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V gozdu pri spomeniku krških žrtev v Dobravi ob cesti 
na Bizeljsko se je v ponedeljek, 6. aprila, zbralo več 
kot dva tisoč pionirjev iz krške in brežiške občine. 
Pionirji Marjanka Sotler, Božena Stipej in Mik Rainer 
so prvi sprejeli kurirčkovo torbo s pozdravi in dobri
mi željami za predsednika Tita. Od tod je mimo skriv
nih zased krenila na pot kurirčkova pošta za Do

lenjsko. (Foto: Jožica Teppey).

Gojenci šolskega centra za gostinstvo v Novem mestu so vložili veliko truda, da 
je njihova razstava lepo uspela. (Foto: M. Vesel).

GOSTINCI SO SE IZKAZALI

Razstava je navdušila
Na novomeški gostinski prireditvi je strokovna 
komisija podelila 6 prvih nagrad pogrinjkom 

in 10 prvih nagrad kulinariki

Šentjernejši oktet poje 
na televiziji

V soboto, 11. aprila, bo 
Radio televizija Ljubljana v 
.okviru oddaje »Po domače« 
ob 17.45 predvajala pet
je šentjemejskega okteta.
Oktet bo zapel 5 narodnih 
pesmi.

»Zares odlično,« ni mogla 
prehvaliti razstave novome
škega Šolskega gostinskega 
centra In njegovih učencev 
znana Reci jeva gospodinja iz 
Šentjernej ske gostilne in 
enakega mnenja so bili do
mala vsi obiskovalci na raz
stavi: zbrali so se pravza
prav vsi predstavniki dolenj
skih gostinskih podjetij In 
zasebni gostilničarji, ki pri 
ocenjevanju niso štedili s 
pohvalami.

Zanimanje za sodelovanje 
na razstavi je preseglo vsa 
pričakovanja. Več kot 80 ku
linaričnih izdelkov in 15 po
grinjkov so gostinci pokaza
li občinstvu, zraven tega pa 
so si obiskovalci ogledala še 
gostinsko opremo in inven
tar, industrijske in obrtni
ške prehrambne izdelke in 
pijače, strokovno literaturo 
in etnološko zbirko, ki naj 
bi bila zasnova bodočega go
stinskega muzeja na Dolenj
skem, pa turistične spomin
ke od Šentjernej ske lončevi-

( Nadaljevanje na 6. strani)

Dobrava pri Brežicah je v 
ponedeljek zjutraj oživela. 
Gozd ob spomeniku krških 
žrtev je sprejel na stotine 
pionirjev, ki so spremili na 
pot Kurirčkovo pošto in s 
cvetjem počastili spomin na 
žrtve, ustreljene na tem kra
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ju v prvem letu nemške oku
pacije.

Za to priložnost je Zveza 
prijateljev mladine organizi
rala kulturni program, ki so 
ga izpeljali pionirji iz kr
ške in brežiške občine, šole, 
mladina, Zveza združenj bor
cev in prijatelji mladine iz 
obeh šol so pripravljali to 
prireditev z roko v roki. Slo
vesnost je obiskalo več kot 
dva tisoč otrok in prav ta 
množičnost ji je vtisnila mo
gočen pečat. Na srečo je po
zdravilo šolarje lepo sončno 
jutro, kakršne bi v letošnji 
pomladi lahko našteli tna 
prste.

V kulturnem sporedu so na
stopili šolski pevski zbori in 
recitatorji iz krških in bre-

9. maja pobratenje 
z Wagno

Sklenjeno je, da bo Me
tlika 9. maja povabila v go
ste delegacijo avstrijske ob
čine Wagna, s katero bodo 
sklenili pobratimstvo. Obči
ni sta že pobrateni z itali
jansko občino Ronchi, tako 
bo pobratimstvo zajelo tri 
male občine bližnjih evrop
skih narodov. V Metliki so 
imenovali odbor, ki bo pri
pravil vse potrebno za spre
jem gostov iz Wagne, kakor 
tudi listin, ki jih bodo v 
Metliki podpisali. Potrudili 
se bodo, da bodo Avstrijci 
odnesli najlepše vtise iz Be
le krajine.

Kar trije tovornjaki so trčili v petek, 3. aprila, pri Ruhni vasi. Najtežjega in naj
bolj poškodovanega italijanskega vlačilca so s težavo odstranili s ceste.

(Foto: M Vesel).

m
OD 9. DO 19. APRILA 

Padavine z ohladitvi
jo se pričakujejo neka
ko od 11. do 13. aprila 
sneg je zopet možen do 
nižin) in od 17. do 19. 
aprila. V ostalem lepo 
in toplejše vreme.

Dr. V. M.

Vabilo rojakom 
v tujini

Pripravljalni odbor za 4. 
srečanje izseljencev iz Do
lenjske, ki ga prirejajo ob
čine Brežice, Krško, Sev
nica, Novo mesto, Treb
nje, Črnomelj in Metlika, 
sporoča rojakom v tujini, 
da jih bo letos gostila bre
žiška občina. Piknik za iz
seljence bo v Cateških To
plicah, ki veljajo za najso
dobneje urejeno termalno 
zdravilišče v Sloveniji. Do
ma in v tujini si pridobi
vajo sloves tudi z odprtim 
zimskim bazenom, ki ga 
obiskujejo kopalci skozi 
vso zimo. Letošnje sreča
nje dolenjskih izseljencev 
bo 11. in 12. julija. Spre
jem gostov bo 11. julija 
zvečer ▼  viteški dvorani 
brežiškega gradu, kjer jim 
bo zapel najboljši sloven
ski pevski zbor Tone Tom
šič iz Ljubljane. Nasled
nji 'dan bo izpolnjen s  kul
turnim programom sloven
skih in hrvaških skupin z 
narodnimi vižami in zabav
nimi ritmi.

J. T.

Letos slavimo 25-letnico zmage in 30-letnico vstaje -  Predlog zveznega 
odbora ZZB NOV Jugoslavije za srečanje vseh živih narodnih herojev in 

staršev padlih herojev s tovarišem Titom

PRED VELIKIM SREČANJEM AKTIVISTOV OF V DOL. TOPLICAH

Letos: dve pomembni obletnici

OD ODREDA DO ODREDA, OD OBČINE DO OBČINE

Pa srečno mimo zased, kurirji!
Kurirčkova pošta je začela pot v Dobravi

Hitro se bližajo dnevi, ka
terih se bomo po vsej državi 
spomnili s ponosom in z ra
dostjo: 25-letnica zmage nad 
fašističnimi nasilniki in oku
patorji ter 30-letnica vstaje 
jugoslovanskih narodov. Ko 
se oziramo danes nazaj in 
živimo nekako »hitrejše živ
ljenje«, kot smo bili vajeni 
včasih, se nam bo mimo
grede zazdelo čudno: kaj je 
minilo res že četrt stoletja, 
odkar smo slavili nepozabne 
majske dni 1945. leta? Kot 
da smo v teh letih pozabili 
na najtežje povojne čase, na 
pomanjkanje in skrbi, na ob
novo, pa na prva planska le
ta in prizadevnost, da bi tu
di naša pokrajina začela do
hitevati razvitejše kraje — 
tako se nam bo zdelo, ko se 
bomo v prihodnjih tednih pri
pravljali na počastitev obeh 
lepih obletnic.

Na pomen obletnic so opo
zorili pred kratkim tudi na 
seji zveznega odbora Zveze 
združenj borcev NOV Jugo
slavije v Beogradu. Poudarili 
so, da bomo oba jubileja pro
slavili po* vsej državi, to pa 
bo hkrati priložnost, da znova 
poudarimo bratstvo in enot
nost naših narodov, njihovih 
uspehov v dosedanjem raz
voju in graditvi čvrste držav
ne skupnosti socialistične sa
moupravne Jugoslavije. Spet 
se bomo spomnili našega bo
ja za svobodo, dela Osvobo
dilne fronte, spet bomo po
hiteli v spominu do sleherne 
vasi, ki je prižgala plamen- 
ček vstaje in dala svoje naj
boljše može, sinove in fant« 
v partizansko vojsko 

V vsaki izmed naših ob
čin so že stekle priprave na 
počastitev letošnjega 27. ap
rila, jubileja OF. Na velikem

žiških šoL Kurirka Božena 
Stipej je pred odhodom po
šte prebrala pismo za tova>- 
riša Tita in v spremstvu dru
gih kurirjev ponesla na pot 
dobre želeje v kurirčkovi tor
bi. Pošta bo obiskala najprej 
vse odrede na šolah v bre
žiški občini, 9. aprila pa jo  
bodo predali kurirjem iz kr
ške občine. J. T.

Najbrž rajši kot puško In 
bombo primejo vojaki Jugo
slovanske ljudske armade t 
roke kramp in lopato, še po
sebno, če gre za sodelovanje 
z domačini pri urejanju na
selij ali za reševanje življenj 
ali imetja v elementarnih ne- 
srečah. To so dokazali v ti
sočerih akcijah, ena med nji
mi je tudi pomoč ljudem ▼  
krajevni skupnosti Otočeo- 
Več o tem v lotopisu na 
9. strani!

srečanju aktivistov OF v Do
lenjskih Toplicah bo zelo 
veliko ljudi prav iz naših 
krajev. Slavje bo združeno 
s prvomajskimi proslavami, 
vse pa bo prepletala naša mi
sel, da smo na prav: in do
bri poti. Manifestirali bomo 
za naš družbeni red in nje
gov nadaljnji samoupravni 
razvoj, za politiko neuvršče
nosti Jugoslavije in za kre
pitev naše vseljudske obram
be. Vse to je združeno z ju
bilejem in s ponosnima oble
tnicama, ki sta naš pravil 
ljudski praznik!
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tedenski
mozaik Naš vsakdanji kruh

Zakaj se osnovna živila ne smejo podražiti, 
drugo blago pa se lahko? -  Ali morajo pridelo
valci živil, ki imajo najnižjo življenjsko raven, 
nositi glavno breme za boljše življenje drugih 

delovnih ljudi?

GOSTJE OB OBLETNICI — Ob 25-letnici osvoboditve Madžarske so se v Budim
pešti zbrali voditelji socialističnih držav. Na sliki, ki je bila posneta na sprejemu  
m inistrskega sveta Madžarske, so od leve proti desni prvi sekretar KPč Gustav 
Husak, generalni sekretar CK KP SZ Leonid Brežnjev in poljski premier Jožef 
Cyrankiewicz. Telefoto: UPI

tedenski zunanjepolitični pregled

Sovjetski general Grigoren- 
ko je že osem mesecev v no
rišnici zaradi političnih razlo
gov. Iz njegovega dnevnika 
je razvidno, da bo Grigoren- 
ko znorel kvečjemu takrat, 
ko ga bodo do konca »po
zdraviliI«. . .  V Moskvi sta 
hkrati zbolela predsednik vr
hovnega sovjeta Podgorni in 
premier Kosigin. Prvi bi mo
ral obiskati Japonsko, drugi 
Pa bi moral sprejeti odpo
slanca japonskega premiera 
Sata. Poročajo še o nekaterih 
drugih boleznih v visokih 
krogih. . .  Po arabskih urad
nih poročilih sodeč, Izraelci 
izgubljajo v zračnih bitkah 
čedalje več letal. Ce bi na
tanko seštevali izraelske izgu
be letal v zadnjih letih — iz 
arabskih virov — bi morali 
biti Izraelci danes brez Letal 
in bi upravičeno lahko zahte
vali phantome od ZDA . . .  
Ugrabljanje letal je zdaj po
stalo resnično »svetovni 
šport«. Začeli so ga na zahod- 
ni polobli, potem se je raz
širil v Evropo, zdaj pa ga 
uganjajo tudi na Daljnem 
vzhodu. Najnovejša ugrabi
tev: nekaj japonskih študen- , 
tov je ugrabilo japonsko pot
niško letalo in ga po nekaj 
dnev »varno« pripeljalo v Se
verno Korejo. . .  V Pekingu 
se še vedno kakor jara kača 
vlečejo pogajanja med SZ in 
Kitajsko. Ta pogajanja so ta
ko tajna, da ni znano, kako 
potekajo in kje potekajo. 
Znano je samo to, da pote
kajo. Upajmo, da bomo zve
deli vsaj to, kdaj $e bodo 
nehala. . .  Na Severnem Ir
skem so se spet začeli mla
titi. Poveljstvo britanskih čet 
je sporočilo, da bodo vojaki 
streljali, če bo kdo še metal 
bencinske bombe. Tajna Ir
ska republikanska armada 
(IRA) je izjavila, da bo ugra
bila nekaj britanskih voja
kov. Ce bodo ustrelili kakega 
irskega rodoljuba, bo tudi 
IRA ustrelila po enega bri
tanskega vojaka. Za obe stra
ni je torej poskrbljeno . . .  
Kubanski voditelj Fidel Ca
stro je postavil na preizkuš
njo »čast revolucije«. Ce bo
do na Kubi do 15. julija pri
delali deset milijonov ton 
sladkorja, bo čast rešena. Ce 
Pa jih ne bodo — na to no
ben kubanski revolucionar ne 
mme pomisliti. .

Neprijetno je zagovarjati 
zviševanje cen kateregakoli 
blaga plasti še tako imenova
nih osnovnih živil — kruha, 
mleka, mesa, olja, sladkorja 
— čemur sindikati najbolj 
nasprotujejo.

Kmetovalci bi gotovo bili 
najbolj zadovoljni, če bi cene 
blaga bile še vedno take, kot 
so jih določili družbeni orga
ni ob uvedbi gospodarske 
reforme leta 1965. Ker pa so

TELEGRAMI
KAIRO — V odja palestinske o s

vobodilne organizacije A rafat je 
povedal, d a  je  za odnose m ed p a 
lestinskim  gibanjem  in  SZ značil
no »medsebojno razum evanje«, za 
odnose z LR K itajsko pa »popolna 
in večna podpora« K itajske pale 
stinskem u gibanju.

TOKIO — U grabljeno japonsko 
potn iško letalo  boeing 727, ki so ga 
1. ap rila  ugrab ili japonski š tudenti, 
oboroženi s  sab ljam i in noži, se 
je  po pe tih  dneh vrnilo  v Tokio.

PHNOM PENH — Kam boški 
p rinc  S ihanuk, ki so ga nedavno 
strm oglavili, je  sporočil, da  se 
bo km alu  p ridružil gverilcem  lju d 
skega odporniškega gibanja. V pra
š a j e  je. kako ga bodo ti spreje- 
li, saj je  znano, da Je Sihanuk leta 
in  le ta  divje p reganjal tako  im e
novane »rdeče Khmere«.

HONGKONG — K ita jsk i prem ier 
Cu E n Laj je  prispel na obisk v 
Severno K orejo. Njegov obisk po 
m eni, da so se zboljšali odnosi 
m ed Pekingom  in Pjongjangom , 
ki so se m očno skalili m ed ku l
tu rno  revolucijo na K itajskem .

SAIGON — V Južnem  Vietnam u 
je  ču titi okrepljeno  dejavnost b o r
cev FNO, ki z raketam i napadajo 
številna am eriška oporišča. Ameri
ške izgube so začele spet naraščati.

MOSKVA — V zadnjem  času iz 
Moskve spet napadajo  Albanijo. 
Tednik »Novoje vremja« piše, da 
Je Albanija postala m ostišče k ita j
ske politike in vojske v Evropi in 
na B alkanu. Tednik om enja šest 
oporišč z raketam i srednjega do 
sega.

WASHINGTON — Pentagon Je 
obtožil kapetana E rnesta  M edino 
ko t glavnega odgovornega za m no
žični pokol civilistov v južnoviet- 
nam ski vasi My Lal.

ISLAMABAD — Bivši pak istan 
ski zunanji m in iste r B hutto  je  za 
las ušel sm rti, ko je  bil izveden 
p ro ti njem u a ten tat. Toda po neka
terih  poročilih  so b ili ub iti en po
licist in dva njegova sprem ljeval
ca. R anjenih je  bilo  61 oseb.

PRAGA — Po izključitvi Jožefa 
Sm rkovskega iz p a rtije  je  več to 
varniških delavcev prostovoljno iz
stopilo  iz KPC m  vrnilo svoje p a r
tijske  izkaznice.

cene mnogih nekmetijskih 
proizvodov in storitev nepred- 
vidoma porastle, tudi oni ne 
morejo proizvajati po starih 
cenah. Ne zahtevajo in ne 
želijo pa nič več kot le to, 
da bi cene njihovih pridelkov 
in izdelkov rastle enako kot 
cene industrijskih proizvo
dov, raznih storitev, družbe
nih prispevkov in podobnega.

Kadar postavimo stvari ta
ko, pa moramo povedati re
snico vsem tistim, ki bi radi 
jedli poceni kruh, meso in 
druga živila.

Predsednik neke občinske 
skupščine v Sloveniji — ne 
bom ga imenoval, kajti v 
občini je veliko več delavcev 
kot kmetovalcev in bi mu 
lahko zamerili — je na ne
kem posvetovanju vprašal, ali 
naj imajo tisti, ki pridelujejo 
živila, najnižji življenjski 
standard zato, da bi imeli 
vsi drugi delovni ljudje viš
jega.

Povprečni dohodki kmetij
skih delavcev in kmetov so 
vsa leta veliko nižji kot dru
gih delavcev. Vzlic temu sta 
se tekstil in obutev lahko 
lani podražila za 8 do 10%, 
mleko ali kruh pa se ne bi 
smela podražiti za toliko ves 
čas od začetka reforme. V 
začetku tega leta so v Mari
boru zvišali plačilo za odvoz 
smeti za okrog 60 % in neka
tere družine v večjih, starih 
stanovanjih — to so pred
vsem delavci z nižjimi oseb
nimi dohodki — morajo pla
čati vsak mesec 4 do 8 din 
več kot lani. Ob predlogu 
za nove cene ni bilo nobenih 
javnih razprav. V začetku 
leta 30 tudi frizerji zvišali 
cene svojih storitev. Striže
nje je za en dinar dražje 
kot lani. Tudi brez razprav.

Gradnja stanovanj se je po 
podatkih SGP Pionir v No
vem mestu podražila v petih 
letih za več kot 100 %. Pra
vijo, da zaradi višjih cen 
gradbenega materiala, obrtnih 
storitev in komunalnih daja
tev. Toliko so višji tudi stro
ški popravila hiš. Stanovanja 
pa potrebujemo vsi, delavci 
in kmetje.

Ali je cena zemlje, iz kate
re delajo opeko, lahko bolj 
porastla kot cena polj, na 
katerih pridelujejo pšenico 
za kruh ali krmo za molzni
ce? Ah so toliko porastli 
osebni prejemki delavcev? 
Zakaj potem ne bi smeh po
rasti tudi dohodki pridelo
valcev živil?

Dodajmo še eno primerja
vo! Ce dvočlanska delavska 
družina porabi dnevno kilo
gram kruha in liter mleka, 
bi pri zvišani ceni pri vsa
kem za 10 par — takšni so 
sedanji, moramo priznati, 
skromni predlogi — porabila 
za nakup vsak mesec le šest 
din več kot zdaj. S tem se 
mnogi ne strinjajo. Ko mo
rajo plačati toliko več za 
odvoz smeti, pa molčijo. De
lavske družine izdajo veliko 
več tudi pri pri nakupu draž
jih čevljev, obleke, za prevoz 
z avtobusom in železnico in 
še marsikje. Zagovorniki nji
hovega standarda pa o tem 
nočejo veliko razpravljati, ko 
da je vse to opravičeno. Le 
naš vsakdanji kruh mora bi
ti poceni.

Alj to ne zveni kot preveč 
obrabljena parola ali celo pe
sek v oči?

Prejšnji teden sm o v tem  
stolpcu na kratko opisali po 
ložaj v Latinski Ameriki, kar 
zadeva tako imenovano »me
stno gverilo« oziroma skoraj 
vsakdanje ugrabitve in izsi
ljevanja. Samo vprašanje ča
sa je bilo, kdaj bo padla pr
va žrtev. Negotovosti ni več.
V Guatemali je padla prva 
žrtev: zahodnonemški ve
leposlanik v Guatemali Karl 
von Spreti, ki so ga neznanci 
ugrabili v torek 31. marca.

Malo pred njegovo ugrabi
tvijo sta bila ugrabljena gua- 
temalski zunanji minister in 
neki ameriški diplomat. V 
obeh primerih so ugrabite* 
lji zahtevali od vlade, naj iz
pusti določeno število politič
nih zapornikov. Vlada je  u- 
stregla njihovi zahtevi in 
oba moža sta ~ila izpuščena.

Pri zahodnonemškem vele* 
poslaniku s i  se stvari zaplet
le. Guatemalska v'ada je zavr
nila zahtevo ugrabiteljev, da 
mora zanj izpus.iti 17 pol tič- 
nih zapornikov. Nato so ug- 
rabitelji povečali zahtevo:
22 političnih zapornikov in 
700 tisoč dolarjev odkupni
ne. Podaljšali so  ultimat za 
48 ur in zagrozili, da bodo 
diplomata zagotovo usmrlili, 
če to pot vlada ne bo ugo
dila njihovi zahtevi.

Medtem je v Guatemalo 
prispel posebni odposlanec 
bonske vlade Wilhelm Hrppe, 
a tudi z drugih strani so za
čeli pritiskati na guatemal- 
sko vlado, naj popusti. ZR 
Nemčija je sporočila, da je 
pripravljena plačati 700 tisoč  
dolarjev odkupnine. Rotila 
je guatemalske oblasti, naj 
popustijo. To pot ni bilo 
popuščanja.

Zahodnonernški kancler 
Willy Brandt, ki je medtem  
prispel na uradni obisk v 
ZDA, je v imenu človečnosti 
pozval ljudstvo Guatemal 2, 
»naj pozabi na notranja po
litična nesoglasja in pomaga 
zavarovati življenje nedolž
nega diplomata«.

Vse je bilo zaman. Ugrabi
telji so, ko je potekel rok, 
telefonsko obvestili policijo, 
kje bo našla truplo ubitega 
veleposlanika. Našli so ga 
v zapuščeni hiši v predmest
ju Guatemala Cityja. Ustre
ljen je bil v sence in v roki 
je držal naočnike.

Umor von Spretija je po
sebno ogorčil zahodnonem- 
ško javno mnenje, ki se spra
šuje, zakaj je guatema'ska 
vlada popustila, ko je bilo 
treba rešiti guitem alskega  
zunanjega ministra in ameri
škega diplomata. Zastavlja 
se tudi vprašanje varnosti di
plomatov ne samo v Gua
temali, ampak tudi v števil
nih drugih državah Latinske 
Amerike.

To je osrednje vprašanje 
pri vseh teh ugrabitvah, na
silju in ropih v velemestih  
LA. To je zdaj postalo dokaj 
učinkovito p^ itično orožje 
— za desnico in za levico. 
Toda prav tako kakor ugrab
ljanje letal so (udi ugrabitve 
diplomatov naperjene proti 
mednarodnemu redu in so 
delovanju, proti tistemu si
stemu, ki vzdržuje kolikor 
toliko civilizirane odnose 
med narodi in državami, č e  
se bo tak način političnega 
boja — in nikjer nimamo za
gotovila, da bo ostal samo 
političen — razpasel, bo
predvsem škodoval med
narodnemu so Jelo vanju- ZRN 
utegne zdaj prekiniti di
plomatske odnose z Gua
temalo, s  tem pa bo

Ubiti
talec

verjetno odpadla tudi zahod- 
nonemška gospodarska po
moč. Večina takih akcij ne
dvomno opozarja na obupen 
položaj v Latinski Ameriki, 
toda škoda, ki jo povzro
čajo, je neprimerno večja od 
koristi takega »opozorila«.

Nekateri politični opazo
valci v Moskvi tr-,;jo, da bo 
v Kremlju prišlo do spre
memb. Pri tem se op rajo 
na nekaj vidnih znamenj. 
Predsednik vrhovnega sovje
ta Podgorni ne bo obiskal 
Japonske, ker je zbolel. Zbo
lel je tudi premier Kos gin 
in zato ni mogel sprejeti od
poslanca japonskega premie- 
ra Sata- Hkrati v Moskvi še 
nič ne vedo o plenumu CK, 
ki bi bil moral biti že marca 
in bi bil moral razpravljati 
o kritičnem stanju v kmetij
stvu. Slišati je tudi ostre  
k i l t i h  nn račun sovjetskega 
gospodarstva in »kremljolo- 
gl« opozarjajo, da je  bilo 
take kritike sl'šati tudi tik 
pred padcem Nikite Hruščo- 
va.

Vse to pa so nezaneslji
va znamenja. Drži, da je  
stanje gospodarstva neugod
no. Drži tudi, da sc bije boj 
med tistimi, ki bi radi to 
stanje popravili z od ločn ej
šim uvajanjem matcrial.iega 
spodbujanja, in tistimi, ki 
menijo, da se da to doseči 
s  prepričevanjem oziroma s 
propagando. Toda ta dilema 
bo ostala, četudi bi se v 
Kremlju kaj spremnilo. 
Za zdaj ni nobenih dokazov, 
ki bi govorili v prid tej do
mnevi.

Jože Petek
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U ZA CESTE MANJKA DENAR

JA — Prejšnji četrtek so v repub
liški skupščini obravnavali letošnji 
finančni načrt republiškega cestne
ga sklada ter merila za izdelavo 
programa vzdrževanja in rekon
strukcijo cest v obdobju 1971-75. V 
Sloveniji pride en avtomobil že na 
vsakih 14 ljudi, ceste pa niso uspo
sobljene za tako skokovito narašča
nje prometa. Denarja je premalo 
celo za vzdrževanje cest in se po
nekod asfaltirane ceste spreminjajo 
v razrit makadam, zlasti na štajer
skem. Zato v Sloveniji predlagajo, 
da bi podražili nafto ter povečali 
cestne takse za težka m otom a vozi
la. Tovornjak namreč povzroči na 
cesti toliko škode kot 30.000 oseb
nih avtomobilov. S to podražitvijo 
bi dobili več denarja za ceste, hkra
ti pa le-te tudi razbremenili, ker bi 
rrniogo tovora preusmerili na želez
nice. Vendar pa zvezni izvršni svet 
temu predlogu najbrž ne bo naklo
njen, ker skuša omejevati težnje 
po podražitvah. Znova pa se ob 
vsem tem postavlja zahteva, naj 
bi od zveznega prometnega davka 
na gorivo več ostalo republikam  
za ceste.

■  GOSPODARSKI ODNOSI S 
TUJINO — Zvezni izvršni svet je 
proučil gradivo zveznega zavoda za 
gospodarsko planiranje o  gospo
darskih odnosih s tujino v nasled
njih petih letih. V tem obdobju naj 
bi zlasti uravnovesili tekočo plačil
no bilanco in ustvarili večje deviz
ne rezerve. Izvoz naj bi naraščal 
hitreje kot proizvodnja in uvoz. 
Treba bo tudi doseči sm otrnejšo  
regionalno usmerjenost naše zu

nanje trgovinske izmenjave, v kate
ri naj bi se zlasti povečal delež 
držav v razvoju.

■  GOSPODARSKA GIBANJA V 
I. ČETRTLETJU — V prvih m ese
cih letošnjega leta smo iz naše dr
žave izvozili za 4780 m ilijonov di
narjev blaga oziroma za 34 odstot
kov več kot v istem  lanskem ob
dobju Uvozili smo za 6580 m ilijo
nov dinarjev ali za 7 odstotkov več 
kot v lanskih prvih treh mesecih. 
Življenjski stroški pa so se v pr
vih treh letošnjih m esecih povečali

Kako priti 
do boljših cest?

za 2 odstotka, predvsem zaradi po
dražitve nekaterih živil.

■  PRAVICE NAŠIH DELAVCEV 
V TUJINI — Zvezni izvršni svet je 
obravnaval informacijo zveznega 
sveta za delo in zveznega zavoda za 
socialno zavarovanje o problemih 
v zvezi z zaposlovanjem naših de
lavcev v tujini. Ugotovil je, da naši 
delavci na tujem še vedno ne m o
rejo uveljaviti mnogih svojih pra
vic, ki izhajajo iz sklenjenih m ed
državnih pogodb. Zvezni izvršni 
svet je zato naročil pristojnim  or
ganom, da neutegoma poskrbijo za 
večjo kadrovsko in strokovno uspo
sobitev ustreznih služb, ki morajo 
biti na razpolago tem delavcem.

■  JEDRSKA ELEKTRARNA V 
SLOVENIJI — Elektroinštitut »Mi

lan Vidmar« iz Ljubljane in Insti
tut za elektrogospodarstvo v Za
grebu sta izdelala študijo o mož
nem razvoju elektroenergetike. Ugo
tovila sta, da bo v Sloveniji do le
ta 1980 zmanjkalo elektrike, Če ne 
bomo zgradili nuklearne elektrar
ne, ki bd jo bilo sm otrno zgraditi 
že do leta 1975. Glede na gradbene 
stroške oziroma ceno proizvedene 
kilovatne ure bi bila najcenejša nu
klearna elektrarna, sledi ji termo
elektrarna in šele nato hidroelek
trarna.

■  KRAJEVNA SAMOUPRAVA
— V Sloveniji delujejo 1004 krajev
ne skupnosti, ki so lani porabile za 
svojo dejavnost povprečno po 324 
tisoč dinarjev iz občinskih virov 
in po 215 tisoč dinarjev lastnega 
denarja.

■  PONOVNA OBRAVNAVA ZO
PER HRKACA — Vrhovno sodišče 
Srbije je razveljavilo razsodbo o- 
krožnega sodišča v Beogradu, ki je 
vrnilo okrožnemu sodišču v ponov
no obravnavo, obtoženemu Hrkaću 
pa je podaljšalo pripor. Kot sm o že 
poročali, je sodišče prišlo do ne
katerih novih podatkov.

■  POMLADANSKA SETEV KA
SNI — V Vojvodini so do konca 
marca zorali 411 tisoč hektarov 
zemlje, namesto m ilijon hektarov, 
kolikor je predvidenih zem ljišč za 
pomladansko setev. Pomladanska 
dela ovira dež in tudi sneg.

■  UVOZ DROBNE MEHANIZA
CIJE — Po sklepu zveznega izvrš
nega sveta bomo letos uvozili za 4 
milijone dolarjev drobne kmetijske 
mehanizacije, oziroma za milijon  
dolarjev več kot lani.
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Primanjkljaja je 
za 3 milijarde

V neproračunski bi
lanci federacije za 
1970 manjka 3 mili
jarde novih dinarjev -  
Kako bodo zbrali de

nar?
Naposled so računi polože

ni na poslansko mizo. Okrog 
neproračunske bilance federa
cije so se zadnja leta kopičili 
problemi, poslanci pa so začeli 
čedalje ostreje zahtevati, naj 
ZIS pride s  čistimi računi. 
Številke so prihajale in odha
jale, vsakokrat pa so bile več
je, dokler se ni na koncu po
kazalo, da znaša celoten pri
manjkljaj za letošnje leto 2.952 
milijonov dinarjev. To pa ne
mara še ni čisto vse, ker so 
nekateri računi še odprti, npr. 
beneficirane obresti, na katere 
zvezni organi niti ne morejo 
vplivati.

Zvezni izvršni svet se je od
ločil, da bo pokril vse obvezno
sti, ki izvirajo bodi iz sedaj 
veljavnega srednjeročnega pla
na ali pa so bile odločitve spre
jete z raznimi zakoni. Za kate
re so poslanci zvedeli pravza
prav šele zdaj, ker so bili pre
pričani, da je prevzela federa
cija le poroštvo, ne pa tudi 
plačilo ali pa je bilo predvide
no, da bo določena investici
ja opravljena s  tujimi krediti, 
navsezadnje pa jih bo plačala 
federacija z dinarji.

■  Ob tem pa se odpira še 
drugo vprašanje. Na peti seji 
predsedstva ZKJ je bilo skle
njeno, da bo federacija sicer 
zadržala vse obveznosti, da pa 
jih bo poravnavala v toliko, 
kolikor sredstev se bo nateklo. 
Zdaj bodo pokrili vse, ne glede 
na sredstva. Zato pa bo treba 
sprejeti izredne ukrepe, _ kajti 
toliko denarja v državni bla
gajni ni in se ga tudi letos 
ne bo nabralo.

■  Predvideli so predvsem tri 
vrste ukrepov. Pri poštni hra
nilnici si bo federacija izposo
dila 700 milijonov dinarjev. 
Računajo namreč, da se bodo 
najmanj za toliko povečale vlo
ge pri poštni hranilnici, ker so 
obrestno mero v poštni hranil
nic izenačili s tisto, ki jo  da
jejo druge hranilnice. Po svetu 
pa hranilne vloge pri poštni 
hranilnici uporabljajo za in
vesticije, in to dolgoročne, pa 
so se odločili, da bodo tako 
ravnali tudi pri nas. Denar pa 
bo treba seveda vrniti in bo 
ta odločitev vplivala na aku
mulacijo, s katero bi sicer lah
ko računali v novem srednje
ročnem planu.
. ■  Drugi ukrep bodo izvedli 
preko Narodne banke, ki naj 
bi z raznimi reeskontnimi ope
racijami zagotovila 800 m ilijo
nov dinarjev za kreditiranje Iz
voza .opreme. In končno je še
1,2:5 milijonov, ki pa bi Bih 
dobili 7. izdajo obveznic. Te 
bo izdala federacija in bo z 
njimi plačala svoje obveznosti 
do investitorjev, da bodo lah
ko nadaljevali gradnjo in pla
čevali opremo. Predstavniki 
zveznega izvršnega sveta so v 
zvezni skupščini posebej pou
darjali, da bo to omogočilo 
večjo stabilnost na tržišču in 
prispevalo k odpravi elikvidno- 
sti, saj je bil prav v tem, da 
federacija svojih obveznosti ni 
izpolnjevala, eden poglavitnih 
virov nelikvidnosti.

■  Poslanci so sicer dejali, 
da kaj boljšega ne morejo 
ilagati, izrazili pa so boja
zen, da bomo s temi ukrepi sa
mo povečali inflakcijski pri
tisk. Vendar so se naposled 
strinjali tudi s tako odločitvijo, 
predvsem zato, ker bi bilo te
žavno odpreti politično razpra
vo o tem, katere investicije Je 
treba ustaviti in katere obvez 
nosti prestaviti na kasnejši rok 
Ni bilo videti, kakšne posebne 
pripravljenosti, da bi kdo od
stopil od česa, kar mu je z za
konom zagotovljeno.

■  Zvezni dolgovi bodo tako 
ali drugače pokriti. Oh tem pa 
je jasen en zaključek: v bodo
če federacija ne more spreje
mati nikakršne nove obvezno
sti in je s tem že začrtana tu
di meja možnosti za novi sred
njeročni plan. V. J

ZADEVA, KI NAS (ŽE SPET) VSE ZANIMA: ELEKTRIKA

„Denar ali tema!“ - to je zdaj vprašanje
Pomanjkanje elektrike je lani povzročilo gospodarstvu v naši državi nad 
100 milijard Sdin škode, s posredno škodo vred pa je bila izguba še 
večja -  Kaj bo letos? Mar le zaostajanja v izgradnji novih central ali tudi 

izsiljevanje elektrogospodarstva?

Pred podražitvijo elek
tričnega toka za gospo
dinjstvo je elektro gospo
darstvo prepričevalo vse 
in vsakogar, da »teme« 
več ne bo. Sedaj je iz 
elektroenergetske bilance 
zvezne skupščine razvid
no, da s povečanjem cene

niso niti približno rešili 
vseh vprašanj, še  več, 
pomanjkanje električnega 
toka spet napovedujejo.

S podražitvijo gospodinj
skega toka so dobili nekaj 
več kot 21 m ilijard Sdin. Ta 
denar je elektro gospodar

stvo uporabilo za kritje po
večanih stroškov, ki so omo
gočili večjo zanesljivost v 
preskrbi z električno energijo 
Priskrbeli so večje zaloge vo
de, opravili popravila v ter
moelektrarnah in podobno. 
Toda to ni bilo dovolj za le
tošnjo bilanco, ki predvideva

TERMOELEKTRARNA OBRENOVAC je pripravljena za delo. — Kmalu bodo spu
stili v redno poskusno delo dva agregata nove velike termoelektrarne pri Obrenov- 
cu, ki bosta dajala na dan do 4 milijone kilovatnih ur. V elektrarni bodo kurili 
odpadni premog in njegove ostanke iz kolubarskih rudnikov. Opremo za elektrar
no, ki sodi med največje te vrste v državi, so kupili v Sovjetski zvezi in Češko

slovaški. — Na sliki: pogled na novo termoelektrarno. (Foto: TANJUG).

RAZVOJ KMETIJSTVA IN SAMOUPRAVNIH ODNOSOV NA VASI (4)

Ko bo le desetina Slovencev-kmetov
Zmanjševanje kmečkega prebivalstva je proces, ki se mu ni mogoče 
upirati -  Leta 1990 bo moralo pol manj kmetov pridelati polovico več

Tako smo se s pomočjo treh dosedanjih sestan
kov »prebili« skozi burno povojno zgodovino našega 
kmetijstva, skozi poglavitne tokove, uspehe, napake, 
dvome in križpotja. Vse to zato, da bi lažje razumeli 
trenutek, v katerem smo, in čas, ki prihaja.

Med 600.000 Jugo
slovani 60.000 Slo
vencev na tujem

Po najnovejših zveznih po
datkih je ta čas na tujem ka
kih 600.000 Jugoslovanov, sku
paj z družinskimi člani pa je 
zunaj države na delu okrog
800.000 naših državljanov. V 
zahodnoevropskih državah je 
od tega pribl. 60.000 Sloven
cev, z družinskimi člani vred 
pa 80.000. To pomeni, da dela 
na tujem pribl. 10 % sloven
skih delavcev. Skrb za te na
še ljudi zunaj domačih meja 
pa je vseskozi slaba: zanje 
skrbi zdaj le 39 socialnih de
lavcev, 9 socialnih atašejev in 
25 slovenskih duhovnikov.

Vsak dan znova je slišati 
tožbo starejših ljudi na vasi: 
kaj bo, vse manj nas je, mla
dina beži v mesta! Kot je lah. 
ko slovo od zemlje tragično za 
posameznika, družino ali vas, 
tako je, v celoti gledano, to 
zapuščanje zemlje neizbežno 
in v svojem bistvu nujno 
potreben proces, ki bo pri
pomogel do boljšega položaja 
kmetijstva in zasebnega kme
ta.

V združenih državah Ameri
ke je le še dobrih 5 odst. 
prebivalcev kmetov, pa ven
darle pridelajo toliko, da pre
hranijo preostalih 95 odst. 
ljudi in jim še veliko ostane 
za prodajo v tujino. Odsto
tek kmečkega prebivalstva se 
v vseh deželah zmanjšuje. V 
zahodni Evropi je znan Man- 
sholtov načrt, ki predvideva, 
da se bo v deželah Evropske 
skupnosti v naslednjih 10 le
tih število kmečkega prebi
valstva zmanjšalo za polovi
co.

Slovenija se seveda ne mo
re upirati takim tokovom. 
Od predvojnih 60 odst. ima 
zdaj le še 24 odst. kmečkega 
prebivalstva. Do leta 1990 — 
tako vsaj napovedujejo stro
kovnjaki demografi — bo 
Slovenija imela dobra 2 mili
jona prebivalcev, med kate
rimi bo le še nekaj več kot 
desetina vseh kmetov. Toda 
ti kmetje bodo skupaj z druž
benimi obrati morali pride

lati še enkrat toliko mesa, 
pol več mleka, poldrugikrat 
več sadja, da bo prebival
stvo prehranjeno. Ob tem se 
bo površina kmetijskih zem
ljišč zmanjšala od 785.000

Strmo navzgor!
Konec decembra 1969 je 

bilo v Sloveniji registri
ranih 248.583 motornih in 
priklopnih vozil ali 26.969 
več kot leto dni prej. Med 
registriranimi vozili je bi
lo največ osebnih avtomo
bilov: nič manj kot 122.233 
ali 27.459 več kot ob kon
cu leta 1968.

Vsega tega pa je »kriv« 
ta naš ljubi socializem in 
naša življenjska raven, čez 
katero tako radi rečemo 
žal besedo . . .

Več odkupljenih 
pridelkov

Po podatkih zavoda SRS za 
statistiko je bilo v Sloveniji 
odkupljenih v februarju za
84,841.000 din kmetijskih pri
delkov in izdelkov, kar je za 
4 odstotke več kot januarja 
letos in za 17 odstotkov več 
kot lam v februarju. Pre
gled za januar in februar 1970 
nam hkrati pove, da se je 
odkup povečal v primerjavi z 
enakim lanskim obdobjem za
14 odstotkov.

ha na 580.000 ha, kar pomeni
150.000 ha zemlje manj na 
kmetijske namene. V istem 
času se bo zmanjšala poraba 
moke in krompirja, ker bodo 
ljudje uživali boljšo hrano z 
več živalskimi beljakovina
mi. Mimogrede: strokovnjaki 
računajo, da se bo površina 
krompirja do leta 1990 zmanj
šala za polovico.

Vsi ti podatki so izredno 
dragoceni. Manj kmetov na 
isti zemlji pomeni večje 
kmetije, bolj donosno izko
riščanje kmetijske mehaniza
cije in kmetijske znanosti na
sploh, predvsem pa več za
služka za tiste ki bodo de
lali v kmetijstvu.

2e v dosedanjem obdobju 
je značilno, da se je zmanj
šalo število kmetij. V povoj
nih letih se je njih število 
zmanjšalo za 8 odstot., še 
mnogo bolj pa bi se, če se 
ne bi tako povečal delež ta
ko imenovanih mešanih kme
tij, katerih lastniki so zapo
sleni v različnih dejavnostih, 
hkrati^pa še vedno obdelu
jejo zemljo. Takih je kar 54 
odst. vseh »kmetij«.

Zal se drobljenje posesti 
še ni ustavilo. Povprečne 
kmetije, ki komajda zaslu
žijo to ime, so se zmanjša
le na vsega 4 ha, kar je ve
liko premalo za sodobno 
kmetovanje. Tu nas čakajo 
še naj večje naloge in na j več
je spremembe. Potrebno bo 
še veliko prizadevanj, da bo
mo glede tega vprašanja na
redili bistveni napredek. O 
tem sledi poseben zapis.

(SE NADALJUJE)

proizvodnjo, enako skupni 
potrošnji.

Za ugodno bilanco bi mo
ralo letos začeti obratovati 
novih 6 termocentral, razen 
drugih tudi »Obrenovac I«, 
»Kosovo III«, »Plomin« in še 
nekatere. Te bi morale že 
letos proizvesti okrog 3 mi
lijarde kilovatnih ur električ
ne energije oziroma toliko, 
kolikor znaša povečana po
trošnja letos. Za zaključna de
la na teh elektrarnah manj
ka še milijarda novih dinar
jev, toda strokovnjaki elektro 
gospodarstva so že na začet
ku leta dobili zagotovilo, da 
jih bodo federacija, republi
ke in pristojne banke omo
gočile potreben denar za do
končanje teh objektov. Toda 
odtlej je preteklo že dosti 
časa, denar pa priteka nered
no in dela počasi napreduje
jo.

Generalnemu direktorju ju
goslovanskega elektro gospo
darstva Ljubiši Lazarju ni 
preostalo drugega, kot da 
javno izjavi: denar ali temo. 
Zvezni izvršni svet je na to 
izjavo odgovoril, da njegove 
obveznosti znašajo le 4 do 5 
milijard Sdin in da tega ne 
bi bilo težko urediti. Težava 
je v tem, ker niti republiške 
banke, niti Jugoslovanska in
vesticijska banka nimajo do
volj sredstev. Tako predaja
jo odgovornost iz rok v ro
ke, dela končujejo vzporedno 
s tem, nevarnost teme pa po
staja resničnost.

Kaj bi bilo treba ukreniti? 
Poslanci so predvsem zahte
vali večje zavzemanje • zvez
nega sveta. Predlagali so, naj 
narede poročilo o stanju vsa
kega objekta ter koliko in 
kdo od investitorjev ne izpol
njuje obveznosti. Te podat
ke, kot menijo, bi bilo treba 
javno objaviti in tako pritis
niti na tiste, ki ne dajejo po
trebnih sredstev za končna 
dela.

To svojevrstno prisilo so 
predložili zato, ker je vpra
šanje teme širšega pomena 
kot samo nezadovoljstvo po
trošnikov. Gre namreč za 
ogromno škodo, ki bi jo 
trpelo gospodarstvo, če  znova 
ne bi bilo elektrike. Lanska 
tema je stala gospodarstvo 
več kot 100 milijard Sdin. Ce 
pa upoštevamo tudi posredno 
škodo — okvare strojev in 
raznih naprav, je bila škoda 
še dosti večja.

M. S.

Goveje živine 
je za 5 odst. manj
Po podatkih zveznega za

voda za statistiko je bilo 15. 
januarja letos v državi pri
bližno 5 milijonov glav gove
je živine, to pa je za 5 od
stotkov manj kot lani ob 
istem času. Število govedi 
pada že od lanskega leta in 
se letos še nadaljuje, števi
lo krav in junic se je hkrati 
zmanjšalo za približno 3 od
stotke. —' Po republikah 
imajo manj govedi od 3 do
6 odstotkov, najobčutnejši je 
padec v Srbiji: tu se je šte
vilo govedi znižalo povprečno 
za 4 odstotke, v družbenem 
sektorju pa kar za 10 odstot
kov. Toda vedeti je treba, 
da ima družbeni sektor v Sr
biji od skupnega števila go
vedi kar polovico te živine.

Boljše je glede števila pra
šičev, ki se je povečalo v 
državi za 8 odstotkov, ple
menskih svinj .pa za približno 
4 odstotke. Zadnje leto zre
dimo tudi precej več perutni
ne (za 10 odst.).

Pa še res je!
Na eni izmed sej ob

činske skupščine v Ve
lenju je odbornik Mar
tin Koren, ko so raz
pravljali o kmetijskem  
pouku v osnovnih šo
lah, med drugim dejal:

»Otroke učimo o  
vsem mogočem, tudi o 
Luni, ne pokažemo pa 
jim, kje in kako raste 
kruh!«

Mar ni imel prav? 
Otroci v mestih kmalu 
ne bodo več vedeli, za
kaj imamo njive in po
lja in kdo na njih de
l a . . .

Umirjenejši uvoz 
v februarju

V SFRJ smo februarja uvo
zili blaga za 2.052,200.000 din, 
kar pomeni 18 odst. več kot 
v februarju lani, hkrati pa je 
uvoz v primerjavi z letošnjim 
januarjem za 6 odst. manjši.
V prvih 2 mesecih letos smo 
uvozili blaga v državo za
4.232,173.000 din, kar je 7 odst. 
več kot lani v enakem času.
— Samo v Slovenijo pa smo 
februarja uvozili za 389,700.000 
din surovin in ind. izdelkov, 
kar je za 16 odst. manj kot 
lani februarja. Vrednost uvo
za v Slovenijo je v prvih 2 
mesecih letos za 2 odst. nad 
lansko v istem času.

Kmetijski nasveti

Odporni koloradarji
Pred nekaj leti smo dobili prvi dopis kmetovalca, ki je 

tožil, da lindan proti koloradskemu hrošču ni učinkoval 
ter se jezil, da je treba trdno prijeti izdelovalce, češ da 
goljufajo, ker dajejo v pripravek manjše količine »strupa«. 
Znano je, da so se kmetovalci pritoževali tudi drugod. Od
govorili smo, da najbrž ni kriv ne proizvajalec, ne upo
rabnik. marveč da so se novi rodovi hroščev privadili na 
te pripravke in postali bolj odporni.

Raziskovalci &o to domnevo potrdili s poskusi. Tako Je 
profesor zagrebške kmetijske fakultete dr. Macejski nare
dil zanimive poskuse z različnimi pripravki za boj proti 
koloradarju ter jih preizkusil v laboratoriju in na polju 
v Krški vasi na Krškem polju. Na kratiko povzemamo nje
gove ugotovitve, objavljene v »Zaštiti bilja«.

■  V obsečen poskus je vključil celo vrsto novejših 
pripravkov in jih primerjal z lindanom, pantakanom, ge- 
sarolom in diditinom. Iz več krajev Jugoslavije nabrani
mi hrošči je poskušal, kako snovi učinkujejo kot dotikal- 
ni in želodčni strupi, meril čas delolvanja in smrtnost.

Upoštevaje tudi nevarnost za človeka (novejši priprav
ki so za človeka mnogo bolj strupeni), je sestavil lestvico 
najbolj priporočljivih pripravkov. Zelo dobro se je obne
sel elokron, ki učinkuje tudi na listne uši, znane prena- 
šalke nevarnih virusnih bolezni krompirja.

Dobre rezultate je dal tudi sevin (karbaril), ki pa ne 
zatira listnih uši. Sledi pripravek despirol, ki zelo dolgo 
po uporabi zavira ponoven pojav škodljivcev. Priporoča 
še nekaj dingih strupov, ki pa niso še dovolj preučeni.

■  Pripravki na osnovi DDT, kot sta pantakan in p©- 
pein ter pripravek lindan, bodo v prihodnje najbrž še lep 
čas ostali najvažnejši pripomočki za uničevanje kolora- 
darja. Ker se je v poizkusih izkazalo, da zanesljivo delu
jejo le na ličinke v prvem razvojnem obdobju, to pomeni, 
da je treba z njimi predvsem — pravočasno škropiti in 
prašiti. I*1*-
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S POPOTNO TORBO PO MATJUŠKI RUSIJI

V RODNEM MESTU VLADIMIRJA UUANOVA-LENINA

ULJANOVSK: Leninov trg in pogled na Volgo Železniška postaja v Uljanovsku

Druščina z vseh vetrov —  Visoko nad oblaki —  Hrabri Joviča iz Beograda prvič v zraku — Volga, Volga . . .

SPOMINI NA LENINA

Junijsko jutro, lepo kot sama nebeška milost, 
kakor bi rekel Cankar. Na letališču Vnukovo pri 
Moskvi rojijo, da -  prav rojijo kot čebele pred 
panjem, letala. Različnih vrst lljušini, večji in 
manjši, mogočni Tupoljev. To je letališče za 
vzhodne in južne kraje Sovjetske zveze; za se
ver, zapad in za mednarodne proge je Šermetje- 
vo. Pred nami je reaktivec Tupoljev, pozabil sem, 
s katero številko. Vkrcavamo se, kakih 120 ljudi, 
nekaj naših gostiteljev domačinov, vsi drugi pa 
smo zbrani z vseh mogočih celin in dežel -  ude
leženci mednarodnega zborovanja prevajalcev 
ruske literature. Evropejci izpred »železne zave
se« in za zaveso, Azijci, Amerikanci, Argentinci, 
Arabci. In ker znamo vsi vsaj nekaj rusko, se 
lahko pogovarjam z Japoncem, Mongolcem ali 
z delegatom iz daljne severne Islandije. Iz naše 
dežele nas je pet: Zlatko iz Zagreba, Enver iz 
Prištine, Jasmina iz Sarajeva, Joviča iz Beograda 
in jaz izpod Triglava. Joviča je najmlajši član na
še druščine. In ko se usedeva skupaj v letalu, 
vidim, da nekam kar preveč svetlo gleda. Šele 
kasneje, ko smo bili že osem tisoč metrov viso
ko, mi je priznal, da je tokrat sploh prvič v le
talu. Ponosno je sedel in tudi lica so mu spet 
dobila staro barvo . . .

povedo slike. V mestnem par
ku je spomenik Leninovega 
očeta Nikolajeviča Uljanova, 
ki je bil inšpektor in direk
tor osnovnih šol nekdanje 
simbirske gubernije. Družina 
je imela šest otrok: Aleksan
dra, Vladimira (Lenina), Di
mitrija, Ano, Marijo in Olgo. 
Po ogledu nekdanje osnovne 
šole in gimnazije, ki ju je 
Lenin obiskoval, smo šli še 
v nekatere inštitute in pred 
spomenike Lenina, Manca in 
pisatelja Gončarova (1812— 
1891), ki je bil tudi rojen v 
Uljanovsku in je po prevodih 
znan tudi pri nas, zlasti z 
romanom Oblomov.

še  vožnja s turistično lad
jo po Volgi, nato pa literarni 
večer za javnost, na katerem 
so prevajalci in književniki 
iz najrazličnejših dežei brali 
svoje prevode (v njihovem 
jeziku) ali lastna dela. Zve
čer pa v hotelu banket, ki 
nam ga je pripravil mestni 
komite. Drugo jutro do de
setih smo si še vsak po svo
je ogledovali mesto, ki je bi
lo že vs« v znamenju pri
prav za bližnjo stoletnico Le
ninovega rojstva, nato pa nas 
je mogočni reaktivec odpe
ljal nazaj v Moskvo, na leta
lišče Šermetjevo, od koder 
smo takoj poleteli naprej v 
najlepše sovjetsko in nema
ra tudi evropsko mesto — v 
Leningrad.

SEVERIN ŠALI

Uljanovsk (Sim birsk) na Volgi, 22. junija 1969: naši in nekateri drugi delegati 2. 
mednarodnega srečanja prevajalcev ruske umetniške literature — spredaj drugi 
z leve pesnik Severin Šali, zraven njega delegati iz Jugoslavije, Mongolije, Liba
nona in Kazahstana

Uljanovsk je središče Ulja- 
novske oblasti in veliko reč
no pristanišče, šteje okrog 
220.000 prebivalcev in je za
nimivo za oči, saj je vse po
mešano: prijazne stare ruske 
lesene hiše in hišice, lepi

Dom Uljanovih; sedaj muzej. V njem je Lenin preživel svojo deško dobo

Poln kozarec limonade po
stavim predse na mizico in 
čakam, da bo vsaj kapljica 
pljusnila čez rob, pa noče. 
Lahko bereš ali pišeš mimo 
kot za pisalno mizo. Skozi 
odprtine šumi kisik, saj smo 
že deset tisoč metrov visoko. 
Nenadoma oblakov ni več, 
zagledam zemljo, neko reko, 
mesta, vendar vse majhno, 
da bi si dal v dlan, toda ču
dovito jasno, reka pa kot 
ozek trakec suhega zlata. In 
vse sama neskončna ravan. 
Vem, da bomo kmalu leteli 
nad hribovjem ob Volgi, to
da pod nami se razgrnejo 
od sonca bleščeči oblaki. Pod 
njimi dežuje, slišimo iz zvoč
nika.

Nenadoma se zasvetijo opo
zorila, začnemo se spuščati, 
čeprav je do pristanka še 
dobrih 25 minut. 2e se spet 
potapljamo v temno gmoto

oblakov, potem se nenado
ma zjasni in v dalji zagleda
mo širok moder pas. Volga, 
Volga, matuška Rusije. Prvi 
pogled nanjo, prvo srečanje 
z njo, to najdaljšo evropsko 
reko (3700 km). In zdi se mi, 
kakor da iz minulih dob sli
šim z njenih bregov pesem 
burlakov in velikih zgodovin
skih ladij, ki jim je bila pri
ča . . .

Oho, letališče pleše okrog 
nas, prav pleše, zdaj pa že 
drvimo po pristajalni stezi, 
ne da bi vedeli, kdaj smo se 
dotaknili trdnih tal mamice 
zemlje, kar je spet svojevr
sten in prijeten občutek . . .  
Zasedemo avtobuse, okorne 
in neudobne, kot povsod v 
Sovjetski zvezi, saj imamo 
do mesta skoraj tričetrt ure 
— le dobre četrt ure manj, 
kot smo porabili za pot iz 
Moskve do semkaj. V tem 
modernem letalskem prome
tu ni vprašanje čas, ki ga 
porabiš za polet, pač pa čas, 
ki je potreben, da prideš iz 
mesta na letališče ali obrat
no.

Vsak avtobus je dobil svo
jo »vodičko«. Naša pravi, da 
je Saša. V roki drži mikro
fon, gleda nas neznansko 
strogo in s prav takim stro
gim glasom pripoveduje stva
ri, ki nas pravzaprav ne za
nimajo: koliko ima Ulja
novsk tovarn, kaj vse gradi
jo (takih »Saš« smo srečali 
še veliko). Nazadnje jo nek
do naših spremljevalcev iz 
Moskve opozori, da nismo 
običajni »kolhozni« obisko
valci, nakar stroga Saša' po
trto utihne. . .

modemi bloki in nekaj ne
okusnih poslopij nedavne do
be, kot je na primer železniš
ka postaja. Ima lepe parke, 
muzeje, dobro razvito indu
strijo (avtomobilsko, lesno, 
tekstilno), predvsem pa mo
čan rečni promet.

Avtobusi so nas zapeljali 
pred gostilnico (hotel) Vol
ga. Star hotel s »predpotop 
nim« (kot smo rekli) dviga
lom, ki pa je vozil zanesljivo 
in nikoli ni obtičal, kot se je 
zgodilo v kakem najmoder
nejšem hotelu. Bili pa smo 
izredno gostoljubno sprejeti 
in postreženi. Iz hotela smo 
seveda vsi najprej pohiteli 
na Leninov trg, od koder je 
naj lepši pogled na Volgo. 
Zdelo se mi je, da pod mano 
ni reka, ampak pravcato 
morje. Volga je tukaj nam
reč zelo široka, vrhu tega se 
vanjo zliva še Svijaga, tako 
da res dobiš vtis našega 
morja med Koprom in Pira
nom.

Po obedu, kjer so nam po
stregli, po izbiri, z domačimi 
specialitetami ali z evropsko 
kuhinjo in s čudovitimi vini 
iz Gruzije, smo si ogledali 
nekdanje domovanje Uljano
vih, spremenjeno v Leninov 
muzej oziroma muzeje. Vse 
je ohranjeno v nekdanjem 
stanju, tako hiša kot pred
meti, povezani z Leninovimi 
otroškimi in deškimi leti. To
da o tem vam več kot jaz
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Po zvočniku se oglasi po
veljnik našega »korablja«, 
nam zaželi srečno pot v 
okrog tisoč kilometrov odda
ljeni Uljanovsk na Volgi, po
ve, da so vremenske razmere 
ugodne, da bomo leteli 10.000 
metrov visoko in da bo ves 
polet trajal dobro uro. Nu, 
harašo! Zasvetijo se opozori
la: Pripeti pasove, ne kaditi.

Notranjost je dobro izoli
rana, slišimo le neikako od
daljen hrum, ko začno delo
vati m otorji (ko ta  hrum po
slušaš zunaj, je prav peklen
ski). Že drvimo po odletni 
stezi in ko znova pogiledam 
skozi okence, je letališče že

kar globoko pod nami. še 
malo in tudi devetmilijonsika 
Moskva se na levi strani spre
minja v miniaturno mesto. 
Zapodimo se v nekaj črnega: 
v deževne oblake. Naš orjak 
se vrta vanje in nenadoma 
smo v samem soncu, oblaki 
pa globoko pod nami — snež
no bele kope in gorovja.

Pogled je prečudovit, ne
pozaben. Trenutno smo na 
višini osem tisoč metrov, se 
oglasi zvočnik, opozorila uga
snejo, simpatična strežajka 
postreže z bonboni in limo
nado. Zakadijo se cigarete, 
in sedaj mi Joviča prizna, da 
je to njegov zračni k r s t . . .
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POMOČ Z ADMINISTRATIVNIMI UKREPI

Bo po sporazumu več mesa?
Preprečiti neutemeljeno naraščanje cen in 

zraven tudi spodbuditi proizvodnjo mesa

»S sporazumom o obli
kovanju cen goveje živine 
in govejega mesa na ob
močju Slovenije, ki naj 
bi ga kmetijske organiza
cije, klavnice, trgovska in 
gostinska podjetja, ki po
slujejo 7ia območju Slo
venije, podpisali do 15. a- 
prila, želimo preprečiti 
neutemeljeno naraščanje 
cen in z morebitnimi po
pravki, kjer je potrebno, 
spodbuditi proizvodnjo 
govejega in telečjega me
sa ter umiriti trg,« je po
vedal na tiskovni konfe
renci v Ljubljani predsed
nik gospodarske zbornice 
Leopold Krese.

Strokovne službe pri 
gospodarski zbornici, u- 
pravni odbor in svet za 
zadružništvo so predlog 
že sprejeli, sporazumeli 
Pa so se tudi s sosednjo 
Hrvatsko, tako da se v 
tem primeru m bati med
republiških težav.

Zadnje čase je bilo vse 
bolj opazno, da so se raz
like med cenami kvalitet.

ne in slabe živine manjša
le, tržišče je zato postaja
lo neurejeno; z nerealnim 
naraščanjem cen živine se 
je bilo bati, da se bo šte
vilo živine še bolj zmanj
šalo.

če bodo sporazum spre
jeli, o čemer bržkone ne 
gre dvomiti, bodo popreč
ne drobnoprodajne cene 
take: za teleta 22 dinarjev, 
za baby beef 17,50 din, za 
mlado pitano govedo 17,50, 
za govedo prve vrste 15,80 
in za govedo druge vrste 
14 dinarjev. Kakšne bodo 
najvišje cene, kajpak ni 
mogoče zatrditi: v Novem 
mestu je teletina tudi po 
36 dinarjev, na Primor
skem pa naj bi bili naj
boljši kosi telečjega mesa 
tudi po 42 dinarjev.

Podpisniki sporazuma 
bodo osnovali stabilizacij
ski sklad za pospeševanje 
govedoreje, s čimer naj 
bi povečali sedanje pre
majhno število govedi pri 
nas. Vprašanje pa je. ali 
bodo administrativni ukre
pi dosegli svoj namen.

- >,

Obrat tovarne BETI v Metliki napoveduje letos 43 odst. povečanje izvoza in 28 od- 
stotkov povečani celotni dohodek. Tolikšen napredek bo odraz lani vloženih inve

sticij, ki bodo letos začele dajati prve uspehe (Foto: R. Bačer).

Hiter razvoj ■ nove naloge
Do 1975. leta bo PTT podjetje skušalo odpraviti razkorak med možnostmi 

in potrebami v telefoniji -  Za uresničitev -  25 milijonov

Otroški dodatek v Avstriji
Naši delavci zaposleni v 

Avstriji, morajo izpolnjevati 
več pogojev, da pridobijo 
pravico do otroškega dodat
ka. Delavec mora biti zapo
slen v Avstriji nepretrgoma 
vsaj en mesec, razen tega 
mora imeti tudi polnoveljav
no dovoljenje za delo, ki ga 
izda avstrijski organ.

če izpolnjuje ta dva pogo
ja, ima delavec, zaposlen v 
Avstriji, pravico do pomoči 
za otroke, kot pravijo v Av
strija otroškemu dodatku, 
ter do vseh dopolnilnih do
datkov in pomoči za mater 
po predpisih avstrijskega fi
nančnega organa. Te pravice 
ima ne glede na to, ali živi
jo njegovi otroci ald mati 
njegovih otrok v Avstriji ald 
v Jugoslaviji.

Po konvenciji, ki jo je pod
pisala naša država z Avstri
jo, pa avstrijska bolniška 
blagajna ne daje našim de

lavcem pravice do porodni
ške pomoči in do pomoči za 
dojenčka.

Delavec mora za uveljavi
tev pravic, ki mu gredo v 
Avstriji iz naslova pomoči 
za otroka z vsemi dopolnil
nimi dodatki in pomoči za 
mater, predložiti pristojne
mu finančnemu organu v 
Avstriji »Potrdilo o družin
skem stanju za uveljavitev 
pomočd za otroka«. To potr
dilo mu izda njegova občin
ska skupščina v Jugoslaviji. 
Takšno potrdilo mora pred
ložiti pristojnemu finančne
mu organu v Avstriji vsako 
leto enkrat. Razen tega potr
dila mora, ko prvič uveljav
lja pravico do pomoči za 
otroka, predložiti še potrdi
lo o zavarovani ali delovni 
dobi na obrazcu JA-2, ki ga 
dvigne pri svojem komunal
nem zavodu za socialno za
varovanje v Jugoslaviji.

