Novo m esto; Jože Klobučar član Novolesa, g
== Novo m esto; Janez Prešeren ln Franc Kastelic, km eta z Vrha =
=  pri Pahi; Tončka Prešeren ln Marija Kuplenk, gospodinji z Vrha =
H  pri Pahi; Ivan Janko, upokojenec z G ornjih  Sušic; Stanka =
=  Dokl, članica šolskega cen tra  za gostinstvo Novo m esto; =
== Niko Padcvskl ln Katica Turk, člana Domlnvesta, Novo m©- ==
=  sto; Alojz Kastelic Franc Per in Hasan Kcrić, člani P ionirja, =
=  Novo m esto: Ivan Granda, kmečki delavec iz Dobrave; Ivnn M
=§ Banič, km et lz Dobruške vasi; Jožica Kobek. gospodinja iz ==
=§ D obruške vasi; Alojz Povše, Franc Bovhan ln Alojz Bregant. =
=  km etje iz Velikih Poljan; Franc Kralj, Jože Kolenc ln Franc =
== Kralj, km etje iz Zaloga; Anton Cešnovar delavec lz Velikih ~
=  Poljan; Ludvik Pirnar in Marija Pirnar, člana KZ K rka, E
=  Novo m esto; Stanc Miklič, km et lz H udenja; Marija Povše, jjj
r= gospodinja s KJenovlku; Miha Somrak, km et s Kala; Alojz ~
E§ Kocjan, kmet iz Zagrada; Marija Giodanl, gospodinja lz Ve- E
=  likih Poljan; Anton Giodani km et s Klenovika; Anton Pov. E

še, km et iz Zagrada; Katarina Zupet članica osnovne šole =
== Škocjan; Marija Globevnik in Kristina Globevnik, gospodinji E
=. lz Škocjana; Štefka Marenče, delavka iz Velikih Poljan; An- =
=§ ton Jene, član PTT Novo m esto; Viktor Kalaj, km et lz Do- =
=  lenje vasi; Marija Giodanl, delavka s Klenovika; Jože Zupan- =
H  čič, km et iz Selišča; Vlil Tom an, veterinarski pom očnik lz E
H  Dragatuša; Fani Pckolj, članica Laboda, Novo m esto; Jožica E
ššj Kavčič, upokojenka iz Bele cerkve; Alojzija Bučar, članica E
=  Krke. Novo m esto; dr. 2eljko Sribar, član splošne bolnice E
=  Novo mosto.

Iskrena hvala! =
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RADIO LJUBLJANA
VSAK DAN: poročila ob 5.00,

6.00, 7.00 8.00, 10.00, 12.00, 15.00.
18.00, 19.30 in ob 22.00. Pisan glas
beni spored od 4.30—8.00.

■  PETEK, 16. JANUARJA: 8.04 
Operna m atineja. 9.35 Z ansam blom  
B oru ta  Lesjaka. 10.15 Pri vas do
m a. 11.00 Poročila -  Turistični 
napotki za tu je  goste 12.30 Kme
tijsk i nasveti — inž. Janez Istenič: 
Vino kot živilo. 12.40 N astopata 
ženski vokalni kvartet in Fantje 
n a  vasi. 13.30 Priporočajo vam
14.05 Iz album a za m ladino 14.35 
Naši poslušalci čestitajo  in po
zdravlja jo  15.30 Napotki za tun- 
ste. 16.00 Vsak dan za vas. 17.15 
K oncert po željah poslušalcev 18.15 
R ad im am  glasbo. 19.00 Lahko 
noč, otroci! 19.15 M inute s ansam 
blom  š tir je  kovači. 20.00 Nastopa 
Akademski zbor iz Valparaiza v Či
lu  20.30 »Top-pops 13« 21.15 Od
da ja  o m orju in pom orščakih. 22.15 
Besede in zvoki iz logov dom ačih

E SOBOTA, 17. JANUARJA: 8.04 
Glasbena m atineja. 9.05 Radijska 
šola za nižjo stopnjo  (ponovitev) 
— Kaj neki bo to? 9.35 Cez bele 
poljane. 9.50 »Naš avtostop«. 10.15 
P ri vas dom a. 11.00 Poročila — 
T uristični napotki za tu je  goste.
12.30 Km etijski nasveti — inž. 
Slavko Gliha: Nekaj gospodarskih 
pokazateljev s preusm erjene km eti
je . 12.40 Z ansam bli dom ačih viž.
13.30 Priporočajo vam . . . 14.05 

G lasbena pravljica. 15.30 Glasbeni 
interm ezzo. 16.00 Vsak dan za vas.
17.05 Gremo v kino. 17.45 Jezikov
n i pogovori. 18.15 Dobimo se ob 
is ti uri. 18.45 S knjižnega trga.
19.00 Lahko noč, otroci! 19.15 Mi
nu te  z ansam blom  Maksa Kum ra.
20.00 Spoznavajm o svet in dom o

vino. 22.15 O ddaja za naše izse
ljence.

■  NEDELJA, 18. JANUARJA:
6.00—8.00 Dobro Jutro! 8.04 R adij
ska igra za o troke — Svetislav 
Ruškus: »Dedkov deda. 9.05 Sre
čanje v studiu  14. 10.05 Se pom ni
te, tovariši . . . 10.25 Pesmi borbe 
ln dela. 10.45—13.00 Naši poslušal
ci čestitajo  in pozdravljajo. 11.00 
Poročila — Turistični napotki za 
tu je goste. 11.50 Pogovor s poslu
šalci. 13.30 Nedeljska reportaža. 
10.45 Slovenska zem lja v besedi 
ln glasbi 15.05 Nedeljsko športno 
popoldne 17.30 Radijska Igra — 
Mario P ratti: »Most« 19.00 Lahko 
noč, otroci! 19.15 Glasbene razgled
nice 20 00 »V nedeljo zvečer« 
22-15 Plesna glasba.

