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Priprave za dan žena

Obveščanje v statute!
Ko prilagajamo notra*
njo zakonodajo v delovnih
organizacijah X V . ustavne
m u amandmaju, ne bi sm e
li pozabiti na uzakonitev
obveščanja v lastnih pred
pisih. Stara resnica je in
tudi v enem izm ed tem elj•
nih ustavnih načel ustave
SFRJ je rečeno, da je ob
veščenost občanov prvi
pogoj za dem okracijo in
samouapravljanje.
To pom em bno ustavno
načelo je bilo v doseda
n jih statutih obdelano pri
nas preveč površno: kot
sredstvo zanj, sm o naj
večkrat »uzakonili« oglas
ne deske in skrinjice za
pritožbe in predloge. Hi
tri razvoj pa nam ob tem
prinaša nove in nove na
loge in zahteva vedno po
polnejšo in bolj sprotno
obveščenost.
V podjetjih se največ
krat zbojim o sodobnejšega
obveščanja s tovarniškim
glasilom ali razglasno po
stajo, ker oboje veliko sta
ne. Predrago pa se nam

Glavna proslava v Kočevju bo 6. marca
16. feb ru arja se je sestala
sekcija za družbeno aktiv
n ost žensk pri občinski kon
ferenci SZDL Kočevje.
Sklenjeno je bilo, da bodo
še ta teden začeli prodajati
znam ke »Dinar« za porodniš
nico v B anjaluki. Pri tem bodo sekciji pom agale tudi sin
dikalne organizacije in SZDL.
Glavna proslava dneva žena
bo 6 . m arca zvečer v šeškovem dom u. Razen kratkega
govora bo kulturni program ,
ki ga bodo izvedli učenci os
novne in glasbene šole ter
cicibani vzgojnovarstvenega
zavoda.
Proslave dneva žena bodo,
kot je že običajno, tudi v

mam
OD 19. FEBRUARJA DO
1. MARCA
Prevladovalo bo ne
stalno in hladno vrem e
s pogostnim i padavina
mi, po večini sneg. Vme
sne razjasnitve ne bodo
trajale več kakor 2 dni.
D*. V. M.

r
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delovnih organizacijah. Tudi
na te proslave navadno pova
bijo šolarje, ki nastopijo v
kulturnem delu proslave. Ta
ko so kočevski šo larji lani
nastopili k a r v sedm ih delov
nih organizacijah.

Dr. Hočevar
v Črnomlju

13. feb ru arja je obiskal čr
nom aljsko občino dr. France
H očevar, podpredsednik iz
vršnega
sveta
Slovenije.
Predsednik občinske skupšči
ne inž. M artin Janžekovič je
s sodelavci in predstavniki
družbeno-političnih organiza
cij gosta seznanil z gospo
darskim položajem občine in
m ožnostm i za hitrejšo krepi
tev lastne ekonom ske moči.
Podpredsednik republiške skupščine SRS dr. Jože Bri
D r.Hočevar se je zanimal
lej je v petek, 12. februarja, obiskal Krško. Z družbeno
zlasti za razvojne načrte po političnim i delavci in gospodarstveniki je im el krajše
sam eznih kolektivov za mož razgovore. Podpredsednik dr. Brilej in predsednik ObS
nosti turističnega razvoja, za
Krško Jože Radej (na sliki) sta obiskala tudi Kovinar
reševanje težav v km etijstvu,
sko. (Foto: S. Dokl)
kakor tudi za borčevsko p ro 
blem atiko in gradnjo infra
SEJA MEDOBČINSKEGA SVETA ZK NOVO MESTO
stru k tu rn ih objektov, kot so
vodovodi in ceste.
Podpredsednik
izvršnega
sveta je nato obiskal tovarno
BELT. Ogledal si je proiz
vodnjo
in nov m ehanski
obrat, predstavniki p odjetja
pa ko mu razložili tudi načr
te za nadaljnji vzpon kolekti
va. Na popoldanskem sestan
•
ku s predstavniki tem eljne
izobraževalne skupnosti so na ZK se bo odločno zavzela za konec besedičenj o problemih, ki ne vodijo
Vinici razpravljali o položaju
nikamor, in bo delovala tako, da bi odpravili težave
šolstva.

Ne samo razpravljanje, pač
pa iskanje stvarnih rešitev

N a s e ji m e d o b č in s k e g a s v e ta ZK N o v o m e s to , k i je i iskal vzroke za obstoječe šo
b ila 9 . f e b r u a r ja p o p o ld n e , so s p r e je li p r o g r a m d e la I cialne razlike in iskal rešitN A M E S T O O B D A R ITE V OB D N EVU 2EN A:
sv e ta . G o v o re č o p r o g r a m u , so vsi p r is o tn i p o u d a r  ve, da bi jih odpravili. Kme
ja li, d a m o r a b iti p ro g r a m s tv a re n , d a m o r a te m e  tijstvo je kot še vedno po
ljiti n a ž iv lje n ju in u s m e r je n v ž iv lje n je te r d a je m em bna panoga v veliki za
s k r a jn i čas p re n e h a ti s s p r e je m a n je m re s o lu c ij, ki gati, kar velja tako za druž
Otroci Bosanske krajine smo že dokazali, vendar je
jih n ih č e n e u p o šte v a . T a k š e n o d n o s d o d e la p a m o  beno kot zasebno km etijstvo.
se rodijo v avtomobilskih treba še pomagati.
ra m o z a h te v a ti o d n a š ih k o m u n is to v in o d v o d stv e  V km ečkih predelih je razen
prikolicah, železniških vago
Zvezna konferenca za druž
tega precej socialno prizade
n ih o rg a n o v ZK.
nih, lesenih barakah in pol- beno aktivnost žensk kliče
tih starih ljudi, ki niso sa
konference
ZKS
ir
program
Ko so v razpravi sprejem a
podrtih hišah. Poleg stano na pomoč vse ženske Jugo
mi krivi svoje revščine in ni
vanjskih stavb, šol in tovarn slavije. Pred letošnjm 8. li program dela m edobčin dela CK ZKS.
m ajo prav nobene bodočno
M edobčinski svet bo osre
je potres podrl večji del marcem je razglasila geslo skega svota, so izbrali nalo
sti.
zdravstvenih objektov, zdrav »Vsaka ženska dinar za po ge, ki so na našem obm očju dotočil svoje delo predvsem
Končno smo tudi v Sloveni
na naslednje: ker je naše ob ji začeli govoriti o nerazvitih
najbolj
pereče,
hk
rati
pa
jih
stvena služba v Banjaluki rodnišnico v Banjaluki!« Za
m
očje
pretežno
nerazvito,
bo
tudi
resolucija
obm očjih in ugotavljali, da
— ki oskrbuje prebivalce ložila je znamke v vredno zastavljata
takšna obm očja obstajajo.
vse Krajine — je izgubila sti po en dinar Kupujmo
Vse občine, v katerih deluje
več kot 1.500 bolniških po jih, saj smo redko kateri di
ŠPORTNO-ZABAVNA PRIREDITEV V KRŠKEM
m edobčinski svet, so po do
stelj. Po zadnjem moč tem nar namenili za tako lep in
sedanjih m eril ih nerazvite,
potresu je ostala popolno plemenit namen. Zavzemi
zato bo svet raziskoval tudi
ma neuporabna tudi bolniš mo se za to, da se bo vsak
to vprašanje na našem ob
nica s porodn’škim oddel kolektiv vključil v to akci
m očju.
kom. Matere so obsojene jo. Odrecimo se pogostitev
Skrb za dolgoročni razvoj
roditi v neprimernih prosto in obdaritev ob dnevu žena,
V Krškem so najboljši športniki Dolenjske v
in družbenih
rih, otroci preživljati prve dajmo pobudo, da z denar
I. 1969 dobili pokale uredništva Dolenjskega lista gospodarstva
dejavnosti je bila že do zdaj
dni nr tem svetu v vlagi, jem, ki je bil namenjen za
in nagrade dolenjskih kolektivov
pom em bna pri delu sveta, ki
mrazu, pomanjkljivih higi nje, podpremo akcijo za
je bil pobudnik za izdelavo
enskih razmerah; preživljati zgraditev porodnišnice v Ba
Občinska zveza za telesno kultu dalci slišali mnenja športnikov
tako tiste prve dni, ki je od njaluki. Kaj ne bo vsaki ro v Krškem in uredništvo Dolenj in njihovo pripravljenost za dose območnega program a sred
še večjih uspehov. Franc njeročnega razvoda širše ponjih tako močno odvisno, med nami najlepše darilo skega lista sta 14. februarja pri ganje
redila v Krškem šport no-zabavno Čargo je omenil, da bi zimski
ali hodo živeli, in če bodo, za 8. marec zavest, da po prireditev, na kateri je urednik
(Nadaljevanje na 6. str.)
(Nadaljevanje na 13. str.)
ali bodo zdravi, odporni, magamo svojim tovarišicam Dolenjskega lista Tone Godnik po
delil
pokal
plavalcema
Francu
Čar
močni.
v nesreči in zagotavljamo
gu in Nevenki Jenkole ter nagrade
Tega kratko malo ne sme otrokom, ki hodo prišli, va dolenjskih podjetij smučarju Ja
nezu Novincu in atletom profesormo dovoliti. Ti otroci so ren vstop v življenje?
ju Igorju Penku, Ivici Jakše ter
naši, nas vseh, vsi bomo
Meti Zagorc. Zabavni del na pri
KONFERENCA reditvi je pripravil priljubljeni
odgovorni, če jim ne bomo
ZA DRUŽBENO Henčkov trio s pevcema Vasjo
dali najboljšega, kar more
AKTIVNOST ŽENSK Matjanom in Tomažem Brankom,
mo. A moremo veliko. To

Dinar za porodnišnico v Banjaluki

Prijetno, lepo in koristno!

Prihodnja številka
našega časnika bo izšla v petek, 27. februarja,
na 60 straneh. Namenjena bo dvajsetletnici iz
hajanja domačega pokrajinskega časnika deže
lice med Kolpo in Savo, zaradi dvojnega obsega
in povečanega dela v tiskarni pa bo prišla v
roke naročnikom in bralcem dan kasneje kot,
po navadi. Ne zam udite presenečenj v jubilejni
Številki DOLENJSKEGA LISTA prihodnji petek!
UREDNIŠTVO IN UPRAVA LISTA

športni del pa pionirke novome
škega Partizana z ritmičnimi va
jami in partemo telovadbo pod
vodstvom Kuže Kovačič in Uran
ka Mihailoviča.
Prireditev je otvoril predsednik
ObZTK v Krškem Vid Budna, ki
je z veseljem ugotovil, da šport
v občini lepo napreduje in da Je
zanimanje zanj vedno večje. Po
zdravil je vse nastopajoče, poseb
no pa krška športnika Nevenko
Jcnkoie in Franca Čarga.
Ob podelitvi pokalov in nagrad
je urednik Dolenjskega lista pou
daril pomen ankete za izbor naj
boljših športnikov Dolenjske, na
katero je vsako leto večji odziv.
Prireditev pa Jo že nova kvaliteta,
ki še bolj spodbuja športnike, kot
tudi telesno-vzgojne delavce.
Po podelitvi pokalov in nagrad
je športni urednik Dolenjskega li
sta Slavko I)okl imel s športniki
krutek razgovor, v katerem so gle

zdi to zato, ker pozablja
mo, da bo boljše in so
dobnejše obveščanje hkra
ti mobiliziralo celoten ko
lektiv k uresničevanju pro
izvodnih nalog.
Tovarniški časopis ne
m ore biti zgolj dodatno
delo kogarkoli, ker zahte
va celega človeka. Takšna
glasila — kolikor jih sploh
im am o — so pri nas pre
več usm erjena v obvešča
nje o tem, kaj dela vod
stvo, premalo pa posredu
jejo želje, pobude in tež
nje iz kolektiva, ki bi m o 
rale najti pot do vodstva.
Obveščanje lahko tvor
no vključuje osnovnega
proizvajalca v samouprav
ljanje in tudi v sodelova
nje pri vodenju. Zato bi
se morali bolj zavzemati,
da bi obveščanje v kolek
tivih uporabljali in ga
spreminjali v sredstvo za
demokratizacijo. O takš
nih širših nalogah obveš
čanja pa kaže razmisliti
zdaj in jih uzakoniti v
statutih.
M. JAKOPEC
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Bazen, ki je sam
sebe odplačal
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S trela iz snežnega
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661 košev v
T rebnjem

str. 13

Tonček ni m oj,
je pa naš!
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□

Prve ploščice iz
globoške gline
P red kratkim so v Italiji
izdelali prve ploščice iz ke
ram ične gline, ki so jo od
krili v Globokem. Z aenkrat
gre sam o za vzorce, za k a
tere pa italijanski strokov
njaki m enijo, da so izredno
kakovostni, celo bolj kot iz
delki iz italijanske gline.
Surovina, ki je im ela doslej
svoje m esto v jalovini, je
tako postala upanje globoškega rudnika. Misel na
gradnjo tovarne za keram ič
ne izdelke na Senovem je
še vedno živa. Seveda je to
zaenkrat še odm aknjeno v
prihodnost, vendar že sedaj
s precejšnjo gotovostjo obe
ta globoškemu rudniku lep
še čase.

Glavni urednik Dolenjskega lista Tone Gošnik je na prireditvi v Krškem podelil
pokale in nagrade najboljšim športnikom Dolenjske v 1969. (Foto: M. Vesel)

Ljubljansko pismo
Po najnovejšem sporazuma
bodo Francozi prodali Špan
cem 30 lovcev bom bnikov
mirage. Libiji jih bodo v ne
ka j letih menda kar 110.
Zdaj se zanje zanimajo še —
G rki. Kaže, da im ajo Fran
cozi dovoli mirageov na za
logi . . . Južnokorejski pred
sednik Park je uvedel strogo
varčevanje. N ekaj visokih državnili uradnikov je že odle
telo, ker niso mogli zadovo
ljivo pojasniti, od kod imajo
vile in drugo premoženje.
B aje grozi odpust celo vsem
tistim uradnikom, k i jih za
lotijo, da kadijo tuje cigare,
te . . . S piro Agnevo, podpred
sednik ZDA, k i je ie m arsi
koga »udaril po glavi«, je
m ed partijo golfa pognal
svojem u soigralcu žogico za
golf v glavo. Ta je stoično
molčal. N ekateri bistri novi
narji so se takoj spomnili
na »molčečo večino«, o kate
ri toliko govori Spiro Agnew,
k o grmi, da večina ljudstva
stoji za N ixonom . . . Britan
ska vlada je objavila belo
knjigo o tem , koliko bo m o
rala Britanija plačati, če bo
hotela postati članica S k u p 
nega trga. Cena je zelo viso
ka. To je tako, je nekoliko
zlobno zapisal francoski no
vinar, kakor s prepovedanim
sadom Dokler je prepovedan,
se ljudem po niem cedijo
sline. K o ni več prepove
d an. . . . S o th o z v Aški v so
v je tskem Kazahstanu je ču
dež v sovjetskem km etijstvu.
Sovhozniki v Aški zaslužijo
štirikrat več od poprečne pla
če v Kazahstanu, pridelajo 5
do 10-krat več od sosednjega
sovhoza iste velikosti in im a
jo samo 10 nadzornikov, med.
tem ko jih im ajo sosednji
sovhozi po 100 do 150. Sov
hozniki v Aški so plačani po
včinku
. . . . Na »malema
vrhu v Kairu, ki so se ga
udeležili voditelji ZAR, Suda
na, Jordanije, Sirije in Ira
ka, so m ed drugim sklenili,
da bodo bojkotirali am eriške
interese na Srednjem vzhodu
Zanim ivo je, da se razen Ira
ka nobena izm ed teh držav
ne more pohvaliti z večjim
p etrolejskim bogastvom. . . .
Zdaj ko so Američani oblju
bili, da bodo vrnili Japonski
Okinavo, so Japonci začeli
odločneje siliti v SZ, naj jim
vrne nekaj K urilskih otokov.

Petrolejke med bogatimi
nam i na Slovenskem V tej
bogati občini živijo tudi lju
dje, ki dobivajo »najvišjo
družbeno pomoč« — to je
350 dinarjev na mesec! To
so o stareli, lju d je (povpre
čno 67 let), ki ne m orejo
delati, ki zvečine nim ajo
družine. Dolga leta so p re
jem ali »najvišjo pomoč'«, ki
ni, kljub svojem »naj«, ra
sla v popolnem soglas;u z
naraščanjem
življenjsk h
stroškov. Občina je vsako le
to v pro raču n u nam enila ae
n ar za družbeno
pomoč,
razdelila upravičencem
m
delo je bilo opravljano za
celo koledarsko leto.
Letos pa je občinski Cen
ter za socialno delo nam e
sto, d a . bi spet predpisal
zahtevek,
priprav.'] analizo
življenjskih pogojev občanov.
O biskali so svojih ‘80 pod
pirancev.
Socialni delavci so ugoto
vili, da si pet občanov L ju
bljane v letu 1970 sveti s
petrolejkam i! Da si mhče
ne kuha treh obrc-ko * na
HONGKONG — Hanoi je odločno dan, da je poglavitna nrana
zanikal, da bi bil sklenil z ZDA
tajni sporazum, po katerem je tistih, ki si sam i ne kuhajo,
ameriškim vohunskim letalom do enolončnica. UgoVrv li so, da
voljeno leteti čez ozemlje Sever tc ljudi pogosto mj-:i lako
nega Vietnama v zameno za usta
ta. da je m eso zelo redek
vitev bombardiranja.
ANKARA — Turški premier Su gost v jedilniku. Vsak š e s t’
lejman Demirel je odstopil, ker m esa sploh ne kupuje, kei
poslanci v parlamentu niso spreje j* predrago, vsak sedmi pa
li vladnega osnutka državnega pro
računa. Predsednik republike Su- m leka n e . . . P>iovica r'h
nay je sprejel njegov
odstop, živi v vlažnih, tem n:h in za
hkrati pa je zaupal mandat za
tohlih stanovanjih, v prede
sestavo nove vlade — Demirelu
LAGOS — Zvezna nigerijska lu Stare Ljubljane, v p o d r
vlada je objavila dekret, po ka tijah,
potisnjenih v hreg
terem bo moralo prebivalstvo v
dveh tednih izročiti vse skrito Gradu- N abirajo suhljad na
orožje. Zvezne oblasti se bojijo, Golovcu, da si kurijo.
da so Bialrčani po zlomu Biafre
Nič čudnega, če ie le vsak
skrili veljke količine orožja in
streliva.
deseti razm erom a ^ r a v , da
NEV DELHI — Zahod »nemški od skrom ne družbene pod
zunanji minister Walter Scheel je
pore porab ijo 30 din na
med obiskom v Indiji dejal, da
je Hallsteinova doktrina mrtva. mesec za zdravila.
Ponašam o se radi, da smo
družba, k ateri je ČLOVEK
n a prvem m estu . Nekoč
km o se ponašali tudi z u re
jenim socialnim in pokoj
ninskim
zav aro v an jem . . .
Zdaj žal na tem torišču od
krivam o in odkrivam o le
kopice težav, ki narti branijo,
da bi ga zastavili tako, kot
se za socialistično državo
tudi spodobi.
Tudi zn o traj teh težav ni
smo enotni. ’ So bogate *n
revne občine, so b jg a .'-1 (po
naše) področja, so nerazvita
področja. Tudi o teni govo
rimo.
Občina L jubljana Center
je med b o g ^ im i o b \tm ne
le v Sloveniji, na v n u n a j
bogatejših občin v Jugosla
viji je. Im a 41-634 prebival
cev in se razen z »bogast
vom« diči tudi z drugim
»naj«. Po s*-.irostni stru k tu ri
je med najstarejšim i obči-

TELEGRAMI
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POLOMLJENI DALJNOVODI — Kakih 200.000 Francozov je ostalo brez električne
razsvetljave in ogrevanja, ko je siloviti snežni vihar polom il daljnovodne stebre
v sm eri proti Cherbourgu. Več sto delavcev se je m oralo nem udom a lotiti popravil
na daljnovodih, da bi popravili veliko škodo, ki jo nazorno ponazarja slika.
Telefoto: UPI

/

skem Centru. Na štajersk em
so pred tedni um irali starč
ki v b e d i. . .
M erila napredka družbe
so si kaj različna. Zdi pa
se, da sm o včasih le preveč
zaverovani v napredek gos
p odarstva, blagimje, sta n 
d ard a in da pozabljam o na
drobne, obrobne, človeške
prim ere. Tudi m i si v letu
1970 svetimo s petrolejko.

Tedenski zunanjepolitični pregled |

»Dol z ZDA, sovražniki!«,
»Dol z zavezništvom med
Izraelom
in
\Yashing onom!«, »Smrt morilcem!«,
»Bombe in krogle do zm a
ge!« S takim i in podobnim i
vzkliki in tran sp aren ti je
kakih 500.000 .dem onst antov v K airu obsojalo izrael
I. VIDIC
ski letalski bom bni* n a p a i
na železarno v Abu Zabalu,
Gospodarstvo za
v predm estju K aira, ki je
povzročil sm rt 70 delavcev.
1 odstotek več
R anjenih je bilo kakih sto
Lani je gospodarstvo kot oseb.
celota povečalo izplačane ose
D em onstranti so vzklika1.!
bne dohodke za 17 odst. (na predsedniku N aserju, libij
1124 din), m edtem ko so ne skem u voditelju G adafiju in
gospodarske dejavnosti zve sudanskem u voditelju Nučale osebne dohodke za 16 m eiriju. N ekaj dni prej je
odst. (na 1297 din).
Po tej doktrini je bonska vlada
bil v K airu »mali« arabski
Vzeli sm o na p rim er ob
prekinila diplomatske odnose z
vrh ob udeležbi voditeljev
vsako drugo vlado, ki je diplo čino Center zategadelj, ker
ZAR, Sudana. Jordanije, Si
matsko priznala Nemško demo
V
industriji:
za
4%
im ajo analizo. Pišemo z na
kratično republiko.
rije in Iraka.
VVERTHEIM — Neonacistična menom, da opozorim o, kako
več
zaposlenih
Napad se je zgodil v ju 
stranka ZRN (NPD) je spet iz prav je, če družba daje tem
volila za svojega voditelja Adolfa
Lani je slovenska in d u stri tran jih urah, ko je prihaja
ljudem
pomoč
in
kako
so
von Thaddena. Stranka lani ni
dobila na parlamentarnih volit bolj kot denarja včasih po ja zaposlovala 4 odstotke več la na delo dopoldanska iz
delavcev kot povprečno leto mena. Morda bi bilo število
vah 5 odstotkov glasov
in zato trebni obiska, lepe besede,
ni dobila nobenega poslanca v
dni prej. Število zaposlenih
občutka, da za njih nekdo so zvišali najbolj v elektro žrtev še večje, ko ne bi imel
Bundestagu.
delavski vlak zam ude. Na
VAL D’ISERE — V torek, 10. skrbi. Pišemo iz prep riča
gospodarstvu — za 8,7 od pad na očitno nevojaški cilj
februarja je v tem znanem fran nja, da so ostareli ljudje,
stotka, v kemični industriji je
coskem zimsko športnem središču
povzročil
razum ljivo
ogromen snežni plaz, ki je po brez sredstev za življenje,
za 9,7 odstotka, v gum arski
kopal pod seboj planinski hotel v
v seh
slovenskih ohči- in d u striji za 9,7 odstotka te r ogorčenje ne sam o v arab
mladinske izletniške organizacije,
skem svetu, am pak tudi d ru
v kovinski in d u striji za 5,4
terjal 48 mladih življenj. Iz ru nah. V občinah, k je r je de
god. Predsednik Tito je s
ševin so izvlekli tudi 60 ranjenih. n arja m anj kot v lju b ljan 
odstotka.
poti po Af.iki p rs 'a l pismo
predsedniku N aserju, v ka
terem ostro obsoja ta zlo
čin. Poleg naše vlade je
med drugim i cbso:Hla ta na
pad tudi britanska vlada in
celo am eriški State D epart
M GOSPODARSTVO V JANU
čale za 18,5 %, v Hrvatski za 23 %,
več zaposlenih nekvalificiranih de m ent — zunanje m inistrstvo
ARJU — Januar je v gospodarstvu
v črn i gori pa za 49 %.
lavcev, hkrati pa 60.000 premalo za — je protestiralo v Tel Avivedno naj šibkejši m esec, ker ta
poslenih kvalificiranih
delavcev. vu.
■ PODPORA MODERNIZACIJI
krat v mnogih tovarnah popravlja
Kvalificirani delavci odhajajo v tu
ŽELEZNIC — Ob nedavnem obi
V Tel Avivu še naprej
jo stroje in se pripravljajo na no
jino, kjer je produktivnost večja,
sku predsednika republiškega izvr
vo proizvodnjo. Letošnja industrij
doma pa ostajajo nekvalificirani vztrajajo, da je bilo bom 
šnega sveta Staneta Kavčiča v
ska proizvodnja v Sloveniji pa je
ljudje. To je zelo škodljiv pojav in bardiranje železarne v Abu
Združenem železniškem transport
bila tudi v januarju razveseljiva,
sindikati si m orajo prizadevati, da Zabalu »tehnična pomota«
nem podjetju Ljubljana so pouda
saj je bila v primerjavi z lanskim
in da so izraelski piloti v
bi ga č ^ o l j uredili.
rili. da je to podjetje lani doseglo
januarjem kar za 11 odstotkov
■ KAKO DO STANOVANJA? resniei nam eravali napasti
preobrat v svojih poslovnih rezul
večja in le za 3 odstotke manjša
Prejšnji teden je bilo v Kopru vojaško taborišče, ki je
tatih. Lansko leto so končali s 7
kot je znašalo lansko m esečno pov
dvodnevno posvetovanje o zasno m enda tam v bližini. Izra
prečje. Povečalo se je tudi število
vah bodočega stanovanjskega go elci niso toliko zaskrbljeni
zaposlenih. Sam o industrija v Slo
spodarstva v Sloveniji. Na posve zaradi arabskega ogorčenja.
veniji je zaposlovala v januarju
tu, ki sta ga pripravila Združenje Bolj jih skrbijo politične in
250-836 ljudi, kar pom eni kakih 1000
stanovanjskih podjetij Slovenije in- diplom atske posledice njilioveč kot lani v decembru in 10.930
Gradbeni center Slovenije, je sode vega dejanja.
ljudi več kot v lanskem januarju.
lovalo kakih 200 predstavnikov ob
V nekaj dneh bi se m ora
V celotnem družbenem sektorju
čin, stanovanjskih, komunalnih in la am eriška vlada odločiti,
m ilijoni čistega dohodka, kar je za
pa je bilo zaposlenih 518 600 ljudi.
gradbenih
podjetij,
urbanistov, ali bo prodala Izraelu lov
njih že pozitivno, čeprav so te šte
Konec decembra je bilo v Sloveniji
bančnikov in drugih. Med drugim ce bom bnike phantom ali
vilke seveda še hudo skrom ne
prijavljenih
17.570 nezaposlenih,
so govorili tudi o sistem ih družbe ne. Ti lovci bom bniki so iz
(prej so poslovali z izgubo). Za
kar pomeni 8,2 odstotka manj kot
ne pom oči pri graditvi stanovanj. razito ofenzivno orožje. Na
leto prej.
m odernizacijo so lani porabili 230
Ta družbena pomoč, ki je nujna, to je opozoril tudi predsed
m ilijonov din. Stane Kavčič je ob
naj bi om ogočala priti do stanova nik N aser, ki je dejal, da
Izvoz iz Slovenije pa je bil janu
tem poudaril, da je treba železnico
nja tudi ljudem z m anjšim i oseb
arja le za 1 odstotek večji kakor v
je zato zahteval od Sovjet
podpreti v njenih prizadevanjih za
nimi dohodki.
lanskem februarju, m edtem ko je
m odernizacijo štajerske proge in
■ NOVOSTI ZA VOZNIKE — ske zveze, naj pošlje ZAR
bil celoten jugoslovanski januarski
za dograditev koprske proge. Pred
Pred dnevi je začel veljati novi najm odernejša sovjetska le
izvoz kar za 31 odstotkov večji kot
lagal je, naj si železnica za svojo
zvezni pravilnik o prometnih pra tala mig—23. K er pa ZAR
v lanskem januarju.
m odernizacijo
prizadeva
dobiti
vilih na cestah. Le ta določa »pra nim a dovolj izurjenih pilo
mednarodni kredit.
■ LANSKE INVESTICIJE —
vila lepega vedenja« med udeležen tov, je m enda zaprosil tudi
Lanske investicije v naši državi so
■ PREMALO
KVALIFICIRA
ci cestnega prometa. Prvega julija za kakih dvesto sovjetskih
znašale 28.900 m ilijonov din in so
N IH — Predsednik slovenskih sin
letos pa bo začel veljati nov pravil pilotov in inštruktorjev.
bile za 14,9 odstotkov večje kot le
dikatov Tone Kropušek je na ne
nik o opravljanju vozniških izpitov.
Da bi bil položaj še bolj
to dni prej. Po fizičnem obsegu so
davnem občnem zboru ljubljanskih
Po tem pravilniku se bo m ožno zapleten, je v Jordaniji sko-

j

tedenski notranjepolitični pregled - tedenski notranjepolitični pregled

Ugoden začetek

bile lanske investicije še vedno
m anjše kot pred reformo, če seve
da upoštevam o sprem enjene cene.
Najm anj so se lani povečale inve
sticije v Bosni in Hercegovini (le
za 2,4% ), v Sloveniji so se pove

sindikatov izjavil, da zaposlujem o
zdaj v Sloveniji povprečno manj
kvalificirane ljudi kot v preteklo
sti. Polovica mladine, ki prihaja v
industrijo, nima končane osem let
ke. V Sloveniji im am o 60000 pre

pripravljati na izpit sam o pri in
štruktorjih, ki bodo opravili ustrez
ne izpite. Kandidati za voznike bo
do lahko opravljali šoferske izpite
sam o v m estih z bolj razvitim pro
m etom.

MOSKVA — Dva mlada italijan
ska demonstranta, ki so ju pre
tekli teden obsodili na leto dni
prisilnega dela v sovjetskem ta
borišču, so izpustili in izgnali la
Sovjetske zveze.

raj izbruhnila državljanska
vojna med jordanskim reži
mom kralja H useina in p ri
staši palestinskih osvobodil
nih organizacij. V glavnem
m estu Jordanije Amanu so
se zabarikadirali po nekate
rih četrtih palestinski ko
m andosi in se spopadli z
vladnimi četam i. Po amanskih ulicah še vedno vozijo
tovornjaki, polni kom ando
sov, ki so do zob oboroženi,
čeprav je vlada prepovedala
nošenje orožja.
Če ne bi bil v zadnjem
hipu posredoval k ralj H u
sein, ki se je sestal z upor
niki, bi bila verjetno iz
bruhnila državljanska vojna.

Abu
Zabal
K omandosi so se vznem irili
ob govoricah, da se kralj
H usein m enda nam erava za
četi pogajati z Izraelci.
Vse kaže. da so se dovolj
vznem irile tudi velesile. Za
diplom atskim i »ku'isami« je
zelo živahno. I) Tant bo
obiskal Moskvo in se tam
pogovoril tudi s švedskim
veleposlanikom
Jarringom ,
da bi spet prevzel posredo
vanje na Srednjem vzhodu.
Sovjetska zve/a in Francija
sta za čim hitrejše ukrepe.
Celo W ashington se je men
da začel nagibati k p repri
čanju, da ni več dosti časa.
Predsednik N aser poskuša
obrzdati srd svojega ljud
stva, ker pravilno računa,
da im a ZAR več upanja od
diplom atskega in političnega
pritiska velesil na Izrael
kakor od neprem išljene vo
jaške akcije. Toda čas zelo
hitro mineva.
Predsednik vlade Nemške
DR \Villy Stoph je v pism u
povabil
zahodnonem škega
kanclerja, naj obišče vzhod
ni B erlin in se z njim po
govori o odnosih med obe
m a Nem čijam a. Yrečina ko
m entatorjev soglaša, da se
bo B randt zelo verjetno od
zval vabPu, ker bi sl "er za
nikal lastna prizadevanja za
zbližanje med Bonnom in
Berlinom . H krati p rihajajo
iz Moskve ugodna poročila
o sovjetsko-zabodnonem škili
pogovorih. S o v jesk i zunanji
m inister Gromiko- je na
sprejem u pri zahodnonemškem veleposlaniku v Mo
skvi Allardtu dejal, da po
govori uspešno napredujejo
In da »misli SZ popolnom a
resno« doseči sporazum .

PONOVNO POSLABŠANJE POLOŽAJA
POLITIČNEGA TISKA V SLOVENIJI?

Decembrski skok
cen na drobno:
še za 1,5 odst.

Vsebina je odvisna tudi
od materialne podlage!
Pismo društva novinarjev Slovenije republiški
konferenci SZDL Slovenije
Predsedstvo upravnega
odbora Društva novinar
jev Slovenije je na seji 9.
februarja 1970, posvečeni
pregledu dela društva, ob
ravnavalo inform acijo o
porblem atiki
slovenskih
dnevnikov, poslano repub-*
liški konferenci
Člani predsedstva so so
glasno potrdili, da gre za
resne probleme, ki s svo
jim i posledicam i lahko ne
posredno in zelo škodljivo
vplivajo na razvoj sloven
skega časopisja sploh in
ne sam o dnevnikov, s či
m er bi bili prizadeti tako
sm otri ustanovitelja —
SZDL — kot tudi delav
cev v časopisnih hišah,
članov našega društva.
Poslabšanje m aterialne
ga položaja časopisov in
časnikov bi resno ogrozi
lo sleherno vsebinsko iz
boljšanje časopisov, bist
veno bi bil om ejen tudi
obseg komuniciranja v sa
moupravni družbi in p o
vsem bi zavrlo m oderniza
cijo časopisnih podjetij.

Zato predsedstvo Društ
va novinarjev Slovenije
podpira v im enu svojih
članov v inform aciji pred
lagane ukrepe in pričaku
je, da bo republiška kon
ferenca SZDL v sodelovanju z vsem i družbenimi
dejavniki v Sloveniji nag
lo in ustrezno ukrepala.
Za društvo novinarjev
Slovenije — predsednik:
MILAN POGAČNIK, 1. r.
OPOMBA: težaven polo
žaj, v katerega prihajajo
zaradi podražitve papirja,
poštnih
ter
tiskarskih
stroškov in druge režije
dnevni politični listi v Slo
veniji, velja v prav taki
meri tudi za ves pokra
jinski /m ed ob čin sk i/ poli
tični tisk. Uredništvo in
uprave vseh pokrajinskih
tednikov, glasil občinskih
konferenc SZDL v naši re
publiki, se zato v celo
ti pridružujejo stališčem
Društva novinarjev Slove
nije in gornjem u pism u.

Zaradi potresa je v Banjaluki premalo šolskih prostorov. Učenci osnovnih šol
so pred kratkim začeli s poukom v potniških vagonih. Konec januarja^ so tako
nadaljevali tam, kjer so se pred potresom ustavili. Zdaj bi radi s pospešenim de
lom zamujeno dohiteli. — Na sliki: ena izmed prvih učnih ur v novih »učilnicah«
b^njaluških otrok. (Foto: Tanjug)

Zdaj so znani tudi podatki
o decem brskih gibanjih cen
v trgovini na drobno v Slo
veniji: v prim erjavi z novem
brom so se dvignile za 1,5
odstotka. K ar za 12,3 odstotka
so bile višje v prim erjavi s
cenam i v decem bru
1968,
m edtem ko so bile povprečne
cene v trgovini na drobno v
prim erjavi s povprečjem v
1968 višje za 8,9 odstotka. Po
podatkih Zavoda SRS za sta
tistiko je na dvig cen najbolj
vplivala podražitev živil, ki
so bila lani dražja za 10,2 od
stotka. N ajbolj so se p o d ra
žile vrtnine — k ar za 19,5 od
stotka, sadje za 20,3 odstotka
in izdelki iz m esa za 15,2 od
stotka. M aščoba se je lani
podražila skupno za 10,5 od
stotka, jajca za 12,9 odstot
ka itd. In d u strijsk i izdelki so
bili dražji za 8,1 odstotka,
storitve pa so se podražile za
9,9 odstotka.

Nova tovarna
krogličnih ležajev

V Vogošcu p ri Sarajevu
bodo km alu začeli graditi
POMOČ IZ REPUBLIŠKIH SKUPNIH REZERV ZA RUDARJE
tovarno krogličnih ležajev.
Izgradnjo bosta financirala
združena kovinska industrija
j »UNIS« Sarajevo in švedski
j koncern SKF, ki je že prispe
val svoj delež investicije —
Pripravljen je osnutek zakona, s katerim se republiški prispevek iz oseb 3 m ilijone dolarjev. V drugi
polovici 1971 bodo izdelali 3
nega dohodka v premogovnikih zaposlenim delavcem odstopa republiškim
m ilijone ležajev, kasneje pa
skupnim rezervam, da bodo lahko pomagale 7 rudnikom
lahko tudi do 5 in celo 8
m ilijonov krogličnih ležajev
V republiški skupščini že drug poklic. G ospodarski o- na leto.
razpravljajo o osnutku za dbor izvršnega sveta je za
kona, s katerim se republi upal poslovnem u združenju
Energoinvest:
ški prispevek iz osebnega energetike nalogo, naj sku
že 27 tovarn
dohodka ru darjev v prem o paj z' gospodarsko zbornico
Pred nedavnim se je s sa
govnikih odstopa republiš in drugim i činitelji prem o
kim skupnim rezervam gos govnikom strokovno pomaga rajevskim podjetjem ENER
podarskih organizacij. S red p ri izdelavi plana za postop GOINVEST združila tudi beo
opuščanje proizvodnje grajska tovarna hladilnih na
stva se vodijo ločeno od no
drugih sredstev republiških prem oga, da koordinira delo prav »Jugostroj«. To je zdaj
skupnih rezerv, iz n jih pa p ri iskanju najboljših reši že 27. tovarna, ki se je pri
se dajejo dotacije p rem o  tev za odpiranje novih de družila Energoinvestu.
govnikom, ki zaradi p rem aj lovnih m est in d a pom aga
h nih rezerv prem oga nim a p ri izdelavi načrta, kako bi
Tudi zlato - blago
jo m ožnosti za n adaljnji ob financirali preusm eritev p re
Po navadi mislim o, da zlato
mogovnikov.
stoj.
kot dragocena in redka ko
Po tem zakonu bi se n a vina ni blago, saj ga kar tako
V Sloveniji je sedem pre
mogovnikov, ki jih bo treb a bralo letno okrog 2,9 m ilijo tudi n i naogoče kupiti na
sčasom a zapreti, saj je v na novih dinarjev. Seveda prostem trgu. Po predlogu
n jih kom aj 2,5 odstotka vseh pa to ni ves denaT, ki ga bo zveznega sekretariata za fi
znanih rezerv prem oga v tre b a dati A preusm eritev nance pa naj bi tudi zlato
prem ogovnikov. postalo pri nas blago, če se
Sloveniji. Delavce bo treb a n ekaterih
bo s tem strinjala zvezna
prekvalificirati, delovne or Republiške skupne rezerve skupščina. Sedanji m onopol
ganizacije pa si bodo m o ra bodo p ri tem pom agale še N arodne banke na odkup in
le poiskati kakšno drugo iz drugih sredstev, saj je to prom et z zlatom močno ome
delo. Da pa bi olajšali u re  eden izmed poglavitnih na ju je
domačo proizvodnjo
KAKO JE Z UGODNOSTMI ZA ORGANIZIRANO PITANJE?
sničitev naloge, je bila spre
menov.
V- T. zlata.
je ta že v rsta ukrepov. Fe
deracija je odstopila svoj
delež prispevka od osebnegtv dohodka, ki ga plačujejo
prem ogovniki, ukinjene so
Nerazumljiva »podjetnost« kmetijskih organizacij - Pitancev premalo, bile obresti na poslovni
kooperacije pa je manj kot pred leti - Ali bodo kmetje morali vedno sklad, trajn o žareče peči na
tvegati, ali jim družba res ne more prav svetovati?
prem og so oproščene zvez
nega in republiškega malo
Mesa ne prim anjkuje — jejo svoje naloge preko km e ved 10 m ilijonov din (eno prodajnega prom etnega dav
p itanih goved in prašičev pa tijsk ih organizacij, ki naj m ilijardo starih din). Dos ka, povečana je ta rifa zve
Po reviji »Sodobno kmetijstvo« n a kratko povzemamo
tudi ni težko prodati. Me bi tudi p ri km etih organizi lej so dobili le delček te«a, znega prom etnega davka na
poglavitne ugotovitve s predavanja d irektorja km etijskega
č e p ra v 'b i nek ateri rad i-sk le kurilna olja, uveden pose
sa rji prodajajo v času km eč rale pitanje.
raziskovalnega inštituta H anninghof v Zah. Nemčiji d r.
Mnoge km etijske organiza nili pogodbe za pitanje m ben prispevek p ri term oe
kih kolin (najmanj m esa.
Saalbacha, ka ga je imel v M ariboru n a sestanku jugo
Poleti ga bodo prodali p re  cije v naši republiki ne op sprašujejo cela v L jub jani, nergetskih investicijah,
če
slovanskega društva za preučevanje tal. N em čija je do
kje
naj
jih
sklenejo:
ravljajo
te
naloge
dovolj
cej več, če ga bodo im eli.
bodo uporabljali olje za go
segla zelo visoke povprečne pridelke pšenice na hektar,
■ Nezadovoljstvo kmetov rivo, uvedena pa je tudi p ra 
Več ga bodo kupovali naši dobro. To p o trju jejo števil
zato je koristno pogledati, kako gnojijo tam.
lju d je in tudi tu risti. Ob ke. V začetku tega leta je se odraža v ustanavljanju vica do izjem ne pridobitve
■ Poljedelcem je znano, da večje količine dušika ne
lju b ljajo se tudi boljši ča bilo v organizirani reji — v živinorejskih društev, odse pokojnine za delavce v p re
dajejo pšenici ob jesenski setvi zato, ker je lahko topljiv
si za izvoz v države E vrop družbenih hlevih in p ri km e kov in odborov. Poskušajo se mogovnikih.
in bi ga dež izpral iz tal. Dušična gnojila je treba doda
ske gospodarske skupnosti. tih — le 30 tisoč goved, le povezovati. K m etijske orga
ja ti kasneje, v času rasti. T udi z dom ačim i poskusi je
K tem ukrepom je zdaj
V organizirani reji v Slo to dni prej pa štiri tisoč nizacije pa tem u n asp ro tu 
dokazano, da je glavno dognojevanje potrebno spom ladi,
veniji pa ni niti toliko go več, čeprav so se že m oč jejo, nam esto da bi podpi dodan še nov, da bi zbrali
v odločilnem času, ko žito raste. V endar tudi tedaj ni
za
preusm eritev
ved in prašičev kot pred no čutile posledice nizkih rale in tudi tako širile o r sredstva
dobro dati vsega gnojila naenkrat, am pak v več obrokih.
ganizacijsko pitanje. Zi-l.aj? neperspektivnih prem ogovni
odkupnih cen v letu 196«
letom dni.
Nemški raziskovalci, ki jih vodi dr. Saalbach, so ugo
■ odprti sta dve vpraša Pred leti je bilo v organizi N ekateri trdijo, da je (o kov. S k raja je bilo m išlje
tovili, da je odvzem dušika v rastlinah največji med raz
nji: kje bodo m esarji in iz rani reji do 80 tisoč goved, konkurenca veterinarjev. O no, da bi bile tega r :israščanjem , bilčenjem in oblikovanjem zrnja. Torej ja
vozniki dobili živino in kdo v družbenih hlevih pa je taki konkurenci pa naj se pevka oproščeni le nepers
to pravi čas, ko je treb a dušik dodajati. K ot najbolj ugo
bo jam čil km etom , da bo bilo p rostora za 55 lisoč pom enijo sam i. K m etje že pektivni prem ogovniki. V ra 
dno se je izkazalo trik ratn o dognojevanje: ob začetku
lijo pitati živino in jo p ro  zpravi pa je prevladalo m ne
p itanje donosno tudi v p ri glav.
rasti (spom ladi), p ri škropljenju s herbicidi proti ple
■ Koliko goved in piaši- d ati po ugodni ceni. Porab nje, da je tre b a zbrati čirnhodnjih letih?
V -m inulih
velom te r ob začetku klasitve. N ajvečji ded gnojila je
niki
pa
želijo
dovolj
m
esa
čev
p
itajo
km
etje
neorgani
letih so se razm ere na trgu
več d en arja in je zato v os
treba dati prvič, najm anj pa drugič.
h itro sp rem in jale/ Ali se ne zirano? O tem lahko le u- po ne previsoki ceni. Za to nutku zakona zapisano, da
| Tako gnojenje je ugodno tudi za kakovost zrnja,
gibamo, ker ni n ik jer toč naj bi skrbele km etijske
bodo tudi v prihodnjih?
se republiški prispevek iz
ki je odvisna od odstotka beljakovin (vlečca), ki daje
Družbeni organi želijo u s ne evidence. N ekateri m e organizacije z o rg an ’ziranim
osebnega dohodka zbira od
moki pecivnost. K ot zelo dobro se je izkazalo tudi gno
m erjati pitanje in razm ere nijo, da pitajo ve’iko. To pitanjem , Ce ne m orejo d ru  vseh prem ogovnikov v re 
je n je z raztopljeno sečnino po listih, k ar bi bilo mogoče
na trgu tako, da se cene pa lahko pomeni tudi veliko gače, tudi v tesnejšem sode publiških skupnih re ze rv a h ..
tudi p ri nas uporabljati v večjem obsegu.
lovanju z v eterin arji kot do
° e bi preveč sprem injale. tveganje. Brez kooperacijske
Ce bodo prem ogovniki, ki
Zanimive so tudi ugotovitve glede poleganja pšenice.
To nalogo so naložili »Ma pogodbe jim nihče ne jam  slej. Ce p ri km etih ne bo
Znano je, da z dušikom dobro pognojena pšenica moč
terialnim rezervam« in orga či ustrezne cene, ki je sicer do organizirale pitanja, ga se p reusm erjajo, hoteli do
biti d en ar iz republiških
neje raste in s tem tudi hitreje polega. To pom eni, da
nizaciji živinorejcev, ki se nekoliko nižja od sedanje, bodo km etje m orali mimo
obrokov dušika nd mogoče povečevati v nedogled. Kemiki
im enuje sklad za pospeše a veliko višja od predlanske. njih. Zakaj si ne bi pom a skupnih rezerv, ki se bo n a
so iznašli snov — klorkolinklorid (označujejo jo tudi s
vanje živinoreje in izvoz ži Ne dobijo pa niti kreditov gali z ugodnostm i, ki Jih b ra l po tem zakonu, bodo
CCC), ki že v m anjših količinah zadržuje rast slame,
sestaviti
program
vine in m esa. V Sloveniji iz sredstev republiškega Za nudi družba za organizirano m orali
ne da bi zm anjševala pridelek. Slam a je potem k rajša in
dela za »Materialne rezerve« voda za rezerve, ki jih le pitanje, kot so zajam čene postopne ukinitve proizvod
trdnejša. Ugotovitve za pšenico veljajo tudi za druga
nje prem oga in predvideti
tudi republiški Zavod za re pripravil za organizirano p i cene in krediti?
žita, z izjemo pivovarniškega ječmena,.
Inž. M. L.
JOŽE PETEK preusm eritev zaposlenih na
zerve. Te ustanove uresniču ta n je 20 tisoč m ladih go

Denar za preusmeritev premogovnikov
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Brez pogodb ne bo jamstva za živino

Kmetijski nasveti

Gnojiti v treh obrokih

ZIMSKO KOPANJE NA PROSTEM

Ena izmed vrtin za nov vrelec z vrtalnim stolpom

Najprej so ga imeli v Moskvi, potem so ga zgradili v Budimpešti.
Kot tretji v Evropi so ga dobili v Čateških Toplicah: olimpijski bazen,
v katerem se je mogoče kopati tudi pozimi. Silno preprosta zadeva;
ograjen je z visoko ograjo iz plastične mase, rrad vodo se dela toplotna
blazina - in umetnosti je s tem konec. Najprej je gradnjo bazena sprem
ljala nejevernost, nato nezaupanje. Ko je bil bazen narejen, ni hotel nihče
verjeti, da bo plastika omogočila zimsko kopanje: vse dotlej, dokler niso
v bazen spustili termalne vode in dokler niso v njem zaplavali prvi ko
palci. Odtlej lahko za 5 dinarjev preizkušate 33 stopinj Ceizija toplo
vodo - tudi pozimi.

več. Svinje so daljše, bolj šila šunk in b olj
ših nog. E dini ugovor, ki ga rejci še im ajo,
zadeva nekoliko daljši rilec. V endar je
treb a vedeti, da rilec na druge lastnosti
živali nim a nobenega vpliva, n asprotno pa
so k ratek rilec in redke ščetine le znaki
degeneracije.
3 . novem bra 1969 so občine Novo m esto,
Brežice in K rško ponovno kupile 3 m e rja
sce črnopasaste svinje v Zahodni Nemčiji.
Rodnost sedaj uvoženih svinj je zelo velika;
v povprečju na gnezdu 12 rojenih pujskov
Konec decem bra 1969 je bilo p ri km e in 10 vzrejenih pujskov. M esnost teh p ra
tijski zadrugi Novo m esto posvetovanje o šičev je n a višku, so dolgi, za 1 kg p ri
problem atiki vzreje in zam enjave m e rja rastk a porab ijo 3,08 krm nih enot; tako do
scev črnopasaste pasm e svinj. Posvetovanja brih rezultatov ne dosežejo niti p ri n a j
so se udeležili zastopniki republiškega sekre. boljši beli pasm i Landrace. Po tej svinji
ta riata za gospodarstvo, K m etijskega insti je tudi n a Zahodu veliko povpraševanje.
tuta Slovenije, K m etijskega zavoda Ljub V .pokrajini Schleswig—H olstein jo redijo
ljana, Zdvinorejsko-veterinarskega zavoda m ali k m etje in jo povečini pasejo, k ar po
Celje te r zastopniki zadrug in občinskih meni, da je to ekstezivna svinja z zelo
skupščin Sevnica, K rško, Brežice, Novo dobrim i lastnostm i; dobro izkorišča tudi
.m esto , T rebnje in Črnom elj.
krm o.
Uvožene m erjasce je za občino Novo
Na navedenem posvetovanju je bilo ugo
tovljeno, da je bala čm o p asasta pasm a svinj m esto prevzela K m etijska šola G rm , za
vsa leta po vojni (pa tu d i p red vojno) občino K rško tov. Longo na Velikem Pod
m ačehovsko obravnavana. N ačrtno so ho logu in za občino Brežice tov. M arinček iz
teli na tem področju z m erjasci uveljaviti Cerkelj (2upeča vas). Vsako občino stane
bele prašiče. Vsi ti poskusi so se izjalovili m erjasec 8500 N din in bi bilo škoda, da
in danes je čm o p asasta svinja poleg v bi tako dragih in kvalitetnih m erjascev ne
navedenih občinah razširjena še v okolici izkoristili. Zato priporočam o rejcem svinj,
Ljubljane. Od vseh priznanih m erjascev v da p ripuščajo v čim večji m eri pod uvože
Sloveniji je k ar 27 odstotkov čm o p asastih ne m erjasce, ki zaradi razm erom a velike
(170), od tega v navedenih občinah 130. teže ne bodo mogli dolgo plem eniti.
Glede skočnine za m erjasce so m nenja
Predvsem so iskani pu jsk i te pasm e, ki
Imajo zelo veliko tržišče, in to predvsem v različna. Realna skočnina bi bila v višini
pasivnih krajih Jugoslavije: poleg Slovenije vrednosti odstavljenega pujska. D ragi so
še v K ordunu, Liki in celo D alm aciji. Vzro bili m nenja, da če bd skočnino za m erjasce
ki za tako veliko razširjen o st te v rste svinj trenutno preveč zvišali, bi im eli več zakot
so predvsem v njeni skrom nosti glede nih m erjascev. Zato bi bila prim ern a skoč
prehrane, poleg tega pa im ajo te svinje nina za m erjasce od 30 do 35 din. V Slo
boljše m eso in slanino k o t svinje belih veniji sk o raj ni občine, ki bi im ela m anjšo
pasem. Zato hoče K m etijski in štitu t Slove Bkočnmo za m erjasce kot 30 din za skok.
nije s to pasm o izboljšati kakovost svinj Navzoče občine so p re k referentov za cene
sploh. Tako bodo dobili h ibridne prašiče, p ri občinskih skupščinah že sprejele sklep,
ki bodo dali glede mesnostd (m esa za p re  da s 1. ja n u arjem 1970 znaša skočnina v
delavo — šunke), p a tudi rasrti boljše re  občinah Sevnica in T rebnje 30 din, v obči
nah K rško, Brežice in Novo m esto 25 din,
zultate kot čistopaseanski beli prašiči.
K er je čm o p asasta svinja razširjena le v občini Črnom elj pa 20 din.
na razm erom a ozkem obm očju D olenjske
M erjasce kupuje sam o strokovna služba
(predvsem v navedenih občinah), ji preti p ri k m etijskih zadrugah oz. agrokom bina
stalna nevarnost izrojevanja k o t posledica tih ali v eterinarskih p ostajah. Rejci ne sm e
preozkega križanja v sorodstvu. Znaki izto - jo kupovati m erjascev. K ako se deli skoč
jevanja so pogini prašičev p ri rojstvu, nina m ed strokovno službo, ki kupuje
m rtvorojeni prašiči, u p adanje števila p u j m erjasce, in rejcem merjascev, je stvar
skov v gnezdu, slabe noge, prevelik izpad dogovora m ed strokovno službo in rejcem .
ščetin in splošna zakrnelost. Z aradi tega Za vsak p rip u st m ora rejec m erjasca na
so občine Novo m esto, Brežice, K rško in pisati pripustnino, na krajevnih u radih pa
Sevnica s svojim i sredstvi skušale osvežiti ne sm ejo izdajati zdravstvenih spričeval
kri črnopasaste svinje z uvozom p rim er '(živinskih p otnih listov), če rejec ne p red 
nih čm opasastih m erjascev. Tako so že leta loži pripustnine, ker se le tako onem o
1959 brili uvoženi čm opasasta m erjasci pas gočijo črni pripusti.
me Wesseks iz Anglije. Ti m erjasci so na
Za bodočo vzrejo kvalitetnih m erjascev
splošno rejcem po svojih zunanjih oblikah črnopasaste svinje bo skrbel K m etijski in
ustrezali, všeč jim niso bili le dolgi rilci. štitu t Slovenije s svojim vzrejališčem v
Drugo pošiljko uvoženih m erjascev čm o- Stični, ki bo že o letu 1970 imel na voljo
pasaste pasm e sm o dobili za osvežitev krvi okrog’ 70 plem enskih m erjascev te pasm e,
iz Vzhodne Nemčije, to je tako im enovana drugo leto pa tudi K m etijska šola Grm.
nem ška sedlasta svinja. Ta se zelo p rib li Tako bo p resk rb ljen o za kvalitetno vzrejo
žuje izvirnem u tipu črnopasaste svinje s m erjascev, p ri katerih bodo znani vsi po
Krškega polja; im a dolga ušesa, izbočeno trebni podatki o prednikih, česar p ri dose
glavo, napet hrbet., čvrste noge, dobro danjem delu ni bilo. K om isije za priznava
šunko in veliko rodnost.
nje m erjascev nam reč v bodoče ne bodo
D osedanji uvoz m erjascev črnopasaste sm ele priznavati m ladih m erjascev, p ri ka
pasm e iz Anglije in Vzhodne N em čije je terih ne bo znano poreklo, k er to zahteva
dom ačo pasm o čm o p asastih svinj znatno zakon o pospeševanju živinoreje in zdrav
izboljšal, število m rtvorojenih pujskov se stvenem varstvu živine.
je zm anjšalo ozirom a tega pojava skoraj na
TIT DOBRŠEK

Zboljšanje
črnopasaste
pasme svinj

Bazen v čatešk ih Toplicah
so slovesno odprli 19. no
vem bra 1967. K ot j’e običaj
pri naših gradnjah, je bil to
zam ujen rok. V n ačrtu je
nam reč bilo, naj bi ga izro
čili kopalcem za brežiški ob
činski praznik. To je bilo
uresničenje davnih želja. Že
Stanko Bloudek je delal na
črte za bazene v Čateških
Toplicah in pozneje zgrajeni
mali bazen je bil km alu p re
m ajhen za številne kopalce.
Ko pa so se Cateške Toplice
m orale p reu sm eriti iz zdravi
liškega objekta v turizem , je
bilo potrebno kopalcem po
nudita kaj v e č ...

Kljunove toplice
— stara slava
N ekdanje K ljunove toplice
so danes sam o spom in na p r
ve čase zdraviliškega tu riz
ma. Res se tudi danes še
ustavi/o v Bušeči vasi avto
mobili, nekaj kopalcev se
lahko nagnete v m iniaturno
kopališče starega originala
K ljuna, ki vam zraven tega
stresa šegave iz rokava da
se ne m orete nehati sm ejati.
Pripoveduje vam o čudežnih
toplicah, v katerih se je po
zdravil že prenekateri človek,
govori o ruskem ujetništvu,
v katerem je blodil dolga le
ta prve svetovne vojne: na
sploh vam naredi k ratek iz
let v pretekle čase. In kajpak
n s pozabi om eniti, da je To
plice ustanovil eden iiz zna
m enite družine Auerspergov,
Anton Aleksander. Jam o z
vrelcem je nam reč kupil 1811.
leta. Po dolgih letih in raz
ličnih lastnikih so Toplice
prišle v K ljunovo last, ko se
je ta drugič oženil.
Za d anašnji turizem k aj
pak Kljunove toplice ne po
m enijo ničesar. Cateške To
plice so bile prve v Jugosla
viji, kd so zgradile tako m o
deren bazen. Za n jim i so se
podobno odločili tu d i v Mo
ravcih, k je r so tako uredili
okrogli bazen.
Ko so se v Čateških Topli
cah odločali za tako, še ne
preizkušeno gradnjo, so m o
rali odšteti m ilijon dinarjev.
Pred seboj so imeli samo
številke o številu kopalcev v
p rejšn jih letih. 1965. leta so
imeli 25.081 kopalcev iztržili
pa so 75.346 denarjev. Leto
dni pozneje je bilo v teh To
plicah 56.739 kopalcev, ki so
za kopanje plačali 170.220 di
narjev. številke so to rej do
kazovale, da se število ko
palcev naglo veča, v enem
letu je nam reč poskočilo za
več k o t dvakrat.

