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DOLENJCI BODO ŠE NAPREJ DOBIVALI POLNE OSEBNE DOHODKE

Niko Belopavlovič
je prevzel pokrovi
teljstvo

Majhna nelikvidnost na Dolenjskem

Na državno prvenstvo v
smučarskih skokih za
mlajše mladince, ki bo v
nedeljo, 8. februarja, na
Mimi, se Mirenčani mar
ljivo pripravljajo. Na pro
šnjo upravnega odbora
TVD Partizan Mirna in
tovarne DANA je pokro
viteljstvo nad prireditvijo
prevzel predsednik smu
čarske zveze Jugoslavije in
naš rojak NIKO BELO
PAVLOVIČ. Poročali smo
tudi, da bi moral preteklo
nedeljo bati na Debencu
veleslalom, vendar je za
radi pomanjkanja snega
odpadel.
P. ŠEMROV

Delovne organizacije dobro gospodarijo!
Novi ukrepi ne bodo prizadeli Dolenjcev
»Moram reči, da je nelikvid
nost zajela zlasti bazično in
predelovalno industrijo. Iz
teh ozirov so se težave naj
bolj zaostrile
na področju
bivšega kranjskega okraja, v
Celju in okolici ter v Mari
boru. Dolenjska, ki je pred
leti dobivala kredite . za ne
razvite predele, take indu
strije nima v večjem obsegu,
zato se tudi ne srečujemo z
večjo nelikvidnostjo gospo
darstva. Uipoštevati pa je tre
ba in zraven tega pohvaliti
dejstvo, da so prav na Do
lenjskem predstavniki de'ovnih
organizacij
večinoma
sproti razreševali svoje pro
bleme nelikvidnosti, tako z
Lojze Kersnič — glavni di odpisom vrednosti zalog karektor SDK, centrale za | kor tudi z intenzivnejšo izSRS
; terjavo dolgov. Zato lahko
; zatrdim, da imajo zaradi pla
Na Otočcu so se na dvo čilne nesposobnosti težave za
dnevnem posvetu o ukre enkrat manjša obrtna pod
pih, ki naj bi omilili neli jetja in nekatere kmetijske
kvidnost našega gospodar delovire organizaoije, ki pa
stva, zbrali 22. ' in 23. že imajo izdelane sanacijske
februarja predstavniki slo programe.«
venskih enot službe druž
— Ali je na Dolenjskem
benega knjigovodstva. Ob več takih delouiih organiza
tej priložnosti smo zapro cij, ki bodo dobivale manjše
sili za kratek pogovor osebne dohodke, potem ko
glavnega direktorja slo bodo še naprej nelikvidne in
venske centrale SDK v boste nove ukrepe strogo
Ljubljani Lojzeta Kersupoštevali?
niča.
»Kot sem že prej omenil,
— Na dolenjskem področ
bodo delavci iz dolenjskih
ju so tri podružnice SDK: no podjetij še naprej dobivali
vomeška, krška in kočevska.
osebne dohodke. Nekaj
Kakšne težave imajo zaradi polne
nelikvidnosti podjetja na ob manjših izjem v kolektivih,
močju teh treh vaših podruž ki sicer niso plačilno sposob(Nadaljevanje na 6. str.)
nic?

Sevnica je ostala
osamljena
Znano je ,da je sevniška
občinska skupščina zavrnila
predlog celjske komunalne
skupnosti zdravstvenega za
varovanja delavcev, po kate
rem naj bi letos prispevna
stopnja znašala 5,5 odst., mar
več je vztrajala pri doseda
nji stopnji 5,2 odstotka. Vendar je sevniška
občinska
skupščina ostala edina; vsa
druge skupščine so namreč
pristale na povečano stopnjo
in se mora zdaj temu podre
diti tudi Sevnica. Po predpi
sih mora vsaj dve tretjini
občin na območju komunalne
skupnosti podpreti predlog,
da je sprejet za vse.

KAJ JE S TREBANJSKO TOVARNO KROMPIRJA?

Predelava za 27.000 ton
Kaj dela mali Andrejček
iz Hrustovega pri Velikih
Laščah? Se z nožičem sa
Lansko poletje so bile raz la približno 6.000 gospodar mo igra? Pomaga babici?
prave o novi tovarni za pre stev v treti dolenjskih obči- Berite v reportaži na 11.
(Nadaljqevanje na 5. str.)
delavo krompirja prav živah
strani!
ne, Mii-ra je bila celo že do
ločena kot lokacija, Kolin
ska, ljubljanska tovarna hra
nil, pa naj bi bila investitor.
Bilo je celo že govora, naj bi
tovarno lansko jesen začeli
graditi. Potrebno je bilo sa
mo še odobriti vloge za kre
dite, zagotovljeno pa naj bi
bilo vlaganje tujega denarja.
Stvari so se odtlej deloma
obrnile na glavo, kot kaže,
saj od obljubljenega začetka
gradnje zaenkrat ni ostalo
ničesar. Kljub vsemu pa ve
lja opozoriti, da bi bila grad
nja zares nujna, ker bi rešiReševanje perečih težav treh dolenjskih občin

Obetajoča vrtina
na Čatežu

Pust se bliža in v šentjem ejski dolini so se že začeli
tradicionalni »krofenbali«, prireditve, ki se začno to
liko nedelj pred pustom, kolikor je v dolini gostiln.
Na vrsto mora namreč priti vsaka gostilna. Na teh ve
selih srečanjih se odvija tekmovanje za najboljše kro
fe, s katerimi bo postregel gostilničar, pojavijo pa se
tudi maske. Na sliki: v gostilni Gorišek v Dol. Bre
zovici so postregli s krofom velikanom, ki ga vidite na
sliki. Velikan je imel lep venec, brez katerega ni do
brega krofa. (Foto: P. Miklič). — Posnetku smo ta
teden prisodili nagrado za FOTOGRAFIJO TEDNA.

AGRARIA Brežice opira
svoje načrte za širjenje rast
linjakov na Čatežu na zaloge
tople vode v globinah. Za
vod za geodetske raziskave
po njenem naročilu že leto
dni vrta v tem okolišu. Zad
nja vrtina je vlila kolektivu
AGRARIE veliko upanja.
Svedri so te dni prišli 310
m globoko in kaže, da bo
to najpomembnejši vrelec,
kar so jih doslej odkrili.

DANES g Stična: referendum 20. febr.!
□

Polje, kdo bo tebe lju
bil?
str. 6
□ Rešitev za slabotne
str. 10
□ Konjiček,
zaslužek,
propad
str. 11
□ črnomaljski »zli duho
va«
str. 13
□ Po sledeh govoric v
Mirenski dolini str. 16

Kljub nekaterim nasprotovanjem se je DS
Mesnega podjetja Stična odločil za pripojitev
k Dolenjki iz Novega mesta
Delavski svet Mesnega pod
jetja Stična je 19. januarja
z večino glasov sprejel sklep,
da za 20. februar letos raz
piše referendum za pripoji
tev k trgovskemu podjetju
DOLENJKA iz Novega mesta.

Dr. Franc Hočevar
v KRKI
Podpredsednik republiškega
izvršnega sveta dr. Franc Ho
čevar se je 23. januarja mu
dil v Novem mestu in medi
drugim obiskal tudi tovarno
zdravil Krka. Zanimal se je
za razvojni program tovarne,
za njene načrte v nekdanjem
Inlsu in za možnosti za sode
lovanje tovarne z institutom
Borisa Kidriča. Za sodelova
nje z institutom Borisa Kidri
ča se je zanimal ne glede na
to. da ni prišlo do integraci
je, ker so v institutu priprav Sredi šolskih počitnic — pa taka zima! Nenadoma je prišla že druga otoplitev m jug je ndmogrede odpihnil
ljeni v enakih okvirih sodelo sneg. Smučišča so prazna, zato pa v mestu ni nič manj živahno. Čeprav se avtomobilisti v Novem mestu
od koder je tudi tale posnetek — pritožujejo, da nimajo kje parkirati, bi vendarle premnogi raje ta cas
vati s tovarno zdravil Krka.
sneg kot dež (Foto: Ivan Zoran)
M. J-

Fred/tem je DS sklepal o mož
nosti za »družitev z domačo
.kmetijsko zadrugo, vendar
se za tako integracijo člani
DS niso odločili.
Ce se bo 65-čdanisOei kolek
tiv Mesnega podjetja Stična,
ki je lani ustvaril okoli 2 mi
lijardi Sdin prometa, odločfi
za pripojitev k DOLENJKI,
bo novo razširjeno podjetje
predvidoma ustvarilo v letoš
njem letu 113 milijoiov ce
lotnega prometa.
Mesni izdelki iz Stične so
že sedaj poznani na novome
škem področju. Z novo orga
nizacijsko obliko pa so dane
možnosti za močno povečanje
prodaje stiškega mesa in
mesniM izdelkov na vsem šir
šem področju Dolenjske in
tam, ikjer imata obe podjetji
že zdaj dobre poslovn*
uspehe.
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OD 29. JANUARJA DO
8. FEBRUARJA
Nekako od 4. do 7.
februarja nestalno s
pogostnimi
snežnimi
padavinami. V otalem
lepo vreme z ostrejšim
jutranjim mrazom.
Dr. V. M.

tedenski
mozaik
V Južnem Vietnamu so
uradno organizirali kolesarske
dirke na 800 kilometrov dol
gi progi. Sodeluje 73 voja
kov. Dirke naj bi dokazale,
da je proga »vama« pred na
padi FNO, Kako »varna« je,
dokazuje oboroženo spremst
vo kolesarjev: vojaki straži
jo ob cesti, čistijo minska
polja, nad kolesarji krožijo he
likopterji, pred kolesarji in
za njimi pa vozijo oklepni
avtomobili. . . . V varšav
skem paktu so ustanovili
skupne sile pod enim povelj
stvom. Te skupne sile so si
cer ustanovljene zaradi atlan
tskega pakta, toda po potre
bi bodo morda odšle več ti
soč kilometrov daleč na
vzhod. Da ne bo sovjetskim
vojakom preveč dolgčas, če
bi se na sovjetsko-kitajski
meji spet kaj vnelo. . . . Fran
cozi bodo baje prodali Libiji
kar sto bombnikov lovcev
mirage. Prej je bilo govora
o petdesetih, letalih. Kaže, da
bo Libija, ki ima toliko pre
bivalcev kakor Slovenija,
kmalu do zob oborožena. Ali
pa bo nekaj orožja odstopila
drugim. Kdor ima nafto, ima
devize in orožje je mogoče
dobiti samo za devize. . . .
Na Srednjem vzhodu niso
preveč odkritosrčni, kadar
je treba priznati lastne izgu
be. Egipčani so trdili, da jim
Izraelci niso »zmaknili« veli
ke radarske postaje ob Su
eškem zalivu. Toda nekaj dni
Po tem je prišla vest
iz Kaira, da so obsodili na
smrt pet oficirjev, ki so do
volili, da so Izraelci postajo
odnesli. . . . V poraženi Biafri, kjer ie vedno vlada ve
lika zmeda, $o cene britvicam
poskočile na en funt za brit
vico. Številni Biafrčani bi si
radi obrili brade, fcj so jh
nosili kakor njihov (sedaj)
pobegli
voditelj
Ojukwu.
. . . Sestanek med veleposla
nikoma ZDA in LR Kitajske
v VarSavi je trajal samo eno
uro.. Toda Že to je zadosto
valo Moskvi, da je udarila
po ameriško-kitajskih splet
kah, kakor Peking udarja po
sovjetsko-ameriških spletkah.
Le Američanom je očitno
všeč, da se Moskva in Peking
prepirata.

KAJ DELAJO KMETJE V RADLJAH

Zadruga ali društvo?
Kmetje vse bolj iščejo možnosti za boljše
gospodarjenje - Kdo jim bo pomagal? - Ali naj
se njihove organizacije razvijajo kot »samo
rastniki«?
»Dolgo smo zaman
čakali, zato smo se
odločili...« Tako pravi
jo km etje v Š entjurju
pri Celju, R adljah ob
Dravi, Juršincih
pri
P tu ju in še v drugih
krajih.
■ Odločili so se, da
si ustanovijo svojo or
ganizacijo. č e se ta ne
sm e imenovati zadruganaj se im enuje društvo.
N jena
dejavnost
je
bolj pom em bna kot na
ziv. K m etje si želijo
pom agati bolj, kot jim
pom agajo drugi, č e ne
bodo dobili družbenih

TELEGRAMI
BAGDAD — V irašk em glavnem
m estu so v zadn jih dneh p o stre li
li in pobesili novo »serijo iz d a jal
cev«, skupno 44, ki so s po sred o 
vanjem Ira n a b a je delali za CIA.
V ojaški »sodnik« je d e ja l, d a bo
to zastrašev aln o vplivalo tu d i n a
druge.
B EJRU T — Libanon je »vljudno,
a odločno« zavrnil ponu d bo Irak a ,
d a bi poslal na libanonsko ozem 
lje k o t pom oč v b o ju p ro ti Izraelu
k ak ih p e t do sedem tiso č svojih
vojakov.
PARIZ — F rancoski zunanji m i
n ister M aurice Schum ann je u rad n o
o biskal London in spo d budno izja
vil, da se v »B ritaniji stv ari p re 
m ikajo«. O čitno se je n ek aj p re 
m akn ilo tud i m ed F ran cijo in B ri
ta n ijo , k er F ran c ija ne n a sp ro tu je
več sp rejem u B rita n ije v S kupni
trg .
PARIZ — P red stav nik nig erijsk e
ga veleposlaništva v Parizu je iz ja 
vil, da je zvezna n ig erijsk a vlada
p o m ilo stila udeleženca državljanske
vojne na drugi s tra n i. Ni pa hotel
povedati, ali pom ilostiev velja tudi
aa biafrsk eg a vo d itelja O jukw uja.
RIM — P redsednik italija n sk e
vlade R um or je jav n o p o karal
svojega m in istra za d elo C attin a,
češ d a se vm ešava v stv ari, ki n i
so v njegovi p risto jn o sti. C attin
se Je po stav il n a stra n sind ik atov .
I/DNDON — B rita n sk i p rem ier
je odpotoval n a obisk v K an ad o in
ZDA. Pred n ekaj dnevi je napove
d a l, d a bodo volitve v B rita n iji
v erjetn o jeseni.
TOKIO — Jap o n sk a in ZSSR sta
podpisali pogodbo o g ra d n ji p ris ta 
n išča blizu m esta N aho d k a na
D aljnem vzhodu, k ak ih 100 kilo
m etro v Jugovzhodno od V ladivo
sto k a.

sredstev, bodo poskuša
li z lastnim i. Tudi to
bo več kot nič.
V pravilih društev za
vzajemno sam opom oč za
sebnih živinorejcev, k ak r
šno so ustanovili v Rad
ljah ob Dravi, piše, da bo
do skrbela za selekcijo ži
vine, za nakup plemenske
živine za svoje člane, za
zamenjavo telet m ed km e
ti, da bi m esarji dobili le
najslabša, boljša pa bi pi
tali n aprej, za sodelova
nje p ri varstvu živine pred
nalezljivimi boleznimi in
drugim i
nesrečami,
za
strokovno
izobraževanje
živinorejcev in spodbudne
razstave živine, pa tudi za
iskanje kupcev za živino.
■ Če bi sedanje km etij
ske organizacije skrbele
za vse to in pri veh km e
tih, ki jim je to potrebno,
si gotovo nobeden ne bi za
želel nove organizacije.
K m etje se združujejo m i
m o sedanjih km etijskih
organizacij z a r a d i t e ■
ga, ker z njihovim dose
danjim delom niso zado
voljni.
Dokler ne bo sp rejet no
vi zakon, ki ga pričakuje
jo, se ne m orejo združe
vati v novih km etijskih
zadrugah. Vsaka nova za
druga bi se nam reč takoj
ob ustanovitvi sprem enila
v tako gospodarsko orga
nizacijo, kot so sedanje
zadruge. Zato ustanavlja
jo km etje društva s širo
ko dejavnostjo. Pozneje se
bodo lahko prilagodili no
vim razm eram . To jim bo
uspelo veliko hitreje, kot
če bi zdaj le čakali, kaj
bo prinesla prihodnost.
■ V Juršincih pri Ptuju
so šli še nekoliko dalje
kot v nekaterih drugih
krajih. Po uspešnem dvo
letnem poslovanju trsničarskega odseka, ki je de-

EDEN IZMED UBITIH — P etnajst novinarjev se je sm rtno ponesrečilo, ko je
njihovo letalo convair treščilo v megli v pobočje gore blizu Poza Rica v m ehiški
zvezni državi Vera Cruz. Sprem ljali so predsedniškega kandidata Echeverrio na
predvolilni turneji. Na sliki: k rsta s truplom enega izmed novinarjev na letališču
v Ciudad Mexicu. Mož z naočniki je predsedniški kan didat Echeverria.
(Telefoto: UPI)
loval p ri obratu za koope
racijo km etijskega kom 
binata Ptuj, so v začetku
leta ustanovili še živinorejsko-poljedelski
odbor
ali odsek, ker združuje ve
liko živinorejcev, v p ri
hodnjih dneh pa nam era
vajo ustanoviti še sad jar
ski in vinogradniški odbor.
Za strokovno službo pri
km etih se povezujejo z
ustreznim i
ustanovami,
npr. za živinorejo z živino
rejsko veterinarskim za
vodom Ptuj, za sadjarstvo
s sadjarskim
zavodom
M aribor.
G ospodarske
stvari, zlasti prodajo, pa
bodo m orali urejati preko
ustrezne gospodarske o r
ganizacije. č e se ne bodo
mogli dogovoriti z nobeno
sedanjo km etijsko organi
zacijo in če bo km alu spre
je t ustrezen zakon o za
družništvu, bodo m orda
ustanovili novo km etijsko
zadrugo. Temelje take za
druge pa postavljajo že s
sedanjim i strokovnim i od
bori ali odseki.
JOŽE PETEK
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■ ODPRAVLJANJE
KRIVIC
N IH RAZLIK — Skupščina repub
liške skupnosti socialnega zavaro
vanja je p rejšn jo sredo sprejela
6klep o povečanju pokojnin v Slo
veniji. Upokojeni do konca 1964.
leta prejm ejo letos 23 % večje po
kojnine, upokojeni do konca 1965
14 %, upokojeni do konca 1966. leta
20 %, upokojeni do konca 1967. le
ta pa za 13 % večje pokojnine. Po
leg tega povečanja dobijo upoko
jenci še po 40 din mesečno. Tisti,
ki so bili upokojeni po 1. jan u arju
1968, dobijo 4 % večjo pokojnino
in 40 din, v kolikor se jim ni že pri
odm eri pokojnine upošteval osebni
dohodek iz leta 1969. S tem se v
glavnem odpravljajo razlike med
upokojenci, ki so odšli v pokoj v
različnih obdobjih. V poprečju se
letos povečajo pokojnine v Slove
niji za 23 %. Lani so znašale pov
prečne pokojnine 614 din, letos pa
755 din. N ajnižja določena pokoj
ninska osnova znaša 463 din, n a j
višja pa 3300 din.
Tudi nadom estila za letni oddih
upokojencev ne bodo nižja kot la
ni, ko so znašala na H rvatskem
120 din, v drugih republikah pa
100 din.
■ E. KARDELJ, PREJEL NAJVIŠJE ODLIKOVANJE — Predsed
nik republike Tito je v petek slo
vesno podelil E dvardu K ardelju ob
njegovi 60-letnici najvišje jugoslo
vansko odlikovanje — red jugoslo
vanske velike zvezde za izredne za
sluge v dolgoletni revolucionarni
in državniški dejavnosti. V soboto
pa je m estna skupščina Beograda
na slovesnem zasedanju proglasila
tovariša K ardelja za častnega me
ščana Beograda. E. K ardelj je za
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Titom drugi Jugoslovan, ki mu je
Beograd podelil najvišje priznanje.
■ STOLETNICA
LENINOVE
GA ROJSTVA — V soboto je bila v
Beogradu pod predsedstvom tova
riša Tita prva seja zveznega odbo
ra za proslavljanje 100-letnice Leni
novega rojstva. V uvodni besedi je
tovariš Tito poudaril velik pomen
Leninovega teoretičnega in prak
tičnega delovanja v uresničevanju
Marksovih idej v vsakdanji sociali
stični praksi. Proslave 100-letnice

Pokojnine bodo letos
večje poprečno
za 23 odstotkov
Leninovega rojstva bodo trajale
vse letošnje leto. Pri teh proslavah
jem ljim o Leninovo delo — tako so
poudarili na seji odbora — kot na
potek za delovanje v sodobnosti,
ne pa kot nekaj, česar se kaže
sam o spom injati.
■ TITO V SLOVENIJI — P rej
šnji torek, sredo in četrtek se je
predsednik Tito- z ženo Jovanko
mudil na obisku v Sloveniji. V to 
rek je z Brionov prispel na Brdo
pri K ranju, v sredo je bil na red
nem zdravniškem pregledu v ljub
ljanski bolnišnici »Peter Držaj«,
kasneje je obiskal ljubljanski hotel
»Turist«, v četrtek pa je z vlakom
iz K ranja odpotoval v Beograd.
■ SEJA CK ZKS — Centralni
kom ite Zveze kom unistov Sloveni

je je v ponedeljek obravnaval de
lovni program za uresničevanje re
solucije prve seje konference ZKS.
Predlog program a je uvodno ob
razložil član sek retariata CK Franc
Šetinc. Centralni kom ite je pozval
vse organizacije in vodstva- ZK, da
tudi svoje naloge določno oprede
lijo z akcijskim i program i, ki m o
rajo biti sestavljeni do 15. febru
arja.
■ NAŠ RAZVOJ DO L. 1975 —
Gradivo za sestavo srednjeročnega
plana razvoja SFRJ od 1971 do
1975 med drugim predvideva, da bo
nacionalni dohodek v Jugoslaviji
znašal leta 1975 1000 dolarjev na
prebivalca. Povprečni realni meseč
ni osebni dohodek naj bi tedaj zna
šal 1450 do 1500 din. Obvezne ob
like zdravstvenega varstva naj bi
se razširile na celotno prebivalstvo.
Od celotnega prebivalstva naj bi
bilo kmetov še 42 % (sedaj jih je
46,8%).
■ NAPOVEDANA
PODRAŽI
TEV ELEKTRIKE — Pravijo, da
letos ne bo nevšečnih om ejitev
električnega toka, pač pa se bo
elektrika prejkone že aprila podra
žila. To podražitev so predlagali
na seji upravnega odbora skupno
sti jugoslovanskega elektrogospo
darstva p rejšnjo sredo.
■ V TREBNJEM
TOVARNA
ZA PREDELAVO
KROMPIRJA?
Svet za km etijstvo, živilsko indu
strijo in zadružništvo pri gospo
darski zbornici Slovenije je skle
nil, da bo dal pobudo za sklicanje
vseh zainteresiranih za gradnjo to
varne za predelavo k ro m pirja pri
Trebnjem .
i
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tedenski zunanjepolitični pregled
Dvogovor med nemškima dno
(
ne priznava NDR v med
državama — Nemško demo narodnopravnem smislu, pri
kratično republiko in Zvezno znava pa jo »de facto«. Isto
republiko — ki se je začel 18. bi bilo mogoče reči za mejo
decembra lani, ko je 77-Ietni na Odri in Nisi. Dejstvo, da
predsednik državnega sveta Bonn še ni dokončno in med
NDR Walter Ulbricht poslal narodnopravno
priznal te
predsedniku ZRN Gustavu meje, očitno ne moti Polja
Heinemannu pismo, se kljub kov, da' ne bi bili pripravlje
vsem težavam in oviram na ni začeti pogajanj z Bonnom.
daljuje. To je pokazala UlBrandtova teza je: obsta
brichtova tiskovna konferen
ca v vzhodnem Berlinu prej jata dve nemški državi, a le
en nemški narod. In: pogod
šnji teden.
ba med nemškima državam^^Ulbricht je sklical veliko naj ne bo pogoj za začetek
mednarodno tiskovno konfe
renco in ji dal zelo velik po
udarek. Značilno zanjo je
bilo že to, da je bila prva
Ulbrichtova tiskovna 'konfe
renca po devetih letih. Odgo
voriti je hotel na nedavne zahodnonemške predloge in na
govor
kanclerja
Willyja
Brandta v Bundestagu. Ul pogajanj, pogajanja morajo
bricht je na tiskovni konfe pripeljati do sklenitve te po
renci zelo hitro in jasno po godbe. Ulbricht je na tiskov
učil vse tiste, ki so menili, ni konferenci takole zastavil:
da so njegovi predlogi za »NDR je socialistična nemška
sklenitev pogodbe med nem nacionalna država, ZRN pa je
škima državama »maksimal kapitalistična natovska drža
ni«.
Njegovi pogoji niso va . . . država z omejeno na
»maksimalni«, temveč »mini cionalno suverenostjo.« Mor
malni«. Kljub temu se lahko da je samo še korak do tr
nadaljujejo pogajanja z Bon ditve, da je NDR edina, ki
nom. To je seveda slaba to zastopa prave interese nem
lažba za Brandta, ki je zdaj škega naroda kot celote, ka
med
dvema ognjema: iz kor je prejšnja leta vztrajno
vzhodnega Berlina ga neiz trdil kancler Adenauer o
prosno dalje kritizira Ul ZRN.
bricht — z malenkostnimi
Vendar sc dogovor nada
priznanji, da je nekoliko, to ljuje in Ulbricht je pustil
da samo nekoliko boljši od vrata priprta. Ko ga je neki
Kiesingerja — z druge strani novinar vprašal, ali zato za
pa ga napada krščansko-de- vlačuje pogovore, ker bi s
mokratska opozicija, ki si pogodbo NDR izgubila mož
vroče želi, da bi si socialno nost, da brez carine izvaža
demokratski kancler opekel svoje blago v ZRN — dejan
prste, diskreditiral lastno po sko v Skupni trg — je ta od
litiko »odpiranja proti Vzho govoril: »Mi delamo razloček
du« in si tako sam izkopal med politiko in trgovino.«
prerani politični grob.
Dva češka stalinista, Vasil
Ulbricht je v svoji poslani Bilak in Alois Indra, sta v
ci Heinemannu med drugim zadnjih dneh spet napadla
zahteval, da Bon med dru Aleksandra Dubčka. To sta
gim tudi mednarodnopravno storila z utemeljitvijo, da
in ne samo »de facto« prizna številni ljudje nasprotujejo
NDR, da dokončno prizna se njegovemu imenovanju za ve
danjo mejo med nemškima leposlanika ĆSSR v Carigra
državama in mejo na Odri in du. Vendar je zanimiva oko
Nisi, da se odpove članstvu liščina, da sta oba stalinista
v NATO (ne da bi se hkrati hotela nekoliko zavreti vnemo
NDR odpovedala svojemu v še hujših stalinistov, ki so še
varšavskem paletu), predvsem vedno nezadovoljni s sedanjo
pa da se ZRN odpove temu, kadrovsko politiko, beri: čist
da bi se razglašala za edino ko v partijskih vrstah. Oba
zakonito predstavnico nem stalinista sta svetovala somiš
škega naroda. Skratka, da bi ljenikom, da naglica ni dobra
se med drugim odpovedala svetovalka in da je za vse po
tudi tako imenovani Hallstei- treben čas. Vsekakor je v
novi doktrini, po kateri je tragičnem položaju na če
Bonn prekinil diplomatske škem nekoliko ironično, da
stike z vsemi tistimi vladami, so celo znani stalinisti pod
ki priznajo NDR.
pritiskom še večjih stalini
Ce primerjamo, kdo je do stov, ki ne bodo nikdar
slej več »popustil«, moramo odpustili Dubčku in drugim
ugotoviti, da je to storil Bonn naprednim voditeljem, da so
po prihodu Willyja Brandta »zakrivili« češkoslovaško po
na oblast. Bonn sicer še ve mlad leta 19G8.

Dvogovor

S SEJE ODBORA ZA ČASOPISNO DEJAVNOST

f

ŽIVLJENJSKI
STROŠKI
ŠE NARAŠČAJO

Kdo je pooblastil PTT
za tako „razvrščanje"?

V decembru 1969 so se živ
ljenjski stroški 4-članske
družine po podatkih zavoda
SRS za statistiko povečali
za nadaljnjih 1,6 odst. (v
primerjavi z novembrom
1969). Razen stanovanjske
opreme in prometa so se
podražile vse življenjske po
trebščine. Za kaj je treba
od decembra dalje odšteti
več denarja? Za hrano za
3,2 odst, za tobak in pijače
za 0,5 odst., obleko in obu
tev za 0,4 odst., stanovanje
za 0,2 odst., kurjavo in raz
svetljavo za 0,2 odst., higi
eno za 0,7 odst. ter za kul
turne izdatke in oddih za
0,9 odst. več kot dotlej.

Razen dražjega papirja, ki pa obeta ponoven
skok cene, napovedujejo interni sklepi združe
nega PTT podjetja s 1. marcem 1970 znatno
višje tarife za dostavo časopisov
21. januarja so na seji od
bora za časopisno dejavnost
pri republiški gospodarski
zbornici razpravljali pred
vsem o nedavni podražitvi
rotacijskega (časniškega) pa
pirja. Kot je znano, je ta pa
pir od 5. decembra 1969 dalje
dražji za 8 Sdin pri kg, jav
na tajnost pa je, da je znat
no večja podražitev tega pa
pirja tik pred durmi. Člani
odbora so zato sklenili pred
lagati republiški konferenci
SZDL Slovenije, da bi le-ta
prek pristojnih organov po
sredovala za regres (povrni
tev razlik) podraženega pa
pirja za vse količfae, ki bodo
porabljene za politični infor
mativni tisk.
Ostra kritika pa je na seji
zadela tudi PTT podjetja v
Sloveniji oz. jugoslovansko
združeno PTT podjetje. Brez
poprejšnjega posvetovanja s
časopisnimi podjetji je PTT
sklenila, da bo s 1. marcem
letos za časnike veljala odpremna tarifa kot za navadne
TISKOVINE, česar ne po
znajo nikjer po svetu. Tudi
»ugodnost«, da bodo posa
mezne vrste časnikov lahko
deležne »nekaterih popustov«,
je enostranska, če pomisli
mo na dejstvo, da naj bi —
tako so povedali na seji tega
odbora — sodili v prvo gru
po samo dnevni politični čas
niki. Slovenski pokrajinski
tedenski politični listi, glasi

la medobčinskih organizacij
SZDL, bi pri taki enostran
ski in samovoljni kategoriza
ciji, PTT prišli v 2. skupino
»tiskovin«. Pri tem se mora
mo takoj javno vprašati: kdo
je pooblastil PTT podjetja,
da bodo enostransko in sama
uvrščala slovenski politični
tisk v razne skupine ali kate
gorije? Zoper ta ukrep in po
stopek PTT so na seji izrekli
qstre proteste. Pošta ravna
enostransko tudi s svojimi
namerami, da bo sama dolo
čala, katere največje mere
smejo imeti posamezni časni
ki oz. časopisi, ki jih bo v
bodoče razpošiljala po nor
malni tarifi.
Na seji odbora so zato po
novno zelo določeno skla.vili,
da je treba čimprej resno
pregledati možnosti za usta
novitev posebnega samostoj
nega podjetja, ki bi v Slove
niji prevzelo prevoz in dosta
vo časopisov kot revij.
Pred časopisnimi podjetji
je torej spričo podražitve pa
pirja in obetanih znatnih po
dražitev poštnih tarif za pre
voz in razdeljevanje časni
kov, časopisov ter revij, kot
tufll drugih podražitev, res
no vprašanje podražitve ča
sopisov. Naklade, ki nas že
zdaj uvrščajo na dno evrop
ske lestvice glede razširitve
tiska, se bodo ob podražitvi
prav gotovo močno zmanj
šale.

V sredo, 21. januarja, je predsednik republike tovariš Tito obiskal hotel TURIST
v Ljubljani, kjer se je zadržal dobro uro in se pogovarjal z uslužbenci. V sprem
stvu direktorja hotela Toneta Kolarja si je ogledal novo urejene prostore
TURISTA, ob odhodu iz poslopja pa so ga Ljubljančani prisrčno pozdravljali
(Foto: France Modic)

Zanimanje tujega
kapitala za naš trg

Doslej je sklenilo 14 tujih
partnerjev pogodbe z našim
gospodarstvom za investira
nje v razvoj jugoslovanskih
podjetij. Vrednost doslej
sklenjenih pogodb znaša 60
milijonov dolarjev. Te dni
so v. pripravi še 4 take po
V republiški skupščini niso sprejeli predloga sevniške občinske skupščine,
godbe, teko pa tudi pogovo
po katerem naj bi dopolnili zakon o zdravstvenem zavarovanju kmetov ri za 60 nadaljnjih pogodb
Kljub vsemu: pravočasen in dober predlog!
in naložb tujega kapitala v
Po
podatkih republiške naj bi zakon o zdravstvenem da je to dolžnost družbe. V naša podjetja.
skupnosti socialnega zavaro zavarovanju kmetov tako do bistvu med odboroma torej
vanja kmetov lani kar 39.000 polnili, da bi komunalni za ni razlike, le da eden kar
Gostinci: za 8,6%
zavarovanih kmetov ni moglo vod potrdil veljavnost zdrav določeno pravi, da je ta druž
izkoristiti zdravstvenega var stvene izkaznice tudi med le ba občina.
dražji
stva, ker niso imeli potrje tom, če bi zavarovanec doka
Ob vsem tem pa je nekaj
kot
leto
dni prej
zal,
da
je
plačal
prispevek.
nih zdravstvenih izkaznic. Le
gotovo: skupščina komunalne
to pa ne potrdijo, če kmet ne V tem primeru bi imel zava skupnosti zdravstvenega zava
V
decembru
lani
so se ce
plača prispevka. Vse to je rovanec pravico do povračila rovanja kmetov je letos pod ne storitev gostinstva pove
spodbudilo občinsko skupšči stroškov tudi za čas, ko ni pisala višjo prispevno stop čale za 0,4 odst. v primerja
no Sevnica, da je predlagala, imel potrjene zdravstvene iz njo. Lani je bila 9, letos pa vi z novembrom. Povečanje
kaznice. Zdaj namreč te pra
vice nima, četudi kasneje po 12 odstotkov, pavšalni prispe cen od decembra 1968 do de
vek pa je povečala od 280 na cembra 1969 pa znaša 10,7
ravna vse obveznosti.
320 dinarjev. To bo razmere odst.: jedila so se v enem
KAKO URESNIČUJEMO REFORMSKO POLITIKO
Pristojni skupščinski odbor
se s tem predlogom' ni stri ▼ sevniški občini še bolj za letu podražila za 14,8 odst.,
njal. Menil je namreč, da bi ostrilo in bo še več kmetov, alkoholne pijače za 9,4 odst.,
to omogočilo špekulacijo. Za ki tega prispevka ne bodo brezalkoholne za 11,1 odst.
varovanec prispevka ne bi zmogli. Nujno je treba torej ter prenočišča za 2,5 odst.
vse to v celoti urediti z no
»Bitka« za trajno zmago strativne cene. Za razliko od skupnosti, da bi pripravljale plačal. če pa bi zbolel in bi vim zakonom, če že niso spre V povprečju 60 bile lanske
gostinske storitve za 8,6
stroški zdravljenja znesli več
reforme bo v marsičem od dosedanje prakse bodo kon teren za povečanje cen.«
pa znaša prispevek, bi jeli predloga sevniške občine, odst. dražje kot v letu 1963.
visna od letošnjih prizade trolirali tudi sporazume ob
Iz teh ukrepov je razvid kot
da
bi
vsaj
delno
odpomogli
Tu so najbolj skočile cene
vanj, da na tržišču uvedemo uvozu in izvozu, ki jih skle no da gre za nove, sistem plačal naknadno in se tako prizadetim kmetom.
brezalkoholnih pijač — kar
več reda. Odgovorni organi, pajo v Zvezni gospodarski ske ukrepe. Pokazalo se je izognil večjim stroškom za
V. J. za 13,9 odst.
Zakonodajno
sodeč po pripravljenih ukre zbornici, ker so ugotovili, da namreč, da so osnovna nače zdravljenje.
pih, ne želijo vsega prepusti tudi ti omogočajo monopol la reforme na področju cen pravna komisija pa je bila
drugačnega mnenja. Dejala
ta naključju. Njihov glavni na tržišču.
in tržišča pravilna, toda tre je, da je že sam zakon zača
namen je že opredeljen: ne
Očitno je namen priprav ba jih je še izpopolniti in sen, sevniški predlog pa opo
sme priti do tekmovanja v ljenega predloga za te šte kar je še bolj važno, vložiti zarja na težave, ki se poraja
cenah, še manj pa do ne vilne ukrepe, da bi vzposta je treba nove napore in jih jo v zdravstvenem zavarova
kontroliranega podražanja.
vili vedji red na tržišču .kot dosledno izvesti v praksi. nju kmetov. Po njenem mne
V
tem letu so dobili preddoslej, kar je osnovni p o Prav zaradi tega imajo eko nju je ta predlog doslednejši
nost ekonomski ukrepi, kar goj za mirnejše gibanje cen. nomski ukrepi prednost, da od sedanje zakonske uredit
pomeni, da se ne bomo vr
Generalni direktor Zvezne bi v naslednjem obdobju ve. Ker pa le delno ureja
nili na stare administrativne ga zavoda za cene Nikola Fi omogočili čim bolj svobodno odprta vprašanja, se je bolj
Po čistoči kuhinje spoznamo gospodinjo, po redu na
omejitve. Toda. če bo po lipovič je pred kratkim po delovanje na tržišču ob isto nagibala k mnenju, da bi bi
gnojišču pa kmečkega gospodarja. Gnoj, gnojnica in gno
trebno, in samo v skrajnem jasnil, zakaj so tem ukrepom časnem izdelovanju trajnih lo treba to v celoti urediti v
jevka so sicer odpadek živinoreje, hkrati pa nenadomest
ljive vrednosti za poljedelstvo. Razmetan gnoj, ki ga dež
primeru, bomo uporabili tu dali prednost. Rekel je: »Te meril za vsklajevanje cen, ki novem zakonu o zdravstve
izpira hkrati z gnojnico v obcestni jarek, to je najslabše
di te da bi zaščitili tržišče ga smo se lotili zato, ker so še pod družbeno kontrolo. nem zavarovanju.
spričevalo kmetije.
in cene pred nepredvidenimi smo ugotovili, da je na vseh
Vsekakor stopamo v to le
Socialnozdravstveni zbor, ki
Gradnjo gnojišč, gnojničnih jam in gospodarskih stavb
nevarnostmi.
tržnih področjih dosti blaga. to dosti bolj pripravljeni, kar je nato razpravljal o sevnije pri nas zavrla kmetova negotovost ob podružabljanju
Najvažnejše je, da so dr Toda namesto da bi to vpli vliva zaupanje, da se ponav škem predlogu, ni bil za tak
zemlj’šč. Danes so stvari precej drugačne: spet so postali
žavni organi sklenili posredo valo na ustalitev cen, se do ljajoče podražitve iz prejš šno ureditev, ampak je pri
zanimivi nasveti, kako je najbolj smotrno urediti kmečko
vati z uvozom, kadarkoli se gaja obratno, zahvaljujoč v njega leta ne bodo ponovile. trdil tistemu delu mnenja
dvorišče in gospodarska poslopja, kaj je napredno in kaj
bodo na tržišču neutemelje marsičem »načrtni paniki«, ki K sodelovanju so povabili zakonodajnopravne komisije,
ni.
po
katerem
naj
bi
stvar
ure
jo
ustvarjajo
posamezne
tudi
javno
mnenje.
M.
S.
no dvigale cene. To je vzrok
■ Odraslo govedo daje čez 10 kubičnih metrov gnoja
dili
z
bodočim
zakonom.
Sev
za predlagane spremembe v
na leto, seveda odvisno od količine stelje, če na gnojišče
niški
predlog
je
bil
torej
pre
uvozu in carini za posamezne
nakladamo gnoj 2 metra visoko, odvažamo pa ga trikrat
zgoden — pa vendar pravo
proizvode, da bi z večjim
na leto, zadostujeta za glavo velike živine 2 kvadratna me
časen, saj v skupščini že zdaj
vplivom svetovnega tržišča
tra gnojišča, če odvažamo gnoj bolj poredkoma, mora biti
razpravljajo o tem, kako bi
»razbili« nekatera monopoli
v prihodnje uredili zdravstve seveda večje. Velja pravilo: bolje imeti manjše gnojišče,
stična tržišča, ki navadno
pa tisto pravilno urejeno.
no zavarovanje.
spremljajo
podražitve. In
Dobro gnojišče ima betonsko ploščad nagnjeno toliko,
V
teh
razpravah
so
znova
končno: tam kjer ne bodo
da se gnojnica odceja v gnojnično jamo, ki je lahko pod
sprožili
sevniški
predlog.
Od
uspešni ekonomski ukrepi,
gnojiščem ali ob njem. Ni nujno, da ima gnojišče tudi
bor
socialnozdravstvenega
borno predpisovali admini
stranske stene, saj je mogoče brez njih oblikovati kup, v
zbora se je zavzel za to, da
katerem je gnoj naložen v plasteh, kar edino omogoča
bi morala občina plačati ’pri
pravilno zoritev gnoja. Ker je delo zelo težavno, je treba
spevek za tiste kmete, ki ga
predvideti možnost, da gnoj privlečemo do gnojišča s po
iz
objektivnih
razlogov
ne
Kurilnega olja
sebno desko ali pehalom, kar uporabljajo že v vseih bolje
morejo plačati. Malce drugač
urejenih hlevih.
bo dovolj
no je stališče odbora repu
■ Gnojnično jamo zgradimo iz železobetona. Kjer pra
bliškega zbora, ki pa pravi,
Zaradi
nujnega
uvoza
znimo trikrat na leto, potrebujemo za eno glavo velike
50.000 ton kurilnega olja bo
živine 3 kubične metre prostora. Jama ne sme biti globlja
tega kuriva za približno 1
od 4 metrov, dobro pa je, da je okrogla, ker v njej gnoj
milijon peči na olje dovolj
nico lažje premešamo.
vso zimo. V Sloveniji po
— Vozniško dovoljenje, prosim!
Z novim načinom gnojenja z gnojevko, ki se širi tudi
manjkanja tega olja zadnje
pri nas, potrebujemo drugačno jamo. Velikost izračuna
— Kaj? Prav vi si drznete od mene zahte
tedne ni bilo čutiti, huje pa
mo, če vemo, da daje eno govedo blizu 20 kubičnih metrov
vati vozniško dovoljenje, ko prav dobro ve&te,
je bilo na jugu dr*~’-e. Lani
gnojevke na leto. Upoštevati moramo še število praznenj.
da ste ml ga včeraj vzeli!
smo pokurili v državi že
Rezervoar za gnojnico in gnojevko zgradimo lahko tudi
(Karikatura
iz
zadnje
številke
PAVLIHE)
420.000 ton takega olja, leto
nad zemljo, če gradnjo v zemlji ovira talna voda ali živa
dni prej pa 302.000 ton.
skala.
Inž. M. L.

Prezgodnji predlog iz Sevnice

Z vsemi sredstvi proti podražitvi

Kmetijski nasveti

Prostor za naravna gnojila

m
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Čestitamo, dragi
tovariš Krištof!
ŽIV LJE N JSK A pot enega vodilnih ju 
goslovanskih politikov in teoretikov Ed
varda Kardelja je plodna in bogata. V
60 letih svojega življenja je več kot šti
rideset let posvetil velikim vprašanjem,
ki jih zastavlja sodoben čas. Njegov prispevek za razvoj revolucionarne misli in
revolucionarnega boja za nov, pravičnej
ši svet je velik, zato tudi njegov živ
ljenjski jubilej ne m ore in ne sm e osta
ti znotraj zasebnega življenjskega ktoga.
K akor o drugih velikih osebnostih naše
ga časa tako tudi o Edvardu Kardelju
lahko rečemo, da je s svojim i Istnostmi,
z intelektualno in moralno močjo, ki sta
jo pomagala klesati njegov čas in pro
stor, zbujal revolucionarni polet in na
kazoval sm er tistem u izm ed m ožnih zgo
dovinskih gibanj, ki je bilo najnapred
nejše.
Le redki se lahko pohvalijo, da se
njihova iskanja in spoznanja, zamisli, vi
zije in koncepti uresničujejo že za nji
hovega življenja. Edvard Kardelj je bil
bližnji sodelavec enkratne revolucionar
ne osebnosti, voditelja jugoslovanske re
volucije — Josipa Broza Tita. Njegovi
sobojevniki, so bili izjem ne osebnosti:
Boris Kidrič, Moša Pijade in mnogi dru
gi, ki so v teoriji in praksi utirali pota
jugoslovanskem u sam oupravnem u socia
lizmu. Več ko t štiri desetletja je pripadal
partiji, ki ji je uspelo združiti ustvar
jalno m isel s tekočim praktičnim bojem
za novo, naprednejše. Začetki takega re
volucionarnega delovanja segajo v pred
vojni čas, ko je tovariš Tito s svojim i
sodelavci usposabljal partijo za vodenje
revolucije v posebnih okoliščinah jugo
slovanske zgodovine in druge svetovne
vojne. Zlasti izstopa teoretični prispevek
Edvarda Kardelja »Razvoj slovenskega
narodnega vprašanja, ki je postal eden
izm ed tem eljnih kam nov partijskega
programa o nacionalnem vprašanju. To
je bilo v tistem času, ko so bili m ed
nacionalni odnosi v Jugoslaviji najbolj
pereči in najostrejši, toliko bolj po
mem bno.
•

EDVARD KARDELJ je pomagal uti
rati pot revoluciji in z njo tem eljiti druž
beni preobrazbi v deželi, ki je bila med
najzaostalejšim i v Evropi. Poet bi rekel,
da se j e revolucija sklonila nad blato,
kjer j e človeštvo ležalo dolga stoletja,
šla j e po poteh, ki niso bile natanko za
risane na nobenem zem ljevidu. Svojo
moč je črpala iz množic, o katerih so
mnogi sodili, da niso zm ožne ustvarjati
zgodovine in da prostovoljno polagajo
svojo usodo v roke posam eznih osebno
sti in skupin. N ekdanji podložniki so za
čeli sami delati zgodovino.
Jugoslovanski narodi s KP so z obo
roženo vstajo leta 1941, ko je H itlerjev
vojaški stro j zmagovalno hrupel pred
durm i M oskve in Londona, stopili na
eno izm ed najvidnejših zgodovinskih pri

zorišč. Med najpom em bnejšim i organi
zatorji vstaje in graditve nove ljudske
oblasti je bil Edvard Kardelj, ki je že
oktobra 1941 pisal o narodnoosvobodil
nih odborih ko t novi obliki ljudske ob
lasti. Tedaj sm o začeli utrjevati sam o
niklo, našim razm eram ustrezno, poseb
no obliko socialistične revolucije, ki se
je naslanjala na ljudsko fronto kot naj
širši tem elj narodnoosvobodilnega boja.
S tem pa sm o že prihajali navzkriž s
stalinskim i tezami, po katerih za razvoj
socializma zadostuje, da kom unistična
partija osvoji oblast ter da z državno
političnim in s planskim aparatom »gra
di socializem«. S tem , da se nism o rav
nali po predpisih receptih, sm o se izog
nili nevarnosti mehaničnega posnem anja
modela, ki je nastajal v povsem drugač
nih zgodovinskih okoliščinah. Sam i sm o
našli izhod iz najhujšega položaja v zgo
dovini jugoslovanskih narodov. V revo
lucionarnem boju brez dogmatičnih spon
sp se rojevali novi, prekaljeni kadri, ki
so najbolje razumeli problem e svojega
ljudstva in jih znali tudi najuspešneje
urejati. Obogateni z revolucionarnimi iz
kušnjam i, zavestjo in pogum om , z m o
ralno m očjo , ki so jo črpali v ljudstvu,
so se lahko spoprijeli z nalogami povojne
obnove in graditve nove Jugoslavije ter
se uprli stalinskem u pritisku v času ko
m in forma.
MNOGI so z dvom i ocenjevali raz
voj samoupravljanja, ker so videli v
njem predvsem decentralizacijo. Tovariš
Kardelj je zm eraj opozarjal, da razvoj
sam oupravljanja ne pom eni atomizacije,
tem več novo strukturo družbe. Centrali
zem in birokratizem je bilo mogoče raz
biti le z decentralizacijo, z nastajanjem
avtonom nih družbenih subjektov, ki še
le takšni, torej sorazmerno svobodni in
sam ostojni, lahko začnejo proces nove
integracije družbe, vendar sedaj ne več
centralistične in birokratske, tem več sa
m oupravne — kot sam ourejanje m ed se
boj odvisnih središč. To je oblika, ki
ustreza sedanjim zahtevam znanstvene
in tehnološke revolucije. To je vsebin
sko prizadevanje našega časa, v kate
rem so tradicionalne družbe podvržene
hudim krizam. Sam oupravljanje se se
daj ne om ejuje več samo na nasproto
vanje birokratski koncepciji socializma,
tem več se opredeljuje pozitivno kot ce
lovita udeležba človeka pri odločanju o
njegovi usodi na ekonom skem , politič
nem in kulturnem področju.
•

N ISO redki, ki napadajo Edimrda
Kardelja. Včasih prihajajo napadi z leve,
drugič z desne, največkrat pa kar z obeh
strani. To ne preseneča, zakaj Edvard
K ardelj je nasprotnik obeh dogem: tako
tiste, ki razglaša klasične buržoazne de
m okratične oblike za edino zveličavno
pot v socializem, kot one, ki vidijo edi
no m ožno pot za vse države in za vse
čase v oktobrski revoluciji. O tem je leta

V redkih uricah oddiha zna tudi tovariš K rištof duhovito in dom iselno sp rav iti
v dobro voljo vso družbo. Tako je bilo tudi na prisrčnem večeru, ko je'V poletju
19(»8 s tovarišem Titom in sprem ljevalci lovil polhe pod Trebelnim . (Foto: M oškon)
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V torek, 27. januarja 1970, je sla v ij 60-letnico življenja eden izmed najvidnejših
slovenskih in jugoslovanskih politikov in državnikov, tovariš EDVARD KARDELJ. Vse
svoje dosedanje življenje je posvetil neutrudnemu revolucionarnemu delu za korist
delavskega razreda ter za osvoboditev jugoslovanskih narodov. Pred vojno in ves čas
revolucije je stal na prvih okopih boja za svobodo slovenskih in jugoslovanskih delov
nih ljudi. Prav v času najhujšega preganjanja, zaporov, ječ in nasilja je vedno našel čas
tudi za pisanje: s knjigami, članki, z razpravami in bogatim teoretičnim delom je pri
speval najdragocenejše v zakladnico jugoslovanskega in svetovnega marksizma, zlasti
pa je bil in je v prvih vrstah borcev za samoupravljavski, resnični jugoslovanski
socializem.
v
Vsi mu ob življenjskem jubileju želimo vse najboljše, zlasti pa čvrstega zdravja
in osebne sreče, da bi bil še dolgo med nami!

1954 predaval v Oslu, kjer je govoril o
m ožnosti razvojne poti v socializem prek
političnega m ehanizm a klasične buržoaz
ne demokracije. Takšna pot je možna v
visoko razvitih deželah, ki imajo zato,
ker so se prej pojavile na zgodovinskem
prizorišču kapitalizma, poseben ekonom 
ski privilegij, z njim vred pa tudi eko
nom sko m oč in visok življenjski stan
dard. To dejstvo blaži notranja družbena
protislovja. V takšnih prim erih je dem o
kratična tradicija v nekem sm islu regu
lator družbenih nasprotij v smeri po
stopne krepitve socialističnih elementov.
To pa ne velja za zaostale države brez
dem okratične tradicije, ekonom sko ne
razvite in z zaostrenim i notranjim i proti
slovji. č e se hočejo te države razvijati
kot svobodne in neodvisne, ne sm ejo po
klasični poti kapitalističnega razvoja,
ker bi jih spričo mednarodne koncen
tracije kapitala, zaradi poglabljanja pre
pada m ed razvitim i in nerazvitim i de
želami ter zavoljo blokovskih nasprotij
prej ko slej pahnili v ekonom sko in po
litično odvisnost od bogatejših. Zaradi
tega socialističnega gibanja v nerazvitih
deželah niso le m etoda osvobajanja dela,
tem več predvsem tudi način, kako se.
otresti zaostalosti, s tem pa tudi eko
nom ske in politične odvisnosti, šele to
jih usposablja za socializem.
VSAKO nadaljnje Kardeljevo delo po
svoje potrjuje njegove prejšnje misli m
spoznanja. Tako so tudi vse njegove
poznejše razprave o nacionalnem vpra
šanju potrjevale njegova zgodovinska
spoznanja iz predvojnega obdobja. Po
vojni razvoj je pokazal, da je mogoče
uspešno reševati nacionalno vprašanje
samo v socializmu, ki veruje v enako
pravnost m ed narodi in državami. Zato
je Edvard Kardelj zm eraj tako odločno
nasprotoval vsakršni nacionalistični lici
taciji, ki poskuša kom prom itirati sadove
narodnoosvobodilnega boja in razvoja
mednacionalnih odnosov v Jugoslaviji.
Po njegovem m nenju poskušajo nekateri
s takšnim i licitacijami, prekritim i z raz
nim i romantičnimi, dem agoškim i in dru
gimi gesli, ustvarjati in Širiti prostor za
protisocialistično in protisam oupravno
akcijo. Takšne težnje so naperjene proti
Jugoslaviji, ki je s svojo neodvisno in
napredno vlogo eno najpom em bnejših
poroštev varnosti za vse jugoslovanske
narode in ena pom em bnih opornih točk
v boju drugih narodov za neodvisnost
in m ir na svetu.
»Tudi v prihodnosti«, je poudaril
Edvard Kardelj na razširjeni seji sekre
tariata CK ZK S po znanih dogodkih v
Sloveniji, »je slovenskem u narodu od
prta samo ena pot, če hoče resnično
ostati sam svoj gospodar: biti s socializ
m om in braniti socializem, biti s sam o
upravljanjem in dem okratičnim napred
kom socializma in braniti takšno sm er

DOLENJSKI UST * TEDNIK * VESTNIK vsak četrtek 60.000 izvodov!
•'

n a p redka ...« S tem je povedal, da bi
nas vsaka druga pot spreminjata ali v
privesek imperialističnih sil ali v objekt
centralističnega, birokratskega koncepta
socializma.
TUDI Kardeljeve razprave o vpraša
njih socialistične politike na vasi so zgo
voren prim er ustvarjalnega m arksizma,
razumevanja problem ov v njihovi časov
ni in prostorski stvarnosti, že od vsega
začetka je nasprotoval kam panjskem u
podružbljanju zem lje, poudarjanju zgolj
kvantitativne strani socializacije naše
vasi. Zavzem al se je za resnično povezo
vanje socialističnega sektorja s km etom ,
kakor ga narekujejo njune obojestran
ske materialne koristi, ki ustrezajo ob
stoječem u obsegu m o d em ih sredstev za
proizvodnjo. Dajal je prednost kvaliteti
pred kvantiteto in tako prišel do sklepa,
da ni najpom em bnejše, ali je večina
zem lje družbene, tem več da je nepri
merno važnejše, ali im a družbeni sektor
večino po proizvodnji in produktivnosti,
po svoji vlogi na tržišču. S tem je že
pred desetim i leti nakazal sedanje sta
nje, ko socialistična km etijska gospodar
stva z m anjšim deležem zem lje pridela
jo večino najpom em bnejših pridelkov
za trg. Sedanje razprave o problem ih
km etijstva in vasi vnovič potrjujejo
aktualnost Kardeljevih tez o reševanju
agrarnega vprašanja v naših razmerah.
•

Tovariš Kardelj ima pravico govoriti
o tem, kakšni m oram o biti kom unisti,
ker je on sam takšen že več kot štiride
set let. Z dialektično m etodo je odkrival
resnico o človeku in družbi, o zakonito
stih družbenega razvoja in podrejal spo
znane nujnosti zavestnim sm otrom člo
veka. S tem je dal dragocen prispevek
življenjskem u, ustvarjalnem u m arksiz
mu, ki osvobaja človeka in njegovega
duha. S takšno metodo je Edvard Kar
delj prispeval trajne vrednosti v zaklad
nico revolucionarne m isli in praktičnih
izkušenj, iz katere zajem ajo napredni
ljudje in napredna gibanja po vsem
svetu.
Socializem je znanost, a tudi um et
nost!, je zapisal neki tuji publicist.
Umetnost zato, ker terja nem irno iska
nje, globljo analizo življenja v času in
prostoru, zm ožnost predvidevanja za pri
hodnost, pripravljenost za akcijo. Ed
vard Kardelj je imel in ima vse te obli
ke. č e bi ne dal revolucionarnemu giba
nju nič drugega kot samo razpravo
»Razvoj slovenskega narodnega vpraša
nja,« bi se bil že uvrstil m ed naše velike
mislece.
Vendar on nenehno dela,
ustvarja in piše!
(Povzetek po gradivu, kd ga je ob
življenjskem jubileju tovariSa Edvar
da Kardelja objavil KOMUNIST 23.
januarja 1970, pripravili pa Zvone
Dragan, Milan Kučan in Franc Šetinc)
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KREMEN USMERJA SVOJE NALOŽBE V TRI STVARI

Debenec; koča je
še naprodaj

Trojno KREMENOVO iskrenje

Poročali smo že, da je last
nik koče na Dpbencu TVD
Partizan Mirna sklenil pro
dati kočo, ki je
že dalj
časa zaprta in brez oskrb
nika. Za kočo so se zanima
li lovci vendar se glede ce
ne in časa plačila, kot kaže,
niso mogli pogoditi.
Prav škoda je, da je ta vse
bolj
priljubljena
izletni
ška postojanka, ki ima zdaj
tudi mnogo boljšo cestno
povezavo, prav v času turi
stičnega razmaha tako naza
dovala.

Za povečanje izvoza, za povečanje proizvodnje steklarskih peskov in za
sodobnejši izkop proti ognju odpornih peskov letos 2 milijona
O rudnikih nekovinskih rudnin K rem en v Novem
m estu je bilo zadnje čase m alo slišati. 170-članski
kolektiv pa je v navideznem zatišju dosegel lepe
uspehe in pripravil obsežne razvojne načrte, ki jih
že uresničuje. Letos nam eravajo porabita za naložbe
okoli 2 m ilijona din.
KREMEN koplje kvarcit za potrebe po steklarskih peskih
izvoz, steklarske in livarske pa so iz leta v leto večje. Ker
peske ter proti ognju odpor je program za oplemenitenje
ne peske. V te tri smeri gre livarskih peskov v steklarske
do večletna prizadevanja za že izdelan, ga KREMEN za
posodobljenje in povečanje čenja uresničevati. Nova flotacija, ki bo- začela obrato
proizvodnje.
Kvarcit kopljejo na Mirni, vati še letos, bo povečala pro
izvažajo pa ga v Zahodno izvodnjo steklarskih peskov
Nemčijo. Lani so prodali za 15.000 ton.
Okoli 20.000 ton steklarskih
9500 ton kvarcita, letos bodo
izvoz povečali za 50 odst., ker peskov dobavijo steklarni v
to želi tuji kupec, v prihod Hrastniku, steklarna Rogatec
nje pa se bo izvoz povečal jih potrebuje zdaj 18.000 ton,
po 10-letni pogodbi pa bo že
na 20.000 ton.
Steklarske in livarske pe čez nekaj let potrebovala
ske kopljejo na Ravnah in v 30.000 ton na leto. Preostalih
kooperaciji z rudnikom Glo 10.000 ton steklarskih peskov
boko. Globoške livarske pe dobavijo raznim drugim kup
ske uporabljajo kupci za je cem. Ce bodo potrebe še več
kleno litino, ravenske pa za je. bo potrebna tudi četrta
sivo litino. Proizvodnjo livar flotacija, zanjo pa za zdaj ni
skih peskov bodo počasi opu majo denarja.
Proti ognju odpornih pe
stili, ker jih je mogoče ople
menititi v steklarske. KRE skov nakopljejo 5000 ton na
MEN je razen Pule edini pro leto. Ti peski so zelo kvali
izvajalec steklarskih peskov v tetni in imajo najvišjo ceno.
1,5 milijona letošnjih na
zahodnem delu Jugoslavije,

S 15 km po republiški cesti
Luknje na cesti Škofljica-Ribnica dovoljujejo
ponekod med vožnjo le polževo hitrost . . .
Glavna cesta L jubljana—Kočevje je na odseku
žlebič—Ribnica—Kočevje na nekaterih m estih kom aj
še prevozna. Več delov asfaltnega cestišča je na
nekaterih odsekih popolnom a uničenih. Na teh odse
kih je cesta slabša, kot da bi bila m akadam ka.
Ponekod (na prim er G orenja vas—Ribnica) je hi
tro st za vozila om ejena na 15 km!
Odsek te ceste od žlebiča
do Ribnice bi moral biti ob
novljen že lani.
Temeljite obnovitve pa so
potrebni tudi ostali odseki te
ceste, ki so bili asfaltirani
pred letom 1963, se pravi
pred modernizacijo celotne
ceste Škofljica—Kočevje. Ti,
stari odseki so popolnoma
dotrajali. Vsakoletna popra
vila in krpanja asfalta ne za
ležejo. Prav zato bi morali na
novo asfaltirati naslednje od
seke te ceste: Žlebič—Dole
nja vas, Kočevje—Stara cer
kev in tudi odsek Škofljica—
Pijava Gorica.

Seveda pa je že v načelu
nevzdržno, da je na asfalti
rani republiški cesti drugega
reda ponekod (na primer od
sek Pijava Gorica—Škofljica
in še kje) hitrost omejena
večji del leta, skozi vse leto
ali pa celo več let zapored
na 40, 30 in celo 15 km na
uro! Pa še pri tak; hitrosti
se ti lahko zgodi, da boš za
radi lukenj na cesti zgubil
okrasne kape pri kolesih
avta, okrasne okvirje žaro
metov in še .kaj ali pa polo
mil avto.
JOŽE PRIMC

ložb in 500.000 din za inve
sticijsko vzdrževanje bodo
porabili tako: za povečanje
proizvodnje kvarcita, name
njenega izvozu, 150.000 din,
za povečanje proizvodnje ste
klarskih peskov okoli 500.000
din, za mehanizacijo proiz
vodnje proti ognju odpornih
peskov pa 150.000 din.
Kakšnih 800.000 do 1,5 mi
lijona din bodo porabili za
prevozna sredstva, za stroje
za i?kop in za odkup zemljišč.
KREMEN gre po več letih
previdnega odpravljanja oz
kih grl in po manjših pose
gih zdaj odločno v naložbe,
ki jih med drugim terja trži
šče. Upajo, da jim bodo pri
tem banke ali kdo-drug po
magali tudi s krediti.
M. J.

Za novo in boljše življenje

Elektriko je dobil Dragatuš
že 1948, vodovod pa ob grad
nji šole. Od takrat Je v vasi
čedalje več sodobnih strojev.
V Dragatušu, ki ima 45 hiš,
je zdaj vsaj toliko radijskih
sprejemnikov, 17 televizor
jev, 28 pralnih strojev, 16
hladilnikov, 20 kopalnic in
več električnih štedilnikov.
Tudi kmetijskih strojev je
zadnje čase več. Dva vašča
na imata traktor, kosilnic je
veliko, prav tako pa imamo
več lastnikov avtomobilov,
motorjev in mopedov.
M. B.

Odgovarja direktor DOMINVESTA dipl. ekon. Miha Hrovatič

Gostinci na praksi

Avtomobilska Cesta brat
stva in enotnosti med Ljub
ljano in Zagrebom postaja
pretesna: statistiki dokazuje
jo, da je šlo predlanskim po
tej cesti vsakih 24 ur 4.760
avtomobilov. Lanski podatki
sicer še niso znani, je pa
očitno, da so se številke ob
čutno povečale. Strokovnjaki
namreč sodijo, da se promet
vsaico leto na tej cesti pove
ča za petino, v naslednjih
štirih letih bo torej promet
med Ljubljano in Zagrebom
že tako gost, da bodo prese
žena vsa mednarodno veljav
na pravila, po katerih je tre
ba že graditi štiripasovne ce
ste.
Zato so upravičeni vse po
gostejši očitki, da je zlasti v
glavni turistični sezoni pro
met na tej naši magistrali
skrajno počasen in nevaren.
Samo štiripasovna cesta bi
lahko rešila položaj. V na
sprotnem primeru se zares
lahko zgodi, da si bodo tujci
izbirali druge poti za dosego
svojega cilja — ali pa bodo
spremenili cilj svojih poto
vanj. Zdaj je namreč jasno
da se na nemške hitre ceste

steka ves promet iz Skandi
navije in Beneluksa: nemške
hitre ceste pa usmerjajo vsa
vozila, ki imajo cilje na Ja
dranu, v Grčiji, Turčiji m
Bolgariji prek mejnih preho
dov Trbiž, Podkoren in de
loma Ljubelj in po gorenjski
cesti prav na Cesto bratstva
in enotnosti. Ker je zdajšnja
pot te ceste najkrajša in najhitrejša povezava med Ljub
ljano in Zagrebom, bi torej
v bližnji prihodnosti upravi
čeno pričakovali novih načr
tov za štiripasovno cesto. V
nasprotnem primeru bo , ob
takem naraščanju prometa
na avtomobilski cesti tudi tu
rizem, ki se je ob cesti raz
vijal, začel izgubljati svoj
pomen.
Zato pa kajpak statistični
podatki o naraščanju prome
ta na tej cesti n«so brez vred
nosti za dolenrskj turizem,
saj Otočec, Šmarješke in Ca
teške Toplice ter v manjši
meri nekateri drugi gostinski
obrati živijo od avtomobilske
ga vrveža. Od nove .ceste so
torej odvisni tudi morebitni
novi najčrti teh turističnih
točk.

Mesarji, ki jih vidite na' sliki, so člani kolektiva, ki
tudi pri nas slovi po kvalitetnih suhomesnatih izdel
kih. čeprav njihovo podjetje nima sedeža na našem,
območju, bomo najbrž v kratkem kaj več pisali tudi
o njih. (Foto: M. Jakopec)

2. NADALJEVANJE

— Naštejte,
prosim,
predloge iz razgovorov z
oblastnimi in gospodarski
mi predstavniki posamez
nih občin pri zbiranju pr, vib osnov za izdelavo na
črta dolgoročnega razvoja
naše pokrajine.
— Predstavniki občin
delovnih organizacij, s kate
rimi smo se doslej pogovar
jali, so predvsem opozarjali
in želeli, da bi načrt razčlenil
in nakazal razvoj naslednjih
štirih osnov: pogojev za na
daljnji
razvoj kmetijstva,
ureditev prometnih zvez, zla
sti cestnega omrežja, razvoj
obstoječih industrijskih pa
nog in razvoj turizma.
Glede kmetijstva je bil^ v
ospredju ugotovitev, da mo
ramo tudi v bodoče ra
čunati na visok delež kme
tijskega prebivalstva. Zani
manje mlajših ljudi za kme
tijstvo bi se povečalo, če bi
na vasi izboljšali pogoje dela
in življenja. Pri tem gre za
več stvari, najbolj pa so po
udarjali naslednje: nižje cene
za lahko mehanizacijo, pra
vičnejšo
davčno politiko,
zdravstveno in pokojninsko

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

Turizem je odvisen od ceste

Dragatuš: v vsaki
hiši imajo radio

NOVO V ZAD
NJIH DNEH .
Šolske počitnice so se sicer
že začele, toda ves sneg je
skopnel Smučarski tečaji so
bili preloženi, tudi tisti v Crmošnjicah, za katerega je bi
lo prijavljenih približno 50
mladih smučarjev. Snega ni
torej niti v tem dolenjskem
smučarskem središču, zato tu.
ni niso potrebne rezervacije
v postojanki Planinskega društva iz Črnomlja.
Cateške in Šmarješke Topli
ce so bile zadnje dni povsem
zasedene. Mar se je že zdaj
ob začetku leta začela ponav
ljati lanska zgodovina? Velja
torej: za Cateške in Šmarje
ške Toplice skoraj obvezna
rezervacija; morda bi bilo
dobro, da si že zdaj poskrbi
te prostor za pustovanje.
Dolenjski gostinski in ttiristični centri sicer še nimajo
izdelanega programa, vendar
že lahko rečemo, da se bodo
povsod pripravila za pustova
nja.

zavarovanje kmetov, poso
dobljenje cest na kmetijskih
območjih, dodatno izobraže
vanje mladih, zvišanje zem
ljiškega maksimuma in za
takojšno
rešitev: ureditev
dolgoročnih pogodbenih raz
merij med zadrugami in kme
inti tako, da bi zadruge z garantiranjem cen in količin pri
odkupu spodbudile zasebno
kmetijsko proizvodnjo.
Govoreč o prometnih zve
zah, so povsod poudarjali,
da je treba s sodelovanjem
občinskih
in
republiških
sredstev zagotoviti tudi grad
njo in posodobljenje prečnih
povezav med občinskimi sre
dišči in posameznimi kraji,
m ne samo gradnjo drugega
pasu ceste
Ljubljana—Za
greb ter cest ob Savi in Kr
ki. Pri tem so zlasti izstopile
kot nujne naslednje cestne
povezave: Sevnica — Škocjan
— Novo mesto, Sevnica —
Mokronog — Trebelno —
Novo mesto, Novo mesto —
Dvor — Kočevje, Dvor —
Hinje — Ribnica — Sodra
žica, kot najnujnejša pa cesta
Kočevje — Brod.
Razen razvojnih možnosti
za nove industrijske panoge,
kki jih bo nakazal načrt, je
zelo pomembna določitev naj
večjega
mogočega razvoja
obstoječih panog in obratov.
Pri tem ugotavljamo, da je
naša pokrajina v nekaterih
panogah tako močno zasto
pana, da bi morali skupno
programirati ne le razvoj po
sameznih podjetij, pač pa
razvoj panog. Kot značilen
primer so lahka lesnoprede
lovalna industrija, kovinskoobdelovalna industrija ter in
dustrija motornih vozil in
transportnih sredstev. Najbrž
bi se morali predstavniki
podjetij, kljub temu da ne
želijo integracije, že zaradi
bodočnosti
svojih podjetij
sporazumevati o skupnih pro
gramih razvoja svoje panoge.
To ni tako nepomembno, kot
je morda videti na prvi po
gled, saj imamo v naši po
krajini po 10 podjetij iz po
samezne panoge.
Za turizem je v celotni po
krajini veliko zanimanja, saj
je zanj povsod dovolj narav
nih pogojev. Obstaja tudi
okvirni načrt dolgoročnega
razvoja turizma v pokrajini.
To, kar je zastavljeno s tem
načrtom, pa se v praksi, žad,
uresničuje tako, da desetine
majhnih turističnih in go
stinskih organizacij vsaka za
se gradijo in razvijajo več ali
manj perspektivne zmogljivo
sti. Ne v občini in ne v po
krajini, še posebej pa v ban

kah ni nikogar, ki bi kot po
goj za razvoj postavil spo
štovanje sprejetega progra
ma. Pomemben pogoj za raz
voj turizma pa so v naši po
krajini posodobljenje cestne
ga omrežja, in krediti za na
ložbe v turizem pod ugodnej
šimi pogoji.
(Nadaljevanje s 1. str.)