■  PONEDELJEK, 19. JANUAR
JA: 8.04 Glasbena m atineja  9.20 
»Cicibanov svet in Pesmica za na j
mlajše«. 10.15 Pri vas dom a 11.00 
Poročila — Turistični napotki za 
tu je  goste. 12.30 K m etijski nasveti
— inž. Vid K orbar: Sadna dreves
nica M irosan. 12.40 M ajhen koncert 
pihalnih orkestrov. 13.30 P rip o ro  
čajo vam . . . 14.35 Naši poslušalci 
čestitajo  in pozdravljajo. 15.30 
Glasbeni intermezzo. 16.00 Vsak 
dan za vas. 17.05 Operni koncert. 
18.15 »Signali«. 18.35 M ladinska 

oddaja »Interna 469«. 19.00 Lahko 
noč, otroci! 19.15 Minute z orke
strom  Francija  P uharja  20.00 do
22.00 Beograjske glasbene slavnosti 
1969 22.15 Za ljubitelje  jazza.

■  TOREK, 20. JANUARJA: 8.04 
O pem a m atineja. 9.05 Za šolarje
— Psi vodiči. 10.15 Pri vas doma
11.00 Poročila — Turistični napot
ki za tu je  goste. 12.30 ffcnetijskl 
nasveti — inž. Raoul Jenčič: Sred-

sraiR ranraM
SPORED

NEDELJA, 18. jan.

».35 MADŽARSKI TV PREGLED 
(Pohorje, Plešivec — Bgd) 

9.00 NARODNA GLASBA (Zgb) 
9.30 PRVI SLALOM ZA ZENSKE

— prenos s Pohorja (L jub.)
10.30 KMETIJSKA ODDAJA (Bgd)
11.15 PROPAGANDNA ODDAJA 

(L jubljana)
11.20 OTROŠKA MATINEJA' Nove 

dogodivščine Huckleberryja 
Finna, otroški film (L jub.)

12.00 DRUGI SLALOM ZA ZEN
SKE — prenos s Pohorja 
(L jubljana)

13.00 SLALOM ZA MOŠKE -  po 
snetek iz Kltzbiichla (L jub .)

14.00 TV KAŽIPOT (L jubljana)
17.00 CRNA GORA V LETU 1970

— oddaja TV Titograd (Be
ograd.)

17.50 TV PORTRET: Andrej Budal
(L jubljana)

18.15 IZMENA STRAŽE (L ubljana)
19.50 CIKCA'.I (L jubljana)
20.00 TV DNEVNIK (Beograd)
20.30 3-2-1 (L jubljana)
20.35 M irko Kovač’ SORODNIKI

— h' -oreška (Beograd)
21.20 VIDEOFON (Zagreb)
21.35 SPRTNT PREGLED (JRT) 
22.05 PROPAGANDN.. ODDAJA

(L jubljana)
22.10 TV DNEVNIK (Beograd)

PONEDELJEK, 19. jan.

16.45 MADŽARSKI TV PREGLED 
(Pohorje Plešivec — Bgd)

17.50 LUTKOVNA ODDAJA (Skop) 
18.15 TV OBZORNIK (L jubljana)
18.30 PO SLEI EH NAPREDKA 

(L jubljana)
19.00 PROPAC ANDNA ODDAJA 

(L jubljana)
19.05 NARODNA IN ZABAVNA 

GLASBA (Skopje)
19.50 C IK C -X ( l »ubijana)
20.00 TV DNEVNIK (L ubljana)
20.30 3-2-1 (L jubljana)
20.35 OTHELLO -  m adžarska TV 

dram:. 'L ju b ljan a )
22.05 LUTKAR ” R TRNKA (LJ) 

. . . POROČILA (L jubljana)

Drugi sporn i:
17.30 VECERN’ ZASLON (S arar) 
.7.45 PROPAGANDNA ODDAJA

(Zagreb)
17.50 LUTKE < Skopje)
18 15 TV VRTEC (Zagreb)
18.30 ZNANOS1 IN Ml (Zagreb)
19.00 PROPAGANDNA ODDAJA 

(Zagreb)
19.05 GLASBEr A ODDAJA (Skop)
19.50 TV PROSPEKT (Zagreb)
20.00 TV DNEVNIK (Zagreb)
31.00 SPORED ITALIJANSKE TV

TOREK. 20. jan.

17 45 NOVE L JGODIVSCINE HU-
CKLEBERRYJA FINNA -  
serijski film (L jubljana)

18 15 OBZORNIK (L jubljana)
18.30 SREČANJ)* V STUDIU 14: 

Akademsk* nlesni orkester 
IjubPansk)* študentov (LJ)

19 00 PROPAGANDNA ODDAJA
(L jubljana)

19 .05 R AČUNOVODSTVO PO V A- 
RIABTLNTH STROSK1H -  
oddaja lz cikla Sodobno po 
slovan * <L jub itana>

19.30 VOZNTSKE SPOSOBNOSTI 
IN ZMOŽNOSTI — oddaja 
tz cikla Cesta in ml (L jub.)

19 50 CTTKCAK (I.1ubl|ana)
20 00 TV DNE^UTK (L 'ub llana ) 
20 30 3-3/1 'L lub l 'ana*
20.35 VELIKA TMENA SODOBNE

GA FILMA: Alnln Resnals'
HiroAlma lin bežen m oja — 
francosk ' film (L jub ljana)

22.00 VESELJE V GLASBI (L jub)
22.45 POROCII ' (L jubljana)

Drugi spored:
17.25 POROČILA (Zagreb)
17.30 KRONIKA (Zagreb)
17.45 PROPAGANDNA ODDAJA 

(Z ag reb1
17.50 RISANKA (Zagreb)
18.05 MALI SVET (Zagreb)
18.30 OD ZORE DO MRAKA (Bgd)
19.00 PROPAGANDNA ODDAJA 

(Zagreb)
19.05 NARODNA GLASBA (Skop) 
19.20 TV PCiTA (Zagreb)
19.50 TV PROSPEK'” (Zagreb)
20.00 TV DNEVNIK (Zagreb)
21.00 SPORED ITALIJANSKE TV

SREDA, 21. jan.

