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Portugalka 
je odlična

Metliška vinska klet ima 
približno 12 vagonov por- 
tugalke, ki je letos po kva
liteti in količini najboljša 
v zadnjih nekaj letih. Za
druga je imela okoli 60 
ton lastnega pridelka, osta
lo so odkupili od kmetov. 
Letršnja portugalka ima 
kar 18 stopinj sladkorja, 
zanjo pa je veliko zanima
nja. Klet jo daje gostin
cem po 4.80 din liter, v 
drobni prodaji pa zahteva
jo 5.50 din.

OB POSVETOVANJU V CELJU

Vloga kmetijskega tiska
Celjski p osvet  kmetijskih novinarjev Jugoslavije  
je š e  posebej poudaril pomen kmetijskih listov  

in pokrajinskih glasil, ki imajo velik vpliv

Hrvatska premagala 
Slovenijo

V počastitev občinskega prazni
ka brežiške občine so se na Ča
težu spet pom erili najboljši ju 
goslovanski tekmovalci v m oto 
krosu. Na ■ stezi se je  kosalo 23 
tekmovalcev, ki so v treh vožnjah 
prevozili 30 krogov. Med posamez
niki je  bil najboljši Jože Zupin 
iz Tržiča, drugi pa ,e bil Vlado 
šah iac  iz Zaboka. Rezultat 220:218 
aa H rvatsko. Gledalcev okrog 1500.

V. PODGORŠEK

Tri dni je bilo v minulera 
tednu Celje z okolico gosti
telj kmetijskih novinarjev Ju
goslavije, ki so se sestali z 
namenom, da obnovijo delo 
sekcije kmetijskih novinar
jev, izmenjujejo medsebojne 
izkušnje ter si ogledajo kme
tijstvo v tem delu Slovenije. 
Posveta se je udeležil tudi 
Mirko Lackovič, član komisi
je za kmetijsko politiko pri 
CK ZKJ, ki je razložil pri
prave na prvo sejo zvezne 
konference ZKJ, ki bo obrav
navala kmetijstvo.

Na posvetu so še posebej 
poudarjali pomen specializi
ranih kmetijskih listov' ter 
pokrajinskih glasil, ki imajo 
največji vpliv na našo vas in 
kmečkega človeka. Kmetijske 
novinarje čaka v prihodnje

še posAno zahtevno delo, ko 
bo treba konkretno in kritič
no spremljati uresničevanje 
sprejete kmetijske politike, v 
ta namen je potrebno večje 
sodelovanje uredništev, stro
kovno izpopolnjevanje, po
gum in znanje, s katerim 
edino lahko časnikarji še v 
večji meri postanejo sotvor- 
ci politike.

Po uradnem prvem dnevu 
je sledil ogled obratov kme
tijskega kombinata Žalec, 
preurejenih kmetij v občini 
Mozirje ter še nekateri drugi 
obiski in razgovori z domači
mi gospodarstveniki. V pe
tek, 16. oktobra, sta jugoslo
vanske kmetijske novinarje 
sprejela, tudi inž. Milovan Zi
dar, član IS SRS, ter Zvone 
Dragan, predsednik komisije 
za družbeno-ekonomske od
nose ter ekonomsko politiko 
pri CK ZKS. M. LEGAN

Trebanjcr v Studiu 14
Vaški aktiv ZM Joško Pri

jatelj-Slobodan iz Panike v je 
17. oktobra v Ljubljanskem 
studiu 14 na RTV zmagal v 
tekmovanju »Spoznavajmo 
svet in domovino«. Na tekmo
vanju/ so sodelovali še mla
dinci iz Postojne, Hrastnika, 
Raven na Koroškem in iz 
Murske Sobote. Odgovarjali 
so na vprašanja »Vse o Slo
veniji«. Zbrali so 15 točk in 
tako postali prvi finalisti.

I BREŽIŠKI OKTOBER
28. oktobra, za praznik občine, bodo sredi Bre

žic slovesno odprli novo osnovno šolo, ponos me
sta, staršev, organizacij in vseh prebivalcev. Tudi 
družbene službe dobivajo razcvetajoče se gospo
darstvo v brežiški občini in novi osnovni šoli v 
Brežicah bo sledila obnova še  drugih šol. Za 28. 
oktober, slavnostni dan Brežic in brežiške občine, 
prisrčno čestitamo vsem prebivalcem občine in 
jim želimo kar največ novih uspehov pri nadaljnji 

^  graditvi socializma!

W Na sliki: veseli varovanki v brežiškem
otroškem -vrtcu, ki bosta prihodnjo jesen že 
stopili v novo osnovno šolo (Foto: Jožica 

(9 Teppey). Več o brežiškem prazniku: v da-
f /  nasiljih DOLENJSKIH RAZGLEDIH.
(m _ _ _ _ _ _ _  _

PRED XVII. SVETOVNIM PRVENSTVOM V GIMNA
STIKI — Na XVII. svetovnem prvenstvu v gimnastiki 
»e j«* v Ljubljani zbralo več sto najboljših telovadcev 
sveta. Danes bodo v tekmovalno areno stopili prvi 
telovadci in telovadke, med njimi tudi naša izbrana 
vrsta s svetovnim prvakom MIROM CERARJEM na 
čelu. Na sliki — naš mladi telovadec VRATIČ plava 
nad konjem. Posnetek je z generalke pred svetovnim
prvenstvom v Ljubljani. (Foto: Slavko Dokl)

POGUMNO ODPRETI VRATA SOSEDOM IN SVETU

Spodbuda medsebojnemu povezovanj
Franc Popit s e  je srečal s  predstavniki kmetijskih organizacij in političnim  
aktivom Posavja -  Samoupravni dogovori bi lahko odpravili mnoge težave  

v gospodarstvu -  Potrebna je večja pripravljenost za sodelovanje

ZAHTEVAJTE
PROSPEKTE!

inles
I r ib n ic a j

TELEFONI

87-068
87-099

OKNA VSEH VRST

VRATA — SOBNA, 
BALKONSKA 

VHODNA 
IN GARAŽNA

PRODAJA NA KREDITI

Popit in Hočevar v Loškem potoku
Minuli četrtek popoldan sta obiskala Loški po

tok v ribniški občini predsednik CK ZKS France Po
pit in predsednik komisije za organiziranost in raz
voj ZK pri CK ZKS Janez Hočevar.

Po kratkem postanku v So- | 
dražici, kjer so ugledna go
sta sprejeli predstavniki ob
čine in družbenopolitičnih 
organizacij, so prišli v Loški 
potok ob 17. uri. Najprej sta 
si tov. Popit in Hočevar v 
spremstvu domačinov ogleda
la gradbišče nove šole, kate
re gradnja bo veljala okrog 
pet milijonov dinarjev, nared 
pa naj bi bila do konca pri
hodnjega leta. Tov. Popit se 
je živo zanimal za podrobno
s t  o gradnji in pohvaM pri
zadevnost domačinov..

Srečanje potoških komuni
stov 1 gostoma iz Ljubljane je 
bilo nadvse prisrčno. Tov.
•Popita in Hočevarja so po 
ogledu gradbišča povabili na 
sestanek svoje krajevne orga
nizacije. Predsednik se je še 
posebno*' prisrčno pozdravil z 
najstarejšim potoškim ko
munistom, 84-letnim Jožetom 
Mohorčičem; čeprav slabo vi
di in skoro nič ne slišd, red
no prihaja na vse sestanke 
organizacije. F. GRIVEC

Predsednik CK ZKS Franc Popit se je minuli te
den dva dni zadrževal v Posavju. V torek je obiskal 
sevniško in krško občino. V sredo se je. mudil v Bre
žicah. Zjutraj si je ogledal rastlinjake AGRARIE, na 
Čatežu, od koder se je nato odpeljal na Bizeljsko. 
Ustavil se je v novi vinski polnilnici Kmetijske za
druge in si ogledal bizeljski grad.

Ob vrnitvi v Brežice so ga 
v Prosvetnem domu pričaka
li predstavniki kmetijskih or
ganizacij iz vseh treh posav
skih občin. Tovariš Popit se 
je zanimal, kako se kmetij
ska podjetja povezujejo med

seboj in usklajujejo razvojne 
programe, kakšen je odnos 
do zasebnih kmetov in kak- 
šea odmev doživljajo s<tališča 
centralnega komiteja o kme
tijstvu v občinah.

Predstavniki AGRARIE iz 
Brežic, AGROKOMBINATA v 
Krškem”, obrata Sloven.ja-vi- 
no in KZ Bizeljsko so gosta 
seznanili s težavami kmetij
stva v družbenem in zaseb
nem sektorju. Franc Buko-

(Nadaljevanje na 3. str.)

SPREHOD PO TOVARNI CELULOZE. Predsednik CK ZKS Franc Popit (na levi) 
je prejšnji teden obiskal tudi Krško. V CELULOZI se je pogovarjal o proizvodnji 
in ceni časopisnega papirja tudi z direktorjem tovarne papirja v Krškem Janezom  
Rošker jem  (desno). (Foto: Jožica Teppey)

Prezgodnji sneg
Včeraj z ju tra j se je  pretežni del 

širše Dolenjske s Spodnjim  Po
savjem vred zbudil pod taukim  
pokrivalom  prvega snega. Snežiti 
je začelo v torek zvečer med dež
jem; medtem  ko je  okoli polnoči 
med Višnjo goro in Ivančno gori
co divjal pravcati zimski m etei, 
so dobili do ju tra  belo kapo tudi 
Gorjanci, Sremič nad Krškim, 
vrhovi nad M irenA o dolino. Bi
zeljsko in Pišece, m edtem ko je 
po dolini Save te r pod Bohorjem 
in Lisco sneg pokril vse kraje, 
ki leže 300 metrov nad dolinam i. 
Tudi Kočevski Rog je‘ bil vet t 
belem, v Reli krajini pa po niži
nah snega ni bilo.

Prezgodnji sneg. ki je  ponekod 
še srečal zadnje grozde na b ra j
dah, nas je  opomnil na ozim nico,_ 
drva in druge skrbi, ki jih  p rina-' 
ša pozna jesen.

Ivan Molan 
državni prvak

Babičev varovanec in uče
nec Ivan Molan iz Krškega je 
ponovno dokazal, da je tre 
nutno najboljši jugoslovanski 
speedway vozač, saj je  na 
treh tekm ovanjih osvojil 44 
točk. Zmagal je v Svetozare- 
vu, Ljubljani in M ariboru. 
Končni vrstn i red: 1. Molan
44, 2. Perko 40, 3. Kocuvan 
31 (oba AMD G ornja Radgo
na) itd. Mladinec Mrgole iz 
Krškega pa »i še z dvema 
drugim a tekmovalcema deli 
16. do 18. m esto. V imenu 
našega uredništva in vseh 
športnikov čestitam o Ivanu 
Molanu xa odličen uspeh!