Bazen je odprt
N aslednje leto (1967) je bi
lo kopalcev že 84.653, od
vstopnine
pa so
pobrali
259.113 dinarjev. Novi bazen
je bil od p rt že poldrugi m e
sec. Cateške Toplice so po
stale
atrakcija, v zimskih
m esecih je bilo vsaj po 5.000
kopalcev.
1968. leta, ko je olim pijski
bazen delal vse leto, je bilo
139.472 kopalcev. V stopnina
je bila več kot dvakrat večja
od preteklega leta. Na blagajni so iztržili 531.027 dinar
jev. Za gradnjo bazena, re
stavracije in 21 kabin so dali
m ilijon, denar se torej hitro
vrača. In lansko leto so imeli
že 148.164 kopalcev, od vstop
nine pa so dobili 706.097 di
narjev. Bazen se je ob koncu
leta sam odplačal. Lani so
imeli tudi 25.000 otrok v b a
zenu obisk pa je že dosegel
kritično m ejo. Ljudj'e so de
jansko, posebno v sezoni,
skakali drug drugem u po gla
vi. Ob sončnih nedeljah je
bilo v bazenu in okrog njega
po 4000 kopalcev, toliko kot
v enem zim skem mesecu. Na
parkiriščih je stalo po 1000
avtomobilov . . .

Potrebni so torej novi bazeni
in strokovnjaki že iščejo no
vo term alno vodo na Čatežu.
Dokaz, da je tudi tu dovolj
izvirov, je gotovo izredno
topla voda v vaškem perišču.
Ce pa slučajno tople vode ne
bo jo bodo napeljali iz se
danjih izvirov po približno
kilom eter dolgih ceveh. Le
tos ja n u a rja se je kopalo na
prostem 4461 kopalcev, ki so
plačali za vstopnice 21.560
dinarjev. Nedvomno
bodo
tudi v novem turističnem n a
selju, ki ga nam eravajo gra
diti, Cateške toplice zraven
avtom obilske ceste, poskrbe
li za zimsko kopanje. K ljub
tem u p a je še vedno dovolj
ljudi, ki se raj’e kopljejo v
pokritem bazenu v hotelu.
Zimsko kopanje na pro
stem pa ostaja nenavadnost
in presenečenje. V Čateških
Toplicah so bili tre tji v Evro
pi in prvi p ri nas, ki so se
odločili za tako potezo. To
je njihov adut tudi vnaprej:
treb a je tvegati, če hočejo
*• dobiti čim v«č gostov. Danes
tu risti zahtevajo
nenavad
nost.

,

Poslovno
sodelovanje

Bazen po sistem u toplotne
zavese pa kajpak ni bil edina
čateška' investicija. N asprot
no, v zadnjih letih so v m o
dernizacijo Toplic vložili 14
milijonov dinarjev. To pa se
veda narekuje še n ap re; čim
hitrejšo izgradnjo: veliko tu 
ristov bo m oralo priti v To
plice, da bodo lahko odpla
čali vsa posojila.
Prav nič ni presenetljiva
želja zdravilišča, da se pove
žejo s poslovno močno tu ri
stično agencijo, ki bi lahko
zagotovila dober >nastop To
Novi načrti —
plicam tudi v inozemstvu.
Obiski Švedov so potrdili da
perišče
Ko so lani poleti odkrili im ajo Cateške Toplice dobre
pogoje za uveljavitev na ino
nov izvir term alne vode, n aj
zem skem trgu. Zimsko kopa
m očnejši doslej (33 litrov v
nje na prostem pa je zaen
sekundi in 62° C topla voda),
k ra t nenavadno tudi za tuje
je bil to nov znak, da bo
potrebno
graditi
n a p re j. turiste, posebno še, če bi
zdravilišču uspelo uresničiti
Bungalovi so sicer sprostili
utesnjenost hotela, bazeni so tudi take načrte, da bi se
gostje dopoldne sm učali in
otali prenapolnjeni.
Cateške Toplic«f im ajo ve popoldne kopali.
J. SPLIHAL
like želje, da bi se uveljavile
Foto: M.VESEL
tudi v izletniškem turizm u.

40.000 din za turizem
Sklad za razvoj turizma pri občinski skupščini
Ribnica bo im el letos na razpolago predvidoma 40 000
din.
Sredstva sklada, ki se bo
do letos prvič zbirala in
nam ensko porabila za tu ri
stično dejavnost, so predvi
dena iz različnih virov, in
sicer: od p ro irstn e g a davka
p rodanih spom inkov, p ro 
m etnega davka od prodanih
alkoholnih pijač v planin
skih dom ovih in na raznih
zabavah, le-ta doslej ni bil za
je t v proračunskem dohod
ku, te r iz drugih virov.
Potrebe so velike, d en ar

ja pa m alo. Zato bodo om e
jili izplačila na najnujnejše
prim ere.
Posebno pozornost bodo
posvetili načrtni gradnji vi
kend hišic, ki jih je v naših
k rajih iz leta v leto več. Za
to je izdelava turističnega
program a in posam eznih za
zidalnih načrtov nujna. Do
slej sta izdelana le dva taka
načrta, in sicer za obm očje
p ri vasi B reg in za T ravno
goro.
—r

Dolenjska hiti za Slovenijo

Klavnica za piščance
KZ KRKA Novo m esto b
najbrž že v m aju letos pod
T rško goro odprla novo, so
dobno urejeno klavnico za pi
ščance z zmogljivostjo 500 pi
ščancev na uro. V koopera
cijski re ji im ajo že zagotov
ljenih 3000 piščancev na dan.
Za preureditev prostorov in
za eprem o nove k'.avnice, ki
so jo kupili v SR M adžarski,
je porabila zadruga okoli 1
m ilijon din. Klavnica bo im e
la najsodobnejšo oprem o in
tudi hladilne naprave.

D olenjski gostinski rek o r
derji so zabeležili lani bli
zu 40 tisoč nočitev: Otočec
39.287 (od tega je bilo tu jih
nočitev skoraj 23.000), Cateške Toplice skupaj zaseb
nim oddajanjem sob 40.766
in Dolenjske Toplice prav
tako z zasebniki 39.482. Šte
vilo nočitev je v teh do
lenjskih tu rističnih sre d š č ih
naraslo za 8 do 13 odstotkov.
D okončni dolenjski podatki
o številu nočitev in o p ro 
m etu sicer še niso znani,
v endar že podoba največ j ih
kaže, da dolenjski turizem
n apreduje vsako leto pov
prečno za približno ^esetino, rekorden lanski prom et
pa so ustvarili na O točcu in
v čatešk ih Toplicah — blizu
8 m ilijonov dinarjev.

Slovenija je lani zabeležila
4.525.000 nočitev, od tega
približno polovico tu jih no 
čitev. Vsega skupaj pa je
n aša republika v jugoslovan
skem tu rizm u udeležena z
9,5 odst. Jugoslavija je n am 
reč v lanskem rekordnem
turističnem
letu
im ela
46.266.000 nočitev.
R ekord im a H rvatska s
60
odstotki vseh nočitev,
m edtem ko so imeli v tej
republiki celo 77 odstotkov
nočitev tu jih turistov. Ob
Že milijon litrov
m orski k raji so im eli v d r
žavi več k o t dve tre tjin i n o 
mleka
čitev, v Sloveniji pa sta si
N a obm očju KZ KRKA No
prvo m esto razdelila m o rja
vo me^to so 1967 odkupili
459.0001 m leka, 1.1968 se je
in planine: vsak je imel sla
odkup povečal na 602.00001,
bo tretjin o nočitev.
lani pa so odkupili že okoli
Slovenija nim a posebnega
11 mildjjon litrov m leka. Od
upanja, da bo povečala od
Tovarna Iskra v Sem iču je eno najboljših podjetij v črnom aljski občini. Večletna
kup se je tako hitro povečal
stotek vseh nočitev, saj v
prizadevanja za modernizacijo proizvodnje in pridobivanje strokovnega kadra so
zaradi boljših odkupnih cen,
drugih republikah gradi j o se izkazala za dobro naložbo. Kolektiv Iskre je znan tudi po tem, da veliko daje
zaradi prem ij, ki so spod
Odkup krompirja upada več in h itreje. Zato pa u p ra 
za družbene potrebe kraja. (Foto: R. Bačer)
budne, i n , tudi zaradi bolje
vičeno lahko pričakujem o,
organizirane odkupne mreže.
G rosupeljska enota AGRO da bo D olenjska počasi za
Proizvodnja m leka je v km e
KOMBINATA B arje je leta čela dohajati vsaj slovensko
tijstvu zelo važna tudi zato,
1966 odkupila na svojem ob poprečje, posebno če se bo
ker z n jo zagotavljajo p rira 
m očju 600 ton krom pirja, lan do uresničili letošnji obsež
stek m lade živine.
sko leto pa le še 10 ton. Ob ni gradbeni n ačrti gostinskih
m očje je sicer bolj živino delovnih organizacij na na
rejsk o kot krom pirjevo, ven šem področju.
Ne se več zadolže
Resnica, da moraš svoje pravice, preden jih lahko uveljaviš, poznati, velja
d a r m enijo, da niso v zad
To pa je odvisno p red 
vati
n jih letih ljudje pridelovali vsem od bank, ki naj bi da
zlasti za naše delavce na tujem, ki o tem zelo malo vedo
Sevniška občina je m orala
nič m anj k ro m p irja kot prej.
jale posojila, in od dolenj
lani plačati k ar 1,34 m ilijona
N a zm anjšani odkup je vpli
so priznani po naših predpi novih dinarjev dolgov in
Danes začenjam o objavljati kratek izvleček o pravi
vala neposredna prodaja: iz skega gostinstva, če bo p ri
pravljeno
poslovno
sodelo
sih ali če je očetovstvo sod obresti na račun najetih po
cah naših delavcev, ki delajo v Zvezni republiki
bližnje L jubljane p rih ajajo h
no ugotovljeno; nezakonski sojil. Letos bo znašal ta »stro
k m etom po krom pir zasebni vati. Banke nam reč m ale Nemčiji, kd jim gredo po mednarodni konvenciji aa
nerade
kred
itirajo
.
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko varstvo, ter
otroci pa im ajo v vsakem šek« občinskega proračuna
ki, ki ga za svoje potrebe
J. SPLIHAL
o pravicah do otroškega dodatka. Nato bomo obja
prim eru pravico do zdrav 1,05 m ilijona dinarjev, k ar je
sam i odpeljejo domov.
vili enake izvlečke tudi za konvencije, ki veljajo za
stvenega varstva če dela v precej m anj, vendar še vedno
druge države.
veliko v prim erjavi s celot
Nemčiji njihova ma.ti.
Pastorki in vnuki delavca v nim proračunom . Zaradi tega
Zdravstveno
varstvo:
Delav
cu
Ju-3a.
To
potrdilo
predlo
ZAPOSLITI TUDI ŽENSKE
pravico do je dogovorjeno, da občinska
ci, ki delajo v Zvezni repub ži kom unalnem u zavodu za Nemčiji im ajo
liki Nemčiji, so tam deležni soc. zavarovanje, na obm oč zdravstvenega varstva doma, skupščina ne sm e več naje
živijo njegovi če delavec dokaže, da jih p re  m ati večjih posojil, saj od
zdravstvenega
varstva po ju katerega
stotek letnih odplačil že se
tam kajšnjih predpisih. To družinski člani. Naš zavod iz težno vzdržuje.
Oče, m ati, očim, mačeha, daj precej presega običajno
k rat bom o našteli pravice do da nato družinskim članom
zadolženost sosednjih občin.
zdravstvenega varstva za n ji posebna p otrdila o zdravstve tast, tašča, stari oče, stara
P L E T IL N IC A S o d ra ž ic a so d i m e d ti s t a r ib n iš k a p o d 
nem
varstvu
po
m
ednarodni
m
ati
pridobijo
pravico
do
hove družinske člane, ki živi
Izvoz bodo povečali
j e tja , k i iz le ta v le to p o v e č u je jo p ro iz v o d n jo . P ra v i
jo p ri nas, prihodnjič pa p ra  konvencija. Družinski člani zdravstvenega varstva, če de
Brežiška tovarna pohištva
vice do tega varstva za de dobijo s tem p ri nas enake lavec ki dela v Nemčiji, do
r a z m a h p o d je tja s e je z ačel p r e d le ti, k o s o s e iz
im
a velike m ožnosti za pro
pravice
do
zdravstvenega
kaže,
da
so
živeli
z
njim
v
lavce,
ki
delajo
v
Nemčiji,
s t a r i h u te s n je n ih p r o s to r o v p re s e lili v n o v e, sv e tle
v času, kadar se m udijo do varstva kot družinski člani družinski skupnosti in da jih dajo svojih izdelkov v ZDA,
in p r o s to r n e .
naših delavcev.
je pretežno preživljal že pred vendar pa h itro večanje cen
m a na obisku.
Pravico do zdravstvenega svojim odhodom v Nemčijo. za surovine in drugo n a do
Delavec ki dela v Nemčiji,
Toda tudi novi prostori po izvodnjo, k je r bi lahko zapo
m očno ovira
Rejenec dobi pravico pod m ačem trgu
stajajo že tesni. Zaradi pora slili tudi ženske. K akor d rug m ora p risk rb eti ustrezna po varstva im ajo naslednji d ru 
sta proizvodnje, ki jo n are je, tako je tudi v Sodražici trdila, da bi bili deležni n je žinski člani: ožja družina (za pogojem, da ga delavec, ki njeno konkurenčno sposob
kuje večje povpraševanje po in okolici največja težava: ka govi družinski člani, ki so konec in otroci); nezakonski dela v Nemčiji, v času, ko nost. Tovarna sklepa pogod
be za leto dni vnaprej, zato
njihovih izdelkih na dom a ko zaposliti ženske? Upamo, ostali v Jugoslaviji, zdrav otroci pridobijo pravico, če tam dela, vzdržuje.
cen naknadno ne m ore spre
čem in tujem tržišču, so po da bodo v sodraški PLETIL- stvenega varstva. Na kom u
m injati in tudi ne m ore bi
nalnem zavodu za socialno
trebne tud i večje zmogljivo NICI n ačrti uspeli.
ti rentabilen izvoznik. S po
S SEJE MEDOBČINSKEGA SVETA ZK
P o v p re'n i mesečni osebni zavarovanje, k jer živijo n je
sti. Podjetje zato vlaga pre
sredniki je do sedaj izvažala
članov delovnega govi družinski člani, m ora
cej denarja za povečanje in dohodek
70 odst. izdelkov, 30 odstot
m odernizacijo
proizvodnje. kolektiva PLETILNICE je bil dvigniti obrazec JU-3, p o tr
kov pa jih je prodala sam a
K ot dobri gospodarji dajejo lani razm erom a dober: znašal dilo o družinski skupnosti,
S priključitvijo k SLOVENI
je 1.000 din. To je dokaz, da in ta obrazec nato izročiti
precej denarja v sklade.
si m oram o biti v Sloveni
Za razprave o k m etijst
JALESU si kolektiv obeta
Podjetje želi osvojiti nove stoji podjetje na trdnih no bolniški blagajni v Nemčiji,
ji na jasnem, da sloven
vu sm o porabili ogromno
boljše m ožnosti za poveča
proizvode. V bližnji bodočno gah in da im a lepo bodoč pri kateri je zavarovan. Tam
skega
km
etijstva
ne
m
ore
časa in na tone papirja.
nje izvoza.
-r dobi nato potrdilo na obraz
sti nam erava uvesti tako pro nost.
m o obleči v jugoslovanski
Sprejeli sm o brez števila
plašč, ker im am o v Slove
resolucij in stališč, k m e 
Gradnja v BETI
niji čisto posebne pogoje.
tijstvo pa je v vedno več
ji zagati: tako družbeno
Družbena in zasebna
se je zavlekla
kot zasebno, č e bi ugotav
kmetij, proizvodnja čakata
Novi ob rat k rep im e preje
ljali, kaj sm o od sprejetih
na rešitev. Dolžni sm o jo
p ri tovarni BETI v Metliki bi
stališč uresničili (ne gre
najti, pri tem pa ne sm e
m o ral biti po pogodbi s podBO CESTA URESNIČILA SANJE?
oporekati, da sm o potuhm o pozabljati na več stva
jetjem PIONIR v grobem
tali tudi veliko dobrih
ri. K m et je bil v naši
NOVO V ZAD
zgrajen že do novega leta,
stvari!), bi ugotovili, da
družbi pravzaprav prvi, ki
vendar dela še niso končana.
bore malo.
NJIH DNEH
je razvijal socializem, saj
Deloma je krivo slabo vreme,
Banke so naredile toli
je bil v času NOB in re
delom a pa počasno izvajanje
G radnja ces2te od K aniža tere druge pereče problem a,
ko kot nič, skupne rezer
volucije glavna opora obo
del.
rice do Vinice je nedvom no preden bodo lahko usposobi
ve skoraj nič, po večlet
jega. Po osvoboditvi je
D
olenjska
tu
rističn
a
zveza
zaustavljala belokranjski tu li turizem . P rav gotove pa
prvi začel z družbeno pro
nih razpravah še vedno ve
' (p. •
• vv
ristični razvoj, prav tako pa drži, da bi uresničitev idoje bo izdala v naslednjih dneh
izvodnjo v km etijskih de
ljajo carine za uvoz drob
cenik
za
1970.
leto,
ki
bo
m u je škodila tudi zapora osnovnošolskega kluba OZN
ne mehanizacije za zaseb
lovnih zadrugah. Posekali
nega kmeta, nihče pa tudi
sm o m u gozdove, da smo
ceste od Metlike do Ozlja. o postavitvi naselja n aro  bržkone doslej najbolj po
lahko zgradili bazično in
še ni zagotovil kreditov za
Z m ajhno izjem o pred Oz- dov (m ajhnih hišic s tipič poln, saj bo zajem al vse ho
640 prašičev v Bre
dustrijo. Mimo težav četr
naložbe v izboljšavo zaseb
ljem sta zdaj obe cesti as nim i predm eti posam eznih tele in motele, gostišča s
žicah
tine kmečkega prebivalst
nih km etij. Edina nova
faltirani in p redstavljata za držav in v tipični gradnji) prenočišči, kam pinge in za
SEJEM PRAŠIČEV v sobo
va Slovenije zdaj ne m o
pridobitev so km etijski
izdatno podprla tudi tu ristič  sebne sobe. Prvič je zajeto
ta del Slovenije n ajk rajšo
rem o več
miže. Tudi v
skladi v občinah.
to, 14. februarja, je bil dob
cestno povezavo z Jad ra na prizadevanja te belokra tudi področje ribniške ko
Sloveniji sm o dolžni najti
ro obiskan. Pripeljali so 610
čevske in grosupeljske obči
njske občine.
nom .
K m etijstva ne m orem o
za km ete rešitev, ki vaj
prašičev, starih do 3 mesece,
Res pa je, da je belo ne. Znano je, da se bodo ce
Prav to je bil adut, na ka
več prepuščati osiromaše
prodali pa 495 po 13 do 13,50
bo obvezna za vse in naj
n im km e tijskim organiza
terega so B elokranjci dosti k ran jsk i turizem danes do ne letos v prim erjavi z lan
din kg žive teže. N ad 3 m e
ne bo samo papirnata re
cijam in zadrugam, ki le
stavili. Dosedanje turistično kaj neznan, da m alokdo od skim i nekoliko dvignile.
sece starih so pripeljali 30,
solucijaI
tujcev ve za toplo Kolpo in
še
životarijo.
Ob
naštetih
spanje naj bi nam reč prav
K akor zadnje tedne sta še
prodali pa 22 po 8 din kilo
M. JAKOPE C
zelo žalostnih dejstvih pa
s povečanim prom etom p re  idilične miline, ki um irajo naprej
zasedeni zdravilišči
gram žive teže.
ob
njej,
da
ribiči
niso
sez
budili. Toda že na začetku
Cateške in Š m arješke Topli
nanjeni z njenim bogast ce. Zadnji poskusi snega ni
so Metličani ugotovili, da je
Kupovali so doma
hotel, ki zdaj posluje v ok vom in da je Bela k rajin a so bili dovolj uspešni, da bi
čini
doslej
tu ristično se lahko v črm ošnjicah že
viru Beti, p retresen za veli nasploh
16. februarja je bilo na no
ke načrte. Zato so se odlo sta la preveč ob strani.
sm učali, in najbolj navduše
vomeškem sejm u naprodaj 370
U pati sm em o sam o, da bo
čili, da bodo povečali šte
ni so prišli na srvoj račun še
Ob koncu preteklega leta stvu 833 din, v obrti 983 din prašičev, starih 6 do 12 ted
vilo postelj od 41 na 60 ali do letošnje nove investicije le po nedelji, ko je zima spet
je znašal poprečni osebni do te<r v kom unali in ostalih de nov, te r 29 prašičev, starih 3
spodbudile gostinstvo, da bo n atresla bele opojnosti!
70. Ob Kolpi nam eravajo
hodek zaposlenih v čm om elj- javnostih 958 din. Zaposleni do 6 mesecev. Cene prašičem
dokončno urediti kopališče lahko goste, ki bodo bržčas
Potem ko je bilo v ja n u a r ski občini 970 din, k ar je za v šolstvu so imeli lani 1173 so se gibale takole: za m laj
in kam ping naselje te r pove v večjem številu k o t dos
še prašiče od 170 do 250 din,
čati zmogljivosti restavraci lej potovali po gorjanski ce ju zaprto edino zabavišče na okoli 18 odstotkov več kot v din poprečnega zaslužka, v za starejše pa od 260 do 600
letu
1968.
Poprečni
osebni
D
olenjskem,
b
a
r
v
čatešk
ih
je. N ačrtov za letos je torej sti naprej p roti m o rju zadr
zdravstvu 1.442 din, v banč din. Prodali so 295 prašičev.
žalo za dan ali dva. Ce jim Toplicah, so ga v feb ru arju dohodki v in dustriji so zna ništvu 1.378 din, v občinski
dovolj.
N a sejm išču so bili le dom a
šali
957
din,
v
km
etijstvu
V
črnom aljski občini pa to ne bo uspelo, potem sc spet odprli. P rogram bodo
upravi in sodstvu 1.228 din či kupci, cene pa so ostale
računajo na ureditev vLv.- bile tu rističn e sanje, -ki so čez pod m eseca zam enjali z 815 din, v gradbeništvu 735 te r v družbenih organizacijah še od prejšnjega tedna ne
škega kam pinga, čcpr av bo jih povezovali z asfaltom , novim, v katerem bodo na din, v gozdarstvu 950 din, v
sprem enjene.
trgovini 1050 din, v gostin 1.304 din.
stopali tudi češiki artisti.
treba tam urediti še neka zares sam o sanje-

Pravice zaposlenih v Nemčiji

Uspešen napredek PLETILNICE

Od besed k dejanjem!

...vandrvvčelimojkan,v bova vandrala

nocoj?

Belokranjska upanja

Sejmišča

Črnomelj: povprečje 970 d'n

FOTOGRAFIJA TEDNA
Predsednik kom iteja za
turizem pri izvršnem sve
tu Slovenije inž. Franc
R azdevšek je na tiskovni
konferenci, ki je bila pred
dnevi v Ljubljani, na vpra.
šanje novinarjev, zakaj
banke dostikrat ne kažejo
pravega zanimanja za si
cer dobre programe turi
stičnega razvoja, odgovoril
kratko in jedrnato: »Raz
drobljene gostinske t nga.
nizacije za banko niso za
nimivi udeleženci.«
čeprav ni bilo m išljeno
dolenjsko gostinstvo, pa bi
njegovo m nenje lahko ob
veljajo tudi za naše po
dročje. Nihče nam reč ne
more zanikali, da na Do
lenjskem nim am o nekaj
zares solidno narejenih
razvojnih programov tu
rizma v posam eznih sre
diščih. Toda povsod je
največ ja ovira denar.
Nekatere gostinske de
lovne organizacije so se
zadolžile v zadnjih letih
za več ko t deset milijonov
dinarjev. Razum ljivo je,
cla banke ne bodo še na
prej vlagale denarja v ta
ke organizacije. Po drugi
strani pa drži, da m orajo
iaka gostinska podjetja
graditi naprej in dokonča
ti svoje načrte, da bodo
lahko denar vračale.
Zato ni bilo prav nič
presenetljivega v m nenju
kom iteja za turizem: od
slej se bo mnogokrat do
gajalo, da banke šibkim
in razdrobljenim gostin
sk im podjetjem ne bodo
več dajale kreditov. Raje
bodo vlagale v močne in
zaupanja vredne.

Prva seja častnega
razsodišča
P rejšn ji teden je bila v
Sevnici prva seja častnega
razsodišča p ri občinski kon
ferenci Zveze kom unistov,
n a kateri so se člani sezna
nili z nalogam i te r preučili
poslovnik častnega razsodi
šča republiške konference
ZK. Glede nekaterih članov
organizacije z Blance so
sklenili, da m orajo plačati
zaostalo članarino, sicer jim
ne bodo priznali članske do
be za tisti čas.

Bera tega tedna ni bila revno najbolj bogata, čeprav
dogodkov ni manjkalo. R es pa je, da reporterskega očesa
(še večkrat pa: aparata s seboj!) nim a vsakdo, ču d im o se,
da šolski kroški (fotografski in novinarski) tako malo so
delujejo v našem razpisu, čeprav bi se prav pri neposredni
nalogi lahko m arsikaj naučili. Na zalogi im am o tudi se ne
kaj skript o novinarski fotografiji, ki jih lahko pošljem o
resnim sodelavcem.
Ta teden sm o nagrado 100 din prisodili Francu Modicu
za posnetek na srednji strani. K do bo boljši prihodnjič?
R o k je 23. feoruar!
m E D N I S T VO

Dogovor o proslavah
V Novem mestu imenovan programski svet

Z navdušenim ploskanjem so m ladi poslušalci preteklo soboto nagradili pihalni
kvintet RTV Ljubljana, ki je izvajal dela Bacha in Rossinija. Umetniki so v novo
m eškem domu kulture igrali za učence šm ihelske in novom eške osem letke.
(Foto: Franc Modic)

Ne samo razpravljanje...
(Nadaljevanje s 1. str.)
krajine. Seveda se bo s tem
delom ukv arjal še n aprej.
K ot zadnja naloga je v p ro 
gram u sodelovanje ZK p ri
p rilagajanju n o tran je zakono
d aje v delovnih organizacijah
XV. ustavnem u am andm aju,
glede na to, da je tre b a no
tran je predpise v podjetjih
nenehno p rilagajati, so me
nili, naj bo to staln a naloga
ZK.
P rogram bo m edobčinski
svet uresničeval tako, da bo
zbral ugotovitve in stališča
občinskih organizacij ZK do
teh vprašanj in nato razprav
ljal o teh stališčih. Z njim i
bo seznanjal zlasti člane CK
ZKS z našega obm očja, da
bi lahko tvorno sodelovali v
CK ZKS, ko bo o teh v p ra
šanjih razpravljal, in posre
dovali izoblikovana stališča z
našega območja.

Novo v Kovinarski
V K ovinarski v K rškem so
m ontirali 500-tonsko stiskal
nico za pro filiran je pločevine
do 20 m ilim etrov debeline in
6 m etrov dolžine. Za podjetje
pomeni to ogrom en napredek.
V kratkem bodo m ontirali še
šk arje za pločevino in varilne
aparate.

Ob obletnici prvega
parlamenta
19. feb ru arja 1944 je bilo
v črnom eljskem Prosvetnem
dom u I. zasedanje |5NOS.
Lani so 25-letnico prvega slo
venskega parlam enta počasti
li v širšem obsegu, letos pa
so družbeno-p ol itične organi
zacije v Črnom lju organizira
le sam o svečano proslavo.
Danes zvečer vabijo občane
na akadem ijo, ki bo ob 19.
uri. K valiteten program p ri
pravljajo dom ače kulturne
skupine.

in 20-letnico sam oupravljanja.
Skupno bo potrebno p rip ra 
viti več kot ■ 10 proslav in
prireditev. Da bi vse laže
potekalo, so imenovali Za
vod za kulturno dejavnost
za nosilca prireditev, njem u
v pom oč pa so imenovali
program ski svet, ki ga se
stavljajo družbenopolitični in
k u ltu rn i delavci.
Vse proslave in prireditve,
o katerih je bil govor na
tem
posvetu,
bo
plačal
sklad za pospeševanje kul
tu rn ih dejavnosti.
Delovne
organizacije, ki bodo sodelo
vale s svojim i kulturnim i
sporedi, bodo m orale to de
javnost dodatno vnesti v svo
je delovne načrte, ker jo bo
sklad lahko le v tem prim e
ru plačal.

Mali oglas,
ki ga objavite v Dolenjskem
listu — zanesljiv uspeh! Prebe
re ga 150 000 gospodinj, vdov
cev.
Kmetovalcev
dijakov,
uslužbenk tn vojakov doma in
oo svetu! Poizkusite!

Portret tega tedna
Uršula Briški (na fotografiji skrajno desno), fotogra
firana novembra 1963, ko so v Banji Loki odkrili spo
menik in spom insko ploščo padlim borcem in žrtvam
fašističnega terorja. (Foto: Primc)

90 let partizanske mame
Uršuli Briški čestitali nekdanji borci

ZOBOTREBEC DO ZOBOTREBCA - PREKUPČEVALSTVO

„Kranjc, ti le dobička iščeš“
Z izdelovanjem zobotrebcev se ne da dobro zaslužiti, s preproda
janjem pa odlično
Nihče ne ve, koliko litrov cvička p ro 
dam o v naši m ili domovini. T rdijo sam o,
l a ga gostilničarji stočijo gostom dosti
več, kot bi ga lahko pridelali ob n aj
boljših letinah.
Nihče tudi ne ve, koliko zobotreb
cev naredijo naši suhorobarji. O dkupu
jejo jtih p ri ljubljanskem »Domu«, v velikolašld in grosupeljski občim in še kje
drugje.
Velika odkupna zadruga na Raščici so
di, d a bodo letos izdelovalci zobotrebcev
prodali približno 16 milijonov zobotreb
cev, vsaj še toliko pa jih bodo odkupile
zadruge. Seznam bi bdi s tem zaokro
žen in spretnem u raču n arju bi ne bilo
težko sešteti, koliko bodo kupci plačali
izdelovalcem zobotrebcev, če . . .
Da, če ne bi bila konkurenca m ed iz
delovalci zobotrebcev zares izredna. Ob
zadrugah se nam reč pojavljajo na suhobarskem trgu tudi zasebniki, prekupče
valci. Po znanem
Prešernovem geslu:
»Kranjc, ti le dobička iščeš ...« nam reč
hodijo od km eta do km eta in odkupuje
jo zobotrebce — plačajo pa m anj, kot
bi dobili izdelovalci v zadrugah. N am esto
dvanajst p ar za butarico zobotrebcev pla
čujejo prekupčevalci za b utarico enajst
p ar in obenem p rih ran ijo km etom pot do
odkupnih postaj. E n a p ara p ri butarici

Predsednik občinske konfe
rence
socialistične zveze
F ranc Beg je sklical 11. fe
b ru arja predstavnike družbeno-političnih in kulturnih or
ganizacij, da bi se pogovori
li o prireditvah ob spom in
skih dnevih in drugih zgo
dovinskih m anifestacijah, ki
jih bo letos kar precej.
Poleg »običajnih« spom in
skih dni bom o letos prosla
vili 25-letnico
osvoboditve,
100-letnico Leninovega rojstva

se seveda ne pozna dosti: prekupčevalci
pa lahko nalože v večji avtom obilski
p rtljažnik tudi 50.000 b utaric naenkrat.
Račun p a Je tu še bolj p reprost: buta
rice n ato p ro d ajajo odkupni postaji in
zaslužijo 50 starih tisočakov za eno sam o
kratko vožnjo . . .
Žalostno je, da mi nikogar, ki bi u k re
pal p ro ti tej zares očitni p reprodaji. Mno
gi so na ta račun že obogateli in nobe
nega dvom a ni, da se jim posel izplača
mnogo bolj kot km etom , ki z zam udnim
rezanjem leske lahko zaslužijo nekaj d e
set sta rih tisočakov na mesec.
Pravijo, d a bi lahko zadruge in »Dom«
h itro naredili red z enotnim nastopom .
Tako bi onemogočili prekupčevalce in
h k rati dali km etom možnost., da bi p ri
svojem m ajhnem zaslužku ob b u ta rici za
služili p a ro več.
Ampak reda bržkone ne bo še km alu.
Govorijo nam reč, da so tudi nekateri od
kupovalo! m ešetarski: da bi imeli več
odkupa, stisnejo km etu, ki prinese zo
botrebce, v roke pettisočaka za pot in
za kvaliteto . . .
»K ranjc, ti le dobička iščeš, bratov
svojih ni ti m a r ...« M ešetarstvo in prekupčevalstvo ne bo še km alu izginilo,
trdno je zakoreninjeno v naših stoletnih
navadah.

P artizanska m am a U ršula
B riški iz B anje Loke p ri
K očevju je 14. feb ru a rja p ra 
znovala 90 let življenja.
Ob tej priložnosti so jo
obiskali razen sorodnikov tu 
di njeni stari znanci — biv
ši borci, predstavniki občin
skega odbora ZZB Kočevje in
občinske konference SZDL,
ki so ji prinesli cvetje in
skrom no darilo. Med znanci
in prijatelji, ki so ji prišli
čestitat, je bil tu d i narodni
heroj Andrej Cetinski.
U ršula B riški je kljub viso
ki staro sti še čdla in zdrava,
saj je na praznovanju kljub
svojim 90 letom zaplesala val
ček s svojim 65 let starim si
nom.

Tekmovali bodo
osnovnošolski aktivi
O bčinska konferenca ZMS
K rško je razpisala tekmova
n je m ed osnovnošolskim i ak
tivi v kršk i občini. P ri ob
činski konferenci ZMS je im e
novana kom isija, ki naj bi
ocenjevala delo aktivov, pri
ocenjevanju pa naj bi upo
števali učni uspeh, .idejno
politično vzgojo, delo na kul
tu rn em in zabavnem področ
ju , šp ortno dejavnost te r so
delovanje s specializiranim i
organizacijam i.
N ajboljšim
aktivam bodo podelili n agra
de in prizn an ja na dan m la
dosti, 25. m aja.
F .R .

Kaj se zgodi, če ni krvi?
Danes je v zdravstvu potreba po krvi vedno večja.
Kri je postala nenadomestljivo zdravilo, kajti nobeno
drugo nima take moči, da bi jpoganjalo človekovo srce,
če ni krvi. Samo znanje zdravnikov-kirurgov marsikdaj
ponesrečencev in bolnikov ne more ohraniti pri življe
nju. Reši jih lahko le nesebična pomoč sodržavljanov
— njihova kri.
Kaj se zgodi, če ni krvi?
O tem govori danes di
rek to r novomeške bolniš
nice primarij prof. dr.
Oton Bajc:
»Danes si sploh ne mo
rem o
več
predstavljati
zdravljenja, še m anj pa
operacij brez krvi Ne sa
mo pri presajanju orga
nov, temveč tudi p ri d ru 
gih operacijah je kri lju
dem potrebna, da laže pre
našajo m edicinske posege.
Velike količine krvi so
potrebne p ri želodčnih k r
vavitvah, p ri operacijah
požiralnika, pri prom etnih
nesrečah in drugod, ko
pacienti potrebujejo po
več litrov te dragocene
življenjske tekočine.
Potrebe po krvi tako na
raščajo, da so se p ri nas
v m anj kot desetih letih
podvojilo. Zaradi poveča
ne porabe pa žal ostaja
zelo malo krvi za rezervo.
K rvodajalcev je na našem
področju še vedno prem a
lo, da bi lahko sam i zbrali
potrebno kri, zato se mo
ram o večkrat obračati na
transfuzijski zavod v Lju
bljani ali v Zagrebu ali
pa m oram o za pomoč pro
siti vojake novomeške gar
nizije. \
Med ljudm i bi m orali
odpraviti predsodke, zara
di katerih nočejo, dajati
krvi. Pri nekaterih gre
tudi za neodgovornost, ker
ne'pom islijo, da bodo m or
da že ju tri sam i potrebni
take pomoči. P ri nas Je
zelo dosti krvodajalcev

P rofesor dr. Oton Bajc,
primarij in ravnatelj
novom eške bolnišnice:
»Kri je čudovito zdra
vilo!«
mod km eti in delavci. To
da tudi vodilni ljudje v
p odjetjih in ustanovah bi
m orali s svojim udejstvo
vanjem dajati dober zgled
v
krvodajalstvu!
Vsak
zdrav človek bi lahko vsaj
e n k rat v življtsnju dal
kri.«
ANA VITKOVIC

To stran ste^iapisali sam ih - To strah ste napisali sami! — To stran ste napisali sami!

Vozniki, ki so že m islili, da so navajeni na vse pasti letošnje zime, še bolj pa so
se veselili, da je m raz že popustil, so bili razočarani ob novem snegu in zadnji
poledici. V nedeljo, 15. februarja, je zapeljal s ceste pred Ortnekom Zvonko Žagar
iz Ljubljane z avtom obilom NSU 1200, v katerem sta bili tudi njegovi 4-Ietna hči
in žena. V avtomobilu ni bil nihče poškodovan, sosedje iz Velikih poljan pa so
jeklenega konjiča potegnili na cesto s parom konj. Franc Modic je dobil za ta
posnetek nagrado za fotografijo tedna.

OB ODGOVORIH VODJE VZDRŽEVALNE SLUŽBE FRANCA POVŠETA

Resnica in ne „dramatiziranje"
Cesta Šentjanž-Krmelj je tako zdelana, da »vpije« po modernizaciji

Prosim Vas, tovariš ured
nik, da v eni izmed prihod
njih številk Dolenjskega Lista
objavite moj prispevek, ki
naj bo eden izmed odgovorov
na članek »O divjadi na Ko
čevskem«, objavljen 29. ja 
n uarja.
Sem odbornik občinskega
zbora
občinske skupščine
Kočevje že tre tjo m andatno
dobo, učitelj
in ravnatelj
centralne osnovne šole v Va
si — Fari sedem najsto leto
te r član in predstavnik družbeno-političnih organizacij v
kraju in v občini, zato zade
ve, o kateri govori om enjeni
članek, nekoliko bolje po
znam. K er sem še dom ačin
in sem na lastni koži občutil
predvojni, vojni in povojni
razvoj, sem iskreno vzljubil
svojo domačo grudo, svoje
ljudi, predvsem pa vso m la
do generacijo, ki se ves čas
po vojni, druga za drugo, v
neenakih pogojih dela p ri
pravlja za življenje, pa je
kljub vsemu poštena, delav
na inteligentna in u stv arjal
na dom a in v tujini.
Čutim dolžnost, da na neka
tera boleča vprašanja v im e
nu vseh prizadetih dam ja 
ven odgovor.
Avtor omenjenega članka
ter vsi »botri« in »strici« naj
mi ne zam erijo, če jim po
vem, da se taka k ru ta res
nica o divjadi na Kočevskem
ne sme in ne m ore več zavi
jati v šale.
Ko govorimo o divjadi na
Kočevskem, govorimo o ob
stoju prebivalcev na tem ob
m očju. To ni nobena bajka,
ne glede na to, da so se
danjem u
stan ju botrovali
tudi drugi činitelji in inte-

V
Tržišču, Šentjanžu in šecev. Ponekod v svetu im ajo razširiti, da bo mogoče srenekaterih krajih v tem delu običaj, da mora cestna upra čavanje vozil, in podobno.
sevniške občine skorajda ne va povrniti stroške, če je
Ob te j priložnosti naj om e
m ine sestanek, na katerem zakrivila zam udo pri prevozu nim o še m ost čez Mirno pri
ne bi hudo kritizirali slabe na delo.
Tržišču, čez katerega preva
ceste Šentjanž — Sevnica. Na
Prizadeti ljudje ne kritizi žajo mnogo večja bremena,
tem obm očju živi nad 4000 rajo tjavdan, zato bi bilo kot je to dovoljeno. Krmeljprebivalcev, ki so vezani na treba poskrbeti, da bi za to slca METALNA je priprav
prevoz z avtobusi.
zelo obrem enjeno cesto na ljena prispevati za gradnjo
Navzlic stalnim pritožbam menili več denarja. Že več tega m ostu, vendar doslej
pa se razmere niso sprem e let sm o priča različnim iz Cestno podjetje Novo m esto
NI NUJNO,
nile že nekaj let. š e več: ce govorom. Prepričani smo. da ni dalo niti odgovora, kako
da
se
uredništvo Dolenj
bi
bilo
že
z
razmeroma
m
ajh
bi
obnovili
most.
stišče je tako uničeno, da
skega lista strinja z vse
tako rekoč kar vpije po m o nim i stroški mogoče narediti
mi sestavki, ki so objav
D. DEBELAK
dernizaciji. Po dolini Mirne vsaj najnujnejše: ublažiti ne
ljeni na tej strani — K
K rm elj,
vozi do 700 vozil na dan, varen ovinek pred Jelovcem,
prispevkom, ki jih pošilja
od tega 14 rednih avtobusov,
te za objavo v našem te
ki prevažajo ljudi na delo.
RADI BI ZVEDELI
dniku. pripišite svoj celi
Cesta je za sedanji prom et
naslov, sicer ne pridejo v
preozka, razen tega pa pre
poštev za tisk Na poseb
pletena z ozkim i ovinki, ki
no željo pisca lahko osta
povzročajo težave pri srene njegovo pravo ime za
čavanje vozil — predvsem v
javnost tajno (podpisali
zim sk e m času.
Zakaj ni poskrbljeno za prevoz šolarjev?
ga bomo s kraticami ali
Bralci se čudim o nedavni
kako drugače), vsekakor
2 e 1. novem bra lani je bi več. Kje j'e vzrok, da za p re
pa je pred sodiščem za
izjavi delovodje Franca Povlo
rečeno,
da
bo
dodeljen
voz
šolarjev
še
ni
poskrblje
resničnost napisanega od
šeta iz Sevnice, da je pri
no,
nam
ni
povsem
znano.
avtobus
za
redni
prevoz
šol
govoren predvsem sam.
tem preveč »dramatiziranja«,
skih
otrok
na
progi
Ju
rjev
i
k o so zasavski rudniki prav
Na tem obm očju je nad 50
UREDNIŠTVO DL
zaradi slabe ceste hoteli uki• ča—Ribnica. Vse do danes šolarjev, ki vsak dan hodijo
pa
je
ostalo
le
pri
obljubi.
niti prevoz rudarjev na delo.
peš ali se vozijo s kolesi po
Taka trditev najbrž ni na
Otroci iz Jurjeviče im ajo 4—6 km daleč. V prašujem o: resi. Dejstvo pa je, da se
m estu, saj nobeno podjetje nad 4 km do šole, iz sosed kakšni so lahko njihovi učni sam o od obljub in upanja
ne m ore trpeti zam ud delav nje vasi kot pa celo 6 km in uspehi in kakšno bo njihovo ne da živeti tudi v nekdaj
zdravje, saj m orajo v šolo ponosni, prirodno zelo lepi,
sedaj pa um irajoči Koipski
ob vsakem vrem enu? f
in C abranski dolini.
Radi bi vedeli, kako upo
Ce kdo meni da so te
števajo vse to prosvetni de resnice plod
napihnjenega
lavci šole v Ribnici p ri oce pripovedovanja ali
lokalinah? Naši otroci im ajo do stičnih teženj, ga vabim, naj
šole
daleč,
nekateri
pa
le
ne
se sam prepriča, se pogo
Pogovor z Angelo Bec, doma iz Brega pri
kaj sto m etrov ali še toliko varja s starši in o troki te r
Zidanem mostu, dolgoletno naročnico knjig
ne.
ostalim i prebivalci vseh va
Prešernove družbe
Drage
K ako m orem o od otrok za si in zaselkov, od
htevati nekaj, če jim pa ne prek Osilnice do Fare, BaO biskal sem Angelo Bec,
»Knjige Prešernove d ru 
uredim o tistega, k ar Jim p ri njaloke in Predgrada. Ja s
kuharico v znani lju b ljan 
žbe so m i zelo všeč. Po
pada?
So naši otroci m anj no sliko bo dobil tudi iz
ski gostilni »Pod lipo«, do.
sebno letošnja zbirka, v
vredni, k o t drugi? Cernu pla zapisnikov zborov volivcev,
m a z B rega p ri Zidanem
kateri so tu d i zgodovina
čujem o davke in vsi zaposle k je r že leta in leta razprav
m ostu. 2e nad 15 le t Je
slovenskega naroda, slo
ni v pod jetjih po 2 o dstotka ljam o in sklepam o o p ro 
tudi naročnica D olenjske
varček tu jk in knjiga o
od m esečnega dohodka za blemih.
zdravju. Med P rešernovi
ga lista, ki ga še njen oCe kdo n« verjam e, da
šolstvo? ( 2-odstotni sam opri
m i knjigam i pogrešam več
če v 99. letu staro sti rad
spevek gre za gradnjo do divjad resnično ogroža p re
jem lje v roke.
del tu jih slavnih književ
graditev in oprem o šol in ne bivalce tega področja, naj
nikov.«
»Zakaj si vzljubila lepo
za prevoze. O pom ba uredni se zglasi p ri starih lovcih:
»Katere zbirke im aš na
slovne knjige?«
Sim ončiču v R ajšolaj, Rauštva).
svoji knjižni polici?«
»Ko sem prišla p red še
hu v Delaču, Gladu iz Ogra
»Moja zbirka sicer ni
N
ekateri
uslužbenci
občinstim i leti v L jubljano v
je
Ferbežarju iz Bosljive
velika,
m
i
Je
p
a
toliko
bolj
ske
skupščine
R
ibnica
m
eni
službo, m esta nisem poz
loke, P ojetu iz Trave in p ri
dragocena. Im am zbirko
jo, da je vse to stv ar šole, vseh tistih, ki so za las re
nala, zato se m i Je zdelo
Angelina, Zlati Paun, Te
sam a šola pa se sklicale na šili svoje življenje. O tem
dolgočasno. V tem času
odora, Biblioteka. Knjige
občinsko skupščino in po lahko povedo tudi K larič
m i je postala lepa knjiga
so m i zelo p ri srcu in jih
dobno.
najboljša prijateljica.«
iz Potoka, Jakšič iz Slavposojam bratu,, ki Je m or.
Zelja staršev in tudi otrok skega laza, Južnič iz Fare,
n a r n a prefooooeanski lad 
»2 e več k o t 10 let sl n a 
Je, da se ta zadeva čim prej dr. Nikolič iz Vasi, Podržaj
ji, k je r m u k ra jša jo pot
ročena n a knjige P rešer
uredi, sicer bomo prisiljeni (veterinar) iz K očevja te r
n a dolgi vožnji po mol-ju.«
nove družbe. K aj pogrešaš
S. SKOČIR
iskati in uveljaviti svoje p ra  vsi, ki so pod silo razm er
? tej zbirki?«
in
vice drugod.
K. F. še vedno ostali dom a

Ce sem obljubil, še nisem dal

Knjigo vzljubila v samoti

gledajo,
kako
vsak dan
propada to, za kar so vse
življenje delali.
Prav tako lahko mnogo
zve od vseh tistih, ki so tu
di zaradi divjadi danes po
vsej širni domovini in v tu 
jini ker jim taka gospodar
ska -politika dom a ni nudi
la nobene bodočnosti,
če
prav bi najraje delali in
u stvarjali tu.
Vsak poskus, da bi pre
prečili propadanje kraja in
ljudi, j e bil v kali zatrt in
nič ni pomagalo, da so ljud
je vedno znova in znova za
htevali jasen program raz
voja tega območja. Vasi in
posestva propadajo, zemlja
^e postala nezanimiva
za
družbo
in
posameznike.
Vsak dan je več najrazlič
nejše divjadi, pred katero
ni varno prav nič. Nihče se
niti potruditi noče, da bi
ugotovil
življenjske pogoje
vsaj za te ljudi, ki bodo
m orali ostati tu.
Prav zaradi tega me toli
ko bolj vznem irjajo površ
ne ugotovitve in pretirana
skrb za divjad na -Kočev
skem . Ko vsako leto hodim
po službeni dolžnosti
po
tem obm očju, vedno znova
in znova ugotavljam ogrom 
no škodo, ponekod pravo
opustošenje,
na
zasejanih
njivah, v sadovnjakih, na
zelenih površinah, na drev
ju v gozdu. Ugotavljam, ko
liko dela so ljudje vložili za
zavarovanje svojih posevkov
pred divjadjo, a vse nič ne
pomaga.
Koliko
prečutih
noči je bilo potrebno ter
koliko trdega dela — včasih
m orajo nekateri ljudje sa
diti večkrat, ker jim divjad
pobere seme z njive — in
skrbi, pa je v eni noči div
jad
vse
uničila! Koliko
strahu prestanejo otroci in
koliko napora vložijo tisti
starši, ki m orajo vsak dan
zaradi medvedov sprem ljati
otroke do šole ali avtobus
nih postajališč in jih po
končanem pouku spet priti
čakat! Takih prim erov je
na žalost veliko.
š e in še bi lahko našte
val. Prepričan pa sem , da
ljudje za vse to ne dobijo
povračila, zato se upraviče
no sprašujejo, za koga de
lajo in kdo živi na njihov
račun.
O vseh
teh
problem ih
smo v im enu ljudi sprego
vorili
tudi
na občinski
skupščini in zahtevali jasen
odgovor na ta vprašanja:
Kakšen
je resnični stalež

divjadi na Kočevskem
r
lovskih družinah in v gojit
venih loviščih? Kakšno ško
do dela divjad na Kocev
skem in kaj dobi km et po
vrnjeno? Kam se steka de
nar od odstreljene divjadi,
kako se deli, koliko dobiva
občina in koliko
ljudje?
K akšen je gospodarski uči
nek lovskega gospodarstva
na Kočevskem, če prim er
jam o vse dohodke in vso
škodo, ki jo divjad resnično
napravi
na
zasebnih in
družbenih površinah?
K a
ko je
z resničnim samo
upravljanjem v lovskih dru
žinah in v gojitvenih lovi
ščih? Kaj perspektivni pro
gram
razvoja
Slovenije
predvideva za razvoj. Kočev
ske in kaj za to območje?
Kdaj se bo tudi to območ
je odprlo z dobro cesto in
omogočilo gospodarski raz
voj na vsem
območju od
Ljubljanskega
b arja
do
Kolpe? Zakaj imamo 25 let
po vojni na Kočevskem še
vasi brez elektrike,
pitne
vode
in
drugih osnovnih
pogojev za življenje? Zakaj
ob sprejem u lovskega pro
gram a za leto 1970 ni bilo
odgovornih
predstavnikov,
da bi dajal;
pojasnila na
odborniška vprašanja? Kdo
bo odgovarjal, , če medved
ubije otroka ali če se zara
di slabih cest znajde šolski
avtobus v strugi narasle
Kolpe ali na pečinah neza
varovanega
in
nevarnega
Čolnarskega klanca?
O gornjih vprašanjih sm o
obvestili vse
prizadete in
republiko pravega odgovora
pa nism o dobili od niko
der!
Zato se sed aj sprašujem :
kaj naj bi še več storili
občinski odborniki in pre
bivalci teh krajev, da bj se
stanje popravilo, ko pa smo
vse svoje moči in
samoupravljaliike
pravice
in
dolžnosti
izkoristili
do
kraja?
Ostane nam še sam o po
slednje vprašanje: do kdaj
si bomo
sam o prebivalci
teh območij prizadevali, da
bi zaustavili propadanje tega
obm očja, ki je po svojih
prirodnih lepotah in po svo
ji
zgodovinski
preteklosti
vredno mnogo večje druž
bene pozornosti in izdatnej
še m aterialne pomoči v ča
su burnega družbenega in
gospodarskega razvOj’a naše
širše socialistične
skupno
sti?
FRANC VOLF
osnovna šola Vas—F ara

Lubi muji brauci!
Prejšn teden sm m u en
hudu slab dan. K uker usak teden sm se tud zadnč
odpravu u m estu deb zpedu kuga je k e j nouga pa
sm si reku de bodo narbrž narveč vedel glih pr
Dolenci. K u sm pa ke
pršu se m e je pa že na
urateh zdelu de nej taku
ku ker ponavad. Uni tuvarši
kater u cajtenge pišejo so
letel sm pa ke po hodni
k i pa neke) šušlal m ed sa
bo pa k r cele kupe pa
pirja so sabo vlačil.
Pr ta prveh urateh je
taku ropotalu ku ker u
kakšen fabrik de sm se
r m alu ustrašu. Pa nej
lu nč druzga ku ker kakŠneh pet mašine po katereh so tuvaršice in tu 
varši taku z rokam i toukel
ku ker de se grejo kedu bo
katero prej razbu.
Za ta drugem uratem je
biu m ende pa ceu hudič
sej se je še vn slišalu taku

močnu govorenje de se
sploh n esm upau naprej.
Danes pa tu k ej res na
bom nč opravu sm si mislu pa sm šu sej m e še
hal neso uzel.
Pol sem pa gruntou ku 
ga n ek zdej tu pom en.
Napravu je m n esm neč u
cajtenge jeh n esm dau pa
tud Dolenca nesm odpovedou čeprou se je podražu. N esm m ogu več zdržat
pa sm Tini povedou kuga
m e tišči. Tina je en čas
gruntala pol je pa k r sko 
čila u lujt. S e j nej čudnu
je rekla sej veš de bodo
m el zdej eno velko pro
slavo. Mende bo drug tedn že dvajset let minilu
od takrat ku so ta pruga
Dolenca napisal.
Z dej pa ku m e j čakam
kuga bo drugeč u Dolenci
pisalu.
Vas lepu puzdraula vaš
M A R T /N E K BREZŠU L

Zemljo skupnosti
N a nedavnem zboru voliv
cev na T u rjak u so občani
predlagali, naj bi dobila n ji
hova krajevna skupnost zem 
ljo, ki jo je prevzel kom bi
n a t BARJE od AGROKOMBI
NATA G rosuplje . K rajevna
skupnost bi nato d a ja la zem
ljo v najem km etom in tako
im ela vsako leto nekaj last
nih dohodkov. Kaže pa, da
to ne bo mogoče, k e r je ze
m lja zdaj la st kom b in ata
BARJE. V endar jo nam erava
kom binat d ajati v n ajem
km etom . K om binat tu d i ne
bo v hlevih n a T u rjak u več
redil živine, am pak prašiče.

O DELU ZK V OBČINI GROSUPLJE

ZK iz življenja in za življenje
Prizadevanja komunistov bodo usmerjena v samoupravljanje v obratih,
v dolgoročni razvoj proizvodnje in v sprejemanje novih članov
Resolucija konference ZKS je bolj kot kdaj doslej
postavila pred kom uniste Slovenije odločno zahte
vo, naj se brez posplošenega besedičenja lotijo
stvarnih nalog, s katerim i se srečujejo v svojem
okolju. Tudi kom ite občinske konference ZK G rosup
lje se je kmalu po konferenci ZKS sestal in sprejel
delovni program, ki tem elji na resoluciji konference
ZKS. Nekaj več o tem programu je povedal sekre
tar kom iteja konference Grosuplje tov. Janez K o
ščak.