Predelava...
nah: trebanjski, grosupeljski
in novomeški, ki naj bi s
krompirjem zalagale tovarno.
Ta bi potrebovala za redno
obratovanje vsako leto 27.000
ton krompirja. Po predvide
nih načrtih naj bi namreč
mirenska
tovarna
delala
krompirjeve kosmiče in mo
ko: proizvodni načrt je bil
4.500 ton kosmičev za krom
pirjev pire in 500 ton krom
pirjeve moke za pripravo
kruha in drugih prehrambnih
izdelkov vsaiko leto. Poprečni
pridelek v trebanjski občini
je 170 centov krompirja na
hektar, po približnih izraču
nih pa ima občina vsako le
to več kot 4.000 ton krompir
ja tržnih presežkov. Kot sodi
direktor zadruge inž. Slavko
Nemanič, bi z malenkostni
mi agrotehničnimi ukrepi
lahko povečali pridelek na
250 centov na hektar, obe
nem pa bi v breh dolenjskih
občinah povečali površine,
zasajene s krompirjem za
dva odstotka.
Razen
reševanja pereče
kmetijske problematike bi
tovarna, ki bi zaposlovala
približno 160 delavcev, poma
gata k večji zaposlenosti v
občini. S poprečnim pridel
kom 226 centov na hektar v
vseh treh občinah pa bi obe
nem zagotovili dovolj krom
pirja za redno in nemoteno
obratovanje tovarne, ki sl jo
na Dolenjskem tako želijo.

V
dolenjskih gostinskih de
lovnih organizacijah so za
čeli prakticirati učenci, ki so
pred nekaj dlnevi končali prvi
in drugi letnik šolanja v no
vomeškem šolskem centru za
gostinstvo. Približno 170 učen
cev bo ostalo na praksi od
šestih mesecev do enega leta.
Jutri pa se _ začne pouk z.^
dijake zadnjega letnika go
stinske šole: dijaki bodo junija zapustili šolske klopi in
se zaposlili v gostinski stro
ki ali pa nadaljevali študij
na višjih šolah.

Sporočilo iz Zagreba
Občinska skupščina v Bre
žicah je dobila na vpogled
osnutek dolgoročnega pro
grama razvoja zagrebške re
gije, ki sega do meja breži
ške občine. Ta osnutek je
obenem tudi povabilo za so
delovanje ter vključevanje ▼
njihove programe. Zagrebča
ni so torej pri planiranju
precej dlje kot sosedje na
desnem bregu Sotle.

Popravljamo:
7.231 zaposlenih toda samo
v industriji!
Dopolnjujemo vest, ki smo
jo pod naslovom »7.231 zapo
slenih« objavili pretekli četr
tek na gospodarski strani: za
radi prepisne napake je y
naslovu izostal podatek, da
gre v gornji številki za za*
poslene v industriji. Znano
pa je, da je v občini Novo
mesto od lani zaposlenih že
nekaj nad 13.000 delavcev in
uslužbencev.
UREDNIŠTVO DL
/*
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Sejmišča
Brežice: velika izbira

Na sejmu v Brežicah je bi
lo 24. januarja naprodaj kar
884 prašičkov, pokupili pa
so jih 632. Velika issbira je
Črnomelj: na
bila med večjimi pujski,
hekte alkohola
mlajših pa ni bilo dosti. Ce
V
letu 1969 so imeli v družne so se gibale med 8 din in
benem in zasebnem sektorju 12 dinarji za kilogram žive
gostinstva v občini Črnomelj teže.
5.679 nočitev domačih in
1 564 nočitev tujih
go
Sejem v Novem
stov- Prodali so 150.900 1
mestu
piva, 109.500 1 vina, 4.400 1
V
ponedeljek, 26. januar
žganja in 15.500 1 ostalih žga
nih pijač. Brezalkoholnih pi ja, so lahko kupci na novo
jač je bilo prodanih 62.3001, meškem sejmišču izbirali
slatine in sodavice pa 711.100 med 575 pujski, pokupili pa
litrov. Podatek o prodanem so jih 497. Mlajši so šli v
vinu bi bil veliko večji, če bi denar po 170 do 240 din, ve
imeli evidenco tudi nad pija čji pa po 250 do 560 dinar
čo, ki se iztoči po zidanicah. jev.

Tudi letos brez izredne stopnje!
To velja za delavski sklad - Kmečki sklad pa je še vedno do vratu v dol
govih - Doklej bo zdravstvena služba delala na up?
Lani spomladi, nekaj
tednov potem, ko je novo
meška Industrija motor
nih vozil podpisala veliko
pogodbo o izvozu svojih
kamping prikolic na šved
sko tržišče, so se v tam
kajšnjih časopisih poja
vili naslovi o superservisih novomeške tovarne,
ki so jih primerjali kar
s servisi rolls-royca. Kaj
pak ni treba posebej po
udarjati, da švedskemu
časopisju ni bilo treba
delati reklame, ampak so
zapisali tisto, o čemer so
se lahko sami prepričali.
Nasploh je tudi pri nas
znano, da novomeška to
varna skuša kar najbolj
poskrbeti za servisno
službo. Doslej je bila nje
na naloga usmerjena na
treh področjih: kombijih,
prikolicah in . servisni
opremi. Potem ko so ure
sničili že prej napovedane obljube in začeli mon
tirati tudi austine 1300,
bodo morali skrbeti za
podobno dobro organizi
rano servisno dejavnost
tudi na tem področju.
Prav zanesljivo namreč
drži, da bodo le na ta
način še naprej ohranili
zaupanje kupcev. Mnogi
od njih so namreč prav
zaradi tega kupili novo
meške avtomobile.
Od tovarne je torej od
visno, če bo znala seda
nji naval še povečati in
sl tako zagotoviti nadalj
njo, morda celo večjo
prodajo na našem avto
mobilskem trgu. Sodeč po
dosedanjih izkušnjah, je
IMV sposobna to uresni
čiti in tudi izvrstno orga
nizirati avtomobilski ser
vis.

Priročnik za aktiviste
Na zadnji seji sekretariata
predsedstva RK ZMS, ki je
bila 15. januarja, je bil spre
jet sklep o mesečnem tiska
nju brošure z delovnim na
slovom »Priročnik za mlade
aktiviste«. V brošuri bodo na
približno 50 straneh objav
ljali teoretične ter organiza
cijsko praktične prispevke.

Sam oupravnim organom zdravstvenega zavaro
vanja delavcey v novom eški kom unalni skupnosti do
zdaj še nobeno leto ni bilo treb a bilance v skladu
izravnavati z denarjem iz izrednega prispevka, te
nedvom no spodbudne tradicije tudi to k rat ne bodo
prekinili. Izračunani so približni podatki za lansko
poslovanje, po katerih bodo z rednim i stopnjam i
zbrani dohodki povsem pokrili izdatke.
Delavski sklad je imel la kljaja, ki bi ga bilo treba
ni za 3,400.000 din večje do pokriti z denarjem, zbranim
hodke, kot so jih predvide z naknadno, za nazaj predpi
li. Toda porabljeni so bili sano stopnjo, torej ni.
vsi, še več. Izdatki so pre
Zelo nemirne noči pa ima
segli načrt za vsoto, ki se jo bržkone kmetje v svoji
je nabrala v rezervnem skla skupščini zdravstvenega za
du. Ker pa je bilo že ob varovanja, saj je njihov
podpisu pogodb določeno, sklad že pO tradiciji končal
da bo šla rezerva za kritje minulo leto z izgubo. Ta tomorebitnega primanjkljaja, .Jcrat resda ni tako huda kot
ta pa ne sme biti večji od prejšnja leta, povečuje pa
rezerve, se je to dejansko stare kmečke dolgove, ki ni
že zgodilo. Takega primanj- so majhni.
Čeprav kmetje že ‘dalj ča
sa plačujejo izredni prispe
Krčani v medobčin vek, je bil njihov skupni
dolg na prehodu v novo leto
skem svetu ZK
še vedno okoli 4,600.000 din.
Člani konference Zveze ko Tudi sklad vsa ta leta ni bil
munistov v Krškem so izvo likviden, zato ga je zdrav
lili v medobčinski svet ZK stvena služba kreditirala.
za Posavje Milana Ravbarja, Trenutno ji je sklad dolžan
Ivana Glogovšika, Franca Ju- več kot 3,000 000 din. Računa
vanea, Reziko Pirčevo in jo, da bodo ta dolg porav
Slavka šribarja. S to izvolit nali z izrednim prispevkom,
vijo so jim zaupali odgovor ki se bo iztekel šele čez neno nalogo za ustvarjalno de
lo v tem medobčinskem or
ganu, ki naj uskladi želje in
potrebe posavskih občin za
Uspel nastop
njihov nadaljnji razvoj.

Posveti v Šmarje
ških Toplicah
V šmarjeških Toplicah bo
do danes končali prvi tri
dnevni posvet o delu sindi
kalnih podružnic in organov
samoupravljanja v delovnih
organizacijah družbenih de
javnosti, ki ga je pripravil
zagrebški mestni odbor sin
dikata družbenih dejavnosti.
Posveta se je udeležilo 80
prosvetnih delavcev. Drugega
seminarja, ki se bo začel da
nes, se bo udeležilo 55 zdrav
stvenih delavcev, na tretjem
pa bo 40 predstavnikov dr
žavnih ustanov iz Hrvatske.
Na seminarju se bodo pogo
vorili o družbenem dogovar
janju, o samoupravljanju in
o
petnajstem
ustavnem
amandmaju.

pobratenih
gostov

že dolgo ni katera iz
med prireditev tako ogrela
Trebanjcev kot sobotni na
stop kultumo-umetniškega
društva »Dragan Markovič«
iz Zabrežja pri Obrenovcu,
ki se je predstavilo z izva
janjem pesmi in plesov
jugoslovanskih
narodov.
Obiskovalca, ki so povsem
napolnili dvorano, so več
krat s ploskanjem nagraje
vali pevce in plesalce, še
preden so do konca izvedli
posamezno točko. Ob na
stopu smo se prepričali,
da trebanjska občina še
zdaleč ne premore, take
kulturne skupine, ki bi se
lahko enakovredno pred
stavila v pobrateni občina
Obrenovac.

VSE VEČ OPUŠČENIH KMETIJ NA DOLENJSKEM

Polje, kdo bo tebe ljubil?
Mladina se seli v mesta, kmetije samevajo
Pravijo, da se dekleta na suhokrajinske km etije nočejo več ženiti.
Pravijo, da je km ečka zemlja, seveda
taka za obdelovanje, danes vse m anj
vredna. Pravijo celo, da otroci ne ma
rajo več zem lje, da se raje selijo v
m esto, bliže tovarni, bliže lažjem u in
večjem u kosu kruha. K ajti — pravijo
tudi — km eto v kruh je težak, najtež
ji m o r d a ...
Vse to, kar govorijo, p o trjujejo so
dni spisi novom eškega občinskega so
dišča. Sodniki se vsako leto spopri
m ejo s približno 600 kazenskim i za
devami, približno toliko im ajo tudi
civilnih tožb, nekaj desetkrat odlo
čajo o m ladinskih prestopkih, dosti
krat pa se poglabljajo tudj v zapu
ščinske spise.
Prom etni krim inal na sodišču upa
da, bržkone opravijo več dela sodniki za prekrške in miličniki. Tudi ka
zenskih zadev ni več, samo nam esto
tatvin je ob naraščanju zaposlenosti
več kra j v tovarnah. Tudi m anj tožba
je zaradi razžaljenja časti. In končno:
skoraj žalostna je ugotovitev, da je
vse m anj tožb zaradi zemlje, pravza
prav je naš km et skozi stoletja živel
z zem ljo in za zemljo, bil je nanjo
navezan od rojstva do sm rti, zato je

bilo tudi tožb nič koliko. Vsakdo se
je boril za svoje pravice, pravdarska
strast je o sta la . . . Danes, kot se kaže
v sobi novomeškega občinskega sodi
šča št. 68, kjer so običajno zapuščin
ske strasti zaradi zem lje ni več.
Ta stokrat prekleta in objokana,
a toliko ljubljena zemlja, ki je daja
la kruh in življenje številnim rodo
vom, je danes razvrednotena. Iz so
dne prakse vpije naslednji primer:
m ož je zem ljo zapustil ženi, vendar
je um rla pred njim . Im el je več
otrok, a zem lje ni maral nihče. Ves
star in betežen se je m oral na koncu
moči spet spoprijeti s km etijo, z zem 
ljo . . . Otroci so se raztepli v mesta,
posestva ni nihče maral. Ko je oče
um rl, je bila razprava kratka, mučna:
vsi so se branili zemlje, nihče je ni
maral, nihče ni več hotel iz mesta.
Se ena m ed številnim i hišam i na km e
tijah je ostala prazna . . . Prerasel jo
bo mah, veter bo gospodaril v njej,
sneg, dež in čas jo bodo uničevali in
uničili. Zem lja bo ostala prazna in
neobdelana. Vse več je takih, ki se
zavzemajo, naj bi imel zem ljo le ti
sti, ki jo tudi obdeluje; njihove sod
be, da bi bilo potrebno tem u prim er
no sprem eniti zakone, se na sodišču
vse večkrat potrjujejo.
J. S.

kaj let. Za stare dolgove naj
bi si torej nihče ne delal
skrbi, vprašanje pa je, ka
ko bo s skladom glede na
prispevne stopnje, predpisa
ne za letos. Se bo dolg ob
letu še povečal, namesto da
bi se zmanjšal? Na nove pri
manjkljaje pač nihče rad ne
misli.
I. Z.

Majhna
nelikvidnost
na Dolenjskem
(N adaljevanje s 1. str.)
ni, zaposilujejo pa samo ne
kaj deset ljudi, sicer ugod
nega položaja Dolenjske ne
bo bistveno pokvarilo. Dru
gače pa bo v slovenskem me
rilu, kjer bo zlasti hud polo
žaj jeseniške železarne, ki
ima zaradi starih težav 180
milijonov dinarjev nepokritih
obveznosti, hudi problemi pa
bodo tudi v celjski cinkarni,
mariborski tekstilni tovarni,
mežiškem rudniku in še kje.
E dim, ki je na Dolenjskem
poslovala z izgubo, je bila
črnomaljska kmetijska za
druga, ki ji ne more poma
gati niti sanacijski program:
po novih ukrepih mora v ste
čaj.«
— In kakšni so novi ukre
pi, ki jih boste zdaj začeli
uveljavljati?
»Serija predpisov, ki so jo
sprejeli ob koncu lanskega
leta, naj bi pomagala k po
stopni omilitvi nelikvidnosti.
Bistvo novih predpisov je v
tem, da zaostrujejo poravna
vanje medsebojnih obvezno
sti in predpisujejo vrstni red
plačil.
Ce bodo
organizacij s>ke
enote SDK po vsej Jugosla
viji enotno in enako skrbno
izvajale nove predpise, lahko
pričakujemo že v nekaj me
secih izdaten padec medseboj
nega zadolževanja gospodar
skih organizacij. Upanje ima
toliko bolj čvrste osnove za
to, ker je slovensko g >spodarstvo v precejšnji meri
kreditiralo jugoslovansko go
spodarstvo. Razumljivo pa
je, da bo potrebnih za ures
ničitev teh načrtov veliko na
porov poslovnih bank, rlružbeno-političnih skupnosti in
delovnih organizacij, ki ima
jo presežke denarja na žiro
računih.«
../
J. Splihal
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Portret tega tedna
VŠAŠIH SEM MALO RAZOČARAN
Skoraj ni človeka, ki ne
bi ob dogajanju doma
spremljal tudi pomembnih
dogodkov po vsem svetu,v
saj nas na to vsak dan
opozarjajo po radiu in te
leviziji, saj o tem z veli
kimi naslovi pišemo v ča
sopisih. Nova znanstvena
odkritja in prizadevanja za
mir, nenehno oboroževa
nje velikih in malih držav
ter vojne, ki na vseh kon
tinentih pretijo, da se bo
do razširile, povzročajo
zaskrbljenost pri vseh lju
deh in strah pred prihod
nostjo. Tisti, ki so vojno
preživeli in poznajo njene
strahote, najbolj vedo,
kaj pomeni za človeštvo.
Eden izmed teh je tudi
tovariš Franc Kotnik, na
čelnik oddelka za medob
činske inšpekcijske službe
pri občinski skupščini No
vo mesto, ki nam je odgo
voril na nekaj vprašanj s
tega področja.
— Kako ocenjujete
sedanje stanje v svettu? Ali obstaja nevar
nost za vojno in kje?
»Vojna žarišča, kot so
Srednji vzhod, Vietnam in
druga, visijo nad člove
štvom kot Damoklov meč.
Taka žarišča povzročajo
pri ljudeh nenehno skrb
in nevarnost, da še bo voj
na razširila na večja po
dročja. Na mir v svetu
gledam optimistično, ven
dar ne izključujem mož
nosti, da bi lahko prišlo
do oboroženega spopada,
če bi ga vsilil napadalec-«
— Kakšne predstave
imate o vojni in miru
sedaj po 25 letih?

6600 občanov, kar je 13,2
odst. vseh prebivalcev, je
v novomeški občini starih
nad 60 let. Ker je med sta
rejšimi vedno več takšnih, ki
bodisi nimajo svojcev, bodisi
so se njihovi svojci odselili
drugam, bi bil že zdaj v ob
čini potreben dom počitka, v
katerem bi lahko starejši
občani na večer življenja na
šli zatočišče.
VINOGRADNIKI!
FRANC MARTINČIČ,
Šmalčja vas 16,
Šentjernej
trsničar — kooperant
podjetja HMELJNIK
iz Novega mesta

prvovrstne trsne
cepljenke
sort: žametna črnina,
modra frankinja,
kraljevina, laški rizling
in žlahtnina
Trsje lahko naročite na
zgoraj navedeni naslov.

''<4 'i!

Učenca osnovne šole Lojzeta K ošaka v K ostanjevici
Srečko in Lojze sk rb ita za ptičke na šolskem vrtu.
V petih krm ilnicah dobijo p ern ati obiskovalci vsak
dan obilno m erico žita, ki ga potem med žvrgolenjem
luščijo. Ptički po kostanjeviškem šolskem vrtu brez
skrbno skakljajo, počutijo se varne! (Foto: S. Dokl)

13,2 odst. nad
60 let starih

vam s p o r o č a ,
da ima na zalogi

'3

»Grozote, ki jih je po
čenjal okupator pri nas
med narodnoosvobodilnim
bojem, mi ne bodo nikoli
izginile iz spomina. Ža
lostno je to, da so v 25-letnem miru nekatere majh
ne države še vedno sred
stvo' za dosego ciljev ve
likih držav.«
— Kaj menite o delu
In pomenu OZN?
»OZN je organizacija, ki
je vredna popolnega zau
panja. Mislim, da je v tej
organizaciji vedno več dr
žav, ki si prizadevajo za
napredek in miroljubno
politiko pri reševanju med
narodnih problemov in
sporov. V nekaterih pri
merih pa me je kljub te
mu dejavnost OZN in nje
nih organov rahlo razoča
rala zaradi svoje popust
ljivosti in neodločnosti.«
— Kakšen pomen pri
pisujete skupini ne
uvrščenih držav ter ne
nehnemu prizadevanju
Jugoslavije za uveljav
ljanje načel ustvarjalnega sožitja med naro
di in državami sveta?
»Skupina neuvrščenih dr
žav je brez dvoma stvar
nost v mednarodnih odno
sih. Prisotnost neuvrščenih
pri oblikovanju politike in
odnosov v svetu je ne
dvomno zelo pomembna in
jo je v nekaj besedah tež
ko oceniti. Nobenega dvo
ma ni, da morajo blokov
ske sile upoštevati tudi
mnenje te skupine držav
in da ga bodo morale upo
števati vedno bolj, če bo
do hotele ohraniti mir v
svetu.«
A. VITKOVIC
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LASTNIKI MOTORNIH VOZIL |
POZOR!
|
Vse rezervne del«, avto gume, letne in zimske. za vaša motorna vozila dobite po kotikurenčnib cenah v naši trgovini

^
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AVTOMATERIAL
V BREŽICAH, Pod obzidjem 32!
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/IgTo stran ste napisali sami!

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

Dobrih src ne
manjka . . .

Dragi Martinek

Mlin Lukanskega Johana blizu Ortneka je star 300 let. Johanovi prednild so mleli
celo ortneškim graščakom. Kadar zamrznejo mlinska kolesa, mora mlinar poča
kati, da se odtajajo, davek pa m ora vseeno p la č a ti... (Foto: France Modic)

Pametno razdelimo turistični dohodek
Marca 1968 je dobila občinska skupščina Kočevje naslednje pismo - Na
kuverti je ljubljanski žig, žal pa se avtor ni dovolj čitljivo podpisal, pa
tudi naslova ni navedel - Objavljamo ga, ker je še aktualno:

Dragi Kočevarji!
Bolj po domače vam bom
napisal nekaj, kar se tiče sa
mega Kočevja kot metropole
te doline in turizma. Pot v
Kočevje ali na Kočevsko, brž
ko zaviješ na tistem ostrem
ovinku proti Pijavi gorici,
odpre turistu, ki teh krajev
ne pozna, nekaj prav svoje
vrstnega. Ko se pelje proti
Turjaku in še naprej skozi
Ribnico in dalje, se mu na
vsakem
kilometru odpira
nov, lep in bolj umirjen
svet. V tem svetu ima turist
kaj videti in nehote se p»
giezne v čase turjaških go
spodov in v druga znana ob
dobja naše zgodovine.
No, pa pustimo to!
Poglejmo svet še dalje, tja

JUNAK
Zjutraj parkiraš avtomobil
na za to določenem prostoru
na novomeškem Glavnem tr
gu. č e z uro ali kaj se želiš
odpeljali — toda'levi blatnik
spredaj je globoko udrt: »ne
znani junak«, ki ne zna obra
čati svojega vozila, je zadel v
tvoj avtomobil. Zdaj ga se
veda ni nikjer več , ' hitro je
pobegnil in se prestavil na
drugi konec trga, misleč, da
ga nihče ni videl. Po svetu
dajejo šoferji ob takih pri
ložnostih pod brisalce šip
svoj naslov in opravičilo, da
se zadeva lahko poravna. Pri
nas je drugače: »junak« (ver
jetno nesoliden, mlajši voz
nik?) pobegne in se morda
za volanom celo škodoželjno
s m e ji . ..
B. J.
Novo mesto

PACKA
Ni še kulturen tisti, ki
ima osebni avtomobil —
treba je poznati in imeti
tudi pravo srčno kulturo!
Mnogi šoferji vozijo čez
novomeški m ost zelo po
časi, kadar dežuje ali ka
dar je m ost v snežni
brozgi. Tega pa pred 14
dnevi, na soboto, ko je
močno deževalo, ni upo
števal voznik fička NM
105-02, ki je približno ob
14.15 pridirjal čez most
iz kandljske strani in me
na pločniku pred samopo
strežno trgovino pobrizgal
z umazano cestno plojdro
po novem plašču. Skoraj
vsega sem morala takoj
nato sprati z vodo. Toda
bolj m e boli to, kako
brezsrčni so nekateri na
ši šoferji!
G. Z.,
Novo m esto

dol proti Kolpi. Ko se člo
vek po slabi, res slabi, ozki
cesti vzpenja skozi vasice in
vasi, se mu dozdeva, kakor
bi gledal film iz Kalifornije.
V mislih imam okolico No
vih sel, preden se cesta spu
sti v dolino proti Fari.
Toda lepota pokrajine je
eno, možnosti te lepote od
kriti domačemu turistu — da
niti ne omenjam deviznega
turista — pa je drugo. Ko
čevje s svojim zaledjem bi
moralo čimprej dobiti dobro
cestno zvezo s Hrvatsko. Po
magati bi morale tudi občine
onstran Kolpe (Delnice, Kar
lovac in ostale). Veliko pro
meta bi šlo iz Ljubljane pro
ti morju skozi Kočevje. Kaj
vse bi ne samo Kočevje, tem-

Nl 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 pišca lahko osta
ne njegovo pravo ime za
lavnost tajno (podpisali
ga bomo s kraticami ali
kako drugače), vsekakor
pa je pred sodiščem za
resničnost napisanega od
govoren predvsem sam.
UREDNIŠTVO DL

Cigani bi lahko
delali na poljih
Kadarkoli v časopisu be
rem, koliko nadlog imajo v
novomeški občini s Cigani,
tudi sam razmišljam, kako
bi lahko omejili prosjačenje,
krajo in pretepanje teh ne
mirnih ljudi.
Pred nekaj leti so se v no
vomeški občini pogumno lo
tili te nelahke naloge. Hoteli
so Cigane navaditi na civili
ziran način življenja, potem
pa je kljub vsemu ostalo vse
pri starem.
Ce Ciganov ne moremo
ukrotiti na lep način, jih bo
treba najbrž prijeti bolj trdo.
Ljudje ne bodo mogli v ne
dogled trpeti njihove nede
lavnosti, potepuštva in tat
vin. Predvsem jih je treba
zaposliti, č e drugače ne gre,
na) bi delali na polju, kajti
za tako delo manjka čedalje
več delavcev. Pod strogim
nadzorom bi jih bilo treba
naučiti discipline ter vzgojiti
v delovne ljudi.
A. GUŠTIN

več vsa Slovenija pridobila z
dobro ali vsaj znosno in
vzdrževano makadamsko ce
sto!
Za tak promet bi bil hotel
PUGLED premajhen. In ne
samo v Kočevju, tudi ob le
pi, mimo tekoči Kolpi bi na
stalo kaj živahno turistično
življenje. Pokrajina je lepa,
podnebje zelo prijetno — ali
kaj, ko zaradi slabe ceste
človek ne more do nje!
Pa ne samo ta kraj. še so
lepe, zanimive vasi, čeprav
bolj oddaljene od glavne ce
ste. Lep razgled se človeku
nudi na dolino Kolpe *s hri
ba-C vingerja (Stari trg). Res
je, da je od rok, je pa zopet
nekaj svojstvenega in možna
je povezava s cesto za Črno
melj Turist lahko obrajža ta
lepi svet (tisti, kj se mu mu
di) v dveh dneh, če bo bež
no opazoval naravo. Tisti pa.
ki se bo poglobil, in takih ni
malo, bo lahko tu okrog ko
lovratil po ves teden. To ga
bo stalo nekaj denarja, kar
pa je tudi smisel turizma.
Torej skušajte urediti in
razširiti cesto, zravnajte ovin
ke, »poflikaj te« luknje in od
prite Kolpo turizmu, ki se bo
z malo reklame vidno razži
vel! To bo predvsem v vašo
korist.
Se tole bi pripomnil:
Ljubljanski »gospodje« so
Gorenjsko v turističnem po
gledu zindustrializirali. Tam
se je vključil v turizem tudi
že zasebni sektor, da nitd en
samcat gost ne ostane čez
noč na cesti. Mnenja sem,
da moramo posvetiti pozor
nost tudi Kočevski dolini. Pa
ne samo vaši dolini, tudi Šta
jerska bi se morala vključiti
v program celotne povezave
turizma Slovenije. Štajerska
je za nas zelo pomembna! Ne
smemo pozabiti, da smo bili
Slovenci že od nekdaj strnje
no naseljeni tudi v manj do
nosnih krajih. Vsi smo e<n
narod, vsi moramo živeti po
vezano, zato pa ne zavlačuj
mo razvoja nekaterih obmo
čij!
Saj bi imel še kaj pripo
mniti na račun zgodovine in
narodnih bojev, pa pustimo
to zdaj ob strani. Pametno
in pravično razdelimo turi
stični dohodek. Delimo ga za
razmah turizma v manj do
stopnih krajih, dajmo ga za
modernizacijo cest in dajmo
ljudem, ki so voljni delati
v procvet turizma, tudi po
moč, pa ne samo z besedami,
temveč — materialno!
Lepo vas pozdravlja prija
telj kočevske širše okolice!
Podpis nečitljiv

Zadnč smo mel p r nas
u šul sestanek deb se zme
nil kaku bomo tu letu
gospodari pa smo se za
čel kregat že prej preden
smo not pršli. Lan smo
se kregal zarad ene luže
katere nobeden ni hotu
pucat čeprau je blu 'ahku
use blatu not negovu. Letes smo se pa zarad cajtengu kregal . Zaeelu se je
ku je učitelca rekla de
smo še hudu odzad pa de
tud Idje premalu berejo.
Pol je pa še rekla de je
ta velek revež tist kater
bere pa ne ve kuga. Ta
krat pa usi u left! Eni so
upil de neso tak pa de
ona laže ta drug pa de naj
bul rastolmač kuga misel,
nazadne se je pa odbo•
renk dvignu pa je zagovarjau učitelco pa mende
samu zatu ku je ona predsedenk otroškiga odbora.
Je reku de če smo lan
pogruntal de bo mežnar
kater še edin zastojn aela
tud lužo spucau, bomo le
tos tud zarad cajtengu
kakšno pametno pogrun

tal. Tanarbul bogat kmet
u naš vas je pa reku de
bo cajteng odpovedau če
se bo podražu pa čeprou
pol na bo zvedu kakšnu
bo drug dan vreme. Pol
so ga pa spet odborenk pa
učitelca obdelvala de je
osu frdaman sej se je use
podražlu pa tud pr Do
lenjci na znajo cuprat.
Takrat so pa usi rekel
de je res taku pa tučf.
Florjan je reku de ga na
bo odpovedou.
Pol smo pa še gruntal
kej bomo dnar dubel de
bomo predsedenke pa odborenke plačval pa smo
kr po takratkem postopki
sklenil de bomo ustanovel
en »fiks—niks«. Not bo
mo prostovolne prspeuke
nosil taku de bojo tist kater maju veliku dajal po
lovico un kater majo ma
lu pa use. Pol si bo pa
odbor s sujmi prjatli deliu »fiks«, tist kater bo
mo pa dajal pa »niks«.
Lepu te pozdraula
PODGURC

Na spis »Ne ŽIVIJO ŠE
VSI LJUDJE DOBRO«, ki
sm o ga objavili v začetku
januarja, še vedno dobiva*
mo pošto. Tovarišica K . B.
iz Ljubljane nam je pisala,
da bi rada pomagala otrokom
v štravberku. Sporo.ili smo
ji, da sprejem a pomoč (de
nar ali pakete z oblekami,
obutvijo, perilom ipd.) iz pri
jaznosti tovarišica ZALKA
KOS NA KRAJEVNEM URA
DU OTOČEC OB KRKI. Do
slej sprejeti denar sm o ji
odposlali in naslovniki že
imajo darila v rokah.
V
torek smo dobili po naši
poštni nakaznici 100 din od
tov. Stane S. iz Dol. Boštanja , ki hkrati piše: »Rada bi
poslala Ančki Saje 100 din,
a ne vem njenega naslova.
Zato prosim vas, da bi ji
to p o sla li ...« Tudi ta denar
sm o takoj nakazali tov. Zalki
Kos na Otočec.
Hvala za ta in tudi vsa
druga darila!
UREDNIŠTVO DL

»Je zanimiv«?
S tovarišem sva sedela za

V spomin skromnosti
22.
januarja je minilo tri
leta,- odkar smo pokopali
skromnega, a vztrajnega telesnokultumega delavca Ru
dolfa Petriča , urarja iz Rib
nice. Pred mnogimi leti ga je
življenjska pot pripeljala z
Bloške planote v Ribnico.
Rodil se je leta 1894 na Blo
kah in se izučil urarske
obrti.
Poklic ga ni oviral, da ne
bi že od rane mladosti ves
ozko odmerjeni čas družbeno
delal. Nikdar ni iskal mate
rialnih koristi za svoje delo
na telesnokulturnem polju.
Delo pri nekdanji telovadni
organizaciji »Sokol« je terja
Petričeva zasluga. S tem si
lo
predanost, poštenost,
vztrajnost, družabnost in še je pokojni postavil nemajhen
mnogo drugih vrlin s kate spomenik, kajti dom Partiza
rimi malokdo razpolaga. A na je tudi del njegovega živ
Rudolf Petrič jih je imel sko ljenja in njegovega dela.
Vse življenje je bil Petrič
raj v celoti.
pogumen, vztrajen in pred
Skoraj od same ustanovit vsem delavent razen tega pa
ve »Ribniškega Sokola«, z iz skromen človek. Tudi pri
jemo nekaj prvih let, je skrb prostovoljnih delih: pri zida
no vodil blagajniške posle. nju bivšega sokolskega doma
Presledekf ne po svoji volji, 1934 ali pri gradnji stadiona
si je dovolil le med prvo in 1956 ali pri obnovi ribniške
drugo svetovno vojno, takoj ga gradu je bil Rudolf Petrič
qo osvoboditvi pa je spet ne prvi, ki je prijel za delo in
sebično poprijel za delo, naj tako dajal vzgled mlajšemu
prej pri telovadnem društvu, rodu.
potem pa pri TVD Partizan
Ob proslavi 50-letnice telo
Ribnica.
vadne dejavnosti 1956 se mu
Morda njegovo delo ni bilo je Partizan Ribnica vsaj del
tako vidno, ker se ni nikdar no oddolžil za njegovo dolgo
rinil v ospredje . Blagajniške letno delo, ko ga je na 50.
posle, ki so mu bili zaupani, jubilejnem
občnem zboru
je vedno vzorno voč\l. Vztraj imenoval za častnega člana
no je zbiral denar, varčen pa društva.
je bil pri njegovem trošenju.
Ob njegovi sm rti pred tre
Poredneži so si ga sposodili mi leti se ga nihče ni spom
in so si za skoparjenje izmi nil s primernim zapiskom ,
slili tole primero: si trd kot zato naj bodo te vrstice vsaj
tiki-taki. Seveda tega ni za delen spomin njegovi skrom
meril.
nosti in dokaz, da ga njegovi
Zaradi takega poslovanja in bivši sodelavci še nismo po
štedljivosti
današnji dom zabili.
F. L., Ribnica
Partizana stoji, kar je tudi

FOTOGRAFIJA TEDNA
Čeprav je tudi p ri nas fotografski aparat že p ri
lju b lje n konjiček, se Dolenjski snemavci še niso ka j
prida ogreli za naše tekmovanje. Premalo dobimo po
snetkov in tu di m anj trenutno pomembni ter izvirni
so, kot so b ili včasih. Takrat #mo se težko odločali,
katero sliko naj izberemo za najboljšo med nekaj res
dobrim i, zdaj se je težko odločiti za eno dobro med
nekaj slabšimi. Izjema so umetniški posnetki Petra
Tošaja iz Kočevja, k i pa seveda niso strogo vezani na
pretekli teden.
Ta teden smo podelili častni naslov FOTOGRAFIJA
TEDNA posnetku »REKORDNI KROF « in poslali av
to rju Poldetu M ikliču iz Šentjerneja nagrado 100 di
narjev.
Naslednji rok je ponedeljek, 2. februarja dopoldne.
Ostro oko!
UREDNIŠTVO

m izo in srkala letošnji cviček.
Najin pogovor se je kmalu za
čel sukati okrog Dolenjskega
lista. On je trdil, da ga ne
zanima in da raje srka slad
ko, dobro vince. K er je na
mizi ležal Dolenjski list, sem
ga vzel v roke in začel na
glas brati. Ze na prvi strani
je pisalo: »Krvavo dopoldne
na Gmajni«, »Delavci prijeli
ubežnike z avtom«. Vprašal
sem ga, če ga to kaj zanima.
»O, to je pa zanimivo!« je
rekel. »Kaj pa to: Kislo ze
lje za devize ?« »Kislo zelje
pa rad jem , posebno še, če
je klobasa v njem,* je za
tegnil. »Imam ga doma in ne
rabim deviz. Le zakaj bi jih
razmetavali za kislo zelje, saj
ga lahko doma dovolj pride
lamo.«
Potem je tudi sam vzel v ro
ke časopis in na koncu ugotovil,
da se ga res splača prebrati.
»Jutri ga bom naročil!« se
je odločil, vstal in odšel iz
gostilne.
J. L.
SEVNICA

Drveči avtomo
bili, ustavite se!
Vsem tistim voznikom,
ki brezvestno drvijo po
naših ulicah in pred n ji
m i trepetajo pešci, poseb
no starejši ljudje tn otro
ci, bi rada povedala svo
jo življenjsko zgodbo, da
bi jih vsaj za trenutek opozorila na previdnost.
Moja dva sinčka sta že
zgodaj ostala brez očeta,
katerega jima je ugrabila
neizprosna sm rt Zato sem
jim a jaz s svojo ljubeznijv skušala nadomestiti to
veliko izgubo. Bila sta
vse, kar sem še imela v
življenju. Nekega dne po,
sem izgubila tudi to.
Spominjam se, da sem
slišala hrup naglo bližajo
čega se avtomobila, potem
pa nenadoma cviljenje za
vor in pokanje. Se preden
sem se zavedela, je pod
kolesi ležal m oj sedemlet
ni sin. Tudi najhitrejša
zdravniška pomoč ga ni
mogla več vrniti v življe
nje.
Otroci so še premajhni,
da bi jih varovala le nji
hova lastna previdnost in
vozniki bi to morali vede
ti in upoštevati. Materi se
rana ob izgubi njenega otroka ne zaceli nikdar več.
ANICA BAŠELJ,
Novo mesto

ŠE PROUČITI ZDRU2EVANJE SLU2B

Premalo denarja se vrača v občino
Upravne službe organizirati tako, da bodo čimbolj dostopne občanom Ne skrbimo le za urejanje središča Ljubljane, ampak tudi okolice!
Na nedavni seji občinske konference SZDL
LJUBLJANA-Vič-Rudnik je bilo sklenjeno, naj o
bodoči ureditvi m esta in izvenmes-tnega obm očja
razpravljajo vse krajevne organizacije in zbori
volivcev.
Menili so tudi, da je seda■tje območje občine agodoirinsko pogojeno, predvsem
fe NOB, in da ga zato ne bi
kazalo spreminjati (čeprav
ao nekateri prepričani, da
iesvenmestna naselja kvarijo
podobo mesta).
Novi osnutek statuta meIrta Ljubljane predvideva tu
di, naj bi se v dobrih dveh
letih združile vse upravne
službe mestnih občin. V raz
pravi je MLo poudarjeno, da
Je to prekratko obdobje m

Maškare izumrle
Na območji Velikih Lašč
bo maškare
popolnoma iz
umrle. Izjema je le osnovna
šola, ker za pusta prirede
maškarado, a še tu le po*
dnevi. Tudi pustovanj je ved
no manj. Ta stara navada iz
umira celo v Dobrepoljah,
kjer so včasih skoraj ves te
den pustovaii. Vse kaže, da
se ljudje vedno bolj zaveda
jo, da je čas zlato oziroma
denar.

- "

nju sredstev za potrebe vse
ga mesta je bilo poudarjeno,
da se premalo denarja vrača
v našo občino, ker mestni
svet skrbi predvsem za ure
janje središča mesta, Dd ko
der je tudi večina članov v
svetu. Na mestnem obruočneurejene zadeve, na pri
mer: javna razsvetljava, ka
nalizacija, karlovški most,
prehodi v Rožno dolino m
drugo. Obsodili so tudi pred
log
mestne
skupščine,
da bi naši občinski skupšči
ni odvzela denar, zbran s pri
spevkom za uporabo mestne
ga zemljišča.
V. Š.

da se je doslej pokazalo, da
nekatere že združene siužbe
ne morejo zadovoljivo dela
ti, ker jim manjka ljudi.
Tudi prostorov za združe
ne službe ne bi mogli tako hi
tro zagotoviti, niti mehanografske opreme. Izkušnje pri
podobnem združevanju v Za
grebu so pokazale, d i je
služba zdaj slabša, dražja,
Trgovsko podjetje TABOR (G rosuplje) je v zadnjih letih lepo obnovilo p ro d ajal
preveč razdrobljena po vsem
ne v Ivančni gorici. Med drugim so tam zgradili tu d i novo sam opostrežnico za
mestu in da občani porabijo
živila, ob k ateri je specializirana prodajaln a za tekstil. Na sliki: pogled v sam opo
zdaj za urejanje upravnih
strežnico. (Foto: M. Jakopec)
zadev več časa. Zato je tre
Pred
zbori
volivcev
ba še temeljito proučiti, ka
tere službe naj se združijo.
še v tem meseđu bodo
KRAJEVNA SKUPNOST V IVANČNI GORICI:
Letos javna
Med razpravo o združeva- predvidoma zbori volilcev na
območju krajevnega urada
razsvetljava
Velike Lašče. Na njih bodo
razpravljal predvsem o le
Krajevna skupnost v Ivan
tošnjem občinskem proraču
Neprevozne
čni gorici ima letos v načr
Črpalka,
urejene
trgovine,
turistične
sobe,
in
nu. Ljudi seveda najbolj za
tu ureditev javne razsvetlja
še kaj govorijo o zavzetem delu
ceste
nima, koliko dotacije bodo
v
e po Ivančni gorici. Po vseh
dobile
letoe
njihove
krajevne
Komunalno podjetje LjuNa območju Ivančne gori
Tudi trgovski lokali so v glavnih ulicah in tudi po
skupnosti.
, bljana — Vič — Rudnik ne
ce so neke vrste samorastni naselju urejeni. V sodelova
sme cest plužiti prej, do
ki, saj vse, kar naredijo, na nju s podjetjem TABOR so novem naselju bodo name
kler ne dobi dovoljenja
Kaznovana uniče
redijo iz svojih moča- Niso dosegli, da imajo novo samo stili živosrebme svetilke. Po
pristojnega vodje oddelka
valca
vajeni iskati pomoči drugod, postrežnico in preurejeni tr približnem računu bo treba
za komunalne zadeve ob
Lani 16. novembra zvečer tako so se pač naučili, uspe govini z železnino in pohi odšteti v ta namen okoli
činske skupščine. Ta pa
so L. J. iz Zimaric ter I. V. hi krajevne skupnosti pa ni štvom. V zadružnem domu 35.000 din.
da odobritev 1$, ko se sam
imajo za'tujce na voljo 15 le
in S. V. iz Sodražice izruvali so zato nič manjši.
na cestah prepriča, da je
V zadnjih treh letih so ime žišč, prizadevna strelska dru
ob cesti Zimarice—Sodražica
pluženje potrebno. Ce so
Cesta bi jim
okoli 100 obcestnih smernikov li obsežne načrte. Vsega niso žina je s prostovoljnim delom
taki odnosi koristni, vedo
za primer snega. Od tega so postorili, toda že to, kar so dogradila strelsko kočo, kjer
najbolje porabniki nepluže.
pomagala
jih okoli 40 polomili. Odstra naredili, jim je lahko v po se zbirajo vsak teden, asfal
nih ali premalo pluženih
nili so tudi cestnoprometni nos. Čeprav podjetje PE tirali so cesto skozi naselje
cest, predvsem cest Rob
Kotlina v Suhi krajini, kjer
— Rupe in Rob — Krvava znak za označbo naselja So TROL ni kazalo pravega ra in do Stične.
V načrtu imajo še marsi so naselja Gradenec ter Ve
dražica. S svojim vandalskim zumevanja za njihove želje
peč, pa tudi nekaterih dru
dejanjem, ki so ga zagrešili po bencinski črpalki, črpal kaj. LeKama naj bi se po liko in Malo Lipje, je še
gih. Te ceste so bile slabo
vinjeni, so povzročili Cestne ko že nekaj let imajo. Obrnili njihovi želji preselila v pro dandanes kot odrezana od
plužene v zadnji močni
mu podjetju Novo mesto za so se na ISTRA-BENZ in kaj store v Zdravstvenem domu, sveta. Do teh naselij je sicer
odjugi. Promet je bil zelo
439 din škode. I. V. in S. V- kmalu je bila narejena, kra nekje ob avto cesti bo treba napeljana elektrika, v hišah
otežkočen ali nemogoč.
sta bila obsojena na denarno jevna skupnost pa je prispe urediti večje parkirišče za pa sveti le 15 žarnic, ker
Plu&il jih ni nihče, ker
kazen. Pri izreku obsodbe je vala za poldrugi milijon sta tovornjake, v načrtu imajo ljudje nimajo niti toliko de
ni tega nihče zahteval!
javno kopališče v kletnih narja, da bi si napeljali elek
sodišče upoštevalo, da sta rih dinarjev.
prostorih zdravstvenega do triko po hišah. Včasih so v
dejanje priznala in da nista
bila doslej nobenfcrat obsoje UNIVERZAL ureja ma, seveda pa vsako leto teh krajih zredili precej tež
sproti kar se da vestno po kih volov za prodajo, zdaj
na. Zaradi odsotnosti L. J.
Šolski uspehi
pravljajo vaške poti. Največ pa zamira tudi to, ker mla
bo njemu sodba izrečena po
prostore
Na centralni osnovni šoli v zneje.
beži na boljše. Prebi
-š
Komunalno podjetje Uni ji načrt pa je ureditev glav dina
Velikih Laščah, ki jo obisku
valcem
takšnih odročnih vasi
ne
kanalizacije
od
IMP
mimo
verza! v Ivančni gorici je za
je 280 učencev, jih Je bilo
bi
bilo
veliko pomagano, ko
stanovanjskih
blokov
in
za
čelo lani preurejati svoje upozitivno ocenjenih 79 odstot
družnega doma do tam, kjer bi imeli ceste, ki bi jih pove
pravne
in
proizvodne
pros
kov, skupaj s podružničnimi
■
M EDVEDJEK: ZANESLO GA
bodo čistilne naprave. To bo zovale s svetom. Ljudje/ bi
šolami pa 90 odstotkov. V JE V TOVORNJAK — M ihae K u  tore na Hudem pri Ivančni stalo kakšnih 200.000 din, se laže lotili sodobnega kme
m elj iz Ivančne gorice je vozil
gorici.
Dogradili
so
gornji
podružničnih šolah so bili od 24. ja n u a rja osebni av to p ro ti
narejeno pa mora biti v treh tovanja, redili bi lahko kra
stotki pozitivno ocenjenih Novem u m estu . P ri M edvedjeku del stavbe, uredili eno novo letih.
ve mlekarice in prodajali
,
naslednji: Dvorska vas 100, je d o hitel kolono vozil in zavrl, stanovanje in s preureditvi
M. J. mleko, napredek bi hitreje
p ri tem p a ga je zaneslo na levo
jo
dobili
lepo
proizvodno
Rob 90, Turjak 95, Karlovi* s tra n p red to v o rn jak , ki ga je
prihajal na vas, mladina bi
ca 89, Mohorje, Veliki Osoj n a p ro ti vozi Tom až O blak. Vozili dvorano za obrat cement Za obrt zelo skrbita lahko ostala doma in se vo
nih
izdelkov.
Pri
preurejanji
nik in Krvava peč pa 100 od sta trč ili, poškodovan p a je b il
V zvezi z lepimi turistič zila na delo od doma ter po
K u m elj. Škodo so ocenili n a 5500
stavbe je bilo treba opra
stotkov.
d in arjev .
nimi
načrti, za katere se za dobno. Cesto proti Gradenou
viti veliko zemeljskih del,
vzema
KS Ivančna gorica, so začeli graditi še v stari
da je dobilo okolje stavbe
Jugoslaviji, naprej do Lipja
lepši videz. V te namene so je treba v kraju nenehno in Lašč pa še do danes ni
porabili okoli 260.000 din. skrbeti za razvoj gostinstva dograjena. Ne pozabljajmo
tJpajo, da bodo preureditve- ter obrti in raznih servisnih ljudi v odročnih krajih in jim
delavnic. Zato bo letos kra
na dela končali še letos.
jevna skupnost nadaljevala pomagajmo!
Za leto 1971 je predvideno, da bodo pričeli ob
prizadevanja za razvoj prav
FRANC KOCJAN
navljati cesto IV. reda Raščica—Rob, ki je za seda
78 milijonov za kar naštetih dejavnosti.
šalka vas 28 Kočevje
njo gostoto prom eta skrajno neprim erna in nevarna.

Kanalizacija je trd oreh

Obnoviti cesto proti Robu

Darko Šoštarič iz Velikih
Lašč, ki še ne hodi v šolo
in ne ve, koliko je star,
Po grobih računih bo za
se je odpravil onega dne
Lesni kombinat Ljubljana,
na sankanje kar z dežni obnovo ceste potrebnih naj ki ima v Robu obrat, je že
manj 400.000 dinarjev.
kom. Foto: Primc)
dal 20.000 din za to obnovo.
Tudi
prebivalci
krajevne
skupnosti Rob so zbrali do
slej 15.000 din. Prispevali so
od 50 do 200, nekateri celo
po 500 dinarjev. Tisti, ki ni
■ ■ ■ LEPA PRILOŽNOST ZA
črp a lk a , čeprav je še n i, že več
ZAPOSLITEV — In d u s trija g o stin 
let v risa n a n a avto m ob ilsk ih zem  majo denarja, so pomagali z
sk e oprem e IGO L ju b lja n a je
ljevidih.
lesom. Nabiralna akcija še
p re d d o b rim letom o d p rla o b ra t
■ ■ ■
NAMESTO KRAV BO  traja, predvidevajo pa, da
v V elikih La&čah. V začetku je
DO R ED IL I PRAŠIČE — V praz
bodo do polovice leta sami
o b ra t zaposloval 6 delavcev, sedaj
n ih hlevih n a T u rja k u bo Agro
p a Jih je že 30. K er im a p o d je tje
k o m b in a t B a rje iz L ju b ljan e pričel zbrali okrog 100.000 dinarjev.
veliko n aro čil, b o leto s v V elikih
z re jo prašičev. Za začetek ra č u 
Pričakujejo, da jim bo za
LaSčah razširilo p roizvodne onog*
n a jo , d a bodo v p ren ov ljen ih hle obnovo ceste dala znatno po
IJivosti, zg rad ilo novo proizvodno
vih re d ili o k rog 480 prašičev.
h a lo in skladišče. K e r jim p ri.
moč
občinska
skupščina
P razne hleve v P o d tu rja k u p a
m an j ku je delavcev, bodo sp re jeli
bod o p restav ili d rug am . A grokom  Ljubljana-Vič-Rudnik, pa tu
50 k v a lific iran ih k i n e k v alific ira 
b in a t p o n u ja v n a je m svoje tra v  di sosednje krajevne skupno
n ih delavcev k o vinske stro k e .
n ike n a T u rja k u in dru g o d.
Profinje za sp re jem n a d elo s p re 
sti in druge gospodarske or
■ ■ ■ USPELA GLEDALIŠKA
je m a p o d je tje IGO L ju b lja n a.
PR IR ED ITEV — 18. ja n u a rja je, ganizacije, kd uporabljajo to
■ ■ ■
NOVI ZDRAVNIK V
ig
ra
lsk
a
sk
u
p
in
a
KUD
F
ranc*
P
re

cesto.
V. S.
AMBULANTI — D osedanji zd rav 

VELIKOLAŠKI DROBIŽ

n ik na&e am b u lan te d r. F ran c Brčan Je odšel n a novo delovno
d olžnost, nam esto n jega Je prižel
zdrav nik d r. V ik to r Čeč. O bem a
te lim o do sti u sp eh a n a novih
do lžn ostih.
■ ■ ■ BO NOVA BENCINSKA
ČRPALKA NA RASCICI? — K ra 
jev n a sk u p n o st VeMke Lašče se že
d a lj flaša resno d o g o v arja s p o d .
JetJem P e tro l o g ra d n ji nove b en 
cin sk e č rp alk e, k i Je n u jn o p o 
tre b n a n a tem ob m o čju. Iz dose
d a n jih dogovorov Je p ričak o v ati,
d a b od o č rp a lk o Bgradili fie letos
n a R aščiei. Z anim ivo je , d a je ta

šeren iz T rnovega u spešno (» ig ra .
la v zadružnem d om u n a T u rja k u
ig ro »Pri belem konjičku«. P o lna
d vo ran a gledalcev Je b ila dokaz,
d a ne gre p odcenjevati am a tersk ih
igralcev, zla sti n e ta k ih , k o t so
iz Trnovega. P odobne p rired itv e
bi b ilo do b ro o rg an izirati tu d i
d ru go d , n a p rim e r v V elikih L a
ščah .
■ ■ ■
. . . IN SE ZOBOTRE
BEC — V D vorski vasi so si
g ospodarsko m očnejši k m e tje o m i
slili h id rofo re in Im ajo tekočo
vodo, za m an jše k m ete n a j p«
p o sk rb i k ra je v n a skupnost!

asfalt
Največje delo krajevne
skupnosti Ivančna gorica je
bila lani skupaj s krajevno
skupnostjo Stična asfaltirana
cesta skozi naselje Ivančna
gorica do Stične in po Stič
ni; pri tem je sodelovala KS
Stična, Dela so veljala okoli
780.000 dinarjev, zato Je bilo
kar prav, da sta se tako ob
sežne naloge lotili obe kra
jevni skupnosti z združenimi
močmi. V obeh krajih so zbi
rali prispevke po podjetjih,
ki so se rada odzvala, razen
tega pa so namenili za asfal
tiranje ceste tudi prispevek
za uporabo mestnega zemlji
šča. Nekaj denarja je za as
faltiranje prispevala občina
Grosuplje.

Od Slovenije do Srbije
Z dvojno amortizacijo si podjetje AVTOPREVOZ
Ivančna gorica ustvarja dovolj za obnovo
Pri podjetju AVTOPREVOZ
v Ivančni gorici je zaposle
nih 57 ljudi. Kolektiv Je
mlad, saj niha povprečna
starost zaposlenih med 25. in
30. letom. Imajo 26 tovornja
kov s skupno nosilnostjo
300 ton.
Podjetje opravlja špedicijo
in tovorne prevoze največ na
relaciji od Slovenije do Sr
bije. Svoja predstavništva
ima v Beogradu, Zagrebu in
na Reki, Lani so s prevozi
ustvarili za 7 milijonov di
narjev vrednosti. V podjetju
skrbijo predvsem za to, da
bi sproti obnavljali vozila.
Zato so si sami naložili dvoj
no amortizacijo.
Lani so ustvarili za 500.000
din amortizacije, Za naložbe
pa so porabili 900.000 din. S
tem so kupili nekaj novah

vozil in zgradili delavnico, ki
jim pride zelo prav pri vzdr
ževanju svojih vozil.
Največ težav jim povzroča
jo nečedni plačniki storitev,
saj opravljajo največ voženj
za razna podjetja v Srbiji.
Podjetje Je lani vložilo več
kot 2.000 tožb proti svojim
dolžnikom. V podjetju imajo
enega
uslužbenca, ki se
ukvarja samo s tožbami. Kre
ditov za obratna sredstva
kljub temu nimajo, pa tudi
za osnovna sredstva ne. Po
slujejo z lastnimi obratnimi
sredstvi, ki jih imajo za oko
li 300.000 din. razen tega pa
uporabljajo za obratovanje
seveda tudi sredstva iz po
slovnega sklada. Dolžnikov
imajo za nekaj več kot 2 mi
lijona dinarjev.
M J.
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Koliko tru d a in dobre volje j« treba, da m alčki pojedo svoje kosilo! Prem ajhna so,
da bi smeli vedeti, kako žalostne sm rti um ira tisoče otrok po svetu — zaradi la
kote. Prem ajhni so, da bi lahko pom agali sovrstnikom , prem ajhni, da bi lahko
potrkali na vest v elik ih . . . (Posneto v krškem otroškem vrtcu — foto: Stane Isk ra)

V enem izmed K rkinih obratov v Ločni izdelujejo
WD-40, ki gre v zimskem času še posebno dobro v
prodajo. (Foto: M. Vesel)

Pred dnevi je diplom irana psihologinja VIKA AVSEC iz Novega m esta anketirala
in testirala učence osm ih razredov na osnovni šoli K atje Rupena v Novem m estu.
Učenka na sliki se je m orala globoko zam isliti, da je uspešno rešila zahtevno
nalogo. (Foto: S. Dokl)

Pod vodstvom glasbenega pedagoga Ivana Staniča uspešno sodeluje na šolskih in drugih proslavah v Kočevju
vokalna skupina Do-re-mi, ki jo sesitavljajo učenke iz višjih razredov kočevske osnovne šole. Ob zaključku šol
skega leta nam eravajo p rired iti celo sam ostojen koncert. (Foto: B rus)

; * - |£ M

ŠKORCI (Foto: Dušan Toša j)

Prvo potezo na šahovskem spom inskem tu rn irju v Ko
čevju je v soboto, 24. jan u arja popoldne, potegnil b rat
tragično prem inulega mladega kočevskega šahista
ALOJZA OBRANOVICA na deski, k jer sta igrala do
m ačina FRANC MESTEK in RUDI OSTERMAN. S
tem dejanjem so se organizatorji tu rn irja oddolžili
spom inu svojega šahfc-ta. (Foto: S. Dokl)

NA SEZNAMU NERAZVITIH: TREBNJE, ČRNOMELJ, METLIKA, GROSUPUE, BREŽICE, RIBNICA, SEVNICA, LITIJA

Za male m slabotne je rešitev V ZDRUŽEVANJU Z VEČJIMI!
O nerazvitosti se zadnje čase veliko govori, tudi na Dolenjskem, vendar ra
zen »vrhov« v vsaki občini ljudje kaj malo vedoy kam s to besedo, ki je
doslej nismo dosti uporabljali. Prav zato smo na temo nerazvitosti prosili
za intervju Leopolda Kreseta, predsednika Gospodarske zbornice Slovenije
in belokranjskega poslanca.

Leopold Krese, predsednik G ospodarske zbornice SRS:
»Za dobre načrte se najdejo in v e stito rji...«

O
■ DOLENJSKI LIST:
— Manj razvita območja
so bila končno v Slove
niji priznana v resoluciji
slovenske skupščine o po
litiki v letu 1970. Rečeno
je>, da je treba letos pro
učiti možnosti, da se ne
razvitim področjem, ki
imajo realne pogoje, z
ustrezno dolgoročno poli
tiko omogoči spreminja
nje ekonomske in socialne
strukture, povečanje zapo
slovanja itd. Katere do
lenjske občine sodijo k
manj razvitim in kakšne
možnosti se jim obetajo
za hitrejšo gospodarsko
rast?
| L. KRESE: Mislim, da
nerazvitosti ne moremo meri
ti samo statistično, to je z
nacionalnim dohodkom na
glavo prebivalca, marveč, da
gre za širši kompleks social
noekonomskih problemov. Za
to se nerazvitost ne ujema
vedno z upravnimi mejami.
Dolenjska je, če jo primerja
mo z nekaterimi najbolj raz
vitimi področji v Sloveniji,
v celoti manj razvita. Na dru
gi strani pa imamo tudi v
najbolj razvitih predelih po
jave nezaposlenosti ali pod

jetja s podpovprečno majhni
mi osebnimi dohodki, če pa
že ravno vztrajate, da naj
opredelim nerazvitost po ob
činah, potem 90 po mojem
mnenju najmanj razvite ob
čine na Dolenjskem te: Treb
nje, Črnomelj, Metlika, Gro
suplje, Brežice, Ribnica, Sev
nica, Litija. Vendar ima tudi
najbolj razvita dolenjska ob
čina — novomeška — težave
s Suho krajino.
Vprašanje Suhe krajine pa
se da sorazmerno laže reše
vati glede na to, da imajo
ugodne prometne zveze, tako
da se razpoložljiva delovna
sila laže zaposluje v indu
strijskih obratih novomeške
občine. Večje so tudi možno
sti za specializacijo kmetijst
va in za razvoj turizma, ker
ti predeli zaradi dobrih cest
niso daleč od Ljubljane ali
Novega mesta.
Novomeška občina ima tu
di dokaj zdravo osnovo za
nadaljnji gospodarski razvoj
z znanimi delavnimi organi
zacijami mednarodnega slo
vesa, ki obetajo najboljšo
perspektivo. To so podjetja
IMV, KRKA, NOVOLES, IS
KRA, NOVOTEKS, LABOD,
TRGOVSKI IN GOSTINSKI
OBRATI, pa tudi kmetijstvo.
Druge dolenjske občine žal
nimajo tako ugodne lastne os
nove. To pa pomeni, da bo

tako kot za vso republiko
tudi za ta področja treba iz
delati programe perspektiv
nega razvoja, ki naj pokažejo
vse tiste prednosti, ki jih
ta območja morebiti imajo
za domače in tuje investitor
je. Potem bo treba te pred
nosti aktivirati, ne toliko z
odpiranjem samostojnih to
varn in drugih kapacitet,
temveč predvsem s povezavo
z močnejšimi gospodarskimi
organizacijami. Mislim na do
mača podjetja, kot na part
nerje iz drugih območij Slo
venije, Jugoslavije in iz tu
jine. Na takih integracijskih
osnovah zasnovan razvoj ima
poleg ugodnejše finančne os
nove tudi možnost, da poleg
kapitala prinaša še razvitejšo
tehnologijo, delovne izkušnje,
potrebne kadre in trg. S kre
diti — tudi z ugodnejšimi po
goji — pa bi morali razvijati
predvsem infrastrukturo (pro
metne zveze, komunalno ure
ditev itd.); šele ta pa omo
goča učinkovit • razvoj indu
strijskih in turističnih objek
tov ter vlaganje kapitala od
drugod.

©
| D L: Vi ste belokranj
ski poslanec, zato so vam
razmere onstran Gorjan
cev dobro znane. Kaj pri
poročate Belokranjcem v
zvezi z omenjeno resolu
cijo?
| L. KRESE: Kar sem go
voril poprej, velja v celoti tu
di za Belo krajino. Mislim,
da bi bilo treba predvsem
hitro in stalno obnavljati op
remo v obstoječih obratih ter
sedanje zmogljivosti usposab
ljati za mednarodno konku
renco tako v kvaliteti, obsegu
proizvodnje in v cenah. Z
raznimi poslovnimi povezava
mi, kooperacijo in združevat
njem pa bi se morali ti obrati

nasloniti predvsem na močna
in ekspanzivna podjetja.

G
| D L: Področji Starega
trga in Vinice se že dlje
časa potegujeta za kak
manjši industrijski obrat,
v katerem bi lahko zapo
slili odvečno delovno silo,
ki zdaj množično odhaja
bodisi v mesta ali v 'tu ji
no. Ali imata oba kraja
kaj upanja za uresničitev
svojih želja.

ročju nisem preveč črnogled.
Dosedanji procesi — primer
IMV in ZORE — so že dali
lepe rezultate, ki kažejo pot
tudi drgam. Osnovni pogoj
hitrejšega ekonomskega raz
voja pa so vsekakor kadri.
Ta problem bo nujno treba
odločneje reševati, zlasti s
politiko štipendiranja občine
in podjetij ter z vabljivej Šimi
osebnimi dohodki za strokov
njake. Tudi v Beli krajini ne
smejo pozabljati, da so na
ložbe v kadre praviloma naj
donosnejše naložbe -in da so
dobri kadri pravzaprav po
goj -vsakemu napredku.

meljit razvojni načrt za več
let naprej, na podlagi katere
ga bi potem iskali investitor
je med razvitimi turističnimi
podjetji Slovenije in Jugosla
vije, ki so v svojih načrtih
doslej Belo krajino precej
zanemarjale. Asfaltirana cesta
vzdolž Bele krajine odpira po
vsem nove perspektive. Na
osnovi dobro izdelanih načr
tov pa bo možno dobiti tudi
turistične kredite.

E DL: Gospodarstveni
■
L. KRESE: Za reševanje
ki so v napovedi za letoš
socialno-ekonomskega položa
nje leto precej črnogledi.
ja prebivalstva v pasivnih
Bo tudi po vašem mnenju
predelih obstojata dve poti:
treba večje načrte odložiti
ena je v ustanavljanju in raz
na boljše čase?
BI D L: Turizem je v obvijanju manjših, seveda pa
kolpskih pokrajinah ena
ekonomsko utemeljenih obra
| L. KRESE: Ne gre za
izmed panog, od katere si
tov, ki dajejo zaposlitev lokal
v prihodnje veliko več velikost posameznih načrtov,
nemu prebivalstvu, druga pot,
obetajo, vendar so potreb pač pa predvsem za to, ali
ki jo moramo tudi upošteva
ne
precejšnje investicije. prinašajo takojšnje sadove ali
ti, pa je možnost, da se z
Kako
naj bi črnomeljska pa so bolj dolgoročnega zna
izgradnjo prometnih zvez
in metliška občina prišli čaja. Kolikor vem, na Dolenj
omogoči delno premikanje
skem in v Beli krajini trenut
do potrebnih kreditov?
razpoložljive delovne sile. Ta
no ni takih načrtov, katerih
si potem najde zaposlitev v
■
L. KRESE: Cmomeljskauresničitev bi pomenila zabližnjih industrijskih sredi in metliška občina imata ugo mrznjenje sredstev za daljši
ščih. Delati bi bilo treba v dne naravne pogoje za raz čas. Nasprotno, zdi se mi, da
obeh smereh. Znano mi je, voj turizma. Podnebje je mi položaj na teh območjih na
da se prav zdaj proučuje lo in zdravo, Kolpa nudi ve ravnost zahteva intenzivna
možnost za postavitev tovar like možnosti za razvoj kopa- vlaganja, 'zlasti v razvoj ob
ne konfekcije na območju, ki liškega turizma, kampiranje, stoječih zmogljivosti. Torej
bi omogočalo zaposlovanje ribolov itd., kar je skoraj še gre za investicije, ki jih sme
prebivalstvu Vinice in Stare neizkoriščeno. Ugodni so tudi mo in moramo podpirati tu
ga trga. Pri tem pa ni samo
za lov, imajo pa še di v obdobju investicijskega
vprašanje, kdo bo to izgrad pogoji
belokranjske zidanice in svoj varčevanja.
njo kreditiral, pač pa je mo stvene
narodne običaje, ki bi
rebiti rešitev v tem, da naj
hlahko gojili v obliki fe
demo interesenta, večje eks ji
Intervju pripravila:
(zeleni Jurij). Za vse
panzivno podjetje, ki bi bilo stivalov
RIA BACER
to
pa
je
najprej
potreben
te
pripravljeno na tem območju
zgraditi svoj obrat. Nadalj
nje možnosti za Stari trg in
Vinico vidim tudi v razvoju
obrti in turizma, pri čemer
bi se morali prav tako na
sloniti na največj a turistična
podjetja v Sloveniji.

©
|
DL: Katera belo
kranjska podjetja imajo
po vašem mnenju dobro
zastavljeno poslovno poli
tiko in največ možnosti
za nadaljnji razvoj?
P L. KRESE: Očitno so
taka podjetja zlasti semiška
ISKRA, BETI v Metliki,
BELT, KOMET, črnomaljska
OPEKARNA in obrat IMV.
Vse kaže, da se bo tudi za
BELSAD našla rešitev za na
daljnji razvoj prav v integra
ciji z večjo gospodarsko or
ganizacijo.