L. HARTMAN

Obiskovalce polharske raz
stave, ki je bila od 10. do 
18. oktobra v Domu teles
ne kulture v Kočevju, je  
že pri vhodu presenetiL 
domiselni kip vraga, ki 
polhe pase. Kipec je delo 
samouka — kiparja, sli
karja in rezbarja Viktorja 
K obole iz Šalke vasi, ki 
smo ga bralcem našega 
lista pred leti že predsta
vili. (Foto: Jože Primc)

Motorist mrtev
V soboto, 17. oktobra, ob 18.15 

je  v prom etni nesreći, ki se je  
zgodila na tre tjerazredni cesti v 
Dolenjskih Toplicah, izgubil živ
ljenje Franc Saje z Drganjih Sel. 
Zaletela sta  se z Jožetom Kučkom 
iz Opčin pri Dolenjskih Toplicah, 
voznikom pony expresa, ki je  do 
bil hude poškodbe in so ga odpe
ljali v novomeško bolnišnico. Kuč
ko se je  pripeljal po desni s tran i 
cest« proti St iži. Saje pa napzoti 
po levi stran: ces 'e .

OD OKTOBRA 
DO 1. NOVEMBRA

Nekako od 25. oktobra 
do 1. novembra nestal
no s pogostnimi pada
vinami in ohladitvijo, 
v ostalem pretežno lepo 
vreme.



tedenski
mozaik

Zakon o manj razvitih
Avstralska cenzura je ne- 

davne prepovedala prodajo 
treh knjig: »Prizadevanja
Francozinj«, »Nežnost v P°m 
stelju  in »Najprej jaz, po
tem ti«. Prepoved je uteme
ljila z varovanjem javne 
morale. Toda v parlamentu 
je neki poslanec protestiral 
proti prepovedi in pojasnil, 
da prva knjiga piše o fran
coski kuhinji, druga o tem, 
kako zabavati bolnega otro
ka, tretja pa razlaga pravila 
tenisa. Avstralski listi pišejo, 
da so ob tem zabeležili *naj• 
bučnejši smeh v zgodovini 
avstralskega parlamenta« . . .  
Osrednji kitajski dnevnik 
»Zen Min 2i Bao« je te dni 
poskrbel za senzacijo. Na pr
vi strani je objavil veliko fo
tografijo Mao Ce Tunga, ki 
kadi cigaro. Cilj fotografije 
je, pokazati Kitajcem, da je 
njihov vodja še vedno zdrav 
in trden . . .  Na kongresu bri
tanskih sindikatov je delegat 
Robert Edwards izjavil. »Bri
tansko gospodarstvo je po
dobno 4)laku s tremi razre
di. V prvem se vozijo bankir
ji, industrialci in finančniki, 
v drugem državni uradniki in 
v tretjem delavci. Kadar vlak 
med potjo obstane, tedaj pot
nike iz prvega razreda prosi
jo, naj ostanejo na svojih 
mestih, onim iz drugega raz. 
reda predlagajo, naj nadalju
jejo potovanje peš, potnike 
iz tretjega razreda pa popro
sijo, naj izstopijo in začno 
porivati vlak« . . .  Ko' je bil 
podpredsednik sovjetske vla
de Kirilin na obisku v Fran
ciji, se je navduševal nad 
francoskimi siri in dejal, da 
bo doma predlagal proizvod. 
njo nekaterih novih vrst si
rov po vzorcu francoskih. 
Eden od francoskih gostite
ljev ga je ob tem opozoril: 
»Ne pozabite, kaj je de Gani
le rekel Brežnjevu: težko je 
vladati državi, ki ima 285 vrst 
sirov!« . . . V  New Vorfcu je 
v starosti 85 let umrla neka 
Valerie Crown. Zdravniku, ki 
jo je  zdravil celih petdeset 
let, je zapustila poln kovček 
Ko ga je odprl, je v njem 
našel vse recepte. katere ji je 
napisal v 50 letih — m niti 
eden M bil izrabljen . . .

Pomoči republike naj bi bile v bodoče deležne  
predvsem občine Lenart, Lendava, Ljutomer, 
Gor. Radgona, Murska Sobota, Šentjur pri Celju, 

Šmarje pri Jelšah, Trebnje in Ormož

Skupščina SR Slovenije je 
poslala vsem občinam v raz
pravo osnutek zakona o po
speševanju manj razvitih ob
močij v SR Sloveniji.

Osnutek zakona je precej 
kratek, saj šteje komaj 13 
členov. Kljub temu pa ob
ravnava vrsto perečih vpra
šanj, katerih uresničitev bo 
pomenila bistveno izboljša
nje položaja manj razvitih 
območij v naši republiki.

V osnutku je zapisano, da 
se za manj razvita območja 
štejejo tiste občine, ki izpol
njujejo vsaj dva izmed treh 
pogojev, ki so: narodni do
hodek na prebivalca do 5000 
dinarjev, da imajo več kot 
40 odstotkov kmečkega pre
bivalstva in zaposlujejo 
manj kot 20 odstotkov pre
bivalstva. Upoštevajo se sta
tistični podatki za leto 1970.

Po teh merilih naj bi bile 
deležne pomoči v skladu z 
omenjenim zakonom občine 
Lenart, Lendava, Ljutomer, 

' Gornja Radgona, Murska So
bota, Šentjur pri Celju, 
Šmarje pri Jelšah, Trebnje 
in Ormož.

Katere občine bo zakon ob
ravnaval kot manj razvite,

TELEGRAMI
NEW YORK — Predsednik zvez

nega izvršnega sveta M itja Ribičič, 
ki vodi jugoslovansko delegacijo 
na slavnostnem  zasedanju OZN, je  
imel doslej v New Vorku številna 
srečanja in pogovore s tu jim i d r 
žavniki. Razen tega je  obiskal tudi 
m esto Philadelphijo, k je r si je  
ogledal kulturne, zgodovinske in 
gospodarske znam enitosti m esta.

BONN — Sovjetsku zveaa in Za
hodna N em čija s ta  se začeli po 
gajati o tem , da  bi Sovjetska 
zveza v ZR Nemčiji odprla svojo 
banko. V vsej zgodovini Sovjetske 
zveze bo to  njena prva banka v 
neki kapitalističn i deželi.

BANGKOK — Bivši burm anski 
p rem ier TJ Nu, ki je  zadnje čaee 
živel v em igraciji v T ajlandu, se 
je  skrivaj vrnil v B urm o. Poro
čajo, da misli organizirati p a rti 
zansko gibanje pro ti sedanjem u 
režimu generala Ne Vina.

bo dokončno ugotovil na pod
lagi podatkov republiški izvr
šni svet. Te ugotovitve bodo 
veljale za obdobje do leta 
1375.

Qsnutek zakona pravi, da 
je skrb za razvoj manj raz
vitih občin predvsem njiho
va stvar, republika pa bo po
magala pri gradnji infra
strukturnih objektov, ki so 
pomembni za gospodarski in 
socialni razvoj manj razvitih 
območij. Pomagala bo z dav
čnimi in s kreditnimi olajša
vami za gospodarske organi
zacije in posameznike, ki vla
gajo dvoja sredstva v gospo
darske dejavnosti, pomemb
ne za razvoj teh območij. Re
publika naj bi po osnutku 
zakona tudi sofinancirala iz
delavo investicijskih in razr 
vojnih programov.

še naprej bo republika, če 
bo zakon sprejet v predlože
nem besedilu pospeševala raz
voj manj razvitih območij 
tudi z dopolnilnimi sredstvi: 
po eni varianti za izobraže
vanje in zdravstveno zaščito, 
po drugi pa še za razvoj 
kmetijstva. »SR Slovenija 
priznava v okviru sredstev 
svojega proračuna (varianta: 
ter kreditov, ki jih v ta na
men najame) uporabnikom 
kreditov za investicije v nove 
objekte ali za • razširitev in 
modernizacijo obstoječih go
spodarskih objektov, ki so 
pomembni za gospodarski 
razvoj manj razvitega ob
močja, beneficiranje obrest
ne mere, če ni tako benefi
ciranje za posamezne vrste 
investicij določeno z drugi-' 
mi predpisi, in sioer z zne
skom, ki ustreza največ raz
liki med 3-odst. obrestno me
ro, ki jo sioer zahteva za 
dani kredit banka po kredit
ni pogodbi« je dalje rečeno 
v osnutku zakona. Vendar se 
beneficirana obrestna mera 
priznava samo za graditev no
vih ali za razširitev obstoje
čih gospodarskih objektov,

tm  '

S'
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NOVA DRŽAVA — Otočje Fidži v Tihem oceanu, ki je bilo doslej britanska 
kolonija, jc postalo neodvisna država in 127. članica OZN. Ob razglasitvi neodvis
nosti so bile v glavnem mestu Suvi velike slovesnosti, na katerih so izvolili tudi 
najlepšo Fidžijko in jo kronali za »miss neodvisnost«. Na sliki je kronanje naj
lepše državljanke najmlajše države.

ki so v skladu s sredhjeroč- 
nim planom družbenega raz
voja Slovenije in z regional
nimi plani raztvoja manj raz
vitih območij.

V osnutku zakona o manj 
razvitih območjih je tudi za 
pisano, da lahko republika 
podaljša odplačilne roke »a 
posojila kmetijskim organi
zacijam na manj razvitih 
območjih.

Republika naj" bi po ome
njenem osnutku sodelovala 
pri financiranju investicijskih 
in razvojnih programov s svo
jimi sredstvi do največ po
lovice sredstev.