K om unisti si bodo m orali
letos veliko prizadevati za
pom laditev svojih vrst in za
povečanje
števila članov.
E no izmed
pom em bnejših
vprašanj, o katerem bodo
m orali načeti razpravo, je
turizem , za katerega je v
občini veliko naravnih po
gojev in zgodovinskih
te r
kulturnih vrednot, pa je vse
to prem alo uporabljeno ali
pa prem alo povezano.
V
terenskih organizacijah
se bodo m orali povsod za
vzeti za
delo
krajevnih
skupnosti in za delo orga
nizacij SZDL, ki ga bo tre
ba oceniti glede na to, ka
ko uresničujejo volilne p ro 
gram e.
m . J.

jah. Večina organizacij takš
nih program ov nim a. Od
tega pa so v veliki m eri
odvisni: štipendiranje, kad
rovska politika, naložbe, za
poslovanje pripravnikov in
tudi ves kom unalni razvoj
G rosupljega in drugih k ra 
jevnih središč v občini.
Zlasti se bodo moraili po
m uditi ob obratih
večjih
tovarn, k f nim ajo sedeža v
domači občini. V teh obra
Huda nesreča pri tih so kolektivi skoraj brez Novo gostišče v
Ivančni gorici
sam oupravnih
pristojnosti,
Ponikvah
čeprav ustvarjajo
nekateri
Poslovno
združenje za in
V
prom etni nesreči, ki se precejšnjo akum ulacijo.
V
gradnjo
IMOS
je zgodila 10. fe b ru arja po redu so te stvari edinole v d u strijsk o
poldne na avtom obilski cesti ob ratu IMP v Ivančni gori L jubljana je razpisalo grad
Delavka v skladišču suhe robe km etijske zadruge
p ri Ponikvah, je dobil hujše ci, m edtem ko se to ne bi n jo gostinskega objekta v
V PRODAJI FEBRUARJA!
Velike Lašče šteje butarice zobotrebcev.
poškodbe N ovomeščan Slav dalo trd iti za obrate RA Ivančni gorici p ri črpalki,
n a desni stran i avto ceste
^
—
(Foto: M. V esel)
ko V idm ar, pet osebnih av ŠICE,
ISK RE,
MODNIH iz sm eri L jubljana—Zagreb.
tom obilov pa je poškodova OBLAČIL in druge.
IMOS bo gradil novo gosti
nih. Škodo so ocenili na
OBISK V KZ VELIKE LAŠČE
V
sedežih podjetjih,
ki šče kot gradnjo za trg in
20.600 din.
išče kupce, ki bi ga bili p ri
Ivana T ecnerja, ki se je p ri im ajo ob rate v grosupeljski
pravljeni kupiti.
peljal iz L jubljane, je zanaša- občini, kažejo prem alo za
lo sem te r tja po zasneženi nim anja za sodelovanje pri
problem ih
v
cesti. Zagrebčan Nedeljko Ma kom unalnih
rušič je zato svoje vozilo us občini, za ureditev otroške
Občinska
tavil. Dolgo p a ni stal, ker ga varstva itd. Vsaka, še
Lani odkupili za 20 odstotkov več suhe robe - Plastika ne izpodriva suhe
ga je zadel kom bi B ranka tako m ajhna pom oč pa je
obvestila?
robe - Lesa za gajbe naj bi ne obremenjevali preveč
Občinska skupščina, ob
T urka in ga porinil v Tesner- grosupeljski občini, ki ničinska konferenca SZDL,
jev avto. Zanašalo je tudi nim a veliko denarja, zelo
Pred kratkim sm o obiskali direktorja km etijske v leto h itro narašča. P red osebni avto, s k aterim se je dobrodošla. Opaziti je tudi,
kom ite ZK S, kom ite ZMS
zadruge Velike Lašče Janeza Ilca in se z njim po lanskim je znašal okoli 5,5 za njim i peljal Italijan Ar- da se vsako poslabšanje na
in občinski sindikalni svet
govorili o odkupu suhe robe ozirom a izdelkov hiš m ilijonov din, lani pa že oko naldo Sacchi. Ko je bil Ita li tržišču zaradi
nem alokrat
v Grosupljem so se odlo
ne dom ače obrti.
li 6,5 milijonov. P rom et je jan na levi stra n i ceste, se je m ačehovskega odnosa
čili, da bodo začeli izda
m a
boljši in h itrejši tudi zaradi n ap ro ti p ripeljal Novomeščan tičnih podjetij pokaže n a j
jati inform ativno glasilo
Vaša KZ je imela lani nad met v primerjavi z letom n aših novih skladišč.
»Obvestila«, k i naj bi iz
Slavko V idm ar. Avtomobila prej prav v obratih v gro
polovico vsega prometa s su 19f»8?
hajalo enkrat na mesec.
supeljski občini.
Kako vpliva zadruga na sta trčila.
ho robo. Kakšen je bil proP rom et s suho robo iz leta proizvodnjo suhe robe?
Glasilo naj bi bilo za za
četek razmnoževano na
S proizvajalci se dogovori
stro j v 500 izvodih, vsaka
m o za proizvode, količino in
številka pa naj bi imela
rok izdelave.
SEDANJA GASILSKA OPREMA JE DOTRAJALA
10 strani. Pobudo je treba
In kako imate urejeno pro
vsekakor pozdraviti, saj
dajo?
lahko razberemo, da v ob
Letos
se
grosupeljskim
kmetom
obetajo
boljši
Za Jugoslavijo im am o la st
čini čutijo potrebo po ob
pogoji
za
nakup
traktorjev
in
kosilnic
no p rodajno službo ozirom a
veščanju občanov. N ajbrž
Na občnem zboru gasilcev Dvorske vasi 2. febru tri trgovske potnike. V drža
pa si niso na jasnem, ka
Prodajalce
rep ro d ukcij letos še 10 takšnih tra k to r
vi ni večjega kraja, kam or ne
arja so spregovorili o nadaljnjem delu društva.
ko zahtevne naloge so se
Na
obm očju
enote
bi prodajali suhe robe. Ra skega blaga za km etijstvo, jev.
lotili in kako težko jo bo
ki
jih
im
a
n
a
svojem
ob
im
ajo
km
etje
zdaj
25
do
30
Dogovorili so se, d a bodo oprem e, oprostili biološke zen tega pa na leto izvozimo m očju enota za kooperacijo
takšen listič izpolnjeval.
trak
to
rjev
raznih
vrst,
veči
letos kupili novo m otorno am ortizacije. P odjetje je p ro  za okoli 900.000 din tega AGROKOMBINATA B arje v
Dodamo lahko še to, da
nom
a
starejših
izvedb,
ki
brizgalno in sintetične ga šn jo zavrnilo in darovalo d ru  blaga.
niti ne bo poceni, kot m or
grosupeljski občini, so do so jih kupili na razproda
silske cevi.
da m islijo. Da bi se laže
Je kateri proizvod po va bro založene z vsem, kar jah. Razen teh uporabljajo
štvu 1000 din. U pajm o, da
odločili, kako se ravnati
Združeno šem mnenju slabo plačan?
Gasilci ne dobivajo nobe bo v p rihodnje
km et potrebuje. V teh p ro  še kakšnih 10 traktorjev v
pri obveščanju občanov,
nih dotacij, zato so odvisni KGP le sprem enilo svojo od
N ajbolj občutljivo je to pri dajalnah je dovolj zaščitnih zasebnih peskokopih.
Pri
pa naj preberejo ko m en 
od svoje iznajdljivosti. Tako ločitev ln dru štv u omogočilo, sadnih zabojih (gajbah). Gle sredstev, sem en,
um etnih zasebnikih je tudi
veliko
tar na 1. strani imše da
so v p reteklih letih že zbra d a bo prišlo do potrebnega de na odkupno ceno lesa m e gnojil, pa tudi raznih m a n j kosilnic in puhalnikov in
našnje številke, ki ne ve
li denar s p rirejan je m vese denarja. Splošna družbena ko nim , da c&ne sadnih zabojev ših naprav in strojev, ki m orda bo letos že vsaka
lja sam o za delovne orga
lic, a ga je prem alo za vse ris t je, če so gasilska d ru š ne bi sm eli obrem enjevati z km etu olajšujejo delo.
tre tja km etija im ela kosilni
nizacije!
tva p rim em o oprem ljena in biološko am ortizacijo.
potrebe.
Letos
bodo
zasebnim co BCS.
P ri Združenem KGP Ko usposobljena za h itro pom oč
Je plastika suhi robi resen km etom bolj ko t do zdaj
čevje so zaprosili, d a bi km e p ri reševanju ljudi in d ru ž konkurent?
kreditirali
nakup
k m etij
te, ki so pripravljen i d aro  benega prem oženja.
strojev.
T raktorje
Ne. Vpliva le na m anjši skih
vati les za nabavo gasilske
V. S.
p ro m et i leseno posodo (šk a znam ke ZETOR bodo lahko
4
da
fi). P ri ostalih predm etih pa kupovali km etje tako,
opažam o, da nekateri leseni bodo ob nakupu plačali 40
odst. kupne vrednosti v go
celo izpodrivajo plastične.
J. PRIMC tovini 60 odst. pa jim bo Pohvalna prizadevanja enote AGROKOMBINATA
k red itirala enota na dve le
Barje v Grosupljem za povečanje molznosti
ti. Tudi kosilnice BCS bo
■ ■ ■ GIBANJE
PREBIVAL čakujejo namreč več prometa po Predavanja za kmete
do lahko kupovali pod ena
STVA — Na območju matičnega glavni cesti, ki gre zdaj prav
E nota AGROKOMBINATA
Pri rejcih je adaj 250 ro
urada Velike Lašče sta januarja skozi Velike Lašče. Menijo, da bo
kim i pogoji, le da bodo m o
K m etijska zadruga Velike
B arje za kooperacijo v Gro dovniških krav sivo rjave
umrli Ivana Perušek,
socialna pftvečani promet zahteval, naj se
rali
60
odst.
vrednosti,
ki
Lašče
bo
v
fe
b
ru
arju
in
m
a
r
podpiranka iz Žage 4, stara 76 let, pri Velikih Laščah zgradi obvozna
supljem se že nekaj let p ri pasm e A rodovnika in oko
cu organizirala za km ete več jo k red itira enota, plačati zadevno ukvarja s pogod
in Kristina Polzelnik, gospodinja cesta.
li 750 krav iste pasm e, ki
iz Velike Slevice 15, stara 56 let.
do konca leta, ▼ katerem
■ ■ ■ OKAI) DOBI LETOS predavanj o živinoreji p o lje
beno
proizvodnjo
mleka. so pod B kontrolo. Boljše
Rojstev ni bilo.
;
STREHO — Obnovitvena dela. ki delstvu, čistoči m leka, g rad
bodo
kosilnico kupili, v
O dkup m leka je na obm oč molznice, ki so adaj pod B
■ ■ ■ TRANSFORMATOR PRI- jih opravlja na turjaškem gradu
dveh obrokih. Za
druge
KI-OPIJEN — Novi transforma Zavod za spomeniško varstvo, ni n ji in obnovi hlevov in d ru 
ju enote glavna dejavnost. kontrolo, nam eravajo letos
m
anjše
stro
je
ni
kreditov,
gem.
Predavanja,
ki
bodo
tor na Turjaku je priklopljen. so zastala 'niti pozimi. Grad je
Posledica skrbi in prizade prem estiti - v skupino
A
Zgradila ga je kočevska enota Bdaj podzidan. Letos ga bodo spra sp rem ljana s film i, bodo v
pa tudi potreb n i niso, ker
S tem
bodo
vanj je, da se je proizvod rodovnika.
podjetja Elektro iz Ljubljane, ki vili še pod streho, da bo zaščiten. Robu, n a T u rjak u , v Velikih
km etje zm ore/o nakup z go
je dela tudi financirala. Dela so Po prvotnem programu bo v gra 
rejce
nja mlečka p ri zasebnih ži spodbudili preostale
tovino.
se nekoliko zavlekla, ker je dolgo du muzej in gostišče. Domačini Laščah in Dvorski vasi. M ar
vinorejcih v nekaj letih iz molznic, ki so pod B kon
trajalo, preden Je bilo odobrenih še ne vedo, kdaj bo ta načrt ca ali ap rila p a bo k m etijska
V
k ratkem bo dobila eno
trolo, k zam enjavi njihovih
redno razm ahnila.
30.000 din kredita za ta transfor uresničen in kdo bo imel v gradu zadruga organizirala v sode
ta
prvih 8 trak to rjev ZE 
mator.
gostišče.
Leta 1965 so na območj*u ierav. E nota AGROKOMBITOR.
Zanje
se
lani
km
etje
lovanju
z
AGROTEHNIKO
še
■ ■ ■ k d o RO GRADIL ČR
■ ■ ■ MESTNI STATUT Je
enote odkupili okoli 400.000 NATA B arje bo omogočila
PALKO? — Za gradnjo nove ben- treba uskladiti z občinskim in ne p redavanja o km etijski m eha
niso mogli ogreti. R ačunajo,
litrov m leka, 1. 1966 800.000 rejcem , ki bodo pripravljeni
cinske črpalke pri Raščici sta bila občinskega z mestnim, so izglaso
da bodo raizen teh 8 prodali
kar dva ponudnika: PETROL in vali na nedavnem zboru volivcev nizaciji.
litrov, lani pa že 1,416.000 li vzeti v rejo rodovniške sivo
ISTRA BENZ. Krajevna skupnost na Turjaku. Ljudje se namreč
trov. V enoti so povedali, rjave molznice A rodovnika,
je menila, naj jo zgradi 'tisti, ki boje, da ne bi dobivala mesfna
da se je zanim anje kmetov nakup teh krav z regresom .
jo bo prej postavil. Kaže, da bo skupščina vedno večje pristofnosti
to PETROL, ki je že zagotovil, in da bi bilo to v škodo podeželja
V
enoti so povedali, da
za proizvodnjo m leka pove
da bo črpalka stala še letos, kra in njegovega razvoja.
čalo predvsem zaradi spod bodo še naprej skušali do
jevni skupnosti pa je pripravljen
■ ■ B . . • IN SE ENA — Pes
budne cene, ki se ni sp re seči da bi rejci redili vsaj
dati o tem tudi pismeno zagoto Piko iz Dvorske vasi je napravil
vilo. PETROL je izbral tudi že svojemu lastniku precej sivih las.
m enila. Letos im ajo v n ačr po 6 krav molznic, ker je s
lokacijo. Vse pa kaže, da bo Ves teden (od 6. do 12. februarja)
tu povečati ceno za liter tem omogočena uporaba in
ISTRA BENZ gradil črpalko v ga ni bilo domov. Piko sicer ni
m leka od 0,10 do 0,12 d i gospodarni izkoristek molz
Dobrepoljah.
lovski pes, vendar ^pravijo doma
narjev, specializirati koope nih naprav. Rejcem rodov
■ ■ ■ ZANIMANJE ZA CE čini, da je precej boljši, ker podi
STO — Tudi v Velikih Laščah se vse od močerada do medveda in
rante, jim pom agati s ple niških krav pa bodo zagoljudje zanimajo, kdaj bo posodob celo ptiče. Zdaj je spet vse v re
m ensko živino in jih opre boviili prodajo tedet pod na
ljena cesta Kočevje—Brod na Kol du. Ugotovili so. da se Je Piko
m iti z m olznim i napravam i. zivom plem enskih telic.
pi oziroma do Delnic. Takrat pri- potepel, ker se Je ženil.
Razen
številnih drobnih,
skoroda vsakodnevnih n a 
log so p red 380 kom unisti,
ki jih povezuje občinska or
ganizacija ZK G rosuplje, v
ospredju n ekatere pom em b
nejše. K ar najbolj se bodo
m orali zavzeta za izdelavo
srednjeročnih in
dolgoroč
nih program ov razvoja
v
svojih delovnih organizaci-

Odkupijo vedno več suhe robe

Veliko zanimanje za stroje

Ni denarja za novo opremo

Mleka je za 4 - krat več

VELIKOLAŠKI DROBIŽ

P O
n o

O H M U
V
p e e p o tH C ...
Mikčev kozolec-dvojnik v
črm ošnjicah pri Stopičah je
v soboto, 31. januarja dopol
dne, zajel »požar«. Med gasil
nimi enotami, ki so prihitele
na pom oč, je bila tudi deseti
na iz NOVOTEKSA. Seveda
tokrat ni šlo zares, bile so
sam o vaje. Vendar so se fant
je hitro zasukali in v pičlih
4 m inutah napadli ogenj, ki
so ga bili zanetili sam i prav
blizu kozolca.
1. Zbrani gasilci
NOVOTEKSOVE desetine posluša
jo povelje desetarja Franca
Sitarja, ki jih seznanja z m e
stom požara in z odločitvijo
o načinu gašenja.
2- Sesalne cevi so težke,
vendar jih m ora gasilec čim-

prej spraviti do m otorne
brizgalne.
3. Prenosna m o tom a briz
galna mora na rokah do vo
de; gasilci so jo hitro spravili
v tek, kajti ogenj ne prizana
ša4. Zapadel je nov sneg, tež
ko gre v breg. Vendar mora
sel čimprej izvleči B cevi do
trojaka.
5. Pri trojaku gasilec pri
ključuje C cevi, ki so jih na
padalci že povlekli do m esta
požara.
6. »Vodo daj!« Gasilca sta
se spoprijela z ognjem, s cur
kom sta spretno poiskala
m esto, kjer sta prišla požaru
najprej do živega.
(Foto: Slavko Dokl)
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Vladimir Bajc, rojen 1935,
pravnik. Objavljenih ima že
nad 30 humoresk. Tiskane so
v Dolenjskem listu, Tovarišu,
Nedeljskem dnevniku in Pav
lihi.

Dhtvit: PtCARJEVA
RAZSTAVA KARI
KATUR
Drevi ob 18. uri bodo v
Mestni galeriji v L jubljani
odprli
zanimivo razstavo
znanega k arik atu rista B oru
ta Pečarja, ki bo ta k ra t po
kazali nad 300 k arik atu r in
40 kompozicij, na katerih pa
je vsaj še nadaljnjih 300
znanih kulturnih, političnih
in drugih javnih delavcev.
Okoli 15. m arca bo izšla tu 
di njegova knjiga k a rik a tu r
»Obraz — zarisan v čas«, v
kateri je zbrail svoje delo iz
zadnjih 15 let.

Trebnje: zdaj še
Mandič in Mihelič
Kom aj so se zaprla vrata
Plem ljeve razstave v obeh
avlah trebanjske osnovne šo
le, odbor T abora slovenskih
sam orastnikov že prip rav lja
novo razstavo. M inuli teden
je na svoji seji sklenil, da bo
pripravil razstavo Pere Man
diča iz Sanskega m ostu in
Poldeta M iheliča iz Litije,
dveh starih znancev ljubite
ljev naivne um etnosti. Raz
stavo bodo odprli v soboto,
21 . m arca, v osnovni šoli v
T rebnjem .

Dekleta,
prihajam...
Likovna razstava v Dolenjski galeriji, odprta na čast Prešernovemu spominu, je
vzbudila veliko zanimanje. Obsega olja, akvarele, risbe, intarzije in druge zvrsti,
ki so jih prispevali m ladi likovniki Marin Berovič, Danilo Jakovčič, Anton Vovko,
Branko Suhy in Anton Kumar. Posebno pozornost kažejo obiskovalci do Humar
jevih intarzij; Kraljevski lov (na sliki) je m ed najboljšim i razstavljenim i deli tega
ustvarjalca. (Foto: Ivan Zoran)

OČUVAJMO STARE SPOMENIKE PRETEKLOSTI

Obnovljeni gradovi v dolini Krke
Bodo obnovili Stari grad, Prežek, Hmeljnik in Gracarjev turn? Občinski
proračun sam ne bo zmogel težkega bremena obnovitve

L jubljanski zavod za spo G rad nam eravajo oprem iti s
m eniško varstvo je grad do stilskim pohištvom — sk rat
bro zaščitil p red razpadanjem ka, naj bi bil čim bolj po
in v naslednjih letih ga nam e doben nekdanjim časom . Te
ravajo obnoviti tako, kakor pobude kažejo hvalevredno
je
narisan v Valvasorjevi zavzetost za očuvanje starih
knjigi. Celo prizidek pred spom enikov naša preteklosti,
gradom bo nesprem enjen. In  obenem pa bo grad lahko po
vestitor je novom eški Dom- magal tudi p ri razvoju dole
invest, odkupila pa ga bo njskega turizm a.
Od številnih dolenjskih gra
novom
eška tovarna zdravil
Proslava v galeriji
KRKA, ki nam erava v njem dov bi veljalo v naslednjih
Dne 21. feb ru arja ob 16. u ri
u rediti med drugim tudi m u letih obnoviti štiri gradove:
razen Starega gradu naj bi
bo im ela novom eška šola za
zej farm acevtike.
zdravstvene delavce v Do
Pravijo, da bo grad obnov obnovili H m eljnik, G racarjev
lenjski galeriji zaključno P re
ljen 1972. leta, vrednost ob tu rn in Prežek pod G orjanci.
šernovo proslavo za svoje di
nove pa bo 4 m ilijone d in a r Velika arheološka izkopava
jakinje in grm sko km etijsko
jev. N apeljali bodo nam reč n ja na Otoku p ri Š entjerneju
šolo. N a sporedu bodo reci
tudi elektriko, uredili kanali nam reč kažejo, da je bil prav
tacije, p etje in prikaz sloven
zacijo te r razširili in asfalti ta okoliš že v starih časih
ske um etniške besede od T ru 
rali dva kilom etra ceste. zelo m očno železarsko sredi
šče, ki bi ga po besedah
b arja do danes.
arheologa dr. Vinka šrib a rja
P rireditelji so povabili tudi
lahko p rim erjali celo z nem 
književnika Franceta Bevka
škim p o ru rsk im ali porenm Severina ša li ja.
skim; Prežek -naj bi torej ob
novili in v njem uredili žele
»Neretva« pride marca Prosvetni delavec Janez Šterbenc uspešno vodi
zarski m uzej. N ačrti so tudi
šolsko
knjižnico
v
šentjernejski
šoli
Film V eljka B ulajiča »Bitka
za G racarjev turn , k je r je
na Neretvi« bo v novom eškem
zdaj spom inska T rdinova so
Gotovo je,
da im ajo v ven in drugd. N ajbolj iskana ba, vso veljavo in pozornost
kinu »Krka« na sporedu p red 
vidom a m arca. Za delo, ki Š entjerneju na osnovni šoli dela pa so Ukana, Sv. J rn , pa zaslužijo tudi poslikana
prikazuje boj za reševanje M artina K otarja eno najbo- Kekec nad sam otnim nrtz- vhodna vrata. Tudi H m eljnik
ranjencev v NOB, je veliko gatejših šolskih knjižnic v nom , zgodbe iz NOB in bi lahko postal izredno po
m em bna tu rističn a točka. Vsi
zanim anja. Pred kratk im je novomeški občini, saj je v praviljioe.
ti načrti so sicer lepi, a za
bila v Id riji slovesna prem ie n jej že. več *ot 7.000 knjig.
Knjižnico obnavljam o sko njihovo uresničitev p rim an j
ra tega film a v Sloveniji.
K er nas je zanimalo, kako
raj z vsemi novostmi. V glav kuje denarja. Občinski p ro 
dela knjižnica, smo o tem
nem sm o na tekočem, za- računi sam i ne bodo zmogli
vprašali
učitelja
Janeza
Zaploskali opereti šterbenca,
, .
...
_ , .
to nam bralcev ne m anjka. velikih investicij, zato bo po
ki je povedal na- „ ... .
, ,
.
.
J ,
. . .
’
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Knjižnica dela vsak dan ob treb n a širša družbena pomoč.
16. feb ru arja zvečer so No- slednje:
določenih
urah, po poseb Sodeč po tem , da so že za
vomeščam — prvič po dol
»Zanimanje za knjige je
gih letih — poslušali R. Be- med našim i učenci izredno. nem urniku za vsak razred.« čeli obnavljati žužem berski in
Kaj menite, od kod takšno trebanjski fh id , lahko upanatzkyja opereto v tre h de To kaže tudi podatek, da je
zanimanje za knjige v Šent mo, da stare priče, gradovi
ja n jih »Pri belem konjičku«, p ri bralcih več kot
1.500
v dolini K rke, ne bodo p ro 
ki jo je uprizorilo KUD F ran  knjig. V povprečju tma do jerneju?
padle.
ce P rešeren iz Trnovega. P ri m a vsak učenec dve kn;;gi
»Verjetno vam je znano,
reditev je privabila v dvorano razum ljivo, da berejo tudi da je v Š entjerneju bogata
Doma kulture 158 ljudi. Če starši in sorodniki. Učenci knjižnica, ki jo vrsto let
V torek »Zlata
vodi
tovarišica
prav obisk ni bil kdo ve ka veliko berejo za obvezno čti- uspešno
ko zadovoljiv, je bil ven vo, prav tako za Zupančiče Vlasta Tavčar. Poslanstvo te
mladina«
darle boljši kot zadnjič, ko vo bralno značito. Med n aj knjižnice im a poseben odmev
Mestno gledališče lju bljan
je bilo več nastopajočih kot bolj iskanim i p isate ,ii so tudi v naši knjižnici, k: si sko bo v torek, 24. feb ruarja,
Bevk, Finžgar, Verne, T ra kom aj u tira pot med boljše gostovalo v Novem m estu z
poslušalcev.
------------------ kultu rn e ustanove. P repričan Ig o rja T o rk a rja dram o v treh
sem , da se bo naša dejavnost d ejan jih
»Zlato
mladino«.
še bolj krepila, zlasti če bo- p red k ratk im so dram o p r
do prosvetni delavci
voljni vič uprizorili in je doživela
velik uspeh. Novomeška pred■ KONCERT ZA OSNOVNO- izbrana med 15 tovrstnimi deli delati.«
SOLCE — Pihalni kvintet ljub iz vseh republik.
S. DOKL stava se bo pričela ob 19.30
Valvasor pravi: »Grad Altenburg stoji na precejšnji
vzpetini, je prav trdno gra
jen. Vinograd, ki je tu zasa
jen, je vse hvale vreden, sad
je, ki ga v grajski okolici ro
dijo drevesa, je okusno, reka
Krka, ki šumi četrt ure od
gradu, pa nadvse cenjena.«
Dovolj za ponatis v prospek
tu, da bi bil Stari grad tako
obiskan in da bi si pridobil
vsaj podobno veljavo, kot jo
že ima Otočec. V neposredni
bližini Otočca bodo grad, ki
je bil nekoč rodna hiša zna
menitih
grofov
Starograj
skih, spet obnovili, potem
ko so ga med drugim tudi
požgali med drugo svetovno
vojno.

Knjižnica s 7.000 knjigami

Mali kulturni barometer

ljanske RTV je v soboto, 14. fe
bruarja, nastopil v novomeškem
Domu kulture. Koncertiral je za
učence osnovnih Sol »Janez Trdi
na« iz Stopič, »Katja Rupena« iz
Novega mesta in »Milka šobarNataša« iz Šmihela. Prireditev je
bila dobro obiskana. Sodila je v
okvir prireditev na čast slovenkemu kulturnemu prazniku.
■ AVLO OBNOVILI — Pred
kratkim so opravili nekatera ob
novitvena dela v novomeškem Do
mu kulture. Prepleskali so avlo,
taka dela pa bodo opravili tudi
v dvorani.
■ POPEVKA ZA EVROVIZIJO
— Strokovna žirija je odločila, da
bo jugoslovansko popevko na tra
dicionalni prireditvi »Pesem Evrovizije«, ki bo 1. marca v Am
sterdamu zastopala popevka »Pri
di, dala ti bom cvet« slovenskega
skladatelja Mojmira Sepeta. Po
pevko poje Eva Sršen. Pesem
»Pridi, dala ti bom cvet« je bila

■ ZA FESTIVAL KRATKECA
FILMA — Dokumentarec »Ko sem
bil majhen, sem bil zdrav in ve
sel« slovenskega avtorja Jožeta
Pogačnika je bil poleg še nekatemov izbran za tradicionalni festi
val kratkega filma, ki bo aprila
v Oberhausnu.
■ NATEČAJ ZA SPOMENIK —
Za izdelavo in postavitev spome
nika slovenskemu pisatelju Ivanu
Cankarju v Ljubljani bodo razpi
sali natečaj. To so sklenili po
razstavi idejnih osnutkov za spo
menik, ki so jih izdelali kiparji
Peter Černe, Janez Boljka in Mar
jan Tršar. Osnutki so bili nekaj
tednov razstavljeni v Ljubljani in
so bili precej ugodno sprejeti.
■ PRI JAVIJENIII
42 PRED.
STAV — Za 15. Sterijino po 2orje
v Novem Sadu se je prijavilo 31
dramskih ansamblov z 42 pred
stavami. Sest predstav so prija
vila Slovenka gledališča. Izbor bo
do naredili v kratkem.

Zopet pohvala za film
Film »Čemu«, ki so ga posneli kočevski ama
terji, pohvaljen na festivalu v Ljubljani
Na V II. festivalu am ater
skega film a, ki je bil 7. in
8 . feb ru arja v Ljubljani, so
avtorji film a »CEMU?«, čla
ni
kočevskega
Foto-kino
gluba, prejeli pohvalo.
Na festival j*e prispelo 64
filmov, od tega jih Je bilo
28 sp rejetih v konkurenco.
Podeljenih je bldo 9 nagrad
in 3 pohvale.

Pohvala je lep dokaz de
lavnosti in uspešnosti ko
čevskega Foto-kino
kluba,
ki se je po skoraj dvelet
nem spanju zopet prebudil.
Prebivalci Kočevja so lah
ko videli prem iero tega fil
m a na otvoritvi
razsl ave
um etniških fotografij
de
cem bra lani v Likovnem sa
lonu.
D. T.

Nosila je sodoben hlačni ko stim . Lasje So bili
sivo modro pob a rm n i in so padali nepočesani na
teme. Ustnice rdeče, oči ze le n e . . . Z roko je od ča
sa do časa segla k ustom in potegnila za žvečilni
gumi, ki ga je valjala po u stih . Zabingljal ji je po
bradi, nato pa ga je počasi spravila nazaj.
Hodil sem za njo in opazoval prijetno pozibava
nje. N isem videl, da se je nenadoma ustavila, in se m ■
se vanjo zaletel. Ozmerjala vie je z govedom. Spo
znal sem, da je sodobno dekle. Opravičil sem se ji
in ji ponudil sprem stvo. Sprejela je . N i koncu poli
sem jo lahko že poljubil in pobožal, sai ni važno,
kje.
Na prvi sestanek je zamudila, kot običajno za
m ujajo vse ženske. Ponižno sem jo vprašal, kam
bi šla.
»Bedak, če me povabiš, bi lahko vsaj to vedel,
kam greva.«
»Mislil s e m ..
m orda koncert, opera, razsta
va ...«
»Osel, kakšen koncert! Vzemi avto pa na Otočec!«
»Avtomobila nimaš, pa še na koncert m e vabiš!«
Zaklela je in odšla.
V prihodnje bom ravnal drugače. Pustil si bom
rasti dolge lase, bril se ne bom in zunanjost bom
zanemaril. Žvižgal bom za dekleti in sedel na vodilja,
ku na trgu Naslonil se bom na taksi in lagal, da je
m oj avtomobil. Kvanlal bom, p i l . . .
Dekleta, pripravite se, prihajam !

Koncert ribniških pevcev
Pevci se že pripravljajo na občinski praznik
26. m arca bodo prebivalci
ribniške občine slavili svoj
praznik. Spom injali se bodo
velike
zmage partizanskih
brigad nad Italijani v Jele
novem žlebu.
Na praiznični dan bo slav
nostna seja občinske skup
ščine, na večer pred prazni
kom pa bo v Ribnici slav
nostna akadem ija.
Največ bo prispeval
na
akadem iji
ribniški moški
pevski zbor, ki bo pripravil
celovečerni
program . Kot
zanim ivost naj
omenimo,
da bodo
ta k rat ribniški
pevci prvič predstavili jav
nosti novo S rebotn jakovo
stvaritev »Lončeni bas«.
Po
pripravah ribniških
pevcev za svoj celovečerni
nastop sodim o, da bo nji
hov koncert lepo doživetje
za vse ljubitelje lepega pet
ja. T okrat se bodo p red sta

vili občinstvu tudi v novih,
enotnih oblekah.
-r

Soneti nesreče
V petek, 13. feb ru arja zve
čer, je bila v nabito polni
gim nazijski dvorani v Ko
čevju akadem ija v počasti
tev Prešernovega dne. Provsem Prešernovim Sonetom
gram je bil posvečen prednesreče. O nastanku in pom e
nu teh sonetov je govoril po
slušalcem prof. R obert Pu
har, gim nazijski pevski zbor
pa se je pod vodstvom prof.
Miloša H um eka predstavil s
Soneti nesreče. Uglasbil jih
je prof. Hum ek.
Proslava Je bila posebno
zanimiva zato. ker je bila po
svečena le delu Prešernovih
pesm i, se pravi sam o Sone
tom nesreče.

A l'prav se piše...
Do zdaj komaj eden!
Bralci, ki jim ni vseeno,
kaj se dogaja z našo m a
terinščino, so nam p ritr
dili, da s pogovori o je 
ziku zapolnjujem o vrzel,
še več: soglašali so, da bi
lahko s takim i pogovori
pregnali iz knjižne in go
vorne slovenščine prenekatero spako. Seveda so
pravilno sklepali, da bi bi
lo to mogoče le tedaj, če
bi sodelovalo čimveč lju
di. Do zdaj takega sode
lovanja, žal, ni bilo; pač
je neki bralec poslal v
»obdelavo« izrezek iz to
varniškega glasila, to pa
je bilo tudi vse.
Pravimo, da ena lastov

ka še ne prinese pomladi.
S tem pa vas že vabimo
k sodelovanju. Sporočite
nam, na kakšne jezikovne
orehe ste naleteli, kakšno
»posebnost« ste slišali ali
prebrali; povejte, s čim se
strinjate in s čim ne. Na
vedite primere slabega,
neslovenskega
izražanja,
ki žalijo vašo ljubezen do
pravilne materinščine. Pre
pričani smo, da bom o z
vašimi nasveti, predlogi in
m nenji laže preganjali spakedranlce in druge jezi
kovne nečednosti, ki so si
prilastile dom ovinsko pra
vico v našem besednjaku.
l.Z .

LE*

Ni kulture za mladino
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Pritožba mladincev na kabinet predsednika
Dva kočevska
m ladinca
sta zaprosila v pism u, ki ga
je p rejel kabinet predsedni
ka republike »za pom oč v
zvezi z reševanjem k u ltu r
nega in družbenega življe-

Za dan žena - šahov
sko tekmovanje
Občinska konferenca ZMS
T rebnje bo organizirala ob
činsko prvenstvo v šahu, ki
bo 8 . m arca v T rebnjem .
Sodelovale bodo ekipe va
ških in tovarniških aktivov
ZMS, ki se bodo potegovale
za naslov občinskega prva
ka m ed ekipam i in posa
mično. Sah je v trebanjski
občini
precej
razširjen,
m ladi š'ahisti predvsem iz
M okronoga, pa so dosegli
tudi že lepe rezultate.
Ž.G.

V Krškem gre na bolje
Na nedavni letni konferenci
je občinska konferenca ZMS
K rško obravnavala svoje delo.
M ladinci niso mogli m im o
težav, zaradi k aterih so m ladi
n aredili m anj, kot bi lahko,
š e vedno je vmes prem ajhno
razum evanje za delo m ladega
človeka. T udi den arja za delo
m ladine je prem alo. Letna
konferenca je pokazala, da so
se starejši začeli zavedati, da
je treba m ladim pom agati.

ruja m ladine
v Kočevju«.
(V erjetno gre tu za m ajhno
pom oto in bi m oralo nam e
sto
»družbenega«
pisati
»družabnega« — op. u r.)
U rad za pro šn je in p ri
tožbe p ri izvršnem
Svetu
Slovenije je z dopisom z
dne 9. fe b ru a rja pozval ob
činsko kom isijo za p rošnje
in pritožbe, naj povabi oba
prosilca n a razgovor, ki se
naj ga udeleže tudi p red 
stavniki občinske konferen
ce SZDL, predsedstva Zveze
m ladine in drugi, ki lahko
prispevajo k boljšem u kul
tu rn em u in družabnem u živ
ljenju v "Kočevju.
J. P.

Zgubili so prostor
M ladina v šentlovrencu je
im ela svoj p ro sto r v dvora
ni, ki je last km etijske za
druge. K er le-ta p o trebuje
nove p ro sto re za skladišča,
so m ladino postavili na ce
sto. Ni čudno, da se šentlovrenška
m ladina
zdaj
sprašuje, kako 1 in kam , te r
je nad odločitvijo zadruge
zelo ogorčena. K ljub
veli
kim težavam so v zadnjem
času organizirali plesne va
je, vendar jih bodo m orali
sedaj prekiniti, k er nim ajo
prim ernega prostora.
t
Z. G.

Na prvem mestu „Mendozino“
Prejeli smo 240 kuponov. O dločili ste:
1.
2.
3.
4.
5.

»Mendozino« - Ivica Šerfezi, 82 glasov
»Čemu da živim« - M išo Kovač, 48 glasov
»Moj dom je zaprt« - Slaki, 21 glasov
»Mamici« - Slaki, 19 glasov
»Ljubi, ljubi« - Eva Sršen, 17 glasov

V naslednji številki vas bo
m o presenetili: znana pevka
zabavnih
m elodij
T atjana
G ros iz Šmihela p ri Novem
m estu bo izvlekla 3 izžrebane
kupone, nagrajencem pa bo
mo kot doslej poslali po pošti
lepe gram ofonske plošče.
Ta teden je prišlo v naše
uredništvo 240 kuponov. 2e
prve dni sm o lahko predvide
li, da bo na prvem m estu po
pevka »Mendozino«, ki jo po
je Ivica šerfezi, ker je n aj
več naših bralcev glasovalo
zanj. Do to rk a se je za om e
njeno popevko nabralo na
kupčku že 82 kuponov, kar
je doslej rekord. Mišo Kovač
je to k rat na drugem m estu,
Slaki pa se še vedno držijo
n a tretjem in četrtem m estu.
E va Sršen, o kateri bom o še
slišali; saj Je zm agala s po
pevko »Pridi, dala ti bom
cvet« na nedavnem izboru po
pevk za Evrovizijo, je to k rat
dobila sam o 17 glasov.
Ponovno vas m oram o opo
zoriti, da je treba kupone od
poslati pravočasno, pri žreba
n ju nam reč upoštevam o sam o
tiste, ki prispejo v naše u re d 

ništvo do torka. Kuponi m o
rajo im eti seveda tudi tekočo
številko, k ajti drugače rom a
jo v koš.
Žrebam o sam o 3 kupone,
gram ofonske plošče so na
m reč d arilo nekaterih podje
tij, ki p ro d ajajo tudi plošče
Pokazali so veliko m ero ra
zum evanja za naše nagrajen
ce, k a jti vedno nam d arujejo
najnovejše plošče, m i pa smo
jim zato zelo hvaležni.
Ta teden je žreb določil ta
kole:
1. M irko K ralj, Osojnik, Se
mič — Bela krajina, dobi plo
ščo »Malo reči treb a kad se
vola« — Gabi Novak,
2. D ara Božič, Zagrebška 18,
Novo m esto, dobi ploščo
»Mendozino« — Ivica šerfezi,
3. P eter Cemec, G erbičeva
(štu d e n tsk o naselje), L jublja
na, dobi ploščo »Voli me« —
Ljupka D im itrovska.
Plošče so darilo MLA
DINSKE K NJIGE, Novo
m esto, k je r lahko kupite
najnovejše plošče.

Ta te den s e m n ajraje po slu šal (a )

m elo dijo:

Im e In priim ek

Kraj

Pustno rajanje na
gimnaziji

_______________________

Rok: 23. februar 1970

Kupon št

Na športno zabavni prireditvi v Krškem, kjer so podelili pokale in nagrade naj
boljšim dolenjskim športnikom , je nastopil tudi trio HENČEK s pevcem a Vasjo
M atjanom in Tomažem Brankom. (Foto: M. V esel)

MLADINCI BODO OSVOBODILI LOVRENC NA POHORJU

v akciji „Svobodno Pohorje"
Na Pohorju bo v juniju akcija »Svobodno Pohorje«, ki se je bo udeležilo
približno 3.000 mladincev - Dolenjci ne bodo imeli svoje brigade
X I.
SNOUB
taborniška
brigada Miloša Zidanška in
občinska zveza
tabornikov
organizirata sk u p aj z ob
činsko konferenco ZMS Ma
rib o r akcijo »Svobodno Po
horje«, ki bo traja la dva
dni 6 . i n . 7. junija, udeleži
lo pa se je bo približno
3000 m ladincev.
Taborniki,
planinci, pripadniki aktivov
ZMS, počitničarji,
ljudska
tehnika in enote teritorialne
obram be, Partizan, 'strelske
družine, borci NOV, udele
ženci
predvojaške
vzgoje
ZROP in JLA bodo razdelje
ni v sedem skupin po po
krajinah. Od slovenskih po
krajin ne bosta imeli svoje
brigade sam o D olenjska in
Prekm urje.
Akcija je široko zastavlje
na, organizatorji so povabili
ZMS ki je dala svoje so
glasje in bila m nenja, da je
treb a še več takih akcij in

organiziranih pohodov, ne
zaradi zgodovine, am pak za
radi mladincev sam ih. Po
moč so obljubili tudi re
publiški sekretariat za na
rodno obram bo, republiški
odbor za vseljudski odboT,
republiški odbor ZZB NOV,
republiška konferenca SZDL
in ljubljanske garnizije, v
im enu katerih je obljubil
podporo akcije generalpol
kovnik Franc Poglajen.
Akcija bo potekala takole:
Sovražnik je
zavzel se
verozahodno Slovenijo, svor
bodno je ostalo le Pohorje,
kam or so um aknili skladi
šča, bolnišnice in
druge
važne objekte. Sovražnik je
okupiral
Lovrenc
na Po
h orju in stalno napada iz te
utrjen e
postojanke. Posto
janko je treb a torej uničiti,
še s t enot napade Lovrenc,
ga zavzame in osvobodi. Ko
je osvobojen, prired ijo eno

Lepi uspehi dramatskega krožka
Na novomeški osnovni šoli obiskuje dramatski
krožek 160 učencev, ki pripravljajo vse šolske
proslave ter sodelujejo na raznih prireditvah

te velik partizanski m iting,
ki naj pokaže dom ačinom
sposobnost in moč
naših
enot za obram bo domovine.
Udeleženci bodo priredili
v petek, 5. ju n ija zvečer,
m iting in prespali p ri dom a
činih. Brigade bodo zjutraj
odšle na m arš m im o
po
m em bnejših spom enikov in
obeležij NOB. š e isti dan se
bodo brigade pripravile na
bivakiranje, zakurile ogenj,
drugo opoldne p a bodo na
padle
in
osvobodile Lo
vrenc.
Akcija je pom em bna in
bo zajela obm očje celotne
republike. Politična naloga
ZMS je tudi usposabljanje
m ladine za obram bo dom o
vine, torej je treba
take
m ladinske akcije ceniti.
MILOVAN DIMITRIC

Nagrajeno bo naj
boljše glasilo
Predsedstvo
republiške
konference
ZMS ozirom a
center za obveščanje in prop a g o d o bo leto® razpisalo
^ j e S s k o ^ glasbo. Pri
ocenjevanju
bo
kom isija
upoštevala
‘ inform ativnost
prikaz življenja na šoli, koncept[ zunanjost in likovno
oprem o te r literarne
priSpev-ke. Za najboljše vliste so
predvidene nagrade.
M. D.

Na osnovni šoli K atje Ru- besedni zaklad, obenem
pa
pena v Novem m estu že ne- si krepijo vztrajnost, odločkaj let
dela d ram atski kro- nost in sam ozavest, k ar jim
žek, ki je m ed najuspešnej- pozneje v življenju sam o koŠimi na šoli. Šolski pouk je risti
razdeljen na dve izmeni, za
J. PREZELJ
to delujeta dve skupini d ra
m atskega krožka, ki ju z
uspehom
vodita
učiteljici
M ara G lonar in 'Slavica Canič. V obeh skupinah je več
kot 160 učencev in učenk
V Črnomlju je, prav tako kot v drugih podeželod 2 . do 8 . razreda.
Delo s tako velikim a sku
skih mestih, malo prireditev, zato ni čudno, da
pinam a j*e težko in zahteva
se mladina pritožuje, kako ji je dolgčas
veliko potrpežljivosti.. Teža
ve SO predvsem zaradi, sta- Med počitnicami smo na črnoveni ji,spoznavamnaše kraje,
Ijuro stnih razlik učencev pre- maljskih ulicah opazili nekaj no- di inobičaje. V Črnomlju
mi
vih mladih ljudi. MladiCmomaljje bilo
najprej
zelo dolgčas,
m ajhnih prostorov za vaje čani so jih sprejeli v svojo sre- Pogrešam zabave.Slišim, da mote r zaradi neenotnega urni- dino, zato nas je zanimalo, kako rajo mladinci hoditi ob sobotah
počutijo v Črnomlju in kakšno na ples v Metliko. Tisti, ki nimaka. K ljub težavam skupini se
mnenje imajo o svojih sovrstnikih, jo prevoza, seveda posedajo v goredno delata in z uspehom
■ (»IJA j e prišla v Črnomelj iz stilnah. To mi ni všeč. V Črno
melj bom vedno rad prihajal.«
p rip rav ljata šolske in druge Sombora. Takole je povedala:
mi je pripovedovan X. Y. — dekle, kl se ni ho
proslave. V program u im a la »Prijateljica
o Črnomlju, zato sem se odlo- telo predstaviti z imenom:
jo največ recitalov te r nekaj čila, da preživim letošnje zimske
»V Črnomlju sem že stara znank ratk ih prizorčkov. K er ni počitnice z njo v tem prijetnem ka. Tu imam sorodnike in še nebelokranjsKem mestecu, 2ivl.jenje koga,
ki mi
je zelo
pri
ustreznih
m ladinskih tek- se
tu razlikuje od tistega, kakršne- srcu. Doslej je bilo v Cmomstov in se otroci teziko VŽl- ga živim doma. Zdi se mi, da je lju vedno zelo lepo. Prijetvijo v vloge, ki so nam enje mladina zapostavljena, prepuščena no sem se zabavala, čeprav je to
sama sebi. škoda, da mladinci ni- v Črnomlju zelo težko. Mladi ni
ne starejšim , vadi d ram at majo prostora, v katerem bi se majo primernega prostora, kjer
ski krožek m anj iger.
zbirali.«
bi se družili in zabavali, gostilne
■ PETER je Mariborčan, star so prepolne v kinematografih pa
Novomeški
osnovnošolci
-let:
vrtijo dolgočasne filme. Mladi Čr
21
so im eli lani v Domu .kultu»V Črnomlju sem se ustavil ša nomaljci so zelo prisrčni.«
Minilo je samo nekaj tednov,
re k a r 32 javnih nastopov, mo mimogrede. Potujem po Slo
črnomaljska mladina je
dobila
ki so jih obiskovalci dobro
svoj klub. Ce bodo razvili pestro
ocenili. O troci in starši so s
klubsko dejavnost, se bodo v
njem dobro počutili domačini in
takim delom v d ram atskem
tisti, ki prihajajo semkaj na po
krožku zadovoljni. Učenoi si
čitnice.
TONI LATERNER
na š t e v il ih vajah bogatijo

Novomeški srednješolci so
organizirali
v gim nazijski
telovadnici predpustni ples.
Za dobro voljo je poskrbel
vokalno-instrum entalni
an
sam bel »Alfa Centavri«
iz
Ljubljane.
Telovadnica je
bila k ljub visoki cena vstop
nic (6 din) skoraj prem ajh
na. čep rav se j’e zabavalo
več k o t 200 m ladih plesal
cev, n i bilo n a plesišču no
bene
m aske
(izvzamemo
lahko sam o nekega m ladin
ca, ki si je privoščil neokus
no in neprim erno
pustno
potegavščino). Vsi so
bili
navdušeni nad dobrim in v
Novem m estu prvič p rika
zanim »light showom«. Po
dobnih prireditev z odlično
glasbo in svetlobnim i efekti
si m ladi Novomeščand še že
lijo.
M. G.

Veliko načrtov in
malo denarja
črnom aljska m ladinci želi
jo poživiti svoje delo in do
kazati, da so nekateri očitki
o nedelavnosti m ladih ljudi
tudi v njihovem k raju ne
upravičeni. V poletnih m ese
cih bodo organizirali sreča
nje hrvaške
in slovenske
m ladine na Vinici. V m arcu
bo v Č rnom lju kitariada, v
m aju p a tek po črnom aljskih
ulicah in pohod na G ornje
Laze. Odločili so se tudi za
dve prostovoljni akciji: za
ureditev gasilskega dom a in
organizacijo tedna čistoče v
m estu.
N ačrti so lepi in veliki.
Uresničili p a jih bodo lahko
le, če bodo im eli denar. 2 al
pa imaj'o zaenkrat obljublje
nega le toliko denarja, da
bodo izplačali osebne dohod
ke predsedniku m ladinske
organizacije.
TONI LATERNER

Mišo Kovač bo pel
v Metliki
P riljubljeni pevec zabavne
glasbe Mišo Kovač bo v so
boto, 7. m arca, pel v Metliki.
K oncert bo organizirala m et
liška konfekcija KOMET in

Tu je lepo, le dolgčas nam je

fa fe N a

bo ob 19. u ri v Domu PAR
TIZANA. Pevca bo sprem ljal
ansam bel Alegro iz Zagreba,
prireditev pa bo vodil Božo
Podkrajšek.

Na Senovem tudi
mladinski klub
Na sestanku m ladinskih ak
tivov Senovega (R udnik, Li
sca, vaški aktiv) so sklenili
ustanoviti m ladinski klub. Na
razpolago im ajo prim eren
p rostor, ki pa ga m orajo še
ured iti. N ekaj den arja naj bi
prispevala občinska konferen
ca ZMS K rško. Za pom oč so
prosili tudi krajevno skup
n o st Senovo. K lub naj bi bil
od p rt 15. m arca.

ŠE DVA DECI!

DEŽURNI
POROČAJO
■ OKRADEN V ČAKALNICI —
Prejšnji teden je bil v čakalnici
zdravstvenega doma v Metliki okra
den Vlado Rozman s Suhorja. Ne
znanec mu je vzel plašč, usnjene
rokavice in šal ter 40 din, ki jih
je imel v žepu.
■ UKRADLI INTARZIJO — Iz
OPREMALESA so sporočili, da
jim je nekdo v minulih dneh
ukradel intarzijo, ki jo je nare
dil novomeški intarzist Ciril Pod-

Franc N ose pred pogoriščem : »česa takega ne pomnim , pa sem že šestdeset let
na svetu!« (Foto: Ivan Zoran)

Strela iz snežnega viharja
je požigala v Rumanji vasi

fo^všok.

■ PREGNAL
VLOMILCA
—
Vratar samskega doma SGP Pio
nir v Novem mestu je 12. febru
arja ponoči pregnal dva moška,
ki sta poskušala vlomiti v samo
postrežno trgovino DOLENJKE v
Bršlinu. Ker pri samopostrežni tr
govini nista imela sreče, sta ne
znanca vlomila v kiosk DELA in
ukradla za 400 din raznih pred
metov.
■ UKRADLI SO MU KOLO —
9. ali 10. februarja je bilo 16-letnemu Janezu Bečaju iz Regerče
vasi ukradeno kolo izpred skladi
šča v Gotni vasi.
■ VLOM V MOKRONOGU —
14. februarja ponoči je bilo vlo
mljeno v gostilno Petra Deua v
Mokronogu. Storilec je razbil ku
hinjsko okno in zlezel v notra
njost. V točilnici je vzel 10 za
vitkov cigaret in 30 din, iz dru
gih prostorov pa flobertovko, us
njen jopič in volneno jopioo. Vse
ga blaga je vzel za 900 din. Deja
nja so osumili V. M., pobeglega
mladoletnika iz VPD Radeče, pri
katerem so dobili puško in druge
ukradene predmete.
■ TAT V ZIDANICI — V zad
njem tednu so ugotovili še eno'
tatvino vina. Neznanec je vlomil
pri 2dinji vasi v zidanico Alojza
Kuma iz Regerče vasi in odnesel
20 litrov vina. Dejanje še razisku
jejo.
■ SNEG OVIRAL PROMET —
Zaradi novega snega so miličniki
v sredo, 11. februarja, izločili iz
prometa na avtomobilski cesti vse
tovornjake s prikolicami. Zapora
za ta vozila Je veljala od 15. do
19. ure. Podobno se je zgodilo
14. februarja, ko je novozapadli
sneg spet oviral promet. Avtomo
bilsko cesto so za tovornjake s
prikolicami zaprli ob 19. uri, za
pora pa je veljala do 15. ure na
slednji dan.
M KOČEVJE: VINJEN OBLE
ŽAL — 10. februarja, ob 21.30 je
Alojz Samsa iz Kočevja vinjen
obležal na hodniku gostilne »Lo
vec«. Natakarice so se bale, da
bo umrl. Poklicali so miličnike,
da so ga odpeljali domov.
■ KOČEVJE: RAZSAJAL V GO
STILNAH — l l . februarja dopol
dne so miličniki odpeljali in pri
držali do iztreznitve vinjenega
Rudija Oštirja iz Kočevja, ki je
razgrajal po kočevskih gostilnah.
II KOČEVJE: NAŠLI SO MRT
VEČA — 12. februarja okoli 14.
ure so našli v zaklenjenem sta
novanju v Prešernovi ulici 14
mrtvega Jožeta Cetinskega, stare
ga 60 let. Bil je srčni bolnik.
Stanoval je sam, zato so njegovo
smrt odkrili šele po nekaj dneh.
■ STARA CERKEV: KAME
NJALI SO STARČKA — 13. fe
bruarja se je pritožil na postaji
milice v Kočevju 90-letni Franc
šnajder iz Konca vasi, da ga
vedno nadlegujejo neki otroci iz
Stare cerkve in da so ga celo že
kamenjali. Storilci so znani, a za
radi mladoletnosti ne moremo na
vesti njihovih imen, so pa to otro
ci iz neurejene družine.
■
KOČEVJE:
UKRADENA
LOVSKA PAST — Dva lovca iz
2elj sta se pritožila, da jima Je
bila ukradena past, ki sta jo na
stavila 12. februarja zvečer. Mi
ličniki so odkrili, da jo je ukradel neki mladoletnik, past pa so
vrnili lovcema.
« KOČEVJE: RAZGRAJAL V
KAVARNI — Zdravko Cop iz Ko
čevja je 14. februarja ob 21.10
razgrajal t kavarni in razbil šipo
ri vratih. Miličniki so ga odpeali in pridržali do iztresnitve.

Na pustni torek je do tal pogorel Nosetov skedenj, kozolec pa so komaj
rešili - Bilo je napeto, da so žarnice pokale . . .
■

H ud snežni vihar, ki je
dopoldne zbe
snel čez D olenjsko, je m a r
sikom u zagrenil pusta. Za
dolgo let si ga bodo zapo
m nili prebivalci Rom anje va
si, ki so imeli ta dan po
ž a r.■ Zgodilo se je n ek a j( k ar
za ta letni čas ni navadno.
Okoli 11.20 je iz belega
vrtinca švistnila strela in za
žgala Nosetov skedenj. Ko
zolec so kom aj obvarovali.
10. fe b ru arja

| »Šestdeset let sem že
na svetu, a česa takega ne
pomnim,« pripoveduje pogorelec F ranc Nose. »N ajprej
je udarilo v televizijsko an
teno na streh i Podržajeve hi
še, potem pa s suhim po
kom še v m oj skedenj.«
O stalo je m alo, bore m a
lo: nekaj ožganih stebrov in
prečnikov, ki jih je čez dva
dni pokril sneg. »Pa je bilo
lepo poslopje,« pripoveduje
Nose. »Notri sem imel k r
mo, slam o, šestdeset kosov
letev, slam oreznico, ročno či
stilnico za žito in ne vem
kaj še. Vse je šlo po zlu.
Ne_ p ro ti taki streli se ni
moči braniti.
Ko je počilo, je bil Nose

Smrt pod vlakom
72-letni Anton Blažič, upo
kojenec iz Trče vasi p ri No
vem m estu, je v ponedeljek,
16. feb ru arja, zju traj prečkal
železnico n a križišču pred
kandijsko postajo pod spuščeščenim i zapornicam i v tren u t
ku, ko je iz B ršlina p rih ajal
m otorni vlak. S trojevodja je
opazil Blažiča na tiru in ga
opozoril s sireno, česar pa
naglušni Blažič ni slišal. Vlak
je Blažiča zadel in ga vlekel
25 m p ro ti p ostaji, k je r je
izdihnil. Ugotovili so, da im a
odrezano levo roko, počeno
lobanjo in hude poškodbe s
krvavitvam i po vsem telesu.

Kazen za krajo

S

5. novem bra lani so B ran
ko Kovačič, Boris B rajdič
in Boris-Miško B rajdič p risi
Nikola Džurašević
lili Alojza Kopino z Vinjega
ni kriv
15.
Januarja smo v rubriki DEvrha, da jim je dal 20-litr
ŽURNI POROČAJO pisali o prete sko pletenko vina. Oba B ra j
pu med kvartopirci. 17. februarja diča sta nato odšla k Igna
nam je Nikola Džurašević iz No
vega mesta pokazal odločbo so cu Brulcu v G ornje K ronovo
dnika za prekrške, Iz katere je in m u u k rad la 15 kokoši.

razvidno, da ga je Anton Cimermančič iz Dolnje Težke vode v
gostilni v Ribji restavraciji v No
vem mestu vrgel po tleh. Po skle
pu sodnika za prekrške Je bil Ni
kola Džurašević oproščen vsake
krivde in kazni za nemir, ki Je
nastal 9. januarja v novomeški
Ribji restavraciji. — Čeprav smo
dobili podatke za prvo vest na uradnem mestu, jo s tem na željo
Džuraševiča popravljamo.
UREDNIŠTVO DL

Obravnava 6 . fe b ru a rja le
tos je pokazala, d a je bil
B ranko Kovačič že p red
tem kaznovan. Sodišče ga
je to k ra t Obsodilo na 14
mesecev strogega zapora. Boris B rajdič je b il obsojen
na 10 m esecev zapora, Mišiko
pa na eno leto.
A. V.

v hiši onkraj ceste. Takoj lo. Zato sm o debelo pogleda
li, ko je začelo g o re ti...«
se je pokazal plam en . . .
IVAN ZORAN
»V dveh m inutah sva bila
z ženo p ri skednju,« nada
ljuje pogorelsc. »Bilo j'e vi
deti kot velik kup žerjavice.
Da, da, vse kot žerjavica.
Cesa takega še nisem videl.
Zgrozil sem se. Ko so prišli
vaščani z vedri, sem rekel,
M estnem u redarju Ko
da tu ni več pomoči. Poteg
lencu je gotovo spet zapr
nili sm o izpod ognja, k ar
lo sapo, ko je zvedel:
se je še dalo, več nism o m o
na m ostu čez Težko vo
gli storit.
do je odlom ljen velik kos
Skedenj se je sprem enil v
ograje, ob sprehajalni po
veliko baklo, 'ki je začela li
ti vzdolž K rke postavljene
zati tudi kozolec. Prosil sem
klopi so razbite, na kanljudi, naj pom agajo gasiti
dijskem m o stu je odtrgan
kozolec. Pa ne vem kako bi
znak za om ejitev hitrosti,
se končalo, če ne bi bilo
prom etni znaki na avto
vmes hruške, ki je zadrževa
busni postaji stoje ukriv
la ogenj in ga vlekla nase.
Ijeni, kot bi najm anj sto
(Seveda je zdaj suha in jo
križev sedlo nanje, peš
bom m oral posekati.) K ljub
pot od pošte do trafike
številnim vedrom vode in h i
na L jubljanski cesti pa je
trem u p o s re d o v a n j gasilcev,
sploh že pravo dirkališče
ki so prišli na pomoč, je
kolesarjev, ki jim je vse
ogenj znatno načel tisti ko
eno, ali so znaki ali jih
nec kozolca, ki gleda proti
n i...
skednju. Toliko pa smo vsi
Kdo to počenja, kdo se
skupaj le napravili, da n i
vendar znaša nad rečmi,
zgorel tudi kozolec, če bi
ki m u nič nočejo? Vem,
še ta šel po zlu.«
odgovorili boste: huligani!
(šk o d o so ocenili na 35.000
Pa kdo so ti huligani? Po
din, Nose pa je imel poslop
vejte imena, da jih javno
je zavarovano le za 3.000
ožigosamo! So m ed nami
d in ...)
ali prihajajo od drugod?
»Takrat, ko je treščilo v
Kaj bi ne bil že čas, da bi
jih zasačili in jim stopili
Nosetov skedenj,« pripoveduna prste?
jejo Nosetovi sosedje, »so
Doklej se bo to ponav
pregorele varovalke v hišah,
ljalo? Doklej b o d o 'š e po
prižgane žarnice so popokale,
N ovem m estu strašili taki
televizorji in radijski sp reje
pobalini in podirali to, kar
m niki so utihnili pokvarjeni.
m i s skupnim i m očm i
Še precej časa po streli je
zgradimo?
N. N.
bilo ozračje nekam čudno
naelektreno, grozljivo tiho,
da se je skoraj slišalo, ka
ko sneži. Tudi pred strelo,«
se spom injajo, »je bilo ta 
ko: niti en k rat se ni zablisnilo, niti en k rat ni zagrme-

Slonel je za šankom in
glava m u je nihala zdaj
naprej, zdaj nazaj. Dosti
ga je že predihal tisti dan,
Pa m u še ni bilo dovolj.
»Mina, še dva d e d . . .«
»Nič ne dam, Štefan.
Pijan si ž e d o m o v pojdi!
Zena in otroci te čakajo.«
»Kuš, baba. Ti bom
d a l. . . Kdo je pijan? š e
dva deci, sem ti r e k e l.. . «
»Bodi pameten, Štefan.
Ne dam ti pa konec!«
Zarohnel je in se trudo
m a spravil pokonci. Z ro
ko je požugal in se odm a
jal proti mizi, kjer je se
dela družba tujih gostov.
»Mi boste pa vi dali,
kajne?« je zakrulil, zgrabil
za steklenico in jo nesel
k ustom. Lokal je, da m u
je vino teklo po bradi in
m u oškropilo belo srajco.»Štefan, m nori!« je za
vpila natakarica in ga ho
tela spraviti stran. Surovo
jo je odrinil in zakoračil
na sredo sobe.
»A u fb iks, barabe! Kdo
če dobiti na gobec, a? Po
m etem z vam i kot s sm et
m i . . . Daj vina, Mina, če
ne, te prem latim , da ti bo
do zobje v štirih redeh v
želodec k o ra k a li...«
Zgrabil je za kozarec in
ga treščil ob tla.
»Drugega dobi v glavo,

kdor se m i približa! š e
dva d e c i.. . «
In vpil je in razgrajal
in nič ni pomagalo. Morali
so poklicati miličnike.
»Jaz da bi bil razgrajal,
pa še pijan povrhu? Ni
res, tovariš sodnik. Jaz
sploh ne pijem . Pa Mino
naj bi zmerjal? Saj sva
prijatelja. K je neki!«
Govoril je tako preprič
ljivo, da je sam sebi ver
jel. Ničesar ni priznal. Bilo
je treba zaslišati priče,
drugo za drugo, iti šele te
so povedale, kako je v
resnici bilo.
»Ne strinjam se z od
ločbo, ker nisem prav nič
kriv. F si so se spravili
nadm e in m e hočejo uni
čiti ...«
Pritožba, odločanjem pri
tožbenega organa, potrdi
tev prve odločpe . . .
»Kljub
vsem u
nisem
kriv!« se je pridušal Šte
fan in na jezo stopil v go
stilno.
Kozarec je stekel in na
vrsto je prišel drugi, pa
tretji in naslednji.
»še dva deci, Mina!« je
končno zatulil. Pa jih ni
dobil in vsa zgodba se
je začela znova. Vendar
Štefan tudi to pot ni pri
znal ničesar . . . Ostal je
trden in neomajen. Ko bi
bil tak vsaj kje drugje!