Telefonija se na Dolenj
skem s lovito razvija. Zadnja 
leta je novome?'--' PTT pod
jetje močno napredovalo, saj 
je še 1961. leta celotna tele
fonija na Dolenjskem slone
la na ročnem vzpostavljanju 
telefonskih zvez. Kako hitro 
je napredovala, izpričuje po
datek. da je danes že 95 od
stotkov naročnikov novome
škega PTT podjetja vključe
nih v jugoslovansko avtomat
sko telefonsko omrežje.

Brez avtomrtske telefon
ske povezave si današnjega 
življenja pravzaprav sploh 
ne moremo več predstavljati: 
kako naj bi se znašlo gos
podarstvo, kaj bi delal turi
zem? Telefon je zdaj nepo
grešljiv pomočnik hitrega in 
sodobnega poslovanja.

Nič čudnega ni torej, da 
se je v teh letih število tele
fonskih naročnikov potroji
lo, za nekajkrat pa se je po
večalo tudi število medkra
jevnih telefonskih zvez. V 
promet so vključili tudi novo

avtomatsko telegrafsko cen
tralo.

Potrebe po novih telefonih 
in medkrajevnih zvezah hitro 
naraščajo: srednjeročni pro
gram razvoja tega novomeš
kega podjetja predvideva, da 
se bo do 1975- leta povečalo 
število telefonskih naročni
kov za 150 odstotkov, števi
lo telegrafskih nr-očnikov pa 
kar za 300 odstotkov- će bo
do te napovedi hoteli uresni
čiti, bodo morali občutno 
razširiti avtomatske telefon
ske centrale in kupiti nove 
avtomatske centrale za tis
te kraje, ki imajo zdaj £• 
ročne centrale. Povečati bodo 
morali število medkrajevnih

telefonskih zvez, razširiti k a  
belska omrežja in ponekod 
tudi zagotoviti ustrezne pro
store.

Ta program bodo uresničili 
le, če bodo razpolagali s 25 
milijoni dinarjev- Pretežni 
del te vsote bodo zagotovili 
sami in z bančnimi posojili, 
delno pa bodo morali sode
lovati tudi uporabniki tele-x 
grafskih in telefonskih uslug

če bodo načrt do 1975. le
ta zares v celoti izpolnili, 
potem lahko pričakujemo, 
da bo PTT podjetje odpravi
lo razkorak med možnostmi 
in potrebami dolenjske tele
fonije.

Tržišče zagotovljeno
Podjetja Kremen v No. 

vem mestu ne silijo v mo
dernizacijo samo želje, tem
več tudi potrebe po kvali
tetnih proizvodih. Na tržišču 
se j"e povečalo povpraševanje 
posebno po kvarcitu, ki ga 
pretežno izvažajo, pa tudi 
P o steklarskih peskih in do 
ognja odpornih masah. Za 
te proizvode imajo tržišče že 
zagotovljeno, teže pa je z 
livarskimi peski, ki so prav 
tako uporabni za proizvod-, 
njo stekla kot za gradbeni 
material.

Tele v taksiju
Prekupčevalci so doslej 

lahko najemali taksije in 
na zadnje sedeže posadili 
dve teleti, da sta se peljali 
kot gospoda na trg. Od 
kmeta so jih namreč ku
povali po 11 dinarjev ki
logram, potem pa prodali 
po 16 dinarjev. Pri dveh 
100-kilogramskih teletih so 
torej mešetar ji brez dela 
zaslužili po novega tisoča
ka! Nobena skrivnost ni, 
da so mešetarji kombije 
in celo avtobuse predelo
vali v bokse za živino, ka
dar pa je bilo nujno, so 
si zares lahko najeli še 
taksi — pa se jim je še 
splačalo! Z novim spora- 
zumom o oblikovanju cen 
živine jim bo morda le 
odzvonilo.

...vandrovček moj, kam bova vandrala midva nocoj}

Dobro desetino večji promet
Dolenjska turistična zveza 

je zbrala podatke o lanskem 
poslovanju gostinskih in tu
rističnih organizacij na Do
lenjskem. Medtem ko je bilo 
lani v Sloveniji skoraj 1,7 mi
lijona turistov in 4,525.800 
nočitev, je bilo na področju 
Dolenjske turistične zveze 
94.539 gostov, v hotelih pa so 
zabeležili 198.368 nočitev.

V primerjavi s 1968. letom 
se je na Dolenjskem lani pro
met povečal za 12 odstotkov, 
število nočitev pa za 19 od
stotkov. Zanimivo je, da se 
v zadnjem času večajo nočit
ve domačih gsotov, saj je bi
lo lani razmerje v prenočeva
nju domačih in tujih turistov 
60:32 v korist domačega tu
rizma Bržkone ostaja še na
prej samo hotel na Otočou ti
sti, kj ob leončnem izračunu 
pokaže več tujih kot doma
čih nočitev. Doba bivanja v 
naših turističnih središčih je 
ostala na lanski ravni: pove
čala se je za komaj dve dese
tinki odstotka zaradi narašča-

rnafelta

nja turističnega prometa v 
zdraviliščih.

Lani se je finančni promet 
v dolenjskem turizmu sicer 
povečal tudi količinsko, ne le 
na račun višjih cen, kljub te
mu pa se je dohodek malo 
zmanjšal, skladi pa so precej 
nižji. Cene surovinam so se 
dvignile, povečali so se obra
tovalni stroški in tudi osebni 
dohodlki.

Zanimivo je, da so se oseb
ni dohodlki dvignili za 14 od
stotkov, so pa s poprečjem 
1.046 dinarjev še vedno med 
najnižjimi, nevdomno pa pre
cej nižji od osebnih dohod
kov v negospodarstvu, indu
striji, prometu in drugih de
javnostih.

In kaj lahko pričakujemo 
od letošnje turistične sezo
ne? Prav gotovo bo promet 
spet narast el, vprašanje pa 
je, če bo temu primeren do
hodek in če bodo gostinska 
in turistična podjetja lahko 
ustvarila kaj več skladov kot 
lansko leto. Gostinci so zdaj 
zares v težavah, saj je na 
Dolenjskem veliko želja po 
novih hotelih, bazenih in dru
gih turističnih objektih, de
narja Pa ni. Razumljive so 
zato želje nekaterih, ki bi 
radi z združevanjem prišli do 
napredka.

NOVO V ZAD
NJIH DNEH

O STANOVANJSKEM PODJETJU RIBNICA

Lani so uspešno gospodarili
Lani so bile vse dejavnosti podjetja, z izjemo 
vrtnarije, donosne -  Gradijo tudi-pozimi in si 

tako podaljšujejo gradbeno sezono

S tanovanjsko  p o d je tje  R ibnica je  zaključilo  po
slovno leto  1969 z 8,100.000 din  celotnega dohodka. 
Vse dejavnosti — razen v rtnarije , ki izkazuje m anjšo  
izgubo — so poslovale donosno. Povprečni osebni 
dohodek zaposlenih je  znašal v lanskem  le tu  997 din, 
k a r je  precej več kot leto prej.

Prav gotovo je bila razsta
va vzornih pogrinjkov in ku
linarike, ki jo je pripravil 
novomeški šolski center za 
gostinstvo s svojimi učenci, 
odlična propaganda za raz
voj turizma na Dolenjskem. 
Turistično sodelovanje se je 
v tem primeru lepo izkaza
lo, saj so sodelovali domala 
vsi gostinski obrati, veliko 
zasebnih gostilničarjev pa si 
je razstavo vsaj ogledalo, če 
že niso pripravili pogrinjka, 
purana, torte ali česa dru
gega.

Vsekakor je veliko resni
ce v tem, da bi dolenjski tu 
rižem cvetel mnogo bolj kot 
doslej, če bi se gostinci ved
no tako {X)trudili, kot so se 
na tej razstavi. Pogrinjki so 
bili domiselni in lični, kuli
narični izdelki pa so vzbu
jali tek že ob gledanju.

Vreme pa 2al gostincem 
nagaja. Medtem ko se je po
mlad začela kot po naroči
lu, niso imeli hoteli od te 
nedelje prebite pare izletni
škega turizma. Sneg je pre
križal vse načrte turistov in

gostincev.

Najpomembnejša dejavnost 
podjetja je gradbeništvo. 
Gradbeno sezono jim je us
pelo podaljšati tu "  na zimski 
čas, kar je za podjetje zelo 
koristno. Letošnjo zimo so 
gradili prvič preko zime, in 
sicer na otoku Krku in v Po
reču v Istri- Druga pomem
bna dejavnost podjetja pa je 
enota za upravljanje s sta
novanji splošnega ljudskega 
premoženja-

Podjetje nima srednjeroč
nega programa razvoja, ker 
ga še pripravljajo. Kljub te
mu pa lahko povemo, da ne 
predvidevajo posebno velike
ga razvoja. Računajo na 150 
zaposlenih in še približno 
toliko sezonskih delavcev. 
Okrepila bi se predvsem 
gradbena dejavnost. Podjetje 
je lani uspešno sodelovalo z 
gradbenim podjetjem TE
MELJ. Sode1 ! e se je po
kazalo kot zelo koristno.

Še vedno ostaja odprto 
vprašanje opekarne. Vse ka
že, da je ne bodo obnovili. 
Zato pa razmišljajo o uved
bi kake druge dejavnosti. 
Vsekakor bi bilo škoda, če 
se zadeva z opekarno ne bo 
čimprej uredila, za kar pa se 
bodo morali zavzeti vsi od
govorni činitelji v občini.

Po predvidevanjih bo Sta
novanjsko podjetje ustvari
lo letos do 11 milijonov din 
celotnega dohodka. Računa
jo tudi, da se bodo delavci 
ustalili. Doslej so imeli naj
več težav zaradi nenehnega 
spreminjanja števila delav
cev (fluktuacije).

V izpopolnjen statut bodo 
vnesli priporočila 15- aman
dmaja- Tako bodo v podjetju 
zagotovljene pridobitve delav
skega samoupravljanja.

Letos manj delavcev 
v tujino

Do konca marca letos je 
odšlo z območj'a novome
škega zavoda za zaposlova
nje delat v tujino 30 delav
cev. Vsi so se zaposlili v 
Zahodni Nemčiji. Lani jih je 
odšlo vse leto 531, kar je bi
lo za 100 odst. več kot leto 
prej. Pri zavodu je prijavlje
nih zdaj okoli 100 ljudi, ki 
bi se radi zaposlili v tujini, 
zanimanje za takšno zaposli
tev pa je že občutno manj
še. Zavod ima zdaj ponudbo 
za zaposlitev 60 naših ljudi
v avtomobilski industriji in 
30 v gradbeništvu.

f*  * • v v
Sejmišča

Brežice: skoro 
vse prodano

Na brežiškem sejmu je bi
lo v soboto, 4. aprila, napro
daj 868 pujskov, prodali pa 
so jih 766. Kupci so plačali 
za mlajše pujske po 14.50 do
15 din kilogram, za večje pa 
po 8 din kilogram.

V Novem mestu 
slab promet

6. aprila je bil v Novem 
mestu sejem, na katerem je 
bilo naprodaj 468 pujskov 
in 59 glav govedi. Zaradi 
slabega vremena ni bilo do
sti kupcev. Pujske so pla
čevali po 200 do 620 din, pro
danih je bilo 287. Za vole 
so dajali 7 do 8 din za ki
logram, za krave 4 do 6 din 
kg, za mlado živino pa 6 do

-r J 7.80 din kg.

Letos novo na naših cestah
V časopisu  »Naše ceste« za m arec je  objav ljen  

sestavek »Kaj bo lotos novega na  cestah  v Sloveniji«. 
Po n ačrtu  bo letos oprav ljen ih  na slovenskih cestah  
za 85,045.425 din del.

V tem planu so naštete tu
di nekatere dolenjske ceste.
V prvi skupini »okrepitev 
asfaltnih vozišč« je cesta No
vo mesto—Soteska (1,521.000 
dinarjev). V skupini »moder
nizacija in rekonstrukcija« so 
našteti: priključek Šentjernej 
(450.000 din), žlebič—Sodraži
ca (528.000 din), Škofljica— 
Kočevje (priključki — 48.732 
din) in Soteska Podturn

(1,240.000 din). V zadnji sku
pini »objekti« pa še Grosup
lje—Vinica (usadi 145.619 din) 
in Brežice (most — 3,500.218 
din).

Ob zaključku sestavka je 
pripomba, da v naštetih zne
skih niso všteta sredstva, ki 
jih bodo prispevale občinske 
skupščine ali druge delovne 
organizacije.



Portret tega tedna

Podražitev mesa, ki naj 
bi bila osnova za normal
no preskrbo z mesom in 
obenem spodbuda za več
je pitanje goveje živine, 
je pravzaprav palica z 
dvema koncema. Vsaj ta
ko je pokazal bežen spre
hod po novomeških pro
dajalnah mesa.

Pri Mesnem prehrambe
nem podjetju so bili pred 
podražitvijo dokaj skrom
no založeni zlasti s tele
tino, pa tudi nekaterih 
kvalitetnejših kosov gove
dine nt biio zmeraj dobi
ti. Prvi teden po podražit
vi pa mesarji trdijo, da 
je izbira precej boljša in 
da je mesa dovolj. Za ta
ko stanje sta bržkone dva 
vzroka: prvi je v tem, da 
je izbira zdaj res večja 
kot pred podražitvijo, dru
gi pa v tem, da so ljudje 
kupili mani dražjega me
sa.

Pri Dolenjki, kot pravi
jo, posebnih težav pri iz
biri mesa občani niso po
znali. Zdaj, ko je meso 
dražje, je sicer število 
kupcev nekoliko manjše, 
opazili pa so, da po prvih 
dneh slabe prodaje nakup 
spet raste.

To Pa je razumljivo, ker 
občani pravzaprav nima
jo izbire: če hočejo meso 
jesti, so prisiljeni zanj 
odšteti več denarja. Prav 
gotovo pa drži, da bodo 
odslej še skrbneje preteh
tali, koliko mesa bodo ku
pili in kakšne kvalitete. 
Pri tem pa posebne izbi
re ni, ker Mesno pre
hrambeno podjetje mesa 
druge kvalitete ne proda
ja — vsaj na ceniku te 
kvalitete mesa nima.

21-227

Več kot sto avstrijskih strokovnjakov za papirno industrijo je 3. aprila obiskalo 
tovarno celuloze in papirja v Krškem. Ogledali so si potek proizvodnje in organi, 
zacijo dela. Tovarno že več let veže tehnično sodelovanje z avstrijskimi papirni
cami, ki ga nameravajo po zadnjem obisku še poglobiti. Gostje so obžalovali, ker 
polovica tovarne zaradi pomanjkanja lesa še vedno stoji. Na sliki: Ogled naprav 

za pripravo lesovine za papir. (Foto: Zalokar).

Z OBČNEGA ZBORA DKIT NOVO MESTO 4. APRILA V DOL. TOPLICAH

Zamisli za lastno pot v kmetijstvu
Obrazložitev inž. Milovana Zidarja, člana IS SRS -  Tudi društvo je pokli

cano, da prispeva svoj delež k napredku kmetijstva Dolenjske

Sobotnega občnega zbora društva kmetijskih in
ženirjev in tehnikov, ki združuje strokovne delavce 
v kmetijstvu z območja treh dolenjskih občin, se je 
udeležil tudi predsednik komiteja za kmetijstvo pri 
republiškem izvršnem svetu inž. Milovan Zidar in 
pripomogel h koristnosti tega srečanja.

Razumevanje za Cigane
Lepo razumevanje do reše

v a n j  ciganskega vprašanja 
je pokazala metliška občina 
6 tem, ko je brezplačno po
delila zemljo za gradnjo 
stanovanjskih hiš nekaterim 
ciganskim družinam, ki ure
jeno živijo in bi rade posta
vile svoj dom. Sklenjeno pa 
je, da zemlje, ki so jo dobili 
v dar, ne smejo prodati, ra
zen tega se bodo morali pri 
gradnji posvetovati s stro
kovnjaki, da bodo hiše lične, 
ker bo v bližini zgrajena no
va cesta.

V uvodni besedi je dose
danji predsednik društva 
Tit Doberšek opisal delo 
društva od zadnjega občne
ga zbora, ki je obsegalo 
predvsem strokovna preda
vanja in ekskurzije. Opozo
ril je na več,'o stanovsko za
vest ter na škodljiv odnos 
nekaterih vodilnih delavcev, 
ki podcenjujejo sodelovanje 
v društvu.

O konceptu razvoja kme
tijstva in živilske industrije 
v prihodnjih 20 letih v Slo
veniji je namesto napoveda-

POPRAVEK
V »Telefonu« nam jo je 

tiskarski škrat 2. aprila v 
14. številki neprijetno zago
del: namesto »novomeški ru
dnik svinca«, kot je bilo za
pisano, se mora pravilno 
glasiti »mežiški rudnik svin
ca«. Prosimo bralce, da nam 
napako ki je nastala po 
krivdi tiskarne, oprostijo!

UREDNIŠTVO

danega inž. Vilka Šterna, 
predstojnika ekonomskega 
oddelka kmetijskega inštitu
ta iz Ljubljane, .govoril so
delavec inž. Slavko Gliha. 
Udeležence je seznanil z 
obsežnim delom skupine, ki 
Je opravila mnoge izračune. 
Ti podatki in ugotovitve so 
bili uporabljeni pri sestav
ljanju tez o razvoju kmetij
stva .in samoupravnih odno
sov na vasi, o čemer je v to
rek razpravljal CK ZKS.

Inž. Milovan Zidar je po
jasnjeval teze, ki bodo v na
slednjih mesecih v javni 
obravnavi. Poudaril je, da 
sa ne smemo delati utvar 
o zahodnoevropski zaščiti 
kmetijstva, o njihovem 
agrarnem protekcionizmu, 
ki že povzroča hude glavo
bole tamkajšnjim vladam.

V zameno za tak način 
zaščite kmetijstva se je za
vzel za bol; ekonomski na
čin spodbujanja kmetijske 
proizvodnje, za povezovanje 
kmetijstva z živilsko prede

lovalno industrijo in trgovi
no. 2al je prav v tem Do
lenjska zaostala, vendar pa 
ji bližina večjih mest omo
goča, da bi lahko nadoknadi
la zamujeno.

V razpravi so sodelovali 
še Jože Pelko, inž. Janez 
Gačnik, inž. Alojz Metelko 
in inž. Drago Kotar. Na zbo
ru so izvolili nov 7-članski 
odbor, ki bo iz svojih vrst 
izbral novega predsednika.

M. L.

Razstava

„Zemlja je mačeha za denar“
Misel, ki zapeče kot žerjavica, in upanje v bolj.šo bodočnost

Med množico zagrenjenih in žalostnih 
izjav o garaškem kmetijstvu in o skopi 
zemlji, ki ji je treba dobesedno iztrgati 
pridelek, med odhajanjem v mesta in v 
tujino, med industrijske stroje, ki jih si
cer žuljave roke niso vajene — je izjava 
Semetove gospodinje iz trdne kmečke do. 
mačije, ki je za streljaj odmaknjena od 
stiske gimnazije v starem cistercijanskem 
samostanu, pravi preblisk, misel, ki za
peče kol žerjavica, in upanje v boljšo 
bodočnost.

»Mlada sem se priženila na grunt, če
prav sem vedela, da je kmetija žleht za 
denar, da je treba garaških rok in potoke 
znoja, trdnd voljo in veliko dela pa malo 
spanja: denarja pa ni: Kljub temu sem 
z veseljem zagrabila za delo in še vedno 
me stisne srce, ko vidim, kako so neka
tera polja v našfh krajih neobdelana, ka
ko se nekateri pehajo za cvenkom v me
stih, še huje, v tujini.

Glejte, denarja ni pri hiši kaj prida: 
toda nekaj strojev smo nakupili, nekaj jih 
še bomo, hiš0 bi radi dvignili in hleve 
uredili. Vse ne gr^ naenkrat — otroci so

odrasli in so odšli po svojih službah, mor
da bo kateri ostal doma in kmetoval, če
prav denarja ni preveč, pa smo z vsem 
preskrbljeni. Pred nikomer me ni sram 
pokazati shrambe, tudi v sodu imamo ve
dno domačega . . .  <r

Vidi se, da Semetovi gospodarijo na 
zemlji s srcem, zato je razumljiva njiho
va zagrenjenost, ko mladi odhajajo v svet, 
razumljivo tudi njihovo mnenje, da bi 
morali zapreti meje, ne pustiti mladih, 
da bežijo s kmetij v tujo industrijo, če
prav jim gre na tujem dostikrat slabše 
kot doma, pa morajo tudi tam trdo dela
ti.

Zares, ob tako žalostnih izjavah, ob 
zapuščanju kmetij in bežanju z zemlje je 
potrebno več Semetovih gospodinj, več 
takih misli, več pobud za reševanje kme
tijskih težav. Načrti o sodobnejšem go- 
ipodarjenju 'in o preusmeritvi kmetij so 
dobri, samo hitro jih je treba uresničiti. 
Hitro, kajti zdaj so na zemlji še ljudje, 
kot so Semetovi, ki jim ni vseeno, kak
šna usoda bo doletela zemljo in žuljave, 
zgarane roke. Zemlja je mačeha za denar, 
a prinaša blaginjo . . .

(Nadaljevanje s 1. str.)
ne in belokranjskih pisanic 
ter vezenin do ribniške su
he robe, vrteli pa so še 
strokovne farmo.

Vse to so razstavljali v so
boto in nedeljo, 4. in 5- 
aprila, v prostorih šolskega 
centra za gostinstvo, v sin
dikalnem domu in domu 
JLA. V baru kavarne na 
Glavnem trgu pa so mešali 
barske pijače.

Javnosti so se šolski cen
ter za gostinstvo s svojimi 
učenci kot organizator te 
prireditve ter vsi gostinski 
obrati, ki so svoje izdelke 
razstavljali, predstavili v naj
lepši luči. Nič čudnega, da je 
bil ob zaključku razstave di
rektor centra Marko Ivane
tič izredno zadovoljen, še po
sebno, ko je slišal pohvale 
iz ust strokovnjakov, da no
vomeški razstavi v republi
ki že dolgo časa ni bilo para. 
S tem pa je o kvaliteti 
razstavljenih izdelkov men
da povedano vse.

Teden RK pod ge
slom »Mir svetu«
6. aprila je bilo pri občin

skem odboru RK v Novem 
mestu področno posvetovanje 
predstavnikov občinskih od
borov RK na Dolenjskem, 
mentorjev in predstavnikov 
republiškega odbora RK o 
tednu Rdečega križa, ki bo 
od 3. do 10. maja pod ge
slom »Mir svetu«. V tem te
dnu bo obč. odbor RK orga
niziral 5. maja poulično zbi
ranje denarja v vseh občin
skih središčih, zbiranje de
narja na bencinskih črpalkah 
in zbiranje kolektivnih in po
sameznih podpornih članov 
RK. Na poštah bodo proda
jali znamke po 20 par, prav 
tako pa tudi na avtobusih in 
vlakih. 15. maja pa bo v 

'Ljubljani sprejem za zaslužne 
člane RK A. V.

J z  zraka 
je Dolenjska 

še lepša "

V prvih letih po vojni so 
se na travnikih za Maro
fom zbirali fantje ob sta
rem jadralnem letalu in 
na poseben način — rekli 
so »na gumo« — letali tu
di do 50 metrov visoko. 
Po vsakem poletu so mo
rali letalo iz doline prene
sti spet nazaj na hrib in 
ga pripraviti za naslednji 
polet, dokler se letalo 
končno ni razbilo. Tako se 
je končalo prvo povojno 
športno jadralstvo v No
vem mestu.

Spomini Jožeta Windi- 
scheja segajo prav v te 
čase. Takrat je vzljubil 
jadralni šport in ta nje
gova ljubezen se je z leti 
še stopnjevala. Ker pa je 
jadralstvo dolga leta le ži
votarilo, se je začel ukvar
jati z motornim športom, 
dokler se ni nekako pred 
sedmimi leti spet vrnil k 
jadralstvu. V zadnjih le
tih je tudj novomeški 
Aeroklub močno napredo
val in postaja eden izmed 
najmočnejših klubov v 
Sloveniji in Jugoslaviji. 
Jože Windischer je pono
sen, da je njegov član.

— Kaj vas veže na le
talstvo?

»To je težko povedati. 
Letalstvo je šport, ki zah
teva vsega človeka. Zbra
nost, resnost, natančnost 
in mirnost so pogoji, ki 
jih mora sprejeti vsak 
član, saj ga že najmanjša 
napaka lahko stane glavo. 
Toda mislim, da takega 
prijateljstva in požrtvoval
nosti ne najdemo v vsa
kem športu. Razen tega 
je to življenje na zraku in 
soncu i n . . .  težko je po
vedati, kako lepa je po
krajina z zraka. Naši lju
dje večinoma ne vedo, ka

ko zelo lepa je Dolenj
ska.«

— Kakor vem, ste že 
večkrat tudi tekmovali. 
Kolikokrat in kje?

»V Jugoslaviji sem bil 
na dveh državnih prvenst
vih v Celju in v Vršcu ter 
na slovenskih prvenstvih 
v Ptuju in Novem mestu. 
Kot član jugoslovanske 
ekipe sem sodeloval na ev
ropskem prvenstvu v 
dvosedih v Franciji in na 
svetovnem prvenstvu na 
Poljskem. Na teh prven
stvih sem videl in se na
učil marsikaj koristnega, 
kar bom lahko uporabil 
za delo v klubu.«

— Kdaj zaživi življenje 
na letališču?

»življenje na letališčih 
tudi pozimi ne zamre, le 
preseli se v hangar in de
lavnice, ker je treba letala 
pregledati, popraviti, oči
stiti in podobno. Ko vre
me spomladi postane ugo
dno, morajo biti letala 
že pripravljena za polete.«

— Kakšne načrte ima 
klub za letos?

»Kakor vsako leto bo
mo letos priredili tečaje 
za jadralno letenje, radi 
Pa bi oživili tudi padal
stvo. Poleg tega moramo 
že sedaj misliti na svetov
no prvenstvo leta 1974.«

— Kaj lahko še poveste 
o svojem klubu?

»S pomočjo Letalske 
zveze Slovenije, novome
ške občine in požrtvoval
nega klubskega vodstva 
smo dosegli lepe uspehe. 
Sedaj je vrsta na nas, da 
družbi, ki nam je to omo
gočila, z delom dokažemo, 
kaj zmoremo, in se ji ta
ko nekako oddolžimo.«

ANA VITKOVIČ

FOTOGRAFIJA TEDNA
Fotografije, ki smo jih dobili ta teden pravočasno v 

roke, So bile res tehnično dobre, vsem po vrsti pa je 
manj Ital ščepec soli — tiste, ki naredi posnetek enkraten. 
Torej ne soli v temnici, ampak soli v trenutku, ko je tre
ba pritisniti na sprožilec. Pravimo ji d u h o v i t o s t .  Zal 
take kemikalije ne prodajajo v nobeni drogeriji! In žal jo 
večkrat manjka tudi našim poklicnim fotoreporterjem, ki 
prav tukaj nimajo nobene prednosti pred vami. Celo na 
slabšem so, saj zaradi stiske s časom, ne merejo čivkati 
na najbolj ugoden trenutek za usodni »škljoc:«! Tu priča
kujemo »nekaj vec« prav od vas, ljubiteljev fotografije. 
Ta teden ni noben posnetek zaslužil nagrade, prepričani pa 
smo, da bo prihodnji ponedeljek (13. aprila) — že vse 
drugače . . .  Na svidenje! UREDNIŠTVO

POZIV
Ob praznovanju 25-letnice osvoboditve se 

tudi iniciativni sekretariat »VOS« za Slovenijo 
pripravlja, da:

1. dobi točen seznam viseh aktivnih udele
žencev nekdanje varnost no-obveščevalne službe 
(»VOS«) in tudi njihovih sodelavcev in

2. formira sedanjo domicilno republiško 
vodstvo ter pokrajinske in nižje forume ter 
rekonstruira takratne, medvojne.

Vse to zaradi zbiranja zgodovinskega gra
diva in sedanjega stanja teh zaslužnih kadrov.

Glede na to, da iniciativni sekretariat ne 
razpolaga z naslovi vosovcev, prosimo, da poš
ljete svoj naslov do 20. aprila 1970 na naslov: 
Združeno železniško transportno podjetje, 
Ljubljana, M. Pijadejeva 93 — za »VOS«.

Dodatna pojasnila lahko dobite preko tele
fona št. 313-044, interna 24-44, vsak dan, razen 
ob ponedeljkih in sobotah, od 9. do 13. ure.

Iniciativni sekretariat
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★
Socialistično usmer

janje informiranja je 
del družbene politike 
in razvijanje prakse 
rednega političnega 
dogovarjanja o dru
žbeno pomembnih 
vprašanjih na tem  
področju.

T e l e f o n i j a ,  s v e t a  v e d a  n a š a . . .
Na naš sestavek »Telefonija, sveta veda naša.. «, 

ki je bil objavljen v 12. številki 19. marca, smo dobili 
tale odgovor PTT podjetja iz Novega mesta:
Pisec v uvodu članka ugo

tavlja, da je danes laže priti 
na Luno, kakor telefonirati v 
Ljubljano, Posavje ali Belo 
kranno. S takimi ugotovitva
mi se »>a res ne moremo stri
njati. če se že postavljajo tr
ditve, potem jih je pač treba 
tudi dokazati. Sprejemljivi 
smo za kritiko, toda če je iz 
trte izvita, ni v redu. Da so 
bile večje težave pri vzpostav. 
Ijanju telefonskih zvez proti 
Ljubljani lam, tega ne bomo 
zanikali, toda od tega je že 
nekaj mesecev.

Naj navedemo nekaj podat
kov, ki dokazujejo naša pri
zadevanja za ureditev telefo
nije na področju glavne avto
matske centrale v Novem 
mestu.

Leta 1969 je podjetje za PTT 
promet v Novem mestu pove-

Direkcija za razvijanje 
poslovanja z občani pri 
Kreditni banki in hranil
nici v Ljubljani nas je 
opozorila na škodo, ki bi 
lahko nastala pri nadalj
njem razvoju denarnega 
varčevanja glede na čla
nek, ki smo ga o »Javni 
tajnosti hranilnih vlog« 
objavili 26. 3. 1970 med 
pismi bralcev. Članek nam 
je poslal eden izmed na
ročnikov našega lista v 
Kočevju, direkcija ome
njene banke pa odgovarja 
na pismo nepodpisanega 
bralca takole:

»Svojo trditev, da se krši
jo zakonski predpisi o tajno
sti hranilnih vlog, utemelju
je pisec s tem, kar banka ni 
poslovala v svojih prostorih 
ob okencih likvidature in 
blagajne tako imenovanih 
varnostnih pregrad, s kate
rimi bi ločili vlaganja in 
uslužbenca od nepoklicnih 
opazovalcev.

Ker zakonski predpisi o 
bankah in kreditnih poslih 
piscu članka niso znali ali 
pa jih napačno tolmači, pou
darjamo, da zakon o bankah 
in kreditnih poslih ne pred
pisuje za poslovanje s hra
nilnimi vlogami nikakršne 
posebne ureditve prostorov, 
ki bi ločili uslužbence od ko
mitentov bank, pač pa pred
pisuje, da so podatki o hra
nilnih vlogah poslovanja taj
nosti banke in da se obvesti
la o hranilnih vlogah smejo 
dajati le na pismeno zahtevo

čalo število medkrajevnih te
lefonskih zvez proti Ljubljani 
od 26 na 55, tudi proti Posav
ju smo v Krško povečali tele
fonske zveze od 11 na 22. 
Vključili smo še dodatne zve
ze na relaciji Krško — Breži- 
ce, medkrajevne zveze Sevni
ca — Krško pa smo vključili 
na zemeljski kabel. Zato ni 
težko dobiti medkrajevnih 
zvez, če je številka telefonske
ga naročnika prosta.

Junija bomo povezali Breži
ce in Novo mesto z 12-kanal- 
nim sistemom in rešili celot
no telefonijo v Posavju. V 
Sevnici bomo začeli postav
ljati novo avtomatsko centra
lo, da bomo lahko vključili 
več medkrajevnih zvez in no
ve naročnike v Sevnici.

Pred nekaj meseci so nasta. 
le težave proti Črnomlju in

sodišča.
Posebno še poudarjamo, 

da ne moremo istovetiti poj
ma hranilne vloge, ki je raz
vidna v banki, s pojmom 
hranilne knjižice, s katero 
razpolaga vlagatelj. Za taj
nost višine hranilnih vlog in 
za anonimnost vlagateljev 
jamči banka, ne odgovarja 
pa za tajnost hranilne knjiži
ce, ki jo hrani varčevalec.

Končno pa še pripominja
mo, da ni v Jugoslaviji ban
ke, poštne hranilnice, pošte, 
zadružne hranilnice ali druge 
organizacije, ki bi imela za 
poslovanje s hranilnimi vlo
gami separativno urejene 
prostore.«

OPOMBA UREDNIŠTVA: iz 
podružnice Kreditne banke 
in hranilnice v Kočevju so 
nas v zvezi z gornjim odgo
vorom še posebej opozorili, 
da lahko vsaka stranka na 
svojo željo in po potrebi vlo
ži ali dvigne večje vsote de
narja tudi v drugih uradnh 
prostorih banke, ne le pri 
blagajniškem okencu. Vsako 
tako željo strank v banki do
sledno upoštevajo, zato res 
ni strahu pred odkrivanjem 
tajnosti hranilnih vlog, ki so, 
kot smo pravkar prebrali, z 
zakonom zajamčene.

Upamo, da je zadeva s tem 
dovolj pojasnjena in ureje
na, znano pa je tudi, da vse 
naše banke uživajo ugled in 
vse zaupanje vlagateljev ter 
drugih svojih poslovnih pri
jateljev.

UREDNIŠTVO LISTA

Metliki; danes zaostajamo za 
potrebami. Nekaj izboljšav 
bomo uredili v kratkem, tele
fonijo pa bomo dokončno re
šili v prihodnjem letu. Lani 
smo izboljšali tudi telefonske 
zveze proti Straži in Mimi, 
ker smo vključili nove ka
nalne telefonske sisteme.

V krajevni telefoniji v No
vem mestu so nastale težave 
v zadnjem času. Mesto se hi
tro razvija, kabelska telefon
ska mreža pa je bila položena 
že 1961. leta. Zato danes ne
katera podjetja nimajo dosti 
telefonskih zvez.

Lani smo začeli ponovno 
urejati telefonsko krajevno 
mrežo v Novem mestu, in si
cer na Znančevih njivah. Le
tos bomo dela nadaljevali na 
Grmu, proti Irči vasi in v no
vem naselju proti Šmihelu 
ter predvsem proti Ločni, če 
se bomo sporazumeli z upo
rabniki ob Zagrebški cesti, 
bomo uredili tudi to težavo. 
Kabliranje po Novem mestu 
še ni dokončano, ker dobavi
telj ni pravočasno dobavil tt 
kablov. Z nekaterimi podjetji 
pa kljub našim prizadeva
njem ne moremo rešiti težav, 
se »)ravi stalne dostopnosti do 
njihovih central.

Iz naših pojasnil je razvid
no, da se trudimo, da bi zado
voljili telefonske naročnike, 
toda vedno nam to ne uspe, 
in ne samo po naši krivdi. 
Potrebe rastejo hitreje od na
ših možnosti. Zaradi čakanja 
na prosti znak telefonske cen
trale v Novem mestu pa da
jemo pojasnilo, da bo to de
loma urejeno, ko bo izšel no
vi imenik; takrat bomo neka
terim naročnikom spremenili 
telefonske številke. Vključili 
bomo tudi novo opremo v 
Novem mestu.

PTT PODJETJE 
NOVO MESTO

N I N U J N O ,
da se uredništvo Dolenj
skega lista strinja z vse 
mi sestavki, ki so objav
ljeni na tej strani — K 
prispevkom, ki |ih pošilja
te za objavo v našem te 
dniku. pripišite svoj celi 
naslov, sicer n« pridejo v 
poštev za tisk Na poseb 
no željo pisca lahko osta
ne njegovo pravo ime za 
javnost tajno (podpisali 
ga bomo s kraticami ali 
kako drugače). vsekakor 
pa je pred sodiščem za 
resničnost napisanega od
govoren predvsem sam

UREDNIŠTVO DL

Š e  o  t a j n o s t i  h r a n i l n i h  v l o g

F r a n c  Š k o f  - 5 0  l e t  
in  s r e b r n a  p o r o k a

Franc škof iz Novega mesta 
je bil 1. aprila star 50 let, 8. 
aprila pa je slavil 25. oblet
nico poroke. Bržkone ga ni 
treba predstavljati, saj ga po
znamo domala vsi borci Do
lenjske.

Franc je bil najmlajši otrok 
kmečke družine, ki je štela 
deset otrok. Pred vojno se je 
tri leta učil krojaštva, preden 
se je pridružil partizanski 
borbi za osvoboditev, pa je 
bil dve leti krojaški pomoč
nik. Junija 1942 je bil sprejet 
v Komunistično partijo. Ce bi 
hoteli našteti vse njegove po
litične funkcije, bi bilo našte. 
vanje predolgo. Med drugim 
je bil intendant v nekaj bri
gadah.

Zdaj že osem let dela pri 
občinskem združenju ZB: ju
nija letos bo odšel v zasluženi 
pokoj. Ker je bil navajen tr
do delati, pravi, da se bo zdaj 
posvetil obdelovanju vrta.

še posebej je zanimiva par
tizanska poroka Franca in 
Marije: poroko so pred 25 leti 
slavili v uniformaht se vozili 
na vozu, vmes so se streljali 
z ustaši in mislili na lepšo 
bodočnost — konec vojne je 
prišel samo nekaj tednov po
zneje.

Ob dvojnem jubileju mu 
lahko zaželimo le veliko sreče 
še za naprej.

MILOVAN DIM1TRIO

Z d a j  p a  k o r a k  n a p r e j !

ben!) takega dogodka ob
javljen v časopisu, zadeva 
še ni rešena. To nam med 
drugim potrjuje tudi dej
stvo, da se doživetja te vr
ste ponavljajo, čeprav jih 
že dve leti žigosamo po ča
sopisu.

Zakaj nam ne pošiljate 
več pohvalnih mnenj? člo
vek doživi razen hudega 
vedno tudi kaj lepega, kaj 
pravite?

Zlasti pa nas in druge 
bralce zanimajo odnosi 
med ljudmi. Nesporazumi 
niso vedno posledica tre
nutne jeze tistih, ki se v 
njih srečujejo. Zavedajte 
se: le nerazpoloženi spre
vodnik bo nahrulil potni
ka! Slabi odnosi pa so la
hko tudi posledica hujših 
stvari: krivic na delovnem 
mestu, nereda v podjetju 
ali v okolju, kjer živite, 
slabe obveščenosti, tega, 
da si kdo lasti pravice od
ločanja, ki mu ne gre itd. 
Takšne stvari bi morale 
najti odmev na vaši stra
ni v listu in o takšnih stva. 
reh bi morali v svojih se
stavkih odločno in pošteno 
povedati svoje mnenje.

To se dogaja v mnogih 
podjetjih, v krajevni skup 
nosti, v soseski, povsod, 
kjer živijo ljudje. Zlasti ta
krat, kadar se del ljudi za
vzema za napredek, del 
ljudi pa iz različnih vzro
kov temu nasprotuje! Va
ša stran v listu naj bo za
to namenjena opisu resni
čnega življenja in tegob in 
ne samo stresanju jeze 
nad tistimi, ki so vam pri
zadejali manjše krivice. 
Vabimo vas, naredite ko
rak naprej v tej smeri in 
pišite nam o tem! Vsakič 
povejte, kje se dogaja, kar 
opisujete in se vsaj v pi
smu podpišite s celim i- 
menom! Pričakujemo vašo 
pošto in sodelovanje!

UREDNIŠTVO

»To stran ste napisali 
sami!« je napisano na vrhu 
te strani. Prvič je izšla v 
tej podobi 14. marca 1968 
v številki 11 in odtlej iz
haja že dve leti. Porodila 
se je iz poprejšnje občas
ne rubrike »Pisma uredni
štvu«.

Za stran, ki jo prepušča
mo vam, bralci, in vaše
mu pisanju, smo se odlo
čili zaradi več stvari. Po
glavitna je bila prav goto. 
vo želja, da bi DOLENJ
SKI LIST res postal jav
na tribuna, v kateri lahko 
bralci povedo po svoje tu
di tisto, kar sicer ne bi 
prišlo do novinarskega u- 
šesa in peresa. Na tej stra
ni smo hoteli objavljati tu
di mnenja, ki se ne uje
majo z našimi ali s tisti
mi, ki jih izoblikujejo raz
ni družbeni organi.

Vodila nas je torej iskre
na želja pritegniti k sode
lovanju v listu kar največ 
ljudi in ujeti pri tem tudi 
odmeve na naše pisanje.
V tej želji nismo popolno
ma uspeli, toda na tej stra
ni so bili v dveh letih že 
objavljeni mnogi vaši dra- 
goceni prispevki. Dragoce
ni predvsem zato, ker ste 
s poštenim očesom in ob
čutkom za mero v njih ve
likokrat odločno povedali 
tudi to, s čimer se ne stri
njate. Zelo dobro namreč 
vemo, da tam, kjer je vse 
prav, navadno ni demokra
cije. Demokracija se pora
ja v boju mnenj in zato 
smo vam bili vedno hva
ležni zlasti za kritične pri
spevke.

Po dveh letih sodelova
nja menimo, da je prišel 
čas, ko bi morali narediti 
korak naprej, še vedno 
dobivamo precej vaših pri
spevkov, ki jim pravimo v 
uredništvu »sprevodniški«. 
Gre za sestavke v katerih 
pisci stresajo svojo užalje
nost zaradi majhnih krivic 
in podobnih drobnjarij. 
Takšnih prispevkov nismo 
zavračali in smo jih objav
ljali. Menimo pa, da je v 
naši družbi vsakomur na 
voljo dovolj rednih poti, 
Po katerih lahko dobi za
doščenje za neposredno 
krivico, ki se mu je pri
petila. Saj s tem, da je o- 
pis (žal navadno zelo ose

POMLAD OB TEMENICI
(Foto: Polde Grahek)



SEJA OBČINSKE SKUPŠČINE GROSUPLJE

Krpanje cest 4. reda je predrago
Skupščina je po daljši razpravi zavrnila sprejem načrta vzdrževanja cest 

4. reda, ker bi krpanje 1 km ceste stalo kar 4.912 din

Ta del Velikih Lašč je  najbolj blaten, zato so se vaščani odločili, da ga bodo letos 
asfaltirali. Največ denarja bo prispevala krajevna skupnost, ki ga je v ta namen 
že lani nekaj prihranila. Del stroškov pa bodo poravnali lastniki bližnjih lokalov 

in vaščani, ki tu živijo. (Foto: Sever).

Letos dokončana krožna cesta

V sredo, 25. m arca popol
dan, je  bila v Grosupljem  
seja občinske skupščine, na 
kateri so  odborniki sprejeli 
načrt dela skupščine za le 
tos, sklepali so  tudi v finanč
nem  načrtu tem eljne izobra
ževalne skupnosti, zaključnih  
računih in načrtih skladov 
ter obravnavali delo kom u
nalnih organizacij — Stano
vanjsko kom unalnega podjet
ja Grosuplje in komunalnega 
podjetja Univerzal iz Ivančne 
gorice.

Najzanim ivejši del seje je 
bilo obravnavanje dela ko
munalnih delovnih organiza
cij in njihovi načrti za le
tos. K delu in načrtom  sta 
novanjsko kom unalnega pod
jetja Grosuplje odborniki ni
so  im eli bistvenih pripomb, 
živahno razpravo pa je vzbu
dilo poročilo o delu kom u
nalnega podjetja Univerzal 
iz Ivančne gorice, ki skrbi 
za vzdrževanje cest 4. reda. 
Iz delovnega načrta za letos 
je razvidno, da bo podjetje 
potrebovalo za redno vzdrže
vanje 9,32 cestarja, na vsa
kega 9,48 kilom etra ceste. 
Skupni stroški rednega vzdr
ževanja 88,4 kilom etra cest 
bodo 434.142 din ali 4.912 di
narjev na kilom eter. Odbor
niki so  tako izvedeli, da je 
krpanje cest silno draga za
deva. Pri porabi materiala so 
namreč upoštevali najnižjo 
količino gramoza za 1 ms ce

ste  v letu dni, to je  eno lo 
pato skupaj s posipanjem  
proti poledici!

Dejanske potrebe so  precej 
večje, Odbornik iz Dobrepolj 
je  povedal, da se nikakor ne 
more strinjati s  strošk i za 
cesto  Krka — Ho evje — Do
brepolje v m inulem  letu, ko 
naj bi kilom eter ceste stal 
3.860 din. Cestarji sx> baje 
delali na cesti preko 3.000 ur, 
porabili 170 kubikov gramo-

Višnjegorci 
protestirajo

Odbornik Pavel Groznik je 
na občinski seji razpravljal 
o regulaciji potoka Višnjica, 
ki poplavlja in povzroča 
škodo. Lani je bilo s pred
stavniki Vodne skupnosti 
Sava dogovorjeno, da bodo 
namenili za regulacijo stru
ge G rosupeljščice ali V išnji
ce 104.000 din, izdelani pa so 
bili tudi potrebni načrti in 
dano zagotovilo, da bo dela 
m ogoče opraviti. Letos pa so  
začeli z regulacijo V išnjice v 
spodnjem  toku. Prebivalci 
Višnje gore so na nedavnem  
zboru volivcev z nezadovolj- 
stom  sprejeli to odločitev, 
ker bo zdaj Višnjica v svo
jem  zgornjem toku, to je na 
njihovem  območju, povzro
čala še večjo škodo.

za, cesto pa plužili sedem 
najstkrat. Povedal je , da je  
bila cesta večji del leta ne
prevozna, da se  ljudje sprar 
tu jejo , kje so cestarji, da je  
podjetje prav gotovo vsaj 
polovico stroškov preprosto  
pripisalo! Podobne pripom be 
so  im eli tudi odborniki iz  
večine drugih krajev.

Predstavnika podjetja Uni
verzal žal ni bilo na seji, da 
bi odbornikom  odgovoril na 
vprašanja. Odborniki so  m e
nili, da je treba vzdrževanje 
cest poceniti, poostriti kon
trolo nad delom  cestarjev in  
program vzdrževanja cest 4. 
reda bolj utem eljiti. Zato so  
sprejem  tega programa od
ložili na prihodnjo sejo.

-vec

Statut šole v Stični 
potrjen

Občinska skupščina je na 

zadnji seji potrdila statut 

osnovne šole Šentvid pri 
Stični. Sprem enjeni ustavi 
prilagojeni statut je  bil pred- 
tem v javni obravnavi v ko 
lektivu, pregledala pa ga je 

tudi občinska kom isija za 

statute. V občini je 31 delov
nih organizacij, ki morajo 

dopolniti statute.
-v ec

Povezovala bo rojstne kraje velikih mož -  Za gradnjo in vzdrževanje cest 
ter vodovodov bodo na območju Velikih Lašč porabili 200.000 din

Pred k ra tk im  je  imela vaša 
kra jevna  skupnost sestanek. 
O čem ste se pogovorili?

— Sestanek je bil za vse 
krajevne skupnosti na obm ot- 
ju  naše km etijske zadruge. 
Udeležili so  se ga tudi posla
nec Janko Rudolf, veterinar
sk i inšpektor in predstavniki 
občinske skupščine.

Na njem  sm o izrazili neza
dovoljstvo, ker hočejo ukiniti 
našo klavnico. Ljudje so  raz
burjeni. Razumejo, naj bi 
6trogi predpisi veljali za klav
nice, ki koljejo za izvoz, za 
m anjše pa m enijo, naj bi ve
ljali manj strogi. Km etje so  
prepričani, da bi bilo  z do-

Raščica poplavlja
Po m očnejšem  deževju ali 

odjugi rečica Raščica pre
stopi strugo in  poplavlja. 
Največkrat zalije nekaj sto  
m etrov ceste m ed naselje
m a Raščico in Ponikvami, 
kjer je nato za nekaj dni 
onem ogočen promet. Kadar 
m očno dežuje, ne svetujem o  
potovanja v Dobrepolje, ra
zen če naredite 50 km dolgo  
pentljo preko Cušperka, 
Grosupljega in Škofljice.

Rečico Rašico je  treba 
regulirati in osušiti zam oč
virjena zem ljišča ob njej. 
Za ta dela naj bi uporabili 
denar, ki ga plačuje to ob
m očje v obliki vodnega pri
spevka.

L. S.

O b isk a li sm o  A lo jza  V en tu rin ija , p r e d se d n ik a  k ra 
je v n e  sk u p n o sti  V e lik e  L a šče , in  s e  z  n j im  p o g o v o r ili  
o  n e k a te r ih  za d ev a h  teg a  o b m o čja .

Alojz Venturini, krojač iz 
Velikih Lašč, je predsed
nik domače krajevne 
skupnosti. (Foto Primc)

sledno uveljavitvijo zakona 
m eso dražje, onem ogočeni bi 
bili zasilni zakoli in podobno. 
Vse to bi km ete spravilo v še  
težji položaj.

K a j  ste se pa pogovoril i o 
kom una ln ih  zadevah?

— Letos bi radi uredili pri
ključek na križišču v Laščah. 
Zanj ima krajevna skupnost 
pripravljenih 30.000 din, nekaj

bo verjetno prim aknila ob
činska skupščina, za pomoč 
pa bom o zaprosili tudi repub
liški cestni sklad.

K o lik o  denarja  boste letos 
dob il i  za u re jan je  kom una ln ih  
zadev na obm očju  vaše k ra 
jevne skupnosti?

— 112.000 din bom o dobili 
za ureditev 400 m ceste Pod
sm reka—Grič in gradnjo m o
stu na Griču. Tako bom o do
bili krožno cesto, ki bo po
vezovala rojstne kraje velikih  
slovenskih kulturnih mož.
55.000 din bom o dobili za red
no vzdrževanje cest in potov,
25.000 din pa za gradnjo vodo
vodov, od tega 5000 din za 
Retje in 20.000 din za Karlo- 
vico. Denar za vzdrževanje 
potov bom o razdelili na prvi 
seji našega sveta krajevne 
skupnosti. J. P.

DVE S TURJAKA
■  ■  ■  MLEKO ODKUPUJEJO 

Ljubljanske mlekarne od 1 apri. 
la tudi na območju Turjaka. Od
kupna postaja za vasi Laporje.
Mali Osovnik in Prazniki je ob 
cesti v bližini Turjaka. V začetku 
računajo, da bodo na tem območ
ju odkupili 150 1 mleka na dan, 
kasneje pa več. Dolej so nekateri 
kmetje s Turjaka in okolice vo
zili mleko z avtobusom na od
kupno postajo v Velike LaSče,
pri čemer jih je prevoz veljal 
približno 2 1 mleka.

■  ■  ■  MOČNA KRMILA je 
kmetijska zadruga Velike Lašče 
začela prodajati tudi na Turjaku. 
Ta krmila zelo ugodno vplivajo 
na mlečnost krav. Prav mleko pa 
je poleg zobotrebcev glavni vir 
dohodka prebivalstva tega ob
močja. Druge pridelke namreč
uničujejo hude zime, slana in 
divjad. Kmetje so  zato prisilje
ni, da se preusmerjajo na pro
izvodnjo mleka in pitanje živine.

Vaščani iz Podpeči pri Dobrepoljah razpravljajo o vodi (Foto: L. Sever)

Dve rešitvi za 
»MODNA 

OBLAČILA«

DOBREPOLJE -  REFERENDUM ZA VODOVOD

Samo voda bo pomagala
Na sestanku prisilnega 

upravitelja podjetja MODNA 
OBLAČILA in predstavnikov 
občinskih skupščin, na ob
m očju katerih im ajo MO
DNA OBLAČILA svoje obra
te, so  ugotovili, da ima pod
jetje 16 m ilijonov din izgu
be. V poštev prihajata sam o  
dve rešitvi: prisilna porav
nava ali pa stečaj. Udeležen
ci so  se  sporazum eli za pri
silno poravnavo in  im enova
li kom isijo, ki bo takoj za
čela pripravljati prisilno po- 
obravnavo.

Vodovod je pogoj za zdravje in napredek vse 
doline. Tega se zavedajo Dobrepoljčani

Občani Dobrepolj si želijo  
pitne vode, hkrati pa se tudi 
bojijo stroškov, ki jih čakajo 
pri gradnji vodovoda. Kateri 
izvir uporabiti? Ali onega pod 
pokopališčem  ali v jam i v 
Podpeči, ker sta edina? Osta
ne še struga Raščice in baja
lica, s  katero so  v starih ča
sih  iskali vodo.

O vodi razpravlja že 60 let, 
nesoglasja in veliki stroški pa 
so  vedno preprečili gradnjo 
vodovoda. Prebivalci se zave
dajo, da brez vode ni zdrave
ga življenja in da se  brez te
ga tudi industrija ne more 
razvijati. To velja za obe ap
nenici in za obrat ISKRE v 
Predstrugah, kjer bi se lahko 
zaposlilo več ljudi kot doslej.

Načrte in raziskave, izdela
ne pred vojno, so  obnovili 
pred nekaj leti. Vodovod bo
do gradili v več stopnjah  
Najprej bi napeljali sam o  
glavni vod od zajetij nad Ro

bom , preko Raščice, Ponikev 
in Vidma do Kom polj, kar bi 
sta lo  blizu 3 m ilijone din. Ko 
bi bilo to narejeno, pa bi na
peljali vodo po vaseh. Jarke 
bi izkopali s  stroji, ker je ce
neje.

O tem okvirnem  načrtu že 
razpravljajo na zborih obča
nov po vaseh in ga dopolnju
jejo. Z najboljšim i predlogi 
bodo seznanili občane še pred 
referendum om  o krajevnem  
sam oprispevku. Z 2-odst. sa 
m oprispevkom  bi okoli 800 
delavcev, upokojencev in 
obrtnikov skupaj s  km eti, ki 
bi prispevali 5 odst. letnega 
katastrskega dohodka, zbralo 
v treh letih kakšnih 600.000 
din. Za tisto, kar bi manjkalo, 
bi občina najela kredite. Raz
voj in prihodnost dobrepolj
skega konca sta zdaj odvisna  
od odločitve prebivalcev.

LOJZE SEVER

Predavanja o vzgoji otrok
Največ težav v šoli je z učenci, za katere se 

starši ne zanimajo dovolj

V osnovni šo li »Primoža 
Trubarja« v Velikih Laščah 
6 0  te dni zaključili predava
nja o vzgoji. Nam enjena so  
bila staršem , ki im ajo otroke 
v šoli. Prva skupina preda
vanj za starše učencev iz niž
jih  razredov je bila že proti 
koncu lanskega leta, za starše  
učencev višjih razredov pa 
letos. Skupno je bilo 30 pre
davanj. Predavali so  zdravni
ki. psihologi in drugi preda
vatelji delavske univerze »Bo
ris Kidrič« iz Ljubljane.

Udeležba je bila kaj različ
na. Včasih je bilo staršev m a
lo, drugič spet toliko, da 
je prim anjkovalo prostora. 
Obisk so  otežile slabe prom et
ne in vrem enske razmere ter 
velika oddaljenost. Nekateri 
starši so  redno prihajali na 
predavanja, drugih pa kljub  

vsakokratnim  osebnim  obve
stilom  ni hllo, čeprav so  na
svetov in navodil o vzgoji ze
lo potrebni. Znano je, da je 
največ težav z učenci, za ka
tere se starši ne zanimajo. Ti 
im ajo tudi slabe učne uspehe.

Sam a predavanja niso do
volj, zato so  si starši nakupili 
knjižice o vzgoji, v katerih  
najdejo navodila za premago
vanje težav pri vzgoji otrok. 
Te knjižice so  v šoli še na 
razpolago. L. S.

Tečaj o zaščiti
štab  za civilno zaščito pri 

krajevni skupnosti Velike  
Lašče je v  februarju in mar- 
ou organiziral tečaj za ga
silsko - tehnično skupino. 
Udeležilo se  ga je  45 čla
nov. Predavatelje je preskr
bela delavska univerza »Bo
ris Kidrič« iz  Ljubljane. Te
čajniki so  se  seznanili z na
čeli civilne zaščite, RBH za
ščito, prvo pom očjo, protipo
žarnimi ukrepi, gašenjem  po
žarov itd. Ob zaključku 60- 
um ega tečaja, združenega z 
vajam i, bodo udeleženci 
opravljali izpite. L. S.



■ Stare deske stran, nove pa je 
treba pribiti na 120 m dolgem mo
stu na Krki v vasi Otočec. Nova 
nosilnost mosta bo 15 ton ter bo 
usposobljen za težji promet (slika 
na vrhu levo). ■ Kapetan Janđrić 
tudi med »delovnim časom« pokra
mlja z domačini, iti so se največ, 
krat zanimali, kdaj bo most uspo
sobljen. Nekaj podobnega je vpra
šala tudi gospodinja, ki ni mogla 
mimo, da ne bi malce poklepetala 
(na vrhu desno). ■ V kamnolomu 
90 vojaki nalomili toliko kamna, da 
ga tovornjak sproti ni mogel odpe
ljati. Pcleg tega pa so imeli še ve
dno toliko časa, da so se pripravili 
na slikanje (zgoraj desno). Si Ka
menje se je lomilo kot steklo, zaito 
ni težko dolo pri končnem urejanju 
ceste, ki so jo prevzeli tisti, ki 
imajo več potrpljenja (zgoraj levo).
■ Starejši vodnik Milan Spasevski 
usmerja buldožer, da ne bi vzel pre
več njive. Kmetje radi odstopijo 
zemljo, vendar pa go pri tem do
sledni (v sredini desno). ■ Brez 
širokih odločnih kanalov ni dobre 
ceste ... Kapetan Janđrić je pove
dal, da 90 ravno kanalom posvetili 
največjo pozornost (v desnem sp a 
njem kotu) 9 Predsednik krajevne 
skupnosti Otočec Franc Kirn v ra
zgovoru z vodjo del kapetanom Ha- 
domirjem Jandrićem in starejšim 
vodnikom Milanom Spasevskim. 
Franc Kirn je največkrat obiskal 
vojake pri delu in je bil poleg ka
petana Jandrioa nekakšen tehnični 
vodja del (spodaj desno).

F O T O  Z A P I S  

S L A V K O  D O K L

S p e t  t r d e n  j e  o t o š k i  m o s t

Vojaki polkovnika Jožeta 
Nagodeta iz novomeške gar
nizije so za nekaj dni vzeli 
v deLo most čez Krko v vasi 
Otočec in cesto med nase
ljem Otočec in Ratežem. In- 
ženirci pod strokovnim vod
stvom kapetana Radomirja 
Jandrića so kljub muhaste
mu marčevskemu vremenu 
lepo napredovali. Čeprav vsa 
dela še niso končana, je kra
jevni skupnosti veliko poma
gano, saj jim zdaj ne bo tež
ko napraviti še preostalega.

Polkovnik Nagode je pove
dal, da so se njegovi vojaki 
lotili tega objekta zato, ker 
je povsem odgovarjal progra
mu njihovega usposabljanja. 
Razen tega jim je šel na ro
ke tudi letni čas', saj so vo
jaki lahko spali v vojašnici. 
Končno je polkovnik omenil, 
da so dolžni pomagati novo
meški občini in njihovim ob
čanom.
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K o s t a n j e v i c a :  
» Z l a t a  m l a d i n a «
V soboto, 11. aprila ob 

19.30, bo v okviru prireditev 
XV. dolenjskega kulturnega 
festivala gostovalo v domu 
kulture v Kostanjevici Me
stno gledališče ljubljansko 
z najnovejšim delom sloven
skega dramatika Igorja Tor
karja »Zlata mladina«. Pred
stave se bo udeležil tudi av
tor igre in se bo pred začet
kom pogovarjal z dramatur
gom Lojzetom Filipičem o 
nastanku, namenu in pome
nu te svoje najnovejše stva
ritve. Predstava bo samo za 
obiskovalce, starejše od 18 
let. Vstopnice bodo ve3 te
den v prodaji v kostanjevi- 
ški trafiki, lahko pa jih obi
skovalci naročijo [po telefo
nu na št. 19, Kostanjevica.

A k v a r e l i s t  P e t e r  
A d a m i č

V torek zvečer so v Do
lenjski galeriji v Novem me
stu odprli zanimivo slikar
sko razstavo . Peter Adamič, 
akademski slikar iz Ljublja
ne, je novomeškemu občin
stvu pokazal izbor slik, akva
relov in olj, nastalih v zad
njem času. Andrej Pavlovec 
je o Adamičevih akvarelih za
pisali, da so kot lirično ubra
ne pesmi.

O to č e c :  t r e t j i  z b o r 
p ro s v e tn ih  d e la v c e v

Tradicionalni tretji zbor 
prosvetnih delavcev iz novo
meške občine bo 11. aprila 
na Otočcu. Predvideni so 
trije referati: dr. Franc Pe- 
dičetš bo govori o posveto
valnem delu in svetovalnih 
službah, Ludvik Zajc, pred
sednik izvršnega odbora re
publiške izobraževalne skup
nosti in zvezni poslanec, bo 
povedal več podrobnosti o 
sanaoiji slovenskega šolstva, 
Veljko Troha, predsednik 
TIS, pa bo udeležence se
znanil s financiranjem vzgo
je in izobraževanja v novo
meški občini.

Istega dne bodo imele taj
nice in računovodkinje iz 
vzgojno-izobraževalnih za
vodov v otoškem gradu pre
davanje o finančnem in 
administrativnem poslova
nju šol (predavatelja: Tone 
Golobič iz SDK in Ivica Ka
petan iz ESŠ). Snažilke in 
hišniki iz šol pa se bodo te
ga dne zbrali v Šmarjeških 
Toplicah, kjer jim bo sani
tarni inšpektor Franci Mrzel 
iz Novega mesta predaval o 
higienskem urejanju šolskih 
prostorov.

PRED IZOBRAŽEVANJEM ZAPIRAJO VRATA

P r i d i t e ,  k o  b o  d e n a r  z a  t o !

Slab odnos delovnih in drugih organizacij do izobraževanja odraslih posta
vil na kocko nadaljnji obstoj delavske univerze v Brežicah

Slab, nerazumljiv in s sodobnimi potrebami ?n 
zahtevami po znanju nezdružljiv odnos do izobraže
vanja odraslih (predvsem iz delovnih organizacij) 
je privedel brežiško delavsko univerzo v krčevit boj 
za obstanek. Ustanova, ki je sicer samostojna po
slovna enota pri zavodu za kulturo, je ostala ob 'e- 
tošnji delitvi proračunskega denarja praznih rok, 
razen prazne blagajne pa ima tudi več neporavna
nih’ računov iz minulega leta.
Vse te ugotovitve so hudo 

zaskrbele tudi udeležence po
sveta, ki ga je zavod za kul
turo sklical v imenu delavske 
univerze v torek, 31. marca. 
Takoj pa je treba povedati, 
da je prišlo na posvet bore 
malo tistih, ki so pred leti 
botrovali ustanovitvi delavske 
univerze, zato tudi ni bilo sli
šati mnenja predstavnikov 
političnih organizacij.