15.45 VELESLALOM ZA MOŠKE 
— posnetek iz K ranjske go
re (L jubljana)

17.15 MADŽARSKI TV PREGLED 
(Beograd)

17.50 ODDAJA ZA OTROKE (Bgd)
18.30 OBZORNIK (L jubljana)
18.35 OBREŽJE — oddaja za ita 

lijansko narodno skupino 
(L jubljana)

19.00 PROPAGANDNA ODDAJA 
(L jubljana)

19.05 POPULARNA GLASBA (S ar)
19.20 KARAVANA -  oddaja TV 

Beograd (L jubljana)
19.50 CIKCAK (L jubljana)
20.00 TV DNEVNIK (L jubljana)
20.30 3-2-1 (L jubljana)
20.35 NA POTI PO POSAVJU — 

II. del (L jubLana)
21.20 G Ross..i.: GOSPOD BRU- 

SCH.’NO — opera (L jubljana)
22.35 POROČILA (L jubljana)

Drugi spored:
17.25 POROČILA (Zagreb)
17.30 KRONIKA fZagreb)
17.45 PROPAGANDNA ODDAJA 

(Zagreb)
17.50 ODDAJA ZA OTROKE (Zgb)
18.30 REPORTAŽA (Sarajevo)
19.00 PROPAGANDNA ODDAJA 

(Zagreb)
19.05 POPULARNA GLASBA (S ara 

jevo)
19.20 POLJUDNO ZNANSTVENI 

FILM Beograd
19.50 TV PROSPEKT (Zagreb)
20.00 TV DNEVNIK (Zagreb)
21.00 SPORET ITALIJANSKE TV

ČETRTEK, 22. jan.

15.15 SLALOM ZA MOŠKE — po 
snetek iz K ranjske gore (LJ)

16.45 MADŽARSKI TV PREGLED 
(Pohorje, Plešivec — Ljub)

17.45 VESELI TOBOGAN (L jub)
18.15 OBZORNIK (L jub ljana)
18.30 ČLOVEK -  poljudno znan

stven* tlim  (L jub ljana)
19.00 PROPAGANDNA ODDAJA 

(L jubljana)
19.05 TEMA rEDNA (L jubljana)
19.20 ZABAVA VAS JERRY LE- 

WIS (Beograd)
19.50 CIKCAK (L jubljana)
20.00 TVD (L jubljana
20.30 3-2-1 (L.) b ijana)
20.35 P P Dostojevski: BRATJE 

KARAM/ • OVI — nadaljeva
nje (LItrb.lana)

21.30 K U LT^PN F DIAGONALE: 
Mecenstvo (L jub ljana)

22.10 SHENANDOAH — serijski 
film (L jubljana)

22.35 POROČILA (L jubljana)

Drugi spored:

17.25 POROČILA (Zagreb)
17 30 KRONIK (Zf.greb)
17.45 PROPAGANDNA ODDAJA 

(Z ag re l '

stva za varstvo strojev pred koro
zijo. 12.40 Od vasi do vasi. 13.30 
Priporočajo vam . . . 15.30 Glasbeni 
intermezzo. 16.00 Vsak dan za vas 
18.15 V torek na svidenje! 19.00 
Lahko noč, otroci! 19.15 M inute i 
ansam blom  Henčka B urkata  20.00 
Prodajalna m elodij. 22.15 Jugoslo
vanska glasba.

■  SREDA, 21. JANUARJA: 8.04 
Glasbena m atineja  9.25 Iz glasbe
nih šol. 10.15 Pri vas dom a 11.00 
Poročila — Turistični napotki za 
tu je  goste. 12.30 Km etijski nasveti 
— Maks Gregorc: Pridelek m po
raba medu doma 12.40 Slovenske 
narodne m ponarodele v priredbi 
Vlada Goloba 13.30 Priporočajo 
vam . . 14.35 Naši poslušalci če
stita jo  ln pozdravljajo 15.30 Glas
beni intermezzo 16.00 Vsak dan 
za vas. 17.05 Mladina sebi ln vam
19.00 Lahko noč, otroci! 19.15 Glas
bene razglednice 20.00 »Ti in ope
ra«. 22.15 S festivalov jazza.

B  ČETRTEK, 22. JANUARJA:
8.04 Glasbena m atineja 9.05 Za So 
larje — Nina na Ceylonu. 10.15 
Pri vas dom a 11.00 Poročila — 
Turistični napotki za tu je  goste 
12.30 K m etijski nasveti — inž 
Slavko Cepin: Za gospodarno p i
tan je  mlade govedi je potrebna 
prav dobra krm a. 12.40 Cez polja 
in potoke 13.30 Priporočajo 
vam 14.05 »Pesem lz m ladih 
grl«. 15.30 Glasbeni intermezzo
16.00 Vsak dan za vas 18.15 »Mor
da vam bo všeč« 19.00 Lahko noč, 
otroci! 19.15 Minute z ansam blom  
M ojm ira Sepeta 20.00 Četrtkov ve
čer dom ačih pesmi in napevov 
21.40 Glasbem nokturno 22.15 Iz 
vrst naše povojne skladateljske ge
neracije.