To so najpomembnejša do
ločila osnutka težko pričako
vanega zakona o manj raz
vitih območjih Slovenije, ki 
bodo bržkone deležna živah
ne razprave, saj že sedaj ka
že, da se s posameznimi do
ločili ne strinjajo vsi,

T. ŠTEFANEC

1 tedenski notranjepolitični pregled - tedenski notranjepolitični pregled

M PREDSEDSTVO ZKJ O PO
LITIČNEM POLOŽAJU — Predsed
stvo ZKJ je v pete* razpravljalo o 
predlogu sklepov o aictualnem po
litičnem položaju in nalogah ZK. 
Zelo odkrita razprava je  opozorila 
na številne odprte probleme v naši 
družba in na njihove korenine. Med 
drugim so razpravljavci opozorili, 
da se naše gospodarstvo zadnji čas 
giblje v smeri, za katero je značil
na vedno večja inflacija, vse večji 
zunanjetrgovinski primanjkljaj in 
padec naraščanja proizvodnje. Ni 
pa dobro, da so delovni ljudje pre
pričani, da gre vse dobro, razen da 
cene preveč naraščajo in da bi bilo 
vse dobro, če bi država tukaj 
posredovala. Vzroki naših težav 
so  namreč mnogo globlji in zaple
teni. Tako je v dokumentih, ki se 
pripravljajo za konferenco ZKJ, 
treba jasno pokazati na vire infla
cije, pri čemer je zlasti očitno, da 
sm o več potrošili, kakor smo sploh 
proizvedli. Gospodarstvo tudi ne 
bo m oglo dlje časa resneje napre
dovati, če ne bomo uredili nekate
rih odprtih političnih problemov, 
ker le-ti vplivajo na gospodarsko  
aktivnost. Razpravi j alci so med 
drugim opozorili na to, da so se  
stvarne samoupravne pravice v zad
njem  času celo zmanjšale in da 
prihajajo v ospredje tipične proti- 
samoupravne sile, v katerih osnovi 
je  stališče, da je samoupravljanje 
m ogoče zožiti na svobodni trg in 
kolikor mogoče sam ostojne delov
ne organizacije, ki jih vodijo sku
pine strokovnjakov. Opozorili so, 
da se je nujno potrebno lotiti pro
grama temeljnega uravnovešenja 
gospodarstva, seveda z uporabo ne
posrednih ukrepov, ki naj zaustavi
jo  negativne težnje. Prav tako pa 
je  treba izpopolniti politični si
stem, zlasti še vlogo federaoije ter

odnose med federacijo in republi
kami.

■  POSVET EKONOMISTOV —
Prejšnji teden je  bilo v Ohridu po
svetovanje gospodarskih znanstve
nikov o najbolj kritičnih proble
mih v našem gospodarstvu. Večina 
razpravljalcev je  kot poglavitni pro
blem navedla neizenačene pogoje 
gospodarjenja, zaradi česar nekate
ri kolektivi izkoriščajo druge. Dr. 
Aleksander Bajt pa je poudaril, da 
je za današnji gospodarski položaj- 
značilna visoka stopnja inflacije, 
kakršna je bila leta 1964, preden 
sm o uvedli gospodarsko reformo.

■  SZDL O ZAMEJSKIH SLO
VENCIH — Predsedstvo in izvršni 
odbor republiške konference SZDL 
sta v petek razpravljala o vpraša-

Neuravnovešeno
gospodarstvo

njih slovenskih narodnostnih skup
nostih v Italiji, Avstriji in na Mad
žarskem. Razprava je ugotovila, da 
je dosežen nedvomen napredek pri 
uveljavljanju pravic teh skupnosti. 
Med vprašanji, ki še niso dovolj 
zadovoljivo urejena, pa so omenja
li predvsem notranjo uzakonitev 
mednarodno dogovorjenih pravic 
za slovenske skupnosti v teh treh 
državah.

■  PRED PROSLAVO OZN — V
Idriji bo to soboto in nedeljo re
publiška proslava 25-letnice Organi
zacije združenih narodov. Pričaku
jejo, da bo ob tej priložnosti obi
skalo Idrijo več tisoč mladincev,

članov klubov OZN iz vse Slove
nije.

■  KARAVANA BRATSTVA IN 
ENOTNOSTI — V ponedeljek prejš
nji teden se je 650 bivših pregnan
cev, predstavnikov družbenopolitič
nih in delovnih organizacij, kultur
nih ustanov ter članov mladinske 
in taborniške organizacije odpelja
lo s posebnim vlakom na obisk v 
Kraljevo, Ćuprijo, Svet ozare vo in 
druge kraje v Srbiji, kamor so 
Nemci nasilno preselili v drugi sve
tovni vojni mnoge Slovence. Ta Ka
ravana bratstva in enotnosti je bila 
povsod v Srbiji prisrčno in gosto
ljubno sprejeta. Karavana se je 
vrnila v Maribor v soboto.

■  PRENIZKI OTROŠKI DO
DATKI — Socialno-zdravstveni zb6r 
zvezne skupščine je prejšnji teden 
obravnaval izvajanje splošnega za
kona o financiranju družbenega 
varstva otrok in o otroškem dodat
ku. Pri tem so smatrali, da je nuj
no povečati otroške dodatke, ki so 
že nekaj let enaki. Število upravi
čencev do otroškega dodatka se je 
zmanjšalo od 1,5 milijona v letu 
1966 na 873.000 v letu 1969. Tudi 
sredstva za izplačevanje otroških 
dodatkov se zmanjšujejo. Leta 1966 
so izplačali za otroške dodatke v 
naši državi 1,6 milijarde dinarjev, 
leta 1969 pa nekaj več kot milijar
do.

■  VEC SPLAVOV KOT ROJ
STEV — V Jugoslaviji imamo let
no kakih 200.000 rojstev in kakih 
300.000 prekinitev nosečnosti. Kar 
21 odstotkov žensk, ki so prekinile 
nosečnost, je m lajših od 18 let. Ti 
podatki opozarjajo, da bi bilo nuj
no potrebno z zakonskimi določili 
predpisati, v kakšnih primerih in 
po kakšnem postopku naj bi zdrav
niki odobravali prekinitve noseč
nosti.

tedenski zunanjepolitični pregled
Generalna skupščina OZN 

je v bistvu že sprejela zelo 
pomemben načrt za hitrejši 
razvoj držav v razvoju. Znano 
je, da se visoko razvite drža
ve vse hitreje razvijajo in ved
no bolj bogatijo, medtem ko 
države v razvoju ne morejo 
napiedofvati tako hitro in po
stajajo v primerjavi z boga
timi vse bolj revne. V sve
tovnih merilih postaja pre
pad med bogatimi in revnimi 
vse bolj globok. V OZN so

tem, da so za zaostalost dr
žav v navoju krive zahodne 
države, ne pa Sovjetska zve
za. Upajmo, da bosta vendar
le tudi obe velesili spoznali, 
da je hitrejši razvoj držav v 
razvoju v korist vsega sveto 
in torej tudi njuno.

V začetku meseca so pri
padniki majhne skupine 
skrajnežev v Kan; % ki se 
imenuje Fronta za osvobodi
tev Quebecka, ugrabili britan
skega diplomata Crossa, čez

dosegli sporazum, da se bo z ' nekaj dni pa še ministra za
novim letom 1971 začelo dru
go desetletje razvoja, katere
ga glavni cilj bo zagotoviti 
hitrejši gospodarski napredek 
držav v razvoju.

V ta namen bodo pozvali 
vse razvite države, naj naj
kasneje do konca leta 1972 
zmanjšajo ali odpravijo vse 
omejitve za uvoz surovin in 
polizdelkov iz držav v razvo
ju. od leta 1972 ali najkasneje 
od leta 1975 pa naj bi vse 
razvite države začele plačeva
ti en odstotek svojega bruto 
nacionalnega dohodka za po
trebe držav v razvoju. Na ta 
način bi v prihodnjem deset
letju lahko dosegli, da bi go
spodarstvo držav v razvoju 
naraščalo letno za šest od
stotkov s čimer bi se posto
poma začel manjšati prepad 
med razvitimi in nerazvitimi 
državami.

Gre za izredno pomembno 
politično odločitev, kajtl^vae 
večja razlika med bogatimi in 
revnimi na svetu je stalen 
vir nevarnih kriz in zapletov. 
Ce hočemo, da bi se naš svet 
razvijal kolikor toliko mirno 
in urejeno, je  nujno zaustavi
ti naraščanje razlik med bo
gatimi in revnimi. Prav zato 
je sklep generalne skupščine 
tako pomemben, čeprav se bo 
za njegovo uresničenje treba 
še močno boriti. Dve največji 
in najbogatejši državi — ZDA 
in Sovjetska zveza — ga nam
reč nočeta sprejeti. ZDA pra
vijo. da še ne vedo, kdaj bo
do lahko začele plačevati en 
odstotek svojega bruto naci
onalnega dohodka. Sovjetska 
zveza pa pravi, da ga sploh 
ne bo plačevala. To razlaga s

delo v vladi pokrajine CJuebec 
Laporta. Zahtevali so pol mi
lijona dolarjev odkupnine, iz
pustitev 23 njihovih pristašev 
iz kanadskih zaporov in leta
lo, s katerim bi lahko odlete
li na Kubo. Kanadska vlada 
ni takoj pristala na pogoje, 
ampak se je začela pogajati. 
Tod v nedeljo je policija na- 
šla truplo ministra Importa, 
ki so ga ugrabitelji ubili.

zamisel
Vsa zadeva je povzročila v 

Kanadi silno razburjenje. 
Vlada je razglasila izredno 
stanje, ukinila nekatere de
mokratične svobodščinc in se 
z vsemi silami lotila lova na 
ugrabitelje. Ne glede na to, 
kako se bo vse končalo, mo
ramo žal spet ugotoviti, da 
take oblike nasilja, kot s« 
ugrabljanje letal in ljudi, vse 
bolj prodirajo v nas, že 
itak nemirni in razburkani 
svet. Navadno se fakih metod 
poslužujejo majhne skupine 
skrajnežev, ki sicer ne mo
rejo računati na uspeh svojih 
prizadevanj In ki nimajo širše 
podpore javnosti. Z ugrabit
vami si pridobijo slavo, kakš
ne politične koristi in — de
nar. Navadno nastopajo v 
imenu takih ali drugačnih po
litičnih ciljev in med njimi 
je veliko takih, ki so res 
iskreno predani svoji politič
ni misli. Toda s takim nači
nom boja zanjo navadno o- 
grožajo življenja popolnoma 
nedolžnih ljudi in pogosto 
prestopajo tiste meje, ki boj 
za politične cilje ločijo od 
kriminala.

Nasilje nad nedolžnimi di- 
riki in Aziji zatrta . Toda zdaj so plomatl, državniki in letalski-
zabeležili nov izbruh t« nevarne nii potniki se kot kuga širi
bolezni v Tur&l]i, k je r je  obolelo p g  svetu in če se ne bo kma-

NKW VORK — Sovjetska vesolj
ca Andrijan Nikolajev in V italij 
Sevastjonpv sta dopotovala na 
desetdnevni obisk v ZDA. Povabila 
Ju Je am eriška agencija za vesolj
ska raziskovanja NASA 

ANKARA — Svetovna zdravstve
na organizacija je nedavno sporo
čila, da je epidem ija kolere v Af-

že okrog tisoč Hudi.
PEKING — K itajski p tem ier Ču 

En Laj bo v kratkem  odpotoval 
na obisk v nekatere arijske, af
riške in e v ronske dišave. Zaenkrat 
Se niso sporočili, katare  države bo 
obiskal.

lu posrečilo najti učlnko\itih 
protiukrepov, utegne povzro
čiti veliko zmedo tako v po
sameznih državah, kot v med
narodnem življenju.