O
V občini T rebnje do zdaj ni bilo večjega napredka. Zadnja leta so dobili m otel,
črpalko, pom oč-inform acije, ob tem pa so se zavedela, kaj vse bi lahko s ceifto še
pridobili. Področja stra n od avtom obilske ceste so še zelo zaostala, saj znaša
narodni dohodek na km etijskega prebivalca le okoN 2800 din. (Foto: M. M oškon)

| DL: O integracijskih
procesih in povečanju šte
vila strokovnjakov v Beli
krajini že dolgo razprav
ljajo, ni pa videti poseb
nih uspehov. Kaj sodite o
B L. KRESE: Glede razvo
ja integracije na tem pod

črn o m eljsk a tovarna BELT je eden izmed obetajočih
kolektivov na nerazvitem področju, ć e bo tovarna do
bila zaprošena posojila za uresničitev nadaljnjih raz-'
vojnih načrtov, se bo gospodarska moč občine km alu
okrepila. (Foto: K. Bačer)

EN DAN MED IZDELOVALCI ZOBOTREBCEV, »SPIN« IN SUHOROBRSKIH 2LIC MED VELIKIMI LAŠČAMI IN ROBOM
Zobotrebci: konjiček, ki je prerasel v
zaslužek, obrt, ki teče vso zimo pozno
v noč, garanje od jutra do jutra. Kdor ho
če zaslužiti, spi samo nekaj ur vsako noč,
roke postanejo žuljave, krivčki se obra
bijo - trgovina plača za butarico po 12
par. Trd kruh je to, kot je trd ves kmečki
kruh. Zaslužek ni niti lahek niti velik,
vsak dinar je prigaran. Zato je izdelovanje
zobotrebcev obrt, ki je pravzaprav obso
jena na propad; medtem ko so babice, ki
so delale zobotrebce v dolgih zimskih
popoldnevih iz ljubega veselja, naredile
po 100 butaric na dan, jih spretne roke
danes narede še več, ju tri pa bodo otroci
to obrt opustili in se preselili v mesta
in njihove tovarne. Nihče ne mara več
ostati na kmetiji! Kaj bi z žulji, denarja ni
pri zobotrebcih in ta, danes tako iskani
izdelek bo jutri propadel.
Od Cerknice do Kočevja in
od Ljubljane do 2užemberka
je področje izdelovalcev zo
botrebcev. Ljubljanski Dom
ima na Raščici veliko zbiral
nico in odkupno postaj6: ra
čunajo, da bodo v petih se
zonskih mesecih zbrali sedem
do osem milijonov butaric
zobotrebcev, se pravi 160 mi
lijonov zobotrebcev. Vsaka
butarica mora namreč imeti
vsaj 20 zobotrebcev, vsak zo
botrebec prinese izdelovalcu
dobre pod pare. Za te pol pa
re pa je potrebno v jeseni
preiskati vse bližnje in daljne
hoste po dolgem in počez,
stikati za lesko v najbolj od
ročnih goščavah, moledovati
pri kovaču, da naredi vsaj tri
aild štiri krivčke — posebne
nožiče za oblikovanje zobo
trebcev — da bodo zalegli
čez zimo, ko je na zapečku
toplo in ko kmečko delo po
čiva. Takrat sežejo v roke
vsd: gospodar in gospodinja,
otroci, ki imajo šolske počit

nice, in tisti, ki so komaj bili rekorderje svojega pokli pomenke. Besede so pri de
Zobotrebce pa dela že kar
pogledali dlje kot do sosed ca. Ljudje so namreč rekli, lanju zobotrebcev redke, za krepko česz 50 le t. . . Zadnja
nje vasi.
da Kurjevke — tako namreč to se roke vrtijo toliko hi leta vstane ob štirih, pol pe
pravijo spodnjemu koncu va treje.
tih zju traj. . . in konča ob
Konkurenca na Robu si, ker pravijo v ljudski go Povsod govore, da narede osmih zvečer. Njena edina
Kurja vas, spretni izdelovalci po 70 do misel so zobotrobci, z njdmi
Rob je pravo središče te vorici DoOščakom
toliko zobotrebcev, 80 butaric na, dan. Tisti, ki vstaja in hodi spat, zobo
obrti, konkurenčna bitka za naredijo
zobotrebce daje tej vasici po da nimajo para v bližnji in se zbirajo samo popoldne, trebcev je polna hiša, o zo
da preženejo dolgočasje in se botrebcih teče pogovor: po
seben pečat. Kar dve odkup daljni okolici.
na
zapečku pogovorijo še o sel, ki je bil včeraj konjiček,
In
res,
sredi
dneva
je
bila
ni postaji premorejo in men
da eno samo trgovino. Ljub na mizi Antonije Purkatove dogodkih preteklega dne — danes zaslužek, pa bo jutri
Manjka pridnih
ljanski Dom in zadruga pla prava gora zobotrebcev. Pri ti gotovo ne morejo narediti propadel.
rok in čas: za tiste, xi nare
toliko.
čujeta tako kot povsod drug dno ji je pomagala 56-letna, niti
V
Dolščakih št. 8 je izdede 13 nekaj deset butaric na
štiri leta mlajša sestra Fra
je za butarico po 12 par.
je to delo prenapor
Vaščani pravijo, da odku nja Gregorič, leskov les pa lovanje zobotrebcev poklic, anoin,in pa
preslabo
plačano.
ki
daje
kruh.
38
arov
zem
je
belil
Antandjin
vnuk,
6-letpijo v Domu več zobotreb
lje, na katerih Antonija, ki
cev, ker so prijaznejši, za ni Andrej.
V kuhinji j« bilo temno,je tako kot sestra vdova, pri Od širokih ust smo
druga pa naredi več prome
dela nekaj koruze, krompir
ta, ker odkupuje tudi vso samo v štedilniku je praske ja
in drobnih reči za domačo mero vzel i . . .
drugo suho robo. Tega mne tal ogenj in metal nekaj sve kuhinjo,
ne more zadoščati
tlobe
po
temačnih
kotih.
Iz
nja so kajpak povsod v vaseh
Namesto zobotrebcev, ki
okrog Velikih Ldšč, tako so pod stropa je dišalo, kot za preživljanje. »Povrh vsega dajejo le malo zaslužka ti
pa
še
divjad
prerije
in
predijo tudi odkupovale! v La lahko diši samo v starih
stim, kj jih delajo, in več ti
ščah, na Turjaku, Raščici kmečkih hišah: domače klo orje pridelek,« se priduša stim ki jih prodajajo, dela
60-letna
Antonija
v
pojoči
ali Robu. V vaseh okrog Ro base so bile na pol posušene.
jo po vaseh okrog Ve. Kih
ba je tudi izdelovanje zobo V sobi, pod steno, s katere govorici teh krajev in se jezi, Lašg raje špile, ki jim tam
trebcev najbolj zakoreninje sta vse početje opazovala Je da smo jo-spomnili na mrci pravijo »špine«. Razen za
no, v Dolščakih pa smo do zus in Marija, ni bilo časa za ne. Zobotrebci so zato njen klobase gre največ teh izdel
kruh: treba je narediti po 150
butaric na dan.
»Moči mi pešajo,« zmajuje
z glavo, čeprav naredi še en
krat toliko kot drugi. »Hej,
ko sem bila še mlada, sem
naredila po 200 butaric vsak
dan,« se ji zaiskrijo oči ob
misli na mlada leta.
TOVARNA
ZOBOTREB
CEV — A ntonija P urkat in
F ran ja Gregorič sta rekor
derki svoje obrti. Vnuček
Andrej beli Antoniji leskov in o . . .
KAKŠNO 2LICO BOSTE
VZELI? — M atija Gre
benc, skladiščnik v zadru
gi Velike Lašče: »V našem
skladišču boste na policah
našli 400 različnih izdel
kov.«
ŠTETJE, ŠTETJE — Vse
zobotrebce, ki jih prinese
jo izdelovalci, je treb a pre
šteta, urediti in zaviti v
celofan.
VSAK DAN 360 ŽLIC —
16-letni Jožko Zabukovec
iz Jakičevega naredi vsak
dan 12 ducatov žlic.
(Foto: M. Vesel)

kov, ki jih narede iz smre
kovega lesa, za naše in tuj«
gostinske obrate. Ražnjiči in
različna nabodala, če že niso
iz don.ačega mesa, je pa vsaj
les domač in doma narejen.
Še vač: veliko »žlpin« izvo vjo.
Vsekakor pa je tudi to za
muden posel, ki daje le ma
lo boljši zaslužek. Zato se
čeda. je številnejši gospodar
ji odločajo za nakup prirod
nih strejčkov, na 'katerih' de
lajo ž. ce. Ribničani pojejo,
da so vzeli mero od šir)kih
ust: aanes postaja izdelova
nje žlic prava industrija, ku
piti pa je moč od tistih na>manjših do največjih.
Zadruga v Velikih Laščah
odkupuje pravzaprav vse suh^robpjfke izdelke, na poli
cah rjenega skladišča boste
lahko našteli več kot 400 raz
ličnih vi ft izdelkov.
Na Jakičevem, pri številki
4, v hiši enega od treh bra
trancev s priimkom Zabuko
vec, je 16-letni gospodarjev
sin hitro in dobro pokazal,
kako mu gre posel izpod roik.
»V enarn dnevu naredim po
30 ducatov lesenih žlic. Za
ducat md plačajo v zadrugi
po 4,60 dinarjev,« se je po
hvalil.
Res je, v enem dnevu na
redijo spretne roike s pomoč
jo stroja do 500 žlic, zato pa
sta potrebna diva dneva, da
se dokonča sbrojevo delo: žli
ce je treba zgladiti, to pa nd
kratkotrajen posel.
Medtem ko delajo pozimi
žlice po vseh vaseh in je sko
raj iz vsake hiše slišati
brnenje strojev, pa poleti de
lajo pretežno zabojčke, M
jih tudi prodajajo zadrugi.
Kmečko delo postaja vse
manj cenjeno, saj n e da za
služka. Stroj dela hitro, suhe
robe pa tudi m težko pro
dati . . .
Za zobotrebce je treba pre
več
potrpežljivosti, preveč
vztrajnega in nič kaj lahkega
dela: v današnjem vse hitrej
šem življenjskem ritmu za to
ni več ne časa ne volje.
J. SPLIHAiL

PRVA IZMED ŠESTIH LETOŠNJIH RAZSTAV V TREBNJEM
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Anton Plemelj razstavlja v trebanjski osnovni šoli nad 50 slik na platnu
in steklu - Letos: bogat in razgiban načrt dela Tabora slovenskih likovnih
sam orastnikov, ki so v Trebnjem dobili svoj pravi dom, zbirališče in razu
mevajočo pomoč

V soboto popoldne je bilablikovanja lastnega izraza«.
v Trebnjem prva skupna se Razstava nazorno kaže sli
Š e vedno o no
ja uprave Tabora slovenskih karjev razvoj v zadnjih še
v em P re še rn u !
likovnih samorastnikov, ki jo stih letih, seznanja pa nas
V Dedu je dr. Rado Bordonje vodil Janez Gartnar, ude hkrati s celotnim obsegom
končal obsežno razpravo, s ležili pa so se je razen do motivov, ki jih Plemelj naj
katero odreka sleherno znan mačinov še člani odbora oz. češće podaja. Največ je ti
stveno vrednost odkritju no umetniškega sveta: Zoran Kr hožitij, ki hkrati govore, da
ve (doadevne) Prešernove po žišnik in Mirko Jutršek iz je v njih slikar najizvirnejši,
dobe in pitjlikaciji prof. Ma Ljubljane, prof. Malekovid, sicer pa se naš gorenjski sa
rina o pristnosti te podobe. Gerhard Ledič in Ivan Lacko- morastnik prav tako rad po
Medtem se je znova oglasil vič iz Zagreba ter drugi. Iz daja tudi slikanju različnih
tudi Ooro Skodlar. V inter skromnega začetka pred dve predmetov in ostaja zvest
vjuju m Ljubljanski dnevnik ma letoma se že razvija bo osnovnim oblikam kljub bo
pa je Filip Kalan-Kumbatovič gato in obetajoče delo ta gati fantaziji, ki mu vodi čo
ta vrnil raven polemike, v ka bora ter nastajajoče nove ga pič in ga sili k ustvarjanju.
tero »o zašli »nasprotniki« lerije slik, o čemer smo že
Zanimivo in bogato, nevsak
prof. Marina. Očitno je da poročali. Več bomo o sobot danje in poglobljeno, razmiš Slikar Anton Plemelj na
eadnja beseda v zvezi z Mari ni seji Upravnega odbora pi ljajoče slikarstvo — take so
svoje razstave v
novim odkritjem še ni pove sali v kratkem, tu pa naj za bile ocene mnogih, ki so se otvoritviTrebnjem.
dana, saj pričakuje javnost pišemo le, da so njegovi čla v soboto seznanili z deli An
mnenje še nekaterih znanih ni sprejeli statut tabora, na tona Plemlja. O tem govort
prešemoslovoev.
črt dela za 1970 in odobrili tudi uvodna beseda v prikup
začetek del za obnovitev pro nem razstavnem katalogu, ki
storov nove galerije. Sedanji jo je napisal Aleksander BasA l 'p r a v
23 p re š te tih !
s e p iš e ...
člane kulturno-umetniškega društva »Dragan
Markovič« iz Obrenovca,
ki so prišli v Slovenijo
oziroma na Dolenjsko z
» O s tv a rje n o «
izbranim in zares navdu
o b v e š č a n je
šujočim sporedom plesov
in pesmi jugoslovanskih
Pred kratkim je neki
narodov, je 26. januarja
bralec poslal izrezek iz
na večernem nastopu v
glasila. Le-to izdaja za
novomeškem Domu kultu
obveščanje svojih delav
re čakala malone prazna
cev tovarna LISCA iz Sev
dvorana — samo 23 (pre
nice. Prosil je, naj o skr
štetih) obiskovalcev. In
pucalu, ki je hotelo »uče-'
spet se je zgodilo, da je
no« spregovoriti samou
bilo na odru več nastopa
pravljavcem, povemo svo
jočih kot gledalcev in po
je mnenje.
slušalcev! In tudi to, da
Da ne bomo slepomišili,
je tako slaba udeležba zje
si oglejmo primer v iz
zila še tiste, ki so prišli
virni obliki:
na prireditev. Zakaj — si
»Po tem načrtu so vse
Anton Plemelj: TERASA (olje, 1964)
pa miljeni kulturni publidelovne enote v sklopu,
kum Novega mesta lahko
podjetja zadolžene tako
razstavi Antona Plemlja se bo sin. Plemlljeva razstava r
misli!
za osvaritev predvidene
letos pridružilo še 5 razstav Trebnjem je zato vredna obi ga obsega proizvodnje
slikarjev-samorastniikov.
ska.
oziroma prometa kot tu
TONE GOSNIK
di za ostvarjanje norma
Kmalu po 16. uri so nato
Dve nagradi v Kočevje
tivnih odnosov, od kate
Foto-kino klub osnovne šo v obeh velikih vežah osnovne
rih
konsekventno zavisi
Tri
prireditve
v
Kranju
šole
odprli
razstavo
slik
An
le t Kočevju je dobil drugo,
poslovni
uspeh podjetja.
tona
Plemlja
iz
Ljubljane.
Gorenjski muzej v Kranju
učenec Stane Zupančič, prav
Normativni odnosi so v
tako is Kočevja, pa četrto Slikarja in nekaj nad 150 je priredil sredi januarja v
načrtu reprezentirani z
republičko nagrado za mla gostov iz raznih krajev je galeriji v Prešernovi hiša
izračuni možnega dosega
dinsko naravoslovno fotogra toplo pozdravil Janez Gart razstavi akademskih slikarjev
nja proizvodnih in poslov
fijo. Na natečaj, ki sta ga nar, o umetniku, njegovem Igorja Pleška iz Ljubljane in
nih rezultatov. Z njimi in
delu
in
razstavi
pa
je
spre
lani organizirala slovensko
Kamila Legata iz Tržiča.
za njih ostvarjanje je zno
govoril
umetnostni
zgodovinar
prirodoslovno društvo in re
Umetnika sta za bo prilož
va povdarjen faktor od
vija Proteus, je prišlo 87 del Mirko Juteršek. Nekaj nad nost pripravila izbor svojih
govornosti vseh zaposle
16 avtorjev, vendar jih je ži50 slik na platnu in (manjši novejših del. Po otvoritvi je
nih v podjetju. Z ostvaritrija za konkurenco izbrala le del) na steklu je navdušilo kranjska koncertna posloval
vijo tega načrta in z vo
47. Nagrajencema iz Kočevja obiskovalce razstave, ki so nica priredila koncert klavir
denjem dobre poslovne
hkrati
pritrdili
Juterškovi
Iskreno čestitamo za tako lep
skega kria Pro mušica rara.
politike se bo podjetje še
uspeh. Nagrade bodo podelili oceni, da so »...naravni dar Razstavi bosta odprti do 5.
nadalje učvrščalo tako 7ia
15. februarja ob otvoritvi za likovno -oblikovanje, pred februarja.
domačem kot tudi zuna
razstave fotografij v ljubljan vsem pa izjemna vztrajnost
njem trgu.«
skem Prirodoslovnem mu in zagrizenost pri slikanju
. Nezslišano1 Tako, oko
S p e t k o m e n tir a n i
ceju.
pripomogli Plemlju do izostenelo (beri: birokrat
k o n c e r ti
sko!) pisanje smo name
V februarju bosta spet dva nili preprostim delavcem!?
Poskusimo navedeni pri
komentirana koncerta za šol
M a li k u l t u r n i b a r o m e t e r
mer prestaviti v sloven
sko mladino v novomeški
ščino:
■ 20 LET KINOTEKE —Jugo vega sodobnika do danes. Aprila občini. Pripravlja ju Festival
»Vse delovne enote boSlovanska kinoteka praznuje letos bo raistava za štirinajst dni tudi iz Ljubljane v sodelovanju s
20-letnico obstoja. Jubilej bodo v Ljubljani.
do morale v celoti ures
proslavili v vseh repubikah. Taka
■ 100 PREDSTAV »NABOCCA« koncertno poslovalnico pri
ničiti proizvodni načrt, ki
proslava bo v Prešernovem tednu — V ljubljanski Operi so minulo Zavodu za kulturno dejavnost
ga je sprejelo podjetje.
tudi v Ljubljani.
soboto stotič uprizorili Verdijevega v Novem mestu. Koncerti
■ 45 LET ZBORA »EMIL ADA. »Nabucca«. Prvič So to opero iz bodo po željah osemletk,
Dosledno
pa bo treba
MIC« — Učiteljski pevski zbor vedli pred enajstimi leti. Orkestru
upoštevati osnovno gospoSlovenije »Emil Adamič«, ki ga je dirigiral Rado Simoniti, ki je predvidoma pa bodo umetni
darsko vodilo: stvaren
»daj vodi prof. Branko RajSter, hkrati proslavil 30-letnlco svojega ki obiskali učence vseh osem
bo 45-letnioo ustanovitve prosla umetniškega dela.
dohodek podjetja bo tem
vil te dni s posebej pripravljenimi
■ »KRANJSKI« IN2. PRED letk v novomeški občini.
večji, čim manjši bodo
koncerti v nekaterih večjih slo USTAVNIM SODISCEM — Ustav
proizvodni stroški in čim
venskih kulturnih središčih. Zbor no sodišče bo presodilo, če je na
Šteje 80 pevcev in pevk, ki vo slov »inženir organizacije dela«,
uspešnejša bo prodaja iz
K N J IŽ E V N E
dijo 68 Šolskih pevskih zborov. Id ga podeljuje višja šola za or
delkov. Predvideni proiz
Zbor, ki proslavlja letos pomem ganizacijo dela v Kranju, zakonit
Z A N IM IV O S T I
vodni in poslovni uspehi
ben in visok Jubilej, smo že već. ali ne. To nalogo je dal ustavne
krat slišali tudi na njegovih na mu sodišču odbor za prosveto in C.ORING, IIIMMLER, GOEBpodjetja
so utemeljeni z
stopih v raznih krajih Dolenjske. kulturo republiškega zbora slo BELS — Mariborska založba Ob
izračuni. Samo dosledna
■ RAZPLET V DRAMI? —Kot venske skupščine.
zorja
Je
poslala
na
knjižni
trg
tri
zavzetost in odgovornost
kaže, je prešla kriza v osrednjem
■ V FRANCIJO SLOVENSKI dela o vzponu in propadu treh
.slovenskem gledališču, v ljubljan FILM — Na festivalu kratkih fil. glavnih
slehernega delavca je po
nosilcev nacističnega reži
ski Drami, v razplet. Na zadnjem mov v Tours (Franclja) so poslali ma v HiUerJevi
Nemčiji: o Gfirin- roštvo, da bomo načrt
sestanku začasne delovne skupine slovenski film »Plamen v dvonož- gu, Himmlerju in
Av
res izpolnili. Le tako se
ra problematiko Drame SNG pri cu« režiserja Maka Sajka. Na lan torja Roger ManvellGoebbelsu.
Heinrieh
komisiji CK ZKS za idejna vpra skem festivalu v Beogradu je do Fraenkel sta prebrskalaingoro
bo podjetje še bolj uve
doku
šanja kulture so sprejeli koncept bil ta film diplomo in producent mentov, zaslišala vrsto sorodnikov,
ljavilo tako na domačem
rešitve in nadaljnjega razvoja, ki sko nagrado, prvo mesto pa mu prič in drugih sodobnikov, da bi
kot na svetovnem tržišču «
ga je pripravil kandidat za direk je prisodil tudi sklad za pospeše dobila objektivno podobo vseh treh
torja Drame Taras Kermavner.
vanje slovenske filmske proizvod, mož, ki so bili neločljivo povezani
Prevod je lahko tudi
■ FRANCOSKA NAIVNAUMET nje.
zgodovino tretjega rajha. Te bio
pomanjkljiv. Trdimo pa.
NOST — Dve aagrebški galeriji
■ »SITI IN LAČNI SLOVEN- zgrafije
so
popis
nasilja,
nezakoni
da pove mnogo več kot
— Galerija sodobne umetnosti in CI« — Mariborska založba Obzor tosti in brezobzirnosti, ki Je imelo
Galerija primitivne umetnosti — ja Je poslala na knjižni trg zani en
sam
namen,
utrditi
sl
osebno
izvirnik, ki po našem
sta dobili za nekaj tednov v goste mivo publikacijo »Siti in lačni moč in povečati vpliv. Knjige Je
mnenju ne bi smel zagledela francoskih naivnih umetni, Slovenci«. Knjiga vsebuje vpraša vredno prebrati. Bralec, ki je sam
dati luč sveta.
kov. 86 razstavljenih del predstav nja in razmišljanja osemnajstih trpel pod nacizmom, jih bo odlo
lja tovrstno francosko umetnost pisateljev in publicistov, ki so žil z občutkom, du ne more no
Prof. JOŽE ŠKUFCA
od Henrija Rousseauja, Lautreco- obiskali nekatera nerazvita ob beno pero popisati gorja, ki so ga
vega, Gauginovega in Van Gogho- močja v severovzhodni Sloveniji. sejali nacisti.
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DRAGI TOVARIŠ KARDELJ!
Pridružujemo se tisočerim željam, ki Vam
jih delovni ljudje naše domovine pošiljajo ob
Vašem jubileju in iskreno čestitamo za najvišje
odlikovanje, s katerim Vas je za Vaše dragoce
no delo odlikoval predsednik republike tovariš
Tito. Visoko cenimo vaše napore za znanstveno
in praktično uresničevanje socialističnega sa
moupravnega razvoja naše družbe, ki omogoča
tudi vsestranski napredek kulture, želimo Vam
trdnega zdravja in veliko ustvarjalnih moči za
nadaljnje veliko delo.
Tabor slovenskih likovnih
samorastnikov, Trebnje
NOVO MESTO ZA SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
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Kulturne prireditve se bodo vrstile ves februar
v Dolenjski galeriji, Domu kulture in Študijski
knjižnici Mirana Jarca
V počastitev Prešernovega dne oziroma sloven
skega kulturnega praznika bo v Novem mestu nio
manj kot sedem prireditev, toliko kot še nikoli do
zdaj. Predstavniki kulturnih ustanov, kjer bodo
prireditve, so na posebnem sestanku 22. januarja
sklenili razporediti prireditve tako, da se bodo
vrstile ves februar.
Po tri prireditve bodo v
Dolenjski galeriji in Do
mu kulture ter ena v študij
ski knjižnici.
V galeriji bodo 6. februar
ja odprli razstavo mladih li
kovnikov z novomeške gim
nazije. Ta dogodek bosta
poživila recital glasbenih in
literarnih del, ki ga prav ta
ko pripravlja šolska mladi
na. Na tej prireditvi se bo
do s svojimi pesniškimi in
proznimi deli
predstavili
javnosti sodelavci gimnazij
skih »Stezic« in glasila »Mla
dost v belem« šole za zdrav
stvene delavce.
21. februarja popoldne bo
imela zaključeno proslavo v
galeriji šola za zdravstvene
delavce. Nastopili bodo: pev
ski zbor te šole, recitatorji
in drugi. Pričakujejo, da se
bosta slovesnosti udeležila
pisatelj France Bevk, Ki naj
bi prebral nekaj odlomkov iz
svojih del, in novomeški
književnik Severin Sali.
V okvir prireditev za slo
venski kulturni praznik bo
šel tudi literarni večer manj
znanih dolenjskih pesnikov in
prozaistov od naj mlaj šega
rodu dalje. Prireditev, ki jo
pripravljata DPD Svoboda
»Dušan Jereb« in podružnica
Slavističnega društva v No
vem mestu, bo 27. februarja
v Dolenjski galeriji.
Vrsto prireditev v Domu
Kulture bo začel pihalni kvin
tet RTV Ljubljana, ki bo na
stopil 14. februarja. Teden
dni zatem bo na istem odru
telovadna akademija z nasto
pom mladine. 24. februarja
pa bo gostovalo v Novem
mestu Mestno gledališče
ljubljansko z noviteto Mateja
Bora »Ples smeti«. To bo
hkrati abonmajska predstava.
V N ovem m e s tu
r e v ija p e tj a
Revija pionirskih in mla
dinskih zborov za novome,
ško, črnomaljsko. metliško
in trebanjsko občino bo pred
vidoma v Novem mestu; kdaj
bo, pa bodo določili kasneje.
Na tej medobčinski priredit
vi bodo določili tudi najbolj
še zbore, ki se bodo udele
žili republiške revije mladin
skega petja v Zagorju.

Poseben dogodek bo knjiž
na razstava »Prešeren v bese
di, sliki in glasbi« v Studij
ski knjižnici odprta bo od 1.
do 28. februarja. Obiskovalci
bodo lahko na njej videli tu
di vse znane in manj znane
upodobitve našega Prešerna,
prav tako zadnjo podobo, ki
jo je odKiril prof. Marin.
Prireditelji so se odločili,
da imenujejo vse kulturne
dogodke v počastitev Prešer
novega spomina s skupnim
imenom »Tako mladina pe
snika slavi«. Glede na to, da
bo večino prireditev pripra
vila ali pa v njih sodelovala
mladina, se jim zdi tako
prav. V kratkem bodo občin
stvo z natančnejšim spore
dom seznanili tudi plakati.
K u ltu ra in d e la v c i
Komisija za izobraževanje,
znanost in kulturo pri svetu
Zveze jugoslovanskih sindika
tov se je odločjla raziskati
kulturno dejavnost delavcev
ali kako se le-ta v prostem
času kulturno udejstvujejo.
Ta raziskava naj bi tudi po
vedala, ali gre za krizo kul
turnega življenja delavcev.
Prav tako naj bi odgovorila
na vprašanje, ali je kulturni
amaterizem res rezerviran za
tako imenovane »nižje« sloje
naše družbe, kar mnogi trdo
vratno trdijef. Slej ko prej ne
gre za novost, marveč samo
za uresničitev tiste resolucije
zadnjega kongresa jugoslo
vanskih sindikatov, ki zahte
va pri oblikovanju kulturne
politike večjo vlogo delovnih
ljudi.
A b o n m a js k i film i
V minulem letu so bile v
Novem mestu tri abonmajske
filmske predstave za mladino
srednjih šol. V kratkem bo
naslednja taka predstava,
kasneje pa bosta še dve. Za
filmski abonma izbero samo
kvalitetna dela, obiskovalci
pa si jih lahko ogledajo za
znižano vstopnino.
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Na svidenje čez leto dni!

OGLE*
DALO
M LA
»DIH

Tudi na novomeškem šolskem centru za gostin
stvo so se začele počitnice - Učenke iz Kar
lovca so se poslovile od Novega mesta za
leto dni
V
učilnici grozd prijetnih ca preživljajo starši, plača
deklet. Marija, Danica, Biser no pa imajo prakso, med
ka, Vesna, Katja in druge. tem ko »Zagrebačka mljeka
Vse same gostinke, ki se za ra« skrbi za popolno oskrbo
leto dni poslavljajo od šole v domu.
Na vprašanje, s kakšnimi
in dijaškega doma, v kate
rem živijo. Večino jih je po občutki so prišle v Slovenijo,
slala na šolanje »Korana«, so hitele odgovarjati: »Z ra
gostinsko podjetje iz Karlov dovednostjo . . . Z domotož
ca, dve pa sta štipendistki jem . . . će je treba, je pač
»Zagrebačke mljekare«. Dekle treba ...« Sprva so se kot
ta, ki so prišla iz Karlov- kokoške držale skupaj, dokler niso uvidele, da največ
je težave — slovenskega jezi
ka — ne bodo premagale, če
Obračun dela
Na prvi letošnji seji so čr se ne pomešajo med sloven
nomaljski mladinci 24. janu ske vrstnice.
In kako je v šoli? Vse so
arja obravnavali delo v letu
1969 ter sprejeli delovni pro si bile edine, da je najhu
gram za letošnje leto. Ugoto je v prvem letniku. »Nič
vili so, da so se mladi Crno- ne razumeš . . . Gledaš kot
maljčani izkazali predvsem trapica. . . Na jok ti gre .. .
na športnem in kulturnem A potem je bolje. Se poseb
področju, da pa bodo morali no, ker so profesorji na šo
v prihodnje posvetiti več skr li zelo potrpežljivi in nam
bi ideološkemu delu. V mi zmeraj skušajo pomagati...«
Pa življenje v dijaškem do
nulem letu so bili zelo priza
devni vaški aktivi s Preloke, mu? »Prijetno . . . Nismo ime
2uničev, Vinice, Adlešičev in le občutka, da smo na tu
Doblič ter osnovnošolski ak je m . . . Slovenke so nam
tiv z Vinice in iz Starega trga marsikdaj pomagale z nasve
ob Kolpi. Uspešno je delal t i . . . in sploh smo postale
prav tako aktiv gimnazije, ki prijateljice • .. Najbolj so
je bil med drugim pobudnik nas razumele tovarišice vzgo
za ustanovitev občinske kon jiteljice ...«
In ko so kovčki že po
ference klubov OZN. Seje so
se udeležili tudi člani RK spravljeni in obraza veseli,
ZMS Dagmar Šuster in Igor saj gredo dekleta domov še
Žitnik, domači družbeno-po- zadnje vprašanje: Boste ra
litični delavci ter Peter Jan- de prišle nazaj? . . . »Rade . . .
čan, predsednik kluba belo v šolo in v dom ...«
ABV
kranjskih Študentov.

Še vedno vodi Eva Sršen!
1.
2.
3.
4.
5.

Ta teden so bile najbolj poslušane:
»Ljubi, ljubi« (Eva Sršen) - 53 glasov
»Mamici« (Slaki) - 30 glasov
»Triglav« (Slaki) - 28 glasov
»Moj dom je zaprt« (Slaki) - 20 glasov
»Čemu da živim« (Mišo Kovač) - 10 glasov

Neka naša bralka iz Veli
kega Orehka je glasovala za
popevko »Ljubi, ljubi, ljubi«,
v pismu pa nam je napisala,
da ji kar srce poskoči, ko po
radiu sliši omenjeno popev
ko. Najbrž je' med tistimi, ki
so nam poslali ta teden ku
pone, še veliko takih. Za
mlado in prikupno Evo Sr
šen. ki je iz neznanega vzro
ka (baje zaradi težav v šo
li) odpovedala cel kup nasto
pov po Sloveniji in prenehala
sodelovati v ansamblu »Delial«, je tudi tokrat prispelo
največ glasov.
Ta teden ste nam poslali
216 veljavnih kuponov. Spet
moramo povedati, da bomo
pri žrebanju upoštevali samo
natančno izpolnjene kupone,
nalepljene na dopisnici ali
poslane v pismu. Ta teden je
bilo med pošto nekaj pisem,
v katerih so bile napisane
najbolj poslušane melodije,
zraven pa ni bilo kupona.

Taka pisma pri žrebanju se
veda ne pridejo v poštev. Ne
ka bralka nam piše, da živi
na vasi, kjer nimajo ulic, in
da zato kupona ne more toč
no izpolniti. Za nas je važno,
da čitljivo napišete svoj toč
ni naslov, in nas ne moti, če
je nad črtico, kjer je treba
napisati ulico, napisano ime
te ali one vasi.
Tri izžrebance bomo tudi
v prihodnje nagradili z le
pimi ploščami, ki so darilo
nekaterih naših podjetij, ki
prodajajo tudi plošče. Ta te
den je žreb določil takole:
L Tone Vovko, Sušje 23,
Ribnica na Dolenjskem —
»Još su tople tvoje suze« (Ivi
ca Serfezi)
2. Tanja Movrin, Polževa
ulica 6 a, Ajdovščina — »Ce
rnu da živim« (Mišo Kovač)
3. Franc Stegne. Zilje 21,
Vinica pri Črnomlju — »Bella
Belinda« (Beti Jurkovič).

Plošče so tokrat darilo novomeške NOVOTEHNE

Ta teden sem najraje poslušal (a) melodijo:

Ime in priimek

Kraj

_____________

Rok: 2. februar 1970

MILC

KUS

JOL

JACK

ZARE

Prijavite se za
»Kitariado«

ABADONI - črnomaljski „ zli duhovi"
Ansambel ABADONI so ju n ija 1969 ustanovili
Srečko Kos, Jožko Vrščaj in Belizar Dujec. Med po
čitnicam i se je ansam blu pridružil še Milan K ranjc.
Na začetku so imeli velike težave z oprem o, končno
pa so si jo z pom očjo staršev za silo uredili. Julija
so dobili ojačevalec za solo kitaro, ki so ga kasneje
uporabljali tudi za vokalne izvedbe skladb. Tako je
instrum entalna ansam bel postal vokalno-instrumentalni.
Vsi člani so sc zelo tru d ili p ri
izbiri im ena, pa se n ik og ar niso
m ogli o dlo čičiti. Z ato so od p rli
slo var tu jk in p rv a beseda v
n jem Je ftila ABADON. Tako Je
bil ansam bel končno krščen.
Ob letošnjem novem letu je z
ABADONI
prvič nasto pil
tudi
solo pevec A ndrej Plevnik. N aj
vam p redstav im sk u pino fantov,
ki ansam bel sestav ljajo .
MILAN KRAJNC—MILC (21 let)
— vodja an sam bla: Milč štu d ira
II letnik psihologije -na filozof
ski fak u lteti. F an t je resen š tu 
d e n t,, končal p a je tu d i nižjo
glasbeno šolo za k ita ro . N ajbolj
m u ugaja B B. Kingov blues. V
p rostem
času
ra d
k om ponira
skladbe za ansam bel. N apisal je
že dve vokalni 6kladbl (Slovo,
Spom ini ž alo sti). N ajvečji uspeh
im a njegova in stru m e n ta ln a s k lad 
b a P opoldanske Im presije.
BELIZAR DLMEC-ZARE (19 let)
— org an ist: Je štu d en t I. letnika
km etijsk e tehnologije. K lavir se
je učil že v osnovni šoli. Končal
je nižjo glasbeno šolo v Č rnom 
lju . K o Je m a tu rira l n a čm o m a lj.
ski gim naziji, m u je oče kupil
orgle. N avdušuje se nad m elodič.
n im i ne preveč kom ercialnim i
skladb am i. F an t je veder in ved.
no p rip rav ljen za šalo.
J 0 2 K 0 VRŠČAJ—JOL (19 let)
— v an sam blu ig ra bas k itaro :
Po poklicu je zobotehnik, po letu
službe pa bi rad štu d ij n adalje,
val. Pri delu Je zelo n atančen ,
sicer p a je velik veseljak in ved.
no p rip rav ljen za m ajh n e »neum.
nosti«. Ljudi zelo rad ocenjuje
po »zobeh«. V ansam b lu Je največji stro k o v n jak za »fifija« (to
je n a jsta re jšl ojačevalec, ki ga Je
že načel zob časa).
SREČKO KOS—KUS (19 let) bo bn ar: Ko se po jav i n a odru
velik, svetlolas fa n t z m odrim i
očm i, dekletom vztrepetajo srca.
Toda on je zvest svoji črno lask i,
kam ion u in gim naziji. Za štu d ij
se te ni odločil. V ansam blu im a
glavno besedo p ri sk lep an ju k up 
čij.
ANDREJ PLEVNIK—JACK (M
le t) — solo pevec: N a jra je poje
u m irjen e, m elodične pesm i, s k a 
te rim i žanje velik uspeh. Prvič
Je zapel z ABADONI za novo le.
to
Poslušalcem Je ugajal pred
vsem kot in te rp re ta to r Jonesovih
pesm i Z ato so m u dali že vzde
vek belo kranjski Tom Jones. Ra.
zen tega d a je Jack odličen solo
pevec, igra tu d i k ita ro . Njegova
šib k a točka: po končanem igran ju
navadno izgine. N ajb o lj sl želi
nove oprem e, k er ve, kako težko
Je peti ob slabem ozvočenju.
A nsam bel zadnje čase nim a ve.
liko vaj, ker Zare ln Milč štu.
d ira ta v L ju bljani, d ru gi člani an
sam bla p a so v Č rn o m lju . V sako
so b oto ig rajo v m etliškem hotelu B ela k ra jin a . S to varno BETI
p a so sk lenili eno letn o pogodbo.
Poleti bodo jgTall v avtok am p u v
M etliki. Radi bi sl nabavili novo
oprem o iz Ita lije , zato izrabijo

vsako prilo žno st za zaslužek. An
sam bel Je Igral na m ladinskih
plesih v Č rn o m lju , M etliki, Novem
m estu in L ju b ljan i. Ig rajo kom er-

d a ln o glasbo v sk lad u s željam i
pub like.
Težave Im ajo s prevozom , saj
jih še vedno prevaža Srečo z
očetovo »žabo«. S pom o čjo to v a r,
ne B ET I bi ra d i reSili tu d i ta
p roblem .
P o leti n am eravajo sodelovati z
znanim i pevci zabavne glasbe (s
T a tja n o G ro s). N jihova n ajv ečja
želja p a je nova o p rem a, k i bi
Jim o d p rla po ti tu d i izven Bele
k ra jin e . U pajo, d a s svojim
ig ran jem ne bodo razo čarali po 
slušalcev. Želim o jim veliko uspekovl
LADKA PETRIČ

Občinska konferenca ZMS
v Sevnici, ansambel »Modre
zvezde« in mladinski klub so
razposlala vsem občinskim
organizacijam ZMS na Do
lenjskem, v Spodnjem Posav
ju, Zasavju in Celju pisma,
da so pripravljeni v začetku
marca
organizirati veliko
»Kitariado« beat ansamblov.
č e bodo pobudniki v nasled
njih dneh dobili prijave to
vrstnih ansamblov, bodo za
čeli pripravljati to prireditev.
A. Z.

RIBNIŠKI MLADINCI MENIJO, DA JE TREBA

DEKLETA,
SNEMAMO!

uskladiti štipendiranje
Odslej bo treba več misliti tudi na dijake iz
socialno šibkih družin in jim pomagati s šti
pendijami, ne glede na to, kaj študirajp
Pred kratkim je bila v Rib
nici seja občinske konference
ZMS, ki so se je udeležili tu
di predstavniki drugih družbeno-poli točnih
organizacij.
Na seji so razpravljali o usta
novitvi sklada za štipendira
nje pri TIS ter o uresničeva
nju sklepov III. in IV. seje
republiške konference ZMS o
nalogah mladine v gospodar
skih organizacijah.
Občinska konferenca ZMS
je sprejela sklep, da se usta
novi sklad v letu 1970. S po
močjo tega sklada naj bi
uskladili politiko štipendira
nja in izdelali enotne kriteri
je pri podeljevanju štipendij
ali posojil.
Poseben odbor naj bi izde
lal pravilnik tega sklada ter

Med najboljšimi
so bili tudi
prestopniki
Na nedavni seji občinske
konference ZM v Banjaluki
so po poročilih naših delega
tov, ki so se seje udeležili,
predlagali 10 najprizadevnejših mladincev, ki so veliko
pomagali po katastrofalnem
potresu, za sprejem v ZK. Za
nimivo je, da je bilo med
najprizadevnejšimi in pohva
ljenimi mladinci tudi nekaj
prestopnikov, ki so bili pred
potresom stalni znanci milice.

skrbel za usklajevanje šti
pendij sne politike. V sklad
naj Di odvajale zainteresirane
družbene skupnosti določene
procente od sredstev, name
njenih
za
štipendiranje.
Sklad naj bi v prvi vrsti skr
bel za potrebni kader v druž
benih službah ter v gospodar
stvu, omogočal pa naj bi šo
lanje nia srednjih, višjih in
visokih šolah otrokom iz so
cialno šibkih družin, ne gle
de na to, za kakšno vrsto
študija se bodo odločili.
Občinska konferenca ZMS
je sprejela tudi sklep,
da morajo vsi mladinski ak
tivi v gospodarskih organiza
cijah razpravljati o stališčih
III. ki IV. seje republiške
konference ZMS in jih vnesti
v svoj program dela.

Uredništvo Dolenjskega
lista namerava posneti film
o dolini reke Krke. V ta
namen potrebuje večje šte
vilo deklet v starosti od
17 do 20 let, ki bi v filmu
statirale. Na poskusno
snemanje vas torej vabi
mo v soboto, 31. januarja
dopoldne, ob 9. uri. Ogla
site se v prostorih našega
uredništva v Novem me
stu, na Glavnem trgu št. 3.

Sodražica: mla
dinski klub

Mladina Sodražice je po več
kot pol leta končno zopet do
bila svoj kotiček v prostorih
domače knjižnice. Mladinski
klub je imel prvotno prostor
v bivši »Oljarni«, izgubil ga
je, ko je zgradbo kupila Pletilnica žičnih mrež iz Sodra
žice.
Zdaj so mladini na voljo
knjige, ki so t istem prosto
ru, v spodnjem prostoru p«
MIRA 2IBERT je soba za namizni tenis.

Čast vzgojiteljem
in mladim tvorcem
je zapisal slikar Božidar Jakac ob ogledu
likovne razstave novomeških učencev
f

'

V nedeljo, 25. -januarja, je od 5. decembra 1969 ter si
bila zaključena razstava liko jo je ogledalo nad 1600 obi
vnih izdelkov učencev 6., 7. skovalcev, od teh 1083 učen
in 8. razreda osnovne šole cev novomeških in okoliških
Katje Rupena v Novem me šol. Kolikor vemo, si razsta
stu. Razstava je bila odprta ve razen domačih vzgojiteljev
ni ogledal nihče od tistih,
ki imajo v republiškem meri
lu na skrbi likovno vzgojo
mladine. Pač pa si jo je ob
njeni postavitvi ogledal sli
kar Boris Kobe in je bil
poln hvale ob likovnih do
sežkih učencev novomeške os
novne šole. 19. januarja si
je razstavo ogledal tudi sli
kar Božidar Jakac in v vpis
no knjigo napisal tole:
»Veselo sem presenečen in
navdušen nad to razstavo
likovne ustvarjalnosti novo
meške mladine, navdušen
nad stilno dognanostjo, domi
selnostjo, fantazijo in čudo
vito liriko. Nimam prave be
sede pohvale, ki bi jo rad
izrekel ob tem edinstvenem
doživetju. Cestistam mlademu,
rodu za dosežke in k temu,
da ima to srečo, da mu vo
dijo misel prenosa življenja
v prelepo likovno govorico
učitelji, vredni svojega pokli
ca in s takim posluhom za
mlado dušo. Take razstave
res še nisem imel priliko vi
Priljubljeno zbirališče m ladih — na pom lad rajši kot pozimi, zvečer rajši kot po
deti. čast vzgojiteljem in
dani — je v Č rnom lju park na Gričku. Tudi naši m uzikantje se od tu radi razgle
mladim tvorcem.*
y
dujejo po svojem kraljestvu. (Foto: Gorše)

54 MRTVIH, 668 RANJENIH, 4,491.085 DIN GMOTNE ŠKODE
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Kje so meje vsem tem strahotam?
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Je začela tudi že Dolenjska plačevati cestam davek samo z
mrtvimi in ranjenimi? - Lanska bilanca to precej potrjuje
m.
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DEŽURNI
POROČAJO
■ NADLEGOVAL PO TN IK E —
M iličnika so p rid rža li d o iz tre z n it.
ve H a rifa H aliloviča, delavca SGP
P IO N IR , k e r Je 21. ja n u a rja po
no či vzn em irjal p o tn ik e in delal
n e re d n a novom eški železniški
p o s ta ji.
■ K OKOŠJI TAT — Več kokoši
fci dva p e te lin a je neznani ta t
odnesel v noči m ed 19. in 20. ja 
n u a rje m F ran cu B rulcu v H ru šici.
V eč kokoši je isto noč zm an jk alo
tu d i njegovem u sovaščanu A lbinu
K lem enčiču.
■ UKRADLI KOTEL — 36 litrsk i
fcotel za žganjekuho, vreden okoli
1200 d in , ao p re jš n ji teden u k ra d li
te hleva Ludviku B arb u iz Č ešnjice.
■ PO ŠTEN I N A JD ITELJ — 700
d in je p re d k ra tk im našel fjfcvom eščan D rago U nič p re d hotelom
M etropol. O dnesel jih je n a p o 
s ta jo m ilice, k je r zdaj iščejo la st.
ndka.
■ RAZGRAJALA V LOKALU —
Č rn o m aljsk i m iločniki so p rid ržali
d o iztreznitve Jožefo K u re, k e r je
*1. ja n u a rja ra z g ra ja la v č rn o 
m a ljsk ih lokalih.
■ TAT V GOTNI VASI — T ri
zajce in šest ko koši je v noči na
25. ja n u a r n ekdo u k ra d e l Iv an u
L esjak u iz G otne vasi.
■
DVAKRAT O G EN J ZARADI
PRAHU — 21. Ja n u a rja ob 13.30
Je začelo g o reti v su šiln ici tov arn e
vezanih plošč NOVOLES v S traži.
P ri v a rje n ju so se vneli p ra šn i
delci v zrak u . D elavai so ogenj
ta k o j p ogasili. P rav ta m je iz
Istega razloga začelo g o reti tu d i
n a sle d n ji d an . D elavci so b ili tu d i
to k ra t u spešni, ven d ar p a j« ogenj
te »obliznil« o stre šje , ta k o d a je
fikode za okoli 1000 d in .
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Pijani otroci v Stari cerkvi
Pijačo so dobili v gostilni Lovšin — zaradi sla
bih šolskih ocen so pobegnili od doma
20. januarja so pobegnili v
Trbovljah od doma štirje
otroci, stari od 12 do 14 let.
Vzrok so bile slabe šolske
ocene ob koncu polletja.
Se isti večer so se zatekli
k sorodnici enega izm ej
ubežnikov v Konca vasi pri
Stari cerkvi, občina Kočevje.
Pri njej so tudi prespali.
Naslednje jutro, ko je so
rodnica odšla od doma, so
šli otroci v Staro cerkev. V
gostilni Lovšin so naročili
najprej dve pivi in dve oranžadi. Gostilničarka jim je po
stregla, celo odprla pivi in
dala kozarca, čeprav ne bi
smela točiti mladoletnikom
alkoholnih pijač.
Ko so popili so naročili
tri litre vina in ga odnesli s
seboj. Na domu sorodnice so

K

vse vino spili (rxje ni bilo do
ma), tako da so našli milič
niki vse štiri otroke krepko
pijane (so se opotekali, bru
hali).
‘ Miličniki so otroke, odvedli
s seboj in jih nato predali
staršem, gostilničarko«Lovši
novo pa so prijavili sodniku
za prekrške, ker je točila
mladoletnikom pivo.
J. P.

Zgorel kozolec
23. januarja dopoldne je v
Malem Orehku zgorel kozolec
Jožeta Pirca. Ogenj je uničil
nekaj desk in okoli 2.000 kg
sena, med drugim tudi seno,
kd ga je pri Pircu hranil so
vaščan
Martin
Hočevar.
Škodo so ocenili na 9.000 din.
Menijo da so ogenj zanetili
otrocd, ko so se pod kozol
cem igrali z vžigalicami.

Jožico Šego so
našli v Krki

NE
■
ŠEN TR U PER T: PR ED SR E .
ČANJEM ZAVIRAL — Janez K ranjc
■ e je 25. ja n u a rja p e lja l z oseb
n im avtom te Š e n tru p e rta p ro ti
S lovenski vesi. K o ae je n a p ro ti
p rip e lja l a osebnim avtom L ju b 
lja n č a n A dolf U snik, J« K ra n jc
z av rl. K ranjčevo voenlo je zaneslo
▼ U snikovo, d a s ta trčala. Škodo
mo ocenili n a 4000 din.
■
G R IB LJE: TRČILA STA —
A nton H ualč te C erkvišča se je
p e lja l 25. J a n u a rja dopold ne z
osebnim avtom te G ribelj p ro ti
K rasdncu. N ap ro ti se je z osebnim
av to m p rip e lja la M etličanka M a
r ija Jak ič . M ed sre čan jem s ta se
vozili zaleteli. Škode je b ilo za
Okoli 500 din .
■ KRŠKA VAS; V VRTNO OGRAJO — K o je V lado K ožar iz
V el. M alene 18. Ja n u a rja ponoči
vozil teren sk i avto, ae je n a osi
v o lan a zlom il zglob, zato je avto
san eslo v v rtn o o g ra jo . P ri tem se
lažje p oškodoval so p o tn ik Jože
rm ac iz B o ršta.
■ O B REŽJE: PO PR EH ITEV A .
N JU NA N JIV O — L ju b ljan čan
Iv a n Z bačnik je 24. J a n u a rja p o 
p oldne p ri O brežju z osebnim av
to m preh itev al ita lija n s k i avto.
K o Je sp et zavil n a desno, ga je
o b rn ilo n a levo s tra n ceste, od
ta m p« Je zdrsnil n a n a sip , se
n e k a jk ra t prevrrtU in o b stal na
n jiv i. Voznik se Je ra n il, škodo pa
Bo ocenili na 8000 d in .
■ ŠKOCJAN: HUDO TR Č EN JE
— M artin K em iz Jele n k a je vozil
94. ja n u a rja z ju tra j to v o rn ja k iz
S k oclana p ro ti Z buram . N aproti
Je p rip e lja l z osebnll avtom D ra*o T ra ta r iz T rščine. T ovornjak
Je m ed srečanjem zaneslo v oseb
n i avto, ki ga Je p o rin il tu d i več
m e tro v n a za j. Škodo so ocenili
n a 8000 din.
■
LOŠKA VAS: Z O SEBN IM
AVTOM V TOVORNJAK — D ra
go Jo rd a n te J u rk e vasi je vozil
12. ja n u a rja popoldn e to v o rn jak
■k o z i Loško vas. N a p ro ti le oo
Bredini ceste precej h itro p rip e lja l
a v to m o b ilist Aldo M rzljak iz Ve
lik e K laduše. Jo rd a n s e m u je
um a k n il in u sta v lja l svoje vozilo
n a ro b u ceste, m edtem p a Je
oseb n i avto že tre ščil v to v o rn jak ,
fikode Je bilo za okoli 600 din.
■ JUG O RJE: USTAVILO GA JE
GRM OVJE — V inko H o rv a t iz
Č rnom lja se Je 21. Ja n u a rja pe
lja l z osebnim avtom z G orjancev
p ro ti Ju g o rju . N a ovinku zasne
žene ceste je vozilo zaneslo, zle
te lo je na strm in o in se ustav ilo
ie le v Erm ovju. Škode je bilo za
Okoli 700 din.
m K A RTK IJEV O : z a d r e m a l
ZA KRMILOM — 20. J a n u a rja v
B godnlih Ju tra n jih u ra h Je na
k arte lje v sk e m klancu zap eljal s
ee«te voznik to v o rn ja k a F ran c
G liba te spodnfega B rezovega p ri
V išnji gori. M ed vo&xjo je za

ŠSt^:

Če je cesta čez, Gorjance samo nekaj ur poledenela, je
že dovolj, da ob poti naletimo na take prizore. Ta dva
avtomobila sta zletela s ceste preteklo sredo, ko je
droban dež na cestišču zmrznil. Oba avtomobila sta
pristala kakih 20 m pod cesto. (Foto: R. Bačer)

k rm ilo m zadrem al. K o je izsto p il
in č ak al, da b i m u k do pom agal
sp ra v iti to v o rn jak sp e t n a cesto,
je vozilo z d rsn ilo s ceste in se
p re k n a sip a p re v rn ilo v gozd.
Škodo so ocenili n a 3000 d in .
■ NOVO M ESTO: ZAPRL MU
J E POT — M ilan T rzin je 19. ja 
n u a rja z osebnim avtom zavijal
s C este k o m a n d a n ta S ta n e ta v
U lico talcev v Novem m e stu , ne
n ad o m a p a m u je z ap rl p o t M iro
slav P avlič, ki se je z o sebnim
avtom obilpm p rip e lja l s p a rk irišč a
p ri K odakovi gostilni. V ozili sta
trč ili, škodo p a so ocenili n a 900
d in arjev .
■ SELA: NESREČA P R I PRE.H ITEV A N JU — 19. Ja n u a rja z ju 
tra j je H e n rik Š a jn iz K o p ra p ri
Selih u stav il to v o rn jak , k e r se
m u je po k v aril. P oskušal m u je
pom agati G ab rijel P irc, k i je p ri
p e lja l to v o rn jak in u stav il za n jim .
D rug za dru g im s ta se p rip e lja la
z osebnim a avtom obilom a Alojz
S tan ič iz A nhovega in V ukosan
T odorovič iz L ju b ljan e. S tan ič je
začel to v o rn jak a p re h ite v a ti, uspe
lo p a m u je p re h ite ti le prvega,
k e r je n a p ro ti p rih a ja lo neko vo
zilo. U vrstil se je m ed ob a to 
v o rn ja k a . T odorovič m u Je sled il,
k e r pa vozila ni m ogel h itro u s ta 
v iti, je trč il v S taničevo vozilo
in si p ri tem poškodoval nos.
š k o d o so ocenili n a 6000 Cin.
■ Z AVTOM ZADEL PEŠCA —
24. ja n u a rja ob 19.45 je vozil Silvo
T ekavčič iz K očevja to v o rn ja k iz
D olge vasi p ro ti m e stu . K o se Je
sre ča l z neznanim osebn im av to 
m obilom , je k lju b z av ira n ju zadel
z desnim b la tn ik o m upo k o jen ca Alo jz a Ž n idaršiča iz K očevja, k i je
šel peš p ro ti dom u. C esta je b ila
zasnežena. Pešec se je poškodoval
p o glavi in so ga p re p e lja li n a j
p re j v zdravstveni dom K očevje,
n a to p a na nezgodni oddelek lju b 
lja n sk ih k lin ičn ih bolnišnic.
■ K O M PO IJE : GRM OVJE USTAVILO AVTO — 24. ja n u a rja
pop oldne se je p rip e tila p ro m e tn a
nesreča v K o m p oljah. V oznica osebnega avtom obila Z inka E rjav ec
iz T rbovelj je vozila
iz
R adeč
p ro ti Sevnici. Z aradi n ep rim ern e
Tii tro s ti in poledice jo je začelo n a
o stre m ovinku zan a šati. K o je zavi
ra la , jo je zaneslo n a levo, d a se
je p re v rn ila 10 m globoko p ro ti
Savi, k je r je vozilo o b stalo ob g r
m ovju. T elesnih poškodb n i bilo,
n a vozilu p a je za okrog 3.000 d in
škode.
■ BELI BREG: S PO LED EN E
L E C ESTE NA N JIV O — 25. Ja
n u a rja ponoči se je p rip e tila p ro 
m e tn a n esreča n a B elem bregu
m ed K ršk im in D m ovim . V oznik
osebnega avtom obila A nton B eri
b ak s Č ateža je vozil p ro ti D m ovem u. Z arad i n e p rim e rn e h itro sti
ga je začelo n a poledeli cesti zan a
š a ti. Zavozil Je n a n jiv o , k je r se
Je prevn il n a stre h o . Š kode je za
o k ro g 900 d in a rje v .

18-letno Jožico šego iz So
teske, ki je 7. januarja ne
srečno utonila v narasli Krki,
so našli 25. januarja njeni
sorodniki. Bila je okoli 200 m
od kraja, kjer je med zaje
manjem vode padla v reko.
Kot smo že poročali, so šegovo dolgo isikali v Krki in na
njenem obrežju, vendar se
jim je sprva posrečilo najti le
vedro.

Uidi m cesti
smo ljudje...
Poslušam znanca, ki mi
ves bled, zadihan in pre
strašen pripoveduje:
»Za las sem mu ušel!
Švignil je za mojim hibtom kot blisk. Dobro, da
sem podzavestno pospešil
korak, sicer bi me. čutil
sem, da me je od __avto
mobila ločilo le nekaj
centimetrov. Slišal sem,
kako je motor zahrzal.
Ko sem pogledal, kdo je,
je bil avtomobil že sko
raj na mostu. Videl sem,
da je modre barve, več
ne. Ko bi ga dobil kje na
samem .. .*
.
— To naj bi se bilo zgo
dilo 20. januarja na pre
hodu za pešce na novo
meškem Glavnem trgu,
na prehodu med knjigar
no in Elektrotehno, kjer
navadno največ pešcev
prečka cesto.
Komu je naš znanec
»ušel za las«, ne vemo,
najbri tudi ne bomo ni
koli izvedeli. Novomeščani pa večkrat zaskrbljeno
sprašujejo, kdaj bo ven
dar konec dirkanja po
novomeških ulicah! Bo
morala spet nesreča spo.
mniti ■ pristojne na ostre
ukrepe proti dirkačem?
L Z.

Kdo se ne bi zgrozil ob
teh številnih strahotnih dej
stvih z naših cest! če izvza
memo mrtve — saj življenja
tako in tako ni možno me
riti z dinarji — in se zami
slimo samo ob litrih drago
cene prelite nenadomestljive
krvi, če začnemo računati,
kaj bi lahko napravili z de
narjem, ki ga kaže ocenje
na gmotna škoda . . . Zares,
Človeku se naježijo'lasje, zaStatistični podatki vas bo ranjenih. Gmotno škodo na gomazi mu po telesu . . . Kaj
do prepričali, da Dolenjska vozilih in tovoru, ki so ga res ni m eje?!
že dolgo nd več Eldorado za prevažala, so
ocenili na
. . . in še sledimo stati
avtomobiliste, če je to sploh 4,491.085 din.
stiki:
kdaj bila. Res pa je, da je
bilo pred leti, ko na naših
KRVNI DAVEK PO OBČINAH
cestah še ni bilo toliko vr
Nesreč
Mrtvih
Ranjenih
venja, ko se ljudem ni toli Občina
kanj
mudilo neprimerno
685
15
238
manj nesreč in mrtvih. Dan Novo mesto
120
2
61
danes je torej vseeno, kje Trebnje
96
1
50
vozite, kam se peljete in od Metlika
91
6
68
kod prihajate; če ste drugod Črnomelj
572
30
251
srečno ušli, vas morda čaka Avtomobilska cesta
tisto najhujše prav na Do
lenjskem.
1689 KARAMBOLIRANIH
Sicer pa poglejmo statistič
ne podatke, da ne bomo Vozila
_
*
preveč »na pamet« sklepali v prometnih nesrečah
Donlača
^
SkupaJ
o tem in onem! Podatki, ki
jih bomo uporabili veljajo avtobusi
77
1
78
za območje novomeške UJV, tovornjaki
336
11
347
se pravi za novomeško, tre- tovornjaki sprikolicami
104
18
122
baljsko občino ter tisti del osebni avtomobili
1.551
138
1.689
avtomobilske ceste, ki gre de
Poleg tega še (domača): 202 motorni kolesi (in mopedi);
loma po krški in deloma po
59 koles, 23 traktorjev, 29 vprežnih vozov — drugo: živina
brežiški občini.
Lani so postaje milice re in divjad (19).
gistrirale na tem območju
■ 495 prometnih nesreč je terih je prišlo zaradi obje
1564 prometnih nesreč. V
(v nadaljnjo obravna stne vožnje, vinjenosti in po
njih je 54 ljudi izgubilo živ dobilo
vo) javno tožilstvo (leta 1968 dobnih razlogov. Druge ne
ljenje (leta 1968 je bilo na skoraj 60 manj);
sreče je »rešil« sodnik za pre
istem območju le 36 smrt
| 914 pa sodniki ia pre
nih žrtev!), 668 pa je bilo krške (262 več kot leto dni krške.
Poleg tega je bilo tudi 155
takih nesreč, ko ni šlo za
pr&j).
Javno tožilstvo je dobilo v prekršek ali kaznivo dejanje
Množični umor
obravnavo prometne nesreče, (divjad na cesta, kamen iz
Prebivalce 2urg in ostalih ki so se končale s smrtjo pod kolesa drugega vozila,
krajev v tem predelu Kolpske ali telesnimi poškodbami, ki hudi poledica).
doline je močno prizadejalo so zahtevale večjo gmotno
(Konec prihodnjič)
sporočilo, da Je 39-letni Alojz škodo, pa tudi take do ka
I. Z.
Šercer iz Žurg, ki je bil že
nekaj let na delu v Franciji,
pred kratkim tam ustrelil
svojo ženo, svakinjo in nje
nega sina (vsi so doma iz
Osilnice), neko gospodinjo in
končno še sebe. Pokojna
Šercerja sta zapustila 6 nedoPogovor z inž. Julijem Kavškom, vodjem
letnih otrok, ki bodo v oskr
obrata za oskrbovanje javnih površin pri
bi pri francoskih oblasteh.
novomeškem komunalnem podjetju, o pro
Motiv dejanja še ni raziskan.
metni signalizaciji
-š

■ Peljete se po lepi ravni cesti, nikjer nikogar,
nenadoma p a . ..
■ Potem pridejo miličniki, preiskovalni sodnik
in kombi pogrebnega zavoda.
■ Postali site x-ta sm rtna žrtev.
■ Sm rt se ne napove. K ar pride. Bliskovito.
Najbolj žalostno pa je to, da človek nikoli ne ve,
kdaj in h komu.
■ Brž ko sedete za volan, ste lahko že njena
naslednja ž rte v . ..
■ . .. ali pa kandidat za invalida.
■ Pa čeprav vozite samo po Dolenjskem!

Kolikor za znake,
toliko skoz okno?

Še o vlečnih
vrveh!
Ko sem prebral v Dolenj
skem listu odgovore Jožeta
Prosenečkega (»Večina — do
bri vozniki!«), mi je prišlo
na misel, da bi se oglasil.
Tovariša Prosenečkega po
znam že najmanj deset let
in vem, da je imel takih nev
šečnosti kot jo je opisal, še
več. Imefl je še srečo, da je
čakal na tovornjak z vlečno
opremo samo dobro uro. Me
ni se je zgodilo, da sem ča
kal dlje, pa še druge sitno
sti in neprijetnosti sem imel.
Da se to tudi v prihodnje
ne bi dogajalo, smo pri nas
opremili službeno vozdlo z
vrvjo. V veliko zadovoljstvo
nam je bilo, če smo lahko
komu hitreje pomagali iz ne
sreče.
Pred leti sem predlagal
pristojnim, naj bi za vsa vo
zila predpisali vlečne vrvi za
samopomoč. Hkrati sem pre
dlagal, naj bi imela službena
vozila milice vsaj jekleno
vrv. Moji predlogi niso bili
ugodno sprejeti. Če zdaj zno
va govorim o tem, kako po
trebno bi bilo, da bi imela
službena vozila milice jekle
ne vrvi, delam to zato, da
bi moj predlog naposled ra
zumeli in ga sprejeli. Upam,
da me bodo v tem podprli
tovariš ProseneČki in drugi
stanovski kolegi, pa tudi vsi
porabniki cest.
DE2URNI PM KFJŠKO:
IVAN ERJAVEC

■ Polomljeni ali druga■ če poškodovani pro■ metni znaki v Novem
■ mestu prebivalcev ne
■ kažejo prav v najbolj■ ši luči. Kaj mislite o
■ tem?
»Od 250 prometnih zna
kov, kolikor jih je trenut
no na ožjem območju No
vega mesta, jih je treba
tretjino vsako leto obno
viti ali na novo postaviti.
Za to pa ne gre malo de
narja, lani smo morali od
šteti kar 18.000 din. Po
vsem razumljivo je, da je
to izgubljen, skocz okno
vržen denar.«
■ Kdo nadzoruje znake
■ in drugo prometno si■ gnalizacijo?

»Imamo
človeka, ki
sproti sporoča o okvarah
znakov. Meščani se na to
ne spomnijo, tudi sami
vozniki ne. Drugače pa je,

kadar je treba orati za
sneženo. cesto ali ulico.
Tedaj se ljudje oglašajo z
vseh strani.«
■ Ali je Novo mesto že
■ dovolj opremljeno z
■ znaki?
»Ne. Mesto se poveču
je, dobiva nove ceste in
ulice, ki jih je treba pro
metno opremiti. V ta na
men gre okoli 6.000 din.«
■ Označevanje prehodov
■ za pešce z barvo ni
■ trajno, tako se zlasti
■ po večdnevnem dežev■ ju ali pozimi dogaja,
■ da ljudje ne vedo, kje
■ bi prečkali cesto. Kaj
■ predlagate za izbolj■ sanje?
»Poleti označevanje z
barvo kar zadošča, vpra
šanje pa je, kako označiti
prehod pozimi, ko je na
cesti sneg. Zakon določa,
da je treba prehod ozna
čiti z zato predpisanim
prometnim znakom.«
■ Kaj poleg tega še
■ predlagate za boljšo
■ ureditev prometne si■ gnalizacije v Novem
■ mestu?
»Nujno bi morali ozna
čiti prednostne vpadnice v
Novo mesto. Tranzitni
promet skozi mesto se
vsako leto povečuje, prenekateri voznik pa se za
radi pomanjkljivih označb
zmede, po nepotrebnem za
ide v drugo ulico in tako
ovira promet.«
I. Z.

PRED NOVO SEZONO ŠPORTNIH NASTOPOV

Delavske igre na razpotju
Prilagoditi tekme moči nasprotnikov in razpo
rediti delavske športne igre skozi vse leto
D elavske š p o rtn e ig re so s e na
D olenjskem v z ad n jih le tih prav
lepo razm ah n ile. P osebno sp o d b u d 
n e uspehe so dosegli v N ovem m e
stu , K rškem in B režicah, k je r so
k o m isije za re k re a cijo in delavske
š p o rtn e igre p ri o b čin sk ih sin d i
k a ln ih svetih že tu d i n ajb o lj p o 
d ro b n o izdelale p rog ram e p rire d i
tev. V zim skih delavskih ig rah je
p rišlo že tu d i d o m edobčinskega
sod elo v an ja, saj s ta k ršk a in novo
m ešk a te r d elom a tre b a n jsk a o bči
n a zad n ja le ta sku p n o - p rip rav ili
tek m e v C rm ošnjicah.
O benem p a je tre b a op o zo riti, d a
je sed anji sistem tek m o v an ja doži
vel svoj vrhunec in ga bo bržkone
tre b a sp re m n iti, d a bi v n asled n jih
letih m ožičnost in k v a lite ta ne n a 
zadovali.
G re p redvsem za dvoje stv ari:
d elavske špo rtne igre so z ad n ja
le ta postale ta k o m nožične, d a v
posam eznih občinah te k m u je več
k o t 1.000 delavcev-športnikov. P ri
tem je tre b a u p o štev ati, d a so kva
lite tn e razlik e m no g o k rat očitne,
saj ob tak ih delavcih, ki so d elu je
jo le rekreativn o , n asto p a jo tu d i
izkušeni šp o rtn ik i. P rav zato bi

b ilo bržkone p rim e m o siste m te k 
m ovanj p rilag o d iti, d a b i se vsaj
v začetk u srečale p o m oči izena
čene ekipe.
. P rav ta k o je n a sp o red u te k m o 
vanj iz le ta v le to več š p o rtn ih p a 
nog. Z ato zlasti v m a n jših delov
n ih k o lektiv ih n i re dk o st, k o ne
k a te ri delavci tek m u je jo v p e tih ,
šestih ali še več disciplin ah . P rav
b i to re j bilo, d a b i tek m ov an ja
raztegnili tu d i časovno, n e p a da
b i jih , ta k o k o t je zdaj zvečine
v navadi, u tesn ili v n ek aj spo m la
d an skih in jesen sk ih tednov.