Tlidi na cesti
smo ljudje...

■ SKOPICE: PO TRČENJU NA
NJIVO — 13. februarja zvečer sta
se v gosti megli pri Skopicah opla
zila tovornjak, ki ga je vozil Dra
go Medved iz Maribora, in osebni
avto Josipa Bočne iz Siska. Po
trčenju je osebni avto zaneslo na
njivo. Voznik se je precej poško
doval, gmotno škodo pa so oce
nili na 17.500 dm.'
H RIBNICA: NALET ZA NALETOM — 11. februarja popoldne je
na avtomobilski cesti pri Ribnici
zaneslo osebni avto, s katerim se
je od Ljubljane pripeljal Zagreb
čan Tomo Mesič. Naproti se je
pripeljal avtomobilist Bogdan Iliševič iz Dolnjih Podgr&ncev in
zavrl. Vozili sta se zaleteli. Ne
kaj minut po dogodku je pripe
ljal Novomeščan Franc Piletič od
Zagreba avtobus. Tudi to vozilo
je zanašalo in je oplazilo oba
osebna avtomobila, nato pa ga Je
zaneslo s ceste. Pol ure zatem se
je pripeljal na kraj nesreče Za
grebčan Ivan Maglica in zadel
avto Toma Mesiča, škodo so oce
nili na 10.000 din.
■ RUIINA VAS: TRČENJE TO
VORNJAKOV — Milan Dfrnovski
iz Bitolja je 11. februarja popol
dne pripeljal tovornjak do Ruhne
vasi, kjer pa ga je zaneslo na levo
stran ceste. Zadel je tovornjak,
ki ga je naproti vozil Dragutin
Glušić iz Celin pri Samoboru. —
Škodo so ocenili na 30.000 din.
■ PODGRACENO: ZMEDA NA
SNEGU — Z zasnežene avtomo
bilske ceste pri Podgračenu je 10.
februarja popoldne zaneslo oseb
ni avto, ki ga je vozil Zagrebčan
Fabjan Orešič. Obtičal Je v jar
ku. Italijan Luigi Malverti se je

Požar v Hrovači
Filip Stupica iz H rovače 20
je v nedeljo, 15, feb ru arja,
kuhal žganje. Ob 11.45 je ne
nadom a prišlo do požara.
K er so 'bila v ratca na d im ni
ku slabo zaprta, so uhajale
iskre. Okrog dim nika je b i
la naložena razna šara, ki se
je h itro vnela. Od tam se je
požar razširil na bližnje s e 
no. K ljub h itrem u p osredo
vanju gasilcev je zgorelo os
tre šje nad m izarsko delavni
co, okrog 2000 kg sena in
drugo,
šk o d o
cenijo
na
20.000 Ndin.

Imetja lastnik m imel za
varovanega. Le hitremu po
sredovanju gasilcev se je tre
ba zahvaliti, da se požar ni
razširil na stanovanjske sta
vbe v neposredni bližini.

K. O.

peljal za njim, oplazil njegov av
to in obstal na robu ceste. Na le
vo stran ceste je zaneslo tudi za
neslo tudi zagrebškega avtomobi
lista Nevena Požgaja. Trčil je v
osebni avto Novomeščiina Milana
Blatnika, ki se je pripeljal na
proti. Blatnika je zaneslo v jarek,
Požgaja pa v Orešičevo in Malvertijevo vozilo. Gmotno škodo so
ocenili na 10 tisoč din.
■
DVOR: FICKO NA HLODE
— Stanislav Turk iz Ljubljane se
je peljal 14. februarja s fičkom
proti Dvoru. Pri Srednjem Lipovcu
se je prevrnil na nasip s hlodi,
od tam pa ga je vrglo na pot,
kjer je vozilo obstalo na kolesih.
Voznik je bil laže ranjen, škodo
pa so ocenili na 8.000 din.
■
METLIKA: NESREČA PRI
NADVOZU — 12. februarja po
poldne sta med srečanjem pri
železniškem nadvozu v Metliki tr
čila osebna avtomobila, ki sta Ju
vozila Marko Reba iz Ivanje vasi
pri Mirni peči ter Slavko Božič
iz Jurovskega broda. Škodo so
ocenili na 2.000 din.
■
OTOCEC: TOVORNJAK OBR.
NILO — Ivan Magič iz Zagrebe
je 10. februarja zvečer vozil to
vornjak s prikolico proti Zagre
bu. Pri Otočcu je pripeljal na
proti s tovornjakom Slavko Bra
dač iz Slavonske Požege, ki je
prehiteval neko vozilo. Magič je
zavrl, tedaj pa je prikolico za
neslo v Bradačev tovornjak, da
se je znašel v jarku, Magičevo
vozilo pa je obrnilo naokrog. —
Škodo so ocenili na 5.000 din.
■
DOBRUSKA VAS: ZANESLO
GA JE NA TRAVNIK — Italijan
Giovanni Bracale je poskušal 9.
februarja pri t Dobru5ki vasi z
osebnim avtom prehiteti tovor
njak. Kor je. pripeljal naproti av
tomobil, se je poskušal umakniti
za tovornjak, to pa mu ni uspe
lo: zaneslo ga je na levo stran
ceste, da je obstal na travniku.
Italijan se je laže poškodoval,
škodo pa so ocenili na 3.000 din.
■
NOVO MESTO: TRČENJE
PRI »METROPOLU« — Na križi
šču pri hotelu METROPOL v Novem mostu sta se 10. februarja
zvečer zaletela z osebnima avto
mobiloma Drago Pavič iz Ljub
ljano in Rudolf Kirn iz Novega
mesta. Kirn se je peljal po pred
nostni cesti. Škodo so ocenili na
2.000 din.
■
ČRNOMELJ: TRČENJE NA
KOLODVORSKI — 14. februarja
sta pa Kolodvorski cesti v Čr
nomlju trčila osebna avtomobila,
ki sta ju vozila črnomaljski voz
nik Anton Mali in Jože Rom iz
Ručetne vasi. škode je bilo za
5.000 din.

Potujoča razstava o varnosti v prom etu je pred dnevi
obiskala Krško in Brežice. Opozorila za upoštevanje
prom etnih predpisov ▼ besedi in slikah $o z največjo
resnostjo prebirali številni šolarji, ki so se po pouku
ustavljali ob njih. (Foto: J. Teppey)

■
HRASTJE: Z AVTOM V JAREK — Mirko Milojevid iz Ban
jaluko se jo pripeljal 14. februar
ja z osebnim avtom do Hrastja,
kjer ga je z zasnežene ceste za
neslo v meter globok Jarek. So
potnica Maniru Mešinovič se Je
poškodovala, gmotno škodo pa so
ocenili na 2.000 din.

1. ZIMSKO KOŠARKARSKO PRVENSTVO DOLENJSKE

661 košev doseženih v Trebnjem
Izredno uspelo košarkarsko zimsko prvenstvo Dolenjske v Trebnjem Največji napredek so naredili metliški košarkarji - Nekateri košarkarji so
se navduševali za košarkarsko ligo na Dolenjskem
V nedeljo, 15. februarja, se je
v Trebnjem na I. zimskem dolenj
skem košarkarskem prvenstvu za
pokal Dolenjskega lista potegova
lo 11 dolenjskih moštev. V 11 tek
mah so košarkarji dosegli 661 ko
šev (čeprav so igrali samo po
30 minut), kar je povprečno C0
košev na vsako tekmo. Res, da
po tem ne moremo ocenjevati
srečanj, vendar upravičeno trdi
mo, da so vse ekipe brez izjeme
pokazale košarko, ki nas je na
vdušila. Nismo pričakovali, da se
bodo Sevničafti, Brežičani, Črnomaljčani, Trebanjci - in nekateri
drugi s tako vnemo lotili igranja.
Pričakovali smo, da bodo Novo
meščani zlahka osvojili pokal Do
lenjskega lista, še več, da bo
njihovo delo dosti laže, kot je
dejansko bilo. V srečanju z Met
ličani so morali kar krepko zavi
hati rokave, ni vse teklo tako,
kot bi moralo. Res pa je, da so
Metličani menda najbolj napre
dovali. Prave moči vseh drugih
ekip prej nismo toliko poznali,
vendar nočemo nobeni delati kri
vice. Trebanjci so nekoliko sreč
no, vendar zasluženo prišli v fi
nale. Njihova Pirova zmaga nad
ekipo brežiških gimnazijcev jim
je prinesla uspeh, ki ga verjetno
niso pričakovali. V treh belo
kranjskih derbijih so bili Metli
čani. kot je bilo pričakovati, naj
boljši; vendar so Črnomaljci opo
zorili nase. Sevniški taborniki so
dobro »upehali« simpatične fante
iz Šentvida in Stične ter pokazali
za oko lepo, vendar premalo ko
ristno košarko. Vse svoje sile so
iztisnili v srečanju s Šentvidčani,
zato so bili za Novomeščane ka
sneje lahek plen. Brežičani po
znajo košarko, zaigrali so pod
jetno in presenetili. Njihova uvr
stitev v finale, po igri sodeč, ne
bi bila preveliko presenečenje.
Stražani, ki so prišli s solidno
ekipo, so izgubili srečanje z Bre
žičani in prekmalu zapustili igri
šče. To je ekipa, ki zna presene
titi, pa tudi razočarati. Krčani so
pokazali veliko dobre volje, saj
so nastopili z dvema ekipama,
vendar sta bili- prešibki, da bi
šli naprej.
V nedeljo je bil pravi snežni
metež. Pričakovali smo, da bo
kakšna ekipa odpovedala, zgodilo
pa se je ravno nasprotno: vse so
prišle v Trebnje. To je športno!
Vsa srečanja so vodili sodniki
Pirc, Splihal, Polojac in dr. Mož
gan.
Rezultati: Beti (Metlika) — TSŠ
(Krško) 69:23, Partizan (Semič)
— Partizan (Črnomelj) 21:49, Ta.
borniki
(Sevnica) — Partizan
(Šentvid-Stična) 25:22, Partizan
(Trebnje) — Prosveta (Krško)
40:31, Gimnazija (Brežice) — Par
tizan (Straža) 29:20, Beti — Partizan (Črnomelj) 43:28, Novo me
sto — Taborniki (Sevnica) 77:16,
Partizan (Trebnje) — Gimnazija
(Brežice) 29:28, — Finale: Novo
mesto — Partizan (Trebnje) 60:25,
Novo mesto — Beti 40:34 in Beti
— Partizan (Trebnje) 33:28.

ZA OSEM PANOG - 40 TISOČAKOV

Novomeška nesorazmerja
Je novomeškemu športu potrebno enotno
društvo?
Zadnja- seja novomeškega
športnega društva, ki je bila
prejšnji četrtek, je ponovno
zastavila vprašanje, ali je
športno društvo Novemu me
stu potrebno. Društvo je nam
reč zadnje čase čutiti samo
na papirju, ker od zadnjega
občnega zbora sploh nima
uprave.
Na seji so ugotovili, da ima
jo delovne programe in fi
nančne načrte in da nasploh
dobro delajo štirje športni ko
lektivi v društvu: atletski, ko
šarkarski, šahovski in teniški.
Vsi drugi životarijo, veslači pa
so že pravzaprav razpadli in
bi bilo pametno, ko bi čolne
in prostore dali prizadevnim
tabornikom — porečanom. Te
žave so tudi z odbojkarskim
klubom, ki igra v nespreme
njeni postavi že več kot deset
letje, zaledja pa nima. šele
zadnje čase so začeli vaditi
mladinci. .
Kajpak ni dnevnega reda

športnih sej, na katerih se ne
bi pogovarjali o denarnih te
žavah: pravijo, da bo letos na
skladu za šport in telesno kul
turo, ki ga je občinska skup
ščina ustanovila lani, 400 tisoč
dinarjev, več kot kdaj prej.
Kajpak razdelitev novomeške
mu športnemu društvu ne
ustreza, ker bo dobilo za osem
svojih panog: atletsko, košar
karsko, odbojkarsko, rokomet
no, šahovsko, namiznoteniško,
teniško in veslaško (če bo ta
oživela) — komaj, 40- tisoča
kov. To pa je za društvo, v
katerem je zbrana večina kva
litetnega športa v občini, od
ločno premalo. Neverjetno je
tudi, da po tem predlogu dobi
društvo komaj 40 tisočakov,
nogometni klub Elan, ki tek
muje v podzvezni ligi, pa 15
tisočakov, torej toliko, kot
bo v poprečju prišlo za tri
klube športnega društva!

■ VAVTA VAS — V ponedeljek
so učenci osnovne šole pod vod
stvom svojih učiteljev izvedli tek
movanje v orientacijskem pohodu
na smučeh. Na 2000 m dolgi progi
z 8 kontrolnimi postajami in 7
nalogami so se učenci pomudili
točno 30 minut. Dobro so izvedli
prvo pomoč pri zlomih, prema
gali so razne ovire; težave so bile
samo pri zadevanju s kepo v cilj
in pri streljanju z zračno puško.
Proga je bila
dobro označena,
tekmovalci pa so z veseljem opraljali naloge. Rezultati: 1. ekipa
(Zadravec, Berkopec, Može) 145
točk, 2. ekipa (J. Dular, Bučar,
Zupančič) 138 točk, 3. ekipa (B.
Kren, Koncilja, Gričar) 134 točk.
Nastopilo je 39 tekmovalcev. (J.
P.)
J. SPLICHAL
■ KOČEVJE — Ker je zapadlo
dovolj snega, saj ga je več kot
40 cm, bodo učenci osnovne šola
nadaljevali z obveznimi smučar
skimi tečaji. Tečaji potekajo med
rednimi urami šolske vadbe tele
sne vzgoje. (A. A.)
■ MOKRONOG — Na meseč
nem hitropoteznem turnirju za
— Semič in turistično društvo februar
je zmagal Jože Hočevar
Krško.
z 20 točkami, sledijo: Zutič 19,_
Mlade, gibčne in športno grajene Štefanič
in A. Peterle 17, Rajer
telovadke novomeškega Partizana 16, N. Peterle 13,5, Lovše 12, Križi«
so si s svojo prikupno vajo med
11,5, Zajc 11, Videčnik 10,5, M.
gledalci kmalu pridobile veliko
Hrovat 10 itd. Na turnirju je so
navdušencev. Dekleta so uspela in delovalo
22 šahistov. (J. H.)
bila navdušeno sprejeta.- Bila so
■ NOVO MESTO — Nadalje
lepa osvežitev na tej prireditvi.
športniki so še prišli na oder, valo se je šahovsko prvenstvo No
med njimi tudi štirje bodoči kr vega mesta. Odloženi partiji iz I.
ški plavalni reprezentanti Igor kola sta se končali takole: PetTurk, Mojca Novak, Bojana Babič kovič — Sitar 1:0 in Milič — Udir
in Tea Preskar, razen njih pa še 0:1. V III. kolu so bili doseženi
priljubljeni krški športnik štiri naslednji rezultati: Vene — Sitar
kratni držtvni prvak v speedwayu 0:1, Adamič — Petkovič 0:1, Iste
Franc Babič. Športniki so odgo nič — Šporar 0:1, Hrovatič —•
Škerlj 0:1, Jenko — Mladineo 1:0,
varjali na vprašanja in sprejeli
lepa darila. Mladim plavalcem jih Milič — Bjelanovič 0:1 in Udir —
Penko 0:1. IV. kolo: Sitar — Penje podelili znani krški družbeni
delavec Peter Markovič, ki jih je ko remi, Bjelanovič — Udir remi,
hkrati pozdravil v imenu občin Vene — Adamič remi, Mladineo
ske organizacije Društva prijate — Milič 1:0 in Škerlj — Jenko
ljev mladine. Prizadevno delo Pe 1:0. Partiji Šporar — Hrovatič in
tra Markoviča je bilo vseskozi pri Petkovič — Istenič sta bili odlo
sotno tudi na sobotni prireditvi. ženi. Vrstni red po IV. kolu;
Henček je s svojimi fanti in Škerlj in prof. Penko 3,5 Bjela
prikupnimi
dolenjskimi
vižami novič 3, Petkovič 2 (1), Vene in
spet vžgal. Požel je priznanje, ki Adamič 2 itd. (J. TJ.)
ga tudi zasluži, saj je znal priteg
■ LJUBLJANA — Končano je
niti t lepimi melodijami vse gle tekmovanje v zimski rokometni
dalce!
*
S. DOKL republiški ligi skupine C. Novomeščanom je končno le uspelo
zmagati in so po zmagi nad Savo
iz Cmuč osvojili šesto mesto. V
zadnjih dveh srečanjih so dosegli
naslednja rezultata: Novo mesto
— Sava 17:12, Slovan II — Novo
mesto 19:12. Novomeščani so ime
li malce smole in so v vseh sre
čanjih doživeli minimalne pora
mladinci osnovnih šol: 1. šent (N. ze. Zmagovalec v tej skupini je
m.) 24,9; mladinke srednjih šol: 1. ekipa Kamnika. Nadaljevalo se
Kramarič (gimn. N. m.) 32,7; mla
tudi tekmovanje v A skupini,
dinci srednjih šol: 1. Novinec je
kjer sta bili odigrani dve sreča
(TSŠ N. m.) 20,9.
nji. Ribničani so v enakovredni
Veleslalom: cicibanke — 1. Še borbi doživeli poraz s trbovelj*
benik (Crmošnjice) 65,5; cicibani: skim Rudarjem. Igrala so tudi
1. Serini in Wachter (Novo mesto) dekleta. Brežičanke so eno sreča
51,4; mlajše pionirke: 1. Drag- nje izgubile, v drugem pa zma
man (Vavta vas) 65,6; mlajši pio gale. Rezultat: Brežice — Gorenj«
nirji: 1. Klemenčič (N. m.) 22,9; 12:7, Steklar — Brežice 9:8.
starejše pionirke: 1. Serini (N.
(N. N.)
m.) 22,8; starejši pionirji: 1.
■ KOČEVJE — Nogometaši NK
Šonc (N. m.) 19,9; mladinke o- Kočevje imajo dvakrat na teden
snovnih šol: 1. Dular (Vavta vas) kondicijsko vadbo t veliki telo
37,0; mladinci osnovnih šol: 1. vadnici Doma telesne kulture. Na
Mrak (N. m.) 24,5; mladinke sred vadbo prihaja redno 25 do 30 čla
njih šol: 1. Saje 25,8, mladinci nov in mladincev kluba. (A. A.)
srednjih šol: 1. Novinec (TSŠ
■ NOVO MESTO — Na novo.
N. m.) 21,7.
gimnaziji so pred kratkim
Ekipna uvrstitev: — veleslalom: meški
začeli
z redno vadbo košarkarji,
pionirke: 1. OŠ Vavta vas (Novi
nec, Hrovat, Draginan) 161,3; pio ki jih vodi igralec Novega mesta
nirji: 1. OŠ Katje Rupena (Šonc, Žarko Kovačevič. Treningi so dva^
krat na teden v večernih urah in
Zupanc, Klemenčič) 67,4.
je med dijaki zanje veliko zani
S. DOKL manje. (J. P.)
■ KOČEVJE — Šolsko športno
društvo gimnazije Kočevje je ža
organiziralo
spomladansko medKočevju ni uspelo! razredno tekmovanje
v košarki.
Tekmujejo
vsako
nedeljo dopol
V Čate&kih Toplicah je bilo od
13. do 15. februarja kvalifikacij dne v telovadnici Doma telesne
sko tekmovanje za vstop v II. kulture. Vodstvo tekmovanja ja
zvezno šahovsko ligo. Na turnirju v rokah samih dijakov, članov
so sodelovale ekipe Zagreba, Ze SŠD. (A. A.)
■ VAVTA VAS — Na prvennice, Kočevja in Prištine.
Končni vrstni red je bil na stvti šolarjev iz Vavte vasi '»
slednji: 1. Zagreb 18,5; 2. Zenica smuku in veleslalomu je nasto
15 (2 prekinjeni); 3. Kočevje 14 pilo 53 tekmovalcev. Rezultati:
in 4. Priština 11,5 (2 prekinjeni). smuk — Zupančič, Škedelj, Hro
Tekmovanje Je teklo kaj čudno: vat, Dular, Novinec in Dragman
Šahovska zveza Slovenije ni pri (to so zmagovalci v posaleznih
skrbela niti šahovskih ur, tako da starostnih skupinah). Veleslalom:
je Kočevje izgubilo eno srečanje Novinec, Ravbar, Škedelj, Zupan,
s kontumacem; nasprotnikom ko čič, Dular in Novinec. (J. P.)
čevskih šahistov (mladincem in
■ KOČEVJE — Za starejše čla
ženskam) so prišepetavali člani ne in članice kočevskega Parti
drugih ekip in celo kazali poteze zana je organizirana redna re
kreacijska vadba. Obisk v obeh
itd.
J. PRIMC oddelkih je zelo dober, posebno
članice se pohvalijo, saj jim te
lovadba po celodnevnem delu pri
ja. Vadbo vodi Nada Smola. (A.
KRKA je startala A.)
■ NOVO MESTO — Na gim
V nedeljo se je začelo republi
ško kegljaško prvenstvo za moške, naziji je nekaj dobrih igralcev
v katerem sodeluje 16 najboljših namiznega tenisa. Nekoč Je gim
slovenskih kegljaških kolektivov. nazijska vrsta dosegla na vseh
Dolenjsko
zastopa
novomeška novomeških tekmovanjih lepe us
KRKA, ki je imela dvakrat sre pehe, medtem ko na zadnjem ob
čanje s Kranjsko goro v Ljublja činskem prvenstvu sploh ni na
Namiznoteniški
igralci
ni. Prvi dan je bil rezultat nasled stopila.
bi lahko obiskovali
nji: Kranjska gora 6.650 kegljev, gimnazije
KRKA 4.459 (Karpljuk 790, Jarc vadbo, Ju je organizirana za osta
796, Zidanek 856, Rožič 767, Rodič le novomeške Igralce. (J. P.)
■ ŽUŽEMBERK — Mladinska
813. Turk 790, Krušič 803, Mralak
835). Drugi dan: Kranjska gora ekipa TVD Partizana Žužemberk
marljivo
vadi in se pripravlja na
6.610, KRKA 6.439 (Rodič 819,
Petje 781, Zldanek 819. Karpljuk srečanje z mladinci iz okoliških
792, Turk 810, Jarc 850, Krušič krajev. Ekipo sestavlja 10 igral*
791, Mrzlak 817).
R. V. cev in igralk. (P. S.)

Prijetno, lepo in koristno!
(N adaljevanje s 1. str.)

Dobra igra in izredna požrtvovalnost vseh nastopajo
čih v Trebnjem je bila vedno prisotna. (Foto: S. Dokl)
Končni vrstni red: 1. Novo me lar); Prosveta-Krško (Bednaršek,
sto (Štangelj, Kovačevič I in II, Zajc, Zvan, Iskra, Senica); TSŠ
Splihal, Počrvina, Spilar, Kopač, Krško (Velkavrh, Novinec, Popeč,
Gošnik, Ušaj. Piletič, Uhan, š e  Sepec, Potrebiješ, Zigante, Jošt,
petave); 2. BETI — Metlika (Gu Donato); Partizan Šentvid (Glavič,
štin, Mrvar, Ipavec, Jezerinac, Mi- Hrovat, Petek, Cerkvenčič, Rovan
lek, Vidic, Gašperič I in II, Či- šek I, Rovanšek II, Peternel, Hrkič, Vergot); 3. Partizan Trebnje linkar) in Partizan Semič (Pavla(dr. Možgan, Pavlin, Babnik, So- kovič, Bukovec, Hančič, Kočevar,
lak, Piškur, Polanko, Maruš, Mu Velše, šprajcar I, šprajcar II, Li
hič); 4.—6. Partizan
Črnomelj par, Podgornik, Strniša, Plut).
(Weiss, Zupančič, Goršek, Svetič,
Na koncu še naša sodba o de
šimec, Fortun, Zunič, Črnič, Vovk,
Turk, Tkalčič); Gimnazija Brežice seterici najboljših košarkarjev na
trebanjskem
turnirju: Kopač, Spli
(Geršak, Dejak, Gelb, Mišigoj, Ogo
revc, Seničar, - Čargo, Prosenik, hal, Počrvina (Novo mesto), Po
lojac,
Jezerinac
(BETI), dr. Mo
Vrhnjak, Žiberna); Taborniki-Sev
nica (Ivačič, Maček, Seničar I, žgan (Trebnje), Čargo (Gimnazija
Seničar II, Planinc, Krejan); 7. do Brežice), Iskra (Prosveta-Krško),
11. Partizan Straža (Aš I, Aš II, Kočevar (Partizan Semič) in Gor.
Virant, inž. Kržan, Štrukelj, Vin- šek (Partizan Črnomelj).
S. DOKL
tsr. Pirp. Pctelinkar, špelko, Du

Dazen v Krškem veliko pomagal
Dri izboljšanju njegovih dosežkov;
Vevenka Jenkole pričakuje, da bo
letos kljub večji obveznosti v
šoli zaplavala še bolje. Janez No
vinec je menil, da je uspeh Veljka
Kolenca največ, kar se da dose5i, vendar da mu bodo Dolenjci
sledili. Ivica Jakše je povedala, da
bosta s Tatjano Gazvoda, ki sta
Slanici AK Novo mesto, skušali
še letos ostati med najhitrejšimi
v Jugoslaviji na 60 m. Igor Penko
je omenil, da je njegova slaba
uvrstitev na kočevskem šahov
skem turnirju rezultat izredne igre
prodornih kočevskih mojstrskih
kandidatov.
V nagradnem tekmovanju je 10
izžrebanih gledalcev odgovarjalo
na vprašanja iz športa in prejelo
lepa praktična darila, ki so jih
podarila naslednja podjetja: NOVOTEKS, KRKA, Gozdno gospodarstvo Novo mesto, LABOD —
Novo mesto ter LISCA Sevnica —
obrat Senovo, trgovsko podjetje
PRESKRBA — Krško, tovarna čo
kolade IMPERIAL, hotel TLR1ST

Smučarski živžav pod Rogom
V nedeljo dopoldne je bilo v
dolenjskem smučarskefh središču
Crmošnjicah občinsko prvenstvo
za učence osnovnih in srednjih šol
občine Novo mesto v slalomu in
veleslalomu. Organizacija teikmovanja, ki so jo imeli v rokah
smučarski delavci ROGA, je bila
solidna.
Rezultati — slalom: mlajši pio
nirji: 1. Turk (Dol. Toplice) 24,2;
starejše
pionirke:
1.
Novinec
(Vavta vas) 25,6; starejši pionirji:
1. Černelič (Dol. Toplice) 24,7;

Dva naslova
za Serinija
V Crmošnjicah sta bili v soboto
in nedeljo tekmovanji v velesla
lomu za prvenstvo gozdarjev in
lesarjev ter za tradicionalni Fricov memorial. Oba naslova je
osvojil Novomeščan Zižo Snrini.
Prvenstvo gozdarjev in lesar
jev: 1. Serini (GG N. m.) 40,7, 2.
Rastja (GG N. m.) 42,3, 3. Knez
(GO Crmošnjice) 44,6, 4. Zupan
čič (GO Straža) 47,2, 5. Jereb (GO
N. m.) 50,6 itd.
Fricov memorial: 1. Serini (GG
*N. m.) 41,4, 2. Rustja (GG N. m.)
42,4, 3. Knez (GO Crmošnjice)
45,0, 4. inž. Japelj (NOVOLES)
45,6, 5. Goleš (NOVOLES) 45,9,
6. Rebernik (NOVOLES) 48,2, 7.
Znpanc (GO Straža) 48.7, 8. Gruden (NOVOLES) 48,8, 9. Legan
(GO Straža) 49,0, 10. Šebenik (GO
Crmošnjice) 50,1.
Ekipno: 1.
Rustja) 83,8,
Japelj, Goleš)
šnjice (Knez,

uprava GG (Serini,
2. NOVOLES (inž.
91,5, 3. CO Crmo
Šebenik) 96,8 itd.
L. S.

V nedeljo dolenjsko
hitropotezno šahov
sko prvenstvo

Slavko Kovačevič (N ovo m esto), Janez Pavlin (Trebnje) in Dušan Plut (S em ič) —
zgoraj, spodaj: Boris Šim ec (Črnom elj), Peter Ivančič (Sevnica) in Bojan Geršak
(Brežice) — vsi od leve proti desni

V nedeljo, 22. februarja, bo
ob 9. uri v prostorih šahovske
ga kluba Novo mesto dolenj
sko hitropotezno šahovsko pr
venstvo za posameznike. Pra
vico do nastopa imajo vsi čla
ni šahovskih sekcij in klubov
z območja dolenjske šahovske
podzveae.

Od tu in tam

DRUGJE SE JE ZGODILO
Uboj zaradi ljubosumnosti
Se en uboj je pretek li teden razburil K arlovac. K a
tica K iš, 42-letna delavka, je streljala v svojega m oža
Zdravka K iša, brivca iz Banije; sum ila je v moževo
zvezo z nekim dekletom . Tega dne ju je našla v de
kletovem stanovanju, z n jim a pa sta bili še dve osebi.
Prišlo je do m učne ljubosum ne scene; K atica je poteg
nila za petelin na pištoli ih zadela m oža v treb u h . K iša
so takoj prepeljali v karlovško bolnišnico, k je r je po
treh dneh zaradi poškodb um rl. K atica je im ela dovo
ljenje za nošenje orožja. P roti n jej so začeli kazenski
postopek.
»KARLOVAČKI TJEDN IK , Karlovac — 12. 2. 1970

Letna skupščina kluba
ozdravljenih alkoholikov
II.
redna letna skupščina kluba ozdravljenih alkoho
likov v Vinkovcih bo ju tri v dvorani ljudske univerze
ob 9. u ri. — N a zboru bodo poročali o delu klu b a v
preteklih letih, sprejeli bodo n a č rt d ela za 1970, 23 čla
nov kluba p a bo dobilo diplom e za enoletno vzdrži ji- '
vost, ko niso pokusili alkohola. — P ričakujejo, da se
bo letne skupščine udeležil tudi docent dr. V ladim ar
H udolin, ugledni strokovnjak za boj p ro ti alkohozmu.
»NOVOSTI«, Vinkovci — 13. 2. 1970

Hiša uničena - stanovalci živi
Deset ton težka skala je do tem eljev uničila hišo
R anka G avriča iz Lupoglava. čep rav je sredi noči p rid r
vela ogrom na skala z bližnjega h rib a in padla prav na
sobo, v. k ateri je spala 4-članska družina, jih je rešilo
prav bo dejstvo! Ko je skala p riletela na streho ter
podrla ostrešje in stro p , je zaradi silnega zračnega
pritiska m a ter in tr i o troke s posteljam i vred vrglo
na p re sto v sr.eg, k je r so p ristali živi in zdravi. Gospo
dar družine je bil kot ponavadi na delu v M ajdanpeku.
— H iša ni bila zavarovana.
»FRONT SLOBODE«, Tuzla — 11. 2. 1970

Hudorovčevi trojčki z m am o in bratom (večji z leve) so dobili od tovarne Jutranka v Sevnici nove dolge hlače in
lepe puloverje. Kako m alo je potrebno, da je človek lahko sr e č e n . . .

NA OBISKU PRI CIGANOVIH

„Tonček ni moj, je pa naš.. “
Ena izmed Hudorovčevih družin v Lokvah pri Črnomlju ima trojčke, še dva
večja otroka, ob revščini in 750 din mesečnih dohodkov pa so brez besede
vzeli k sebi Tončka, ki je ostal brez staršev

Duhovnik je prodajal svetnike

V
m očno otovorjeni po Ne sm ete zam eriti, če bo
stavi, ki je v snegu drobila vse narobe, se je opraviče
■
Na zatožno klop občinskega sodišča v Čakovcu po t p red m enoj, sem sp o  vala Zvonka.
znala Zvonko H udorovac,
bo v k ratkem prišel duhovnik iz vasi V ratešinec >
P rišli sva v leseno b a ra 
m a ter ciganskih trojčkov iz ko, k je r so okna tu in tam
-M edjim urju, Ljudevit Balent, 54 lert. Preisteo-valni organi
Lokev p ri Č rnom lju. B ila je zadelana s pap irjem ali k o 
iz Čakovca so ugotovili, da je ju n ija lani prodal itali
v m estu. Domov je nesla si lesa. V prvem p ro sto ru
janskim lovcem 17 kipov svetnikov in angelov te r cer
dve štru ci belega k ru h a, več | je štedilnik. N a mizi je bil
kvene slike. — Ljudevit B alent je dobil za kipe in slike
blizu 4.000 dinarjev. Zase je nam enil tisoč, ostanek pa
paketov in m oški suknjič. velik kup na pol opranega
je dal v cerkveni sklad — Duhovnik pravi, da bo raz
S kupaj sva p rišli v cigan perila. Zraven lepo zlože
prava pokazala, koliko je kriv, vaščani pa nestrp n o
sko
naselje. Ko sva hodili nih drv so se golobi d ru ž
pričakujejo besedo sodišča, č e bo nam reč dokazalo
m
im
o
lesenih b arak , so la no sprehajali s kuram i, na
Balentovo krivdo, bodo »zahtevali, da bo ta, še do včeraj
vrvi p a se je sušilo več ko
jali
psi,
k u re in p u ran i pa
priljubljeni duhovnik, zapustil njihovo cerkev in vas.
sov prem očene obleke.
so se jezno šopirili.
»VEČER«, M aribor — 13. 2. 1970
Drugi, večji p ro sto r, je
—
Radovedna sem , kaj soba. G ašperček je dajal
počno otroci sam i doma.
ugodno toploto. Pogled mi
je obstal na sta ri hrastovi
om ari, štirih posteljah, mizi
in m ali klopi. N a steni raz
KAJ SO PRED 70 LETI PISALE
bito ogledalo. Prazna stekle
nica olja in u ra na oknu.
Na mizi raztresen sladkor.
Izpod postelje Je gledal ku
han krom pir.
Dojenčki Janko, Anica in
M etka so spali pod odeja
m i, zraven sta dva večja Ci
gančka na h itro hotela sk ri
ti cigareto.
Zvonka je večjega oslini
■ (V BOLNIŠNICI USMILJ. BRATOV
Kdaj pride elektrika?
V KANDIJI PRI NOVEM MESTU) — se la okoli ušes in se jezila:
je sp rejelo m eseca ja n u a rja 114 bolni — Že spet k adita, ko m e ni
■ (ELEKTRIČNA
RAZSVETLJAVA)
kov, konec decem bra jih je ostalo 65 doma! Ko sta se izmuznila
Razni lasti poročajo, da nam erava novo
skupaj 179. Od teh se jih je ozdravilo 91. k vratom , sem zagledala še
meška trgovec in posestnik gosp. P r. Seidl
Umrl je eden, in sicer zaradi jetike. V malega, drobnega in otožne
-upeljati električno razsvetljavo. Pocročali
oskrbovanju jih je ostalo 69. O skrbovalnih ga dečka. N jem u ni rekla
bomo, kad ar kaj zanesljivega poizvemo.
dnih se je nabralo preteklega m eseca 2812. žal besede.
— Je tudi ta vaš? jo vpra
■ (PREŠERNOV SPOM ENIK) — Od
■ (DOKTORJEM VSEGA ZDRAVIL
bor, ki je im el sklepati o n ačrtih za P re
STVA) — bil je dne 5. febr. n a graškem šam.
— Ni m oj sin, pač pa je
šernov spom enik v L jubljani, je priznal
vseučilišču prom oviran gospod Ivan Orazdaj naš. M am a m u je u m r
prvo častno nagrado v znesku 600 K gosp.
žem.
akad. podobarju Iv. Zajcu na D unaju,
■ (St. — RUPRSKA POŽARNA HRAM la že pred trem i leti za je 
drugo častno nagrado v znesku 400 K.
BA) — bo im ela pred p u stn o veselico dne tiko, očeta je pobralo letos
pa g. akad. podobarju Alojziju P rogarju
18. feb r v gostilni Planinšek, po domače za novo leto. Š tirje otroci
v Celovcu. Vseh načrtov je bdio došlo 6 .
so ostali sam i. N ajstarejša
Sovan na M imi.
Gosp. Pro garju, rodom Dolenjcu, od srca
sestra im a 16 let, a je ta 
H
(MESTNA
HRANILNICA
V
NOVEM
čestitam o!
koj po očetovi sm rti pobeg
MESTU). — V m esecu prosincu 1900
nila z vojakom na Kosovo.
■ (ZA K O N JEREJC E). — Poljedelsko
je 298 stran k vložilo 78700 K 51 h, 204
m inistrstvo je ukazalo, da se bode na
stran k vzdignilo 52091 K 30 'h , torej več Mali so ostali sam i. Dve
K ranjskem v spuščalnih p o stajah Kočev
vložilo 26609 K 21 h. 12 stran k am se je punčki je vzel k sebi Cigan
je, Ribnica, Rakovnik, K ostanjevica, škoizplačalo posojilo 31440 K — h. S tanje Luka, Tonček je prišel k
cijan, St. Jernej, Cerklje, Studenec, Gro
vlog 1,388100 K 71 h. D enarni prom et nam . Sedem let im a.
suplje, H orjul, V rhnika Selo in Vel. Ga
— Sami težko živite, ali
25>3532s K 03 h.
ber od letošneje spuščalne dobe pričenšd
lahko preživljate še enega?
'
g
(HRANILNICA
IN
POSOJILNICA
zopet pobirala taksa za državne žrebce,
— Lahko ne, am pak ga.
V K ANDIJI) — D enarni p rom et m eseca
in bo po dve kroni. — V p ostajah Po
K ar im am o m i, dam o tudi
ja
n
u
arja
1900:
22.488
K
56
h;
zadružnih
stojna, Koseze, Cerknica, Noivo m esto in
deležev je vplačanih 1341 K 60 h; tedaj njem u. Spi z našim S tan 
Žužem berk pa ostane še nadalje bree
stan je konec ja n u a rija 13.582 K 80 h; kom, ki hodi v četrti razred.
plačno spuščanje.
Ob tej revščini in h ra ti
novih
deležev podpisanih 7984 K 63 h;
■ (POSOJILNICA PRI SV. KRIŽU PRI
p ovrnjenih 246 K; stan je konec ja n u a  dobroti m i ni p rišla beseda
KOSTANJEVICI) — im a belo nedeljo,
rija 46.245 K 86 h; posojil se je dalo iz u st. M edtem ko je m am a
t. J. 22. aprila 1 .1. ob 3. u ri popoludne
3784 K; vrnjenih 916 K; stan je konec Zvonka p reb u jala tro jčk e in
v zadružni pisarni »voj občni zbor s sle
glasno klepetala od veselja
ja n u arija 61.476 K.
dečim dnevnim redom : 1. letni račun za
nad lepim i oblačili, ki so
IZ DOLENJSKIH NOVIC — jih dobili v d a r od tovarne
1. 1900; 2. volitev načelstva in nadzorstva;
3. predlogi.
(15. feb ru arja 1900) JUTRANJKA ▼ Sevnici, sem

Dolenjske Novice.
0
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razm išljala, kaj bi se z
otroki brez staršev zgodilo
na vasi ali v m estu. Ne
vem za p rim er, da bi jih kje
sprejeli tako od srca in od
p rtih rok, kot se je to zgo
dilo pri Ciganovih.
Mali trije so jokali, ko
jim je m am a natikala obla
čila. — ž ab e in jopice še
im amo, kap ni za vse tri in
tudi na noge jim nim am kaj
dati. E no kapo je potegnila
z glave večjem u b ratcu. Iz
pod lepih rdečih in m odrih
hlač, kom biniranih z u s
njem , so gledale bose noži
ce.
Ko so otroke v novih ob
lekah prinesli pred hišo, je
bilo na m ah zbranih več
sosedov. N ekateri kuštravčki so radovedno kukali skoz
pkna barak.
—
Tam le sm o začeli lani
kopati za novo hišo, — mi
je pravila Zvonka in poka
zala na kup razrite zem lje Sedem letni Tonček, ki je
pod hribom . — V tej b ara ob novem letu ostal brez
ki je vse vlažno in podira staršev, je našel streho
se. Radi bi imeli zidano h i nad glavo.
šo. Mož dela v o bratu IMV
v Č rnom lju že veliko let.
O bljubili so^ m u m ilijon po •potrebujem o denar, vse d ru 
go bi naredili sam i.
sojila, a den arja od nikoder.
— Kolfko
zasluži
vaš
Samo za cem ent in opeko
mož?
— Vsak m esec prinese
domov okoli 750 din. Lačni
o, čeprav sta včasih na
Aparat za predvi nism
mizi sam o k rom pir in kruh,
devanje potresov vsega drugega pa nam m anj
ka. Poglejte, kakšne im am
Znanstveniki so izpopolnili čevlje!
ap arat, ki bo na osnovi sp re
Desni palec Ji Je gledal
memb v zem eljskem m agnet skozi razporek med podpla
nem polju predvideval p o tre tom in vrhnjim delom sta re 
se. To je zelo občutljiv maga čevlja. •
gnetom eter, ki lahko izmeri
— Veste, jaz ne prosim
zem eljsko m agnetno polje de
po hišah. Mi, lokevski Ciga
setk rat bolj natančno kot vsi
dosedanji inštrum enti te vr ni sm o drugačni. Veliko jih
hodi v službe. N ekateri im a
ste.
jo že hišo s kopalnico. Eden
Ob potresu se nam reč p re naš!h je končal osem letko,
m ikajo veliki sikladi v zemelj, eden pa im a avto. 'Radi bi
ski skorji, to pa po teoriji bili taki, kot so drugi lju d 
povzroča sp o m e m b e v ze je, »civili«, — Je rekla.
m eljskem m agnetnem polju. — Ne družim o se s Cigani,
Z drugim i besedam i, sp re ki nočejo delati.
m em be v m agnetnem polju
O bsula m e je s plazom
so predhodnice potresov.
besedi, a nisem vsega sli
Pri izpopolnitvi tega ap ara šala. Po glavi m i je rojilo
ta za pravočasno odkrivanje sam o to, da s Cigani ne
potresov so največ pripom o znam o prav ravnati. Niso
gli am eriški učenjaki Joe H.
vsi za v en koA!
Allen, Dale L. Vanče in Pe
RIA BAČER
ter L. B ender.

S SEJE KOMISIJE ZK ZA GOSPODARSKI RAZVOJ OBČINE KOČEVJE

Seja skupščine
Za 24. feb ru ar je sklicana
seja občinske skupščine K o
čevje, na kateri bodo raz
pravljali c poročilu o sta n ju
cest v občini, o m erilih za
srednjeročni plan vzdrževa
nja, obnove in posodobljenja
ces'1 ter o poročilu o delu
upravnih organov občinske
skupščine. Na dnevnem redu
je tudi sprejem anje in sp re 
m injanje nekaterih občinskih
odlokov .te r osebne zadeve.

Niso nas pozabili
13. februarja je kolektiv
gostinskega podjetja Hotela
Pugled v Kočevju obdaril 12
članov kolektiva, ki so pri
p o djetju 20 oziroma 10 let.
Ob tej priložnosti se je k o 
lektiv spom nil tudi nas, upo
kojencev, nekdanjih članov
tega kolektiva. Povabil nas
je na slovesnost in zabavo
ter obdaril. Žal je v Kočevju
veliko podjetij, ki se ne spom 'iijo
m'.kda'iiih sodelav
cev, čeprav so delali v pre
cej težjih pogojih.
/ im enu vseh upokojencev
se članom kolektiva Hotela
Pugled za to lepo in prisrč
no pozornost najlepše zahva
ljujem o, posebno tov. direk
to rju , m jim želim o veliko
poslovnih uspehov in osebne
ga zadovoljstva.
Za upokojence iz
Kočevja
ANTON PETROVIČ

Oceniti gospodarstvo in razvojne možnosti
Vendar mora dati komisija večji poudarek političnim kot gospodarskim
vprašanjem - Oceniti tudi gibanja za združevanja podjetij - Kje je kme
tijstvo in kakšne so možnosti njegovega razvoja?
N a z a d n ji s e ji k o m is ije z a g o s p o d a r s k i ra z v o j in
g o s p o d a r s k o p o litik o p r i o b č in s k i k o n fe re n c i Z veze
K o m u n is to v K o č e v je , k i je b ila 11. f e b r u a r ja , so
r a z p r a v lja li o v se b in i in m e to d a h d e la te k o m is ije .
S e s ta n k a se j e u d e le ž il tu d i p r e d s e d n ik k o m is ije za
g o s p o d a r s k i ra z v o j p r i C K Z K S lo v e n ije Z v o n e
D ra g a n .
R azpravljali so predvsem
o program u dela kom isije
za letos, ki predvideva ana
lizo stan ja gospodarstva v
občini in gibanja gospodar
stva v poreform skem obdob
ju (od leta 1965 do konca
1969). Ta analiza naj bi bila
osnova za nadaljnje n ačrto 
vanje gospodarstva v občini.
Program predvideva še iz
delavo analize o usklajeva
n ju sam oupravnih aktov v
delovnih
organizacijah in
uskladitev dela te kom isije
z delom podobnih kom isij
p ri
občinski
konferenci
SZDL, občinskem sindikal
nem svetu in občinski skup
ščini.
Zvone Dragan, ki je tudi
sodeloval v razpravi, je dal
članom kom isije več napot-

Tri poravnave
Poravnalni svet za m esto
Kočevje je lani obravnavaj
le tri prim ere in p ri vseh
dosegel poravnavo, š tir i p ri
tožbe so bile še zaradi ško
de, ki so jo delale kokoši,
a so vse rešili s pom očjo
m estnega paznika. V zadnjem
obdobju se občani, kljub us
pešnem u delu poravnalnega
sveta, vedno m anj obračajo
nanj.

Ločiti, pristojnosti
Izkušnje p ri delu so po
kazale članom sveta krajev
ne skupnosti S tara cerkev,
da bi kazalo v sta tu tu obči
ne Kočevje in statu tu n jiho
ve krajevne skupnosti točne
je določiti, katere sam oup
ravne pravice in dolžnosti
o b ian i v krajevni skupnosti
vrD iničujejo sam i ozirom a
njihova krajevna skupnost.
Tako bi m arsikdaj odpadle
razne pripom be o delu k ra
jevne skupnosti, ki je zlasti
v zadnjem času v tem k ra 
ju dosegla lep napredek pri
reševanju številnih kom unal
nih in ostalih vprašanj od
Ložin do Mlake.
-š-

Januarja manj
nočitev
V
HOTELU PUGLED
Kočevju so ja n u arja zabele
žili le 618 nočitev (532 do
m ačih in 86 tutjih), v istem
m esecu lani pa 679 ( 535 do
m ačih in 144 tu jih ). Manj
nočitev je bilo predvsem za
to, ker je prenočevalo v ho
telu manj’ tujih lovcev.
M enjalnica HOTELA PU
GLED je lani zam enjala za
266.200 din deviz, pred lan 
skim pa za 196.800 din. La
ni so m enjali 13 različnih
valut,
med njim i največ
m ark, lirt dolarjev in šilin
gov.

Gibanje prebivalstva
Na območju matičnega urada
Kočevje v januarju ni bilo rojstev.
Poročilo se je 5 parov.
Umrli so: Marija Ožbald, gospo
dinja s Smuke, stara 77 let; Ig
nacij Meglen, kmet iz Potiskavca,
star 81 let; Kristina Novak, delav
ka iz Tisovca. stara 26 let; Julija
na Marinšek, soc. podpiranka iz
Corenjeua, stara 77 lot; Jerko Filatjič iz Morave, star 65 let in Ma
rija Sebalj. gospodinja iz Konca
vasi, stara 71 let.
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Letos nova brizgalna

kov za uspešnejše nadaljnje
delo.
N ajprej je m enil, naj da
kom isija večji poudarek po
litičnim k o t gospodarskim
vprašanjem v zvezd s sta
njem gospodarstva v občini
in njegovim n adaljnjim razvoj’em.
Nato je poudaril, da je
prav_ k er delovni program
kom isije ni preveč obsežen,
saj bi se v nasprotnem p ri
m eru lahko zgodilo, da ga
kom isija ne bi mogla izpol
niti, ker bo razen tega op
ravljala še nekatere nalcge
kom isije za gospodarstvo p ri
CK ZKS. V endar je menil,
naj bi program dopolnili z
oceno gibanj za združevanje
dom ačih podjetij znotraj ob 
čine in izven nje. Analizirala

Preveč živahni otroci
Petardo pod vola - Pijana šolarja
pa liter žganja. Ko se je
kasneje vrnil k m otorju,
ni bilo ne žganja ne aktov
ke. Ponoči so sta rši našli
enega otroka, ki je ležal
pijan v kopalnici, in d ru 
gega, ki je ležal pijan za
železniško progo.
O troci tega bloka se spo
taknejo v vsako stvar, ki
jih sicer ne bi sm ela b ri
gati. Takih otrok ni drugje
v m estu. Prav bi bilo, da
bi jih starši podučili, kaj
je prav. Vragolije otrok
so le prehude. Ne bi bilo
lepo, da bi se vmešavali
m iličniki, vendar se bodo
m orali, če starši ne bodo
poskrbeli za red.

DROBNE IZ KOČEVJA
■
KULTURNI KOI.KDAIt
— V začetku te rubrike bomo v
vsaki številki kratko poročali, kaj
se M dogajalo v Kočevju na kul
turnem področju v prihodnjem
v tednu. Objavljali bomo dneve, čas
in program prireditev ter ostalo
v zvezi s prireditvami. Opozarjali
bomo tudi na razne razstave. in
druge kulturne dogodke.
V petek. 27. februarja, bo na
stopilo Mestno gledališče ljub
ljansko v Domu Jožeta Seška z
igro Igorja Torkarja »Zlata mla
dina«. Pričetek bo ob 19. uri. Pro
daja vstopnic bo v kiosku na
Trgu svobode.
■ ■ ■ MINIL JE PUST, v Ko
čevju pa Je bilo samo nekaj obi
čajnih veselic in plesov po go
stinskih lokalih. Bilo Je mirno,
le nekaj rednih skupin ponočnja
kov je bilo bolj glasnih. Vendar
ti razsajajo po mestu, tudi če ni
pust. Res, tla nimamo pustnih
»strokovnjakov«,
gadov,
belo
ušk itd., kot v drugih krajih, ne
kaj več bi pa v Kočevju le lahko
spravili skupaj, kot »za jedačo
in pijačo poskrbijervo«. Videti je,
da je tudi v Kočevju marsikaj
pomrznilo. Prebili smo pač pust
ni čas in sam pustni torek kar
v civilu in prirojenih »maskah«.
V trgovinah je ostalo mnogo ne
prodanih mask. Na račun so pri
šli samo otroci, ki so hodili v
maskah po mestu in stanovanjih
ter prosjačili.
■ ■ ■ PODfJANE SO v okolici
stare vrtnarije in za osnovno šo
lo. Tu imajo dosti hrane, ker

LIST

Obrtniki kritizirajo odnos do njih
Sedanja davčna politika ne spodbuja razvoja obrti - Obrtnikov v občini
Kočevje primanjkuje, zato pa priteka v občinsko blagajno tudi manj
davkov - Obrtniki se raje zaposlujejo v tujini
O b rtn ik i k o č e v sk e o b č in e s o n a n e d a v n e m ra z g o v o ru
o s v o je m d e lu u g o to v ili, d a b i m o r a li te m e ljito p r o 
u č iti c e lo tn o d a v č n o p o litik o d o z a s e b n ih o b rtn ik o v .
T rd ijo , d a p r im e r n i d a v k i in p ra v ile n o d n o s do o b r t
n ik o v la h k o
n a jb o lj
v p liv a jo
n a p o s p e š e v a n je
o b rti, p o s e b n o tis tih , k i v K o č e v ju in v o b č in i m o č 
n o p rim a n jk u je .
Vzporedno s tem i vpraša
n ji bi m orali proučiti u p ra
vičenost davka na tu jo de
lovno silo. Zdaj, ko si m no
gi nezaposleni iščejo delo v
tu jih državah, ta davek ni
upravičen. Z aradi njega in
ostalih težav mnogi obrtniki
odklanjajo zaposlitev kvalifi
ciranih obrtnikov.

ZAKAJ TAKO?

O otroci iz ekonom skega
bloka v Kočevju so že ne
koliko preveč živahni, če
ne celo objestni.
P red k ratk im je neki
m ožakar gnal po cesti p ar
volov, otroci pa so pod vo
la vrgli petardo. M ožakar
je bil p repričan, da m u je
nekdo vola u strelil. Živali
se precej časa sploh ni
sta hoteli prem akniti. Mo
žakar je nam eraval zade
vo prijav iti m iličnikom , ko
pa je videl, da sta vola
živa, se je potolažil.
Nekaj tednov predtem
se je k bloku pripeljal
nekdo na m otorju. Zadaj
je im el aktovko, v njej

pa naj bi tudi položaj km e
tijstv a in predvidela možno
sti za njegov razvoj.
N adalje je m enil, naj bi
se kom isija p ri svojem delu
posluževala občasnih delov
nih skupin in analiz drugih
ustanov in organov (oddelek
za
gospodarstvo občinske
skupščine, službe družbene
ga
knjigovodstva, banke).
Delati bi m orala tu d i za ne-

vrtičkarji jeseni ne pospravijo vse
ga z gredic. Taka zanemarjena
vrtičkarija v sredi mesta res ni
koristna. Prav bi bilo, da bi to
golazen pričeli uničevati še pred
pomladjo. Tako bi dovolj zgodaj
zatrli razmnoževanje po novih ka
nalih tega okoliša. Zaradi blage
zime oživlja tudi ostali mrčes.
Celo komarji in mušice so se
pokazali iz svojih skrivališč.

gospodarsko področje (šol
stvo, zdravstvo itd.), pred
vsem v zvezi z razvojem sa
m oupravljanja,
nagrajeva
njem organizacijo dela in
m aterialno osnovo teh služb.
Razen tega bi m orala biti
kom isija v stalnem stiku z
osnovnimi organizacijam i ZK
v delovnih organizacijah.
Posebno je naglasil, naj
bo delo komisij’e kot tudi
drugih p artijsk ih in ostalih
organov čimbolj javno. L jud
je m orajo biti obveščeni o
delu raznih organov, k er bo
do le tako lahko tudi vpli
vali na njihovo delo.

Člani gasilskega društva
Vas-Fara so na nedavnem
občnem zboru ocenili svoje
delo v preteklem obdobju.
Pri tem so ugotovili, da so
navzlic nekaterim težavam
in pom anjkanju denarja us
pešno opravljali naloge iz
področja požarne varnosti,
čep rav jim primam jkuje m la
dine, so se odločili, da bodo
letos nabavili z lastnim de
narjem , s pom očjo gasilske
ga sklada in občinske gasil
ske zveze
novo
m otorno
brizgalno. Prizadevaijo pa se,
da bi v K užlju ustanovili
posebno gasilsko desetino,
ki bi skrbela za požarno
varnost v tem predelu Kolpske doline.
-š-

N adalje bi m orali uvesti
davčne in druge olajšave za
gradnjo
in
m odernizacijo
ob rtn ih delavnic in za nakup
novih strojev te r oprem e.
Te olajšave p o trebujejo p red 
vsem tisti, ki na novo odpi
rajo obrtne delavnice.