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



DOLARSKE BILANCE:

Novo mesto: izvozniki in pol
IMV za 16,2 odstotka nad planiranim izvozom

Novomeška občina neza
držno veča svojo izvozno bi
lanco: septembra jo je indu
strija naše občine povečala 
za . 2,416.081' dolarjev. Izvoz
v tem mesecu je bil za 17 
odstotkov večji kot lanskega 
septembra. Industrija motor
nih vozil je izvozila za
1,187.552 dolarjev svojih iz
delkov, vse na konvertibilno 
področje. Njen izvoz je za 
137 odstotkov večji kot lani 
septembra.

Krka je  izvozila za 804.227 
dolarjev izdelkov, Novoles 
za 290.378, Novoteks za 
88.432 in Labod za 38.848. 
Po več mesecih je spet izvo
zila Industrija obutve — za

NOVO V ZAD
NJIH DNEH

Turistična sezona je prav
zaprav končana. Kopalci se 

n bodo preselili v pokrite ba
zene termalnih zdravilišč in 
v odprti bazen v Cateških 
Toplicah, ki je bil pred nekaj 
leti še prava senzacija kot 
tretji evropski bazen te vr
ste, zdaj pa so se ga posebno 
Zagrebčani že čisto navadili.

Medtem ko se turisti in 
izletniki pripravljajo na zim
sko kopanje, turistični in go
stinski delavoi pregledujejo 
rezultate končane sezone in 
študirajo* kako bo prihodnje 
leto. Turizem je šel na Do
lenjskem letos v klasje, saj 
je običajno zmanjkovalo po
stelj. Nekaj novih motelov — 
grosupeljski, kočevski, grad
nja garni hotela na Otočcu, 
nekatere preureditve gostišč
— to naj bi bili poroki, da 
bo prihodnje leto še boljše. 
Zavedati se je namreč treba, 
da bo gosta potrebno zadrža
ti, ga z gostoljubjem in' kva
litetnimi uslugami pripraviti, 
da bo prišel k nam tudi pri- 
hodnjič. Skrivnost uspešne 
poslovnosti je prav v tem.-

884 dolarjev. Na zahodno 
tržišče je industrija novo
meške občine v septembru 
izvozila za 1,885.616 dolarjev 
izdelkov.

V devetih mesecih tega leta 
se je izvoz v primerjavi z 
lanskim povečal za 64,2 od
stotka, na konvertibilno po
dročje pa celo za 107 odstot
kov. Skupna vrednost je zdaj 
16,745.035 dolarjev, IMV pa 
je v njej udeležena z 9,327.470 
dolarji. Krka je izvozila za 
4,297.470 dolarjev, Novoles za 
2,158.489, Novoteks za 602.128, 
Labod za 298.082, Kremen za 
59.439 in Industrija obutve 
za 1.560 dolarjev. Na kon
vertibilno področje je indu
strija novomeške občine v de
vetih mesecih tega leta iz
vozila za 14,508.435 dolarjev 
svojih izdelkov. Izvozne na
črte so izpolnili doslej sko
raj 90-odstotno, IMV pa je 
že za 16,2 odstotka nad pred
videnim izvozom.

J. S.

Obrtno kovinsko podjetje iz Dobove poznajo širom po Sloveniji po jeklenih 
konstrukcijah za velike industrijske obrate. Ko je kolektiv lani ob tem času slavil 
desetletnico obstoja, je tudi zase napravil streho. Delu v pokritih delavnicah in 
nakupu mehanizacije se ima zahvaliti za letošnje velike uspehe. Podjetje se je 
uvrstilo po porastu prometa na vrh lestvice v občinski obrti. Prihodnje leto bo 

. promet dosegel že milijon dinarjev — Za praznik izreka kolektiv prisrčne 
čestitke vsem občanom. (Foto: Mirko Vesel)

KAKO POMAGATI NERAZVITIM

„Prekleto, z besedami ne morem zidati!"
Približno tako se je pridu

šal delavec z veliko družino. 
Stanoval je v hlevu podob
nem brlogu, v podjetju pa so 
ga na njegove prošnje za kre
dit za gradnjo hiše odprav
ljali z lepimi besedami.

Nekaj podobnega je z ne
razvitimi območji v Sloveni
ji. Z lepimi besedami iz do
sedanjih razprav si ne more
jo pomagati. Do zdaj so bili 
edini, ki so pomagali z voljo 
za stvarno pomoč vsaj na na
šem koncu, trgovci. Podjetja 
SLOVENIJALES, COSMOS, 
2ITO, COMMERCE m PRE
HRANA so na ta ali oni na- ' 
Čin ob združitvah in v poslov- *, 
nem sodelovanju pomagala 
nekaterim našim podjetjem. 
Naložb kapitala iz proizvod-

BETI pojasnjuje
K članku, objavljenem 

na metliški strani v Do
lenjskem listu 8. oktobra 
z naslovom »Nekateri kre
diti so zanka za vrat«,' da
je tovarna BETI nasled
nje pojasnilo:

»Ne gre ocenjevati me
ril l»ank pri dodeljevanju 
posojil metliškim podjet
jem po enem kopitu. Taka 
ocena nam lahko samo 
škoduje pri bankah, po
sebno če jo izreče občin
ska skupščina in jo objavi

tisk. Dolžni smo povedati, 
da do danes tovarna BETI 
še ni imela težav s kredi
ti in moramo biti bankam 
muh se haležni, ker so nam 
vedno rade odobrile, kre
dite, zaprošene seveda na 
podlagi skrbno izdelanih 
elaboratov, treznih razvoj
nih načrtov in v skladu z 
našo kreditno sposobnost
jo. S tem so banke nrino-  
mogle k hitrejši rasti na
šega podjetja in h krepit
vi gospodarstva v metli
ški občini.«

nje v razvitejših območjih, v 
proizvodnjo pri nas, š^. ved
no pogrešamo.

Nerazvitim se da pomagati 
na več načmov. zelo dobro se 
zavedamo tega, da bi bilo 
napak pričakovati strice, ki 
bodo pritekli k nam z vreča
mi, polnimi denarja, in nam 
ga natresli za gradnjo tovarn, 
zato ker smo reveži. Narobe 
bi bilo, če bi pričakovali tak
šno pomoč, in narobe bi bilo 
tudi, ?ko bi nam jo kdo dal 
na tak način. Najboljši način 
in rešitev sta v poslovnem in 
proizvodnem sodelovanju, na
nju pa morajo biti vezane nar 
ložbe. Za dober vzgled tistim, 
ki morda oklevajo, naj bodo 
ISKRINE tovarne in obrati 
na našem koncu, ki so, opra
vičili naložbo in se lepo raz
vijajo z nemajhno prizadev
nostjo naših ljudi.

Več drugih poti in načinov 
za pomoč nerazvitim Je  ome
nila resolucija skupščine SRS, 
omenjeni pa so bili v raz
pravah v Gospodarski zbor
nici SRS in v raznih drugih 
organih. Nekaj najpomem
bnejših bomo našteli lepo po 
vrsti.

Ni slučaj, da so nerazvita 
območja zvečine nedotaknje
na ter polna naravnih lepot, 
zelo primerna za razvoj turiz
ma. Pri nas pa, žal, prav tam 
ni vode . . .  Turistična območ
ja (Neodkrita!) v Spod. Po
savju, v Beli krajini in tudi 
na ožjem Dolenjskem nima
jo vodovodov, ki so pogoj za 
razvoj turizma. Dobre asfalti-

Spodbuda medsebojnemu povezovanju
(N adaljevanje s 1. s tr.)

vinsky je na kratko povzel 
junijske sklepe medobčinske
ga sveta Posavje o teh vpra: 
šanjih.

Prane Popit je predlagal, 
naj bi se v kmetijstvu ven
darle bolje organizirali in po
iskali skupne interese, ki 
vežejo posamezne organizaci
je. Mnoge težave v panogi bi 
iahko odpravili s samouprav
nimi dogovori kmetijci med 
s®boj ali pa v povezavi s tr 
govino. V Posavju se ta po
vezava ni posrečila. Vsak 
se ubada s svojimi skrbmi, 
?*a skupno reševanje pa ne 
najdejo pravega pristopa. 
Prane popit je opozoril pri
sotne, naj računajo s tem, da 
se bo vprašanje racionalnosti 
gospodarjenja za to panogo 
še bolj zaostrilo.

Proti večeru istega dne se

je predsednik Popit s  s p r e m 
ljevalcema Francem Šetin
cem in Zvonetom Draganom 
v hotelu Turist srečal s poli
tičnim aktivom Posavja. V 
pogovoru so sodelovali tudi 
direktorji nekaterih rvajvečjih 
gospodarskih organizacij na 
tem območju.

Sekretar medobčinskega ko
miteja Franc Bukovinsky je 
za uvod podal izčrpno gospo
darsko sliko Posavja, mesto 
pokrajine v Sloveniji in nje
ne težnje po skladnejšem raz
voju v republiki. Povedal je, 
da živi v Posavju 70,000 ljudi 
in da se jih 38 odst. še ved
no preživlja s kmetijstvom. 
Število zaposlenih nazaduje. 
Obrazložitev Bukovinskega so 
udeleženci dopolnili v razpra
vi. Iz nje je dihalo prepriča
nje, da Posavje ni deležno 
zadostne pozornosti repub
like.

Franc Pop:t je priporočil 
čvrstejšo regionalno poveza
nost in pozval prisotne k 
enotnosti. Predlagal je večjo 
medsebojno odprtost in odpr
tost pokrajine navzven! Ko 
je govoril o pomenu integra
cije, je dejal, da morajo biti 
odnosi pošteni na obeh stra
neh in da tu niti prisiljevanje 
niti jemanje samostojnost-: ni 
umestno. Sistem samouprav
ljanja moramo utrjevati ta-' 
ko, da bo krepil velike go
spodarske tvorbe, da pa pri 
tem ne bo nihče prikrajšan 
za "svoje pravice. Svojo raz
pravo je Popit zaključil z op
timistično ugotovitvijo o vti
sih z dvodnevnega obiska v 
posavskih občinah. Dejal je, 
da so ga obiski v delovnih 
kolektivih prepričali o tem, 
da območje napreduje in po
gumno obračunava z zaosta
lostjo. JOŽICA TEPPEY

rane ceste so drugi pogoj. 
Oboje skupaj pa je hkrati 
tudi osnova za morebitni raz
voj industrije.