Na posvetu so ugotovili, da 
so za nadaljnji obstoj delav
ske univerze tri možnosti: da 
ostane ta še naprej pri zavo
du kot njegova samostojna 
poslovna enota; da se osamo
svoji ali da se združi s krško 
in sevniško tovrstno ustanovo 
v novo, kadrovsko boljšo de
lavsko univerzo, ki bi oprav
ljala naloge za celotno Spod
nje Posavje.

Tilka Blaha, predsednica 
zveze delavskih univerz Slo
venije, je menila, da bi bilo 
smotrneje razpravljati o zdru

ževanju in ustanoviti delavsko 
univerzo, ki bi pridobila tu
di pogoje za verificiranje 
(priznanje). Poudarila je, da 
bi bila medobčinska ustanova 
tudi bolj kos nalogam, ki jih 
bo od delavskih univerz za
hteval novi zakon.

Udeleženci posveta, med 
drugim tudi predsednik ob
činske skupščine Brežice Vin
ko Jurkas, so se strinjali s 
tem predlogom, poudarili pa 
so, da posebna komisija pri 
medobčinskem svetu ZK za 
Spodnje Posavje že dalj časa 
pripravlja gradivo o smotrno
sti združevanja delavskih uni
verz. Dodali pa so, da je tre
ba kljub temu proučiti še 
druge možnosti za delavsko 
univerzo v Brežicah, pred
vsem pa, ali bi bila ta lahko 
še naprej pri zavodu za kul
turo in ali bi lahko imeli sa
mostojno tovrstno ustanovo. 
Menili so, da bi se morali še
le na podlagi vsestransko

T a m b u r i c e  i n  f o l k l o r a

Nastop PD »Oton Župančič« iz Artič z belokranj
skimi in gorenjskimi plesi ter pesmimi

Zadnjo marčevsko nedeljo 
je priredilo prosvetno društvo 
»Oton Zupančič« v Artičah za 
obiskovalce iz svoje in sosed
njih vasi lepo kulturno popol
dne s pesmimi in plesi Bele 
krajine in Gorenjske. Nasto
pili so: pevski zbor, folklorna 
skupina in tamburaški orke
ster — skupaj okoli 40 ljudi.
Nastopajoči so bili v pristnih 
belokranjskih narodnih no
šah, kar je bila posebna paša 
za oči. Cez teden dni je dru
štvo ponovilo spored za le- 
skovške in senovske gledalce.

Društvo take prireditve še 
ni imelo, zato je uspeh prve
ga nastopa toliko več vreden, 
ohrabrujoč. Artičani so doka
zali, da uprizoritev igre ni 
vse, kar zmorejo. Nedvomno

so dali s tem spodbudo vsem 
tistim podeželskim kulturnim 
skupinam, ki se lovijo v pro
gramu. V načrtu imajo posav
ske plese, ki so se ponekod 
še ohranili, medtem ko bo te
že dobiti posavske narodne 
noše, v katerih bi radi nasto
pali.

Društvo »Oton Župančič« 
ima okoli 70 članov, med nji
mi je večina delavcev in kme
tov. Za kulturno delo je to 
nedvomno spodbudno, doka
zuje pa, da zidajo Artičani 
dejavnost tudi na tradiciji, ki 
ljudi že od nekdaj povezuje v 
društvo.

osvetljenih podatkov, nakaza
nih rešitev in analiz dokončno 
odločiti.

Seveda bo treba pred tem 
urediti v vsaki občini posebej 
odnos do izobraževanja od
raslih, ker so ugotovili, da le
ta ni urejen samo v brežiški 
občini. Dosedanje izkušnje 
namreč kažejo, da bi bila tu
di medobčinska in kadrovsko 
močna ustanova neuspešna, 
če se odnos do izobraževanja 
prek delavske univerze ne bo 
spremenil. V razpravi so na
vedli, da delovne organizacije 
kaj rade zapro vrata, kadar je 
govor o tovrstnem izobraže
vanju. Najčešče pa predstav
nika delavske univerze tako
le odslovijo: »Pridite, ko bo 
denar za to! Vas bomo že po
klicali.«

Predsednik občinske skup
ščine Vmko Jurkas je oblju
bil, da bodo o težavah breži
ške delavske univerze raz
pravljali na prvi seji predsed
stva. I. z.

A m e riš k e  g ra f ik e
V Dolenjski galerij: v No

vem mestu bodo nocoj ob 
18. uri odprli razstavo štiri
desetih ameriških grafik- To 
je reprezentativni izbor del 
tridesetih umetnikov, katerih 
večina je naši javnosti ne
znana. Dela so nastala v 
prejšnjem desetletju in izpri
čujejo posebno moč in vzgon 
na področju grafike. Raz
stava bo prikazala predvsem 
raznolike smeri, poizkuse in 
ustvarjalno moč v sodobni 
grafični umetnosti.

Šentjanž: še tri gosto
vanja z »Odpovedjo«
Igralska skupina mladin

skega aktiva iz Šentjanža je 
z igr0 ,>Odpoved« gostovala 
že v treh krajih: v Loki pri 
Zidanem mostu, Boš tanju in 
na Blanci, razen tega pa še 
zunaj sevniške občine — na 
Vrhovem. Povsod je bil do
ber obisk. To je igralce 
spodbudilo, da bodo gosto
vali še v drugih krajih: v 
Tržiču, Krmelju in verjetno 
tudi v Mokronogu.

A. 2.

Prva knjiga že prišla
Te dni je prišla na knjiž

ni trg prva knjiga iz letoš
njega knjižnega programa 
Dolenjske založbe kot po
slovne enote mariborske za
ložbe Obzorja. To je roman 
»Daj mi roko, Veronika« pi
sateljice Nade Matičič. To je 
portret človeka, ki je brez
upno sprt s svetom, napo
sled pa le najde osebno reši
tev. Spremno besedo h knji
gi je napisal recenzent Ma
rijan Kramberger, delo pa 
je opremil Bronislav Fajon.

M a l i  k u l t u r n i  b a r o m e t e r
■ TRI »ZLATE KNJIGE« — Kot

Je pokazala anketa, ki so jo izvedli med 5.500 tekmovalci bralne značke, so »Ovčar Runo« Angela Cerkvenika, »Mali uponik« Franceta Bevka in »Rdeča pest« Josi- 
pa Ribičiča najbolj priljubljene mladinske knjige.

■ ZELO OBISKANA RAZSTAVA— Razstavo »Antični bron v Jugoslaviji«, odprto nedavno v Arkadah, novem razstavišču ljubljan
skega Narodnega muzeja, je obiskalo že več kot 5.000 ljudi. Obiskovalci si jo bodo lahko ogledali še do vključno 15. aprila.■ »SODOBNOST« NA DOBRI POTI — Izvršni odbor republiške 
konference Socialistične zveae Slovenije Je prejšnji teden obravnaval 
revijo »Sodobnost«, katere ustanoviteljica je naša najbolj množič
na družbeno-politična organizacija. Na seji so ugotovili, da Je »Sodobnost« na dobri poti, hkrati pa so se zavzeli za to, da bi bila še 
bolj kvalitetna in odprta za pisce vseh generacij in različnih umetniških smeri.

■ ZA SODELOVANJE CEZ KOL.PO — Na občnem zboru karlov
ške kultumo-prosvetne skupnosti minuli četrtek so se zavzeli za še 
bolj razširjeno in poglobljeno kulturno sodelovanje s kraji in obči- nami onstran Kolpe — v Sloveniji. Zlasti so želeli da bi prišlo večkrat do izmenjave kulturnih skupin iz Bele krajine, novomeške in krške občine (Kostanjevice), s katerimi Je kul tumo-prosvetna skupnost iz Karloma že do zdaj sodelovala.

■ ODLIČNO ZA MALO DRAMO— Na XI. festivalu malih odrov Jugoslavije, ki je bil pred kratkim 
v Sarajevu, je Mala drama iz Ljubljane sodelovala z igro Dušana Jovanoviča »Znamke, nakar še Emili, ja . . .«, ki jo je režiral 2arko Petan. Predstava je navdušila občinstvo in kritike, kot poročajo, so 
jo obiskovalci proglasili celo za gledališki praznik. Igra je že pred- tem doživela velikanski uspeh na domačem odru v Ljubljani, saj so jo zapored uprizorili več kot petdesetkrat.

J o ž e  S u m l a j ,  d u š a  „ S l a v č k a 4*

Kultura v Veliki dolini v lepem razcvetu
Jože Sumlaj je rad raz

tegoval harmoniko že v 
otroških letih, ko je obi
skoval osnovno , šolo v do
mači Dobovi. Glasba ga 
je spremljala na vsej poti 
do učiteljskega poklica in 
v njem. Na osnovni šoli 
v Veliki dolini zdaj pouču
je poleg zgodovine in zem
ljepisa kajpak tudi glas
bo.

Na šoli je ustanovil 60- 
članski mladinski pevski 
zbor, ki se prav ta čas 
marljivo pripravlja na na
stop na občinski reviji, in 
harmonikarski orkester, ki 
je imel pred kratkim ob 
dnevu žena prvi nastop. 
Okoli sebe pa je zbral tu
di odrasle. Moški pevski 
zbor, ki mu je pevovodja, 
šteje sicer le 15 ljudi, ven
dar ima Sumlaj z njim le
pe načrte. Zbor marljivo 
vadi dvakrat na teden, 
med drugim tudi ljudske 
pesmi, ki so nastale v Ve
liki dolint in jih še dan
danes prepevajo.

V Veliki dolini je Jože 
Sumlaj gotovo najbolj 
»vprežen« v kulturno živ
ljenje, saj je povrhu vse
ga tudi predsednik tam
kajšnjega kulturnega dru
štva »Slavček«. Društvo 
združuje poleg pevcev tu
di igralce, ki so do zdaj

že petkrat z uspehom u- 
prizorili ljudsko igro »Rev
ček Andrejček«. Igro je 
naštudirala učiteljica Sta
na Zokalj, pa tudi sicer 
je v dramski skupini naj
več učiteljev. Vsako leto 
postavijo kaj novega na 
oder.

Zanimivo je, da sj dru
štvo največ denarja samo 
pridobi. Prireja veselice, 
katerih izkupiček nalože v 
kulturne namene. Glede 
na to, da je kulturno živ
ljenje v Veliki dolini do
kaj razgibano in uspešno, 
pričakuje društvo letos tu
di večjo pomoč od občin
ske zveze kulturno-pro- 
svetnih organizacij.

I. Z.

’’ •: \ S

K K X i m  ti Al. ■/.

»Ne dovolim, da bi me kritiziral zajec,« je napisal ka- 
rikaturiist Bine Rogelj pod zeljnato glavo, h kateri je 
na prošnjo občudovalcev njegovih karikatur priložil 
še svojo. Vsekakor je bil tudi s tem originalno bodi

čast. (Foto: Ivan Zoran)

P u š č i c e ,  k i  i z v a b l j a j o  s m e h

V krški galeriji do 17. aprila razstava karikatur 
Bineta Roglja -  Osvežitev za obiskovalce

3. aprila zvečer je direk
tor sevniške LISCE Vinko 
Božič v imenu pokrovitelja 
v krški galeriji odprl razsta
vo karikatur ljubljanskega 
akademskega slikarja Bineta 
Roglja. Na otvoritvi se je 
zbralo veliko prijateljev li
kovne umetnosti, med njimi 
precej karikaturistovih znan
cev. O razstavi in na sploš
no o Rogljevih karikaturah 
je govoril akademski slikar 
Marijan Tršar. Za presene
čenje in dopolnilo priredit
ve je poskrbel Igor Torkar, 
znani Zlatoust iz Pavlihe, ki 
je obiskovalcem prebral 
svoj horoskop v verzih. Raz
stava bo odprta do 17. apr.

Marijan Tršar je poudaril, 
da pomeni razstava izbranih 
Rogljevih karikatur dogodek 
posebne vrste. Predvsem se 
srečujemo z likovno zvrstjo, 
ki smo jo do danes preveč 
podcenjevali. Menil je, da v 
vseh nas še vedno živi pred
sodek, ki rad meče vse, kar 
je zabavnega, smešnega, pi
krega, v koš plehkega, ne
vrednega imena umetnosti. 
Rogljeva karikatura pomeni 
tudi osvežitev te zahtevne 
zvrsti. S preprosto črto nas 
avtor prepaja s svojim li
kovnim sporočilom. Gledal

čev pogled zvabi prav z 
brezkompromisnim izluže- 
njem situacij, dogodkov, 
anekdot in kdaj pa kdaj sa
mo drobnega utrinka. Skrat
ka: Rogelj pripoveduje svo
jo zvrst »mementa« skozi po
zvanjanje šale in radoživo
sti, prek dobrohotnih puščic.

I. Z.

Š e  p r e d  k o n c e m  
s e z o n e

1. aprila je prišel v No
vo mesto za režiserja 
Marjan Kovač, izkušeni 
sodelavec novogoriškega 
gledališča. Ob prihodu je 
dejal:

»Trenutno spoznavam 
razmere v Novem mestu. 
Predvidevam delo od za
četka. če bodo igralci pri 
volji, bo začetek kratek. 
Napraviti bo treba reper
toarni načrt, iz katerega 
naj bi bila razvidna tudi 
usmeritev gledališča, pa 
naj bo to še nadalje samo 
amaitersko ali polpoklicno. 
Dela se bo potrebno čim- 
prej lotiti. Pametno bi bi
lo postaviti kaj na oder 
še pred koncem sezone.«

A l '  p r a v  s e  p i š e . . .

/ / O k o l i "  c e n
Da se vse spreminja, 

so vedeli že stari Grki. 
Neizbežnemu nauku raz
voja se torej ne da ube
žati. Niso ga pozabili upo
števati celo tisti, ki so 
pred dnevi povečali ceno 
mesa. Negodovanj ni bi
lo tnalo. Pc toči zvoniti 
je sicer prepozno, toda 
kljub vsemu se je nekdo 
takole opravičeval: »Moč
no smo se tolkli okoli 
novih cen mesa, toda ni
smo uspeli.«

No, tudi maček se je 
motovilil okoli posode z 
vrelo kašo, pa ga zaradi 
tega nihče ni obsojal. 
Njegovo obnašanje je bilo 
tako pametno, da je pri
šlo celo v krepko ljudsko 
primero. Kaša se je nam
reč ohladila in maček jo 
je mirno použil.

Zgodba »okoli« cen pa

nima tako zadovoljivega 
konca. Cene so poskočile 
in nobena sila jim ni mo
gla preprečiti »čudovite
ga« vzpona. Ne jezimo se, 
zakaj podražitev mesa po
meni komaj soliden zače
tek v dolgi verigi prereko- 
vanj in zastraševanj Raj
ši priporočimo tistim, ki 
imajo odločajočo besedo, 
naj se v prihodnje ne tol
čejo več »okoli« novih cen 
mesa (ali česa drugega), 
ker bo njih prizadevanje 
uspešno le, če bo spopad 
zadel v živo. Ker so se na 
prvi bojni črti tolkli 
»okoli« cen, so imeli le-te 
prosto pot in so se mimo 
povzpele na višjo lestvico.

Zato se bomo odslej tol
kli za primerne podražitve 
ali pa bomo celo proti 
zvišanju cen

Prof. JOŽE ŠKUFCA
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KOČEVSKA MLADINA O KULTUR!

M a l o  d e n a r j a  -  s k r o m e n  p r o g r a m

»Ker je kulturno življenje v občini zamrlo, vas prosimo, da prispevate 
svoj delež za njegovo oživitev« (iz vabila na posvet o kulturi)

Posvet se je začel v morečem vzdušju, saj sta se 
ga udeležila le dva odrasla izmed 14 vabljenih pred
stavnikov družbeno-političnih organizacij in kultur
nih delavcev. Razen tega so mladinci zvedeli, da bo
do za svoje delo dobili letos iz občinskega proraču
na le 18.000 din, zaprosili pa so za 42.000 din.
Kljub temu je bil poivot le 

živahen, Sk’.enili so, da bodo 
pri svojem predsedstva ime
novali kultumo-prosvetno ko
misijo, ki bo usmerjala delo 
mladih na kulturnem področ 
ju in izpolnjevala sklope te
ga posveta, ki so naslednji:

■ Pri mladinskem klubu 
bodo ustanovili lutkovno gle
dališče, gledališko sekcijo in 
kulturno sekcijo.

■ 'Tesneje bodo sodelovali 
z mladinci na gimnaziji in 
osnovni Soli, ki izdajajo svo
ja literarna glasila. Skupno

T a k o  l e p i h  n a č r t o v  p a  š e  n e

Mladi Metličani so močno razgibali kulturno 
življenje v domačem m estu -  Gostovali bodo 
tudi drugje -  Konec maja bo srečanje literatov

Metliška igralska skupina 
»Osip šest« je bila ustanov
ljena avgusta lani. 30 mladin
cev vadi skoraj vsak večer. 
Doslej so pripravili za met
liško občinstvo nekaj zanimi
vih prireditev.

Pred kratkim so sprejeli za
nimiv program prireditev. 
Odločili so se, da bodo oži
vili folkloro. Iz plesov, pes
mi, pregovorov in šal bodo 
sestavili enourni program, s 
katerim bodo prvič nasto
pili poleti na prireditvi »Noč 
na Kolpi«, ki: jo bodo or
ganizirali skupaj s turistič
nim društvom in podjetjem 
GUSTOR. Z istim progra
mom nameravajo gostovati 
tudi po Sloveniji.

23. maja bo na metliškem 
grajskem dvorišču prvo sre
čanje mladih literatov iz Do
lenjske in Bele krajine, z 
naslovom »Ogrlica besed«. 
Tega srečanja se bodo ude

ležili tudi priznani slovenski 
literati. Razpis za prvo sre
čanje so že poslali mladin
skim aktivam.

Z Jankovičevim satiričnim 
večerom »Podgane, narodni 
sovražnik številka 1« bodo te 
dni gostovali v Adlešičih in 
na Vinioi. S tekstom, ki so 
ga Metličani prvi predstavili 
v Jugoslaviji, bodo tekmova
li tudi za Župančičevo na
grado. V tem natečaju sode
lujejo tudi z večerom »Be
sede, film, glasba«, ki so ga 
pripravili skupaj s foto-kino 
klubom Fokus.

Republiškega tekmovanja 
»Naša beseda« se bodo udele
žili s Kovačičevo »Jamo«, s 
katero so se metliškemu ob
činstvu že predstavili. Igral
ska skupina je delovna in je 
doslej izpolnila vse načrte, 
ki jih je sprejela. Vedno jim 
je bilo najtežje zaradi denar
ja, ker doslej niso dobili še 
niti dinarja pomoči. -ni

P r e s e n e č e n j e :  p r v i  s o  S l a k i

Ta teden ste poslali 172 kuponov -  vrstni red:
1. »Moj dom je zaprt« -  Slaki, 46 glasov,
2. »Čibu, čiba« -  Ljupka Dimitrovska, 42 glasov,
3. »Pridi, dala ti bom cvet« -  Eva Sršen, 33 gl.
4. »Mendozino« -  Ivica Šerfezi -  24 glasov,
5. »Čemu da živim«, Mišo Kovač -  7 glasov

Ta teden nas je najbolj 
razveselilo pismo, ki nam ga 
je pisala bralka Jadranka iz 
Šibenika. Zato, ker zna, če
prav je tako daleč od doma
čih krajev, lepo pisati sloven
sko in ker njeni domač: ta
ko radi berejo naš časopis. 
Tudi mi ji pošiljamo lep po
zdrav, žal nam je le, ker jo 
je žreb tokrat spregledal. 
Upajmo, da bo drugič bo
lje,

Tudi ta teden lahko poslu
šate po brežiškem radiu naj
bolj priljubljene melodije, za 
katere ste glasovali. Oddaja 
»Najpoplot« je na sporedu 
vsak petek od 18-35 do 18.45 
ure.

Plošče so darilo novome
ške veleblagovnice MER
CATOR, kjer imajo bogato 
izbiro domač.ih in tujih 
Dlošč.

N A  J . r w  L O T

Ta teden sem najraje poslušal (a) melodijo: ^

£ij Ime In priimek _ 

Ulica

Kraj
Rok: 13. april 70 Kupon št

bodo organizirali tudi literar
ne večere.

■ Vodstvo gimnazije bodo 
predlagali, naj pouk glasbene 
in likovne vzgoje uvedejo tu
di v 3. 4. letniku.

■ Organizirali bodo dru
žabne večere s plesi, po mož
nosti dopolnjene s krajšimi 
dramskimi vložki, skeči ali 
celo z recitacijami literarnih 
del domače mladine.

■ S svojimi programi bo
do nastopali tudi na podeže
lju.

■ Na kulturnem področju 
bodo sodelovali tudi s kul
turno skupino ribniške voja
ške enote.

Vsa ta dejavnost ne bi bila 
draga. Po možnosti jo bodo 
tudi dopolnili, na primer z 
lastnimi dramskimi priredit
vami, kar pa bi bilo precej 
dražje, in še nekaterimi dru
gimi kulturnimi dejavnostmi.

Ker je denarja mailo, je tu
di program Po mntsrju mla
dine skromen. Vendar v res
nici ni skromen, saj bo nje
gova uresničitev zahtevala ve
liko dela, požrtvovalnosti m 
disoipline. Mladi bodo lahko 
ponosni, če ga bodo kljub 
skromni pomoći odraslih u- 
resničili. J P.

člani foto-kino kluba na kočevski osnovni šoli so do
segli na I. republiški razstavi prirodoslovne fotogra
fije drugo mesto, kar je velik uspeh, člani FKK Stane 
Zupančič so bili na tej razstavi četrti. V imenu Prirodo
slovnega društva Slovenije je nagrajencem izročal na
grade prof. dr. Miroslav Kališnik. (Foto: FKK osn. 

šola Kočevje)

TUDI LETOS TRADICIONALNA KURIRČKOVA POŠTA

N a  P o k l j u k i  b o  v e l i k o  s l a v j e

Kurirčkovo pošto bo nosilo približno 20.000 pionirjev -  Tone Svetina je 
avtor knjižice »Rdeči sneg pod Triglavom«, ki jo bo izdala Zveza prija

teljev mladine -  Osrednja slovesnost bo na Pokljuki

Žreb (je tokrat odločil tako
le:
1. Anica Turk, Slamna vas

24, Metlika dobi ploščo »či- 
bu, čiba« — Ljupka Dimitrov
ska,

2. Anica Barbo, Mali kal 7, 
Mirna peč, dobi ploščo »Lju
bi me« — Miro Ungar,

3. Rozka Mirt, Krmelj 9, 
Krmelj, dobi ploščo »Cernu 
da živim« — Mišo Kovač.

Zveza prijateljev mladine 
pripravlja letos spet tradicio
nalno Kurirčkovo pošto. Le
tos praznujemo tudi 25-let- 
nico osvoboditve, zato bodo 
proslavi združili. Pošta se je 
pričela 6. aprila in bo tra
jala do zaključne osrednje 
proslave na Pokljuki, ki bo 
23. maja. Potovala bo iz pe
tih krajev: Ormoža, Vrhnike, 
Poljan, Podljubelja čn iz Do
bove pri Brežicah. Pot bo dol
ga 2.000 km, pri prenosu po
šte pa bo sodelovalo okoli
20.000 pionirjev. Zveza pri
jateljev mladine je občin
skim zvezam DPM svetovala, 
naj se tesno povežejo z nek
danjimi boroi, vojaki in dru
gimi, ki jim lahko svetujejo 
pri prenosu pošte.

Tudi letos bodo pionirji 
pisali spise na temo »To je 
moja domovina«, na zaključ
ni slovesnosti pa bodo lahko 
prepevali novo himno, ki jo 
je sestavil Tone Pavček. Zve
za prijateljev mladine bo 
ob tej priložnosti izdala po
sebno brošuro, ki ji kaže po- 
svetitii precej pozornosti 
Njen avtor je Tone Svetina
V knjižici, ki bo nosila na 
slov »Rdeči sneg pod Tri 
glavom«, so opisane partizan 
ske borbe na Pokljuki, Draž 
gošah in Lipnici.

Tone Svetina pravi takole 
»Opisal sem Pokljuko oziro
ma tamkajšnje borbe zato, 
ker so v naši zgodovini sla
bo prikazane in tako sami 
zmanjšujemo vrednost naše

P rip ra v lja jo  s e  n a  
g a s ils k i  p raz n ik

Mladinski aktiv iz Ponikev 
je eden izmed najmlajših v 
trebanjski občini, je pa med 
najbolj delavnimi. Vaščane 
so mladinci presenetili že z 
več prireditvami, prav zdaj 
pa pripravljajo kulturni 
program za 60-letnico gasil
skega društva. V jeseni na
meravajo zaigrati komedijo 
»Poročil se bom s svojo že
no«. Načrte bodo prav goto
vo uresničili, ker tesno sode
lujejo s krajevnimi organiza
cijami.

borbe. Posebno mesto sem 
posvetil pokljuškemu bataljo
nu. Mnogi trdijo, da je bila 
vstaja spontana, jaz pa trdim, 
da je bila posledica dobro 
organizirane komunistične 
partije, če ne bi bilo partije, 
ne bi bilo vstaje. Gorenjska 
je bila dolgo središče nem
ške moči. Nemci niso trpeli 
na Gorenjskem nikakršnih 
večjih partizanskih oddelkov. 
Precej prostora sem posvetil 
tudi Dražgošam, ker menim, 
da je tamkajšnja borba 
skromno prikazana v našem 
zgodovinopisju. Knjižica ni 
informativni bilten, pač pa bo 
tudi učilo v šolah.«

Kurirčkova pošta pospešuje 
vzgojo naših otrok. Kurirček 
je simbol humane vesti, ki

gre od človeka do človeka. 
Prav je, da take vesti širijo 
otroci, ki na ta način tkejo 
vezi med seboj.

Slovesni zaključek bo na 
Pokljuki. Tu se bo zbralo 
približno 7.000 pionirjev, 
predvsem tistih, ki so bili 
vse leto med najbolj prizadev
nimi v pionirskem odredu, 
krožkih, v šolah. Udeleženci 
zbora bodo na Pokljuki raz
deljeni v 13 odredov, nek
danji komandanti odredov 
pa bodo govorili pionirjem
o svojih spominih. Ob spo
meniku patiloga bataljona 
Prešernove brigade bo kul
turni program, potem pa bo
do vojaki uprizorili napad na 
Pokljuko.

M. D.

V e č e r  p a  n i  b i l  n e s m i s e l

Mladi Novomeščani, sodelavci »Stezic«, in vojaki 
so dali literarnemu večeru, ki so ga pripravili 
pod naslovom »Življenje -  absurd« -  Nastop 

ni bil nesmisel

Bodeča žica in bele krpe 
so bili simbol človeka, razpe
tega, izgubljenega v času, 
simbol okov in hrepenenja 
in za to pregrajo mladi, ki 
so skušali izraziti svoje mi
sli v svetu, o ljubezni, o bo
lečini. To je bil recital mla
dih sodelavcev »Stezic« in vo
jakov, ki so pokazali, da tu
di sami nekaj naredijo.

Tisti, ki največ govorijo, 
da je mladina nedelavna, po
balinska in neresna, se tega 
večera niso udeležili, ško
da, kajti prepričali bi se lah
ko, da mladi trezno gledajo 
na svet.

Mladi ljudje so polni na
sprotij. Ta, ki so jih iaraz’li 
v pismih in prozi, so le naj
bolj znana. Andrej Veber, di
jak gimnazije, je dejal tako
le: »Mladi smo, zapiramo se 
vase. Ko doživimo razočara
nje, neprijeten udarec, se 
nam zdi življenje črno, ne
smiselno. V takih razpolože
njih začutimo potrebo po iz

povedi, svoje grenke misli za
upamo papirju. Res je, da se 
je tak način pisanja preživel, 
toda mi odklanjamo vpliv ka
terekoli smeri. Vsak izmed 
nas ima svoj lasten način pi
sanja in piše to, kar mu na
rekuje srce. če nekaterim na
še izražanje ni všeč, je to 
preprosto zato, ker gledajo 
na svet drugače kot mi.«

Vojak Slaviša Numić je 
mlade Novomeščane prijetno 
presenetil, ko je v zreli pes- 
niški besedi oživil spomine 
na svoj domači kraj in dekle, 
ki ga je zapustilo.

Mladi literati so hvaležni 
upravi doma JLA, ki jim je 
odsropila dvorano. Drugi jim 
niso pomagali. Del stroškov 
je krila občinsika konferenca 
ZMS Novo mesto, ker pa de
narja ni bil0 dovolj, so mo- 
raJi seči tudi v svoje žepe. 
Mladi liter j ti obljubljajo, da 
bodo še kdaj organizirali li
terarni večer.

DRAGO RT; ST J A

M e tlik a : p r e d s e d n ik  
š e  v e d n o  h o n o ra re c

V nedeljo je bila v Metli
ki mladinska konferenca, ki 
so se je udeležili tudi pred- 
stavniki družbeno-političnih 
organizacij. V živalmi raz
pravi se je pokazalo, da j« 
delo mladine v Metliki zad
nja leta razgibano, da pa j« 
še vedno premalo stikov 
med mestno ki delavsko ter 
kmečko mladino. Mladi Me
tličani so na konferenci spre
jeli občinska pravila organi
zacije ZMS ter se ponovno 
zavzemali, da hi bil pred
sednik mladinske organ izad- 
je plačan politični delaveo. 
Vse kaže, da bo ostalo še ve
dno vse starem.

Ž itn ik  v K očev ju
3. aprila je Kočevje obiskat 

član republiške konference 
Zveze mladine Igor žitnik. V 
spremstvu predsednika Zveze 
mladine Kočevje Ivana Ober- 
starja je obiskal mladinske 
aktive v gimnaziji, TRIKONU 
in IT AS. Zanimal se je pred
vsem, kako so mladinski ak
tivi v kočevski občini izpol
nili sklepe republiških mla
dinskih problemskih konfe
renc o delu mladine v delov
nih organizacijah in o samo
upravljanju na srednjih in 
poklicnih šolah.

N ik a r  k  m o j s t r i 
c i  p o  n a s v e t !
Delavke, ki so zaposle

ne v obratu BETI v Čr
nomlju, so pred kratkim 
na sestanku mladinskega 
aktiva odkrito povedale, 
da se bojijo mojstric in 
da jih nerade sprašujejo, 
če česa ne vedo. Vse pre
večkrat se je že zgodilo, 
da so mojstrice kričale 
nad delavkami, če so jih 
zaprosile za pomoč. Mla
dinke menijo, da tako ne 
gre več naprej. V obratu, 
kjer so zaposlene, jih 
premeščajo s stroja na 
stroj, zato ni čudno, da 
ne dosežejo predvidenih 
norm. Seveda so zato pri
krajšane pri osebnih do
hodkih, saj ne dobijo ti
stih 5 odst. več, čeprav 
jim je to priznano, ker 
so končale metliško šolo. 
Na sestanku so sklenili, 
da bodo predlagale delav
skemu svetu nekaj svojih 
sklepov. Menijo, da bodo 
na tak način pomagali iz
boljšati odnose v kolekti
vu. M. Č.

T r e b a n j c i  z a  
m e s e c  m l a d o s t i
Mladi Trebanjci bodo or

ganizirali v maju več kul
turnih in športnih prireditev. 
5. maja bodo v Trebnjem 
sprejeli občinsko in zvezno 
štafeto s pozdravi tovarišu 
Titu. Osrednji prireditvi bo
sta sprejem pionirjev v mla
dinsko organizacijo ter otvo
ritev razstave mladih do
lenjskih slikarjev.

Člani predsedstva mladin
ske konference ZMS bodo 
pionirjem predavali o mlar 
dinski organizaciji ter o vlo
gi in nalogah mladine. Os
novnošolci bodo pisali v ma
ju tudi spise na temo: »Le
po je v naši domovini biti 
mlad«, mladi matematiki pa 
bodo prav tako tekmovali 
med seboj. V maju bo već 
športnih tekmovanj.
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■  RAZBILI SO MU AVTO —
SO. m arca s ta  Sla Novomeščana An
to n  Padovan in  Alojz Sim ončič 
■e k a t drevje v Padovanov gozd. 
Sim ončičev avto, s  katerim  s ta  se 
p ripe lja la , s ta  pustila  ob cesti pri 
Veliki Bučni vasi. Ko s ta  se vrnila, 
s ta  b ila  neprije tno  presenečena, 
ker se je  nekdo grdo znesel nad 
vozilom. Avtu je  razbil pokrov 
m o to rja , s treho, b la tn ik , udaril pa 
tud i na drugih  m estih . Škodo so 
ocenili na 4.000 din.

■  V INJEN RAZGRAJAL — Ev- 
gena M aleriča iz  Tuševega dola so 
črnom aljsk i m iličniki pridržali do 
iztreznitve, ker je  zadnjega m arca 
popoldne razgraja l po vasi in  se 
Enašal nad družino. Za to  dejanje 
bo  m oral M alerič tudi p red  sodni
ka  za prekrške.

■  TATOVI SENA — Zadnje dni 
m arca  so neznanci ukradli s ko- 
solca Ju lijane  Perko iz Regerče 
vasi večjo količino sena te r jo  
oškodovali za 800 din. S  kom  je 
fclo ukradeno seno, bodo ugotovili 
v preiskavi, ki je  še vedno v teku.

■  VLOM V GRCEVJU — 2. ap ri
la  je  bilo vlom ljeno v stanovanje 
Ane Novak v S rednjem  Grčevju. 
N eznanec je  ukradel 100 d in  in  za 
okoli 150 d in  predm etov. Za sto 
rilcem  še poizvedujejo.

■  RAZSTRELILI ZAPORO — Te 
d n i so neznanci razstrelili zapor
n ico, s ka te ro  je  km etijska zadru 
ga Bizeljsko zaprla cesto v Dreno
vec. Na srečo ni bil nihče ranjen , 
m edtem  ko je  gm otna škoda pre 
cejšn ja .

■  BREZICE: 10.000 DIN ŠKO- 
DE PRI TRČENJU — Na križi- 
fiču Prešernove, Dobovške in Ceste 
p rv ih  borcev v Brežicah s ta  1. 
ap rila  popoldne trč ila  osebni 
avto, ki ga je  vozil Peter Meič 
iz MUnchna, in tovornjak  Alojza 
Plevela z B izeljskega. Človeških 
žrtev n i biflo, m edtem  ko  so 
gm otno škodo ocenili n a  10.000 
din.

■  SEVNICA: PRITEKEL PRED 
MOTOR — 30. m arca  je  m otorist 
S ilvester Perc iz Sevnice p ri ko
lodvorski restavraciji v Sevnici 
zbil 9-letnega M irka K ran jca  iz 
Ledine p ri Sevnici in  p ri tem  
tud i sam  padel. Dečka so nasled
n ji dan odpeljali v bolnišnico. 
N esreča se je  p rip e tila  potem , . 
ko  je  M irko K ran jc  z desne 
» tram  pritekel pred  m otor.

■  KRŠKO: OTROKA ODPE. 
LJALI V NOVO MESTO — Na 
Cesti krški žrtev pred  hišo  št. 48 
v K rškem  je  M artin  K ocjančič iz 
6  to r z osebnim  avtom  zbil 
o troka , Janka  Z alokarja, k i je  
skupaj s sestrico  Jan jo  pritekal iz 
om enjene hiše na  cesto. Deček je 
obležal. Prvo pomoč so m u dali 
v krškem  zdravstvenem  dom u, od \ 
ta m  pa so ga odpeljali v novo- | 
m eško bolnišnico. Nesreča se je j 
egodila k ljub  tem u, da je  voznik 
zaviral.

■  KOČEVJE: PRETEP NA CE
ST I — 30 m arca ob 20. u rl s ta  te  
n a  cesti p red  ITAS p retepala  Na
glič iz Dolge vasi in Vahid iz 
Livolda. Naglič je  bil vinjen. Pre
tepa la  sta  se zaradi mopeda.

■  KOČEVJE: RAZBIJAL V RE
STAVRACIJI — 3. aprila  okoli 22. 
u re  je  razgraja l in razbijal v 
K olodvorski restavraciji vinjeni 
S tane Treven. M iličniki so ga 
p rip r li do iztreznitve.

■  KOČEVJE: OTROCI NAŠLI
M INE — 3. ap rila  ob 5. u ri so 
b ili m iličniki obveščeni, d a  so 
n ašli otroci v gozdu p ri vasi Go
ren je  več m in za m inom etalce.

■  LIVOLD: 2E JN E  KRAVE —
S. ap rila  ob 16.45 se je  pritožil 
posta ji m ilice Kočevje delovodja 
K m etijskega ob ra ta  Livold Jože 
Pugelj, da  že od 5. u re  ni vode 
ln  zato niso mogli napo jiti živine. 
Zagrozil Je, da  bo odgovorne 
p ri Vodni skupnosti tožil, če bo 
zarad i tega pad la  m lečnost krav.

■  KOČEVJE; UKROČENI NA
PADALEC — 4. aprila  od 23. u rl 
Je Rudi O štir iz K očevja pred 
gostilno »Kmet« vinjen napadel 
ln  skušal pretepsti neke fante  s 
T rate. Fan tje  so ga zgrabili in 
poklicali m iličnike, ki so  ga na to  
p rid rža li do iztreznitve.

Nameren požig?
1. aprila zvečer je začel go

reti skedenj Antona Turka v 
Zvirčah pri Hinjah Poslop
je je do tal pogorelo, z njim 
pa tudi razno poljsko in dru
go orodje, tako da je škode 
za približno 20.000 din. To je 
letos že drugi požar v Zvir- 
čah, saj je 6. februarja zgo
rel skedenj sovaščana Jane
za Tekavčiča. Vzrok požara 
Še raziskujejo, menijo pa, da 
gre za nameren požig.

UPAJMO, DA ZADNJIČ. Nedeljski sneg je povzročil, da je na cesti Ljubljana—Za- 
greb pri Trebnjem zaneslo tovornjak Milana Paunoviča iz Titovega Užica. Vozilo 

se je prevrnilo, škode pa je bilo za 5.000 novih dinarjev. (Foto: M. L.)

IZZA SPISOV JULIJANE ERŠTETOVE

V Grosupljem je vse več prekrškov
Lani je bilo 1940 predlogov za kaznovanje -  Na prvem mestu so cestno

prometni prekrški -  Mladoletniki se vozijo brez izpita

Pretiravanje
V Miholovi gostilni je 

bilo onega dne bore malo 
gostov. Pri šanku sta sta
la dva, za mizo pa so se
deli trije. Vsi so pili in 
modrovali. Litri so zame
njavali litre in v glavah 
se je pokadilo.

»Ti, kaj se mi pa režiš?« 
je vprašal nekdo izza mi
ze onega pri šanku.

»Jaz že ne. Kaj te pa 
briga, revše!«

»Sta videla?« je rekel 
prvi in vstal. »Nekam ob
jesten si, bratec. Ohladim 
te, če hočeš ...«  Pristopil 
je in onega dregnil s ko
molcem.

»Kaj, tepel bi se, bara
ba?« je zaklical prvi in 
stopil korak nazaj, kot da 
bi hotel vzeti zamah. Na
to pa se je premislil, za
klel in odšel.

»Si slišal? Pri Miholu so 
se tepli.«

»Beži, beži. Ali res?«
»Pri Miholu so se grdo 

tepli. Sam sem videl, veš. 
kar mize in stole so lo
mili ...«

»Škoda, da me ni bilo 
zraven.«

»Si slišal? Pri Miholu so 
se do krvi pretepali. Kar 
z nogami od miz in s sto
li so se. Kri je kar briz
gala po stenah. Polomili 
so skoraj polovico gostil
ne. če se ne bi skril, bi 
jo tudi jaz dobil. ..«

»Si bil zadnje čase kaj 
pri Miholu? škoda, da te 
včeraj ni bilo. Prav groz
no je bilo, ko so se bili in 
mikastili. Videl sem, da 
so dva s polomljenimi no
gami in rokami odnesli v 
bolnico.«

»Neverjetno, kakšen je 
danes ta nori svet. Name
sto da bi uživali, se ljudje 
pretepajo ..«

In pred sodiščem?
»Povedal bom vse po 

resnici. Videl sem pre
tep . . .«

»Bil je pravi pretep ...«
»Prisegam, da so se tep

li . . .«
In tako dalje. Koliko ta

kih in podobnih zgodb bi 
lahko 'zapisali?

Kje sta resnica in vero
dostojnost?

Pri grosupeljski sodnici za 
prekrške Julijani Eršte je iz 
leta v letio na obravnavah več 
občanov: lani je dobila 1.940 
predlogov za kaznovanje. Naj
več predlogov je bilo s pod
ročja cestnoprometnih pre
krškov, dosti pa je bilo tudi 
kalivcev javnega reda, črno
graditeljev, šušmarjev, zdaj 
pa je dosti takih, ki s črno 
sečnjo skušajo priti do lesa.

število predlogov za kazno
vanje je biflo lani za 516 večje 
kot v 1968 letu. Sodnica je 
bila prisiljena kaznovati 866 
občanov zaradi prometnih 
prekrškov, med njimi je bilo 
82 mladoletnikov, še vedno 
je veliko vinjenih voznikov
— miličniki So jih lani zalo
tili med vožnjo 107. Brez 
vozniškega dovoljenja pa se 
vozijo zvečine mladoletniki — 
kar 68 od 206 jih še ni imelo 
18 let.

Ker število prekrškov v ob
čini naglo narašča, je sodni
ca Erštetova prisiljena pose
či po ostrejšem kazno/anju. 
Najvišja kazen, ^i jo je lani 
izrekla, je bila 1.800 dinarjev

Uidi na cesti 
smo ljudje...

Torek, 31. marca opol
dne, na avtomobilski ce
sti, dva ali tri kilometre 
pred Trebnjim, iz ljub
ljanske smeri. Kolo oseb
nega avtomobila je na ce
sti pobralo žebelj in vož
nja se je končala ob robu 
ceste, na počivališču. Mi
mo pa drvijo osebni avto
mobili, kljub dvignjeni 
roki. Pet, deset. . .  mor
da še več.

Nihče ne ustavi, člove
ku, ki se mu je na cesti 
zgodila nesreča, ni nihče 
pripravljen pomagati, čas 
je dragocen, vsi drvijo na
prej. Pa ni treba drugega 
kot ustaviti in o predrtem 
kolesu obvestiti trebanj
sko centralo Pomoč — in
formacijo. Šele kombi z 
novomeško registracijo 
pritisne na zavore.

Malenkost: samo minu
to je bilo treba izgubiti 
za pomoč na cesti. Za ti
sto pomoč, ki smo jo prav
zaprav uzakonili in ki bi 
tudi brez tega na cesti 
morala veljati. Kar se je 
danes zgodilo meni, se 
lahko jutri zgodi tebi. Ka
ko se boš počutil, ko bo
do mimo tebe švigali av
tomobili. ti pa boš nemo
čen stal na cesti — in 
upal.

N. N.

za šušmarje, še nekaj šuš
marjev pa je moralo odšteti 
po 1.500 dinarjev kazni. Tre-

Zaročenko je 
peljal v smrt

Davorja Mrakovčiča, študen
ta iz Zagreba, ki je imel vo
zniško dovoljenje šele nekaj 
mesecev, je novomeško okrož
no sodišče obsodilo na eno 
leto zapora, pogojno za do
bo treh let, ker je 6. septem
bra lani okrog 23. ure nepaz
ljivo peljal iz Zagreba proti 
Cateškim Toplicam Fiat 124., 
v katerem je bila njegova za
ročenka, zadaj pa sta sedeli 
še dve ženski in moški. Ker 
ni upošteval vozil pred seboj, 
se ni izognil tovornjaku, ki 
se je ustavljal ob desnem 
robu ceste, da bi pomagal 
drugemu tovornjaku. Oba to
vornjaka sta bila osvetljena, 
Mrakovčič pa se je z ne
zmanjšano hitrostjo zaletel 
s sprednjo desno stranjo svo
jega avtomobila. Pri trčenju 
je njegova zaročenka izgubi
la življenje.

Spet žrtev vlaka
V Dobovi pri Brežicah se 

je 24. marca okoli poldne pri
petila huda prometna nesre
ča, v kateri je izgubil življe
nje 53-letni Alojz Žajdela iz 
Sevnice, po poklicu vzdrže
valni tehnik. Z manjšo skupi
no sodelavcev je ta dan pre
gledoval kretnice in je pre
kasno opazil prihajajoči vlak. 
Medtem ko so drugi še pra
vočasno odskočili s tirov, je 
Žajdelo zadela lokomotiva ter 
ga zbila po tleh. Takoj so ga 
odpeljali v zagrebško bolniš
nico, kjer pa je zaradi hudih 
notranjih poškodb umrl. Za
pustil je ženo in dva otroka. 
Družina se je nameravala v 
kratkem preseliti v novo hišo, 
ki jo je zgradila z velikim 
trudom.

Brez izpita po stezi
Peter Sever iz Velikega 

Gabra, star 18 let, je bil 
pred novomeškim okrožnim 
sodiščem obsojen na eno 
leto in 4 mesece zapora, po
gojno za dobo dveh let, ker 
je 1. novembra lani z mope
dom brez vozniškega dovolje
nja in s tehnično pomanj
kljivim vozilom peljal po bliž
njici, ki ni predvidena za 
promet z motornimi vozili. 
Vozil je s preveliko hitrost
jo in se zaletel v 76-letno 
Ano Lavriha, ki je zaradi po
škodb čez pet dni umrla v 
bolnišnici. Zaradi vožnje brez 
vozniškega izpita je bil pred- 
tem že kaznovan pri sod
niku za prekrške.

ba je poudariti, da posebno 
povratniki dobivajo težje ka
zni.

Zanimivo pa je, da med vi
njenimi vozniki ni povratni
kov, bržkone zato, ker je ve
liko kaznovanih, ki niso iz 
grosupeljske občine. V Gro
supljem namreč kaznujejo tu
di tiste, ki nareie prekrške 
na grosupeljskem območju 
avtomobilske ceste. Lani so 
odvzeli 90 prometnih dovo
ljenj, nekateri so bili kazno
vani tudi s polletnim odvze
mom. Med kaznovanimi je 
bilo nekaj tujcev; to pa so bili 
izključno vozniki, ki so po
vzročili nesrečo ali pa so bili 
sokrivci na avtomobilski ce
sti.

Grosupeljska sodnica za 
prekrške odmerja v načelu 
take kazni kot sodniki v dru
gih občinah. Skupaj s trebenj- 
sko in novomeško občino so 
se oelo dogovorili za enotno 
kaznovalno poliftiko, posebno 
pri cestnoprometnih prekr
ških. Tako se vozniki ne mo
rejo izgovarjati, da so za 
enak prekršek plačali na raz
ličnih odsekih avtomobilske 
ceste ali manj denarja.

Prav gotovo pa drži, da bo 
ob sedanjem naraščanju pre
krškov soba občinske sodni
ce za prekrške v Grosupljem 
kmalu postala pretesna, sod
nica pa ne bo zmogla vsega 
dela in bo bržkone treba po
iskati še enega sodnika, ki 
bo pomagal skrbeti za mir.

■  RUHN'A VAS: SILOVITO TO
ČENJE — 3. aprila  dopoldne se 
je  zgodila pri Ruhni vasi huda 
prom etna nesreča, ki je  povzročila 
50.000 din gm otne škode, ena ose
ba pa je  bila ran jena. Francesco 
Corini iz I ta lije  in Janez Kavčič z 
Vrhnike s ta  drug za drugim  vozi
la vsak svoj tovornjak  p ro ti Za
grebu. N aproti je  p riš la  kolona 
vozil, iz katere se je  odlepil neki 
osebni avto, začel p rehitevati vo
zila pred seboj in zaprl pot Kav
čičevemu tovornjaku. Kavčič je  
zaviral in  se um aknil na  desno. 
Ita lijan , ki ga je  to presenetilo , 
pa ni več utegnil zavreti svojega 
vozila in je  zadel tovorn jak  V rhni
čana, nato  pa trčil še v tovornjak 
Zagrebčana Ivana F ratriča , ki je 
vozil naproti. Corini je  bil hu je  
poškodovan, zato so ga odpeljali v 
novomeško bolnišnico.

■  DVOR: Z AVTOM V OGRAJO
— M artin Knez z Okljukove gore 
se je  peljal 31. m arca z osebnim 
avtom  od Dvora p ro ti Kočevju. Pri 
Jam i je  treščil v zidano ograjo, 
nakar se je  vozilo prevrnilo  na 
streho. Voznik in sopotn ika so do
b ili lažje poškodbe, gm otno škodo 
pa so ocenili na  7.000 din.

■  STRAŽA: LOKOMOTIVA R I
NILA FICKA — Novomeščan M ar
jan  K oderm an se je  5. ap rila  pe
ljal s ličkom  od križišča v Straži 
p ro ti NOVOLESU. Ko je  prečkal 
železnico, je  B ršlinčan Srečko 
Plesničar pripelja l lokom otivo. Lo
kom otiva je  fička zadela in ga 
rin ila  pred  seboj 95 m. K odrm ana 
so zaradi hujših  poškodb odpeljali 
v bolnišnico, gm otno škodo pa 90 
ocenili na 9.000 din.

■  PODBORŠT: BANKINA SE JE  
UDRLA — Z zasnežene avtom obil
ske ceste pri Podborštu je  5. aprila  
z ju tra j zaneslo tovornjak, ki ga je 
vozil M ilan Paunovič iz Titovega 
Užica. T ovornjak je  zdrsnil na

Zapor za izterjevalca
Jože Plevanč, ki je bil davčni izterjevalec skup
ščine občine Krško, obsojen na 2 leti in 6 mese

cev zapora in povrnitev denarja

Jožeta Plevanča, 22-letne- 
ga davčnega izterjevalca ob
činske skupščine Krško, ki je 
samovoljno zapustil službo, 
je novomeško okrožno sodi
šče obsodilo na 2 leti in 6 
mesecev zapora zaradi pone
verbe.

Obtožnica ga Je bremenila, 
da je od julija do konca de
cembra lani pri kmetih iz
terjeval in s: prisvojil 16.043 
dinarjev. Preden so pone
verbo odkrili, jo službo za
pustil in odšel v Nemčijo. 
Prijeli so ga, ko se je vr
nil domov v najetem avtomo
bilu.

Hkrati z zaporno kaznijo 
mu je sodišče naložilo tudi 
vrnitev poneverjenega znes
ka. Ko so ga obsodili na 2 
leti in 6 mesecev zapora, so 
upoštevali, da je še mlad, 
obteži lne okoliščine pa so 
bile, da si je prisvojil velik 
znesek, da si je dolgo pri

svajal denar in da Je bil 
gmotno dobro preskrbljen.

Jože Plevanč je bil do raz
sodbe v priporu, za 16.043 di
narjev prisvojenega denarja
— goljufijo je spretno pri
krival kar pol leta — pa bo 
zdaj v zaporu sedel dve letii 
in pol.

Strela zažgala hlev
2. aprila proti večeru je v 

Trsteniku pri Mirni udarila 
strela in zažgala hlev Fran
ca Zidarja. S slamnate stre
he se je ogenj hitro razširil 
na vse poslopje in upepelil 
hlev, 6 ton sena, tono krom
pirja, dva kubika desk in 
uničil mlatilnico ter orodje. 
Gmotno škodo so ocenili na
30.0000 din. Pri gašenju poža
ra so sodelovali prostovolj
ni gasilci z Mirne in Iz Šent
ruperta ter poklicni gasilci 
iz Novega mesta.

ankino, ki se je pod težo vozila 
udrla, nato  pa se je  prevrnil v 
jarek , škodo  so ocenili na  5.000 
din.

■  METLIKA: NA GORJANCIH 
ZANESLO ALFA-ROMEO — 5. a p ri
la zvečer se je  po zasneženi cesti 
čez G orjance vračal domov v Met
liko Božidar Kobe. Med vzvratno 
vožnjo je  z alfa-rom eom  zadel 
osebni avto L jubljančana M irka 
Pezdirca, ki se - je  pripelja l na 
p ro ti. Škodo so ocenili na 3.300 din.

■  DOLE: S FICKOM OB BREG
— 5. ap rila  ponoči je  Mijo Beg iz 
Jurovskega broda vozil fička od 
Novega m esta p ro ti M etliki. P ri 
Dolah je  vozilo udarilo  ob breg. 
Sopotnik Jože Rudm an je  bil tako 
poškodovan, da so ga m orali od
pelja ti . v bolnišnico. G m otno ško
do so ocenili na 4.000 din.

■  CATE2: S CESTE NA NJIVO
— Janko Hodonovac iz Tomašev- 
cev se je  peljal 2. ap rila  z ju tra j 
z avtom  nem ške registracije p ro ti 
L jubljani. P ri Čatežu pa se je  med 
prehitevanjem  nekega vozila nena
dom a izpraznila zračnica avtom o
bila. Zaneslo ga je  na  njivo, k je r 
se je  prevrnil na streho. Škodo so 
ocenili na 4.000 din.

■  RATE2: KRAVA NA FICKU
— Alojz Pavlin z Rateža je  gnal 
3. ap rila  dopoldne kravo po cesti 
od S latn ika. Za n jim  je  prišel to 
vornjak. K rava se je  prestrašila , 
stek la  po levi s tran i ceste in sko
čila  na fička, s katerim  se je  na 
p ro ti pripelja l B rusničan Jože Go
renc. Gm otno škodo so ocenili na 
950 din.

■  2UPELEVEC: NA OVINKU 
S CESTE — 5. aprila  popoldne 
je  V ladim ir Spiler iz Gornjega 
Obreža na  ovinku ceste Bizeljsko
— Brežice v 2upelevcu z osebnim  
avtom  zapeljal v obcestni ja rek  
in se prevrnil na bok. Škodo so 
ocenili na  5.000 din, vozniku pa 
ni bilo nič.

■  KOČEVJE: TRČENJE NA 
KKI2ISCU — 4. aprila  ob 16. 
u ri s ta  na  križišču Tom šičeve in 
Cankarjeve ceste trč ila  osebni 
avto, ki ga je  vozil V ladim ir 
Gerbec iz L jubljane, in m otorno 
kolo, ki ga je  upravlja l S tane 
Logar iz Cm ega potoka. M otorist 
n i imel vozniškega dovoljenja ln 
je  vozil po  prednostn i cesti. P ri 
trčen ju  je m otorist podrl še 
pcšca, ki je stal na robu ceste. 
M otorist in njegov sopotnik sta  
$i pri nesreči zlomila levi nogi, 
pišec pa je  dobil poškodbe po 
p rsnem  košu. Na vozilih je ško
de za okoli 3000 din. Noben ni 
bil vinjen. M otorista in sopo tn i
k a -K arla 21ebiča iz Zajčjega po lja  
so odpeljali v L jubljansko boln iš
nico.

■  KOČEVJE: NI UBOGAL MI. 
LIČNIKA — 4. ap rila  ob 23. u ri 
je  m iličnik prepovedal vožnjo z 
osebnim  avtom  Antonu K avranu 
iz R imskega, ki Je s precej ne 
gotovo. hojo prišel iz kavarne, se 
usedel v avto in vžgal m otor. 
Voznik opozorila ni upošteval; 
p ritisn il Je na plin  in z vzvratno 
vožnjo s park irnega p ros to ra  za
peljal na glavno cesto, pri tem  
zapeljal na jp re j na  levi, nato  pa  
še na  desni robnik  pri pločnikih 
ob cesti in odpeljal p ro ti Dolgi 
vasi. Ko Je speljaval s park irnega  
prosto ra , bi km alu z odprtim i 
vrati podrl m iličnika, ki pa  Je na 
srečo še h itro  odskočil. M alo 
kasneje so m iličniki dobili Kav- 
rana  na Reški cesti, k je r je  z av
tom  zapeljal v ja rek . Na postaji 
m ilice je odklonil preizkus z 
a lkotestom  in dovzem krvi. O b
našal se Je nedostojno in razbil 
pepelnik. P ridržali so ga do lz- 
treznltve, zdaj pa se bo zagovar
jal še p ri sodniku za prekrške.



NAŠ RAZGOVOR

N a j v a ž n e j š a  j e  p o š t e n o s t

Novomeščan inž. Slobodan Novakovič je po
stal zvezni nogometni sodnik

Novomeščan inž. Slobodan 
Novakovič je pred dnevi postal prvi zvezrni nogometni sodnik na Dolenjskem. Priljubljenega nogometnega sodnika poznajo vsi dolenjski nogometaši, ravno tako tudi ljubitelji nogometa v Sloveniji. To, da je inž. Novakovič postal zvezni sodnik, nas ni posebno presenetilo, vedeli smo, da sodi med tiste športne delavce, ki so z vsem srcem za pošten »port. Razen tega ga preveva velik čut poštenosti in objektivnosti, ki jo mora imeti vsak Športni sodnik.

Inž. Slobodan Novakovič je najprej začel kot pionir v nogometni enajsterici Novosadske 
Vojvodine, kasneje pa kot mladinec v mestnem klubu Radnički ter prišel do rezervnega 
vratarja prvega moštva. Nato je odšel v Ljubljano na študij in tu se je končala njegova nogometna kariera; hotel pa 
je še vedno ostati pri nogometu, želja se mu je izpolnila.

— Kako to, da ste se odločili za nogometnega sodnika?»Želel sem ostati zvest .nogometu! Priložnost se mi je ponudila na zvezni mladinski delovni akciji 1959, ko smo delali na avtomobilski cesti Niš— Gevgelija. Izpit sem delal pri znanem zveznem sodniku Stankoviču in ga uspešno opravil.«— Kdo lahko postane nogometni sodnik?
»Vsak, kdor je sodil več kot 15 nogometnih tekem republi

ške lige; seveda če ga osred
nja republiška nogometna zve- sa predlaga za zveznega sodnika. Opravljati pa je treba teoretični in praktični del izpita.«

— Ali je lahko biti nogometni sodnik?
»Težje, kot si kdo predstavlja; saj morate imeti dobre fizične sposobnosti, dober pregled nad igro, veliko mero korajže in odločnosti, razen tega mora biti sodnik tudi psiholog . . .«
— Kaj pa poštenost?

»Vprašanje je odveč. Ce poštenosti ni, potem res ne morete biti sodnik.«— Ali imate tudi vi slmpati. je pri naših nogometnih enaj. stericah?
»Olimpija in Vojvodina sta moja ljubljenca.«— Kaj bo tedaj, ko boste 

sodili srečanja vaših najljubših . . .?
»Verjemite mi, da bom svoje simpatije znal izključiti in soditi pošteno.«
— Imate od sojenja kakšne materialne koristi?
»Prej zgubo kot koristi, vendar to delo opravljam s posebnim veseljem in užitkom.«— Kdo je vaš vzornik?
»Zvezni sodnik Vlado Jakše,ki je naš najboljši sodnik. On 

me je tudi spodbujal in navdušil, da sem se odločil za 
zveznega sodnika. Njemu sem tudi posebno hvaležen.«V imenu vseh ljubiteljev nogometa in ostalih športov smo priljubljenemu sodniku čestitali in zaželeli še več uspehov pri 6ojenju.

S. DOKL

N O G O M E T P r v i  p o r a z  z a  N o v o m e š č a n e

1 0  l e t  O b Z T K  R i b n i c a

V Ribnici so proslavili 10 let plodnega dela 
Ob ZTK -  Največ privržencev imajo rokometaši

Na Ugarju pri Ribnici je bila 
2. aprila slavnostna seja občinske 
zveze za telesno kulturo Ribnica. 
Seja je biia posvečena 10-letnici delovanja Zveze. Kot gostje so se slavnosti udeležili predsednik Ob ZTK Kočevje Lojze Petek, pred
stavniki občinske skupščine in 
družbeno-političnih organizacij, nekdanji predsedniki ObZTK Ribnica in dnigi.

Občinska zveza za telesno kulturo Ribnica je bila ustanovljena 
22. marca 1960. Od takrat pa do danes je doživela več notranjih 
sprememb. 2e od samega začetka je združevala društva Partizan, 
strelske družine, Avto-moto dru-

K d a j ,  k j e ,  k d o ?
V republiški rokometni ligi 

bodo Brežičani gostovali v 
Izoli, Ribničani pa bodo do
ma igrali s Slovenj Gradcem. 
Dekleta Brežic bodo v prvem 
kolu gostovale v Šmartnem 
pri Litiji. Nogometaši Celu- 
lozarja bodo šli v nedeljo v 
Velenje. V ljubljanski pod- 
zvezni ligi bodo naslednja 
srečanja: Mirna — Litija,
Elan — Medvode, Bela krajina 
— Dob. V celjski nogometni 
ligi bodo nogometaši breži
škega Partizana gostovali v 
Rogatcu.

m

V 13. kolih nogometnega prvenstva v ljubljanski podzvezni ligi so NOVOMEŠCANI doživeli prvi poraz v nedeljo v srečanju z LIT1JČA- NI. Razumljivo, da pri tem ne štejemo poraza, ki so ga doživeli v jesenskem delu tekmovanja z BELO KRAJINO za zeleno mizo. Po nepopolnem 13. kolu je na drugem mestu nevarna LITIJA, ki resno ogroža vodilno mesto ELANA in BELE KRAJINE. Tekmovanje v tej ligi postaja vedno bolj zanimivo. To nedeljo niso odigral? neKaj srečanj zaradi velikega snega. CELULOZAR je doma dosege' Pirovo zmago. Kaže, da bo vedno težje zmagati, ker sta vrste Krčanov za
pustila odlična igralca KLAIČ in ANDJELKOVIC.

Celulozar : Peca (Črna) 
0:0

Pred pričetkom srečanja z igralci Pece sta se predsednik nogometnega kluba Celulozar Istenič in tajnik Srne zahvalila igralcema Klaiču in Andjelkoviču za prizadevanja in igranje v nogometnem klubu. Oba igralca sta tokrat odigrala poslovilno tekmo; prejela pa sta spominska pokala. Klaič je za klub odigral 140 tekem in dosegel 120 zadetkov, medtem ko je Andjel- kovič — Dule odigral za Celulozar - 
ja 96 tekem in dosegel 13 zadetkov.

Tekma je tekla v popolni premoči domačinov, ki pa niso znali ugnati odličnega vratarja gostov.
Celulozar: Šepetave, Andjelkovič, Stanojevič, Pleterski (Andrejaš), Germek, Savčič, Levstik, Bajus, Ju

rečič, Gazibarič in Klaič.
L. HARTMAN

Litija : Elan (N. m.) 4:1
Nogometaši novomeškega Elana so v nedeljo igrali na težkem terenu z resnim kandidatom za prvo mesto Litijo. Domači nogometaši so se na zasneženem igrišču bolje

znašli in katastrofalno premagali Novomeščane, ki jim je to prvi poraz. Ob tej priložnosti lahko omenimo, da je precejšen delež pri takšnem poteku tekme imel tudi pristranski sodnik. Prepričani smo, da ta hladni tuš ne bo v vrstah Novomeščanov naredil preplaha.
Odred (Ponova vas) : 

Mirna preloženo
MEDVODE — BELA KRAJINApreloženo

Lestvica v NPL po 13. nepopolnem kolu:
Elan 13 8 3 2 34:13 19
Litija 13 9 0 4 24:19 18
B. krajina 12 8 1 3 32:22 17
Induplati 12 7 1 4 27:23 15
Odred 12 5 2 5 20:24 12
Mirna 12 5 0 7 25:29 10itd.