Cilj vseh teh ukrepov je,
da bi v prihodnje več m laj
ših obrtnikov odpiralo o b rt
ne delavnice. Tako bi doseg
li večjo Konkurenco tudi v
obrtništvu, ki ga sedaj na

S sedanjim številom o b rt
nikov niso zadovoljni niti
obrtniki niti potrošniki, po
vsej verjetnosti pa tudi ne
tisti, ki dobivajo obrtniške
prispevke in davke. Zato je
nujno posvetiti več skrbi
in naporov hitrejšem u razvo
ju obrtništva.
-š-

„Nihče mi ni povedal"
Dovoljen uvoz, prepovedana uporaba
N ekateri posam ezniki, m ed
njim i zasebni go stiln ičarji
iz obm očja kočevske in rib-

Slovesnost gostincev
Obdarili stare člane kolektiva in upokojence
13. feb ru arja zvečer je imel
kolektiv HOTELA PUGLED
prisrčn o slovesnost, na k ateri
so obdarili z uram i 12 članov
kolektiva, ki so p ri p o d jetju
ozirom a
njegovih pravnih
predhodnikih že 20 ozirom a
10 let.
N agrajeni so bili: M arija
Žagar, Pepca Zajc, F ranc Beljan in M arija šp in z e r (vsi

obm očju občine ni. Večja bi
bila ponudba obrtnih sto ri
tev, boljša pa tudi kakovost
obrtnih izdelkov in storitev.

so p ri podjetju že 20 let) ter
M arica Sega, M arija K otar.
Zinka Kač, Ivanka Koželj,
M arija Strekelj, Ančka K o
vač, Milan Jarc in Ančka
T urk, ki so pri p o d jetju že
10 let.
Ob tej priložnosti je kolek
tiv obdaril s praktičnim i dar
rili tudi 5 upokojencev, n e
kdanjih članov kolektiva.

niške občine, so kupili igralne
avtom ate na srečo, da bi z
njim i ustvarjali dodatni d o
hodek. U poraba takih avto
m atov je kazniva.
Vsi, ki so avtom ate nabavi
li in jih uporabljali, se bo
do m oralj zagovarjati. Med
njim i je tudi gostilničar J.
L., ki trdi, da ni vedel in
da m u tudi nihče ni povedal,
da je uporaba take naprave
prepovedana. Čeprav o te*n
na bil poučen, so m u igralni
avtom at, vreden nad 3.800 di
narjev, zasegli.
N erazum ljivo je, da niso
opozorili gostilničarjev tisti,
ki so dovolili uvoz teh n a 
prav in tudi ne drugi p r i
stojni organi. Ce bi to sto 
rili, bd odpadle mnoge n e
všečnosti in kritike.
f
-š-

■ ■ ■ ZDAJ KAR DEŽUJEJO
obrazci za razne davčne prijave,
prijave o zaposlenih, vajenske po
godbe itd. Skoraj vsi obrazci so
že delno zastareli. Zaradi novih
uredb in predpisov je veliko ko
lon v obrazcil\ že nepotrebnih. K r .
že, da so prevelike zaloge obraz
cev ali pa se predpisi prehitro
spreminjajo. Skratka: s tem so
težave, veliko nepotrebnih potov,
pojasnjevanj in podobnega, preden
je vte v redu izpolnjeno.
■ ■ ■ MARSIKATEKI
AVTO
MOBIL. ki je bil parkiran zunaj,
je pokril novi sneg. ■ Na strehah
se je nabralo tudi do 40 cm sne
ga. Lastniki osebnih avtomobilov
so strehe avtov zjutraj pred vož
njo očistili. Drugače pa je bilo z
avtomobili podjetij, posebno s
kombiji: še tri dni so vozili po
mestu z zasneženimi strehami in
prevažali težak sneg, To je slabo
spričevalo nekaterih šoferjev za
skrb nad družbeno lastnino.
■ ■ ■ V PRETEKLEM LETU
se je prijavilo k vozniškim Izpi
tom 30 kandidatov (26 moških in
4 ženske). Pri pismeni nalogi o
prometnih predpisih in znakih je
bil uspeh zadovoljiv: odklonjenih
je bilo 8 kandidatov, ker so ime
li v nalogi več kakor 10 slabih
točk. Ker so bile ceste zaradi
novega snega zasnežene In neure
jene, izpitov iz voženj niso delali.
Praktični del izpita bodo opravili
skupaj s prihodnjo skupino, ki
bo delala izpite danes popoldne.

Kolektiv HOTELA PUGLED v Kočevju je 13. februarja nagradil z urami svoje
člane, ki so pri podjetju ozirom a njegovih pravnih predhodnikih zaposleni že 20
ali 10 let. Nagrajenih je bilo 12 članov kolektiva.
(Foto: Mohar)
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Potrebujejo
strokovnjake

Letošnji ureditveni načrti Ribnice

N ajvečje ribniško podjetje
IN LES se dogovarja s Sta
novanjskim podjetjem za od
kup štirih družinskih stano
vanj v novem stolpiču, ki
bo dograjen jeseni. K upuje
jo jih zato, ker potrebujejo
že zdaj več inženirjev, tehni
kov in ekonom istov, katerim
bodo razen prim ernih oseb
nih dohodkov omogočili tu 
di nadaljnje strokovno izo
braževanje.

Lastniki novih hiš bodo morali doplačati za zemljišče - Nekateri načrti
iz osnutka programa krajevne skupnosti - Bo prispevek za uporabo me
stnega zemljišča letos polovico večji? - Dela veljala 710.000 din
Pred kratkim je bila v Ribnici skupna seja sklada
za urejanje m estnega zem ljišča in sveta krajevne
skupnosti Ribnica. Seznanili so se s finančnim sta
njem sklada. Z denarjem sklada bi bilo lani lahko
storjeno več, če ne bi bilo toliko dolžnikov.
Dolg znaša n ad 300.00 din.
Sklenili so, da bodo dolg le
tos izterjali.
R azpravljali so tudi o še
neurejenem
zem ljiškoknjiž
nem stan ju nekaterih novih
hiš, njihovi lastniki bodo
lahko prepisali zem ljišče na
svojo last šele,' ko bodo do
plačali razliko v ceni za
zem ljišče, in sicer 4 din za
k vadratni m eter. Da ne bo
do preveč obrem enjeni, bo

do dolžne zneske lahko p la
čali v letu dni.
Udeleženci seje so dolgo
razpravljali
o
program u
sklada za u rejan je m estnega
zem ljišča za letos. Program
je enak program u krajevne
skupnosti Ribnica. N ajvečja
investicija bo dokončna u re 
ditev okolice stolpnic (z de
lom so začeli lani) te r asfal
tiran je ceste na Veliki m la
ki. N adalje /e v program u
ureditev V rvarske poti in

Sodražica: letos prvi milijarder
Pred kratkim izguba, danes mnogo obetajoči
obrat - Letos za 43 odstotkov večja proizvod
nja - Izvozili bodo 30 odstotkov proizvodnje
V delovni enoti podjetja INLES v Sodražici bo
znašala letošnja proizvodnja predvidoma 11,880.000
din. V prim erjavi z lanskim letofh bo znašalo pove
čanje 43 odstotkov.
O sebni dohodki v tem ob
ra tu rastejo iz m eseca v
m esec, posebno nagel je bil
p o rast v drugem polletju la
ni. Za decem ber so znašali
povprečni
prejem ki
1.160
din. Proizvodnja uspešno n a
p reduje, zato računajo, da
bodo povprečni osebni do
hodki letos večji, kot so bili
lani, ko so bili v prim erjavi
z letom 1968 večji za 30 od
stotkov.
Zelo lepe uspehe so dose
gli p r; skladih. V lanskih
prvih 11 m esecih so u stv ari
li 510.000 din skladov. Us
p eh je še večji, če upošte
vamo, da so še p red nekaj
leti izkazovali izgubo. Zaslu
ge za uspeh im a ves kolek
tiv in šefjo seb ej vodstvo ob
ra ta ter podjetja.

E dina proizvodna o b rata
so vhodna in garažna vrata.
Lani so izvozili četrtino svo
jih izdelkov, letos p a bodo
izvoz povečali na 30 odst.
celotne proizvodnje.
S krbijo tudi za strokovno
usposobljenost članov ko
lektiva. Prav sedaj im ajo te 
čaj za polkvalificirane de
lavce za delo p ri strojih.
O biskuje ga 37' delavcev.
O brat v Sodražici bo v
bližnji prihodnosti dogradil
nove delovne p ro sto re in
tako omogočil zaposlitev no 
vim delavcem.

p oti ob B istrici, Urbanove
ulicei Gallusovega nabrežja,
Ulice’ talcev, K urirske poti,
Šolske ulice, dveh cest za
Cenetom, plačilo načrtov za
p ark k ulture in plačilo spo
menikov in n ač rt za m ost
čez B istrico. To bo zneslo
skupaj 710.000 din.
Za vsa ta dela naj bi do
bili denar iz prispevkov za
uporabo m estnega zem ljišča,
ki naj bi bil za polovico več
ji kot lani, z izterjavo dol
gov prejšnjega kom unalnega
prispevka in prispevkov za
uporabo m estnega zem ljišča
te r z najetjem kredita. Ti
dohodki
bi
znašali nad
700.000 din.
Člani sveta krajevne skup
nosti in ostali udeleženci se
je so bili soglasni, da se po
veča prispevek za uporabo
m estnega zem ljišča od se
d anjih 10 na 15 par. Sklep
bodo predložili v potrditev
občinski skupščini. S trinjali
so se tudi s program om
sklada za u rejan je m estnega
zem ljišča in sveta krajevne
skupnosti. Izvolili so še tri
nove člane za pokopališko
upravo H rovača.
-r

Delni program
V podjetju INLES Ribni
ca je centralni delavski svet
sprejel delni načrt investicij
za letos v vrednosti 2 m ili
jona din. Ta načrt zajem a
le nakup najnujnejšega op
rem e, ki je potrebna za red
no izpolnjevanje proizvodnjega plana. Popoln investicij
ski program bodo sprejeli,
ko bo izdelan zaključni ra
čun.

Cene v Kočevju
in Ribnici
Pretekli ponedeljek so veljale ▼
trgovinah s sadjem in zelenjavo v
Kočevju in Ribnici naslednje maloprodajne cene:

N ajbolj uspela ribniška m aska je bil po mnenju m no
gih Ribničanov »Burovž«, ki vsako leto na pustni to*
rek zvoni po Ribnici in zbira denar za pokop pusta
in menda tudi za »sedmino« oziroma pijačo. Obišče
tudi podjetja. (Foto: .Primc)

Zadruga že odkupuje suho robo
Navezujejo stike s proizvajalci izdelkov domače obrti - Odkupna postaja
KZ bo tudi v Sodražici - Poslovni stiki s KZ Velike Lašče
Januarja letos je začel pri km etijski zadrugi Ribni
ca delati že dolgo obljubljeni odsek za domačo obrt.
Tako je tudi ribniška zadruga začela odkupovati in
prodajati izdelke dom ače obrti. Sicer pa to vseka
kor sod i v njeno dejavnost.
N a svojem obm očju, ki lovanje proizvodov hišne doobsega vso Ribniško dolino, mače o brti in drobne lesebo zadruga pospeševala iz d ^ ne g a la n te rij. Z izdelovalci

Letovalo naj bi čimveč članov

Vse manj kmetov V
K akor drugod v Slovenji
se srečujem o tudi v ribniški
občini
z istim
pojavom:
zm anjševanjem števila preb i
valcev, ki se preživljajo s
km etijstvom . V zadnjih šti
rih letih se je število kmetov
zm anjšalo za 6 odstotkov in
znaša njihov delež v številu
prebivalstva le še 32 odstot
kov. Povprečno odpade na
km eta h ek tar
obdelovalne
zem lje, 2 hek tara travnikov
in 3 ha gozdov. Vseh lastnikov zem lje je v občini okrog
2.000. Naj k tem u dodam o,
da je 15 odstotkov prebivalcev zaposlenih. N arodni dohodek na prebivalca je znanosbi.

ribniški občini se več organizacij bolj ali manj uspešno prizadeva za
organiziranje letovanj skupin občanov - Predlog: prizadevanja naj bi
združili - Doslej najuspešnejša Počitniška skupnost
Počitniška skupnost Ribnica je doslej opravila
pom em bno delo v zvezi z organiziranjem letovanj
občanov ob morju. Denar, 10 ga je dobila za prodani
dom »Urban« v Novem gradu, bo uporabila tudi za
gradnjo novega dom a na otoku Krku. Tako bodo ob
čani razen v Novem gradu lahko letovali tudi na
Krku.

O rganiziranje letnih dopustov v okviru Počitniške
skupnosti p a ne vključuje
letovanj otrok, borcev, upokonjencev in kmetov.
Občinska zveza prijateljev
m ladine je p red leti organizirala letovanja otrok, zdaj
pa je to delo zam rlo, k er ni
denarja. Tudi člani Zveze

borcev im ajo v B anjolah na
razpolago 3 ležišča, k a r pa
je zanje prem alo.
Zveza prijateljev m ladine
je p repustila organizacijo le
tovanj otrok upravnim o r
ganom občinske skupščine,
zdravstveni službi in social
nem u
zavarovanju.
Tudi
borci še ne vidijo, kako bi
izboljšali pogoje za letova
nje v B anjolah.
Vse pa pom eni, d a o orga
nizaciji letnega oddiha v ob
čini ni enotne zam isli (ta 
ko o k rajih letovanj, razpoVsak je dolžan prispevati za pokritje skupnih redu vseh skupin občanov,
družbenih potreb - Obdavčiti tudi šušmarje!
zainteresiranih za letovanje
m pokrivanje stroškov leto
Znaiio je, da je na obm očju občine Ribnica razmero vanj).
ma precej črnih obrti ozirom a Sušmarjev, ki ne pla
Te razm ere silijo vse v
čujejo davkov.
občini, ki so že doslej o rga
Svet za finance pri občin je skupnih družbenih po- nizirali različne oblike leto
vanj. da skupno z upravnim
ski skupščini Ribnica je pred treb.
odborom Počitniške skupnok ratkim precej obširno raz
Zaključek je torej jasen, st; izdelajo razvojni propravljal o tem in sprejel do
avčna uprava pa je bila gram o bodoči organizaciji
ločene sklepe.
o na,
da
odkrije
črne letovanja občanov.
Tn delo
Hn!n bi
Ki lahko
lo h i^
Delavnost in pridnost p re  aibrfrtilkA
obrtnike. To
S tem pa bi se razširil
bivalcev na obm očju cele ob
opravili v obliki obvezne anCine je znana daleč naokoli kete, prijavljene podatke pa vPllv javnosti na delo Po
čitniške skupnosti, ona pa
m tu d i izven naših m eja, bi n ato preverili
Sprejem občinskega prora- bi z dosedanjim i bogatim i
zato bi bilo krivično ljudi
om ejevati pri njihovih priza čuna za letos je p red d u r izkušnjam i vzpodbujala ob
devanjih. Prav tako p a je mi. Pravično in pošteno bi čane k raznim oblikam oddi
razum ljivo d a so proizvaj’al- bilo, da zagotovijo denar za ha in letovanja.
ci dolžni del ustvarjenih do- skupne družbene potrebe vsi
Dobro bi bilo, da bi se o
b rin odstopiti družbi za krit- občani.
vseh teh in drugih zadevah

Črno obrt zajeti v proračun

km alu pogovorili vsi, ki se
bclj ali m anj uspešno p ri
zadevajo, da bi omogočili
čim p rijetn ejše (in cenejše)
letovanje čimveč občanom .

Ribnica: mesec
čistoče

že navezuje stike in sklepa
kooperacijske dogovore. Ti
dogovori bodo im eli dvojno
korist: izdelovalcem bodo za
gotovili prodajo svojih izdel
kov, zadrugi pa blago.
Čeprav je zadruga s svO, - ^ " 0^0 dH araost'io^šplp'začgla in ni tega obesila na

Kočevje:
(ce<ne v
0,90
2,80
2,80
2,80
3,00
3,60

Ribnica:
din za kg)
0,80
2,60
2,80
2,80 •

5,65 in 6,30
3,90
13,20
5,20
7,10
2,20
6,00
3,00
11,10 in
15,00
por
3,00
jabolka
1,60 do 2,40
hruške
3,00
grozdje
5,20
limone
4,90
mandarine 6,50
pomaranče 5,40 in 5,90
banane
6,20
ananas
—
jajca (cena
za kos
0,95

4.50 in 7,00
2,80
13.00
5,50
8,00
2,00
6,20

krompir
sveže zelje
kislo zelje
kisla repa
ohrovt
cvetača
fižol v
zrnju
čebula
česen
solata
špinača
korenje
peteršilj
zelena
radič

—

3,70

—

11.50

—
2,00
2,60
5,00
6,20
6,20
5,30
6,20
7,50
0,85

Ribničani brez vode

9. feb ru arja zvečer je v
veliki zvon, ji izdelovalci že Ribnici in okoliških vaseh
prinašajo svoje Izdelke. 2 e zm anjkalo vode. Brez nje so
to nam pove, da je bil ta bili 18 ur. Tega dne je B ran.
odsek potreben. O dkupujejo ko R istijojevič, vodovodni inVse vrste izd&lkov hišne do šitalater iz Ribnice, neki
mače obrti in suho robo, in s tra n k i'v bližnji vasi napelje
val vodo v kopalnico. Zara
to po prim ernih cenah.
di tega je zaprl vodo na gla
Skladišče izdelkov domače vnem ventilu v Goriči vasi.
o b rti v Ribnici, v k rat K er pa se na naprave ni
kem pa nam eravajo odpreti preveč spoznal, po končanem
odkupno postajo še v S odra delu ventilov ni znal odpre
žici. Tako bi zajeli vse izde ti. P riti je m orala posebna
lovalce na obm očju občine, skupina iz Vodovodnega pod
pa tudi iz sosednjih krajev. je tja Kočevje — R ibnica iz
S sosednjo km etijsko zadru Kočevja, da je po daljšem
go v Velikih Laščah, kjer iskanju ugotovila vzrok, č e
im ajo že dolgo in dobelo vpe bi Ristijojevič zadevo takoj
ljano trgovino z izdelki do javil Vodovodnemu podjetju,
m ače obrti, nam eravajo na do tega ne bi prišlo. Na sre
vezati poslovne stike, kar .bo čo m edtem ni nik jer izbruh
obojim v korist.
-r nil požar.
K. O.

R ibnica p o staja vse bolj
obiskan tu rističn i kraj. Zato
je dolžnost občanov, da bo
njihov k raj lep in privlačen.
To je prvenstvena naloga KO
OD PUSTA IN PUSTMUNALE, krajevne skupnosti
NIH NORČIJ so imeli največ ko
in _ T urističnega ,društva.
•
. ..
lristi
io ti
ggostilničarji.
v / i j b i i i i i v/c» a j a * Gostilne so bi.Lam je pose on a Komisija je v pustnih dneh dobro obiskapregledala vse predele Rib- ne, pa tudi organizatorji pustne

RIBNIŠKI ZOBOTREBCI

n ic e in potem predlagala Od-

_____
pravo
pom anjkljivosti. TMnc
Letos
nam eravajo iti še korak nap rej. V aprilu bodo uvedli
mesec čistoče. Ribnica naj
hi
ta k o npncaK
ričakala
eoste ki
bl tako
aia gosie,
KI
jo bodo Vpoletnih mesečin
obiskali, čista in privlačna.

Most je zopet
poškodovan
O graja m ostu v Sodražici
je že več dni poškodovana,
zato lahko p rid e do nesreče.
Z aradi
ostrega
oestnega
ovinka Je pogosto poškodo
vana. Po zadnji prom etni
nesreči je bila le zasilno po*
pravljena. N ekaj časa je bila
n a ograji n ab ita celo opozo
riln a tabla, n aj se m im oido
či ne naslanjajo n a ograjo.

čas bi že bil, da bi ogra
jo temeljito popravili in ta
ko zavarovali ljudi, pred
vsem pa otroke.

zabave v Domu Partizana v Ribnici so imeli velik promet. Temu

je pripomogla tudi fazmeroma vi.
soka vstopnina, znašala je 15 din.

Ce bo^šh} tako naprej,,^bomo imeh
’’ v” Ribnici ’kmalu
" take cene za
u
1iuV jari
'!1
barih č e za^.y°
odštejemo vnekaj
pijančkov,ki so si pusta preveč vzeli
k srcu, ni bilo nič posebnega.
Pustni sprevod maškar v torek
in pokop kurenta v sredo je bil
le medel spomin na nekdanje
naše pustne običaje. Verjetno je
bil še najbolj izviren Zuk s svo
jim velikim burovžem, ki je po
sebna značilnost ribniških pust
nih običajev.
VSE KA2E, da bo letos
spomladi smetem
Ribnici za
vselej odklenkalo. Podjetje KOMUNALA namerava nabaviti poseben tovornjak za odvoz smeti,
Sedanje odvažanje smeti je ročno
in zamudno, š e prej pa bo potrebno s posebnim občinskim od*

lokom določiti ceno za odvoz
smeti in še nekatere druge zadeve
u v u a u iu
osmeiiiv v zvezi11 Ciz obveznim vodvozom
ti. Prepričani smo, da bo z novo
organizacijo odvoza smeti vsem
ustreženo, Ribnica pa bo bolj
čista in lepša.
_
NENAVADNO
LEPO
_
_
VREME
v januarju
in začetku februarja je
je' spodbudilo
špodbudVlo” ‘"nekatere
bruarja
nekatere
kmete v Ribniški dolini, da so
začeli
orati. ToNovi
jim sneg
bo prav
pri
šlo
spomiadi.
je delo
v

na polju zavrl, toda ne za dolgo,
pomlad že blizu.
■ ■ ■ POIMENOVANJE
RIB..
ULIC, ki se je zaradi
^hničmh vzrokov nekoliko zavleklo, bo kmalu končano. Večina
stanovanjskih hiš že nesi nove
tablice z imeni novih ulic ali
cest. Ljudje se bodo morali na
novost privaditi, kar pa ne bo
Posebno težko.
VELIKA VEČINA OBRT.
* NIKOV v ribniški občini se je
držala predpisanega roka in pri
javila promet davčni upravi za
lani. Napovedali so tudi promet
za leto 1970. S tem so obrtniki
olajšali delo upravi za dohodke.

REŠETO

UGOTOVLJENIH JE MNOGO POMANJKLJIVOSTI

Krmelj hoče svojo
skupino
a'Ml

Na zadnji seji stanovanjske
kom isije K om unalno stapovanjskega podjetja Sevnica
(za obm očje K rm elja) so
m ed drugim govorili o ne
učinkoviti servisni dejavno
sti tega p odjetja. Doslej se
je pogosto dogajalo, da so
m orali stanovalci neobičajno
dolgo čakati na različne sto 
ritve. Z aradi tega so p redla
gali, naj bi im ela krajevna
skupnost K rm elj svojo se r
visno skupino, ki bo oprav
ljala različna opravila. Na
seji so tudi sklenili, da je
tre b a o dstraniti n a pol p o d rte
barake, ki kažejo podobo
k raja. Prav tako je potrebno
odkup živine in osemeljevalno postajo prestaviti v b li
žino klavnice, k er ne spadata
v bližino stanovanjskih blo
kov.
B. D.

*

jn

Predlog inšpekcije: zastaviti vse sile, da bodo
boljše delovne razmere in manj nesreč

SNEG NI MOGEL POKVARITI PUSTNEGA RAZPOLOŽENJA — Sevniških veselja
kov ni m oglo ugnati slabo vreme. V dežju in snegu so obiskali Krško in se po
norčevali v i »skrbi« za ceste. Žal je dež s> snegom uničil veliko truda, saj so bili
obiskovalci pustovanja, ki jili ni bilo manj kot ob 100-letnici tabora, prikrajšani
za m arsikatero dom islico. Karnevalsko vzdušje pa je ostalo: ljudje so pustovali,
kot že dolgo ne. Pustna oblast je torej dobro opravila svojo nalogo. Na sliki: ve
soljski par Lune in Marsa. (Foto: Franc Pavkovič)

IZJEMA STA LE ŠOLI V TRŽIČU IN NA BLANCI

Plat zvona za stanovanja
Kjer ni stanovanj, ne bo učiteljev, zakaj danes
jih ni več mogoče premeščati z odločbami

IVANA ŽGAJNAR
V
ponedeljek, 9. febru
arja, so ob veliki udelež
bi pospremili na zadnji
poti žgajnarjevo m am o
iz Gabrič pri Šentjanžu,
ki je um rla v 74. letu sta
rosti. Pretresljivo je bilo
slovo desetih otrok od
matere, preproste, zaved
ne in plemenite žene, ki
je morala m ed zadnjo voj
no s svojo številno druži
no v štiriletno izgnanstvo.
Vse svoje m oči je posve
tila svoji zem lji in otro
kom. Priljubljeno Žgajnarjevo m am o bom o pogreša
li vsi, ki sm o jo poznali.
B. D.

Veliko nesreč pri delu

O bčinska skupščina Sevnica zoril ravnatelj šole na B lan
je na zadnji seji sprejela ci odbornik F ranc Zorko.
jam stveno izjavo za n ajetje Le dve šoli v občini — v T r
posojila p ri celjski banki. žišču in na Blanci — im ata
Osnovna šola K rm elj bo do stanovanja, druge pa so sko
bila 37.000 dinarjev, sevniška rajda brez njih.
Šole, z izjemo sevniške,
osnovna šola pa 50.000 d in a r
denar
sicer
jev posojila za gradnjo sta stanovanjski
združujejo, vendar lahko z
novanj.
Ta pom oč p ri gradnji sta n jim zgradijo eno sam o s ta 
novanj za prosvetne delavce novanje na leto. K er se na
je sicer zelo dobrodošla, to 
da dokaj skrom na, šo le na
deželi nam reč vse težje do
bijo ljudi, ki bi bili voljni
poučevati v težavnejših raz
m erah, vrhu vsega pa niti ne
im eti prim ern ih stanovanj.
Velika Hubajnica ga bo
Na
veliko
pom anjkanje V KS Primož le še dve
prosvetnih delavcev, ki se
obeta
zaradi pom anjkanja
Čeravno sm o : še skoraj
stanovanj, je skupščino opo sredi zime, so ljudje iz Ve
lik H ubajnice pridno prijeli
za delo p ri gradnji vodovo
da. S svojim denarjem so
nakupili 100 vreč cem enta
in napeljali gradbeni m ate
jih ni bilo nič manj kot ob sto rial za gradnjo vodnega re
letnici sevniškega tabora junija
zervoarja, ki bo držal do 75
lani. Roke so si meli gostinci,
kubičnih m etrov vode.
ki so imeli zelo dober obisk, pri
tožili pa se niso niti na milici, ki
H igiensko-epidem iolo'ki odkljub obilici »vesoljske« pijače in
posebnih dovolilnic ni imela niti deleic zavoda za zdravstveno
varstvo iz Celja je s pregle
enega prekrška. (Ce niso miličniki
na eno oko zamižali?)
dom vode ugotovil, da je
■ KAR DOBER OBISK. Ce ra
čunamo šolske otroke, ki v pre p rim ern a za pitje. G raditelji
cejšnjem številu obiskujejo raz- so prek občinske sanitrane
stavo Toneta Zgonca v galeriji v službe zaprosili, naj jim po
sevniškem gradu, je mladi avtor
deležen precejšnje pozornosti. Naj maga dobiti tudi načrte.
boljša njegova dela so že razpro
K er so ljudje trdr<o odlo
dana. Razstava bo odprta še do čeni, da m ora biti vodovod
sobote, 21. februarja, vsak dan
od 9. do 11. ure in popoldne od dograjen do letošnjega prve
16. do 19. ure.
ga m aja, pravijo, da bodo
■ ODDAHNILI SO SE. V go napovedali tekm ovanje Stustišču v gradu ne skrivajo veselja
nad tem, da se je odselila večina denčanom , ki že dalj časa
stanovalcev, ki so doslej povzro gradijo svoj vodovod. Ce bo
čali obilico preglavic. Medsebojne zm anjkalo denarja, so p re 
snore so razčiščevali celo na sopričani, da jim bo tudi k ra 
H SODELOVANJE MLADINCEV. jevna skupnost ozirom a ob
Mladinski aktiv iz LISCE je za
činska skupščina pom agala
radi trenutne stiske s prostorom
pri de'.u Ko bo pod vod
sklenil tesneje sodelovati s sevniškim mladinskim klubom. Mla stvom prizadevnega km ečke
di se dogovarjajo tudi o vsebin
ga gospodarja Alojza Zgonca
sko bogatejšem sodelovanju.
■ VENDARLE USTREGLI. Nn zgrajen
vodovod v Veliki
zapornice pri Boštanju so pred Hubaijnici, bosta na obm oč
kratkim po vsej dolžini namestili
odbojna stekla, ki naj bi varovala ju krajevne skupnosti Pri-

K ljub delnem u napredku varstvo pri delu. Nesreče Pn
je varstvo p ri delu v sevni- delu prinašajo nesrečo PoS8r
ški občini še vedno pom anjj m eznikom in družbi, P^
kljivo, kar povzroča razm e vzročajo pa tudi veliko
rom a veliko število nesreč. bo dohodka.
, ,
M. 1*
S tatistika kaže, da se števi
lo nesreč zaradi neurejenega
delovnega okolja zm anjšuje,
veča pa se število drugih ne Šentjanž dobro —
sreč, ki im ajo svoj vzrok v
Krmelj slabo
tako im enovanem »osebnem
V
nedeljo je gostoval
faktorju«.
Šentjanžu in K rm elju
V
m inulem letu je inšpekpevski zbor »Svoboda« z
to r dela pregledal 236 delov ne. V Šentjanžu je bila u
nih
prostorov in ugotovil ležba kljub slabem u yrem^,_
mnoge pom anjkljivosti:
66 kar dobra, v dvorani v
prim erov nepravilno spelja m elju pa se je zbralo le
nega električnega tek a in ne poslušalcev. Zbor, ki ga v
varnost žarčenja, 56 pom anj Stane Peček, je s
kljivosti pri osebnih varstve sporedom narodnih in P81;
nih sredstvih te r še vrsto zanskih pesm i pripravil
številnim poslušalcem lep«
drugih.
Zastavlja se vprašanje, za doživetje. Sprašujem o se *
kaj je varstvo pri delu še zakaj ni bilo med p o s l u j
vedno
tako
zapostavljeno. delovne inteligence, mladij*
Vzrokov je veliko, vse od in prosvetnih delavcev. Ta*”
pom anjkanja denarja do ne slaba udeležba je za naš
pravilnega odnosa. V zaseb prava sram ota.
n i obrti, k jer je pom anjklji
vosti posebno veliko, je k te Blanca: na vrsti bo
m u pripom ogla tudi popust
sta v treh letih
ljivost občinskih
inšpekcij
C estna prehoda čez žel?2
in kom isij, ki so v želji, da
bi spodbudile razvoj obrti, niške tire na Blanci
večkrat zamižale na eno oko. ko so zaradi varnosti zapor
nice spuščene še dalj časa«
Inšpekcija dela je sporoči
močno ovirata prom et. Za
la občinski skupščini, da je
radi tega je predvideno, d
potrebno v prihodnje izko
bosta ukinjena oziroma sp^*
ristiti vse zdravstvene, teh
ljana drugače. Modemi2&c]r
nične, nadzorne, vzgojne in
jo bi bilo treb a opraviti
druge prijem e, ker bi letaprej, posebno še, ker se o*
ko lahko bistveno izboljšali h ajata na postajnem obnioc

ta način ne bo dalo naredi
ti kaj več, je nujn a večja po
moč občinske skupščine. V
občini
prip rav ljajo
5-letni
n ačrt razvoja šolstva, ki bo
m oral upoštevati tudi stano
vanjske potrebe. Ker bo de
n arja gotovo prim anjkovalo,
je treb a iskati tudi različne
rešitve, kot je obetana p re
V soboto občni
ureditev stavbe krajevnega
zbor sindikatov
u rada v Šentjanžu, k je r bi z
nadzidavo
pridobili
dvoje
V soboto, 21. februarja, bo
stanovanj.
v Sevnici občni zbor občin
M. L. skega sindikalnega sveta, na
katerem bodo ocenili doseda.
nje delo sindikalnih organi
zacij te r se dogovorili za sin
dikalno aktivnost v prihod
nje. V sevniški občini je 25
sindikalnih podružnic, v ka
terih je včlanjeno 3.280 čla
napovedala Studencu nov od tega v gospodarstvu
vasi brez tekoče vode
2.892, v družbenih službah
pa 380 članov. Za občni zbor
mož sam o še dve m anjši va je pripravljeno poročilo, ki
zajem a obdobje od decem bra
si brez tekoče vode.
K. ZORKO 1967 do ja n u arja 1970.

Tekmovanje z vodovodi

SEVNIŠKI PABERKI

■ »MILIJONARJEV« VEC KOI’
OBUMCEV. Po doslej zbranih po
datkih je prijavilo skupni doho
de!; nad 20.000 dinarjev doslej
že 278 ljudi, kar je več kot tri
krat toliko kot lani. Davčni upra
vi je zmanjkalo celo obrazcev,
ker očitno ni pričakovala toliko
prijav. Največji prijavljeni zne
sek je 56.475 din. Davka bo zaradi
olajšav oproščenih okoli 200 pri
javi jencev.
■ OŽIVELO MEŠETARJENJE.
S povišanjem cen goveje živine
se je povečalo tudi število meSetarjev, ki preprodajajo živino in
skušajo čimveč spraviti v svoj
žep. Inšpekcija ugotavlja, da so
pogostni primeri, ko so nevedni
ljudje ogoljufani in zato poskušato doseči svojo pravico na so
dišču, kar pa jjm ponavadi pri
nese dodatne stroške.
m IZ Ml*z NASTAL STILLES.
V mizarski zadrugi, ki je svoj
čas nosila še pridevek »produktiv
na«, so že dalj časa ugotavljali,
da je za razvijajoče se podjetje
ime vse manj primemo. Zaradi
tega so podjetje pred kratkim preimenovali v STILLES, kar dobro
označuje proizvodnjo stilnega po
hištva in opreme iz lesa, razen
tega pa zveni nekako tuje. Znano
je, da so pri vodstvih naSih tovam imena, ki imajo vsaj neko
liko tujega zvena, zelo v čislih.
^ VESELI VEČER. V nedeljo
so se Sevničanl spet lahko zaba pred nesrečo. Vprašanje Je, če Jih
vali. V kraju je gostoval ansam bodo dolgoprstneži pustili na mira.
■ (iOVORICA O UBOJU OTRObel Toneta Videča s humoristom.
Ta skupina deluje v okvira pro KA. Delavci, ki so čistili kanali
zacijo, so razširili vest, da so
svetnega društva iz Šentjurja.
■ LJUDI KOT NA STOLETNI- našli mrtvega otroka, ki naj bi
Čl TABORA. Kljub snežnemu me ga odvrgla neznana detomorilka.
težu v popoldanskih urah se je Zadevo so si ogledali tudi sevnisevniškega
pustnega
karnevala ški miličniki, ki so nam zatrdili,
Udeležilo zelo veliko ljudi; hudo- da je vse to gola izmišljotin« in
mu&nežl 9 0 celo pripominjali, da hudo neslana šala.

SfcVNISKIJfESTNIK
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_
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Šentjanž: želje
deklet in žena
Na razširjeni seji krajev
ne organizacije SZDL in sve
ta krajevne skupnosti so go
vorili o potrebi, da bi sevni
ška Lisca povečala svoj ob rat
v K rm elju ali da bi katera
izmed obeh sevniških tovarn
konfekcije postavile nov ob
ira t v Sentjanški dolini. To je
velika želja deklet in žena iz
tam kajšnjih krajev.
B. D.

ju, kar po zakonu ni d c ^
ljeno. K er trenutno v te
m ene ni denarja, bosta P1^
šla na vrsto čez dve do tn
leta.

Studenec: motnje
v napetosti
L astniki radijskih in **
le vizij skih sprejem nikov
že dalj časa pritožujejo
lastniki elektrom otorjev,
v zgodnjih ju tra n jih in P"*
znih večernih urah
m otijo električno napet
in s tem tudi cddaje. Pr .
bi -b ilo ’, da bi uslužbenk
E lektra Celje bolj nadz°r
vali porabnike toka, saj J
m očne elektrom otorje UT
stno priključevati le P0^ vi, ker ta k ra t ne motijo
gih porabnikov električo
toka.
^ g.

Studenec: sode!ova
nie s šolo
0
Na Studencu, kjer ‘ &e
tri razrede osnovne
nikakor ne m orejo P
vati zaradi sodelovanj1' ejj.
starši in učitelji. ^ ^ -1# .;p
ude;teijeV.
skih sestankov se u

-r

Dosegla sta svoj cilj
V nedeljo je bila slovesnost pri Češkovih
v Sevnici: praznovali so zlato poroko
»Vi pa tudi vse zveste,«
sta se začudila Agata in
Anton Cešek iz Sevnice,
ki sta v nedeljo, 15. febru
arja, praznovala 50-letnico
skupna življenja.
73-lctni Anton, upokoje
ni delavec iz sevniške KO
PITARNE, je bil kljub ve
selju in zadovoljstvu, ki
m u je sijalo v očeh, skro
men z besedam i. »Vzela
sva se natanko pred 50 le
ti — 16. feb ru arja 1920.
Bil sem delavec v KOPI
TARNI. T ak rat Je bilo tež
ko za kruh. Lastnik je hi
tro pokazal vrata vsakemu
nezadovoljnežu, saj je la
hko zaposlil druge delav
ce, ki so kom aj čakali na

Strun udedll: MARJAN LEGAN

to priložnost. Srečo sem
poskusil tudi v Nemčiji,
š tir i leta sem delal v ru 
dniku
v Geislingenu, to
da dlje nisem zdržal in
sem se vrnil domov.
»Z možem sva si želela
sam o, da bi spravila h
kruhu otroke. Zanje sem
delala po nekdanjih gra
ščinskih njivah,« je pripo
vedovala 75-letna Agata
ki je rodila osm ero otrok.
D(xsegla sta svoj nam en:
otroci so zaposleni, radi
obiskujejo svoje starše v
mali hišici, prislonjeni k
prisojni rebri, nad katero
stoji
mogočni
sevniški
grad.
M. L.

kar štiri petine roa*
rodl' ^u#ii
M
kar ugodno vpliva na ^ejauspeh. V šoli usPeš,n°d, P
Je tudi pionirski
nosi im e Janeza v v ,rejen
V pritličju ima lep° bi_ *»
stenski časopis.
a
svoje de’o potrebov*
diaprojektor.
.
fc. *•

„ A n in ,

e c ifN " rA
, ort**®

Radio Sevnica
aH
nn vulovni dolžini ■ i.y,
kHz.
*
NKDKUA.
22; nTOl’T ^ ' e in
12.(K) — Napoved P*?; n0vic« jn
kul na poročila. °W>
kronika Objave. *
g j,,
sporod klncmntoprn k(l| o tciistvenl napotki —■
p ^ o j ■rf#'
- Črnske pesmi r j ^
»e\\&
»tov v Sevnici ~ ,tlajc
nlh _ Prvi del
inlodl S ^
Reportaža o d. 1JonJn d
Sentlanž — t*
Dihal8 ,-1 na
živali — Godba na gristi# * detetijskl napol ki *T ^ tuj*]* Y>°
potki za potovanj poj e v .50

«■$
- Objave. reklamp{)Rled
nematocrafov
fl0eja '
kiost nalaga od
SuVo
„sv
ski pevski ^ ^ d i n J ^ p o s t l
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NAČRTI z a DELO V P R IH O D N J IH M E S E C IH

Šentrupert: refe
rendum zaradi
ceste?

Zakaj aktivi ne delajo?
Občinsko mladinsko vodstvo je sklenilo do letne
konference v marcu preučiti to vprašanje
Dreic
razširjeni seji
mn. Se rf tva občinske konfefence ZMs so spreieli na
tančen nafirt
j
j
v n e konference ki bo ^ e d
»■doma , prvl p0tovicl Pmar.
cf' Ker delo v m ladinskih
č tivih peša - so sklenili nre
« u . zakaj je , ako in kdo je
odgovoren
, , Na seji so ustanovili pet-

Se ta mesec bodo p rip ra
vili posvet ° m ladinskem
prestopništvu v obfinL V
Počastltev dneva z0na bodo
priredili °*>činsiko m ladinske
P " ? * } ' 0 7. «**>. " T " !e'
ga bodo obiskali partizanske
mam ice. SkUenili so da bo-

^lansko

do ra-z ^ isah

komisnjo

ki

bo

ganizacij in imeli razgovore
z m ladim i delavci.

nagradni

nate-

Pfipravila delovni načrt s ka- čaj v P °5astitev dneva m la
tovi— . .
dosti pod naslovom: »Lepo
bodo P o ^ re p ili svoj
. .
JJtevek za občinsko pomoč. je , /
Daši domovini biti
mlad«,
razen
tega
pa
bodo
O^insko skupščino so nam
; zaprosili za 35.000 dinar- zaprosili rep u b ’iško mladinpomoči kar pa' bo še ve
sko vols,tvo- naJ bi šla letos
premalo, če bodo hoteli zvezna ali v?aj republiška
imeti poklicnega predsedni- štafeta tudi skozi T rebnje.
PRESENETLJIVA UVRSTITEV TREBNJEGA. TVD Partizan Trebnje je v nedeljo
*a
OVEN
občinske
konference
v sodelovanju z uredništvom »Dolenjskega lista« priredilo zim sko košarkarsko pr
ZMs.
venstvo, na katerem je sodelovalo kar 11 m oštev iz vse Dolenjske. Domačini so
Ker
ZWc rePubliška konferenca
nemalo po zaslugi dobre igre dr. Možgana, ki je okrepil ekipo Trebnjega, osvojili
Trebelno: uspeh
Pripravlja posebno zaodlično tretje m esto, takoj za ligašem a Novim m estom in »Beti« iz Metlike. Na
»udarniških« akcij sliki:
aanje o problem ih učenšportni urednik Slavko Dokl izroča pokal Marjanu Kopaču, igralcu zmago
itrebanicvr
, v _ gospodarstvu,
^ " UilI&l'vu’ tudi
tuai v
K rajevni skupnosti T rebel vitega m oštva iz Novega mesta. Več o prvenstvu na športni strani- (Foto: M. Legan)
no anar 1 ° ^ 5ini pripravlja- n o pom enita pom oč iz občindini in 1Z° ° zaiPc>sleni mla- skega proračuna in pomoč
D OKAJ M A J H E N R A Z KO RA K M E D Ž ELJA M I IN M O Ž N O S T M I
Carstvu ° . ^ en c^ 1 v g°sP °' gozdnega o b rata Mokronog
so
,
predsedstva edini dohodek. Minulo leto
l i s k a h več delovnih or' je s pom očjo prebivalcev različnih vasi nek ajk rat po
ju . .
m nožila prejeti denar, saj
M o k ro n o g : le to s
računajo, da znaša skupna
Sr>O r n i n s k n p h A l p S i p vrednost opravljenih del kar
Sestavljanje občinskega proračuna je olajšal lanski presežek - Obremeni
„ f i n s k i odbor bo letos 350 000 n0vih dinarJev a!i na’
tev kmetijstva nespremenjena - Mnogo več za krajevne skupnosti
10.000 dinarjev namen- tanko d vakrat toliK° ' kot 50
K e r je b ilo p re c e j p r e b i tk a v la n s k e m o b č in sk e m p r o  dobile že 280.000 dinarjev.
denarj & za ureditev d *bile flani , Tse
spominskega obeležja na mo- skupnosti v občim pomoči iz
r a č u n u n a p rip o ro č ilo re p u b liš k e s k u p š č in e p re n e  Boljši časi se obetajo tudi
" b o š k e m pokopališču Ta Proračuna. S prostovoljnim
se n o v re z e rv n i s k la d o b č in e in bD ta d e n a r m o g o č e
za ceste četrtega reda, saj
r ^ a r ne bo zadostoval, zato delOT1 so ljudje na Trebep o r a b iti le to s, se s e s ta v lja v c i le to š n je g a p r o r a č u n a bo v kom unalnem skladu
Tp10 skušali nekaj zbrati tu- Uans^em omogočili, da se je
n iso z n a šli p re d ta k o h u d im i p ro b le m i k o t p r e j š n j a
459.000 dinarjev.
s Prispevki delovnih orga- zdaj že mogoče p rip ek ati v
le ta .
Razumljivo, da ta predlog
zacij. Ko bo postavljeno vsako vas in zase’.ek z avtoZa letos je značilna u sta bodo nanesli tudi različni občinskega
proračuna
še
spominsko obeležje v mobilom. Zelo si tudi želijo
vsa
^u’ hodo tako urejena cestno povezavo p ro “i Kar- ljenost občinskih prispevkov davki: davek od prom eta ni dokončen, saj je dan v
VečJa partizanska grobi- teljevem u, česar pa brez več- in davkov. Prispevne stopnje za alkoholnim i pijačam i za javno razpravo in bo onjem
v občini.
je pom oči ne bodo zmogli. bodo enake lanskim , uki 8 odst. več itd.
dokončno odločila občinska
Kot že rečeno, bo k po skupščina na prvi prihodnji
njen je bil le davek na hi
bridno trto . K ljub nespre- večanju občinskega p roraču seji.
monjen m stopnjam se bo na veliko prispeval prebitek
POTREBEN ŠE PRISTANEK S K U P Š Č IN E
M. L.
skupaj z lanskim presežkom iz lanskega leta, ki bo po
nabralo v občinskem p ro ra magal, da bodo letos upo
čunu za 23 odst. več denarja, rabniki proračuna lahko do Marca nova skupšči
kot je bilo porabljeno za bili precej več.
na stanovalcev
Predlagano je, da bi kullansko leto. R ačunajo, da bo
V
m arcu se bo sestaia no
dejavnost
letos na voljo 5,87 m ilijona turno-prosvetna
Otavniki organizacij in društev so soglašali dinarjev za k ritje občinskih dobila 36,4 odst. več kot la va skupščina stanovalcev, se
-—
s Predlogom skupščinske komisije
potreb, to pa je še odvisno ni, socialno skrbstvo 20,2 stavljena iz delegatov hišnih
/t..
- ■ ■'— —— —
- od tega, koliko bo treba da odstotka
več,
zdravstveno svetov, ki jih volijo te dni.
za Potrebe druž- Zveza prostovoljcev za se
varstvo 16,1 odst. več, ko ■Njena naloga bo dokončno
ti za šolstvo.
odločiti, koliko denarja bo
verno m ejo 1.000 din ter
Za kmetovalce je gotovo m unalna dejavnost 15 odst.
S d^ t ^ nihKx organizacij
ostale organizacije in d ru  pomembno, da se skupna več, delo državnih organov Stanovanjsko' podjetje T reb
sčina
'p občinska skupštva 3.290 din.
420.000
nam enila
obrem enitev km etijstva letos 25.2 odst. več, narodna ob nje nam enilo za redno in in
vzdrževanje
in
ne bo povečala in da bo kme ram ba 38,9 odst. več, k ra vesticijsko
2*.7 odst JV. • dinarjev ali
Prvi vodovod v Do- tijstvo prispevalo v občin jevne skupnosti 60 odst. več, katere stavbe bodo pri po
^ a n a n o J 'f? kot 1&ni. Poorganiza pravilih najprej na vrsti. K er
ski p roračun 826.700 d in ar družbeno-politične
brniški dolini?
1 Osebni J 6 olaiSala de'
misiji k1 . ^ u p šč in sk i kocije
in
društva
21,7
odst.
več, bodo tudi letos stanarine
jev.
D
vakrat
tolikšen
znesek
Na zadnjem zboru voliv
* * med i® raztleliia ta de- cev v D obrniču so, kot smo bodo od svojih zaslužko^v v za gospodarske posege naj enake lanskim , je občinska
obliki
proračunskega
p ri bi šlo 54 odst. več in za ne skupščina na zadnji se.ji po
^
društva 62" 6 ° rgani' poročali, sklenili im enovati spevka dodali zaposleni v gospodarske
investicije 61 večala odstotek denarja za
posebno kom isijo, ki naj p re 
subvencioniranje
stanarin.
odstotkov
več
kot
lani.
družbenem
sektorju.
jdobrn delit0V raZme‘ uči, kako je z gradnjo vodo
Velikega pom ena je pove Letos bo v ta nam en porab
O brtniki bodo, kot je p re
Pokay„i
0 opravljena, je voda v K oritih. Novomeški
azal
pomoči
krajevnim ljeno 10 odst. denarja, >ki ga
f .^ ta v n f i!
sestanek s D ominvest je ta čas izdelal dvideno, skupno prispevali čanje
delovne organizacije nam en
^ ih o r i . dm žbeno-poli- tudi načrt. V njem je ugo desetino več kot lani, več pa skupnostim , ki bodo letos
sko izločajo za stanovanjsko
5 * . na ^ nlzaciJ i« dni- tovljeno, da ima izvir v
gradnjo.
rilstvenih nr?terem ni bilo K oritih zm ogljivost 0,7 litra
ZAK AJ TAKO?
p arja prlPomb k delitvi na sekundo, predvidene p o 
treb e K orit in bližnjega Vr
k o n č n o deH,eV’ ki Jo bovca pa bodo znašale 0,6
litra na sekundo. Ce bi zgra
dili dovolj veliik rezervoar za
■ PRI KKLKM KONJIČKU. V
vodo, bi izvir torej lahko
nedeljo zvečer ob 19.30 bo v pro
svetni dvorani gostovalo kulturnoohA
ja. je zadostoval za obe vasi. Pri
Šentlovrenc: mladinski aktiv, ki je nekdaj uspe
umetniško društvo »France Pre
SZDL ^ lnSka konle- gradnji pa Je seveda treb a
šno deloval, obstaja zdaj le še na papirju
šeren« iz Ljubljane z opereto »Pri
fe a
konf 000 din- ob- upoštevati tudi stroške. Po.
belem konjičku«. Vstopnina je
7
dinarjev na osebo, kar je za
d i n ^ ^ enca
ZMS predračunu bi vodohram in
M ladinski aktiv v šen tlo v  zbirajo po gostilnah, o delu trebanjske razmere vsekakor zelo
o£ N° v in S
ski «dbor zajetje stala okoli 54.000 di. rencu že dalj časa životari, aktiva pa ni ne duha ne sluha. veliko.
di ^ k i ortK VVI
din
n ar jev.
■ VPIS V PRVI RAZRED. Vpi
čeravno im a za svoj obstoj
Menim, da bi bil vsem m la
»Soli doraslih otrok«, tako
S ; ° » « te £ 'r , ZROP
take m ožnosti kot malokje. dincem potreben opomin sta sovanje
namreč
pravi razglas, bo danes,
KPD Dob za dom 2 al nim ajo m ladinci u strez rejših in izkušenih vaščanov. 19. februarja.
^ > > ‘uro 302^
“ 'e .
Vpisovali bodo otro
°dbor
„ din- obke, ki ko rojeni leta 1963, pogojnega vodstva aktiva, ta čas so
P otrebno bi bilo izvoliti novo no pa tudi tiste, ki so rojeni
v
Banjaluki
celo brez predsednika, ki slu
Odbor t • 000 d i n .
Ze takoj po nesreči v Ba
vodstvo aktiva, ki bi se p ri prve mesece v letu 1964. Starši,
syet 23-Ooo din ,^udske tehki pripeljejo otroke, naj s seboj
njaluki je bil KPD Dob pri ži vojaški rok.
P rejšn ja leta je aktiv sode zadevalo, da bi delo v m la prinesejo izpiske iz matične knji
kulturno n
obCinski M irni m ed prvim i delovnimi
dinskem aktivu znova zaži ge in zdravstvene izkaznice.
loval
na
različnih
prireditvah,
^
‘1 S o MX etalh or- organizacijam i, ki so prispe
velo.
■ OBČNI ZBOR KLllBA. V to
vale večjo količino denarja predsednik se je udeleževal
JANEZ GRM rek Je iniciativni odbor sklical
m
ladinskih
sestankov
občin
M i a i'e S v bo dobilo za prizadete ob potresu. Ven
občni
zbor novo ustanovljenega
“<lh? <‘ln, o S ! V, m ladine d ar to še ni bilo vse: indu skega kom iteja v T rebnjem
smučarskega kluba, ki bo delo
in
Je
sp
ro
ti
seznanjal
člane
z
val kot sekcija TVD Partizan
strijsk i ob rat »Pohorje«, ki
S r,
stre l* l
Trebnje. Svojega ikstopnika bo
aktualnim i nalogami. Aktiv je
\
° bčins>'“ •vpada v KPD Dob, je te dni vključeval m lade športnike in
imel tudi v odboru občinske zve
Sprememba
sklenil prispevati še 10.000
ze za telesno kulturo. Za začetek
bo združeval okoli 50 ljubiteljev
:,% l rt s,eplh
r
din, novih dinarjev za gradnjo mladince, ki so sodelovali pri
naslova!
smučanja, kasneje pa sc bo njih
vo
dln. ZVeza ,
mesto gasilskega dom a v B anjaluki. dram skih prireditvah. Vsako
Naročnilci O spremenijo svoj
leto so se naučili po eno igro
»tari naslov naj sporočijo oba
naslove Dogaja se da spora
in z njo nastopali v bližnjih
s f a . * ? « • » ”:
đljo
samo novega ker pa ima
k rajih. Ob sobotah so p rire 
mo pri nas vfiaslh več narodjali m ladinske plese.
alkov t enakim priimkom m
imenom seveda ne moremo
~ ' 5 s ’* r ; s
Zal je danes precej druga
2a turlzZ T d ,n - kovedeu čigav naslov te treba
če. M ladinski prostori so za
l2%rn 4.000 din,
spremeniti
n em arjeni, mladi ljudje se

Prispevne stopnje - nespremenjene

Skoraj vsi dobili več

Zal je danes drugače

»S

\

V Š entrupertu nam eravajo
razpisati referendum o p ri
spevku za m odernizacijo ce
ste Slovenska vas—Š entrupert
—Prelesje. Do asfaltne cr~*e
v Slovenski vasi vleče kraj z
kilom etra zelo slabe m aka
dam ske ceste četrtega reda,
zato se že dalj časa pogovar
jajo, da bi m odernizirali še
ta odsek. N a zadnji seji od
bora krajevne organizacije
SZDL so predlagali, da bi z
referendum om uvedli sam o
prispevek. Vsaka hiša naj bi
prispevala 500 din, lastniki
m otornih vozil pa še vsak
po 50 din. Da bi cesto lahko
asfaltirali, bi bila potrebna
tudi pom oč širše družbene
skupnosti.

Šentlovrenc:
zamenjati »rede«
cest
Z gradnjo nove ceste Ljub
ljana—Zagreb se je zm anjšal
prom et na sta ri cesti, ki pe
lje čez Medvejek, hkrati pa
povečal na cesti M ala Loka—
Šentlovrenc—Breg. V endar je
ta cesta še vedno četrtega
reda in dobi tem u sorazm er
no m alo denarja. Zdaj je sko
rajda neprevozna, so poveda
li na zadnjem sestanku v
šentlovrencu, ko so sklenili
zaprostl občino, naj pomaga,
da bi republiški cestni sklad
cesto skozi šentlovrenc pre
kategoriziral v tre tji red, v
zam eno za to pa naj bi ce
sta čez M edvejek postala ce
sta četrtega reda.

Dobro obiskan
pustni ples
N ovoustanovljeni Klub štu
dentov trebanjske občine ki
nosi im e pesnika Pavla Golie,
je 7. feb ru arja priredil v
Domu TVD P artizan na Mir.
ni pustni ples. Prireditev je
bila zelo živahna in dobro'
obokana, najboljšim pa so
podelili tri nagrade. Obisko
valce so zabavali že dokaj
poznani godci »Fantje izpod
Bm eka«.
T. 2.

Knežja vas: ne so
glašajo s predlogom
Letne konference krajevne
organizacije SZDL v Knežji
vasi ve je udeležilo 36 ljudi.
Udeleženci se niso strin jali
s predlogom , zapisanim v
analizi o šolski m reži v tre 
banjski občini, po katerem
naj bi ukinili osnovno šolo
v Knežji vasi, otroke pa pre
važali k pouku v D obrnič.
Poudarjali so, da je šolski
okoliš K nežje vasi dokaj ve
lik in je pot v šolo za učence
nižjih razredov že tako do
volj dolga.
,

trebanjske

iv e r i

število gotovo gotovo še poveča
lo. Več o tem prihodnjič.
■ BREZ ELEKTRIKE. Težak,
moker sneg, ki je padel v noči
od sobote na nedeljo, je povzro
čil električarjem in telefonistom
dosti dela. Gospodinje so bile
pri nedeljski kuhi nekajkrat brez
električnega toka, v kinu pa je
odpadla popoldanska predstava,
ker ni bilo toka.
■ PREMAJHNA
UDELEŽBA.
Kar se je že primerilo v večjih
krajih na Dolenjskem (v Novem
mestu, Sevnici), se je zgodilo tudi
v Trebnjem: četrtkova letna kon
ferenca
krajevne
organizacije
SZDL je bila tako slabo obiska
na, da so Jo morali prestaviti.
Konference se je udeležilo le oko
li 30 ljudi, kar dš zelo majhen
odstotek v primerjavi s skupnim
številom volivcev.
■ JUTRI ZNOVA SEMINAR. V
sejni sobi občinske skupščine :e
za jutri znova sklican seminar, ki
ga občinski komite ZK prireja
za člane sekretariatov krajevnih
organizacij. Doslej sta bila oprav
ljena že dva taka seminarja.
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Danes občinska
konferenca SZDL
Danes dopoldne bo v Čr
nom lju
zasedala
občinska
konferenca SZDL, ki bo
sprejela delovne načrte o r
ganov konference in izvolila
sekretariate sekcij, nato pa
bo skupno s predstavniki
gostinstva, trgovine ribiških
in lovskih organizacij ter tu 
rističnih društev razpravljala
o možnosti za razvoj tu ri
zma.

V sredo seja
skupščine
V sredo, 25. feb ru arja, bo
občinska skupščina Črnomelj
obravnavala analizo prispev
kov in davkov ter davčno
politiko v letu 1970. Sprejeli
bodo še nekaj nujnih finanč
nih predpisov in potrdili sta 
tu t novoustanovljenih krajev
nih skupnosti. Odbornika bo
do dobili tudi inform acijo
o okvirnih številkah letošnje
ga proračuna.

Poravnalni svet ima
manj defa
Poravnalni svet p ri krajev
ni skupnosti Vinica je imel
pred leti veliko več dela. š te 
vilo prijav poskusne porav
nave pada iz leta v leto. Leta
1963 je bilo 73 prijav, leta
1964 70, v letu 1965 62, 1966.
53, 1967 . 56, v letu 1968 43
in v letu 1969 le 26 prijav. V
7 letih je bilo skupaj 383 p ri
jav, od tega je bilo s posre
dovanjem poravnalnega sveta
uspešno rešenih 265 prim e
rov, 118 prim erov pa je po
ravnalni svet odstopil občin
skem u sodišču. Vse kaže, da
so občani spoznali, da se dajo
sporne zadeve rešiti še prej,
preden gredo n a sodišče. N aj
več sporov je bilo zaradi ob
rekovanja, žalitev in m oten ja
posesti.

Semič: 3544 prebi
valcev
Na obm očju krajevnega
u rad a Sem ič je bilo lani ro
jenih 39 otrok, um rlo je 47
ljudi, iz drugih krajev se je
priselilo 60 občanov, odselilo
pa se jih je 92. Konec leta
1969 je bilo na sem iškem ob
m očju 3.544 ljudi, od tega
1653 m oških in 1891 žensk.
Število prebivalstva se je • v
p reteklem letu zm anjšalo za
40 oseb. Pred desetim i leti
je imelo sem iško obm očje
3.728 prebivalcev, ženske pa
so bile že tedaj v večini. Po
datki za sto let nazaj kažejo
na veliko večje število ro j
stev in sm rti. Leta 1869 se
je v Semiču in okolici rodilo
202 otrok, um rlo pa je 147
ljudi.
L. M.