Od tu in tam

■ KRŠKO — V telovadnici TSS
K ršk o je b ilo p rija te ljs k o nam iz
n o ten išk o sre ča n je m ed ek ip o D ija 
škega d o m a in igralci TVD P a rti
zan Leskovec. D ijak i so b ili b o ljši,
saj so zm agali z 9:0. V ekipi TSS
K rško so ig rali: Ahačič, Ile r in
K rašovec, v gostujoči ekipi p a T ra
ta r, R adi in B izjak. (I. A).
J. SPLIIIAL
■ NOVO M ESTO — V n a d alje 
vanju občinske k egljaške lige so
b ili doseženi nasled n ji rezultati:
G ozdar : K rk a 453:467; P io n ir :
P artizan 499:512!; Železničar : I s t r a
547:450. V v o dstvu s ta Železničar
in L u k nja s 6 to čkam i. (J. M .)
■ LJUBLJANA — N adaljevalo
se je zim sko rep u b lišk o rok o m etn o
prv en stv o v B in C sk up in i — m o 
V
soboto in n ed ljo so k eg 
ški, V B sku p in i je nekoliko r a 
ljači novom eške K R K E sode
zo ča ra la ekipa G rosupljega, k i Je
lovali n a k valifik acijskem tu r.
doživela dva poraza. V C skupini
n irju za vstop v I. rep u b lišk o
p a tu d i N ovom eščanom n e gre, saj
k egljaško ligo v Žalcu. N ovo.
im a jo že tr i p o raze. R ezultati: R a
m eščani so p rije tn o p resen e
deče : G rosuplje 12:6; G rosuplje :
H ra stn ik 15:11; C elje II : G rosup
tili! V k o nkurenci p etih ekip
lje 16:7 in K am nik : Novo m esto
so n epričakovano osvojili prvo
15:13. (S. V .).
m esto in s tem im a jo lepe
■ VAVTA VAS — V prdjateljsem
m ožnosti d a dosžejo svoj n a 
k
o šark arsk em sre ča n ju so člani k o 
men. T ekm ovanje se b o n a 
N a p rvi seji novoizvoljenega iz
šark arsk e sak cije SD »Jožica V en
d
aljevalo
še
to
soboto
in
n
e
vršn eg a o d b o ra ObZTK K rško so
turini« v dveh zanim ivih tek m ah
deljo, ko n asto p i še 5- p re 
ra sp ra v lja li o n u jn o sti uvedbe ob.
Franc Mestek, Slobodan Ivič, Štefan Cimer (v zgornji vrsti od leve pro ti desni),
prem agli n ek d an je člane šolske ek i
ostalih ekip. Š tiri n a jb o ljše
činskih ligaških tekm ovanj v odp e. P ri fa n tih je b il re z u lta t 53:32,
Franc Gornik, Tone Šporar, Tone Praznik (spodaj) — (Foto: Slavko Dokl)
»kipe iz tega tekm o v an ja se
b o jk i, ro ko m etu, nam iznem te n i
p ri d e k letih p a 36:12. N ajb oljšo
bodo uvrstile v republiško
su , šah u in k eg ljan ju . Vsi o d .
ig ro v teh dv o bo jih so pokazali:
ligo.
b o m ik i
so
ta k šn a tek m ov an ja
Jože D ular, Iv ica Jak še, M ira FaK ončni v rstn i red: 1. KR.
p o d p rli, - k a jti
le tak o se bo
leskini in M ojca M ajer. (J . P .)
KA
(K a rp lju k , Ja rc , Zida■ KRŠKO — Čez n ek aj dni bo
šp o rtn a dejav n o st o d vijala n a č rt,
nek,
F a b ja n ,
T u rk , R odič,
do začeli u p o ra b lja ti n a d K o sta
n o vse leto. D oslej so se nam reč
K
rušič,
Mrzlalk)
12.848
keg.
njev
ico novo pren o sno sm učarsko
š p o rtn ik i srečavali 1 e n k ra t n a
Ijev; K oper 12.767; 3. Nova
vlečnico — p rv o v Spodnjem Po
ileto, in to n a zelo n ap o rn ih tu r
V
sob o to , 24. ja n u a rja , se je m an, 2. Ivačič, 3. Penko; TONE 4. G ornik 2; 5 6 Š k e rlj in C izelj
sav ju . Z nana Švicarska to v arna, ki
Gorica 12.706; 4. AERO Ce.
n irjih , v o kviru tekm ovanj n a d e
p rič e l v K očevju šahovski tu rn ir ŠPORAR (N . M .) — 1. Ivačič, 2.
1. P očakati bo tre b a le do b er te 
je izdelala vlečnico, je obvestila
lje 12.639 , 5. LITOSTROJ L ju 
lavskih šp o rtn ih igrah. U gotovili
d v an ajstih
prvokategornikov
in Penko, 3. O sterm an; STEFAN C I. d en, p a bom o vedeli, kakšen bo
n aročnika, tem eljn o izobraževalno
b lja n a 12.322.
m o jstrsk ih kand idato v v spom in M ER (K O ČEV JE) — 1. Ivačič, 2. resnični v rstn i red .
so, d a bodo prav tak šn a ligaška
S. DOKL
sk
u p n o st K rško, d a je ta že na
P o čakati bo tre b a še en te.
tekm o v an ja m ed šp o rtn im i o rg a 
n a tragično prem inu leg a m ladega O sterm an, 3. Penko; TONE PRAZ.
p o ti. Ce bod o snežne razm ere ugod
d en, p a bom o videli, če Je
kočevskega šah ista Alojza O bra. N IK (K O ČEV JE) — 1. O sterm an ,
n izacijam i v občini prip o m og la,
n
e,
bo nova vlečnica že leto šnjo
kegljačem K R K E uspelo!
novica. V h o telu Pugled se je n a 2. Ivačič, 3. Cizelj.
d a b o sta m nožičnost in k v aliteta
zim o o b rato v ala d o spom ladi. (L.
o tv o ritv i zbralo veliko ljub iteljev
še bolj p o ra sli.
L. H .
Zbrali so sve točke in dobili n a
H .)
šah a , ki so n e strp n o p ričak ov ali sledn ji v rstn i red: 1. O sterm an
■ NOVO MESTO — N a h itro p o 
o tvo ritev n ajvečjega tu rn irja n a 29,5; 2. Ivačič 27,5; 3. Penko 11,4;
Na kočevskem šahovskem tu r  teznem šahovskem tu rn irju za ja 
K očevskem .
n irju so od igrali š tiri kola. Pri- n u a r je ig ralo 13 šahistov. Zm agal
T u rn ir je otvo ril Lojze P e te k <
je tn o je presen etil dom ačin Štefan je B ogdanovič, ki je osvojil p re 
NAŠ RAZGOVOR
pred sed n ik občinske zveze za te!
C im er, ki je zabeležil tri pom em  hodni p o k al. Za n jim so se ra z 
Penko, PetKovic,
lesno k u ltu ro . Pozdravil je n a sto 
bne zm age. Porazil je celo dva v rstili Š p o rar,
p ajo če, izrekel prizn an je kočev.
m o jstrsk a k a n d id a ta in si s tem S čap in d rug i. (J . U .)
■Š E N T J E R N E J — č ep rav je
sk im in n ek aterim lju b ljan sk im
p riig ra l m ožnosti, d a doseže n a 
delovnim o rganizacijam za fin a n č 
slov m o jstrsk e g a
k an d id ata.
V zim a, delo šolskega »Športnega d ru 
no p o d po ro tu rn irja in prizadev.
glavnem teče tu rn ir tak o , k o t sm o štv a »Polet« ni zam rlo. M arljivi ‘
n im kočevskim org an izato rjem .
predvidevali,
p
reseneča
n
as
p
a član i d ru štv a n asto p a jo v sm u ča r
Čas bi že bil, da se gostinci bolj približajo
P rvo potezo je potegnil b ra t poslab začetek novom eškega m o js tr sk ih tekm o v an jih te r v šahov
ski,
stre lsk i in nam iznoteniški
kojnega
O
bran
o
vica
in
se
zahvalil
skega k a n d id a ta Ig o rja Penka.
razvijajočemu se dolenjskemu smučarskemu
o rgan izato rjem da so se n a t-a-lrR ezultati: I. kolo: Mestek *— sekciji. N a občinskem prvenstvu
središču v Črmošnjicah pod Rogom
5an način oddolžili Lojzetovem u
Osterman 0:1; Gornik — Praznik v sm u čarskih skokih Je n asto pilo
spom inu.
rem i; Ivič — Š k erlj remi; Ivačič 17 članov d ru štv a in so se vsi
P red začetkom tu rn irja sm o vseh
— Vavpetič rem i; Šporar — Čimer b ree Izjem e odlično odrezali. V
d v a n ajst udeležencev a n k etira li in
0:1; Cizelj — Penko 1:0; 2. kolo: so delovanju s SD Š entjern ej so
A ndrej Peric, prizadevni sm u ča r
dobili
n
asled
nje
m
n
enje
o
m
ožnih
Penko —■ Praznik 1:0; Gornik — posam ezni skakalci sodelovali tu 
ski delavec iz Novega m esta, sodi
zm agovalcih tu rn irja .
Mestek 1:0; Osterman — Ivič re di n a sm u čarskih tek m ah v sk o 
m ed tiste šp o rtn e delavce, ki im a 
jo nem alo zaslug, d a je dan es del
mi; Škerlj — Ivačič remi; Vavpe k ih t G uncljeh in K isovcu p ri
SLOBODAN IVIC (K O Č EV JE) —
no u sposobljeno d o lenjsko sm u
tič — Šporar 1:0; Čimer — Cizelj Z agorju. Zelo d elavna je tu d i ša 
1. Ivačič, 2. O sterm an , 3. Penko;
č arsk o središče v C rm ošnjicah. K ot
1:0; 3. kolo: Ivič — Gornik remi; hovska sekcija. Z v ajam i so člani
VLADO
IVACIC
(DOMŽALE)
—
d rug i njih o vi so tru d n ik i je tu d i on
Mestek — Praznik remi; Ivačič — te sekcije začeli že v zgodnji je 
'žrtv o val nešteto u ro , d a je v Č r
I. O sterm an , 2.Penko, 3. G ornik;
Osterman remi; Šporar — Škerlj. seni in v d ecem b ru org anizirali
Prva
m o šnjicah kaj videti.
TO N E ŠK ERLJ (N . M .) — 1. O.
0:1; Cizelj — Vavpetič remi; Pen tu rn ir za prvenstvo šole.
G erm an ,
1 Ivačič,
3. Penko;
ko — Cimer 0:1. 4. kolo: Praznik t r i m e sta so zasedli: B ojan Prud— Ali moči smučarskim delav
IIC, Leopold Bučar in Jože Bučar.
FRANC
M
ESTEK
(K
O
ČEV
JE)
—
—
Cimer
remi;
Gornik
—
Ivačič
cem pohajajo?
1. O sterm an, 2. Ivačič, 3. G ornik;
remi; Škerlj — Cizelj remi: Oster- Izredno štev iln a in tu d i delavna
»Ne, vendar n a d a ljn ja izgrad nja
VID VAVPOTIČ (DOMŽALE) —
man — Šporar 1:0; Vavpetič — Je tu d i stre lsk a sekcija. Za s tre l
zim skega
sm učarskega
središča
I. O sterm an , 2. Ivačič 3. Penko;
Penko remi; Mestek — Ivič prelo stv o je n a šo b največje zanim a
p resega naše skrom ne m oči. S p r i
n je. Na tekm o v an ju pa p rvenstvo
FRANC GORNIK (K O Č EV JE) —
ženo.
z ad evnostjo sm u čarsk ih delavoev
1.
Ivačič,
2.
O
sterm
an
3.
Penko;
Vratni red po četrtem k»lu: 1. šole so n a jb o ljša m e sta zasedli
sm o p rišli do tega, d a že lah k o
IGOR PENKO (N . M .)‘ — 1. O ster, LOJZE PETEK, predsed Cimer 3,5; 2. Osterman 3; 3.—5. J o ie Mencin, Slavko Trampe in
govorim o o bodočem dolenjskem
m a n , 2. Ivačič, 3. Š kerlj; RUDI nik občinske zveze za te Škerlj, Vavpetič, Gornik 2,5; 6 .- 7 . Vinko Zagorc. Spom ladi, ko bo
sm učarskem »raju«, zdaj pa n aj
Ivačič, Cizelj 2; 8,—10. Praznik, izginil sneg, pa b odo začele delaOSTERMAN (K O Č EV JE) — 1. Iva.
d ru g i n a d alju je jo načeto.«
lesno kulturo v Kočevju, Penko, Ivič 1,5; 11. Mestek 0,5 in ti še ostale sekcije, predvsem a t
6ič, 2. O sterm an, 3. Penko; FRANC
—Kdo n aj to re j prevzam e šta
je otvoril šahovski turnir. 12. Šporar brez točke.
I. S. letska, ro k om etna in nogom etna.
C IZELJ (DOMŽALE) — 1. O ster.
feto?
(J. K .)
»Nisem m islil na štafeto , ere za
H I NOVO M ESTO — V p o n e
vedno večjo zahtevnost tega sm u 
deljek, 2. fe b ru a rja , se p ričn e š a 
čarskega k ra ja , č a s Je. d a p o p ri
hovski tu rn ir za p rvenstvo Nove
m e jo gostinci, tu risti ali kdo drug.
ga m esta. P ravico n asto pa im ajo
S tem d a bi oskrbovali vlečnice,
vsi d ru g o k a te g o m ik i, p rv ok atego r
zagotovili prenočišča, u red ili p re 
niki in m o jstrsk i kan d id ati. Za
h ran o , plužili p o t te r p resk rb eli
tu rn ir se lahk o p rija v ite v šahov
p rim em o reklnm o, bi lju d i kaj
Za uspešno delo k lu b a m o ra jo skem klu b u v p etek, 30. Jan u arja,
P red dnevi so im eli nogom etaši
D osedanje d elo Je b ilo u spešno,
lahko p riteg n ili pod Rog. R es ne
NK M im a redni letn i občni z b or, zla sti če upoštevam o po m an jk an ja zagotoviti 21.000 d in a rje v ; nogo. o d 18. do 20. u re in v ponedeljek
vem , kdo je lah k o b o ter! V endar
n a k aterem so pregledali sv o jo terenskega k a d ra
in (lnanSnlh m etaši u p a jo , d a b o to u p rav n e, p red začetkom tu rn irja na tel. St.
Je že to lik o narejenega, d a se sp la 
Andrej Peric, prizadevni d ejav no st v pretek lem le tu in sredstev. Po p ro g ram u b od o no- m u o d b o ru u spelo. T ren ersk e za. 21-188.
(V. P oljanšek)
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■k i delavci zapuščate Črmošnjice?
O bčnega zb o ra se je u d« ležil( kem . P io n irji p a se b odo v klju či, n apred ov ali. N ovoizvoljeni u p ra v  bilo
na
sm učarskem tečaju 46
39 članov te r pred stavn ik o v druž. l i v p io nirsk o nogom etno ligo, * ni o d b o r bo n a p rv i seji izvolil sm učarjev iz v a v to v sk e . osnovne
»N ikakor, radi
bi u redili še
— Morda še kakšna pripomba? b enopolitičnih o rganizacij z M irne. k a te ri b odo Ig rali d o lenjski klu  Še p red sed n ik a In s e k re ta rja k lu  šole. Seznanili so se s sm u ča r
krožno vlečnico. K er im am o že ta 
ko veliko opravkov z organizacijo
b a.
A. T. skim i veSčinami in precej n a p re 
»Zdravilišče D olenjske Toplice m O bčnem u zbo ru je p risostvoval b i.
raznih tekm ovanj, bom o vedno v zim sko središče bi lahk o k o ristn o tu d i tehnični se k re ta r NPL to .
dovali. V odili so jih sm učarski
Č rm ošnjicah.«
sodelovala.
v ariš S petič, ki Je k lu b u izročil
v a d itelji N ovinec, V iran t, H rov at,
spom insko d iplom o ob 50-letnld
D ular in Lukan.
(J. P.)
nogom etne zveze Jugoslavije.
■
KRŠKO — O dbor TVD P a r
tizan K rško je zadnje čase m oč
no »utrujen«. Vse kaže, d a leto s
ne n am erav ajo p rire d iti v te lo 
vadnici trad icio n aln e m aškerade,
V Krškem se je sestal izvršni odbor občinske ki je b ila vsako leto d o bro o b i
sk an a in so bile vstopnice že v
zveze za telesno kulturo in sprejel smernice za p re d p ro d a ji razp rod an e. T akšna
Pred dnevi se Je v K rškem se.
p rired itev b i p rav gotovo re šila
nadaljnje delo — Predsednik je Vid Budna
s ta la k o m isija za š p o rt p ri občind ru štv o dolgov, v k a te rih se kop
skem sin dikaln em sv etu in sk len i,
Za/vzeli so se tu d i, d a bd ponov. lje še nekaj časa. Vse kaže, d a
P isa li sm o fe d a se je p re 
la, d a nugpiše d ruge zim ske d e 
odgovorni člani v d u štv u n e m a 
lavske šp o rtn e igre v k ršk i obči, te k li ted en ▼ K rškem se sta l is- n o uvedli sk lad za telesno k u ltu , ra jo d e n a rja in čakajo sam o na
v ršn i o d b or o b čin sk e zrverae za te . ro , sred stv a vanj p a bi p ritek a la
n i za leto 1970.
tisteg a iz občinskega proračvrm .
D ogovorili so se, da b od o d a lesno k u ltu ro občine K rško. Ob n a več načinov.
>
P retekli teden so d arov ali kri n a novom eški tra n sfu z ijsk i
=
O bčinska zveza b o sk licala 4. le .
tu m e posam eznih tekm ovanj d o lo  te j prilo žn o sti Je bilo izvoljeno
p o staji: Jože Srebrnjak in Milena M oie, č la n a M ercato rja,
S
čili kasneje, tek m o v an ja pa b o  novo vodstvo, razen teg a p a so o b  h ru a rja sestan ek , n a k a te re m bo.
Novo m esto; Marija Dule, Jožica Bučar in Ana Hrovat, čla=
d o n a sm u čiščih n a d K ostanjevico. ravnavali še n e k atera važna v p ra  do p riso tn i člani Izvršnega odbo 
nioe d ijaške k u h in je . Novo m esto; Alojz Pavlin, član IMV
=
r a te r p re d stav n ik i vseh osnovnih
K rški sm u čarji se bodo p o m erili šan ja .
Novo m esto; S tane Pelko, tra k to ris t iz O brha; Marija Sre.
=
v sm uku, slalom u in san k a n ju .
Novi o d b o r Je razp rav ljal o fin an  telesnovzgojndh o rg anizacij. T ja bobrnjak, g osp o din ja lz Potovega vrha; Marjan Marinčič, d)=
d
o pred stav n ik i p rin e sli p re d ra 
Z anim anje za tek m o v an je Je pre- c ira n ju telesnovagojno dejavn o sti v
Jak novum eške gim nazije; Janez Blažič, delavec z V elikega
=
o o jin je, upam o, d a bo organ tea. o b čini. U gotovil Je d a le tn a do. čune za d ejav n o sti v te m le tu . N a
S latn ik a; Alojz Srebrnjak, Leopold Srebrnjak in Franc RaEH
ta c i Ja občinske Skupdčine v m esteu osnovi teh b o poteffh zveza zah .
to rjem zim a n ak lo n jen a.
dež, k m e tje z V elikega S latn ik a; Marija ICrlah, g osp o din ja
g
25.000 d in za delo ObZTK in vaeh tavala o d občinske skupščine s re d 
z V elikega S latn ik a; Marija Ivančič, g o sp od inja fes D ružin=§
je n ih številn ih osno v nih organi. stv a za p o tre b e telesn e vzgoje v le 
ske vasi; C11ril Keničar, član K rke. tovarno zdravil. N ovo
=
Februarja: občni zbor nzaoJJ
ne bo zadostovala. Izvršni to šn je m letu .
m esto; Ana Mikec, g ospodinja t M alega S latn ik a; Tončka
=
o d b o r Je sklenil, d a se m o ra vse
D ogovorili so se tudi da bo
TVD Partizan Kočevje
M avsar in Julka Brulc, g ospodinji iz S m olenje vasi; Mina
=§
fin a n c ira n je telesnovagojne d ejav  morala občinska zreaa kadelati pro.
Irt, član N ovoteksa, Novo m esto; Alojz Staniša, član El ek==
V začetku m eseca fe b ru a rja bo n o sti v občdnd o p ra v lja ti prota gram n bodočo dejavnost. Prt
tro teh n e . Novo m esto; Francka Slejkovec, g o spodinja *
H redni občni tfbor TVD P artizan ObZTK, in n e p re k o O bS, k o t m tem bo m orala b iti pobudnik ras.
M alega S latn ik a; Ana Ogrinc, g osp o din ja iz Sm olenje vasi;
K očevje. T o b o eden n ajv ažn ejših je zd aj d o g ajalo . V se vloge za p o . ličnih občinskih prvenstev ( t odJožefa PovSe, g osp o din ja iz G oriške vasi; Tončka Zupanc,
obrtnih zborov, o d k a r o b sto ja to m oč m o ra jo nato p rih a ja ti n a bojkl rokom etu, plavanju IM .),
gosp od inja iz V elikih P o ljan .
d uštvo P red občnim »barom n a m ObZTK. T ak o b o tovrftni o d b o r Skratka, treba Je Izdelati poseben
je n aš d p lsn ik Andrej Arko p o slal sezn anjen i vsem i p o tre b a m i os. program, k* b o poAivll telesno.
d a lj« aestavek, ki ga bom o o b ja  n o vnlh organizacij in bo laAJe spi« , vsgojoo dejavnost T k r « d občini.
vili v p rih o d n ji številki.
IH IIIItM IH IH H m illM m iM H IM IH IIH IH H IM IM lItm M IIH M im iM U M IIM ItM IH M M M m iM tM M IIi
m lja l d o g ajan je.
L. HARTMAN

Ali je KRKI
uspelo?

Več občinskih liga
ških tekmovanj

Ples lesenih figur v Kočevju
— .

Štefan Cimer
presenetil

Do tu mi, zdaj pa naj drugi!

Mirenčani bodo odigrali 30 tekem

Odslej resneje delati!

*

Hvala za vašo kri;
ki rešuje življenja!

V Krškem ne mi
slijo počivati

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

BLIŽA SE 10. FEBRU/VR, DAN VESELJAKOV
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Se bodo zdramili tudi gadje in belouške? Kako bodo pustovali drugi?
„ M o ja s in č k a s t a s in o v a z a d r u g e ...“
| PRED ŠTIRIMI LETI je v sušilnici zadruge v
Erdeviku pri nenadni nesreči izgubil življenje delavec
Andrija Kubečka. Vdova Katarina je ostala s sinčko
ma Miroslavom in Vladimirom sama na svetu — toda
ne brez pomoči; takole pripoveduje:
»Hvala kolektivu vaške zadruge, ki mi je pomagal,
zares pomagal... S traktorji mi zorjejo zemljo, pripe-'
ljejo domov drva za ogrevanje, vsak mesec mi dajo ne
kaj denarja za fantka, ki imata razen tega vsak hranil
no knjižico s po 10.000 dinarji. Toda to še ni vse: ko
bosta odrasla, bosta deležna štipendije naše zadruge za
študij v srednji šoli in tudi na univerzi, če bosta želela
študirati. Zadruga jima bo potem zagotovila tudi de
lo ...«
Tako sta 5-letni Vladimir in 9-letni Miroslav postala
skrb zadružnega kolektiva, ki ni pozabil svojega zve
stega delavca.
(»SREMSKE NOVINE, Sremska Mitroviča —10.1.1970)

Brežičani bodo svojega pu
sta objokovali v Prosvetnem
domu 9. januarja zvečer,
»štirje kovači« bodo razteg
nili svoje mehove, da bi še
bolj razveselili karnevalsko
vzdušje. Karnevalsko društvo
bo pripravilo vse potrebno za
svojo prireditev, ki bo na dan
velikega praznika: klub copa
tarjev je umrl, kaj nam bodo
pripravili letos? Zaenkrat je

to še skrivnost, ki jo nosijo
vrhovni poglavarji v svojih
— že pustno pobarvanih —
glavah.
Pustni poročevalec nas bo
obvestil o zanimivih in okro
glih s tega konca Posavja,
krške Pustne novice ne bodo
prizanesle nikomur.
Trebanjci in mokronoški
»larfarji« ne bodo hoteli za-

Hej, pustni veseljaki, »larfarji« in »copatarji«, gadje in
belouške, šelme in maškare:
stopite na plan! Vaš čas pri
haja, 13. februarja bomo za
prli resnost, pozdravih bomo
smeh in norčije. Pust je naš
patron, vzemite ga za svoje
ga, veselite se z njim, poma
gajte mu pomesti resnobo in
žalost iz vseh kotov in zapeč
kov, smejte se, veselite se,
poglejte za krofi!
Ne bomo žalovali za metli
škimi gadi in belouškami, ki
so zmrznili, čeprav ni nobe
nega mraza, ki ne morejo na
pla^, čeprav je letos kačje
N t PUSTOVANJE
sline več kot kdaj doslej!
Zakaj bi žalovali, če vesoljna
v Č a te š k e to p lic e
gadja zalega ne bo izobesila
svojih zastav, "Če s Kopaševičeve hiše ne bo vihrala za
V soboto, 7. februarja,
stava najbolj strupenega ga
da. Franc Jožef, ki je nadzo
bodo igrali
roval pred leti belokranjsko
železniško progo, jim je vzel
CRVENI KORALI*
zadnje moči, stari so kot on
sam, mi pa se bomo povesili
v torek, 10. februarja,
drugje.
pa bo ob spremljavi
zagrebškega orkestra
Zlomka, saj nam nikjer ne
pel
povedo, kaj bodo naredili: vsi
hočejo presenetiti tudi samega
VICE VUKOV!
preljubega pusta! Kostanjeviške šelme nas ne bodo razo
čarale, kot vedno doslej bodo O Za lepe maske je pripravljenih več nagrad!
po dolenjskih Benetkah upri
zorili pravo pustm predsta • Vstopnice po 30 din rezervirajte v recepciji zdravo; tako, kot se za staro in S vilišča!
dobro tradicionalno priredi
tev spodobi.

n

a

s !

ostajati, v mestu ob Rinži in
v središču suhorobarske obr
ti se tudi pripravljajo na do
stojen sprejem spoštovanega
gosta, ki bo nasmejan prišel
med nas.
Novomeščani, ti so kot Be
lokranjci, čeprav so Gorjanci
vmes. Nobenega pravega za
nimanja ni, nekdanji običaji
so pozabljeni; kaj niso bili
stari pustni sprevodi prav za
bavni, kaj niso pošteno in od
krito, pa v šalo zavito, po
kazali mnoge naše grehe in
napake? Zakaj bi se jih po
tem danes sramovali, kaj nam
bodo zadoščala pustna raja
nja v hotelih? Se je čas, sla
ba dva tedna nista dolga, a
tudi ne tako kratka, da bi
se ne dalo nič več narediti.
Kje bo najbolj zabavno, kje
bo pust najdlje in najbolj po
vzdignil svoj glas? To, kar je
danes še skrivnost, se bo raz
jasnilo prav kmalu. Kam to
rej: v Šentjernej ali Brežice,
Kostanjevico ali Krško, Mo
kronog ali Belo krajino ali v
Sevnico? Na plan torej, pust
ni veseljaki, izkažite se, izka
žite tako, kot še nikoli do
slej!

L e č e v lje s o d i n a j
k o p ita r!
Kmt tijskemu tehniku Ja
nezu »_ Kočevja je bilo nekoč
dovolj nestrokovnih pripomb
o kmetijstvu, ki jih je dajal
njegov znanec pravnik, pa je
usekal:
—Zato pa je tako slabo z
našim kmetijstvom, ko se
vsi vanj vtikajo!
Pravnik, kmečki sin, pa
mu je vrnil:
— Zakaj se ne bi ko smo
bili ™ še pred kratkim vsi
kmei. !

rek o rd !
Najbrž še ne veste, da
nosi Novo mesto, kot vse
kaže, v Sloveniji avtomo
bilski rekord! Seveda ne
hitrostnega, čeprav je tu
di v našem mestu precej
nadobudnežev, ki radi dir
kajo po mestnih ulicah,
pač pa po številu avtomo
bilov. V Novem mestu je
toliko osebnih avtomobi
lov, da pride en osebni av
tomobil na 4 prebivalce!
Nič čudnega torej, če je
na parkiriščih v mestu to
likšna gneča in če mora
pešec temeljito pogledati
na levo in desno, preden
i prečka cesto, da ne bi po
nepotrebnem prodajal glaHve!

K n a p n a iz p itu
Pred leti so kočevski ru
darji opravljali nekakšne iz
H e n rik H u d o ro v a c
pite. Nekemu rudarju ni in
u p o r a b il s ilo b r a n
ni šlo Eden izmed članov
komisije mu je hotel poma
Henrik Hudorovac, obtožen,
gati:
da je 3. maja lani ubil 48-let— JVo, pa povej kaj o tej Mi
nega Cirila Brajdiča, je bil
E d in i i n ž e n i r : „ n e s t r o k o v n j a k ”
cevi.
15. januarja letos na obrav
Rudar je debelo pogledal
navi oproščen krivde, ker je
| DVE LETI JE DELAL inženir Djordje Djordjević
cev, prtem pa komisijo:
senat novomeškega okrožnega
kot tehnični vodja v zaščitni delavnici »Vuk Karadžid«.
— Tj sploh ni nobena cev, Kresetovi iz Trstenika; mesec dni stari Tonček se gre sodišča ugotovil, da je deja
V oktobru lani pa ga je delavski svet prestavil na de
ampak je ror!
je na peči. (Foto: M. L.)
nje storil v silobranu. Seveda
lovno mesto referenta za nabavo in prodajo. Spremem
sodba še ni pravnomočna.
bo so speljali z odločbo, v kateri piše, da ta edini
Kot smo že poročali, je pri
(strojni) inženir v delavnici »ne ustreza s svojimi stro
šlo v gozdu pri Prevolah do
p o s le :d e h g o v o r i c v m ir e n s k i d o lin i
kovnimi sposobnostmi«. Za delovno mesto referenta za
hudega obračuna med Braj
nabavo in prodajo pa je potrebna višja strokovna izo
diči in Hudorovci. Ciril Braj
brazba komercialne smeri. Ali bo Djordjević zdaj ustre
dič je od Henrika Hudorovca
zal zahtevani strokovnosti? — Kaj hočemo, okusi so
zahteval, naj se takoj izseli
različni, če gre za diplome!
„ D
a
b i
p r o d a l a
l a s t n e g a
o t r o k a ! ? “
iz kraja, kjer je bival sam,
ali pa mu stori najhujše. Ko
(»NARODNE NOVINE, Niš — 9. I. 1970)
se je Henrik Hudorovac za
čel umikati, mu je poskusil
O k o li r e v n e K r e s o to v e d r u ž in e s o s e n a p l e t l e k a j č u d n e t r d i tv e
Ciril Brajdič to z orožjem
preprečiti.
Tedaj je Hudoro
ram
dobiti
za
otroke.
Kdaj
Poklicala je moža Alojza,
šlo je od ušeš do ušes kot vsaka slaba novica.
F r a n c o z in B e lg ijk a v D u b ro v n ik u
vac sprožil — zaradi Brajdi
Eni so z gotovostjo zatrjevali: »Otroka je prodal, šti ki je pripravljal drva za hišo. delajo na občini?« je Alojz go čevih groženj je namreč tudi
ri nove tisočake je dobil zanj. Kakšen oče, če je' to Otroka sta- se mu obesila po voril bolj sebi kot drugim, on hodil oborožen — in smrt
M e d v e je k : s o s e d
n e
m a r a
s o s e d a !
■ KOMAJ JE ODPOTOVALA iz Dubrovnika, kjer
naredil!« Drugi so se izmikali: »Nekaj sem slišal o nogah. Zaradi lažje govorne kot da hoče sam sebe pre no zadel Brajdiča.
je preživela novoletne praznike, je belgijska turistka
tem; morda je res, morda ni. Mogoče je le šala, hudo napake je težko spravljal pričati, da mora nekaj ukre
Liset Levenngne odkrila, da ji manjka v prtljagi ruta,
stavke iz sebe, tudi otroka niti.
neslana.«
Sovraštvo
v
vasi
M
edvejek
Sosed
na
soseda
z
bombo
in
sekiro
Pre
v katero je zamotala svojo zlatnino. Iz Bruxellesa je
sta za svoja leta malo govo
••••••••••••••••••
tepla sta nosečo žensko, ki je nato zaradi posledic splavila
brzojavno obvestila vodstvo hotela ARGENTINA, da
Govorica je prišla tudi do jane deske na tleh, skozi ka rila.
M ilo z a d r a g o
sumi za tatvino francoskega turista Couverta M. E. Renas in obiskali smo ubožno tere je videti klet, sajast
Bolgarski časopis Zadružna
»Vsaj pri miru naj nas pu
Znano je, da se vsi ljudje nimamo radi, da sosed v hudi razdraženosti za družino, ki se je zatekla v strop nad glavo, kmečka peč,
nea v hotelu EXCELSIOR. Uslužbenci javne varnosti
različno gledamo na posamezne zadeve, da pogosto lučal proti njima italijansko opuščeno, osamljeno bajto, kot bi jo pečar miže sestav stijo, če nam že nihče ne po vas je pisal, da so Bolgari • novi slovenski mesečnik •
so v njegovi sobi zares takoj našli zlatnino v vredno
pride med nami do sporov, ki jih včasih poravna ročno bombo. Ce bi eksplodi prislonjeno na breg nad Tr- ljal. Vsi se tiščijo okoli nje, maga. S tem so začeli, ko osvobodili tudi Albanijo. Al
sti nad milijon starih dinarjev. Seveda so podjetnega
rala, bi ju lahko ubila ali hu
Francoza takoj obtožili pred dubrovniškim sodiščem.
vamo tudi s pestmi. Potem p a ...?
v kotu je zavit v cunje nekaj smo bili še pod Žalostno go banci so na to »zgodovinsko
pri Mimi.
do ranila. Ker napadalec ni stenikom
ro pri Mokronogu. Od tam resnico« ostro odgovorili, češ
tednov star otrok.
Tolikšno
siromaščino
in
(»DUBROVAČKI VJESNIK«, Dubrovnik — 9. I. 1970)
Za vas Medvejek pri Veli le 6 hiš in 13 pretežno osta dosegel, kar je nameraval, je zapuščenost bi težko našli v 37-let,ni Alojz Krese in nje smo morali proč, govorica da so se vojaki kralja Bori
kih Laščah bi lahko rekli, da relih prebivalcev. V tej vasi šel nad soseda s sekiro in mu najbolj revni vasici. Bivališče
pa je šla za nami. Resda ni sa res borili na albanskem k a r a v a n a
4i'-letna žena Marija sta česar
je manjši zaselek, sam ima so tako hudo skaljeni sosed pretil, da ga bo ubil. Ker je komajda zasluži to ime. En gova
nimam, toda tega ne bi ozemlju, vendar na strani
ski odnosi, da sosed ne mara bil napadeni v resni nevarno sam prostor, papir na oknih poročena devet let. On je do nikoli storil,« je govoril oče, nemških nacistov. Bolgarske
soseda. Ce vprašate katerega sti, je poklical miličnike, ki in vratih, kamor so otroci že ma iz Mirne vasi na Trebe- ki je bil svoj čas nezaposlen, mu časopisu pa so priporo
ykoli vaščana, kako se v takih so razgrajača priprli. Napa zavrtali svoje prstke, razma- Ijanske m, ona iz Brusnic. zdaj pa preživlja petčlansko čili, naj se raje ukvarja z o d k r i v a
KAJ SO PRED 70 LETI PISALE
Oba srt:uipaj imata štiri raz družino s skromnim zasluž vprašanji, ki zadevajo saje
razmerah počuti, bo odgovo dalec se je začasno izognil
rede osnovne šole: Alojz dva kom nekvalificiranega delav nje paradižnika, kot pa s
ril, da je stanje nevzdržno in kazni, ker je pobegnil v tuji
in Mar. ja dva.
bi se najraje izselil. Ce pa no. Za njim je odšla tudi nje
takšnimi »odkritji«.
ca pri regulaciji Mirnepovprašate, kdo je temu kriv, gova žena z mladoletnima
JU T R A N JK A z a
»Po <eljustih bi udarila, da
»Spomladi bom znotraj ma N e h v a le ž n o p i š č e
bodo valili krivdo drug na otrokoma.
bi kri polila tistega ki si je
Pred kratkim je v isti vasi
u b o g e o tro k e
drugega. Ker so ti spori že
prvi izmislil to umazano laž. lo prebelil, morda še kaj
Sodnik kočevskega sodišča
davni, so zakoreninjeni v po prišlo do obračuna med do
Konfekcijo JUTRANJKO iz
da bi prodala otroka? popravil. Tudi doklade mo- Jože je moral nekoč obsoditi
tedaj dobrima sosedoma. Dva Sevnice smo zaprosili, če bi Jaz
sameznikih,
ki
seveda
včasih
otroka! Saj je velik
nekQ žensko iz svoje rojstne
D
o
l e
n
j s k
e
N
o
v
i c
e
uveljavljajo svoje pravice tu brata sta sumila sosedo, da prispevala kaj oblačil za Be- Svojegasvet, s bomo že pomagali,
vasi. Zenski seveda to ni bilo 160 strani
di pri sodišču. Nobeno sodi je na gozdni obrat Velike La čajeve dvojčke iz Pluske pri da
kaj takega ne bo tre
prav in se je začela repenčiti:
šče jim ne bo moglo pomaga šče pisala, da nezakonito se Trebnjem, ki sta decembra ba nam
naieddti. To so vsi moji
— Ko si bil majhen, sem
kata
in
prodajata
les.
Zato
ti,
če
sami
ne
bodo
dovolj
po smrti očeta in matere ne otroci: 44etni Alojz, 2-letna
znani gosposki, da se zgrabi in zapre. To strpni.
te pestovala. Mar bi ti takrat
sta
nekega
dne
sosedo,
ki
je
t
O b u p a l n a p o ti v ra j
ostala sama na sve Marija in mesec dni stari
je storil J. J iz Kandije. Po pravici je za
vrat zavila, pa me danes ne
bila v poldrugem mesecu no nadoma
tu.
V
tovarni
so nas presene Tonček.«
Pred dobrim letom bi v tej sečnosti,
bi mogel obsoditi!
hteval po sl. županstvu Smihel-Stopiškem,
•••••••••••••••« ••
na
osamljeni
vaški
■ (SAMOMOR UMIRAJOČEGA)—Dne
naj se obljubljeno darilo izplača. — Ma vasi lahko prišlo do tragedije. poti pretepla. Posledica prete tili z radodarnostjo- Razen za
1. januarja si je na Dunaju nek bolni maž
tija Rogina je ušel 7. julija 1899 iz zapo Zakonca sta na dvorišču svo pa je bil splav zaradi po dvojčka Franca in Jožka (na
med podelitvijo sv. poslednjega olja na
ra novomeškega, preplavaj Je Krko ter iz je hiše opravljala običajna škodb. Brata sta nato pretep sliki) so prispevali tudi za
tihoma pod odejo zabodel nož dvakrat v
enomesečnega
Kresetovega
ginil, dokler ni bil zaloten 24. septembra kmečka dela, ko je nenadoma la še moža poškodovanke.
in srake zjutraj močno vpijejo. Ce
srce ter izkrvavel.
1899 v Kandiji. Dobil je pri sodbi 7 let Je
Kakšne bodo posledice Tončka iz Trstenika pri Mir g II. znamenja vrem enosti na
se povodni ptiči kopljejo, oberajo
■ (VELIKA PODIVJANOST) — mora
če ter 3 leta posilne delavnice. Star Je baje ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a obeh dejanj, je težko pove ni, o katerem pišemo danes,
živalih
in po vodi ali tudi ob vodi frefetajo.
še le 18 let; doma iz V. Lipe viniške žup
vladati po Italiji. Na sveti večer, ko pri
dati. Omenil sem le najbolj nekaj pa so darovali tudi za
Ce vrabci in drugi ptiči zlo čivkajo,
nas taico uzorno živimo in se domači med
nije. G. J. ne namerava ohraniti obljub
Sto let zabave in čtiva
izrazita primera sosedskih Hudorovčeve trojčke iz Loke
ali pa se v prahu kopljejo. Ce ščinP R A T I K A
ljenega darila zase, temveč pokloniti ga
seboj radujemo primerilo se je po laški
2. NA ZVERINAH
za itirl dinarje nosi In skriva
sporov. Vprašamo se, ali je pri Črnomlju ter za Korenekovci pred solnčnim zahodam ščintove
trojčke
iz
Seganj
pri
deželi dvajset umorov in dva umora la
njima, kd sta Rogino dejansko zgrabila.
v teh ljudeh kaj človečnosti?
v sebi lepa knjižica —
kajo. Ce žolna ropota in močno
<loyHiiajs(iy;a stoletja *
stnih očetov
Hudo vreme se napoveduje, če
Posebno grajo pa zaslužijo Škocjanu. Skupna vrednost
kriči. Ce se tašica v dumplje in v
■ (NOTARSKO MESTO V MOKRO PAVLIHOVA STOLETNA PRATIKAI sovaščani,
ki sprte sosede še daril znaša po tovarniških H se jeleni bijejo in med seboj sujejo.
■ (STRASEN POTRES NA RUSKEM)
podstrešje skriva. Ce povodni ptiči
NOGU) — dobil je ptujski notar gospod
hujskajo, namesto, da bi jih cenah 1.823 Ndin. V imenu H Ce volkovi tulijo, če lesice lajajo in
— Iz Tiflisa poročajo, da je v okrožju
Makso Koser.
svojo navadno vodo zapustč in se
pomirjevali. Kako se bodo obdarovancev se kolektivu H do vasi blizo hiš prihajajo. Ce zajci
Ahalkalaka zadel potres 13 vasd, izmej ka
poleg nje oberajo. Ce tudi drugi
■
(VOJSKA
V
JUŽNI
AFRIKI)
se
g
iz
visoke
trave
in
dorašeniga
žita
v
JUTRANJKE
naj
lepše
zahva
med
seboj
obnašali
otroci
kokoši
precej,
ko
deževati
začne,
terih je 6 docela porušil. Doslej so našli
ptiči svoje perje snažijo in gladijo.
vedno
nadaljuje
in
vedno
in
povsod
so
g
take
kraje
zbežč,
kamor
na
nje
desprtih,
ko
bodo
odrasli,
bo
ljujemo.
pod
streho
ne
zbežč;
če
se
koklja
300 mrtvih. Potres se ponavlja. Pred vsa
Ce pavček (steržek, kraljič) okrog
M
ževati
ne
more.
Ce
jež
pred
svojim
Angleži
tepeni.
Doslej
so
Angleži
izgubili
DOLENJSKI
LIST
pokazala
prihodnost...
s svojimi pišeti precej, ko začne poldne po ploteh skaklja in poje,
kim sunkom grmi pod zemljo, kakor bi
H
gnjezdam
luknjo
zamaši.
Ce
kert
6.791
mož
na
bojišču,
od
teh
so
jih
pa
V.
S.
dež iti, v kumjak spravi, zjutraj pa je drugo jutro mraz, slana, ali pa
se čulo streljanje topov.
1 več kertin in bolj visokih narije,
2.166 Buri živih zajeli in odvedli v mesto
nerada iz njega grč. Gosi gagajo, še zmerzuje.
■ (MESTNO POSREDOVALNICO ZA
H
kakor
druge
krati.
Ce
miši
na
glas
Pretorijo. Minolo sredo se je širila po Lonkričaje zobat gredd, se za jčd terDELO IN SLUŽBE) — ustanovila je ljub
M cvilijo in sfemtertjč letajo, če blizo
donv grozna vest, da je mesto Ladismyth
gajo, ali pa proti vodi letč. Golobje
PTICI PA TUDI LEPO VREME
ljanska mestna občina. Pokazalo se je,
H
tal
v
stogih,
kozolcih,
ostervih
i.t.d.
v rokah Burov in da se Je posadka 10.000
prav pozno in v trumah v golobnjaOZNANUJEJO
da je bil taki zavod res potreben, ker prav
g gnjezda narejajo, tedaj prihodnjo
v zadnjem hipu rešiti mesto Ladismyth,
ke pridejo. Pavi ponoči pogosto in
pridino se oglašajo taki, ki službe iščejo,
H zimo malo snega začutijo, če se pa
je prepozno prišel. Buri so tudi njega
glasno kričč.
Kromarji zijajo proti sdlncu, zjutkakor oni, ki imajo v službo sprejemati.
§- visoko vgnjezdijo, tudi visok sneg
potolkli, zgubil je četrti del svoje arma
rej na drevji čepč, se šopirijo in
Za vpisovanje in posredovanje se plača
g zapade.
de. — Nedavno so Buri Angležem železničsvoje peruti raztegujejo. Tudi v tru
4. NA PTIČIH
enkrat za vselej 40 vin. S tem plačilom do
nj
vlak
ustavili
in
jam
pobrali
živež.
—
mah takorekoč igraje semtertjč na
bi vsak pravico posredovanja skozi 4 te
Buri so tudi imela mnogo topov in voj
|
3. NA DOMAČI KURETINI
K dežju se pripravlja, če sova v visokim letajo in veselo svoj glas
dne.
1
nega orodja na Angleškem naročenega.
lepim vremenu vpije. Ce žerjavi, ženč. Postovke letajo in leteče igra
■ (VELIKANSKI POŽAR) — se na
Nemške ladije so imele prepeljati to bla
M
Petelinovo petje o nenavadnih ča- divje gosi, postojne in drugi ropar jo. Skerjančiki in lastovke visoko
znanja iz glavnega mesta Rusije iz Petro
go angleŠKim sovražnikom Burom. Bilo Je
§j
s
ih
oznanuje sploh spremenljivo
ski ptiči v lepim vremenu močno letajo. Slavec zunej navadni/, časa
grada. V pusti ob Volgi traja že dva te
to v zabojih, ter zaznamovano za železo.
H vreme, ravno tako tudi, če se kokričijo in v krogih letajo. Ce se veselo prepčva. Sova zvečer v dežji
dna strašen požar. Več posestev in nasel
Angleški oolnarji so tihotapstvo zvohali,
vranovi ali krokarji po drevji obe vpije. Vrabci veselo čivkajo, še pre
g koši s svojimi kremplji okrog glave
bin je pokončanih. Zgorelo je kacih 100
vlada pa je ladje sekvestrirala. O tem po V PRODAJI FEBRUARJA!
šajo in s perutmi trepetajo. Ce vra den se viMr vleže. Povodni kos raz
j§ dergljajo, ter z kljuni sd perje snaljudij in več tisoč glav goveje živine in
morskem pravu bodo zopet velike homane proti večeru v trumah sčmtertjč teguje pri kraji vode proti solncu
g žijo in gladijo, in nekako žalostno
drobnice Skoda je ogromna.
Naročila sprejema:
tije, ki bodo Angležem nove preglavice
letajo in krokajo. Ce kavke po stre. svoje peruti. Drugi povodni ptiči
§e pohajajo. Gerlice ob nenavadnih fiadelale. Vedi Bog, kaj vse bo ‘iz tega na »PAVLIHA« p. p. 208-IV
■ (IZ NOVEGA MESTA) — (Čudno).
hah sed6 in s perutmi trepečejo, sapustč breg, in lete spet proti
H odh z nekako spremenjenim glasom
stalo?
Okrajno glavarstvo čmomeljsiko je razpi
kakor de bi kaj iskale. Ce kavke jezeram in morju.
H grulijo. Dolgo časa dežuje, če stare
L JU B L JA N A
(IZ DOLENJSKIH NOVIC —
salo 50 kron darila za tistega, ki nevar
nega tatu in roparja Matijo Rogina na15. januarja 1900) ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a
DVOJČKA FRANCI IN J02EK BECAJ
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Zima je in vse je prekrito z debelo snežno odejo. Ptice
si iščejo toplega zavetja in hrane pod strehami hiš in ko
zolcev. Vse je na videz pusto in prazno.
Sredi zimske otopelosti je dan, ko se ga veselimo stari
in mladi. To je pust. Ta dan pozabimo vsi na težave in
skrbi, vsak se rad malo poveseli.
Pri nas v Semiču in okolici je še močno v navadi, da se
na ta dan odpravimo v maškare, čez dan gospodinje peče
jo in cvrejo, kolikor morejo. Iz vsake hiše diši po pustnih
krofih, brez katerih seveda ne gre.
V mraku se zberemo dekleta in fantje in vsak prinese
s sabo kakšno pustno oblačilo. Ko so vsi našemljeni, da
nas nihče ne more spoznati, harmonikar da znak za odhod
in pisana druščina krene po vasi. Na čelu stopa harmoni
kar Janez, za njim Štefan z veliko pletenko, potem Ančka
s košaro za krofe, za njimi pa še vsi drugi v dolgem spre
vodu. Povsod nas veselo sprejmejo, saj jim posejemo repo
(pesek) pred vrati ter jim želimo, da bi jim dobro obro-'
dila. Ko obidemo vso vas, se zberemo v eni izmed hiš, po
spravimo dobrote, ki smo jih spotoma nabrali, in se še
malo poveselimo.
Vino je močno in temu ali onemu se že kmalu pozna,
da je pregloboko pogledal v kozarec. Ko veselje doseže vi
šek, se trije fantje, ki smo se že prej domenili, neopazno iz
muznemo iz hiše. Iz drvarnice privlečemo slamnatega mo
ža in ga čisto tiho spravimo na streho hleva, ki stoji na
sproti Franckine hiše. Francka je namreč ena izmed tistih
deklet, ki vihajo nos in ne pogledajo domačih fantov.
Ko je delo opravljeno, se vsi vrnemo v hišo in nihče
nič ne opazi, da nas ni bilo. Pozno ponoči se veseli razi
demo vsak v svoj konec. Nekaj je tudi takih, ki zaradi za
užitega vinčka ne najdejo poti naravnost domov.
Na pepelnični dan Francka odpre vrata in stopi na
prag. Toda, ojoj! Kako se ustraši, ko zagleda moža na
hlevu! Francko je sram, saj ve, da so ga tja gor postavili
fantje in da velja njej. V zadregi je, kako naj ga spravi
dol, kajti mož je na streho privezan, da ga ne bi odnesla
burja. Ko sama nič ne opravi, stopi k sosedovemu Joži in
ga prosi, naj ji pomaga. Joža se zvito nasmehne, ona pa
mu obljubi frakeljček žganja in delo je hitro opravljeno.
Na njen račun se še večkrat nasmejemo, toda Francka
še danes ne ve, kdo ji jo je zagodel.
S. J.
(Honorar 100 din)
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»Marija, ali veš, kaj bo jutri?«
Pogledala me je s svojimi še vedno lepimi očmi.
»Hm, kakšen dan bo jutri?«
Ozrla se je na stenski koledar in se nasmehnila: »Glej
no, saj jutri je vendar 27. april! Pred 18. leti sva se spo
znala. Ali se še spominjaš, kako se je začelo?« Zasmejal
sem se, jo prijel za roko in jo pobožal po mehkih laseh.
Takrat je bila pomlad. S tovariši iz podjetja sem šel
na proslavo 27. aprila — dneva ustanovitve OF, ki je bila
v osrčju zelenih gozdov. Po uradnem delu proslave je sle
dila zabava. Prepevali smo in plesali na gozdni jasi. V
množici sem zagledal mlado dekle. Bila je oblečena v belo
bluzo in črno nagubano krilo. Pritegnila me je njena posta
va, črni lasje in prelepe črne oči.
Spogledala sva se in pomežiknil sem ji. Deklica je po
vesila pogled. Stopil sem k njej in se ji predstavil. Pove
dala mi je, odkod je in kako ji je ime. Potem sem jo po
prosil za ples in zaplesala sva valček, nato polko pa tan
g o ... Rada je plesala. Krepko sem jo držal v objemu in
čutil, kako ji bije srce, ko sem ji govoril o ljubezni. Nisem
ji lagal, zaljubil sem se na prvi pogled. Zdelo se mi je,
da jo poznam že dolgo in imel sem občutek, da tudi ona
čuti enako kot jaz.
Po končani zabavi sem jo spremil do njenega stano
vanja.
Ko sva se poznala že pol leta, sva se poročila. Oba sva
bila proletarca in sva v zakon prinesla le ljubezen in vero
v srečno življenje.
Pogledal sem ženo in ugotovil, da se je le malo spre
menila.
»Srečen sem s teboj, Marija,« sem dahnil, »nikoli si
ne bi želel boljše žene.«
Najino življenje ni bilo rožnato. Zgradila sva si hišo
in ustvarila družino Treba je bilo trdo delati.
Jutri bova praznovala najin osebni praznik in z nama
bodo najini otroci. V njihovi sredi se bova počutila spet
mlada, tako kot pred toliko leti...«
želela bi vsem povedati, da sva srečna in da hočeva
živeti vedno drug ob drugem, vse do takrat, ko naju bo
ločila smrt. Jutri bova zaplesala srečna in pomlajena, saj
bova praznovala obletnico najine ljubezni.
A. A.

Upanje na novo
telovadnico

...

■
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Gimnazija v Brežicah Je
zadnja leta zbrala pri delov
nih organizacijah 130.000 din
za telovadnico, ki bo veljala
okoli 2 milijona dinarjev.
Prejšnji teden so se na šoli
srečali predsednik prosvetnok ul’urnega zbora skupščine
SRS Milan Poljanšek, tajnik
komiteja za telesno kulturo
Vladko Demač ter zastopniki
kreditnih bank iz Celja in
Ljubljane. Sklepov niso spre
jeli, vendar upajo, da bo šo 
la v prihodnjih letih dobila
sodobno telovadnico, ki bo
sposobna tudi za tekmovanja
v rokometu, odbojki in ko
šarki.

Zima in poletje sta najtežja

mz

Pesem z obeh
strani Sotle
Mladina iz Brežic priprav
lja večer mladih pevcev ama
terjev, na katerem bodo so
delovali tudi vrstniki iz obči
ne Zaprešic. Zraven so po
vabili tudi mlade iz drugih
obmejnih občin. Vsako od
njih naj bi zastopala po dva
mlada talenta, razen tega bo
za raven prireditve poskrbelo
še nekaj znanih pevcev. To
srečanje napovedujejo za 18.
april v Brežicah.

Predlog za med
občinski zavod

Delavca KOVINOPLASTA med pogovorom z direktorjem (v sredini), člani tega
kolektiva trdno upajo, da jim skupščina ne bo odklonila pomoči in da bodo na
pomlad začeli gradita nove delavnice. (Foto: Jožica Teppey)

Preveč samorastništva ni dobro
Strokovnost in kvaliteta sta potrebni vsaki kulturni ustanovi

V posavskih občinah so pričeli sestavljati pro
grame kulturnih ustanov in ljubiteljskih dejavnosti
za naslednjih pet let. Sele ko bo to gradivo zbrano,
se bodo dokončno odločili za eno ali več kulturnih
skupnosti.

uspešno
uveljavljanje. Kot
primer za tako samorastništvo so našteli mrežo sloven
skih muzejev in .muzejskih
zbirk, ki se ji jutri lahko
pridružijo druge ustanove.
Prav zaradi tega torej ne bi
kazalo prepustiti
lokalnim
željam celotnega programira
nja, ampak bi ga morali
uskladiti s strokovnimi mne
nji republiških institucij.
Razgovore s sosednjima po
savskima občinama o eni
skupnosti ali več kulturnih
skupnostih na tem območju
pripravljajo za pozneje, ko
bodo doma in pri sosedih že
napravljeni srednjeročni pro
grami kulturnih dejavnosti.
J.T .

— Ste končali za da
nes? sem nagovorila bi
zeljskega pism onoša Av.
gusta Bratuša, ko se je
pozno popoldne vračal na
pošto.
— Da, zdaj sem prost
in bom šel lahko domov.
— Imate velik okoliš?
— Dovolj za dva pismo
noša. Vsak dan prehodi
vsak od naju po 23 oziro
ma 24 kilometrov. Po hri
bih morava peš, po rav
nem si pomagava s kole
som.
— Kolikokrat na teden
se oglasite s pošto po hi
šah?
— Na Bizeljskem vsak
dan, po okoliških vaseh
le trikrat na teden. Pa še
to je pozimi težko, če po
ta niso zorana.
— Imate dolg delovni
dan?
— To je odvisno od vre
mena. Pozimi so poti s la
be, poleti pa tudi nismo
dosti na boljšem, ker nas
ovira vročina.
— Koliko pošte naložite
povprečno v torbe?
— Po 12 ali 16 kg, ob
četrtkih in petkih pa do
30 kg. Takrat bi moral
imeti kar dve torbi.
— Kakšne skrbi pa vas
tarejo kot Bizeljanca?

—
Tekoče vode nima
mo, toda zdaj se trudimo,
da bi jo dobili. Začeli
smo jeseni in najbrž bo
vodovod dokončan že le
tos. Pa bo spet ena skrb
manj.
J. T.

Lani je brežiška občina
predlagala, naj bi v Posavju
ustanovili medobčinski za
R A D IO BREŽICE
vod za spomeniško varstvo.
Programi bodo jasno po zakona o kulturnih skupno
Začasno bo to delo opravljal
RADIO BREZICE — oddajamo
muze; s strokovnim svetoval kazali, katere dejavnosti pre stih in financiranje kulturnih
na srednjem valu 194 m ali 1562
segajo občinske meje. Sodeč dejavnosti, so nekateri imeli
š e vedno Je nekaj krajev,
kHz.
cem — arhitektom. Krčani
PETEK, 30. JANUARJA:
18.00 ki pozimi zaradi slabo vzdr
na to niso odgovorili, Sevni- po dosedanjih slabih izkuš pomisleke k temu, da bi te
do
18.10
—
Napoved
programa
ževanih cest od časa do časa
čani so se pridružili Celju, njah o medobčinskem sodelo meljne kulturne skupnosti v
in poročila. 18.10—18.35 — Nove
niso dostopni
z avtobusi.
plošče RTB, obvestila in reklame.
medtem ko so se v Krškem vanju in skrbi za spomeniško medsebojnih dogovorih pro
18.35—19.30 — Glasbena oddaja — Med njimi so Pišece, Srom
odločili za Ljubljano. Pa je varstvo, muzeje, in druge gramirale tudi mrežo kultur
Izbrali ste sam i.
lje in Velika Dolina, šofer
Posavje spet razcepljeno, kaj kulturne dejavnosti, pa so v nih ustanov. Te pomisleke so
NEDELJA, 1. FEBRUARJA: 11.00 jem povzroča to veliko pre
ti zdaj so se tudi Brežičani Brežicah menili, da bi vse spet oprli na to, da tvornega
— Domače zanim ivosti — Pred
priključili drugam. Zanje bo oblike kulturnega udejstvova medsebojnega sodelovanja ni
sprejemanjem občinskih proraču glavic in skrbi, saj so odgo
nov — Poročila z zasedanja de vorni za varno vožnjo. Tre
opravljal spomeniškovarstve- nja, ki presegajo občinske bilo in da člani upravnih od
legatov občin pri skupščini SRS
meje,
pomagala vzdrževati borov kulbumih skupnosti v
nutno se najbolj pritožujejo
no službo celjski zavod.
— Za naše km etovalce — Iz slo
republiška
kulturna
skup slovenskih občinah ne bodo
venske glasbene zakladnice — Ne nad cesto od Dobove do 2unost.
vedno znali oceniti, -catara
deljski intervju: Kako so pri goz pelevca, ki je redko kdaj
Hočejo krožno progo
dnem gospodarstou Brežice uskla dobro vzdrževana. Za to ne'
Ko so obravnavali osnutek ustanova ima zares pogoje za
dili
samoupravne akte z ustavnimi
Prof. Marjan Gregorič je
amandmaji — Pozor, nim aš pred krivijo cestarja, ampak pod
na zadnji seji občinske skup
nosti! — Obvestila, replame in jetje.
ščine sporočil odbornikom
KOVINOPLAST NA JESENICAH BO POSTAVIL DELAVNICE
spored kinematografov. 13.00 —
Občani čestitajo in pozdravljajo.
prošnjo krajevne skupnosti
Mrzlava vas — Velike MalenTOREK, 3. FEBRUARJA: 18.00
do 19.00 — Svetujem 6 vam —
ce za izboljšanje prevozov v
Jugoton
vam predstavlja — Kaj
Pretekli teden so v brežiški po
šolo. To bi lahko dosegli s
prinaša nova številka Dolenjskega rodnišnici rodile: Katica Urck >*
krožno progo čez Globočice
lista
—
Iz
naše
glasbene
šole
—
Gregovca — deklico, Marija Lis«5
^-------------------------------------------Tedenski športni
komentar
— iz Sevnice — Matejo, Terezija S tr
in Sobenjo vas. Prošnja ni
Kolektiv se je s kovinsko galanterijo uveljavil po vsej državi
Obvestila, reklame in pregled fil fanič iz Vel. Malene — Sandij S*
bila letos prvič izrečena.
mov. 19.00—19.30 — MLADINSKA Nada
Pongrac Iz Kraljevca n*
Ljudje iz teh krajev so jo že
ODDAJA: Obisk pri mladih v zdra Sutli — dečka, Ana Pavlovič J*
To
pomlad
si
namerava
kolektiv
Kovinoplasta
velikimi
trgovskimi
hišami
vilišču Cateške Toplice.
nekajkrat ponovili, zato ča
B ušeče vasi — deklico, Terezij*
z Jesenic na Dolenjskem postaviti nove delavnice. po vsej državi. Posredno de
kajo, da bo želja uresničena.
IZPISEK IZ NOVEGA CENIKA Judež iz Križa — dečka, Ana R**
Čeprav ima že kupljeno zemljišče in pripravljene lajo celo za izvoz v ZDA. La RADIA
BREZICE — velja od 1. čIč iz Malega Obreža — Brigito,
Štefanija Drenski iz Drenja — ^
načrte, bo to dokončno res šele tedaj, ko bo imel ni so ustvarili za 1,960.000 di februarja 1970.
klico, Marija Pinterič iz Brežic."^
Izvolili so Franca
odgovor o pomoči iz sklada skupnih rezerv za narjev vrednosti. Podjet,e VOŠČILA — med tednom:
Aleša, Ivana Kranjčič iz Pavlov®
brežiško občino.
solo z eno ploščo — 20 dinarjev vasi — Slavka, Marija Plevnik j*
Bukovinskega
zaposluje v glavnem domači
vsaka nadalnja plošča — 10 d i Gorjan — Nežo, Vlasta Nikoli*
ne, ki bi sicer morali iskati narjev
16- januarja se je konstitui
Rudarske drage — Gordano,
Lastnega denarja ima KoNa
graditev
nove
delovne
kruh v sosednji republiki.
skupinsko voščilo — 10 dinarjev dana Milič iz Brežic — Gorana
ral medobčinski svet Zveze
vinoplast na voljo 100 tisoč hale čakajo ravno tri leta.
ob nedeljah:
Jožefa Matjašič iz Arnovih sel "
komunistov za Posavje. Za se dinarjev. Toliko bodo po za
J. TEPPEY
solo z eno ploščo — 30 dinarjev Roberta. — Čestitamo!
Delavci obljubljajo, da bodo
kretarja so izbrali Franca Bu ključnem računu prenesli na
sami napravili, kolikor bo v
kovinskega iz Brežic, za na investicijski sklad. Ce jim
njihovih močeh, saj so že
mestnika pa Jožeta Bogoviča zdaj občinska skupščina po dovolj dolgo vzdržali v starih
Z OBČNEGA ZBORA SINDIKATA V BREŽICAH
iz Sevnice. Svet šteje 15 čla maga s 150 tisoč dinarji, jim prostorih,
ki
delavnicam
nov. Vsako občino zastopa po bo to zadostovalo za najetje sploh niso podobni. Razen
pet predstavnikov.
posojila pri banki.
tega niso njihovi. Imajo tri
ločene delavnice in lani so
pridobili še četrto.
Trenutno imajo 35 zaposle
Za to so potrebni dolgoročni načrti za občino in za podjetje
nih. Ta mali kolektiv ustvar
Na
sobotnem
zboru občin gim prikazaJi uspešno delo takoj potem, ko ga
ja lep dobiček in mu je lani
■
AKTIV MLADIH KOMUNI.
■ TA TEDEN bo kom isija za ostalo za sklade 280.000 di skega sindikalnega sveta so
službe pravne pomoči, ki je prenehali zbirati za šolo.
STOV v Brežicah še nim a no
pripravo sprememb statuta občin
Marsikatero
večje delegati razpravljali o zelo namenjena članstvu in de
Ivan 2ivič je opozoril
vega vodstva. Obisk na sestankih
ske skupščine končala novi osnu narjev.
je slab in tudi letna konferenca
tek. Občani bodo o njem JaW»o podjetje tega ne zmore. 'Ko pestri dejavnosti sindikalne
lovnim organizacijam. Te bi nujnost načrtovanja, a n® h
Je bila minuli teden slabo obiska
razpravljali že v februarju.
so na seji sveta za gospodar organizacije in opozorili bo se lahko še pogosteje obra v
delovnih
organizacij8"
na. Ugotovili »o, da je med član
■ KNJIGARNA sprejem a naro
stvo podprli njegove zahteve doče vodstvo, na katere stva čale nanjo, zlasti manjša ampak v občini in P0*1^
stvom premalo resnosti in potre
čila za zelo zanimivo in slikovno
be po načrtnem delu. Tisti mladi
bogato publikacijo Muzeji po sve.
in dali priporočilo upravne ri ne r sme pozabljati. Sem podjetja, ki nimajo potreb nj nasploh. Samo to
kom unisti, ki se čutijo odgovor
tu. V slovenščini bodo te knjige
mu odboru rezervnega skla sodi v prvi vrsti skrb za nih strokovnjakov in urejene zagotovi kruh tistim de ^
ne za delo aktiva, bodo poskušali
prvič zagledale beli dan. Plačilo
večje število novih delovnih notranje zakonodaje. Precej cern, ki se zdaj zaposluJe^
navezati stike z vrstniki, ki stoje
je možno v obrokih. Cena Je 390 da, naj jim omogoči najetje
ob strani, in zvedeU, kaj Jih za
dinarjev za prednaročnike, pozne kredita pri banki, so vse to mest, da se bo postopoma pripomb je bilo glede n e v tujini.
J'
nim a in kakšne oblike bi spodbu
je, ko bodo knjige izšle, pa bo
v domači občini zaposlilo urednosti zdravstvene službe,
upoštevali.
dile m edsebojno prijateljsko zbli
seveda večja.
čimveč delavcev, ki so tre na poslabšanje razmer v
ževanje. Sele potem , ko bo f le■
ODBORNIKI
OBČINSKE
S pridobitvijo novih delov
BREŽIŠKA *
njen krog skupnih interesov, se
nutno še v tujini. Občinska brežiški enoti zdravstvenega
SKUPSCINE so na zadnji seji
bodo lahko lotili zahtevnejših vse
sprejeli odlok o enotah civilne nih prostorov si obetajo tudi skupščina
zdaj
zbira
po
KRONIKA
NESREjj
doma
po
priključitvi
k
Ce
binskih nalog v okviru te orga
zaščite ter o organizaciji varstva večjo storilnost ln boljšo iz
nizacije.
Sušin je
Pretekli teden so se p o ^ ^ in i'
pred hudimi nesrečami po krajev koriščenost strojev. Zdaj si datke o njih. Pričakujejo, lju. Dr. Slavko
nih skupnostih. D oločili so tudi
da jih Je blizu dva tisoč na predlagal, naj bi v brežiški ln iskali pom oči v b r e ž i š k i ^
■ TURISTIČNI DELAVCI, pred.
Anici:
M J*
število ur pouka za usposabljanje delavci služijo kruh pod ka delu onstran meja.
občini razpisali samoprispe
stavniki gospodarskih organizacij
Herminu Šinkovec, d e la v a
prebivalstva za obrambne naloge pom in razumljivo je, da v
Med
pomembne
naloge
sin
in občinske skupščine so se v
vek
za
novi
zdravstveni
dom
o
u
v
r
u
u
u
,
j
o
p
.
u
u
a
iu
i
v*
v brežifikl občini. Tečaji potekajo
tesnih, nepovezanih delavni
torek srečali, da bi dali dokončen
p o š k o d o v a la g la v o ; Angela 1 paCil»
dikata v prihodnje so dele
pečat letošnjim pustnim priredit
u p o k o je n k a iz Sevnice, J®
V* ^ZDRAVSTVENEM DOMU cah ne morejo narediti * toli gati vključili v prvi vrsti
vam. Menili so, da m orajo biti
na costl in si p o šk o d o v a l« * y
so spet razočarani, ker so Ce ko, kot bi lahko v bolj ure
Tudi
popoldne
na višji ravni kot doslej, sicer Je
drugačen
odnos
do
odgovor
Antonija Travnikar, km®**
jo
ljani v tej enoti zaradi gospodar jenih razmerah.
škoda denarja, s katerim podpi
nejšega poslovanja ukinili več
Podgorja, Je padla no dv'??je Vo
nosti in izpolnjevanja skle
v
Globoko
rajo karnevalski program.
m est v adm inistraciji.
si p o š k o d o v a la gluvo;
i0 ,e pri
Svet za gospodarstvo je pov nasploh. To zadeva v
Krine, k m e t iz B o J s n e g O , ® D
ogo:
priporočil skupščini, naj bi enaki meri posameznika kot
Odborniki občinske skup n a k l a d a n j u d rv zlo m il do®110. , f j kolektiv
oprostila
plačila
ti
gi
kolektiv. Izkušnje iz pretek ščine v Brežicah so danes te Krančiftka Ivačič, kmetic®
V V
g0"
stega dela prispevkov, ki losti se ne sm ejo udomači den predlagali, da bi SAP meškega, Je podla v
z lo m ila le v o n o g o ; Kvo Jur .e poostane v občini.
ti, sicer je škoda časa za pi vpeljal redno avtobusno pro spodinja iz Bljole Gorice- .^alft
V
Kovinoplastu izdelujejo sanje priporočil,
resolucij, go za prevoz delavcev do dla na d v o riš č u in sl P0®* ^ fC<\'
fitefan Va#, delov,- ^ »
kovinsko galanterijo po naro sklepov in tudi zakonov.
Globokega in Cerkelj. Pogo glavo;
Akega, Je pade! na dvori*®
čilu. Poslovne stike imajo z
V razpravi so med dru vori o tem verjetno že tečejo. p o š k o d o v a l g la v o .