R O K O M E T B r e ž i č a n i  p o b r a l i  v e s  i z k u p i č e k

Težko pričakovano rokometno srečanje med najboljšima ekipama na Dolenjskem, Brežicami in Ribnico, se je končalo z visoko zmago Brežičanov. Obe ekipi sta se predstavili z dobro igro, zato ni slučaj, 
da sta na vodilnih mestih v republiški ligi. Brežičani so celo na tretjem mestu. Krmeljčani to nedeljo niso igrali, ker je bilo igrišče 
pokrito s snegom.

Brežice : Ribnica 21:16
Derbi srečanje dveh najboljših dolenjskih ekip je pripadel Breži- čanom, ki kljub poškodovanemu Antoloviču niso dovolili presenečenja. Brežičani so v srečanju s tradicionalno neprijetnim nasprotnikom zaigrali borbeno in ves čas tekme razen prvih minut tudi vodili. Zmaga domačinov je zaslužena, zasluga pa gre predvsem na rovaš vratarja Bergleza, razpoloženega strelca Bosine in dirigenta Darka Šetinca. V vrstah gostov je bil najboljši Jože Sile.

Brežice: Žerjav, Berglez, Trajko- vič, Šetinc 6, Bršec, Pavlič 5, Bo- sina 8, Jurišič, Štangelj, Bužančič in Avsec 2.
Ribnica: Lovšin, Šilc 7, Radič 2, Mikulin 3. L. Ponikvar, F. Ponikvar, Andolšek 4, Tanko in Kerš- nič. V. PODGORŠEK

Brežice : Steklar (Hrast
nik) 15:14

V prijateljski rokometni tekmi sta se pomerili enakovredni ženski ekipi iz republiške lige, Brežice in Steklar. Brežičanke so si zmago zagotovile šele v zadnjih minutah srečanja. Poleg Bužančičeve in Mo- lanove je treba pohvaliti tudi zanesljivo Vebletovo, ki je zaigrala zelo borbeno.
Brežice: Božičnik, Bužančič 5,Molan 4, Veble 2, Bah, Mišič II, Kolar, Les, Mišič I 3, Grahek, Hribernik in Zorko.

V. PODGORŠEK
BELT : Ozalj 25:19

V prijateljskem rokometnem srečanju v Črnomlju so domači rokometaši premagali goste iz Ozlja s 15:19. Domačini so na tej tekmi

vadili obrambo, ki je njihova najšibkejša točka. Poznala se je odsotnost najboljšega igralca Gorška, tako da so domači igrali pravzaprav brez igralcev na krilih. Največ golov je dosegel Dušan šimec (8), Boris Šimec in Janez Avguštin pa po 6. A. LATERNER

AVTOM OBILIZEM

D a n e s
Vse avtomobiliste, ki žele letos dirkati na slovenskih in državnih cestnohitrostnih in gorski preizkušnjah ali rally, jih, vabimo na skupen sestanek danes, 9, aprila ob 16. uri, v dvorani na Rotovžu na Glavne trgu v Novem mestu. Zvedeli boste vse o letošnjih tekmovalnih koledarjih, tekmovalnih licencah in prireditvah našega društva.Športna komisija AMD Novo mesto

štvo Ribnica, nogometni klub, tabornike in jamarski klub Ribnica. 
Tej so se nekaj let kasneje pri- 
družili še: šolska športna društva, kegljaški klub (ki več ne dela) in 
ribiška družina Ribnica.

V desetletnem obdobju se je zvr- stila v upravnem in nadzornem odboru Zveze vrsta zaslužnih de
lavcev na področju telesne kulture. Po zaslugi teh ljudi in seda
njega vodstva ObZTK na čelu s predsednikom inž. Lojzetom Ma. roltom in dolgoletnim tajnikom Francem Levstikom sta šport in telesna kultura dosegla viden napredek. Predvsem velja omeniti rokomet. Ribniški rokometaši, ki igrajo v slovenski rokometni ligi, so znani širom po Sloveniji.

Na slavnostni seji so bila opisana posamezna obdobja delovanja zveze. Ni vse šlo gladko. Denarna sredstva so bila in so še vedno omejena. To pa ljudi, ki so delali in tistih, ki sedaj delajo v vod
stvu, ni odvrnilo od začrtanih ciljev. Letos se obetajo boljši časi, saj jim sklad za razvoj telesne 
kulture zagotavlja večja sredstva. Da bo letos za te namene na voljo več denarja, jim je v pozdravnem nagovoru zagotovil tudi predsednik ObS Bogo Abrahamsberg.

N j zaključimo z besedami, ki so jih zapisali na koncu porodila 
o desetletnem delu Zveze, kjer je 
med drugim rečeno: ObZTK in vse osnovne telesnovzgojne organiza
cije morajo razvijati vse večjo družbeno dejavnost in izboljšati stanje v telesni kulturi, v vzgoj- 
no-izobraževalnih ustanovah in izven njih. K. ORAZEM

GIM NA STIKA

Sredi prejšnjega tedna je bilo v novomeški gimnazijski telovad
nici področno gimnastično prvenstvo za srednješolce. Udeležba je bila dokaj skromna; pogrešali smo telovadke iz Brežic in telovadce iz Krškega in Črnomlja. Zato pa so nekateri mladi telovadci pokazali znanje in veščine, ki so nas prijetno razveselile, in se tako 
odkupili za nezadovoljivo udelež
bo. Posebno so nas presenetili telovadci iz Brežic, ki so telovadili 
zanesljivo in dovršeno, enako tudi 
dijakinje Srednje medicinske šole, ki so se pokazale v lepi luči. Obe dolenjski ekipi, ki bosta v kratkem nastopili na zahtevnejšem 
tekmovanju v republiki, nista brez možnosti; s takšnim nastopom, kot smo ga videli prejšnji teden, se jim res ni treba ničesar bati.Najboljši posamezniki so bili Brežičin Tomaž Zbontar in Novo- 
meščani Andrej Kosec, Sonja Ro- stan in Dragica Lupšina.

Rezultati — srednješolci ekipno:1. Gimnazija — Brežice (Zbontar, Šerbec, Klokočar, Zore, Ivančič, 
Gerjevič) 223,65 točk, 2. Gimnazija 
— Novo mesto (Kosec, Strel, Vovko, Jenko, Dular, Veber) 
216,35. Srednješolci posamezno: 1. Zbontar (Br.) 47,40, 2. Kosec (N. 
m.) 46,40, 3. Šerbec (Br.) 44,60, 4 
Gerjevič (Br.) 44,00, 5.-6. Kloko- čar, Zore (Br.) 42,90, 7. Ivančič (Br.) 42,55, 8. Jenko (N. m.) 42,50, 
10. Dular (N. m.) 41,50.

Srednješolke ekipno: 1. Srednja medicinska šola (Starčič, Cvelbar, Petrov, Požeg, Stopar, Lupšina) 
176,40, 2. Gimnazija — N. mesto (Lemut, Blažič, Kramarič, Primo
žič, Mesarič, Saje) 166,90 točk. 
Srednješolke posamezno: 1. Rostan 
(Srednja lesna šola N. m.) 38,00,2. Lupšina 36,50, 3. Petrov 36,20, 4. Požeg 35,50, 5. Stopar (vse SMS) 35,30, 6. Saje 35,10. 7.Kra- 
marič 33.80, 8. Primožič (vse gimn.) 33 20, 9. Cvelbar (SMS) 32,50, 10. Mesarič (gimn.) 31.40.

Organizacija tekmovanja in sojenje sta bila dobra. Sd

P r v a  -  R o s t a n o v a  i n  Z b o n t a r

Telovadna vrsta srednje šole za zdravstvene delavce 
iz Novega mesta je prijetno presenetila.

Na srednješolskem gimnastičnem prvenstvu so se 
najbolj izkazali (od leve proti desni): Andrej Kosec, 
Sonja Rostan, Dragica Lupšina in Tomaž Zbontar.

Predsednik OBZTK v Ribnici, inž. Lojze Marolt g‘H 
vori na slavnostni seji. (Foto: D. Mohor).

N a s t o p i l o  j e  8 0 0  
t e k m o v a l c e v

Osnovna šola Kočevje je pripravila medrazredno tekmovanje v gimnastičnem mnogoboju za posameznike in ekipe. Nastopilo je več kot 800 učencev in učenk. Rezul
tati: dečki — 5. in 6. razredi: 1. 6. d 28,81 točke; posamezniki: 1. 
Bogdan Ambrožič 38.00; 7. in 8. rezredi: 1. 7.f 32.42; posamezniki: Vid Klobučar 39.30.

Deklice: 5. in 6. razred — 1.6. d 26.94; posamezno: Karolina 
Janeš 33.90; 7. in 8. razred — 1.
7. g 29.67; posamezno: Nada Ho. če var 38.90.

A. ARKO

SA H

Mohar, Kastelic, Šegova, 
Peterletova in Godčeva 

najboljši
Preteklo nedeljo je bilo v Grosupljem dolenjsko prvenstvo za pionirje in pionirke v šahu. Pri starejših pionirjih je zmagal Bojan Mohar iz Kočevja (8), sledijo: Pucelj (N. m.), Barič (Grosuplje), 

Cuk (Koč.) itd. Mlajši pionirji: 1. Kastelic (Stična) 8,, sledijo: Ži. gante (N. m.) in Hrast (Stična) 
itd. Starejše pionirke: 1. Tatjana šega (Koč.) in A. Peterle (Mokronog), sledijo Zajc_ (Mok.) itd. — 
Mlajše pionirke: 1. Jožica Godec (Žalna) 6, sledijo: Dragoš (Koč.), 
Seine (Žalna) itd. J. UD1R

Podkoritnik v finalu
Na republiškem hitropoteznem 

šahovskem prvenstvu za mladince je zmagal Mariborčan Mauhler. 
Novomeščan Ervin Poredoš se ni 
uvrstil v finale, to pa je uspelo

Podkoritniku iz Kočevja, ki je 
osvojil 12. mesto.Na republiškem hitropoteznem 
prvenstvu za članice, ki je bilo na 
Ravnah na Koroškem, je Novome- ščanka Anica Isteničeva med 20 tekmovalkami zasedla 16. mesto.J. UDIR

N ajm la jš i m ed  s e b o j
šahovski klub in občinska Zveza društva prijateljev mladine Novo mesto sta priredila pionirsko občinsko šahovsko prvenstvo za posameznike. Nastopili so šahisti iz Vavtc vasi, Šentjerneja, Otočca, 

Novega mesta, Šmihela in Žužem
berka. Med starejšimi pionirji je zmagal Novomeščan Jože Pucelj 
(11 točk), sledijo: Strojen (Šent.), 
Kink (Otočec) in Poredoš (N. m.), 
Bučar (šent.) itd. V konkurenci 
mlajših pionirjev pa je bil najboljši Zužemberčan Dušan Kocmur 
(5,5), sledijo: Simonič (šent.) in Fujs (N. m.). Rozalija Saje iz 
Vavte vasi pa je bila najboljša pri starejših pionirkah. Ravno ta
ko je bila pri mlajših pionirkah 
najboljša Vavtovčanka Mija Saje.J. UDIR

O d  t u  i n  t a m
■ NOVO MESTO — Na športnem dnevu novomeške gimnazijo so dijaki in dijakinje tekmovali v gimnastiki. Tekmovanje je veljalo kot izbirno za medobčinsko srednješoflsko prvenstvo. Razen 

najboljših gimnazijskih telovadcev se je tekmovanja udeležila tudi ekipa lesnega oddelka srednja 
tehnične šole. Najbolj sta se izkazala Andrej Kosec pri fantih in Sonja Rostanova pri dekletih. Rezultati — dijaki: 1. Kosec 47,00, 2. Strel 44,30, 3. Vovko 44,10, 4. Jenko 44,00, 5. Dular 43,60 , 6. Po. 
točnik 43,40, 7. Veber 43,10 itd.; dekleta: 1. Rostan 37,90, 2. Saj« 37,40, 3. Mesarič 36,30, 4. Primožič 35,10, 5. Kramarič 34,9, 6. do 
8. Blažič, Lamut in Gostiša 34,80. (V. S.)

■ KRMELJ — V četrtem kolu dvokrožnega hitrostnega turnirja za naslov prvaka Krmelja je med 9 igralci zmagal Janko 
Blas (Sevnica) s 13 točkami, sle
dijo: šribar 10,5, Drstvenšck 10, Šibilja 9, Žitnik, Zvar 8, Pro- senik 7,5, Debeljak 6,5, itd. Po
sebno preseneča slaba uvrstitev lanskega zmagovalca Borisa De. belaka. (B. D.)

■ KRŠKO — Zaradi tehničnih ovir smo pretekli teden pozabili 
objaviti še nekatere rezultate i zimskega prvenstva mlajših pionirjev v plavanju, ki je bilo 29. marca v Kranju. Pionirji — 50 ra prsno: 7. Barbič 0:54,4; 50 m prosto: 9. šunta 0:44,7 in 100 m me. šano: 4. škafar 1:37,0. (L. H.)

■ KOČEVJE — Pionirji TVD Partizana Kočevje so imeli tekmovanje v peteroboju: prosta vaja, bradlja, krogi, drog ter preskok čez konja. Prvo mesto je 
osvojil Vinko Klobučarič 42,90, 2. Lojze Plot 41,10, 3. Jože Hrovat 38.90 itd. Pionirji so bili dobro pripravljeni. Vodnik Miha Majerle se bo zavzel, da bodo odstranili še nekatere manjše napake in se čimboljše uvrstili na republiškem tekmovanju. (A. A.)■ VIŠNJA GORA — Na ob- činskem prvenstvu pionirjev v šahu— ekipno in posamezno so bili doseženi naslednji rezultati: sta
rejše pionirke — 1. Višnja gora, 2. Šentvid; posamezniki: 1. Tere. 
zija Škufca (Višnja gora); starejši pionirji: 1. Grosuplje, 2. Višnja gora; posamezno: 1. DušanBarič (Grosuplje); mlajše pionirke: 1. Žalna, 2. Višnja gora; posamezno: 1. Brigita Šeme (Žalna); mlajši pionirji: 1. Stična, 2. Vis- nja gora; posamezno: 1. PeterPraznik (Stična) (J. D.)■ NOVO MESTO — V šestem kolu občinske kegljaške lige so bili doseženi nekateri presenetljivi rezultati. Zlasti moramo omeniti poraz vodilne Luknje v srečanju s PIONIRJEM. Rezultati: Partizan 
— Iskra 436:475, Luknja — PIO- NIR 452:488 in KRKA — ZeleznL čar 460:465. Vodita Železničar in Luknja z 20 točkami, sledi PIONIR (12) itd. (J. M.)■ BREŽICE — V soboto, 4. aprila, je bila v Brežicah prijateljska košarkarska tekma, v kateri sta se pomerili ekipi gimna
zije Brežice in 3. a razred iste 
gimnazije. Reprezentanca je srečanje izgubila s 40:34. Najboljši igralci so bili: Čargo, Žiberna,Geršak in Žabkar. (B. G.)

■ LESKOVEC — V pripravah na bližnje tekmovanje v zasavski rokometni ligi se ekipa leskovške- 
ga Partizana marljivo pripravlja. Januarja so že pričeli z vadbo v telovadnici, čim pa se je poka. zalo sonce, so pričeli igrati na svojem asfaltnem igrišču. V ekipi bo letos igralo precej mlajših igralcev, zato ker je nekaj najboljših igralcev odšlo k vojakom oziroma na delo v tujino. Pred dnevni so odigrali trening tekmo z dijaki TSŠ Krško. Gostje so bili boljši in so zmagali z 21:13. 
TSŠ Krško: Velkavrh, Dobnik 8, Pivšek 1, Vožič 5, Železnik. Far. lan 2, lah, Krašovec, Luzar 1, Meserko 1 in Tratnik 3. RK I<e- skovec: Rostohar, Stojs, A. šribar2, Žnidaršič, Vakselj, Veličevič, Judeš, Pirc, Mustar 4, R. šribar3, Pleterski 2 in Hribar (A. Š.)

■ KOČEVJE — V prijateljski košarkarski tekmi sta se srečali ekipi Partizana Kočevje in gimnazija. Zmaga4 je Partizan z 82:51. Partizan: S. Kersnič 25, Urbič 21, Vovk 18, T. Kersnič 5, A. Smole 5, Kajtna 4, F. Smole 2, Južnič 2. Gimnazija: Ožura 16, Kartičnik 15, Perzdirc 15, Podlogar 2, Vozel 2 in Cilenšek 1. 
(A. A.)■ VELIKA DOLINA — Učenci osnovne šole so imeli svoj športni dan. Posamezniki so tekmovali v iskanju SKRITIH POSTOJANK, 
ekipe pa v orientacijskem teku. Nastopilo je okoli 100 posameznikov v 13 ekipah. V prvem delu je med dečki zmagal M. šparakcl, pri deklicah pa Subanova. V orientacijskem teku pa je bil dvakrat najboljši 8. razred (S. Z.)■ KOČEVJE — Moška in ženska odbojkarska ekipa kočevske gimnazije se je uvrstila v finale republiškega srednješolskega od
bojkarskega prvenstva ljubljan
skega področja. (A. A.)



DIREKCIJA KOMPAS HOTEL LJUBELJ

r a z p i s u j e
naslednja prosta delovna mesta:

3 KUHARJI ali KUHARICE, 
navajeni samostojnega dela 

2 TOČAJA ali TOČAJKE 

2 KUHINJSKE POMOČNICE 

3 VK NATAKARJE ali NATAKARICE

V poštev pridejo tudi osebe, ki imajo veselje do 
gostinskega poklica. Priučitev je možna.

V poštev pridejo le resni kandidati. Samsko stano
vanje priskrbljeno. OD in prosti dnevi regulirani. 
Rok prijave do 20. aprila 1970.

KOMPAS LJUBELJ

ZAKAJ
OKNA VRATA,^JELOVICA”?

•  zato, ker so finalizirana in embalirana v trans
portno in vgraditveno embalažo,

•  izdelana iz prvovrstnih materialov,
•  plod natančnih raziskav tržišča in ker so proizvod 

priznanega proizvajalca stavbnega pohištva: 
»Jelovice«, lesne industrije Škofja Loka, te l .85-336.

SPLOŠNO GRADBENO PODJETJE

PIONIR
NOVO MESTO

( r a z g l a š a
prosta delovna mesta

1. KV KUHARICE
za delo v restavraciji v Novem mestu

2. KV ELEKTRIČARJA
za delo v strojno-inventarnem parku

3. VEČ STROJNIH KLJUČAVNIČARJEV
za delo v mehansko-kov. obratu v Novem 
mestu

4. VEČ AVTOMEHANIKOV
za delo v mehansko-kov. obratu v 
Novem mestu

5. VEČ AVTOKLEPARJEV
za delo t mehansko-kov. obratu 
v Novem mestu

6. VEČ AVTOLIČARJEV
za delo v mehansko-kov. obratu 
v Novem mestu

7. STROJNEGA TEHNIKA
za delo v strojno inventarnem parku 

POGOJI ZA SPREJEM:

pod 1.: končana poklicna šola gostinske stroke 
pod 2.: končana poklicna šola elektio stroke 
pod 3.: končana poklicna šola ključavnič. stroke 
pod 4.: končana poklicna šola avtomehanske stroke 
pod 5.: končana poklicna šola avtokleparske stroke 
pod 6.: končana poklicna šola avtoličarske stroke 
pod 7.: končana STS.
Osebni dohodki po pravilniku o delitvi osebnih do
hodkov. — Za vsa delovna mesta je uvedeno po
skusno delo. Ponudbe z življenjepisom in opisom 
doseda£»ih zaposlitev pošljite na naslov: SGP
»PIONIR«, Novo mesto — kadrovski oddelek, Ket
tejev drevored 37.

„Pri nas vemo, kaj je Amerika"
10. aprila si bo deseti križ na rame nadela Barbara Ivanušič, najstarejša 
občanka nekdanje pretaške fare -  Bistra ženica bo na domačem prazniku 
pogrešala kar 11 vnukov -  Vsi delajo v tujini -  Ona ve, kaj se to pravi, 

saj ji je Amerika izmozgala tudi moža

P ol s lo v e n sk a , p o l  h rv a šk a  g o v o r ic a  j e  zn a č iln a  
za lju d i s  p r e lo šk e g a  k o n ca , tu  in  ta m  p a  č lo v e k  
u ja m e  še  k a k šn o  a n g le šk o  b e se d o . K d o r  g lo b lje  p o 
z n a  razm ere , se  te m u  n e  čud i, sa j v  vse j v a s i  n i h iše ,  
k jer  n e  b i im e li  kdaj prej a li zdaj vsa j en eg a  v A m e
rik i.

Barbara Ivanušič, najstarej
ša daleč naokrog, ne zna ne 
pisati ne brati, vse pa ve, kaj 
se dogaja pri nas in po svetu. 
Amerika je tudi na njenem 
licu vtisnila marsikatero za
rezo, čeprav te dežele nikoli 
ni videla.

— Zrasla sem ob koruznih 
žgancih in prosenem kruhu. 
Malo sem hodila v šolo. Ta
krat je bil obisk šole prosto
voljen, zato smo morali otro

ci delati doma. Poročila sem 
se z 21 leti. Imela sem 6 otrok 
in vsi so živi. Težka leta sem 
prestala, ko je bil mož v Ame
riki, jaz pa sem morala skr
beti za otroke in posestvo. 
Večkrat je šel zdoma. Vsega 
skupaj sem bila 16 let sama. 
Ko se je za stalno vrnil do
mov, je umrl komaj 64 let 
star. Amerika ga je izmozga
la.

Ko mi je zgodbo pravila,

KAJ VAM 
PRINAŠA 
PAVLIHOVA 
STOLETNA 
PRATIKA 
1970-2070 

za 4 din:

Vpliv sedmerih zvezd na človeški 
značaj in življenjsko usodo 
Zakaj smo rojeni v nebesnih znamenjih? 
Vesoljski stoletni horoskop 
Pomembnost naše rojstne ure 
Stoletni koledar 
Značaj in usoda rojstnega dne 
Zakonska sreča po horoskopsko 
Ali lahko sami uganemo vreme? 
Kaj povedo ženske oči 
Kaj povedo moške oči 
Kaj pravi numerologija, najstarejša 
magična veda na svetu 
Hiromantija ali prerokovanje z dlani 
Tabela sreče 
Sanje vedno nekaj pomenijo 
Kuhinja prihodnosti 
Kako se bomo zdravili naslednjih sto let 
Uganke
Pred sto leti -  čez sto let 
Risane in pisane šale 
Humoreske

Dobite jo v trafikah in kioskih

je bilo v hiši še polno drugih 
ljudi. Prikimavali so, vmes 
pa se je oglasil še ta in oni 
ter pridal: »Tudi moj oče so 
bili v Ameriki. Mi nismo ime
li take sreče, da bi se vrnil 
in skrbel za družino. Pozabil 
nas je.« Spet drugi je pove
dal, da so brata pokopali v 
daljnem svetu, ker ga je za
sulo v rudniku.

Preveč žalostno bi bilo sa
mo o tem razglabljati, zato 
sem skušala pogovor speljati 
v drugo smer.

— V teh krajih ste imeli cel 
kup starih običajev. Bi mi po
vedali, kako ste se zabavali 
na preji ali ko ste trli lan?

Slavljenka je ugriznila v 
past. Hudomušen nasmeh ji 
je šinil čez gube, ko je vrtala 
po spominu.

— Vse do zadnje vojne smo 
snovali, predli in tkali platno 
za obleke sami. K maši smo 
hodile ženske v belem vse do 
pred 25 leti. Ob »tukačiji« je 
bilo najbolj veselo. Navada je 
bila, da smo lan trla dekleta, 
imele pa smo posebne znake, 
s katerimi smo vabile fante 
zraven. Kadar je tolkalo cvi
lilo, je pomenilo, naj fantje 
pridejo, če jih dolgo ni bilo, 
smo nalile petroleja zraven, 
da je bilo cviljenje hujše, in 
tudi na prazno smo tolkle, 
da bi bil večji hrup. Ko smo 
dobile druščino, je bilo ve
selo. Gledali smo se, zabav
ljali, na pogled pa se je sple
tla marsikatera ljubezen.

Kazno je bilo, da mlajši 
nimajo posebno v čislih sta
rih časov. Hitro so pogovor 
zasukali na dogodke iz zadnje 
vojne. To se jim je zdelo bolj 
pomembno.

Povedali so, da so pri Iva- 
nušičevih vse izgubili. Ko so 
z ameriškim denarjem posta
vili novo hišo, skedenj in ko
zolec, so malo časa uživali 
na lepi domačiji: Nemci in 
ustaši so jim do tal vse po
žgali, ker so bili trije sinovi 
v partizanih.

— Kakšno je danes vaše 
življenje? — vprašam starko, 
ko smo v pogovoru že bili 
čez vojno.

— Nič mi ne manjka. 2al 
mi je, da me je pozimi gripa 
oslabila. Jeseni sem še vse 
delala na polju, bojim pa se, 
da spomladi ne bom več pri 
močeh.

— Morda vas bo hišno slav
je ob rojstnem dnevu spravilo
v boljšo voljo?

— Ne bo kaj posebnega, 
ker ne bomo vsi zbrani, — je 
rekla. — Hčerka se je z vso

KAJ SO PRED 70 LETI PISALE

Dolenjske Novice.
12 jagrov —  941 let

(OBRED UMIVANJA NOG) — na ve
liki četrtek. Premtlostljivi kneasoškof 
ljubljanski izvršil je ta vzvišeno obred 
med naslednjimi starčki: Janez Novak 
(89 1), Jože Zajec (86 l), Miha Blažir (80 1), 
Matija Klama (81 1.), Janez Jereb (78 1.), 
Matija Kelemina (77 1.), Janez Vovk (79 1.), 
Jurij Urbinec (76 1.), Gregor Mr/likar 
(76 1.), Janez Primec (75 1.), Luka Star
man (74 1.), Stefan Aniiur (70 1.). Vseh 12 
jagrov štelo je skupno 941 let.

(DUNAJ.) Listi poročajo, da potuje 
5. maja naš presrvitli cesar v Berolin.

Neposredni vzrok tega potovanja pravHjo, 
da jc slavnost polnoletnosti nemškega ce
sarjeviča; drugim se zopet bolj resnična 
vidi misel, da se hoče tam razgovarjati 
politika in neznosni finančni položaj To 
6lednje je jako umevno, kajti nemški libe
ralca že skrbe za to, da sj presvitli cesar 
s svojim nemškim prijateljem Vifljemom 
določi notranjo podobo Avstrije, brez da 
bi minister dr. pl. Koerber o tem kaj slu
til. Priprave za cesarjevi g re je m  bo ži
vahnejše nego po navadi

(PARIZ) — Danes odpi\> v Parizu ve
likansko svetovno razstavo brez posebnih 
slovesnosti. Tu so nagromadene lepoti j e 
in umetnije do skrajne mere človeške do
mišljije. O tem bo prilika večkrat kaj po
vedati.

(ALLEGHENY 20. MARCA 1900.) — Go
spod urednik, prosim Vas, dovolite ml 
nekoliko prostora v Vaših »Dol. Novicah'«, 
da nekoliko popišem, kako se imamo tu 
kaj v dalnji Ameriki. Minulo leto je bilo 
dobro, smo po vsej Ameriki kaj dobro 
delali in si je človek tudi kak krajcar 
prihranil, ako si ga je hotel. Da je bilo 
dobro leto, to se je tudi videlo, da tudi 
na Kranjskem vedo in v druzih krajih, 
kajti minulo leto je v New-York došlo 
čez 411.000 izseljencev. Da jih bo pa letos, 
ako bo tako šlo, še enkrat toliko prišlo, 
pričujejo te-le številke: Moseca januarja 
13.000, febr. 19.700, in do 16. marca 17.500. 
Tedaj v dva in pol mesacih 50.300 ljucli, 
in koliko pa rojstev po vsej Ameriki, to 
ni za misliti; pa zaradi tega bi še vse jed
no imeli dovolj prostetra in bd še vsaki 
kaj zaslužil, ko bi vse ne tiščalo v mesto 
in v tovarne.

(IZ DOLENJSKIH NOVIC 
1. aprila 1900)

družino izselila na Florido, 
vnuki pa so razstreseni po 
vsem svetu. V Avstraliji so
3, na Švedskem je 1, v Nem
čiji sta 2, v Ameriki 1, v Ka
liforniji 1, v Argentini 1, v 
Avstriji 2. Od 25 vnukov, ko
likor jih imam, jih je 11 na 
tujem, 4 pa so v večjih me
stih doma.

— Mislite, da vam bodo po
slali čestitke?

— To pa! Radi pišejo, ker 
imajo domotožje. Nihče ni 
rad šel od doma, a hočeš, 
nočeš — moraš, če bi vsi 
ostali, ne bi mogli ne živeti 
ne umreti.

RIA BACER
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Vab/ /4<jM
LASTNIKI MOTOH 
POZOR!
Vse rezervnt dele , avto  go* 
ske, za vaša m otorna vozili 
kurenčnib  cenah ▼  naši trf

AVTOMATERIAL
V BREŽICAH, Pod obzi

NOVOTEHN
N O V O  M E S T

ST A N O V A N JSK O  KOMI 
PODJETJE RIBNICA

r a z p i s u j e  prosta delov*

1. SEKRETARJA PODjfel
P o g o j :  vsaj prva stopnja 
in ustrezna praksa na vocb1' 
stih vsaj pet let.

2. NABAVNEGA REFE<
P o g o j :  kvalificiran zidars* 
letno prakso in prakso v I 
benim materialom.

3. PERSONALNEGA R
P o g o j :  poznavanje adml 
manj triletno delo v persC 

Osebni dohodek po pravilniku o 
dohodka podjetja, stanovanje ni i 
Interesenti naj pošljejo pismene 
vanjsko komunalno podjetje Ribr 
15. aprila 1970.

»Dekorles«, Brežice
p r o d a na LICITACIJI 
naslednja rabljena 
osnovna sredstva:

stiskalnico za furni- 
ranje na vreteno, 
brusilni stroj lese
ne konstrukcije z 
elektromotorjem, 
krožno žago -  le
seno ogrodje z 
elektromotorjem 

Licitacija bo 13. 4. 1970 v 
prostorih obrata Mizar
stvo Dobova.

Veleblagovnica 
»NAMA«, Ljubljana
TOMŠIČEVA 2 

o b j a v l j a
prosta delovna mesi a za 
blagovnico v Kočevju:

PRODAJALCE -  
tehnične stroke

P o g o j :  šola za proda
jalce in 4 leta prakse, po
skusno delo en mesec, 
delo za nedoločen čas. Pi
smene ponudbe z dokazili 
o izobrazbi in praksi spre
jema kadrovska služba 
podjetja do 17. aprila 1970.



leta sem prestala, 
bil mož v Ameriki, 
sem morala skrbeti 
oke in posestvo!« 
Barbara Ivanušič, 
ejša vaščanka pre- 
fare.

r t a
'Režice

n i h  v o z i l

letne tn zim- 
dobite po kon- MJŠ 
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SOVJETSKI ŠAHISTI BOLJŠI KOT OSTALI SVET — Te dni se je v Beogradu 
končal šahovski dvoboj stoletja med reprezentancama Sovjetske zveze in ostalega 
sveta. Reprezentanca sveta, ki so jo sestavljali tudi trije Jugoslovani, SVETOZAR 
GLIGORIĆ, MILAN MATULOVIĆ in BORA IVKOV, je dosegla nepričakovan uspeh, 
saj je bila poražena samo z 20,5:19,5. V reprezentanci SZ je igralo kar pet svetov
nih prvakov: SPASSKI, PETROSJAN, TALJ, BOTVINNIK in SMISLOV. Na sliki: 

sovjetski šahisti na beograjskem letališču. (Foto: TANJUG).
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M D U S T R I J A  m O T O R n i H  V O Z I L

n o v o  m E S T O

RAZPISNA KOMISIJA ZA IMENOVANJE DIREKTORJA 

r a z p i s u j e  delovno mesto

G E N E R A L N E G A

D I R E K T O R J A

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. da ima visoko strokovno izobrazbo z najmanj 8 leti 

prakse na vodilnem delovnem mestu v avtomo
bilski industriji;

2. da ima višjo strokovno izobrazbo z najmanj 12 leti 
prakse na vodilnem delovnem mestu v avtomo
bilski industriji.

Kandidat mora biti splošno družbeno-politično razgledan in akti
ven ter imeti organizacijske sposobnosti.

Rok za oddajo prijav je 15 dni od dneva objave razpisa.
Prijave z dokazili o strokovni izobrazbi in delovnih izkušnjah 
ter življenjepis je treba nasloviti na Industrijo motornih vozil, 
Novo mesto, za
• RAZPISNO KOMISIJO PRI CENTRALNEM DELAVSKEM SVETU«

U g o d e n  n a k u p  -  u g o d e n  n a k u p  -  u g o d e n  n a k u p  -  u g o

4 0  d o  6 0  %  P O P U S T A

V A M  D A JE

D O L E N J K A
V S V O JIH  P R O D A JA L N A H

■ T E K S T IL , N o v o  m e s t o y G la v n i  t r g  2 8

■ B L A G O V N IC A  Č r n o m e l j

■ t e r  v s e h  t r g o v i n a h  s  t e k s t i l o m  in  m e š a n i m  
b l a g o m  p r i  n a k u p u

KAM GARNA in DIOLENA za m o š k e  in ž e n s k e  o b le k e , 
k o s tim e  t e r  s p o m la d a n s k e  p la š č e

G U )B O K O  ZNIŽANE CENE! NE ZAMUDITE ENKRATNE PRILOŽNOSTI! 

O B IŠ Č IT E  N A S  IN  P R E P R IČ A J T E  S E !

C I G A N I  I N  M I
Življenje me je v letih po vojni zaneslo na Dolenjsko. 

Tu sem naletela na posebnost, ki je v krajih, kjer sem 
preživljala mladost, ni bilo. To so Cigani.

Pogosto jih videvam, ko delajo pri različnih zemelj
skih delih, kopljejo jarke za vodovod, kanalizacijo in po
dobno. ženske in otroci jim prinašajo hrano in prosjačijo 
po bližnjih hišah. Ne vem zakaj, morda zaradi privzgoje
nega čuta do revnih, ki nam ga je vcepila naša skrbna 
mati, me zanima življenje teh večnih brezdomcev.

Tu in tam sem navezala pogovor s katero izmed mla
dih ciganskih mater in bila večkrat presenečena nad nji
hovim smislom za gospodinjstvo. Kadar slišim o Ciganih, 
da so lenuhi in živijo na račun drugih državljanov, se m. 
vselej zatakne in ne znam misliti dalje.

Vem, da ima naša oblast razumevanje za marsikateri 
prekršek Ciganov, da hoče prevzgojiti kulturno zaostali 
ciganski rod in ga izobraziti. Dosti je še Ciganov, ki po  
sebno pozimi živijo zelo bedno in so odvisni od podpor, 
miloščine in morda tudi od kraje. Vem, da bo vsa dobra 
volja oblasti premalo, če pri prevzgoji ne bo udeleženo 
vse ljudstvo, pa ne s kritiko in sodbo, ampak z razume
vanjem in veliko mero potrpljenja, kar pač zahteva vsaka 
vzgoja. Poznam primer, ko je morala mati Cigančka, ki 
so ga vpisali v osnovno šolo, vsak dan spremljati od šol
skih vrat do doma, ker so ga sošolci zmerjali, prezirali 
in žalili, žal učiteljica ne more vsega videti in vedeti. 
Ciganček je prenehal obiskovati šolo. Vprašanje je, kako 
gleda, ko odrašča, na kulturne ljudi?

Poznam tudi primer, ko je Cigančkov oče hodil s si
nom vsak dan v železniško čakalnico, da je mah tam na
pisal domače naloge, ker doma ne poznajo mize in pozimi 
ne more pisati pod milim nebom. Tudi ta je nehal ho 
dati v šolo, ko je z odličnim uspehom izdelal prvi razred.

Neka mati mi je pripovedovala, kako neprijetno jim 
je bilo na roditeljskem sestanku, ko so sedele daleč proč 
od ciganske matere, potem pa je učiteljica povedala, da 
je Ciganček lahko vzor vsemu razredu.

Vem, da je težko sesti ob Cigana, ki ni umit in za
udarja od nesnage. Sprašujem pa se, če ni morda še bolj 
težko Ciganu, kii se tega zaveda — nekateri se — sedati 
v družbo ljudi, ki imajo marsikaj, česar on nima. Spra
šujem se tudi, ali ne bi morda odprli srca za rešitev tega 
vprašanja, če bi Cigani živeli kje v Avstraliji ali Afriki, 
pač daleč od nas?

Zdaj, ko se poraja pomlad in se začenja delo tudi za 
Cigane, bi morda lahko kaj storili za boljše življenje Ciga
nov prihodnjo zimo. Morda bi v večjih naseljih lahko 
organizirali kak razred osnovne šole v skladu z zako
nom o narodnih manjšinah. Učiteljica naj bi bila iz rodu 
Ciganov, ker bi se jim znala bolj približati in bi morda 
preko nje raje sprejemali izobrazbo in kulturo. Prav tako 
bi morda lahko organizirali šolo za odrasle, posebno za 
žene, ki ba kasneje preko svojih družin vnašale nove na
vade v ciganske tabore. O zaposlovanju žensk je pri njih 
verjetno še prezgodaj govoriti. Verjetno pa bi se našel 
kdo, ki bi s pametnim predlogom prispeval k rešitvi 
tega vprašanja. Ali bi bilo nemogoče misliti tudi pri 
Ciganih na varčevanje, ki bi jim olajšalo marsikatero 
težko uro v ostrem zimskem mrazu?

PAVINA VERTOT

P o j a s n i l o  o  „ G o s j e m  p e r e s u ”
22. maja 1969 smo poročali v Dolenjskem listu, da 

se je natečaja »STE IZKORISTILI VSE SVOJE SPO
SOBNOSTI?« udeležilo pribl. 180 naših naročnikov in 
bralcev, ki so nam poslali v oceno 207 prispevkov in 
zgodb, zajetih iz vsakdanjega življenja. 29. maja lani 
smo začeli objavljati nagrajene in druge sprejete zgod
be, ki jih odtlej berete vsak četrtek v okviru na tejle 
strani domačega časnika.

2e po zaključenem natečaju pa so začela prihajati 
v uredništvo našega lista pisma z novimi zgodbami. 
Marsikaj med poslanim je dobro in vredno tiska (nekaj 
takih spisov smo vmes tudi že tiskali), marsikaj pa se
veda ni zrelo za objavo. Vendar — red mora biti; zato 
sporočamo vsem tistim, ki nam pošiljajo razne življenj
ske zgodbe, da bomo najprej objavili prispevke vseh 
tistih, ki so se lani pravočasno oglasili na naš natečaj 
in katerim je strokovna komisija poslana dela sprejela. 
Šele nato pridejo na vrsto pozneje poslane zgodbe in 
drugi prispevki, če bodo seveda po vsebini in obliki 
ustrezali duhu našega natečaja. Računati pa je treba 
z dejstvom, da je bilo sprejetih za objavo pribl, sto 
poslanih zgodb, kar pomeni, da smo za poldrugo leto 
s takim branjem založeni.

Prosimo vse naročnike in bralce, da to upoštevajo.
UREDNIŠTVO 

DOLENJSKEGA LISTA

— Očka, to je profesor spolne vzgoje, ki mi daje domače naloge! 
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Suša jih ne bo 
več prizadela

2e nekaj let so bili prebi
valci Dobenega in Čerine v 
poletnih mesecih brez kaplje 
vode. Dovažali so jim jo ga
silci iz Brežic. Letos to ne 
bo več potrebno: začeli so 
kopati vodovod. Na Dobenem 
bo dobilo vodo 15 gospodinj
stev. Ti ljudje delajo z izred
no voljo. Vsak meter zemlji
šča morajo najprej razstreli
ti, ker je vodovod speljan 
po kraškem svetu.

Vrednost delovnih ur, ki 
so jih vaščani do sedaj opra
vili, je 18.000 dinarjev, v de
narju pa so prispevali 
že 20.000 dinarjev. Krajevna 
skupnost na Čatežu je oblju
bila pomoč 8.000 dinarjev, de- 
dež pa pričakujejo tudi od 
občinske skupščine. Predra
čun za vodovod v te kraje je
320.000 dinarjev. Črpalko bo
do dobili iz Nemčije, ker bo 
morala poganjati vodo 200 
metrov visoko. Aprila bodo 
sačeli kopati vodovod tudi so
sedje na Čerini.

900 novih voznikov
Člani Avto-moto društva oz 

Brežic so se v nedeljo, 5. 
aprila, srečali na rednem 
občnem zboru. Društvo je la
ni podvojilo članstvo. Uspe
šno je vzgajalo nove vozni
ke motornih vozil vseh kate
gorij, razen tega pa je od
lično organiziralo dvoboj Slo
venije in Hrvaške v moto 
krosu. Med najzaslužnejšimi 
člani so bili Martin Avsec, 
Mihael Radanovič, Ludvik 
Metelko, Jože Jurišič, Vla
do Godler. Z uspešnim in
štruktor skim delom so se 
odlikovali predvsem Marjan 
Arnšek, Martin Kolar, Stane 
Mladkovič, Rudi Amšek, Dar
ko Avsec in drugi. Vozniške 
dovolilnice je dobilo okoli 
900 voznikov.

RADIO 8REŽICE
PETEK. 10. APRILA: 18.00—

18.10 — Napoved p rog ram a in  po 
ročila. 18.10—18.35 — Nove plošče 
RTB, obvestila In reklam e. 18.35—
18.45 — NAJPOPLOT — n a jra je  
jih  poslušate. 18.45—19.30 — Glas
bena oddaja: Izbrali s te  sam i.

NEDELJA, 12. APRILA: 11.00 — 
Domače zanim ivosti — Špela P ir 
nat: Končana je  javna razprava 
o s ta tu tu  občine Brežice — dr. 
Slavko Sušin: Zgodnje odkrivanje 
ra k a  re&uje življenje — ZA NAŠE 
KMETOVALCE: M ira Skočaj — 
Z atiranj«  plevela s herbicidi — 
Prije tno  nedeljo  vam vofiči an- 
sam bel R udija B ardo rferja  — Ne
deljski pogovor: Kaj so pridobili
m ladi kom im isti v letošnji izo
braževalni akciji — V rtnarjevi
nasveti za mes. apr. — Pozor, n i
m aš prod. — Obvestila, reklam e 
in spored kinem atografov — 13.00
— Občani čestita jo  in  pozdrav
ljajo .

TOREK, 14. APRILA: 18.00—
19.00 — Svetujem o vam  — Jugo- 
ton  vam  predstav lja  — Kaj p r i 
naša  nova številka Dolenjskega li
s ta  — Iz naše glasbene Sole — 
Tedenski Športni kom entar — 
Obvestila, reklam e in filmski
pregled — 19.00—19.30 MLADIN
SKA ODDAJA z obiska pri m ladih 
v Selah.

Upanje na novo trgovino
V CERKLJAH NAKUPUJEJO LJUDJE IZ 19 VASI

N ajbo lj oddaljene učence osnovne šole v C erk ljah  in podružnice v Bušeči vasi 
pride vsak dan  iska t kom bi do V injega v rha in pod Izvir. Od Cedm a do Izvira 
im ajo  šo la rji kako u ro  hoda, od T rebelnika do V injega vrha pa tr ič e tr t ure. K om bi 

jih  odpelje tud i nazaj. (Foto: Jožica Teppey).

Krajevne ceste boljše od občinskih
Boljše ceste v občini si obetamo lahko samo s samoprispevkom

O čem erkoli začneš pogovor z Dobovčanom , ved
no se bo obrn il n a  ceste. Tudi na  se jah  občinske 
skupščine le tijo  zelo pogosto bodice na  ceste in  ce
s ta rje . N ajveč jeze in slabe volje jim  povzroča cesta  
p ro ti K apelam  in Zupelevcu.

Pozimi jo neredno plužijo, 
da večkrat avtobus ne more 
po njej, ko pa zgine sneg, 
je vedno vsa jamasta. Ta 
cesta je bila preobremenje
na in bi zato potrebovala še 
toliko več skrbi. Ljudi iz do- 
bovskega okoliša jezi tudi 
slabo opravljeno asfaltiranje 
ceste od Brežic do Dobove.

Predsednik krajevne skup
nosti Ludvik Jurman poudar
ja, da smo do cest v občini 
premalo kritični in da tudi v 
časnikih premalo poudarjamo 
odgovornost tistih, ki bi mo
rali skrbeti zanje.

— V čem vidite rešitev, ker 
je večina cest občinskih?

— Zgledovati bi se morali 
po obmejnih hrvaških obči
nah. Tam plačujejo samo
prispevek in imajo večino 
cest vzorno urejunih. Na 
desnem bregu Sotle nam je 
kar nerodno, ko ugotavljamo, 
kako daleč smo za njim:. Zad
nji čas bi že bil, da se zgane
mo in začnemo pripravljati 
obširno akcijo za cestni sa
moprispevek.

— Kako pa vaša krajevna 
skuonost skrbi za lokalne 
ceste?

— Vzdržuje jih tako, da so 
boljše od občinskih. Lani smo 
navozili nanje 800 kubikov 
gramoza a predlanskim celo
2 tisoč kubikov. Krajevnih

cest imamo 30 kilometrov, 
to pa nam nalaga veliko dolž
nosti in odgovornosti, še sre
ča, da imamo svojo gramo
znico. Letos nameravamo na
rediti tudi dva mostova, ene
ga v Mostecu čez Gabcrnico, 
drugega v Mihalovcu. V Lo
čah je že dokončan.

— Za tako obsežno delo 
mora imeti krajevna skupnost 
precej pod palcem, kajne? Bi 
lahko zvedela za vaš letošnji 
predračun?

— Planirali smo 360 tisoč 
dinarjev dohodkov in prav 
toliko izdatkov. Iz občinskega 
proračuna bomo prejeli 51 
tisoč dinarjev, drugo bomo 
zbrali sami s pomočjo delov
nih organizacij in iz drugih 
virov.

— Kaj vse boste napravili s 
tem denarjem?

— Uredili bomo prosvetni 
dom. nekaj bomo dali za jav
no razsvetljavo, nekaj za igri
šče, za otroško varstvo, za 
ureditev parkov pri prosvet
nem domu in pri domu 
upokojencev itd. Delovni pro
gram smo sprejeli na zborih 
občanov, ki smo jih imeli v

vsaki vasi. Ljudje so točno 
seznanjeni z vsem, česar se 
bo letos lotila krajevna skup
nost. J. TEPPEV

Za malo denarja 
veliko načrtov

V predračunu bizeljske 
krajevne skupnosti je letos
32.000 dinarjev. S tem de
narjem nameravajo dograditi 
vodovod, postaviti televizijski 
pretvornik, razširiti cestno 
razsvetljavo na Bizeljskem, 
urediti obe pokopališči ter 
napeljati elektriko v Dram
ljo in Vrhovnico. Krajevna 
skupnost bo kupila tudi 
novo cisterno za super ben-

20 let Gozdnega 
gospodarstva

Delovni kolektiv Gozdnega 
gospodarstva v Brežicah bo
25. aprila slavil dvajsetletnico 
ustanovitve podjetja. Osred
nja proslava bo v Brežicah. 
Vsem, ki delajo v podjetju 
20 let, bodo podarili ure. Po 
delovnih enotah, ki jih ima 
podjetje na območju deve
tih občin, bodo slovesnosti 
za dvajsetletnico združili s 
prvomajskimi proslavami.

V neposredni bližini cer
k ljanske šole bodo že le
tos začeli kopati tem elje 
za poslovno zgradbo, v ka 
te ri bo p ro s to r  za trgovi
no, k ra jevn i u rad , pošto  
in  m esnico. Vsak bo ne
kaj p rispeval za to  inve
sticijo.

Za trgovino bo dala denar 
Ljudska potrošnja iz Brežic, 
za mesnico Agraria, za kra
jevni urad skupščina in za 
pošto Podjetje za PTT pro
met. V največji stiski s pro
storom je trgovina. Z živili 
in industrijskim blagom zala
ga 19 vasi. To je izredno velik 
okoliš in sega 10 km daleč.
V Cerklje pridejo nakupovat 
ljudje z Gorjancev, mnogi tu 
di s hrvaške strani. Najbolj 
oddaljeni se odpravijo na pot 
enkrat ali dvakrat na mesec. 
Tovor jim pomagajo nositi 
osli, saj je na eno stran 
tudi po pet ur hoda.

V cerkljanski trgovini pra
vijo, da je promet zelo ena
komeren. Izkupički so si po
dobni in tudi okoli prvega 
ni posebno velikega navala, 
ker je predel pretežno kme
tijski. Poslovodkinja Silva 
Kljajičeva je povedala, da je 
trgovina dobro založena tudi 
z industrijskimi izdelki in da 
marsikdaj kupci v Brežicah 
ne najdejo predmetov, ki jih 
ima ona vedno na zalogi. 
Lokal meri komaj 49 kvadrat
nih metrov, zato se ljudje ve
dno stiskajo v njem. Na ne
štetih zborih so že povedali 
svojo željo po trgovini in 
zdaj se jim bo uresničila. 
O ljudeh v teh krajih pravi 
Silva Kljajičeva, da se zelo 
radi odzovejo, če je v pro-

NOVO V BREŽICAH
■  PRELOŽENA KONFERENCA.

Seja  občinske konference Sociali
stične zveze, ki je  bila  predvide
na v začetku aprila , je  preložena 
na etru no polovico meseca. K ljub 
pospeSenim pripravam  so se stvari 
nekoliko zavlekle. V erjetno po 
vzročajo to  težave pri izbiri dolo- 
čega vodstva. Poročilo za zadnje 
dveletno obdobje je  pripravljeno, 
prav tako tudi poslovnik konfe
rence.

■  GASILCI PRED OBČNIM
7HOKOM. Občinska gasilska zve
za napoveduje za prihodn jo  nede- 
ljo  občni zbor, na katerem  bodo 
poročali o uspehih p ri dosedanjem  
delu in izvolili novo vodstvo.

H  PODALJŠANO VRAČILO. Na 
zadnji seji sklada skupnih gospo
darsk ih  rezerv v brežiSkl občini so 
zdravilišču Cateške Toplice podalj
šali vračilni rok za na je to  posojilo 
in  odobrili sredstva za pokritje  
lanske Izgube v rudn iku  Globoko. 
Upravni odbor sklada se Je odlo
čil tudi za sanacijski program  ru d 
nika in za pripravo načrta  o n je 

govem dolgoročnem razvoju.
■  ItEGION IZPOLNIL OBVEZ

NOSTI. 21. m arca Je potekel po 
godbeni rok za pripravo urbuni- 
stičnega načrta  za brežiSko občino, 
ki ga je  izdelal projektivni biro  
Reglon v Brežicah. Svot za u rb a 
nizem bo o njem  razpravljal na 
JutriSnji seji. N ačrt bodo razgr
nili in bo mesec dni nu vpogled 
občanom .

■  DIJAKI BODO ZAIGRALI. — 
Člani dram atskega krožka na bre 
žiški gimnaziji bodo nocoj uprizo
rili Cam olettijevo sodobno burko 
Strogo zaupno. Delo Je režirala 
prof. M arija Zorkova, ki že nekaj 
let zapovrstjo  dela z m ladim i lju 
b itelji gledališča na Soli.

■  OBČINSKA SKUPŠČINA v 
Brežicah je priporočila bančni kre 
ditn i službi, naj daje  posojila  p red 
vsem tis tim  zasebnim km etom , ki 
im ajo  večje obdelovalne povrSine 
in ki so se odločili za sodobnejše 
gospodarjenje. Omogočile naj bi 
jim  tudi sprejem ljivo obrestno 
mero.

Razpisi - razmetavanje denarja

Prevelike vsote za zasedena delovna mesta

Posvet, ki ga je minuli 
teden organiziral občinski 
sindikalni svet v Brežicah 
s člani komisij za izpo
polnjevanje sumoupravnih 
predpisov, je pokazal, da 
so v delovnih organizaci
jah vložili v to delo veli
ko truda. Ponekod imajo 
izpopolnjene statute že na
pravljene, drugod so še v 
razpravi.

Vsi udeleženci brez iz
jeme so soglašali s pri
pombo, da so delovne or
ganizacije z izpopolnjeva
njem samoupravnih pred
pisov zelo obremenjene in 
da jim to delo jemlje več 
časa, kot ga porabijo za 
gospodarjenje. Poudarili 
so, da za toke stvari niso 
kvalificirani, zlasti ne v 
manjših podjetjih, saj bi 
morali zaposliti enega člo
veka samo za to delo.

Nezadovoljni so tudj s 
tem, ker morajo ob reelek
ciji zapravljati velike vso
te za razpise tistih delov

nih mest, ki so že zasede
na. Casopisna podjetja ku
jejo iz tega milijone, raz
pisi pa so tako ali tako 
samo formalni. Zato so 
predlagali, da bi bilo bolj 
smotrno kar pri obravna
vi zaključkih računov spre
govoriti o delu direktorja 
in vodilnih uslužbencev. 
Ocena njihovega dela ob 
tej priložnosti bo že lahko 
osnova za zaupnico ali ne
zaupnico.

Občinski skupščini so 
predlagali, naj bi od ma
tičnih podjetij, ki imajo 
obrate v brežiški občini, 
zahtevale osnutke statu
tov. Pregledala naj bi jih 
občinska statutarna komi
sija in svoje mnenje o 
njih posredovala odborni
kom. O teh pripombah 
bi odborniki razpravljali, 
nato pa bi skupščina se
znanila z njimj centralna 
podjetja.

J. T.

Tri tedne so bili 
brez koksa

Kolektiv dobovske livarne 
je bil letos prikrajšan za bli
zu 30 tisoč dinarjev čistega 
dohodka. Delo je za tri te
dne popolnoma zastalo. Kok
sa ni bilo mogoče dobiti dva 
meseca, vendar so si ga 
vmes izposodili. Trenutno je 
oskrba s koksom normalna, 
zato pa se je podražil za 17 
odst. Ta čas, ko livarna ni 
obratovala, so izkoristili za po
stavitev nove peči za litino. 
Zanjo so dali okoli 25 tisoč 
dinarjev.

gram u akcija  za voden od’ 
c esto  a li kaj drugega 
j m  je  težko d o b i t i ^  
k e. V zadnjih  dveh 1»  y 
d ob ili vodovod v Zasap » 

R ačji vasi in  BorštU’zdaj se 
^eci vasi in  CJazicah- ^
pripravljajo  na n a p e lj i  
a e  tud i v črešnjicah.

40 otrok v mali šoji
M arca se  je  v o e r «  y 

v B a še č i vasi začel
m ali šoli. O troci jo o

trikrat na teden P° 
sk i uri. V Bušeoi 
v k lop eh  15 bodoč ^
Sodčkov, v Cerkljah 
P ot do šo le  j:m  
kom bi.

Mladinski P*eS. VP3 
teških Toplica”

M ladinski aktiv tr®°^0troš- 
p od jetja  Ljudska pa
n ja iz  B režic Je.. v i n;e flied 
živitd družabno živ J 
vrstn ik i. V soboto, • ^
vabi na ples v CaU*** M 
plicah . Za r a z v e d r i l^
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iz B restan ice . Na yeč
je tudi bogat srečelov *  

ša ljiv ih  točk.
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J o s ip a  C v etk o  iz J r j ^ j a  
d i jo ,  K r is tin a

“  SttlR ob erta ,
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M ilka š o š t e r ič  Bre^Lj
A lo jza , D u ša n k a  Lip^J ^  

D u ša n a , M arija  p.  pjov3,c M
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Delo v vinogradih bi moralo biti že op*1jjudj«* vjM 
zima letos tako vztrajno maha z r( i,aK d ^ ’̂ ove 
izkoristijo za rezanje »em in tja . \%
/.a spoznanje osuši zemljo. 1 ®s” 'repl,c  ̂

pri Jesenicah. (Foto: Jo**
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Zdaj padajo bohorske smreke Mlabodoej™aHani
Za celulozo odkupujejo les od zasebnih kmetov

je S ava Praktičnih izdelkov, ki so jo pripravili učenci posebne šole v Krškem, 
PriS?Uli petek veselo presenetila obiskovalce občnega zbora društva za duševno 

^dete. škoda, da so jo morali po dveh dneh že pospraviti, ker sicer ne bi mogli 
imeti pouka v učilnici. (Foto: Mirko Vesel).

Več pristojnosti terja več denarja

likšr.ega dela po tako hitrem 
postopku: premalo ljudi ima 
m premalo tovornjakov za 
prevoz. Celuloza pomaga tu
di pri oranju snega.

Na Bohorju bodo po
drli 1-500 kubikov smrekove
ga lesa. Posek je bil sicer 
predviden za jesen, spričo 
zadrege za papir pa so pohi
teli z njim pred rokom. To
varna bo s tem lesom pre
mostila trenutne težave, kaj
ti gozdna gospodarstva Bled, 
Nazarje, Slovenj gradeč in 
Postojna zaradi dolge zime 
še ne morejo do lesa, po
šiljke iz uvoza pa prav tako 
prihajajo z zamudo.

Celuloza je v zadregi 
predvsem za iglavce. Gozdno 
gospodarstvo iz Brežic je 
pred nedavnim posekalo 3 
tisoč kubikov smrek na Pe- 
telinku nad Blanco in pri
bližno toliko topol v Vrbina. 
Listavce pospešeno odkupu
jejo od zasebnih gozdnih
lastnikov in jih plačujejo
po ugodnih cenah. Kmet
je dobe denar v nekaj dneh 
in dobijo povrnjene tudi pre 
vozne stroške. Prevoz plača 
tovarna. JOŽICA TEPPEY

Denar iz podjetij bo postopoma treba usmerjati v krajevne skupnosti

bil ^ončaiTL P̂ ispevki je
^sfaltiran ^  čez Savo, 
•I®11 vrtec ,e ceste, ure- 
|6ria §0i_ \  krškem, dogra- 
**hko v>: Brestanici itd.
tega. kašteli še precej 

da jC morda to. 
S °  s^ a n S e d° Slej pre'^Pnih Dot J?1 s programi 
f rejčTnai  ̂ * ’. ki so jih 

skuPš6lna Veti. občinska
^ o sti: p je v n e

so o teh w e organiza- 
S 11 ve6inomPa°tre^  obve- 
T. a delovnih gorn ik i 
n«11? 1 način obvešoaS pnosti-
2W  Že * a n e S & J » .W « »
W  v°Uvcev Ti pa so  

ravno v večiih na ža' 
5 *  sta Krško o Središčih, 
f ab° t is k a n i' S*?0'0’ zel°
‘Jo krivdo v o l^ ,kar pa nc>- 

^ o d n je  se n sami- V 
^ P r i m e ^ v ^ ^ j o  v 

člani Zveze J  v de' 
vPlivali bodo na i?,?Unistov'
leŽbo in hr!^:x b o ljŠO u d e .

°J*an0v dh sodelovanje
SUpnih proKramoPrejemanju ^osti. °Rramov in obve-

^varn?16 skuPnosti, ki se 
pretežno s sp lo šS

namreč njihov osnovni do
hodek prispevek občanov za 
uporabo mestnega zemljišča, 
ki pa seveda ne zadostuje za 
pokrivanje naraščajočih po
treb.

Počasi bodo v krški občini 
težili za tem, da b: sredstva 
delovnih organizacij, name
njena za komunalno dejav
nost, postopoma prenašali na 
področne krajevne skupnosti. 
Pri takem načinu zbiranja 
denarnih virov pa ne bomo 
smeli zanemarit: tistih prede 
lov, kjer ni večjih gospodar
skih organizacij, potrebe pa 
so morda še večje kot dru
god. To so hribovski predeli, 
na katerere marsikdaj pozab
ljamo. Tam se še vedno uba
dajo z napeljavo vode in s ce
stami. torej s stvarmi, k: so 
v dolini že zdavnaj urejene.

DRUŽINSKO VZGOJO JE ZELO TEŽKO NADO
MESTITI

Mladoletniki na krivih potih
Nič kaj razveseljiv ni podatek javnega tožilstva v 

Brežicah o mladoletnih prestopnikih v posavskih 
občinah. Lani je prejelo tožilstvo 69 ovadb mlado
letnikov ali 13 več kot leto dni poprej.

mi komunalnimi zadevami, z 
olepšavo krajev in urejeva
njem poti, so požele v zad
njih letih izredno lepe uspe
he. Ti dosežki pa bi bili 
gotovo še večji, če bi pri 
delu sodelovalo večje število 
občanov. Čudežev ne morejo 
delati, če nimajo materialne 
spodbude, v mnogih krajih pa 
so dokazali, da lahko napra
vijo tudi petkrat več, kolikor 
dobijo sredstev. Nujno je to
rej, da s prenosom pristojno
sti in odgovornosti prenaša
mo na krajevno skupnost tu
di denarne vire. še vedno je

Bo mesto Krško kmalu lepše?
Po petih letih so spet sklicali občni zbor

Mladoletni prestopniki v 
večini primerov izhajajo iz 
družin, kjer razmere niso 
urejene. V zelo redkih prime
rih so mladoletniki storili ka
zniva dejanja zaradi pomanj
kanja. Največkrat je bila raz
log za take prestopke slaba 
vzgoja doma ali pa celo na
vajanje h kaznivemu deja
nju. Nekaterim mladoletni
kom starš: niso nudili nobe
ne vzgoje, in ker se niso za
nimali zanje, so bili njihovi 
otroci prepuščeni slabim vpli
vom ceste in njim podobne 
druščine.

Zelo malo dobrih zgledov 
imajo mladoletniki v tistih

Kdo so v komisiji 
za statute

V komisijo za uskladitev 
statutov delovnih organizacij 
s 15. ustavnim amandmajem 
je krška občinska skupščina 
imenovala deset občanov. Ko
misiji predseduje pravnik Ja
nez Rošker, člani so Pavla 
Kalan, Marjan Žibret, Silvan 
Mozer, Stanko Golouh, Slav
ko Zakšek, Avgusta Bezjak, 
Slavko Lipar! Bogomil Pirc, 
Rafko Orožen

ru, saj občnega zbora prejš
nji odbor ni sklical celih 5 
let.

Novi odbor je sprejel ob
širen program. Skrbeli bodo 
za hortikulturno izobraževa
nje s pomočjo predavanj, 
obljubili pa so tudi skrb za 
lepši videz mesta. — Da bi 
k delu pritegnili čimveč ob
čanov, bodo nagrajevali naj
lepše okrašena okna, balko
ne in okolice hiš.

Društvo že izvaja svoj pro
gram. Organiziralo je več 
predavanj o urejanju vrtov, 
zelenic in balkonov. Predava
nja so vodili priznani stro
kovnjaki iz Ljubljane. Pro
gram dela nameravajo do
polniti z obiski večjih cvet
ličnih razstav v Sloveniji in 
drugje. Novemu odboru dru
štva, ki mu predseduje tov. 
Viktor Zemljak, želimo, da 
bi z zastavljenim delom pri
dobil čimveč sodelavcev, ki 
bodo pripomogli k lepši po
dobi tega kraja. K. P.

Kai počno ribiči 
v Kostanjevici

Člani kostanjeviške ribiške 
družine si prizadevajo ures
ničiti dolgoletno željo p« 
ureditvi gojitvenega ribnika v 
bližini gradu. Ribnik naj bi 
obsegal 0,35 ha površine.

Ribiška družina je letos 
vložila v Krko 25.000 linjev 
in krapov. Na drstlščih Ščuk 
v Krakovem Je vpeljala ču
vajsko službo. D. D.