17.50 DALJNOGLED (Beograd)
18.30 NARODNA GLASBA (Skop)
19.00 PROPAGANDNA ODDAJA 

(Zagreb)
19.05 ZAKONSKA POSVETOVAL

NICA (Beograd)
19.20 ZABAVNA ODDAJA (Zagreb)
19.50 TV PROSPEKT (Zagreb)
20.00 TV DNEVNIK (Zagreb)
21.00 SPORED ITALIJANSKE TV

PETEK, 23. jan.
.6.45 MADŽARSKI TV PREGLED 

(P o h o r t .  J lešivec — Bgd)
18.00 TIKTAK: Trije župani (L j)
18.15 OBZORNIK Ljubljana)
18.30 ZNANOST IN MI: Raziskave 

keram ike (L jubljana)
19.00 MOZAIK L jubljana)
19.05 V SREDTSCU POZORNOSTI 

(L jubljana)
19.45 CIKCAK (L jubljana)
20.00 TV DNEVNIK (L jubljana)
20.30 3-2-) (L jubljana)
20.35 IGRA ALI ŽIVLJENJE — 

am eriški film (L jubljana)
22.15 QUIZ V  -  posnetek oddaje 

TV Zagreb (L jubljana)
23.30 POROČILA (L jubljana)

Drugi spore*!

17.25 POROČILA (Zagreb)
17.30 KRONTIO 'Z agreb)
17.45 PROPAGANDNA ODDAJA 

»Zagreb)
17.50 SERIJSK j r’ILM (Zagreb)
18.30 ZABAVNO GLASBENA OD

DAJA (Beograd)
19.05 MOZAIK ( .arajevo)
19.50 TV PROSPEKT (Zagreb)
20.00 TV DNEVNIK (Zagreb)
21.00 SPORED ITALIJANSKE TV

SOBOTA, 24. jan.

17.10 OBZORNIK (L jubljana)
17.15 A Daudet TARTARIN V 

ALPAH — nadaljevanje (L j)
18.15 PRENOS ŠPORTNEGA DO

GODKA (L jubljana)
20.00 TV DNEVNIK (L jubljana)
20.35 ZABAVNO GLASBENA OD 

DAJA (Beograd)
21.35 REZERVIRANO ZA SMEH: 

Stan In Olio (L jubljana) 
(L jubljana)

21.50 NOVI ROD -  serijski film
22.40 TV KA . POT (L jubljana)
23.00 POROČILA (L jubljana)

Sto let zabave in čtiva
za Štir i  d in a r j e  n o s i  In skriva

v sebi lepa knjižica —
PAVLIHOVA STOLETNA PRATIKA!

Nepričakovano in sredi dela je v najlepših letih svojega življenja 
tragično preminil naš sodelavec

JOŽE PEČJAK
komercialist

Pogreb bo v četrtek, 15. januarja 1970, ob 15. uri 
na pokopališču v Vavti vasi

Do pogreba leži v hiši žalosti v Gornji Straži

Dobrega in vestnega sodelavca bomo ohranili v trajnem spominu

Delovni kolektiv podjetja NOVOLES, Lesni kombinat Novo mesto—Straža 
in Sindikalna podružnica uprave

Straža, 13. januarja 1970

vel ika
RAZPRODAJA
ŽENSKE, MOŠKE IN  OTROŠKE

zimske konfekcije
OD 12 • JAN. DALJE
znižanje cen

3 0  d o  60%

M

V PRODAJI FEBRUARJA!

Naročila sprejema: 

»PAVLIHA« p. p. 208-IV 

L J U B L J A N A

prt
•nama*

LJUBLJANA 
TRGOVSKA HIŠA,ELITA 

ŠKOFJA LOKA 
KOČEVJE

Izdelujemo električne črpalke, ki vam omogočajo avtomatično oskrbo z vodo 
z vašega vodnjaka.

Gospodinje, olajšajte si vsako
dnevno delo s prenašanjem 
vode!
Tudi sodobne gospodinjske na
prave (bojler, pralni stroj iu 
stroj za pranje posode) zahte
vajo stalno vodo in pritisk. 
Enkratni nabavni stroški so ne
znatni v primerjavi z velikimi 
koristmi, ki vam jih nudijo 
priprave za avtomatično oskrbo 
z vodo.
Vse potrebne informacije in pro
spekte dobite v našem predstav
ništvu v Ljubljani, Titova 38, te
lefon (061) 320-780 ali v naši 
tovarni

Vodna črpalka tip EVC 31

ELEKTROKOVIIMA c Mumn:«
MARIBOR, TRŽAŠKA CESTA 109, TELEFON (062) 32-250



V TEM TEDNU VAS ZANIMA
Petek , 16. ja n u a rja  — Tom islav 
Sobota, 17. jan u a rja  — Anton 
Nedelja, 18. ja n u a rja  — Vera 
Ponedeljek, 19. ja n u a rja  — M arij 
Torek, 20. ja n u a rja  — B oštjan 
S reda, 21. ja n u a rja  — Neža 
Četrtek, 22. jan u a rja  — Viktor

Dragemu Ivanu Udovču iz Crmo- 
šnjic 35 p ri Stopičah  želi vse n a j
boljše za njegov ro js tn i dan in 
god in da  b i ju  praznoval še m no
go let zdrav in  vesel te r  da  b i se 
m u izpolnile vse sk rite  želje — * 
n a j lepšim i pozdravi Anica iz Nem 
čije.

*

Dragemu očetu Antonu Bojču, 
Gabrje 45, želi za njegov 70. ro js t
n i dan in  god vse lepo Rezka z
družino.

•
Dragemu očetu Tonetu Maran- 

četu iz Koroške vasi za njegov 
praznik  vse lepo in  veliko zdravja 
želi hčerka Mici z družino.

Dobri te ti Pepci K lobučar Iz 
Graca v Beli k ra jin i želijo za 60. 
ro js tn i dan  še v rsto  zdravih in  
srečnih le t — Beceletovi iz Smo- 
lenje vasi te r  p rija te lj K arel.