Leta, prebita pod kapom, se iztekajo

Pozimi včasih
brez avtobusa

IZ BREŽIŠKE
PORODNIŠNICE

Zaposlimo čimveč ljudi doma!

N O V O V B R E Ž IC A H

BREŽIŠKE VFSTI

%

Zakaj bi nas sodili samo po ceni?
Kaj menijo v termoelektrarni Brestanica o svoji prihodnosti

B restaniški term oelektrarni so še pred nedavnim suše ali izpada v večjih eno
prerokovali kratko življenjsko dobo, nič daljšo, kot tah energija manjkajoča dru
jo bo imel rudnik na Senovem. Kolektiv gleda na to gače nadomestiti, bodo lahko
drugače, čeravno rastejo nove, m odernejše elektrarne. odločali o prenehanju takega

Prane Cvelbar razklada z viličarjem gajbe z jabolki v
hladilnici za sadje v Stari vasi pri Krškem. Jeseni so
spravili vanjo okoli 250 vagonov sadja, ki ga zdaj po
stopoma razvažajo kupcem. Del zalog bo počakal v
zaprtih komorah do vročega poletja.

Ni prav, da bi ji prisojali
konec obratovanja samo za
radi tega, ker je majhna in
ker je njena energija draga.
V enoti gledajo na obstoj to
vrstnih elektrarn z drugimi
očmi. Lansko jesen se je po
kazalo,
kako prav pride
energija, če vode usahnejo
in če nastopijo okvare v ka
ki večji elektrarni. Energije
je tedaj primanjkovalo po
vsej državi. V Brestanici so
obratovali s polno paro in
polnili praznino, a porabniki
so bili še kljub temu pri
krajšani.
Čeravno je cena energije v
termoelektrarnah, zlasti
v
manjših in starejših obratih,
visoka, se jim celo v zelo
razvitih deželah ne odpovedu
jejo. V podjetju lahko p o
strežejo s podatki izpred treh
let, ko so v Zahodni Nemčiji
obratovale še veliko manjše
termoelektrarne na premog,
kot je brestaniška. V tako
visoko razvitem gospodarstvu

tega ne bi nihče pričakoval.
Prav zaradi tega in zaradi
lanskih izkušenj se v Bresta
nici ne strinjajo z izjavami,
da njihova elektrarna nima
več pogojev za ^bratovanje.
Prepričani so, da bo pred
ukinitvijo
treba temeljito
preučiti potrebe po rezervnih
zmogljivostih. Samo po ceni
energije takega obrata ne bi
smeli vrednotiti, šele potem,
ko bo strokovno dokazano,
da se da zaradi dolgotrajne

obrata. Sicer pa v Brestanici
domnevajo, da nove elektrar
ne ne bodo tako skokovito
rastle, da energije še nekaj
čaša ne bi več primanjko
valo.
Taka mnenja naj bi torej
vplivala na življenjsko dobo
elektrarne, kakršna je bre
staniška. Kolektiv se brani
prehitrih odločitev, zlasti še
če prihajajo pobude od zu
naj.
J.TEPPEY

Za Koprivnico in njen okoliš je šola prostor za družbeno,
kulturno in zabavno življenje — Na prireditvah se občinstva kar tare
1952 je bil Adolf Moškon še učenec koprivni
čke šole. Zdaj že tretje
leto poučuje na njej glas
bo in telesno vzgojo.
— Kako se počutite v
svojem starem okolju kot
učitelj? Sem ga nagovo
rila na obisku v šoli med
aimskimi počitnicami
~~* S tako šolo, kot jo
^am o, niti jaz niti moji
olegi nismo zadovoljni,
lamo v nemogočih raz
merah. Ko je bil tu inš
pektor za telesno vzgojo
Prof. Glonar iz Novega
mesta, je obljubil, da bo
P°dpri naša prizadevanja
Po izboljšavah. Ne vem,
e bodo naše želje kmalu
uresničene, saj se na šoli
že dve desetletji ni nič
spremenilo. Tolažijo nas
vedno z novimi obljuba. • Niti svojega igrišča
nimamo. Tisto, na kate
rem gostujemo, nam odstoP& župnišče. Svet je razen
teSa močvirnat, zato ig
rišče ni uporabno ob vsa
kem času. V Koprivnici
Pogoje samo zimski
sport. Ta je najbolj raž
in veliko učencev ima
8v°je smuči, šola jih vsa-

ADOLF MOŠKON
ko leto dokupi nekaj pa
rov.
— Ali vodite vi tudi
šolski pevski zbor?

Vrateft

— Da. Letos imam 80
pevcev, a lani jih je bilo
65. Nastopali smo na ob
činski reviji in na med
občinski reviji v Sevnici.
Letos se spet pripravlja
mo za revijo. Na šoli ima
mo tudi štiri izredne učence krške glasbene šo
le.
— To pa je nekaj izjem
nega. Kaj jih poučujete?
— Klavir. Dve učenki
sta lani uspešno napravili
izpit za prvi letnik.
Tolikšna volja zasluži
občudovanje. Toda s tem
aktivnosti učitelja Moškona še ni konec. Vsako le
to naštudira z učenci ig
rico ali spevoigro. Pred
lanskim je z odraslimi pri
pravil spevoigro »Kova
čev študent«. Na predsta
vah doma se nabere to
liko ljudi kot na treh go
stovanjih v sosednjih sre
diščih, kjer imajo urejene
dvorane,« je pripovedoval.
»Naši ljudje niso nazad
njaški. Kulturo sprejema
jo z veliko žejo in menim,
da nd prav, če jim po
toliko letih še nismo po
magali do sodobne šole.«
J. TEPPEY

NARAVNA
3 O RANŽADA

♦P R E S K R B A * K R Š K O
vabi v svoje prodajalne:

ŽELEZNINA • TEKSTIL • MANUFAKTURA - PO
HIŠTVO • ČEVLJI • KOZMETIKA

Rada bi zapisala, da v
časnikih dostikrat zašle-

Za zimo smo
vam pripravili
v poslovalnici
PLASTIKA ČEVLJI
pri tržnici v Brežicah
veliko izbiro
vsakovrstnih čevljev
in škornjev.
Pridite in zadovoljni
boste!
PLASTIKA — ČEVLJI!
Priporoča se kolektiv
poslovalnice

dimo enostranske izjave.
Ljudje se hvalijo z zaslu
gami, ki niso čisto njiho
ve. Take pojave opažam
tudi v svoji vasi. Zato je
prav, da se oglaša v listu
čimveč občanov. Sele po
tem dobi resnica svoj
pravi obraz, je razlagala
tovarišica Bosinova z
Gmajne v Leskovcu.
In zdaj še nekaj o te
žavah ljudi na Gmajni.
Ko smo pristali na pri
spevek za asfaltiranje ce
ste v Leskovcu, smo pri
čakovali, da bo naša cesta
— odsek od župnišča do
Gmajne — bolje vzdrže
vana. Nič ne rečem, pe
sek navažajo nanjo, toda
za odkop jarkov moramo
skrbeti sami. Letošnjo zi
mo je bila cesta enkrat
zorana. Tudi to je -napre
dek, ker se prej to ni do
gajalo. Enkrat ni nobenkrat, in kadar je sneg,
smo odrezani od glavne
ceste. Zato se sprašuje
mo, čemu plačevati za acfalt v Leskovcu, če tu po
zabljajo na nas.

■ LUTRSKO SEIX>: PREVRNIL
SE JE — Josip Salibovič iz Za
greba se je 24. januarja ivečer
pellal z osebnim avtom mimo Lu.
trškega sola proti Zagrebu. Na
ovinku ga Je zaneslo s ceste v
vsek, nakar se Je prevrnil in ob
stal na boku. škodo so ocenili
na 6000 din.

Za grad letos
600.000 din

V Kostanjevici pričakujejo
letos za Grad znatno pomoč
iz republiških virov. Obljub
ljenih imajo 600 000 dinar
jev, da bodd lahko urejali
streho nad vhodnim delom
gradu in vhodno pročelje
pred cerkvijo. Stolp so do
končali lani, le še opaže mo
rajo odstraniti.

»Planšarji« gostovali
na Raki

V nedeljo je na Raki pr
vič
gostoval zelo
znani
narodno-zabavni
ansambel
»Planšarji« s pevcema Jane*
zom Jeršinovcem in Anico
Pusar. S svojim kvalitet
nim sporedom je nudil po
slušalcem užitek ob posluša
nju tako doživeto podanega
koncerta.
Obiskovalcev je bilo veli
ko in so bili s prireditvijo
zelo zadovoljni. Skoda je le,
Smučarski tečaj
da na Raki takšne priredit
ve iz leta v leto vse bolj izu
odpovedan
Tako kot marsikje so bili mirajo
tudi otroci iz Koprivnice te
počitnice razočarafri; veselili Kako skrajšati veri
so se smučarskega tečaja,
go medsebojnih
pa jim je vreme preprečilo
dolgov
težko pričakovano zimsko ve
Za jutri, 30. tjm., sklicuje
selje.
Služba družbenega knjigo
vodstva v Krškem posvet s
Do Plešivice z avtom predstavniki računovodskih
Lani so pod Bohorjem po služb gospodarskih organiza
pravili cesto od Dobrave do cij, na katerem naj bi se
planinske koče na Plešivici. seznanili s predpisi za odpra
Ponekod so Jo razširili, tam, vljanje nelikvidnosti. Na po
kjer jo je načel plaz, pa po svetu bodo udeležencem raz
novno utrdili. Letos i * tolmačili tudi poostrene ukre
še čaka nekaj dela na odse pe o investicijah za nove
ku, kd ga lani niso mogli do zgradbe ter nove oblike pla
kraja urediti. Vaščanom so čilnega prometa, ki jih uve
pomagali prizadevni planinci. ljavlja SDK.

KRŠKE NOVICE

Posek lesa za
Celulozo

20 ha. Izsekali
so 15 ha
plantaž. Na Blanci sekajo
smreke; teh bodo podrli za
3000 kubikov na 14 ha v Petelinku. Za te površine bo
Celuloza plačala popolno ob
novo.

Matematika med
počitnicami

Na osnovni šoli v Kopriv
nici so med počitnicami po
vabili v šolsite klopi vse ti
ste učence, ki so imeli sla
be ocene iz matematike. Nu
dila so jim dodatno pomoč,
da bodo lažje sledili temu
predmetu v
drugem pol
letju.

■ IZLETNIK VABI NA COCKTAIL. Od 5. do 15. februarja bo
v Celovcu nastopila Dunajska dr.
salna revija. Letošnji program
revije je dobil ime COCKTAIL.
Kot nekaj let nazaj tako bo tudi
letos avtobusno podjetje IZLET
NIK organiziralo ogled te revije.
V Vrbini pri Brežicah se Za
z avtobusom prek Tr
kajo topolove nasade za po biža prevoz
(Italija), za ogled predstave
trebe Celuloze. Do začetka jn za izlet na Gosposvetsko polje
treba odšteti 88 din. Ogled
februarja bodo posekali 2500 bo
mladinske predstave, ki bo 5. in
kubiKOv lesa na površini 9. februarja, pa stane 65 din.

kjer nudijo bogato izbiro vsega blaga, ki ga potrebujete za dom in
službo.
OBIŠČITE NASE PRODAJALNE IN PREPRIČAJTE SE!

Janez je prevzel krmilo v
važni organizaciji. Miha ga je
podprl pri članstvu in mu
tako povrnil vse, kar je
pred leti on napravil zanj.
Tisti, ki so pričakovali po
mladitve v vodstvu, so bili
razočarani, toda bolj zaradi
tega, ker je organizacija da
la slab zgled drugim. Po ne
kaj kritičnih bodicah so tu
di ti tovariši uvideli, da bi
bilo vsekakor slabše, če bi
Janez prišel na čelo delovne
organizacije in jo pripeljal
do izgube. Tu pa gre konč
no samo za ugled, v podjet
ju pa za denar, za veliice de
narje. In tako je volk sit in
koza cela.

Obraz resnice z vseh strani

Šola tukaj gori ni samo za otroke

Da bo volk sit in
koza cela

■ NOVA OPREMA ZA AMBU
LANTO. Samoupravni organi v to
varni papirja so omogočili nakup
nove tehnične opreme za splošno
in zobno ambulanto. Tako sedaj
lahko splošna ambulanta opravlja
tudi takšne preizkuse telesnlli
sposobnosti zaposlenih, kakršnih
do sedaj v Krškem niso delali.
Zobna ambulanta pa je dobila
nov vrtalni stroj z vsemi napra

vami, ker je bil stari dotrajan;
sicer pa pacienti to vedo.
■ PLANA NISO DOSEGLI. Za
radi pomanjkanja lesa v pretek
lem letu v tovarni papirja lani
niso proizvedli toliko, kot so na
meravali; predvideno je bilo, da
bodo plan blagovne proizvodnje
presegli za 5 odst., dejansko pa
so ea ustvarili le 96 odstotno.
■ AVTO-MOTO DRUŠTVO OR
GANIZIRA TEČAJ. AMD Krško
bo v kratkem priredilo tečaj za
bodoče voznike motornih vozil
A, B, C in F kategorije. Pričel se
bo 2. februarja v prostorih dru
štva. Kandidati se lahko prijavijo
zanj do 31. januarja v pisarni
avto-moto društva, kjer bodo do
bili vse potrebne informacije.
■ V KRŠKEM SO KUPILI av
tomobil za prevoz mrtvih. Raču
najo, da bodo z njim lahko oprav
ljali storitve tudi za Brestanico
in Senovo. Tako se bo inyesticija
prej povrnila.

SEVNIŠKE PRIPRAVE N A PUSTA

Loka: kako do
asfaltne ceste?

Letos vesoljska poroka

Ob letošnjem jubilejnem
letu _ stoletnici ustanovit
ve čitalnice v tem krajHi bi
prebivalci Loke in Račiče
radi dobili asfaltno cesto
skozi kraj. Po predračunu bi
stroški asfaltiranja 1,5 km
cestišča znašali okoli 500.000
novih dinarjev, od česar bi
ljudje sami prispevali eno
petino. V Loki ljudje upajo,
da se bo uresničila stara že
lja in da se bo posrečilo
zbrati potrebni denar.
S. Sk.

V Sevnici bo 10. februarja vesoljska poroka Lune
in Marsa, na sporedu pa bo tudi »Cesta«

Vodovod za 16 vasi
V nedeljo je imela krajev
na skupnost Krmelj v domu
»Svobode« širši posvet o pri
pravah za gradnjo vodovoda,
ki bo predvidoma zajel 16
vasi na območju KU Šentjanž
in Tržišče. Posveta se je ude
ležilo 58 zastopnikov vseh teh
vasi, kakor tudi predstavniki
družbeno-političnih organiza
cij Šentjanža in Krmelja; iz
volili so 17-članski odbor, ki
bo vodil pripravljalna dela.
Na sestanku je bil tudi Mar
jan Gabrič, predsednik občin
ske skupščine.
B. D.

Novi predsednik
— Drago Lupšina

MIRNA SPODJEDA BREGOVE. Lastniki zemljišč vzdolž Mirne vse pogosteje opo
zarjajo, kolikšno škodo jim povzroča muhasta Mirna, ki ob deževju pogosto pre
stopa bregove. Načrt regulacijskih del je sicer narejen, vprašanje pa je, kdaj bo
uresničen, ker so tovrstna dela draga, denarja pa je malo. Pri Jelovcu kjer je
bila struga urejena pred dvema letoma, morajo te dni (na sliki) krpati veliko
zajedo, ki jo je v breg naredila neugnana Mirna. (Foto: Legan)

PO NEKATERIH PRITOŽBAH PRIZADETIH KMETOVALCEV

Nova razvrstitev vasi v skupine
Posebna komisija je pripravila tudi nov spisek višinskih krajev

meljito poskrbljeno, snemal
V
Sevnici bo 10. februar
ja vesoljska poroka Lune cem Intervizije pa ne bo do
in Marsa, obiskovalci prire voljeno snemati drugje ^ot
ditve pa bodo videli tudi ša na Glavnem trgu v S e v n ic i.
kaj drugega. Vesoljske sva Kdor si ne bo pravočasno
te pričakujejo ob 14. uri v preskrbel vstopnic, ne bo
imel vstopa v poročno dvora
središču v Šmarju.
Zagotovljena je udeležbi naj. no v sevniškem gasilskem do
odličnejših
kozmonavtov z muelektronsko glasbo, če bo
Sprejemni center v e s o l j s k i h
šlo vse po sreči, pa bodo svatov že sedaj opozarja ra
prikazali celo originalni mo
del silovitega Pajka. Za var dovedneže, naj bodo dostoj
nost uglednih gostov bo te- ni, saj bi bilo zelo n e g o s to 
ljubno vznemirjati vesolj9®
par na morebitnih sp r eh o 
dih v sevniškem parku. Upa
Lisca: prihodnjo zi mo, da ne bo težav s kisi
kom, ki ga morajo za to Pn'
mo tudi vlečnica
ložnost
preskrbeti
krep
Sevnica z bližnjo okolico ko likvidna sevniška p o d je t
ima, kot j’e znano, posebno ja, kot npr- Kmetijski k o m 
milo zimo, zato so toliko več binat, Gozdni obrat in š e ne
vredna smučišča na bližnji
Lisci. Z gradnjo hotela in kateri.
Sprejemni center vesolj
stalnim vzdrževanjem ceste
se obetajo nove možnosti. ske poroke vabi vse S e v n i č a Tako je predvideno, da bodo ne, posebno pa še okoli
že prihodnjo zimo smučarji ške kmete, naj počastijo nu*:
lah!to uporabljali tudi smu mohod vesoljcev z vso raz
čarsko vlečnico, s posekom položljivo mehanizacijo vseh
gozda na severni strani pa časov, ki jo imajo po svojih
bodo pridobili nova smuči dvoriščih. Za okrepčilo bo
šča. Obstajajo zamisli, da bi na voljo vesoljska pijača v
vrh Lisce povezali z žičnico neizčrpnih količinah.
A. 2:
iz Krakovega.

Občinska skupščina Sevnica je imenovala po
Na ponedeljkovi seji novo
Po občinskem odloku so
sebno komisijo, ki je pripravila novo razvrstitev
izvoljenega izvršnega odbora
katastrskih občin v posamezne skupine, po katerih prispevka oproščeni lastniki
občinske konference SZDL v
plačujejo lastniki zemljišč prispevek od osebnega zemljišč, katerih skupni ka
Sevnici so za predsednika
dohodka iz kmetijstva. Novo razvrstitev je skupščina tastrski dohodek znaša manj
izvolili Draga Lupšina, ki bo
že potrdila, poslana pa je bila tudi sekretariatu za kot 500 din, kmetijstvo pa
v prihodnjem obdobju po
jim predstavlja edini vir do
finance in geodetski upravi v Ljubljano.
klicno opravljal to dolžnost.
hodka za preživljanje. Pri
Tov- Lupšina je bil pred
od kmetijstva so
Po novi razvrstitvi so Krtta- polje, šmarčna), del Loga spevka
študijem na visoki šoli za
(Log, Radna), Loka, Sevnica,
politične vede, sociologijo in stralne občine razporejene v Šentjur na Polju in Šmarje. oproščeni tudi tisti, katerih
skupni letnik katastrski do
novinarstvo predsednik ob naslednje skupine in podsku
Dom počitka Impoljca in društvo u p o k o j e n c e v
V drugo B skupino spada hodek ne presega 1000 dinar
činskega sindikalnega sveta. pine:
jev
in
živijo
v
višinskih
kra
se
pripravljata na gradnjo depandanse v Sevnici
jo:
del
Boštanja
(Apnenik),
V drugo A skupino, v ka
teri obračunajo prispevek v del Kompolja (Jablanca, Mr- jih.
Svet doma počitka na Im tovljen. Društvo upokojence?
Po razporeditvi posebne
višini 20 odst. katastrskega tovec, Novi grad), del Loga
poljca in sevniško društvo je dalo iz svojega stanovanj
dohodka, spadajo naslednje Konjsko, Lukovec, Preska komisije se uvrščajo v višin upokojencev
sta sklenila, da skega sklada 720 000 dinar
katastrske občine: Blanca, Laze), Pijavice, 2igr>ki vrh, ske kraje naslednja naselja: bosta v Sevnici
zgradila de jev, nosilec investicije P*
Zurkov
dol.
vse vasi v katastrskih obči
Brezovo, Kladje, del Bošta
počitka. Dem*1
V tretjo A skupino so raz nah Hubajnica, Kal, Kladje, pandanso doma počitka, s bo dom
nja, (Boštanj, Dolnji Bo
društva
upokojencev bodo
štanj), del Kompolja (Kom- vrščene: Bučka, Goveji dol, Krajna brda, Krsinji vrh, čimer bi bila uresničena oročili pri banki v znesi*1
Metni vrh, Poklek, Selce, Lakence, Okroglice, Podgor stara želja sevniških upoko
Studenec, Tržišče, Šentjanž; je, Podvrh, Poklek, Radež, jencev, ki bi radi imeli svoje 600.000 din.
Nameravana odločitev d°'
v tretjo B skupino: Hubajni Selce, Telče, Trnovec, Vrh prostore.
Depandansa (pristava do ma počitka in sevniškem
ča, Krajna brda, Krsinji in Zabukovje, razen njih pa
Križ: organizacija
vrh, Laknice, Ledina, Pod- še vasi Apnenik, Močvirje, ma) bo imela 5 enosobnih društva upokojencev je bil*
le na papirju
boršt,
Podgorje, Podvrh, Osredek, Mali Cimik, Svinj stanovanjskih prostorov in v torek na dnevnem redu se
Vrh,
Trnovec,
Telče in Za sko, Jablanca, Novi grad, 10 garsonjer, razen tega pa je sveta za gospodarstvo ^
V dveletnem poročilu o de
pomožne
prostore. finance. Graditelji so h01.0*
Ledina, Preska, Metni vrh, vse
lu krajevnih organizacij So bukovje.
Po
predračunu
bo
veljala reč zaprosili, naj bi obči*1'
Gabrijele,
Arto,
Spodnje
Vo
V
četrto
skupino
spadajo.
cialistične zveze v sevniški
s.ka SKupščina prevzela Pf’
892.159
dinarjev.
dale,
Vrhek,
Zgornje
Voda
Cerovec,
Cimik,
Kal,
Okro
občini ni podatkov za krajev
sojilo od oročenega denarJa
Denar
za
gradnjo
bo
zagole,
Čanje
in
Žigrski
vrh.
no organizacijo Križ pri Je glice, in Radež.
v znesku 450.000 din arji
lovcu. Na seji konference so
ugotavljali, da ni delala in da
Mirna bo z a š č it e 
KAKŠNO BO GOSPODARSKO LETO 1970?
se je treba odločiti, kakšen
na reka
A
pomen ima organizacija, ka
Mirna je ena zadnjih
tere vodstvo se niti ne sesta
v Sloveniji, ki jih še n\
ja. Sklenjeno je bilo, da je
uničile ali hudo prizadele 1
Dosedanji predsednik izvrš treba sklicati zbor volivcev,
dustrijske odplake. To daj"
nega odbora Jelko štojs se ki naj sami odločijo, ali bodo
Odgovori direktorja LISCE Vinka Božiča sodelavcem sevniškega radia
d o lin i in krajem ob njej
bo s 1. februarjem zaposlil še naprej imeli svojo organi
seben mik in pričakovati J ’
pri temelj’ni izobraževalni zacijo ali naj bi se ta pripo
cij, posebno kadar se poja da se bo z m odernizacij
Letošnji
Kraigherjev
nagrajenec,
poslanec
gospo
jila
k
Jelovcu,
kot
je
nekdaj
skupnosti, kjer bo vodil njen
ceste Sevnica—Trebnje v t
darskega zbora republiške skupščine in direktor kon vijo težave«
že bilo.
izvršni odbor.
»Kaj, menite, bi bilo treba delu Slovenije zelo P°ve
fekcije LISCA iz Sevnice, je sodelavcem radia Sev
letos
najprej
narediti,
da
bi
nice odgovoril na nekaj vprašanj: Na kratko povze
turistični utrip. Svet z#
zagotovili kar najboljši raz banizem,
komunalne U1 s jj
mamo intervju.
voj gospodarstva?«
novanjske
zadeve je na s a.
»Tovariš Božič, v skupščini poslanec iste volilne enote,
— »Nujno je treba določi 26. januarja sklenil pred'0*^
sva
se
dogovorila,
da
bo
imel
zastopate
občine
Sevnica,
Kr
ti,
kaj
bo
z
obstojem
rudni
fekcija Jutranjka znova priredi
9 PREIZKUS SLUŽNOSTI. Prejš
ti občinski skupščini.
on tesnejše stike z območjem kov ria Senovdm in v La sprejme odlok o zaščiti
la tečaj za šivilje. Dosedanji na ško in Laško, ki so pretežno
nji teden so naredili preizkus,
črt zaposlovanja novih delavk
kako je s služnostjo sevniške
krške
občine,
jaz
pa
z
ob
kmetijske, zato nag zanima,
škem, zagotoviti nemoteno
Mirne. Ker izvira
■.
je v glavnem uresničen.
radijske postaje. U gotovili so,
močjem naše. Na seje občin proizvodnjo v tovarni celulo vke litijski
■ ZBIRANJE
DENARJA
ZA ali so v programu za letošnje
da je glos iz sevniškega grajske
občini
in
teče
a
VRTEC. Do 21. januarja so de
leto predvideni tudi konkret ske skupščine v Laškem ho ze v Krškem, v Sevnici do
ga stolpa mogoče dobro slišati
lovne
organizacije
vplačale
t>7 ni ukrepi s področja kmetij diva izmenično. Težave na končno urediti položaj kme časa po ozemlju trebanJ^
prav v vse kraje občine, izjema
odst. denarja ali 135.850 din
je le obm očje Malkovca. Ko bo.
stanejo zlasti zaradi tega, ker tijskega kombinata, zgraditi občine, se bo treba o
stva?«
svojih obveznosti za leto 1969.
do postavili oddajno anteno viš
ku pogovoriti še s tema
Ker vrsta podjetij ni izpolnila
je na streho, m enijo, se bo sluš»Po mojem mnenju bo Je delo v vseh treh občinah nove zmogljivosti v Mizarski ma občinama.
* .
svojih obveznosti, bo v začetku
zelo
obsežno
in
živahno,
oba
nost še povečala. Dodati je treba
zadrugi, vsem trem občinam
kmetijsko vprašanje še vedno
februarja poseben sestanek, na
tudi, da so prve oddaje prosene
pa
imava
velike
naloge
na
R
A
D
IO
SEVNICA
pa je skupno, da je treba
katerem se bodo natančneje po. ostalo .odprto’, čeprav so bili
tile z bogato vsebino. Pripravil
govorili.
Na željo posluSalcev s*1*® t n0
jih je prizadevni programski od
že sprejeti nekateri ukrepi, svojih delovnih mestih. Z vo poskrbeti zu razvoj kmetij
■ POBALINI Z BAJONETI. Ob
livci
prihajam
v
stik
največ
bor z Jelkom štojsom na čelu.
stva ln za modernizacijo stavili pričetek oddaj
nastopu ansambla »Samorastni npr. davčne in carinske olaj krat, kadar me pokličejo na
■ KDO BO ODLIKOVAN? V
uro: nedeljske oddaje se
cestnih povezav «
šave ter odobreno 10 milijo
ki« iz Radeč se je pred vhodom
ponedeljek je bila v Sevnici
Jo odslej ob 12. uri, OD
A. Z. pa
sklicana seja kom isije za podeli v dvorano gasilskega doma nekaj
nov Ndin za najnujnejše po sestanke različnih organizaob 17. url.
no^'i
pobalinov postavljajo z bajoneti. sege v kmetijstvu. Menim, da
tev odlikovanj, ki jih bodo letos
Radio Sevnica oddaja >
Člani gasilskega društva so Jih
podelili ob 25.1etnici osvobodit
Prošnja za podra sno na valovni dolžini 21
ve. Komisija zbira prijavo od brez težav razorožili in jim za bi bilo treba v naši republiki
1403 kHz.
...tiiA : 0)3
Preuredili bodo
plenili nože. Ce bodo ti »Juna drugače usmerjati kmetijsko
NEDELJA, 1. F E B R U A R lo
delovnih organizacij in posamez
žitev
kruha
ki« svoje dejanje Se ponavljali
nikov.
l
i
.
00
Napoved
politiko kot v drugih repu
Jurkovo kočo
in s tem motili zabavo, bomo
kalna poročila, občinske
e |o
■ PREDLOG
ZA
PODRAŽI
Martin Hočevar, pek iz Kr in
blikah. O kmetijstvu je bilo
njihova imena objavil^.
TEV. Na ponedeljkovi soji sve
kronika — Objave, r®1
5 gdra'"
Na zelo dobro obiskanem melja, je poslal na občino spoved
kinematografov ■"
ta za urbanizem, komunalne in
■ O SREDNJEROČNEM RAZ- zastavljenih več poslanskih
stanovanjske zadeve je bila na
planinskega društva prošnjo, če bi lahko delno stvenl napotki - N e k a j j
VOJU. V nedeljo jo bila v Ko vprašanj, vendar to seveda zboru
i - S pevko Marjano
^
dnevnem redu tudi podražitev
štanju seja odbora krajevne kon.
r*i dovolj in mislim, da bo Lisca, ld je bil 20. ;anuarja podražil kruh v Šentjanžu JPrvi
del oddaje po
s***dimnikarskih uslug, in sicer za
ference SZDL in predstavnikov
in
Tržišču.
V
svoji
vlogi
je
v
kolodvorski
restavraciji,
so
treba
v
letu
1970
pripraviti
20 odstotkov. Dimnikarske cene
Kmetijska oddaia — 1 «jcKal
drugih organizacij, društev in
navedel, da ima s prodajo na knjilno polico “*■
se niso povečale od 15. februar
krajevnih skupnosti. Govorili so temeljito analizo o kmetij se med drugim dogovorili,
honlonu — S popevko
.
ja 1968. Končno podražitev m o
o srednjeročnem
razvoju tega stvu.
kruha
v
teh
dveh
krajih
pre
da
bodo
takoj
spomladi
za
Konkretnih
ukrepov
sko popoldne — Obisk j
pro
ra odobriti tudi občinska skup.
predela občine ter obravnavali
čeli preurejati jurkovo ko cejšnje stroške zaradi prevo metnem klubu v Krmen11
ščina.
inform acijo občinske uprave o vsaj v začetku leta ni mogoče
■ SE EN TEČAJ ZA PRIUČIza, zlasti še, ker proda tam K i del oddaje po žel t11 . . . ob 1 j
pobiranju prispevka za uporabo pričakovati, upam pa, da bo čo na Lisci. Del gradiva so
l. FEBRUARJA gp0r ^
TEV. Predvidoma marca bo kon
mestnega zem ljišča.
do prišli na vrsto v teku dobili že ob preurejanju in razmeroma malo. Na občini urlSREDA
— Ob|nve, reklnrn<\ j v pr
modernizaciji Tončkovega do so ugotovili, da novi odlok kinematografov
leta.«
^
nafieRn obmocJ® pe]l . (
»Koko navezujete stike in ma. Na zboru so tudi skle resda ne priznava olajšav za teklost
o likovni umetno««
l<ynj»*
kako sodelujete z volivci v nili, da bodo poživili delo dostavo kruha, zato bodo tih noši o M j e volilni enoti, k i zajema tri kluba za varstvo narave, po prošnji najbrž ugodili. V to nasveti — I* življe J pevci ^
sebno še, ko bo sprejet po rek je o tem razpravljal tu
občine?«
»S tovarišem Vidmarjem seben zakon, ki bo urejal to di svet za gospodarstvo in
finance.
področje.
iz krške občine, ki je tudi
ko.

Gradili bodo dom upokojencev

Skupno: slabe ceste in kmetijstvo

SEVNIŠKI PABERKI

SPREJET PROGRAM KS MOKRONOG

Letos dobro zastavili
KS Mokronog je ena redkih, ki jih vodi ženska;
predsednica je zobozdravnica dr. J. Pavičevič
20. januarja se je svet kra
jevne skupnosti, ki ga zdaj
vodi dir. Jelena Pavičevič, se
stal na drugi seji in sprejel
delovni načrt za letos. Ra
zen običajnih nalog ima
KS v načrtu asfaltiranje ce
ste od pokopališča mimo šo
le do obrata Iskre ter od
cep ceste, ki vodii mimo
Majcnove hiše in nekdanje
ga sokolskega doma.
Ze pred leti so poskušali
napeljati javno razsvetljavo
ob cesti od Mokronoga do
železniške postaje, vendar se
je vselej ustavilo pri denarjuLetos
je
zagotovljena
novih dinarjev, s čimer
Gostje so obiskali tudi obrat Iskre v Mokronogu in se zanimali za možnosti hi 3000
naj bd postavili vsaj tri sve
trejšega razvoja. (Foto: M. Legan)

OB RAZGOVORU Z JANEZOM VIPOTNIKOM IN LEOPOLDOM KRESETOM

Sami iskati pot iz zaostalosti!
Samo takim prizadevanjem bo pomagala tudi širša družbena skupnost
O obisku predsednika "republiške konference
SZDL Janeza Vipotnika, predsednika republiške go
spodarske zbornice Leopolda K reseta in člana izvrš
nega odbora republiške konference SZDL Boža Ko
jič a prejšn ji teden v trebanjski občini sm o na
kratko že poročali. O bjavljam o še obširnejši zapis
o razgovoru, ki so ga gostje imeli s predstavniki
delovnih organizacij.
Trebanjska

občina

ima

®*aj 4.278 novih dinarjev na
rodnega dohodka na prebivalca, kar je precej pod re
publiškim povprečjem. 41,7
°dst.
narodnega dohodka
Ustvarja kmetijstvo, od kate
r a še vedno živi 49,8 odst.
Prebivalcev. Povprečno kme
tijsko posestvo ne dosega 3 ha
obdelovalnih površin. V ob^ i je le 17,2 odst. zaposle
n i ’ od tega se jih skoraj
Joviča vozi na delo v druge

občine.

* # 0 po kriterijih zveznega
, lada za pomoč manj razvitlJu šteje naša občina med
nerazvite> zato pričakujemo
Vecjo republiško pomoč pri
^aših prizadevanjih, da bi se
izlike med razvitostjo ven^ar^e zmanjševale,« je med
/ugim dejal v uvodni bese^ Ciril Pevec, predsednik
f i n s k e skupščine.
Ker je med težavami občie omenil tudi vse večje neprihke zaradi Ciganov, ki

Mirna: sporazum
9lede kopališča
teden je
bil na
oh^ sestanek predsednikov
. jnske skupščine, Zavoda
kat1evTle skupnosti Mirna, na
so
se dogovorili,
oju? naj bo urejen prostor
skirn kopališča pod mirenKradom. Doslej so se
la
namreč
razhaja
n j

£ ° v o rili

so

s e -

fa k in i

iti u ^0cio pomožni objekti
ni 5 ° naJ bodo razporejeŠno

1 50

tudi>

‘k

Je

Ševin Potrebno zavarovati ru^ k?
renskega gradu,saj
njo men'je že niši na bližJ0 cesto.

Po p r a v e k
j
ob 50-letnici Ivan*otome*ica z Mirne smo po»ned f1 opisali, da je bil
i0,,r?"Irn tucJi predsedto. jj. ske zveze v Prekmura, kil predsednik, tem86 °Pr^,i^ bc>ra- Za P°moU>
V

HkrSrfiuJomo-

^ski
doPolnJujemo spoFeiiif* Sestavek ob smr
eke Pri °r Grand°vca iz Pre> je
Arniču: ob grobu
.^ k ih I kttonu nekdanjih
st,, (JvariSev spregovoril
Stanko Pleskovič. Po^ r e A p a n d o v ec
je bil
, 'et lovec.

zbornice do razvoja zaostalih
območij in načrt za postopno
zmanjševanje
razlik. Med
drugimi predlogi je ponudil
pomoč zbornice pri dogovar
janju za združevanje predelo
valne industrije.
Janez Gartnar je v razpra
vi dejal, da stališča najvišje
ga vodstva ZK do manj raz
vitih hrabrijo, hkrati pa je
izrazil tudi bojazen, da bomo
sprejeta stališča prepočasi
uresničevali.
Janez Vipotnik je poudaril,
da smo pri urejanju teh za
dev del časa že zamudili in
da mora spodbuda in iskanje
možnosti prihajati predvsem
od manj razvitih samih. Le v
tem je zanesljivo jamstvo, da
se bodo stvari spremenile.
Vendar je potrebna tudi re
publiška pomoč in pravilna
politična usmeritev.
V
razpravi je sodeloval
di inž. Slavko Nemanič, ki je
govoril o pomenu in pripra
vah na gradnjo tovarne za
predelavo krompirja.
M. L.

tilke na mestih, kjer so naj
bolj potrebne.
V Mokronogu je
nujno
urediti tudi
kanalizacijo,
več skrbi pa je treba posve
titi zunanjosti naselja. Svet
KS pripravlja posebno tek
movanje, kdo bo najlepše
uredil hišo ali vrt.
Krajevna skupnost bo po
skušala odpraviti tudi seda
njo težavo, Ko v času, ko je
pošta zaprta, v kraju ni jav
ne telefonske govorilnice. Po
magala bo tudi vaščanom
Brune vasi, ki bodo letos za
čeli pripravljati gradnjo vo
dovoda. Ta vas je edina, na
območju krajevne skupnosti,
ki še nima tekoče vode.
TONE ZIDAR

OBČNI ZBOR OBSS TREBNJE

Zbor naj bo - prelomnica
Najvažnejše: prisluhniti potrebam članstva Na zboru so z nastopom mirenskih pevcev
počastili 20-letnico delavskega samoupravljanja

En dan Cape
Nassenfuss
V Mokronogu že odšte
vajo čas nazaj. Mrzlične
priprave naznanjajo težko
pričakovani 10. februar, ko
bo ves kraj pod posebnim
režimom in ne bo nad se
boj priznal nobene višje
oblasti. Spremenil se bo v
Cape Nassenfuz, od koder
se bo, če ne bodo sovraž
niki nagajali s protiraket
nimi sistemi, z raketo dvi
gnil od tal sam Kurent,
kralj mokronoških »larfarjev«. Da ne bd bilo kakih
neljubih presenečenj, bo
do pred mestom carinski
uslužbenci natanko pregle
dovali obiskovalce. Ker ni
nikjer več mogoče brez
nagrad in natečajev, so
tudi »larfarji« razpisali ve
liko nagrado za tistega, ki
bo uganil ime izstrelitvene
rakete.

Sela-Šumberk:
stalni obiski
zdravnika
VeliKOkrat
izražena
že
lja prebivalcev Sel-šumberka in okolišnjih vasi je ures
ničena: zdravnik bo ob če
trtkih stalno prihajal v kroj
in s tem močno zmanjšal
dosedanje nevšečnosti pred
vsem za stare ljudi, ki so
ob slabih prometnih zvezah
kaj težko prišli do zdravni
ka. Za želje ljudi je zdrav
stveni dom Novo mesto, ka
mor spada tudi trebanjski
zdravstveni dom, pokazali do
volj razumevanja, k pri
dobitvi pa je pripomogla tu
di občinska organizacija ^So
cialistične zveze.

upravno dogovarjanje, bolje
poskrbeti za otroško varstvo,
spremeniti stanovanjsko po
litiko, več izobraževati na
delovnih mestih, pomagati
otrokom revnih staršev, lju
dem, ki se vozijo na delo,
prilagoditi vozne rede vlakov
strahujejo ljudi in jim pobi
in avtobusov ter še več dru
rajo živež, je več udeležencev
gih zadev.
Več udeležencev razprave je
govorilo o ciganskem vpraša
govorilo o slabo razviti rekre
nju. Sklepna ugotovitev je
aciji in športni aktivnosti, ki
bila, da bo mogoče doseči
prav tako spada v delo sin
uspehe le s prevzgojo Ciga
dikalnih podružnic. V pri
nov, za kar pa je potreben
hodnje je nujno narediti kaj
denar, ki ga prizadete dolenj
več tudi na tem področju,
ske občine same nimajo do
Ponikve: letos
skratka: občni zbor naj bi bil
volj, zato bo morala poma
prelomnica v delovanju sin
gati tudi republika.
60-letnica društva
dikalnih organizacij. To pa
Alojz Krhin je govoril o
Kar 47 članov prostovolj
ni odvisno samo od vodstva,
razvoju tovarne rastlinskih
temveč predvsem od član nega gasilskega društva Po
specialitet in destilacije Da
stva.
M. L. nikve je 18. januarja priso
ne, ki za svojo nadaljnjo rast
ni mogla' dobiti posojila od
Volitve in imenovanja stvovalo letnemu občnemu
slovenskih bank, marveč jih
Občinska
skupščina Treb zboru. Iz poročila je bilo vi
bo dobila od beograjske ban
nje je na zadnji seji imeno deti da so se člani društva
ke. Opozoril je na razdrob
vala v upravni odbor sklada preteklo leto ukvarjali ra
ljenost tovrstne industrije na
Jožeta Slaka-Silva
kot za zen z drugimi nalogami tu
Dolenjskem.
stopnika mladinske organiza di z zbiranjem prispevkov
Leopold Krese je zbranim
cije Lojzeta Ratajca, pred za novo gasilsko brizgalno,
razložil stališča gospodarske
sednika občinske konference Iti jo bodo dobili v letoš
jubilejnem
letu ob
ZMS Trebnje. V SKupščino njem
republiške skupnosti otroške 60-letnici delovanja društva.
OBČINSKA SKUPŠČINA TREBNJE 22. JANUARJA:
ga varstva je imenovala so Zelo je tudi pomembno, da
cialno delavko Jano Potoč so pomladih članstvo, saj
nik. Skupščina je imenovala so na novo sprejeli v organi
mladih fantov.
tudi posebno komisijo za zacijo več
pregled statutov, k f jo se Ob koncu so soglasno izvo
stavljajo Jože Kastelic kot lili častnega člana društva
predsednik
in člani Janez Pavia Japlja, nekdanjega dol
Veliko razprav o cenzusu kmeta - Razlike med ljudmi postajajo politični
Gartnar, Janez Zajc, Lojzka goletnega člana te organi
in moralni problem - Ponoviti volitve v komunalnem podjetju
zacije.
Kovač im Alfonz Tratar.
Četrtkova seja občinske skupščine je imela ne njavec, je skupščina odloči
običajno kratek dnevni red, vendar je v razpravo la, da je treba v Komunalno
podjetju Trebnje
poseglo zelo veliko odbornikov, šlo je za položaj obrtnem
zasebnega km etijstva in načrt proizvodne usm eritve ponoviti postopek za izvolitev
KZ Trebnje, torej zelo pom em bno vprašanje, ki direktorja, ker ni potekal na
Spom nim o n a j, da je razstava
■ FLUORESCENČNE LUCI V
tanko tako, kot določa za
zadeva polovico vsega prebivalstva.
o d p rta do 5. fe b ru a rja in da ,ie
M inuli teden so
kon.
M. L. TELOVADNICI.
mogoče razstavljena dela tud i
m o n te rji p o d je tja IM P te L ju b 
k u p iti. Cene so od 150 do 1.500
K besedi so se priglasili tudi delovne naloge sklada za
ljane ob pom oči K em ooprem e,
M izarske delavnice in Kom unalinž.Miha Krhin, Jože Novak, pospeševanje kmetijstva ter
d in a rje v ^ PO V ELJN IK. N a obč
ob rtneg a p o d je tja iz T reb n je 
Na Mirni bodo on
inž. "Alojz Metelko, Franc okrepi strokovno službo. Pre
nem zboru treb an jsk eg a gasilskega nam estili v telovadnici fluo 
<ra dru štv a so za novega povelj
Jevnikar, Franc Štirn, Jože učiti je treba možnosti, da bi
rescenčne luči, ki veliko poveča
proslavili
sloven
n ik a izvolili Boža P u n g artn ik a.
jo
vrednost
telovadnice.
K
er
je
Glavan, Jože Jerič, inž. Slav nedonosna arondirana zemlji
D ruge važnejše naloge bodo v
bilo vse oprav ljen o s p ro sto v o lj
ko Nemanič, Ciril Pungart šča vrnili kmetom.
prih
o d n je opraviiali: M atija Sila
nim delom , stane nova razsvet
ski kulturni
ljava šolo in TVD P artizan sk u p  — predsednik d ruštva, Tone Ronik, Franjo Bulc, Ciril Pe
Po kmetijstvu je bilo na
jrei|
— podpredsedn ik, D arko No.
no okoli 3 000 novih dinarjev
praznik
vec in drugi, ki so poudar vrsti spomeniško varstvo.
vtik — b la g a jn ik . Ana G abrijel
ali n a jm a n j š tirik ra t m a n j, kot
jali, da v kmetijstvu tako ni Tov. Frelihova, zastopnica
n jen a resnična vrednost. J a v 
V soboto, 7. februarja, bo je
no pohvalo zaslužijo vsi, poseb 
mogoče več, saj so stvari zavoda za spomeniško var
■ D ESET BOŽJIH ZAPOVEDI.
no
p a inž. T one G randovec, ki
V treb an jsk em kinu b o v sobo
prerasle že v velik družbeno stvo, je pozvala k sodelova v dvorani »Svobode« na Mir je ak
cijo organiziral. 15. febru.
to in nedeljo n a R Pore^i Hlrnpolitični in moralni problem. nju, da bi zgodovinske in ni proslava v počastitev slo a rja bo v tej telovadnioi d olenj ski so ek ta k e l, »beset b&žiih za
v košarki.
Njihove razprave bomo v kulturne spomenike, ki jih venskega kulturnega praznika. sko■ prvenstvo
povedi«, n a re ie n po svetopisem 
KONČNO
USTREGLI.
Na
ski zgodbi. Povsod, k je r so ga
kraJSih izvlečkih objavili v na območju občine ni malo,
m
noge
pripom
be
potnikov so te
p red valali doslej, je doživel ve.
Pred
dnevi
se
je
sestal
uprav
dni vendarle dopolnili vozni red
prihodnji številki.
lik obisk. Cene vstoom c so za
obvarovali
pred
propada
v v itrini n a špringerra d i dolžine film a delno •zvtPane.
Občinska skupščina je po njem. S pomočjo pripomb ni odbor DPD »Svobode« in avtobusov
jevi hiši. Z agotavljajo, da se je
■ O PROGRAMIH ŠPORTNI
razpravi sprejela
nekatere odbornikov so utrdili vrstni poslušal poročilo predsednika zdaj m ogoče zanesti n a tam k aj
KOV. V čeraj je b ila v T rebn jem
sklepe. V občini je treba na red restavratorskih del v pri društva za lansko leto. Ob za Di sani vozni red.
sklicana
seja občinske zveze za
■ SLIKE SO TUDI NAPRO
rediti načrt dela pospeševal hodnjem obdobiu. O proble tej priložnosti so razpravljali DAJ.
telesno k u ltu ro . Dnevni red je
Na k u ltu rn i stra n i poroča
predvideval
obrav navan je dosed a
m o več o pom em bnem k u ltu r
ne službe ter izdolati poroči mih spomeniškega varstva
tudi o programu za leto 1970. nem dogodku v T rebnjem — o njega dela te r p o rabe d e n arja ,
lo o položaju kmetijstva ter bomo poročali posebej.
razen tega p a tu d i n a črte za le
sobotni o tvoritvi razstave slikar.
Sklenjeno je bilo, da bo dru Ja sam o rastn ik a A ntona Plem lja. tos. Več prih odn jič
ga posredovati republiškim
Skupščina je sprejela 5-let- štvo priredilo proslave za vse
organom Temeljito je treba
preučiti cenzus kmeta, s po ni razvoj gasilstva v občini, državne praznike in druge
močjo katerega bi izločili va tako kot sta predlagala ob
gasilska zveza in pomembne dneve. Za pomoč
ško revščino, ki je breme činska
odbor
gasilskega bodo zaprosili mladinski ak
celotne družbe, ne samo upravni
kmetijstva. KZ Trebnje naj sklada. Na predlog komisije tiv ter osnovno Šolo z Mir
dopolni
načrt
proizvodne za volitve in imenovanja. o ne.
P. ŠEMROV
usmeritve, prevzame pa naj čemer je poročal Jože GodOd tega, kako bo znal pri
sluhniti potrebam in željam
svojega članstva, ki vidi v
sindikatu zaščitnika svojih
pravic, bo v prihodnje odvis
na vloga in družbena po
membnost sindikalnih organi
zacij. To so danes teden po
udarjali na občnem zboru
občinskega sindikalnega sveta
v Trebnjem.
Po uvodni besedi predsed
nika ObSS Ivana Kosa je v
razpravi sodelovala cela vr
sta udeležencev: Rafko Maj
cen, Alfonz Tratar, Lado Ja
vornik,
Humbert
Gačnikčlan republiškega sindikalne
ga sveta, Adolf Suštar-predsednik ObSS Novo mesto,
Nace Bukovec, Janez Buko
vec, Tone Zibert, Tone Gole,
Stane Hribar in še nekateri.
Govorniki so ugotavljali,
da je sindikalna aktivnost
premajhna, da se veča soci
tu
alna negotovost, da je treba
povečati minimalne zaslužke
delavcev, da je nujna večja
solidarnost med ljudmi, da
je treba uzakoniti samo-

Vaška revščina ni samo stvar vasi

TREBANJSKE IVERI

RAZGOVOR S SEKRETARJEM ZK STANETOM LAVRIČEM

m a r in š k o v e

MAME NI VEČ
11. januarja je množica lju
di spremila 77-letno Julijano
Marinšek z Gorenjega pri Sta
ri cerkvi k zadnjemu počit
ku. Nenadna smrt nam je
mnogo prezgodaj ugrabila
zadnjo partizansko mater v
tem kraju.
Marinškova mama, kot smo
jo klicali sosedje, je bila po
nosna, rahločutna in pri vseh
priljubljena. Med vojno so ji
okupatorji požgali domačijo
in ji razgnali družino. Ostala
je tudi brez sina Lojzeta, ki
je padel v slavni XVI. diviziji
v Planinah nad Zagorjem.

Združevanja niso moda, ampak gospodarska nuja
Nesoglasja in nejasnosti je treba odstraniti pred razpisom referenduma O ciljih združitve mora biti obveščen vsak član kolektiva, obveščanje pa
je glavna naloga vodstva in organizacij podjetja

Obiskali smo sekretarja občinske konference
Zveze komunistov Kočevje Staneta Lavriča in ga
zaprosili za pogovor o prvih letošnjih združevanjih
kočevskih podjetij in o izidu referendumov.

Kakšno je mnenje občin- nizacije. Kaže, da je bil ko
sikih organov ZK ali tvoje lektiv tudi dobro, pravilno
osebno o izidu prvih treh le in dovolj zgodaj obveščen o
tošnjih referendumov, na ka prednostih združevanja.
terih so se podjetja odloča
la za združevanje ali proti
Nova
njemu?
samopostrežnica
Po mojem mnenju v kemič
Za prvi maj bo Kočevje do
ni tovarni MELAMIN niso
bili dovolj pripravljeni na bilo predvidoma novo samo
referendum in vsa zadeva postrežno trgovino. V začetku
še ni bila zrela. V kolektivu februarja bo namreč začelo
je bilo še precej nasprotij, trgovsko podjetje TRGOPROki bi jih bilo treba prej raz- MET preurejati na Roški ce
čistati. Vsa ta nasprotja so sti svoj sedanji lokal in lokal
prišla najbolj do izraza ob bivšega »Krojaštva«. Vsa povr
referendumu. Organizacije in šina nove samopostrežnice bo
organi podjetja bodo morali skupaj z bifejem in skladiš
dobro proučiti vzroke ne čem merila 129 kvadratnih
uspeha.
metrov. Preureditev bo sku
V
LIK je kolektiv uvidel,paj z novo opremo velja oko
da bi bila združitev s kemič li 400 000 din. Sedanji lokal
Po vojni se je kljub viso no tovarno in SLOVENIJA je dotrajal in tudi sanitarna
kim letom udeleževala vseh LESOM koristna za hitrejši inšpekcija je zahtevala, da ga
prostovoljnih akcij in je "bila razvoj njihove delovne orga preuredijo.
vedno med mladimi. Nikoli
se ni pritoževala in živela je
skromno ob podpori svojih
otrok.
Marinškovo mamo bomo še
dolgo ohraniti v lepem spo
minu.
'
CVETO NOVAK
Mladina brez kluba, Likovni salon pa nima pri
mernih prostorov - Veliko besed, malo dejanj

Nova ugibanja o prostorih

Danes o programih

Različni kočevski krogi še vedno ugibajo, kako
Danes, 29. januarja, do
ba dobili primerne prostore za mladinski klub, Li
poldne bo v Kočevju sestanek
kovni salon in za skladišče podjetja TRIKON.
predsednikov krajevnih or
ganizacij Socialistične zveze
■ Zgornje prostore tržnice
Po najnovejših predlogih
iz vse občine. Na njem se
bodo pogovorili o vlogi nekaterih, vendar so tudi ti naj bi dobilo za skladišče in
predlogi podobni nekaterim prodajalno podjetje TRIKON.
Socialistične zveze danes in o prejšnjim,
naj bi prostore raz
programih dela krajevnih or
delili tako:
■ Bivši muzej , kjer ima
ganizacij SZDL za letoszdaj TRIKON skladišče naj
bi dobil Likovni salon.

Danes seminar

Občinska skupščina Kočev
je bo v sodelovanju s Komu
nalnim zavodom za zaposlo
vanje Ljubljana priredila da
nes, 29. januarja, za pred
stavnike delovtndh organizacij
dvodnevni seminar o nekate
rih znanstvenih ureditvah in
zasedanju delovnih mest (si
stematizacija delovnih mest).
Seminar je brezplačen. Ude
ležencem bo omogočeno, da
bodo priznane predavatelje
tnidi vpraševali.
-S

Lep učni uspeh
Na osnovni šoli v Kočevju
je bilo izmed 1617 učencev v
prvem polletju ocenjenih kar
79 odstotkov pozitivno. V
nižjih razredih (1. — 4. raz
reda) je bilo uspešnih 90,48
odstotka učencev v višjih
(5. do 8. razreda) pa 70,94
odstotka. Na razredni stop
nji je
dosegel najboljši
uspeh 2. e (100-odstotni), na
predmetni pa 5. c (94,5 od
stotka).

DROBNE IZ KOČEVJA
■ ■ ■
15 SRN je b ilo lani
povoženih n a cesti K očevje—L ju b 
lja n a p ri L očinah. T o lik o je bilo
pač p rijav ljen ih . P ri lovski zvezi
p a m enijo, d a je te h nesreč celo
več, ven d ar jih vsi voanikl niso
p rijav ili. V ečino n esreč so p rija 
vili voaaviki osebnih avtom obilov,
k e r je n a sta la n a av tom obilu ob.
č u tn a škoda, m ed tem ko to v o r
n ja k u trč e n je z d iv ja d jo n e Ško
d u je . T ake nesreče se p rip e tijo
večinom a ponoči, »ato n i težko
vreči povoženega s rn ja k a n a to 
v o rn ja k .
■ ■ ■
VEČ MALIH ZAŠČIT
N IH LOP je bilo p o stav ljen ih na
a v to b u sn ih p o stajališč ih o b cesti
K očevje—L ju b ljan a. K om aj
po 
stav ljen e čakalnice so že poško
dovane: o d trg an e so daske, razb ite
Sipe, n o tra n jo s t o nesnažena, ste 
ne pop isan e in p o risan e z vsem
m ogočim , sk ra tk a — p ra v a slik a
k u ltu rn e sto p n je n e k aterih p o tn i
kov. Zakaj to lik o p isa rije , da
p o d je tje SAP ne sk rb i za p o tnike,
če p o tn ik i u n ič u je jo čak alnice?
■ ■ ■
ZARADI POMANJKA
NJA SNEGA so o d p ad li sm u čar
ski tečaji, zato so m ed zim skim i
šolskim i p o čitnicam i v telovadni
c ah dom a telesne k u ltu re razne
v aje in tek m o v an ja v d ru g ih
Š portnih panogah.
■ ■ ■ TEKMOVANJ® ZA ZN L
ZANJE CEN raznem u blagu, p re d 
vsem e lek tričn im stro je m in epara to m , se n a d alju je . V vseh t r 
govskih lokalih o p o z arja jo n ap isi
na globoko znižanje cen, n e k ate 
rem u blagu k a r za 60 o d sto tk o v .
Za p o tro šn ik e je to ugodno, k lju b
tem u pa m arsik d o p om isli, če je

blago d o b ro in zakaj sm o ga m o
ra li p re d pop u sto m ta k o drago
p lačevati, d a je sedaj m ožen po.
p u st k a r za 20 do 60 odstotkov!
N ek ateri p o tro šn ik i si žele, da
b i b ile cene staln e in ne šp ek u 
lativ n e, d a bi p o tro šn ik lahko ve
del, koliko d e n arja p o tre b u je za
n ak u p .
■ ■ ■
PR IŠEL J E ČAS KO
LIN . H lad n ejše vrem e je p rik la d 
n o za kolin o vanje, n ek aterim r e j
cem p a Je začelo zm anjkovati tu.
di h ra n e za prašiče. Z zakoli se
n ek ateri po h v alijo , posebno tisti,
ki je m lje jo p o m ije p ri m enzah in
g ostinskih o b ra tih . T ako Je le
Se o stala s ta ra nav ad a dom ačega
p raznika.
■ ■ ■ TEČAJ ZA POKLICNE
ŠO FE R JE lepo n a p re d u je . P red a 
v a n ja so že tre tji m esec, vsak dan
po 5 u r. Tečaje o b isk u je 46 šo 
ferjev in m ehanikov iz K očevja in
okolice, p a tu d i iz R ibnice. Teža
ve so le, k er so n ek ateri šoferji
n a vožnjah in včasih z am u jajo
p red av an ja. K očevska podružnica
Z druženja šoferjev in avtom elianik o v aelo sk rb i za vzgojo m la 
d ih šoferjev.
■ ■ ■
KOČEVSKI M EDVED.
J E BRUNDAJO, d a ni vse poceni,
k a r m alo stan e. E no izm ed obeh
peči cen traln e k u rjav e v novi o s
novni Soli Je ie razneslo, č e bi
odšteli pred š tirim i leti za boljšo
peč m alo več d e n arja , danes ne
bi im eli obču tn ih stro šk ov s po
p ravilom ozirom a n akupom n o re .
Peč se .je po k v arila na »srečo«
rav zadnji dan pouka pred poitnicam i.

?

| Dvorano množičnih or
ganizacij in sedanje prostore
Likovnega salona naj bi do
bila mladina za svoj klub.
Izmed vseh naštetih je za
dovoljno s sedanjimi prosto
ru le podjetje TRIKON. Pred
stavniki Likovnega salon*
upravičeno brddjo, da seda
nji prostori za njihovo dejav
nost niso primerni; mladina
pa sploh še nima prostorov
za svoj klub.
Prav bi bilo, da bd se vse
prizadete strani skupaj s
predstavniki občinske skup
ščine, krajevne skupnosti in
družbenopolitičnih organiza
cij še naprej dogovarjale in
tudi dogovorile o taki »razde
litvi« prostorov, s katero bi
bili kar najbolj zadovoljni vsi
prizadeti.

Pri TRGOPROMETU je ves
kolektiv uvidel potrebo po
združitvi, ker se bodo večja
podjetja v bodoče prav goto
vo lažje znašla v konkurenč
nem boju. Priprave za refe
rendum so bile dobre saj
je bil vsak član kolektiva
dobro obveščen o prednostih
združenega podjetja.
Kaj bi lahko povedal o
možnostih za nadaljnje zdru
ževanje domačih podjetij s
podjetji v občini in izven
nje? Je takih teženj še več?
Ob odpiranju delovnih or
ganizacij in občine navzven
se je začelo šele lani tudi
gibanje za združevanje in so
delovanje z ostalim svetom.
Take težnje, ki jih je še več,
so gospodarsko in politično
gledano koristne. Nekateri pa
gledajo na združevanje še
vedno z nezaupanjem. Zato
je pred združitvijo treba pri
praviti stvaren in dober progrftm, vsa nesoglasja in neja
snosti pa je treba pred refe
rendumom temeljito razčisti
ti in odpraviti. Osnovno pa
je, da je o namenu združit
ve dobro obveščen vsak član
kolektiva, kar je - odvisno
predvsem od vodilnih delav
cev in političnih organizacij
v delovni organizaciji.
In kakšno je stališče ob
činske konference ZK do
združevanja podjetij?
Združevanje ni moda, a-

Zbor gasilcev
Prostovoljno gasilsko dru
štvo Kočevje je imelo 24. ja
nuarja občni zbor. Na njem
so se pogovorili o ustanovit
vi poklicne gasilske trojke, o
vključevanju mladine v gasilstvo in o nerazumevanju de
lovnih in druJbeno-političnih
organizacij za gasilstvo. Obč
nega zbora so se izmed 16 po
vabljenih gostov udeležili le
predstavniki TEKSTILANE,
ELEKTRA in občinske konfe
rence SZDL, razen teh pa tu
di predsednik občinske gasil
ske zveze Tone Kovačič.

pak gospodarska nujnost.
Vendar morajo kolektivi sa
mi spoznati potrebo ,po njem.
Nasilno združevanje ne bi
bilo koristno. Stvarni, a do
bro pripravljeni programi morajo biti osnova za odločitev
kolektivov, da se združijo.
Pred združitvijo je treba ure
diti bodoče medsebojne od
nose združenih obratov (de
litev dohodka, nagrajevanje
itd.).
J. PRIMC

Struge: učni uspeh
Izmed 105 učencev osnovne
šole Struge jih je bilo ob
koncu polletja 81,44 odstotka
pozitivno ocenjenih. V nižjih
razredih je bilo 83,20 odst.
pozitivno ocenjenih (najbolj
ši je bil 4. razred — 87,5
odst. pozitivnih), v višjih pa
79,68 odst. (najboljši 8. raz
red, kjer so vsi izdelali).

0 divjadi na Kočevskem
Ze dolgo prebiram Dolenj
ski list, tudi sedaj, ko sem
daleč od doma. Najprej pre
berem članek, kjer je v na
slovu beseda, »divjad«. To je
najpogosteje na kočevski ali
ribniški strani.
Če človek ne bi dobro po
znal teh krajev, bi dobil vtis,
da bodo živali pregnale lju
di. Vendar ni tako, saj so
članki pogosto napisani na
osnovi napihnjenih pripovedo
vanj.
Zelo površna bi bila ocena,
da je divjad (predvsem jeleni,
medvedi m divji prašiči)
vzrok, da mladi ljudje zapu
ščajo liolpsko dolino in dru
ge kraje Zelo verjetno kme
tije v Kolpski dolini niso spo
sobne preživljati družin.
Res je, da žival dela ško
do na polju in v gozdu ter
ta k a še bolj otežuje življenje,
ljudi in jim mnogokrat vza
me sleherno voljo. Krivi so
tudi lovci, ne samo kočevski,
ki niso skupaj z prizadetimi
kmeti našli zadovoljivega na
čina zaščite pridelkov pred
divjadjo. Predolgo so se lov
ci prizadevali za večjo količi
no živali, ne pa za njeno ka
kovost. Bolj bi morali biti po
nosni na enega kapitalnega
(dobrega) jelena, kot na izvrtke. Škodo delajo vsi ena
ko. Tudi medved ni tako ne
varen ljudem, kot pišete. Red

Pomoč za Struge
Osnovna šola Struge je
pred kratkim prejela od re
publiške skupnosti otroške
ga varstva Ljubljana 20.000
din dotacije za ureditev šol
ske mlečne kuhinje, šola je
zaprosila za • dotacijo zato,
ker so sedanji prostori ne
primerni, vlažni in brez teko
če vode. Kuhinjo bodo ure
dili med glavnimi počitnica
mi. Ce bi )o začeli urejati že
sedaj, bi morali biti učenci
dalj časa brez malice.

Krožki za nadarjene
Na osnovni šoli v Kočevju
nimajo dodatnega pouka le za
slabše, ampak tudi za nadar
jene učence. Nadarjene so
Vključili v fizikalni, kemij
ski, biološki, matematični,
zgodovinski ali kakšen jezi
kovni krožek. V vsakem iz
med krožkov je od 10 do 20
učencev. Največ jih je v zgo
dovinskem, ki ima 3 oddel
ke, in fizikalnem, ki ima 2
oddelka.

TEMNI
DEL
NAŠE
STVARNOSTI — »Gospod,
daj dinar! Bom kupil kru
ha in molil zate,« prosijo
cigančki po Kočevju. Te
kajo za ljudmi in jih cu
kajo za rokave. (F«rto:
Primc)

Kam? (Foto: Dušan Tošaj, Fotoklub Kočevje)

ki so tudi primeri, da zaradi
medveda ni prišel otrok v
šolo. Sam sem poučeval dve
leti na osnovni šoli Vas —
Fara in takega opravičila ni
sem videl, le ena učenka mi
je pravila, da ga je videla.
Velikokrat govorimo o tu
rizmu na Kočevskem. Bodoč
nost Kočevske pa vidimo prav
v razvoju lovskega turizma in
odkrivanju lepot Kolpske do
line. Zato gojimo divjad do
potrebne mere! Skoda, ki jo
je povzročala divjad, pa je
bila vsakemu prizadetemu v
povprečju pravično izplačana.
Mislim, da so lovci za razvoj
lovskega turizma naredili pre
cej. Občinske odbornike pa
vprašam, koliko so prispeva
li, do bi se turizem razvil v
taki meri, kot nam omogoča
jo pogoji. Lahko rečem, da je
Kolpska dolina med najlepši
mi območji Slovenije, pa ima
mo le nekaj zasebnih gostiln.
Torej iščimo vzroke odselje
vanja mladih ljudi drugje, ne
pa v divjadi, ki nam je lahko
samo v korist, če jo 'oomo
znali dobro izkoristiti.
TONE KRIŽ,
V. P. 3215/15
BILECA

Dokazali so
pismenost

Ko je lani Turistično
društvo Kočevje priprav
ljalo izdajo barvnega turi
stičnega prospekta, ni ime
lo dovolj denarja, zato je
zaprosilo za dotacijo Go
spodarsko zbornico SRS
(gostinska podjetja so nam
reč obvezni člani zbornice
in zato tudi obvezno pla
čujejo precej visoko čla
narino). Na vlogo .društvo
ni dobilo odgovora. Ko sta
nekaj kasneje prišla dva
člana zbornice na obisk k
predsedniku Turističnega
društva, ju je vprašal, če
so na zbornici pismeni,
sicer pa tudi vljudnost
zahteva, da bi zbornica na
vlogo odgovorila.
Uspeh ni izostal. Dopis
zbornice je prišel, sicer od
klonjen (se pravi, da do
tacije ne bo), vendar pa je
društvo le dobilo dokaz, da
so tudi na zbornici pisme
ni ljudje!
V. S.

Vsak vlagatelj, ki Ima
v DOLENJSKI BANKI
IN HRANILNICI vlože
nih najmanj 500 no
vih dlnar|ev, je zava
rovan za primer ne
zgodne smrti. Razen
visokih
obresti
za
hranilne vloge skrbi
DBH tudi za vaše ne
zgodno zavarovanje!

Več mladih delavcev v ZK!