^ vsaki občini društvo zase
^^Posebno šolo je v krški občini 200 otrok

družinah, kjer so starši al
koholiki. Z alkoholizmom Je 
ponavadi povezano tudi po
manjkanje, prepiri v družini 
in seveda zanemarjanje ot
rok. Take razmere pustijo 
včasih trajne sledove na mla
doletnikovem ponašanju in 
njegovem odnosu do okoli
ce. Družine, kjer je kdo od 
staršev vdan alkoholu, so 
večkrat v stalnih sporih s so
sedi, v katere posega s svo
jimi dejanj: tudi mladolet
nik.

Nekateri mladoletniki so 
zašli na kriva pota tudi v pri
merih, ko so bili brez mate
re ali očeta. Roditelj je za
nemarjaj svoje vzgojne dolž
nosti ali pa ni bil sposoben 
nadzorovati otroka. V takih 
primerih tudi skrbstveni or
gani ne morejo veliko poma
gati. Pomanjkanje vzgoje v 
družini se da le težko nado
mestiti. Sodišča so izrekla 
različne vzgojne ukrepe, med 
katerimi so bili strožji nad
zor staršev, strožji nadzor 
skrbstvenih organov, strožji 
nadzor družine ter oddaja ot
rok v zavod V zavode so 
poslali lani enega mladoletni
ka iz brežiške občine in tri 
iz krške občine, torej manj 
kot v prejšnjem letu.

Mladina na Senovem je iz
razila željo po kulturnem 
udejstvovanju. Rada bi se 
predstavila na odrut zato je 
prosila za pomoč režiserja 
Pšeničnika, ki se ji je z ve
seljem odzval. Skupaj so se 
odločili za uprizoritev vese
loigre Pri belem konjičku. 
Na Senovem že dolgo niso 
ničesar prikazali na odru in 
vse kaže, da je starejše mi
nila volja. Igrali so vsa po
vojna leta in je prav, da jih 
zamenjajo mlajši. S tem se 
bo tuda društvo pomladilo.

F. R.

Nov ribnik v Brestanici
Ribiška družina Brestanica 

— Krško ima namen dogra
diti tretji ribnik. Vanj bodo 
že letos vložili ribji zarod. V 
kratkem bodo popravili tudi 
jez na prvem ribniku. Ribi
ška družina bo to leto vloži
la tudi tisoč krapov in so
mov v Savo. D. D.

Krško med srednje 
razvitimi

V minulem letu je znašal 
narodni dohodek na prebi
valca krške občine 6.612,51 
dinarjev. Za letos napovedu
jejo, da se bo povečal na 
6.739 dinarjev. S takšnim na
rodnim dohodkom se krška 
občina uvršča med srednje 
razvite občine v Sloveniji.

Nova prodajalna za 
osebne avtomobile
Trgovsko podjetje Sloveni

ja avto iz Ljubljane namera
va letos v Krškem zgraditi 
nov prodajno-razstavni pro
stor za osebne avtomobile. 
To bo zelo ugodna pridobi
tev za številne kupce oseb
nih avtomobilov v Spodnjem 
Posavju.

Prav tako namerava isto 
podjetje razširiti servis za 
osebne avtomobile. Z nadzi
davo prostorov za pisarniško 
osebje bodo pridobili nekaj 
novega prostora za opravlja
nje teh storitev. Sedanji 
prostori so glede na števil
na naročila postali premajh
ni. Asfaltirali bodo tudi celo
ten prostor pred servisom.

D. D.

Lansko leto deset 
požarov

Na območju občine Krško 
je bilo v preteklem letu pri 
zasebniKih devet požarov, v 
družbenem sektorju pa en 
požar Nastala škoda pri za
sebnikih znaša 299.030 dinar
jev, v družbenem sektorju 
pa 800 dinarjev.

Glavni povzročitelji poža
rov so bili otroci. Med Do

gorelimi objekti je veliko 
srospodarskih poslopij. Na 
žalost pa več kot polov;ca 
pogorelih gosoodarskih po
slopij ni bvla zavarovana pro
ti požaru.

D. D.

Skoraj polovico 
v izvoz

Tovarna perila LABOD — 
obrat Krško zaposluje že 
300 delavcev, od tega 280 
žensk. Čeprav je kolektiv 
še zelo mlad, si je že prido
bil velike delovne izkušnje. 
To ugotovitev potrjuje poda
tek, da 40 o d s t .  svojih izdel
kov izvažajo, predvsem v 
ZR Nemčijo in Holandijo. 
Proizvodnjo so usmerili le 
na izdelavo srajc najmoder
nejših krojev. Kljub visoki 
produkt:vnosti in dobri kva
liteti izdelkov pa so osebni 
dohodki razmeroma nizki. 
Močna konkurenca na do
mačem in tujem tržišču ne 
dovoljuje večje akumulacije 
za sklade in osebne dohod
ke. Samoupravni organi in 
sindikalna organizacija si pri
zadevajo. da bi s povečano 
proizvodnjo dose<rli tudi več
je osebne dohodke. To pa 
podjetlu narekuje boljšo or
ganizacijo dela in izboljšavo 
kndrcmKe zac^dbe zanos’e- 
nih. PAVTJHA KRISTIJAN

K R Š K E  N O V I C E

Na klic SOS Celuloze v 
Krškem se je brežiško 
gozdno gospodarstvo te 
dni odzvalo s ponovnim po
sekom lesa. Žage in sekire 
so tokrat zapele na Bohor
ju. Za tovarno papirja so 
začeli podirati smreke. Les 
sproti pospravljajo in odva
žajo. Delavce za nakladanje 
bo dala na razpolago Celu
loza, ki bo priskočila na po
moč tudi s kamioni. Gozdno 
gospodarstvo samo ne bi 
zmoglo tolikšnega dela po 
tako hitrem postopku: pre
malo ljudi ima in premalo 
tovornjakov za prevoz. Celu
loza pomaga tudi pri ora
nju snega.

Na kilic SOS Celuloze 
v Krškem se je brežiško 
gozdno gospodarstvo te dni 
odzvalo s ponovnim po
sekom lesa. Žage in sekire 
so tokrat zapele na Bohorju. 
Za tovarno papirja so začeli 
podirati smreke. Les sproti 
pospravljajo in odvažajo. De
lavce za nakladanje bo dala 
na razpolago Celuloza, ki bo 
priskočila na pomoč tudi s 
kamioni. Gozdno gospodar
stvo samo ne bi zmoglo to-

čuna 7>?a Krško je ena izmed tistih, ki mimo prora- 
negoSnr?Hre veliko sredstev za komunalne in druge 
sPevain ske dejavnosti. Denar za te namene pri- 
vedno gospodarske organizacije. Do sedaj so Se 
akcij Uspešno sodelovale pri reševanju skupnih

V Krškem je že pred le
ti delovalo hortikulturno 
društvo, vendar je delo tega 
društva skoraj prenehalo. 
Niso pa prenehali z delom 
posamezni člani tega društva. 
Ker menijo, da društvo mo
ra delati, so se nedavno zbra
li na izrednem občnem zbo-

OBISK AVSTRIJSKIH PAPIRNI. 
CARJEV. Pretekli petek (3. aprila) 
je 130 avstrijskih papirničarjev 
obiskalo tovarno papirja. Predtem 
so si gostje ogledali Inštitut za 
celulozo in papir v Ljubljani ter 
papirnico v Vevčah. Krški papirni- 
Carji z avstrijskimi papirničarji že 
dalj časa strokovno sodelujejo.

KOLEDAR KRVODAJALSKIH 
AKCIJ. Po programu republiškega 
odbora RK bo v letoSnjem letu 
potrebno zbrati v komuni 1238 kr
vodajalcev. Planu primeren je tudi 
koledar krvodajalskih akcij. Od
vzem krvi bo 22. maja v Krškem 
In na Senovem, 8. decembra v 
Brestanici, 9. decembra ponovno 
v Krškem ter 10. decembra v Ko
stanjevici. Občinski odbor RK že 
sedaj poziva osnovne sindikalne 
organizncije, da se bodo pravočas
no vključile v zbiranje darovalcev 
krvi.

VEC ZA DRUŽBENI STANDARD.
Gradbeno podjetje Sav« je v pre
teklem letu dobro poslovalo. Zato

so ob sprejemanju zaključnega ra
čuna menili, da bodo več sredstev 
namenili za rekreacijo zaposlenih, 
za individualno gradnjo ter za iz
obraževanje strokovnih kadrov. 
Tudi za prehod na 42-urni delovni 
tednik se že pripravljajo. Za to 
delo so imenovali posebno komi
sijo.

RAZPIS VOLITEV. Delavski svet 
tovarne papirja je na zadnji seji 
razpisal volitve v samoupravne 
organe. Volitve bodo 30. aprila 
1970. V centralni delavski svet 
bodo izvolili polovico novih članov 
(21), v svete delovnih enot pa 51 
članov.

CENE NESPREMENJENK. Svet 
stanovanjske enote pri tovarni pa
pirja v letoSnjem letu ne namera
va poviSaU cen vstopnicam za ko
pališče. Menil je, da za podraži
tev nima osnove, ker so vstopnice 
podražili že v pretekli sezoni. Ba
zen bo še ta mesec napolnjen z 
vodo in bo takoj sprejel prve ko
palce.

*0 V ^ k: 3- aPrila zvečer
V Kr£ orih posel>ne šole 
H vni- ° dprli tehnično

°- To pridobitev so 
^n^tva 2 občnim zborom 
t>ê <iostn^a p0rnc>S duševno 
^  Stkv/10 razv*tim osebam 
?  k i l i i f  Posavie. Krčani 
N ic a  i 0 dobro zastopani,
1 îfeia Poslala dva pred-
S S J *  BreŽič pa ni

S  fc/nni' referat o uspe- 
!U**vno a gah Pri delu z
V tie*el«r,riZadetimi Je ’me-

S ^ a i  11 društva pa le 
J V el i JeROv predsednik 
t! ^Pehft ^d na* Pomembnej- 

s,,,. dru*'tva prištevajo 
!?^di u v odnosih
trik1*6 Mio,' V duševtiem ra'.vo-
2  T W re'°  dohitevati dru-

V K..5kem 
na' ro,k- kar že do- 

^  vkli skrb star.
C 1,1 otrok v

^izadoti 7 * 1 *  za P0* **0**1 mladini, v  po

sebno šolo bi morali v Kr
škem vključiti približno 200 
otrok, zato nameravajo odpi
rati še zunanje oddelke na 
drugih šolah. V sedanji vi
demski šoli bodo uredili de
lavnice za praktični pouk 
učencev iz višjih razredov 
in jim omogočili bivanje v 
šoli. Se preden bo dograje
na nova šola v Krškem, 
bodo poskrbeli za načrte za 
preureditev obstoječih zgradb.

Na občnem zboru so se 
odločili »ustanoviti samostoj
no društvo. Enakega mnenja 
so tudi v Sevnici in v Bre
žicah. Za sodelovanje so iz
volili koordinacijski odbor, 
ki ga sestavljajo vsi trije 
predsedniki, po potrebi pa 
se lahko srečajo izvršni od
bori. Sicer pa vse kaže, da 
se bodo društva vezala pred
vsem na republiško društvo, 
s katerim je bilo sodelova
nje že do sedaj zelo dobro.

J. T.



T e č a j  z a  r a d i o 
a m a t e r j e

Radioklub »Amater« iz Sev
nice je v osnovni šoli »Sa
va Kladnika« priredil tečaj 
za nove člane kluba, ki bo 
tirajal do 12. maja. Obsežen 
program zajema Morsovo 
abecedo, radioamaterske kra
tice ter osnove radiotehnike 
in elektrotehnike. Obiskuje 
ga 10 učencev sedmega in 
osmega razreda, ki si bodo 
s posebnim izpitom pridobi
li pravico delati v amater
skih radijskih postajah. Te
čajniki si bodo ogledali tu
di sevniško lokalno radijsko 
postajo in se seznanili z nje
nim delom. J- TE RAŽ

N a jv iš je  d o v o lje n e  
c e n e  m e s a

Občinska skupščina Sevni
ca je na zadnji seji sprejela 
odlok o maloprodajnih ce
nah mesa, ki veljajo že od 
prejšnjega petka. Odlok do
voljuje, da znaša prodajna 
cena govejega mesa s 25 
odst. kosti do 16 dinarjev, 
telečjega mesa s 30 odst. ko
sti do 23 dinarjev, svinjske
ga mesa pa do 17 dinarjev. 
Odlok tudi določa razmerja 
med prvo in drugo kvaliteto, 
ki naj znaša pri govejem 
mesu 60:40, pri telečjem 
70:30 in pri svinjskem 80:20, 
razen tega pa določa tudi 
razmerje med nabavno ceno 
živine in prodajno ceno me
sa. Pri govejem mesu znaša 
to razmerje 2,0. pri teleč
jem 1,80 in pri svinjskem 
2.1.

S o s e d o v  k r u h  j e  
n a j b o l j š i

V Loki, ki se čuti priza. 
deto in zapostavljeno (nje-

1 nega počasnega napredka 
je kriva predvsem zaosta
lost), so se pojavili glasovi 
za odcepitev od sevniške 
občine. Vse bi nekako šlo, 
če bi bili vsaj sosedje v 
laški občini zadovoljni s 
svojim položajem. Pripove
dujejo, da si tam želijo pri
ključiti se k sevniški ob
čini. Slovenski pregovor 
res lepo pravi, da je so
sedov kruh najboljši. ..

T rž išč e : u r e d i te v  
trg o v in e

Kmetijski kombinat »Zasav
je« je zaprosil občinsko 
skupščino za jamstvo pri na
jetju 150.000 dinarjev posoji
la pri zavarovalnici Sava. 
Kombinat, ki plačuje zavaro
valnici veliko zavarovalnih 
premij, bo to posojilo dobil 
za ureditev trgovine v Trži- 
feču in poslovne stavbe v 
Šentjanžu. O zadevi je na 
petkovi seji razpravljal svet 
za gospodarstvo in finance.

I P l
BREZ STREHE, TODA NAJVEČJI NAPREDEK. Sevniško Kovinsko podjetje, ki 
dela v najbolj težavnih razmerah, kjer delajo delavci kar na prostem, je v minu
lem letu doseglo največje povečanje proizvodnje in dohodka. Celotni dohodek se 
je lani zvečal za 52 odstotkov, dohodek za 69,6 dstotka, osebni dohodki za 49,5 od
stotka, skladi pa za 862,8 odstotka. Boljši poslovni rezultati bodo omogočili, da 
si bo podjetje vendarle zgradilo primerne prostore. Na sliki: izdelke nakladajo 

kar na javni cesti. (Foto: Legan).

OBČINSKA SKUPŠČINA SEVNICA O PRORAČUNU 31. MARCA

N i  s e  d a l o  n i č  v e č  s p r e m e n i t i

Razprava se je zapletla ob dodatnem zahtevku za otroško varstvo
TOR AUER in drugi, nekate
ri so. govorili tudi po več
krat. Podatki, ki so jih na
vajali glede porabe v šol
stvu in glede osebnih dohod
kov prosvetnih delavcev, se 
niso povsem ujemali.

Pri glasovanju je skupšči
na zavrnila predlog, po kate
rem naj bi zmanjšali občin
sko pomoč drugim dejavno
stim v korist šolskega B 
programa. Temeljni izobraže
valni skupnosti je skupščina 
priporočila, naj pri otroškem 
varstvu poveča udeležbo star
šev, ki imajo zdaj sorazmer
no poceni varstvo za svoje 
otroke.

Proračun je bil torej spre
jet takšen, kot je bil predla
gan. Več o tem pa smo po
ročali še takrat, ko ja bil 
pripravljen za javno obrav
navo. M. L.

Tako živahne in dolgotrajne proračunske razpra 
ve v Sevnici ni bilo že vrsto let. Skupaj štiriurni na 
stopi odbornikov in sestavljavcev proračuna sicer 
niso ničesar spremenili (kot smo že poročali, je bil 
občinski proračun sprejet tak, kot je bil predviden 
in pojasnjen na zborih volivcev), toda razprava je 
bila vseeno koristna, saj je pojasnila vrsto vprašanj, 
sestavljavcem pa dala zadoščenje, da so, kolikor je 
bilo mogoče, dobro opravili svoje delo.

Občinske uprave so že vse
skozi med kladivom in na
kovalom. Potrebujejo dobre 
delavce, ki bodo kos zahtev
nim nalogam, kot proračun
ski porabniki pa običajno 
nimajo denarja, da b: jih 
plačevale tako kot gospodar
stvo, predvsem nekatere pa
noge.

Da bi pojasnili vsaj neka
tera dejstva in zavrnili očit
ke, ki se ob proračunskih 
razpravah pogosto pojavljajo, 
so za zadnje zasedanje ob
činske skupščine Sevnica pri
pravili nekatere primerjalne 
podatke.
Sevniška občinska uprava 

je dobila letos za svoje delo 
1,94 milijona dinarjev ali 
51,4 odst. več kot leta 1965. 
šolstvu je letos namenjeno 
6,1 milijona ali 181 odstot
ka več kot leta 1965, občin
skemu sodišču pa 340,892 din 
ali 95,4 odst. več. Torej so 
stroški občinske uprave daleč 
najmanj narasli. Dobrodošla 
bi bila temeljitejša analiza 
te proračunske porabe, ven
dar že ti podatki povedo, 
da se delež občinskega pro
računa, namenjen za občin
sko upravo občutno zmanj
šuje.

Zanimivi so tudi podatki 
o stroških občinske uprave 
na prebivalca. Sevniška ob
čina bo letos, ko bodo iz
datki za občinsko upravo za

PODATKI, KI VELIKO POVEDO

J e  u p r a v a  d r a g a  a l i  n i ?

Podatki kažejo, da so se stroški občinske uprave 
zadnja leta sorazmerno najmanj povečali _

21,9 odst. večji kot lan1- 
porabila 103,44 dinarja 
prebivalca, kar je manj 
v sosednjih posavskih o 
nah, pa čeprav je sevniška 
občina najmanjša in 
razmerno največ krajl 
uradov in s tem večje ^  
stroške.

P ro s la v a  obč in skega  
p ra z n ik a  bo  v Loki^
Odbornik Strajnar J . 

zasedanju občinske skuP~c 
ne prejšnji teden zn°\ z 
stavil vprašanje, kaj j ^  
asfaltiranjem ceste skoz, ^
ko in Račico, kar naj' 
dva kraja dobila » je, 
stoletnico čitalnice. D00 ,a 
da so prebivalci tega 
sevniške občine d0SJfJr.1;nih 
vili že veliko proštov 
akcij in da se je
stavljene. Odgovoril muJQŽe 
podpredsednik °, nftkatere 
Knez, ki je zavrnil ne 
očitke ter dejal, da J ^a, 
ščina naredila, kar je ^  
vendar toliko potrebnega 
narja (samo za asfal^ ^  
skozi Loko okoli 400 ̂  & 
vuih dinarjev) ni mog 
kjer dobiti. Predlagal je
sestanek predstavnikov 
benopolitičnih or" ^  
na katerem se bodo 
krat pogovorili, kaj Je 
če narediti.

NADOKNADITI VSAJ DEL ZAMUJENEGA

Z a p o s t a v l j e n a  k n j i g a

Lani je sevniška občinska knjižnica
281 novih knjig -  Imela pa je 2.581 obisko

Prvi se je oglasil odbornik 
FRANC ZORKO, ki je v ime
nu prosvetnih delavcev zahte
val, da mora skupščina zago
toviti ob siceršnji obveznosti
1,9 milijona dinarjev za šol
stvo še 140.000 dinarjev za ta
ko imenovani B program, za 
otroško varstvo. Predsednik 
izvršnega odbora TIS JELKO 
ŠTOJS je izčrpneje pojasnil, 
zakaj ta zahtevek, ter še 
poudaril, da je bilo šolstvo 
toliko let zapostavljeno in da 
za tretjino večji dohodki v 
letošnjem letu ne pomenijo 
posebno veliko, ker je treba 
veliko dati za materialne iz
datke šol.

Zahtevek je podprl FRANC 
MOLAN, ki je predlagal, naj 
bi v določenem odstotku 
zmanjšali izdatke za druge 
dejavnosti, ki jih vzdržuje 
občinski proračun. FRANC 
OGOREVC je predlagal, naj 
odlok o proračunu dopolnijo 
tako, da bo presežek dohod
kov, ki se letos lahko pojavi,

GASILSKA SLOVESNOST V SEVNICI

T e č a j i  n a d o m e s t i l o  z a  š o l e

V nedeljo, 5. aprila, so v Sevnici podelili spri
čevala 87 gasilskim častnikom in podčastnikom

Knjižničarstvo je v teku 
let tako zaostalo, da ga ne
kateri že imenujejo kulturno 
sramoto. Sevniška občinska 
knjižnica je predlanskim res
da dobila nove prostore, to
da novi zidovi in police kaj 
malo pomagajo, če ni denar
ja za knjige. V minulem letu 
je knjižnica dobila vsega 281 
novih knjig, kar je izredno 
malo. Skupno premore le 
okoli 4.000 knjig, in to v me
stu z 18.750 občani. Večji del 
knjig je starih, že neštetokrat 
prebranih.

Podatki o obiskovalcih za
nikajo trditev, da naši ljudje 
malo berejo in da knjigo na-

'To
domeščajo druge oblil̂ raSlo 
najbrž res velja za 
prebivalstvo, ne pa za  ̂
no, ki rada posega po 
knjigi. Lani jeim * ob**oV 
ška knjižnica 2.581 
in je posodila 6.300 knj ^

Dosti bolje 
učiteljske in pionirsKtr 
nice v osnovnih Sollr |ftZa^  
di pomanjkanja dena J 
obraževaje in vz’*?OJ° ,n zdaj' 
ničarstvo hudo zaos a 
ko je za vzgojo in V” 
njer ter kulturo tluJriložnost’ 
več denarja, j® P.imad^0 da vsaj delno nadokn*
zamujeno.

P o v p re č n i 
s lu zk i -  1 0 2
Povprečni osebw ipMji, 

so v minulem le dlIi&rje 
sevniški občini 1- jgot  ̂
ali 164 dmarjev 
to dni prej. Med P^oV*1̂  
mi podjetji in ^  L 
so povprečja ^ 1 #  1»
značilno pa je. po'?
služki v g°sP°c 
čali približno v ^  sl̂ _ 
stotku kot v drÛ  et,nih , 
bah. N a r a t e  ^ 10 <£ 
hodov se Je MnSice€» jLfrv dohodkih občina ^  
računa. Pri®PeV®̂ tftJ* nih dohodkov P. 0t>ćî  ^ 
leto močnejši v djl , 
dohodkov n bo dol***
48,3 odstotka s»kup 
kov občine. *

R A D IO  S f V N j
NEDELJA.

_  R*klame in j>*d#1 po#1̂

Sulci čestita o »

Zunanjepolitični P 
KoSmrlJ. |2.oO ^ 1"

SREDA. RfjSf ^
poved pr°Kn̂  v Pr*'iodi&, „ 
°«1,Wil in n°VH *Nove plotf? finj pr^

1 » 'S . 'Drugo KoimrU-

S E V N I Š K I  P A B E R K I
■ DRAŽJE OTROŠKO VARSTVO. V Sevnici so sklenili po 

dvojiti sedanji prispevek staršev 
za dnevno varstvo otrok. Po novem naj bi stalo varstvo od 60 do 
160 dinarjev na mesec, odvisno od zmogljivosti staršev. Podražitev Je 
priporočila tudi občinska skupščina. ko Je na zadnji seji obravnavala pomanjkanje denarju za otro- Sko varstvo. Doslej je bilo za varstvo toliko prijav, da vseh otrok 
niti sprejeti niso mogli.■ TKI J K CESTARJI ZA SEVN1. 
CO. Mesto je postalo Je tolikšno, 
da dva cestarja ne zmoreta opra
viti vsega dela. Zato bodo v krut- kem zaposlili še enega. Mestne ulice pa so tudi sicer brez gospo
darja. Prevzelo naj bi Jih Komunalno stanovanjsko podjetje. O teh 
Btvareh, predvsem pa o delu tega podjetja bo občinska skupščina 
.u/.pnivljala na prihodnji seji.|  si.AHA UDELEŽBA. Komaj 
dobrih 30 ljudi od skupno okoli lf>00 članov občinske organizacije 
Rdečega križa se je udeležilo let 
nega občnega zbora. Menda to ne pomeni nazadovanja te doslej zelo 
delavne organizacije?

■ KOLIČNIKI SO DOBRI. Ko
misija za volitve in imenovanju je na zadnji seji razpravljala o nagra
jevanju funkcionarjev občinske 
skupščine. Ugotovila je, da so se količniki obnesli (predsednik skup-, 
ščine 3, podpredsednik ObS 1,5, 
predsednik sodišča 2.8, sodnik ob
činskega sodišča 2.4, sodnik za prekrške 2.1), predlagala pa Je, naj se obračunajo vedno na povprečje osebnih dohodkov iz predhodnega leta in ne iz tekočega Občinska skupščina Je to spremembo sprejela.

■ POPRAVLJANJE NA DOMU.
Miha Černič bo radioservis v Kolodvorski ulici preuredil tako, da bo radijske in televizijske aparate lahko redno popravljal tudi po te- 
renu.■ STRELCI »NESKLEPČNI«.—
Ker Je bila udeležba premajhna, ni bilo občnega zbora občinskega 
strelskega odbora. Sicer pa so bila 
to nedeljsko dopoldne, nekatera 
društva zelo delavna: prireditev so 
imeli lovci in gasilci. Človek pač ne more biti naenkrat na več kra
jih.

S : V N I S K I  V E S T N I K

v nedeljo se je v gasil
skem domu v Sevnici zbra
la množica gasilcev iz vseh
treh spodnjeposavskih občin.
V prisotnosti predsednikov 
občinskih skupščin so 87 no-

K a k o  p o l e p š a t i  
S e v n i c o ?

Leto 1970 je leto varstva
narave. Tudi v Sevnici bi 
bilo mogoče narediti marsi
kaj, kar bi izboljšalo počut
je prebivalcev in polepšalo 
podobo mesta. Na zadnji se
ji je posebna komisija za 
hortikulturo pri sevniškem 
turističnem društvu obravna
vala pomanjkljivo in včasih 
celo nemarno vzdrževanje re
da in čistoče v mestu. Čla
ni komisije so poudarjali, 
da bi morale pristojne služ
be budneje skrbeti za izva
janje občinskih odlokov, pri 
čemer pa morajo bolj sode
lovati meščani, k! naj pri
javljajo kršilce. A. Z.

O g l a š u j t a  

v  I I I .

vim gasilskim podčastnikom 
in častnikom podelili spriče
vala in diplome.

Gasilske organizacije po 
ukinitvi častniške šole v Me
dvodah vse težje usposablja
jo svoj strokovni kader. V 
poklicni gasilski brigadi v 
Ljubljani sicer šolajo častni
ke, vendar traja šola 4 me
sece, tako dolge odsotnosti 
z delovnega mesta pa si 
prostovoljni gasilci ne more
jo privoščiti. Zato so občin
ske gasilske zveze lansko je
sen in zimo priredile tečaje, 
ki so jih obiskoval« gasilci 
tudi do 30 kilometrov daleč.

Z usposobljenostjo gasilcev 
še vedno nj mogoče biti za
dovoljen, zato so si občinske 
gasilske zvetze vseh treh ob
čin zastavile cilj vse gasilske 
poveljnike usposobiti vsaj zu 
podčastnike. V Posavju je 
namreč 67 prostovoljnih ga
silskih društev, štiri od njih 
imajo za poveljnike nei/.pra- 
šane gasilce, 15 poveljnikov 
ima le naziv izprašani gasi
lec, 31 poveljnikov je gasil
skih podčastnikov in le 17 
je gasilskih častnikov. Z no
vimi podčastniki in častniki 
bodo izboljšali položaj kar 
v 39 društvih.

A. ŽELEZNIK

Volitve in imenovanja
S 30. aprilom bo na lastno 

željo prenehal delati v ob
činskem sodišču v Sevnici 
sodnik Dušan Brelih, ki se 
bo zaposlil v Ljubljani. Ob
činska skupščina ga je na 
zadnji seji razrešila sodni
ške funkcije. Namesto Bori
sa Perka, ki se Je tudi zapo
slil v drugem kraju, Je skup
ščina imenovala za novega 
predsednika sveta za izobra
ževanje, prosveto in telesno 
kulturo Toneta Zgonca, za 
urbanističnega, gradbenega in 
oestnega inšpektorja pa je 
imenovala Staneta Kočevarja, 
komunalnega referenta. Skup
ščina Je imenovala tudi no
vo komisijo t« pregled sta
tutov, ki jo bo vodil irxL 
Jože Erman.

Stane Tavčar v Krmelju
Znani svetovni potnik Sta

ne Tavčar je imel 2. aprila 
v dvorani »Svobode« v Kr
melju že tretje uspelo po
topisno predavanje »V PE
KLU SAHARE«. Zanimivo Je, 
da so Tavčarjeva predavanja 
v Krmelju vedno zelo dobro 
obiskana, medtem ko je ude
ležba pri drugih klut.umih 
prireditvah dost-i slabša.

B. D.
 lV7 |9 ’°

S t. 15 (1016) -k '

namenil za plačilo obveznosti 
v prihodnjem letu, za odpla
čilo občinskih dolgov, ki so 
sorazmerno precej veliki. 
Skupščina je sprejela ta pred
log.

O dodatnem zahtevku te
meljne izobraževalne skupno
sti so se več ur hudo kresala 
mnenja. K razpravi so se pri
glasili IVO PINTERIČ, BO
RIS STARIHA, RUDI MALE- 
2IC, JOŽE KNEZ, ALFRED 
2ELEZNIK, MISO KERŠIČ, 
FRANC ILAŠ, MARJAN GA
BRIČ, NACE VINTAR, VIK-
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OBRAČUN PRVEGA LETA PO REFERENDUMU

Samoprispevek po nacrtu
Ko bodo izterjani nekateri zaostanki, bo za lani 
zbran ves predvideni samoprispevek za šolstvo

Prebivalci trebanjske obči
ne plačujejo krajevni samo
prispevek za šolstvo od sredi
ne 1966. leta, na ta način pa 
bodo zbrali dodatni den3r 
za izboljšanje materialnih raz
mer šolstva še do konca 1973. 
Tako so odločili na referen
dumu decembra 1968.

UspJhi te akcije so znani: 
s pomočjo samoprispevka je 
bite zgrajena nova šola na 
Mimi, popravljena šola v 
Mokronogu in zgrajena šolska 
stanovanja v Vel. Gabru, letos 
pa bodo začeli graditi še šo
li na Jelševcu in na Tre-

Selca: zahvala za 
transformator

Vaščan. Gor. in Dol. Ka
menja, Selc ter Rožemplja 
se zahvaljujejo podjetju 
Elektro Novo mesto in nje
govemu obratu Trebnje za 
pomoč in naklonjenost pri 
gradnji transformatorske po
staje, ki je za te vasi moč
no izboljšala električno na
petost. Zahvala velja poseb
no direktorju in tov. Primo
žiču ter delavcem obrata 
Trebnje. Prebivalci omenje
nih vasi so vneto sodelovali 
pri delu, saj so opravili 
1979 ur prostovoljnega dela 
in 382 ur voženj z vprego. 
Zdaj, ko imajo boljšo oskr
bo z električnim tokom, jim 
ni žal prizadevanj.

Posvetovanje 
na Čatežu

Včeraj je bilo na Čatežu 
nad Veliko Loko medobčin
sko posvetovanje o osnutkih 
zakona o zdravstvenem zava 
rovanju. Udeležili so se ga 
predstavniki občinskih sindi 
kalnih svetov in občinskil 
konferenc Socialistične zveze 
Več o tem bomo poročal 
prihodnjič.

SNEG IN ŠE STRELA POVRHU. Nenavadna je letošnja zima. V četrtek 
^nsk*’ k° i e nekaj dni že kazalo, da se bo zima vendarle poslovila, je Mi-
strela° -°^no zajelo neurje s snegom. Francu Zidarju iz Trstenika pri Mirni, je 
Mirm* z?z^a*a hlev, v katerem je kljub izredno naglemu posredovanju gasilcev iz 
pjr: ’ ** Šentruperta in Novega mesta zgorelo 6.000 kg sena in 1.000 kg krom- 
novih ^*?‘ca >n še nekaj poljedelskega orodja. Škode je bilo za dobrih 30.000 

Omarjev, poslopje pa je bilo zavarovano le za malenkostno vsoto.
(Foto: Legan)

PODOBA PREDSEDNICE KRAJEVNE SKUPNOSTI MOKRONOG

»Ni važno kje, temveč kako živiš“

belnem. Poglejmo, koliko sa
moprispevka se je nabralo 
lani in kam je bij namenjen.

Po podatkih davčne upra
ve je bilo lani vplačano 
565.362 din, planirano pa 
599.273 dinarjev. Načrt je bil 
torej izpolnjen s 94,34 odst.. 
Od osebnega dohodka iz de
lovnega razmerja se je na
bralo 412,536 din, od katastr
skega dohodka 64.004 din, 
od dohodka obrti in drugih 
dejavnosti 17,890 din in od 
pokojnin 70.932 din. Najbolj 
je v zaostanku prispevek 
kmetovalcev, saj so vplačali 
le 57 odstotkov predvidenega 
denarja.

Lam zbrr.ni denar je bil 
.-v nenjen takole: 26.500 din je 
biio porabljeno za delno pre- 
ureditev šole v Velikem Ga
bru, večino denarja (403.654 
din) pa je bilo oročeno pri 
Dolenjski banki in hranilnici 
z namenom, da bo banka dala 
na ta denar še posojilo. Pre
ostanek — 144.892 din —
predstavlja denar na tekočem 
računu.

a^° O govarja  m estn im  k o legom  dr. Je len a  P av ičev ić , m okronoška zobo- 
zdravnica, d om a iz K ragujevca, ki s e  je vžive la  v č i s to  nov s v e t

je nekaia Prec*sednica občinske skupščine? No, teh 
topnosti v , sloveniji. Toda predsednica krajevne 
^0l^a iz p a  zobozdravnica in povrhu vsega
na kraip Ne» kaj takega zagotovo nima nobe-
kjer si iJ1!? skuPnost z izjemo našega Mokronoga, 
toUkšno Jelena Pavičevič pridobila med ljudmi
predsedn-ZaUpan-'e* da so jo izbrali za odbornico ’n 

co sveta krajevne skupnosti.
»Zanimam, 

sf°^arske i ^  tudi za go- 
ar!- Ko Sv druge splošne 

bi po-, 1 mi predlagali,

'2 ^ 'S ‘“ vneaslSrKiSe!lnlCa
Stelji. h r ^ ? nosti. ^  

rinu nevesta,« iv^Uti kot
. r°  govori slr.Vi Jelena- ki

kakšno i  na-
fer tja ®rbska beseda
njeno J *  ^ ^ a r ie  iz-

, ce*t* in ,V*UP zdravniš- 
■'anJe naseli i?. m unalno ure- 

“Zâ J  ne? 2 
se več

k“  o zobeh

o £ V<lm delu 
In ž iv i"  J ? ““ . o dav-

S "  2 " jtoi pravi vsposl“-

^  i:h 'S ' S“k ^
V * « , «  Kra™J«=a. 

j '  ljudmi r v r nMi-
^ m i s u i e  T ***™ .
C v “  d,y '^ o  d„bn
no in živijo skrom-

nje.« °  SpoStuJeJo nae in

dla«aHai’ ni ŝ^te. so vas pre- 
KS?„ Predsedmco svoln

W‘VS 0 sl prizadevalo

b |' k w kL J'  ?asta ta^ ta v -  
^ nekdaj RO_

Oselje JS®!, je taka- d« je
^  L  V njej- Pove-
V°dstvrf T oram' da ml je 
‘l'rebnif. zdravstvenega doma 
W  ‘n, . Novo mesto po- 

»In *e ,!kor te moglo «
* UstraS'*li dela

ôjrLlkUr SU' ki je ,e-nehvaležno?«
povojna leta za- 

e0sPod«r^a dOVolj nu>čneRa
S ^ in  s )ra- Ti)lldje ŽP,’i°
PrlsPevah „ in rada bi kaj 

•Nek«. k temu <<
12®secev Rte *e Pred-

r̂ajevn e(lseduj,jte svetu 
ntsrr, i~e skuPno.st-i, sestavlje-
>0fiuJLSamih mož- Kak(> “

h, me in posluSa-
â§e skuPno nnčrtujemo 

^Umpn,0' ,Zllbo,i P« me ne- 
^  ni "?m 'e drugih. Vem, 

a r | a , B1 vse stvari,
^  o*, J ^ rosin>0 za promet- 

a ali prometne zna- 
^ben^0 nu>no potrebni, ali 

msko črpiilko, bi nuli

KEMOOPREMA: 
obisk iz Banjaluke
Glas o novoustanovljenem 

konzorciju (združenju) za 
proizvodnjo in predelavo 
hladno oblikovanih profilov, 
knterega član je tudi tre
banjska Kemooprema, je se
gel že prek naših meja. V 
petek so si proizvodnjo tip
skih montažnih industrijskih 
dvoran ogledali v Trebnjem 
predstavniki direkcije za 
gradnjo Banjaluke, ki name
rava naročiti večjo količino 
teh izdelkov za gradnjo in
dustrijske cone v tem, od 
potresa prizadetem mestu. 
Novi način gradnje je nam
reč precej cenejši, izdeloval
ni čas pa krajši.

ruševin nekdanje usnjame, 
napeljavo električne razsvet
ljave na cesti do železniške 
postaje ter še nekatera dru
ga dela, vendar vsega tega 
ne bomo mogli v predvide
nem času narediti, če ne bo
mo imeli podpore in pomo
či od vseh odgovornih. Lju
dje plačujejo prispevek za 
uporabo mestnega zemljišča 
in pazijo, kako bo porabljen 
ta denar.« M. LEGAN

POTREBOVALI BI ŠE BLIZU 2 MILIJONA DINARJEV

80 prošenj je ostalo neuslišanih

Danes: SZDL 
o živinorejskem 

društvu
Danes popoldne bo izvrš

ni odbor občinske konferen
ce SZDL obravnaval kmetij
sko politiko v občini ter 
ustanavljanje živinorejskega 
društva za vzajemno samo
pomoč. Na razgovor so po
vabljen' tudi predstavniki 
Kmetij sKe zadruge Trebnje 
in veterinarske postaje, ki 
je pobudnik za ustanovitev 
društva Razgovor naj bi pri
pomogel k odpravi nekaterih 
nesoglasij ter različnih gle
danj na kmetijsko pospeše
valno delo.

12. aprila letna 
konferenca ZMS
Vodstvo občinske organiza

cije ZMS je za nedeljo, 12. 
aprila, sklicalo letno konfe
renco, na kateri bodo obrav
navali delo v minulem letu 
ter prihodnje naloge. Hkra
ti bo to tudi problemska 
konferenca o delu vaških 
aktivov Ugotovljeno je nam
reč, da kljub prizadevanjem 
delo vaških aktivov, v kate
rih bi lahko sodelovalo veli
ko mladine, z nekaj izjema
mi ne zaživi tako, kot bi že; 
leli. Konferenca bo skušala 
poiskati vzroke in spodbudi
ti delo vaških aktivov.

Lokacije za šoli Tre
belno in Jelševec
Občinska komisija si je v 

četrtek skupaj s predstavni
ki krajevne skupnosti Tre
belno ogledala prostor, kjer 
naj bi zgradili novi osnovni 

j šoli. Za trebeljansko šolo, ki 
jo bodo začeli graditi še le
tos, sta dve možnosti: da
bi jo zgradili pod staro šo
lo, lepši prostor pa je ob 
cesti proti Cešnjicam, ven
dar na tistem mestu pogo
sto pihajo vetrovi, kaT za 
šolsko stavbo ni priporočlji
vo. Za šolo na Jelševcu so 
izbrali lokacijo nižje pod va
sjo, z gradnjo pa bodo kma
lu začeli.

V Trebnjem predlagajo, naj bi podaljšali zbiranje denarja za stanovanjska 
posojila udeležencem NOV po posebnih republiških predpisih

vedeli vsaj, kdaj lahko upa
mo, da bomo prišli na vrsto. 
Krajevna skupnost je sestavi
la načrt, ki obsega asfaltirar 
nje dveh cest, odstranitev

Trebelno: 
v nedeljo 

krajevni praznik
Krajevna skupnost Trebel

no bo v nedeljo 12. aprila, 
praznovala svoj krajevni pra
znik. V ta namen bodo ob 
11. uri priredili proslavo, na 
kateri bo govoril narodni he
roj Franc Krese-Coban. Ob 12. 
uri se bo Kultumo-prosvetno 
društvo Ivan Car kar iz Veli
ke Loke predstavilo s parti
zansko igro Mateja Bora 
»Itaztrganci«. Vabljeni!

Knjiga o NOB 
v občini

1.157 tipkanih strani obse
ga kronika o narodnoosvo
bodilnem boju na območju 
trebanjske občine, ki Jo je 
te dni dokončal Zoran Huda- 
les. v  naslednjih mesecih 
bodo zbrano nradlvo še 
dodatno preverili, naslednje 
leto pa se bodo z eno 
izmed naših založb do
govorili za tisk. Knjiga bo 
pomenila dragocen pripomo
ček za spoznavanje naše bliž
nje zgodovine. Izdaja te 
knjige šteje v dejavnost zgo
dovinske komis'le pri občin
skem odboru ZZB Trebnje.

Pričakovati je, da bo tudi tre t ja  redna skupščina 
Zveza združenj borcev NOV T rebnje , ki bo zasedala 
v soboto, 18. aprila , obravnavala soc ialnoekonom 
ska vp rašan ja  borcev. O teh s tvareh  so govorili tudi 
na letnih skupščinah k rajevnih  organizacij, predvsem  
o posojilih  za popravila stanovanj, zato je  prav, da 
se v k ra tkem  seznanim o, kako je  s tem  v treban jsk i 
občini.

V popisu leta 1968 je po
sebna komisija ugotovila, da 
je potrebno za popravilo 
stanovanj ter za gradnjo no
vih družbenih ali zasebnih 
stanovanj udeležencev NOB 
čez 5 milijonov dinarjev. Po 
razdelilniku pripada trebanj
ski občini 1,37 odstotkov d e  
narja, ki se zbira po poseb
nih republiških prodpisdh za 
stanovanjska posojila nekda
njim borcem in drugim udele
žencem NOB. Ta odstotek je 
v trebani‘ki občini lani na
nesel 1,487.388 dinarjev.

Iz posebnih virov se nabira 
denar za urejevanje stano
vanjskih 23dev kmetov — 
borcev. Upravni odbor po
sebnega sklada, ki je bil v 
občini ustanovljen v ta na
men, je v letu 1968 in 1969 
dodelil 39 kmetom posojilo v 
skupnem znesku 343.000 din, 
večji del za popravila starih 
stanovanjskih hiš.

D a bi denar, ki se zbira 
po posebnih r ep u b lišk ih  pred
pisih od delovnih organizacij, 
kar najbolj pravično raz
delil, so v občini priredili 
razgovore z vsemi prosilci. 
Na podlagi ugotovitev je up
ravni odbor sklada dodelil 
132 prasilcem posojilo v sku
pni vrednosti 730.000 din. 7 
prosilcem za nakup lastnih

stanovanj skupno 175.000 din 
in 4 prosilcem za nakup last
nih stanovanj skupno 118.000 
din.

Za nakup družbenih stano
vanj, v katerih bodo stanovali 
udeleženci NOB, je odbor na
menil 700.000 din. Ta stano
vanja bodo v dveh novih 
blokih v Trebnjem in v enem 
na Mimi. Predvideno je, da 
se bo gradnja začela že v prvi 
polovici letošnjega leta, sta
novanja pa bodo vseljiva po
leti 1971.

Kljub izdatnejši pomoči pri

urejanju stanovanjskih zadev 
borcev bo 80 prošenj še ve
dno ostalo nerešenih. Za 
zadovoljitev teh prosilcev bd 
potrebovali še blizu 2 mili
jona dinarjev, kar pa bi v 
občini zagotovili le tako, da 
bi v Sloveniji podaljšali zbi
ranje denarja vsaj še za le
to 1970.

Obljuba dela dolq
že  pred letom dni je bilo 

rečeno, da bodo v opekar
ni v Prelesju začeli obra
tovati novi stroji, ki bodo 
omogočili izdelovanje neka
terih bolj iskanih vrst ope
ke. Nekaj strojev je bilo 
res kupljeno, toda že me
sece in mesece čakajo pod 
lopo ,ne da bi bila od njih 
kakršnakoli korist. Ope
kama je zastarela, delo 
težko in slabo plačano, de
lavci pa živijo v negotovo
sti in brez posebnega upa
nja, da se bodo razmere 
kmalu izboljšale.

TREBANJSKE IVERI

vsak četrtek

■  »LEPO JE V NASI DOMOVI
NI BITI MLAD«. Pod tem  naslo
vom bodo učenci osnovnih Sol pi
sali* dom ače naloge za tekmovanje, 
ki ga Je razpisalo predsedstvo ob
činske konference ZMS. Vsaka 
osemletka naj bi prispevala po tri 
naloge; Iz teh bo posebna komi
sija izbrala najboljšo, ki jo bodo 
prebrali ob sprejemanju pionirjev 
v mladinsko organizacijo 24. maja. 
v Trebnjem. Najboljše naloge bodo

nagraJene^DA 7A KURIRČKOVO 
POSTO. Partizanski humorist Igor 
Križanovskl, dober znunec trebanj
skih pionirjev. Je obljubil, da bo 
sodeloval na prireditvi kurirčkove 
poSte v Trebnjem v soboto, 18. 
aprila. Ob vhodu v Trebnje bo 
uprizoril zasedo, no. drugo pa bo
do obiskovalci sprejema sami vi- 
deli.

■  KRUH IZ NOVEGA MESTA. 
Prejftnji teden Je živilski kombinat 
2ito iz Ljubljane ukinil peko kru
ha v trebanjski pekariji, ki Je bila 
zastarela in ne dovolj higienska. 
Kruh zdaj vozijo i* nove novo
meške pekarne. Kupcev to seve ne 
bo prav nič motilo, če bo oskrba 
vsaj taka, kot je bila doslej. V 
Novem mestu so imeli namreč že

nekaj slabih izkuSenj z novo pe
karno. Dodamo naj Se, da bodo 
v Trebnjem ukinili prodajo v po
sebni prodajalni in bodo kruh pro
dajali v trgovinah z živili.

■  ALBUM V STO IZVODIH. -  
Komisija za zgodovinsko dejavnost 
pri občinskem odboru ZZB Treb
nje pripravlja izdajo albuma s fo 
tografijami in kratkimi opisi spo
minskih obeležij na območju tre
banjske občine. Album, ki bo vse
boval 105 fotografij in bo izSel v 
sto izvodih, bo veljal 400 dinarjev. 
Priporočajo ga zlasti za šole.

■  GRADIJO NAPREJ. Delavci 
komunalno obrtnega podjetja Treb
nje nadaljujejo z gradnjo novih 
prostorov v obratu Modnih obla
čil. V njih bo. kot je predvideno, 
Se letos začelo delaU okoli sto no
vih delavk.

■  SNEG PREPREČIL SMUCA. 
NJE. Novoustanovljeni smučarski 
klub Trebnje Je v nedeljo name- 
ruval organizirati za svoje člane 
izlet in smučanje na Krvavcu, ven
dar Je sneg preprečil te načrte. 
Upravni odbor, ki se Je sestal prej
šnji teden, Je razpravljal Se o dru
gih akcijah kluba, predvsem o  
urejanju smučišča in gradnji smu
čarske vlečnice nad motelom

ZA MLADE 
PO SRCU
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Osilnica: porav
nani spori

Podatki o delu poravnal
nega sveta v Osilnici za pre
teklo :eto kažejo, da je 
uspešno reševal posamezne 
spore. Po mnenju posamez
nikov pa bi morale družbe
ne in politične organizacije 
nuditi več pomoči članom 
poravnalnih svetov, ki pri de
lu nalete na marsikatero ne
jasnost. V preteklem letu je 
poravnalni svet prejel v reše
vanje devet zadev. Vse je 
uspešno rešil.

-š-

Delo veterinarske 
inšpekcije

Preteklo leto je veterinar
ska inšpekcija v Kočevju ime
la precej dela. Inšpektor je 
pregledal 1631 goveda io 
5.358 prašičev in telet. Pri 
pregledih v klavnici je bilo 
izdanih 63 odločb o zaplem
bi, zaplenili pa so 20 govedi 
ter 665 kilogramov govejega 
mesa, 65 prašičev v celoti in 
301 kilogram svinjskega me
sa, deset telet v celoti in 
okrog 2400 kologramov dro
bovine.

Pokvarjene pijače
Tržna inšpekcija v Kočev

ju je .ansko leto izločila in 
uničila 1325 litrov vina v 
vrednosti 7950 din, 340 litrov 
drugih alkoholnih in neal
koholnih pijač v vrednosti 
2510 dinarjev ter 751 kilogra
mov raznega drugega blaga 
(mesni izdelki, mlečni izdel
ki, sadje ipd.).

Struge: mladina odhaja
V zadnjih ' 't i h  je delo ga

silskega društva Struge znat
no boljše. Ob izdatni pomo- 
6. prebivalcev so gasilci ku
pili novo motorno brizgalno, 
preuredili gasilsko orodjišče 
in postavili sušilni stolp. Če
prav se prizadevajo, da bi v 
svoje vrste vključili več mla
dine, nimajo uspeha. Mladi
na iz tega območja odhaja 
na delo v večja industrijska 
središča in tujino.

-š-

Malo dobrih cest
Pogosto smo pisali, da so 

ceste v občini Kočevje slabe. 
Po zadnjih uradnih podatkih 
je v kočevski občini 133 km 
cest II. in III. reda, od tega 
le 13 km ali slabih 10 odstot
kov asfaltiranih. Občinskih in 
krajevnih cest je preko 
80 km, asfaltiranih pa je le 
7,5 km ali okoli 9 odstotkov. 
Seveda so sem štete ceste in 
ulice v mestu.

Kam z našimi smetmi?
Dve možnosti sta: ali urediti novo smetišče za 

Kočevje ali kupiti peč za sežiganje smeti

Nesporno je ugotovljeno, 
da sedanje smetišče za Ko
čevje, ki je v Mestnem logu, 
ni primemo.

Po predlogu krajevne skup
nosti Kočevje, o katerem so 
razpravljali tudi na zadnjem 
zboru občanov, naj bi sme
tišče preselili za Salko vas. 
Ta kraj je primeren za zaži
ganje smeti, do njega pa bi 
morali zgraditi cesto in na
staniti stalnega delavca na 
smetišču. Vendar tudi ure
ditev novega smetišča ni tra j
na in najprimernejša rešitev.

Občinski sanitarni inšpek
tor Franc Šilc je že zbral ne
kaj ponudb za nakup peči za 
sežiganje smeti. Te peči so 
po njegovem mnenju zelo 
primerne.

Za Kočevje, ki ima na dan 
okoli 25 kubičnih metrov 
smeti, bi zadost^i/ala le ena

Po Dolenjski potuje te dni razstava o varnosti v prometu, ki jo je pripravila 
republiška komisija za varnost v prometu. V Kočevju so razstavo postavili na 
avtobusni postaji, tako da so si jo lahko ogledali tudi šoferji avtobusov.

(Foto: Brus)

S PRVE SEJE KLUBA ODBORNIKOV

Nosilec razvoja turizma je AVTO Kočevje
Za turizem kaže veliko zanimanja tudi Združeno KGP -  Za četrtino pre
malo proračunskih dohodkov -  Združevanje podjetij se bo nadaljevalo -  

Nove zamisli za združitev nekaterih delovnih organizacij

Pred kratkim je bila v Kočevju prva seja kluba 
odbornikov občinske skupščine, na kateri so raz
pravljali o proračunu občine za letos. Za predsedni
ka kluba je bil izvoljen odbornik Stane Letonja iz 
šalke vasi.

vati z vsemi zainteresiranimi. 
Nadalje namerava AVTO kupi
ti tudi nekaj avtobusov in uve
sti nekatere avtobusne proge, o 
čemer se dogovarja s SAP.

S podjetjem PETROL pa se 
dogovarja o gradnji bencin
skih črpalk na tem območju.

Ko so razpravljali o zdru
ževanju 'in tesnejšem po
slovnem sodelovanju podjetij, 
so omenili nekatere zamisli o 
združitvi LIK s SLOVENIJA 
LESOM in TEKSTILANE * 
DEKORATIVNIMI TKANI
NAMI iz Ljubljane.

Odborniki so ugotovili, da 
bo imel občinski proračun 
letos za okoli četrtino manj 
dohodkov, kot znašajo za
hteve porabnikov proračuna. 
Nekateri so predlagali, naj bi 
mankajoči denar — gre za 
okoli 1,768.000 din — prispe
vale delovne organizacije, 
drugi pa so menili, da delov
nih organizacij ne bi smeli 
dodatno obremenjevati.

Ugotovili so, da bo največ 
denarja manjkalo za vzgojo 
in izobraževanje (B pro
gram), pa tudi odborniki s 
podeželja so zagotavljali, da 
predvideni denar za potrebe 
krajevnih skupnosti še daleč 
ne bo zadoščal.

Precej so razpravljali o raz
voju turizma na Kočevskem. 
Menili so, da ne kaže spre
minjati že sprejetega načela, 
naj bo nosilec razvoja tu
rizma na območju od Škof
ljice do Kolpe podjetje AVTO 
Kočevje. Vse večje zanimanje

za razvoj burizma na tem ob
močju kaže namreč tudi 
Združeno kmetijsko gozdar
sko podjetje Kočevje, ki je 
pri Kreditni bank: in hranil
nici Ljubljana že zaprosilo za 
kredit za investiranje na pod
ročju turizma.

Direktor podjetja AVTO 
Stane Ocepek in predsednik 
sveta za finance je v raz
pravi poudaril, da namreava 
AVTO prevzeti gostinsko de
javnost od Škofljice do Li
volda in da potekajo razgo
vori o združitvi AVTA, H O  
TELA PUGLED in kegljišča 
GAJ. AVTO je na področju 
turizma pripravljen sodelo-

Na zboru volivcev za ob
močja krajevnih skupnosti 
Predgrad in Vimolj, ki je bil 
pred kratkim so občani 
najprej skritizirali vzdrže
vanje cest, ki je po nji
hovem mnenju slabo. Tako 
so opozorili, da cesta Kočev
je—Brezovica do 20. marca 
skoraj ni bila prevozna, sla-

Mozelj: hočejo boljše ceste

DROBNE IZ KOČEVJA
■  ■  ■  NOVI AVTOMATI — 

KOČEVSKI TISK namerava v le
tošnjem letu investirati v osnovna 
sredstva okoli 960.000 din. Kupili 
bodo tiskarske avtomate in stavni 
stroj. Za to pomembno investicijo 
bodo porabili precej lastnih sred
stev, nekaj denarja pa bodo dobili 
kot posojilo.

■  ■  ■  UTOPLJENKA V RIN2I 
— 2. aprila ob 17.55 so našli v 
Rinži pri Mestnem logu mrtvo 22- 
letno Malči Kastelic iz Mestnega 
loga 18, ki so jo pogrešali že od 
11. januarja.

■  ■  ■  MOST RAZPADA — 3. 
aprila so zaprli m ost na Roški ce
sti v Koće v ju. ker se je udrl manj
ši del cestišča. Pregled je pokazal, 
da je zidani del mostu tudi dru
god napokan. Promet preko tega 
mostu je precej gost, zato ni Ču
dno, da je popustil. Zidan je bil 
namreč za pešce kočije, saj Je, 
kot trdijo nekateri meščani, star 
nad 70 let.

■  ■  ■  NOVI SNEG, ki je za
padel 3. aprila, ni povzročil po- 
membnih prometnih ali drugih ne
všečnosti. Izjema so bili stano
valci novega bloka v Kidričevi uli
ci, ki so spet zmrzovali, ker se je 
še prejšnji dan nekaj zataknilo 
pri centralni kurjavi.

■  ■  ■  BITKO NA NERETVI 
so vrteli v kinu Jadran od prete
kle srede do nedelje. Obisk je 
bil izredno lep.

■  ■  ■  MANJ NOČITEV — V 
HOTELU PUGLED so zabeležili v 
marcu letos 519 nočitev (418 do
mačih in 111 tujih), v istem me
secu lani pa 643 (od tega 558 do
m ačih). V prvih treh mesecih le
tos so zabeležili skupaj 1671 noči
tev, v istem obdobju lani pa 1875.

■  ■  ■  V 1. RAZRED osnovne 
šole v Kočevju se je 2. aprila 
vpisalo 150 otrok, naslednji dan pa 
še dva zamudnika. 14. aprila bo 
sestanek s starši novih učencev, 
na katerem bo predavala pedago
ška svetovalka Jelica Mesesnel.

■  ■  ■  EKSPERIMENTALNI 
POUK za učence 7. in 8. razredov 
podružničnih šol je bil 31. marca 
na osnovni šoli Kočevje. Na po
družničnih šolah nimajo primer
nih učil za fiziko, kemijo in bio
logijo, zato preizkuse iz teh pred
metov opravijo na šoli v Kočevju.

■  ■  ■  OTVORITEV RAZSTA
VE šolskih in izvenšolskih dejav
nosti osnovne šole Kočevje bo 24. 
aprila popoldne v domu telesne 
kulture. Razstava bo odprta do 
vključno 3. maja.

■  ■  ■  OBČINSKO PIONIRSKO 
ekipno šahovsko tekmovanje bo 
16. aprila v domu telesne kultu
re. Na njem bodo nastopile ekipe 
starejših In mlajših pionirjev in 
pionirk. V Kočevju bo predvido
ma tudi dolenjsko in slovensko 
ekipno pionirsko šahovsko prven- 
tvo.

Na nedavnem zboru vo
livcev v Mozlju so raz
pravljali predvsem o do
končni obnovi vodovoda, 
o ureditvi pokopališča in 
mrtvašnice, škodi po div
jadi in urejanju cest.

Občani so predlagali, naj bi 
asfaltirali cesto Livold—Mo
zelj in usposobiti za pro
met cesto Spodnji Log 
—Lazi, ki je bližnjica do 
Kolpe. Izrazili so pripravlje
nost, da bi za izboljšavo cest 
v raznih oblikah prispevali 
tudi sami. Za usposobitev 
ceste Spodnji Log—Lazi se 
zanimajo tudi kmetijske de
lovne organizacije.

Vodovod ureja krajevna 
skupnost s pomočjo ostalih 
krajevnih organizacij že več 
let. Letos bi ta dela radi do
končali.

Krajevna skupnost Mozelj 
ne dobiva dotacije občinske

Gibanje prebivalstva
V marcu je bilo na območju 

matičnega urada Kočevje rojenih 
6 otrok: 2 dečka in 4 deklice. — 
Poročili so se štirje pari. — 
Umrli so: Frančiška Nose, soc.
podpiranka iz Pake 5, stara 78 
let; Igor Beloel iz Kačjega poto
ka, star 3 leta; Andrej Bercel iz 
Kačjega potoka, star 4 leta; Ma
rija Veber, gospodinja iz Pred
građa 63, umrla v Kočevju, stara 
61 let; Jožefa Šušteršič, gospo
dinja s Poloma 2, stara 73 let; 
Jože Kuk, upokojenec lz Kočevja, 
Kolodvorska 8, star 73 let; Mari
ja Škrajnar, gospodinja iz Ko
čevja, Ljubljanska cesta 41, sta
ra 83 let; Jože Boben, upokojenec 
iz Salske vasi 51, star 77 let, in 
Julijana Krivec, gospodinja lz 
Salske vasi 104, stara 65 let.

skupščine. Svoje komunalne 
zadeve ureja z denarjem, k: 
ga iztrži z izkoriščanjem pes
kokopa in s prispevki obča
nov.

Nova samopostrežba
Trgovski lokal TRGOPRO- 

META, »Špecerijo« na Reški 
cesti v Kočevju, so pričeli 
prenavljati. Lokal bodo tudi 
razširili še na sosednje pro
store, ki so bili že več let 
prazni. Trdijo, da bo tu naj
sodobnejši lokal. V njem bo 
trgovina in bife. Potrošnikom 
z Roške in Prešernove ceste 
bo s tem zelo ustreženo. 
TRGOPROMET kar dobro 
skrbi za urejenost svojih lo
kalov in za kulturno po
strežbo.

Hočejo boljšo zvezo
Krajevna organizacija ZZB 

NOV v Slovenskem Kužlju, 
ki šteje 32 članov, rešuje 
razen svojih tudi neka
tera druga, ki so po
membna za prebivalce teh 
krajev. Na nedavni krajevni 
konferenci svoje organizacije 
so med ostalim kritično ob
ravnavali zimsko vzdrževanje 
ceste Brod na Kolpi—Osilni. 
ca. Cesta je bila več dni za
prta in tako je bil onemogo
čen promet do teh krajev. 
Predlagali so tudi, da naj bi 
bila zveza kočevskega šolske
ga avtobusa bolj usklajena s 
pošitnim avtobusom, ki vozi 
na progi Delnice—Ca bar.

—š—

peč. (V tej količini niso všteti 
odpadki podjetij.) Cena po
či je od 100 do 150.000 din.
V ceni sta vračunana tudi 
prevoz in postavitev; naroč
nik pa mora zgraditi temelje 
in poskrbeti za električni 
priključek.

Zmogljivost peči je 4 do 
18 kubičnih m na uro, kar 
je odvisno od sestava smeti 
in velikosti peči. Peč porabi 
na uro do 25 1 nafte in 5 do 
10 kilovatov elektrike. Segre
je se do 1300 °C in sežiga tudi 
pločevinke (konzervne škat
le), klavnične in industrijske 
odpadke, izjema pa so seveda 
odpadki kovinske industrije.

Peč za sežiganje smeti to
rej ni tako draga, da je ne bi 
mogli kupiti. Za nakup bi 
lahko porabili denar, ki ga 
je krajevna skupnost nameni
la za ureditev novega smeti
šča. Tega denarja pa ne bi 
bilo dovolj, zato bi ga nekaj 
lahko prispevala tudi pod
jetja, ki jim zato ne bi bilo 
treba kupovati posebnih peči 
zase. Manjše peči, primerne 
za podjetja, veljajo namreč 
okoli 30.000 din.

J. P.

Cene v Kočevju 
in Ribnici

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

Kočevje Ribnica 
(cena v din za kg) 

krompir 0,90 0,90
sveže zelje 4,60 4,80
kislo zelje 3,20 3,30
kisla repa — 2,90
ohrovt 4,40 —
cvetača 4,50 4,70
fižol zrnju 5,80 5,00 in 6.00
čebula 4,80 4.70
česen 12.15 13,00
špinača 8,00 8,50
solata 7,00 7,20
korenje 2,60 2.60
peteršilj 6.00 6,30
zelena 3,30 —
radič 6.30 —
motovilec 12,00 —
por 4.50 4,70
jabolka 2,40 2,60
hruške 3.00 3,00
grozdje 5,20 4,80
limone 5,60 4,40
pomaranče 5.00 in 5,60 4.65
banane 5,60 5,30
ananas 6,65 —
jajca (cen. za kos) 0,58 0,62

Vodovod za Jelenjo vas
Popraviti mejo med lovišči -  V Lazih hočejo 

boljšo električno napetost -  Slabe ceste

bo pa je bila vzdrževana tudi 
cesta Brezovica—Nemška Lo
ka.