■ POTUJOČI KINO redno obi
skuje napovedane kraje kljub ne

O bčina Črnom elj im a
34.760 hektarov lovskih po
vršin, na k a te rih se po oce
ni sedm ih lovskih družin
sp reh aja najm anj 116 m e
dvedov, 90 jelenov, 640
srnjakov, 70 divjih svinj,
1160 zajcev, 420 jerebov, 95
fazanov in 140 jerebic.
Lani so lovci odstrelili
1430 roparic, od tega 197
lisic, 35 divjih m ačk, 35
jazbecev, 130 kraguljev,
964 šoj itd. Divjad je sto
rila km etovalcem precej
škode, najbolj predrzne pa
so bile lisice.

Lovske družine so v za
d njih dveh letih vložile v
lovišča 84 divjih zajcev in
550 fazanov v vrednosti
3340 din. Vseh reg istrira
nih lovcev je 269, na raz
polago pa im ajo 5 lovskih
koč, od k aterih so nekate
re prav lepo urejene.
Za lov n a črnom aljskem
obm očju kažejo vse več
zanim anja tujci. Lovci so
im eli v preteklem letu v
gosteh 39 tujih kolegov,
ki so za odstrel plačali
2620 dinarjev.
.

Tudi v Črnomlju im ajo snega na pretek, zadnje dni pa je spet zapadel, čeprav prej
šnji še ni skopnel. (Foto: Ria Bačer)

O NAČRTIH ZA RAZŠIRITEV OPEKARNE

Daleč naokrog brez tekmeca!
Ob pomanjkanju gradbenega materiala na trgu se opekarna v Kanižarici
loteva rekonstrukcije, ki bo proizvodnjo opeke podvojila
O pekarna je lani dobro
poslovala. Proizvodnja je šla
sp ro ti v denar, saj je bilo
za razne vrste opeke tolikš
no povpraševanje, da bi kup
ci n a jraje pograbili na pol
suhe izdelke. Kolektiv že
dolgo m isli na povečanje
proizvodnje,
zdaj pa so
ustvarili že toliko lastnih
sredstev, da se lahko lotijo
rekonstrukcije podjetja.
Predvsem nam eravajo od
praviti sezonski značaj po
slovanja in izkoristiti dose
danje zm ogljivosti. Peč bo
na p rim er po novem obra-

Hvala vsem!
V im enu prizadetih p re
bivalcev Bosenske krajine
se črnom aljski občinski
štab za elem entarne ne
sreče in odbor za pomoč
B anjaluki lepo zahvaljuje
ta vsem delovnim kolekti
vom in občanom , ki so
s svojimi prispevki pom a
gali ublažiti posledice hu 
de nesreče. Doslej je bilo
zbranih v občini Črnomelj
118.041 din, akcija pa še
ni končana.

tovala 11 mesecev na leto,
m edtem ko je zdaj v njej
gorelo le dobrih 7 mesecev.
Sedanjo proizvodnjo 3 .200.000
opečnatih enot na leto bodo
podvojili.
V
n ačrtu
je
gradnja
nove proizvodne hale, velike
1500 m2. Delo je poverjeno
K em ooprem i iz Trebnjega.
Izkazalo se je, da je to pod
je tje najugodnejši ponudnik
glede na ceno h itro st grad
nje in solidno izvedbo del.
Pogodba je že podpisana.
V novih p ro sto rih je p red 
videna oblikovalnica opečnih
izdelkov, obdelava gline in
odležavanje te r um etna su 
šilnica opeke. Kupili bodo
tudi nekaj novih strojev za
izdelovanje opeke in tra n 
sp o rterje gline, da bo proiz
vodnja potekala po tekočem
traku. K er bo delo m ehani
zirano, se število zaposlenih
ob povečani proizvodnji ne
bo povečalo, pač pa bo za
sedanji 35-članski kolektiv re
konstrukcija velikega pom e
na. V zimskem času ne bo
do več odpuščali delovne si
le, boljša organizacija dela
in še en k rat večja proizvod
nja pa bosta zaposlenim po
magala do znatno boljših
osebnih dohodkov.
R ekonstrukcija
opekarne
bo veljala okoli 2 ,200.000

ugodnemu vremenu. Včasih pa
nastopijo težave, zaradi katerih ne
morejo predvajati filma. V Adlešičih je bil pred kratkim prostor
zaklenjen, nezakurjen in zatem
njen. Kje je vzrok?
■ ZA NATEČAJ se je prijavilo
22 dramskih in pevsko glasbenih
skupin. Prijavili sta se tudi pihal
ni godbi iz Črnomlja in Metlike.
Slišati je, da se v Semiču pri
pravljajo na natečaj, le da se
doslej še niso prijavili.
B LETNE KONFERENCE sin
dikalnih organizacij v črnomalj
ski občini so v polnem teku. Na
njih obravnavajo pravila sklada
godbe na pihala, sprejemanje in
dopolnjevanje statutov v zvezi s
15. amandmajem in nekatera ne
rešena vprašanja v podjetjih in
ustanovah.
■ ČLANI GODBE NA PIHALA
so organizirali široko akcijo za
zbiranje sredstev, ki pa je po
vzročila med občani zmedo, ker
poteka sedaj ta akcija dvotirno
tudi prek sindikalnih organizacij
(vsak član naj bi prispeval za
črnomaljsko godbo 1 dinar). —
Predstavniki družbeno političnih
organizacij in predsednik občin,
ske skupščine Črnomelj so to ak
cijo ustavili in sprejeli sklepe,
kako. bi lahko pomagali godbi.
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Lovske družine so plačale lani 3.590 din za
škodo, ki jo je kmetom povzročila divjad

N O V IC E
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V črnomaljski občini se
sprehaja 116 medvedov

ČRNOMALJSKI DROBIR
■ PODRUŽNICA ZSAM Črno
melj je organizirala v nedeljo, 15.
februarja, za svoje člane, tečajni,
ke in druge poslušalce predavanje
o varnosti v prometu. Predvajali
so tudi film. Poslušalci so dobili
veliko koristnih napotkov in na
vodil za svoje delo, seznanili pa
so se tudi z najnovejšimi pred
pisi o cestnem prometu.
Dl POKOJNEGA PUSTA so v
Črnomlju objokovali Cmomaljčanl v sredo, 11. februarja, v gostil
ni »Pri Rojcu«. Pokojnika so vo
zili po mestu ter ga na malem
mostu zažgali in gorečega vrgli
v Lahinjo, da ne bi šel žejen na
om svet. V žalnem sprevodu je
bilo tudi veliko mask.
■ VES SNEG Je pobrala odju
ga v začetku februarja po Bell
krajini. Prejšnji teden pa je zima
spet pokazala svoje roge. Ker je
v sredo in soboto močno snežilo,
so morali delavci Cestnega pod
jetja ter Elektro enote Črnomelj
delati ves dan. da ni bilo nepotre
bnih težav. Južni sneg je naredil
precej škode v gozdovih in sadov
njakih, potrgal je nekaj električ
nih in telefonskih žic in povzročil
zastoj prometa na makadamskih

- .
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Nihče ne pomaga
pisati prošenj
P red k ratk im je bil v D ragatušu občni zbor krajevne
organizacije ZB, ki se ga je
udeležilo 50 članov. R azprav
ljali so o borčevskih p riz n a
valninah in dolgoročnih po
sojilih borcem NOV za grad
njo ali dograditev stanovanj.
Ugotovili so, da v D ragatušu
ni nikogar, ki bi borcem in
ostalim organizacijam nudil
pomoč p ri pisanju prošenj.
P isarna krajevnega urada je
o d p rta 1© trik ra t na teden,
delavka, ki jo vodi, pu se
vozi z Vinice in meid u rad 
nim i uram i ne m ore delati še
za organizacijo. Za novega
predsednika je bil izvoljen
Leopold Beča j.

din. Od tega ima opekarna
kot
vezano vlogo p ri kom unal
ni banki, od lanske bilance
bodo prim aknili še tolikšen
znesek, m edtem ko bodo v
letu 1970 ustvarili 500.000
din skladov za am ortizacijo.
Tako bodo šli v investicijo
z 3,900.000 din lastnih sred 
stev, za ostalo pa so prosili
posojilo pri ljubljanski Ko
m unalni banki.
Trg je kanižarski opekam i
nedvom no zagotovljen, ker
5 kilom etrov daleč ni nobe
nega konkurenčnega po d jet
ja, zato rekonstrukcija ni
prav nič tvegana in pomeni
lep napredek črnom aljskega
gospodarstva.
200.0 00 din že vloženih

Na pogrebu nobenega »heca«, v gostilni pa
se Jule Karin r^d pošali in požuga s prstom
64-letni Jule, ki ga po
zna ves viniški okoliš, je
vse življenje veseljak. S
prevozništvom se ukvarja
vrsto let. Njegovi konji so
vozili že vse mogoče stva
ri. Prevaža ljudi, vozil je
mleko, odkar pa je krajev
na skupnost kupila m rli
ški voz, je Jule postal pre
voznik na pogrebih.
Ob žalostnih dogodkih
je prevoznik eden izmed
najresnejših pogrebcev, ko
pa izpreže in ga pot p ri
nese v gostilno, rad po
žuga znancu:
— Če ne boš tiho, te
zapišem v svoje knjige.
Prvi boš na vrsti!
D ecem bra lani so vašča
ni Juletu očitali, da vozi
na pokopališče sam o m o
ške. — Le potrpite, — je

dejal, — prav zdaj sem
sklenil u drihati po žen
skah.
K aj ni bilo tako, kot je
Jule napovedal? Kmalu
zatem so m oški nehali um irati in sm rt je zapore
dom a pokosila štiri vaščanke. Razsajala je gripa,
toda m oškim ni storila
žalega. Prevoznik Jule pa
v šali še strah u je ljudi:
— N ikar se m i ne za
m erite! Pokličite me v go
stilno na dva deci, pa vas
črtam iz seznam a . . .
N a Vinici im ajo Juleta
zelo radi. Njegove šale
ljudje razum ejo in nihče
m u ne zam eri besedičenja.
Jule je prava krajevna
posebnost!
F. P.

Tribuče: čakalnica
že stoji
Poročali smo, da bo te
m eljna izobraževalna skup
nost Črnomelj dala postaviti
več avtobusnih čakalnic, na
m enjenih otrokom , ki se vo
zijo v šolo. čakalnice so že
v delu, slabo vrem e pa je
zavrlo p o stav itv e/ T renutno
že stoji sam o čakalnica v va
si Tribuče, tri pa so n are
jene in bodo v k ratkem po
stavljene: ena pod Brezgovcem, dve pa na viniškem
področju, čakalnice gradi in
postavlja podjetje BEGRAD.
V n ačrtu je, da bo v vsej
črnom aljski občini postavlje
nih 20 avtobusnih čakalnic.

Preloka: imajo svojo
organizacijo
član i ZB NOV s Preloke in
okolice so bili do nedavnega
vključeni v krajevno organi
zacijo ZZB NOV Vinica. Vod
stvo te organizacije ni posve
čalo dovolj skrbi preloškim
borcem , zato so se borci iz
P reloke osam osvojili. V pe
tek, 6 . feb ru arja, so imeli
ustanovni sestanek, na k ate
rega so povabili tu d i p red
stavnike občinskega odbora
ZZB iz Črnom lja. Za prvega
predsednika je bil izvoljen
S tanko Novak s Preloke. Preločani m enijo, da bo dom ači
odbor h itreje in natančneje
reševal njihove nadeve.

V tem tednu m ožnost ugodnega nakupa kvalitetnega
belega blaga za posteljnino, jopic in puloverjev
po znižanih cenah. Velika inbira fantovskih oblek
te r kam garnov. O vsem se prep ričajte pri

» O e l e i e k s H l « ČRNOMELJ
Stran uredila: R IA BAČER

Kdor se Juletu zameri...

Letos nova brizgalna!
Občni zbor gasilskega društva na Vinici
Po obveznih poročilih je
bila b urna razprava, ker so
navzoči ugotovili, da p o sa 
mezni člani upravnega od
bora, posebno blagajnik in
tajnik, nista delala tako,
kot zahtevajo društvena p ra 
vila. Največ očitkov je bilo
na račun predsednika, ki
je opravljal tudi blagajni
ške posle in p ri sebi zadr
ževal račune, nam esto da
bi jih oddajal v knjiženje
blagajniku.
Tudi druge pom anjkljivo
sti so nastale po krivdi pred
sednika, ki ni kazal dovolj
zanim anja za predloge d ru 
gih članov upravnega odbo
raNa občnem zboru so ga
silci sprejeli v svoje vrste
nekaj m ladincev, izvolili pa
so tudi novega predsednika
in blagajnika. Sklenili so, da
bodo še letos kupili novo
m otorno brizgalno. K rajev

na skupnost in druge vaške
organizacije te r društva so
p r pravljeni gasilcem pom a
gati. O denarni pomoči se
že odločajo. B orčevska o r
ganizacija bo prispevala 500
din, SZDL bo dala 400 din,
drugje pa o tem še niso
sklepali.
P. P.

Na Vinici ne spijo
M ladinci z Vinice so člani
pevske in glasbenoinstrum entalne skupine, ki jo vodi
učitelj M irko B artolj, pred
sednik vaškega m ladinskega
aktiva. Doslej so že večkrat
nastopili. Lani so se pred
stavili pri dom ačem občinst
vu z dom ačim večerom , ki je
bil zanimiv in zabaven. Go
stovali so tudi v D ragatušu
in Semiču. 2e zdaj se pri
pravljajo na dan žena. 8 . m ar.
ca bo nastopil tudi pevski
zbor. Prav tako se za nastope
p ripravljajo druge skupine.

Osnovna šola Mirana Jarca v Črnomlju
o b v e š ča starše, da bo

vpisovanje v prvi razred
v sredo, 25. februarja
1970, ob 10. u ri v telovadnici osnovne šole v
Zupančičevi ulici 8 .
Pri vpisu naj predložijo izpisek iz ro jstn e m atične
knjige. — Vpisovali bom o otroke, rojene v letu 1963
in ja n u a rja 1964. — K vpisu naj pridejo sam o sta r
ši, ker bo zdravniški pregled naknadno.
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To ni organizacija gospodinj
ter upokojencev in kmetov!

Jutri se sestane
skupščina
Predsednik občinske skup
ščine M etlika Ivan 2ele skiicuje ju tri, v petek, 9. sejo
občinskega zbora in zbora
delovnih skupnosti občinske
skupščine Metlika. N a seji
bodo poročali o izidu refe
rendum a te r sprejeli odlok
o uvedbi krajevnega sam o
prispevka za obm očje občine
M etlika v prihodnjih petih le.
tih; razpravljali in sklepali
bodo o sp rejetju odloka o na
gradah oz. osebnem dohod
ku vodilnih delavcev vv u p ra
vi ObS M etlika. Ob tej p ri
ložnosti bodo odborniki do
bili še inform acije o p ro ra
čunu za leto 1970. Razen te
ga bodo im enovali kom isijo
za družbeno nadzorstvo in
imenovali upravni odbor De
lavske univerze.

Socialistična zveza meni, da je treba hitro menjati odnos do strokovnja
kov in da mora organizacija bolj sodelovati z zaposlenimi
Na dobro obiskani občin
ski konferenci SZDL v Me
tliki so p rejšn ji teden skup
no s poročilom o dveletnem
delu obravnavali tudi novo
vlogo organizacije v sodobni
družbi. Konferenca je imela
v tem času precej kadrov
skih težav, saj je izm enjala
tr i predsednike in dva se
k re ta r,^ , kar se je pri delu
poznalo.
Ugotovili so, da je organi
zacija v zadnjem času izgu
bila stik z delovnimi organi
zacijam i. K ot je v referatu

poudaril sek retar Egon Pe
trič, SZDL ni organizacija
kmetov, zato m ora v prihod
nje skupno s sindikatom
bolj pro d reti v kolektive.
Tako naj bi SZDL pom aga
la reševati kadrovsko stru k 
turo, ki je prav porazna. V
vsej m etliški občini ni nam 
reč niti enega* pravnika, im a
jo sam o 1 ekonom ista, 2
tekstilna inženirja, 4 agrono
me in nekaj zdravnikov.
K onferenca je zavzela sta 
lišče, da je treb a odnos do
strokovnjakov h itro spreme-

Na Gavgen hribu so težave...
Zaradi

ciganskih tatvin so začeli prebivalci
Križevske vasi opuščati njive

S Cigani v m etliški občini
nim ajo posebnih težav, saj
je nekaj družin tega rodu
že povsem urejenih, pač pa
posam ezniki delajo težave.
Cez prebivalce Gaugen h ri
b a je zadnje čase veliko p ri
tožb.
Občani sosednjih vasi se
pritožujejo, da Cigani k ra 
dejo vse, k ar jim pride pod
roko: kure, les, poljske pri
delke. K onje redijo, pašni
kov nim ajo, zato pasejo na
tujem .
Vaščani Križevske vasi so
že nekaj njih pustili v pušči,
k er se jim ne izplača sadi
ti in delati, ko pa pridelka
ni. Skoda je, ker so njive
na dobri zem lji, kakršne ni
veliko. N am esto pšenice, ki

Drašiči: vsi so gla
sovali »za«!
V D rašičih so z volitvam i
za referendum končali že ob
8 . uri. Ko je volilna kom i
sija pregledala listke, je
ugotovila, da so vsi volivci
glasovali z »DA«. Pet voliv
cev se glasovanja za refe
rendum ni udeležilo.

Do zdaj 100-odstotno!
Pred kratkim so izredne
učenke poklicne šole BETI
končale za prvi letnik pred
m ete: slovenščino, m atem a
tiko, zem ljepis in zdravst ve
no vzgojo. Do konca leta
bodo imele še štiri predm e
te. Učenke so razred izdelale
100-odstotno, k ar je najbolj
ši učni uspeh na šoli, če
prav so vse izredne učenke
zaposlene. Zadnji dan pouka
so se zahvalile svojim pre
davateljicam in Jim podarile
Šopk'« cvetja.
-jn

bi tod prav dobro uspevala,
raste v najboljšem prim eru
detelja, a še to popasejo ci
ganski konji.
Občani prizadetih vasi so
prosili za posredovanje svo
je odbornike, ureditev cigan
skega vprašanja pa so zah
tevali tudi prek SZDL. P re
dlagali so, naj bi Ciganom
vsaj prepovedali rediti ko
nje.

Prebivalstvo
v občini
V letu 1969 se je v bolniš
nici rodilo 107 m etliških ob 
čanov, dom a p a 8 . V M etli
ki in G radcu se je poročilo
30 parov, drugje pa 25. Do
m a je u m rlo 76 občanov in
v bolnišnici 6 .
Tako je v m etliški občini
lani živelo 3390 m oških in
3840 žensk, skupaj 7230 lju 
di, k ar pa je le 17 ljudi več
kot v letu 1968. Vse to kaže
na še vedno m očno odselje
vanje prebivalcev v druge
kraje in tujino, čeprav do
m ača ind u strija m arsikom u
reže že k ar lep kos kruha.
Lahko si mislim o, kako tež
ko bi ljudje živeli, če ne bi
bilo v k raju p rav nobenega
večjega p odjetja, kot na
prim er pred letom 1956, ko
je bilo v Metliki le trgov
sko podjetje, vinska klet in
nekaj m anjših obrti. Sele v
tistem letu je M etlika do
bila trikotažno tovarno B E 
TI, dve leti nato predilnico
Novoteks in spet dve leti
pozneje
(1960)
Invalidsko
podjetje, dana&nji KOMET.
Tako je bila postavljena os
nova za vse lepši gospodar
ski razvoj m esta in celoine
občine.

niti in o dstraniti vzroke, ki
preprečujejo, da bi se šola
ni ljudje bolj zaposlovali v
Beli krajini. Razpravljali so
tudi o odhajanju v tujino.
Ce si nezaposleni in km etje
najdejo delo na tujem , se
zdi to članom konference
povsem v redu, pač pa bi
m orali razčistiti prim ere za
poslenih, ki odhajajo zavo
ljo nepravilnih odnosov v
kolektivih.
Pri obravnavai položaja v
gospodarstvu so načeli tudi
združevanje kolektivov. Po
m nenju konference se o tem
ne bi smeli pogovorjati sa
mo »na vrhu« kot doslej,
temveč bi m orale pobude
za združitve p rihajati od p ro 
izvajalcev.
Socialistična zveza je bila
prek sekcije za km etijstvo.
Sklenili so, da bodo v bodo
če s tako obliko dela segli
tudi na področje kulture,
družbene
aktivnosti žensk
itd.

Občni zbor

Metliški dom počitka je veliko pridobil z novo fasado
na vhodni strani stavbe ter z drugimi preureditvenimi
deli v notranjosti poslopja. Vse investicije so veljale
okoli 90 000 din. (Foto: K. Bačer)

V složni vasi je lepo živeti
Novi gasilski dom na Otoku bo vsak čas zgrajen - Postavili so ga vaščani
sami - Sploh je v tej vasi navada zidati zastonj!
Otok šteje 28 hiš. Med voj
no je bilo tu prvo partizan 
sko letališče, danes pa lju
dje spet sam o km etujejo. V
vasi ni nobene gostilne, ni
vaške hiše, ni vodovoda. Po
ta so strašansko slaba. Lju
dje so zelo složni. N ista bi
la še dva soseda na sodi
šču zaradi m eje, in če kdo
v vasi gradi, m u vaščani po
m agajo zidati zastonj. Se
več! Nekdo je zidal vikend.
Tudi tem u so rade volje po
magali. N aravnost l/a n e n i
bi bili, če bi jim nede’ iske
»šihte« kdo hotel plačali.
Samo za hrano in pijačo
delajo.
Otočani že dolgo let n aj
bolj pogrešajo pro sto ra, kjer
bi lahko imeli sestanke in
se kdaj pa kdaj poveselili.
K er so tudi gasilci pogrevali
orodjarno, so pred dvema

letom a začeli zidati večje
vaško poslopje. Danes je ga
silski dom zgrajen, m anjka
m u le še zunanji om et, si
cer pa je stavba povsem urejena. O ndan so vaški m ož
je in fantje delali še mise
in klopi, kajti otvoritev je
napovedana za 22 . februar.
Povedali so, da so v dveh
letih naredili 2.400 p ro sto 
voljnih delovnih u r, zadnjih
14 dni pa Urhovi, Starešiničevi, Križanovi in Pezdirčevi tako rekoč sploh ne
gredo -domov.
Ne le, da so sezida.i ga
silski dom sam i, /saka hiša
je dala še kubik lesa! Sami
so tudi pleskali, naredili le
sen strop, zgradili vo hi a*
Strokovnjak je pri stiv b i
delal sam o 6 šihtov, ko so
postavljalai streho. Vssga
so zbrali 16 tisoč din po-

Božakovo: kmetijsko
predavanje
Pred k ratk im je bilo na
Božakovem km etijsko preda
vanje, ki so ga sprem ljali s
film om n a tem o: »Sodobna
živinoreja in higiena mleka.«
Predaval je dipl. inž. Janez
Gačnik. Škoda, da predava
n ja ni poslušalo več gospo
dinj. K m etje so se pritoževali
zaradi prenizke odkupne cene
m leka in so dobili obljubo,
da se bo v m arcu dvignila
cena m leka za 50 par.

Letos velika
proslava
V L jubljani se je nedavno
tega
sestal
odbor
15.
SNOUB, ki im a domicil v
m etliški občini. Sklenjeno
je bilo, d a bo letos prvo ne
deljo v septem bru spet več
ja proslava v Metliki, na
kateri bodo borcem slovesno
poklonili knjigo o zgodovi
ni 15- brigade. Knjigo pri
pravlja Mile Pavlin in bo
v k ratk em tiskana.

SPREHOD PO METLIKI
■ NA PUSTNI TORKK so si
tudi metliški gasilci in njihovi
družinski člani v novem gasil
skem domu pripravili lep družab
ni večer. Domače vzdušje, posre
čene maske in šale so še stopnje
vali prijetno razpoloženje.
■ PRI ORGANU, PRISTOJNEM
za notranje zadeve občinske skup
ščine Metlika, je bilo v letu 1969
na novo registriranih 309 motor
nih vozil. Vsega skupaj je v ob
čini že čez 900 motornih vozil.
■ ISTI ORGAN JE LANI IZDAL ali podaljšal 454 potnih li
stov. Ljudje so odhajali predvsem
na sezonsko delo v Zahodno Nem
čijo, Švico, Avstrijo in Italijo.
Precej Je bilo tudi izletniških po
tovanj. — Letošnje leto je bilo
v prvih 40 dneh izdanih ali po
daljšanih 2e 46 potnih listov.
■ DESET IJUDI IZ METLIŠKE
OBČINE se Je lani za stalno iz
selilo v tujino. Devet oseb je od
šlo v Kanado, eden pa v Avstra
lijo.
■ AVTOPREVOZNO PODJETJE
METLIKATRANS se Je v kratkem
času svojega obstoja krepko raz

3.882 volivcev
je podprlo referendum
N edeljski referendum za podporo občinskem u program u kom unalnih del v prihodnjih petih letih je iz
redno uspel. Vseh volilnih upravičencev je bilo 4747, od
teh pa jih je volilo k ar 4293 ali 90,44 odstotka. Refe
rendum je podprlo 3882 volivcev (81,7 odst.) p roti pa
jih je bilo 355 (7,47 odst.). Neveljavnih lističev je bilo
le 56. Takšen odziv na referendum je v vsej m etliški
občini ugodno odjeknil; pričakovali so uspeh, vendar
na tako veliko pripravljen o st ljudi niso računali.
Predsednik občinske skupščine M etlika Ivan 2ele v
razgovoru ni mogel sk riti "presenečenja in zadovoljstva.
Povedal Je: »Program, ki sm o ga začrtali za prihod
njih 5 let, je segel skoraj v vsako vas, zato je bil tudi
odziv takšen. L judje so razum eli naša prizadevanja, da
Čimprej napredujem o. Posebno so me razveselili ob
čani Božakovega, Drasičev, G rabrovca, KraSnjega vrha,
Ho jan je vasi, Železnikov in Skcm ljevca, ki so vsi brez
izjeme podprli referendum .«
S. D.

moči pri občini, krajevni
skupnosti in gasilski zvezi.
To so imeli za opeko in ce
m ent, vse drugo so dali sa
mi.
Človek bi pričakoval, da
si bodo oddahnili, ko bo
stavba izročena nam enu, to 
da že m islijo naprej. Tako
le so m i rekli:
— Mimo naše vasi ceče
Kolpa. Ob njej je kraj, ki
se ne im enuje z as Umij Para
diž. Poleti je ob nedeljah
v vasi vedno več avtom obi
lov. V vasi sta tudi že dva
vikenda, veliko pa je še in
teresentov za gradnjo. Na
Otok p rid ejo lju d ji, ki so
bili tu m ed vojno. Vsi pri
hajajo kljub iz red n i s ’abi
cesti, vendar pravijo, da ne
bodo več dolgo, ker je ško
da avtomobilov.
Tem eljito popravilo poti
bo torej nova naloga Otoča
nov. Lani so v vaška pota
vgradili 30 kub m etrov gra
moza, a nalivi so skoro ves
tru d odnesli. N ačrt im ajo
tudi za napeljavo vodovoda
s K učerja. Prav zares so
Otočani vrli ljudje: brez ga
ran ja sploh ne z n a ,-) živeti.
i .B .

BELOKRANJSKO MU
ZEJSKO
DRUŠTVO
V
M ETLIKI BO OB DVAJ
SETLETNICI SVOJEGA
OBSTOJA IMELO V PE 
TEK 20. FEBRUARJA V
S E JN I SOBI OBČINSKE
SKUPŠČINE REDNI OBCNI ZBOR. PO ZBORU BO
PREDAVANJE Z BARV.
NIMI DIAPOZITIVI »S
POTI PO JAPONSKI«.
PREDAVALA BO ETNODR. PAVLA ŠTRUKLJEMUZEJA IZ LJUBLJANE
LOGINJA
NARODNEGA
VA.
ČLANI IN PRIJATELJI
DRUŠTVA VABLJENI!

š e nekaj klopi bo treba narediti, pa bo vse nared za
prvo otvoritev gasilskega doma. Pravo slavje z veliko
veselico pa bodo Otočani preložili na lepše vrem e
v začetku poletja. (Foto: R. Bačer)

vilo, saj ima v svojih osnovnih
sredstvih že 34 tovornih avtomo
bilov in 15 prikolic. Razen tega
je dalo podjetju v najem svoje
tovornjake 36 najemnikov. Med
vozili je največ tater, nato sle
dijo mercedesi in mani.
■ DO KONCA JANUARJA je
57 metliških občanov prijavilo
letni osebni dohodek nad '20.(X)0
dinarjev. Tu niso všteti obrtniki
in morebitni zamudniki. Lani je
bilo le 37 prijav. Vendar letos
najbrž več kot polovici prijavljencev ne bo treba plačati dnvka
na osebni dohodek, ker vzdržujejo
po več družinskih članov.
■ V PONEDELJEK, 9. FEBRUARJA, so v Metliki pokopali 88letno Marijo Nemanič. Petnajst
let stara je iz rodnih Dobravic
šla služit v Trst, nato pa jo je
pot zanesla v Egipt, kjer je 30
let služila kot pestunja in kuha
rica pri uglednih družinah, med
njimi tudi pri francoskem posla
niku. Dobro Je govorila zlasti
arabsko in italijansko. Leta 1932
se Je vrnila v domovino in jesen
življenja preživela v Metliki.

NOVE INVESTICIJE HOTELA GRAD OTOČEC

Zakaj izbirati
šolo?

Več zabave na Otočcu

N a novom eški in šmihelski c*novni šoli bodo
začeli te dni vpisovati učemce v 1. razred osnovne
šole. N a obeh šolah je
dvoizm enski pouk, ker so
p ro sto ri pretesni. Čeprav
b i se m orali otroci iz ne
katerih novom eških nase
lij — ločnica so T rdinova
cesta, Težka potok in K r
ka — vpisati n a šm ihelsko
osnovno šolo, im ajo sta r
ši bodočih prvošolcev pred
vpisom različne pom isleke.
Skoraj vsi bi radi otroke
vpisali n a novom eško o s
novno 56k>, ki p a je p re 
obrem enjena. K er je šmihelska šola kadrovsko do
b ro zasedena in im ajo otro ci do b re učne pogoje,
prav tak e k o t n a novom e
ški šoli, je ravnateljstvo
Sklenilo, d a bo otrobom
iz om enjenih naselij le v
izjem nih p rim erih dovoli
lo vpis na šolo »Katje Rupena«, tasti, ki nim ajo po
sebnih vzrokov, p a bodo
postali učenci n a osnovni
šoli Milke Sobar — N ataše.

Več možnosti za zabavo petičnih turistov

sko štiristezno kegljišče in
m anjšo dvorano, v kateri
bodo lahko igrali nam izni
tenis. Razum ljivo je to rej,
da bo m ožnosti za razvedrid rilo razvajenih gostov več
kot p re jšn ja leta. G radnja
hotela bo povezana s seda
njo restavracijo nad avto
m obilsko cesto, ki im a že
tudi vse potrebne p ritik li
ne za novi hotel.
M enda ni treb a posebej
p oudarjati, da bodo potem ,
ko bo hotel zgrajen, na Otočcu občutno povečali šte 
vilo nočitev in prom et. La
ni so im eli 39.2287 nočitev,
od tega 22.964 nočitev tu jih
turistov, prom et pa je do
segel 7,75 m ilijona dinarjev.
Ko bo zgrajen novi hotel,
se ne bo več dogajalo, da
Učenci osem letke v žužem berku so navdušeni sm učarji. Ker pa zaradi pom anjka
bi bili sredi turistične sezo
O
strojih
za
kmete!
nja snega niso m ogli na snegu preizkusiti svojih sposobnosti, so v zim skih po
ne prisiljeni zaradi prem aj
čitnicah pod vodstvom tov. Srečka Kodreta organizirali fotografski tečaj. V raz
D ruštvo km etijskih tehni hnega števila ležišč pošiljati
redu, ki so ga preuredili v tem nico, so v sedm ih dneh izdelali 570 fotografij. Z
kov, K m etijska šola G rm in tu riste v druge hotele.
nekateri izmed teh so oprem ili tudi svoje šolsko glasilo Z BREGOV KRKE. Te
K m etijska
zadruga KRKA
čaj je redno obiskovalo 22 učencev.
(Foto: V. Kodre)
p ripravljajo posvet o k m etij
Ugoden januar
ski m ehanizaciji, zlasti o ti
sti, ki je nam enjena zaseb
Ja n u a rja je lesni kom bi
LETOŠNJI NAČRT: ZNANČEVE NJIVE IN MAROF
nem u km etu. Posvetovanje n a t NOVOLES prodal za do
bo 24. fe b ru a rja ob 8 . u ri na bre 4,38 m ilijona dinarjev
Posvet z mentorji in
K m etijski šoli G rm v,N ovem izdelkov. Številke so sicer
m estu, k udeležbi pa vabijo nižje kot sredi sezone, ven
mladinci
vse zasebne km ete, ki se za d a r pa je treb a upoštevati,
V
feb ru arju bo v D olenj
nim ajo za delo s stro ji. De da prve mesece prodaja ni
skih Toplicah posvet, ki ga
lovni naziv posveta bo: Me
bo
organizirala
občinska
Kustos Dolenjskega muzeja Tone Knez bo letos začel odkrivati novo hanizacijo km etijam . P reda najboljša. V prim erjavi z
konferenca ZMS Novo m esto
naselbino halštatskih Ilirov na Marofu - Kam z izredno bogatimi najdbami vali bodo strokovnjaki K m e lanskim jan u arjem pa so le
za m entorje m ladinskih ak
tijskega in štitu ta Slovenije in tos v NOVOLESU prodali
zadnjih let? - Letos konec na Znančevih njivah
tivov in za predsednike ak
AGROTEHNIKE iz L jublja za 29 odst. izdelkov več.
tivov. Na posvetu naj bi
R ačunajo, da bo tovarna v
M edtem ko v slovenskih ne. Popoldne bodo prikazali
K ustos D olenjskega m uze izpričale, da je Novo m esto
obravnavali stališča, ki so
servis na tra k to rju znam ke Straži letos ustvarila, proiz
p
rep
arato
rsk
ih
delavnicah
in
doseglo
svoj
največji
p
ra

bila sp rejeta v Celju, sprejeli ja Tone Knez bo letos na
v znam enitih delavnicah cen Steyer in še na nekaterih vodnjo v skupni vrednosti
pa naj bi tudi sklepe, kak daljeval izkopavanja velike zgodovinski k u ltu rn i in go
105 milijonov dinarjev.
drugih trak to rjih .
šno naj bo poslej skupno de halštatske gomile na Znan spodarski razcvet v 5. sto tralnega m uzeja v Mainzu
lo m ladinskih aktivov. Novo čevih njivah v Novem m e letju p red našim štetjem , restav rirajo dragocene n ajd 
be, pa se v Novem m estu
ko je bilo resnično sre iišč e
m eški srednješolci so p re d  stu. V n a črtu je še odkop
DVA MILIJONA ZA MESTO IN CESTE
lagali, naj dokončno obrav dveh, delom a že poškodova Ilirov v osrednji Dolenjski. ubadajo z drugim i težava
mi:
ko
bodo
dobili
restav
Nova izkopavanja naj bi 'se
navajo in sprejem ajo p re d  nih gomil, potem pa bodo
riran e dragocenosti, ne Dodanje p rep ričan je sam o še
log, da je treb a glasbo, te
končali z izkopavanjem zna
do imeli prim ernega p ro 
lesno vzgojo in vedenje d ru 
utrdilam
enitega
kandijskega
grobi
gače ocenjevati kot druge
M edtem ko arheologi po sto ra, k je r bi jih pokazali
šča,
k
je
r
so
p
red
30
leti
slu
predm ete, ker je tre b a p ri
čivajo, pa v preparat'>rskih javnosti. Sedanji pro sto ri Kanalizacija: letos nadoknaditi lanske zamude
posam eznikih upoštevati tudi čajno našli sloviti h alštatsk i delavnicah u rejajo
lanska D olenjskega m uzeja nam reč
bro n asti oklep.
n ad arjen o st in značaj.
odkritja. V četrti gomili, ki niso dovolj veliki za p ri
Lani so delavci kom unal za ureditev kanalizacije v
Novomeške halštatske n a j so jo lani odkrili so bili m erno predstavitev izkopa nega podjetja v Novem m e Novoteksovem naselju v Buč
dbe sodijo v vrh evropskih trije grobovi izredno po nega gradiva. Ce pa h k rati stu na Trdinovi cesti polo ni vasi, kjer bodo letos gra
Nove barvne
o dkritij te dobe. Zato je u- m em bni, saj so v n jih na upoštevam o, da bodo leto žili glavni kanalizacijski ka dili nove hiše.
pravičeno pričakovanje, da šli bronasto situlo, brona šn ja raziskovanja dala b r nal, potem pa jih je prehi
Prav tako je podjetje že
razglednice
bo Tone Knez spet presene sto skledico, lep in p ester žkone nove najdbe, potem telo slabo vrem e in 12 ka dobilo ponudbo Dom investa
Dolenjska tu rističn a zveza til javnost z novim i drago nakit iz stekla in ja n tarja , se upravičeno zastavlja v p ra nalizacijskih priključkov je za ureditev kanalizacije v
v Novem m estu pripravlja cenim i najdbam i.
lepo okrašene zlate lističe, šanje, da bi bilo treb a zgra m oralo pomakati do letos. šm ih elsk i in Ragovski cesti
izdajo serije 25 novih barv
ki so bili deli zlatega diade- diti paviljon za arheološke R ačunajo, da bo do sredine in v obrtni coni v Ločni.
Letos
čaka
novom
eške
a
r
nih razglednic, ki /ih bodo
V
načrtu im ajo, da bodo
ma, bro n aste fibule in veli raziskave, v k aterem bi po m arca vrem e že toliko lepo,
heologe
še
drugo
delo:
na
natisnila v Italiji. Slikal je
izkopanine
starega da bodo z delom lahko na letos obnovili še nekaj novo
ko zelo kvalitetnih keram ič kazali
M
arofu
bodo
začeli
O
kopa
Niko Paulič, skupna nakla
m eških cest, kjer bodo po
nih vaz. Bogastvo knežjih Novega m esta. Bogastvo n a j daljevali.
da bo 175.000 razglednic. Za vati obsežno u trjen o prazgo
denih predm etov je nam 
K om unalnem u
podjetju je ložili kanalizacijo in opravi
grobov izpričuje zadnji blesk
dovinsko
naselbino,
k
je
r
so
tiisk bodo odšteli 60.000 di
um irajoče halštatske k u ltu  reč že zdavnaj p reraslo no od lani ostalo tudi urejanje li zem eljska dela za polaga
n a rja -. N a razglednicah bo tudi prebivali halštatsk i Ili
re pred vdorom divjih K el vomeške okvire in postalo približno 150 m etrov dolgega nje vodovodnih cevi.
ri
in
pozneje
verjetno
še
do znani turistični k raji iz
evropsko pom em bno najd- dela kanalizacije v N aselju
K om unalno podjetje vzdr
tov
v naše kraje.
Kelti.
D
osedanje
n
ajdoe
so
vse D olenjske.
bišče stare halštatske kul M ajde Šilc, položiti m orajo žuje tudi približno 100 kilo
ture.
J. SPLIHAL "tudi del kanalizacije v No- m etrov cest četrtega reda in
voteksovem naselju v Bučni skrbi za čistočo Novega m e
vasi, kjer bodo letos gradili sta, njegovih trgov in ulic
Hvala vsem
ter zelenic. Za vzdrževanje
nove hiše.
Prav tako je podjetje že cest bodo potrebovali 900 ti
darovalcem
dobilo ponudbo Dom in vesta sočakov, za čistočo in olepProstovoljno gasilsko d ru 
šanje m esta pa m ilijbn di
štvo v Vavti vasi je letos
narjev. Občinsko skupščino
Seminar
o
sodobni
kupilo nov gasilski avto.
so že- zaprosili za potrebni
P ri tem so m u pomagali:
prehrani novorojen denar, ki ga vsako leto do
p o d je tji NOVOLES in GOR
čkov in nosečnic bijo deloma iz sklada za ce
JANCI, k rajevna skupnost
ste, delom a pa iz proračuna.
Ju tri, v petek, 20. febru
v S traži in občinska gasil
Lansko poslovno leto je v
ska zveza te r prebivalci, ki arja, bo na sred n ji šoli za K om unalnem ‘p o d je tju Novo
so z razum evanjem p risp e zdravstvene delavce v No m esto znašala vrednost p ro 
vali po svojih močeh. Vsem vem m estu enodnevni sem i izvodnje 5,56 m ilijona. Pod
darovalcem se dru štv o to  n a r o sodobni prehrani no jetje, ki im a približno 100
vorojenčkov, dojenčkov in zaposlenih, je imelo popreč
plo zahvaljuje za pom oč.
G asilsko društvo im a se m alih otrok, združen s p re  ne osebne dohodke 1.000 di
hrano v nosečnosti in kli narjev, razm erje med oseb
daj 38 rednih in 15 častnih
članov te r pionirsko skupi ničnih izkušnjah z novim
nim i dohodki in skladi pa
no. Med rednim i člani Je p rep arato m dom ače proiz je bilo 85:15.
vodnje
bebim
iksom
.
17 m lajših od 23 let. Brez
Po končanih predavanjih,
m ladih prav gotovo ne bi
Presenetili bodo
moglo tako učinkovito o p rav ki jih bodo imeli p rim arij
dr. Alojz Boh, dr. Milena
ljati svojih nalog.
za 8. marec
Janžekovič in dr. Jane/. Ja n 
J 0 2 E DULAR
žekovič, bodo predstavniki
Učenci novomeške osnovne
PLIVE s film i prikazali teh  šole, ki so člani dram atskePremajhno pokopališče nološki postopek priprave ga krožka, se skrbno priŠm ihelsko pokopališče po teh preparatov; nato bo og pr avl ja j o za 8 . m arec. Reci
sta ja od dne do dne bolj led prehram benega oddelka ta to rji in solo pevci priprav
v
zagrebški ljajo kratek kulturni pro
tesno, in skoraj ni več p ro  proizvodnje
gram za dekleta in žene, ki
sto ra za nove grobove. Ko PLIVI.
Na sem inarju bodo zdrav so zaposlene v »Krki«, osm o
m unalno p odjetje Novo me
OSTANKI »MESTNIH PODOV« PO LETU 1901
sto, ki vzdržuje novomeško stveni delavci te r babice s šolci bodo v šolski telovad
in šm ihelsko pokopališče, je področja zdravstvenega do nici s proslavo presenetili
bavili
tudi
ali
sam
o
s
km
etijstvom
.
Podi
Mestni podi. Slika kaže podobo kraja,
m a Novo m esto in bolnišni svoje m atere, pred 8 . m a r
so pogoreli 21. ja n u a rja 1901. Levo nad go že zaprosilo občinsko skup
k jer je danes k avam a in bife M etropol, kot
ce te r m edicinske sestre, ki cem pa bo v Domu kulturo
ščino,
naj
razširi
sedanje
spodarskim i poslopji p ro štija s k ap itelj
ga je gledal človek okoli 1900. Na vsem
delajo v preventivnih u sta  svečana proslava, na kateri
pretesno
pokopališče.
Ce
tega
skim zvonikom, desno viden še danes o h ra
p ro sto ru od M etropola do bolnišnice in
ne bo mogoče uresničiti, bo novah za varstvo otrok in bodo prav tako sodelovali
njeni
del
m
estnega
obzidja
z
nekdanjim
proti Loki so stali ta k ra t m estni podi, go
novom eški šolarji.
žena.
potrebno m isliti na novo.
sprehajališčem »Na šancah« (na okopih).
spodarska poslopja meščanov, ki so se
Š tirje labodi, ki so sprva
zvedavo gledali n a grad sre 
di K rke so se že udom ačili
in postali pravi sim bol Otočca in obenem sim bol ek
skluzivnosti tega hotela.
M edtem ko liani niso kaj
p rid a gradili, so letošnjo po
slovno leto n a Otočcu za
čeli z m nožico želja. Petični
gostje nam reč puščajo na
D olenjskem prem alo denar
ja, k er ga nim ajo k je zapra
viti. Prav zato je v letoš
njem program u gradnja ho
tela s pokritim bazenom in
igralnim i avtom ati. Bazen bo
sezono podaljšal, avtom ati
pa bodo goste kratkočasili.
K tem u velja prište ti še
da bodo* h k ra ti z novim ho
telom zgradili tudi avtomat-

Kakšna bodo letošnja izkopavanja?

Obilo komunalnih del

NOVO M ESTO V PODOBI

Na srednjih šolah
slab učni uspeh

ZAN IM IV SPREHOD SKOZI NOVOMEŠKE KIOSKE IN KNJIGARNO

Kaj in koliko berejo Novomeščani

Predsedstvo občinske kon
ference ZMS Novo m esto je
p red k ratk im obravnavalo
slabe učne uspehe na novo
m eških srednjih šolah. V
prvem polletju so na gim na
ziji dosegli 68-odstotni učni
uspeh, na ekonom ski srednji
šoli le 50,9-odstotni, na šoli
za zdravstvene delavce pa
75,6-odsto. Na seji so bili
tudi predsedniki aktivov na
srednjih šolah, ki so pove
dali, da je za neuspeh kriva
neresnost dijakov sam ih, izo
stajan je od pouka te r različ
ni vzgojni vplivi.

3000 izvodom Dolenjskega lista na teden sledijo Nedeljski dnevnik, Delo,
Tovariš itd. - V promet gre tudi veliko tujejezičnih stripov in revij z ne
najbolj vzgojno vsebino
V
knjigarni Mladinske prinesla m oda v novi sezo velikosti, im ajo velik prom et.
knjige je vedno dosti ljudi. ni. Od 10 do 20 izvodov vsa Kako 'tu d i ne, ko pa človeka
Razen Knjig dobiš tu tudi ke od tujih revij (razen noge k ar sam e vlečejo k ti
vrsto tu jih revij, ob katerih m odnih!) zadošča Novome- stem u, k ar vidijo oči razstav
ljeno na steklenih stenah in
si lahko izpopolnjuješ zna ščanom in okoličanom .
Tudi v kioskih, ki jih je v izložbenih oknih! Naslovi
n je tu jih jezikov, m im ogre
de pa zveš, kaj se je zgo dosti več in so založeni z so tako vabljivi, da se člo
dilo v Rimu, Parizu, Nfew raznovrstnim dnevnim tiskom vek sam o oare po njih in že
Y orku ali Tokiu in kaj bo ter revijam i vseh oblik in je zastrupljen. Se sam ne
veš, kdaj vstopiš in nakupiš
nekaj kilogram ov »hrane« za
prosti čas za nekaj tisočakov,
k ajti to ni poceni! Sicer pa
lahko papir, potem ko ga
prebereš, še Koristno u p o ra
Novoimenovana komisija, ki bo odločala o spre biš za zavijanje ali k urjenje
jemu šolskih otrok v varstvo, bo rešitev le za ali kaj podobnega.
Novomeščani in okoličani
dve leti, dokler ne bo novih šol
preberem o 326 izvodov An
tene, 2.200 N edeljskih dnev
K ettejev drevored je sredi- do sprejeli v šolsko varstvo nikov, 408 izvodov Pavlihe,
dopoldneva poln vrišča. Os in kakšne razloge bodo p ri 1.408 izvodov Dela, 1171 K a
novnošolski otroci, katerih sprejem u upoštevali. Doslej ravan, 1.200 Tovarišev, 1.082
starši so zaposleni, prebije so v varstvo sprejem ali n aj Zvitorepcev, 1.070 izvodov
jo prosti čas v že pretesnih prej tiste učence, katerih Tedenske tribune, 630 Stop ro sto rih nekdanje Medice ve starši so zaposleni, potem pov, 620 izvodov Avta, 360
hiše. T renutno je v varstvu otroke m ater sam ohranilk, Dnevnikov, 400 različnih stri
182 otrok, čeprav je p ro sto ra zdaj pa bodo najprej na pov, 310 rom anov NN, 103
le za 120 šolarjev. Prihodnje vrsti otroci m ater sam o h ra Naše razglede in vrsto d ru 
šolsko leto bi se rado vklju nilk, potem pa otroci zapo gih zanim ivosti, ki jih poku
čilo v šolsko varstvo še več slenih staršev, kajti teh je pim o v m anj kot 100 izvo
kot 60 .otrok, ki so zdaj še največ.
dih. 4
cicibani, šolsko varstvo pa
K er pa vsi dokaj razum e
Na seji * so živahno raz
bo zapustilo le kakih 15
mo cu li srbohrvaško (če že
pravljali
tudi
o
tem,
ali
naj
otrok. Seveda bo tudi še na
oddelek nam enjen ne teksta, pa vsaj slike), po
p rej v teh prostorih velika bo ta
predvsem
otrokom iz n iž;ih kupim o v Novem m estu tu 
stiska, čepTav v šolsko var
razredov
ali
pa naj rešuje di 354 izvodov Cika, 338 Ada
stvo ne bodo sprejeli vseh
vzgojne
in
socialne
problem e mov in Ev, 218 Veselih sve
šolarjev, ki bi si to želeli.
tov, 182 Aren, 165 W esterrov,
nekaterih šolarjev.
120 izvodov H um orja, 100
N a nedavni seja sveta šole
Sklenili so oskrbnino v Športnih novosti, 82 Vie^ni»Katja Rupena« so se pogo
varstvu
povečati. kov u srijedu in okrog 20
varjali tudi o teh težavah. šolskem
Sklenili so, da bodo im eno S tarši bodo poslej za otroke raz’ičnih drugih časopisov ali
vali posebno kom isijo, ki prispevali 50 din za režijo, revij v m anj Kot 100 izvodih.
jo bodo sestavljali predstav plačali pa bodo tudi njihovo
Zato pa m oram o priznati,
niki osnovne šole, šolskega malico v višini 12 din. Ne da so bralci na tem obm oč
katerim
otrokom
bo
šola
varstva, krajevne skupnosti,
ju zelo navezani na svoj do
centra za socialno delo ter odobrila nižjo oskrbnino, ti mači list, saj prejem ajo na
sti,
ki
so
socialno
šibki,
pa
sveta za zdravstvo, socialno
dom oz. pokupijo, k ar 3.028
varstvo in delo. Ta kom isija bodo imeli šolsko varstvo ce izvodov Dolenjskega lista. Ta
lo
zastonj.
bo Odločila, koliko otrok bo
številka je daleč največja.
To pa je razum ljivo, poseb
no če pom islim o, kako se
list trudi, da bi s svojo pe
stro stjo čim bolj zadovoljil
bralce.
ANA VITKOVIC

Otočec: spet o
Ciganih

V šolskem varstvu ni prostora

Če vas zanimajo
kosilnice!

Opoldne, ko se v nekdanji Medicevi hiši nabere 182
šolarjev, nekateri prihajajo iz šole, drugi šele &red<>,
so učiteljice komaj kos tolikšnem u živžavu. Popoldne
se šolarji spet um irijo. Sedijo v klopeh in rešujejo
dom ače naloge, se učijo in čakajo, da stf njihovi starši vrnejo iz službe. (Foto: Marija Padovan)

^

Hvala za vašo kri,
ki rešuje življenja!

Pretekli teden so darovali kri na novomeški transfuzijski
postaji; Danilo Kovačič, Vinko Opalk, Brane Strumbelj, Jo*
£ Udovič in Lado Janc. člani Novoteksa, Novo mesto; Uraro Brezovar. Joie I*akar, Avgust Bobič. Alojz Novak, Cveta
Kodrič, Marija Sobar, Mirko Zupančič Miha Jerman, Joi*
Mikec, Anton Goršin. Jože BaAelj, Jože Turk, Jose Lokovšek
in Stanko Tranite. člani Krke. tovarne zdravil, Novo mesto,
Martin Safar. Jože Boilč, Franc Andrejčič, Janer Može, Ka
rolina Zupančič, Franc Clmerniančlč jože lvanez, ^ a n c Sta
n i č i (>i,. i,uzar, Jože Gazvoda, Rezika Arlnger Silva Tajčman’ Stanko Klobučar, Valentin Murgelj, Danijel Nagelj in
Franc Udovč, člani IMV Novo mesto; Alojz Poljane, Alojz
Hrovat. Ivan Zoran, Ivan Murn in Anion Kantrevc, ćlani f
Komunalnoga podjetja. Novo mesto; Janez Konda upokoje
nec iz Osolnika; Avgust filvak, član splošne bolnice Novo
mesto; Frane Sašek, član 2GP Ljubljana; Fraic Kastelic,
član Zavarovalnice Novo mesto; Izidor Murn, Boris KrStinc,
Alojz Petrič, Drago Zupančič, Karel Doboš, Josip Jurinec,
Franjo Novak. Franc KIsovcc, Drago Tumpld Ivan Ilrovat,
Viktor Slunski, Pavao Pigoc, Josip Gregorič in Zelltnlr Mencinger, učenci poklicne Sole Novo mesto; Marjan Strajnar,
Student iz Dolnje Težke vode; Milan Gazvoda, Student iz
Šentjošta; Franc Vidrih in Franc Goršin. delavca iz Smolenje
vasi; Janez Murn, kmet iz Velikega Orehka; Milan V dllnovič, član Pionirja, Novo mesto; Marija Mrgole, gospodinja iz
Novega mesta; Angela Može, delavka iz Stopič; Ana Bartoli,
gospodinja iz Dolnje Težke vode; Terezija Može gospodinja
iz Šentjošta; Jože Klobučar in Alojz Okleščen, člana Opre
mah*«, Gotna vas; Alojz Malnar, član Pionirja, Novo mesto.

”M

.

Društvo km etjske tehnike.
K m etijska šola Grm in KZ
Žužem berk p rirejajo 25. fe
b ru a rja ob 9. u ri v Žužem
berku razgovor o uporabi
m otornih kosilnic na km eti
jah. V razgovoru bodo sode
lovali strokovnjaki AGRO
TE H N IK E iz Ljubljane, ki
bodo udeležencem prikazali,
kako je treb a vzdrževati m o
to rn e kosilnice. P rired itelji
vabijo na razgovor km etoval
ce z obm očja KZ Žužemberk.
E nak razgovor bo 26. febru
a rja ob 9. u ri v D olenjskih
Toplicah za km ete s tega ob
m očja.

D anes popoldne bo vod
stvo družbeno-političnih o r
ganizacij na Otočcu skupaj
s
predstavniki
občinske
skupščine Novo m esto raz
pravljalo o program u k ra 
jevne skupnosti, ciganskem
vprašanju in vprašanjih TVD
Partizan.

Osmošolci si izbi
rajo poklice
Kurentova oblast je letos pripravila pester program. V
nedeljo so slavili tradicionalno Kurentovo ohcet, v to
rek pa so pripravili pustno kroniko, s katero so opo
zorili na probleme v Šentjerneju, kot so: zobozdravstvo,
nove trgovine, asfaltiranje eeste in vodovod. Odlikova
li so tudi najzaslužnejše norce. V sredo pa so pokopali
Kurenta na povsem nov način: poslali so ga z raketo
v vesolje. Na §liki: prizor iz torkove kronike. (Foto:
T. Bučar)

OB VPISU ŽELEZNIŠKEGA POSOJILA

Zakaj tako slab odziv?
SRS je z zbrano vsoto denarja daleč pred drugi
mi republikami - Pričakovanja železničarjev
Z razpisom posojil si je
ZZTP obetalo, d a bo zbra
lo ta sredstva. Toda alcciia,
ki bo tra ja la do konca m ar
ca, je pokapala, da ie vsota
zbranih posojil dosti m a n j
ša, kot so pričakovali.
V Novem m estu so do
sedaj zbrali sam o OKrog 5
m ilijonov in pol dinarjev
od gospodarskih organizacij
in posam eznikov, ćakaj je
akcija tako slabo
uspela,
smo vprašali
predsednika
o’- iinske skupščine Novo
m esto tov. F ranca Kuhar.ia.
»Ni dvoma, da m oram o
akcijo podpreti, posebno za
to, ker se zavedamo gospo
darskega pom ena železnic
na Dolenjskem,« je dejal
tov. K uhar. »Toda ko bo
Z/.TP dalo celotni program
železnic, k jer bomo videli
izboljšave tudi na svojih po 
dročjih* pa čeprav v nasled
n jih 20 letih, bom o videli
sm isel tega posojila tu d i p ri
nas. Po m oji oceni je vpis
p ri nas prav zaradi dejstva,
da v program u, ki ga je
ZZTP dala v javnost, ni
točno določeno, kaj bo
z
nekaterim i program i na n a 
šem področju. Važno v p ra
šanje je, n a prim er, kaj bo
s progo od Novega m esta
do K arlovca. Ko bom o vide
li, d a bo ta proga ostala
in se ne bom o več pogo
varjali o njeni ukinitvi, bo
tudi odnos do železnice la

Pretekli teden so v novomeSki
porodnišnici rodile: Helena Popit
iz Adlešičev — Tomaža; Marija
Povšič iz Sela pri Zburah — Fran
ca, Jožica Lampe iz Šentjerneja
— Mojco, Ivica Dvojmoč iz Ivanji
— Janka, Fani Cimermančič s
Hriba — Jožeta, Alojzija Dragan
s Studenca — Marjano, Veronika
Tratar iz Hrastovice — Elizabeto,
Amalija Bevcc z Jezera — Marijo,
Anica Kobe iz Dolža — Alojza,
Martina Papež iz Črnomlja — Su
zano, Terezija Šalamun iz Gabrja
T ovarna ploskovnega pohiš
— Jurija, Julka Turk s Prevol —
Jožeta, Joža Kirn iz Dobravice — tva v Novem m estu, ki zdaj
Zdenko, Ivanka Smiljanič s Kraj dela v okviru NOVOLESA —
nega vrha — Roberta, Draga Za p rej je bil to OPREMLES —
gorc iz Apnenika — Natašo, Cirila
Pregrad iz Gornje Radulje — bi letos potrebovala za odpra
Branka, Jožefa Absec Iz Mlhelje vo ozkih grl v proizvodnji
vasi — Rozinko, Ana Muhič iz približno 800.000 dinarjev. Le
Gornjih Lakovnic — deklico, Ma
rija Bobič 7. Gornjega Gradišča na ta način bodo lahko po
— deklico, Marija Jarkovič iz Do večali proizvodnjo ploskovne
brave — dečka, Ana Vidrih iz ga pohištva. Njihov proizvod
Sela — deklico, Marija Stemberger ni n a č rt nam reč kaže, da bi
iz Dobravice — deklico, Ana Med
ved iz Volčkove vasi — deklico, letos lahko z dobrim delom
Ana Skubic iz Cegelnice — deklico presegli 10 m ilijonov d inar
in Milica Radovan iz Gradca — jev po vrednosti ustvarjene
Petra. — Čestitamo!
proizvodnje.
*
25 —

Ozka grla — 800
tisočakov

Stran uredil: MILOŠ JAKOPEC

hko bistveno drugačen. Ko
bodo ti vzroki odstranjeni,
bom o im eli tu d i osnovo, d a
bo občinsk skupščina dala
širšo podporo akciji želez
ničarjev, ki je brez dvom a
p otrebna in povsem u te 
m eljena.
A. V.