Ljubljančani na
Travni gori

Med komunisti je tudi premalo kmetov
V ribniški občini zaznamu
jemo v prvih tednih novega
leta zelo živahno dejavnost
komunistov, k čemur sta pre
cej pripomogla obiska pred
sednika CK ZKS Franca Po
pita in člana CK ZKS Janeza

Hočevarja.
V
ribniški občini je le 230
članov Zveze komunistov, kar
pa ne zmanjšuje ugleda in
veljave organizacije med ob
čani. S številom komunistov
bo rastla tudi vloga organi
zacije, zato bodo v ZK priteg
nili nove člane, predvsem
Dodatni denar
mladimo in delavce. Obojih
Z ukinitvijo stanovanjskega je zdaj premalo v Zvezi ko
sklada pri republiškem od munistov.
boru ZZB NOV Slovenije v
Prej ali slej bodo morale
Ljubljani in prenosov, poslov zaživeti partijske organizacije
na občinske sklade za grad tudi na območjih, kjer zdaj ni Delovni kolektiv gozdnega obrata Ribnica je pred kratkim podelil 11 najzasluž
njo stanovanj borcev NOV se komunistov, na primer v Sle nejšim gozdnim delavcem pismena priznanja za njihovo prizadevanje pri delu
v gozdu. Ob tej priložnosti so se fotografirali pred svojo novo stavbo. (Foto:
tudi odplačila prej danih po menih in na Gori.
Drago Mohar)
sojil že vračajo v občinske
Med komunisti je zelo malo
sklade.
kmetov. Zato bo potrebno po
iskati med njimi razgledane
Sodražica: hočemo in poštene ljudi, ki so priza
devni v Socialistični zvezi,
sodobno trgovino!
V Sodražici že več let po krajevni skupnosti ali društ
vih. Taki sodijo v Zvezo ko Gozdni obrat Ribnica upravlja 12.000 ha gozdov - V kratkem bosta dogra
grešamo sodobno trgovsko munistov,
ker bodo potem jeni še dve gozdni cesti - Obrat pomagal tudkkrajevnim skupnostim in
hišo- Sedanji dve trgovini sta kot člani ZK
še več koristili
društvom - Cesta Vegovka-Travna pomembna tudi za turizem
premalo, saj nimata dovolj kraju, v katerem politično de
izbire, konfekcije in obutve, lajo.
55-članski delovna kolektiv gozdnega o brata v prodano le 70 odstotkov pred
poleti pa skoraj popolnoma
-r
Ribnici je v preteklem letu dobro gospodaril. Gozdni videnega lesa. Upamo, da bo
odpove preskrba z gradbenim
Rezervni sklad
o b rat upravlja n a svojem področju zasebne in letos bolje in da bo načrt
materialom, predvsem s ce
družbene gozdove, ki m erijo okoli 12.000 ha. Uprav poseka tudi v zasebnih go
Sklad skupnih rezerv go
mentom.
ljanje s tolikšno površino te rja veliko prizadevnega zdovih v celoti izpolnjen.
Vse bolj prevladuje mnenje, spodarskih organizacij pri
dela vseh članov kolektiva. Ribniški o b rat je del
naj bi kakšno večje podjetje občinski skupščini Ribnica
združenega KGP Kočevje.
Banka ureja lokal
iz Ljubljane zgradilo tu so bo letos predvidoma razpo
Kreditna banka in hranilni
dobno trgovsko hišo. Zamisel lagal z 80.000 din. Ta denar Razmeroma ugodni uspehi je zbližala Loški potok z Lo
ima budi gospodarsko uteme praviloma uporabljajo za omogočajo obratu, da porabi ško dolino, je bila odprta la ca Ljubljana — podružnica
ljitev, saj bi povečan blagov posojila delovnim organizaci precej denarja za obnovo, ni. Na loškopotoški strani jo Kočevje ureja v Ribnici na
ni promet ugodno vplival na jam, ki so v težavah, in za t»nego in varstvo gozdov. Gra je zgradil ribniški obrat. V sproti zadružnega doma nove
proračunske dohodke naša pospeševanje poslovanja go dili so tudi gozdne ceste. gradnji sta tudi cesti Vagov- poslovne prostore za svojo
občine.
N- N. spodarskih organizacij. —r 'Cesta Hrib—Račna gora, ki ka—Travna gora, ki bo izred izpostavo. Dela bodo veljala
nega pomena za razvoj tu okoli 400-000 din, nova izpo
rizma, in cesta v žrnovcu. stava pa bo predvidoma od
Obe bosta dograjeni letos.
prta maja. V novi stavbi bo
PRED OBČNIMI ZBORI BOJEVNIKOV
Ne smemo pozabiti tudi na lahko uvedla sodobnejše po
denarni prispevek, ki ga je slovanje, na izpostavo pa bo
lani dal obrat nekaterim lahko podružnica prenesla
krajevnim skupnostim in dru tudi več poslov.'Zelo verjet
štvom.
Od izpolnitve letnega na no bo nova izpostava urado
črta poseka lesa je močno vala za stranke tudi ob ne
Doslej pa so člane občinskega odbora ZZB volili delegati - Komisija za odvisno, koliko denarja bo deljah dopoldne, s čimer bi
bilo zasebnim strankam zelo^
dodeljevanje stanovanjskih kreditov borcem bo kmalu sporočila, kdo bo na razpolago za gradnjo gozd ustreženo. V zgornjem nad
nih cest, za komunalno dejav
dobil kredit - Krediti bodo na razpolago že spomladi
nost itd. Lani je bilo v za stropju poslovne stavbe bodo
sebnih gozdovih posekano in uredili tudi eno stanovanje.
Na seji so precej razprav
Na nedavni seji vodstva občinskega odbora
Zveze združenj borcev NOV Ribnica so razpravljali ljali o predračunu občinskega
o bližnjih občnih zborih krajevnih organizacij Zvepe odbora za letos. Ugotovili so,
da ne bodo mogli uspešno
borcev in Zveze vojaških vojnih invalidov.
izvrševati nalog, ki stoje pred
Krajevne organizacije Zveze dražici in Loškem potoku po organizacijo, če ne bodo do
Zaradi manjših stroškov naj bi jo obnovili, ko
borcev so v Loškem potoku, štiri, v Dolenji vasi in Grčari bili dovolj denarja.
bodo obnavljali odsek Žlebič-Dolenja vas
Razgovor je obravnaval tu
Sodražici, Ribnici, Dolenji va cah pa po enega predstavnika
si in Grčaricah. Zveza vojaš v občinski odbor Zveze bor di delo komisije za podelitev
Del vpadne ceste iz sm eri Zamostec—Sodražica
kih vojnih invalidov v Rib cev. Invalidi bodo imeli štiri kreditov za gradnjo stanovanj
nici, Sodražici in Loškem po predstavnike: dva iz ribniške udeležencev NOV. Komisija
v dolžini skoraj 300 m etrov je popolnom a uničen.
organizacije, po enega pa iz je obiskala vse prosilce in
toku.
Dosti boljša pa tudd ni cesta v središču Sodražice.
Na občnih zborih bodo čla Sodražice in Loškega potoka. pregledala njihova stanova
Letošnja
zima z občasnim denarja, da bi obnovili še ta
ni neposredno volili člane no
Krajevne organizacije naj nja. V kratkem bo skupna
ceste, čeprav je bila to
vega občinskega odbora ZZB bi začele z občnimi zbori čim- seja komisije in predstavni mrazom in odjugo je dvignila del
Sodražanov.
NOV. Dogovorili so se tudi, prej, da bi bili do 10. marca kov krajevnih organizacij ter tanko plast asfalta in jo želja
Dejstvo je, da je bil zopet
vodstva
ZZB spremenila v pravcato razora- spregledan
koliko članov občinskega od že zaključeni. Občinska kon občinskega
gospodarnostni
bora bo iz posameznih kra ferenca ZZB NOV, na kateri NOV, na kateri bodo določili no njivo. Celotni odsek ceste račun, zato bodo sedaj stro
jevnih organizacij ZB ter bodo izmed izvoljenih pred višino kredita posameznim skozi Sodražico je dobil tan ški za obnovo ceste znatno
ZW I. Tako bodo izvolili v stavnikov izvolili predsedni prosilcem. Kdor ga bo do ko asfaltno prevleko še v času višji.
krajevni organizaciji Ribnica ka, tajnika in blagajnika, bo bil, ga bo lahko uporabil že obstoja občine Sodražica.
Ker to cesto vzdržuje Cest
da lansko jesen, ko
sedem predstavnikov, v So predvidoma 26. marca.
letošnjo pomlad.
-r soKaže,
asfaltirali cesto od Vinic no podjetje Novo mesto, je
do Sodražice, ni bilo toliko tudi poziv naslovljen nanj z
namenom, da bi ta odsek ce
ste obnovilo takoj spomladi
Gneča v avtobusu oziroma takrat, ko bo obnav
Šolskih počitnic so naj ljalo cesto žlebič—Dolenja
N. N.
manj veseli stalni potniki na vas.
v
V
avtobusu, ki se vozijo na de
Sladkor za čebele pojedli potrošniki - Odlikovana zaslužna ribniška čebe lo v Ribnico. Zaradi šolskih
larja Franc Levstek in Herman Urbančič - Posameznik ne pomeni dosti, počitnic ne vozi šolski avto
bus na progi Sodražica—Rib
društvo pa lahko marsikaj doseže - Čebelarsko društvo obstoji že 7 let nica. Ljudje se gnetejo v
■ ■ ■ R IB N IŠK O KLAVNICO
s 1. ja n u a rje m z ap rli. To so
avtobusu kot sardine in to so
m o rali s to riti, k er ni u strezala
Pred kratkim so imeli ribniški čebelarji občni Slovenijo pa je na koncu po zjutraj in popoldne. Ker ima predpisom . Sedaj k o ljejo rib nišk o
v kočevska klavnici, m eso
zbor, to je sedmi od leta 1963, ko je bilo ustanovljeno delil red Antona Janše III. SAP Ljubljana monopol v živino
pa vozijo v R ibnico, č e se bodo
Čebelarsko društvo Ribnica. Nepričakovano velika stopnje zaslužnima čebelarje avtobusnem prometu na na cene m esu zaradi d o d atn ih stro š 
udeležba na občnem zboru — nad 60 čebelarjev — je ma in organizatorjema Fran ših progah, naj bi poskrbel, kov zaradi prevoza živine in m e
bom o km alu videli.
obetala, da bodo razpravljali o pom em bnih zadevah cu Levstku in Hermanu Ur da se bodo ljudje vozili v sa ■ povečale,
■ ■ NA TRGU V R IB N IC I
avtobusih tako, kot se za člo Je S tanovanjsko
in reševali pereče čebelarske zadeve, ki so se na bančiču.
p o d je tje R ibnica
r že lani začelo p re u re ja ti stan o 
' Fr- veka spodobi.
kopičile lani.

Gozdarji so lani dobro gospodarili

Člani bodo volili neposredno

Uničena cesta v Sodražici

Čebelarji obsodili sladkorno afero

Tudi letos je v domu na
Travni gori živahno- Tu se
mude na zimskih počitnicah
učenci nekaterih ljubljanskih
šol. Smučajo se in uživajo v
naravi. Pričakujejo, da bo
zapadlo še nekaj snega, ker
ga je sedaj bolj malo- Pred
videno je, da bo letos leto
valo na Travni gori. nad 300
ljubljanskih šolarjev.
— r

Cene v Kočevju
in Ribnici
P retek li ponedeljek so veljale
v trgo vinah s s.'.djem in zelenjavo
v K očevju in R ibnici nasledn je
m alo p ro d ajn e cene:
K očevje
R ibnica
(cene v d in za kg)
krompir
sveže zelje
kislo zelje
kisla repa
cvetača
fižol v zrnju
čebula
česen
solata
špdnača
korenje
peteršilj
radič
jabolka

0,85
2,80
2,80
2,80
2,90
5,65
3,80
13,20
4,70
—
2,20
5,00
9,00
1,30
in 2,20
5,20
6,40
6,50
5,80
6,20
7,40

grozdje
lim one
mandarine
pomaranče
banane
ananas
jajca
(cena za kos)

0,80
2,80
2,80
2,80
3,50
4,50
in 7,00
3,90
13,00
5,00
8,00
2,00
5,00
11,30
2,00
5,00
6,20
6,20
5,30
6,20
7,50'

0,95

0,97

ORTNEŠKI
DROBIŽ
■ ■ ■
ZIMA MINEVA, vsaj
ta k o kaže vrem e. Sneg izginja s
pobočij tak o h itro , d a ga m ladi
P u ljčan i k a r težko n ajd ejo m alo
za san k an je, o sm uki pa ni n iti
govora. O bm orski m lad in i, željni
sprem em be in zim ske idile, m a n j
ka snega in zasneženega d rev ja.
N ajh u je so prizadeti tis ti o tro ci,
ki so letos prvič p ri n a s n a po
čitn icah .
■ ■ ■
KAŽIPOTOV MANJKA
za o rtn e šk o dolino. M arsikateri
tu ris t se ne znajde, k je b i zavil
v G regorijo, P oljan e, P odpoljane
itd . K ažipoti so velikega tu ristič 
nega pom ena. N a avtobusni p o 
s ta ji bd b ilo d ob ro izobesiti tu d i
skico bližnjega tu rističn eg a ozem 
lja . T o n aj b i b ila naloga tu ri
stičnega d ru štv a , k a r n aj p rid e na
dnevni re d bližnjega občinega
zbora.
■ ■ ■
TV NAROČNINA NA
RAŠČA, TV progT. m i so bogati
in zanim ivi, seveda sam o za tiste ,
ki lahko u ja m e jo lepo in dobro
sliko . N ism o p ro ti visoki n aro č
n in i, želim o le dob er sprejem .
Z daj so posebno p rizadete k o tline
O rtn eka, R ibnice, Sodražice in
D obrepolj. RTV b i m o rala u p o 
štev a ti prito žb e naročnikov. Pre
tv ornik b i m oral bita tu d i n a
G rm adi. č e bo b o ljši sp rejem , bo
več naročnikov. Zdaj se m a rši,
kdo ne m ore odločiti za nakup
telev izo rja, k e r sosedje negodu
je jo zarad i slab ih sprejem ov.
■ ■ ■ KOČEVSKA PROGA JE
POTREBNA — Veliko blaga se
prevozi po n je j še sed a j, ko p ra 
v ijo , da je p rog a v zatonu. K o
m aj u re je n a in u trje n a proga še
ne sm e izum reti Le tak o bom o
obvarovali našo cesto p re d tež
kim i to v o rn jak i, k i jo že zdaj
h itro u niču jejo in o v irajo p ro
m e t po n je j.
V. P.

RIBNIŠKI ZOBOTREBCI

Živa razprava se je razvne podobnih nepravilnosti ni več
la zaradi* jesenske »sladkorne mesta v upravnem odboru
afere«. Sloveniji je bila nam zveze.
reč odobrena določena koli
Nadalje so se pomenili o
čina krmilnega sladkorja za članstvu. V ribniški občini je
zimsko prehrano čebel. Slad okoli 105 čebelarjev s približ
kor pa ni bil pravilno razde no 1.200 panji, to pa je že go
ljen, kar Je v večini društev spodarska moč, mimo katere
in tudi v ribniškem povzroči ne more nihče. Medtem ko
lo zelo krepke kritike. Doka posameznik ne pomeni nič, je
zano je, da je bil sladkor do organizacija močna in lahko
deljen za potrebe čebelarstva, doseže marsikaj. Zato ni pa
ne pa za trgovanje. Podjetje metno, da nekateri člani iz
MEDEX ga je namreč pro stopajo iz čebelarske organi
dajalo vsakomur, kdor je pri zacije.
Izvolili so nov upravni in
šel ponj, seveda po znižani
čebelarski ceni. čebelarji so nadzorni odbor oziroma kar
dali vso podporo Zvezi čebe podaljšali pooblastilo stare
larskih društev v Ljubljani, mu odboru še za naslednjo
da kar najostreje nastopi pro dobo in mu izglasovali neka
ti takemu poslovanju in pod tera pooblastila. Predstavnik
jetju MEDEX, ki mu zaradi Zveze čebelarskih društev za

Vodstvo v Sodražici
Novi predsednik KS je Vesel, tajnik pa Bavdek
V
nedeljo, 25. januarja, seIzvolili za novega predsednika
je na prvi seji sestal novi Ivana Vesela. Na lastno že
razširjeni
svet
krajevne ljo in zaradi preobremenje
skupnosti Sodražica. Razen nosti v drugih družben.li or
članov, ki jim mandat ni po ganizacijah je bil razrešen
tekel, so soji prisostvovali funkcije tajnika Fran Fajdi
novi člani iz Sodražice, Za- ga, na njegovo mesto pa je
mosteca in Zimaric. Prav ta bil imenovan pedagoški de
ko so bili na seji navzoči od lavec Milan Bavdek.
Svet je razpravljal še o
borniki občinske skupščine
in predstavniki družbeno-po- programu komunalne uredit
litičnih organizacij tega ob ve Sodražice in ostalih ob
močnih naselij, o stanovanj
močja.
Svet krajevne skupnosti je ski izgradnji

vanjsko hišo za naročn ik a K om u
nalno b an ko L jubljan a. K er pa so
m ed delom n a črte sprem enili,
opravljen o delo ni nič hasnilo,
celo p o ru šiti so m orali nekaj, k a r
Je bilo že zgrajeno, in začeta
jmova. Sicer p a je tre b a p riznati,
da je prenovitev stare hiše vedno
tvegana, k e r nikoli ne veš, koliko
bo stalo. K ljub zim i o p rav ljajo
gradben a dela, d a bi bili poslovni
p ro sto ri čim prej urejen i.
■ ■ ■ GOSTILNIČAR JAKOB
M IKOLIČ v Sodražici je eno go
stin sk o sobo ured il v pravem rib 
niškem stilu . Na izredno dom iseln
način so p rikazani n ajrazličnejši
Izdelki hišne dom ače o b rti. G o
stiln ič a r M ikolič zasluži za u re d i
tev te sobe p riznanje. M ogoče se

bodo kaj podobnega spom nili tu 
d i v d ru gih gostinskih lokalih?
■ ■ ■ KM ETIJSKA ZADRUGA
RIBNICA Je od kupila lani okrog
2,500.000 litrov m leka, k a r je dva.
k ra t več k o t v letu 1967. Za šte 
vilne km ete je izkupiček za p ro 
dano m leko zelo pom em ben do
hodek. P rav zato posvečajo živi
n o rejci veliko sk rb vzreji krav
m lekaric. K m etijsk a zadruga im a
d ob ro organ iziran odkup m leka.
■ ■ ■ OBČANI KRITIZIRA JO
način p o b ira n ja naročnine za TV.
P lačati jo m o rajo n a en k rat za
3 m esece vn ap rej. Izterjevalec n a 
ročn ine po b ira običajno h k ra ti
tu d i tokovino za elektrik o za dva
m eseca nazaj. T ako občanom vča
sih krep k o poseže v žep, da so
potem ves m esec brez d e n arja .
■ ■ ■
STRANIŠČA MORAJO
IM ET I vsa gostišča, in to pod isto
streh o , k ot je gostišče. T ako d o 
loča novi p rav iln ik , m edtem ko
je s ta ri dopuščal, d a so bili b ife 'i
lahko brez stra n išč . V prašanje I
zdaj, k aj bo z n e katerim i b ifeji
ozirom a delikatesn im i trg o v in a
m i, k je r to čijo pijače in 'p ro d a 
ja jo razno blago.

H

B o g d a n O s o ln ik
v Č rn o m lju
21. januarja sta se mudila
v Črnomlju Bogdan in Mara
Osolnik. Zvezni
poslanec
družbenopolitičnega
zbora
Bogdan Osolnik je politične
mu aktivu predaval o zuna
nji politiki Jugoslavije, zatem
pa je odgovarjal na številna
vprašanja s področja medna
rodnega delavskega gibanja
in notranjih odnosov v Jugo
slaviji. Po predavanju sta
imela gosta razgovor s predstavniki občinske skupščine
in družbeno-političnih orga
nizacij, kjer so obravnavali
sedanji gospodarski položaj
občine Črnomelj ter načrte
v zvezi z razvojem turizma in
domače obrti. Ob tej prilož
nosti so se Črnomaljci z zve
znim poslancem zmenili za
stalno obliko sodelovanja.
B o tu d i n o v i
o d b o r o d p o v e d a l?
Vodstvo krajevne organiza
cije Socialistične zveze v Se
miču je 24. januarja sklicalo
važno sejo, a se je spet po
novila stara pesem: seje se
m udeležilo več članov odbo
ra in vabljenih predstavni
kov drugih organizacij. Pri
sotni so grajali njihovo ne
odgovornost, saj je tekla raz
prava o vsesplošnem ljud
skem odporu, pobiranju čla
narine, o razvoju turizma,
olepšavi naselja ter o kulturno-prosvetni, športni in ko
munalni dejavnosti Semiča.
M. L.
Znamkice za Banjaluko
Sekcija za družbeno aktiv
nost žensk pri občinski kon
ferenci SZDL v Črnomlju je
na območju občine organizi
rala prodajo znamkic po 1
din za gradnjo poroddšnice
v Banjaluki. Akcijo bodo iz
vedli v delovnih organizacijah
in na terenu in pričakujejo
dober odziv. Vsem delovnim
organizacijam bodo razen te
ga pripotočili, naj del sred
stev, namenjenih za praznova
nje 8- marca, odstopijo v ta
namen
N a S tr a ž n je m v rh u
p o g o v o r z o d b o r n ik i
Na več zborih volivcev s
področja Stražnjega vrha in
Talčjega vrha so občani zad
nje dni razpravljali z ob
činskim odbornikom Adol
fom Planincem o perečih ko
munalnih vprašanjih- Napra
vili so načrt za popravilo va
ških poti. ureditev pokopali
šča in še nekaj drugih manj
ših del, ob tem pa so ljudje
pokazali pripravljenost, da tu
di sami prispevajo. Sprejeli
so sklep o uvedbi samopri
spevka, da pa bi naloge laže
uresničili, so ustanovili svojo
krajevno skupnost. Za pred
sednika je bil izvoljen Anton
Špehar iz Dol.' Pake-

Č R N O M A L JS
■ ČRNOMALJSKI SOLARJI
imajo ob počitnicah' vsaj malo
snega, njihovi vrstniki po Dolenj
skem pa so za veselje na snegu
prikrajšani. Otroci ae sankajo po
vseh mestnih gričih.
■ O MODERNIZACIJI CESTE
skozi Gor. Loko 4e dolgo razprav,
ljajo, zadnji čas pa so se pojavili
Se novi predlogi. VaSčani Tribuč
telijo, da bi gradnjo asfaltne ce
ste podaljšali.do križišča cest na
Tribuče in v Griblje.
■ GIMNAZIJCI SO IMELI uspel
nastop klubskega večera pod Ime
nom Spomenik brez podstavka.
V kratkem času so naštudirali lep
literarni večer, žal pa so meščani
z obiskom pokazali, da jim za
kulturo ni dosti mar.
■ V SOBOTO JE BILA letna
konferenca ZSAM (šoferji ln av
tomehaniki). Obisk ni bil najbolj
ši, razprava pa Je bila dobra Go
vorili so o bonificiranem delov
nem stažu, za katerega se te dol
go potegujejo, ter o pridobitvi
kvalifikacije.
K
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N a re d ili s m o v e lik o n a p a k o . . .
Tončka Kastrin spada k stari gardi črnomalj
skih igralcev in ne misli še odnehati
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Pozimi na Vinici ni dosti pom eta in ne obiskov. Kraj je samo na videz pust in
brez življenja, v resnici pa v zimskem času krajevne organizacije s turističnim
društvom vred nenehno snujejo načrte .za poletje. (Foto: R. Bačer)
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V Črnomlju je 21 kmetovalcev s področja gozdnega obrata Črnomelj in
Črm ošnjice obravnavalo nov način gospodarjenja z gozdovi - Nam esto 7
bo po novem soodločalo 60 zasebnih lastnikov gozdov
Ko je direktor Gozdnega
gospodarstva Novo mesto inž.
Janez Penca razložil gospo
darjenje z zasebnimi gozdovi
na področju Dolenjske, pri
zadevanje kolektiva za čim
večja vlaganja v gojitvena de
la in pogozdovanje ter neneh
no iskanje poti za zmanjšanje
režijskih stroškov, so se
oglašali posestniki gozdov.
Pokazalo se je, da gozdni
xposestniki z velikim zanima
njem spremljajo novosti v go
zdarstvu, zavzemali pa so se,
naj bi osnova za ključ pri vo.
litvah članov v svet lastnikov
gozdov ne bila količina odku
pa, marveč površina obrata.
Menih so, da bodo sicer go
zdni obrati z manjšimi povr
šinami, a večjo količino od
kupa preglasovali manj šte
vilne predstavnike iz bolj pa
sivnih področij. Po mnenju
zasebnih lastnikov gozdov naj
bi sredstva delih po območ
nem načrtu, pravica do upo
rabe lesa za lastne potrebe
pa naj bi ostala kot doslej
T u riz e m
v š irš i o b rav n a v i
Občinska konferenca SZDL
bo na prihodnji seji v za
četku februarja obravnavala
turizem m njegov razvoj v
domači občini. S to razpravo
želijo vključiti Socialistično
zvezo v priprave na izdela
vo srednjeročnega načrta ra
zvoja občine. Te dni bodo
javne razprave o turizmu tu
di po vseh turističnih druš
tvih na terenu-

K I D R O B IR
■ SNEG v Ulioi Staneta Roz
mana še zdaj leži v velikih kupih.
Ker ga 'niso odvozili, cesta pa je
hudo prometna. Je nastalo ozko
prometno grlo.
■ ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE
je v Semiču organiziral 20-umi
tečaj prve pomoči za zaposlene v
Iskri. Predvideno je, da bosta v
Semiču še dva taka tečaja, eiega
bodo imeli na Vinici, v Črnomlju
pa Je v načrtu 80-umi tečaj za
prvo pomoč.
■ REŽISERSKI TEČAJ v Čr
nomlju Je bil v nedeljo končan.
Redno ga Je obiskovalo do 5 do
7 igralcev.amaterjev in Je res ško
da, da ob kvalitetnem predavatelju
ni bilo večjega obiska, vsi ki so
tečaj obiskovali, so bili zelo za
dovoljni.
■ ČRNOMALJSKA IGRALSKA
SKUPINA »Miran Jarc/ Je okle
vala, končno pa le začela študi
rati Večna lovišča. Sodeluje ka
kih 10 igralcev starejše mestne
generacije, režira pa Marijan Be
lina iz Ljubljane.
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s predlogom, da bi tega lesa
ne smeli obremenjevati z bio
loško amortizacijo.
Ugotovili so, da zadnje ča
se za kmeta predstavlja pre
cejšnjo obremenitev davek na
posekan les — dohodnina. Več
tisoč zaraščenih površin v na
ravi je v katastru vpisanih
pod pašnike ali travnike, njih
lastniki pa so dvakrat obdav
čeni: prvič cd kmetijske po
vršine po donosu, drugič s
tem, ker je kultura v kata
stru vpisana pod kmetijsko,
a v resnici ni.
Kmetovalci so pohvalili ve
lika vlaganja v zadnjih osmih
letih na področju Bele kraji
ne, pritoževali pa so se čez
nizke cene lesa. Splošno mne
nje je bilo, da je osnutek
statuta, ki obravnava gospo
darjenje z zasebnimi gozdovi,
v redu, življenje pa bo po
kazalo, če bo treba posamez
na določila naknadno spre
meniti. Z veseljem so pozdra
vili zlasti novost v sistemu
samoupravljanja. Do zdaj je
bilo v centralnem delavskem
svetu GG Novo mesto od 35
članov samo 7 zasebnih kme
tovalcev, po novem pa bosta
pri GG dva samostojna de
lavska sveta: to sta svet last
nikov gozdov in svet delav
cev podjetja, medtem ko bo
skupen delavski svet podjetja
sprejemal le osnovne smerni

S re čn o ,

ce za razvoj. Obratni sveti la
stnikov gozdov bodo ustano
vljeni tudi pri vseh gozdnih
obratih. Tako bo v organih
upravljanja v bodoče sodelo
valo 60 lastnikov gozdov,
kmetje pa bodo s tem pri
dobili veliko več besede pri
soodločanju o gospodarjenju
a gozdovi.
TONE FABJAN
N a S in je m v rh u lo v c i
iz A v s tr ije
Ko se je na Sinjem vrhu
velik sneg malo polegel, so
imeli domači lovci v gosteh
avstrijske lovce, ki so ustre
lili jelena, domačini sami pa
so položili na dlako dva divja
prašiča. Kakor so ocenili do
mačini, je okoli Sinjega vrha
nad 80 jelenov. Hodijo v tro
pih tudi po 12 skupaj. V lo
višču je tudi 25 do 30 divjih
svinj. Jeleni ie zdaj hodijo
po njivah, in kjer je bila re
pa, kopljejo zemljo tudi sko
zi debel sneg. Kmetje se bo.
jijb, kaj bo poleti s peso in
povrtninami ob tako velikem
številu divjadi. Sprašujejo se,
kdo bo plačal škodo. Lovska
zveza Črnomelj je namreč
dovolila odstreliti samo enega
jelena, kar pa se zdi doma
čim lovcenr^ mnogo premalo.
J. S.

z la to p o ro č e n c a !

V nedeljo bodo v Srednjih Radencih pri
Starem trgu pri Baričevih praznovali 50-lctnico
poroke Jurija in Marije, po domače Vurihovih. Oba sta domačina in sta sc pred pol sto
letja poročila v Starem trgu. Imela sta 11
otrok, od katerih je še 9 živih. Imata tudi 26
vnukov in 7 pravnukov. Vse življenje se ukvar
jata s kmetovanjem in mlinom. Vuriliova sta
stara 71 let, narazen sta samo en mesec, oba
sta še pri močeh. Na domačiji bodo imeli le
po slavnost, saj se bodo zbrali številni sorodni
ki in vaščani. Z njimi vred želimo mami in
očetu Baričevima še mnogo srečnih in zado
voljnih let.

— Seveda smo. Prav
— Kakih 16 nas je bilo
v stari igralski družini, ki veseli me, da sem videla
je po vojni držala skupaj na režiserskem tečaju toli
vse do pred tremi leti, — ko mladih ljudi. Jaz tre
je začela tovarišica Tonč nutno ne morem nastopa
ti. Imam službo, stanujem
ka, ko sem prosila, naj
mi pripoveduje o črno v Kanižarici, in ker so
vaje že ob 17. uri, ne bi
maljski dramatiki.
— Včasih smo študirali mogla ves dan domov.
tudi po dve deli naen
krat. Nehalo se je po od
selitvi nekaterih igralcev,
mlajšega kadra pa nismo
imeli. Naredili smo veliko
napako, ker nismo med
se pritegovali mladih lju
di. Tega smo se prepo
zno zavedeli.
— Kdaj ste začeli na
stopati in v kakšnih delih —
vas je videlo občinstvo?
— Igrati sem začela
med vojno kot mladinka
v kulturni skupini pri
Slovenskem narodnem gle
dališču, ki je tedaj delo
valo v Črnomlju. Po voj
ni smo neprestano nasto
pali. Vseh del, kjer sem
nastopila, se ne bom spo
mnila, vem pa, da sem Kot mati in gospodinja si
sodelovala pri Rojstvu v tega ne morem privoščiti.
nevihti, v Težki uri, v Ra Razen tega sem bolehna.
— Pa boste še kdaj
zvalini življenja, pri Otro
nastopili?
ku iz zadrege in v NušiBrez oklevanja je od
čevem Dr.
— Baje se zadnje tedne govorila:
— Bom! Oder je del
v okviru režiserskega te
čaja snuje v mestu nova mojega življenja. Ne mo
igralska skupina. Ste tudi rem brez njega ...
R. B.
starejši zraven?

K daj

bo

u rb a n is tič n i

n a č rt?

Na Vinici želijo predvsem vodovod, bencinsko
črpalko in trgovino, zahtevajo pa tudi urba
nistični načrt, potreben za razvoj turizma
Velik napredek, ki ga je
lani Vinica dosegla v turi
stični uveljavitvi, je šele za
četek k velikim načrtom do
mačega turističnega društva,
krajevne skupnosti, Sociali
stične zveze in vseh drugih
vaških organizacij. Za turi
zem so vneti vsi, ne morejo
pa naprej, dokler kraj ne bo
imel vodovoda in dokler ne
bo za Vinico in bližnja nase
lja izdelan urbanistični na
črt.
S p rič e v a lo
n a p ro d a j?
Poklicni šoferji v Beli
krajini imajo precej te
žav zaradi novih predpi
sov o kvalifikaciji, baje pa
onstran Kolpe te stvari po
domače rešujejo: za de
nar je mogoče dobiti tudi
kvalifikacijo. O tem so
govorili na letni konferen
ci ZSAM v Črnomlju in
sklenili, da bodo budno
pazili na šoferje s sumlji
vim spričevalom.
U m rl je d r u q i n a j s t a 
re jš i o b č a n
V ponedeljek, 26. januarja,
je umrl na Vinjem vrhu Ma
tija Kastelic, rojen 8. janu
arja 1876. O njegovem življe
nju je bilo obširno pisano
v Dolenjskem listu, ker je
bil kočijaž na Krupi. Na
območju matičnega urada Se.
mič je bil to drugi najsta
rejši občan. Starejši je le
še Martin Movem iz Vopče
vasi, ki Je poleti slavil sto
letnico.

Kot se že leta pogovarjajo
o vodovodu, tako na vaških
sestankih tudi stalno premle
vajo vprašanje nove trgovine
in gradnje bencinske Črpal
ke, vendar so bili Viničani
doslej deležni samo obljub,
narejenega pa ni bilo nič.
Na Vinici že »daj razprav
ljajo o novi turistični sezo
ni. Sklenili so, da se bodo
z vsemi silami potegovali zla
sti za vodovod in urbanistič
ni načrt. Ljudje so priprav
ljeni za napeljavo pitne vode
sprejeti samoprispevek, trd
no pa računajo’, da bodo
njihove želje upoštevana
vsaj v novem občinskem
programu javnih del.

P o se b e n š ta b za
p o m o č ž e le z n ic i
Občinski sindikalni svet in
občinska konferenca SZDL
sta imenovala poseben štab,
ki bo v prihodnje vodil akci
jo za vpis posojila za mo
dernizacijo železnic. Člani od
bora bodo te dni obiskovali
delovne organizacije in jih na
vduševali za vpis posojila- Za
radi ugodnih vpisnih pogo- t
Jev, ki dajejo možnost pla
čila v obrokih in nudijo 6Odstotne obresti, vključujejo
vpisnike v žrebanje in jim
omogočajo brezplačno potova
nje v prvem razredu železni
ce, upajo, da bo poslej več
razumevanja. Večji odziv v
akciji pričakujejo jlasti zato.
ker je tudi belokranjska že
leznica nujno potrebna mo
dernizacije. Vsa pojasnila ob
vpisu dobe posamezniki ln de.
lovne organizacije na občin
skem sindikalnem svetu ali
na železniški postaji, kjer je
stalno vpisno mesto-

Iz tovarn smo te dni ponovno prejeli v razprodajo
ženske pomladne in zimske plašče ter obleke po
ceni, znižani do 60 odstotkov.
Tudi če plašča nimate namena kupiti, vas k ogledu
vabi
» O e le f e U s til«

ČRNOM ELJ

„Strah me pa ni, saj sem fant!"

Vabljeni na
zbore volivcev!

Jakljevičev Toni iz Grabrovca ima komaj
sedem let, a pešači vsak dan 4 km do šole

Med petimi otroki iz
vasi Grabrovec, ki hodijo
spet vsak dan peš v Metli
ko, je tudi mali Jakljevi
čev Toni. Pouk imajo po
poldne, in ker šolski
kombi zaradi slabe ceste
čez zimo ne more v vas,
morajo otroci peš.

— Vas je kaj strah, ko
se v temi vračate domov?
— To pa ne, je možato
odvrnil — saj sem fant.
Punce so bolj plašne.
— Kaj pa, kadar je ve
lik sneg?
— če je cesta zamedena, gremo kar čez njive.
Med potjo se kepamo,
skrivamo in lovimo. Zebe
nas pa včasih.
— Kakšno spričevalo si
prinesel domov ob pollet
ju?
— Izdelal sem s prav
dobrim uspehom. Vzeli
smo že vse velike in male
tiskane črke in tudi upo
rabne naloge iz računstva
že pišemo.
— Kako preživljate šol
ske počitnice na vasi?
— če bo sneg, se bomo
spet sankali, sicer pa do
ma vzamemo kos polivini
la, na katerega se usede
mo in rrsk po poledene
lem jarku navzdol. To so
heci. . .
Dovolj mu je bilo pogo
vora, zato jo je hotel po
brisati pred hišo. Mama ga
je komaj ujela in nanj na
taknila zimski pulover.
— Križ je z otroki, je
potožila. — Ne pomislijo
na mraz in prehlad.
R. B.

Na Suhorju o 5-letnem načrtu
Upajmo, da bodo občani pokazali več zani
manja za napredek svojega področja
Pretekli teden je bil sesta
nek političnega aktiva s po
dročja krajevne skupnosti, ki
ga je sklical predsednik SZDL
Jože Videtič. Na njem s© v
glavnem razpravljali o načrtu
investicij v celotni občini od
leta, 1970 do 1974 ter o uvedbi
samoprispevka.
Sestanka se je poleg odbor
nikov tega področja udeležil
tudi predsednik občine Ivan
Zele, ki je načrt podrobno ob
razložil. Domenjeno je bilo,
da bodo v načrt vnesli tudi

asfaltiranje ceste skozi Bušinjo vas do Brezovice, če bi
tudi uporabniki zanjo prispe
vali, dokončno popravilo pro
svetnega doma in ureditev
garderob, napeljavo vodovoda
v vasi Dole, Drage in Ravnace ter napeljavo industrijske
ga toka v več vasi.
Za ureditev pokopališča pri
Jakobu naj bi suhorska kra
jevna skupnost letos dobila
več sredstev, da bi pokopali
šče laže in z manjšimi pri
spevki občanov popravili. Po
govarjali so se tudi o mož
nosti za ureditev gasilskega
doma v Dragomlji vasi in
s stolpom na Su
Še bodo zbirali orodjarne
horju.
Sestanek je bil zelo slabo
krvodajalce
V nedeljo, 25. januarja, se obiskan. Glede na to, da so
je sestal odbor krajevne or bila obravnavana vprašanja,
ganizacije SZDL iz Božako- ki so življenjskega pomena za
vsakega občana, je res škoda,
vega. Razpravi j'-‘ je o dose da
aktiv ni pokazal
danjem delu in izvolili so več politični
zanimanja.
nov odbor. V preteklem le
1. februarja bo na Suhorju
tu se je organizacija poseb zbor volivcev, kjer bomo po
no izkazala v zbiranju krvo novno pretresli petletni na
dajalcev, letos pa bodo to predek celotne občine, zlasti
humano akcijo nadaljevali. pa suhorskega konca. Upaj
Za novega predsednika Je mo, da se bo takrat zbralo
bil izvoljen Martin Nemanič več ljudi, saj bodo odločali
iz Zelebeja, v odboru pa je o večletnem gospodarskem
še več delovnih ljudi. Obča razvoju svojega kraja.
ni želijo, naj bi novo vod
VLADKA SKOF
stvo organiziralo tečaj prve
pomoči.
J. N.
Plast novega snega

Sindikati gredo
v akciio
Pred dnevi je bilo v Metli
ki sklicano posvetovanje
predsednikov sindikalnih po
družnic, na katerem so raz
pravljali o petletnem načrtu
javnih Investicij in uvedbi
krajevnega
samoprispevka
na področju občine, obenem
pa o pripravi na zbore de
lovnih skupnosti po podjet
jih. Na posvetu so prav ta
ko obravnavali uveljavljanje
15. amandmaja v delovnih
organizacijah. Sindikat se bo
potrudil, da bodo delovni
ljudje dobro seznanjeni tako
z načrtom javnih del kot s
15. amandmajem, saj gre za
zelo pomembne odločitve.

Zadnji teden so delavci
Cestnega podjetja Novo me
sto s pepelom posipali cesto
od Božakovega do Rakovca,
ker je bila ledena in nevarna
za promet. V soboto popol
dne je cesto prekrila plast
novega snega.
J. N.

Za kulturni praznik
Za letošnji 8. februar pri
pravlja oddelek glasbene šole
v Metliki skupno s kulturno
sekcijo osnovne šole večjo
proslavo. To bo prvj javni na
stop učencev glasbene šole,
na katerem bodo sodelovali
tudi gostje jz Črnomlja. Predvidoma bo poseben nastop za
fiolsko mladino, posebej pa za
odrasle občane in starše.
K. W.
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Euen največjih novih strojev v metliški predpredilnici, s pomočjo katerih je pro
izvodnja močno narasla. (Foto: R. Bačer)
MODERNIZACIJA PROIZVODNJE PRINAŠA USPEHE

NOVOTEKS: ti stroji so zlata vredni
Rekonstrukcija Novoteksovega obrata v Metliki še ni povsem končana,
vendar je proizvodnja že za 36 odstotkov večja - Zdaj naredijo že 2.000 kg
preje na dan v štirih delovnih izmenah - Stroji se obnesejo!
Leto 1969 je bilo za kolek
tiv NOVOTEKSA v Metliki
zelo pomembno, saj so zače
li uresničevati največjo željo
— rekonstrukcijo obrata. Sta
ri stroji, ki so tehnično še
popolnoma v redu, a nimajo
dovolj velike zmogljivosti, so
že zloženi na hodniku, v pred
predilnici pa teče delovni po
stopek na novih, uvoženih
strojih.
Rekonstrukcija je povsem
končana že v predilnici. V
predpredilnici te dni sestav
ljajo predzadnji stroj; zadnji
je že plačan, vendar ga še
niso uvozili.
Mehaniziran delovni posto
pek zahteva veliko manj de
lovne sile, toda v NOVOTEK.
SU nihče ni izgubil službe,
temveč so uvedli delo v šti
rih izmenah. V letu 1968 so
na starih strojih izdelali
478.170 kg preje, lani, ko so
nekateri novi stroji že delali,
se je proizvodnja povečala na
635.424 kg. V letu 1970 znaša

proizvodni plan kar 830.000 kg
Napredek pa se za metliški
preje. Novi stroji so torej pri NOVOTEKS s prvotno zasta
nesli kolektivu precej večjo vljeno rekonstrukcijo ne bo
proizvodnjo, ne da bi pove končal; letos imajo v načrtu
čali število zaposlenih. V na še gradnjo velikega skladišča,
črtu pa je, da bodo maja ali v starih skladiščnih prostorih
junija, ko bodo predvidoma pa
bo
dobila
prostor
začeli delati trije novi predil- česalnica preje. Ta delovni
ni stroji, zaposlili še 20 ljudi. postopek so imeli doslej v
V obratu NOVOTEKSA nanovomeškem obratu, a ga nar
redijo zdaj že 2.000 kg preje meravajo prenesti v Me
na dan, po zaključeni rekon tliko. S tem bo dopolnjen
strukciji v prvi polovici le tehnološki delovni proces v
tošnjega leta pa bo znašala Metliki in bodo lahko zapo
dnevna proizvodnja 2.700 kg slili 32 domačih ljudi. V se
preje. Stroji bojo tekli 355 danji stiski za delovna mesta
dni v letu in bodo počivali le bo to za prebivalstvo velik
ob večjih državnih praznikih. napredek.
Razumljivo, da so se zapo
slenim ob močno povečani
proizvodnji precej povečali Kaj za 8. marec?
osebni dohodki. Očitki o do
Sekcija za družbeno aktiv
brih zaslužkih pa so popol nost žensk pri občinski kon
noma odveč, če upoštevamo,
SZDL v Metliki je
da delavci v NOVOTEKSU ni ferenci
majo ne prostih sobot ne ne te dni razpravljala o letoš
delj, saj ima vsak delavec njem praznovanju 8. marca,
povprečno samo 14 nedelj na obenem pa o nadaljnjem zbi
ranju pomoči za Banjaluko.
leto zase.
Sklenili so, da bodo razpro
dajali znamkice z geslom:
Vsaka ženska naj prispeva
vsaj za eno znamko!

120 let godbe v Metliki
Domača podjetja so že lani podprla metliško
mestno godbo, ki bo poleti slavila jubilej
Minuli teden se je v Met
liki sestal odbor za proslavo
120-letnice mestne godbe na
pihala. Proslava pomembnega
jubileja je zamišljena v več
jem obsegu in naj bi tra
jala od 12. do 14. junija. Prvi
dan, to je v petek, 12. junija,
naj bi bila zvečer v Belo
kranjskem muzeju odprta
razstava nekdanje dejavnosti
metliške godbe, nakar bi se
z godbo na čelu razvila baklada skozi mesto. Naslednji
dan, 13. junija zvečer, bo na
grajskem dvorišču slavnostni
koncert domače godbe, hkra
ti pa bodo zaslužnim godbe
nikom podeljene Gallusove
plakete, diplome irt se poseb
ne spominske značke. Za
nedeljo, 14. junija dopoldne,
je na Trgu svobode predvi
den koncert več godb na pi
hala, nakar bi te godbe v
sprevodu igrale skozi mesto.
Isti dan popoldne b0 veliko
ljudsko rajanje na ravnici
pred novim gasilskim do
mom.
Seveda je to samo okvirni
program. Metliška godba, ki
šteje čez 30 članov, je že lani
s pomočjo gospodarskih or
ganizacij in mnogih mešča
nov kupila nove inštrumente.
Domače gospodarske organi
zacije so jim obljubile po
moč tudi pri nabavi novih
uniform in pri zbiranju sred
stev za celotno proslavo. Do
takrat bo tudi popravljeno
poslopje »stare šole« nad

Obrhom, kjer ima metliška
godba svoje prostore.
Godbeniki bodo za to slavje
dali izdelati tudi že omenje
no spominsko značko, izdali
pa bodo še manjšo knjižico
kjer bo podpisana stodvajsetletna zgodovina metliške
mestne godbe.
O pripravljalnih delih za to
proslavo bo odbor sproti ob
veščal občane.

V ponedeljek bo
zasedala občinska
konferenca SZDL
Občinska konferenca Socialistične zveze bo 2. februarja
razpravljala o dosedanjem de
lu ter statutarnih spremem
bah, volila bo nov izvršni od
bor, komisije in sekretariate
sekcij. Konferenca bo sprejela tudi nov pravilnik na podlagi statuta in obravnavala
SZDL ter njeno vlogo v da
našnji družbi.
Seminar za sekretarje
22. januarja je bil v sejni
sobi občinske skupščine Me
tlika seminar, katerega so
se udeležili sekretarji osnov
nih organizacij Zveze komu
nistov. Sociolog Franci Sali
iz Novega mesta je predaval
o vlogi v krajevnih skupno
stih in v delovnih organiza
cijah.

70.000 din za družbe
ne potrebe
Kolektiv metliškega obrata
Novoteks je lani prispeval iz
svojih skladov 70 000 din za
skupne metliške potrebe. Da
li so 50.000 din za gradnjo vrt
ca, 15.000 din za mestno god
bo, 5-000 din pa za obdaritev
po šolah ob novem letu.

Občani iz vse metliške
občine bodo te dni na
zborih volivcev razpravlja
li o predlaganem osnutku
javnih del za petletno ob
dobje, obenem pa o uved
bi samoprispevka.
Zbori volivcev bodo 31.
januarja ob 19. uri v va
ški hiši na Lokvici, v va
ški hiši na Grabrovcu, v
šoli na Božakovem, v ga
silskem domu Rosalnice, v
rdečem kotičku v Gradcu
in v vaški hiši v Slamni
vasi.
1. februarja ob 10. uri
bosta zbora volivcev v
prosvetnem domu na Su
horju in v prostorih šole
Podzemelj. Ob 14. uri pa
se bodo sestali v stari
šoli na Jugorju, v gasil
skem domu Dobravice, v
gasilskem domu Drašiči
in v šoli na Radoviči.
2 februarja ob 19. uri
bo zbor volivcev v metli
ški kino dvorani. Po kolovnih ljudi še posebej.

Ob novi vlogi #
nove naloge
Predsedniki krajevnih orga
nizacij Socialistične zveze s
področja občine Metlika so
28. januarja na skupnem po
svetovanju obravnavali novo
vlogo SZDL v socialistični
družbi, o kateri je uvodoma
govoril sekretar občinske
konference Egon Petrič. Za
tem so razpravljali o kon
kretnih nalogah organizacije
na področju kmetijstva in de
lo sekcije za kmetijstvo. Ena
izmed važnih točk dnevnega
reda je bila tudi razprava o
predlaganih naložbah v gospo
darstvo in negospodarstvo v
naslednjih petih letih, ob tem
pa so obravnavali tudi takoj
šnje naloge vodstev krajevnih
organizacij SZDL pri izvedbi
zborov občanov in referendu
ma za samoprispevek.

Tudi na Gabrovcu
gradijo
V vasi Grabrovec je v po
vojnih letih zraslo bolj malo
novih hiš .od lani pa se že
več vaščanov pripravlja na
gradnjo- Gradijo predvsem ti
sti, ki so v službah, in udele
ženci NOB, ki so dobili po
moč od sklada za stanovanj
sko izgradnjo borcev. V vasi
je le še malo družin, kjer se
preživljajo samo s kmetijst
vom. V vsem Grabrovcu so
ostali kmetje le še pri 4 hi
šah, 'upokojencev je 14, pov
sod drugje pa imajo vsaj ene
ga v službi-

SPREHOD PO METLIKI
■ UPOKOJENCI konfekcijskega
p o d je tja K om et iz M etlike se za
hvalju jejo kolektivu, delavskem u
svetu in d ire k to rju , ki so se jih
spom nili ob novem letu in vsa.
kem u nakazali lepo denarno na
grado.
■ UPRAVNI ODBOR METL1SK K GODBE na pthaltk se zahva
lju je vsem 118 m eščanom , ki so
do konca lanskega leta darovali
lepe zneske za nove inštrum ente
in druge potrebe m etliške godbe.
O benem sporoča, da bodo njeni
člani obiskali še druge prebivalce,
saj so že m nogi izrazili p rip ra v 
ljenost, da po svpje pom agajo
godbi ob 120-letnici njenega ob.
sto ja , ki ga bo praznovala v le
tošnjem iuniiu.
■
M ETLIŠKI HOTEL »BELA
KRAJINA« je znotraj dobil prikupnejšo podobo, saj je novo
vodstvo hotela poskrbelo za nove
zavese, preobleklo stene dveh go
stinskih sob s tap etam i, nabavilo
obešalnike, svetilke in tekače. T u 
di gostišče »Veselico« bodo čim .
prej do k ra ja oprem ili v belo
kran jsk em ljudskem slogu. — V
h o te lu je zdaj vsako soboto ples
ob sprem ljavi črno m aljsk ih »Aba
donov«.

■ METLIŠKA TURISTIČNA P I
SARNA je lani posredovala p re 
hodnim gostom 608 nočitev, k a r
je precej več ko t v letu 1968, ko
je vsega skupaj zabeležila le 137
nočitev.
■
DUNAJSKO DRSALNO R E
VIJO, ki bo od 5. d o 15. febru
a rja gostovala v Celovcu, si lahko
ogledajo tu d i prebivalci m etliške
občine. Posam eznika, ki im a svoj
potni list, bo ogled te zanim ive
revije veljal 96 dinarjev, m edtem
ko bodo m orali tisti, ki se p ri
ja v ijo za skupinski izlet, p lačati
še 12 dinarjev posebne takse. V
M etliki sp rejem ajo prijav e za ogled
revije v T uristični p isarni, v to 
varni B ET I in KOMETU.
■
PUST SE NAGLO BLIŽA,
vendar m etliški gadje in belouške
še trd n o spe zim sko spanje. Za
zdaj prav nič ne kaže, da bodo
do pustne nedelje, 8. fe b ru a rja ,
prilezli iz lukenj. Velikega spre
voda, kot sm o ga zadnjega videli
pred trem i leti, gotovo ne bo. Pač
pa se bodo n a pustno nedeljo in
na slednji to rek belouške in gadje
m orda razživeli v m etliškem ho
telu , v zasebnih gostiščih in še
kje.

SEKTORSKI POSVETI O KOMUNALNIH POTREBAH

Odslej imajo tudi
vodovodni material
V trgovini ttt
NA v Novem mestu lahko od
slej kupite tudi vodovodni
material. Na zalogi imajo
vodovodne pipe vseh vrst, po
daljške za pipe. ventile, bate
rije za kopalnice in druge
kombinacije, sifone, pločevi
naste in litoželezne emajlira
ne kopalne kadi, podstavke
za kopalne peči, manometre
in hidrometre za centralno
kurjavo, plastične deske za
straniščne školjke in še raz
ni drobni vodnoinštalacijski
material.
Izkoristite novost, ki jo je
za vas pripravila ELEKTRO
TEHNA!
(FO-E)

Kmalu predavanja
Občinski odbor Zveze re
zervnih vojaških starešin v
Novem mestu je 21. januarja
na seji, ki so se je udeležili
tudi predstavniki krajevnih
organizacij, obravnaval delov
ni načrt za leto 1970. Ob tej
priložnosti so dobili odborovi
člani tudi zadolžitve za iz
peljavo nalog. Na seji so
sklenili, da se bo začelo stro
kovno izobraževanje za re
zervne. starešine sredi febru
arja, tako da bodo predava
jta končana že v naslednjem
mesecu.

Suhokranjci bi radi v korak s časom
Veliko želja po komunalni ureditvi, povsod pa tudi zgledna pripravljenost
za sodelovanje - Povsod so že spoznali, da ni samo občina tista, ki lahko
da, ampak da se da zbrati marsikaj tudi doma

Predsednik H ortikulturnega d ruštva v Novem m estu
T it Doberšek je izročil diplomo Jožici Rauh za p ri
spevek k olepšan ju Novega m esta. (Foto: S. Dokl)

p j e ga v r t ll ic a U

21. januarja je bil v No
vem mestu občni zbor Ilortikulamega društva, tci ionia
113 rednih članov. V polni
dvorani sindikalnega doma se
je po poročilu predsednika
društva Tita Doberška raz
vila razprava, ki je izzvene
la v obtožbo vseh tistih, ki
ne skrbijo dovolj, da bi se
sicer lepo in urejeno Nevo
mesto še bolj postavilo z
okrasnim cvetjem in privlač
nimi parki.
Ob tej priložnosti so tudi
podelili zaslužena priznanja
Ne bodo je pozabili organizacijam in posamezni
kom, ki so prispevali delež
V soboto, 24. januarja, so k lepšemu videzu svoje oko
se v šentjernejski ISKRI po lice in mesta. Predsednik
slovili od zaslužne delavke društva je ta večer podelil
Karline Gašpir, ki je po 18 33 priznaj, 13 nagrad ter
letih dela v tem obratu od 23 pohval. Lična diploma z
šla v zasluženi pokoj. Bila rdečo vrtnico bo marsikoga
je ena izmed prvih delavk spodbudila, da bo prihodnje
ob ustanovitvi obrata. Več o leto spet med tistimi, k: jih
lepem srečanju ob slovesu bo čakalo priznanje.
zaslužne Karline Gašpir bo
Ker je odbor
društva
mo poročali v prihodnji šte uspešno delal, so mu na ob
vilki.
P. M. čnem zboru izrekli pohvalo

Ittjb o ljŠ e

in mu podaljšala mandat še
za eno delovno obdobje. Gre
mu pa tudi javno priznanje,
saj je kljub skromnim sred
stvom veliko naredil za na
še mesto!
g

Minuli teden so bili v Dol. Toplicah, Žužem
berku, šm a r. Toplicah, Šentjerneju, Stopičah. B ru s
nicah in v Novem m estu obm očni posveta predstav
nikov občine in kom unalnih podjetij te r predstavni
kov KS, družbenopolitičnih te r delovnih organizacij
o tem, kaj bodo letos delali in urejali n a posam eznih
obm očjih. Gre za delovni dogovor o tem , koliko
in zakaj lahko da občina iz svojega d en arja in
koliko bodo prispevali prebivalci. Z aradi pom anj
k anja p ro sto ra poročam o to k ra t sam o o posvetu
v Žužem berku in Dol. Toplicah, o vseh drugih pa
bom o pisali v prihodnjih številkah.
KS ŽUŽEMBERK: Dome
nek se je začel ob tem, ka
ko urediti spomenik padlim
na Cviblju. Dogovorili so se,
da bo ObS naročila strokov
nim ustanovam, naj izdelajo
pregled tega, kar je treba
raredii, nato pa bodo to
uresničili
ob
sodelovanju
občine, KS in ZZB.

Ni tožnika, ni sodnika...
Pred gostiščem hiše v
Koštialovi ul. št. 1 v No
vem mestu, kjer je hkra
ti tudi trgovina, nastajajo
že dlje časa nemogoče pro
metne razmere. Tu parki
rajo brez dovoljenja šte
vilni osebni in dostavni
avtomobili, nemalokrat pa
tudi manjši in največji
kamioni. Vozniki, ki pri
hajajo v mesto z Mestnih
njiv, se jim komaj umika
jo; oni spet, ki vozijo po
Koštailovi na Mestne nji
ve, pa potrebujejo včasih
že kar desno polovico ce
stišča, ki -pelje v Ločno,
da lahko »obvozijo« gnečo,
ki nastaja prejd gostilno.
Prištejmo sem še tiste
nedisciplinirane šoferje, ki
zavijajo s Koštialove kljub
jasni prepovedi kar v le
vo proti Ločni (ni jih
malo!!), pa je predstava o
»avtomobilskem cirkusu«

popolna. Seveda — sem
sodijo še matere z vozički,
številni pešci in otroci, ki
hodijo v šolo in iz šole
domov.
Gostilna je na Slovens
kem mikavno zatočišče, to
je že res — še bolj pa dr
ži, da bi morali pristojni
organi sleherno parkiranje
pred stavbo na Koštialovi
1 dosledno prepovedati! Tu
bi se mandatno kaznova
nje miličnikom izplačalo
— saj bi mimogrede ujeli
še tudi vse tiste norce in
nesramne šoferje, ki šte
jejo Ulico talcev za dirkališčno stezo in se tako
na njej tudi obnašajo! Ven
dar vse kaže, da za pro
metni režim na KoStialovi in za križišče pod njo
še ni padla prava, odlo
čilna beseda!
B. J.,
Novo mesto

Vodovod od Žužemberka
do Dvora ter do Trepče vasi,
Sadinje vasi in Jame je veli
ka želja, bo pa tudi veliko
stal. Ugotovili so, da tx> naj
pametneje podaljšati žužemberški vodovod do Dvora.
KS HINJE: Tudi tokrat
so v tem koncu govorili zla
sti o krajevnih poteh, ki so
za podeželje vedno bolj po
membne, zlasti zaradi pre
voza šolarjev. Zelja je veli
ko, storiti pa bo mogoče
manj. Letos bodo zgradili
most pri Šmihelu in dokon
čali cesto Sela—Hinje. Suh>
. kranijoi bi radi tudi vodo
vod. Spoznali so, da sta za
t odve oviri v grosupeljski
občini, kjer vodovodno za
jetje, še ni urejeno vodovod
no omrežje, in tudi denarja
ni dovolj. Želijo si boljše av
tobusne zveze na progi Hi
nje—živrče—Novo mesto. Tu
di tokrat so omenili divjad
in zahtevajo, naj komisija
zdaj oceni škodo, ki jo je
divjad povzročila na deteljiščrih in travnikih.
KS DOLENJSKE TOPLICE3 Osrednje vprašanje je
šola. Zanjo že zbirajo de
nar. Podaljšati bo treba vo
dovod na Gorenje in D>!enje polje, tam pa bodo zgradili
postajo. Zaradi asfaltiranja ce
ste Soteska—Podturen bodo
letos rekonstruirali vodovod,
da ne bd ceste nato ponov
no prekopavali. Okolica So
teske se bo .končno le pri-

USPEŠNO POSLOVNO LETO NOVOMEŠKE INDUSTRIJE

Najuspešnejši: KRKA, IMV, NOVOLES
V lanskem letu povečali zaposlenost, proizvodnjo in izvoz
Lansko poslovno leto je
bilo za industrijo novome
ške občine najugodnejše do
slej, saj se je povečala zapo
slenost, delovne organizacije
pa so naredila in izvozile
največ doslej.
število zaposlenih v indu
striji je zadnjega deceinora
lanskega leta dosegla že 7231
delavcev, medtem ko je bilo
leto poprej zaposlenih (5120
delavcev. Največ so v zad
njem letu zaposlovale največje industrijske delovne
organizacije: Industrija mo
tornih vozil je zaposlila 354
novih delavcev, Krka 26,
Novoteks pa 149. Od 14 de
lovnih organizacij novomeške
industrije jih je samo pet
zmanjšalo število zaposlenih,
a le za nekaj dela ves v. -V
skupnem seštevku )e tako
novome^ca industrija v letu
1969 povečala število zapo
slenih za 14 odstotkov.
Krka, Industrija motornih
vozil, Novoteks, Novoles in
NARODNI DOM V SOKOLSKI ULICI
Labod so tudi v iecemb^u
Po ustanovitvi Narodne čitalnice 1865 so čitalničarji naredili največ, IMV ima
kmalu začeli misliti na lastno hišo, ki naj bi bila sre nH •e<* decembrski izvoz.
V skupnem izvozu Je 1indišče vsega narodnoprobujnega in izobraževalnega dela v
Novem mestu in na Dolenjskem. Leta 1873 so položili te skio leto najuspešneje kon
meljni kamen, stavbo do leta 1875 dogradili in deloma čala tovarna zdravil Krka.
usposobili, povsem dogradili leta 1885. V domu je imela ki je izvozila za 5,105.787 do
svoje prostore čitalnica z dvorano in gledališkim odrom larjev svojih izdeUov. Indu
motornih vozil je
in knjižnico ter vrsta drugih narodnih in prosvetno-vzgoj- strija
nih društev Leta 1925 se je čitalnica razšla, dom in imovino ustvarila 4,540.186 dolarjev
pa je prevzelo Sokolsko društvio. V letih pred vojno je v izvoza. Na tretjem mestu ie
knjižnici deloval ilegalni Marksistični krožek jn tehnika (spo Novoles 7j dobrima dvema
minska plošča na fasadi doma). Med okupacijo je dom za milijonoma izvoza, Novoteks
sedla okupacijska italijanska vojska, p0 kapitulaciji Italije je presegel pol milijona do
pa Nemci in domobranci. Po osvoboditvi je v njem Dom larjev izvoza, sledita pa Lrjugoslovanske ljudske armade.
bod in Opremales. V tz/ozu

na konvertibilno področje
je največ uspeha dosegi*
Industrija motornih vozil s
1,455 823 dolarji izvoza, vos
svoj izvoz pa je tudi Novo
les uvrstil na zahodno trži
šče in tako izpodrinil Krko
z drugega mesta. Izvoz na
zahodno tržišče se je pove
dal v novomeški občini za
94 odstotkov, skupaj pa so

lani novomeška industrijska
podjetja izvozila za 12,1190.096
dolarjev svogih izdelkov —
več kot dvakrat več v pri
merjavi z letom 1968. Raz
veseljiva je ugotovitev, da je
od skupnega izvoza kar za
9, 80 674 izdelkov našlo kup
ce r a zahodnem trgu: to pa
p ra vzapr av predstav 1.]a tri
četrtine skupnega izvoza.

ključiia na javno električno
mrežne. V Dolenjskih Top
licah bodo asfaltirali nekaj
ulic.
Omenili 90 nesango v Su
šici in ugotovili, da bo tre
ba v kraju urediti odvoz
smeti. Na občini so obljubi
li, da se bodo zavzeli, da bi
regulacija Sušice prišla V
prihodnji 4-letni program vod
ne skupnosti. Ker lokacij že
zmanjkuje, bo treba poveča
ti zazidalni načrt.
KS STRAŽA: Stražami si
želijo pomoči samo za grad
njo vodovoda do Dol. Straže.
Vodnjaka so tam okuženi,
1.300 m cevovoda pa bo sta
lo okoli 70.000 din (v vsej
občini bo v te namene letos
na voljo 400.000 din). V Vav
ti vasi bodo s svojim denar
jem dokončali, v Straži pa
uredili kanalizacijo. Radi bi
otroško igrišče in telovadi
šče pri osnovni šoli v Vavtd
vasi. Občina naj jim oskrbi
samo načrte in zemljo, vse
drugo bodo preskrbeli sami.
Na pokopališču v Vavti vasi
je prostora samo še za šti
ri grobove, zato je zelo po
trebno novo pokopališče.
M. JAKO?EC

Parkirišče za
tovornjake-nujno!
V Novem mestu ni nikjer
ustreznega, dovolj velikega
prostora za parkiranje tovor
njakov. Prebivalci stanovanj
skih naselij se nemalokrat
jezijo, ko vozniki parkirajo
tovornjake ob blokih, kadir
pridejo domov k družini na
kratek obisk. Tovornjaki, ki
pripeljejo v mesto razno
blago, nimajo kje stati, voz
niki, ki si zažele okrepčila,
ko so razložili tovor, pa mo
rajo takoj odriniti naprej
na pot. Občinska skupščina
se je dogovorila z združe
njem avtotransportnih pod
jetij VEKTOR, da bo to pri
novi bencinski črpalki v Loč
ni uredilo parkirišče za to
vomjake. Ker naj bi bilo
parkirišče namenjeno samo
članom VEKTORJA, bi naj
brž kazalo k sodelovanju pri
urejanju parkirišča povaoiti
tudi kakšno drugo transport
no podjetje. Razen tega par
kirišča pa bo kad kmalu
treba urediti še vsaj eno, ker
bo v Ločni prostora le za
okoli 30 tovornjakov, to pa
je premalo.

Nič več ozka šolska vprašanja!
Pogovor s prof. Veljkom Troho, predsednikom izvršnega odbora v skup
ščini novomeške temeljne izobraževalne skupnosti
V časopisih berem o in na se
stankih te r sem inarjih slišimo, kako
sodobno izobraževanje ne ustreza,
da gre mimo družbenega razvoja,
tla je vzgoja konservativna in ji
gre bolj za izobraževalno, m anj pa
za idejno oblikovanje m ladega člo
veka, ker je pač taka, da se ne
ozira na resnične potrebe občana
in pušča v osem letnem šolanju 40
odstotkov otrok brez osnovne izo
brazbe. Za prim erjavo našem u iz
obraževalnem u in vzgojnemu p ri
zadevanju kritiki dokaj nekontro
lirano prim erjajo naš sistem vzgoje
in varstva s sistem om izobraževa
nja in vzgoje v drugih državah, ne
da bi vzporejali tudi okoliščine, v
kakršnih se vzgoja in izobraževanje
u re sn ič u je ta . . .
Tovariš Troha, nedavno ste bili
že drugič zapored izvoljeni za pred
sednika Izvršnega ml bora v skupšči

ni novomeške izobraževalne skup
nosti. dovoljujem si ugotoviti, da
ste že v prvi mandatni dobi pred
sednika izvršnega odbora spoznali
prednosti in hibe našega vzgojnoIzobražcvalnega sistema saj ste le
te gotovo čutili tudi kot šolnik. Ali
je dandanes že možno reči, da lah
ko v okviru izobraževalne skupno
sti uspešno rešujemo vsa pomemb
nejša vprašanja vzgoje in izobraže
vanja?
»Mislim, da je skupščina izobraževal
ne skuipnosii taka institucija, ,ki lahko v
mnogočem, ne pa povsem izboljša tre
nutno stanj p vzgoje in izobraževanja na
našem območju, saj ima tudi materialne
(denarne) in družbeno-politične možnosti,
da to stori. Skupščino sestavlja več pred
stavnikov gospodarstva in družbenih služb
zunaj prosvete kot predstavnikov samih
prosvetnih ustanov, pa bi lahko pri vzgo
ji zagotovila boljši družbeni vpliv. Veli
ko tega Je odvisno od občanov, ki naj bi

ZAKAJ NE MOREJO GRADITI HIŠ?

Pri poti se je zataknilo

Ne bom več
plačeval!

Kupci stanovanjskih parcel pod šmihelskim
pokopališčem se hudujejo, ker niso mogli za
četi graditi hiš na kupljenih parcelah

Na Komunalnem podjet
ju zazvoni telefon in v
slušalki se oglasi: »čujte,
vi na komunalnem! Zakaj
še niste splužili naše uli
ce! Kaj mislite, da bomo
čakali na sonce, da bo
vzelo sneg? Sram vas je
lahko! č e boste še naprej
tako delali, bomo nehali
plačevati komunalni pri
spevek! Toliko pošteni, da
bi za pošten denar opravili
svoje delo, bi pa lahko
bili!« In — zveza je pre
kinjena.

N ekaj m anj k o t p o lo v ico k up cev p arcel pod
šm ihelslrim p o k o p a liščem je n am era va lo še v ‘lan sk i
jesen i k u p iti gradbeni m a teria l in ga zv o ziti na
p a rcele. To n i b ilo m o g o če, k er n i b ila zgrajen a
d ovo zn a p o t, la stn ik i p a so zaradi p o d ražitve gradbe
n ega m a teria la v zad n jih m esecih na izgub i vsak
za 1 m ilijo n Sdin.
Pri DOMINVESTU so po
vedali, da so licitacijo par
cel. Pod šmihelskim pokopa
liščem obljubljali že od fe
bruarja lani iz meseca v me
sec. Da bi ustregli neučaka
nim kupcem, so hiteli bolj,
k>t je bilo treba, «n zdaj
j>m je za to žal.
Ker se je nekaj prejšnjih
lastnikov upiralo prodaji, so
morali izvesti razias'- tveni po
stopek. To je stvjr zav>\klo
Kupljena parcela je namreč
za graditelja orez vrednosti
dokler se ne
nanjo
vknjižiti, »cer brez »-ega ne
sme graditi. Za vkn, z,bo na
s v iš č u pa je potrVbt-n do
kaz o vplačilu odškodnine
Razlastitev je stvar tako za-

Novo v sindikatu
27. januarja je občinski od
bor sindikata inčustrije in ru
darstva razpravljal o pripra
vah na svoj občni zbor, 28.
januarja pa je bila seja pred
sedstva občinskega sindikal
nega sveta. Razpravljali so
o delovnem programu za I.
polletje in o predlogu
fi
nančnega načrta za 1. 1970.

vlekla, da je sila licitacija
lahko šele septeniora.
& kupci so stolen i pogod
be s katerimi se jp DOM1NVEST obvezal zgraditi
za
prevoz usposobljeno
cesto
do konca decembra 1969 m
jo dokončno urediti do kon
ca aprila 1970. Ceste niso
mogli zgraditi v prvem t o k u
zato, ker se je lastniK upi
ral speljavi ceste čez svojo
zemljo. Razlastitveni pj>topek
za tisti del parcel njegove
parcele, čez katero bo šla
cesta, je bil .končan šele ko
nec decembra, ko je bilo za
gradnjo ceste že prepozno.
Ker je tako kazalo že ok
tobra, so skušali zasilno re
šitev urediti za prevez po
načrtu predvideno peš pot.
Lastnik parcele je pr•,sia'.. na
tančnejši pregled pa je po
kazal, da bi bila ta rešitev
predraga, ker bi bil notreben izteop v živo skalo. Za
časna cesta bi imela vrhu
vsega še 12-odstoten vzpon.
Zdaj so vse zadeve v zvezi z
dovozno cesto urejene in bo
za prevoz usposobljena do
15. februarja.
M. J.