Dobre ceste pomenijo lju
dem v odročnih krajih zelo 
veliko. Približajo jih svetu, 
od katerega so bili doslej pre
več odmaknjeni, mladim

Lovci dobili dom 
na Plešivici

Člani lovske družine Pleši
vica iz -Suhe krajine so , v 
nedeljo, 18. oktobra, odprli 
nov lovslti dom na Plešivici, 
obenem pa so razvili lovski 
prapor. Pokroviteljstvo nad 
tem lepim lovskim praznikom 
v Suhi krajini je sprejel de
lovni kolektiv novomeške to
varne zdravil Krke. Na 
slovesnosti, so govorili in 
poudarili prizadevnost tam
kajšnjih lovčev: Mioljub Pe- 
trovič, Franjo Bulc, Marjan 
Simič in Franc Jarc. Po uia- 
dnem delu prireditve se je 
razvilo prijetno lovsko ve
selje.

Podgorje dobi no
ve prostore

V ponedeljek, 19. oktobra 
so končno le zasadili prvo 
lopato na novem gradbišču 
mizarstva Podgorje iz Šent
jerneja. Proizvodna dvorana 
bo zgrajena do sredine pri
hodnjega leta, f/ njej pa bo 
nekaj več kot 3.000 m2 proiz
vodnih prostorov. Zaposle
nost se bo v novem obratu 
znatno povečala, ravno tako 
pa tudi brutoprodukt podjet
ja. /

f*  • • VV

Sejmišča
Zanimanje za pujske

Na sejmišču v Novem me
stu je bilo 19. oktobra 898 
pujskov. Tokrat je bilo kup
cev precej. V 627 primerih je 
bila kupčija sklenjena. Mlaj
še pujske so plačevali po 
150 do 200 din, večje pa po 
210 do 480 din.

Sejmišče v Brežicah
V soboto, 17. oktobra, so 

lahko kupci pujskov na bre
žiškem sejmu izbirali med 
966 prašički. Pokupljenih je 
bilo 829. xManjši so veljali 
10 do 10.50 dinarjev kilo
gram, večji pa 7.50 do 8 din 
kilogram.

olajšajo pot do zaposlitve, v 
zaostale, odročne kraje pa 
bodo prinesle vsaj odmev ve
likega življenja, ki teče v sve
tu. Nič čudnega torej, če 
prebivalci najbolj nerazvitih 
območij na zborih volivcev in 
na sestankih SZDL že dlje 
časa odločno ponavljajo za
htevo po boljših cestah.

Dobra cestd pomeni tudi 
to, da se bo šolarček, ki mo
ra zdaj marsikje še vedno po 
5 ali 6 in več kilometrov da
leč peš v šolo, tudi pozimi, 
lahko vozil vse leto z avto
busom. Zazrite se v oči os- 
novnošolčku ki kot prepla
šen ptiček raca v šolo po ko
lovoznem klancu, na katere
ga je morda slučajno 
zaneslo vaš avtomobil, in pre
plašen gleda čudo na štirih 
kolesih, s katerim se pelje
te! Takšnih otrok je še veli
ko in praV nič niso krivi te
ga, da so se rodili daleč od 
velikih mest!

(Nadaljevanje prihodnjič)

Odbojkarski jubilej v 
Novem mestu jp obudil pe
kočo rano: novomeški
šport namreč ne napredu
je, saj se skoraj nikjer ne 
more več prebiti v sloven
sko ligo. Ni še dolgo tega, 
ko so odbojkarji igrali ce
lo med najboljšimi jugo
slovanskimi ' klubi!

Posebno ig pe z žogo, 
športi torej, kjer je med 
gledalci največ zanimanja, 
ki pa potrebujejo tudi naj
več denarja, največ spo
sobnih organizatorjev in 
končno tudi največ volje 
in vaje, ne gredo in ne 
gredo. Zal ni nič kaj boljši 
položaj drugje na Dolenj
skem: samo rokometaši in 
rokometašice Brežic m 
Ribnice igrajo v slovenski 
ligi.

Da bi bili Dolenjci manj 
talentirani za šport, kot 
drugje, je kaj malo ver
jetno. Zajec tiči v drugem 
grmu; medtem ko v dru
gih krajih odgovornim ni 
žal denarja, časa in moči 
za napredek posameznih 
športov, pri nas pač na to 
gledamo zviška, ne dajemo 
denarja. Temu primerni so 
tudi uspehi oziroma ne
uspehi.

Kjer se morajo klubi iz 
dneva v dan ubadati s fi
nančnimi težavami, kjer ni 
(plačanih) trenerjev, ki bi 
imeli popolnoma proste 
roke, tam pač ni prave vo
lje do dela. Kdor si v da
našnjih športnih prizade
vanjih ne more privoščiti 
najboljših priprav, veliko 
tekem za’trening, kdor ni
ma denarja za osnovne po
trebščine, temu mora biti 
jasno, da zanj v močnejši 
konkurenci'ni mesta. Od- 
—> Dolenjci izbiramo naj- 
ločitvi sta pač samo dve 
večkrat cenejšo.
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Kmetijski nasveti

Bakterijsko gnojilo
Skoraj štiri petine ozračja, ki obdaja zemljo, sestavlja 

plin dušik, ki ga poznamo tudi kot eno najvažnejših gno
jil. Velika količina tega plina v zraku pa rastlinam kaj 
malo koristi, ker jim ni dostopna. Da rodijo sad, jim mo
ramo dušik dodajati v obliki gnojila.

|  Samo posebne bakterije imajo sposobnost pre. 
tvarjati dušik iz zraka v tako obliko, v kateri ga lahko 
použijejo tudi rastline. Te drobnoživke po imenu *baccilus 
radicicola pomenijo za biologa posebno zanimivost, za po
ljedelca pa zelo koristno praktično pridobitev, ki se je 
mnogi niti ne zavedajo.

Omenjene bakterije se naselijo samo na koreninah de. 
telj in drugih stročnic. Z njimi živijo v posebni odvisnosti, 
v posebnem sožitju. Omogočajo, da rasto detelje na zem
lji, ki ni pognojena z dušičnimi gnojili; celo tako je, da do. 
dajanje teh gnojil ovira njih rast in razmnoževanje. De
teljam torej ni priporočljivo gnojita z dušičnimi gnojili.

g  Ce so se bakterije že naselile na koreninah, spo
znamo to po drobnih gomoljčkih, vidnih s prostim oče. 
som. Bakterije v njih rastejo, se večajo, dokler ne dozo- 
rijo, razpadejo in jih rastline použijejo ter s tem dobijo 
tudi dušik, ki so ga bakterije dobile iz zraka. Nekaterih 
bakterij pa rastline ne morejo prebaviti, zato ostanejo' v 
zemlji, da lahko tudi v kasnejših letih »okužijo« drugo ali 
isto stročnico, ki pride na njivo.

Vsak poljedelec pozna pomen tega zanimivega pojava, 
ne da bi vedel, zakaj je tako. Vsakomur je znan ugoden 
vpliv detelje na rodnost. Drobne bakterije na rdeči detelji, 
na primer, lahko vežejo tudi do 300 in več kilogramov du
šika iz zraka, to pa je toliko kot 1200 kg nitromonkala. _ 

|  Nič čudnega torej, če so »izumili« tudi gnojila, se- 
stavljena Iz samih »dušičnih« bakterij. Ta gnojila dodaja
mo zemlji, na kateri že dolgo niso rasle stročnice in kjer 
obstaja nevarnost, da teh bakterij ni več v zemlji. Taki 
gnojili sta nitragin in azotobakterin, ki jih v svetu, pa 
tudi pri nas, že precej uporabljajo. Pol kilograma nitra- 
gina primešamo semenu in z njim zagotovo »okužimo« 
hektar veliko njivo. Inž. M. LEGAN



ZAUSTAVITI MORAMO NEUGODNA GOSPODARSKA IN POLITIČNA
GIBANJA

Zakaj je tovariš Tito predlagal ustanovitev predsedstva -  Kakšna naj bo 
vloga federacije -  Kako potrošiti toliko, kolikor zmoremo -  Kako zatreti 

korupcijo ter omejiti inflacijo -  Kaj naj dela Zveza komunistov
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Tovariš Marinc, na seji 
centralnega komiteja so 
bile dane nekatere zelo za
skrbljujoče ocene ekonom
ske in politične situacije. 
Izražene so bile tudi v u- 
vodnem referatu, v kate
rem je tovariš Popit dejal, 
da bi nadaljevanje seda
njih gibanj slej ko prej 
privedlo celoten družbeno 
ekonomski in  politični si
stem  v krizo. Vprašali bi, 
kako naj po tej kritični 
razpravi in po zaskrbljujo
čih mnenjih najbolj odgo
vornih ljudi ocenimo seda
nji gospodarski in politič
ni položaj, oziroma kaj 
storiti v Sloveniji in Jugo
slaviji, da se zaustavijo ne
kateri močno negativni 
procesi v gospodarstvu in 
politični praksi, ki smo 
jim  priča.

Predvsem se mi zdi, da po
ložaja ne bi sm eli preveč dra
matizirati, čeprav je zaskrb
ljujoč. Narediti moramo vse, 
da se spremenijo sedanje po
litične razmere v Jugoslaviji 
in da se zaustavijo skrajno 
neugodna gospodarska giba
nj#- V tem  trenutka so nam 
potrebni odkriti in zelo odgo
vorni razgovori o sedanjem  
položaju, o vzrokih za seda
nje stanje, in potrebna je do
sledna ustvarjalna akcija.

Poudarjam, da pot do enot
ne akcije ni enostavna. O- 
pravka imamo z realnimi ma
terialnimi interesi, ki v re
publikah in pokrajinah ob
stajajo in ki jih pogojuje 
različna razvitost, ki je seve
da pogojena že zgodovinsko.

Odločni dogovori v jugoslo
vanski skupnosti so se začeli. 
Potrebni so v gospodarstvu, 
v politiki' in še posebej fede
raciji kot naši samoupravni 
in državni skupnosti. Mislim, 
da razvoj demokracije, med
nacionalnih odnosov in sa
moupravljanja zahteva spre
membe, ki naj odpravijo se
danjo precejšnjo neučinkovi
tost, zlasti v naši federaciji.