Med razpravo o škodi, ki 
jo dela divjad, so sprejeli 
sklep, naj se delno popravi 
lovska meja med lovsko dru
žino Predgrad in gojitvenim 
loviščem ROG, in sicer v 
korist lovske družine. Meni
li so, da ta meja sedaj ni 
primerna, v korist lovske 
družine pa naj se popravi 
zato, ker lovske družina 
redneje plačuje škodo, ki jo 
napravi divjad.

Sklenili so, da bodo naj
prej dokončali vodovod za 
Jelenjo vas in se šele nato 
zavzeli, da bo vas Laze bo
lje napajana z elektriko.

Kritizirali so še, zakaj raz
lične odkupne cene telet v 
Starem trgu in Predgradu. 
Seveda gre razlika v njihovo 
škodo. Opozorili so, da na 
šoli v Vimolju ni pouka, če 
zboli učitelj, ker šola ne mo
re dobiti učitelja za nadome- 
stovanje.

Kdaj bo cesta?
Člani krajevne organizacije 

ZZB NOV Vas-Para so na ne
davni konferenci kritično oce
nili svoje delo v minulem le
tu. Razen organizacijskih 
vprašanj so člani uspešno re
ševali tudi ostale naloge v 
prid tega območja Kolpske 
doline. Zavzeli so se, da bi 
širša družbena skupnost omo
gočila hitrejšo gospodarsko 
rast vseh krajev, ki v zadnjih 
letih močno nazadujejo. Skle
nili so, da bodo zahtevali od 
pristojnih organov odgovor, 
kdaj se bo začelo posodob- 
ljanje ceste Livold—Brod na 
Kolpi—Delnice, ker menijo, 
da je ta cest* zanje življenj
skega pomena. -š-

Cirkus: da ali ne?
V Kočevju večkrat na 

leto zaidejo cirkus ali 
manjša potujoča zabavi
šča, koder predvsem mla
dina nekaj dni zganja ve
lik hrup, cirkusanti si na
berejo nekaj denarja, po
tem pa je spet vse mirno. 
Navadno se ustavijo za 
avtobusno postajo, pred 
kakim letom ali dvema pa 
so »taborili« celo za hote
lom tik pred novo šolo.

Zabavišče privablja v 
glavnem mladino. Prosvet
ni delavci so se doslej ve
dno razburjali zaradi te
ga, saj so tedaj otroci mi
slili no vse drugo, samo 
na šolo ne. Pač — lepše 
se je zabavati, kot učiti, 
lepše Je na zabavišču pro
dajati zijala, kot poslušati 
v šoli šolske modrosti.

Na eni zadnjih sej ob-

činske skupščine so o d 
borniki, predvsem pro
svetni delavci, menili, da 
bilo najbolje prepovedati 
taka gostovanjn ali pa jih 
vsaj omejiti le na počit
nice. Skoda, ki jo tako 
»gostovanje« povzroči Šo
li, je precejšnja in je ni 
mogoče zlahka odpraviti. 
Doslej so šolniki vedno 
odsvetovali cirkuške in za
baviščne predstave v ne
posredni bližini šole sploh, 
vendar brez vidnejšega 
uspeha, kot bi bilo občini 
več do nekaj tisočakov 
takse. Končno so na seji 
skupščine menili, d a  bi 
bilo res najbolje omejiti 
cirkuška in podobna go
stovanja na letne počitni
ce, ko to ne bo bistveno 
motilo šolskega pouka.

-vec



Za podaljšano bivanje v šoli
Starši so se v posebni anketi odločili za novo obliko pomoči učencem -  

V polletju boljši učni uspehi -  Prizadevni učitelji

Da bi zmanjšali osip (lani 45,3 odstotka) in izbolj
šali učni uspeh, so na osnovni šoli v Ribnici sklenili 
povprašati starše učencev za mnenje o organizaciji 
podaljšanega bivanja v šoli.

Podaljšano bivanje v šoli 
je povsem nova oblika po
moči učencem pri osvajanju 
znanja in nima ničesar skup
nega z dodatnim poukom ali 
varstvom vozačev. Medtem 
ko z dodatnim poukom uči
telji pomagajo učencem, ki 
so zašli v težave, je namen 
podaljšanega bivanja navaditi 
učence na red pri učenju, 
na delovne navade in sploh 
preprečiti že vnaprej, da ne 
bi prišlo do spodrsljajev.

Poseben vprašalnik je vod
stvo šole razdelilo staršem 
829 učencev, odgovore pa so 
dobili od 750 staršev. V ve
čini primerov sta zaposlena

Volitve, imenovanja
Na zadnji seji občinske skupšči

ne Ribnica, ki je bila 23. marca 
so bili izvoljeni oziroma imeno
vani:

— v komisijo za pregled statu
tov gospodarskih organizacij: Sta
ne Komar;

— v upravni odbor sklada za 
pospeševanja turizma: Ivan Fran
celj (predsednik), Marjan Rob, 
Alojz Škulj, Jože Adamič, prof. Jo
že Kuralt, Franjo Matoh, prof. 
Janez Debeljak;

— v upravni odbor sklada za 
pospeševanje kmetijstva: Alojz 
Lavrič, inženir Andrej Mihelič, Ja
nez Kovačič, Alojz Mam, Alojz 
Zbašnik, rFanc Modic in Anton 
Sobar;

— za delegate za zasedanje ob
čin pri skupščini SRS: Ciril Gril, 
Danilo Mohar (komunalni sistem ), 
Mirko Goršič (za financiranje 
družbeno političnih skupnosti), 
inženir Alojz Marolt (za družbeno 
in prostorsko planiranje ter urba
nizem), Jože Benčina (za komu
nalno in stanovanjsko gospodar
stvo), Ivan Lavrič, Bogo Abra- 
hamsberg (za javno varnost in 
narodno obrambo), Milena Boro- 
vac, prof. Jože Kuralt (za vzgojo, 
prosveto in kulturo), dr. Bo
židar Voljč, Stane Košir (zdrav
stveno in socialno varstvo ter 
zdravstveno zavarovanje);

— za predstavnika občine v 
upravnem odboru sklada za šti
pendiranje pri TIS Ribnica: Dušan 
Lavrič;

— za predstavnika občinske skup
ščine v usklajevalnem odboru za 
spremljanje štipendiranja v obči
ni: Nada Blatnik.

— Skupščina je dala še soglasje, 
k imenovanju Jožeta Ivančiča za 
vršilca dolžnosti direktorja Vodne 
skupnosti Kočevje-Ribnica.

oba starša (378), samo oče 
pa je zaposlen pri 296 učen
cih. Med starši je 323 delav
cev, 188 uslužbencev, 56 obrt
nikov, 147 kmetov, 30 upoko
jencev in šest drugih pokli
cev. Na vprašanje, če so 
starši doslej skrbeli, da ima 
otrok naloge in se uči, je 
z »da« odgovorilo 692 staršev, 
vendar pripominjajo, da bolj 
skrbijo in pomagajo otrokom 
v nižjih razredih, v višjih pa 
manj, ker pogosto snovi niti 
sami ne razumejo. 397 star
šev meni, da bi otrok dose
gel boljši uspeh, če bi organi
zirali podaljšano bivanje v 
šoli, 175 (največ kmetov) pa 
meni, da ne. 309 staršev želi 
vključiti otroke v podaljšano 
bivanje, 255 staršev pa je 
pripravljeno tudi nekaj pri
spevati (povprečno 20 din) 
za financiranje dejavnosti.

Iz ankete so ugotovili, da 
imajo predvsem kmečki ot
roci manj časa za učenje, 
ker morajo doma veliko de
lati na kmetiji. Precej star
šev je navdušenih za novo 
pomoč učencem večinoma le 
pri predmetih, kjer imajo te

žave. Ob tem so starši iz od
daljenih krajev opozorili, da 
bi bilo najprej nujno urediti 
prevoz otrok nazaj v šolo in 
nazaj, nekdo pa je pripisal, 
da je umestno, da šola to 
organizira, vendar ne na ra
čun staršev.

Vodstvo šole je ugotovilo, 
da velika večina staršev vidi 
v podaljšanem bivanju mož
nosti za izboljšanje učnega 
uspeha in so navdušeni nad 
zamislijo. V začetku bo šola 
organizirala dva oddelka: 
kombinirano za tretji in če
tr ti in peti ter šesti razred.

Učni uspehi na vseh ribni
ških šolah so se letos v pol
letju izboljšali v primerjavi 
z zadnjimi tremi leti za 6,4 
odstotka, samo na osnovni 
šoli v Ribnici pa je bilo v 
polletju za skoro 8 odstotkov 
več učencev brez nezadostne 
ocene. Dobrim učnim uspe
hom je botrovalo predvsem 
večje prizadevanje prosvetnih 
delavcev, ki so z dobro or
ganiziranim dopolnilnim po
ukom pomagali učencem. V 
prvem polletju so imeli uči
telji matematike 235 ur do
polnilnega pouka, za sloven
ski jezik 155 ur, nemški je
zik 110, za ostale predmete 
pa 40 ur.

-vec

Uprava Vodne skupnosti Kočevje—Ribnica prosi vse 
občane za razumevanje, ker je ponoči 2. aprila zmanj
kalo elektrike: po več kot 12-urni prekinitvi toka je  
potem zaradi zračnih sunkov eksplodirala cev, ko se 
začeli poganjati črpalke za ribniško in kočevsko ob
močje. Popravilo je  bilo zaradi narasle vode zelo 
težavno; z velikimi napori je delavcem uspelo, da so 
v soboto, 4. aprila, vodovod popravili (Foto: D. Mohar)

Komunisti so se zavzeli za razvoj kraja
Zahtevajo razširitev obrata INLES in ustanovitev nekaterih novih obratov -  
Hočejo tudi zdravnika -  Čimprej zgraditi novo osnovno šolo -  V vodstva 

organizacij čimveč prizadevnih mladih ljudi

Komunisti v Loškem potoku so sprejeli letni pro
gram dela, ki nalaga posameznikom in organizaciji 
precej odgovornega dela. V njem so se zavzeli tudi 
za gospodarski razvoj svojega kraja.

Organizacija Zveze komuni
stov bo skupno z ostalimi 
krajevnimi družbenopolitič
nimi organizacijami vztraja
la, naj podjetje INLES po
skrbi za kar največji napre
dek svojega obrata v Loškem 
potoku.

ZeLo pereče vprašanje je,

kako zaposliti mlade domači
ne, ki doma ne morejo najti 
kruha in odhajajo na delo 
v tujino. Potoški komunisti 
menijo, da obstajajo vsi po
goji za ustanovitev obrata ko
vinske industrije, še poseb
no, ker je tu dovolj kvalifi
ciranih delavcev kovinske

Borci morajo vplivati na dogajanja
Niso le veterani -  Stanovanjske zadeve borcev bodo kmalu rešene -  Več 

skrbi drugim problemom borcev -  Novi predsednik Jože Tomšič

nika občinskega odbora ZZB 
NOV je bil izvoljen Jože 

Tomšič, za tajnika pa Karel 
Oražem. Izvolili so tudi ko
misije, ki bodo odboru v po
moč.

26. marca, na občinski praznik, je bila v Ribnici 
prva seja novega občinskega odbora ZZB NOV Rib
nica. Navzoč je bil tudi predstavnik republiškega od
bora ZZB NOV Viktor Stopar.

Na seji so najprej sprego
vorili o pomenu 26. marca 
kot spominskega dogodka 

in posledicah, ki jih je imela 
partizanska zmaga pred 27 
leti na celotno partizansko 
gibanje v Sloveniji, nato pa 
še o uspehih, ki so bili dose-

Uresničujejo načrt
Priprave za ureditev ceste 

in javne razsvetljave »Na pe
sku« v Sodražici so se zače
le. Nabiralno akcijo za zbi
ranje prispevkov vodi pred
sednik krajevne skupnosti So
dražica s sodelavci.

Zbiralna akcija je dobila šir
ši obseg, ko so zvedeli, da je 
v proračunu cestnega sklada 
za letos predvidenih za to 
cesto 5000 din. Prebivalci te
ga predela so do sedaj daro
vali v gotovini 4000 din, 3000 
din je obljubila kmetijska za
druga Ribnica, poslovna eno
ta »Elektro« Kočevje pa bo 
pomagala pri ureditvi javne 
razsvetljave.

Skupaj s sredstvi, ki so 
bila že prej namenjena za to 
cesto, je sedaj na voljo že 
preko 15.000 din.

ženi v ribniški občini po 
osvoboditvi.

V živahni razpravi je bila 
poudarjena vloga Zveze bor
cev kot politične organizaci
je. Nimajo prav tisti, ki bi 
jo radi proglasili za organi
zacijo veteranov, ki naj bi 
danes ne imela nikakega vpli
va več na politična dogaja
nja.

Nadalje so poudarili, da 
posvečajo šolski učni progra
mi premalo pozornosti zgo
dovini NOB. Zato je na
ša mladina premalo seznanje
na z našo najbližjo preteklo
stjo.

Razpravljali so tudi o zbi
ranju gradiva za Kroniko 
NOB, stanovanj sikih vprašanj 
borcev NOV, ki bodo v dveh 
ali treh letih skoro v celoti 
rešena, zdravljenje borcev in 
skrbi za borce. Vrste bivših 
borcev se hitro redčijo. Tež
ko življenje pred vojno, ne
človeški napori med vojno in 
težka povojna graditev socia
lizma so jim pustili posledi
ce. Veliko udeleženciv NOV 
je bolehnih.

Na s^ji so sprejeli program 
dela za letos. Izvolili so nov 
21-članski odbor in 3-članski 
nadzorni odbor. Za predsed-

stroke, ki se vozijo na delo 
izven domačega kraja. Po
trebno je le, da se neko pod
jetje opogumi in odpre v 
Loškem potoku obrat.

Potočani menijo, da bi tu

Posojilo v SUKNU 
in RIKU

Na seji upravnega odbora 
sklada skupnih rezerv gospo
darskih organizacij pri ob
činski skupščini Ribnica, ki 
je bila 31. marca, so razprav
ljali o poslovnem poročilu 
sklada. Lani je upravni od
bor sklada razpolagal s 
73.842 din. Letos se bo zbra
lo na tem skladu 170.000 din. 
Člani upravnega odbora skla
da so na seji razpravljali o 
prošnjah SUKNA — obrata 
Jurjeviča in RIKA Ribnica, 
ki sta zaprosila za posojilo 
za investicije. SUKNU so 
odobrili 100.000, RIKU pa 
50.000 din posojila.

lahko ustanovili tudi pleti lski 
obrat. Kmetijska zadruga pa 
naj bi svojo dejavnost še o- 
krepila.

Težave imajo še s zdravst
veno službo. Zapustila sta 
jih zdravnik in zobozdravnik. 
Tako so ostali brez zadovolji
vega zdravstvenega varstva. 
Menijo, da je predvsem zdrav
stveni zavod odgovoren in po
klican, da priskrbi zanje 
zdravnika in zobozdravnika.

Organizacija ZK bo nago
vorila vse domače dejavnike,

■ naj s: prizadevajo za čim
prejšnji začetek gradnje in 
dograditve šole v Loškem po
toku. Prav tako bodo tudi v 
bodoče posvečali veliko skrb 
krajevni samoupravi in druž- 
beno-političnim organizaci
jam. Zagotoviti je treba, da 
bodo prišli v odbore pred
vsem mladi ljudje, ki 50 Pr *' 
pravljeni delati. Ena od važ
nih nalog organizacije ZK v 
Loškem potoku oo idejna 
vzgoja in pomlajevanje član
stva.

Danes: določi
tev prednostne
ga vrstnega reda
. V današnji številki no
vega Skupščinskega Do
lenjskega lista (glej pri
logo v sredini časnika!) je 
objavljen tudi sklep št. 85, 
s katerim objavlja komi
sija za skrt> borcev in in
validov NOV v ribniški 
občini

prednostni vrstni red u- 
deležencev NOV s področ
ja občine .?a dodelitev na
jemnih stanovanj in za 
dodelitev posojil za grad
njo in obnovo stanovanj 
ter stanovanjskih hiš.

Prizadete borce NOV in 
aktiviste OF opozarjamo 
na objavo tega seznama v 
prilogi današnje številke 
našega lista.

Novo obč. vodstvo 
ZZB

V novi občinski odbor Zve
ze združenj borcev NOV Rib
nica so bili izvoljeni: Polde 
Kozina iz Jurjeviče, Stane 
Kersnič, Anton Joras, vsi iz 
Brega, Jože Puželj, Vinko 
Kersnic, Anton Joras, vsi iz 
Ribnice, Adolf Lovšin z Bre
ga, Jože Tomšič iz Goriče va
si,’ Janez Lesar, Vinko Drob
nič in Dane Sansa iz Sodra
žice, Karel Oražem iz Vinic, 
Pavla Govže iz Zapotoka, 
Pavel Rebolj iz Prigorice, Jo
že Perušek iz Grčaric, Jože 
Košmrlij in Janez Lavrič iz 
Hriba, Stanko Rus, Karol 
Levstik in Anton Hace iz 
Travnika.

Novi člani nadzornega od
bora so: Stane Nosan iz Go
riče vasi ter Minka Joras in 
Maks Nosan iz Ribnice.

Posvetovanje o 
kmetijstvu

Na pobudo občinskega ko
miteja ZK Ribnica je bilo 
3. aprila v Ribnici posve
tovanje o kmetijstvu v rib
niški občini. Posvetovanje je 
iz raznih vidikov osvetlilo, 
kakšna naj bi bila politika 
do kmetijstva, da bi se izko
palo iz sedanjih težav, o od
nosu do vzornih kmetij, ki 
naj bi postale baze za razvoj 
blagovne proizvodnje v na
šem kmetijstvu, problemati
ki razslojevanja kmetij, po
kojninskem zavarovanju kme
tov itd. Govorili so tudi o ce
nah mesu ter o problema
tiki kmetijstva nasploh. V 
prihodnji številki našega li
sta bomo obširneje poročali 
o posvetovanju.

ČREPINJE IZ LONČARIJE

Ni več socialnih problemov
Pred kratkim je bil občni zbor krajevne orga

nizacije Zveze vojaških vojnih invalidov Sodražice. 
V organizaciji so predvsem starejši, večina pa je 
žensk.

Ugotovili so, da se je ma
terialni položaj članov ZVVI 
v zadnjem obdobju znatno 
izboljšal in da ni več hudih 
socialnih problemov.

Udeleženci so izrazili željo, 
da bi šli na izlet na morje. 
Izlet bo predvidoma junija.

Izvolili so novi upravni in 
nadzorni odbor. Za članico 
občinskega odbora ZZB so iz
volili Pavlo Govže iz Zapo
toka, za predsednico pa je 
bila ponovno izvoljena zna
na partizanska mati Marija 
Ivančič iz Gore.

Po končanem zboru sta 
predstavnika občinskega od
bora ZZB in občinske skup
ščine čestitala ženam za 
praznik — 8. marec in jih 
obdarila z nageljni. Nato je 
bila zakuska. Pozornost je že
ne globoko ganila. Vse so

izjavile, da tako lepo 8. mar
ca še niso proslavile. S sol
zami v očeh so se zahvalje
vale organizatorjem.

-r

■  Razdejana postaja — Nekaj 
let je že, kar na kočevski progi 
ne vozi osebni vlak. Prav tako je 
minilo že nekaj let, odkar je že
lezniška postaja v Lipovcu prazna, 
zapuščena. Poslopje, zgrajeno pred 
manj kot petnajstimi leti, se poča
si spreminja v razvalino, za katero 
se le še malokdo zmeni, nekoč tež
ko zbrani milijoni se spreminjajo 
v nič. Lepo stanovanje z vodovo
dom je prazno, čakalnica odprta, 
šipe v glavnem razbite, luči prav 
tako. Kdor le utegne, povzroči 
kakšno škodo. In vendar v Ribnici 
tako primanjkuje stanovanj! Bo že
leznica ali kdo drug — pustila lepo 
stavbo do kraja razpasti?

■  Razprodaje ne bo — Pri ne
katerih ljudeh so vedno močnejše 
težnje, da bi krajevna skupnost 
prodala nekatere ali celo vse par-

RIBNIŠKI ZOBOTREBCI
■  ■  ■  ČAS BI 2E BIL, da bi

kmetijska zadruga v Ribnici zahte
vala od svojih delavcev v mesni
cah malo več spoštovanja, vljud
nosti in človeških odnosov do po
trošnikov. Mesarji bi se morali 
zavedati, da ljudje niso živina.

■  ■  ■  PREHOD NA VOGALU
Johanove hiše v Ribnici je čedalje 
ožji, razen tega pa vozijo pa Seš- 
kovi ulici še avtomobili strogo de
sno. V nevarnosti so pešci, poseb
no otroci, ki hodijo po ozkem 
pločniku. Nevarnost je še večja, 
ker prav na tem vogalu lije s stre
he.

■  ■  ■  OPOMNITI BI MORALI
upravljavce poslopij na obeh stra
neh Seškove ulice, naj popravijo 
žlebove in jih v bodoče redno

vzdržujejo. Zdaj že ob najmanjših 
padavinah ali topljenju snega kap
lja mimoidočim za vrat.

■  ■  ■  36 UR BREZ VODE — 
Pred kratkim smo bili v Ribnici 
kar 36 ur brez vode. Seveda bo 
Vodna skupnost Kočevje-Ribnica 
gotovo našla opravičljiv vzrok za 
to, vendar Ji potrošniki kljub te
mu takih spodrsljajev ne moremo 
opravičiti.

cele SLP. Krajevna skupnost ima 
precej zemlje, ki jo sedaj daje v 
najem, in to je pravzaprav najvaž
nejši vir dohodkov skupnosti. Vod
stvo krajevne skupnosti je na ne
davnem sestanku o tem ponovno 
razpravljalo in sklenilo, da poslej 
ne bodo več prodajali vaške zemlje, 
ker kraj od tega nima nobene ko
risti. Ves izkupiček se namreč v 
tem primeru zlije v občinsko bla
gajno. Pa so menili: bolje vrabec 
v roki . . .

■  CESTA NA HRIB — Hrib je 
predel Dolenje vasi, koder je skoro 
tretjina vasi. Lansko leto so tu 
zrasle tri nove hiše, na voljo pa je 
še precej zazidalnih prostorov. Ra
zen tega1 ima precej ljudi v tem 
delu njive in travnike. Cesta na 
Hrib pa je prepuščena negi samih 
občanov in vse prošnje, naj bi Ko
munala poskrbela tudi za nekaj 
sto metrov poti na Hrib, je bilo  
doslej zaman. Na Hribu je že oko
li deset avtomobilov, ob nedeljah 
in praznikih pa je zaradi cerkve 
tu silovit promet. Navadno je ce
sta čez zimo neprevozna in tako 
niti zdravnik ne more do bolnikov 
razen peš. Komunala je že rekla 
svoje — ceste ne morejo prevzeti, 
je stvar občanov oz. KS. In še — 
Dolenja vas se naglo razviia in bo 
krajevna skupnost slej ko prej 
morala razmisliti o u v e d b i  prispev
ka za mestno zemljišče in sama 
skrbeti za ceste (ulice!) po vasi. 
lepa tolažba. vec

1



Dan prosvetnih 
delavcev bo 

v Semiču
Na letini konferenci sindi

kalne organizacije prosvetnih 
delavcev iz Starega trga, Dra- 
g£tuša in Vinice, ki je bila
2. aprila v Dragatušu, so ob
ravnavali že znane težave 
šolstva v Poljanski dolini in 
stanovanjski problem pros
vetnih delavcev. Predlagali 
so, naj se v republiškem me
rilu ustanovi stanovanjski 
sklad za šolnike. Ugotavljali 
so, da delitev sredstev te
meljne izobraževalne skupno
sti ni najboljša, in menili, 
da bi bila potrebna temelji
ta analiza sistema delitve. 
Sklenili so, da bodo 9. maja 
proslavili dan prosvetnih de
lavcev v Semiču, med počit
nicami pa bodo organizirali 
izlet v eno izmed sosednjih 
držav. K. W.

Toka je zmanjkalo
Člani Prosvetnega društva 

»Jože Mihelčič« iz Semiča so 
napovedali dramatizirano de
lo Cvetje v jeseni, a je med 
predstavo zmanjkalo električ
nega toka. Predstavo so na
slednji dan ponovili. V reži
ji Lojzeta Kočevarja so igral
ci pokazali, da je veselje do 
dramskega udejstvovanja v 
Semiču veliko, saj je bila 
doslej ta predstava najboljša 
v okviru letošnjega tekmova
nja za Zupančičevo nagrado.

K. W.

V Starem trgu so 
možnosti

Na sestanku turistične sek
cije so imeli precej pripomb 
glede cest. Menili so, da bi 
morali najprej poskfbeti za 
urejene ceste, sicer turizma 
ni kje razvijati. V Starem tr 
gu tudi pričakujejo več od 
ribiške družine Črnomelj. Že
lijo, da bi spomladi vložili 
v Kolpo nov ribji naraščaj, 
predvsem lipane, ker ima 
prav ribiški turizem v teh 
krajih najlepše pogoje za 
razmah. Prav tako namera-, 
vajo bolje sodelovati z lov
ci. V gozdovih okoli Starega 
trga je vse polno divjadi, za
radi slabe propagande pa 
lovskih obiskov ni veliko.

K. R.

Za Vinico bodo 
načrti

Zelja in zahteva Viničanov, 
da bi dobili ureditveni na
črt naselja in načrt za pre
skrbo kraja s pitno vodo, 
bo uresničena. V letošnjem 
občinskem proračunu so v 
ta namen zagotovili potreb
na sret_3tva.

Saj so že navajeni na skromnost
Občinski proračun je sprejet, čeprav uporabniki proračuna spet niso za

dovoljni -  Za potrebe šolstva bodo zbrali 1,255.000 din

č e  se bodo dokaj visoko predvideni dohodki p ro 
računa  zares natek li, po tem  bo letos okoli 10 odst. 
d en a rja  več na razpolago ko t lani. P o trebe p a  so 
m edtem  narasle , tako  da  bo sk rom nost tu d i letos 
obvezna za vse uporabn ike p ro raču n sk ih  sredstev .

V letu 1970 bo šlo za kul
turno prosvetno dejavnost
88.000 din, socialnemu skrb
stvu in priznavalninam bor
cev so namenili 913.000 din, 
zdravstveno varstvo bo dobi
lo 209.500 din. Komunalne 
dejavnosti iz proračuna ne 
bodo financirali, pač pa so 
za načrte občinskega pome
na odmerili 180.000 din. Za 
delo državnih organov je do
ločenih 2,142.000 din, krajev
nim skupnostim so dali
389.000 din, 19 družbeno-po- 
litičnih organizacij in dru
štev pa bo moralo izhajati 
s 390.000 dinarji.

Večje spremembe od lani 
so le v tem, da so krajevne 
skupnosti dobile 44 odst. več, 
nekaj več bo dobilo gasilst
vo, novi izdatek v proraču
nu pa predstavljata le sofi
nanciranje zavoda za spome
niško varstvo v Ljubljani in 
stroški za obnovo katastr
skih map za Semič in Loko.

Ce bi hoteli uporabnikom 
proračuna zagotoviti toliko, 
kot so prosili, bi morali ime
ti 750.000 dinarjev več. V 
razpravi je bilo največ pri
pomb zaradi pičlih sredstev 
za krajevne skupnosti. Upo
števati je treba, da je lani 
šest krajevnih skupnosti do
bilo 268.000 din, letos pa 14 
din. Odbornikom ni bilo ja- 
sno, zakaj so posameznim 
vaškim skupnostim nameni
li tako različne zneske. Gre 
namreč za nov način finan
ciranja, po katerem izdatne
je podpirajo tiste krajevne 
skupnosti, Id imajo dobro 
pripravljene programe dela 
in kjer so prebivalci pripra
vljeni prispevati čim več.

Odborniki iz vrst prosvet
nih delavcev so se živahno 
oglašali v razpravi o predlo
gu programa financiranja 
vzgoje in izobraževanja. Pro
gram je bil sprejet, potrje
ne so tudi stopnje prispev
kov za financiranje šolstva, 
kaže pa, da je nujno enotno 
urediti notranjo delitev po 
šolah. Odborniki so sprejeli 
priporočilo, naj posebna ko
misija pregleda pravilnike po 
šolah in predlaga enoten na-

Za aktiviste OF
Občinska konferenca So

cialistične zveze delovnega 
ljudstva v Črnomlju bo 
za aktiviste OF, ki se bo
do udeležili zbora v Do
lenjskih Toplicah 26. apri
la, organizirala prevoz z 
avtobusi. Prijave udele
žencev zbirajo predsedni
ki krajevnih organizacij 
SZDL na terenu. Aktivi
ste prosijo, naj se prigla
sijo najpozneje do 15. ap
rila.

čin nagrajevanja prosvetnih 
delavcev, razen tega mora bi
ti do oktobra narejena ana
liza o predvideni reorganiza
ciji šolske mreže.

Občinska skupščina je po 
odmoru razpravljala še o na
črtu javnih del za letošnje 
leto, osvojila pa je tudi pred
log, da se ustanovi svet za 
turizem in gostinstvo, ki ga 
pogrešajo ob razvijajočem se 
turizmu.

Če bi imeli denar
Sredi Črnomlja je cerkvi

ca sv. Duha, ki čedalje bolj 
razpada. Kakor so ugotovili, 
bi bila zelo primerna za kul
turne potrebe mesta, Ce bi 
imeli denar za obnovo, bi 
lahko v teh prostorih prire
jali razstave ali pa uredili 
muzejsko zbirko. Sekcija za 
kulturo pri -občinski konfe
renci SZDL se močno ukvar
ja z mislijo, da bi nekdanjo 
cerkvico preuredili.

Na lanskem obhodu sa
nitarnega inšpektorja po 
šolah na črnomaljskem 
območju je bila ugotov
ljena cela vrsta pomanjk
ljivosti. V Dragatušu bi 
morali urediti kup nepra
vilnosti, ki zahtevajo oko
li 20.000 din stroškov, v 
Starem trgu so dobili na
log urediti sanitarije, hod
nike jn tla v dveh učilni-

Sanitarna 
grozi šolam

c ah, kar bi zneslo blizu
30.000 dinarjev. Podobnih 
pripomb je bilo deležnih 
še več šol.

Toda od kod denar za 
popravila? Za investicije v 
šolstvu je v vsej občini 
letos namenjenih 360.000 
dinarjev. Temeljna izobra
ževalna skupnost, ki raz
polaga z denarjem, je skle
nila, da bodo napeljali 
centralno kurjavo v os
novno šolo Črnomelj, da 
bodo zgradili vodnjak pri 
viniški šoli, pomagali do

graditi šolo Rožni do4 ki 
prispevali k preurejanju 
prostorov poklicne in
glasbene šole. Vse to je 
potrebno, ob tem pa manj
ka za odpravo napak, ki 
jih je odkrila sanitarna 
inšpekcija

Poseben primer pred
stavlja šola Stari trg, zgra
jena že leta 1844. To je 
naj slabša šolska stavba v 
vsej občini, saj še nikdar 
ni bila deležna investicij. 
Prav tako bi bilo nujno 
pri dragatuški šoli uredi
ti delavnico za tehnični 
pouk. To je še edina osem
letka v občini, ki ima gole 
stene v delavnici, znotraj 
pa nič.

Za nekatera nujna po
pravila v Starem trgu bo
do zbrali približno 100.000 
din iz vseh sredstev za 
amortizacijo, za ureditev 
sanitarnih pomanjkljivosti 
v Dragatušu pa bo treba 
denar nekje izbrskati, so 
v razpravi menili odbor
niki na sej-i skupščine ▼  
Črnomlju. Prava sramota 
bi bila, če bi morali za- 
radi nehigienskih razmer 
šolo zapreti.

Oblik je dovolj, za vsebino gre
Na zasedanju občinske konference Zveze komunistov v Črnomlju

Rejništvo se obnese
Socialna služba pri občin

ski skupščini ugotavlja, da 
je veliko bolje in pametne
je razvijati rejniško službo 
kot pa oddajati otroke iz 
zanemarjenih družin v zavo
de. Zdaj imajo 9 rejniških 
družin, katerim plačujejo za 
vsakega otroka v oskrbi 130 
do 250 dinarjev, medtem 
ko bi morali v zavodo plače
vati najmanj 1250 din na 
mesec.

1. ap rila  so razprav lja li o delu kom iteja , spreje li 
so sklep o o rgan iz iran ju  in delovanju  kom unistov v 
občani te r poslovnik občinske konference ZK, osred 
n ja  točka konference pa je  bila razprava o k rajev 
nih skupnostih . P riso tn a  s ta  b ila tud i člana CK ZKS 
inž. Rado D voršak in R om an O grin te r  se k re ta r 
m edobčinskega sveta ZKS Ludvik Golob.

Kakor je poročil sekretar 
občinskega komiteja Jože 
Vajs, se je komite v zadnjem 
času ukvarjal največ z izde
lavo programov, ki naj bi pri
nesli uresničitev resolucije I. 
konference ZKS v praksi.

Bodo Adlešiči zaživeli ob turizmu?
Danes je v Adlešičih in okolici 400 ljudi manj, kot jih je bilo pred vojno -  

Možnosti za napredek se obetajo s cesto in turizmom

Od nekdaj so se ljudje v 
teh krajih preživljali največ 
s kmetijstvom, toda včasih 
je bilo drugače. Redka je 
bila hiša, ki ni imela dva pa
ra volov, danes je redek go
spodar, ki ima dva vola v 
hlevu- Tudi vinogradništvo in

Preko 200 vzorcev blaga za ženske letne obleke, 
najnovejše perilo, pletenine in konfekcijo vam tudi 
na 5-mesečno odplačilo nudi

O e le le U s t i l«  ČRNOMELJ

ČRNOMALJSKI DROBIR
■  NOVOST V SAMOPOSTRKŽ- 

BI — Podjetje  P rehrana je  letos 
v svoji p rodaja ln i v Č rnom lju za
čelo p rodaja ti sadike drevja  in 
vrtn ic. Kaže, da  so potrošniki te 
ga pogrešali, saj gredo sadike do
b ro  v prom et.

■  SPECIALIZIRANO TRGOVI- 
NO z lestenci, televizorji, gram o
foni, rad ijsk im i sprejem niki in 
čevljarskim i potrebščinam i Je u re 
dilo  pod je tje  D olenjka v nekdanji 
proda ja ln i konfekcije poleg peka
rije . Lokal j« ka r dobro  založen, 
potrošnikom  pa obetajo  še večjo 
izbiro.

■  PRIPRAVLJALNI ODBOR ZA 
JURJKVANJE Je imel 1. aprila  p r 
vo sejo, k je r je  bilo  hvečenih več 
predlogov za izboljšanje in pope
stritev  letošnje prireditve. Kaže, 
da  bodo program  razširili tudi na 
nedeljsko popoldne, nam esto 
vstopnic pa so predlagali p rim er
ne značke. Preskrbo naj bi v ce
lo ti prevzela gostinska mreža. Čla
ni odbora bodo tudi letos zbirali

sredstva za reklam o v prospektu  
za jurjevanje .

■  V DRI (»I POLOVICI APRILA 
bo sem inar za blagajnike in p red 
sednike nadzornih odborov sindi
kalnih organizacij, ker ugotavlja
jo  velike pom anjkljivosti pri vo
denju predpisanih  knjig.

■  V SOBOTO JK BIL KONČAN 
tre tji  tečaj prve pomoči v Semiču. 
Obiskovala so ga dekleta, rojena 
leta 1952. Znanje, ki so ga poka
zale tečajnice na izpitu, je  bilo 
zadovoljivo, saj je  znašala pov
prečna ocena 3,4. Za uspešno iz
veden tečaj gre zasluga zlasti 
zdravstvenim  delavcem iz Semiča.

■  OBČINSKI SINDIKALNI svet 
že razm išlja o organizaciji proslav 
za 1. m aj. Let0 6  bo odpadla osre
dn ja  običajna proslava v Č rnom 
lju , ker bodo predvajali jugoslo- 
vanski film  B itka na N eretvi, n a 
m esto tega pa bo več poudarka na 
p rip rav ljan ju  kresov in raket. — 
Predviden je  tudi koncert godbe na 
p ihala in  budnica za 1. m aj.

obrt sta bila dobro razvita.
V vasi so bile tri gostilne, 
obrtnikov pa ni manjkalo, o i  
kolarjev do čevljarjev Trgo
vina je še vedno samo ena, 
kot je bila pred 30 leti, obrt 
pa imata samo dva mizarja. 
Na posestvih živi 268 ljudi, 
starih nad 60 let. Mladi so 
redki Ko otrok konča osnov
no šolo, gre v svet, če le 
more.

Po vojni so Adlešiči dobili 
elektriko in zadružni dom, 
vendar so ljudje pri gradnji 
precej sami pomagali. Kme
tovanje danes ne nese. Stro
je lahko kupijo le tisti, ki 
imajo dodaten vir dohodkov.
V adlešiškem koncu dobiva 
pokojnino 72 ljudi, 50 obča
nov pa je deležnih družbene 
pomoči v obliki priznava nin, 
invalidskih dodatkov in po
moči za šolanje otrok.

Večji napredek si bo utrl 
pot v lepo dolino ob Kolpi 
tedaj, ko bo zgrajena asfal
tirana cesta od Gribelj do 
Preloke in Vinice. O tem v 
vasi veliko razmišljajo. Do
mačini so pripravljeni pod
preti razvoj turizma. Krajev
na skupnost in vaške orga
nizacije že imajo načrt, kaj 
bodo za začetek naredili sa
mi. Zavedajo se, da bo ce
sta le osnova za turizem, vse 
drugo bo treba šele zgraditi.

Krajevna skupnost ima za 
letos v načrtu postavitev 
manjšega kopališča z nekaj 
kabinami pri Teržovkovem 
slapu, kjer ima Kolpa pešče
no plažo in je zelo priklad
na za otroke. Na tem prosto
ru bodo naredili še parkirni 
prostor, popravili pa bodo

pot do pobreškega gradu- 
Velika pridobitev za kraj bo 
tudi preurejena trgovina z 
bifejem, za kar bo v naj
krajšem času poskrbela kme
tijska zadruga.

še to si v Adlešičih želijo, 
da bi uredili trgovske po
sle pri odkupu in prodaji 
izdelkov domače obrti. Stat
ve, kolovrati in preslice, ki 
jih še hranijo pri mnogih 
hišah, bi se lahko kar naprej 
vrteli. V tem se skriva zaslu
žek. Zenske znajo delati in 
rade bi delale, če bi vedele, 
kdo bo kupil in koliko bo 
plačal.

Obravnavali so odgovornost 
pri delu članstva ter ugo
tavljali. v katerih osnovnih 
organizacijah so bili delav
ni in zakaj ponekod ni bilo 
uspehov. Kot lep primer de
lovanja osnovne organizacije 
Je navedel komuniste v or
ganizaciji Črnomelj III.

Kornit« se je bavil tudi a 
gospodarskimi vprašanji, saj 
Je večkrat razpravljal o in
tegracijah. V občini Črno
melj je že bilo nekaj pri
merov gospodarskega zdru
ževanja, v več kolektivih pa 
o tem še razmišljajo in iščejo 
primernega poslovnega part
nerja.

K poslovniku niso imeli 
bistvenih pripomb razen te, 
naj poslovnike izdelajo tudi 
vse krajevna organizacije. 
Razprava o delovanju komu
nistov v krajevnih skupnostih 
se je kar predolgo sukala 
okoli materialnih vprašanj in 
načina dela, manj pa je bilo 
govora o nalogah komuni
stov v krajevnih skupnostih.

Konferenca je podprla novi 
način delitve sredstev kra
jevnim skupnostim, za kakrš
nega se je odločila letos 
občinska skupščina. Gre za 
to, da bodo dajali sredstva iz

proračuna samo na predložen 
delovni program, upoštevali 
pa bodo tudi pomembnost 
del in prispevek občanov.

Med sklepi, ki so jih spre
jeli na konferenci, je bilo ne
kaj pripomb. Predvsem 
bodo poglobili vsebino dela, 
kajti ugotovili so, da je oblik 
za sodelovanje članov ZK že 
precej. Nove dolžnosti čaka
jo komuniste tudi v krajev
nih skupnostih, saj niso nalo
ge le-teh samo v popravljanju 
vaških poti in pokopališč. 
Mnogo širše delovno področ
je zajemajo krajevne skup
nosti v skrbi za zadovoljeva
nje potreb občanov, tako pri 
reševanju socialnih vprašanj, 
delovanju kulturnih klubov 
pri razvijanju dobrih odno
sov na vasi in v skrbi za 
organizacijo vseljudskega od
pora.

Sklenili so, da bodo v de
lo krajevnih skupnosti pri
tegnili več mladine, Sociali
stična zveza pa bo usklajeva
la prizadevanje med občani, 
člani ZK in občino.

Ko so sprejeli še program 
dela organov Zveze komuni
stov za letošnje leto, so se 
člarvi razšli z veliko bolj 
razčiščenimi pojmi, kaj je 
njihova naloga v prihodnosti. 
Konferenca jim je naložila, 
da morajo biti delavni tako 
v krajevnih organizacijah kot 
v aktivu svoje delovne organi
zacije in v krajevnih skup
nostih.

Mladinska pihalna godba v Črnomlju pod vodstvom Silvestra Mihelčiča starejšega  
pridno vadi. Maja namerava že nastopiti. (Foto: Branko Djurič).

N O V I C E  • :
mwrmijske. komurm



Č a s  j e  o d g r n i t i  z a v e s o

O možnih združevanjih in sodelovanju metliških 
podjetij med seboj ali s partnerji izven občinskih me
ja doslej niso javno govorili, dokler ni bilo že vse 
zmenjeno. Zdaj se je zgodilo: odborniki občinske skup
ščine so zahtevali pismeno gradivo z izračuni, ki naj 
pokažejo možnosti za združitev ali sodelovanje med 
domačimi podjetji. Kolektiv sorodne stroke, kakršna 
sta Beli in Komet, ter Metlika trans in komunala, me. 
sno podjetje, verjetno pa še kdo, so najbrž zreli za re
snejše pogovore.

Res čvdno bi bilo sramežljivost gojiti še naprej in 
ne odgrniti zavese pred vhodom v domača podjetja, 
kljub zameri, ki jo lahko pričakujejo pobudniki zade
ve, ko ljudje vsak dan bero v časopisih, kako se velika 
podjetja v drugih republikah in tudi pri nas združuje
jo, da bi postala še večja.

V Metliki, kjer vseh podjetij ni Za pest proti ene
mu od gosjx>darskih velikanov, pa so o združevanjih 
govorili zelo v rokavicah, Ze vedo zakaj: v vsakem ko
lektivu je navadno skupina ljudi ali samo en sa?n člo
vek, ki se skriva za •mnenjem kolektiva, v resnici jm 
mu gre za svoj direktorski stolček. V majhnem mestu 
ni hujšega, kot je zamera!

Ze res, da so združevanja in druge oblike gospodar
skega sodelovanja predvsem stvar podjetij in samou
pravnega odločanja kolektivov, vendar integracije za- 
devejo celotno občiv^ko gospodarstvo in vse prebival
ce. Ob hudih proračunskih težavah bo treba doseči 
boljše gospodarjenje in hitro okrepiti lastno gospodar, 
sko moč, kajti če ne bo gospodarstvo krilo občinskih 
potreb, ni druge rešitve kot kmeta in obrtnika priti
sniti z davki.

Napredek je, k°r so se v Metliki tega zavedeli.
RIA BACER

N a p o v e d  z a  
š k r o p l j e n j e  
v i n o g r a d o v

V času od 9- do približ
no 15. aprila priporočamo 
vinogradnikom Bele kraji
ne, naj poškropijo svoje 
vinograde (temeljito opra
ti rodni les z navadno na- 
hrbtno škropilnico) z 0,75- 
odstotno raztopino »cosa- 
na«. V času tega škroplje
nja so očesa vinske trte že 
nabreknila, ni pa še opa
ziti zelenih lističev, ki bi 
jih »cosan« ožgal. S tem 
škropljenjem se obvaruje 
trta pred akarinozo in list. 
no pršico.

Inž. JULIJ NEMANIČ

L o k v ic a :  p r e h o d  
j e  n e v a r e n

Tam, kjer na Lokvici ob 
glavni cesti ustavljajo avto
busi, je prehod čez cesto do 
vasi zelo nevaren. Ni nobe
nega znaka, ki bi voznike 
avtomobilov opozarjal, da 
hodijo otrooi čez cesto. 2e 
večkrat se je pripetilo, da je 
kdo odskočil izpred koles v 
zadnjem hipu. Odbornik iz 
vasi je na seji občinske 
skupščne prosil, naj postavi
jo opozorilno tablo. Obljubi
li so mu, da bo stvar ure
jena.

Ob spomladanskih delih, ki so spet navalila na kme
ta, ugotavljajo, da je za delo na poljih zmeraj manj 
ljudi. Sosed mora pomagati sosedu. Tako sta ondan 
tudi Kraševec in Tajčmanova iz Bušinje vasi vlačila 
brano na njivi z ovsom najprej pri enem, potem pri 

drugem. iFoto: R. Bačer)

90 le t  o s n o v n e  š o le  
v D ra š ič ih

V letošnjem šolskem letu 
mineva 90 let, odkar se je 
v Drašičih začel pouk. Do 
tega leta so hodili otroci iz 
Drašičev in okoliških vasi 
v šolo v Metliko. Ker je bi
lo za otroke zelo naporno, 
so vaščani odstopili šoli so
sesko hišo in ji dozidali sta
novanje za učitelja.

V e l i k o  d o l ž n i k o v  t u d i  i z  n e g o s p o d a r s t v a

Po uspehu je bilo poslovanje metliških podjetij lani zelo ugodno, vsem 
pa je skupna ena lastnost: povsod še čutijo nelikvidnost

Da je metliško gospodarst
vo sposobno napredovati tu
di v časih, ki za teOcstilno in
dustrijo niso najboljši, se je 
izkazalo lani. V občini je 8

„ I z p o l n i l e  b o m o  p r a z n i n o "

Mimica Molek, predsednica konference za 
družbeno aktivnost žensk v Metliki, meni, da 

so ženske pogrešale svojo organizacijo
— Povsod po Dolenj

skem in v Beli krajini so 
zadnje čase oživele konfe
rence za družbeno aktiv
nost žensk. Vam delam 
krivico, če pravim da zad
nja leta v teh konferen
cah ni bilo prave dejav
nosti?

— Res je. da smo se 
nekaj zadnjih let v kon
ferenci za družbeno aktiv
nost žensk ukvarjali samo 
s pripravami na 8. marec. 
Ko je dan žena minil, Je 
tudi delo konference do 
naslednjega leta preneha
lo.

— Ob novi vlogi Soci
alistične zveze v okviru 
katere delajo tudi konfe
rence za družbeno aktiv
nost žensk, se spet kaže 
potreba po večji skrbi za 
urejanje vprašanj, s ka
terimi se največ srečuje
jo tovarišice. Kakšen de
lovni načrt ste naredili 
pri vas za letošnje leto?

— Za začetek oživljene
ga dela bomo skušale iz
polniti praznino, ki so jo 
ženske čutile, vse odkar 
nimamo več svoje organi
zacije. Najprej bomo na
redile točen ©opis zapo
slenih žena, kjer bodo tu
di podatki o izobrazbi, za
služku, sodelovanju v or
ganih upravljanja in 
zdravstvenem stanju žena. 
Po vaseh bomo popisno 
akcijo usmerili bolj na 
varstJvo otrok. Podatki 
nam bodo pokazali, kam 
moramo svoje delo naj
prej usmeriti.

— Ali v mestu ni več 
potrebno razpravljati o 
problematiki otroškega

varstva?
— V Metliki je varstvo 

otrok dokaj dobro ureje
no. Imamo vrtec za pred
šolske otroke in varstvo 
za šolarje, letos pa bomo 
zgradili še Jasli za naj
mlajše. Z varstvom otrok 
imajo zdaj največ težav 
kmečke žene. Vsaj v več
jih krajevnih središčih bi 
jim morali pomagati.

— Se nadejate dobrega 
sodelovanja ali bodo na
črti ostali pri zapiskih?

— Ko bomo imeli zbra
no gradivo o trenutnem 
položaju žene v naši ob
čini, bomo sklicali ob
činsko konferenco. Pre
pričana sem, da se je bo
do žene rade udeležile in 
po dolgih letih spregovo
rile na uradnem mestu o 
vsem, kar jih teži. Ni na
mreč vseeno, če si samo 
mimogrede potožimo ena 
drugi ali če o svojih te
žavah, ki pa so tudi pro
blem družbe, opozorimo 
na konferenci.

RIA BACER

večjih podjetij, med kateri
mi težo podatkov predstavlja
jo Beti, Novoteks in Komet, 
ustvarilo za 37 odst. več kot 
leto dni prej, dohodek pa se 
je povečal za 35 odstotkov.

Z dohodkom niso ravno hu
do zadovoljni. BiH bi veliko 
večji, če ne bi vanj zarezali 
z 68-odst.povečano amortiza
cijo in če ne bi sKrtval veli
kih razlik, ld so jih pokrili 
v Beti in Kometu, ko so obra
čunali zaloge po dejanskih 
stroških.

Za 42. odst so lani narasli 
poslovni skladi gospodarskih 
organizacij, poprečno razmer
je med skladi in osebnimi 
dohodki pa znaša 28:72 v ko
rist osebnim dohodkom in je 
ugodnejše od prejšnjega leta.

Izvoz je bil malo manjši, 
kot so računali, če upošteva
mo samo podatke metliškega 
obrata Beti, kjer je bil plan 
uresničen z 92 odst., in Ko
meta, kjer so dosegli izvozni 
plan s 84,5 odst. Vendar Beti 
lahko tako izvzamemo, saj 
je ceLotna tovarna izvozila ce
lo več, kot bi morala.

Zal na občini nimajo no
benih podatkov o nekdanjem

R o k  j e  p o t e k e l
Občinska skupščina Me

tlika je vsem podjetjem 
razposlala obrazce, kamor 
naj bi vpisali osnovne po
datke o predvidenem sta
nju leta 1975, ker to po
trebujejo za osnovo pri 
izdelavi srednjeročnega 
razvojnega programa obči
ne. Do roka pa je izpolnje
ne obrazce 'vmila samo 
tovarna Beti. Ali se v dru
gih kolektivih ne zavedajo 
pomembnosti teh podat
kov ali Pa ^  sami ne ve- 
do, kaj bo z njimi čez 5 
let?

S p e t  g r a d a š k i  
v o d o v o d

V kratkem bo metliško ko
munalno podjetje začelo z 
letos predvidenimi deli na 
gradaškem vodovodu. Vodo
vod bodo gradili od Paviči- 
čev proti Vranovičem in 
Gradcu, kjer na pitno vodo 
nestrpno čakajo že več let.

Lc.pisu na Suhorju, ki je pri
ključen novomeški tovarni 
IMV. V tem obratu je okoli 
100 zaposlenih občanov, zato 
bi morali na občini vedeti, 
kako posluje, četudi je zna
no, da jim gre dosti bolje 
kot prej.

Ob ugotovitvi, da se je šte
vilo zaposlenih v letu 1969 
povečalo komaj za 3 odstot
kov osebna dohodki pa so 
šli za 16 odstot. navzgor; iz že 
navedenih podatkov je slika 
lans.ee poslovne letine pre
cej ugodna. Toda nrav vse 
gospodarske organi- # je moč
no čutijo nelikvidncut. Vzro
kov je več: deloma je krivo 
precejšnje vlaganje v investi
cije, imajo pa tudi veliko

1 0  t e d n o v  k a s n e j e

Nova proizvodnja v BETI 
bo stekla šele julija

Po načrtih bi se morala za- 
četd proizvodnja v novem ob
ratu krepime preje v BETI, 
proizvodnja loft diolena in 
v preurejeni barvami stare 
Beti že sredi maja, vendar 
se je gradnja zavlekla zaradi 
slabega vremena, nekaj te
žav pa so imeli tudi s pri
dobitvijo potrebnih uvoznih 
dovoljenj za opremo.

Trenutno stanje Je: vsa op
rema je že plačana in so jo 
začeli odpošiljati tztko iz 
Francije kot iz Švice. Iz 
Francije odipreml je.j o vsak 
dan po 3 vagone strojev, iz 
Švice pa po 1 vagon. Vsega 
bodo dobili 17 vagonov opre
me.

Kljub temu da znaša ce
lotna investicija blizu 50 mili
jonov din, bodo potrebovali 
zaradi avtomatiziranega de
la v novem obratu samo 80 
zaposlenih. Aprila bodo odpo
tovali v Francijo in Švico 
ljudje, ki bodo po mesecu 
dni prakse nato sodelovali 
pri montaži strojev, potem 
pa bodo prevzeli proizvod
njo od tujih strokovnjakov.

Čeprav se bo. za kakih 10 
tednov zavlekla otvoritev no
vega obrata, pa v tovarni 
BETI računajo na izpolnitev 
zastavljenega proizvodnega 
plana v letu 1970.

dolžnikov, med katerimi jih 
je precej s področja negospo
darstva.

Skladi obratnih sredstev so 
prav tako skupna boleča toč
ka vseh metliških podjetij in 
so prešibki tako pri večjih 
kot pri manjših podjetjih.

V letošnjem letu računa 
metliško gospodarstvo na 21- 
odstoten porast celotnega do
hodka, čisti dohodek pa bo 
po predvidevanjih za 23 odst 
večji. Število zaposlenih se 
bo povečailo za 14 odst., oseb
ni dohodki pa bodo približ
no za 15 odstotkov večji. Ve
liko povečanje obljubljajo v 
izvozu tako v Novoteksu, ka
kor tudi v Kometu in Beti.

Z em lja  je  o d k u p lje n a
Za urejanje metliškega po

kopališča in ureditev par
kirnih prostorov je bilo po
trebno urediti odnose z la
stniki zemljišč. Na zadnjem 
zasedanju občinske skupšči
ne so odborniki potrdili 
predlog, da se lastnikom 
zemlja plača, nekaterim pa 
nudi v zameno parcela v 
Mestnem logu. Zdaj ni več 
ovir, da ne bi z deli kmalu 
pričeli, saj so tudi sredstva 
za preurejanje kopališča že 
zagotovljena.

Na H rv a šk o  po  
m e s o

Slava o dobro založenih 
metliških mesnicah, ki je 
prejšnje čase privabljala 
kupce tudi iz drugih kra
jev, je splahnela. Zdaj več- 
krat mesa niti za domačine 
ni dovolj Nz srečo Metli
čani nimajo daleč do pro
dajaln na Hrvaškem, ki so 
založene tako, da nakupijo 
lahko vsega, kar jim srce 
poželi. Pa vendar: potroš
niki se sprašujejo, zakaj 
morajo kupovati drugje, 
ko imajo mesnice pred 
nosom!

F o k u s  s e  bo  s e s t a l
Foto-kino klub Fokus bo 

imel te dni letno konferen
co, kjer bodo govorili o us
pehih v dosedanjem delu ter 
o načrtih. Najhujša težava, 
s katero se srečuje klub in 
ki zavira njegovo delo, so 
neprimerni prostori v kleti 
Doma Partizana. Zaradi vla
ge se pokvari veliko foto
grafskega materiala, razen 
tega se klub stalno bori s 
finančnimi težavami. Na 
konferenci se bodo pogovo
rili tudi o akciji za vpis no
vih članov, saj je še veliko 
ljudi, ki se zanimajo za 
film in fotografijo, a niso 
člani kluba. -ni

Tri b e le  v ra n e
Na sestanku krajevne 

skupnosti Podzemelj so se 
zmenili, da bodo ljudje v 
delu prispevali k uresni
čitvi letošnjega programa 
del. Medtem ko pri vseh 
hišah spoštujejo dogovor 
in dano besedo, pa imajo 
tri bele vrane, ki se pro
stovoljnega dele, ne udele
žujejo. Se več: zafrkavajo 
ljudi, ki delajo na cesti, in 
se iz njih norčujejo. Dolgo 
se ne bodo smejali, ker bo 
krajevna skupnost objavila 
odlok o obveznem delu, 
potem bo moral v gotovini 
nadomestiti svoje delo 
vsak, ki ne bo izpolnil va
ške dolžnosti.

5 statutov je oddanih
Tudi v metliški občini po

časi napreduje izdelava sa
moupravnih aktov v delov
nih organizacijah. Do konca 
marca je občinska komisija 
aa pregled statutov ugotovila, 
da je samo 5 delovnih orga
nizacij izpolnilo svojo dolž
nost. Doslej so pregledali 
statut Kometa in Lekarne, 
na mnenje komisije pa še 
čakajo statuti tovarne Beti, 
obrata gozdnega gospodar
stva in Doma počitka. Ugo
tavljajo, da v statutih, ki so 
jih pregledala doslej, ni več
jih pomanjkljivosti.

S P R E H O D  P O  M E T L I K I
■ 31. MARCA 1970 je Metlika 

Stela 2202 prebivalca, od tega 1011 moških in 1191 žensk. V prvih treh 
mesecih letošnjega leta se je prebivalstvo Metlike povečalo za 36 
oseb, kar Je prav lep prirastek.
V zadnjih petih letih Je namreč prebivalstvo v mestu vsako leto naraslo približno za sto oseb. — Do zadnjega marca letos je v Me
tliki umrlo 12 oseb.

■ PRI ORGANU METLIŠKE ob
činske skupščine, pristojnem za notranje zadeve, Je bilo od 1. Ja
nuarja do konca marca na novo registrirano 76 motornih voeil. Od 
teh je 48 osebnih avtomobilov, 11 tovornjakov, 5 tovornih prikolic,
3 motoma kolesa in 9 mopedov.

■ 115 POTNIH LISTOV Je bilo 
v Metliki Izdanih v prvih treh mesecih. Ljudje so za zaslužkom potovali največ v Zahodno Nemčijo 
in Švico. Manj privlačna so Av
strija in druge države.

■ NOVE, VIŠJE CENE MESA 
je pretekli teden določil svet za

gospodarstvo občinske skupščine ▼ Metliki. Odslej velja kilogram go
vedine I. vrste 15,30 din, II. vrste 
pa 13,30 din. Cena teletine je 20 dinarjev. Računano je seveda me- in 18 dinarjev, svinine pa 18 in 16 so s priklado. Nove cene so samo 
začasne.■ KONEC MARCA SO ZAKOLI- 
ČILI prostor za gradnjo šesUh vrstnih hiš, ki bodo zrasle med Borštkom in Kolodvorsko cesto. Investitor gradnje Je podjetje KOMET, hiše pa bo gradilo Belokranjsko gradbeno podjetje. To je prva skupina vrstnih hiš v Metliki. Kasneje sta v Isti vrsti pred- 
videni še dve skupini po sedem 
hiš.■ SPET JE MOČNO DEŽEVA
LO v noči od 2. na 3. april, vmes 
pa je vlekla rahla burja. Na Gorjancih je če* noč namedlo do 20centimetrov snega. Zato Je teren
ski obrat Cestnega podjetja iz Novega mesta moral vso noč plužitl 
cesto. Slabo vreme seveda močno ovira delo na njivah in po vrtovih.



Vodovod in kana
lizacija

Za komunalno dejavnost je 
iz o qč inskega proračuna 
predvideno 4,133-246 dinar
jev. V tem znesku so zaje
ta sredstva iz zvišane stop
nje prispevka iz osebnega 
dohodka od delovnega raz
merja v znesku 2,3 milijo
na dinarjev — 1,6 milijona 
za gradnjo vodovoda, 0,5 mi
lijona za kanalizacijo in či
stilne naprave ter 0,2 milijo
na za vzdrževanje cest, ulic 
in trgov. 1,833.246 dinarjev 
je namenjeno obilici komu
nalnih dejavnosti. Letos gre 
iz skupnega proračuna za 
komunalno dejavnost 19 od
stotkov denarja.

Veliko zanimanje
Čeprav je bila gostinska 

razstava v Novem mestu od
prta samo dva dni in čeprav 
je bila razbita v kar štirih 
zgradbah, si je vzorne po
grinjke in najboljše kulina
rične izdelke ogledalo več 
kot 2.300 obiskovalcev. Veči
noma so ljudje razstavo vi
deli že prvi dan, kajti slabo 
vreme je v nedeljo, 5. apri
la, marsikomu tako zagodlo, 
da je raje ostal doma. Sko
da je tudi, ker prireditelji 
n. so imeli na voljo pravega 
prostora, da bi razstavo 
lahko podaljšali za nekaj 
dni: v ponedeljek so nam
reč tam, kjer so razstavljali, 
že sedeli učenci.

Več denarja 
za investicije

Letošnji proračun novome
ške občinske skupščine 
predvideva 2,275.000 dinarjev 
za negospodarske investicije. 
Vsota je za 39 odstotkov več
ja kot lani. Naj večjo postav
ko predstavljajo investicije 
za šolstvo: 1,26 milijona di
narjev. 760 tisočakov je red
ni prispevek medobčinskemu 
skladu za financiranje inve
sticij v šolstvu, pol milijo
na pa je obveznost za grad
njo šole v Šmarjeti. Za od
plačilo anuitet za že najeta 
posojila bo šlo 780.000, za 
opremo občinskega sodišča
10.000 in kot obveznost za 
gradnjo ljubljanskih kliničnih 
bolnic 225.000 dinarjev.

V LABODU BODO SPREJELI NOV STATUT

Ustreznejši samoupravni predpisi
Tovarna perila Labod je med prvimi delovnimi organizacijami v novomeški 

občini, ki si prizadevajo za širše samoupravljanje

T ovarna perila  LABOD je  m ed prv im i novom eški
m i po d je tji, ki že p rip rav lja jo  nove, u streznejše  sa
m oupravne predpise. R azprava o tem  po teka v pod 
je tju  že nekaj m esecev, v tem  m esecu pa bodo raz
prav ljali o osnu tku  s ta tu ta  p o d je tja  in o poslovniku 
organov sam ouprav ljan ja .

Osnutek statuta razdeljuje 
podjetje na tri organizacije 
združenega dela, ki sicer ni
majo položaja pravne osebe, 
imajo pa zelo š r o k  krog sa
moupravnih pravic- To so: 
dve proizvodni organizaciji 
združenega dela skupnih 
služb-

Najvišji samoupravni organ 
v podjetju bo ostal delavski 
svet, ki bo imel svoje kole-

Sodba za smrt
Stanislav Šuklje, ki je 6. 

novembra lani na cesti iz 
Črnomlja proti Metliki v 
bližini Vranovičev povozil pe
šca do smrti, je bil obso
jen na 8 mesecev zapora, po
gojno za dobo dveh let.

šuklje je peljal fička in 
na ravni cesti na precejšnjo 
razdaljo opazil na desni 
strani luči stoječega avtomo
bila. Kljub temu je nepazlji
vo in prehitro vozil naprej 
z zasenčenimi lučmi. Zato 
ni opazil na svoji polovici 
stoječega Ignaca Semenja: 
zbil ga je in peljal približno 
60 metrov naprej. Pešec je 
dobil tako hude poškodbe, 
da je umrl, sodišče pa je 
pri razsodbi upoštevalo, da 
je bil nesreče delno kriv tu
di pešec.

ktivne izvršilne organe. Ti 
bodo: odbor za gospodarske 
in poslovne odločitve, komi
sija za ugotavljanje in izre
kanje ukrepov zaradi krše
nja delovnih dolžnosti, komi
sija za družbeni standard ter 
poseben organ — notranja 
arbitraža-

Enaka ureditev bo v orga- 
rv—  - i  združenega dela-

V uvodu statuta so pou
darili, da so se za tako ure
ditev odločili zato, da bi v 
podjetju razvili kar najbolj 
živahno samoupravljanje, da 
bi razvili vse samoupravne 
oblike ter odpravili družbe- 
no-ekonomske razlike med fi
zičnim in umskim delom.