Kaj je z „blokado Kandije"?
V
vašem listu št. 1—2
z dne 8. januarja 1970 je
bil objavljen dopis pod
naslovom »Blokada Kandije«. Ker pisec sestavka
in bralci Dolenjskega lista
pričakujejo pojasnilo, ga
tudi podajamo. Mnenja
sm o, da je treba pojas
niti osnovne tehnične po
jave pri objektih, kakršen
je most.
Presledek med kamni
tim opornikom in železno
konstrukcijo mostu ni ta
ko velik, kakor piše po
ročevalec, ampak je 40 mm
na vsaki strani, kar je
potrebno kot pri vseh že
leznih konstrukcijah za
radi »dihanja« konstruk
cije.
Konstrukcija
se
namreč pri temperatur
nih spremembah razteza
oziroma krči.
Prav zato je dilatacijska
plošča le prosto položena
vzdolž dilatacije. Ne gle
de na to da je dilatacij
ska plošča v originalna iz

vedbi, to je stara 70 let,
srečujemo danes enake
izvedbe na vseh sodobnih
mostovih, tako železnih
kot železobe tonskih. Da
plošča ob vsakem preho
du čez njo zaropota je
res, toda do tega pride,
ker je že deformirana in
deloma zaradi neenako
mernega nalaganja na
mostno konstrukcijo ozi
roma kamniti opornik.
Zaradi »potovanja« mo
stu pa prav tako ni ne
varnosti. Konstrukcija je
. prosto ležeč nosilec, ki je
na eni strani pomično ve
zan, na drugi strani pa
fiksno vezan, in prav to
fiksno ležišče mu ne do
voli omenjenega »potova
nja«. Torej most »potuje«
samo tedaj, kadar se je
klo na temperaturi raz
teza oziroma krči.
Oddelek za gospodarske
in družbene dejavnosti
ObS Novo mesto

prenašali družbeni interes delovnih orga
nizacij, če ta siploh je na delo naše skup
ščine.«
Na zadnji seji so člani v razpravi
opozorili, da ni dovolj, če izobraže
valna skupnost rešuje zgolj ozka
šolska vprašanja. Kaj vi m islite o
tem?

»Skupščina je na zadnji seji napravi
la kvaliteten korak v svojem delu. Toda
čeprav meni, da je učitelj glavni ustvar
jalec boljših uspehov na vagojno-izobraževalnem področju, ni čisto tako, ker uči
telj ni edini. Vendar je razprava načela
mnoga področja, o katerih smo do zdaj
razpravljali samo v prosvetnih vrstah. Več
je treba napraviti na področju, ki naj
omogoči boljše vzgojno delo (telovadnice,
igri*ča, učila, oprema, šolske kuhinje
itd.). Delo skupščine naj bo usmerjeno k
bolj radi Kalnemu odločanju naše, po ma
terialni, kadrovski, socialni in kulturni
strani neenotne šole. Vsi otroci so naši,
Tiato ni možno v ničemer popuščati ali ce
lo povečevati razlike v možnostih, ki jih
eni otroci imajo, drugi pa ne. Zavzetost
članov skupščine v tem sm islu je razve
seljiva, to pa kaže, da so postali učitelje
vi problemi drugotnega pomena.«
Pa vendar učitelji negodujejo za
radi slabih stanovanj in pomanjka
nja stanovanj!

a

»t

Na srednji šoli za zdravstvene delavce v Novem mestu se lahko pohvalijo s so
dobno opremljenim in urejenim fizikalnim laboratorijem, ki je med najboljšimi
na Dolenjskem. Učenci se pod strokovnim vodstvom prof. Dušana Modica, ki je
laboratorij opremil, sedaj lahko usposabljajo za svoj poklic. Prof. Modic (na
skrajni levi) razkazuje predavateljem na tej šoli nove pridobitve laboratorija.
(Foto: S. Dokl)
PRED DRUGO STANOVANJSKO REFORMO

Stanovanja bodo spet dražja
Prva stopnja stanovanjske reforme ni dosegla namena, v drugi pa bo
zaradi 70-odstotnega porasta cen v gradbeništvu ponovno ovrednotenje
stanovanj in tudi najemnine se bodo nato povečale
V prvem delu sta n o v a n jsk e refo rm e so bila
sta n ov an ja ovred n o ten a po cenah , ki so veljale
1964. leta, sta n a rin e pa so b ile sorazm ern o povečan e.
Te za zdaj š e n iso ek on om sk e. V dru gem delu s ta 
n ov a n jsk e refo rm e bodo sta n o v a n ja p on ov n o ovred 
n oten a, najb rž na o sn o v i le to šn jih cen, sta n a r in e pa
se b od o sp et p ovečale. N ove sta n arin e b od o eko
n om sk e, ker b od o k rile v se stro šk e vzd rževanja
sta n o v a n jsk ih stavb , den arja za grad n jo n ovih sta n o 
vanj pa še ved n o ne b o m o u stv a rja li z n jim i.
Vzrok za t o ,. da bo treba
stanarine spet povečati in
nadaljevati s
stanovanjsko
reformo, je v nezadržnem
porastu cen v gradbeništvu.
Te so se v zadnjih petih le
tih povečale za več kot 70

Javilo se je 85
invalidov
Na poziv republiškega se
kretariata za zdravstvo in so
cialno varstvo se je javilo
novomeškemu Centru za so
cialno delo do 15 januarja
85 ljudi iz novomeške občine,
ki m islijo, da so 60 do 90-odstotni invalidi zaradi poškodb
od vojnega materiala, zaradi
fašističnega nasilja in iz dru
gih razlogov v času vojne.
Prijavljenci bodo morali zdaj
pred posebno invalidsko ko
misijo, ki bo določila stop
njo njihove invalidnosti. Do.
ločeno je, da mora invalidska
komisija končati delo do 31.
marca.

»V nekaterih krajih je to vprašanje
le s pereče, vendar pa ga šole same ne
bodo mogle rešiti. Rešitev vidimo v tem,
da bi združevali denar iz stanovanjskega
prispevka posameznih šol. Za uresničitev
tega bo potrebna solidarnost med šolski
mi kole tetivi, člani skupščine pa bodo
morali biti pri tem kar se da odločni.
Tako zbranemu denarju bo poskušala izo
braževalna skupnost dodati denar iz mo
rebitnih drugih virov.«
Kaj si lahko obetamo v letu 1970
na področju vzgoje in izobraže
vanja?

»Sanacija šolstva, o kateri govbrimo že
več let, ne poteka po tako naglaševanih
načelih! Vzrokov za to je več. Če sledimo
izkušnjam prejšnjih let, ne moremo mi
mo dejstva, da se hkrati z izboljševanjem
gmotnega stanja šol in povečevanjem do
tacij šolam povečujejo tudi življenjski
stroški. Predvidevamo pa, da se bodo le
tos osebni dohodici povečali, vendar ne za
toliko, kot predvideva katalog.
Pričakujemo, da bomo letos lahko ne
kaj več denarja dali za male investicije
in tako nadaljevali notranjo obnovo šol
skih zgradb. Močneje bomo nagrajevali
lzveAšolske dejavnosti predvsem pa pro
učili možnosti za pomoč otrokom v pre
hrani in varstvu.«

L Z.

odstotkov. 2e od 1965 dalje,
bi morale v vseh odtlej zgra
jenih stanovanjih veljati eko
nomske stanarine. DOMINVEST
je od tega odstopil,
ker bi sicer prišlo do pre
velikih razlik: stanarina za
enako stanovanje, zgrajeno
npr. 1968, bi bila neprimer
no večja od tiste za stanova
nje, zgrajeno 1965, ker se je
gradnja medtem močno po
dražila.

ne bodo veljale letos, saj
bo pred stanovanjsko refor
mo sprejet zakon, nato pa
bo treba pred izračunom no
vih najemnin še ponovno
ovrednotiti stanovanja. M. J.

Pritožbe čez pošto
in zdravstvo

Na nedavnih posvetih od
bornikov in predstavnikov
druzbeno-političnih organiza
cij v Straži, Dol. Toplicah
in Žužemberku so imeli pri,
šotni veliko pripomb glede
delovanja zdravstvene in zo
bozdravstvene službe, ki po
njihovem mneju ni dovolj
učinkovita. V Dol. Toplicah
so opozarjali, da niso zado
voljni z delom pošte, ker na
ročniki s preveliko zamudo
Osnova za ponovno ovred dobivajo časnike in časopise.
notenje bodo verjetno letoš
nje cene. Novo vrednost sta
rih stanovanj bomo dobili
tako, da bomo kvadraturo
pomnožili z današnjo ceno
lm 2 stanovanja. Tudi tokrat
bodo najemnine povečane po
stopoma. Razlika bo le v
tem, da bo višina regresa, ki
ga bo deležen najemnik, od
visna od njegc^ih dohodkov.
In še nekaj bo najbrž novo:
■ PUSTOVANJE za svoje člane
regres bo odvisen tudi od
števila družinskih članov m bo prired ilo novom eško društvo,
upokojencev za pustn o nedeljo,
od velikosti stanovanja.
8. fe b ru a rja , ob 15. u ri popoldne.

Takšnih pogovorov je po
zimi v dneh, kadar zapa
de sneg, kar precej. Vsi
vemo, da si Komunalno
podjetje zelo prizadeva
pri pluženju in čiščenju
snega z mestnih ulic, trgov
in cest. Takšne grožnje po
telefonu pa so komunal
cem v dneh, ko imajo de
la čez glavo, kaj slaba
spodbuda.
Vrhu
vsega
brihtneži, ki tako grozi
jo, n a jb rž niti ne vedo, da
je »komunalni prispevek«
(v mislih imajo prispevek
od uporabe mestnega zem
ljišča) po občinskem od
loku namenjen samo za
asfaltiranje ulic in za ka
nalizacijo za odvod pod
nebne v o d e . . .

P retekli teden so v novom eški
p orodnišnici rodile: Pepca Sim on
čič iz Cerovega Loga — V eroni
ko, M arija Sipoš iz K anižarice —
R om ea, E m ilija Sim oč iz Leskov
ca — B ogdana, V ik torija Priselac
j z K am an ja -r- D ušanko, M arija
F u ra r iz šm a lč je vasi — Lucijo,
Jožica Janc iz R adne — A ndreja,
Ana Cerček iz G ab rja — F ran ca,
V ida K revs iz G ornjega Pod b o ršta
— Tom aža, Angela B ajer iz 2 ab je
vasi — A leksandra, Zdenka Pa
pež iz M alkovca — Zdenko, B re
d a Juvančič iz Slepška — T atja n o ,
R adm ila ftlo b u ča r iz Č rnom lja —
M atjaža, M arija R esnik iz B irčne
vasi — D ušana, Rezka Stepan iz
B rezove re b ri
—Jožeta, Ana Kora sa iz G ab rja — M ojco, R ozalija
C am pelj iz Stopič — dečka, M ari
ja B ajc iz Zabukovja — dečka,
M arija Tom še iz Zdol — dečka,
Ana Joh iz Rožanca — B ojana.
Ana Avsenik iz D reganjih sel —
d ečk a in Jožefa Janškovec iz D ru
žinske vasi — dečka. — Č estitam o!

Novomeška kronika

R ezervacija je 20 din za p osa
m eznika. Za to ceno bo dobil
vsak upokojenec d obro m alico in
večerjo. P rijav e sp re j m aj o v p i
sarn i d ruštva upokojencev do 5.
fe b ru a rja . N a p u sto van je p rid ite
v m askah!
■
ZABAVNI VEČER v novo.
m eškem »Domu kulture« Je bU v
ponedeljek d o bro Obiskan. 40 č lan 
ansam bel »KUD D ragan M ar
V
prvem polletju letošnjegaski
kovič« iz Z abrežja Je presenetil
šolskega leta so učenci na poslušalce z n aro dn im i pesm im i
osnovni Soli v Vavti vasi do In plesi.
■ PU STNE MASKE dom ače iz
segli 7 5 ,5 -odstotni uičnl us delave
in uvožene p ro d a ja jo pri
peh. Vavtovaški učenci so bili M ladinski knjigi, p rav tak o po 
letos po uspehu boljši kot k riv ala, ki sodijo zraven. Cene so
m ed 3.5 in 13.40 din. K er se bliža
lansko leto. Učitelji in starši pustov anje, gredo m aske d ob ro v
so si močno prizadevali, da denar.
■
SOLSKI U SPEH I n a novo.
bi se šolarji vključili v vsa m eški
osnovni šoli K atje R upena
dogajanja okoli sebe, ker m e so že znani iz sta tistič n ih poročil.
nijo da so učenci premalo Solo ob isk u je 1613 o tro k , izdelalo
v prvem p o lle tju 1221 ali 76,65
splošno razgledani, zlasti ti je
o dst. učencev, negativne ocene pa
sti, ki doma nimajo časopi- Je im elo 338 učencev ali 23.14 odst.
pisov, radia in televizije. Vsi Š tirje učenci so b ili neocenjeni.
V I. d, II I. a in II I. b so iz
si želijo, da bi razred izdela delali
vsi učenci, po usp eh u pa
lo tudi tistih 100 učencev z je naislab ši V III. e razred , ki Je
izdelal
le 31 -odstotno.
nezadostnimi ocenami, ker
H SVETINOVA »UKANA« (III.
imajo prav ti dama najslab d el) Je v Novem m estu že raznroše socialne razmere. Solo d an a. Pri M ladinski k njigi trd ijo ,
zadnie čase za nobeno
obiskuje 419 učencev. Prehod dk an jienio bilo
tolik o povornševania kot
na zastavica pionirskega od za »Ukano«. V p ro datn em oddelku
reda Je zaradi najboljšega že nabira io nove naro čn ike za p o 
d**la. K niiga bo
znanja, delovne discipline, hi nv a t iksra otkme enjenega
m v p ro d a ii. Vsi trije
giene, izvemšolske dejavnosti d e l i bodo izšli v eni k n tiei.
/H IR A L O KAKTUSOV, ki
in prizadevne razredne skup
lih v Novem m estu ni m alo. že
nosti pripadla VII. b razre neknl
čnsa s n u 'e lo mi«=el, da bi
du.
J. P. u stan o vili dru štv o »kaktusarjev«.

Nove najemnine seveda še

Letos boljši učni
uspeh

N a občasnih sestan k ih bi nam reč
lah ko izm enjavali svoje dolgolet
ne izkušnje.
■ DROGERIJO, ki jo je p re u 
re ja lo novom eško G radbeno ob rt
no p o d je tje , so o d p rli v torek.
R azširje n i in p reu rejn i lokal sodi
m ed najlep še novom eške trgovine.
■ NA TRGU so b ile v ponede
lje k cene take: so lata 7, čebula
3,6, česen 14,5, pom aranče 5.5,
ban an e 6,5, g rozdje 6, jab o lk a 1,5
in 2, lim one 6,5, kislo zelje 2 din
za kilo g ram . J a jc a so bila po
1,1 din.
■ RODILE SO: M artin a Tom c
iz K oštialove 25 — T atjan o , Jo 
žefa M ervar iz U lice M irana J a r
ca 24 — M atejo, Lea M ažtbrada
iz D ilančeve 6 — Z orana in M arija
P avlin iz Paderšičeve — M arka.

E n a gospa je rek la, da se
čudi novom eškim gospodinjam , ki
se jeeijo n ad slabo založenostjo
m esnic v Novem m estu. N a jb ri
še ne vejio, da Im a M esno p re 
h ram b n o p o d je tje najbolJSe zalo
ženo m esnico v Šentvidu pri S ti.
čni, kam or gredo po m eso, če ga
n i v N ovem m estu . . .

d o l e n j s k i

l i s t
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M ED LOVCI
IN R IB IČ I <
S POSVETA RIBIŠKE DRUŽINE KOČEVJE

Vrabec in skobec
v pisarni

Vsi se strinjajo z vlaganjem amurja

Nenavaden slučaj se je
pripetil te dni v pisarnah
TEKSTILANE v Kočevju.
Mraz je pritisnil in ptice
so se pomaknile bliže hi
šam. Skoz odprto okno je
švignil v pisarno vrabec,
takoj za njim pa skobec.
Vrabec, vajen ljudi, se je
hitro znašel in zletel zo
pet na prostost, medtem
ko je prisotnost uslužben
cev skobca zmedla. Hitro
so zaprli okno in ga ujeli.
Res izjemen slučaj! Kam
pripelje ujedo lakota ali
pa požrešnost. No, v tem
primeru je bila vmes la
kota.
A. A.

Ribiči bodo storili vse, da bi v Rinžo vložili belega amurja - Za nakup
teh rib bosta prispevali tudi občinska skupščina in krajevna skupnost Sedanji način čiščenja Rinže je drag in ni uspešen

Pred kratkim so imeli kočevski ribiči letini po
svet, na katerem so se pogovorili o ribolovu, vlaganju
rib, sodelovanju s sosednjim i ribiškim i družinami,
mladinskem in pionirskem ribolovu, obnavljanju
jecsov na Rinža in drugem.

Avemarija in ribiči
Ribiči se niso mogli zmeni
ti, do kdaj lahko zvečer lovi•
jo soma. Zato je nekdo pred
lagal, naj bi šli iz vode tedaj, !
ko zazvoni avemarijo. Pa je
spet čbrugi hudomušno pri
pomnil: »Kaj pa tam, kjer ni j
cerkve?« Sosed pa je primak
nil: »Jih bomo pa zgradili, da
bodo zvonovi lahko vlekli ri
biče iz vode.* Končno so na Ribiška zveza Slovenije je odlikovala za posebne za
šli boljšo in cenejšo rešitev: sluge pri organizaciji in pospeševanju sladkovodnega
zmenili so se za 21. uro, ker ribištva z redom za ribiške zasluge 3. stopnje kočev
so menili, da je laže nabaviti skega ribiča Alojza Skendra. Odlikovanje in diplomo
dobro in točno uro, kot pa mu je na nedavnem sestanku ribiške dntžine podelil
sezidati cerkevtajnik Marjan Krivec. (Foto: Primc)

Lani so kočevski ribiči vlo
žili v RiiTižo 3900 mladih
ščuik ali 900 več, kot je zna
šal plan. V letu 1968 (za la
ni še ni podatkov) pa so od
lovih 21 ščuk (težkih sku
paj 57 kg), 144 krapov (220
kilogramov), 220 limjev (173
kilogramov) in 1414 ostalih
rib (159 kg). Tako so v
skupno 914 lovnih dneh odlovili 1799 rib, težkih 609 kg.
V istem letu pa so vložili v
Rinžo kar 13.000 mladih kra
pov in 13.500 linjev.
Za letos so ribiči sklenili,
da bodo vložili v Rinžo 4500
mladih krapov (aili pa name
sto krapov nekaj somičev)
in 1000 belih amurjev (do
10 om). Vprašanje pa je, če
jim bo uspelo dobiti bele
amurje, ki naj bi očistili
Rinžo preveč gostega vodne
ga rastlinja.
Zanimanje za nakup belih

Je piškur riba?
Na zadnjem shodu novome
ških ribičev so razpravljali
tudi o dovoljenih vabah za
lo vrib■ Ribičem je d^Jbro zna
no. Oa se na živo in mrtvo
ribo ne sme loviti. Tokrat pa
se ribiči nikakor niso mogli
zediniti za piškurja, če je tu
di na črni listi- Skratka, niso
mogli ugotoviti, ali je piškur
riba ali ni! Končno je bilo
nekomu vsega dovolj ter je
pripomnil: »Verjetno boste
kmalu ugotavljali, če je tudi
žaba riba?«

Ujela sta - svoj
dežnik
j. Novomeška ribiča sta lovi
la pri Lešmici na Krki. Deže
valo je, voda je hitro nara
ščala. pihal je močan veter.
Ribiča sta čakala na soma.
Ker se je vrvica
večKrat
sumljivo zazibala, sta odlo
žila dežnik in ga kar odprte
ga položila na hrbet. Ker sta
bila zaverovana nista opazi
la, da je veter dežnik dvig
nil in ga odnesel v naraslo
Krko
čez čas pa je ribič Polde
opazil, da prijemlje. Krepko
je zategnil in previdno vle
kel, kajti čudil je, da ni ne
kaj nenavadnega. In res je
bilo tako: ribiča sta najprej
sagledala kljuko, nato pa še
cel dežnik. Ko Je bil na su
hem, sta presenečena ugoto
vila, da je precej podoben
Bmetovemu. Nagel
zasuk
glave in uganka je bila re
šena: dežniK je bil njun!
S. DOKL

Če želite
>dgovor ali naslov iz ma
lih oglasov nam pošljite
v pismu dopisnico ali
znamko za 50 par.
DPK^VA

LISTA

O g la šu jte
v D o l. listu !

S SEJE LOVSKE ZVEZE BELE KRAJINE

Lovci - gojitelji in čuvarji divjadi
Pred kratkim je upravni
odbor Lovske zveze Bela kra
jina imel sejo. Na njej sta bi
la navzoča razen predsedni
ka Lovske zveze Slovenije to
variša Rada Pehačka tudi
predstavnika občin Metlike in
Črnomlja. Na seji so pregle
dali delo lovske organizaci
je v preteklosti in ugotovili,
da je kljub težavam dosegla
v zadnjih nekaj letih vidne
uspehe. Lovske družine so
ob izdatni pomoči Lovske
zveze Slovenije izdelale lov
ski kataster in izvedle bonitiniranje. Na temelju ugotov
ljenega
stanja
divjadi in
zmogljivosti lovišč so druži
ne izdelale tudi lovsko go
spodarske načrte, ki bo
do veljali do 1972. Tako bi
dosegli število divjadi, ki ga
lovišča zmorejo brez škode za
kmetijske in gozdne kulture.
Na seji so ponovno ugoto
vili, da je komisija, ki jo je
imenoval upravni odbor Lov
ske zveze, zelo dobro opra
vila svoje delo, saj se je o
vseh problemih posveto/aia
z lovskimi družinami ji tu
di glede števila divjadi do
segla z vsemi družinami po
polno soglasje. Zato je uprav
ni odbor komisiji izrazil pri
znanje. Sjcupna
ugotovitev
komisije in lovskih družin
o stanju divjadi je tvorila iz.
hodišče za načrtovanje od
strela do leta 1972. Zato je
bil upravni odbor zveze mne
nja, da načrta za odstrel ni
treba spreminjati ’ kot
so
predlagale nekatere družine.
Sklenili so, da Je treba na
črt dosledno upoštevati in
uvesti pri njegovem izvaja
nju večjo disciplino. Druži
nam, ki so v letošnjem le
tu prekoračile načrte odstre
la, ga morajo v prihodnjem
letu zmanjšati. Zeljo, da bi
načrt za odstrel — zlasti je
lenjadi — povečali, je spod
budilo dejstvo, da se je za-

readi snežnih razmer jele
njad premaknila v nižje pre
dele lovišč v Beli krajini. Tej
divjadi <pa je treba v takem
primeru pomagati, ne pa jo
streljati, posebno zaito, ker
se je šele pred nekaj leti za
čela širiti v te predele, saj
je bil prvi jelen po vojni od
s»treljen nekaxo pred 8 leM
Ker lovske družine želijo, da
bi divjad čimbolj pomnoži
li v loviščih, da ne bi delala
škode, je upravni odbor že
ljo za povečairje odstrela te
divjadi zavrnil. Na seji so po
novno poudarili, da je treba
dosledno vztrajati pri tem,
da prodajo uplenjeno divjad
po dnevnih cenah. Tako ne
bo prišlo do tega, da bi si
nekateri lovci prisvajali plen.
Družine morajo gospodariti
tako, da bodo vse dohodke,
ki si jih pridobijo z uplenitvijo divjadi, vračale nazaj v
lovišča. Lovci naj bodo goji
telji in čuvarji divjadi, tega
naravnega družbenega bo
gastva in okrasa naših go
zdov. Odstrelijo naj le divjad,
ki ni primerna za razplod.
Sklenili so, naj vse trofe
je uplenjenih živali obvez
no oceni komisija pri Lovski
zvezi v Črnomlju, da je tre
ba v lovskih družinah uve-

Samo telovadimo!
Ribiči se kaj radi hvalijo,
kako preganjajo in prijavlja
jo krivolovce, ki lovijo ob na
ših vodah. Vendar je bilo do
zc\ij le malo primerov, da bi
kdo od 400 novomeških ribi
čev kakšnega krivolovca »pri
vil«. Ko so se na enem zad
njih sestankov pogovarjali o
tem. kako čuvajo svoje vode,
je nekomu bilo že vsega do
volj in je pripomni: »Polna
usta so nas! Razen tega pa sa
mo telovadimo z rokami, na
redimo pa malo!« Imel je
prav!

sti učinkovito lovsko čuvaj
sko službo in bolj kot doslej
uničevati roparice. Glavni od
bor se je strinjal s predlože
nim načrtom predavanj za
strokovno izobraževanje lov
cev in sklenil, da se bodo
predavanj obvezno udeležili
vsi člani upravnih* in nadzor
nih odborov lovskih družin,
neobvezno pa tudi drugi čla
ni. Predavanja naj bi bila v
zimskih mesecih. Ugotovili so,
da si lovstvo v Beli Kraji
ni kljub vsem
težavam
uspešno utira pot v prihod
nost. kar je v skladu z vse
mi družbenimi prizadevanji
za napredek Bele krajine.
JANEZ ZUNIC

Na posvetu so podelili dogoletnemu blagajniku ribiške
družine Alojzu Sicendru red
za ribiške zasluge tretje stop
nje in diplomo. Odlikovala
ga je Ribiška zveza Sloveni
je za izkazane posebne za
sluge pri reorganizaciji in po
speševanju sladkovodnega ri
bištva.
Vsi ribiči so brezplačno
prejeli lično izdelano knjiži
co »Pravila RD Kočevje«.
Razen tega so ob tej prilož
nosti lahko kupili novo knji
go »Ribe in ribolov v sloven
skih vodah«, ki sta jo napi
sala znana strokovnjaka Mi
ran Svetina in Franc Verče.

amurjev sta pokazali tudi
občinska skupščina in Kra
jevna skupnost Kočevje, ki
sta doslej vsako leto dajali
precej denarja za košnjo
vodnega rastlinja, čeprav to
naporno delo ni nikoli ro
dilo pravega uspeha. Pred
stavniki obeh teh organov so
že izrazili pripravljenost, da
bi tudi oni prispevali denar
za nakup belih amurjev. Pri
zadevanje ribičev je podprl
tuidii predstavnik turistične
ga društva, ki se je udeležil
Lov na steklenice
posveta ribičev.. Gosto vod
no rastlinje namreč poleti
Na občnem zboru novome
zadržuje na Rinži* -nesnago ških ribičev v nedeljot 25.
in kazi mesto.
januarja, so ribiči z Dvora in
iz Žužemberka spraševali, če
lahko lovijo na piškurja in
Občni zbor ribi deževnika ali ne. Ker je pre
vladovalo mnenje, da se na
čev v Novem
takšno vabo rad obesi sulec,
mestu
so drugi ribiči menili, naj
V nedeljo, 25. januarja,
prepovedo ti dve vabi. Ven
so se v Novem mestu
dar je nekomu od prizadetih
zbrali ribiči iz ribiške dru
prekipelo zato je spustil ta
žine Novo mesto in ob
kole: »Kaj nas res silite v to, ,
ravnavali razgibano dejav
nost v preteklem letu. Ob
da bomo začeli loviti na ste
tej priložnosti so izvolili
klenice od piva? Saj nam vse
nov upravni odbor, ki ga
ostalo že tako prepovedu
sestavljajo naslednji ribi
jete!«
či: Franc Kotnik, Jože Goscnca, dr. Ivo Podergajs,
Jože Luzar, Miro Berger,
Mladinci žele
Miha Burger, Slavko Te
sar, Milan Bratož, Brane
sodelovati
Suhy, Silvo Golob, Stane
Viršček, Marjan Marinc,
Pred dnevi so se sestali
Franc Nahtigal, Janez Bu
mladi člani ribiške družine
kovec, Franci Furlan, Ivan
Novo mesto in reševali ne
Pavlin, inž. Adi Štor, Ivan
katera vprašanja svoje sek
Kelenc in Janez Gliha. V cije. V razpravi so izrazili
nadzorni odbor so izvolili
željo po sodelovanju s starej.
Ivana Brajerja, Miroslava
Šimi člani, pridobivanju stro
Bajta in Slavka Polaka.
kovnega znanja in mladinskih
VEČ O OBČNEM ZBORU
tekmovanjih. Izvolili so tu
BOMO PISALI V ENI PRI
di tričlansko delegacijo, ki
HODNJIH ŠTEVILK NA
bo mladinsko sekcijo zastopa
ŠEGA TEDNIKA.
la na občnem zboru ribiške
družine.

DOBRE IN SLABE STRANI ČUVAJSKE SLUŽBE

Marsikateri krivolovec je odnehal
Čuvajska služba na Rinži še ni popolna, je pa kljub temu vedno bolj
učinkovina - Čuvaji so si pridobili med krivolovci spoštovanje
Na nedavnem posvetu ko bora in prijavili nekaj krivočevskih ribičev je bilo izre lovcev tudi sodniKu za pre
čenih precej pikrih pri krške. Pomanjkljivi naslovi
pomb zoper čuvajsko služ
bo (ribiče-čuvaje, miličnike),
delo disciplinskega tožilca in
sodišča. Vendar vse kritike
Poziv ribičem
niso bile umestne. Drži, da
in lovcem
čuvaji in disciplinski organi
družine na opravljajo svoje
Lovci in ribiči, pišite
ga dela še najbolj popolno.
nam, kako vam je všeč riVendar pa je le treba prizna hiško-lovska stran v našem
ti, da opravljajo delo iz letedniku! Ko nam boste pi
tav leto boije. Hkrati, ko
sali, ne pozabite priložiti
delajo, greše, se uče in izpo
še kakšno zgodbo, ki ste
polnjujejo. Ce se ozremo ne
jo doživeli ob vodi, v goz
kaj let nazaj, lahko ugotovi
du ali kje drugje. Z ve
mo, da je bila takrat čuvaj
seljem jo bomo sprejeli,
ska disciplinska služba ribi
m če bo dobra, tudi ob
ške družine precej slabša.
javili.
Vabimo vas k sodelova
Čuvaji so lani pobrali kri
nju.
volovcem precej (sider res
bolj slabega ribiškega pri

so bili vzrok, da so se krivolovoi v glavnem izmazali
kazmi.
Venditr pa Je v Rinži ved
no manj krivolovcev. Ribičičuvaji so si med krivolovci
pridobili spoštovanje. Marsi
kateri nekdanji krivolovec je
iz strahu pred čuvaji prene
hal lovitd ribe, pa tudi naj
bolj zagriženi krivolovci vsaj
abeže, ko opazijo čuvaja ali
miličnika. Prav to nevidno,
a uspešno stran čuvajske
službe so ribiči verjetno ne
hote preorli.
Čeprav uma čuvajska služ
ba prav gotovo večje ali
manjše
pomanjkljivosti, je
vendarle uspešna. To službo
bo treba v bodoče še prila
gajati možnostim družine in
jo izpopolnjevati.

PRED DVAJSETLETNICO DOLENJSKEGA LISTA

Pravica do obveščenosti
»Osnutek resolucije izhaja iz ustavnega načela, da je
svoboda obveščanja del temeljnih svoboščin socialistične
družbe in eden izmed pogojev za uresničevanje demo
kratičnih pravic državljanov. Pravica do obveščenosti je
torej neodtujljiva pravica samoupravno organiziranih ljudi.
Temeljna funkcija obveščanja v družbi je, da poskrbi, da
bodo vsa družbena dogajanja, vse družbene vrednote in
vsi procesi v družbenem gibanju javni in dostopni vsem
ljudem.«

Zvezna konferenca Socialistične
zveze delovnega ljudstva Jugosla
vije je na svoji zadnji, dvodnevni
seji v začetku letošnjega januarja
sprejela med drugim dopolnjeno
resolucijo o obveščanju v samo
upravni družbi. Preden so spre
jeli resolucijo o obveščanju, je
Jovo Kapičič med drugim povedal
gornje misli, kaj je v naši stvar
nosti svoboda obveščanja.
Zapisali' smo jih z debelejšimi
črkami zato, da bi jih te dni, ko
se uredništvo našega domačega
pokrajinskega glasala SZDL pri
pravlja, da počasti dvajseto oblet
nico izhajanja DOLENJSKEGA LI
STA, laže prebrali vsi, ki se jih
gornje besede v okviru dotikajo
prav tako kot poklicnih časnikar
jev, katerim je naloženo pisanje,
urejanje in izdajanje listov oz.
sporeda lokalnih radijskih postaj.
V našem domačem primeru gre
predvsem za ureditev še odprtih
^vprašanj, ki obstajajo med last
niki in izdajatelji našega časnika
ter med kolektivom uredništva in
uprave lista. Gre za:
— ustanovno listino pokrajin
skega političnega tednika širše
Dolenjske, ki naj bi jo v skup• nem dokumentu izstavilo vseh 9
občinskih konferenc SZDL naše
pokrajine;
— za imenovanje novega izda
jateljskega oz. uredniškega sveta
pri časniku, ki je prav tako stvar
vodstev naših ObK SZDL;
— za listino ustanoviteljev do
mačega časnika, ki bo natanko
določala odnose gltde pravic in
dolžnosti, pristojnosti ter oboje
stranskih obveznosti med izdaja
telji časnika ter kolektivom ured
ništva in uprave lista.
Iz tako opismenjenih odnosov
naj bi nato razvili podrobneje vse
ostalo, kar je treba zajeti na pod
lagi naštetih dokumentov v po
godbeno razmerje med ustanovi
telji domačega političnega tedni
ka ter delovno organizacijo, ki
urejuje in upravlja Dolenjski list.
Vse to niti ne bo težko urediti: iz
hodišča, so zdaj dobro znana in
jih dobimo v bogatem gradivu
dopolnjene resolucije zvezne kon
ference SZDLJ o obveščanju v sa
moupravni družbi, ki je bila spre
jeta 9.1.1970. Tehten in vsebinsko
sila zanimiv kot koristen pripo
moček za ureditev teh vprašanj
je tudi v gradivu 6. seje predsed
stva ZKJ, ki je bila 17. II. 1969,
kjer so posvetili perečim vpraša
njem družbenega položaja in vlo
ge informativne dejavnosti ter
javnih občil vso potrebno skrb.
Na lastnikih in izdajateljih lista
je tudi, da sestavijo in izdajo pro
gram za svoje javno politično gla
silo. Tudi to ne bo težko in ne
izvedljivo delo, saj so za nami bo
gate izkušnje dveh plodnih deset
letij, v katerih se je Dolenjski list
razvil iz nebogljenčka v koristen
in množično razširjen politični
medobčinski tednik. Ureditev na
štetih vprašanj sodi v delovni
okvir, s katerim želi kolektiv lista
počastiti dvajseto obletnico izha
janja domačega pokrajinskega ča
snika.

Skoki:
od 791 do
40.880 odst.!

Tudi zato, da bi hkrati z lastni
ki in izdajatelji lista vred vsa na

ša javnost spoznala prehojeno
pot, uspehe in težave, pa tudi no
ve načrte našega tednika, objav
ljamo pregled na desni tabeli. Ni
mamo kaj skrivati: če kje, velja
tu javnost dela, saj štejemo vsa
leta vse naše naročnike pravza
prav tudi za solastnike lista, še
vedno je njihov delež naročnine v
skupni vsoti ustvarjenega dohod
ka temeljni kamen, da list lahko
izhaja. In ko nas te dni še vedno
obiskujejo dopisnice z neljubo
vsebino:
»Odpovedujem list zaradi zad
nje podražitve...« — (hkrati pa
se že vračajo v vrste naročnikov
tisti, ki so naš tednik odpovedali
lani decembra oz. v letošnjih p r
vih dveh tednih!), moramo s pr
stom pokazati na številke, ki go
vore bolj kot vsi članki in pripo
vedovanja o razvoju lista:
— njegov obseg je zdaj nekaj
večji, kot je bil ob ustanovitvi;
— pred 20 leti smo začeli s 4
stranm i .Dolenjca' na teden, zdaj
nam je skoraj 36 strani vsak če
trtek premalo, to pa je skok za
900 odstotkov.
— Naklada lista je presegla vsa
pričakovanja ustanoviteljev: v 20
letih se je povečala za 1052 odstot
kov.
— Prvi urednik pokojni tovariš
Jože Zamljen je začel urejati list
sam, poleg tega je redno učil v šo
li; plačana je bila samo uradnica
v upravi lista. Namesto dveh dela
zdaj v uredništvu in upravi 19
ljudi ali 950 odst. več zaposlenih.
— število v enem letu izdanih
strani v listu se je v tem času po
večalo za 791 odstotkov.

Naročnina
ni nikoli
dohitevala...
— Letna naročnina se je v dveh
desetletjih dvignila za 3200 odst.,
prodajna cena za izvod v trafikah
pa celo za 3500 odst., kar je spri
čo sprememb v celoti in zaradi
gospodarske reforme ter razvred
notenja denarja v tem času ra
zumljiv pojav.
— Primerjava naročnine s stro
ški pa odkriva drugačno podobo:
takoj nam pove, da prodajna ce
na ni sledila skokom pri stroških,
ki smo jih imeli v tem času z Do
lenjskim listom. Nihče ne bi smel
pozabiti, da nas je stal izvod do
mačega tednika pred 20 leti ko
maj 3 stare dinarje, danes pa nas
velja 125 starih dinarjev (in brez
zamere, če sem tu še enkrat pose
gel po starih dinarjih!) — kar po
meni skok za 4.167 odstotkov! —
Za konec še zanimivo številko: za
tisk lista, klišeje in odpremo je
uprava našega lista plačala tiskar
ni v 1950. letu s a m o 243.400 sta
rih dinarjev, lani pa nič manj kot
99 in pol milijona starih dinarjev
— oz. za 40.880 odstotkov več!
Tako nam tudi številke pomaga
jo k jasnejšim predstavam, zakaj
je bil domači tednik pred 20 leti
lahko »poceni« in zakaj je danes
po mnenju nekaterih »drag«, če
prav tudi zadnje ne bo držalo.
Toliko za danes, prihodnjič pa
o nekaterih vprašanjih o listu in
stvareh okoli njega spet kaj no
vega.
TONE GOŠNIK

Po 20 letih - še vedno
najm lajši slovenski
pokrajinski tednik - vaš

a
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Poznana daleč naokrog
V NOVOTEHNI v Trebnjem kupujejo ljudje iz
vse Mirenske doline in od Ivančne gorice do
Sevnice

V petih letih, odkar je
Prodaj alna NOVOTEHNA v Trebnjem je edina novomeško trgovsko pod
specializirana prodajalna s jetje NOVOTEHNA odprlo
tehničnim blagom v tem tudi v Trebnjem svojo po
kraju. Poslovodja Anton slovalnico, se je prom et
Perpar nam je povedal, da vedno povečeval, največji
se v prodajalni trudijo, da skok pa so zabeležili pre
leto. Pri prom etu se
bi zadovoljili z nakupom teklo
pozna tudi to, da proda
vsakogar, ki pride k njim jajo
vse blago na potroš
nakupovat. Povedal je še, niški kredit in da prodaja
da prodajo največ gradbe jo podjetjem m aterial za
nega m ateriala in raznih reprodukcijo.
rezervnih delov za fičke in
V trebanjski NOVOTEHmopede. Seveda pa je pro NI zagotavljajo, da se bo
dajalna založena tudi z do še naprej prizadevali,
vsem ostalim tehničnim da bo trgovina dobro za
Izbira drobnega orodja, blagom. V trebanjski NO- ložena in da bodo potroš
kakršno imajo v trebanj VOTEHNI lahko dobite niki zadovoljni kot doslej.
ski NOVOTEHNT, se vidi vse, od'žlice do pralnega
PO—NI
le redko kje
stroja in televizorja.

Dobro založena prodajalna NOVOTEHNA v Trebnjem je ena najbolj obiskanih
trgovin v tem kraju

REPUBLIŠKI SEKRETARIAT ZA NARODNO OBRAMBO
SR SLOVENIJE

razpisuje

Komisija za volitve in imenovanja
OBČINSKE SKUPŠČINE ČRNOMELJ
razpisuje
prosto delovno mesto

SODNIKA ZA PREKRŠKE
Razen splošnih pogojev mora kandidat imeti kon
čano pravno fakulteto ali prvo stopnjo pravne
fakultete ali višjo upravno šolo.

NATEČAJ

za dodelitev vojaških štipendij

Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje razpisa, naj se
priglasijo v 15 dneh po objavi občinski skupščini
Črnomelj.

za šolanje na srednjih šolah (gimnaziji, pedagoški gimnaziji in tehniških šo
lah strojne, elektrotehniške, kemijsko-tehnološke, gradbene in geodetske
stroke ter pomorski šoli plovbene in strojne smeri) v šolskem letu 1970/71
Za štipendije se lahko potegujejo učenci
slovenske narodnosti, ki se pogodbeno obveže
jo, da bodo po končani srednji šoli vstopili v
eno od naslednjih vojaških akademij:
1. vojaško akademijo kopenske vojske (pehota,
oklepne enote; topništvo in inženerija);
2. vojaško pomorsko akademijo;
3. tehniško vojaško akademijo visoke tehniške
šole kopenske vojske (strojne, elektrotehni
ške in kemijsko-tehnološke stroke, protile
talske obrambe, raketne tehnike in promet
ne stroke);
4. letalsko tehniško vojaško akademijo;
5. mornariško tehniško vojaško akademijo.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje po
goje:
a. splošni pogoji:
— da so državljani SFRJ;
— da so zdravi in sposobni za aktivno službo
v JLA, kar ugotavlja pristojna vojaška
zdravniška komisija;
— da so vzornega vedenja, niso sodno kazno
vani in niso v kazenskem postopku;
— da so končali predhodni razred z najmanj
dobrim uspehom in imajo iz matematike in
fizike najmanj dobro oceno;
— da nimajo pogodbenih obveznosti iz naslova
štipendiranja proti drugi pravni osebi;
— da imajo priporočilo občinskega sveta za
narodno obrambo;
— da so učenci prvega razreda rojeni 1955. le
ta ali pozneje, drugega razreda 1954. leta
ali pozneje, tretjega razreda 1953. leta ali
pozneje in četrtega razreda 1951. leta ali
pozneje.
b. Posebni pogoji:
— za vojaško akademijo kopenske vojske se
lahko prijavijo učenci vseh navedenih šol,
razen učencev pomorske šole;
— za vojaško pomorsko akademijo se lahko
prijavijo učenci gimnazije in tehniških šol
strojne in elektrotehniške stroke ter učenci
pomorske šole plovbene in strojne smeri;
— za vojaško tehniško akademijo visoke tehni
ške šole kopenske vojske lahko prijavijo
učenci gimnazij in tehniških šol elektroteh
niške, strojne in kemijsko tehnološke
. stroke;
— za letalsko tehniško vojaško akademijo se
lahko prijavijo učenci gimnazije in tehniš
kih šol strojne in elektrotehniške stroke
(šibki tok) ali telekomunikacije;
— za mornariško tehniško vojaško akademijo
se lahko prijavijo učenci gimnazije in tehniš
kih šol strojne in elektrotehniške stroke ter
pomorske šole strojne smeri.
Natečaja se lahko udeležijo tudi učenci os
mih razredov osnovnih šol, rojeni 1955. leta ali
pozneje, še preden končajo šolo. Stipendija
jim pripada od začetka pouka na srednji šoli.

Prednost pri štipendiranju imajo učenci, ki
bodo po končani srednji šoli vstopili v vojaško
akademijo kopenske vojske.
Učenci, ki se žele udeležiti natečaja, vložijo
prošnjo, kolkovano z 1 din, pri upravnem or
ganu za narodno obrambo občinske skupščine,
kjer dobe predpisani obrazec.
Prošnji je treba priložiti:
— učenci osmih razredov osnovnih šol overjen
prepis šolskega spričevala za šesti, sedmi in
prvo polletje osmega razreda;
— učenci prvega razreda srednjih šol overjen
prepis šolskega spričevala o končani osnov
ni šoli in za prvo polletje 1. razreda;
— učenci drugega in tretjega razreda srednjih
šol overjen prepis šolskega spričevala za
predhodni razred in za prvo polletje teko
čega šolskega leta;
•— izpisek iz rojstne matične knjige.
Učenci, ki bodo sprejeti za vojaške štipen
diste, bodo morali po končanem šolanju v eni
izmed vojaških akademij ostati v aktivni služ
bi JLA najmanj 10 let (87. člen zakona o JLA).
Medsebojna razm erja med štipenditorjem in
štipendistom ozdroma njegovim zakonitim za
stopnikom se določijo s pismeno pogodbo, kjer
se predvidi tudi vračanje štipendije, če štipen
dist ne bi izpolnil svojih pogodbenih obvezno
sti.
Učencem, ki bodo sprejeti za vojaške štipen
diste, pripadajo med šolanjem na srednjih šo
lah naslednje štipendije:
■ učencem 1. razreda
400 dinarjev mesečno,
■ učencem 2. razreda 450 dinarjev mesečno,
■ učencem 3. in 4. razr.' 500 dinarjev mesečno.
Razen tega jim na začetku vsakega šolskega
leta pripada nadomestilo za nabavo šolskih pri
pomočkov v višini 250,00 din za prvi razred,
270,00 din za drugi razred ter po 300,00 din za
tretji in četrti razred.
štipendije se izplačujejo v mesečnih obrokih
za vse mesece v letu, začno pa se izplačevati
od prvega naslednjega meseca po rešitvi proš
nje, vendar ne pred 1. 9. 1970.
Kandidate bo organ, pri katerem bodo vlo
žili prošnjo, poslal na zdravniški pregled, pri
njem pa bodo prejeli tudi rešitev prošnje in
vsa pojasnila glede natečaja.
Kandidati bodo obveščeni o rezultatu zdrav
niškega pregleda do 30. 6., o dokončni rešitvi
prošnje pa do 1. 8. 1970.
Natečaj traja do 30. aprila 1970.

REPUBLIŠKI SEKRETARIAT
ZA NARODNO OBRAMBO
SR SLOVENIJE
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POSTELJNINA (METRAŽA IN KONFEKCIJA) y
ODEJE, PREŠITE ODEJE, POSTELJNA PREGRI
NJALA, PRTI, SERVIETE, STENSKI ŠČITNIKI.
DEKORATIVNO BLAGO, POHIŠTVENO BLAGO,
PREPROGE, TEKAČI, OBLOGE TAL, ZIDNE TA
PETE, PVC PRTI NA METER, FROTIRNE BRISAČE
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V Ž IG A L I C E
N IS O Z A
OTROKE!
Pogosto slišimo ali be
remo o požarih na vasi.
Nastala škoda znaša več
sto tisoč dinarjev, včasih
celov več milijonov. Požar
največkrat povzročijo ot
roci, stari 3 do 7 let. Običajno se glasi takole po
ročilo: »Otroci so se igrali
v skednju (ali pod kozol
cem) z vžigalicami in za
netili požar.« Tako se je
zgodilo tudi v Posavju,
kjer so ga zanetili otroci,
uničili štiri kozolce dvoj
nike in veliko zalogo kr
me, kmetijske stroje in
orodje, bližnje hiše pa so
bile prav tako v veliki
nevarnosti.
Otroci radi posnemajo
starše. Opazujejo jih tu
di takrat, ko prižigajo
vžigalice. Tudi sami hoče
jo narediti ogenj,, zato
skrbno pazijo, kam spravljajo starejši vžigalice. Ko
se jih polastijo, je vaša,
morda tudi sosedova ne
sreča lahko že na pohodu.
Zato skrbno skrivajte vži
galice pred otroki!
A. GUŠTIN
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Ali se zavedamo vedno, da je roditeljski sestan ek vedno odlična pri
ložnost, da še bolje spoznamo našega otroka, hkrati pa lahko tudi učitelju
neposredno pomagamo, da bo otroku laže pomagal?

P o g o v o r z z d ra v n ik o m

M e n a a li k lim a k te rij
Naš demokratični in samo
Mena ali klimakterij se pojavi pri ženi. okrog 43 leta
upravni sistem mišljenja in
starosti, čeprav je mogoče, da se lahko začne že pred 40
dela omogoča posebno star
letom ali pa celo šele precej po 50 letu. To je odvisno od
šem, katerih otroci hodijo v
marsičesa; predvsem je važna dednost po materi pa tudi
šolo, nove pravice družbene
okolje, v fcaterem žena živi, prehrana, življenjska" raven,
ga nadzora na področju vzga
konstitucija, njeno telesno zdravstveno stanje, čustvenost,
janja mladih. Starši pred
pa tudi rasna pripadnost.
stavljajo javnosti in imajo
Mena nastopi tedaj, ko preneha menstruacija. Mesečni
možnost za tesno sodelovanje
ciklus se ustavi lahko takoj ali pa nastanejo nepravilnosti
z življenjenjem šole, ki vzga
v pojavu menstruacije, ko se obdobja msd dvema men
ja njihove otroke. Povezova
struacijama začno daljšati. Tako stanje traja lahko dve
nje med delom in šolo je ze
leti, včasih še več.
lo potrebno in koristno. Ena
Značilni za meno so nekateri znaki, po katerih žena ali
izmed oblik takega povezo
pa njena okolica kaj hitro spozna, za kaj gre. 2eno začne
vanja so tudi roditeljski se
polivati naenkrat vročina, predvsem po glavi, vratu in
stanki in razgovori posamez
zgornjem delu trupa, sledi pa ji potenje. 2eni je vroče,
nih staršev z učitelji.
odpira okna, slači jopico in podobne dele obleke, da bi se
Na roditeljskih sestankih
shladila Kmalu nato počne zaradi potenja in shladitve
lahko starši odkrito pohvali
prav nasprotno: zapira okna, obleče jopico in toži, da Jo
jo ali grajajo šolo in posa
zebe. Ce v navalu vročine izmeri temperaturo (ker morda
mezne učitelje, če kaj ni v
misli, da je dobila vročino), je presenečena, ker je tem
skladu s socialističnim vzga
peratura normalna. Večkrat se v tem času-pojavljajo tudi
janjem mladih v šoli.
slabosti in vrtoglavice. Koža je izredno občutljiva. K vse
Včasih starši pravijo: »Ni
mu temu se kmalu pridruži še debelenje, včasih zelo moč
prav; da učitelj ne pregledu
ne krvavitve in bolečine v prsih. Nekatere žene tožijo o te
je domačih nalog in ne oce
žavah s srcem, ki jim začne nenadno zelo hitro utripati,
njuje otrokovega dela. Otroci
druge pa spet, da jih pri srcu zbada. To bj bili telesni
zato nimajo volje za zahtev imenoval z žaljivkami... « — vira voljo, da bi pokazali
znaki.
<
,
svoje
znanje.
Dosti
stvari
ve
»Učitelj
otroke
svojih
prija
nejše delo ... « — »Učitelj je
Tudi
v
duševnosti
žene
nastanejo
spremembe, žene se
do
starši
o
šoli
in
učitelju,
teljev
ocenjuje
bolje,
do
njih
otroka fizično kaznoval in ga
počutijo utrujene, mučijo jih pogostni glavoboli, so izredno
je bolj obziren, nagovarja jih vendar to čuvajo v »največji
razdražljive in nervozne, večkrat zelo potrte, tožijo o sla
bolj prijazno ... « — »V raz tajnosti«. Vedo tudi dosti o
bem spanju ali nespečnosti, nekatere imajo celo občutek,
govoru z učiteljem naletimo svojem otroku, kar bi zani
da jih nekaj duši.
na osebo, ki je živčna, za malo učitelje, posebno kadar
Pri nekaterih ženah se v dobi mene pojavijo prave psi
dirčna, neprijazna; namesto gre za dijaka, ki ima težave
hoze. Začne se z izgubo apetita, zaskrbljenostjo, izgubo
A li
l a h k o
p i l u l a
da bi nam pedagoško sveto v učenju, v obnašanju in v
moči, nesposobnostjo koncentracije pri delu. Pojavi se
val, nas obtožuje, da smo mi socialnih odnosih z okolico.
strah. Bolnica Joka, vzdihuje, je potrta, toži, da je kriva
krivi za otrokove izpade v
Utemeljeno kritiko 'do šo
za cel kup nepravilnosti, da je uničila družino, sebe, v^e.
šoli in na ulici.«
le in učiteljev je treba samo
Odklanja hrano, ker misli, da je ni zaslužila; noče zdravil,
To je ena stran medalje, pozdraviti zaradi pravilnega
n a j s t n i c a m
š k o d i ?
ker je mnenja, da ji tako nobena reč ne more pomagati.
druga pa je ta: nekateri star dela šole. Prav tako morajo
Končno se Ji razvijejo misli, da je obsojena na propad in
Ginekologi poznajo to zade šestnajstletnica vendar še ra še pred učiteljem skrivajo starši zaupati učitelju tudi
stanje gre v obup. Takrat je zmožna napraviti tudi samo
vo iz prakse: 16-letne hčerke ste. Tudi njeni spolni organi otrokove slabosti kot so laž- intimna spoznanja o svojem
mor.
>
^
pošiljajo matere k zdravniku, moraj c še dozoreti. S topovi njivost, jemanje stvari doma otroku. To bo pomagalo uči
Večinoma pa tene prenašajo meno kot naržfren pojav
če bi rade recept za pilulo. In bi streljali na vrabce, če bi brez vprašanja, da se radi telju pri iskanju boljših me
in si zaradi tega ne delajo pretiranih skrbi. Včasih morda
mnoge matere jim željo iz pretrgali te zapletene proce tepejo, da jih ne poslušajo, tod dela z učenci.
celo zanemarjajo dogajanja v svojem telesu in pripisujejo
da nemirno spijo itd.
Učitelji in starši, ki ne ra
polnijo• Vsekakor pogostokrat se zaradi kontracepcije«
pojavom v zvezi z meno prav vse, kar občutijo.
Razen tega so še drugi zumejo sodelovanja kot ob
sebično: »misiljo, da se bodo
Vsi zdravniki pa ne mislijo
Prav Je, da žena, ki je v meni, obišče zdravnika za žen
tako znebile odgovornosti za tako. Mnogi dajejo mladim problemi: nekateri učenci se veznosti na osnovi medseboj
ske bolezni, ki ji bo po pregledu dal ustrezne napotke in
eventualno nosečnost — če dekletom brez pomisleka pi težko učijo in tudi ob priza nega zaupanja in iskrenosti,
tudi zdravila, če jih potrebuje. Včasih se v te^j dobj pri
že ne morejo preprečiti, da lulo, če so dovolj zrasle, ali devanjih staršev in domačih bodo zelo malo pripomogli k
ženi začne razvijati še kakšna bolezen, ki jo je treba z
inštruktorjev
dosegajo
slabe
sodelovanju
šole
in
doma
ter
njihove hčerke ne bi spale z pa jo predpišejo iz medicin;
vso resnostjo pozdraviti, da ne bi prišlo do hujših posle
pri
iskanju
boljših
vzgojnih
uspehe.
Nekateri
otroci
se
moškim,« pravi hamburški skih razlogov.
dic. Prav tako bd se morala v meni vsaka žena, ki opazi
bojijo ^učiteljeve »avtoritete« metod in izobraževanja mla
ginekolog dr. Rudolf Hellkakšne duševne spremembe ali pa telesne nepravilnosti,
Neki frankfurtski ginekolog in pri pouku ne pokažejo, dih, ki ga družba zahteva od
mann.
posvetovati z zdravnikom, da bi pravočasno ozdravela.
'pravi:
kaj znajo, ker jih strah pred šole in staršev.
Nedvomno je pilula proti
»Ce ima dekle motnje v ci učiteljem zadržuje in jim za
DR. BOŽO OBLAK
Prof. V. COLOVIĆ
spočetju ob pravilni uporabi klusu ali menstruacijske bo
najzanesljivejše kontracepcij lečine, ki jih povzroča nedo
sko sredstvo. Zakaj trdijo zorela maternica, predpišem
mnogi zdravniki, da škoduje pilulo za ureditev ciklusa «
mladim dekletom?
Ameriški, angleški in fran
S T R O G O S T
A L I
P O P U S T L J I V O S T ?
Dr. Helmann, ki je odločen coski zdravniki so piluli zda
nasprotnik pilule, trdi: »Pilu leč bolj naklonjeni kot Nem
la je močno hormonsko sred ci: dajejo jo že desetletnici
Vzgoja doživlja velike sprem em be. V viktorijanski dobi
stvo, ki posega v neizobliko proti menstruacijskim tego
vano hormonsko delovanje bam. Londonski zdravnik dr.
so bili starši, na primer, zelo strogi, kadar so učili otroke olike
mladega dekleta. Petnajst ali David Brown, strokovnjak za
in skrom nosti. V dvajsetem stoletju, posebno š e po prvi sve
kontracepcijo, pravi: »Med
tovni vojni, pa je ta vzgoja rodila odpor. Tudi zdravniki so
vsemi ženskami tvegajo najst
sprem enili svoje mnenje. Danes večina ameriških m ater v glav
nice s pilulo najmanj, če so
GOSPODINJSTVO
nem prepušča svojim otrokom, da si prve dni življenja tako
kajpak zdrave.«
Z VELIKO ZAČETNICO
Nekateri menijo, da pilula
uredijo dnevne obroke, kot je njim prav.
moti mesečni ritem ženskeDrugi želijo s pilulo urejati
Zdravniki, ki so poprej v dobri veri njihovi starši z njimi prestrogi. Spo
motnje v ciklusu. Ta nasprot
N ep o m em b n e
minjajo se, kako so to včasih svojim
ja je mogoče najbrž pojasni svarili mlade starše, naj pazijo, da svo staršem
zamerili, in zato nočejo, da
ti le z notranjo opredelitvi jih otrok ne bodo razvajali, jih zdaj bi bilo tako
budi z njihovimi otroki.
spodbujajo,* naj le strežejo otrokovim
p o m e m b n o s ti
jo zdravnikov do pilule.
potrebam, in to ne samo potrebam Vendar je njihov položaj težaven. Kdor
Prof. dr. E. Leinzinger iz glede jedi, ampak tudi glede nežnosti namreč vzgaja sivoje otroke tako, kot
Mehke ščetine pri krtači
bodo spet trde, če jih nekaj Linza opisuje motnje, ki jihi in ljubezni.
so drugi vzgajali njega, ima že vzorec,
časa namakamo v galunovi utegne povzročiti pilula: »Jaj
Nove vzgojne metode, ki so posle po katerem se lahko ravna pri vzga
čniki
m
maternica
potrebu
raztopini.
dica novih spoznanj o človeku, blago janju svojih otrok; čisto natanko na
jejo za zorenje leta- Pilula
vplivajo na večino otrok in star mreč vč, koliko ga morajo otroci ubo
šopek ciklam bo ostal dalj pretrga ta proces. Zbudi okr dejno
šev, ki so zato bolj sproščeni in bolj gati, koliko mu morajo pomagati in grobi, če jim otroci nobene stvari ne
časa svež, če vsak pecelj več nitev obeh organov. Nedejav srečni, kot so bili včasih. „
kako morajo biti z njim vljudni. Ni naredijo prav in če nikoli ne upošte
krat prebodemo s šivanko.
vajo otrokove starosti in osebnosti.
ni jajčniki zbujajo večkrat
Spreminjajoči se vzgojni nauki zme koli ni v d/vomih.
Kdor pa hoče vzgajati svoje otroke Otroci, ki so deležni take vrste stroge
Tudi pri ogrevanju s cen slabost in neješčnost. Spolne dejo predvsem dve vrsti staršev. Prvič čisto
drugače, kot je bil sam vzgojen vzgoje, so ponižni in brez življenja,
tralno kurjavo se stenske ta želje se utegnejo zmanjšati. tiste, ki si zaradi ponesrečene vzgoje,
na primer bolj popustljivo ali kot ko dorastejo, ali pa so podli.
pete sčasoma naprašijo. Od Tudi maternica okrni. Pilula ki so je bili deležni, ne upajo misliti —
O tudi starši, ki so po naravi taki,
s svojo glavo. Takemu človeku, ki se sebi enake — nima pred seboj nobe
časa do časa jih temeljito eavre rast «
da vzgoje ne morejo jemati preveč za
zdrgnemo s suho gobo iz pe Tako utegne pilula delovati ne upa zanesti nase, ne preostane nič nega vzorca, ki bi mu pokazal, do kam res, ki jim je važno le to. da pozna
na telo in spolne organe šti- drugega, kot da se ravna po mnenju sme ita s svojo vzgojo. Ce začne izgub
naste ali navadne gume.
osnovna pravila olike in da je
rlnajstletnice. Dekleta opisu drugih. V drugo skupino pa sodijo ti ljati oblast nad položajem, ker začne otrok
Da se v peči na trdo gorivo jejo baje tudi druge pojave sti starši, ki imajo občutek, da so bili otrok na primer izkoriščati njegovo prijazen s svojo okolioo, ati ki na pri
popustljivost, le s težavo najde spet mer ne zahtevajo, da otrok na besedo
ne nabere preveč saj, vrzimo ob jemanju pilulepravo pot. Sicer se jezi na otroka, ob takoj brezpogojno uboga in da je do
od časa do časa na žerjavico
Prof. Leinzinger meni: »Pri
enem pa ga peče vest, da ne dela prav; skrajnosti čist, prav tako lahko otroke
surove, že nekoliko posušene intezivnem sončenju povzro
in čim bolj se jezi na otroka, tem bolj tako vzgojijo, da so obzirni do soljudi
krompirjeve olupke.
ča pilula spremembe v pig
ga peče vest, ker se boji, da bo začel in da so pripravljeni z njimi sodelo
mentu:
na
vratu
nastajajo
Zamrznjene šipe najlaže
ravnati z otrokom natančno tako, kot vati, če le imajo toliko poguma, da ne
rjavi
madeži,
ki
jih
je
težko
odnehajo glede tistih stvari, ki se njim
umijemo z galunovo raztopi
je sklenil, da ne bo ravnal.
no. To velja tudi za šipe v odpraviti Pilula utegne moti
| Ravnajte po svoji vesti! Tisti zde važne.
ti tudi žolčne funkcije. To
Kadar se preveč popustljivim star
avtomobilu.
dobrohotni starši, ki so po naravi na
povzroča zaprtje- In dekleta,
gnjeni k strogosti, bi morali pri tem šem njihova vzgoja slabo obnese, je
Po temeljitem čiščenju pre nagnjena okvaram ven, do
tudi ostati in svoje otroke strogo vzga to samo deloma zato, ker od otrok
vlecite kuhinjske predale (tu bijo hitreje krčne žile «
jati. Zmerna strogost — kadar gre za premalo zahtevajo. Slabo se jim obdi nove) z brezbarvnim la Dosti deklet pl pričakuje
oliko, ubogljivost in rednost — otro ničesar zahtevati, če pa že kaj zahtckom, ker jih bomo potem od pilule kaj drugega, in ne
kom prav nič ne škoduje, če so starši nese zato, ker si od otrok ne upajo
lahko čistili le z vlažno krpo. kontracepcijsko poroštvo. Ve
v bistvu dobrosrčni in če doraščajo vajo, jih zavoljo - tega peče vest; ali
otroci v srečnem in prijateljskem oko pa zato, ker jih podzavestno sami na
Manjše preproge rade drsi do, da estrogenski hormoni v
lju. Strogost škoduje otrokom samo peljejo k temu, da začno povsod uve
jo. To preprečimo, če jim na piluli zbujajo rast ženski!*
Dr. B. SPOCK
tedaj, če so njihovi starši nasilni ali ljavljati svojo voljo.
vogale pritrdimo koščke pe prsi in zato hrepenijo po
njej. Skoda je lahko velika!
naste gume.

BELI ČLOVEK

OKROGLE *0
PARTIZANIH
Huda nesreča
»Tudi mojo vas so med
vojno
okupirali
Italijani,«
p, ipoveduje Vinko Jovič iz
Vasićev. »Nekega dne je ne
ki vaščan ukradel italijan
skemu poročniku nov suk
njič. Tenente je divjal, krič il in pretil To pa seveda
m bilo vse. Tenente je uka
zal županu, da mora zvečer
javno objaviti, da je bil
ukraden suknjič in da ga
mora tat takoj vrniti. K er je
bil poljski čuvaj tudi birič,
mu je župan naročil, naj to
zadevo razglasi.
čuvaj Martin je bil duho
vit možak. Vedel je, da te
nente ni znal niti ene naše
besede in ko sta šla skupaj
skozi vas, je Martin razgla
šal:
»Kdor je gospodu tenentu
ukradel suknjič, naj ga po
dnevi skriva, ponoči pa z
n Hm pokriva. Naj mu spre
meni barvo in ga nosi kot
svniega č e ne bo tako na
redil. bo nesreča in jojmene!«
Poročnik, ki ni razumel,
kaj Martin razglaža, je samo
ponavljal:
»Jojmene, jojmene . . . «

DOBRO STANOVANJE
oddajate kot stanovanje in
za kakšno ceno!
— K a j pa manjka mo
jemu stanovanju? Zelo do
bro je. Popravili smo sa
nitarije, prebelili sobe. . .
— Dajte no! Čudovito
je to vaše stanovanje! Iz
volite, poglejte!
N ajemnik vrže košček
kruha na tla v predsobi:
pripodi se pet velikih pod
gan, ki pohlepno raztrgajo
kruh.
SOVJETI
H išni gospodar od začu
KONSTRUIRAJO denja onemi.
— Ampak to še ni vse,
NAJHITREJŠI
pridite semkaj!
N ajemnik ga odpelje 'v
AVTO
jedilnico, vrže na tla koš
Kaže, da hočejo Sovjeti ček kruha, pripodi se de
zgraditi najhitrejšd avto set velikih podgan, ki pona svetu. Po poročilu sov žro kruh.
jetskega časopisa Pravda
— No, — reče gospodar,
Ukraini pripravlja inšti
tut za avtomobile in ceste — tega ne razum em ....
— Počakajte, tudi to še
hitrostni avto, ki naj bi
dosegel hitrost 1195 km/h. ni v s e ...
Vozilo bo dolgo 10 metrov
N ajemnik odide v spal
in ga bo poganjala plinska nico in vrže na tla košček
turbina s 550 konjskimi kruha. Izpod postelje se
močmi. Kakor je dejal nje zmuzne velika riba in poje
gov glavni konstruktor kruh.
Vladimir K. Nikitin, bodo
— Ampak, — reče hišni
vozilo pri prvih poizkusih gospodar, — to niso pod
vodili brezžično in ne bo gane, to je riba.
imelo voznika. Na risalni
— Da, vem, — odgovori
deski pa imajo po izjavah
Nikitina že model, ki bo najemnik. — K a j pa vlaga?
hitrejši od zvoka.
F. B.

Hišni
gospodar pride
ogorčen k najemniku in
mu reče:
Poznata se
— Poslušajte! že šest
Oktobra 1941 so v šoli v
Kuniću četniki docela obko mesecev m i niste plačali
lili U. četo I. bataljona kra- stanarine. Zdaj je tega ko
gujevškega partizanskega od nec. Poslal vam bom sod
reda. V četi je bil tudi ko nega izvrševalca!
— K a r pošljite ga, mu
misar bataljona Dule Korač,
novinar iz Kragujevca. Or bom že pokazal, ka j vi

ganiziral <je obrambo in tu
di osebno pokazal čudovito
hrabrost. Visok skoraj dva
metra je metal skozi okno
bombe tako daleč, da četni
ki še misliti niso mogli na
juriš. K o je metal »kragujevčanke«, se je navadno zaletel
od konca učilnice. Toda ko
je enkrat tako z zaleta vr
gel bombo, se je 'zadela ob
vrhnji rob okna in padla na
zaj v razred. Borci so se
hipoma ulegli po tleh, toda
bomba na srečo ni eksplo
dirala.
»Uh, tovariš komisar, toli
ko da nismo šli po gobe!«
je rekel neki borec
»Ne boj se, tovariš mu je
v zadregi odgovoril Dule.
»Veš. saj sem jo jaz naredil
v iabriki, poznava se!«
Znova je pograbil bombo
in io hladnokrvno vrgel na
četnike, č e z nekaj trenutkov
je zagrmelo — dobra »kragujevčanka« je tokrat eksplo
dirala.

Ubila je 41
medvedov
Na Uralu živi žena-lovec
Ana Stefanovna Taskina, ki
nadaljuje staro družinsko tra
dicijo. Njen oče, znan lovec
na medlvede, je imel 15 sinov
in eno hčer- Vsi sinovi so na
daljevali lovski pokol in tudi
Ana Stefanovna, ki je sedaj
stara 75 let. Redkokdaj nale
timo na žensko, ki hodi na
lov na,medvede. Ana Stefano
vna se je večkrat spoprijela
s strašnim vladarjem tajgeMed lovci velja praznoverje,
da ne smejo ubiti štiridesete
ga medveda, ker je to lahko
usodno. Toda Ana Stefanovna
Taskina je kljub temu ubila
še enainštiridesetega medve
da, krzno pa je shranila za
spomin.
Zgodilo se je tudi, da je v
sezoni ulovila do 3000 vevericŠe danes srečujejo Ano Stefanovno s puško in psom r
gozdu. Seveda ne hodi več na
lov, temveč poučuje mlade
lovce gozdno »abecedo«.