Kakor veste, je boj za po
trebne spremembe, ki pred
stavljajo pogoj za nadaljnji 
razvoj v mednacionalnih od
nosih, pričel pravzaprav to
variš Tito skupno s tovari
šem  Kardeljem in ostalimi. 
Predlagal je ustanovitev pred
sedstva skupščine SFRJ, ki 
naj postane nekak kolektivni 
politično izvršni organ naše 
federacije oziroma zvezne 
skupščine. Prevladuje m ne
nje, da je to pogoj, da se za
čnem o v Jugoslaviji resno 
dogovarjata in razreševati pe
reča vprašanja, za katera 
družbeni, politični in gospo
darski odnosi terjajo odgovo
re.

Vsa politična vodstva re
publik, predvsem pa najširši 
krog delovnih ljudi, vidijo v 
sedanji akciji tovariša Tita 
še nekaj, kar je po mojem  
mnenju pomembnejše od se
danje gospodarske situacije. 
Gre namre za to, da si že se
daj oblikujemo osnove naše 
ureditve za daljše obdobje. 
Osebno sodim, da so naši lju
dje ponovno deležni velikega 
in nesebičnega dejanja tova
riša Tita in da z zadovolj
stvom  sprejemajo njegove 
predloge.
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Pri sedanjih aktualnih 
nalogah dajete torej pred
nost spremembam v poli
tičnem sistem u pred rešit
vami v ekonomskem siste
mu?

V nekem pogledu že! Te 
spremembe so pogoj ostalim, 
oziroma potrebna je pravza
prav vzporedna akcija, in ta 
je v teku. Gre namreč za to, 
da ponovno ovrednotimo od
nose in skupne interese med 
narodi in narodnostmi oziro
ma republikami.

O tem ne bi govoril pod
robno, omenim naj le tisto, 
kar se mi zdi poglavitno. Ne 
gre za temeljne spremembe 
v naši ustavni ureditvi, gre 
za prilagoditev sedanje vloge 
federacije, ki mora izhajati 
po mojetp mnenju iẑ  dveh 
načelnih predpostavk. Prvič: 
temeljna skupnost je nacio
nalna oziroma republiška; na
loge federacije so zato prene
sene oz. zavestno odstopljene 
pravice, ki jih republika zara
di skupnih interesov prenaša 
na federacijo. Drugo tem elj
no izhodišče pa Je, da je fede
racija skupnost jugoslovan
skih narodov, ki se borijo za 
samoupravni socializem. Gre 
torej za skupni nacionalni in 
razredni politični interes vseh 
jugoslovanskih narodov in v 
tem je pravzaprav posebnost 
naše federacije. Na teh splo
šnih osnovah moramo izpo
polniti vlogo federacije, zla
sti pa razčistiti na tej osnovi 
tudi materialne odnose.

Kar zadeva reformo, se mi 
zdi, da moramo brez okleva
nja k osnovnim problemom. 
Osnovni problemi pa so: več
ja odprtost tržišča ter uve
ljavljanje tržnih zakonitosti 
in v tem  okviru več dogovar
janja, družbenega usmerjanja 
in planiranja; zlasti pa se mi 
zdi potrebno, da uskladimo 
naše želje z realnimi možno
stmi. Trošim o več, kot zmo
remo. In drugič: izpopolniti

Objavljam o razgovor, k i 
ga je za poslušalce Radia 
Ljubljana pripravil n jihov  
sodelavec Peter Bregar. V 
oddaji »Aktualnosti doma  
in po svetu« 8. oktobra  1970 
je  spraševal sekretarja  cen
tralnega kom ite ja  Zveze ko 
m unistov  Slovenije ing. An
dreja Marinca o trenutnem  
gospodarskem  in politič
nem  položaju v naši državi 
in republiki.

in dokončno se moramo po
govoriti o nekaterih sistem 
skih vprašanjih, ki so vezana 
zlasti na naslednje srednje
ročno obdobje. Mislim, da se 
bomo o teh vprašanjih dogo
vorili v najkrajšem času. Raz
govori že tečejo.

Pred nami je tudi prva kon
ferenca ZK Jugoslavije, ki bo 
dala možnost, da se na poli
tični osnovi resno pogovori
mo in dogovorimo za tisto, 
kar je v tem trenutku najpo
m embnejše. In poleg vpra
šanj političnega sistem a so 
prav gotovo najpomembnej
še zahteve, da zaustavimo se
danje negativne težnje na go
spodarskem področju.

Korupcijo in druga kazniva 
dejanja moramo preganjati. 
V ta namen se, kolikor vem, 
pripravljajo tudi dodatni 
predpisi. Za to imamo držav
ne organe. Potrebna pa je tu
di zavestna borba subjektiv
nih sil tako v gospodarstvu 
kot na drugih nivojih.

Vzroki za takšno stanje pa 
po mojem niso samo v sla
bostih bodisi ekonomskega 
sistem a ali pa predpisov. 
Spričo nestabilnosti in po
manjkanja blaga se seveda 
povečujejo m ožnosti za tak
šne negativne pojave, kot so 
korupcija in ostala kazniva 
dejanja.

Rad bi ob tej priložnosti o- 
pozoril še na nekaj. Mi ima
mo kljub vsej kritiki in sla
bostim  sistem , ki ga imenuje
m o tržno gospodarstvo. Pro
izvajalci se obnašajo kot bla
govni producenti. Izkorišča
jo skratka možnosti, ki jim  
jih nudi tržišče. To pa po mo
jem mnenju ni slabost in ta
ko njihovega početja ne sm e
mo istovetiti, kot pogosto de
lamo, z resnično korupcijo in 
s tistim, kar imenujemo kaz
nivo dejanje.

Omenil sem tudi spod
bujanje inflacijskih teženj 
v samih podjetjih. Gre 
pravzaprav za nekakšno 
splošno m iselnost in se v 
tej miselnosti podjetja pač 
morajo obnašati po neki 
logiki, kakršno narekujejo 
splošni tokovi.

Da, toda takšna logika nas 
lahko vodi v absurd in prav 
gotovo ni v dolgoročnem inte
resu tako posameznika, kot 
proizvajalnih skupnosti. Mi
slim, da moramo v odločno  
akcijo na obeh nivojih, to se 
pravi v republiki in federaci
ji — na področju sistem a ter 
na področju potrošnje v go
spodarstvu in družbenih služ
bah. v

V tej zvezi: veliko je 
prigovorov na račun spod
bujanja inflacijskih teženj 
v samih podjetjih, nadalje 
na račun špekuliranja in 
korupcije v podjetjih, kar 
je postalo skoraj že vsak
danjost. V čem vidite mož
nost za odpravo takega 
stanja v osnovnih nosilcih  
našega gospodarskega raz
voja, ko sistem  po drugi 
strani sam sili k nereform- 
skim oz. nepoštenim tež
njam in obnašanju.

daj sprejel predlog delov
nega načrta na zadnji seji.

Koncept našega dela sloni 
na dveh temeljnih izhodiščih. 
Prvič, na kontinuiteti dela. Po 
šestem  kongresu in prvi seji 
konference ZKS je CK opra
vil prav gotovo obsežno delo. 
Nekatere sedanje napore po
enostavljeno ocenjujejo, kot 
da se borimo z mlini na ve
ter. Mislim pa, da smo ideo
loški fond vendarle obogatili, 
da je  pri njegovem snovanju 
sodelovalo mnogo komunistov 
in široka javnost, saj smo 
vsa gradiva objavljali. To pa 
ni ničevo delo. Kajti ob na
stajanju političnih ocen in 
sklepov se gradi zavest, da 
se spoznanja in sklepi dova
jajo kot lastni. To delo bomo 
nadaljevali javno in demokra
tično.

Drugo izhodišče našega pro
grama in dela pa je, da 
vodstva bolj obrnejo k tako 
imenovani bazi, da akcijsko 
konkretiziramo in preverja
mo sprejeta stališča. ZK Je 
politična organizacija som iš
ljenikov, ki mora politični 
proces speljati do kraja in 
zato tudi do slehernega čla
na. Zato nam je potrebna idej
na in akcijska enotnost, ta 
pa je danes mogoča, ker ima
mo osnovo, imamo idejni 
fond, na katerem se lahko di
ferenciramo, da bi prišli do 
enotnosti.

Tovariš Marinc, dovolite 
še vprašanje, v čem so se
daj po stališčih, uveljavlje
nih in izraženih na seji 
centralnega komiteja, v se
danjem položaju naloge 
ZK nasploh, oziroma pose
bej: kako bo zastavil delo 
centralni komite, ki je se-

Ko smo že pri organiza
ciji ZK Slovenije, dovolite 
še vprašanje,-kako ocenju
jete sedanjo ‘stopnjo reor
ganizacije ZK, zlasti z vi
dika učinkovitosti, ki je 
pač ne moremo ločevati 
od prizadevanj za družbe
no in gospodarsko refor
mo.

Veste, stopnjo reforme ZK 
je težko ocenjevati. To je dol
goročen proces. Toda prav go
tovo danes vemo, kaj mora
m o delati. Delati m oramo vse 
in v tej smeri, da se lotevamo 
družbeno in politično najbolj 
pomembnih problemov na 
vseh področjih v našem druž
benem življenju. Pomembno 
za nas pa je tudi to, da vemo, 
da ni dileme, kako naj dela
mo. Jasno je, da moramo de
lovati javno in demokratično 
v okviru našega družbenega 
sistema. V ta namen se m o
ramo bolje ustvarjalno in ak
cijsko organizirati. Za enkrat 
sm o bolj organizirani v vod
stvih, odločno premalo pa v 
organizacijah. In v tej smeri 
gre naš program akcije ZK 
kot celote.

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



Kako v Nemčiji delujejo krožki za skupinsko rabo kmetijskih strojev

' ponavljali napak drugih
V začetku septembra je Kmetijski inšti

tu t Slovenije organiziral strokovno ekskur

zijo v Zvezno republiko Nemčijo. Udeležili 

so se je izvajalci pospeševalnega dela v 

kmetijstvu ter nekateri kmetje, ki se zani

majo za skupinsko rabo kmetijskih strojev. 

Namen ekskurzije je bil: preučiti delovanje 

strojnih skupnosti, udeleženci pa so si ra

zen tega ogledali še nekatere tovarne kme

tijsk ih strojev.

Še je čas, da s pravilnim usmerjanjem nakupa kmetijskih strojev ne obremenimo 
kmetij preveč, tako kot so že naredili ponekod drugod -  Skupinska raba, ki se je 
uspešno poslužujejo na primer v Zahodni Nemčiji, lahko veliko pripomore, da meha

nizacija ne bo predraga

in kdaj se ga izplača kupiti.
Večji kmet je navedel pri

mer, da stane trosilec gnoja 
3 do 4.000 mark, letni stroški 
za trošenje gnoja pa znašajo 
pri njem 150 mark. Po tem 
izračunu bi moral tak trosi
lec uporabljati na večji kme
tiji približno 25 let, da bi 
se izplačal, to pa je obdobje, 
v katerem bi že zdavnaj za
starel.