N a novomeški osnovni šo
li je v torek ir. sredo preda
vala diplom irana psihologi
n ja Vilka Avsec staršem in
otrokom iz 8 . razredov o
poklicnem usm erjanju. Zdaj,
ko se otroci odločajo za po
klic, poizkuša tudi sekreta
riat za narodno obram bo
navdušiti fante za vojaški
poklic. V sredo, 25. feb ru ar
ja, se bo na novomeški os
novni šoli oglasil predstav
nik republiškega sekretariata
za narodno obram bo, ki bo
učencem predaval o voja
škem poklicu te r jim zavr
tel film. M orda se bodo fant
je navdušili za vojaške šole.
Med starešinam i JLA je nam 
reč le m alo Slovencev.

Obvestilo članom
ZZB NOV
Zveza združenj borcev NOV No
vo mesto-levi breg obvešča vse
člane ZZB NOV, da bo letni občni
zbor dne 20. februarja. Vljudno
vabljeni!
Odbor

Novomeška kronika
■ NA GLAVNEM MOSTU — so vitrine je nekaj manjših slikovitih
vse odvodne cevi že nekaj časa kapnikov. Skoda, da niso raz
zamašene, ob slabem vremenu se stavljeni tudi barvni diapozitivi.
■ MNOGE HISE v Novem me
zato na mostu nabira umazana
voda, ki ovira že tako oteženi stu in okolici so bile brez hišnih
promet, in so vozniki prisiljeni številk. Pred kratkim so tablice
s številkami v nekaterih ulicah
zaradi pešcev voziti počasi.
■ NEKATERI NAJPOGUMNEJ stanovalci le dobili in so jih prid
ŠI gimnazijci so kljub prepovedi no pribijali.
■ NA TRGU so bile v pone
in številnim ukorom še enkrat
dokazali, da med odmori kadijo. deljek cene takele: hruške 4 in 6,
pomaranče
5, jabolka 2 in 1,5,
Po nekaterih straniščih so name
sto pepelnikov postavili konzerv ohrovt 3 in 4, zelje 3,5, banane 6,
limone
6,
čebula
3,5 in 4, korenje
ne škatle, napolnjene z vodo, da
cigarete lahko v trenutku ugas 3 in 4, krompir 80 par in 1 din,
nejo. Vse je odvisno od hitrost^ fižol 5, česen 14, slive 5,5 din ki
logram. Jajca so po 80 par.
posameznika.
■ RODILA JE: Marija Sečen iz
■ VSAKO DRUGO SOBOTO ie
v domu JLA mladinski ples, ki Ljubljanske 16 — Matejo.
■ HORTIKULTURNO
društvo
pa je zelo slabo obiskan. Krivda
je verjetno v tem, ker za plese vabi vse ljubitelje vrta in cvetja
na
strokovno
predavanje
z
naslo
razen nekaterih posameznikov ne
ve nihče. V mestu ni nobenega vom »Bolezni in škodljivci vrtnih
plakata. Na plesu igra orkester in lončnih rastlin«. Predavatelj
dr. Jože Maček iz Ljubljane bo
novomeške garnizije.
■ DROGERIJA že nekaj časa tudi odgovarjal na vprašanja. Pre
posluje v novih, privlačnih prosto davanje bo v ponedeljek, 23. fe
rih. Vse kaže, da so na leseno bruarja, ob 17. uri v dvorani Sin
ograjo v Citalniški ulici, kjer je dikalnega doma
bil prej vhod, ko so trgovino še
popravljali, pozabili. Ograja Je
na pol porušena in kazi podobo
mesta.
■ JAVNA
STRANIŠČA
pred
glavnim mostom v Pugljevi ulici
so zanemarjena in zanje nihče ne
skrbi. Voda priteka v deževnih
dneh z Glavnega trga in se steka
v stranišča, ki so potrebna po
pravil.
■ ZNAK STOP na Prešernovem
trgu nasproti mestne tržnice bi
morali zamenjati ali popraviti. Je
že tako poškodovan, da sp na
njem nič več ne vidi.
■ STRMO ULICO Mej vrti, ki
vodi k zdravstvenemu domu, bi
morali delavci Komunalnega pod
jetja posipati s peskom. Zadnje
dni je bila močno poledenela in
— Ena gospa je rekla, da iz
za ljudi, ki obiskujejo zdravstve
načrtov za gradnjo štirih novih
ni dom, močno nevarna.
hotelov
v mestu ne bo nič: bolje
■ LEPO UREJENO vitrino ima
jo novomeški jamarji, ki tokrat Je imeti direktorski stolček v
starem
»hotelu«,
kot pa nov hotel
razstavljajo zanimive slike iz na
ših podzemnih jam. Ob straneh brez direktorskega stolčka .
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Rezervisti letos prvič na izpitih

IN T E R T R A D E

Intervju z Ivanom Slapnikom, predsednikom občinskega odbora ZRVS Novo
mesto, članom predsedstva republiškega odbora in delegatom zveznega
kongresa, ki je tudi dal novo ime organizaciji

PODJETJE ZA MEDNARODNO TRGOVINO
LJUBLJANA, TITOVA 1/111

Koncept naše splošne ljudske obrambe je zastavljen
tako, da bo dobil ob m orebitnem napadu svojo
vlogo vsak prebivalec. Pomem bne in odgovorne na
loge bodo zaupane rezervnim starešinam . Zveza re
zervnih vojaških starešin je v ta namen pripravila
obsežen delovni načrt. Predsednika občinskega od
bora ZRVS N ovo m esto tovariša Ivana Slapnika
sm o prosili, naj o tem pove kaj več.

Generalni zastopnik firme IBM za Jugoslavijo
i š č e

■
Tovariš Slapnik, zakaj
je postala organizacija rezer
vnih oficirjev in podoficirjev
spet sam ostojna? Zakaj se je
ločila od ZZB?

TEHNIKA
za vzdrževanje IBM elektronskih
računalnikov — delovno mesto
Novo mesto ali Sevnica
POGOJI:
višja ali sred n ja šolska izobrazba elektrotehnične sm eri — šibki tok
urejena vojaška obveznost
obvezno znanje angleškega jezika
m lajši od 27 let
Vsi kandidati, ki bodo izpolnjevali pogoje iz objave, bodo te stiran i po po
sebnih IBM testih.
K andidat bo sp reje t na delo s polnim delovnim časom za nedoločen čas. N u
dim o dopolnilno šolanje za specializacijo na delovnem m estu.
Prijave z življenjepisom , opisom dosedanjih zaposlitev in dokazilom o šolski
izobrazbi pošljite na naslov:
INTERTRADE, p odjetje za m ednarodno trgovino, L jubljana, Titova l / I I I ,
kadrovska služba — do 2. m arca 1970.

Piknik
za izseljence
Dolenjske izseljence bo le
tos gostila brežiška občina.
Ta teden sm o zvedeli za p ro 
gram , ki ga je napravil p ri
pravljalni odbor. Sprejem iz
seljencev bo 11. ju lija v vi
teški dvorani brežiškega gra
du. N aslednji dan bo sreča
nje v Ceteških Toplicah. V
kulturnem sporedu se bodo
predstavili rojakom iz zam ej
stva: m oški pevski zbor iz
Brežic, folklorna skupina lz
Artič, orkester m ladih h ar
m onikarjev iz K arlovca s slo
venskim i m elodijam i in fol
klorna skupina iz Karlovca s
hrvatskim i
plesi. Popoldne
bo tekm ovanje v točenju pi
va in tekm ovanje najbolj’ših
koscev.
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KNJIŽEVNE
ZANIMIVOSTI
GOTSKA ARHITEKTURA — Med
serijskimi publikacijami, ki jih
izdaja Mladinska knjiga, zavzema
pomembno mesto zbirka Ars Sloveniae. Njen namen je približati
naše kulturne spomenike bralcem,
da bodo znali bolj ceniti to, kar
imamo, čeprav nimamo veličast
nih katedral in premoremo le ne
kaj spomenikov, ki presegajo slo
venski okvir, so nam naSi domači
spomeniki toliko bolj dragi. Ce
bo založba izpolnila napovedani
program te zbirke, bo opravila ve
liko delo, s kakršnim se ne bodo
mogle pohvaliti druge dežele.
Doslej so lzSle že tri knjige:
dr. Sergej Vrišer: Baročno kipar,
stvo; dr Emilijan Cevc: Gotsko
kiparstvo; dr. Nace Sumi: Baroč
na arhitektura. Kot četrta knjiga
pa je izšlo delo Novomeščana
dr Ivana (Draga) Komelja: Got
ska arhitektura. Posnetke tlorisov
je izdelala inž. arh. S umijeva, fo
tografije pa so delo Nina Vraniča.
Gotska arhitektura obsega 78
strani teksta s tlorisi in celostran
ske slikovne priloge. Iz Dolenjske
so obdelani tile spomeniki: cisterci
janski samostan Kostanjovlca, sta
ra samostanska cerkev Pleterje,
župnijska cerkev Šentrupert, križ
ni hodnik cistercijanskega samo
stana v Stični, kapiteljska cerkev
sv. Nikolaja v Novem mestu, po
družnična cerkev sv. Ahaca nad
Turjakom, podružnična cerkev sv.
Treh kraljev na Brunku, podruž
nična cerkev sv. Petra na Kame
nem vrhu nad Ambrusom, podruž
nična cerkev Marijinega vnebo
vzetja na Muljavi, župnijska cerkev
sv. Janeza Krstnika na Mimi, žup
nijska cerkev vnebovzetja Marije
Device v Trebnjem ter gradovi
Otočec, Gracarjev tum, Mirna,
Hmeljnik In Stari grad.
B. K.

»Za to je bilo več razlogov,
vendar bi v odgovoru omenil
le nekatere, ki se mi zdijo
najpom em bnejši.
Zakon
o
narodni obram bi, če začnem
s tem, je dal tej organizaciji
zelo odgovorno m esto pri iz
vajanju
koncepta
splošne
ljudske obram be. Iz tega
sledi, da se bodo m orali re
zervisti vojaško in politično
tako izobraziti, da bodo kos
nalogam , ki jih je dobila o r
ganizacija. O tem je bilo več
povedano
na
republiški
skupščini in zveznem kon
gresu, ki sem se ju udeležil.
Poleg tega ne sm emo poza
biti, da sestavljajo okoli 60
odstotkov rezervnega oficir
skega in podoficirskega ka-

Popis nekdanjih aktivistov OF
Občinske konference SZDL naj takoj uredijo in izpo
polnijo njihove sezname
Odbor za proslave pri republiški konfe
renci SZDL Slovenije je pri odločanju o le
tošnjem zboru aktivistov, ki bo v Dolenj
skih Topiicah 26. aprila, posebej poudaril
potrebo, da bi vsaj zdaj, 25 let po osvobodit,
vi, organizacije SZDL končno evdentirale vse
nekdanje aktiviste OF. Zaradi velikih prese
ljevanj po vojni se je mnogo nekdanjih ak
tivistov izgubilo in so tako ostali pozabljeni.
Ljudje so se selili z dežele v masta in tako
izgubili stike z nekdanjimi aktivisti OF, zla
sti pa so ostali pozabljeni nešteti tihi in
požrtvovalni odelavci OF, ki po osvoboditvi
niso prišli do političnih in drugih fnukcij
Večidel so organizirani v organizaciji Zveze
borcev, toda ne vsi. Ostali so pozabljeni in
dostikrat zagrenjeni.
Socialistična zvez?., naslednica Osvobodil,
ne fronte slovenskega naroda, le dolžna za
mujeno popraviti. Zaradi tega naj vse ob
činske konference SZDL takoj sedaj uredi
jo in izpopolnijo sezname aktivistov OF To
delo bi bilo po našem mnenju izvedljivo na
ta način, da bi se vsi nekdanji aktivisti sa
mi prijavljali s potebnimi podatki občin
skim organizacijam SZDL, in to najprej v
občinah, kjer stanujejo, obenem pa tudi or
ganizacijam SZDL v tistih krajih, kjer so
med vojno delovali kot aktivisti OF. Tako
zbrane sezname naj organizacije SZDL ure
dijo in posamezne prijave tudi kritično pre
sodijo, kolikor se ne bi skladali s preverje
nimi zgodovinskimi ugotovitvami in krite
riji, po katerih je upravičen naziv aktivista.
Izvršni odbor SZDL meni, da je treba
šteti med aktiviste Osvobodilne fronte slo
venskega naroda zlasti tiste, ki so v času
osvobodilnega gibanja v le tji 1941 do 1945
bili:
— člani IO OF, Vrhovnega plenuma OF, čla
ni SNOS. odposlanci Kočevskega zbora,
— člani nekdanjih pokrajinskih, okrožnih,
podokrožnih, krajevnih rajonskih in te
renskih odborov OF ter odborov OF raz
nih ustanov in poklicev,
— članice odborov AF2,
— člani vodstev mladinskih organizacij
(SKOJ in ZMS) od osnovnih do naj
višjih,

— člani poveljstva Narodne zaščite, zlasti v
letih 1941 in 1942, ter tisti, ki so v tej
polvojaški frontovski organizaciji zbirali
orožje in opremo za partizane ali obve
ščali partizane o sovražnih premikih ter
se udeleževali akcij NZ na zasedenem ozemlju,
— člam odborov Delavske enotnosti (sem
je šteti tudi take odbore v Trstu in Trži• ču, kjer je bila organizacija DE glarrna
oblika skupnega revolucionarnega boja
slovenskega in italijanskega proletariata),
— vsi tisti, ki so trajno aktivno sodelovali
pri zbiranju sredstev za ljudsko pomoč,
materiala za partizane ali aktivno sode
lovali pri skrivanju in transportiranju ta
ke pomoči,

— zdravniki m zdravstveno osebje, ki so

zbirali in pošiljali sanitetni material ali
za zdravili ranjence in ilegalce,
— terenski zaupniki in obveščevalci,
— družine ali osebe, ki so dajale stanovanja
in zavetje ilegalcem,
— kurirji in kurirke, ki so vzdrževali zveze
med posameznimi ileglaci v okupiranih
krajih,
— družine, ki so skrbele za otroke ilegalcev
in partizanov,
— tisti, ki so dajali prostor za ilegalne teh
nike in ki so v takih tehnikah delali,
— člani gospodarskih komisij, ki so požrt
vovalno zbirali hrano in drug material za
partizansko vojsko,
— člani NOO, izvoljenih na osvobojenem ozemlju 1942 ali kasneje; ti odbori so bili
večkrat tudi odbori OF ter so morali
večkrat delovati ilegalno,
— interniranci, ki so v taboriščih organizi
rano delovali v interesu osvobodilnega bo
ja.
— slovenski pregnanci v Srbiji in na Hrva
škem ki so organizirano kot aktivisti sodeiovaii v srbskem ali hrvaškem osvo
bodilne^ gibanju,
— končno vsi tisti, ki so še na razne druge
načine organizirano sodelovali pri slo
venskem osvobodilnem boju doma ali v
tujini.
Vse zgoraj naštete je mogoče smatrati za
aktiviste OF, kolikor je bilo njihovo delo
organizirano in trajnejšega značaja ter se
niso izneverili ali kapitulirali ter z delom
prenehali, razen iz opravičljivih razlogov,
kot so npr zapor, internacija, ali po direk
tivi OF iz varnostnih razlogov
Pozivamo vse organizacije SZDL, da se
takoj lotijo urejanja spiskov aktivistov OF,
da poiščejo pozabljene aktiviste ter obenem
pregledajo, v kakšnem položaju živijo. Zla
sti je treba poskrbeti za njihov socialni položaj in po potrebi poskrbeti za družbena
priznanja za njihovo aktivistično delo.
Prav bi bilo, da bi organizacije SZDL
zbrale vse svoje nekdanje aktiviste ter Jim
dale ob letošnjem jubilejnem letu primerno
priznanje. Nadalje se nam zdi tudi primer
no, da bi imele organizacije SZDL aktiviste
OF v stalni evidenci ter jim po potrebi
nudile moralno in tudi materialno poanoč,
če so Je potrebni. Zavedati se moramo, da
so izkušnje nekdanjih aktivistov OF drago
cen element tudi naše današnje vseljudske
obrambne pripravljenosti in sposobnosti.
Priporočamo orgaizacijam SZDL, naj po
skrbijo za udeležbo in omogočijo prevoz
vseh nekdanjih aktivistov OF na zborovanju
v Dolenjskih Toplicah 36. aprila.

Republiška konferenca SZDL Slovenije bo
tiskala ln razposlala svojim organizacijam
prijavne dopisnice za nekdanje aktiviste OF
z namenom, da se aktivistom olajša prijav
ljanje. Te bodo lahko služile tudi za karto
teko OF.
Izvršni odbor
republiške konference SZDI.

d ra ljudje, ki so dobili čin v
letih po zadnji vojni. Mi
slim, da je tudi to zadosten
razlog za sam ostojnost om e
njene organizacije.«
Zakaj se je organizaci
ja preim enovala v Zvezo
rezervnih vojaških starešin
(ZRVS)?
B Zakaj se je organizaci
ja
preim enovala v Zvezo
rezervnih vojaških starešin
(ZRVS)?
»Poudariti m oram , da je to
družbeno-politična
in stro
kovna organizacija.
Novo
ime ji popolnom a ustreza,
njen delovni načrt pa je za
snovan na stališčih VI. kon
gresa ZKS in IX. kongresa
ZKJ ter tudi Socialistične
zveze. Mislim, da je delitev
rezervistov na oficirje in po
doficirje, čeprav jih zakon o
JLA tako deli, že zastarela
zadeva, podedovana s term i
nologijo, ki je Jjila včasih v
veljav . Dandanes se udo
m ačuje naziv starešina, pa
naj gre za oficirja ali podo
ficirja. V m ehanizm u sploš
ne Ljudske obram be im ajo
pom em bne oficirske in po
doficirske dolžnosti tudi de
setarji, razvodniki in vojaki.
Omogočili bi jim m orali, da
bi postali člani ZRVS. Na
ziv starešina je torej širši
pojem kot oficirja in podo
ficirja. to pa povsem u stre
za konceptu splošne ljudske
obrambe.«
| Kako pa je videti ZRVS
v občini in kaj od nje p ri
čakujem o?
»Krajevne organizacije ozi
rom a
združenja
obsegajo
ista obm očja kot prej, ta pa
se ujem ajo z obm očji k ra
jevnih skupnosti. Pri združe
njih se ni pravzaprav nič
sprem enilo: so prav tako
sam ostojna, kot so bila prej.
N ajvišje telo združenja je
skupščina, ki jo sestavljajo
vsi člani.
Lanskega oktobra so zdru
ženja izvolila delegate za ob
činsko skupščino ZRVS, ki
ji tra ja m andat dve leti.
Skupščina je izvolila izvršni
odbor. Kaj vse m ora imeti
ZRVS, je določeno v repub
liškem statutu, še podrobne
je pa bo to napisano v p ra 
vilih občinske zveze.
Statuti, pravila — pravni
akti, kot jih lahko im enuje
mo, so rešili pom em bno
stvar, vsega pa ne. Tu bi
poudarn, da bistvo sam ostoj
nosti ZRVS ni v taki ali
drugačni organizacijski se
stavi, am pak v njenih delov
nih prijem ih, delavnosti in
zavzetosti
vsega
njenega
članstva. Ni dovolj, da p ri
sostvujem o obveznim preda
vanjem, sodelovati m oram o
povsod tam , k je r lahko kre
pim o ljudsko obram bo, k je r
lahko tudi prebivalstvu po
magamo do boljše politične
in tudi strokovne vzgoje.«
■ Bi nam zdaj lahko po
vedali Še kaj o delovnem
načrtu
občinskega odbora
ZRVS v letu 1970?
»Odbor Je že na prvi seji
sprejel poleg večjega števila
tudi delovni načrt. S trnjen v
Štiri poglavja zajem a: stro 
kovni pouk s predavanji, teh
ničnim Oborom do strelskih
vaj n o tran ja vprašanja o r
ganizacije (evidenca članstva,
kadrovanje sposobnih na po
m em bne dolžnosti v splošni
ljudski obram bi itd.) dejav
n o st članov in organizacije
v drugih organizacijah, d ru 
štvih
družbeno
življenje
(srečanja s pripadniki JLA,

izleti v znam enite kraje, obi
ski drugim organizacijam ).«
g Omenili ste, da bodo
m orali
rezervni
starešine
obiskovati
strokovni pouk
ozirom a hoditi na predava
nje. Prosim , da kaj več po
veste o tem!
»Za strokovno izpopolnje
vanje predvideva n ačrt 36 u r
obveznega dela, od tega je
16 ur nam enjeno za učenje
dom a, tako d a ne bo treb a na
predavanje za določeno snov.
Gradivo, ki se ga bodo sta
rešine učili doma, bo objav
ljeno v reviji N aša obram 
ba. V tej reviji pa bodo tudi
izpitna vprašanja. Novost bo
do torej izpiti, ki bodo pred
vidoma novem bra in decem
bra. K dor bo izpit opravil,
mu bo to priznano kot se
dem dnevna
vojaška
vaja.
K dor bo padel, bo m oral
znova pred izpitno kom i
sijo.«
| Lani je bil na predava
njih dob«r obisk. Kaj priča
kujete letos?
»Mislim, da je obisk do
ber tak rat, kadar rezervni
starešine
pokažejo
zavest,
željo po strokovnem znanju,
da bi v' vojni lažje povelje
vali enotam ali opravljali
kakšne druge naloge. Seveda
m ora biti tudi snov zanim a
nja in predavatelj nesuhoparen. Letos naj bi ne bilo
drugače kot lani, če ne celo
boljše. Naj ob tej priložno
sti omenim, da predvideva
68. člen zakona o vojaški ob
veznosti ukrepe zoper tiste,
ki bi neupravičeno izostali.«
|
Kdaj bo ZRVS izvedla
ves ta načrt?
»Splošni del med 15. fe
bruarjem in 15. m arcem , to
je v času, ko na poljih še
ne bo dela. Tehnični zbor bo
v sporazum u s poveljstvom
novomeške garnizije ob kon
cu aprila ali v začetku
maja.«
| AH je za vse to delo
tudi denarno kritje?
»Občinski proračun še ni
sprejet, zato ne bi mogel
povedati, koliko bo denar
ja. Prepričan pa sem, da nas
bodo pristojni razum eli in
podprli.«
I. Z.

Turistični načrti
Na obm očju občine Gro
suplje je obilo naravnih in
drugih pogojev za turizem ,
ki pa žal še niti niso izrab
ljeni tako, kot bi bilo želeti.
O bčina Je revna in zato raču
najo na zanim anje večjih tu
rističnih organizacij od d ru 
god, ki bi bile pripravljene
naložiti denar v razvoj tu 
rizm a. Mod objekti, ki bi Jih
bilo vredno obuditi k življe
n ju in razvijati, om enjajo Ta
borsko jam o, staro ilirokokeltsko selišče Vir, grad Pod
sm reka, ki naj bi se razvil
v slovenski etnografski m u
zej na prostem , Jurčičev ro js
tni k raj M uljavo in Polževo.
T uristični delavci m enijo, da
bi bilo tre b a te turistične
in zgodovinske znam enitosti
m ed seboj bolj povezati.

Sodobna hrana za dojenčke in male otroke
proizvodi so pakirani v plo
čevinastih škatlah po 300 g,
BEBIMIKS je najnovejši proizvod zagrebške PLIVE: to je sodobna hrana
k ar zadostuje za 8—10 ob
iz kvalitetne zelenjave in sadja za dojenčke in majhne otroke v času
rokov.
njihove najpomembnejše rasti in razvoja
S široko izbiro BEBIM 
IK S A je omogočena p re h ra
B EBIM IK S je m ešana in n a s potrebnim i hranljivim i
Pred kratkim so v tovarni zdravil in dietetskih pre
polnovredna h ran a iz po- snovmi, posebno važnimi za
paratov »PLIVA« v Zagrebu spustili v obratovanje
vrtnin in sadja, ki vsebuje razvoj kosti in zob v obdob
nov obrat, ki im a poseben pomen za proizvodnjo
vse
p o trebne
bioelem ente ju naj intenzivnejšega psihohrane za dojenčke in m ale otroke. V obratu, ki je
najsodobneje oprem ljen, je proizvodnja popolnoma
posebno železo in kalcij, ki m otornega razvoja otroka,
sta potrebna za pravilno ra st
.
.
mehanizirana in avtomatizirana; to om ogoča hitro
Zn“ ° J«.
* o trok * » r:
razširitev izbire preparatov in znatno povečanje in razvoj otroka, ter vilami-

zm ogljivosti s sorazm erno m alim i naložbami.

kebimikš

Novi ob rat je odprl se
k re ta r CK H rvatske Pero
P irker, ki je ob tem v svo
jem govoru poudaril, da je
ta popolnom a avtom atizirani
----------------- ------------------------- -

Skrbite za
vitko linijo!
Im ate tudi ve probleme z
linijo? čeprav sm o šele fe 
bruarja in je do dopusta še
dolgo, ne sm ete pozabiti, da
se kaj hitro zredim o, potem
p a . . . Da. potem pa stokamo, ko pom erjam o lanske
obleke, š e bolj groza nas je,
ko pom islim o, kakšne bomo
v kopalkah. Torej, čeprav
zgodaj, preberite si tale pra
vila in težave zaradi linije
bodo izginile.
Tehtajte se enkrat na te
den ob is ti’uri. Vsakič si za
pišite težo. Svetujem vam,
da si naredite mali grafikon.
Verjem ite, tako z veseljem
boste vpisovali padajočo te
žo, da na večerjo še pom i
slili ne boste . . .
Navadite se puščati hrano!
č e je porcija še tako m ajh
na, vedno pustite malo na
krožniku.
K ruhu se pogum no odre
cite, raje si kupite prepeče,
nec.
■ Nikoli ne uporabljajte glo
bokih krožnikov, vedno le
plitve. Zakaj? Optično in
psihično bo vplivalo na vas,
da ste že mnogo pojedli.
Vsaj v začetku shujševal
ne kure ne im ejte doma čo
kolade, keksov in bonbonov.
K aj lahko se zgodi, da bo
nastopila kriza in konec bo
z vašo dieto.
č e ste m ed obroki lačni,
p otem pojejte kos prepečen
ca ali trdo kuhano jajce.
E nkrat v tednu si lahko
om islite sadni dan. Njegove
dobre strani? Linija, ki jo že
lite, dobra prebava in za
vidljivo lepa polt.
Odpovejte se večerjam, v
svoj urnik pa vpišite 15 m i
n ut telovadbe!
Tako, za kohec pa še že
lja, da vam nikoli ne bi
zm anjkalo trdne volje!

o b rat za proizvodnjo hrane
dojenčkom rezu ltat koristne
integracije sorodnih tovarn,
s čim er je dosežena večja
združitev
sredstev,
večja
kvaliteta kadrov in večje izkoriščanje
surovinske
os
nove.
•
Za zboljšanje življenjskih
pogojev dojenčkom in ob
spoznanjih o dejanskih po 
trebah otroka po kalorični
preh ran i se danes v napred
nih državah po svetu vse
bolj uveljavlja p reh ran a z
gotovimi in d ustrijskim i p ro 
izvodi. .V našem novo odprtem o bratu na B orongaju v
Zagrebu proizvajam o gotovo
hrano iz povrtnin in sadja za
dojenčke in male otroke, ki
jih prodajam o pod skupnim
im enom BEBIM IK S v sle
deči izbiri:
N
korenje, kro m p ir s špina
čo, kro m p ir s paradižnikom ,
grah s korenjem , grah s p a
radižnikom in jabolka.

Povrtnina in sadje
ohranita prirodno barvo
in okus
P ri sestavi recepture smo
želeli izbrati vrste povrtnin
in sadja, ki se p ri nas n a j
več uporabljajo, im ajo viso
ko hranljivo vrednost in so
bogate z m inerali in vitam i
ni. Med predelavo obdržita
povrtnina in sadje svojo p ri
rodno barvo in okus, h k rati
pa je o hranjena vsebina m i
neralov in vitaminov. Z do
datkom
določenih
količin
posnetega m leka v prahu, cereali in rastlinskih olj Je do
sežena optim alna hranljiva
v rednost vsakega p rep arata.

Vzeto z jezika
• Naša m odrost izvira
iz naših izkušenj, naše iz
kušnje pa izvirajo iz na
ših neumnosti.
# Bolje je
uresničiti
m ajhna dejanja kot velika
načrtovati.
# Proti staranju sm o
brez m oči, toda proti te
mu, da bi ostareli se lahko
branimo.
• R azličnost mnenj je
življenjski sok dem okraci
je. Razprtije so njen rak.

ne A, B in C, ki so potrebni
za
zaščito
in
odpornost

zlv’lj“ » r,
občutljiv za Prehrano m da

otroka.
Takšna optim alna sestava
BEBIM IKSA
je
dosežena
dolgoletnim
sodelovanjem
strokovnjakov
pediatričnih
ustanov v državi in našega
raziskovalnega centra. B E 
BIM IKS p rep arati so preiz
kušeni na velikem številu
otrok
v
33
pediatričnih
ustanovah. Preiskave so vodili naši najboljši pediatri,
Ugodni
rezultati
preiskav
BEBIM IKSA
so
pokazali
njegovo nedvom no hranljivo
vrednost, k ar je najboljše
jam stvo za kakovost nove
hrane, ki omogoča da dobi
otrok v vsakem obdobju
svojega razvoja
v;e,
kar
mu je potrebno za pravilno
ra st in razvoj.
Klinične raziskave *0 n a
kazale, da je BEBIM IKS
zelo ugoden za dietalno p re
hrano,
posebno
alergičnih
otrok, ki ne prenašaio vsa
ke hrane.

je v tem obdobju najbolj
izpostavljen naj večjim nevar
nostim nepravilne prehrane.
Zato je potreb a in vrednost
BEBIM IKSA v pravilni p re 
hran i dojenčka tako po 
m em bna.
S povečanjem izbire do
jenčkove preh ran e je »PLI
VA« edina tovarna v Jugoslaviji, ki poleg zdravil proizvaja specialno hrano za dojenčke in male otroke. Poleg
dosedaj znanih in uspešnih
preparatov — Bebiron, Laktovit, Laktacit, B ebivit —bo
BEBIM IKS izpolnil izbiro v
otroški preh ran i. Z BEBIMIKS prep arati iz povrtnin
in sad ja gre »PLIVA« v ko
rak s svetovno znanim i p ro 
izvajalci preh ran e take v r
ste.
»PLIVA« ZAGREB

Nove hrane ni treba
kuhati

Sveže m astne madeže
zlahka odpravimo, če jih
potresem o s krom pirjevo
mokoTudi pri kuhanju s pli
nom bodimo varčni. Plin
ski plamen naj ne sega
izpod lonca tem več le do
roba.
Posodo za kuhanje kave
ajj čaja> itj j 0 le redko upo
uporabo tem eljito splak
n ili z vročo vodo: doda
mo ji nekoliko jedilne so 
de, da odstrani m orebitno
zatohlost.
Surovo m aslo laže pe
nasto um ešam o, če m u do
damo malo m oke.

Posebna
p rednost
nove
hrane je v tem, da je ni tre
ba kuhati. Dovolj je, da po
m ešate B EBIM IK S s p re
kuhano vodo in obrok je pri
pravljen. BEBIM IKS — instan t — prep arati so prilagojem za h itro
pripravo
brez kuhanja. Zato je BE
BIM IKS prim eren za p re
h rano skozi vse leto, poseb
no v k rajih , k je r je pridelek
povrtnin in sad ja m ajhen.
Im a posebno prednost, ker
olajša p ripravo h ran e zapo
sleni
m ateri.
BEBIM IKS

Nepomembne
pomembnosti

Pogovor z zdravnikom

Nespečnost
Pred leti sem na tem m estu že pisal o nespečnosti. K er
pa je vedno več bolnikov, ki tožijo o nespečnosti in ker se
nekateri obračajo nam e, naj o tem nekaj napišem , sem se
tega ponovno lotil.
N ajprej bi rad poudaril, da je zm otno m nenje, da ne
m orejo spati le sta ri ljudje; m ed m ladim i jih je k ar dosti,
ki tožijo za nespečnost. N orm alno spanje je brez dvom a
zelo važno, č e pom islim o, da prespim o nekako eno tretjin o
svojega življenja, je to precej. V spanju počivamo, u trip
src a in dihanje sta počasnejša, krvni p ritisk se zniža, ne
kateri živčni refleksi ugasnejo, oči sc obrnejo navzgor, ze
nici se zožita itd. Ko se zbudimo, se spet vse uravna v nor.
m alno budno stanje z razliko, da u trujenosti ni več in da
sm o spet sveži in sposobni za delo.
č e spanje ni tako, kakor bi m oralo biti, pomeni da
nekaj ni v redu. Večino glavnih vprokov za nespečnost
lahko spravim o v naslednje grupe:
1. D ražljaji, ki ovirajo spanje: a) zunanji( ropot, mraz,
vročina), b) n o tr a n ji. (vročica, lakota, kašelj, bolečina, že
lodčne in črevesne m otnje, poln m ehur, itd).
2. N enorm alna duševna stanja: a) nervoze in nevrastenije, b) duševne bolezni.
3. Strupene snovi, ki delujejo na možgane: a) dobljene
od zunaj v telo (kava, čaj, alkoholne pijače, nikotin, ne
k atera zdravila in podobno), b) nastale v telesu (pri okuž
bi, urem iji, golši itd ).
/
4. Okvare, ki nastanejo p ri kroženju krvi (visok krvni
pritisk, poapnenje žil, srčne napake itd.).
5 . Žariščne okvare centra za spanje ozirom a za bud
nost zaradi vnetja možgan, možganskih bul, žilnih okvar v
centrih in podobno.
Jasno je, da bo nespačnosč prešla, če odstranim o vzrotk,
ki jo povzroča: če npr. prejenem o m raz, znižamo vročico,
ne pijem o kave ali čaja, opustim o alkoholne pijače, dam o
zdravila proti bolečinam in podobno. Bolezni zdravimo,
žariščne okvare operiram o ali drugače zdravimo m če smo
odstranili vzrok, bd- tudi nespečnost izginila
Zdaj so torej ostala le še nenorm alna duševna stanja,
ki so ponavadi m avrica vseh mogočih vrst in podvrst nevrastenij in psihonervoz V bistvu gre za lažje duševne motnje, ki nastanejo zaradi zunanjih vzrokov, pravzaprav so
to bolezni adaptacije, se pravi prilagoditve na okolje. Taki
ljudje nepravilno reagirajo na zunanje dražljaje in vplive,
ker se ne m orejo prilagoditi okolju. Zato se razvijejo p ri
takih ljudeh n o tran ja nesoglasja, pride do nezadovoljstva,
do strahu, do notranjega nem ira in zelo pogosto do ne
spečnosti. Ta pa »pet nd pri vseh enaka.
Prav ta grupa bolnikov, nevrasteniki in psihonevrotiki,
n ajvečkrat k ar sam a kupuje uspavala, k ar seveda ni 'pra
vilno in škoduje. N ekateri k a r ne m orejo živeti brez svo
jih praškov in tablet! Prav je, da se taki ljudje posvetu
je jo s svojim zdravnikom , ki jim bo predpisal uspavalo,
če jim je sploh potrebno, in sicer tako pdravilo, ki bo
tudi pomagalo. Vsak Slovak je drugačen in drugače reagira
na isto zdravilo, pa tudi na količino zdravila, Neka.tera
uspaivala pa so, kot druga zdravila, lahko nevarna tudi za
to, k er se da nanje navaditi, tako da postanejo že razvada.
T ak rat pa so celo nevarna. Zato je bolje odpraviti vzrok
nespečnosti.
Dr, BOŽO OBLAK

ŠEST M E S T N IH M ATER IN V A Š K A UČITE LJIC A : O PUBERTETI

„Pusti me pri miru!“
( N ada ljevan je in k o n ec)
vsak dan. K adar pa rečem ne. pa poD osti se posvečam vzgoji svoje slušam , da im a sam o ona starokopithčerke in ne opažam nobenih slaoin no m ater, njene p rijateljice pa nimaznakov v njenem obnašanju ali pa Jo takih težav. Nikoli m i nič ne pove,
neposlušnosti. Moti pa me. da se ta- sam o včasih, k ad ar pride kakšna
ko silno zanim a za beat glasbo, mo- prijateljica k njej, ujam em kakšno
do in da bere le stripe. Res je, da tu- besedo o fantih. V kuhinji m i pa radi nim a časa za dobre knjige, ker da pomaga.«
šola danes dosti zahteva od otrok. —
H M A J D A : »Naš M arjan se kar
V ečkrat m e sp rašu je za nasvete, ka- pridno *uči, sam o bojim se, da bo
ko naj se obnaša ali kaj naj reče v zaradi šp o rta zanem aril šolo. Zatrjukakšnem prm eru. Moti jo slabo obna- je mi. da ne b 0 tako, ker bo šel štušanje v družbi hi vidim, da tudi p ri d ira t na višjo šolo za telesno kultum eni opaža napake, vendar mi jih ne ro. — Rad pomaga očetu okrog avtoočita.
mobila in nim am posebnih težav z
Piivadila sem se že tudi tem u, da njim . Rad se resno pogovarja z očem i na ulici pokaže tega ali onega tom in se razjezi, kadar m u rečem
»fajn« fanta, toda kadar jo zaradi te- »Marjanček« Mislim, da bi rad čimga skušam spraviti v zadrego, me ve- prej odrasel. R ad m i pom aga opravidno zavrne, da ni dosti, če je fan t ti kakšno težje delo in budi nesti
lep, am pak da m ora im eti ludi nekaj m režo iz m esta, kad ar nakupujem ,
za čelom. Mislim, da že dosti ve o Dosti več težav im am s hčerko, čespolnih odnosih, čeprav se o tem ni- prav je dve leti m lajša in včasih slism o 5e nikoli pogovarjali.«
Šim. da jo tudi on ošteva.«
■ J O Ž I C A : »Včasih se mi zdi.
B I R E N A : »Tudi m oja Lučka je
da me moj sin ne jem lje resno. Ka- 15-lc^na, vendar ne vidim razlike med
d ar m u pravim , naj ne hodi okrog s seboj in njo. S trašno je resna in kar
tako grivo, m e jezno zavrne, naj se pretiran o k ritičn a za svoja leta. Hodi
vendar žfe sprijaznim , da ni več otro k v glasbeno šolo in zato ji je bliže
in da ena sk rb eti zase, sicer pa naj svet klasične glasbe in ne m ara mosi malo ogledam časopise in naj ven- derne. M ikajo jo strip i, Antena in
d ar ne bom tako starokopitna. K ar Tovariš, resne knjige pa odriva, češ
n aprej ga priganjam , naj se uči, ker da ni časa. — Ko sem se nekega dne
m u gre večkrat, za nohte, on pa n ič . hotela z njo pogovoriti o stvareh, ki
Ves dan bi rad navijal plošče in se sb del spolne vzgoje, mi je rekla:
zraven še sam drl in zvijal, da bi pa ,Mama, jaz to že vse vem .’ Ko se je
kaj pam etnega vzel v roke, k tem u letos vrnila z novoletnega plesa in
ga ne m orem 'pripraviti. Sicer pa sa- sem jo vprašala, pa je rekla: ,Ah,
m o še očetova beseda nekaj zaleže.« nič posebnega. R azočarana sem, ker
■ A N Č K A : »Naša Olga jih še fantje sploh ne znajo plesati, če se
sedaj večkrat v>foše«, čeprav jih im a ne stisk ajo .’«
že skoraj 16. Drugo ne pomaga. Za
3 S O N J A : >/Nikar me ne sprašolo se zanim a sam o toliko, da leze šujte, saj našega Janeza nikoli ni don ap rej, za vse drugo pa vedno najde ma! O dkar smo ga dali učit za avtočas. Misli sam o na to, kaj bi oblek- m ehanika, p rih aja sam o še je st in
la in kako bi se nam azala. H očem ta- spat. Nekaj že zasluži in m isli, da je
ke hlače in tako srajco, to poslušam že sam svoj gospod. V ečkrat se pre-

pirarno, ker p rih aja pozno domov;
kadar se oba z očetom spraviva na
denj, grozi da bo šel od doma, Če ga
ne pustiva pri m iru. — Mi v teh letih nism o im eli toliko svobode, pa
tudi starše smo dosti bolj spoštovali,
Ta današnja m ladina p a . . . človek
jih ne m ore več razumeti.«
g življenje n a v a s i je različno
ocj življenj a ' v m estu. Učiteljica Silva,
ki že več let uči na vasi, pravi:
»Ni bistvene razlike m ed otroki te
starosti v m estu in na vasi, ker danes vas ni več svet zase. Razlika je
je v tem , ker se že "kmalu zavedajo,
da m orajo p riti čim prej do kruha, da
bodo im eli lažje delo na km etih. K a
d ar jih sprašujem , kaj bi radi postajjf ne znajo odgovoriti. Poklic si izbirajo po svojih m ožnostih. S 15. le
toni večinoma nehajo hoditi v šolo in
ta k ra t jih najbolj m uči vprašanje:
kam zdaj?
t u se zabije zaključi d o b a zgodnje
m ladosti in začnejo se boriti za življenje. Večina se jih po šoli zaposli,
zato posebno dekleta že km alu začnejo m islti na poroko. Dosti jih je že
v osnovni šoli zaljubljenih, im ajo že
svoje fante, ki jim pišejo in niso več
tako divjaške, razen osam ljenih primerov, ko celo prebutajo fante. Tzbirajo si zaupne prijateljice, s katerimi šušljajo med odm ori o vsem mogočem. Posebno v zadnjem razredu
zelo popustijo p ri učenju, se zaprejo
pred vzgojiteljem in zelo težko je
najti stik z njim i. Fantje se začnejo
zanim ati za m otorje in avtomobile in
bj se radi čim prej osamosvojili.«
' pg Morda bi m ladi sam i o sebi povedali drugače, m orda bo kdo zm aje
val z glavo, ker z izkušenj ve, da so
drugačni. Tudi ginekologi in vzgojitelji v vzgojno poboljševalnih domovjh bi vedeli o njih m arsikaj povedati. Danes jih predstavljam o tako,
kot jih vidijo njihove m atere, k er so
njihovi prvi vzgojitelji in ker je »ma
ma« prva beseda, ki jo otrok zna izgovoriti.
A. V.

OKROGLE *0
PARTIZANIH
Nevesta naprej,
svatje: stoj!
K o s o p a r tiz a n s k e e n o 
te o sv o b o d ile T eslić, p o 
m e m b n o in d u s t r i j s k o m e 
s t o v B o sn i, je le k a r n a r
p o v a b il n e k a j č la n o v k u l
tu r n e b a ta ljo n s k e e k ip e in
k o m is a r ja n a z a k u s k o , v
č a s t o s v o b o d ite lje v . Z d r a 
v ic e so tr a ja le p o z n o v
n o č in » ka čja slina« je
o p ra v ila sv o je : b o rc i so
b ili k a r p r e c e j v e se le v o 
lje. K o se je k o m is a r s to 
v a riši v ra č a l v šta b , je
z a v p il stra ža r:
» S to j! K d o gre?«
» N e v e sta in sv a tje !« m u
je v e se lo z a k lic a l k o m is a r .
» N e v e sta n a p re j, s v a tje
sto j!« je n e n a d e ja n o o d 
g o v o ril stra ža r.

Po sili zvonar
K a s n e jš i p o lk o v n ik Di
m i t r i j e P e tk o v ic - T m a v a c je
1942 p riše l v n e k o v a s na
J o s tr e p c u . K o je bil v v a 
si, so ga o b k o lili č e tn ik i
in č e d a lje b o lj s t is k a li o b 
roč. V b r e z iz h o d n e m p o lo 
ž a ju je T r n a v a c s t e k e l v
c e r k e v in k r i k n il p o p u :
» G ospod p o p . č e t n ik i so
m e o b ko lili!«
D u h o v n ik je bil s i m p a 
tiz e r p a r tiz a n o v in je h i t 
ro p o sla l T r n a v c a v z v o 
n ik :
»Z voni, na v s o m o č,« m u
je rekel, »in n ič se n e se
k ira j.«
č e tn ik i
so
p r e b r s k a li
v s o va s in n a z a d n je p rišli
p r e d c e rk e v . K e r je z v o n i
lo, da se je k a r c e r k e v
tresla , so se za čeli k r iža ti,
p o lju b ili so p o p u r o k o in
šli.
T a k o se je T r n a v a c sre č 
n o rešil.

Andraž Kurty

PRIGODA V LENINGRADU
človek u je m enda uso
jeno, da m ora potovati na
tuje, če hoče zvedeti, kak
šen je po zunanjosti, po
fiziognom iji.
Tako sem tudi jaz iz
svoje rodne Madžarske od
potoval v Sovjetsko zvezo.
Z im enitnim tekom sem
večerjal v leningrajski re
stavraciji Metropol, ko
sta se ob m oji mizi usta
vila m oški in ženska. On
je s kretnjo vprašal, ali
sm eta prisesti. Potrpežlji
vo in vljudno sem priki
mal in večerjal naprej.
Ves ljubi dan sem taval
po neštetih sobanah čudo
vite galerije "Ermitaž, zato
sem bil lačen kot volk in
želodec m i je kar na glas
krulil.
Usedla sta se k moji
mizi in žena je po m a
džarsko rekla možu:
»Poglej no, ljubi moj,
kako zanimiv sm rček ima
tale tip!«
Napel sem ušesa — tip
z zanim ivim sm rčkom sem
bil vsekakor jaz!
Nekaj trenutkov m e je
njen soprog pozorno pre
učeval.
»Glavo im a kot jajce,«
je razglasil izid svojega
ogledovanja.
»Ti čezm orski turisti so
m alone vsi taki.«
Roke z vilicam i in no
žem so mi otrpnile. Da
im am jajčasto glavo? Pre
tresen sem spustil pribor
na krožnik. Jaz da sem
jajceglavi čezm orski tu
rist? Jaz?

»Poglej no, kako beda
sto gleda!« se je porogala
žena. »Nemara se Je spom 
nil, da je tam v svojem
čezm orskem
stanovanju
pozabil ugasniti luč!«
»Veš, ti čezmorci so kot
otroci,« ji je pojasnil mož.
»V tehniki so res doma,
toda upam si priseči, da
ta tip v vsem svojem živ
ljenju ni prebral še niti
ene dobre knjige!«
»Nemara ga m alo pre
hudo sodiš,« se je žena
postavila zame. »Poglej,
k^ko visoko čelo ima!«

Dekletce in pred
sednik AVNOJ
Med četrto sovražno ofen
zivo je morata zn a n a , igralka
Ivka Rutic s hčerkico Dino
iz Bihača v Oširelj, Ivka je
s hčerko v naročju v koloni
gazila sneg kot drugi borci.
Toda ne dolgo. K o I otio je
dohitel avtomobil v katerem
je bil predsednik AVNOJA
Ivan Ribar. Ko je zagledal
Ivko, je ustavil in jo vzel s
sebo)
Vendar to udobno potova
nje ni dolgo trajalo, ker je
avtomobil km alu zašel v
sneg. Ko so ga z veliko teža
vo in s šestim i voli avtom o
bil nekaJco potegnili iz sn e
ga, je tovariš Ribar v šali
rekel mali Dini:
»Vidiš, draga punčka, tole
si moraš zapomniti: kralja
Petra so skozi Albanijo vlek
li štirje voli, tebe pa čez
O štrelj šest w lo v in še pred
sednik AVNOJA.

Le sanje
P o z im i 1942, k o so o k r o g
p o s t o ja n k e b ile s tr a ž e in
za se d e , b o r c i p a s o sp a li
o k r o g o g n je v , je č u l s a m o
M ila n D a v o rija in m e ta l
v e je n a o g en j.
»U staši!« je za k r ič a l n e 
k i s ta r e jš i p a r tiz a n , p la n il
na n o g e in s te k e l k o r o ž ju .
Tudi
drugi
so
ta k o j
v s ta li in p o g ra b ili za p u 
šk e .
» P o ča ka jte, to v a riši!« j i m
je r e k e l M ila n D a vo rija .
» N o b e n ih u s ta š e v ni, to se
je s t r ič k u s a m o sa n ja lo.«
I n k o m a j je p o to la ž il b o r 
ce, k i so k a r n a p r e j go d li
in p r e k lin ja li » stričk a « , ki
jih j e b r e z p o tr e b e z b u d il
iz sla d k e g a s p a n ja

— Avto se čudovito drži ceste, le sedež ima
m alce globoko ...«
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»čelo ni visoko, le ple
šast je. Povej, draga, kaj
naj naročim?«
»Nekaj lahkega,« je raz
treseno rekla njegova spo
štovana soproga in posve
tila vso pozornost m oji
obleki. »Ali vidiš, da nima
niti trohe okusa? č isto
nič! V takih capah te jaz
v Budim pešti še v službo
ne bi pustila. Bog ve, kaj
dela? Kakšen poklic ima,
kaj misliš?«
Mož je skom ignil z ra
mo.
Vrag ga vedi! Prav go
tovo pa si kruha ne služi
z razumom. Tudi živcev
nima v redu. 2 e tretjič
je zabodel vilice zraven
m esa. Ne verjamem, da
bo še dolgo živel. V krto
vo deželo ga bo spravilo
to njihovo večno pehanje
za denarjem, grozotnim i
film i in striptizom ... «
»Pa še pijača,« je sočut
no pristavila žena. Nato se
je sklonila čez m izo na
jedilni list, zraven m ojega
krožnika — ali ga sm e
vzeti?
»O. K.«, sem zabrundal
kot pravi čezm orski turist
in si skril v dlani žalostno
jajčasto glavo.

POJAV SODOBNEGA ČASA

Strah: „Srce se mi več ne oglaša!"
Srce je gibalo celotnega
obtoka v človeškem telesu.
Zdrav človek se delovanja
srca ne zaveda, čeprav srce
redno ritm ično u trip lje v
njegovih prsih. Čuti ga le,
kadar je delovanje srca po
spešeno. Pri n aporu lahko
čutim o in včasih celo sliši
mo, kako srce močno in n a
glo u triplje.
Srce pa začutim o tudi, ka
d ar sm o vznem irjeni, raz
b urjeni ali če nas je strah.
Tudi ta k ra t srce močneje
u trip lje . Posebno stra h je
m nogokrat kriv, da človek
u trip an je srca napačno tol
mači za bolezen. Navadno
gre za preobčutljive ljudi, Ki
so p retiran o v skrbeh za
zdravje in predvsem za srce.
N ajpogosteje se dogodi to
le: m oreče san ja ali kakšen
šum sredi noči človeka zbu
dijo. Ko se zave, čuti m oč

i

1LKA V A ^ rE T O V A r^ i
»Proklete coprnice!« je zagodrnjal, »ne boste m e
prem otile, ne. Cotarja že ne, na-a. In če pride sam
hudič z vami!«
Zunaj je prvi jutranji svit prodiral skozi temO.
Gosta m egla je ležala nad Savo in se prelivala po
njenih bregovih.
Marija in njena kuharica sta previdno stopali po
ozki gazi. Ko sta h oteli zaviti proti trgu navzgor, je
stala pred njim a visoka m oška postava.
»Jezus! Oni so!« je vzkliknila Mica in poljubila
fratru Inocencu rokav
Stopila je v sneg in odbežala po gazi dalje. Sredi
ulice se je ozrla.
»Nu, ne bom je čakala, še ozebline dobim na no
gah.«
Marija in Grajžar pa sta še vedno stala drug pred
drugim. N jiju oči se niso izpustile.
Potem je potegnila roko iz m ufa in mu jo podala.
U srnice so se ji stresle v nervoznem trepetu. Prijel
je njeno toplo roko in jo krčevito stisnil.
»Marija! Marija — to življenje je strašno! Zakaj
si mi odrezala pot do sebe?«
Izvila mu je roko in povesila glavo.
»Vi ste prvi postavili zid med naju.«
»Ampak ni še bilo prepozno! Vsak dan bi m ogel
izstopiti iz sam ostana, saj je še daleč do m oje slo 
vesne zaobljube. Ampak ti, Marija, ki im aš tako čudovito jasno dušo, ti si morala videti, kam blodijva!
Oh, saj vem, bila si preponosna, da bi mi odprla oči.
Jaz pa sem bil slep in sem m islil, da m oram žrtvovati ljubezen, da te obvarujem trdega življenja. Mi
slil sem , da je m ir slajši od borbe. Zdaj pa vem, da
je mir — sm rt. Marija, peklenske m uke trpim!«
Pritisnil si je njeno roko ob vroče čelo. Čutil je,
kako se vsa trese.

(Zgodovinski roman)
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Pred kratkim je beograjsko železniško transportno
podjetje dobilo prvo izmed štirih velikih dvigal, s
katerimi si pomagajo pri razčiščevalnih delih po ne
srečah na železnici. Največje izmed novih dvigal lahko
dvigne brem e 125 ton, na kraj nesreče pa lahko prihi
ti s 100 km na uro. Dvigala je izdelala vzhodnonem 
ška tvrdka »Kirov« iz JLeipziga. Na sliki: preizkuša
nje dvigala, ki je »prestavilo« lokom otivo, težko 80 ton.
Foto: Tanjug

»Zdaj se zavedam, kako raste v meni moč. Nič mi
ni do tega, kaj m islijo drugi o meni. Zbadanje patra
Jurija, posm eh drugih tovarišev, stroge kazni gvardijanove, njegovo nezaupanje — zdi se mi, da m e vse
to ne doseže. Le to m e peče, m e biča vse dneve, vse
n o č i . .. Marija!« Stisnil ji je roko, da je zaječala.
»Marija, da — da te drugi objem a, to je moj pekel!«
D ivje so gorele njegove oči v njene.
Marija pa — Marija je občutila zgolj srečo. Skozi
solze se mu je nasmehnila, da jo je izpustil in se
ozrl po jutranjem mraku: nikogar ni bilo na ulici.
Sneg, tišina, m egla in mrak okrog njiju.
»In ti se mi sm eješ, Marija?«
Dvignila je njegovo roko in si jo pritisnila k vro
čemu licu.
»Nihče m e ne objema. Njegova žena sem le — je
po imenu,« je zašepetala.
Odstopil je in jo pogledal v neizmernem presene
čenju. Ona pa je pojasnjevala.
»Valvasor se je bal zame. In morala sem mu pri
seči, da — da se poročim s pristavom . Ampak —«
»Ampak?« — nestrpno ji je bral besede z ust.
»Nisem m o g l a . . . H otela sem — sem rajši umreta.

no bitje srca, nato ga nekaj
časa ne čuti, potem pa ga
znova začuti. Zdi se m u, kot
da bi se srce začasno u sta 
vilo. Postane ga strah , ker
misli, da srce popušča. Za
čne globoko dihati in hla
stati za arakom , misleč, da
bo s tem um iril srce. Zgodi
pa se nekaj povsem n asp ro t
nega: pri pospešenem diha
n ju se zm anjša v krvi koli
čina CQ2 in nastane alkaloza. Ob teh sprem enjenih ke
m ičnih razm erah v organiz
m u pa pride res do om oti
ce in občutka negotovosti,
pojavi se o trp lo st v 'vseh
okončinah in okrog ust. sto
pala in roxe pa postanejo
hladne.
S trah in hlastanje za zra
kom povečata h itro st srčne
ga u trip a in povzročita vrto
glavico ali celo krajšo neza
vest. To bi m orali vedeti vsi,

ki srce »čutijo«. V vseh p ri
m erih, kadar gre za m otnje
srca in pljuč, ki nastanejo
ponoči, je na mesbu pogovor
in pregled p ri zdravniku, č e
vam zdravnik zatrdi, da s r 
ce ne pup-.išča, da je organ
sko zdravo, potqm se je tre 
ba čimiprej znebiti strah u
p red boleznijo. K adar pa s r 
ce »začutite«, se spom nite,
da se tudi zdravo srce vča
sih »oglaša«.
Dr. MARIJA 2NIDARSIČ

Rešitev križanke iz
zadnie številke
VODORAVNO: 1. starin ar,
9. arm atura, 10. atol. 11. Tb,
12, rak, 13. trio, 15. ar,
16. brest, 17. sonata, 18. p re
del, 20. Rakek, 21. SG, 23.
staž 24. eta, 25 Ti, 26. atom ,
27. antilopa, 30. nesm isel

Pa mi je on prisegel, da — da se m e ne dotakne,
dokler ga ne bom vzlju b ila ...«
Prijel jo je za roko in si jo pritisnil k ustnam.
Potem se je ozrl v njene oči. Tako sta stala dolgo.
Vzdramilo ju je cviljenje vrat. Ozrla sta se: Cotar
je pred svojo bajto grabil po snegu. Pogledal je proti
njim a, se brž vrnil in zaloputnil vrata.
»Moram domov,« je zašepetala.
Izpustil jo je.
»Danes popoldne pridem k tebi, ako boš sama.«
»Sama.«
Se enkrat se je sklonil v dolgem poljubu nad nje
no roko, potem sta šla vs^k na svojo stran: Grajžar
dalje za Savo, Marija se je obrnila po ulici navzgor
proti trgu.
Vse je drgetalo v njej.
Ali komaj je stopila izza ogla, ji je noga zastala
in skoraj bi bila zakričala: dva koraka od nje je
stal — pater Jurij.
»Za Matijo vohuni,« se je stresla in zbežala m im o
njega.
»Kakor slaba vest,« se je posm ehnil pater, ko mu
I poklona niti vrnila ni. Brž je stopil za ogel — po gazi
; proti Valvasorjevi hiši je zam išljeno stopal menih.
»Aha! Zalotil sem ju!«
Obrnil se je na drugo stran in šel počasi m im o
Cotarjeve bajte. Smehljaj mu je poigraval okrog ust,
»Gospod! Nekaj bi jim povedal!« je začul za seboj
pritajeni glas starega Cotarja. Okrenil se je in stopil
za starcem v kočo. Ko je prišel zopet iz nje, so se
m u svetile oči v satanskem veselju.
Marija je s strahom pogledovala na veliko stebričasto uro vrh predalne om are v jedilnico. In vračala
se je k oknu in stala aa zastorom in gledala nepre
m ično na sam ostanska vrata. N aposled se je zdrzni
la — Grajžar je stopil na cerkveni prag in prihitel
čez cesto.
Odprla mu je sam a in ga peljala v sobo.