•9 M*

Marija je tesno zasopla.
Nobeno delo Di mu ne bilo pretežko. .. in
onemu? Ha! In ona ga ljubi kljub njegovi veliki se
bičnosti! Proč! Proč s to ljubeznijo, ki jo ponižu
je! -----Stisnila je pesti.
Matiji dokažem, da tudi meni ni do njega.
Ha! Dokažem mu, da se je zmotil o meni. Dokažem
m u ! -----Zamižala je v bolečim.
»Naj me uslišijo, častita gospodična! Vem, oni
so drugačni od vseh drugih. Njun je ljubša smrt nego
nasilje. Zato naj me poslušajo: pri Bogu jim prise
gam, da se jih ne dotaknem, dokler mi ne priznajo,
ua me ljubijo; saj ljubezen pride, ko se me pnvacnjo. Dovolijo naj mi le, da po imenu postanem njihuvr zaščitnik. Naj me uslišijo! Saj svoje prisege, ki so
jo dali umirajočemu gospodu baronu, ne smejo pre
lomiti!«
— — Boli! — Boli! Da, da, dokažem m u ! ----Njene oči so se široko razprle. Iz megle, skozi
solze, se ji je zasvetil Valvasorjev ob raz. .. Velike
rjave oči, polne ljubezni in dobrote, so zrle nanjo . ..
njegove ustnice so se premikale ...
Počasi je položila svojo roko v Koprivovo. Njene
oči so še vedno zrle v praznino.
Pokleknil je in ji kleče poljubil roko. Njegova
samozavest ni niti za trenutek podvomila o tem, da
bi ga Marija ne vzljubila.
Teden dni po Valvasorjevi sm rti je Marija Troštova postala pristavova žena — po imenu in pred
ljudmi.
Stari Trošt pa je vkljub Koprivovemu protestu
sprejel vabilo graškega tiskarja in se preselil v Gra- ,
dec. »Mladi zakonci so najrajši sami,« je dejal. »Za- 1
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V R A Ž JE
DEKLE
(Zgodovinski roman)
kaj bi počival, dokler mi še gibljejo prsti in imam
zdrave oči. Kadar omagam, pridem k vama — na
poslednji oddih.
Nekaj dni po Troštovem odhodu se je preselila
iz Krškega tudi Valvasorjeva rodbina: starejši sino
vi v jezuitsko šolo, ostali člani rodbine pa k sorod
nikom. Tako se je stari kuharici Mici izpolnila želja:
prestopila je v službo mlade pristavove gospe in nje
na sreča bi bila popolna, da ni nekdaj zdravo, zago
relo Marijino lice bledelo bolj in bolj.
IX.
Hladna jesenska noč. Močan piš je lomil drevje
v Babinem borštu, da je šumelo in bučalo nad me
stom kakor morje, kadar se zaganja ob pečine. V vi
šinah so se valili temni oblaki, le tu in tam raztrgani
od mesečnega svita.
Grajžar je stal pri oknu svoje celice in strmel
š pekočimi očmi prek vrtov in streh proti gozdu.
Kakor ogenj se je kri pretakala po njegovih žilah in
trkala in klicala. Pritisnil je pesti ob senca in šepetal:
»M arija!. .. M arija!...«
Da bi mu veter hladil razpaljeno dušo, si je za

Dosti mi je priliznjencev,
petoliznikov, ritodiznikov
in
drugih brezhrbteničnikov! To
krat vam bom pripovedoval
o človeku, ki je bil tudi v
najtežjih trenutkih priprav
ljen reči »ne« — seveda Če
mu je taiko nalagala njegova
nepodkupljiva zavest.
Torej, pripovedoval vam
bom o beli vrani, ali bolje
rečeno, o belem človeku.
Kot bi bilo danes, se spo
minjam našega prvega po
svetovanja v Opatiji. Bil je
sončen, čeravno hladen maj
ski dan. Naš direktor pa se
je vendarle slekel in se na
meril v vodo.
Naenkrat pa mu je s to
plomerom v roki presekal
pot Peter-korektor, ali kakor
so ga tedaj imenovali Peter-požeruh.
— Ne, tovariš direktor! Ne
smete se kopati v vodi, ki
ima samo 15 stopinj! Tega
vam ne bom d o v o lil. . .
Na srečo je znal naš di
rektor ceniti hrabrost in
iskrenost tudi pri drugih
ljudeh. Od srca se je na
smejal, potrepljal
Petra-požeruha po levi rami in se
odrekel .kopanju.
To, da je Peter-požeruh
kmalu postal sekretar, ni
stvari prav nič spremenilo.
č e me spomin ne vara, je
bilo to pred desetimi leti, ko
so podjetja svojim direktor
jem še kupovala avtomobile.
Naš direktor je zahteval,
da bi mu kupili kakšno ce
nejše vozilo, toda Peter-sekretar je odločno nasproto
val.
— Ne, tovariš direktor!
Ne soglašam z vami! Vi mo
rate imeti
najboljši
voz!
Imeti morate, na primer,
kakšen dober »mercedes«!
Zaboga, če samo pomi
slim! Človek je moral biti
noro pogumen, da se je ta
kole pogovarjal z direktor
jem v času, ko je bilo delav
sko samoupravljanje še ta
ko rekoč v povojih.
In čeravno je biil direktor
človek širokih obzorij, le ni
mogel kar tako mimo tega,
in Peter-sekretar je kmalu
postal tovariš Peter-geneialni sekretar.
Kot generalni sekretar se
Peter tudi za dlako nd spre
menil. Nekje v prvih dneh
reforme (takrat so bili po
dobni nepozitivni pojavi do
kaj pogostni) je naš delav
ski svet sklenil, da se tova
rišu direktorju za uspešno
vodstvo kolektiva
dodelita

dva milijona starih dinarjev.
Tovariš direktor se je toplo
zahvalil za tako laskavo pri
znanje, denar pa je odklo
nil.
—
Ne, tovariš direktor! —
mu je brž nato segel v be
sedo Peter-generalni sekre
tar. — To je volja kolektiva!
In vi jo morate spoštovati,
če ne ^želite zgubiti zaupa
nja naših delovnih ljudi. Za
htevam od vas . . .
Tovariš Peter je dobro
vedel, da prav nikomur, tu
di našemu direktorju ni po
volji vsiljevanje tuje voije.
In vendar ni odnehal, ni se
odrekel
lastnim
načelom.
Na srečo sta znala ceniti to
i naš kolektiv i naš direktor.
Kot generalni sekretar se
je tovariš Peter s časom od
likoval s še bolj nepopust
ljivim in načelnim stališčem .
Takšen je ostal vse do današ
njih dni, čeprav se je med
tem marsikaj spremenilo.
Pred tremi meseci nam
reč se je tovariš direktor
odločil, da se bo umaknil
in prepustil mesto mlajšim.
Vsi, najbolj pa tovariš di
rektor, so bili prepričani,
da bo tovariš Peter, gene
ralni sekretar, vstal in od
ločno rekel; »Ne!« In res,
tovariš. Peter je. vstal in re
kel:
»Tovariši, dobro me po
znate! Veste, da sem bil tu
di v najtežjih trenutkih pri
pravljen reči »ne« — če mi
je talko naložila moja nepod
kupljiva zavest. Toda tokrat,
tovariši moji, moram reči
»da« in izraziti priznanje po
litični zrelosti našega direk
torja^ Zato ponavljam: da to
variš direktor, dobro ste sto
rili, ko ste sklenili, da se
umaknete. Hvala vam, od
vsega srca .. . «
Potem je bilo vse skupaj
zelo preprosto. V imenu svo
je delovne enote je Mikaopel zahteval, naj tovariš Pe
ter, oreneralni sekretar, za
dobro podjetja in vsega ko
lek-'-^a konkurira za gene
ralnega direktorja.
Tak' je Peter-požeruh, člo
vek, ki je bil tudi v naiteijih t:ej.utkih pripra/iien leči »ne« če mu je to nalaga
la n;e?o\a nepodkupljivi za
vest. nred tremi tedni po3tai
n.iS £<*r*»’alni direktor.
Toga smo se sevedn ?*i ne
izmerno razveselili, t» nas
je spo.lrodlo k novim delov
nim rtnpoicm, vrnilo nam je
vero v l.udi in v njihovo
svetlo tooočnost.

ZORAN BOŽOVIČ

želel, da bi mu mraz segel do mozga, da bi sd okopal
vroče telo v nočnem hladu.
Že je sezul sandale, jih pobral in se previdno
kakor tat splazil iz celice in po,hodniku in stopnicah
na vrt.
Velik samostanski vrt je bil proti hribu komaj
za moža visoko ograjen, proti trgu pa ga je obdajal
nekoliko višji zid. Ob tem zidu, ne daleč od stare
jablane, je slonela lestev, ki jo je bil vrtnar pozabil
tam, ko je obiral jabolka.
Grajžar je dolgo stal med gredicami in strmel
v lestev, ki se je vtemi jasno ločila od svetlega zidu.
Potem se je vzravnal in stopil po peščeni stezi na
vzdol pa zopet navzgor in vedno hitreje, kakor da bi
hotel ubežati samemu se b i. ..
Naposled je stal zopet pod jablano pri zidu.
Sedel je na ozko klop poleg lestve in pritisnil pesti
ob čelo.
Oster piš je zapiskal okrog samostanskih zidov,
se zadrevil po vrtu, majal drevje, sklanjal rože, usipaval cvetove, odnašal listje v divjih vrtincih in trgal
opeko, da je ropotala v pločevinaste žlebove.
Grajžar je skočil kvišku. Prijel je lestev in že
je bil po njej navzgor in se sklonil čez zid.
Počez na drugi strani ceste je stala pritlična Koprivova hiša. Troje kamenitih stopnic je vodilo do
lepo rezljanih hrastovih hišnih vrat z belim obojem
iz rezanega kamna in svetlim tolkačem iz medi. Okna
so bila vsa zaprta in temna.
Za katerim leži ona? L eži
o, prokleto!
. V qbjemu onega gizdalina!
Stisnil je zobe, da so zaškrtali.
Od samostanskega poslopja se je odločila temna
senca in postala sredi steze.
»Frater Inocenc!« je pozval strog glas.
Grajžar se je ozrl. Molče je splezal po lestvi
navzdol, utonil v temi pod jablano, stopil izpod ja
blane na stezo in stal pred — gvardijanom.

A R T BUCHVVALP.

O SC A R W II.DK
,0m antična zgodba

Sploh pa je to bila njegova last
na viteška oprem a. Z njo je imel
velik uspeh, ko jo je nosil na
tu rn irju v K enilw orthu in zavo
ljo n je je bil deležen izredne
pohvale sam e gospe kraljice. To
da ko si jo je nocoj nataknil na
se, ga je do k ra ja prem agala te
ža prsnega oklepa in jeklene če
lade, tako da je z vso težo zgr
mel na kam nita tla, si. do krvi
ranil kolena in si zmečkal člen
ke na desni roki.
Nekaj prihodnih dni je bil hu
do betežen in se sploh ni ganil
iz svoje čum nate, razen toliko,
da je sproti obnavljal krvavi m a
dež v knjižnici. Toda čeprav je
postal zelo previden, je sedaj, ko
se je odpočil, sklenil, da bo še
tre tjič poskusil poslaniku Z dru
ženih držav in njegovi družini
nagnati strah v kosti. Za ta svoj
nastop si je izbral petek sedem
najstega avgusta. Skoraj ves dan
se je ukvarjal s pregledovanjem
svoje garderobe, nazadnje pa si
je izbral velik širokokrajen klo
buk z rdečim peresom , m rtvaško
srajco, nabrano v zapestju in
za vratom , in zarjavelo bodalo.
Proti večeru je začelo liti kot
iz škafa, veter pa je tako tulil,
da so se tresla in ropotala vsa
vrata in okna v tej stari hiši.
Prav takšno vrem e je imel n aj
rajši. N aredil si je takle načrt:
potiho bo stopil v spalnico Washingtona Otisa, zastokal ob
vznožju njegove postelje in si
med zamolklimi zvoki godbe tri-
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k ra t prebodel grlo. Na Washingtona je imel posebno piko, do
b ro vedoč, da prav on s Pinkertonovim neprekosljivim
čistil
cem o d stran juje slavni cantervillski krvavi madež.
In ko bo tako spravil tega
brezobzirnega in noro drznega
m ladeniča na kolena in mu na
gnal stra h v kosti, bo šel v spal
nico poslanika Združenih držav
in njegove žene. Položil bo slu
zasto dlan na čelo gospe Otisove, zraven pa sikal v uho njene
m u možu grozovite skrivnosti
m rtvašnic. Glede m ale Virginije
si še ni bil povsem na jasnem ,
š e nikoli ga ni z ničim er užali
la, bila je dobra in prijazna. Ne
kaj zam olklih stokov iz om are
bo več kot dovolj, si je dejal, če
pa je to ne bi prebudilo, bi lahko
zapraskal po njeni odeji s ko
ščenimi p rsti.
Pač pa je sklenil, da si dvojčka
pošteno privošči. N ajprej se bo
jim a seveda usedel na prsi, kar
jim a bo zbudilo občutek, da ju
tlači nočna m ora. In ker sta nju :
ni postelji blizu skupaj, se bo po
tem postavil m ed n jiju v podo
bi zelenega, ledeno mrzlega m rli
ča, da bosta dvojčka čisto trd a
od strahu, nato si bo odvrgel
m rtvaško srajco in se z belimi
golimi kostm i plazil po sobi. V
očesni dupli bo obračal eno sa
mo zrklo, kot to terja prikazen
»Nemega N ataniela ali sam om o
rilčev skelet«. V tej vlogi je ne
sam o enkrat povzročil grozoten
strah in imel jo je za enakovred
no svoji drugi slavni vlogi »Ob
sedenec M artin ali m askirana po
šast.«
Ob pol enajstih je slišal, da
je šla družina spat. Nekaj časa
sta ga z divjim , vreščečim sme
hom Vznemirjala dvojčka, ki sta
še pred spanjem uganjala svoje
brezskrbne šolarske norčije, to
da ob četrt na dvanajst je vse
utihnilo. Ko je odbila polnoč, je
zapustil svojo čum nato. Na okeski polici je čemela sova, na sta
ri tisi je krakal vran, okrog gra
du pa je tulil veter in stokal kot
izgubljena duša. Toda Otisovi so
spali lepo m irno, še sanjalo se
jim ni, kakšna usoda jih čaka, in
kljub vsemu dežju in grm enju
je duh slišal enakom erno sm r
čanje poslanika Združenih držav.
S hudobnim nasm ehom okrog
krutih, kosm atih u st je duh na
skrivaj stopil izza španske stene
in mesec je skril svoje obličje za
oblak, ko se je tihotapil mimo
velikega obokanega okna, nad
katerim je bil sinji in zlati grb
z njegovim lastnim znam enjem
in z znam enjem njegove um or
jene žene. Plazil se je naprej kot
peklenska senca in kazalo je, da

se ga celo tem a boji, ko se tiho
tapi skoznjo. Nenadom a se mu
je zazdelo, da sliši neke klice
in se je ustrašil. Potem je spo
znal, da je pes zalajal na Rdeč
pristavi, zato se je spet počasi
pom ikal naprej in m om ljal čudne
kletvice iz šestnajstega stoletja
in k ar naprej prebadal polnočni
zrak z zarjavelim bodalom. Na
zadnje je prišel na vogal, hodni
ka, ki je peljal p roti sobi nesreč
nega W ashingtona. Za trenutek
se je ustavil in veter m u je ovi
jal dolge pram ene sivih las okrog
glave in skladal v groteskne in
fantastične gube nepopisno groz
ljivost njegove m rtvaške srajce
Tedaj je odbila ura č etrt na
eno in duh je začutil, da je p ri
šel njegov čas. Zahehetal se je
in stopil za vogal. Toda komaj
se je prestopil, že je žalostno
zacvilil in obupano zastokal, belo
obličje p a si zakril s koščenimi
dlanmi. Tik pred njim je stala
grozotna prikazen, negibna kot
kam nita soha in nestvarna kot
blaznikove sanje.

MOJ VELIKI DAN
Za vabilo na odstrel fa
zanov se m oram zahvaliti
svojem u prijatelju Johnu
Kingu, ki je šel lovit na
čudovito posestvo Burleyon-the-Hill. John King je
p rijatelj, kot se reče, kajti
vzel me je s seboj, čeprav
je vedel, da bi ga v prim e
ru, če bi jaz po pom oti
ustrelil koga od gostov, ni
koli več ne povabili na
Burley-on-the-Hill.
Na 6000 ju te r velikem
posestvu je bilo 500 faza
nov. Vsakemu strelcu so
odkazali mesto, nato pa so
razposlali gonjače, ki naj
b ijp rig n ali fazane v našo
bližino. Brž ko so vzprhutali, je pomenilo, da jih je
treba sestreliti.
Pri lovu na fazane ni
nič bolj osovraženega kot
hvalisanje s številom se
streljenih ptic. S tem se
človek le izda, da bi se rad
opajal z golimi številkami
ip da ni športnik, kakor se
spodobi.
In da bom resnici pustil
do besede, bom izdal na
slednje: če im a človek spo
sobnega psa, ki zna golju
fati, mu pač naloži, da iz
m ika fazane drugih strel
cev.
ita nesrečo sem dobil
neskončno pridno psico,
Jane po imenu, ki se je
stanovitno branila prina
šati fazane, postreljene od
drugih rok. Poleg tega je
stal zraven mene še gozdar.
Mož se je pisal Moore in
je nekoč nabijal puško tu 
di k ralju Georgu VI. Ko
je Jane nekaj časa opazo
vala, kako streljam , je spo
kojno zadrem ala. Gozdar
pa si tega seveda ni m o
gel privoščiti.
Slednjič je napočil m oj
veliki trenutek. Pet m e
trov nad m enoj je letel fa
zan. Skrbno sem nam eril
in pritisnil na petelina.
»Zadeli ste ga, sir!« je
ves razburjen kričal goz
dar. »Naravnost v glavo!«
Fazan pa je letel naprej.
Zato sem nekolikanj osup
nil.
»Sem ga res zadel?«
sem vprašal.
»Da, zagotovo. Ali ne
vidite zajca, ki leži tam le?
Zadeli ste ga naravnost za
uho!«

»No, torej,« sem zam r
m ral. »Mislil sem že, da
mi je ušel.«
Prihiteli so še drugi go
stje in me pohvalno trep
ljati po ram enih.
»Oh, bil je le slučaj,«
sem rekel in poskušal skri
ti svoj ponos.
»Kako skrom en je!« so
šepetali drug drugemu.
»Kako nenavadno za Ame
ričana.«
Poslej je bilo zame lah
ko. Če sem hotel ustreliti
fazana, sem pomeril na
zajca, in če sem nam eril
na zajca, sem ustrelil fa
zana.
Takšnega
m ojstrskega
strelca že leta ni bilo na
posestvu
Burley-on-the
Hill.

LJUDSKA
MODROST
Čigar prejo prela, tega
kruh jela.
Da se resnica prav spo
zna, treba je čuti dva zvo
na.
Čim m anj kdo spi, dlje
živi.
Dekla se po gospodinji
vrže, ne gospodinja po de
kli.
čista vest je več vredna
kakor največje bogastvo.
Danes gosti, jutri posti.
čistem u obrazu je malo
vode treba.
človeka misel je kot pe
telin na strehi.
Dela, ki ga danes lahko
storiš, ne odlašaj na jutri.
človeka pomlad pride le
enkrat.
Dan dan odrine, leto pa
leto.
č lo v e k brez slabosti, te
lo brez kosti.
Dandanes nim ajo ljudje
ne vesti ne masti.
č lo vek brez žene kakor
soba brez stene.
Danes meni, jutri te b i
č lo vek kaže v mladosti,
kaj hoče biti v starosti.
Dajanje nakoplje stra- '
danje.
Kar je pisano nikdar ne
izgine.
Da ga zem lja k sebi ne
vleče, še krila bi m u zras
la.

v zameystvo:

9. Toda to je bil šele skromen začetek!
Učitelj je zdaj snel s stene bridki meč - in
Paradižnik prav tako! Hladno jeklo je zapelo po
starinskih dvoranah, kot najbrž že mnogo sto
letij ni. Paradižnik je dokazal, da ni le mojster
obliča doma v drvarnici, ampak da obvlada tudi
ta plemeniti šport. Gnal je šolnika do stopnic
in ga zvrnil čez ograjo. Kot v filmu.
Happy end! Srečen konec! bi dejali, pa ni
bilo tako. Premaganec si je presneto kmalu

opomogel in že je tekel spet nazaj na bojišče.
Tokrat v težki viteški opremi in s helebardo v
roki!
Paradižnik in Paradižnica - goloroka, kot sta
bila - sta pobegnila na teraso. Odtod je pot
vodila le še v. globino . . .
Na terasi pa je stal top! Iskrica upanja se je
vžgala v Paradižnikovih možganih. Poiskal je
vžigalnik in pritaknil plamenček . . .

Treščilo je kot na veliko noč!
Ko se je dim razkadil in ko je odmev utihni
se je očem nudila tale slika: vitez in krogla sta
ostala na terasi, Paradižnik in Paradižnica sta
se kopala v prekopu, top pa je cvrčal na dnu!
Da, natanko tako!
Kaj hočemo, naša turista sta morala še
enkrat na suho. Še enkrat je sonce ožemalo
njuni obleki - toda to, kar je od tega ožemanja
ostalo, ni več zaslužilo imena »obleka«!

ŠOLSKI CENTER ZA KOVINARSKO
STROKO NOVO MESTO

TRGOVSKO PODJETJE

»LJUDSKA POTROŠNJA«

sporoča:

POSLOVNA ENOTA GOSTINSTVO
BREŽICE

1. Pričetek pouka za vse kandidate,
ki so se v Novem m estu prijavili v šolo za poklicne
voznike motornih vozil, bo 16. februarja 1970 ob
8. uri v šolskem centru za kovinarsko stroko v
Novem mestu, Ulica talcev 3.

razpisuje

6 MEST VAJENCEV
v gostinski stroki

2. Uprava šolskega centra bo spre
jemala prijave

(kuharji ali natakarji)
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Opravljamo servisne preglede in gam
rancijska popravila na vozilih FIATg
ZASTAVA, RENAULT, TAM in MAN
[ej • splošna in generalna popravila vozil
p^j-j
vseh vrst
rjfl • zamenjujemo motorje na vozilih ZAjfj
STAVA in TAM
[ji] • opravljamo kleparska, avtoličarska in
j-gj
druga dela
E • NAJNOVEJŠE:
®
Vse lastnike vozil FIAT-ZASTAVA 850 in
®
1100 R obveščamo, da odslej opravljaf i]
mo vsa garancijska in servisna poprafj]
vila tudi na teh vozilih.
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OBIŠČITE NAŠ SERVIS!
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3. Poleg splošnih vpisnih pogojev:
a) starost nad 18 let,
b) uspešno dokončana osemletka ali poklicna (va
jenska) šola

Stroške šolanja vajencev prevzame podjetje
v svoje breme.
Razpis velja 10 dni po objavi.
Prijave sprejema Upravni odbor Ljudske po
trošnje, Brežice.
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mora kandidat izpolnjevati še enega
od naslednjih posebnih pogojev:
a) voznik »C« kategorije z enoletno prakso (velja
tudi vojaška praksa),
b) poklicni voznik z inozemskim voaniškim dovo
ljenjem za »C« in »D« kategorijo z enoletno
prakso,
c) voznik »P« kategorije z dveletno prakso.

AVTO-MOTO DRUŠTVO
SEVNICA

E
E

razpisuje
prosto delovno mesto

jjl
=j
=J

še do 14. februarja 1970.

Kandidat mora imeti dokaz o uspešno kon
čani osnovni šoli, mora biti zdrav in ne sta
rejši od 18 let.

DOLENJKA
trgovsko podjetje na debelo in drobno

INŠTRUKTORJA

NOVO MESTO

za voznike motornih vozil

JEJ

H!
1

POGOJ: voznik A, B in C kategorije najmanj
5 let.

objavlja

prosta delovna mesta

1. POSLOVODJE
2. PRODAJALCA

Nastop službe takoj.
Pismene vloge z dokazili o strokovnosti do
stavite AMD Sevnica v roku 8 dni po objavi.

v novi prodajalni v Šentjerneju
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3. STENODAKTILOGRAFA
DELOVNE OR
GANIZACIJE!
Z vplačilom v kredit
ni sklad Dolenjske
banke in hranilnice,
brez zahteve po vra
čilu, dobite 200 % po
sojila za zidavo sta
novanj! Poslužite se
ugodnosti takega na
čina kreditiranja sta
novanj!

v upravi podjetja.
Pogoji:
pod 1.: visoko kvalificiran trgovski delavec s 5 leti
prakse v železninarsko-tehnični ali mešani
stroki ali kvalificiran trgovski delavec z
8 leti prakse v železninarsko-tehnični ali
mešani stroki;
pod 2.: kvalificiran trgovski delavec z najmanj 2 le
toma prakse v železninarsko-tehnični ali me
šani stroki;
ped 3.: srednja strokovna izobraaba z znanjem ste
nografije in strojepisja.
Prijave je treba poslati v 8 dneh po objavi.

ŽhNO DO ZRNA POGAČA,
KAMEN DO KAMNA PALAČA!

Ta pregovor lahko tudi za vas postane resnica, če
boste začeli namensko varčevati pri

Dolenjski banki in hranilnici
v NOVEM MESTU ali njenih poslovnih enotah
v KRŠKEM, TREBNJEM ali METLIKI!
TUDI HRANILNO KNJIŽICO lahko dobite vsak čas pri
vseh poštah v občinah Novo mesto, Krško, Metlika
in Trebnje!

NAJNOVEJŠE:
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O dslej lahko dobite hranilno knjižico tudi v

KMETIJSKIH ZADRUGAH V NOVEM MESTU,
ŽUŽEMBERKU, METLIKI, TREBNJEM IN V AGRO"
KOMBINATU V KRŠKEM.
■— '

\

DBH Novo mesto obrestuje navadne hranilne vloge po .
6 odstotkov, vezane pa do 7,5 odstotka.

DOLENJKINA

DROGERIJA

na novomeškem Glavnem trgu je
spet odprta. V PRENOVLJENI, POVE
ČANI, IN LEPO UREJENI PRODAJALNI
VAM NUDIMO: KOZMETIKO, SANITETNI
MATERAL, ČISTILNA SREDSTVA, DROGERIJSKO BLAGO, FOTOGRAFSKI MATERIAL IN
GALANTERIJO.
f
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ODPRTO NONSTOP!

RADIO LJUBLJANA
VSAK DAN: poročila ob 5.00,
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 18.00, 19.30 in ob 22.00.
Pisan glasbeni spored od 4.30 do
8 . 00 ,

■ PETEK, 30. JANUARJA: 8.04
Operna matineja. 9.05 Pionirski
tednik. 10.15 Pri vas doma. 11.00
Poročila — Turistični napotki za
tuje goste. 12.30 Kmetijski nasve.
ti — inž. Milan Erjavec: Starost,
teža in mlečnost prvesnic lisaste
pasme. 12.40 Poje kvintet »An
ton Neffalt«.
13.30 Priporočajo
vam . . . 14.35 Naši poslušalci če
stitajo in pozdravljajo. 15.30 Na
potki za turiste. 16.00 Vsak dan
za vas. 17.05 Človek in zdravje.
18.15 Rad imam glasbo — studio
Koper. 19.00 Lahko noč, otroci!
19.15 Minute z ansamblom Bratov
Avsenik. 20.00 Poje moški zbor
iz Eupnna (B elgija). 20.30 Toppops 13. 21.15 Oddaja o morju
in pomorščakih. 22.15 Besede in
zvoki iz logov domačih.
■ SOBOTA, 31. JANUARJA: 8.04
Glasbena matineja. 9.35 Cez bele
poljane.
9.50
»Naš
avtostop«.
10.15 Pri vas doma. 11.00 Poro
čila — Turistični napotki za tuje
goste. 12.30 Kmetijski nasveti —
inž. Janez Perovšek: Pomoč go
spodarskih organizacij pri dogra
ditvi biotehniške fakultete
12.40
Z ansambli domačih viž. 13 30
Priporočajo vam . . . 14.05 Glas
bena pravljica.
15.30 Glasbeni
intermezzo. 16.00 Vsak dan za
vas. 17.05 Gremo v kino. 17.45
Jezikovni pogovori. 18.45 S knjiž
nega tega. 19.00 Lahko noč, otro
ci! 19.15 Minute z ansamblom
Boruta Lesjaka. 20.00 Spoznavaj
mo svet m domovino. 21.15 Glas.
ba ne pozna meja. 22.15 Oddaja
za naše izseljence.
■ NEDELJA, 1. FEBRUARJA:
6.00—8.00 Dobro jutro! 8.04 Ra

dijska igra za otroke — Miroslav
Košuta: »Prepovedana pravljica o
princeski«. 9.05 Srečanje v studiu
14. 10.05 Se pomnite, tovariši . . .
Polde Dežman: S kulturniki IX
korpusa. 10.25 Pesmi borbe j i
dela. 10.45—13.00 Naši poslušal
ci čestitajo in pozdravljajo. 11.00
Poročila — Turistični napotki za
tuje goete 11.50 Pogovor s poslu
šalci. 13.30 Nedeljska reportaža.
14.00 Po domače. 14.50 Z novimi
ansambli domačih viž. 15.05 Ne
deljsko športno popoldne
17.05
Nedeljski operni stereo. 17.30 Ra
dijska igra — Barry Bery Bermauge: »01-denberg« 19.00 Lahko
noč, otroci! 19.15 Glabene raz.
glednice. 20.00 »V nedeljo zvečer«.
■ PONEDELJEK, 2. FEBRUAR
JA: 8.04 Glasbena matineja. 9.20
»Cicibanov svet in Pesmica za
najmlajše«. 10.15 Pri vas doma.
11.00 Poročila— Turistični napot.
ki za tuje goste. 12.30 Kmetijski
nasveti — Jože Kregar: Vrt v
februarju. 12.40. Majhen koncert
pihalnih orkestrov 13.30 Priporo,
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 Mladinska
oddaja »Interna 469«. 19.00 Lahko
noč otroci! 19.15 Minute z an.
samblom Fantje treh dolin. 20 00
Lucijan Marija Škerjanc: »Sonet
ni venec«. 22.15 Za ljubitelje jaz
za.
■ TOREK, 2. FEBRUARJA: 8 04
Operna matineja. 9.45 Trio Bo
risa Franka s pevci. 10.15 Pri vas
doma 11.00 Poročila — Turistični
napotki za tuje goste. 12.30 Kme
tijski nasveti — Dr. Ivo Voner:
Plodnostne motnje govedi v inten
zivni vzreji. 12.40 Od vasi do
vasi. 13.30 Priporočajo vam . .
14.05 Glasbeno udejstvovanje mla-

dih.
15.30 Glasbeni intemezzo.
16.00 Vsak dan za vas. 18.15 V
torek na svidenje! 18.45 Svet teh
nike. 19.00 Lahko noč, otroci!
19.15 Minute z ansamblom Dor.
ka Škobemeta. 20.00 Prodajalna
melodij. 20.30 Radijska igra —
Tom Stoppard: »Albertov most«.
22.15 Jugoslovanska glasba.
■ SREDA, 3. FEBRUARJA: 8.04
Glasbena matineja. 9.25 Iz glas.
benih šol. 10.15 Pri vas doma.
11.00 Poročila — Turistični na
potki za tuje goste. 12.30 Kmetij
ski nasveti — dr. Ivo Vomer:
Plodnostne motnje govedi in in
tenzivni vzreji. 12.40 Dva venčka
narodnih v priredbi Filipa Ber
narda 13.30 Priporočajo vam . .
14.35 Naši poslušalci čestitajo in
pozdravljajo. 15.30 Glasbeni inter
mezzo. 16.00 Vsak dan za vas
17.05 Mladina sebi in vam. 18.40
Naš razgovor. 19.00 Lahko noč,
otroci! 19.15 Glasbene razglednice.
20.00 »Ti in opera« 22.15 S fe.
stivalom jazza.
■ ČETRTEK, 4. FEBRUARJA:
8.04 Glasbena matineja. 9.05 Ra
dijska šola za višjo stopnjo —
Bori, bori temni bori. 10.15 Pri
vas doma. 11.00 Poročila — rurističnl napotki za tuje goste
12.30 Kmetijski nasveti — inž. Helena Zgonik: Katere sadne vrste
in sorte priporočamo za Goriško.
12.40 Cez polja in potoke. 13.30
Priporočajo vam
14.05 »Pesem
iz mladih grl«. 14.40 Lirika za
otroke: »Mehurčki« 15.30 Glasbe
ni intermezzo. 16.00 Vsak dan za
vas. 17.05 Četrtkovo glasbeno po
poldne
18.15 »Morda vam bo
všeč«
19.00 Lahko noč, otroci!
1915 Minute z ansamblom Bo
ruta Lesjaka. 20.00 Četrtkov večer
domačih pesmi in napevov 21.00
Literarni večer.
21.40 Glasbeni
nokturno.

NOVO PRI ZALOZBI MLADINSKA KNJIGA

VSA ČUDA SVETA
Knjiga, ki v bogati barvni fotografiji predstavlja 76 največjih znamenitosti sveta.
Več kot 250 barvnih fotografij, med njimi so mnoge dvostranske in skopo, toda
živahno napisano besedilo je avtor 2idružil v čudovito celoto, ki bralcu približa
76 naravnih, kulturnih in tehničnih zanimivosti in znamenitosti sveta od piramid
do vesoljskih poletov.
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Knjigo odlikuje še:
256 strani
najkvalitetnejši papir

T E L E V IZ IJS K I
SPO RED
-

NEDELJA, 1. rebr.
9.00 MADŽARSKI TV PREGLED
(Pohorje, Plešivec) fB g)
9.30 PET MINUT PO DOMAČE
(Lj)
9.35 KMETIJSKI RAZGLEDI: Vi
nogradništvo (L j)
10.00 KMETIJSKA ODDAJA (B g)
10.45 PROPAGANDNA ODDAJA (LJ)
10.50 OTROŠKA MATINEJA: Dogo
divščine H. Finna in Mac in
Myer (Lj)
11.30 TV KAŽIPOT (Lj)
ŠPORTNO POPOLDNE
17.30 PESEM OB JUBILEJU — del
k one. učit. pevskega zbora
»E. Adamič« (Lj)
18.20 CELOVEČERNI FILM: Tri
ljubezni — ameriški film (Lj)
19.50 CIKCAK (Lj)
20.00 TV DNEVNIK (Bg)
20.30 3—2—1 (Lj)
20.35 HUMORESKA (Bg)
21.20 VIDEOFON (Zg)
21.35 ŠPORTNI PREGLED <JRT)
72.05 PROPAGANDNA ODDAJA (Lj)
22.10 TV DNEVNIK (b g )
22.15 MUnchen- PLESNI TURNIR
ZA EVROPSKI POKAL: pre
nos do 23.35 (EVR. — Lj)
D rugi sp o red
20.00 TV DNEVNIK (Zg)
21.00 SPORED ITALIJANSKE

TV

17.25 VESELJE V GLASBO — II.
del (Lj)
18.15 OBZORNIK (Lj)
18.30 TOP—POPS — glasbena od
daja (Lj)
19.00 MOZAIK (LJ)
19.05 SODOBNO POSLOVANJE —
tehnika mrežnega poslovanja
(LJ)
19.30 CESTA IN MI — Človek v
vozilu (Lj)
19.50 CIKCAK (Lj)
20.00 TV DNEVNIK (Lj)
20.30 3—2—1 (Lj)
20.36 LJUBIMCI — francoski ce
lovečerni film (Lj)
22.05 VESELJE V GLASBI - V.
del (Lj)
POROČILA (Lj)
17.25 POROČILA (Zg)
17.30 KRONIKA (Zg)
17.45 PROPAGANDNA
17.50
18.00
18.30
19.00
19.05
19.20
19.50
20.00
21.00

9.35
10.30
10.45
14.45

TELEVIZIJ* V SOLI (Zg)
NEMŠČINA (Zg)
ANGLEŠČINA (Zg)
TELEVIZI.A V SOLI — po
novitev (Zg)
15.4i0 NEMŠČINA (Zg)
15.55 ANGLEŠČINA (Zg)
16.45 MADŽARSKI TV PREGLED
(Pohorje. Plešlvec do 17.00)
(B g)
17.50 LUTKOVNA ODDAJA (S k)
18.15 OBZORNIK (Lj)
18.30 PO
SLEDEH
NAPREDKA
(LJ)
19.00 MOZAIK (LJ)
19.05 DIAPAZON glasbena od
daja (B g)
19.50 CIKCAK (LJ)
20.00 TVD (LJ)
20.30 3—2—1 (Lj)
20.35 Bevk — Grabnar: KAPLAN
MARTIN CEDERMAC — TV
igra (LJ)
31.55 ČLOVEK S KAMERC' — »Ko
Je bil geto« — franc, film
(LJ)
POROČILA (LJ)

Drugi spored
17.30 VEČERNI ZASLON (Sar)
17.45 PROPAGANDNA
ODDAJA
(Zg)
17.50 LUTKE (Sk)
18.15 TV VRTEC (Zg)
18.30 ZNANOST IN MI (B g)
10.00 PROPAGANDN/
ODDAJA
(Zg)
19.05 DIAPAZON Bg)
19.50 TV PROSPEKT (Zg)
30.00 TVD (B g)
21.00 SPORED ITALIJANSKE TV

ODDAJA

(Zg)

RISANKA (Zg)
MALI S V E r Zg)
ODDAJA O PROMETU (Zg)
PROPAGANDNA
ODDAJA
(Zg)
NARODNA GLASBA (S k)
TV POSTA .Zg)
TV PROSPEKT (Zg)
TV DNEVNIK (Zg)
SPORED ITALIJANSKE TV

TOREK, 3. Tebr.
9.35
10.30
10.45
14.45

TELEVIZIJA V SOLI (Zg)
NEMŠČINA (Zg)
ANGLEŠČINA (Zg)
TELEVIZIJA V SOLI — po
novitev (Zg)
15.40 NEMŠČINA — ponovitev (Zg)
15.15 ANGLEŠČINA — ponovitev
(Zg)

9.35 TELEVIZIJA V SOLI (Zg)
17.15 MAD2ARSKI TV PREGLED
(Pohorje, Plešlvec do 17.30)
(Bg)
17.50 RASTIMO — oddaja za otro
ke (Bg)
18.30 OBZORNIK (Lj)
18.35 OBRE2JE — oddaja za ita
lijansko narodnostno skupino
(LJ)
19.00 MOZAIK (Lj)
19.05 POPULARNA GLASBA (Sar)
19.20 KALEI DO SK O r (LJ)
19.50 CIKCAK (LJ)
20.00 TV DNEVNIK (LJ)
30.30 J - 2 —1 (LJ
20.35 ČLOVEK LETA 2.000 — re
portaža (LJ)
21.20 MONITOR (LJ)
21.50 POROČILA (LJ)

Drugi spored
17.20 POROČILA (Zg)
17.30 KRONIK *. (Zg)
17.45 PROPAGANDNA
ODDAJA
(Zg)
17.50 RASTIMO (B g)
18.30 REPORTAŽA (Bg)
19.00 PROPAGANDNA
ODDAJA
(Zg)
19.05 POPULARNA GLASBA (Sar)
19.20 POLJUDNOZNANSTVENI
FILM (Bg)
19.50 TV PROSPEKT (Zg)
20.00 TVD (Zg)
21.00 SPORED ITALIJANSKE TV

ČETRTEK, 5. febr.
9.35
10.30
10.45
14.45

Drugi spored
17.20
17.30
17.45
17.50
18.30
19.00
19.05
19.20
19.50
20.00
21.00

POROČILA (Zg)
KRONIKA (Zg)
PROPAGANDNA
ODDAJA
DALJNOGLED (Bg)
NARODNA GLASBA (Sk)
PROPAGANDNA
ODDAJA
(Zg)
SVET NA ZASLONU (Zg)
JERRY LEWIS (B g)
TV PROSPEKT (Zg)
TVD (Zg)
SPORED ITALIJANSKE TV

velik format —
22 x 29,5 cm
knjiga je vezana
v platno in opremljena
z barvnim ščitnim
ovitkom
cena 120 din

NE POZABITE!
NAJCENEJE BOSTE SPOZNALI SVETOVNE ZNAMENITOSTI IN ZANIMIVOSTI
S KNJIGO »VSA CUDA SVETA«!
Knjigo lahko kupite v vseh knjigarnah, naročite pa jo lahko pri poverjenikih
in zastopnikih založbe ali pa pri Oddelku za direktno prodajo založbe Mladinska
knjiga v Ljubljani, Titova 3 s priloženo naročilnico.

NAROCILNICA DL-1

PETEK, 6. febr.

SREDA, 4. febr.

PONEDELJEK, 2. febr.

19.00 MOZAIK (Lj)
19.03 ENKRAT V TEDNU (Lj)
19.20 ZABAVA VAS JERRY LEWIS (Bg)
19.50 CIKCAK (Lj)
20.00 TV DNEVNIK (Lj)
20.30 3—2—1 (Lj >
20.35 VEČER S PREŠERNOM (Lj)
21 15 F. M Dostojevski' BRATJE
KARAMAZOVI (Lj)
22.15 EVROPSKO DRSALNO PR
VENSTVO V LENINGRADU
— tekm ovaire parov — (Lj)
POROČILA (Li)

9.35 TELEVIZIJA V SOLi (Zg)
16.45 MADZARSK' TV PREGLED
(Pohorje, Plešivec) do 17.00
(B g)
17.45 DAVID C O O P E R F I E L D i g 
ra (Lj)
18.15 OBZORNIK Lj)
18.30 MOZAIK (Lj)
18.35 EVROPSKO
DRSALNO PR
VENSTVO V LENINGRADU
Tekmovanje žensk (Lj).
19.45 CIKCAK (L
20.00 TV DNEVNIK (Lj)
20.30 3—2—1 (Lj)
20.35 SREČNE NFVESTE — angl.
film (Lj)
22.00 MALO JAZ, MALO T l — qulz
TV Zagreb (Lj)
POROČILA (LJ)

Drugi spored
17.20 POROČILA (Zg)
17.25 KRONIKA (Zg)
17.45 PROPAGANDNA
ODDAJA
(Zg)
17.50 SERIJSKI FILM (Zg)
18.30 JAZZ (Bg)
19.00 PROPAGANDNA
ODDAJA
19.50 TV PROSPEKT (Zg)
20.00 TVD (Zg)
21.00 SPORED ITALIJANSKE TV

SOBOTA, 7. febr.

Ime in priimek:
Natančen naslov:______________________________________________1-----------Naročam knjigo VSA CUDA SVETA. Ceno 120 din bom plačal(a) naenkrat —
v 4 zaporednih mesečnih obrokih po 30 din. Z odplačili bom pričel(a) takoj po
prejemu računa In položnic na tekoči račun Mladinske knjige v Ljubljani 501-1-30/1.
Podpis:

Datum:

Izdelujemo električne črpalke, ki vam om ogočajo avtom atično oskrbo z vodo
z vašega vodnjaka.

9.35 TELEVIZIJA V SOLI (Zg)
17.00 KVALIFIKACIJSKI SLALOM
ZA MOŠKE — posnetek iz
Val Gardene (LJ)
18.00 TARTARIN V ALPAH — m la
dinska igra (LJ)
^
18.55 OBZORNIK (Lj)
19.00 PREŠERNOVA PROSLAVA —
prenos iz Ooere (LJ)
19.45 CIKCAK (LJ)
20.00 TVD (LJ)
20.35 EVROPSKO DRSALNO PR
VENSTVO V LENINGRADU
— tekmovanje plesnih parov
(LJ)
32.05 REZERVIRANO ZA SMEH
(LJ)
22.20 DESTRY — seri iški film (LJ)
23.10 TV KA2IPOT (Lj)
23.30 POROČILA (LJ)

TELEVIZIJA V SOLI (Zg)
NEMŠČINA (t* >
Drugi spored
ANGLEŠČINA (Zg)
TELEVIZIJA V SOLI — po 17.20 POROČIM (Zg)
17.30 KRONIKA (Zg)
novitev (Zg)
17.45 PROPAGANDNA
ODDAJA
15.40 NEMŠČINA (Zg)
(Zg)
15.45 ANGLEŠČINA (Zg)
17.50
NARODNA
GLASBA
(B g)
16.45 MADŽARSKI TV PREGLED
(Pohorje, Plešlvec do 17.) 18.20 OTROŠKI SPORED (B g)
18.35 Jimmy Mao Fitters — serij
(B g)
ski film (B g)
17.45 VESELI TOBOGAN (Vrhni
19.20 S KAMERO PO SVETU (B g)
ka, Rakitna) (LJ) ‘
19.50 TV PROSPEKT (Zg)
18.15 OBZORNIK (IJ)
18.30 »ČLOVEK« Poltudno znan 20.00 TVD (Zg)
121.00 SPORED ITALIJANSKE TV
stveni film (Lj)

SKUPNI
REKLAMNI
PROGRAM

DOLENJSKI LIST • VESTNIK
• NOVI TEDNIK • GLAS •
PRIMORSKE NOVICE IN 10
RADIJSKIH POSTAJ

Vodna črpalka tip EVC 31

Gospodinje, olajšajte si vsako
dnevno delo
s prenašanjem
vode!
Tudi sodobne gospodinjske na
prave (bojler, pralni stroj in
stroj za pranje posode) zahte
vajo stalno vodo in pritisk.
Enkratni nabavni stroški so ne
znatni v primerjavi i 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

ELEKTROKOVIIMA IT

E3
2

m

m

MARIBOR, TRŽAŠKA CESTA 109, TELEFON (062) 32-250

DOLENJSKI UST * TEDNIK * VESTNIK vsak četrtek 60.000 izvodov!
•

31

V TEM TEDNU VAS ZANIMA
Petek, 30. januarja — Martina
Sobota, 31. januarja — Vanja
N edelja, 1. februarja — Ignac
Ponedeljek, 2. februarja — Marija
Torek, 3. februarja — Blaž
Sreda, 4. februarja — Bojana
Četrtek, 5. februarja — Agata

Brežice; 30. in 31. 1. italijanski
film »Zandar se ženi«.
Črnomelj: 30. 1. do 1. 2. ameri
ški barvni film »Neprekosljiv«. 3.

in 4. 2. poljski barvni film »Lut
ka«.
Kočevje — »Jadran«: 31. 1. in 1.
2. francoski barvni film »Praznik
brez radosti« .2. 2. am eriški barvni
film »Banditi prerije«. 3. 2. itali
janski barvni film »Noč je primer
na za tatvino«. 4. 2. ameriški barvni film »Črna mora«. 5. in 6. 2.
francoski barvni film »Dve karti
za Mehiko«.
Kostanjevica: 1. in 2. 2. ameri
ški barvni film »čabasko«.
Krško: 31. 1. in 1. 2. ameriški
barvni film »Kako bom ukradel
m ilijon dolarjev«. 4. in 5. 2. angle
ški barvni film »Samo naprej,
Cawdoy!«
Metlika: 30. 1. in 1. 2. italijanski
barvni film »Ugrabitev«. Od 30. 1.

do 2. 2. francosko-italijanski bar
vni film »Antigangsterske brigade«.
Metlika: 4. in 5. 2. francoski bar
vni film »Mož iz Marakeša«.
Mirna: 31. 1. in 1. 2. nemški
barvni film »Pogani iz Kummerowa«.
Mokronog: 31. 1. in 1. 2. jugoslovansko-avstrijski
barvni
film
»Grosa D ivjega zahoda«.
Novo mesto: Od 30. 1. do 1. 2.
ameriški barvni film »Krvava oba
la«. Od 2. do 4. 2. ameriški bar
vni film »Krvavi mesec«. 5. in 6.
2. nem ški barvni film »Navihanci
iz prve klopi«. — POTUJOČI KINO
NOVO MESTO: Od 31. 1. do 3. 2.
am eriški barvni film »Hatari«.
Sevnica: 31. 1. do 3. 2. italijansko-francoski film »Vstani in stre
ljaj!« 4. 2. italijanski film »Pošast
ne žene«.
Sodražica: 31. 1. in 1. 2. ameri
ški film »Dvoboj v Teksasu«.
Šentjernej: 30. 1. in 1. 2. ameri
ški barvni film »Sokolov plen«.
Trebnje: 31. 1. in 1. 2. am eriški
barvni film »Deset zapovedi« — I.
del.

poljedelske stroje na njivi »Pod
suhim«, ki je last Antona in Mari
je Iljaž, Gornje Radulje 13. Obe
nem opozarjam, da nim a pravice
odstranjevati stebričke pri m ejni
kih. Ne prenašam nobenih psovk
ali tujih priim kov. Ce tega ne bo
upošteval, ga bom ponovno sodnijsko preganjal. Milan Iljaž, Adami
čeva, n. h ., Novo m esto.

Ljubi mami in stari mami Po
tokarjevi iz Žabje vasi čestitajo
za praznovanje in ji želijo veliko
zdravja in sreče otroci z družina
m i. Enako želijo sestri Marini ob
praznovanju veliko sreče in zdrav
ja, v prihodnosti pa zadovoljstva
in veselja mam a, bratje in sestre z
družinami.
•
Dobremu m ožu in skrbnemu
možu Alojzu Kosu, ki živi v Nem 
čiji, iskreno čestatim o k obletnici
skupnega življenja žena Marija,
hčerka Marinkica in sinek Lojzek.
•

Januarsko vreme
v pregovorih

SLUŽBO DOBI
FANTA IN DEKLE za pom oč po
delu iščem o. D elo zagotovljeno v
tovarni, stanovanje in hrana. Pi
šite ali obiščite Cofove, Dorfarji
24, Zabnica pri Škofji Loki.
IŠČEMO ZENSKO, ki bi delala v
izm eni, za varstvo dveh otrok.
N udim o hrano in
stanovanje.
N aslov v upravi lista (157/70).
SPREJMEM DEKLE in fanta na
km etijo. Preskrbim delo v tovar
ni ter hrano in stanovanje. Jože
Rozman, Škofjeloška cesta 30,
Stražišče pri Kranju.
SAMOSTOJNEGA VRTNARSKEGA
POMOČNIKA z večletno prakso
sprejm em takoj v redno delovno
razmerje. Vse ostalo po dogovo
ru. Naslov: Vrtnarstvo — cvetli
čarstvo, Lojze Babnik — Ljublja
na — Dravlje, Čebelarska u li
ca 18.
PEČARJA, sposobnega, sprejmem
v marcu oziroma aprilu v stalno
zaposlitev. Pavel Udovč, Novo
m esto, Grm, Paderšičeva, n. h.,
telefon 21-784.
POŠTENO in pridno dekle dobi ta
koj službo za pom oč v kuhinji.
Gostilna Silva Breskvar, Cesta
na Loko 28, Trnovo. Hrana in
stanovanje zagotovljena.
2ELIM ZAPOSLITI pošteno dekle,
ki im a veselje do gostinstva.
Stanovanje in hrana zagotovlje
na Ponudbe pošljite pod šifro
»Poštena«.
IšCEM gospodinjsko pom očnico.
Dr. Dušan Petrovič, Tomšičeva
št. 6, Koper, Sem edela.
ZA DOPOLDANSKO
VARSTVO
dveh deklic na dom u iščem za
nesljivo žensko — lahko je upo
kojenka. Jakopin, Trdinova 5/C,
Novo m esto.

jerm enico. Prodam tudi posamez
no. Oglasite se lahko vsak dan
pri Antonu Šegini, Prilozje 9,
Gradac v B eli krajini.
UGODNO
PRODAM
m latilnico,
srednje veliko »dehnrejterco«; je
v odličnem stanju, čisti do kraja.
Jože Božičnik, Križe 19, Kopriv
nica pri Brestanici.
PRODAM 60-basno harm oniko. Vukadinovič, Novo m esto, Zagreb
ška 18.
UGODNO PRODAM dobro ohra
njen otroški voziček — švedski.
Naslov v upravi lista (195/70).
RABLJENO SPALNICO z volneni
m i žim nicam i
in vzmetnicami
ugodno prodam. M iloš Jakopec,
Nad m lini 25, Novo m esto.
UGODNO
PRODAM
kom pletno
spalnico. Žnidaršič, N ovo m esto,
na stari pošti.

KUPIM
SUHE SMREKOVE PLOHE, 5 cm
debele, kupim. Sitar, Šm ihel 69,
N ovo m esto.

POSEST

SLUŽBO IŠČE

IšCEM sobo v Novem m estu. Pla
čam vnaprej. N aslov v upravi
lista (180/70).
IšCEM neoprem ljeno sobo z m ož
nostjo
kuhanja. Ponudbe pod
»Uslužbenka«.
ODDAM oprem ljeno sobo. Hrastar,
B ršlin 17, Novo m esto.
ODDAM sobo sam skem u v centru
Novega m esta. N aslov v upravi
lista (193/70).
ODDAM oprem ljeno sobo. Auersperger, Skalickijeva 2, Novo
m esto.
ODDAM lepo, neoprem ljeno sobo
s souporabo kopalnice dekletu,
ki ne bi kuhala. Prednost im ajo
tiste, ki palačajo vnaprej. Od
dam tudi veliko sobo dvema de
kletom a, ki bi izm enično delali
in pazili 8 ur otroka. Silvo Za
gorc, Zagrebška cesta, n. h., (nad
posestvom 2 ib ert), Novo m esto.

MOTORNA VOZILA

RAZNO
IZGUBIL se je črno rjav psiček
m anjše rasti z rjavo ovratnico in
vodičem . N ajditelj naj ga za na
grado privede na naslov: Janja
Lah, Volčičeva, vrstne hiše, Novo
STAREJŠA VDOVA želi spoznati
vdovca ali užitkarja, vendar ne
alkoholika in ne kadilca. Imam
stanovanjsko hišo. Sem brea
otrok. Naslov na upravi lsita pod
»Mimo In skurmo življenje«.
FOTOATELJE
Erjavec,
Ivančna
gorica — Stična, se priporoča za
fotografiran le porok, portretov
ln za vsa fotografska dela. Po
naročilu nridem fotografirat tudi
na dom . Fotoam ater tem i-vJelam
v nekal dnevih. PošlHte film e no
pošti. Prvovrstna tzdelava, nizke
cene tudi v oolorju.
ZEIX>DCNI KATAR, čir na želod
cu in dvanaisterntku ter trakt
debelega črevesa zdravite z uspe
hom s nridodnim zdravilom — *
roeašktm DONAT vrelcem . Zahte
vajte ea v svoli trgovini, te pa
pa dobe v nNovem me«tu
pri
HMiTT.TNrK-TT

PRODAM AVTO Volkswagen 1500,
dobro ohranjen. Oštir, K ristano
va 10, N ovo m esto.

PRODAM IHiODNO skoraj novo
belo peč na olje Em o 5. Mustar,
Tom šičeva 9, Krško.
UGODNO PRODAM gumi voasove,
14, 15, 16-colske, nove. Dostavim
na dom . Jože Tom c, Lavrica 14,
L tubi |ana.
PHODAM kozolec dvojnik — 4
okna. Drenik, Cikava: 1, Novo
m esto.
PRODAM gumi voz (3-tonski) in
nekai smrekovega otesanega lesa.
Ivan Šim enc, D ol. Straža 23.
PPODAM po ugodni ceni traktor
Ferpruson 35 s priključki in dvobrazdnim plugom , cirkularko in

Kakor drug’ prosene vremi:
taki sploh so Kimovca dni.
Ak na svet’ga Pavla
ce sije,
tistikrat žito dobro
ri,
gornik dosti vina v
vlije
in po volji km etu se

son
dozo
sode
godi.

Svetega Pavla če jasno
nebo,
dobra bo let’na! — že sta
ri pojd.

UGODNO PRODAM hišo na Vrtači
pri Sem iču — 300 m od tovarne
ISKRA, 2.000 trt in vrt. Jože
Ramuta, Osojnik 1, Sem ič.
PRODAM večjo gradbeno parcelo,
prim em o za obrtnika, v Irči va
si. Naslov v upravi lista (164/70).
PRODAM rabljeno hiso z vrtom in
gozd na lepi točki v Krmelju.
Fanika Petrič, Krmelj 27.
KUPIM HIŠO (lahko je nadograjena) v bližini Novega m esta. Na
slov v upravi lista (181/70).
-PRODAM HIŠO in posestvo. Ju
lijana Bauer, Morava 2, Kočev
ska Reka.
PRODAM HIŠO v C m om lju. N a
slov v upravi lista (126/70).
POŠTENO kmečke dekle išče zapo PRODAM VINOGRAD in zidanico,
prim em o za vikend, na Podre
slitev v gostilni kot natakarica.
bru pri Sem iču. Jože M alenšek,
Naslov v upravi listrf (187/70).
Mestne njive, n. h ., N ovo m esto.

STANOVANJA

Kakršno bo vrem e janu
arja prvi dan,
tak bo potlej
ves mali serpan.

RTA N D A Pnn

—

fMTURCATORJU) in pri DOLENJ
KI.
HOČETE
presenetiti
nevesto?
Zlatar Otmar Zidarič v Llubllani na G osooski 5 (Dolesr univer
ze) vam bo rad pomagal!
STROKOVNO RAZVIJAM, izdelu
jem fotografije vseh velikosti,
tudi color, stare fotografije prefotografiram ,
povečujem . Cene
solidne. Prepričajte se o kvali
tetni izdelavi, pošljite po pošti
ali prinesite osebno.
Fotograf
Erjavec, Ivančna gorica — Dolenlsko.
FANT, nekadilec in nealkoholik,
star 25 let, želim spoznati sebi
prim em o dekle do 27 let zaradi
morebitne ženitve. Ponudbe s
siko pošljite pod šifro »Tajnost
zajamčena — 25«.
OSAMLJENA, 24-letna, iščem sebi
sorodno dušo, ki bi se hotela
tudi poročiti z m enoj. Ločenci,
ne po svoji krivdi, niso izklju
čeni. Prosim ,
priložite sliko.
Ponudbe pod »Osamljeno srce«

LUNINE MENE
30. 1. € ob 15.39
6. 2 # ob 08.13
13. 2. ) ob 05.10

Janezu Žagarju, ki služi vojaški
rok v Beogradu, želijo za dvojni
praznik vse lepo in da bi se zdrav
vrnil dom ov, mama, brata Stane,
Jože ter sestra Jožica.
•
N aši ljubljena m am i Mariji KosHudoklin za njen god želijo vse
lepo ter ji kličejo še na mnogo
zdrava leta sinovi Jože, Franci in
Ciril z družinami.
•
Dragi ženi in mam i Mariji Gri
čar iz Ločne želi za dvojno pra
znovanje veliko sreče in zdravja
in da bi bila še naprej tako dobra
— mož Rihard z družino.

.Opozarjam Janeza Ivanca, Gor.
Radulje 14, šm arjeta, ki upravlja
posestvo Franca Ivanca, da nim a
pravice obračati vprežno živino ali
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Osmrtnice in zahvale v obliki osmrtnic objavljamo
po znižani ceni. Osmrtnica v tej velikosti stane

150 din

Ob izgubi našega moža, očeta,
starega očeta in tasta

FRANCA PIRNATA
Ob boleči izgubi dragega
brata in strica

očeta,

FRANCETA SMRKETA
iz Gor. Globodola
se lepo zahvaljujemo vsem , ki so
pokojnika v tako velikem številu
sprem ili na zadnjo pot in mu po
darili cvetje. Posebna hvala strež
nemu osebju pljučnega
oddelka
novom eške bolnice za požrtvoval
nost, gasilcem iz Globodola za iz
kazano čast, govorniku Rozmanu
za poslovilne besede ter gospodu
župniku za sprem stvo.
Žalujoči: žena Ančka, otro
ci: France, Lojze, Marica,
Anica z družinami, sestra
^
Marija, brat Jože ter dru
go sorodstvo.
Ob težki izgubi naše drage matere
in stare mame

JELE CAR

iz Brezovice
se naj lepše zahvaljujemo oeebju
Dragemu atku Stanku Franku i* internega oddelka novom eške b ol
Novega m esta želijo za njegov 37. nice za vso skrb in pravočasno
rojstni dan vse lepo in veliko zdra vrnitev. N ajlepšo
zahvalo
sm o
vja žena Fanika, sinova
Stani, dolžni tudi gospodu Ludviku ter
Franci, m am a, Sekulovi in Dedi-, sosedom , ki so nam v težkih urah
čevi.
priskočili na pom oč, gospodu žup
★
niku za sprem stvo ter vsem ,ki
Dragemu sinu Alojzu Gotlibu, ki so nam ob težki izgubi stali ob
služi vojaški rok v Benkovcu, za strani in pokojnico sprem ili na
bližnji rojstni dan vse lepo in
kmalu na svidenje! Ate, mama, zadnji poti.Žalujoči:
sin
Niko,
Franci ter Marjan in tete.
snaha
Danica, vnuki
Branka in Braco ter
drugo sorodstvo.

upokojenca iz Kom polja
se prisrčno zahvaljujem o vsem
sorodnikom in znancem, posebno
pa vaščanom, ki so nam pom agali,
nam izrazili sožalje in se polno
številno udeležili njegove zadnje
poti. Zahvaljujemo se tudi go
spodu župniku in gospodu kaplanu
za zadnje m olitve ter Društvu
upokojencev Videm — D obrepolje.
V sem še enkrat, prisrčna hvala!
Žalujoča žena Frančiška, sinovi
in hčere z družinami.
Ob težki izgubi naše drage
mam e in stare mame

MARIJE CIZERLE
iz Zagorice
se najlepše zahvaljujem o sosedom
in znancem za vso pom oč ob času
njene bolezni. Posebno se zahva
ljujem o kolektivu tovarne zdravil
KRKA iz N ovega m esta, dr. Miru
Vodniku, gospodu župniku in vsem ,
ki s o jo sprem ili ha zadnji poti.
Žalujoči: hčerke z družinami
in drugo sorodstvo.
Ob bridki izgubi
m oje drage ženke

MARIJE MIKLIČ
. iz Sarega kota 3, p. Draga
se iskreno zahvaljujem vsem , ki
so jo sprem ili na zadnji poti,
sosedom in vaščanom Starega kota
za venec in pom oč pri pogrebu ter
sočustvovanje, kakor tudi vašča
nom iz. Prezida, ki so m i pomagali
ob pogrebu.
Žalujoči mož Lojze Miklič.

V 95. letu starosti je umrla naša
draga žena, mam a in stara mama
KOTLE ZA ŽGANJEKUHO vseh
vrst izdeluje kvalitetno V. Kapelj,
bakrokotlarstvo, Ljubljana, Aljaže
va c. 4 — šišk a.

DRUŠTVO
UPOKOJENCEV
1
N ovem inestu bo na pustno nede
ljo, 8. februarja, priredilo v sv o >
jem klubu v Citalniški ulici
PUSTOVANJE
Pričetek ob 15. uri. Rezervacija
je 20 dinarjev za osebo. Za to ce
no bo vsak upokojenec dobil do
bro m alico in večerjo. Prijave
sprejem amo v pisarni Društva
upokojencev do 5. februarja 1970.
Za dobro voljo bo igrala kapela
P. — Zaželene so dostojne maske!

Prav je, da zv e ste :
Nič ne skrivamo: — 936
■

ČETRTI TEDEN teče, odkar smo sezna
nili naročnike z novo naročnino in jim pove
dali: obseg lista smo že lani decembra na
splošno željo bralcev povečali za 33 odstotkov.
Prav tako smo na njihovo zahtevo vpeljali v
listu več novih strani, da bi ustregli vsem, ki
pričakujejo in zahtevajo od svojega domačega
tednika več branja. Ponovno smo tudi razložili,
kje vse so se povečali stroški in kje se še bo
do in da smo zaradi vsega naštetega morali po
večati tudi prodajno ceno našega domačega lista

bi radi izkazali poslednjo čast vašemu umrle
mu svojcu. Ne pozabite zato, prosimo, obve
stiti krog Vaših znancev z osmrtnico v

*

Cenjene stranke obveščam , da
bom prenehal z m letjem 4. febru
arja. Alojz Zajc, m lin, Grič pri
Klevevžu, Šmarjeta.

Jože Hutevc, Dol. Lakovnlcc,
prepovedujem vsako povzročanje
škode, pašo kokoši, sušenje perila,
igranje nogom eta, pobiranje sadja
in drugo na m oji parceli v Stran
ski vasi. Kdor tega ne bo upošte
val, ga bom sodno preganjal.

Tudi prijatelji,
delovni tovariši in znanci

,

■ IN ODGOVOR NAROČNIKOV? Tak je,
kakor smo predvidevali: ljudje so razumeli in
upoštevali vzroke, zaradi katerih je prišlo do
neljube podražitve. Da bo nekaj odpovedi, smo
seveda pričakovali. Po 4 tednih je stanje ta
kole:
— Od 1. do 27. januarja 1970 je naš list od
povedalo 1423 starili naročnikov,
— na novo pa se je v istem času naročilo
nanj 487 ljudi.
■ RAZLIKA ZNAŠA potemtakem 936 naroč
nikov v našo izgubo. Pri tem moramo povedati
še to, da je v času od oktobra do konca de
cembra lani napovedalo odpoved lista 200 na
ročnikov, ki smo jih odpisali pri letošnji prvi
številki. Odpovedi zaradi podražitve je potem
takem za 200 manj.
■ RAZLOŽILI SMO VSE — odpovedovanje
se počasi ustavlja (v torek dopoldne smo pre
jeli npr. 24 odpovedi in 11 novih naročnikov),
akcijo za pridobivanje novih naročnikov pa že
pripravljamo. In še tole: sodimo, da je prav,
če vsi naši naročniki poznajo vse naše skrbi in
težave, uspehe in padce. Zato tudi gornje po
ročilo.
V aš
DOLENJSKI LIST

NEŽA ŠILC
roj. GORNIK
Lepo se zahvaljujem osebju On
kološkega inštituta v Ljubljani
in vsem za izrečena sožalja.
Žalujoči: mož Jože, hčerka Anica,
Nežka z družino, Jože z družino
in Minka z družino.

Učenci in kolektiv Posebne šole
Šm ihel se prav lepo zahvaljuje
tovarni
NOVOTEKS,
krajevni
skupnostd Novo m esto, D olenjske
mu listu in občinski zvezi DPM
N ovo m esto za dodeljeno denarno
pom oč. S tem denarjem so om o
gočili prijetno presenečenje učen
cev ob novoletni jelki.

Nenadoma in mnogo prezgodaj
nas je zapustil naš dobri mož,
ata, stari ata, brat in stric

PROSIMO,
POPRAVITE!

JANEZ LUZAR

Pretekli četrtek sm o ti
skali letošnjo 4. (četrto)
številko našega časnika,
zaradi tiskarske napake
pa je celotna oznaka stra
ni imela številko 5. Kdor
Dolenjski list shranjuje
ali veže v knjigo, naj v
naslovu zadnje številke
popravi neljubo napako:
izdana je bila torej števil
ka 4 (1035).
UREDNIŠTVO

iz Gabrja 64
Iskreno se zahvaljujemo vsem , ki
so nam v najtežjih trenutkih iz
rekli sožalje, darovali vence in
cvetje ter ga v tako velikem šte
vilu sprem ili na zadnji poti. P o
sebno zahvalo za nesebično pomoč
dolgujem o sosedom , ZB za po
darjeni venec, sindikatu Novo m e
sto, IMV Novo m esto in gospodu
župniku iz Brusnic.
Žalujoči: žena Marija, sinovi
Jože, Franci, Tone in hčerka
Marija s družino.
Ob bridki izgubi našega dragega
očeta in starega očeta

KARLA ŠTRUMLJA
iz Malega Lipovca 1
se iskreno zahvaljujemo vsem so 
sedom ,
sorodnikom , prijateljem
in znancem, ki so z nami soču
stvovali in pokojnika sprem ili na
zadnji poti. Posebna zahvala za
podarjene vence, kolektivu čev
ljarsko industrije Novo m * t o in
za udeležbo na pogrebu, š e po
sebna zahvala tov. Jožetu Strojinu
in njegovemu kolegu za podarjena
venca ln tovarišu Možetu % Dvora
pri 2užemberku.
Žalujoči: sinova Slavko ln Karel
z družinama, hčerke Fanika, Malči,
Krnica id Dragica z družinami.

Sprememba
naslova!
Naročniki, K spremenijo svoj
stan naslov naj sporočijo oba
naslova Dogaja »•. da sporo
čijo samo novega, ker pa ima
mo prt nas včasih več naroč
nikov t enakim priimkom tn
imenom, seveda ne moremo
vedeti, čigav naslov le treba
spremeniti

DOLENJSKI LIST
LASTNIKI IN IZDAJATELJI: občinske konference SZDL
Brežice, Črnomelj, Kočevje, Krško, Metlika, Novo m esto,
Ribnica, Sevnica ln Trebnje
UREJUJE UREDNIŠKI ODBOR: Tone Go&nik (glavni in
odgovorni urednik), Ria Bačer, Slavko Dokl, M iloš Jakopec,
Morian Legan, Marija Padovan, Jože Primc, Jožica Teppey ln
Ivan Zoran. Tehnični urednik: Marjan Mo&kon
IZHAJA VSAK ČETRTEK - Posamezna Številka 1 dinar
— Letna naročnina- 49 dinar Jev, polletna naročnina 24,50 di
narjev; plačljiva vnaprej — Za Inozemstvo: 100 dinarjev oz.
8 ameriških dolarjev (oz. ustrezna druga valuta v tej vred.
nosU) — Tekoči račun pri podružnici SDK v Novem mestu:
521-8-9 — NASLOV UREDNIŠTVA IN UPRAVE: Novo m esto,
Glavni trg 3 — Poštni predal: 33 — Tolofon: (068)-21-227 —
Nonaročenlh rokopisov ln fotografij ne vračamo — Tiska
CGP »Delo« v Ljubljani.