Pri hitri menjavi različnih 
vrst strojev (vemo, da je 
povprečna živi jenska doba

cev, se raje odloči za avto
matski sadilnik.

Le s potrdili kro
žka do dopusta

Strojni krožek je prevzel 
tudi posvetovalno vlogo pri 
nakupu strojev. Pred naku
pom se člani posvetujejo na 
upravi krožka, kjer dobijo 
natančne podatke o potreb
nosti kakega stroja na do
ločenem območju. Interesent 
dobi na sedežu krožka po-

Že v prvih razgovorih z 
organizatorji skupinske rabe 
strojev smo ugotovili, da nji
hovih organizacijskih oblik 
ni mogoče dosledno prenašati 
k nam. Najprej smo se usta
vili v Pfaffenhofnu, kjer so 
nam organizatorji tako ime
novanega strojnega krožka 
prijazno obrazložili njihove 
težave in uspehe pri skupin
ski rabi strojev. Tudi nem
ški kmetje so si, podobno 
kot naši, že od nekdaj med 
seboj sposojevali stroje in 
naprave, saj so tudi tam, 
posebno na Bavarskem, krne 
ti j e še vedno razmeroma 
majhne in ne preveč speci
alizirane.

Povprečna kmetija v okra
ju Pfaffenhofen ima 10 ha 
kmetijskih zemljišč, od kate
rih je ena tretjina travnikov, 
dve tretjini pa njih. Meha
nizacija za obdelovanje zem
lje je kljub sorazmerno niz- 

. lei ceni strojev v tej deželi 
zaskrbljujoče hudo obreme
nila hektar obdelovalne zem
lje. Tako so izračunali, da 
jih stroji za obdelovanje 
stanejo 3.000 nemških mark, 
to je nekaj več kot milijon 
starih dinarjev na vsak hek
tar obdelovalne zemlje.

Že preprost račun pove, da 
mehanizacija kmetijskih opra
vil požira največji del dohod
ka kmetij. K sedanji neorga
niziranosti uporabe kmetij
skih strojev so tudi v Nem
čiji veliko pripomogli trgov
ci, ki so neodgovorno ponu
jali različne vrste kmetijskih 
strojev, ki so bili ponekod 
malo uporabni.

Po telefonu s člani 
krožka

Vse to je navedlo organi
zatorje kmetijstva k razmiš
ljah u , da bi bilo koristno 
uvesti skupinsko rabo stro
jev. Na Bavarskem so leta 
1964 začeli ustanavljati tako 
imenovane strojne krožke. 
Clan krožka lahko postane 
tisti, ki potrebuje strojne 
usluge in tisti, ki te usluge 
opravlja. Članarina znaša 22

vsak četrtek

e n aa n
ZA MLADE 
PO SRCU

OBISK V TOVARNI MENGELE V GUNZBURGU je pokazal, kako izdelovalci 
budno spremljajo razvoj kmetijstva in se naglo prilagajajo. Na sliki je del 
razvojnega paviljona te tvrdke na letošnjem kmetijskem sejmu v Kolnu.

(Foto: M. Legan)

mark, druge stroške organi
zacije pa plača država.

Najprej je bilo treba ugo
toviti, kdo neekonomično upo
rablja stroje, oziroma ima 
za svojo kmetijo preveč stro
jev, in koliko uslug bi z nji- . 
mi lahko naredili še drugim.
Prav tako so ugotovili po
trebo po strojnih uslugah pri 
tistih kmetih, ki so preslabo 
opremljeni. Po tej evidenci 
so nastavili posebne kartice 
za vsakega' člana krožka.

Krožek ima neke vrste 
upravni odbor, na čelu kate
rega je neprofesionalni pred
sednik, v krožku delata še 
tehnični vodja in poslovodja 
krožka. Poslovodja vodi kar
toteko in sproti evidentira 
nakup strojev ter usmerjanje 
kmetij. Člani krožkov oprav
ljajo svoje usluge neobvezno, 
to je samo takrat, kadar ni
majo svojega dela. Zeljo za 
opravljanje posameznih uslug 
sporočajo člani največ po te
lefonu. Naloga poslovodja je, 
da po kartoteki poišče člane, 
ki bi naročene usluge lahko 
opravili. Z najbolj ugodnim 
ponudnikom se poslovodja 
dogovori, da bo naročeno 
uslugo opravil po ceniku, ki 
je v veljavi že od leta 1967.
Traktor s 35 KM (na pri
mer) stane skupaj s trakto
ristom za težko delo 9 mark, 
za lahko pa 7,50 mark na 
uro.

V ceniku so navedene cene 
za vse stroje in priključke. 
t o  omogoča, da si vsak kmet 
lahko sam izračuna, koliko 
ga bo na leto stalo obdelo
vanje zemlje ali plačilo kakih 
drugih strojnih uslug. Tak 
izračun tudi veliko pomaga 
pri odločitvi, kakšen stroj

obdobje 6 do 16 let. Posebej 
tij zahtevajo natančno vo
denje knjigovodstva. Višina 
kredita znaša do 50.00frmark.

' Na sedežu krožka so pre
pričani, da z organizacijo' 
skupinske in ekonomične upo
rabe kmetijskih strojev re
šujejo poglavitni problem se
danjega kmetijstva. Na kon
cu so nam svetovali, da naj 
v primeru, če se bomo odlo
čili tudi pri nas pospeševati 
skupinsko rabo strojev, or
ganiziramo to za širše ob
močje, ker je le v tem pri
meru mogoče najti dovolj 
različnih strojev za opravlja
nje uslug in dovolj interesen
tov za naročanje uslug.

Prisluhnili so tudi 
izdelovalci strojev

Naslednji dan smo si ogle
dali nekaj urejenih kmetij, 
ki so sicer precej specializi
rane, vendar ne toliko, da ne 
bi morale uporabljati^različ- 
nih strojev in orodij. Na teh 
posestvih smo se prepričali, 
da je ekonomika proizvodnje 
prisilila nemškega kmeta, da 
se poslužuje najbolj cenenih 
oblik proizvodnje in da mora 
s pomočjo strokovne službe 
temeljito preračunati, kate
re vrste strojev in priključ
kov sme nakupovati in za 
katera dela je bolje naročati 
usluge pri drugih.-

V organizirano opremljanje 
kmetijstva s stroji so se 
vključili tudi izdelovalci stro
jev. S tem namenom smo si 
ogledali tovarno kmetijskih 
strojev Rau v Kircheimu in 
tovarno kmetijskih strojev 
Mengele v Gtinzburgu. Razen

IN KAKO NAŠI KMETJE? Pomagajo si, kot vedo in znajo; niso redki primeri, 
da nasedajo spretnim trgovcem, ki jim za težko prislužen denar ponujajo stroje, 
ne da bi se preveč ozirali na njihovo uporabnost. Na sliki je Ignac Vodopivec 
z Roj pri Šentjerneju na starem nemškem kramerju, ki ga je dobil iz Nemčije 
s pomočjo sorodnikov. »Veselje sicer ima, veselje, toda bojim se, da bo Ignac 
naredil tako kot drugi, da bo zaradi premalo zaslužka zapustil kmetijo,« pravi
zanj njegov oce.

kmetijskih strojev nekako pet 
let) se je strojnemu krožku 
posrečilo aktivirati nekatere 
stroje, ki so jih močnejši 
kmetje že prenehali uporab
ljati. Navedli so primer 
polavtomatskega sadilnika za 
krompir, ki so ga s pridom 
uporabljali kmetje, ki imajo 
dovolj delovnih moči pri hiši. 
Kmetija, ki ima malo delav-

trdilo, da je nakup ekonom
sko upravičen, šele na pod
lagi tega potrdila namreč 
lahko izkoristi ugodnosti, ki 
jih daje država pri nabavi 
kmetijske mehanizacije (sub
vencionirane obreste mere od 
7 na 3 odstotke).

Posojila za nakup strojev 
j« mogoče dobiti za obdobje 
4 do 8 let, za poslopja pa za

(Foto: M. Legan)

velja omeniti sanacijske kre
dite za urejanje starih kme
tij, ki jih država daje za do
bo 25 let z 1-odst. obrestmi 

-in 2 in polodstotnim letnim 
odplačevanjem. Od takih kme- 
kakovostne izdelave smo tu 
še posebej opazili, da proiz
vajalci strojev natančno spre
mljajo razvoj kmetijstva in 
hibro prilagajajo svoje pro

grame potrebam domačega in 
svetovnega tržišča.

Počasno, a nujno 
združevanje 

zemlje
V popoldanskem razgovoru 

v Gtinzburgu v pokrajini Ba- 
den-Wtirttemberg smo se pre
pričali, da tudi v nemškem 
kmetijstvu ne gre vse gladko 
in da morajo zvezna vlada 
ter pokrajinske vlade prispe
vati velike vsote denarja za 
urejanje najnujnejših proble
mov. Tam Je v kmetijstvu 
zaposlenih samo kakih 10 od
stotkov ljudi in so v nego
tovem položaju predvsem 
manjše, mešane kmetije. Po
vedali so, da je čistih kmetij 
samo ena tretjina, druga tret
jina kmetij ima dodatni 
zaslužek, tretja tretjina pa 
ima le manjši zaslužek iz 
kmetijstva. Pri vseh teh kme
tijah zavzemajo izdatki za 
stroje drugo mesto v stro
ških proizvodnjfe, prvo me
sto pa zavzemajo osebni do
hodki.

V tem delu države so bolj 
navdušeni za večje kmetije, 
saj so v zadnjih 20 letili po
večali povprečno kmetijo od 
6,7 na 17 hektarjev, če pri 
tem odštejemo kmetije pod 
5.hektarjev. Združevanje pod
pira država na več načinov: 
z dajanjem javnih posojil do 
100.000 mark z 1 in polod- 
stotno mero za dobo 30 let, 
z jamstvi za opuščene kmeti
je, ne oziraje se na velikost 
in na kakovost kmetije, s 
plačilom do 30.000 mark za 
komunalno ureditev, s plači
lom 20.000 mark, če se kmet 
preseli v načrtno urejeno na
selje itd. Pri zamenjavi zem
ljišč so stroški prepisa brez
plačni. Vendar jim je kljub 
temu od leta 1965 uspelo ure
diti in preseliti razmeroma 
malo kmetij. Tako urejanje 
stane državo precej, zato le 
počasi napreduje.