*

Dobri m am i in  skrbnem u atu  
Kocjanovim a iz D ragatuša 17 za
življenjski praznik  vse lepo, p red 
vsem še veliko lepih in  zadovolj
nih let, največ pa  zdravja. E nako 
Zvonku za 12. ro js tn i dan. M ajda 
in Rafko.

•
Slavku Globevniku, ki služi vo

jašk i rok  v Vipavi, vse lepo za 20. 
ro js tn i dan  želijo m am a, a ta , b ra t 
Tone, posebno pa sestra  Vida z 
družino, z Vinjega vrha.

Jože Gorenc, Dol. Brezovica 18, 
Šentjernej, prepovedujem  pašo  ko 
koši in  rac , last Jožefe 2nidarščič 
iz Brezovice, po  m ojem  v rtu . č e  
tega ne bo upoštevala, jo bom  
sodno preganjal.

•
Jožefa Pugelj, Zvirče 39, Hinje,

opozarjam  vsem, d a  m oj mož Ig-

SLUŽBO DOBI

TAKOJ VZAMEM v službo avtoli
č arja , k leparja  in gospodinjsko 
pom očnico. G usti P lu t, Stanežiči 
10, L jubljana.

MI.AJSA DEKLETA išče Parkettfa- 
b rik , Josef R iedherr, R ocklbru 
n n s tr. 20, 5021 Salzburg — Av 
s tr ija  za s ta lno  delo v pa rk e ta r 
ni. Dela se tako j priučite . S ta  
novanje zaston j, centra lna kur 
java. m ožnost kuhan ja  poleg do 
b re  um e mezde. P išite  v sloven 
ščini na  gornji naslov.

IŠČEM POŠTENO km ečko dekle 
ali m lajšo  upokojenko za pomoč 
v gospodinjstvu dvočlanske d ru 
žine. Vsi gospodinjski aparati in 
dobri pogoji. Anica Polak, K ran j, 
Partizanska 6.

ZA OSEMURNO varstvo dveh de
klic na  dom u iščem  zdravo in 
zanesljivo žensko. P redstavite se 
po 15. u ri. Jakop in , Trdinova 
5c, Novo m esto.

GOSPODINJSKO POMOCNICO išče
m o. Prevec, R oška 21, L jublja
na. Javite  se v nedeljo  ali pa 
pišite!

SLUŽBO IŠČE

VZAMEM V VARSTVO o troka. — 
K andijska cesta 13, stanovanje 
3, Novo m esto.

V VARSTVO vzam em o troka  — 
lahko je  dojenček, Blaznik, Se
novo 177.

STANOVANJA

SPREJM EM  sostanovalca. Sokol
ska 3, Novo m esto.

ODDAM neoprem ljeno sobo fantu. 
Irča  vas 74, Novo m esto.

IŠČEM SOBO in kuh in jo  k jerkoli 
v bližini Novega m esta. Naslov 
v upravi lis ta  (68/70).

NA STANOVANJE sprejm em  so
stanovalca. Naslov v upravi lista  
(59/70).

SPREJM EM  na stanovanje  m oške
ga. Naslov v uprav i lis ta  (82/70).

MOTORNA VOZILA

PRODAM MOTORNO KOLO Jaw a 
175 ccm , prevoženih 2.000 km . 
Gregor R ajer, Vel. B rusnice 45, 
Brusnice.

PRODAM avtom obil znam ke Sko
da, letnik 1965. K am ičnik , L ju
b ljanska  13, Kočevje.

ZASTAVO 600 D prodam  ali zam e
n jam  za spačka-furgon. In fo r
m acije  vsak dan  od 6. do 14. 
u re  p ri v ra ta rju  M izarske delav
nice, Trebnje.

PRODAM

ZELO UGODNO PRODAM elek- 
tričn i štediln ik  in p linski rešo. 
Dražen Antešič, Nad m lini 35, 
Novo m esto.

UGODNO PRODAM originalni 
trak to rsk i c irku lar. Jože R upar, 
G oriška vas 7, Škocjan.

PRODAM trak to rsk i kom presor m  
v rtan je  peska — kam na s p ri
borom . Brunskole, H rast 1, S u 
hor.

PRODAM rab ljeno  valilnico. N a
slov v upravi lis ta  (58/70).

PRODAM dobro  ohran jeno  kuh in j

sko  kredenco. ' Ju re  Papič, Za
grebška 18, Novo m esto.

PRODAM dva nova cilindra  z ba
t i  za m otorno žago C ontrastihl. 
O glasite se p ri Antonu Zupetu, 
Škocjan 22.

PRODAM 3 m 3 sm rekovih desk 
(2,5 cm  in 5 cm ). Naslov v 
upravi lis ta  (76/70).

UGODNO PRODAM tritonsko  h a r
m oniko M elodija z 2 registrom a, 
zelene barve. Anton Šuštarič, 
KSŠ Grm, Novo m esto.

PRODAM 1600 kosov strešne ope
ke. Rizvič, Spodnji S ta ri grad, 
K rško.

PRODAM krušno Samotno peč z 
ornam entom  grozdje, visoki m o
deli 78x100x95. Prodam  še dve 
prem ični sobni peči in  razno 
s ta ro  pohištvo. H rasta r , B ršlin  
17, Novo m esto.

PRODAM pitanega prašiča. Fanika 
Kavčič, B restanica 72.

PRODAM 10 plem enskih svinj kr- 
škopoljske pasm e, težkih od 60 
do 80 kg. Jože B arborič, G orenja 
vas 12, šm arješke  Toplice.

KUPIM

KUPIM dobro ohranjen trak
tor Ferguson s plugi. Stan
ko Smrekar, Vrh.ie 21. Ka
pele pri Brežicah.