Precej pozornosti posveča
jo tudi odgovornosti organov, 
strokovnih služb in posamez
nikov. Gre za odgovornost 
načrtovanja in uresničenje 
dolgoročnih načrtov. Stroko
vnjaki v podjetju bodo mo
rali izdelati letni načrt dela 
svoje službe, ki bo v skladu 
z načrtom podjetja, in bo- 
do morali na zahtevo delav
skega sveta poročati o ure
sničevanju teg? načrta, ob 
koncu leta pa podati izčrpno 
poročilo. Delavski svet bo 
lahko strokovnjaku funkcijo 
podaljšal ali pa razrešil.

Delavski svet bo sprejemal

osnovne smernice razvoja in 
volil vse vodilne delavce-

V novem statutu bo zelo 
podrobno opredeljeno delo 
družbenopolitičnih organiza
cij znotraj podjetja. Priprav
ljen imajo tudi že pravilnik 
o delovnih razmerjih in si
stematizacijo delovnih mest.

Upajo, da bodo samouprav
ne akte sprejeli v nekaj me
secih.

A- VITKOVIC

Če ne bi, bi 
že . . .

V občini Novo mesto so 
elektrificirani že skoraj 
vsi zaselki, najslabše pa 
je 2 elektriko na območju 
Soteske. Ta predel oskrbu
je s tokom majhna centra, 
la na NOVOLESOVI žagi. 
Prebivalci se že vsa po- 
vojna leta zaman jezijo, 
ker je tok slab. Temu je 
deloma knva majhna cen
trala, deloma pa slaba na
peljava. Zdaj ponuja 
ELEKTRO Novo mesto 50 
odst. denarja za rešitev 
težave Soteščanov, preos
tanek pa bodo morali pri
spevati prizadeti. Stiske s 
tokom v Soteski najbrž že 
davno ne bi bilo, če ne bi 
bilo centrale v Soteski, ki 
je prebivalcem prišla ze
lo prav vsaj prva leta po 
vojn i. . .  Oh ta »če«, kako 
jo včasih zagode!?

Za prijetnejšo zunanjost mesta
Vlortikulturno društvo že ima načrt urejevalnih del za letos

Naše mesto bi lahko na
redili še lepše, če bi vsi sku
paj bolj pazili na red in 
snago, poudarjajo člani hor
tikulturnega društva, ki ima
jo za to še posebno izostren 
občutek. Potem nam tudi ne 
bi bilo treba več poslušati 
grajanja in pikrih pripomb 
turistov, ki bodo z lepim 
vremenom prihajali k nam 
v vedno večjem številu.

Navadno je tako, da so u- 
rejeni le najbolj vidni in o-

biskani parki in zelenice v 
mestu, medtem ko dostikrat 
vsak lahko opazi nered in 
nesnago na nabrežjih, ob 
mostovih, na vrtovih in dru
god. Da bi mesto očistili ne
snage, je posebna komisija 
pripravila načrt urejevalnih 
del na območju mesta za le
tošnje leto. Načrt obsega: u- 
reditev zelenic ob skladišču 
v Bučni vasi, ob Dolenjkini 
trgovini v Bršljinu, pred po
djetjem Gorjanci v Bučni va-

N O V O  M E S T O  V  P O D O B I

DEL MESTA NAD KRKO OKOLI LETA 1930
Del mesta v okljuku Krke: ob levem  
robu del hiš ob študentovski (danes 
Šolski) ulici na strmem bregu nad 
Krko. Enonadstropno poslopje je nek
danji obrambni stolp v mestnem obzid
ju, prezidan v stanovanjsko hišo. Svoj 
čas v lasti družine Trenz, zato tudi 
»Trenčev turen« imenovana. Pod njim  
nekdanja usnjarna. Desno od nje nek

danji mestni, kasneje Seidlov mlin, 
kjer je bila v drugi polovici prejšnjega 
stoletja nameščena tudi vodna črpal
ka, ki je odvajala vodo vodnjaku na 
Glavnem trgu. Slika je bila posneta 
okoli 1930, ko je pod Marofom (v de
snem kotu) že rastel novi predel me
sta, imenovan »Kolonija« danes Can
karjeva cesta).

Je namen dose
žen?

Direktor novomeškega 
šolskega centra za gostin
stvo Marko Ivanetič je v 
svojem govoru poudaril, da 
je eden izmed namenov 
velike gostinske razstave 
tudi ta, da bi navdušili za 
gostinske poklice več mla- 
dine, kajti danes je v jugo
slovanskem gostinstvu pro
stih nekaj 10 tisoč delov
nih mest.

Izvrstno pripravljeno raz
stavo si je ogledalo tudi 
veliko število mladih, ki 
so z zanimanjem gledali 
zlasti kulinarični del do
brot. Ce bodo tudi za po
klice v gostmstvu tako na
vdušeni, je namen dose
žen.

Vodovod bodo obnavljali
Skupna vrednost obnov in novih gradenj novo
meškega VODOVODA bo dosegla 808.000 din

VODOVOD, novomeško ko
munalno podjetje, bo letos 
prodal potrošnikom 1,6 mi
lijona kubičnih metrov vode. 
Podjetje je že izdelalo tudi 
program letošnjih gradenj in 
popravil vodovodov. V no
vem naselju v Markovcu bo
do začeli s prvo etapo zgrad- 
nje vodovodnega omrežja.

Prav tako nameravajo zgra
diti omrežje v novem naselju 
ob šmihelskem pokopališču, 
začeli pa bodo graditi še vo
dovodno omrežje v Ragovski 
ulici in Naselju Majde Šilc. 
Obnovili bodo cevovod na 
Kristanovi ulici in v Šmihe
lu, šmihelski cevovod pa bo
do povezali s tistim v Re- 
gerči vasi. Obnovili bodo tudi 
cevovod od odcpea v Gotni 
vasi do Regerče vasi v dolži
ni približno 200 metrov. Re
konstruirali bodo morali še 
cevovod od odcepa v Gotni 
ste do Male Bučne vasi in 
zgraditi omrežje v novem na
selju ob cesti v Bučno vas.

Podjetje ima v načrtu za
menjavo zastarelega omrež
ja v Podturnu, zgradili bodo. 
omrežje v soseski Kregarjev 
hrib v Straži in položili od-

cepne jaške na Trdinovi ce
sti, kar so začeli že lani.

VODOVOD bo nakupil tiudl 
nove merilne naprave, novo 
črpalko za črpališče v Gore
nji vasi za šmarješki vodo
vod, namestili bodo signalni 
vod za to črpališče. Skupna 
vrednost vseh ijovih gradenj 
in obnov znaša s prispevkom 
krajevnih skupnosti (skoraj
300.000 dinarjev) in z anuite
tami, ki jih morajo plačati 
za cevovod Gotna vas — Ra
go vo — Ceota herojev, 808.000 
dinarjev.

Krajevne skupnosti 
na boljšem

Ko so odborniki na zadnji 
občinski seji sprejeli prora
čun, so se odločili, da bo
do dali več denarja krajev
nim skupnostim. Za krajev
ne skupnosti v občini je 
predvideno 445.000 dinarjev 
ali za 8 odstotkov več kot 
lani. Vsoto za redno dejav
nost so povečali za 15 tiso
čakov, za male asanacije pa 
so namenili 20.000 dinarjev 
več.

si, šmihelsko pokopališče, ze
lenico na Trdinovi cesti pred 
prodajalno tobaka, okolico 
kapiteljske cerkve, novo kri
žišče na Ljubljanski cesti 
in pokopališče v Ločni. Na
črt je občinska skupščina o- 
dobrila in določila za izvajal
ca del Komunalno podjetje 
Novo mesto.

Hortikulturno društvo bo 
pomagalo tudi krajevni sku
pnosti pri očiščevanju na
brežij ob cesti herojev do 
KRKE, med Koštialovo ulico 
in Cesto herojev, med Zu
pančičevim sprehajališčem in 
Ljubljansko cesto do gosti
šča Lokve v smeri železniš
ke postaje, nabrežino. na 
obeh straneh ceste na Loko 
in konzolnega mostu na de
sni strani Krke.

Da bi zboljšali zunanjo po
dobo mesta, pa bo hortikul
turno društvo tudi letos iz
vedlo ocenjevanje urejenosti 
vrtov. a . V.

78,5 odstotka volivcev v škocjanski krajevni skupnosti 
je na nedeljskem referendumu podprlo uvedbo krar 
jevnega samoprispevka za opremo nove šole, ki jo 
bodo gradili v Škocjanu. Glasovanja v šestnajstih  
krajih se je udeležilo 1422 polnoletnih prebivalcev. 
Najprej so bili glasovalni rezultati znani iz Gornjih 
Dol, kjer so do 8. ure volili vsi prebivalci. — Upoko
jeni čevljar Janez Oberč iz Hrastulj je dal svoj glas 
na volišču v škocjanski šoli. »Prepričan sem, da bo 
referendum uspel, saj je nova šola res prepotrebna.«

(Foto: Ivan Zoran)

ZVEZA BORCEV POZIVA:

Podpišite pogodbe za 
stanovanjske kredite!

59 članov, ki so jim krediti odobreni, še ni pod
pisalo pogodb, 450 prosilcev pa čaka!

Občinsko združenje ZB sl 
veliko prizadeva, da bi s 
sorazmerno majhnimi sred
stvi, ki so na voljo, kar naj
bolj pomagalo -borcem do 
boljših stanovanj. Lani so 
biti krediti za gradnjo in pre
ureditev stanovanj odobreni 
302 prosilcema, 59 pa jih je 
med njimi, ki še niso podpi
sali pogodb. Pri tem gre v 
večini primerov za prosilce, 
ki žive v zelo slabih stano
vanjih in so dobili sorazmer
no majhne kredite, od 3.000 
do 6.000 din, čeprav bi po
trebovali veliko več.

Ce se morda komu izmed 
njih zdi za malo odobreni 
znesek, naj to pove, ker 
lahko ZB še kaj primakne. 
Prav bi bilo, da pridejo za
mudniki itakoj, najpozneje 
še ta mesec, podpisat pogod
bo, še prej pa morajo ure
diti vse formalnosti, ki so 
potrebne pred tem. Odobreni 
denar leži brez haska, orga

nizacija pa ima več kot 450 
drugih prosilcev, ki bi ga 
takoj potrebovali.

Kar se bo letos v prvem 
polletju nabralo denarja za 
stanovanja, bo organizacija 
razdelila kot kredite zlasti za 
podeželje, ker je največ po
treb. Nato bodo okupaj z 
upokojenci, s katerim že gra
dijo 32 stanovanj v Novem 
mestu, še naprej združevali 
denar in z večjimi posegi 
poskusili rešiti stanovanjsko 
vprašanje borcev v mestu. 
Seveda pa bo del denarja še 
vedno treba namenjati pode
želju, kjer posamezniki po
trebujejo le manjšo pqmoč 
za preureditev stavb. ZZB bo 
letos skupaj s krajevnimi 
organizacijami še enkrat pre
gledala vsa stanovanja bor
cev in bo na osnovi ugotovi
tev takšnega pregleda izdala 
program za dodeljevanje kre
ditov v prihodnje.

M. J.



SKLAD ZA POSPEŠEVANJE KMETIJSTVA

K o m u  1 8 0  t i s o č  d i n a r j e v ?

Pomoč pri ureditvi vzorčnih kmetij v občini -  Obnova vinogradov

Sklad za pospeševanje 
kmetijstva bo letos po pri
bližnem izračunu razpolagal 
s 180.000 dinarji, ki jih bo 
dobil s četrtino občinskega 
prispevka iz osebnega dohod
ka od kmetijske dejavnosti, 
ki pripada proračunu, in z 
ostankom plačila davka na 
samorodno trto, ki pa je le
tos ukinjen.

Upravni odbor sklada je 
že naredil okvirni načrt, po 
katerem bo šlo 60 tisočakov

za premije za mleko, 40 tiso
čakov pa bodo vložili v ob
novo vinogradov. Doslej je 
v načrtu obnova približno 10 
hektarov vinogradov zasebnih 
kmetov, pretežno na V injem 
vrhu in Vrhpolju. Za obnovo 
bi potrebovali 150.000 dinar
jev: tri četrtine denarja naj 
bi bil kredit Dolenjske banke 
in hranilnice, drugo pa de
nar iz sklada. Kmetje bodo, 
če bo ta načrt uspel, plače
vali samo dvoodstotno ob-

I S K R A  j i m  p o m e n i  b o d o č n o s t

Obrat uporov je prinesel šentjernejskem u okoli
šu napredek -  Delovni kolektiv »Iskre« bo dal 

denar za cesto Novo m esto -  Pleterje

Na šentjemejskem koncu 
Je skoraj v vsaki hiši vsaj 
en član družine zaposlen v 
»Iskri«. Obrat uporov je pri
nesel v te kraje velik napre
dek. Delovni kolektiv se iz 
meseca v mesec povečuje, 
zato ni čudno, da pomeni 
»Iskra« bodočnost za ta mali 
kraj.

V prvih treh mesecih letos 
so na novo zaposlili v »Iskri« 
167 dfcilavcev, od tega 17 stro
kovnjakov. Prvo tromesečje 
pa je bilo tudi v poslovanju 
presenečenje. V zahodne dr
žave, predvsem v Italijo, An
glijo in ZDA, so izvozili že 
za približno 600.000 dolarjev 
izdelkov, torej več, kot so 
načrtovala. Se lansko leto je 
znašal njihov izvoz nekaj 
več kot 1,300.000 dolarjev, le
tos pa so izvoz planirali na 
približno 2,700.000 dolarjev. 
Vse kaže, da ga bodo pre
segli. šentjemejci dobro ve
do, da bodo s pomočjo Iskri
nega delovnega kolektiva pre
magali marsikatero težavo. 
Letos so bili prijetno pre
senečeni, da je delavski svet 
»Iskre« odobril občinski 
skupščini Novo mesto 30.000 
din za asfaltiranje ceste No
vo mesto—Pleterje. Na tej 
cesti so doslej že uredili 
odtočne jarke in kanalizacijo, 
nameravajo jo le še utrditi 
in asfaltirati. Krajevna sku

pnost je doslej prispevala za 
ta dela 3.000 din. Ko bo 
cesta asfaltirana, se bo na 
šentjemejskem koncu, kjer 
je veliko zgodovinskih in 
zanimivih krajev, močneje 
razvijal tudi turizem.

restno mero, ker bi obrestno 
mero regresirali deloma re
publika, deloma pa sklad.

Med pomembnejšimi po
stavkami v letošnjih načrtih 
sklada je še pomoč novome
ški kmetijski zadrugi v višini
70.000 dinarjev. Novomeška 
kmetijska zadruga KRKA bo 
dobila 50 tisočakov, ki jih 
bo vložila v obnovo kmetij. 
Na njenem območju bodo že 
letos obnovili 15 kmetij, ki 
se bodo usmerile v proiz
vodnjo mleka in mesa, ven
dar bodo morali dobiti 250.000 
dinarjev kredita.

Zužemberška kmetijska za
druga bo z 20.000 dinarji re
gresirala semensko pšenico 
in krompir in obenem uredi
la zbiralnice   mleko, če
prav je denarja, ki ga bo do
bila od sklada, premalo za 
uresničitev teh načrtov.

Upravni odbor sklada je 
ob načrtovanju letošnjih iz
datkov upošteval še nekatere 
druge stroške, na primer 
nakup petih plemenskih svinj 
za kmetijsko šolo na Grmu 
in pomoč pri izdelavi tlo- 
slovne karte.

R a z d e l j e v a l e c ,  

n e  p o s r e d n i k

Skladi morajo upravičiti svoj obstoj
Ko so na občinski seji 

v Novem mestu odborni
ki sprejemali proračun, 
morajo skladi, ki so jih 
zadnje čase ustanovili pri 
novomeški občinski skup
ščini, doseči drugačno de
lovno kvaliteto: ne smejo 
biti samo posredniki pri 
delitvi občinskega denar
ja, ampak morajo ta de
nar razdeliti.

Gre namreč za to, da 
bo denar prišel v prave 
roke. Skladi pri občin
skih skupščini morajo do
bro pretehtati, komu bo
do denar zaupali. Doslej 
se namreč še nikoli ni 
zgodilo, da bi podrobne
je pretresli, kam in zakaj 
je ta denar šel. Lep pri
mer za to je občinska zve
za za telesno kulturo, ki 
je vse doslej sama razpo
lagala z denarjem in ga je 
dajala (sicer dobronamer
no) tistim, ki so ga bili 
potrebni.

Upravni odbori skladov 
bodo morali poslovati 
kvalitetneje. Denar nam
reč ni zato, da ga bodo 
razdelili tistim, ki ga po

trebujejo: treba bo pre
gledati delavnost, množič
nost, razširjenost in še 
druge sestavine, ki taka 
vlaganja opravičujejo. Po
vedano drugače: sklad bo 
pretehtal, kdo ima mož
nosti in koliko denarja naj 
kdo dobi.

če se vrnemo nazaj na 
telesno vzgojo, potem bo 
občinska zveza za telesno 
kulturo samo eden izmed 
tistih, ki bodo dobili de
nar od sklada, če bi bilo 
drugače, da bi sklad de
nar prepustil občinski 
zvezi, ki bi ga po svoji 
razsodnosti delila naprej, 
potem sklada pravzaprav 
ne bi potrebovali, ker je 
samo člen v verigi razde
ljevanja denarja, pravza
prav posrednik med ob
činskih proračunom in os
novnimi organizacijami. 
Predsednik občinske skup
ščine Franci Kuhar je u- 
pravičeno dejal, da bi v 
takih primerih skladom 
lahko enostavno izrekli ne
zaupnice, ker ne bi dose
gli namena, zaradi katere
ga so jih ustanovili.

Z a k a j  n i  m l a d i h  v  Z v e z i  k o m u n i s t o v ?

Š e n t j e m e j c i  s o  
p o ln i  n a č r t o v

Pred kratkim so imeli v 
Šentjerneju občni zbor kul- 
tumo-umetniškega društva. 
Člani KUD so kritično spre
govorili o svojem delu. Me
nili so, da je kino sekcija 
delovna, vendar pa bo mora
la odslej bolje skrbeti za izr 
bor filmov. Tudi dvorano, 
v kateri predvajajo filme, 
bodo morali popraviti.

Šentjemejska knjižnica, ki 
jo vodi upokojena učiteljica 
Vlasta Tavčar, ima vedno 
dovolj obiskovalcev. Knjižni- 
čarkina zasluga je, da so le
tos nakupili nekaj knjig in 
nabrali prepotrebni denar za 
knjižnico s srečelovom in 
zabavnimi prireditvami. Vla
sta Tavčar je tudi gonilna 
sila dramske sekcije, ki prav 
zdaj pripravlja Petrovičevo 
komedijo »Vozel«, s katero 
bodo gostovali tudi v okoli
ških krajah.

M o d e rn iz a c ija  v te k u
Podjetje Kremen že izvaja 

modernizacijo rudnika kvar* 
cita na Mimi, kar bo omo
gočilo enkratno povečanje 
proizvodnje. Razen tega pri
pravljajo montažo nove ba
terije flotaoij, naredili pa so 
tudi načrt za modernizacijo 
tehnološkega postopka pri do 
ognja odpornih masah.

Marija Hadžič meni, da premalo delamo z mladino, da bi ta vedela, kaj 
je Zveza komunistov -  Sprejemati je treba nove člane ZK v šolah

Marija Hadžič, 23-letna de
lavka v tekstilni tovarni NO- 
VOTEKS, j® prišla v Novo 
mesto pred 5 leti iz Slavon
ske Požege. V Zvezo komu
nistov je bila sprejeta maja 
lani, zato nas. je zanimalo, 
kako se Marija počuti kot 
mlada članica ZK. Čeprav je 
že v gimnaziji želela postati 
komunistka, se ji je želja 
končno uresničila v Novem 
mestu, kjer v NOVOTEKSU 
v zadnjem času vključeva
nju mladih v Zvezo komuni
stov posvečajo posebno skrb.

— Kakšni so vaši prvi vti
si?

»Od članstva v Zvezi ko
munistov sem več pričako
vala. Nisem računala na ma
terialne ugodnosti (boljše de

lovno mesto, večjo plačo in 
podobno), pričakovala pa 
sem, da bodo komunisti bolj 
prisotni pri vseh družbenih

dogajanjih znotraj delovne 
ga kolektiva. Na naših ses
tankih ni opaziti zagretosti, 
ki bi morala biti pri članih 
te organizacije žal imam ob
čutek, da gre razgibano živ
ljenje povsem mimo svojo 
pot mimo nekaterih naših 
članov. Mladi bi bili morda 
bolj živahni, če bi nas bilo 
v organizaciji več.«

— Zakaj ni mladih v Zve
zi komunistov?

»Odgovorila bo na splošno. 
Menim, da mladina ne ve 
dovolj, kaj je Zveza komu
nistov in kakšen je njen na
men. če hočemo pomladiti 
vrste ZK, je treba z mladino 
delati že v mladinski organi
zaciji, vključevaiti pa jo je 
treba v šolah.«

— Kaj menite, Imajo mla
di svoj cilj?

»Bojim se, da preveč mla
dih tava brezglavo. Mladin
ska organizacija, ki nima 
trenutno privlačnega progra
ma, jih ne priteguje več .. .  
Morda jih še vedno vleče 
beat glasba, dolgi lasje in še 
marsikaj drugega, česar sta
rejši ne razumejo. Menim, 
da bo to tudi minilo, zlasti 
tedaj, ko se bodo mladi 
vključila v kako koristno de
javnost. Vendar za kaj pri
vlačnega ni nikoli denarja.«

— Kako ste se vživeli v 
delo tega kolektiva?

»Na začetku je bilo hudo, 
zdaj pa se dobro počutim.«

— Mislite s tremi razre
di gimnazije ostati na seda
njem delovnem ir /  tu?

»Rada bi prišla do diplo
me na višji šoli in do bolj
šega kruha.«

P O R O D N išN iC E ? « «
Pretekli teden so v novomeški 

porodnišnici rodile: Alojzija Go. 
renc iz Cerovca — Andreja, Mari. j« Grahek iz Kota pri Semiču — Tatjano, Zorka Mlakar iz Stopna— Dušana, Jožica Budački iz Ka
nižarice — Borisa, Tončka Travnik iz Mačkovca — Silva, Marjeta 
Fifolt iz Šentjerneja — Iztoka, Draga Štojs iz Sela — Suzano, 
Naza šehič iz Svibnika — Mereu- dina, Jožefa Zunič iz Črnomlja — 
Petra, Martina Reberšek s Senovega — Jožeta, Marija Junkar iz 
Malih Vodenic — Jožeta, Marija Mušič s Tanče gore — Valerijo, 
Marija Plut iz Krivoglavice — Da
rinko, Neža Režek iz Dolenje vasi— Antona, Mira Repše iz Krmelja— Melito, Jerneja Grgič iz Šent
jerneja — Dušana, Ana Kač iz Kanižarice — Romana, Ana Repovž iz Koluderij — Olgo, Angela Me
glen iz Zvirč — Branka, Marija Blažič iz Cegelnice — Tomaža, 
Štefka Kosec iz Lokev — Tomaža, Fani Kovač iz Bršljina — Mirana, 
Jožefa Jugovič iz Loke — Petra, Ivana Jaketič iz Vinice — Cvetka, 
Zdenka Lipovž iz Leskovca — Vesno, Marija Štamfelj iz Križevske 
vasi — deklico, Frančiška Grm iz češče vasi — deklico, Ivanka For. 
tuna iz Zagorice — dečka in Ivan
ka Saje iz Lipovca — dečka. — 
Čestitamo!

PRED ZBOROM AKTIVISTOV OF V DOLENJSKIH TOPLICAH

L .  B r a d a č :  N i č  n a s  n e  m o r e  p r e s e n e t i t i !

Predsednik krajevne skupnosti v Dolenjskih Toplicah Lojze Bradač je 
prepričan, da bo do zbora aktivistov vse nared -  Najbolj jih skrbijo par

kirni prostori -  Goste bodo prisrčno sprejeli

Pred zborom aktivistov 
Osvobodilne fronte, ki bo v

KOPALNE KADI
V ELEKTROTEHNI v Novem 
mestu lahko dobite obložne 
in podne ploščice,

kopalne kadi, umivalnike, 
straniščne školjke in drugo 
sanitarno keramiko, vse pri
padajoče armature ter insta
lacijski material. (PO-E)

Dolenjskih Toplicah 26. ap
rila, smo obiskali predsedni
ka krajevne skupnosti Lojze
ta Bradača in se pogovorili 
z njim o pripravah na ta ve
liki dogodek v Topldški doli
ni.

Tovariš Bradač se je lju
beznivo odzval našemu po
vabilu in povedal naslednje:

»Največji poudarek smo 
dali ureditvi samega nase
lja Dolenjskih Toplic in oko
liškim cestam. Po ulicah mo
ra biti do proslave položen 
asfalt. Ravno tako »o se pri
čela obnovitvena dela na ce
sti od Dolenjskih Toplic do 
Podturna, kjer bo tudi po
ložena asfaltna prevleka. 
Predvidena je razširitev ce
ste od Dolenjskih Toplic do 
Meniške vasi oziroma od go
stilne Barbič do zdravilišča. 
Te ceste so zelo pomembne, 
ker bodo na njih parkirali 
avtobusi in osebni avtomo
bili. Če ne bodo ceste do
volj široke, potem bodo na
stali nepotrebni zastoji. V 
načrtu imamo tudi ureditev 
mostu na Sušici, ki pelje v 
spodnji park, kjer bo glavni

prireditveni prostor. Tega bo 
obnovila JLA v prihodnjih 
dneh. Najtežje nam je za 
parkirne prostore, vendar ra
čunamo, da nam bo vreme 
kodikor toliko šlo na roke; 
parkiranje bo možno tudi na 
travnikih. V glavnem bomo 
vse prostore izkoristili za 
parkirišča, ker pričakujemo 
velik obisk motoriziranih obi
skovalcev.

Kljub neugodnim vremen
skim pogojem dela nemote
no tečejo. Krajevna skupnost 
si v sodelovanju s krajevno 
konferenco SZDL in organi
zacijo ZZB prizadeva, da bi 
gostom pripravili čim prijet
nejše bivanje v našem kraju. 
Prepričani smo, da nam bo 
uspelo, saj nam ljudje po
magajo.

Z odgovornimi ljudmi iz 
občine smo se že večkrat se
stali in uredili nekatera važ
na vprašanja. Dogovonilli smo 
se, da kulturnega programa 
na predvečer glavne prire-

F r u f e f f a

ditve ne bo. še vedno je od
prto tudi vprašanje jubilej
ne značke.«

Predsednik Lojze Bradač 
ter predsednika SZDL in ZB 
v Dolenjskih Toplicah Lojze 
Jarc in Anton Strniša so pre
pričani, da jim bo šlo vre
me na roke. Vendar računa
jo, da lahko zadnje dni ap
rila pade tudi sneg. Na vse 
so pripravljeni, zato jih ne 
more nič presenetiti.

SLAVKO DOKL

D ruštvo upokojencev 

Novo m esto

Društvo upokojencev Novo mesto — komisija za izlete pripravlja 
za sredo, 22. aprila 1970, izlet: Novo mesto — Trebnje — Sevnica— Radeče — Laško — Celje — Slov. Konjice — Slov. Bistrica — Ptuj — Rogaška Slatina — Kum
rovec — Brežice — Novo mesto.Stroški izleta: prevoz in kosilo v Celju 47 din za osebo. Prijave 
do vključno 17. aprila do 12. ure.— Izlet bo ob vsakem vremenu, 
pogoj je le, da bo prijavljenih vsaj 
40 udeležencev.

Odhod iz Novega mesta ob 6. uri 
Izpred doma upokojencev. Povra
tek ob 21. uri.OBČNI ZBOR IN RAZVITJE 
PRAPORA DU Novo mesto bo v 
nedeljo, 19. aprila 1970, v domu kulture. Začetek ob 9. uri. Ob 11. 
uri: slovesno razvitje društvenega 
prapora.

N o v o m e š k a  k r o n i k a

■ DIJAKINJE 4. letnika šole za zdravstvene delavce letos nimajo skrbi x zaposlitvijo. Zdravstveni domovi, bolnišnice in najrazličnej
ši zavodi so že poslali razpise za 
prosta delovna mesta. Na Soli trdijo, da bo letošnjih maturantk 
manj, kot je prostih delovnih 
mest. V jeseni bodo na tej šoli 
prvič vpisali poleg splošne smeri tudi v oddelek za otroSke sestre.

■ ZARADI LUKENJ na asfaltni 
cesti, ki pelje proti Ločni, so pre- nekateri vozniki slabe volje, če se 
zapeljejo v to smer. Pred kratkim so na tem odseku ceste postavili prometne znake, ki opozarjajo 
voznike, da smejo voziti le 30 kilometrov na uro. Lukenj doslej Se 
niso zakrpali.

■ DVE CIGANSKI DRUŽINI so
v ponedeljek izselili na silo delav
ci centra za socialno delo s pomočjo miličnikov izpod šotorov v Šmihelu. Odpeljali so jih v 2ab- 
jak, znano taborišče novomeških 
ciganov, ker so hoteli na ta način preprečiti širjenje šotorskih 
naselij tudi na šmihelskem oko
lišu.

■ MERCATORJEVA samopo
strežna trgovina v bližini Industri
je motornih vozil je zrasla že do drugega nadstropja. Novo samo
postrežnico, ki bo zgrajena predvidoma do Julija meseca, gradijo 
delavci splošnega gradbenega podjetja iz Grosupljega. Gradbena de
la lepo napredujejo, v zastoju je le komunalna ureditev, za katero

skrbi »Dominvest«.

■ KOMUNALNO PODJETJE Je
letos namenilo 80.000 din za ure
ditev parkov in zelenic. Delavci so že poskrbeli za nasade, obrezali so 
drevje in vrtnice.■ PRAVO ZIMSKO VREME je v nedeljo neprijetno presenetilo 
Novomeščane. Se v soboto je bilo 
toplo in sončno, v noči od sobote na nedeljo pa je začelo snežiti. Marsikomu je sneg in mrzel veter 
pokvaril načrte za nedeljski izlet v okolico. Posebno nezadovoljni so 
bili vrtičkarji, ki so prejšnji teden že posejali najrazličnejšo zelenjavo 
v vrtičkih ob Krki.

Ena gospa je rekla, da n& delavskih športnih igrah ne bo 
dosti nesreč, če ne bo nogometa: pomožno igrišče so že uničili s kamping prikolicami, od nekda
njega čudovitega stadiona pa jo 
tako 06tala samo še njiva.
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K o t  n e k a k š n o  n a k l j u č j e  i z z v e n i  v  p r v e m  h i p u  n o v i c a :  
P IO N IR  s p e t  g r a d i  v  P o r e č u .  P IO N IR  s i  j e  n a m r e č  p r a v  v  
P o r e č u  p r e d  š t i r i m i  l e t i  s  s v o j o  p r v o  g r a d n j o  t u r i s t i č n i h  
o b j e k t o v  v  z i m s k i  s e z o n i  p r i b o r i l  v s t o p n i c o  z a  g r a d n j o  
o b  o b a l i .  T a k r a t n i  s l o v e s  j e  p o m a g a l ,  d a  s e  j e  l e t o s  s p e t  
v r n i l  v  P o r e č ,  z a t o  t o  n i  n a k l j u č j e .

L e t o s  j e  v  P o r e č u  v  g r a d n j i  v e č  h o t e l o v  s  s k u p n o  
z m o g l j i v o s t j o  3 .0 0 0  l e ž i š č .  S k o r a j  p o l o v i c o  o d  t e g a  —  a l i  
1 .3 2 0  l e ž i š č  —  g r a d i  P IO N IR  v  d v e h  n a j v e č j i h  h o t e l i h :  
M a t e r a d a  in  C e d a r .  N a r o č n i k  j e  g o s t i n s k o  p o d j e t j e  P l a v a  
l a g u n a ,  k i  j e  g o t o v o  e n o  n a j v e č j i h  t o v r s t n i h  p o d j e t i j  o b  
S r e d o z e m l j u ,  s a j  i m a  o b  i s t r s k i  o b a l i  v  s v o j i h  h o t e l i h  ž e  
o k o l i  2 0 .0 0 0  l e ž i š č .

L e t o š n j e  g r a d n j e  v  P o r e č u  p o m e n i j o  z a  P IO N IR J A  k a r  
p r e c e j :  p o  v r e d n o s t i  5 5  m i l i j o n o v  d in  a l i  d o b r o  č e t r t i n o  
v s e g a ,  k a r  b o d o  n a r e d i l i  l e t o s ,  v e č  k o t  p o l  l e t a  b o  z a p o 
s l e n i h  v  P o r e č u  b l i z u  2 0  o d s t .  v s e h  P IO N IR JE V IH  d e l a v 
c e v  in  b l i z u  1 5  o d s t .  v s e  n j e g o v e  m e h a n i z a c i j e .

Kot stari izkušeni mački, 
že vajeni graditi daleč od do
ma, so se letos PIONIRJEV- 
CI lotili dela. Izkušenj iz to
vrstnih gradenj v zadnjih le
tih: v Poreču, Ičičih, Kralje
vici, Šibeniku in na Hvaru so 
si nabrali dovolj. 2e na prvi 
pogled je na poreškem grad
bišču vidna razlika med tak
šno gradnjo na obali pred- 
leti in danes: delavcev je na

gradbišču precej manj, delo 
pa se odvija mimo in orga
nizirano.

Za nas obvestilo, 
za Poreč vzrok 
zaskrbljenosti

Kratki gradbeni roki že sa
mi po sebi terjajo kar naj
bolj popolno organizacijo. Od 
trenutka, ko se jekleno buldo-

zerjevo rezilo prvič zarije ▼ 
zemljo, pa do trenutka, bo je 
treba predati naročniku stav
bo, je največ sedem mese
cev. Ze iz slik, ki jih objav
ljamo, pa je razvidno, da gre 
tokrat v Poreču za dva res 
velika hotela.

Sest ali sedem mesecev ni 
dolga doba. Dnevi pa so mar
sikdaj dolgi, če se kaj zatak
ne in strahoma čakaš, kako

V naslovni sliki je celotni pogled na hotel Materada. Lepo se vidijo levi in desni 
že dograjeni krak bodočega hotela in v sredini nižja stavba restavracije. Med obe
ma krakoma stavbe zija praznina, zapolnila jo bo sredina stavbe, ki bo povezala 
oba kraka. Srednji del še ni zgrajen, ker so se dela zataknila pri temeljih, kjer so 
naleteli na mehka, nenosilna tla. Ker so mehka tla v Istri, ki je skoraj dobesedno 
kamenita, prava redkost, moramo pritrditi, da so imeli PIONIRJEVCI v Materadi 
res veliko smolo. Celotna stavba hotela Materada bo izdelana iz litega betona, ki 
dopušča arhitektu veliko domišljije pri oblikovanju. Načrt za hotel je izdelal inž. 
arh. Ivo Bartolič iz Zagreba. Liti beton je poceni in je kot nalašč za stavbe v mi
lem obmorskem podnebju, kjer niso potrebne posebne toplotne izolacije. Surove 
stene oblepijo znotraj stavbe s tapetami in se s tem izognejo ometom, zunanje 
stene pa ostanejo takšne kot so. Ostale slike od zgoraj navzdol: 1.: pogled na levi 
že dograjeni krak hotela iz bližine, 2.: fotografija s tega zornega kota nam vsaj 
malo predoči resnično velikost PIONIRJEVE gradnje v Materadi, 3.: takšen pa je 

desni krak hotela Materada, če ga pogledamo od blizu.

P I O N I R J E V E  Č I U D E  

V  l ’ O K E Č t J
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se bo zadeva razpletla. Be
tonska armatura in opaži, ki 
jih potrebujejo na gradbišču, 
prihajajo iz Ljubljane in No
vega mesta. Letošnja zima 
je nemalokrat zelo radodar
no zasula ceste s snegom, če 
je kdo izmed nas doma mor
da ravnodušno poslušal ra
dijska poročila o tem, da je 
cesta pri Planini pred Postoj
no zaradi snežnih zametov ne
prevozna, so takšna poročila 
povzročala na obeh PIONIR
JEVIH gradbiščih v Poreču 
zaskrbljenost. Zmanjkovalo je 
opažev in železobetonske ar
mature in nekajkrat so stra
homa čakali, ali bodo tovor
njaki, ki so stali pri Planini 
tri dni, končno le prispeli. 
Na srečo so prišli vsakič, še 
preden je obojega zmanj
kalo.

Naser je pomagal, 
ko je voda že tekla 
v grlo . . .
Doma pokličeš po telefonu 

bi čez nekaj ur, najpozneje 
čez dan ali dva, že pride 
pošiljka gramoza ah cemen
ta, če ga zmanjkuje. Daleč 
od doma, na tujem tržišču, 
veljajo drugačne navade. V 
Poreču se je tokrat nekaj
krat primerilo, da so se vod
stvu gradbišča ježilj lasje, 
ko so izginjale zadnje vre
če cementa v nenasitno 
žrelo betonarn, nove pošiljke 
pa kljub prošnjam in rotenju 
ni in ni bilo. Prav tisti čas 
so bile skoraj vse cementarne 
v remontu. Najbližja v Uma
gu Je oddaljena le 30 km, 
toda kot zakleto: trdili so, 
da cementa ne morejo dati to
liko, kolikor ga PIONIR po
trebuje. V zadnjem trenutku, 
ko je že kazalo, da bo tre
ba prenehati z delom, je pri
spel z ladjo Naserjev cement, 
kot pravijo v šali pošiljki, ki 
je prispela iz Egipta, in jih 
rešila iz zagate.

Tudi z gramozom je težko. 
Čeprav je Istra vsa kamni
ta, je malo velikih gramoz
nic, ki bi bile sposobne dajati 
toliko gramoza, kot ga po
trebuje tako veliko gradbi
šče, kot je PIONIRJEVO 
v Poreču. Težav torej res ni 
manjkalo.

220 ljudi ob veliki 
pomoči strojev
Ker smo že v Poreču — t.u 

je precej bolj toplo kot pri 
nas in že marca so ljudje 
odložili plašče — si pobliže 
oglejmo obe gradbišči: Mate- 
rado in Codar. S podatki in 
pripovedjo o zanimivih doži
vetjih in nekaterih dramatič
nih trenutkih pri tej gradnji 
nam bodo postregli: inž. Ro
bert Zupančič, vodja sektor
ja, ter vodja gradbišča Mate- 
rada Marjan Venta in vod
ja gradbišča Cedar Ivan Ro
van.

Gradbišče Materada je prvo 
ob poti. zato začnimo kar z 
njim. Osnovni podatki; gradi
jo 5-nadstropno hotelsko stav
bo s 644 ležišči. Vrednost 
gradbenih del brez opreme 
in zunanje ureditve je 25 mi
lijonov din. Pred gradnjo je 
bilo treba opraviti 8.000 kub. 
metrov izkopov, v stavbo, ki 
je vsa iz litega betona, pa 
bodo vgradili 9.000 kubičnih 
metrov betona.

Na gradbišču dela okrog 
220 ljudi ob Izdatni pomoči 
sodobne mehanizacije in be
tonarne, ki so jo uporab
ljali lani na Hvaru.

Tam, kjer bi morala 
biti skala, so bila 
mehka tla
Delati so začeli 18. okto

bra lani, hotel pa bi morali

dograditi do 1. maja letos.
V začetku je zelo dobro ka
zalo. Že v novembru pa se je 
pri izkopu gradbene jame po
kazalo, da tla, kjer naj bi 
stala sredina stavbe, niso ka
mnita in niso dovolj nosilna, 
kot pravijo gradbinci. Vrtali 
so 33 metrov globoko, in še 
niso prišli do kamna!

Investitor je okleval in iskal 
najcenejšo rešitev, medtem 
pa so minili skoraj trije me
seci. Gradili so levi in des
ni krak stavbe, s srednjim 
delom pa so čakali. Končno 
se je investitor odločil za ta
ko imenovano benoto pri- 
lote: v 22 do 25 metrov globo
ke vrtine premera 1 meter, 
so pustili zvarjeno armaturo 
in jo zalili z betonom. Delo
ma so si pri izdelavi teme
ljev pomagali tudi z obodom 
in nosilci. Ta čas sta do
grajena bila že levi in des
ni krak stavbe.

Ker se dela niso odvijala 
po načrtu, je bilo treba 50 
delavcev poslati domov. Ko 
so jih poslali, so vedeli, da 
jih bo takrat, ko jih bodo 
zelo potrebovali, težko do
biti. Toda dela zanje tre
nutno ni bilo in delavec ne 
sme stati.

Jugo krivi 3 cm debelo 
železo, voda zaliva 
gradbeno jamo
Tudi nekaj posebnih doži

vetij je bilo. Konec novembra 
lani je bilo vse pripravljeno 
za betoniranje glavnih nosil
nih stebrov stavbe. Prav 
takrat je kot nalašč začel 
pihati jugo, veter z morja, 
ki se rad izprevrže v vihar. 
Zato so opaže, v katere so 
postavili železobetonsko ar
maturo za oba stebra, še 
posebej oprli. Naslednjega 
dne bi morali opaže zaliti 
z betonom iri nosilna stebra, 
ki sta jim vzela mnogo 
časa, bi bila končana.

Račune pa je prekrižal ju
go, ki se je ponoči sprevrgel 
v pravi orkan. Čeprav so 
opaže posebej oprli in pod
prli, je podivjani jugo vse 
skupaj podrl in armaturo za 
oba stebra, izdelano iz 28-mi- 
limetrskega betonskega žele
za, zvil kot drobno žico ...

Večji nalivi — med vso gra
dnjo je nagajal dež — so ne
kajkrat tako napolnili gradbe
no jamo z vodo, da so jo tri 
dni črpali iz nje. Močan veter 
je za nekaj dni preprečil de
lo z žerjavi.

10.000 m3 izkopov in
10.000 m3 betona
V hotelu Cedar bo 680 le

žišč. Hotelu so razen imena 
Cedar doslej prisojena še tri: 
Belvi, Galiot in Mediteran, 
investitor pa se dokončno še 
ni odločil, katerega bo iz
bral. če se bo odločil še 
za dodatni krak hotela (na
črte zanj baje že delajo), bo 
v hotelu morda celo 800 le
žišč. Stavba bo 5-etažna in 
4-etažna. Gradbena dela brez 
opreme in ureditve okolice 
bodo veljala 30 milijonov 
din. Na gradbišču dela ob 
pomoči treh žerjavov in dru
ge mehanizacije 140 delav
cev.

Z deli so začeli decembra 
lani. Pri izkopu gradbene ja
me so odkrili 10.000 kub. 
metrov zemlje in kamenja. 
Sredi februarja letos so za
čeli graditi stavbo, ki bo iz 
litega betona, vanjo pa bodo 
vgradili 10.000 kubičnih me
trov betona. Hotel Cedar 
bo meril v tlorisu okoli 3000 
kvadratnih metrov. Osrednji 
del bo 5-etažni, ostali pa 4- 
etažni.

Največ težav imajo na grad
bišču Cedar z načrti, s kateri
mi je naročnik v veliki zamu

di. Do zdaj še niso dobili 
glavnega načrta, ampak samo 
izvedbene načrte za posame
zne dele. In še te. kot so po
vedali, dobesedno prosijo in 
jih naravnost trgajo iz rok 
investitorju.

Koliko težav se poraja iz 
tega, je težko oceniti: opaže 
in armaturo je treba naročati 
v Ljubljani in v Novem me
stu po načrtih in pravočas
no. Če pa dobiš načrt v zad
njem trenutku, je razumljivo, 
da se marsikaj zatika tudi pri 
naročilih in dobavah mate
riala.

Tudi Cedar jo je 
zagodel pri temeljih
Slaba sreča je hotela, da 

je naročnik tudi hotel Cedar 
postavil na mehka tla, ker 
pred gradnjo ni opravil po
trebnih' raziskav. Ob teh pri
merih, tako pri Materadi kot 
pri Cedru, je namreč računal 
na že dolgo znano dejstvo, 
da je Istra kamnita dežela, 
in prav zato ni opravil razi
skav tal. PIONIRJEVCI so 
imeli izredno smolo, da je pri 
obeh gradnjah, ki jih v Po
reču opravljajo oni, Istra po
kazala, da ni v celoti kamni
ta, ampak ima v sebi tudi 
nekaj mehke zemlje ...

Ko so tudi pri temeljenju 
hotela Cedar naleteli na meh
ka tla, so si morali pomagati 
s tako imenovanimi točkovi- 
mi temelji in enim nosilcem. 
Vkopali so jih 10 metrov 
globoko tam, kjer so tla meh
ka in niso naleteli na skalo.

Cedar bi morali dogradit: 
predvsem v mrtvi gradbeni 
sezoni od decembra do maja. 
Ker pa so načrti prihajali 
sproti ali pa z zamudo, so se 
dela zavlekla. V času, ko se 
odvijajo gradnje tudi v no
tranjosti države, pa bo seve
da težko dobiti potrebno šte
vilo delavcev za Poreč. Ta 
skrb močno muči vodstvo 
gradbišča.

12 ur dela na dan, 
stanovanje pa zelo 
dobro
Ustavimo se za trenutek 

še pri ljudeh. Dolenjsko go
vorico slišiš na obeh gradbi
ščih na vsakem koraku. Naši 
fantje so tu v veliki večini. 
Vsak hiti po svojem delu, 
ne da bi okleval ali se oziral. 
Na obeh velikih, dobro or
ganiziranih gradbiščih se lju
dje kar izgube: potonejo med 
velikimi kupi gramoza,. skla
dovnicami opažev in med be
tonskimi obrisi stavb, ki že 
kipijo v nebo. Skoraj vsako 
uro pripelje na gradbišče po 
en velik tovornjak s prikoli- 
lico,. zvrhano naložen z ma
terialom. En, dva, tri in že 
je razložen.

Delovni čas je vsak dan od 
6.30 do 19. ure, ob nedeljah 
pa od 6.30 do 13. ure. Delav
ci, ki delajo na gradbišču Ma
terada, stanujejo v hišicah 
počitniške skupnosti občine 
Krško, ki so oddaljene ko
maj dobrih 100 metrov od 
novega hotela. Delavci z grad
bišča Cedar pa stanujejo v 
družinskih hišicah Plave la
gune, ki so prav tako zelo 
blizu gradbišča. Vsi pravijo, 
da tako dobro že dolgo niso 
stanovali.

Tudi za prehrano je dobro 
priskrbljeno. Sodobno opre
mljena kuhinja počitniške 
skupnosti Krško v Materadi, 
ki so jo najeli, omogoča pri
pravo hrane za obe gradbi
šči. Od tu vozijo hrano na 
gradbišče Cedar, medtem ko 
delavci iz gradbišča Matera
da jedo v restavracijskem 
prostoru ob kuhinji.

Foto in tekst: 
MILOŠ JAKOFEC Slike od zgoraj navzdol: 1.: Fotograf se pojavi na gradbišču le redkokdaj, zato je 

bilo tudi na Cedarju takoj pri roki dovolj takšnih, ki bi se radi slikali. Vrhu vsega 
pa je bil takrat že čas kosila in sirena je pravkar dala znak za odmor, 2.: pogled 
z vrha 42-melertonskega žerjava na gradbišču Cedar pokaže vsaj del razsežnosti 
tega gradbišča, 3.: železokrivci polagajo armaturo med opaže na gradbišču Cedar,
4.: za slovo še pogled iz daljave na gradbišče Cedar, kjer stavba iz litega betona

dobiva svoje prve oblike.



Pogovor z zdravnikomPresajena roženica
Zdravniki očesne klinike v 

Rimu upajo, da bo 28-letai 
Carlo Marinelli, ki je slep že 
od desetega leta, spregledal. 
Presadili so mu namreč ro- 
ženico njegove matere.

Carlova mati se je smrtno 
konesrečila v svojem 74-letu, 
ko je padla z balkona do
mače hiše. Njeno roženico 
je naslednji dan dr. Enzo 
Marchi vsadil slepemu mla
deniču — sinu.

Rešitev križanke 
iz zadnje številke

VODORAVNO 1. Prešeren, 9. li
tan ije . 10. Avala, 11. E r, 12. sipa, 
13 dkg, 14 Tea, 15. kota, 16. Ir, 
17 pomoč, 18. kavalir, 20. E ton , 
21 drenaža, 24. krona, 25. Gd, 
26 luna, 27 par, 28. oža, 29. Jane, 
30. ki. 31. naris, 32. Antigona, 34. 
nadlogar.

OKROGLE *0  
PARTIZANIH

Upravičen razlog
Tovariš Rodoljub Cola- 

ković je šel leta 1942 z  ne
k im  odredom  skozi vzhod
no Bosno. Pred n jim  je  ko 
rakal neki m lad borec in 
nenadom a preskočil jamo. 
Colakovič, ki ni dobro vi
del. je tudi preskočil, m i
sleč, da je  res jarek pred  
njim . Ko pa se je  to pre
skakovan je  neka jkra t po
novilo, se je  tovarišu čola- 
koviču zazdelo sum ljivo  in 
je  vprašal borca pred sabo: 

»č u j , prijatelj, ali bova 
kar naprej preskakovala  
jam e in luie^v.

»1, kakšne jame?« se 
je  začudil borec. »Jaz pre
sk a ku je m  kar tako na rav
nem  . . .«

i:::: Kajenje in zdravje I

Kinematografsko podjetje v Kranju

r a z p i s u j e
p rosta  delovna m esta za:

POSLOVODJA
— snack bara v kinu Center.
Pogoje za zasedbo delovnega m esta kvalificirani go
stinski delavec s  4-letno delovno prakso

BILJETER
— kino Center — kino Storžič.
Pogoj za zasedbo delovnega m esta: dokončana osem
letka in odslužen vojaški rok.
Za obe delovni mesti uspešno opravljen ' poizkusno 
delo.

Nastop dela je  mogoč takoj ali po dogovoru 
K andidat m ora imeti preskrbljeno stanovanje v K ranju  
Prijave z dokazili o strokovnosti In praksi vložite v roku 
15 dni na upravo pod jetja , k jer lahko dobite tudi zaželene 
informacije.

N asv e ti kad ilcem

v  kadilec iz tega ali one-

C ga vzro<a vendarle
vztraja pri kajenju,
potem naj upošteva 
vsaj naslednje:

g  Kdor kadi cigarete, je 
zdravstveno bolj ogrožen od 
kadilcev pipe in cigar — zato 
naj se odreče cigaretam in 
raje seže po pipi ali cigari.

B  Kadilci naj čimmanj
inhalirajo, najbolje pa je, če 
sploh ne inhalirajo, se pravi, 
da ne kadijo na pljuča. Od 
tega je namreč odvisno, ak 
spravljamo cigaretni dim sa
mo v sapnik ali pa v pljučne 
mešičke. Nasploh svetujejo 
kadilcem, naj vdihnejo naj
prej nekaj zraka in nato še
le potegnejo iz cigarete. 
Prednost kajenja je na ta 
način v tem, da pride v 
globlja dihalna pota čist zrak 
pred tobakovim dimom. Uli
tek pa ni pri tem rtič manj
ši.

Priporočljivo je tudi ka
diti počasi in zadnjo tretji
no cigarete ali cigare odvre
či. V tej tretjini namreč osta
ne največ nikotina in ka
transkih snovi.

Svetujejo pa:
— Ne kaditi na prazen že

lodec;

— Ne kaditi v zaprtih pro
storih, v vozilih itd. Bodimo 
čim obzirnejši do nekadilcev, 
posebno še do otrok!

— Ne prižigati že ugaslih 
oigaret!

— Kaditi cigarete z malo 
nikotina.

Ogorek cigarete, ki ga od
vržemo, naj bo čimdaljši. 
Pri Angležih je ogorek dolg 
povprečno 18 mm, pri Ameri

čanih pa 30 mm. Tobak v 
ogorku deluje kot filter, ki 
veže nekaj tobakovega katra
na. Manj škodljivo je kaditi 
cigarete v polovičkah. Vsaj 
mlademu človeku odločno od
svetujemo kajenje!

■  Kadilci! Gre za drago
cena leta ali celo za deset
letja življenja. Odločitev je v 
rokah slehernega kadilca sa
mega!

SPLOŠNO GRADBENO PODJETJE

»PIONIR« —  NOVO MESTO

i š č e

primerno osebo ali zakonca, 
ki bi prevzela oskrbo počitniške
ga doma podjetja na Hvaru.

Nastop dela možen od 1. V. 1970 dalje, zaslužek po 
dogovoru.

Interesenti naj pošljejo svoje ponudbe oz. se naj 
osebno zglase v kadrovski službi podjetja, Kettejev 
drevored 37.

N ahod - n a š a  n e s r e č a
Nahod je tipična kapljična infekcija, se pravi, da je 

bolezen, ki se prenaša z drobnimi kapljicami, ki lete od 
bolnika s kihanjem, kašljanjem pa tudi, ko bolnik govori. 
Take drobne kapljice se pomešajo pred bolnikom v zraku 
in tisti, ki s takim bolnikom govori ali pa je v njegovi bli
žini, jih vdihuje. Vendar pa nahod ne staknejo vsi ljudje, 
ki so v bližini bolnika. Za nastanek bolezni ah bolje re
čeno zato, da se nahod nekoga prime, je potrebno še ne
kaj več. Tak človek mora imeti posebno pripravljenost za 
to, pravimo ji dispozicija. Gre predvsem za meteorološko 
dispozicijo, ker se nahod prijemlje pri naglem znižanju 
temperature zraka, če se temperatura zraka spet naglo 
dvigne, je nahoda konec ali pa se ne prime. Ker nastopajo 
nagle spremembe temperature zraka predvsem polete, je 
nahoda poleti več kot pozimi. Tudi druge okoliščine pospe
šujejo nahod, če je slabo prezračevanje, če je človek 
utrujen, če je telo oslabljene zaradi bolezni, zbolimo za 
nahodom prej. Zanimivo je tudi, da nekadilci manj obo
levajo za nahodom kot kadilci. Celo duševno razburjenje 
vpliva na dispozicijo telesa za nahod. Uradniki v pisarnah 
so nahodu bolj podvrženi, če sede v preveč zakurjenih 
prostorih, kakor pa delavci v tovarnah, ki so manj kur
jene in bolje prezračevane.

Znake nahoda pozna vsakdo. Nahod se začne z zama
šitvijo nosu; kmalu začne teči iz nosu voden izcedek, ki 
je pozneje lahko tudi gnojen. Bolnik kiha, se solzi, bofc 
ga glava, včasih dobi celo vročino. Kar naprej se je 
potrebno vsekovati. — Nahod ni posebno nevarna bole
zen, ker kmalu mine. Včasih pa se le razvijejo kompli
kacije, med katerimi so najbolj pogostne vnetje obnosnih 
votlin, vnetje srednjega ušesa, vnetje dihalnih potov ali 
bronhitis, zelo redke pa pljučnica in vnetje možganskih 
mren

Kakšnega posebnega zdravljenja za nahod nn. Važno je 
le, da smo toplo o b ijen i in da takrat ne pijemo mrzlih, 
pijač, ne jemo jedi iz hladilnika, sladoleda in podobno, 
če je nos zamašen, lahko uporabljamo kapljice za nos, 
kš jih predpiše zdravnik. Sicer pa topla limonada lahko 
naredi čudež.

Ob tej priložnosti bi rad nekaj rekel o robcih. Včasih 
opažamo, da si ljudje sposojajo ta važen del tekstila med 
seboj. To .e skrajno nehigienično in celo nevarno! Pravza
prav je robec stvar ki naj bo v rabi samo za lastnika! 
Danes, ko se dobe papirnate robci, je mnogo bolje, da 
uporabljamo te, ker jih po uporabi vržemo v peč ali pa 
v smetnjak. Robce iz blaga uporabljamo za slučaj, ko 
moramo sesti na umazan stol, da si obrišemo roke, očala 
in podobno ali tudi v sili za obvezo, če nudimo sebi ali 
drugemu prvo pomoč. Robec mora biti seveda vedno 
opran, zlikan -in svež. Dr. BOŽO OBLAK

DOLENJKA -  trgovsko podjetje na 
debelo in drobno, N o v o  m e s t o

r a z p i s u j e  delovno mesto

VODJE SPLOŠNEGA ODDELKA
P o g o j i :

— visoka strokovna izobraaba in 2 leti ustrezne 
prakse ali

— višja strokovna izobrazba in 5 let ustrezne pra
kse, od tega najmanj 3 leta na vodilnem delov 
nem mestu, ali

— srednja strokovna izobrazba in 10 let ustrezne 
prakse, od tega najmanj 3 leta na vodilnem 
delovnem mestu..

Prijave z dokazili o zahtevanih pogojih je treba do
staviti do 24. aprila 1970.
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Noč za nočjo  se je  oglašala M atijeva violina iz 
gozda nad stolpom . Violina je  joka la  in tolažila, 
p ro sila  in molila. V tis tih  zim skih nočeh so se raz
legali v scce segajoči glasovi nad spečim  m estecem , 
da so se budili ljud je, se križali in šepetali m olitve 
pod odejam i.

»Hudiču so vzeli družico, pa se joče za njo,« je  
dejal s ta r i ječa r  svoji ženi in si pokril ušesa z bla
zino.

M atija pa  je  sv iral in sviral. P renehal je  šele, 
ko so m u p rs ti odm rli zarad i mraza-

Nekega večera, ko je  spravil violino, se je  splazil 
pod gozdom p ro ti Zatonu. A kom aj je  napravil ne
kaj korakov, že je  sta la  p red  n jim  tem na postava. 
Ze je  p rije l za meč.

»Jaz sem  — gvardijan,« je  zašepetal glas.
»Oni? . . .  Oni?«
S topila s ta  izza grm ovja in G ra jžar je  v luninem  

svitu  res spoznal gvardijana. S tarček  je  p rije l G ra j
ža r j evo roko in  jo  m očno stisn il

»Grajžar! Rešiti jo  m oram o. Ona ne sm e um reti. 
N edolžna je. Ali verujete , da je  nedolžna?«

G rajžar ni odgovoril. Le njegovi p rs ti so se k r 
čevito oklenili starčevih.

»Poslušajte, G rajžar!« se je gvard ijan  sklonil h 
G rajžarjevem u ušesu in šepeta je  nekaj razlagal.

»Prem alo nas bo,« je  m ladi mož odkim al.
š e  s ta  se šepeta je  dogovarjala o tem  in onem. j 

N aposled se je  gvardijan  poslovil in izginil v temi. 
G ra jžar je  nadaljeval po t p ro ti Zatonu. Njegov obup 
se je  zopet um ikal upan ju  

x x
š e  noben čarovniški proces se ni tako zavlekel 

k ako r oni gospe M arije Koprivovke. 2e tre t ji m esec 
je  bila v ječi. Zaslišali so veliko število prič  in do-

ILKA VAŠTETOVA^\^

V r a ž j e '
DEKLE

(Zgodovinski roman)

gnali m nogo n jen ih  »copm ij«. Glavni p riči n jenih  
grehov s ta  bila pa te r Ju rij in s ta ri Cotar.

P ate r Ju rij je  izpovedal, kako jo  je  opazoval v 
Valvasorjevi hiši, ko je  čarala v učenjakovi delav
nici. Bil je  nekoč priča, ko je Mica iz zaprte  knjige 
brala in narekovala V alvasorju citat, ki ga je  po
treboval. Potem  so pregledali tisti odstavek, bil je  od 
besede do besede točen — seveda, ker ji ga je  hudič 
prišepetaval. In pa te r je  povedal, kako se je  M arija 
b ran ila  sveti Devici posvečenega cvetja — »gotovo je 
njenem u ljubim cu hudiču cvetje smrdelo«.

In še je  izpovedal pobožni mož, kako je  pošiljala 
v sam ostan  posladke, »a vselej tako, da so prišli na 
mizo po blagoslovni m olitvi .. Saj je znano, da se 
hudič boji blagoslova«. Naposled je še navedel, kako 
se je  nekoč jed  izprem enila v gnoj in črve. ker s lu 
čajno ni molil nad njo.

D ruga priča, ki jo  je silno obrem enila, je  bil 
s ta ri Cotar. On je  pripovedoval svojem u sodniku 
Kovačiču in njegovem u pristavu, kako je čarovnica 
hodila okrog njega, ko je  delal čudodelni stolček — 
kajpak , da bi ga zmotila! — in kako jo  je  p ri pol
nočnici izmed vseh spoznal, ker se je  pri povzdigo
vanju  ozrla na cerkvena vrata . Opazil jo  je  tudi,

kako se je  objem ala s sam im  hudičem, ki jo  je  
v m enihovi podobi čakal v temi za Savo.

»Hudičeva priležnica je  bila,« je s povzdignje
nim  hreščečim  glasom  končal starec. »In prav je, da 
um re, da  se ne rodi hudič iz njenega grešnega te 
lesa.«

Sodnik je  na to obtožbo odredil, da preišče ob
sojenko izvedena ženska. In babica je  dognala, da je 
M arija — noseča v tre tjem  mesecu-

Tedaj je  sodnik pogledal svojega pristava, ki je, 
sedeč poleg njega, prebledel, vstal in zopet sedel. 
Sklonil se je  k m ladem u možu in ga šepeta je  
vprašal:

»Ali p riznajo  plod, gospod pristav?«
Lepi p ristav  je  stisn jen ih  usten strm el p re d s e . . .  

č e  p ritrd im , j t  izpuste iz ječe, dokler ne porodi — 
rešim  jo  lahko, prilike bi bilo dovolj — ušla  bi 
j i m . . .  Ne, ne. Spečala se je  z drugim , z drugim , ki
ga je  ljub ila  . . .  zato sem  se ji g n u s il ! ------

»Ne,« je  dvignil glavo, »starec je govoril resnioo: 
plod je  iz hudičevega semena.« S tisn jene oči so m u 
gorele kakor mačku-

S tari sodnik je  počasi prikim al.
x x

K rško je im elo zopet senzacijo: iz L jubljane je  
dospel krvni sodnik z vsem sprem stvom , dvem a pri- 
sednikom a, p isarjem  in krvnikom  te r krvniškim  
pom očnikom .

Sodna dvorana v m estnem  stolpu nad lopo je 
oživela. K rvosodni dvor s cesarskim  sodnikom  Ja n e 
zom H očevarjem  na čelu in m alone vsi m eščani kot 
gledalci so napolnili dvorano. A vsi, ki so p riso stvo 
vali sodni obravnavali, so bili ene misli: takšne ča
rovnice še niso videli!

2 e n jena zunanjost je  napravila čudovit vtis: 
v tem ni obleki, visoka in sloka, p rozorno bledega 
obraza, z lasm i kakor gavran črnim i, je  ponosno 
vzravnana sta la  p red  sodnim  dvorom .
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19. Planinski zrak je polnil junaški prsi, tež
ki »pancerji« so grizli zmrzli sneg . .  .

A, že, ne samo sneg! Levi Klarin čevelj se je 
lotil nežne pete, boleč žulj je zvrnil v sneg ob 
poti našo športnico!

Tudi en sam meter ni šlo več!
Saj vemo, kako je prišlo do tega. Ženske in 

čevlji -  velika noga in majhen čevelj . .  . No, za

man je ugotavljati vzroke zdaj, ko je nesreča tu. 
Treba se je ozreti za rešitvijo. In ta rešitev se 
je res že bližala po cesti!