*

NESREČNA ŽENSKA

Ko je prišel do sobe, v
kateri sta spala dvojčka —
soba
se je zaradi m odrih
zaves im enovala Modra spal
nica — je videl, da so vrata
narahlo priprta. H otel je stopiti
noter tako, da naredi vtis, zato
je naglo in na stežaj odprl vra
ta. Tedaj pa je naravnost z vr
ha padel nanj težak vrč z vodo,
ga prem očil do kože - in le za
nekaj centim etrov zgrešil njego
vo levo ramo. V istem hipu je
zaslišal iz široke p ostelje pridu
šen smeh. Ta objestni napad je
tako prizadejal njegov živčni si
stem , da je na vrat na nos po
begnil v svojo čum nato in je po
tem zaradi hudega prehlada m o

ral ostati v p ostelji še ves dan.
Edino, kar ga je sploh tolažilo
pri vsej tej nezgodi, je bilo vese
lje, da ni bil vzel s seboj svoje
glave, kajti če bi imel glavo, bi
bile posledice lahko presneto re
sne.
Sedaj je duh že izgubil sle
herno upanje, da bi sploh še
lahko s čim prestrašil to neote
sano am eriško družino. Ostalo

Na bregu velike reke je
stala koča. V koči je živela
starka.
Im ela je vnučko,
kosm atega
psa in zeleno
žabo.
Deklica je pri stark i dobro
živela, ženica jo je imela ra
da, skrbela je zanjo, jo obla
čila v lepe obleke in ji kuhadobre jedi.
Pes kosm atinec je slabše
živel. S tarka ni posebno sk r
bela zanj in veliko je m oral
delati. Za hrano je pa dobi
val samo odpadke.
N ajslabše pa je živela žaba.
Starka je ni m arala in prav
nič ni skrbela zanjo. Uboga
žaba je m orala delati dan in
noč: nosila je vodo, sekala
drva, spat pa hodila lačna.
S tarka je žabo ves dan
zm erjala in niti drobtinice ji
ni privoščila. Zvečer jo je
poslala na reko da skozi
luknjo v ledu zajam e vode in
prinese domov, žab a je bila
na sm rt utrujena, vendar je
m orala iti. Prosila je psa,
naj jo sprem i.
Žaba in pes sta šla k reki,
se usedla k luknji v ledu in
zajokala. Gledala sta me<ec
in jokala in žaba je žalostno
vzklikala:
»0 *1, saj ti mesec se na
ju usm ili, kva-kva-kva!
K nam a z neba se spu

mu je zgolj to, da je taval po
hodniku v debelih copatah, s
kosm atim rdečim šalom okrog
vratu zavoljo strahu pred prepi
hom in s kratko puško kremenjačo za primer, če bi ga dvoj
čka napadla. Zadnji udarec, ki
ga je nepopisno prizadel, pa je
dobil devetnajstega septembra.
Bilo je okrog četrt na tri zju
traj, in kolikor je lahko ugotovil,
so vsi globoko spali. Toda ko je
usmeril korake proti knjižnici,
da bi videl, ali so po krvavem
madežu ostale kake sledi, sta iz
nekega mračnega kot nenado
ma planili vanj dve postavi, mu
divje pomahali jz rokami nad
glavo in mu zatulili v ušesa:
»Bu-u!«
V
paničnem strahu, kar je bi
lo v teh okoliščinah povsem ra
zumljivo, je strm oglavil po stop
nicah. tedaj pa je spodaj naletel
na Washingtona Otisa, ki ga je
Čakal z veliko vrtno brizgalko.
In ko je bil revež od vseh stra
ni obkoljen od svojih sovražni
kov in tako rekoč pritisnjen v
kot, je im el en sam izhod: smuk
nil je v veliko železno peč, ki
na srečo ni bila zakurjena, po
tem pa si je moral utirati pot
do svoje čum nate skozi preduhe in dimnike. Slednjič je le pri
šel v svoje bivališče, toda grozo
vito umazan, raztrgan in do kra
ja obupan.
Po tej nezgodi se ni več upal
na nočne pohode. Dvojčka sta
večkrat prežala nanj, vsako noč
sta posula hodnik z orehovimi
lupinami, na veliko jezo staršev
in služinčadi, vendar brez uspe
ha. Bilo je več kot jasno, da je
duh do kraja užaljen in se sploh
noče več prikazati.

sti o mesec, kva-kva-kva!
Mene in psa odnesi s se
boj, kva-kva-kva!«
Tako sta jokala in točila
solze. In mesec ju je zasli
šal. Zaslišal ju je, prem a
galo ga je sočutje pa se je
spustil z neba. Spustil se je
prav na reko, vzel žabo in
psa, se dvignil na nebo in se
ustavil na svojem mestu.
S tarka pa je sedela v koči
in čakala, kdaj žaba prinese
vodo. Ko se je naveličala ča
kati, je šla k reki. Gleda in
gleda, toda na reki ni ne ža
be, ne psa.
Starka ju je klicala in kli
cala. K licala psa zm erjala
žabo. N ista se oglas la Te
daj je stark a pogledala v ne
bo in zagledala žabo in psa,
kako sedita na mesecu in se
igrata.
Sedaj je stark a bruhnila v
jok:
»O lju b a žaba, o ljubi pes!
H ranila sem vaju, varovala!
Skrbela kot za lastna otroka,
vidva pa sta me meni nič te
bi nič zapustila!«
S tarka je jokala, vendar
svoja delavca ni dobila na
zaj. Od tedaj živi sam a z
vnučko.
Pes in žaba pa živita na m e
secu. K dor ne verjam e, naj
pogleda mesec, pa bo videl.

»LEPOTA IN OBLAST« sta si podali roke: znana
filmska igralka Olivera Vućo in podpredsednik mest
ne občine Beograd Miladin Sakič sta se 1. februarja
poročila. Priči sta bili Branko Pešič predsednik mesta
(v sredini) in filmski režiser Stole Jankovič.

$YS*k v zameystvo

12. - Težak prim er! je menil m ojster. Ves m otor bo treba izvleči. Tako je menil,
pom ignil vajencu, sam pa odšel na izdatno
malico in vrček piva.
Vajenec je medtem popravljal m otor v e li
kega dirkalnega voza. Useknil se je, pustil
dirkalca in se lo til kabrioleta. V dveh urah je
bilo vse gotovo. K abriolet In dirkalec!

Priznajmo, končalo se je lepše kot smo pri
čakovali! No, nismo še vsega slišali!
Ko je Paradižnik sedel v svoj avto in pri
tis n il na plin, je m islil, da sedi v vesoljski
raketi. Kabriolet se je tako zaprašil z mehanikarjeveg'a dvorišča, da so se stresle šipe
v oknih. In tako jo je cvrl po mestu, da so
policaji zamižali od groze. Nobenega dvoma ni
bilo, vajenec je pri popravilu zagrešil malo na

Paradižn
pako: v Paradižnikov
voz je privil dirkalčev
m otor - in obratno . . .
No, ničesar se zdaj ni dalo več s to riti!
Zavore so popustile. Paradižnik je dvignil
noge in se trdneje oprijel volana. A vto je
gnalo po mestu, kot vihar, nato pa je Paradižnik
ugled pred seboj velike slamnate bale.
- Kot nalašč! je zajel sapo Paradižnik in
zavozil vanje.

DOLEI\IJSI(lUST * TEDNIK* VESTNIK vsak četrtek 60.000 izvodov!
••
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Komisija za razpis delovnih mest pri podjetju

»KROJAČ«
NOVO MESTO
razpisuje

delovna m esta za

VEČ KVALIFICIRANIH
KROJAČEV
za izdelavo velikih kosov in izdelkov po m eri ali
polkonfckcije (uniform e)

elitni ples
dolenjskih
študentov

z ___
brucovanjem
2i. feb. ob 20 h
o to č e c ’

tovans

PRIJAZNA SMRT, PREDOLGO
SE NE MUDI:

POGOJ: izučen krojač.

pretresljive zgodbe osamelih
in zapuščenih starih ljudi
na Kozjanskem

Plača za delovna m esta po tarifnem pravilni
ku. N astop dela po dogovoru.

Tudi Jaki, se strinja s to oznako

NAIVEC, KI NI NAIVEN:
BECAJEVI SIROTI V DOBRIH
ROKAH
»MORIL SEM, KER SEM SE BAL
ŽENSK«

»ISKRA«
TOVARNA KONDENZATORJEV
SEMIČ

HITRO, TRDO, FAIR:
na hokejski tekmi m ed.O lim pijo
in Jesenicami je bil še led vroč

PRODA

TESTIRALI SMO MED

kombibus IMV-1000
leto proizvodnje 1966
izklicna cena 10.000,00 din
Javna dražba bo v soboto, 21. 2. 1970 — od
10. do 11. u re za družbeni sek to r in od 11.
do 12. u re za zasebni sektor.

KOMUNALNO PODJETJE TREBNJE
razpisuje
po sklepu DS

LICITACIJO za prodajo:
1 stružnice Pobeda US - 1500
2 . 1 stroja za izdelavo strešne opeke
3. 1580 modelov za izdelavo
strešne opeke
4. 1 drobilca za drobljenje kamna'
1.

Izklicna cena:
pod
pod
pod
pod

točko
točko
točko
točko

1
2

3
4

25.000 din
9.800 din
16.000 din
6.000 din

L icitacija bo 27. 2. 1970 ob 7. u ri y p ro sto rih K o
m unalno obrtnega p o d jetja T rebnje.
P rrd n o st p ri nakupu im a socialistični sek to r do
10. ure, od 10. u re naprej pa zasebni sektor. Ogled
zgoraj navedenih osnovnih sredstev je možen vsak
dan od 7. do 12. u re v K om unalno obrtnem .pod
je tju T rebnje.

BREŽICE

LASTNIKI MOTORNIH VOZIL
POZOR!
. Vse rezervne dele, avto gume, letne in#zimske, za vaša motorna vozila dobite po kon
kurenčnih cenab * naši trgovini

a&

AVTOMATERIAL
V BREŽICAH. Pod obzidjem 32!

bebimikš
SODOBNA HRANA
IZ KVALITETNIH POVRTNIN IN SADJA
ZA DOJENČKE IN MALE OTROKE

v
•
•
•
•
•
•

sledeči izbiri:
KORENJE
KROMPIR S ŠPINAČO
KROMPIR S PARADIŽNIKOM
GRAH S KORENJEJVi
GRAH S PARADIŽNIKOM
JABOLKA

BEBIM IK S — kom pleten obrok za dojenčka od
3 mesecev življenja dalje, ko je o trok živah
nejši in im a intenzivnejši razvoj.
BEBIM IK S — vsebuje dovolj vitam inov in m ine
ralov, posebno železa in kalcija, ki sta neobhodna za pravilno ra s t in raavoj o troka
BEBIM IK S — in stan t — h ran a — se p rip rav lja
brez kuhanja, h itro in enostavno!
O prem a: 300 g

DAVČNA UPRAVA
razpisuje

JAVNO DRAŽBO
za prodajo 1

osebnega avtomobila
AUSTIN 1100 ‘
letnik 196? in

dostavni avtomobil
VOLKSVVAGEN
letnik 1958, v voznem stan ju .
Javna dražba bo 23. 2. 1970, ob 9. u ri
za upravno stavbo ObS T rebnje.
O stala pojasnila in pogoje dražbe dobijo inte
resenti na davčni upravi ObS Trebnje.

m w

tovans

'

to k ra t p rvič
i tiskan na
{b a rv n i rotaciiU

Po sklepu delavskega sveta

GOZDNEGA GOSPODARSTVA Novo mesto
so r a z p i s a n i

»PLIVA« ZAGREB

K adrovska kom isija pri

SPLOŠNEM GRADBENEM PODJETJU

»KONSTRUKTOR«
MARIBOR, SERNČEVA ULICA 8
objavlja:
za izvajanje gradbenih del v domovini in
inozemstvu (tj. v Avstriji in ZR N em čiji)
več prostih delovnih m est za

KV in PK tesarje
za izvajanje gradbenih del v Franciji — na
Korziki več pro stih delovnih m est za:

OBČINSKA SKUPŠČINA TREBNJE

wtlOVl
W

KV in PK tesarje
KV in PK zidarje
PK betonerje
POGOJI:.
K andidati m orajo im eti u strezna dokazila o stro 
kovni izobrazbi.
Pred nastopom dela m o ra vsak predložiti zdravniško
spričevalo o b ratn e am bulante da je zdrav in zmožen
opravljati delo.
K andidati za delo v tu jin i m orajo im eti veljaven
potni list in potrdilo o nekaznovanosti te r odslužen
vojaški rok.
Za vsa delovna m esta je določeno poskusno delo
do 30 delovnih dni ki ga m orajo opraviti v M ari
boru.
,
O dhod na delo v navedene države je možen takoj
po opravljenem poskusnem delu ali po dogovoru.
Prijave sprejem a osebno ali pism eno kadrovsko so
cialni sek to r podjetja.

ZBORI LASTNIKOV GOZDOV
za območje GO Straža in GO Podturn:
Straža^
Dvor
Hinje
Žužem berk
Zagradec
Ajdovec
Šmihel
Podturn
Podhosta
Toplice
Dol. Sušice

24.
26.
24.
26.
24.
25.
24.
25.
25.
26.
26.

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

1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970

ob
Ob
ob
ob

ob
ob
ob
ob
ob
ob
ob

Gor. Sušice 27. 2. 1970 ob

zadružni dom
gasilski dom
šola Prevole
kino d v o ra n a .
osnovna šola
osnovna šola
osnovna šola
gasilski dom
prosvetni dom
prosvetni dom
pri Zupančiču
na Seliščih
19. u ri — prosvetni dom

18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
19.
19.
19.
19.

u ri
u ri
uri
uri
u ri
uri
uri
u ri
uri
uri
uri

Na zborih bodo lastniki gozdov seznanjeni s sp re
m em bam i in z dopolnitvam i sta tu ta podjetja,
s poslovanjem GG v letu 1969, izvolili bodo svoje
predstavnike v svet lastnikov gozdov- obrata in
predlagali kandidate za svet lastnikov gozdov pod
jetja.
GOZDNO GOSPODARSTVO
NOVO MESTO

ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše ljubljene m am e, stare m am e,
tete, babice in prababice

IVANE ŽGAJNAR
iz Gabrič pri Šentjanžu na Dolenjskem
se iskreno zahvaljujem o vsem, ki so jo v velikem
številu sprem ili na zadnji poti, ji poklonili vence
in cvetje ter nam izrazili sožalje. Posebna zahvala
vaščanom za nesebično pom oč v težkih trenutkih,
gospodu žuikiiku za obrede in vsem govornikom aa
ganljive poslovilne besede ob odprtem grobu
žalujoči:
otroci Slavka, Jože, Ivan, Ivica, Milan, Vinko, Julij,
Franc, Anica, Tone z družinam i, sestre Mici, Pavla,
Anica, Fani in drugo sorodstvo

RADIO LJUBLJANA
■ NEDELJA, 22. FEBRUARJA:
6.00—8.00 Dobro jutro! 8.05 Veseli
tobogan; 9.05 Koncert lz naših
krajev — Koper; 10.05 Se pomnite,
tovariši . . . Polde De&nan: S kul
8 .00,
turniki IX. korpusa; 10.25 Pesmi
■ PETEK., 20. FEBRUARJA — borbe in dela; 10.45—13.00 Naši
8.04 Operna matineja; 9.35 Z an poslušalci čestitajo in pozdravlja
samblom Boruta Lesjaka; 10.15 jo; 11.00 Poročila — Turistični na
Pri vas doma; 11.00 Poročila — potki za tuje goste; 11.50 Pogovor
Turistični napotki za tuje goste; s poslušalci; 13.30 Nedeljska re
12.30 Kmetijski nasveti — inž. Ju portaža; 14.05 Slovenska zemlja v
lija Smole: Cas in način sajenja pesmi in besedi; 15.05 Nedeljsko
sadnega drevja; 12.40 Poje oktet športno popoldne; 17.05 Nedeljski
iz Ljutomera; 13.30 Priporočajo opeml stereo; 19.00 Lahko noč,
vam . . 14.35 Naši poslušalci če otroci! 19.15 Glasbene razglednice;
stitajo in pozdravljajo; 15.30 Na
20.00 »V nedeljo zvečer«; 22.15
potki za turiste; 16.00 Vsak dan
Plesna glasba z orkestrom Jac
za vas; 17.05 človek in zdravje;
Wolfe.
18.15 Rad imam glasbo; 19.00 Lah
ko noč, otroci! 19.15 Minute z an
■ PONEDELJEK, 23. FEBR. —
samblom Maksa Kumra; 20.00 8.04 Glasbena matineja; 9.05 Za
Slugo Diestler: Iz zborovskega al mlade radovedneže: 10.15 Pri vas
buma na besedilo Edv;trda Mor- doma; 11.00 Poročila — Turistič
Skerja poje zbor Sevemo-nemške- ni napotki za tuje goste; — 12.30
ga pevskega okrožja; 20.30 »Top Kmetijski nasveti — dr. Jože Ma
pops 13«; 21.15 Oddaja o morju in ček: Zalubnikl in zavrtači na sadpomorščakih; 22.15 Besede in zvo dan za vas: 17.05 Operni koncert;
ki iz logov domačih.
pihalnih orkestrov; 13.30 Priporo
■ SOBOTA, 21. FEBRUARJA — čajo vam . . . 14.35 Naši poslušalci
8.04 Glasbena matineja; 9.50 »Naš čestitajo in pozdravljajo; — 15.30
avtostop«; 10.15 Pri vas doma; — Glasbeni intermezro; 16.00 VsaJc
11.00 Poročila — Turistični napot dan za vak; 17.05 Operni koncert;
ki za tuje goste; 12.30 Kmetijski 18.15 »Signali«; 19.00 Lahko noč,
nasveti— inž. Vilko Stem: Nova otroci! 19.15 Minute z ansamblom
poljedelska tehnologija ln zemlji- Mihe Dovžana; 20.00 Koncert or
ški maksimum; 12.40 Cez zasneže kestra Slovenske filharmonije. —
ne travnike; — 13.30 Priporočajo 22.15 Za ljubitelje Jaaza.
vam . . 14.05 Glasbena pravljica;
■ TOREK, 24.
FEBRUARJA:
15.30 Glasbeni intermerao; 16.00
Vsak dan za vas; 17.05 Gremo v 8.05 Operna matineja. 9.35 S pia
nistom
Borutom
Lesjakom.
10.15
kino; 17.45 Jezikovni pogovori; —
18.15 Dobimo se ob Isti uri; 19.00 Pri vas doma. 11.00 Poročila —
Turistični
napotki
za
tuje
goste.
Lahko noč, otroci! 19.15 Minute
s Slovenskim instrumentalnim kvin 12.30 Kmetijski nasveti — Inž. Jo
tetom; 20.00 Zabavna radiiska ig že Šalamun: Možnost usmeritve
ra; 20.50 Vedri zvoki; 22.15 Odda kmetij na pitanje prašičev. 12.40
Od vasi do vasi. 12.30 Priporčaja » naše Izseljence.
VSAK DAN: poročila ob 5.00,
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.00,
15.00, 18.00, 19.30 in ob 22.00. Pi
san glasbeni spored od 4.30 do

jo vam . . . 14.05 Glasbeno udej
stvovanje mladih. 14.40 Mladinska
oddaja: »Na poti s kitaro«. 15.30
Glasbeni intelrnezzo. 16.00 Vsak
dan za vas. 17.05 Popoldanski
koncert Simfoničnega
orkestra
RTV — Ljubljana. 18.15 V torek
na svidenje! 19.00 Lahko noč, ot
roci! 19.15 Minute z ansamblom
Dorka Skoberneta. 20.00 Prodajal
na melodij. 22.15 Jugoslovanska
glasba
■ SREDA, 25.
FEBRUARJA:
8.04 Glasbena matineja. 9.25 Iz
glasbenih šol. 10.15 Pri vas doma.
11.00 Poročila — Turistični napot
ki za tuje goste. 12.30 Kmetijski
nasveti — inž. Vinko Strgar: Pr
vo pomladansko cvetje. 12.40 Ven
ček slovenskih narodnih. 13.30 Pri
poročajo vam . . . 14.05 Koncert
za oddih. 14.35 Naši poslušalci če
stitajo in pozdravljajo. 15.30 Glas
beni intermezzo. 16.00 Vsak dan
za vas. 17.05 Mladina sebi in vam.
18.15 Rad imam glasbo. 19.00 Lah
ko noč, otroci! 19.15 Glasbene raz
glednice 20.00 »Ti ln opera«. 22.15
S festivalov jazza.
■ ČETRTEK, 26. FEBRUARJA:
8.04 Glasbena matineja. 10.15 Pri
vas doma. 11.00 Poročila — Tu
ristični napotki za tuje goste.
12.30 Kmetijski nasveti — inž. Ru
dolf Pipan: Drevesni sestav slo
venskih gozdov. 12.40 Cez polja in
potoke. 13.30 Priporočajo vam . . .
14.05 »Pesem iz mladih grl«. 14.40
Enajsta šola. 15.30 Glasbeni intermezzo. 16.00 Vsak dan za vas.
17.05 Četrtkovo glasbeno popol
dne. 18.15 »Morda vam bo všeč«.
19.00 Lahko noč, otroci! 19.15 Mi
nute z ansamblom Mojmira Sepe
ta. 20.00 Četrtkov večer domačih
pismi in napevov. 21.00 Literarni
večer. 21.40 Glasbeni nokturno.

Delavska univerza
Kočevje

SPLOŠNO GRADBENO PODJETJE

razpisuje

» P I O N I R «

prosto delovno mesto

NOVO MESTO

Računovodje
ustanove

v a b i kandidate, ki nim ajo uspešno dokon
čane osem letke in so stari najm anj 16 let, da
se vključijo v tečaje za pridobitev poklica
za:

. POGOJ: srednješolska
izobrazba in 5 let p rak 
se ali nižja izobrazba
in 10 let prakse v k n ji

9 ZIDARJE
« TESARJE
• ŽELEZOKRIVCE

govodstvu.

Osebni dohodki in sta
novanje po dogovoru.
Pism ene prijave vložite
do 28. 2. 1970. Delovno
m esto bo prosto 15. 3.

K andidati bodo delali po posebnem program u izo
braževalnega središča. Priučevanje tra ja 2 leti.
Izredno ugodni pogoji priučevanja:

Dom počitka
ImpoSjca pri Sevnici

— kandidati so v rednem delovnem razm erju,
— vse oskrbne stroške v času priučevanja krije
podjetje,
— tečajniki prejem ajo v času tečaja tudi denarno
nagrado.

r a a g 1a š a
p resto delovno m esto

K andidati naj pošljejo vloge kadrovski službi SGP
»Pionir«, Novo m esto, K ettejev drevored 37.

KUHARICE
Zahteva se kvalifikacija in
vsaj dveletna praksa. —
Osebni dohodek po p ra 
vilniku Doma počitka. Nu
dim o sam sko stanovanje.
N astop službe je možen
takoj.

NOVOTEHNA
NO VO M ESTO

JUGOAGENT

TELEVIZIJSKI
NEDELJA, 22. FEBR.
#.00 KMETIJSKA
ODDAJA
V
MADŽARŠČINI (Poh., Pleši,
vec) (Beograd)
9.30 PO DOMAČE — Pod lipo
(Ljubljana)
10 00 KMETIJSKA ODDAJA (Za.
greb)
10.50 MOZAIK (Ljubljana)
10.55 OTROŠKA MATINEJA: Da
vid Copperfield — filmska
burleska (Ljubljana)
11.35 TV KA2IPOT (Ljubljana)
15.45 NOGOMET, VARDAR: RAD
NIČKI (Skopje)
17.30 FESTIVAL MLADIH Ljublja
na)
18.15 MOŽ S POLCILINDROM —
celovečerni
francoski film
(Ljubljana)
20.00 TV DNEVNIK (Beograd)
20.35 MOJE MALO MISTO — hu
moristična oddaja (Zagreb)
21.20 VIDEOFON (Zagreb)
21.25 ŠPORTNI PREGLED (JRT)
22.10 BLEDE SENCE - oddaja iz
cikla Neobvezno (Beograd)
23.10 TV DNEVNIK (Beograd)

PONEDELJEK,

23.

FEBR.

9 .35 TV V SOLI (Zagreb)
10.30 NEMŠČINA (Zagreb)
10.45 ANGLEŠČINA (Zagreb)
11.00 OSNOVE
SPLOŠNE
IZO.
BRAZBE (Beograd)
14.45 TV V SOLI — ponovitev
(Zagreb)
15.40 NEMŠČINA
— ponovitev
15.55 ANGLEŠČINA — ponovitev
(Zagreb)
16.10 FRANCOSCINA (Beograd)
16.45 MADŽARSKI TV PREGLED
(Poh., Plešivec) do 17.00 —
(Beograd)
17.50 SNEŽNA KRALJICA (Ljubljana)
18.05 Herman Škofič: ZLEPLJENA
BASEN (Ljubljana)
18.15 OBZORNIK (Ljubljana)
18.30 ZNANOST IN MI (Ljubija,
na)
19.00 MOZAIK (Ljubljana)
19.05 MAKSIMETER (Beograd))S
20.00 TV DNEVNIK (Ljubljana)
20.35 F. Commelinck: VELIČASTNI
ROGONOSEC — TV drama
(Beograd)
22.00 ZAR — oddaja ob obisku
predsednika Tita (Liubljana)
22.16 ČLOVEK S KAMERO Ml se
ne vdamo (Ljubi iana)
22.55 POROČILA (Ljubljana)

SREDA, 25. FEBR.
9.35 TV V SOLI (Zagreb)
11.00 OSNOVE
SPLOSNE IZO.
BRAZBE (Ljubljana)
16.45 ODDAJA ZA PROSVETNE
DFJLAVCE ( Beograd)
16.15 MAD2ARSKI TV PREGLED
(Poh. Pleš.) do 16.30 (Beo
grad)
17.20 ODDAJA ZA OTROKE — Veliki in majhni (Zagreb)
18.00 REZERVIRAN CAS (Ljub
ljana)
18.30 OBZORNIK (Ljubljana)
18.35 NA SEDMI STEZI (Ljublja
na)
19.00 MOZAIK (Ljubljana)
19.05 PRV IKORAKI — Braco Ko
ren (Ljubljana)
19.20 NASA SOSESKA — reportaža
(Ljubljana)
20.00 TV DNEVNIK (Ljubljana)
20.35 Dominik Smole: KRST PRI
SAVICI — predstava SNG
(Ljubljana)
22.40 LIBIJA — oddaja ob obisku
predsednika Tita (Ljubljana)
22.55 POROČILA (Ljubljana)

20.00 TV DNEVNIK (Ljubljana)
20.35 Vladimir Neff: POROČA IZ
RAČUNA — češkoslovaška
dramska nadaljevanka (Ljub
ljana)
22.05 ŠPORTNI DOGODEK (JRT)
23.00 POROČILA (Ljubljana)

PETEK, 27. FEBR.
9.35 TV V SOLI (Zagreb)
11.00 ANGLEŠČINA (Zagreb)
14.45 TV V SOLI — ponovitev
(Zagreb)
16.10 OSNOVE
SPLOŠNE IZO.
BRAZBE (Beograd)
16.45 MADŽARSKI TV PREGLED
(Poh. Plešivec) (Beograd)
17.45 DAVID COPPERFIELD (Ljub
ljana)
18.15 OBZORNIK (Ljubljana)
18.30 B. Smetana »MOJA DOMOVINA« — mladinski koncert
(Ljubljana)
19.00 MOZAIK (Ljubljana)
19.05 SVET NA ZASLONU (Ljub
ljana)
20.00 TV DNEVNIK (Ljubljana)
20.35 URE GROZE — ameriški
film (Ljubljana)
22.30 MALO JAZ. MALO TI —
qulz TV Beograd (Ljubljana)
23.45 POROČILA (Ljubljana)

SOBOTA, 28. FEBR.

9.35 TV V ŠOLI (Zagreb)
11.00 ODDAJA ZA PROSVETNE
DELAVCE (Beograd)
16.10 OSNOVE
SPLOŠNE
IZO.
ČETRTEK, 26. FEBR.
BRAZBE (do 16.40) (Beo.
9.35 TV V SOLI (Zagreb)
grad)
10.30 NEMŠČINA (Zagreb)
17.30 OBZORNIK (Ljubljana)
10.45 ANGLEŠČINA (Zagreb)
17.35 PO DOMAČE Z ANSAMBLOM
11.00 FRANCOSCINA (Beograd)
ŽNIDERŠIČ IN ŠNAJDER
14.45 TV V SOLI — ponovitev
(Ljubljana)
(Zagreb >
18.05 Ivan Tavčar: »4.000« — TV
15.40 NEMŠČINA — ponovitev —
Igra (Ljubljana)
(Zagreb)
19.15 MOZAIK ( Ljubijanal
16.10 OSNOVE
SPLOSNE
IZO. 19.20 S KAMERO PO SVETU —
BRAZBE (Beograd)
Kamerun III (Ljubljana)
16.35 MADŽARSKI TV PREGLED 19.45 CIKCAK (Ljubljana)
(Poh. Plešivec) do 16.50 (Beo. 20.00 TV DNEVNIK (Ljubljana)
grad)
20.30 3.2.1 (Ljubljana)
17.45 ZAPOJTE Z NAMI — Mar 20.35 ZABAVNA ODDAJA (Ljublja
jan Kozina (Ljubljana)
na)
18.00 RISANKA (Ljubljana)
21.05 SANREMO: FESTIVAL ZA
18.15 OBZORNIK (Ljubljana)
BAVNIH MELODIJ — pre
18.30 ZGODBE S POPOTOVANJ —
nos EVR (Liubljana)
serijski film (Ljubljana)
22.05 REZERVIRANO ZA SMEH
19.00 MOZAIK (Ljubljana) •
(Ljubljana)
19.05 ENKRAT V TEDNU (Ljub 22.20 DESTRY — serijski film
(Ljubljana)
ljana)
19.20 ZABAVA VAS JERRY LEWIS 23.10 TV KAŽIPOT (Ljubljana)
23.30 POROČILA (Ljubljana)
(Beograd)

»SEME« - BEOGRAD
PE MARIBOR, Partizanska 12

Izredna priložnost
za obisk sorodnikov

razpisuje

v KANADI in ZDA
od junija do septembra
1970.

TRGOVSKEGA

prosto delovno m esto

POMOČNIKA-POSLOVODJE

za kiosk v Novem mestu.

Vozovnica plačljiva
z dinarji.
Inform acije:
JUGOSLOVANSKA
POMORSKA
AGENCIJA
(JUGOAGENT)
Gregorčičeva 13, L jub
ljana, telefon 21-701.

N astop službe takoj. Stanovanja ni. Plača po p ra
vilniku. Dvomesečna poizkusna doba
Ponudbe pošljite na gornji naslov.

KMETIJSKO IN TRGOVSKO PODJETJE

AGRARIA,
AVTO-MOTO
DRUŠTVO KRŠKO

B R E Z IC E

razpisuje

javno licitacijo

proda

za odprodajo osnovnih sredstev:

osebni avto
ZASTAVA 750,

1 bočnih grabelj
1 škropilnice »Biserka«
2 kombajnov 630
1 kosilnice Fe 35
1 obračalnika Sonce (4 koluti)
2 avtomobilov znamke »Avala«
v voznem stanju

letnik 1969, v brezhibnem
stanju. — Licitacija bo v
soboto, 21 . feb ru arja, ob
9. u ri v garaži AMD.

Interesente obveščamo,
da prodajam o

kvalitetno suho
SENO,

Licitacija bo v torek, 3. m arca.
Pričetek ob 9. uri na dvorišču uprave podjetja,
Sentlenart 72.

balirano ali nebalirarx>, na
teh deloviščih:
Draškovec, Zalog pri No
vem mestu, Trška gora.
Ruperč vrh in Vrli pri
Škocjanu.

RAZPISNA KOMISIJA PRI GRADBE
NEM OPEKARSKEM PODJETJU
MIRNA NA DOLENJSKEM

Kmetijska zadruga
NOVO MESTO

razpisuje
naslednja prosta delovna m esta za afela na
obm očju NOVEGA MESTA in MIRNE

izdelujemo električne črpalke, ki vam omogočajo avtomatično oskrbo z vodo
z vašega vodnjaka 1

TOREK. 24. FEBR.
9.35 TV V SOLI (Zagreb)
10.30 RUŠČINA (Zagreb)
11.00 OSNOVE
SPLOSNE
IZO.
BRAZBE (Beograd)
14.45 TV V SOLI — ponovitev
(ZaRrcb)
15.40 RUŠČINA — ponovitev (Zag.
reb)
16.10 ANGLEŠČINA (do 16.40) —
(Beograd)
17.15 VESELJE V GLASBI - Humor v glasbi (Ljubljana)
18.15 OBZORNIK (Ljubljana)
18.30 TORKOV VEČER: Najevska
lipa (Ljubljana)
19.00 MOZAIK (Ljubljana)
19.05 SODOBNO
POSLOVANJE:
Analiza vrednosti (I.lubljana)
19.30 CESTA IN MI: Mopedisti,
traktoristi, otroci (Ljubljana)
19.50 CIKCAK (Ljubljana)
30.00 TV DNEVNIK (Ljubljana)
20 w 3—2—1 (LH’b ana)
20.35 VELIKA IMENA SODOBNE
GA FILMA: Ingmar Berg
man »NOC KJ-OVNOV« Sved.
skl film (Ljubljana)
32.10 VESELJE V GLASBI (Ljub
ljana)
21.00 POROČILA (Ljubljana)

NOVOTEHNA

|/

Vodna črpalka tip EVC 31

1. dva gradbena tehnika

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 z velikimi
koristmi, ki vam |ih nudijo
priprave za avtomatično oskrbo
z vodo
Vse potrebne Informacije m pro
spekte dobite v našem predstav
ništvu v Ljubljani Titova 38. te
lefon (IM>I) 320 7HU ali v naši
tovarni

z gradbeno srednjo šolo (zaželena praksa)

2. dva gradbena delovodja
z delovodsko šolo ali

VKV zidarja
z dveletno prakso

\

3. več KV zidarjev
4. več PK zidarjev in tesarjev
5. več NK delavcev

ELEKTROKOVINA

N astop službe po dogovoru.

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

Razpis velja do zasedbe delovnih m est.

DOLENJSKI UST * TEDNIK* VESTNIK vsak četrtek 6 0 0 0 0 izvodov7_J
•

:s i

V TEM TEDNU VAS ZANIMA
™

e n s K 6 ledrr

Petek, 20 februarja — Leon
Sobota, 21. februarja — Irena
Nedelja, 22. februarja — Marjeta
Ponedljek, 23. februarja — Marta
Torek, 24. februarja — Mateja
Sreda, 25. februarja — Saša
Četrtek, 26. februarja — Andrej

Brestanica: 21. In 22. II. amer.
barv. film PIRATI IZ MOONFLEETA
Brežice: 20. In 31. H . amer.
barv. film SESTANEK S SMRTJO,
22. in 23. II. amer. barv. film —
NEVARNEJŠE OD MOŠKEGA. 24.
in 25. II. ital. barv. film AVAN
TURE 40-LETNIKA.
Črnomelj; od 20. do 22. n . fran
coski barv. film EN MOŽ IN ENA
ŽENA. 24. in 25. II. nem.-jug.
barv. film WINETOU IN OLD FIREHAND.
Kočevje — »Jadran«: 21. In 22.
n . nem. barv. film VRAG VZE
MI PROFESORJA. 23. II. amer.
barv. film ANGELI PEKLA. 24. II.
amer. barv film PREPOVEDANE
STOPNICE. 25. II. amer. barvni

film DNEVI JEZE. 26. II. franc,
barv. film ČLOVEK, KI LA2E.
Kostanjevica: 22. H. nem. barv.
film GRBAVEC IZ SOHOJA. \
Krško: 21. in 22. n . m ehiški
barv. film VK U K I UPOR. 25. in
26. II. amer. barv. film POTOVA
NJE V DVOJE.
Metlika; od 20. do 22. II. angl.franc, barvni film NENAVADNA
ZGODBA EDDYJA CHAPMANA.
Od 20. do 22. II. amer. barv. film
TRI NA ENEM KAVČU. 25. in 26.
H . amer. film BILLY THE K ID.
Mirna: 21 in 22. II. Ital. barvni
film REVOLVERAS KLEJ.
Mokronog: 21. in 22. II. )u«.
barv. film ZBIRALCI PERJA.
Novo mesto: od 21. do 23. n .
mehiško-amer. barv. film POJEM
ZA PANCHA VILLA. Od 24. do 26.
II. nem. barv. film VESELI KA
PETAN — BELI VOLKOVI. Potu
joči kino Novo mesto: od 20. do
34. II. franc. barv. film FANTOMASOVA VRNITEV.
Ribnica: 21. in 22. II. ameriški
barv. film JESEN CE JENO V.
Sevnica: 21. in 22. II. amer.
film SEJN. 25. II. romunskofranc. film NESMRTNI BORCI.
Sodražica: 21. in 22. II. amer.
film DVOBOJ PRI DIABLU.
Šentjernej: 21. in 22. II. ital.*
šoanskl barv. film ZBOGOM. TEXAS.
Trebnje: 21 in 22. n . amer. b.
kavbojski film NEVADA SMITH.

Dragi hčerki, m am ici in sestri
Lojzki Bohte iz Novega m esta
vse najboljše za njen bližnji praz
nik, predvsem pa zdravja želijo:
m am a, hčerka Darinka, sin Dar
ko ter brat Bogo z družino.
Diplomiranemu inženirju elek
tronike Franciju Bazniku iz Ko.
stanjevice na Krld čestita za us
peh in mu želi, da bi se na novem
delovnem mestu dobro počutil —
prijatelj Tonček.

Stane

Pirnat,

Klečet

18,

Žu

žemberk, prepovedujem
vožnjo,
odlaganje lesa in hojo po m oji
parceli v Klečetu. Kdor prepove
di ne bo upošteval, ga bom sodno
preganjal.

Janč? Velikonja, Smolenja vas,
Novo mesto, preklicujem besede,
ki sem jih izrekel Antoniji žura
iz Smolenje vasi, ker so neres
nične.

Jože in Mihaela Turk, Gotna
vas 6, Novo m esto, prepovedujeva
pašo kokoši in vsako škodo po
najini njivi na Baniji. Kdor tega
ne bo upošteval, ga bova sodno
preganjala.

Marija Tramte, Gor. Gomila 3,
Šmarješke Toplice, prepovedujem

3-CLANSKA DRUŽINA išče gospo
dinjsko pomočnico. Dr. Mtiller,
Ljubljana.Janševa 15.
IŠČEMO vodovodne inštalaterje in
monterje centralne kurjave ter
avtogenovarilce. Nastop službe
možen takoj. Ponudbe pošljite
na naslov: Rado Urbanica, Ul.
4 julija 137, Krško.
TAKOJ NUDIMO oskrbo starejši
upokojenki, ki bi vsak drugi
teden 8 ur pazila na dojenčka.
Slavica Anderlič, Zidani most
(Majland).
IŠČEMO DEKLE za pomoč v go
spodinjstvu v Švici. — Ponudbe
pod »Zelo dobra plača«.
GOSTILNA Anica Cerar, Ivančna
gorica, sprejme zdravo kmečko
dekle za pomoč v kuhinji. Sta
novanje in hrana v hiši.
IŠČEM DEKLE za pomoč v go
stilni. Gostilna Drenik, Gotna
vas 46, Novo mesto.
SLUŽBO DOBI pekovski pomoč
nik, hrana, stanovanje v hiši,
plača po dogovoru. Pekarna Jalševec, Turnišče 15, Prekmurje.
V7AMEM MIZARJE. Samsko sta
novanje zagotovljeno. Šifra 8 do
10.— din
ISCEMO pošteno, zanesljivo go>
spodinjsko pomočnico k tričlan
ski družini z majhnim otrokom.
Inž. Sepec, Brežice, Trnje 29.
ZA VARSTVO dve)) otrok iščemo
žensko Plača dobra. Naslov v
upravi lista (368/70).
ISCEM ŽENSKO za varstvo otrok.
Stnavonaje zagotovljeno, ostalo
po dogovoru.
Kristina Sturm,
Kranj, Kajuhova 28.

GOSTIŠČE KRAMER pri železni
ški postaji Dobova sprejme na
delo mlajšo moč za delo v strež
bi gostilne. Interesenti naj se
zglasijo osebno ali pismeno.
IŠČEM DEKLE ali ženo, ki bi 6
ur na dan pomagala čuvati do
jenčka. Plačam dobro. Vprašajte
na Koštialovi 3 v Novem mestu.
ZA POMOČ v gospodinjstvu in
varstvo otrok iščem gospodinj
sko pomočnico. Ponudbe na na
slov: inž. Lojze Škrabi, 4. julija
50. Krško.

STANOVANJA
ODDAM opremljeno sobo s poseb
nim vhodom eni ali dvema ose
bama. Naslov v upravi lista —
(346/70).

MOTORNA VOZILA
PRODAM MOPED T-12. — Milan
Zupančič, Cegelnica 53, Novo
mesto.
PO NIZKI CENI prodam motoma
kolesa BMW 250 ccm, Horeks,
350 ccm tip 1954, in PRIMO. —
Ogled vsak dan. Jakob Novak,
Celevec 14, šmarjeta.
PRODAM AVTO Moskvič, letnik
1965, v zelo dobrem stanju za
7.000 Ndin. Josip Papež, Sevnica,
Cesta na Dobravo 12.

'

Ob 20-letnici izhajanja DOLENJSKEGA LISTA
smo pripravili za nove naročnike* izjemno presenečenje. Če še niste naročeni na naš list, zadostuje, da nam na dopisnici sporočite svoj točni
naslov, mi pa vam bomo izdali skrivnost. Lahko jo
izkoristite, lahko tudi ne — priložnosti pa vseeno
ne zamudite:
pišite nam na naslov
* Ponudba velja za vse, ki stalno 2ive v Jugo
slaviji in 17. februarja 1970 (na enaindvajseti
rojstni dan našega tednika!) niso bili naročniki
DOLENJSKEGA LISTA! Ce nam bodo takoj po
slali svoj naslov na dopisnici, bodo dobili
prihodnji teden tudi našo jubilejno številko —
BREZPLACNOI

p.p. 33

NOVO MESTO

Oblačna svečnica — ve
sela kmetica.

Pepca Muhič, Gor. Lakovnice 3,
Novo mesto, prepovedujem pašo

S v e t’ Matija led razbu
ja, če ga ni, ga pa naredi.

kokoSi in delanje škode po m o
jem zem ljišču vsem , posebno še
Mariji Surla in Milki Muhič iz
Gor. Lakovnic. Ce tega ne bodo
upoštevali, jih bom sodno pre
ganjala.

iflOEVESTILA I
SPREJEMAMO naročila za eno
dnevne piščance. Dobite jih lahko
v marcu vsako sredo. — Dragica
Kovačič, Novo m esto, Nad m lini
28 (bivši m lin).
KOTLE ZA ŽGANJEKUHO vseh
vrst izdeluje kvalitetno V. Kapelj,
bakrokotlarstvo, Ljubljana, Alja
ževa c. 4 — šišk a.

POSEST

PRODAM HIŠO na Polomu 5, Hi
nje.
PRODAM ZIDANICO in 20 arov
vinograda v Gradišču pri Treb
njem. Cena po dogovoru. Franc
PRODAM »BEČES« kosilnico —
Polonko, Trebnje 4.
letnik 1969. Anton Cvelbar, Za- PRODAM VINOGRAD pod Trško
meško 19, Šentjernej.
goro. Naslov v upravi lista —
PRODAM HARMONIKO. Matija
(338/70).
Slak, Ulica Mirana Jarca, n. h., PRODAM VINOGRAD in zidanico
z vsem inventarjem na Tolstem
Novo mesto.
vrhu. Vinograd meri 22 arov,
PRODAM dobro ohranjen radio
zraven je nekaj sadnega vrta.
»Savica«. Ogled vsak dan od
Voda in elektrika. Dostop možen
15. ure dalje. Rozalija Glogov
z avtom primemo za vikend.
šek, Cesta herojev 14, Novo me
Interesenti naj se zglasijo v ne
sto.
deljo, 22. t. m., na Tolstem vr
PRODAM pet parov plemenskih
hu popoldan, v primeru hudo
juncev od 300 do 400 kg. Jože
slabega vremena na naslov: Franc
Barborič, Gorenja vas 12, SmarŠkrbec, Ratež 29 a, Brusnice
jeta.
PRODAM gospodarsko poslopje —
PRODAM modele za izdelavo be
primerno za stanovanjsko hišo,
tonskih cevi 0 10, 15, 20, 30,
in nekoliko zemlje po dogovoru
35, 40, 50 in leseno 80, 90 cm.
pri cesti v Lakovniški dolini, od
Prav tako prodam napravo za
Šmarjeških Toplic 7 km. Jakob
ročno izdelavo strešne opeke z
Novak, Celevec 14, Smarjeta.
litoželeznimi kalupi. Oglasite se PRODAM HIŠO, posestvo 15 ha
lahko vsak dan. Anton Cepin,
zemlje, lepa sončna lega, malo
Brežice, Ulica 21. maja 34.
iz vasi, možni lepi dohodki. —
Dostop za vsa vozila. 18 km od
UGODNO PRODAM 5000 kg sena,
Ljubljane.
Frančiška Skubic —
prodam tudi letošnjo košnjo na
Javo
2, Dobrunje, Ljubljana.
treh travnikih. Gor. Brezovica 3
PRODAM vinograd v Lipneku, no
pri Šentjerneju.
va zidanica pol ure od postaje,
UGODNO PRODAM rabljeno sob
dostop možen z avtomobilom,
no pohištvo, štrumbelj, Ljub
2 m od zidanice električni tek
ljanska 16, Novo mesto. Ogled
(dve parceli: ena 10 arov, ena
vsak dan od 16. ure dalje.
20 arov)
PRODAM
VPREŽNO
kosilnico PRODAM VRT z gradbenim do
»Bautz«. Stefanič, Podzemelj —
voljenjem, načrtom 10x10, in
Gradac
plačan vodovod v Venišah pri
Krškem
Naslov v upravi lista
PRODAM nov pletilni stroj znam
(348/70)
ke Strikajser avtomatik. Naslov
PRODAM VINOGRAD z zidanico
v upravi lista (365/70).
v dobrem stanju v Malkovcu pri
PRODAM kompletno dnevno sobo
Tržišču. Adolf Berk, Gor. Jese
Romih, Zagrebška 12, Novo
nice 21, Šentrupert.
mesto
PRODAM parcelo z urejeno doku
mentacijo in začetnimi zemeljski
PRODAM kombiniran italijanski
mi deli (561 m2) v Krškem. No
voziček Zadravec, Kočevje (nad
va Resa. Alojz Sinkovič. Sotelkomitejem).
sko 32, Krško.
PRODAM globok otroški voziček PRODAM vinograd (14 arov) z zi
danico, primerno
za
vikend.
modre barve, dobro ohranjen.
Eelektrika in voda v bližini, do
Informacije vsak dan razen tor
stop ? vsakim vozilom, sončna
ka in četrtka. Dr. Degen, Bizelj
lega. 350 novih trt. Ogled 22. fe
sko 51
bruarja ob 2. uri popoldne na
mestu samem. Ciril Logar, Mal
kovec. Tržišče.
HIŠICO Z MALO ZEMLJE kupim
Ponudbe na upravo lista pod ši
fro: »Izliv Krke«.
POCENI PRODAM travnik s sad
nim drevjem,
vinogradom
in
hram (vsega Je 3 ha) v lepem
kraju blizu ceste, Poklek pri
Blanci Franc Bobnič. Rožno 55,
Blanca.
PltODAM VINOGRAD 6,84 arov.
Primerno za vikend, dostop z av
tomobilom, Stari grad pri Pod
bočju Ponudbe pod »Dolenjska«.
PRODAM rabljeno hišo z vrtom v
Sevnici, C. na grad 17 Informa
cije: C. na grad 22, Sevnica.
KUPIM hišo v Črnomlju ali v najbližjl okcdici. Naslov na upravi
lista (380'70).
8 PRODAM 28 arov vinograda z zi
danico in vodnjakom v Mal. Vinjem vrhu Hrastar, Kronovo 21,
Šmarješke Toplice.

kaj takega ni ponudil
še noben slovenski časnik!

Svečnica če je zelena,
cvetna nedelja snežena.

O svečnici m ušice — po
zneje rokavice.

PRODAM

SLUŽBO DOBI

Kaplja če od sveče prej
ko od strehe teče, huda
zim a še nori kakih sedemdvajset d n i . . .

vsako vožnjo in hojo po m ojem
dvorišču. Kdor tega ne bo upo
števal, ga bom sodno preganjala.

UGODNO PRODAM avto VW ▼
dobrem stanju. Jamše, Kostanje
vica na Krki.

VAJENKO za keram ično stroko
vzam em tak oj. Dam hrano in
stanovanje. Franc K onjedič m l.,
Delavska 39, Kranj.

Februarsko vreme v
starih pregovorih

jj
|

LUNINE
21. 2. (D
1. 3. €
7. 3. m

MENE
ob 09.19
ob 03.33
ob 18.43

EKSPRESNO OČISTI oblačila,
vsakovrstno perilo opere Pralnica
in kemična čistilnica, Nova m e
sto, Germova 5.
TOPLE KOPELI nudi Javno ko
pališče,
trg 5.

N ovo

m esto,

Prešernov

GLEDALIŠČA,
KONCERTI i
IN PREDSTAVE
DOM KULTURE V NOVEM ME.
STU: 24. februarja ob 19.30 gle
dališka predstava: Igor Torkar
— »Zlata mladina«. Gostovalo bo
Mestno gledališče ljubljansko.
DOLENJSKA GALERIJA V NOVEM MESTU: 21. februarja, ob
15. uri: Prešernova proslava. Spo
red pripravlja Šola za zdravstve
ne delavce.
27. februarja ob 18. uri: Literar
ni večer dolenjskih ustvarjalcev.
Prireditelja: DPD Svoboda Dušan
Jereb in novomeška podružnica
Slavističnega društva.
PROSVETNI DOM V BREŽI
CAH: od 23. do 28. februarja se
jem filmov. Priredili ga bodo Ki
nematografi Zagreb. Vsak dan bo
do na sporedu trije do štirje filmi.

MUZEJI.
GALERIJE,
RAZSTAVE
BELOKRANJSKI MUZEJ v Met
liki je odprt vsak dim od 8. do
14. ure, ob nedeljah od 9 do
12. ure.
SLOVENSKI GASILSKI MUZEJ
v metliškem gradu je odprt ob
istem času kot Belokranjski mu20j t
POSAVSKI MUZEJ V BREŽI
CAH Je odprt vsak dan od 8 do
12. ure, v popoldanskem času pa
ob torkih in petkih od
14 do
16. ure.
STUDIJSKA KNJI/NICA MIRA.
NA JARCA V NOVEM MESTU:
do 28. februarja razstava »Preše
ren v besedi, podobi in glasbi«,
odprta vsak dan od 7. do 19. ure.
ob sobotah do 14 ure.
DOLENJSKI MUZEJ V NOVEM
MESTU s kulturnozgodovinskim
in arheološkim oddelkom ter od
delkom NOB je odprt vsak dan,
razen ponedeljka, od 9. do 13 ure,
ob sredahpa tudi
od 17 do
19. ure.
DOLENJSKA GALERIJA V NO
VEM MESTU: do konca meseca
bo odprta likovna razstava gim
nazijcev ob Prešernovem prazniku
pod naslovom: »Tako mladina pe
snika slavi«. Galerija je odprta
vsak dan, razen ponedeljka, od
9. do 13 ure. ob sredah pa tud)
od 17 do 19 ure
RAZSTAVA TONETA ZGONCA,
likovnega pedagoga iz Tržiča, bo
v galeriji v sevniškem gradu od
prta še do 21. februarja vsak dan
od 9. do 11 in od IS. do 19. ure

Ob bridki izgubi našega dragega
očeta in starega očeta

MATIJE KASTELCA
iz Vinjega vrha 5
pri Semiču
se iskreno zahvaljujemo vsem so
sedom sorodnikom, prijateljem in
znancem, ki so z nami sočustvo
vali in pokojnika spremili na zad
nji poti. Posebna zahvala za po
darjene vence. Iskrena hvala go
spodu župniku za spremstvo.
Žalujoči: sinova Matija z ženo,
Lojze z družino, hčerke Marija,
Ančk« s možem ter drugo sorod,
stvo.
Po kratki in mučni bolezni nas je
zapustil naš ljubljeni mož, oče
in stari oče

JOŽE ŠETINA
iz Dol. Gradišča 4
pri Dolenjskih Toplicah
Iskreno se zahvaljujemo zdravniku
dr. Lapajnatu iz Dol. Toplic, ki
mu je lajšal bolečine. Hvala so
sedom za pom oč v težkih trenut
kih in vsem za podarjene vence
in cvetje. Iskrena hvala duhovščini
in vsem , ki so ga sprem ili na
zadnji poti.

Žalujoči: žena Francka, hčerke:
Francka, Pepca, Tončka, Anica in
sinovi: Jože, Vinko, Drago ia
Ivan z družinami ter vnučki.
Ob elementarni nesreči se lepo
zahvaljujem vaščanom
Rumanje
vasi za vsestransko pomoč. Hvala
tudi gasilcem društva Vavta vas,
NOVOLESU in GAPA ter vsem ,
ki so kakorkoli pomagali pri ga
šenju požara.

Franc Nose, Rumanja vas.
Ob težki in nenadni izgubi našega
ljubljenega moža in očeta

RIHARDA BELINA
s Senovega
se iskreno in iz srca zahvaljuje
mo vsem, ki so nam v najtežjih
trenutkih izrekli sožalje, darovali
cvetje in vence ter v tako velikem
številu spremili pokojnika na
zadnji poti. Zahvaljujemo se na
dalje organizaciji ZB, govorniko
ma tov. Breznikarju in Pavliču,
ki sta mu pri odprtem grobu iz
govorila zadnje poslovilne besede,
gospodu župniku za pogrebni
obred ter godbi in pevcem, ki so
ga spremili do njegovega mnogo
preranega groba.
Žalujoči: žena Nežika. sin
Ervin z zaročenko, inama
Marija, brat z žono, se.
stra Klika in drugo sorod
stvo
Podolgotrajni
bolezni nas je za
vedno zapustil
dragi mož, ata,
stari ata, brat in stric

ANTON NADIŠAR
Iz H om a pri Š e n trup ertu

Iskreno se zahvaljujemo tov. Po
točniku in socialnim delavcem iz
Trebnjega za prvo pomoč, ZB
Šentrupert za venec in spremstvo,
društvu upokojencev ter ostalim
za vence in vsem, ki so pokojnika spremili na zadnji poti.
Žalujoči: žena Anica, sin
Tone z družino. Marija,
hčerke Minka, Tončka in
Milena z družinama ter
drugo sorodstvo
Ob izgubi našega dragega moža,
očeta, starega očeta

KARLA HENIGMANA
se iskreno zahvaljujemo vsem so
rodnikom, tovarišem, prijateljem
in znancem, ki so z nami sočust
vovali, ga spremili na njegovi
zadnji poti in darovali cvetje.
Posebno zahvalo smo dolžni pred
sedstvu ZB NOV Novo mesto,
ZVVI Dol. Toplice. ZB Dol. Topli
ce, Prosvetnemu društvu Dol. To
plice, Čebelarskemu društvu Dol.
Toplice, Pihalni godbi in Pevskemu
zboru Novo mesto ter delovnim
kolektivom: Sindikalni podružnici
Portorož, Doma JLA Novo mesto,
Sindikalni podružnici gamlziona
Novo mesto, Računovodstvu IMV
Novo mesto, ISKRE — Zavoda
za avtomatizacijo Ljubljana.
Najtoplejša zahvala govornikom
ZVVI Dol. Toplice, Zveze bor
cev NOV Novo mesto ter Čebe
larskega društva Dol Toplice, ki
so se poslovili od njega z gan
ljivimi besedami in orisali nje
govo življenjsko delo.
Žalujoči: žena Karolina, sinovi
Drago, Rajko in Marjan z dru.
žinaml ter ostalo sorodstvo

S
■

LASTNIKI IN IZDAJATELJI občinske Konterence SZDL
Brežice Črnomelj, Kočevje Krško, Metlika, Novo mesto,
Ribnica, Sevnico U) frebrje

V

PONEDELJEK, 9. februarja
1970 sem izgubil denarnico z
dokumenti in večjo vsoto de
narja na sejmišču v Ločni. Po
štenega najditelja prosim, da
jo proti nagradi vrne.
BOLEHANJE NA ŽELODCU, je
trih, žolču, črevesju, prebavi?
Poskusite z rogaško DONAT vo
do! Hvaležni boste temu pri
rodnomu zdravilu! V Novem
mestu ga dobite pri STANDAR
DU (Mercatorju), pri HMELJNIKU In pri DOLENJKI.
ZA LEPA IN MODERNA poročna
prstana se vam splača pot v
Ljubljano k zlatarju v Gospo,
skl 5 (poleg univerze' — Z iz
rezkom tega ogla.su dobil« 10
odst. popusta!

UREJUJE UREDNIŠKI ODBOR: Tone Gošnik (glavni m
odgovorni urednik) Ria Bačer Slavko Dokl, Miloš Jakopec,
Marjan Legai.. Marijo Padovan. Jože Primc, Jože Spllhal,
Jožica repi>ey, Anu Vllkovič in Ivan Zoran Tehnični ured
nik: Marjan Moškon

IZHAJA VSAK ČETRTEK — Posamezna številka 1 dinar
— Letna naročnin*. 49 din«’jev, polletna naročnina 24,50 di
narjev, plačljivu vna»re.t — Za Inozemstvo: 100 dinarjev oz.
8 ameriških dolar len to® ustrezno druga valuta v tej vred
nosti) - lekoči r&čun pri podružnici SDK v Novem mestu:
521 8-9 - NAsLOV UREDNIŠTVA IN UPRAVE: Novo mesto.
Glavni tre o — Poštni predal: 33 — Telefon: (068 ) 21-227 —
Nenaročenih rokopisov In fotografij ne vračamo — Tiska
CGP »Delo« v Ljubljani.