POSEST

PRODAM VINOGRAD V Lazih. 
M arija Drenik, M alenška vas 5, 
M irna peč.

PRODAM VINOGRAD blizu semi- 
ške postaje, prim eren  za vi
kend. Inform acije  dobite  pri 
Jakobu  K astelcu, V inji vrh p ri 
Semiču.

PRODAM VINOGRAD pri postoji 
Semič. Franc B utala, Petrova 
vas 18, Č rnom elj.

PRODAM dve stavbni parceli z 
zazidalno dokum entacijo  na Vol
čičev!. M arija Jerm an , P rešer
nov trg  10, Novo m esto.

PRODAM hišo, skedenj in 2 ha 
zem lje. Naslov v upravi listo 
(79/70).

KUPIM vikend ali m anjšo  dom a
čijo  — okolica C ateških, š m a r 
jeških ali D olenjskih Toplic. Na
slov v upravi list® (85/70).

RAZNO

PREVAJAM vse dokumente iz 
francoščine in italijanščine 
v slovenščino in obratno. — 
Sem uradno zaprisežen sod
ni tolmač. Bogomil Lilija, 
Valantičevo 9, Novo mesto. 
Dokumente lahko oddate 
pri Društvu upokojencev.

FOTOATEUE Erjavec, Ivančna 
gorica, S tična, se priporoča za 
fo tografiran je  porok, portretov 
in  za vsa fotografska dela. Po 
naročilu  pridem  fo tografira t tudi 
na dom . Fotoam aterjem  izdelam 
v nekaj dnevih. Pošljite  film e 
po pošti. P rvovrstna Izdelava, 
nizke cene, tudi v colorju .

ZAPRTJE je  zelo zoprna nadlega, 
ki vam povzroča bolečine, h k ra 
ti pa tudi celo v rsto  nevarnih 
bolezni. N ajučinkovitejše narav 
no sredstvo je  voda DONAT 
vrelca. Zahtevajte Jo v svoji t r 
govini, te pa Jo dobe v Novem 
m estu pri HM ELJNIKU — tel. 
21-129, STANDARDU (MERCA
TORJU) — tel. 21-158 in DO
LENJKI — tel. 21 440.

TUDI PRI NAKITU se sprem inja 
m oda — iz starega vam naredi 
nov p rs tan  O tm ar Zidarič, zla
ta r  v L jubljani, Gosposka 5 (po 
leg univerze).

nac Pugelj n im a pravice p rodaja ti 
prem ičnine in  neprem ičnine te r 
da nisem  plačnica njegovih dolgov.

Brežice: 16. in 17. 1. am er. barv 
film  PROPAD H IŠE  USHER. 18. 
in  19. 1. am er. barv . film  BITKA 
ZA SAN SEBASTIAN. 20. in  21. 
1. am er. barv . film  CENA ČLO
VEKA.

Kočevje — »Jadran«: 15. in  16. 
1. ita lijansk i barvni film  »Im enu
jem  se Pekos«. 17. in  18. 1. am e
rišk i barvni film  »Zaseda v G rand 
Canyonu«. 19. 1. am eriški barvni 
film  »Ljubezen v  Las Vegasu«. 20. 
1. am eriški barvni film  »Inšpek
to r Madigan«. 21. 1. am eriški b a r
vni film  »Strel v tem i«. 22. 1. 
francoski finn  »Obrekovanje«

Kostanjevica: 18. 1. am er. film  
ALI GORI PARIZ?

M etlika: 17. in  18. 1. jug . barv .

film  MOST. Od 16. do  18. 1. ame- 
rško-angl. barv. film  KARTHUM. 
21. in  22. 1. franc. barv . film  — 
ŽIVETI ZARADI ŽIVLJENJA. Od 
21. do  23. 1. am er. film  GOLA 
PUSCICA.

M okronog: 17. In 18. 1. am er. 
barv . film BANDITI ARIZONE.

M irna: 17. in  18. 1. am er. barv.
film  MAČEK DETEKTIV.
Krško: 17. in  18. 1. am er. barv . 

film  CAMELOT. 21. in  22. 1. angl. 
barv . film  VELIČASTNI NORCI
V LETEČIH STROJIH.

Novo m esto: od  17. do 19. 1. 
am er. barv . film  KRVAVI PLEN. 
Od 20. do 22. 1. angl. barv . film  
SM EŠNE STVARI SO SE DOGO
DILE NA POTI V FORUM.

Sevnica: 17. in  18. 1. am er. film  
SEKS IN SAMOSTOJNO DEKLE. 
21. 1. am er. film  GOLI IN  MRT
VI.

Sodražica: 17. In 18. 1. amer. 
film GLASNO ŠEPETANJE.

Trebnje: IT. in 18. 1. rusk i barv
ni zgod. vojni film VOJNA IN  
M IR — II . del.

Prav je, da zveste:

Dragi 
,D0LENJC‘- 
poboljšaj 

se!

■  KAJ BI TAJILI — res je ,,d a  se je zad
njih 14 dni nekaj sto starih in novih naročni
kov razburjalo nad upravo našega lista: odpo
vedali so DOLENJSKI LIST, nekateri z dopis
nico, drugi tako, da so nam vrnili prvo letoš
njo številko. Edini vzrok: podražitev domače
ga lista. Poglejm o nekaj dopisnic:

9  »DRAGI DOLENC! Odklanja m te, ker si 
predrag, jast sem pa stara in revna kmetica, ni
mam takih dohodkov, rada bi te še brala, pa mi 
moja financa ne dopušča. 2ihar bi se pocenil.
F. C., Mihovca, pri Šentjerneju.« 0  »Odpovedujem 
Dolenjski list zaradi podražitve, ko ga boste poce
nili, se spet priporočam! Vaš K. M., Cumovec, 
Sromlje.« #  »Na žalost vam moram sporočiti, da 
moram odpovedati DL, čeprav ga prejemam že 10 
let. Kadar se boste pa poboljšali s ceno, se pa zo
pet priporočam. Zato najlepša hvala za dosedanje 
pošiljanje, oprostite na odpovedi. I. V., Sromlje.« 
0  »Zaradi podražitve odpovem Ust takoj, pošiljali 
s t e  mi ga na naslov R. M., Črnomelj — kdaj kas
neje se spet naročim . ..« #
■  HUDO NAM JE, ko nam ta ali oni upokoje
nec piše, da mu skromni dohodki ne dovolijo 
imeti domači list še naprej. Sočustvujem o z 
vsakim, ki zavoljo stiske z denarjem odpove 
list. Hkrati pa se čudimo tistim, ki list odpo
vedo, a nočejo slišati za vzroke, kii so nas 
k podražitvi prisilili:

— za 33 odstotkov večji obseg lista po no
vem letu (a že decembra smo nam esto 112 
strani tiskali 144 strani Dol. lista, torej 32 
strani več — ali eno celo številko več, kot bi 
bili dolžni dati naročnikom). To pomeni: vsak 
četrtek po 36 strani, doslej pa sm o tiskali po  
28 strani.

— Papir se je podražil, povečali pa so se 
tudi tiskarski in drugi režijski stroški, kljub 
temu pa izpolnjujemo željo naročnikov: daje
mo jim  novo gospodarsko, vzgojno, zabavno, 
mladinsko in reportažno stran!

Vsak mesec enkrat bodo poslej redno izha
jali DOLENJSKI RAZGLEDI, vsd naročniki pa 
tudi brezplačno prejemajo SKUPŠČINSKI DO
LENJSKI LIST z vso domačo (občinsko) za
konodajo. Stroške te priloge krijejo delno ob
činske skupščine, delno pa uprava lista sama, 
ker menimo, da sodi tudi to v obveščanje 
naših bralcev.

■  KDO NAJ SE TOREJ POBOLJŠA? Če bi 
se vse pocenilo, bi bila tudi naročnina lahko 
nižja, vendar ndč ne kaže, da bi šle cene na
vzdol. »Poboljšali« pa se bomo, kot sm o oblju
bili, s povečanim obsegom in z vsestransko 
razgibano vsebino domačega lista!

Vse naročnike z gornjo obljubo ponovno 
pozdravljamo — tudi vse tiste, ki so (morda 
le začasno) zdaj list odpovedali. Je že tako: 
prva jeza — huda jeza! Veseli jih bomo, ko si 
bodo domači tednik spet naročili, saj vemo, 
da jim je že ta teden dolgčas po neštetih no
vicah, ki so zdaj leta in leta hodile tudi v nji
hove družine!

V A Š
D O L E N J S K I  L I S T

Januarsko vreme 
v pregovorih

Kakršno bo vreme janu
arja prvi dan, 
tak bo potlej 
ves mali serpan.

Kakor drug' prosene vre- 
ml:
taki sploh so kimovca dni.

Ak na. svet'ga Pavla son
ce sije,
tistikrat žito dobro dozo
ri,
gornik dosti vina v sode 
vlije
in po volji kmetu se godi.

Svetega Pavla če jasno 
nebd,
dobra bo let’na! — že sta
ri pojć.

LUNINE MENE 
14. 1. )  ob 14.18 
22. 1. ®  ob 13.55 
30. 1. €  ob 15.39

Ob preran i izgubi našega dragega 
m oža, očeta, b ra ta , s trica  in  s ta 

rega očeta

JOŽETA ŠIMCA
Iz Gribelj

se iskreno zahvaljujem o vsem , ki 
so ga sprem ili na zadnji po ti, go
spodu dekanu iz Podzem lja, vsem 
sorodnikom  in  vaščanom , ki so 
darovali vence. Iskrena hvala to 
varni BELT. Posebna zahvala ga
silskem u društvu , organizaciji ZB 
in govorniku p ri odprtem  grobu. 

Žalujoči: žena Ana, hčer
ke Pepca, M arija, Vida, 
sinovi Jože, S tane, Lojze z 
družinam i, sin  Tone iz Ka
nade z družino in  drugo 
sorodstvo

Ob težki in boleči izgubi naše 
drage sestre  in  tete

MARIJE TURK
iz Dol. M okrega polja  14 

se najlepše zahvaljujem o vsem 
vaščanom za tako veliko pom oč 
v težkih trenu tk ih . Zahvalo smo 
dolžni tud i vsem sorodnikom , 
znancem in  p rija te ljem , ki so jo  
sprem ili na zadnji poti, in za iz
rečeno sožalje te r  gospodu žup
niku in  darovalcem  vencev in 

cvetja
Žalujoči: sestra  T o n č k a ,
b ra t Tone z družino, sestre 
Nežka, Lojzka, K arolina z 
družinam i, nečaki, nečaki
nje in drugo sorodstvo

Ob boleči Izgubi dragega moža, 
očeta in b ra ta

ANTONA ŽAGARJA
se iskreno zahvaljujem o vsem, ki 
so ga sprem ili na zadnji po ti, m u 
poklonili vence in cvetje te r nam  
izrekli sožalje. Posebno se za
hvaljujem o tov. Adamiču za po 
slovilne besede, zdravstvenem u 
osebju, posebno tov. B erti, ki m u 
je lajšalo trp ljen je. Vsem p risrč 

na hvala.
Žalujoči: žena Marija,
otroci Marjana, Tone in 
Drago z družinami, brat in 
sestra
Kočevje, 20. 12. 1969

Ob izgubi našega dragega strica

FRANCETA KEBLJA
z M estnih njiv  v Novem m estu 

se iskreno zahvaljujem o zdravni
škem u in strežnem u osebju in te r
ne bolnišnice Novo m esto za la j
šan je  bolezni v času b ivan ja  v 
bolnišnici. Iskrena hvala Domu 
Anice Cem ejeve, kakor tud i osta 
lim  za podarjene vence te r vsem, 
ki so ga sprem ili na  zadnji poti.