Kmetič s hribov je vodil iz doline svojo kra
vico. Ustavil se je in zdrava kmečka pamet mu 
je koj svetovala, kako in kaj. S Paradižnikom 
sta spravila ponesrečenko na noge, ji navezala 
smuči, vrv pa, s katero je kmetič kravico vodil,

sta privezala Klari čez pas. Kmetič je vsekal 
kravico po zadnjici in dobrosrčna mlekarica, od
ličnega rodu, je potegnila!

Šlo je navkreber, da je bilo veselje! In šlo 
bi prav do vrha klanca, do samega hotela, če ne 
bi prav takrat iznad ceste privršal objesten smu
čar . . .  Če se ne bi zakadil prav pred kravico in 
zaropotal pred njo z rdečimi dilcami ....

KRALJ ŽIVALI
Zbrale so se živali, 

da si izvolijo kralja. 
Vsa reč se je zdela pre
prosta, a ko so disku
tirale tri dni in tri no
či, so doumele, da ne 
bo tako lahko razvoz- 
ljati te reči. Slišati je 
bilo vedno nove pred
loge, a drugega za dru
gim so jih morale za
vreči:

— Žirafa!
— Preveč je naduta. 

Kadarkoli jo srečaš, vi
ha nos nad tabo.

— Krava.
— Je dogmatik. Ved

no prežvekuje eno in 
isto.

— Krokar.
— Pesimist. Vedno 

kreketa!

— Kenguru j.
— Hudo razsipen je, 

listnico pa ima prazno! 
Od česa potlej živi?

— Papagaj.
— Vse obrne na gla

vo. Vedno soglaša z 
govornikom, ki se je 
ustil pred njim.

— Jelen.
— Rogonosec.
— žaba.
— Je prezelena.
Skratka, niso se mo

gli zediniti in bržkone 
bi diskutirali prav do 
danes, ko bi nenadoma 
ne zatulil lev. Zatulil 
je in vse navzoče je ob
lila zona.

Razumete, zakaj je 
bil lev soglasno izvo
ljen za kralja?

G. R.

AFRIŠKA
PRIPOVEDKA MAČKA

V starih časih m ačke ni
so bile dom ače živali, ži
vele so  sam o v gozdu. 
Živela je  nekoč m ačka, ki 
je prijaleljevala z zajcem . 
Povsod sta hodila skupaj 
in mačka je  občudovala  
razum nost svojega prija
telja.

N ekega dne se je  zajec 
sprl z antilopo in ta ga je  
butnila z rogovi in ubila. 
Ubogo mačko je  bilo 
strah, da bi živela sam a, 
zato je  odšla z antilopo  
in se sprijateljila  z njo.

Na nesrečo pa je  anti
lopo km alu požrl leopard  
in mačka je  m orala oditi 
z leopardom . Skupaj sta  
lovila. Bilo je to lepo živ
ljenje, vendar le  kratko
trajno — leopard se  je  
stepel z levom  in lev ga 
je ubil.

Mačka, sedaj že navaje
na sprem em b usode, je  
odšla z levom  in se spri
jateljila  z njim. Toda le-

STARŠI najteže odpu
ste  otrokom  tiste  napake, 
ki so  jim  jih sam i pri
vzgojili.

VSEM  NE m orem o p o 
m agati, pravi ozkosrčnež  
pa ne pom aga nikomur.

pega dne sta  srečala čre
do slonov in velik slon je  
ubil leva. Sedaj s i je  m ač
ka rekla: »Če hočem  m ir
no živeti, m oram  im eti ta
kega prijatelja, kot je  
slon. Večji je  od vseh ži
vali in seveda tudi m oč
nejši, pam eten pa sploh  
najbolj. S lona gotovo nih
če ne m ore premagati!«

In m ačka se  je  sprijate
ljila s  slonom .

Vendar m ačkinih izku
šenj še  ni bilo konca. V 
gozd je prišel lovec in slo 
na ubil.

Tedaj se  je  m ačka zm e
dla. Še nikoli doslej ni vi
dela take živali, da bi ho
dila po dveh nogah. Dolgo  
je prem išljevala in sled
njič je  pom islila, da je ta  
m ajhna dvonoga zverina  
vsekakor najm očnejša, saj 
je  ubila slona. Tako .je 
m ačka odšla z lovcem  ilo 
njegove hiše. Vendar se  
sprva ni upala v hišo, ra
je se je  naselila v bližini. 
Potem  je  spoznala lovče
vo ženo in zazdelo se ii 
je, da je  žena še m očnej
ša kot lovec. Zato je šla  
v lovčevo hišo, se sprija
teljila z ženo in postala  
dom ača žival.

STOPM  iB ts K °k  v  zameystvo mm —

G ospodu Otisu je lordova vz
trajnost- prizadejala hude skrbi 
in  ga je  prosil, naj še enkrat vse  
dobro prem isli, toda dobro srčni 
plem ič ni odnehal. Tako gospodu  
Otisu ni kazalo drugega, kot da 
je  hčerki dovolil, vaj vzame da
rilo, katero ji je dal cantervillski 
duh. In ko je bila Virginija, te
daj že vojvodinja cheshirska, ob 
svoji poroki predstavljena pri 
sprejem u na dvoru gospe kra
ljici, je njen  nakit požel sp lošno  
občudovanje.

V irginija je dobila tudi p lem i
ški diadem , nagrado vseh dobrih  
am eriških deklet, in se poročila  
s svojim  m ladostn im  prijateljem , 
brž ko je bil dovolj star. Oba sta  
bila tako ljubka in tako rada sta  
se  im ela, da je bil njune poroke  
vsak vesel, le stara dumbleton- 
ska m arkiza ne, ker je  bila hote
la ujeti m ladega vojvodo za eno  
izm ed svojih  sedm ih neoddanih  
hčera, kar pa ji je kljub vsej pri
zadevnosti spodletelo. V esel je  
bil celo gospod  Otis. Res je im el 
m ladega vojvodo zelo rad, m uči
li pa so  ga teoretični pom isleki 
proti titulam , ali kot je sam  re
kel, »bal se je, da bi se sredi 
preužitkarske aristokracije poza
bilo na resnične vrednote repu
blikanskih svoboščin«. Toda nje
gove pom isleke so kratko m alo  
preglasovali in m islim , da ko je 
korakal skozi cerkev sv. Jurija na 
H anover Squareju s hčerko pod  
roko, ni b ilo v vsej Angliji bolj 
ponosnega človeka.

Vojvoda Cecil in vojvodinja  
Virginija sta  po m edenih tednih

f l H B B a B D B H H H H B H B M H H i

obiskala grad Canterville. Drugi 
dan po prihodu sta  se popoldne  
sprehodila do sam otnega groba  
ob jelovem  gozdu. Sprva so  pre
cej ugibali, kaj naj pravzaprav  
napišejo siru S im onu na nagrob
no ploščo. Nazadnje so  sklenili, 
da vklešejo le začetnici im ena  
starega gospoda in pa stih  z okna  
v knjižnici. V ojvodinja je prine
sla s  seboj šopek prelepih vrtnic  
in z njim i posula grob. Nekaj ča
sa  sta  m olče stala ob zadnjem  
dom ovanju  cantervillskega duha, 
nato pa šla pred porušeni oltar  
stare cerkve. V ojvodinja se je  
usedla na porušen steber, m ož pa  
se ji je zleknil k nogam , kadil 
cigareto in gledal v čudovite že
nine oči. N enadom a je cigareto  
odvrgel, jo prijel za roko in re
kel:

»Poslušaj, Virginija, žena ne bi 
sm ela im eti nobene skrivnosti 
pred svojim  možem.«

»Dragi Cecil, saj je nimam!«
»Seveda jo  imaš,« je rekel na

sm ejano. »Nisi m i še povedala, 
kaj se je zgodilo s teboj, ko si 
bila zaprta z duhom.«

»Tega n isem  povedala n iko
mur, Cecil,« je resno odgovorila  
Virginija.

»Vem, da nisi. Toda m eni bi 
morala.«

»Prosim te, Cecil, ne sprašuj 
me, ker ti ne m orem  povedati.

N esrečni sir Sim on! Toliko m u  
dolgujem . N ikar se ne smej! Od
prl m i je oči, da vidim, kaj je  
živ ljenje, kaj pom eni Sm rt in za
kaj je Ljubezen m očnejša  od živ
ljenja in od smrti.«

Vojvoda je vstal in jo prisrčno  
poljubil.

»Le varuj svojo  skrivnost, ka
kor jaz varujem  tvoje srce,« je 
pošepetal.

»Moje srce je bilo zmeraj tvo
je, Cecil.

»Toda nekega dne boš pove
dala najinim  otrokom , kaj ne?«

Virginija je zardela.

(K onec)

PREVEDEL: 
SEV ER IN  ŠALI

DOLENJSKI UST * TEDNIK * VESTNIK •  vsak četrtek 60.000 izvodov! 2 9



» K R K A «
TOVARNA ZDRAVIL -  NOVO MESTO

r a z p i s u je
JAVNO LICITACIJO za prodajo

o s e b n e g a  a v t o m o b i l a  f i a t  1 3 0 0
letnik izdelave 1965, generalno popravljen, 
izklicna cena 12.000 din.

Licitacija bo v ponedeljek, 13. aprila 1970, ob 9. uri 
v obratu Ločna, Novo mesto, Cesta herojev 45.
Zastopniki delovnih organizacij morajo pred lici
tacijo predložiti komisiji za prodajo osnovnih sred
stev pooblastilo svoje delovne organizacije, zasebni 
interesenti pa kavcijo v višini 10% izklicne cene.

Komisija za razpis delovnega mesta direktor
ja pri podjetju

» K N JIG O -T 1 S K «
tiskarna -  knjigoveznica -  kartonaža 
NOVO MESTO
r a z p i s u je  delovno mesto

D IR E K T O R JA  P O D J E T J A
POGOJI:
1. srednja strokovna iaobrazba grafične ali njej 
ustrezne stroke z najmanj tri leta prakse na vodil
nih delovnih mestih,
2. visoko kvalificirani delavec grafične stroke z naj
manj 10 let prakse na vodilnih delovnih mestih.

Ponudbe z življenjepisom, dokazili o stro
kovni izobrazbi in praksi pošljite razpisni ko
misiji pri Knjigo-tisku Novo mesto najkasne
je 15 dni po objavi razpisa.

ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega dragega očeta, 

starega očeta in strica

L E O P O L D A  Z A G O R C A
iz Imenj pri Šentjerneju

se skreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijate
ljem, dobrim sosedom in znancem. Posebna hvala 
članom delovnega kolektiva trg. podj. DOLENJKA 
iz Novega mesta, ki so pokojnega v tako velikem 
številu obiskali na domu, ga spremili na poslednji 
poti ter mu poklonili toliko lepih vencev in cvetja. 
Prisrčna hvala dr. Podobniku in dr. Kramarju za 
obisk na domu ter gospodu župniku za opravljeni 

obred, še enkrat vsem prisrčna zahvala.
Žalujoči: Jože in Fanika, Mimica, Janez
in Silvo z družinami, Toni Jež in drugo 
sorodstvo
Imenje pri Šentjerneju, 6. aprila 1970

ZAHVALA

Ob prerani izgubi naše drage mame in stare mame

T E R E Z I J E  Z E L N I K

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijate
ljem in znancem, ki so jo spremili na zadnji poti, 
ji prinesli cvetja in nam ustno ali pismeno izrazili 
sožalje. Posebno zahvalo smo dolžni zdravnikom 
novomeške interne bolnice in strežnemu psebju, ki 
so ji v zadnjih urah nudili vsestransko pomoč. 
Enako se zahvaljujemo organizaciji ZB in govorniku 

za poslovilne besede pri odprtem grobu.

Žalujoči: sinova in hčerke z družinami
Novo mesto, 7. april 1970

ZAHVALA

Po dolgi bolezni nas je zapustil naš dragi sin, 
mož, oče in brat

F R A N C  P U C E L J
iz Drenja pri Soteski

Zahvaljujemo se vsem sosedom, prijateljem in znan
cem, ki so ga spremili na zadnji poti, mu poklonili 
vence in cvetje. Posebno se zahvaljujemo ZB Novo 
mesto in Dolenjske Toplice, sindikatu 2age iz Sote
ske, Socialistični zvezi Soteska za podarjene vence, 
zdravniškemu osebju iz Pohorskega dvora in bolni
ce iz Novega mesta za požrtvovalno zdravljenje in 
nego, pevskemu zboru in godbi jz Novega mesta 
ter tovarišu Tonetu Virantu in tovarišu Tonetu Str

niši za poslovilne besede.
Žalujoči: mama, žena, sin in drugo sorodstvo

Komisija za delovna 
razmerja

Stanovanjskega podjetja 
»D O M « -  L ju b ljan a  
Kersnikova 6/IV

r a z p i s u je
naslednja prosta delovna mesta:

1. 10 NK DELAVCEV za  p r iu č i te v  

v k le p a r s k i ,  v o d n o in š ta la te r s k i ,  
k l ju č a v n ič a rs k i  in z id a rsk i s tro k i

2. 5 KV ZIDARJEV 

2 KV VODNA INŠTALATERJA 

2 KV KLEPARJA

P o g o j: odslužen vojaški rok ter pod tč. 2. naj
manj 3-letna praksa.

Pismene prošnje z dokazili o strokovnosti pošljite 
splošni službi podjetja, Ljubljana, Kersnikova 6.

Raapis velja do zasedbe delovnih mest.

K M E T I J S K A  Z A D R U G A
v v

T R Z I C

r a z p i s u je  
prosto delovno mesto:

1 . v o d j e  k o o p e r a c i j s k e  s l u ž b e

2 .  z a p o s l i  v e č  d e l a v k  z a  d o l o 
č e n  č a s  n a  s v o j i  v r t n a r i j i

P o g o ji pod 1.: kmetijski tehnik z najmanj 2-letno 
prakso v kmetijstvu, poskusno delo 2 meseca.

Prijave pošljite na naslov KMETIJSKA ZADRUGA 
TRŽIČ, Križe 25, Gorenjsko, do 11. 4. 1970.
V prijavi navedite kratek življenjepis in dosedanje 
zaposlitve.

Ž iv ilsk i k o m b in a t »ŽITO« 
L ju b ljan a , Š m a r t in s k a  154
in
T o v arn a  č o k o la d e  in p e c iv a  
»IMPERIAL«, K rško

o b v e š č a ta
vse poslovne stranke, da se Tovarna čokolade 
in peciva Imperial, Krško, s 1. aprilom 1970 
pripoji k živilskemu Kombinatu »2ITO«. 
Ljubljana, in bo poslovala odslej kot

Ž IT O , L j u b l j a n a ,  d e lo v n a  

e n o t a  IM P E R IA L , K r š k o

Vse poslovne stranke prosimo, da odslej nakazujejo 
svoje obveznosti do pripojenega podjetja Imperial 
Krško na žiro račun Kombinata »ŽITO«, Ljubljana, 
pri SDK Ljubljana, podružnica 501-1-161/1.
Cenjenim strankam se priporočamo za nadaljnje 
uspešno poslovno sodelovanje.

Delovne skupnosti
Živilski kombinat »ŽITO«, Ljubljana 
Tovarna čokolade in peciva — 
Imperial, Krško.

O b v e s t i l o  o  p o t r j e v a n j u  z d r a v 
s t v e n i h  k n j i ž i c  v  o b č i n i  B r e ž i c e
KZSZ Celje — izpostava Brežice obvešča vse kmetij
ske zavarovance, kmete borce in borce za severno 
mejo v letih 1918—1919, da bomo potrjevali zdrav

stvene knjižice po naslednjem razporedu:

Območje Kje: Dan: od—do:

Artiče KU Artiče 23. 4. 1970 7.—17.
Pečice Šola Pečice 23. 4. 1970 8.—17.
Brežice in
Čatež Izpostava soc.

zav. Brežice 15. 4. 1970 8.—17.
Bizeljsko KU Bizeljsko 20. 4. 1970 in
Dobova Prosvetni dom 21. 4. 1970 7.—17.

sejna dvorana
Dobova 17. 4. 1970 7.—17.

Globoko KU Globoko 22. 4. 1970 7.—17.
Kapele KU Kapele 20. 4. 1970 .7—17.
Cerklje KU Cerklje 16. 4. 1970 7.—17.
Krška vas KU Krška vas 16. 4. 1970 7.—17.
Sromlje KU Sromlje 22. 4. 1970 7—17.
Velika Dolina KU Velika Dolina 17. 4. 1970 7.—17.
Pišece KU Pišece 21. 4. 1970 7—17.

Vse kmetijska zavarovance prosimo, da upoštevajo 
razpored potrjevanja zdravstvenih izkaznic.

P L E S
MATURANTOV 
GOSTINSKE ŠOLE!

V šmarjeških Toplicah bo 
v soboto, 11. aprila, ples 
maturantov šolskega cen
tra za gostinstvo v Novem 
mestu. Pričetek ob 20. uri.
Bogat srečelov — bar — 
licitacija!

S p r e m e m b a  
n a s l o v a !

Naročniki, Đ spremenijo svoj stari naslov, naj sporočijo oba naslova Dogaja m, da spora čljo samo novega, kar pa ima mo pri nas včasih več naro6 alkov * »nakim priimkom in Imenom, seveda ne moremo vedeu. čigav naslov le treba spremeniti

Splošno kleparstvo 
KOSTANJEVICA 
NA KRKI
p r o d a ja
s t a r e  p o s lo v n e  
p r o s to r e

Licitacija bo v Kostanje
vici na Krki, Kambičev 
trg 2, 12. 4. 1970 ob 8. uri. 
Informacije dobijo intere
senti v upravi Splošnega 
kleparstva, Kostanjevica 
na Krki.

S i

P R I  V A R Č E V A N J U  

D E V I Z

V E Č J E

U G O D N O S T I !

9  Vaši prihranki deviz doma niso na varnem. Na deviznem računu prt 
DOLENSKI BANKI IN HRANILNICI pa se jim nima kaj zgoditi, še več! 
Dobili boste obresti!

0  Pred potovanjem ali pred odhodom na delo v inozemstvo ne pozabite od
preti deviznega računa, na katerega boste vlagali svoje prihranke.

% Devi zrn račun lahko odprete tudi s pismom iz inozemstva.
0  Prihranke na deviznem računu lahko namensko varčujete za novo hišo, 

stanovanje in drugo.
£  Za denar na deviznih računih in nijegovo prosto uporabo jamči država.
9  Dvigi in pologi ter nakazila deviz so mogoči v vsakem času v neomejenem 

znesku.
% S prihranki na vašem deviznem računu lahko razpolagajo tudi vadi najožji 

sorodniki, če jih pooblastite.
UGODNE OBRESTI: brez odpovednega roka 5 «/# v devizah in 1 % v dinarjih;
z odpovednim rokom nad 12 mesecev 7 % v devizah;
z odpovednim rokom nad 24 mesecev 7 % v devizah in 0,5 % v dinarjih.
TAJNOST DEVIZNIH RAČUNOV JE ZAJAMČENA PO ZAKONU.

DOLENJSKA BANKA IN HRANILNICA 
NOVO MESTO

s podružnico v Krškem in ekspoziturama 
v Metliki in Trebnjem

J
D B H

NOVO MESTI

S



Po do lg i in m u čn i b o lezn i je  d o trp e la  n a š a  d ra g a  d o lg o le tn a  s o d e la v k a

m r .  p h .

V A L E N T I N A  K E R Ž A R

s t r o k o v n i  s o d e l a v e c  g e n e r a l n e g a  d i r e k t o r j a  

„ K R K E 66 - t o v a r n e  z d r a v i l .  N o v o  m e s t o

V e s tn o , s k rb n o  in p o ž rtv o v a ln o  s o d e la v k o , ki im a v e lik e  z a s lu g e  za razvo j n a š e g a  
p o d je tja , b o m o  te ž k o  n a d o m e s ti l i .  S p o m in  n a n jo  in na n je n o  d e lo  bo o s ta l  t r a je n .

U p r a v a ,  k o l e k t i v  i n  s i n d i k a l n a  p o d r u ž n i c a  

„ K R K E 66 - t o v a r n e  z d r a v i l ,  N o v o  m e s t o

N ovo m e s to ,  7. a p rila  1970

T E L E V I Z I J S K I

S P O R E D

NEDELJA, 12. APRILA
9.00 MADŽARSKI TV PREGLED (Pohorje, Plešivec — Beograd)
9.28 NAPOVED SPOREDA (Ljubljana)
9.30 NARODNA GLASBA (Zagreb)10.00 KMETIJSKA ODDAJA (Beograd)10.45 MOZAIK (Ljubljana)10.50 OTROŠKA MATINEJA: Tra polio HH 33 Davic. Copperfield, Risanki (Ljubljana)12.15 TV KAŽIPOT (dc 12.35) — (Ljubljana)16.30 GORA — amerišk: film — (Ljubljana j

18.15 NOGOMET. JUGOSLAVIJA — MADŽARSKA — prenos Beograd19.00 CIKCAK (Ljubljana)19.15 NADALJEVANJE NOGOMET- NEGA PRENOSA (Beograd)20.00 TV DNEVNIK (Beograd)20.35 DESET ZAPOVEDi -  humoristična oddaia (Beograd)21.25 VIDEOFON (Zagreb)21.45 ŠPORTNI PREGLED iJRT)22.15 PROPAGANDNA ODDAJA — (Ljubljana)22.20 PRAVICA DO UGANJA — oddaja iz cikla Neobvezno — (Ljubljana22.40 TV DNEVNIK (Beograd)
PONEDELJEK, 13. APRILA
9.35 TV V SOLI (Zagreb)10.30 NEMŠČINA (Zagreb)10.45 ANGLEŠČINA (Zagreb)11.00 OSNOVE SPLOSNE IZOBRAZBE (Beograd)14.45 TV V SOLI — ponovitev — (Zagreb)15.40 NEMŠČINA — ponovitev — (Zagreb)15.55 ANGLEŠČINA — ponovitev (Zagreb)16.10 FRANCOSCINA (Beograd)16.45 MADŽARSKI TV PREGLED (Pohorje, Plešivec) do 17.00 (Beograd)17.50 PRAVLJICA O POLOMLJENI LimCI -  (JRT -  Jubljana)18.06 RISANKA (JRT — Ljubljana)18.15 OBZORNIK (Ljubljana)18.30 LETOŠNJI KIDRIČEVI NA- GRAJENC IN NAGRAJENCI SKLADA BORISA KIDRIČA (Ljubljana19.00 MOZAIK (Ljubljana)19.05 NARODNA IN ZABAVNA GLASBA (Skop e)20.00 TV DNEVNIK (Ljubljana)20.35 Mirko Kovačič: POSVEČENO ANTONU — drama TV Zagreb (Ljubljana)

22.15 SREČANJE Z WITOLDOM GIERSZOM (Ljubljana)23.05 POROČILA (Ljubljana)

TOREK, 14. APRILA
9.35 TV V SOLI (Zvreb)10.30 RUŠČINA (Zagreb)11.00 OSNOVE SPLOSNE IZOBRAZBE (Beograd)14.45 TV V SOLI — ponovitev — (Zagreb)

15.40 RUŠČINA — ponovitev (Zagreb)16.10 ANGLEŠČINA (do 16.40) (Beograd)
17.15 VESELJE V GLASBI: Uver

ture m preludiji (Ljubljana)18.15 OBZORNIK (Ljubljana)18.30 SREČANJE V STUDIU 14 — (Ljubljana)19.00 MOZAIK (Ljufana)
19.05 OTROK NAM KLJUBUJE — oddaja Sodobna vzgoja (Ljubljana)
19.25 VIZUALNE KOMUNIKACIJE— ciklus Estetska vzgoja (Ljubljana)19.41 ISKANJE RAZLAG ZA NE

ZNANE, PREMALO ZNANE BESEDE (Kake bomo uporabljali novi slova. (Ljubljana)19.50 CIKCAK (LJuoljana)20.00 TV DNEVNI 'Ljubljana)20.30 3-2-1 (Ljubljana)20.35 UPOR — japonski cclov. fi)-n (Ljubljana)22.35 VESELJE V GLASBI: Kaj Je to slmfoničnn glasba (Ljubljana)
23.25 POROČILA (Ljubljana) 

SREDA, 15. APRILA
9.35 TV V SOLI (Zagreb)11.00 OSNOVE SPLOSNE IZOBRAZBE (Beograd)17.15 MADŽARSKI TV PREGLED (Pohorje, Plešivec, do 17.30 (Beograd)

17.48 NAPOVED SPOREDA (Ljubljana)
17.50 RAST1MO — od<’ Ja za otroke (Beograd18.30 OBZORNIK (Ljubljana)18.45 OBREŽJE — ocmaja za Italijansko narodn skupino — (Ljubljana)
19.00 MOZAIK (Ljubljana)19.05 VARIETE — zaba/na oddaja (Zagreb)19.20 SVETLOBA ONKRAJ SENCE

— reportaža (Ljubljana)19.50 CIKCAK (Ljubi jia)
20.00 TV DNEVNIK (Ljubljana)

20.30 3—2—1 (Ljubljana)20.35 Kruno Cipci: DOKTOR PETELIN — open (Ljubljana)22.05 NOGOMET: CELTIC : LEEDS UNITED — posnetek (Ljubljana)23.00 POROČILA (Ljubljana)
Drugi spored:
17.20 POROČILA (7afreb)1.30 KRONIKA (Zagr-b)17.45 PROPAGANDN/ ODDAJA — (Zagreb)17.50 RASTIMO (Beograd)18.30 REPORTAŽA (Sarajevo)19.00 PROPAGANDNA ODDAJA — (Zagreb)19.05 VARIET2 (Zagreb)19.20 SKRIVNOST1 MORJA (Za

greb)19.50 TV PROSPEK (Zagreb)20.00 TV DNEVNI" (Zagreb)21.00 SPORED ITALIJANSKE TV

ČETRTEK, 16. APRILA
8.00 APOLLO 13 — pm sprehod po Luni — prer Monaovi- zija (Ljubljana14.45 TV V SOLI — ponovitev — (Zagreb)15.40 NEMŠČINA — ponovitev — (Zagreb)

15.55 ANGLEŠČINA — ponovitev (Zagreb)16.10 OSNOVE SPLOSNE IZOBRAZBE (Beograd)16.45 MADŽARSKI TV PREGLED (Beograd)17.15 VESOLJSKA LADJA APOLLO 13 — prvi sprehod po Luni — posnetek (Ljubllana)
18.15 OBZORNIK (LjuDljana)18.30 ZGODBE S POTOVANJ (Ljubljana)
19.00 MOZAIK (Ljubljana)19.05 ENKRAT V TEDNL (Ljubljana)19.20 ZABAVA VAS JERRY LEWIS (Beograd)19.50 CIKCAK (Ljubljana20.00 TV DNEVNIK (Ljubljana)20.30 3—2—1 (Ljubljana)20.35 H. James: PORTRET NEKE 

GOSPE — nadaljevanje (Ljubljana)
21.20 KULTURNE DIAGONALE: 

Večer z Majakovskim (Ljubljana)
21.50 ZGODBE ZA VAS — serijski film (Ljubljana)22.15 POROČILA (Ljubljana)
Drugi spored:
17.20 POROČILA (Zagreb)17.30 KRONIKA (Zagreb)
17.45 PROPAGANDNA O)'DA J A — (Zagreb)17.50 DALJNOGLED (Beograd)18.30 NARODNA GLA3BA (Skopje)19.00 PROPAGANDNA ODDAJA — (Zagreb)19.05 TV SERVIS (Zagreb)19.20 JERRY LEWIS (Beograd)19.50 TV PROSPEKT Zagreb)20.00 TV DNEVNIK 'Zagreb)21.00 SPORED ITALIJANSKE TV

PETEK, 17. APRILA
10.50 TV V SOLi (Zagreb)12.15 ANGLEŠČINA (Zagreb)14.45 TV V SOLI — ponovitev — (Zagreb)16.10 VESOLJSKA LADJA APOLLO 13 — drugi sprehod po Luni (Ljubljana)17.45 DAVID COPPERFIELD — nadaljevanje (Ljubljana)
18.15 OBZORNIK (Ljubljana)
18.30 GLASBA ZA jTARO IN MLADO (Beograd)19.00 MOZAIK (Ljubljana19.05 POGLED NAPREJ — oddajaV središču pozornosti (Ljubljana)19.45 CIKCAK (Ljubl’ana)20.00 TV DNEVNU (Ljubljana)20.30 3-2-1 (Ljubljana)20.35 DEKLETA S SPANSKEGA TRGA — italiiansk. film — (Ljubljana)22.10 MALO JAZ, MAL T — quiz TV Zagreb (Ljubljana)

23.25 POROČILA (Ljubljana)
Drugi spored:
17.20 POROČILA (Zagreb)17.30 KRONIKA (Zagreo,17.45 PROPAGANDNA ODDAJA — (Zagreb)
17.50 IVANHOE (Zagreb)
18.30 GLASBENA ODDAJA (Beograd)
19.00 PROPAGANDNA ODDAJA — (Zagreb)
19.05 MOZAIK (Sarajevo)
19.50 TV PROSPEKT (Zagreb)20.00 TV DNEVNIK (Zagreb)21.00 SPORED ITALIJANSKE TV

SOBOTA, 18. APRILA
9.35 TV V SOLI (Z.-reb)11.00 OSNOVE SPLOSNE IZOBRAZBE (Beograd)11.30 ODDAJA Z/, PROSVETNE 

DELAVCE (Beograd)

17.40 OBZORNIK (Ljubljana)17.45 PO DOMAČE S TRIOM SLAVKA ŽNIDARŠIČA IN VESELIMI HMELJARJI (Ljubljana)
18.10 Vošnjak: LEPA VIDA -  TV igra (Ljubljana
19.15 MOZAIK (Ljubljana)
19-20 NAROD PISE SODBO SAM— ciklus posvečen razvoju slovenske drža/nos ti (Ljubljana)
19.45 CIKCAK (Ljubljana)20.00 TV DNEVNE; (Ljubljana)20.30 3-2-1 (Ljubljana'20.35 DUNAJ PO NOTAH -  zabavno glasbena oddaja (Ljubljana)21.25 3-2-1 (Ljubljana21.30 REZERVIRANO ZA RISANKE (Ljubljana.)21.50 GEMINUS — serijski film — (Ljubljana)22.45 TV KAŽIPOT (Ljubljana)23.05 POROČILA (Ljubljana)

R A D I O  L J U B L J A N A

VSAK DAN: poročila Ob 5.00,6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.00,18.00, 19.30 in ob 22.00 Pisan glasbeni spored od 4.30 do 8.00.
■ PETEK, 10. APRILA: 8.04Operna matineja. 9.35 Operetne melodije. 10.15 Pri vas doma. 11.00 Poročila — Turistični napotki za tuje goste. 12.30 Kmetijski nasveti— Martin MenceJ: Naj novejša dognanja o donosnosti sadnega drevja oprašenega po čebelah. 12.40Slovenske narodne pesmi. 13.30Priporočajo vam ... 14.35 Naši poslušalci čestitajo in pozdravljajo.15.30 Napotki za turiste. 16.00 Vsak dan za vas. 17.05 Človek in zdravje. 19.00 Lanko noč, otroci! 19.15 Minute z harmonikarjem Avgustom Stankom 20.00 Posnetki z zborovskega festivala v Splitu leta 196920.30 #Top-pops 13«. 21.15 Oddaja o morju bi pomorščakih. 22.15 Besede in zvoki iz logov domačih.
■ SOBOTA, U. APRILA: 8.04 Glasbena matineja. 9.35 Cez travnike zelene. 10.15 Pri vas doma.11.00 Poročila — Turistični napotki za tuje goste. 12.30 Kmetijski nasveti — dr. Miran Brinar: Kako Je z žlahtnenjem gozdnega drevja pri nas? 12.40 Pihalni orkester RTV Ljubljana. — 13.30 Priporočajo vam ... 14.25 Lahka glasba za razvedrilo. 16.00 Vsak dan za vas.17.05 Gremo v kino. 17.45 Jezikovni pogovori. 18.15 Dobimo se ob isti uri. 19.00 Lahko noč, otroci! 19.15 Minute z ansamblom Bratov Avsenik. 20.00 Spoznavajmo svet m domovino. 21 15 Iz zabavnih prireditev. 2.15 Oddaja za naše izseljence.
■ NEDELJA, 12. APRILA: 6.00—8.00 Dobro jutro! 8.05 Radijska

igra za otroke — Smilja Radovan- čev — Popovič: Dogodek v 43. regimentu (prva izvedba). 9.05 Srečanje v studiu 14. 10.05 Se pomnite, tovariši Svetozar Guček: Železniška kolesa se vrtijo. 10.25 Pesmi borbe in dela. 10.45 Naši poslušalci čestitajo in pozdravljajo— vmes ob 11.00 Poročila — Turistični napotki za tuje goste. 13.30 Nedeljska reportaža 13.50 Z novimi ansambli domačih napevov (Vaška godba Maksa Kumra). 14.30 Humoreska tega tedna. — B. Grabnar: Vojna tajna. 15.30 Nedeljsko športno popoldne. 17.30 Radijska igra — Primio Levi: Verzifikator.19.00 Lahko noč, otroci! 19.15 Glasbene razglednice. 20.00 »V nedeljo zvečer« 22.15 Vabimo na ples! — igra Plesni orkester RTV Ljubljana.
■ PONEDELJEK, 13. APRILA:8.04 Glasbena matineja. 9.05 Za mlade radovedneže. 10.15 Pri vas doma. 11.00 Poročila — Turistični napotki za tuje goste. 12.30 Kmetijski nasveti — Andrej Kalan: Na vsak vrt jagode. 12.40 Majhen koncert pihalnih orkestrov. 13.30 Pri poročajo vam . . . 14.35 Naši poslu šalci čestitajo In pozdravljajo 15.30 Glasbeni intermezzo. 16.00 Vsak dan za vas. 17.05 Operni koncert.

18.15 »Signali« 18.35 Mladinska oddaja: »Interna 469«. 19.00 Lahko noč, otroci! 19.15 Minute z ansamblom Maksa Kumra. 20.00 Simfonični koncert orkestra Slovenske filharmonije. 22.15 Za ljubitelje jazza.
■ TOREK, 14. APRILA: 8.04 Glasbena matineja. 10.15 Pri vsa doma. 11.00 Poročila — Turistič

ni napotki za tuje goste 12.30 Kmetijski nasveti — Inž Gvido Fajdiga: Prehod na urejeno pašno košno rabo travinja. 12.40 Od vasi do vasi 13.30 Priporočajo vam . . .14.40 Mladinska oddaja: »Na p. i s kitaro« 15.30 Glasbeni intermez- zo. 16.00 Vsak dan za vas 18.15V torek na svidenje! 19.C0 Lahko noč, otroci! 19.15 Minute z ansamblom Borisa Kovačiča. 20.00 Prodajalna melodij. 20.30 Radijska igra — Vladimir Majakovski: Stenica. 22.15 Jugoslovanska glasba
■ SREDA. 15. APRILA: 804 Glasbena matineja. 9.25 Iz glâ De- nih šol. 10.15 Pri vas doma 12.30 Kmetijski nasveti — Dr. Vilko Masten: Crni palež — nova bolezen vinske trte pri nas. 12.40 Napevi iz Makedonije. 13.30 Priporočajo vam ... 14.35 Naši poslušalci čestitajo in pozdravljajo. 15.30 Glasbeni intermezzo. 16.00 Vsak dan za vas. 17.05 Mladina sebi in vam.19.00 Labko noč, otroci! 19.15 Glasbene razglednice. 20.00 »Ti in opera« — 54 oddaja. 22.15 S festivalov jazza.
■ ČETRTEK, 16. APRILA: 8 04 Glasbena matineja. 10.15 Pri vas aoma. 11.00 Poročila — Turistični napotki za tuje goste. 12.30 .kmetijski nasveti — Dr. Janez Brglez: Kdaj zdravimo netljavo goveao.12.40 Cez polja in potoke 13.30 Priporočajo vam ... 14.40 »Mehurčki« 15.30 Glasbeni intermezzo. 16.00 Vsak dan za vas 18.15 »Morda vam bo všeč«. 19.00 Lahko noč, otroci! 19.15 Minute z ansamblom Mojmira Sepeta. 20.00 Četrtkov večer domačih pismi in na-'e- vov. 21.00 Literarni večer — Lenin.21.40 Glasbeni nokturno.
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V TEM TEDNU VAS ZANIMA MUZEJI, 
GALERIJE, 
RAZSTAVE

tedensK6ledap
Petek, 10. aprila — Marko 
Sobota, 11. aprila — Filip 
Nedelja, 12. aprila — Lazar 
Ponedeljek, 13. aprila — Ida 
Tor uk, 14. aprila — Valerija 
Sreda, 15. aprila — Helena 
Četrtek, 16. aprila — Božislava

Brežice: 10. in 11. 4. danski bar
vni film »Helga in Mihael«. 12. in
13. 4. ameriški barvni film  »Ne 
delaj valov«. 14. in 15. 4. francoski 
barvni film  »Človek iz Marakeša«.

Črnomelj: Od 10. do 12. 4. ame
riški barvni film »Roparji na oba
li«. 14. in 15. 4. italijansko-španski 
barvni film »Sedem revolverjev za 
brat« Mc. Gregor«.

Kostarttievica: 11. 4. ameriški bar
vni film »Seks in samostojno de
kle«. 12. 4. ameriški barvni film  
»Kamelot«.

Krško: 11. in 12. 4. ameriški 
barvni film »Simfonija herojev«.
15. in 16. 4. španski barvni film  
»Zlati metek«.

Metlika: Od 10. do 12. 4. ameri
ški barvni film »Veliki Mac Lin- 
tock«. Od 10. do 12. 4. ameriški 
barvni film »Tarzan na Veliki re
ki«. 15. in 16. 4. angleški barvni 
film »Traper«.

Mirna: 11. in 12. 4. ameriški bar
vni film »Prerija časti«.

Novo mesto: Od 10. do 13. 4. 
ameriški barvni film »Sinovi muš
ketirja«. Od 15. do 17. 4. jugoslo
vanski barvni film »Bitka na Ne
retvi« — POTUJOČI KINO NOVO 
MESTO: Od 17. do 21. 4. m ehiško  
italijanski barvni film »Obračun 
Pecosa«.

Ribnica: 11. in 12. 4. angleško- 
ame riški barvni film »Modesti 
blez«.

Sodražica: 11. in 12. 4. italijan
ski film »Zadnji spopad«.

Šentjernej: 11. in 12. 4. ameriški 
barvni film  »Preplah v iFrecreeku«.

Trebnje: 11. in 12. 4. ameriški 
barvni kavbojski film »Shane«. 15.
4. slovenski mladinski film »Nevid
ni bataljon«.

m n m
Ljubi mami, stari mami, praba

bici Heleni Merliarjevi iz Novega 
mesta, Cankarjeva 5, srčno česti
tajo iz Italije za njen visoki jubi
lej — 85-letraico in za bližnji god. 
ji želijo vse lepo in še mnogo 
zdravih let v krogu imenih dragih 
hčerka Bogica a možem, vnuki
nje Breda z možem, Liljana z mo
žem, Majda. Pravnuka Mirko in 
Fabio ji pošiljata veliko poljubč
kov.

nosf m
Ob izgubi našega dragega moža in 

očeta

STANISLAVA MOŽICA
upokojenega železničarja iz Bošta- 

nja 41 pri Sevnici 
se iskreno zahvaljujemo vsem so
rodnikom, sosedom in znancem, 
ki so mu darovali vence in cvetje 
ter nam kakorkoli pomagali. Po
sebno zahvalo smo dolžni kolekti
vu restavracije Stara pošta iz Rim
skih Toplic, železniški godbi iz 
Zidanega mosta, tov. Zagrajšku 
za poslovilne besede ob odprtem 
grobu ter častiti duhovščini. Se 

enkrat vsem najlepša hvala. 
Žalujoči: žena Nežka, sin Niko in 

hčerka Stanka 
Boštanj, 30. III. 1970

V 78. letu starosti nas je za 
vedno zapustil naš dragi mož, oče 
in stari oče

IVAN HLASTAN
iz Zabukovja nad Sevnico

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, 
sosedom, prijateljem in znancem, 
ki so ga spremili na zadnji potd. 
Zahvaljujemo se gospodu U pniku  
in vsem, ki so z nami sočustvovali 
in nam izrekli sožalje.
Žalujoči: žena Marija, sinovi Fran
ci. Ivan, Stanko, hčerka Micka, 

Ivanka in Milka z družinami

Ob boleči izgubi naše~ drage mame

FRANČIŠKE KLOBČAR, 
roj. GRIČAR

se zahvaljujemo vsem, ki so jo 
spremili na zadrgi poti, ji daro
vali cvetje in vence ter nam izra
zili sožalje. Posebno zahvalo smo 
dolžni zdravniku dr. Božu Oblaku 
za dolgoletno zdravljenje, interne
mu oddelku splošne bolnice Novo 
mesto, čestiti duhovščini, trg. pod
jetju NOVOTEHNA za organizaci
jo pogreba, kolektivu gimnazije 
Novo mesto, SGP Pionir, Gozdne
mu gospodarstvu, Pekariji, pod
jetju LABOD ter pevskemu zboru 
Dušan Jereb iz Novega mesta, vsem  
sosedom iA prijateljem. Vsem za 

vse še enkrat iskrena hvala.
Žalujoče družine Klobčar 

in Pleško.

Vsem zdravnikom in ostalemu 
osebju ginekološko-porodniškega 
oddelka Novo mesto se iskreno za
hvaljuje za ves trud in požrtvo
valnost hvaležna pacientka Rozali. 
ja Zupan iz Ponikev pri Trebnjem.

SLUŽBO DOBI

ISCEM DEKLE ali mlajšo upoko
jenko za varstvo 2-letnega otro
ka in pomoč v gospodinjstvu. 
Nudim hrano in stanovanje; pla
ča po dogovoru. Strmec, Trdi
nova 6, Črnomelj.

IftCEM ZENSKO za varstvo 3-let- 
nega otroka na domu od 6. do 
14. ure. Oglasite se v popoldan
skih urah pri Pavletiču, Mestne 
njive, blok 4.

V SLUŽBO na kmetijo sprejmem  
moškega ali žensko (starost do 
55 let). Preskrbim tudi službo
v tovarni. Zg. Bitnje 23, Zabnica 
pri Kranju.

ISCEM UPOKOJENKO ali starej
šo žensko za varstvo otrok. — 
Marija Zupevec, Žabja vas 103, 
Novo mesto.

ZA LAŽJE DELO na mali kmetiji 
iščemo dekle od 15 let starosti 
dalje v stalno zaposlitev. Ce bi 
se hotela zaposliti v tovarni, ji 
preskrbim tudi dobro službo. — 
Oglasite se na naslov: Janez Tr
kov, Sadinja vas 24, p. Dobrunje 
pri Ljubljani.

TAKOJ potrebujem žensko za var
stvo dveh otrok. Plačam dobro. 
Oglasite se po 15. uri. Kotar, 
Mestne njive 9, Novo mesto.

ISCEM mizarskega pomočnika. — 
Hrana, stanovanje v hiši. Plača 
dobra. Milan Oražem, mizarstvo, 
Ribenska 14, Bled.

3-ČLANSKA družina išče hišno po
močnico. Ponudbe pismeno n« 
naslov: Ciril Veronek, Moškri-
čeva 4. Ljubljana, ali vsak dan 
ustno od 7. do 8. ure.

SPREJMEM dekle, ki ima veselje 
do aranžerstva in delno do gos
podinjstva. Stane Kolman, aran
žer, Bled, Gregorčičeva, n. h.

MIZARSKEGA pomočnika in de
lavca za priučitev sprejmem ta
koj. Plača po dogovoru. Stanova
nje zagotovljeno. Stane Snedec, 
Ljubljana, Bohinjčeva 14, Drav
lje.

ISCEM starejšo žensko ali upoko
jenko za varstvo dveh otrok na 
deželi. Nudim hrano in stanova
nje. Naslov v upravi lista.

ISCEM vajenca oziroma vzamem 
fanta za priučitev. Graverstvo — 
Kečkeš, Novo mesto.

STANOVANJA

ODDAM lepo in veliko sobo sam
skemu dekletu. Plačilo za eno 
leto vnaprej. Naslov v upravi li
sta (796/70).

ISCEM sobo in kuhinjo (lahko 
neopremljeno) v Novem mostu. 
Plačam tudi vnaprej. Naslov v 
upravi lista (804 /70).

MLAD zakonski par išče neoprani 
ljeno sobo v Novem mestu ali 
bližnji okolici. Ponudbe pod »Pla
čam dobro«.

USLUŽBENKA išče opremljeno ali 
neopremljeno sol>o v Novem me
stu. Naslov v upravi lista — 
(816/70).

ODDAM DVE SOBI — opremljeni 
ali neopremljeni. Naslov v upra
vi lista (762 70).

MOTORNA VOZILA

PRODAM fiat 750, kombi IMV i
20.000 km. Janko Predovič, Hrast 
14, Suhor pri Metliki.

PRODAM nov fiat 750 in kam- 
panjolo JEEP Kragujevac r do
brem stanju. Naslov v upravi li
sta (806 /70).

R—10, star 4 leta, 57.000 km, pio- 
dam. Sitar, Glavni trg 5, Novo 
mesto, tel. 21-852.

PRODAM FIAT 600 D. Zagrebška 
7, Novo mesto, ali hotel Metro
pol.

PRODAM AVTO renault R-8 v brez
hibnem stanju. Crtalič, Zagreb
ška 14, Novo mesto.

ZASTAVO 750 — 1963 z radiom — 
prodam za 7.000 din. Koce, Mest
ne njive, blok 9, Novo mesto — 
od 15. ure dalje.

UGODNO PRODAM avto fiat 1300. 
Informacije dobite vsak dan po 
19. uri po telefonu Novo mesto 
21-595.

PRODAM MOPED — dvobrzinec in 
kosilnico Alpino z žetveno na
pravo. Naslov v upravi lista — 
(774-70).

POCENI PRODAM škodo de lux, 
letnik 1968. Naslov v upravi li
sta (778-70).

UGODNO PRODAM limuzino avto 
union DKV 1000 S v brezhibnem 
stanju. Naslov v upravi lista — 
(787-70).

Grm, Adamičeva 67 — telefon 
21-784.

PO UGODNI CENI prodam 
malo rabljeno kosilnico BCS. — 
Alojz Potočar, Dol. Kamence 27, 
Novo mesto.

PRODAM dve mlatilnici z reto in 
trosali. Franc Kastelic, Vrh pri 
Paki 5, Otočec.

PRODAM pomivalno mizo in eno
delno omaro z ogledalom. Kri
stanova 1, Novo mesto.

PRODAM rabljen levi vzidljiv šte
dilnik (dve in pol plošči). Domi
nik Vesel, Šmihel 72, Novo me
sto.

PRODAM SENO, mešano z dete
ljo in otavo. Hrastar, Bršlin 17.

POCENI PRODAM prikolico 5 ton, 
primemo za traktor. Rozman, 
Vodnikova 165, Ljubljana.

PRODAM nov šivalni stroj znamke
■ Phoenox. Naslov v upravi lista 

(765-70).
UGODNO PRODAM premičen elek

trični mlin za mletje pšenice. — 
Naslov v upravi lista (772-70).

UGODNO PRODAM desni štedilnik  
(2 in pol plošči), 2 pečici in 
medeninast kotlič še v dobrem 
stanju, kopalno kad, peč na dr
va in kovaški meh. Naslov v 
upravi lista (775-70).

PRODAM dobro ohranjeno vprež
no kosilnico Bautz z žetveno na
pravo. Skubic, Oslica 7, Muljava

e e h h

PRODAM
SPALNICO z dobro ohianjenlml 

trodelnimi žimnicami in vzmet
nicami ugodno prodam. Ogled 
vsak dan po 15 uri. Miloft Jako- 
pec, Novo mesto, Nad mlini 25.

PO ZELO ugodni ceni prodam 
120-basno klavirsko harmoniko 
znamke VVeltmeister. Oglasite se 
lahko vsak dan pri Viktoriji Ri- 
felj, Nad mlini 7 a (pri Rosto- 
čilu). Novo mesto.

PRODAM ali zamenjam za buko
ve cepanice 2 postelji z žičnimi 
vložki, 2 nočni omarici (češnjev 
les), malo rabljen kuhalnik na 
dve plošči in kuhinjsko omari
co. Godnik, Novo mesto, Trdi
nova 5 b.

PRODAM globok otroški voziček
— odlično ohranjen. Vizjak, Tr
dinova 7, Novo mesto.

PRODAM novo 3-redno harmoniko. 
Interesenti se lahko naročijo na 
naslov: Cveto Križ, Trata 13, Ko-

PRODAM dve otroški postelji *
žimnicami. Veršar, Ragovska 21, 
Novo mesto.

PRODAM kosilnioo alpina z žet
veno napravo in moped T—12. 
Cena 3.000 din. Anton Rozman, 
Kartelievo 7, Mirna peč.

PRODAM traktorsko snooovezalko 
(žetveno napravo) in dvobrazdnl 
ferjrusonov d I u c .  Naslov v upra
vi lista (813/70).

PRODAM malo rabljeno kosilnico 
in obračalnik znamke Bavec in 
grablje Sonce na štiri kolesa. — 
Alojz Žabkar, Grmovlje 2, Škoc
jan.

UGODNO PRODAM posebno lep 
globok otroški voziček — uvo
žen. Marija Udovč, Novo mesto,

PRODAM zazidljivo gradbeno par
celo 500 m iz Trebnjega. Naslov 
v upravi lista (795/70).

KUPIM srednjo hišo z malo zem
lje ali vrtom na deželi v ravni
ni, dobro ohranjeno — izven 
mesta. Pripravljena sem se po
ročiti tudi z lastnikom hiše, sta
rim od 60 do 68 let. Marija 
Marischler, 708 Aalen, Schtltze- 
hveg 16, WUrtt., Deutschland.

ZARADI smrti takoj prodam hišo. 
Gotovina ni takoi nujna. Jožef 
Bevc, Log 58. Boštanj pri Sev
nici.

HIŠO z gospodarskim poslopjem, 
primemo za obrt. in 20 arov ze
mlje v centru Vidma prodam. 
Informacije pri Maksu Marinču, 
Krško. Strma pot 11.

PRODAM HIŠO na Bregu 14 pri 
Kočevju. Oglasite se v Stari cer
kvi 2.

V NEPOSREDNI BLIŽINI Novega 
mesta prodam hišo z lepim vr
tom, nekaj zemlje in 2 ha gozda. 
Ponudbe pod »Lepa lokacija«. ’

PRODAM KOZOLEC — dvojnik, na
4 okna. Martin Rabzelj, Pristava, 
p. Raka pri Krškem.

RAZNO
DVE PALMI (1 m visoki), v lese

nih zabojih, cementne barve — 
rdeč rob, sta bili ukradeni Jo
žetu Bonu, Raka pri Krškem. 
Kdor bi kaj vedel, naj. prosim, 
proti nagradi sporoči na gornji 
naslov.

ZAPRTJE je zelo zoprna nadlega, 
ki vam povzroča bolečine, hkrati 
pa tudi celo vrsto nevarnih bo
lezni. Najučinkovitejše prirodno 
sredstvo je voda DONAT vrelca. 
Zahtevajte jo v svoji trgovini, te 
pa jo dobe v Novem mestu pri 
HM EUNIKU — tel. 21-129, — 
STANDARDU (MERCATORJU) — 
tel. 21-158 in DOLENJKI — tel. 
21 440.

K MODERNI OBLEKI — moderen 
nakit! Dobite ga po naročilu ali 
izbiri pri zlatarju v Ljubljani, 
Gosposka 5 (poleg univerze). — 
Z izrezkom tega oglasa dobite 
10 odstotkov popusta!

BREZPLAČNA bencinska mešanica 
kupcem nove motorne kosilnice. 
Pišite na: Casela Postalo 40, Go- 
rizia (Italija).

Po težki in hudi bolezni nas je 
za vedno zapustila na&a ljuba ma
ma in stara mama

MATILDA RUS
iz Gor. Dobravic 9

Iskreno se zahvaljujemo vsem so 
rodnikom in prijateljem, sosedom, 
vaščanom in znancem za podarjeno 
cvetje in vso pomoč. Posebno se 
zahvaljujemo osebju Onkološkega 
inštituta in ginekološkemu oddel
ku Splošne bolnice v Novem me
stu. Vsem, ki so jo spremili na 
zadnji poti, tovarišu Matkoviču in 
tovarišu Žlogarju za lepe besede 
ob odprtem grobu, organizaciji ZB 
in SZDL ter metliški godbi in 
vsem, ki so nam izrekli sožalje, 
še enkrat naj lepša hvala.
Žalujoči: sinova Tone, Niko, hči 
Ivanka z družinami ter drugo 

sorodstvo

Ob bridki izgubi našega dragega 
moža, očeta, starega očeta in brata

JOŽETA LUKŠETA
iz Velike Brusnice 44 

pri Novem mestu
se iskreno zahvaljujemo sorodni
kom, sosedom, prijateljem, znan
cem za vso pomoč, vsem daroval
cem vencev in cvetja. Posebno za
hvalo kolektivu Hmeljnik in Fran
cu Pavlinu s Potovrha ter gospodu 
župniku, pevcem ter vsem, ki so  

ga spremili na zadnji poti. 
Žalujoči: žena Marija, sin Jože z 
družino, hčerka Fani z družino, 
sin Tone, bratje in sestre ter dru. 

go sorodstvo.

rJoBVESTILA I
Obveščam vse cenjene stranke, 

naj takoj dvignejo svoja oblačila 
zaradi adaptacije lokala. Kemična 
čistilnica Anton Oberč, Novo me
sto.

Obveščam vse stranke, da v naj
krajšem času popravim na domu 
vse znamke šivalnih strojev. Se 
priporočam! Jože Novak, Mestne 
njive, blok 12, Novo mesto.

EKSPRESNO OČISTI oblačila, 
vsakovrstno perilo opere Pralnica 
in kemična čistilnica, Novo mesto, 
Germova 5.

TOPLE KOPELI nudi Javno ko
pališče, Novo mesto, Prešernov 
trg 5.

Gostilna v Beli cerkvi vabi na 
zabavo v nedeljo, 12. aprila. Za je 
dačo, pijačo in ples preskrbljeno. 
Bogat srečolov. Vabljeni!

Cenjene stranke obveščani, da 
sem s 1. aprilom odprla delavnico 
z naslovom »Krpanje tekstilnih 
predmetov«. Popravljanje in krpa
nje oblačil, menjava ščitnega traku, 
krajšanje in daljšanje. Se priporo
čam! Majda Jakobčlč, Partizanska 
cesta 5, Novo mesto.

[HŠEHieE®
Marija Masnik, Orehovica 10 — 

Šentjernej, prepovedujem vožnjo, 
hojo in pašo po vseh mojih par
celah, posebno pa na Bojicah. Kdor 
tega ne bo upošteval, ga bom sod
no preganjala.

Franc Hočevar, Brezovica 9, Sto. 
piče, prepovedujem pašo kokoši 
in vožnjo po moji parceli v Stari 
dolini. Kdor tega ne bo upošteval, 
ga bom sodno preganjal.

Franc Hočevar, Brezovica 9, Sto
piče, opozarjam vse, ki bi karkoli 
kupili od moje žene, ker ni upra
vičena prodajati moje lastnine.

OPOZORIIX>
Opozarjam vse tiste, ki širijo o 

meni razne izmišljotine, da bom 
v bodoče proti vsakemu takemu 
prisiljen sodno postopati. Alojz 
Bohorč, Brestanica — TE.

Prepovedujem vsak prehod ali 
hojo po mojem zemljišču na La
zah. Kdor te prepovedi ne bo 
upošteval, ga bom sodno pregan
jal. Ivan Gorenc, Češnjice 9, Oto. 
čec.

Martin Cvelbar, Celevec 17. 
šmarjeta, prepovedujem vožnjo po 
mojem travniku in mostu v Celev- 
cu. Kdor prepovedi ne bo upošte
val, ga bom sodno preganjal.

Podpisani Polde Saje, Jablan 13,
preklicujem kot neresnične vse 
svoje trditve, ki sem Jih izrekel
o Jožetu Draganu iz Jablana 11 v 
zvezi z njegovim zasebnim življe
njem, in se mu zahvaljujem, da 
Je odstopil od tožbe.

Franc Erjavec, Gor. Suhadol 2, 
Brusnice, prepovedujem hojo živi
ne in podiranje ograje na moji 
parceli na Sadežih. Kdor tega ne 
bo upošteval, da bom sodno pre
ganjal.

Alojz šaseU, Vel. Slatnik 32, No
vo mesto, prepovedujem vožnjo in 
hojo po vseh mojih in odprodanih 
parcelah. Kdor prepovedi ne bo 
upošteval, ga bom sodno preganjal.

Janez Vegelj, Mrtvice 55, I^esko- 
vec pri Krškem, prepovedujem pa
šo kokoši na mojih parcelah na 
Bregu in Podornici. Kdor toga ne 
bo uoošteval, ga bom sodno pre
ganjal.

Aprilsko vreme v 
starih pregovorih

(10. a p r i la )  S vet ’ga 

T ib u rc i ja  p o l je  zeleno, 

dob ra  bo le fn a ,  z rn je  

jekleno.  —  (20. a p r i la )  

K o l 'k o r  dni so žabe  

pred  svetim  J u r je m  re
gljale, to l 'ko  d n i po  

svetim  J u r j i  bodo m o l
čale.  —  (30. a p r i la )  Dež  

p red  v e l ik i t ra v n o m  t i 
sto noč: p r id e  dob ra  

leVna v pomoč.  —  Pre-  

zgodej top lota: potlejš-  

n ja  m rz lo ta !  —  M ali-  

tra v n a  če grm i,  slane  

več se bati ni.  —

LUNINE MENE 

13. 4. )  ob 16.44 
21. 4. ®  ob 17.21 
28. 4. ob 18.18

N E  H O D I  D O M O V  B R E Z

BREZPLAČNO!
Vsa vodstva muzejev in 

galerij', vse prireditelje 
gledaliških, koncertnih in 
dragih predstav, vse orga
nizatorje razstav, nasto
pov in društvenih zabav s 
kulturnim programom 
prosimo, naj nam vsak te
den do ponedeljka spore
če dan, uro, kraj in kra
tek spored njihovih pri
reditev za 10 'dni vnaprej. 
Brezplačno jim bomo v 
četrtkovi številki objavili 
ta sporočila v naših novih 
rubrikah o prireditvah. 
Ne pozabite, čas je do po
nedeljka!

O g la šu jte  
v D o l.  l is tu !

DOLENJSKI MlIZEJ V NOVEM 
MESTU s kulturnozgodovinskim, 
arheološkim oddelkom ter oddel
kom NOB je odprt vsak dan, ra
zen ponedeljka, od 9. do 13. ure, 
ob sredah pa tudi od 17. do 19. 
ure. — Poleg stalnih muzejskih 
zbirk (arheološka, zgodovinska in 
NOB) sta v galeriji odprti tudi dva 
umetniški razstavi:

v veliki dvoram razstava »AKVA
RELI IN OLJA« slikarja Petra Ada
miča. Razstava je odprta od 7. do 
21. aprila 1970;

v mali dvorani razstava »40 A- 
MERISKH GRAFIK«. Razstava ja 
odprta od 9. do 19. aprila 1970.

Med tednom ogled razstav od  
9. do 15. ure, ob sredah tudi od 
16. do 19. ure. Ob sobotah in ne
deljah od 9. do 13. ure.

MUZEJ IZGNANCEV V BRESTA- 
NICI je odprt ob sredah in sobo
tah od 15. do 17. ure in ob ne
deljah od 10. do 17. ure.

BELOKRANJSKI MUZEJ v Met
liki je odprt vsak dan od 8. do 14. 
ure, ob nedeljah pa od 9. do 12. 
ure.

SLOVENSKI GASILSKI MUZEJ
v metliškem gradu je odprt ob 
istem času kot Belokranjski muzej.

POSAVSKI MUZEJ V BREŽICAH 
je odprt vsak dan od 8. do 12. 
ure, v popoldanskem času pa ob 
torkih in petkih od 14. do 16. ure.

GALERIJA KRŠKO: do 17. apri
la razstava karikatur Bineta Rog
lja. Razstava je odprta vsak dan 
od 10. do 12. ure in od 15. do 18. 
ure.

KOČEVSKA KNJIŽNICA je od
prta tako: oddelek za odrasle ▼  
ponedeljek in četrtrek od 9. do 11. 
ure, v sredo in petek od 14. do 19. 
ure; mladinski oddelek v ponede
ljek od II. do 13. ure v torek od 
14. do 19. ure, v četrtek od 11. do
14. ure in v soboto od 9. do 12. 
ure.

GLEDALIŠČA, 
KONCERTI 

IN PREDSTAVE
KOSTANJEVICA: 11. aprila ob

19.30 gostovanje Mestnega gledali, 
šča ljubljanskega z dramo »Zlata 
mladina« Igrajo Torkarja. Gosto
vanje sodi v okvir prireditev XV. 
dolenjskega kulturnega festivala v 
Kostanjevici.

ŠOLSKA SKUPNOST ▼  Breži
cah igra danes zveče ob 20. url 
igro C&loletti »Strogo zaupno« — 
sodobna burka.

PROSVETNI DOM BREZICE:
16. aprila ob 20. uri O’Neellć 
sodobna komedija »Bosa v parku«
— gostovanje Slovenskega ljud
skega gledališča iz Celja. — 18. 
aprila ob 20. uri Karavana m la
dih pevcev. Nastopajo pevci iz
6 hrvaških in iz brežiške občine.

Podjetje »INTEREUROPA«
mednarodna špedicija in transport 
K O P E R

r a z p i s u j e  prosta delovna mesta za

VEČ VOZNIKOV 
TOVORNIH VOZU

P o g o j  za sprejem je zahteva, da je kandidat 
voznik kategorije C—E, da ima opravljen izpit za 
kvalifikacijo voznika tovornih vozil in da ima naj
manj tri leta prakse, poseben pogoj pa je še 
poskusno delo šest mesecev.

Pismene ponudbe pošljite kadrovski službi podjetja 
INTEREUROPA, Koper, Vojkovo nabrežje št. 32, 
najkasneje v 15 dneh po objavi tega razpisa.

DOLENJSKI LIST
LASTNIKI IN IZDAJATELJI: občinske konference SZDL 

Brežice, Črnomelj, Kočevje, Krfcko, Metlika, Novo mesto, 
Ribnica, Sevnica in Trebnje. v

UREUUJE UREDNIŠKI ODBOR: Tone Go&nik (glavni l n  

odgovorni urednik), Ria Bačer, Slavko Dokl, MiloA Jakopec, 
Marjan I^gan, Marija Pad ovan, J ode Primc, Jože Splihal, 
Jožica Teppey, Ana Vitkovič in Ivan Zoran. Tehnični urednik: 
Marjan Mo&kon.

IZHAJA VSAK ČETRTEK — Posamezna številka 1 dinar 
— Letna naročnina 49 dinarjev, polletna naročnina 24,50 di
narjev, plačljiva vnaprej — Za inozemstvo: 100 dinarjev oz.  

8 ameriških dolarjev (oe. ustrezna druga valuta v tej vred
nosti) — Tekoči račun pri podružnici SDK v Nqvem mestu: 
521-8 9 — NASLOV UREDNIŠTVA IN UPRAVE: Novo mesto, 
Glavni trg 3 — PoStnl predal 33 — Telefon (068 ) 21-227 — 
Nenaročenih rokopisov ln fotografij ne vračamo — Tiska 

CGP »Delo« v Ljubljani

l