Žalujoče sorodstvo

Ob p reran i sm rti našega dragega 
moža, očeta, starega očeta, b ra ta  

in  strica

JOŽETA PAVČKA
iz Gor. K arteljevega 

se iskreno zahvaljujem o sorodn i
kom, sosedom , posebno družini 
B artelj in drugim , ki so z nam i 
sočustovali, nam  izrekli sožalje, 
m u poklonili vence in  cvetje te r 
vsem, ki so ga sprem ili na  posled
n ji po ti. Isk rena hvala tud i ko 
lektivu INSTALATER za podarjen i 
venec. Se enk ra t naj lepša hvala 
vsem, ki so m u kakorkoli pom a
gali v najtežjih  trenu tk ih .

Žalujoči: žena Frančiška, 
sinovi Dolfe, Jože, Lojze z 
družinam i te r drugo so rod 
stvo

Ob nenadom estljivi izgubi dragega 
moža, b ra ta  in strica

JANEZ SEKULA
z Uršnih sel 

se iskreno zahvaljujem o vsem, ki 
so ga v tako  velikem številu  sp re 
m ili n a  zadnji poti, m u darovali 
vence in  nam  sta li ob s tran i v 
najtežjih  trenu tk ih . Posebno za
hvalo sm o dolžni zdravnikom  in  
strežnem u osebju pljučnega oddel
ka novomeške bolnice za n jihov 
trud . Lepa hvala tud i gospodu 
kaplanu.

Žalujoči: žena Ivana, sestre 
in drugo sorodstvo

Ob težki izgubi dobrega mo
ža, očeta, brata in starega 

očeta
ANTONA ŽEFRANA

in njegove sestre
JOŽEFE ŽEFRAN

iz Gotne vasi 
se iskreno zahvaljujemo vsean, 
ki so nam pomagali v težkih 
trenutkih in nam izrekli so
žalje, darovali cvetje in spre
mili pokojna na zadnji pota. 
Še posebno se zahvaljujemo 
dr. Hiibscherju, dr. Starče- 
viču. dr. Vodniku ter ostalim 
zdravnikom in strežnemu ose
bju internega in pljučnega od
delka bolnice v Novem me
stu. Enako tudi pevskemu 
zboru, tov. Ciglerju za poslo
vilne besede, kakor tudi go
spodu župniku. Vsem še en

krat iskrena hvala! 
2aIujoči: žena Ela, sestra Ana, 
hčerke Marija, Helena Cveta, 

Zvonka. Irena in sin Jože.

Ob bridki izgubi naše mam e, s ta 
re  m am e, sestre in tete

FRANČIŠKE MEDIC, 
roj. STRUNA
iz S transke vasi

se iskreno zahvaljujem o vsem, ki 
so nam  pom agali v najtežjih  tre 
nutk ih  in jo  posprem ili na zadnji 
poti. Posebno se zahvaljujem o so
sedom  in  sovaščanom , kolektivu 
OTR oddelka novomeške bolnišni
ce, ZB B irčna vas za darovane 
vence in cvetje te r gospodu žup
niku iz Šm ihela za zadnje besede. 
Žalujoči: hčerka Francka z druži, 
no, hčerka Silva z družino te r 

drugo sorodstvo

Ob nenadom estljivi izgubi našega 
ljubljenega moža, očka, b ra ta , 

strica  in  svaka

CIRILA PERPARJA
se najtopleje  zahvaljujem o vsem, 
ki so ga sprem ili na zadnji po ti, 
m u darovali vence in cvetje in  
nam  izrazili sožalje. Posebna za
hvala sosedom in vaščanom  za po 
moč v težkih trenu tk ih , PGD Do
brnič in  PGD Občine za sp rem 
stvo, govorniku tov. Jožetu Jeriču , 
pevskem u zboru in pevovodji Ci- 
rilu  Zajcu. Posebna zahvala go
spodu dekanu M ihaem u Zevniku za 
sprem stvo in poslovilne besede.'

Vsem iskrena hvala! 
Žalujoča žena Ivanka z otroki in 

drugo sorodstvo.
K orita, 4. jan u a rja  1970

p m fe lla

DOLENJSKI LIST
LASTNIKI IN IZDAJATELJI: občinske konference SZDL 

Brežice, Č rnom elj, Kočevje, K rško, M etlika, Novo m esto, 
R ibnica, Sevnico in T rebnje

UREJUJE UREDNIŠKI ODBOR: Tone Gošnik (glavni in 
odgovorni u redn ik ), R ia Bačor, Slavko Dokl, Miloš Jakopec, 
M arjan Legan, M arija Padovtu* Jože Prim c, Jožic« Toppey ln 
Ivan Zoran. Tehnični urednik: M arjan Moškon

IZ H A JA  VSAK ČETRTEK. -  Posam ezna številka 1 d im r  
— Letna naročnina- 49 dinarjev , polletna naročnina 24,50 d i
narjev; plačljivo vnaprej — Za Inozemstvo: 100 dinarjev oz. 
8 am eriških dolarjev (oz. ustreana druga valu ta v tej vred- 
nositi) — Tekoči račun p ri podružnici SDK v Novem m estu: 
521-8-9 — NASLOV U R E D N IŠ T V A  IN  UPRAVE: Novo m esto, 
Glavni trg  3 — Pofitrvi predal: 33 — Telefon: (068)-21-227 — 
Nenaročenih rokopisov in fotografij ne vračam o Tisk« 

CGP »Delo« v L jubljani.