V tej pokrajini so 1962 or
ganizirali prve strojne skup
nosti ali krožke, vendar se 
zdaj bolj navdušujejo za več
je strojne postaje, ki naj bi 
se razvile v podjetja ali obrt
ne servise za opravljanje raz
ličnih uslug pri obdelovanju 
zemlje. Menijo, da bi se na 
ta način stroški za stroje 
in priključke še občutno 
zmanjšali.

Koristen pouk 
za nas

Ob vsem, kar smo videli, 
nas je na poti domov sprem
ljala misel, da pri opremljan
ju naših kmetij s stroji ne 
smemo dovoliti, da bi stvari 
potekale neorganizirano. Pred
vsem se moramo izogniti ne
varnostim, da bi naše kmetije 
morale večji del svojega do
hodka vložiti v nakup strojev 
in delovnih priprav, ki bodo 
zastarele, še preden bi povr. 
nile nabavne stroške. Poiskati 
je treba za nas najprimernej
šo obliko skupinske rabe 
strojev, ki bo vsaj delno ubla
žila posledice silne razdrob
ljenosti kmetij. Sedaj še ni 
veliko zamujeno, izkušnje 
drugih pa nas morajo resno 
opozoriti, da neusmerjeno in 
neorganizirano opremljanje 
kmetij s stroji pri nas lahko 
povzroči nepopravljive napa
ke.

Inž. MIHA KRHIN
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Verjamete ali ne - star denar še vedno velja...
Stari bankovci, ki so  bili dani v promet 1. maja 1963, š e  vedno krožijo 
v prometu, čeprav jim je veljavnost že potekla — V naši akciji sm o želeli  

ugotoviti, č e  stari denar š e  kaj velja

Malo za šalo, malo zares, smo 
se s starim  bankovcev za 1(!X) 
dinarjev ki je bil dan v 
promet 1. maja 1963, napotili 
v več trgovin po novomeški 
občini, da preizkusimo, če 
star denar, ki mu je že po
rekla veljavnost, še kaj ve- 
Ija.

Pobudo za akcijo so nam 
dali nekateri naši bralci, ki 
so se hvalili, da so jim »od
služeni denar« podtaknili in 
da so ga spet brez večjih 
težav spravili v promet. Pre
lisičili so prodajalce, tako »da 
so jih vtaknili med večje šte
vilo pravih bankovcev. Mi 
smo poizkusili samo z enim, 
kar je seveda težje . . .

In kaj je pokapala akcija? 
Na veliko veselje smo ugoto
vili, da tudi star denar nekaj 
velja (kako potem ne bi no
vi!). Večkrat smo • bili pri
jetno presenečeni, saj so ga 
prodajalci hitro spravili.

Pred podražitvijo 
mleka?

Vodstva kmetijskih obratov 
kmetijskega podjetja ZKGP 
Kočevje so v razpravah o na
daljnjih podražitvah, ugotovi
la, da se bodo morale v 
kratkem povečati cer 1 mle
ku. Vzrok je ta, da proizvod
nja mleka ob sedanjih cenah 
ni donosna. Težave so nastale 
zaradi verižnega kroga podra
žitev. V razpravah pa niso 
vodstva obratov razpravljala 
le o teh cenah, temveč tudi 
o drugih težavah, s katerimi 
se srečuje naše kmetijstvo.

-š

Knjiga o Banjaluki
Konec oktobra ob obletnici 

potresa v Banjaluki bo No
vinsko preduzeče »Glas« v 
Banjaluki izdalo knjigo, v 
teri bodo zbrani vsi najvaž
nejši podatki od nastanka 
mesta do trag'čhega potresa. 
Knjigo so pisali najvidnejši 
javni delavci iz vse Jugosla
vije. Tiskana je v najmoder
nejši tehniki v srbohrvaščini, 
nemščini in angleš&irti. Ob
sega 260 strani, 300 čmo-be- 
lih fotografij in 12 barvnih 
vložkov. Cena je 200 din. Ku
pite jo lahko tudi na odpla
čilo. Cisti dohodek od proda
je knjige je namenjen za ob
novo Banj aluke.

Prostora zmanjkuje
Na osnovni šoli Vinica bo 

že prihodnje leto velika sti
ska s prostorom. Potrebo
vali bodo še 4 učilnice, med
tem ko brez telovadnice tudi 
ne bo mogoče zmeraj ieha- 
jati. Do stiske prihaja največ 
zato, ker na podružničnih 
šolah ni dosti otrok niti za 
kombiniran pouk, zato bodo 
morali otroke prešolati. Na 
Vinici računajo, da bo vsaj 
do leta 1975 šola dobila več 
prostora in novo telovadnico. 
Dvorana, kjer imajo otroci 
zdaj telovadbo, bo zvečer slu
žila kulturni dejavnosti, čez 
dan pa jo bodo spremenili 
v jedilnico za šolske otroke.

Gostilne so ponekod 
samo še točilnice
T\iristični in gostinski de

lavci v brežiški občini se 
zadnje čase pritožujejo, da 
vedno več gostišč posluje po 
vzoru bifejev. Gostov ne po
strežejo ob vsakem času s 
toplimi in liladnimi jedili, 
ampak točijo le pijače.

Nekateri predlagajo, da bi 
take lokale resnično preime
novali v točilnice in jih tako 
registrirali. Drugj spet meni
jo, da je bolje, če gostiščem 
predpišejo, kaj vse morajo 
urediti, da bi lahko obdržali 
dovoljenje za obratovanje.

S. K.

Imeli smo celo težave, ko 
smo ga zahtevali nazaj, ker 
drugače ne bi mogli nadalje

vati akcije. Mislili so si: ne 
boste nas, take tiče hitro od
krijemo.

m m m
. mmmm

Id

s r n . « « * * 3

I

Stari in novi bankovec se med seboj precej razli
kujeta, zato ni nič čudnega, da ga prodajalci hitro 
odkrijejo.

Blagajničarka Zinka v Mercatorjevi blagovnici v Novem  
mestu že pod prsti otiplje, če je bankovec veljaven.

Začeli smo v Novem mestu. 
Prvi uspeh je bil spodbuden, 
prodajalka v znani trgovini 
je nasedla, že v naslednji 
prodajalni pa nas je blagaj
ničarka premerila od nog do 
glave in nam vljudno vrnila 
denar. Po Novem mestu 
smo se sprehajali s spremen
ljivo srečo. Mlajše prodajalke 
in prodajalci se dajo prej na
plahtati kot starejši, ki že 
pod prsti otipajo, da nekaj 
ni vredu. Blagajničarka Zin
ka v Mercatorjevi blagovnici 
na Glavnem trgu nas je takoj 
»pogruntala«.

Tudi v Šentjerneju je pro
dajalka hitro ugotovila, da ji 
ponujamo star bankovec. Ce
lo predhodno kremljanje in 
nenavadno pester nakup ni 
pomagal, ni se dala premoti
ti! Vljuden nasmeh, kratek 
nasvet, nagel poseg v denar
nico po »ta pravega« in na 
svidenje . . .

V Straži in Dolenjskih Top 
licah je bil izid 1:1. V Stra
ži so nam lepo nasedli, v 
Toplicah pa so nas hitro od
krili. Tu smo dobili utemelje
no strokovno tolmačenje, naj 
se zglasimo v banki; imeli 
smo občutek, kot da bi bila 
tovarišica uslužbenka Služ
be družbenega knjigovodstva. 
Ni kaj, lepo smo se zahvalili 
in nadaljevali p o t . . .

2užemberk sva obiskala z 
znancem. Na dokaj nenava
den način sva zamotila pro
dajalko, ki se je bolj zagle
dala v mojega spremljevalca 
kot v denar. Ko sva ji do
povedala, da se greva akci
jo in da denar potrebujeva 
še za nadaljevanje poskusa, 
so izginile vse obetajoče sim
patije. Imela sva občutek, da 
nisva več zaželjena. česa ta
kega se prikupna prodajalka 
od naju najbrž ni nadeja
l a . . .

Se zaključek: Ce ste slučaj
no pozabili zamenjati star de
nar, ga raje nesite v banko. 
Napisali boste kratko proš
njo, počakali nekaj mesecev, 
pa boste rešeni skrbi. Nikar 
ne poskušajte naplahtati lju
di, ki vam drugače zaupajo! 
Težko je dobiti spet nazaj 
zgubljeno zaupanje.

S. DOKL

KADAR FUNKCIONAR POSTANE DRUGE VOLJE:

Kimajoči direktor
Poznala sva se, ker sm  

se oba srečala skoraj vsak 
teden: običajno je govoril 
malo vzvišeno, rad je pri
povedoval o načrtih, o tem , 
kako delajo in gospoda
rijo zdaj, v tem trenutku, 
navadno ni izgubljal dosti 
besed. Tako so minevali 
tedni, meseci: vsakih ne
kaj tednov smo zapisali 
kaj o tem podjetju, usta
novi, organizaciji ali ka
kor koli že imenuje. 
Včasih je bil direktor tu
di malo razkurjen, ker ga 
nismo vprašali za nasvet, 
ker smo zapisali tako, kot 
se je zdelo nam, ne pa 
tako, kot si je mislil o 
svoji svetli prihodnosti on, 
tovariš direktor, včasih 
bog, v današnji samoup- 
ravljalski družbi pa odgo
vorni tovariš.

Nekoč je naneslo, da je 
bil prav tam na obisku 
visok, republiški funkcio
nar. Hoteli smo zvrtati od 
njegci nekaj odgovorov na 
vprašanja, za katera smo 
sodili, da zanimajo naše 
bralce. Prav takrat so bili 
vsi pri kosilu, pravzaprav 
so že pojedli. Pristopili 
smo, povedali, da smo no
vinarji, a preden smo ute
gnili povedati, od kod, za 
kateri časopis in kaj nas

zanima, je funkcionar, ki 
je bil pač malo slabe vo
lje — morda je bil zre
zek premajhen ali preveč 
zapečen — odvrnil, da no
vinarjev ne mara, da se z 
njimi ne bo pogovarjal, 
ker radi obračajo stvari.

Tovariš direktor je ta
krat zažarel, hitro je pov
zdignil glas in vedel pose
dati 20 veliko število no
vinarskih grehov, za pisa
nje, ki izkrivlja obraz na
še družbe: mimo tega je 
govoril učeno in uporab
ljal tujke, da ga je bilo 
veselje pogledati.

V tem trenutku smo pač 
začeli funkcionarja prepri
čevati, od kod smo, zakaj 
smo prišli. Prav takrat je 
'pritekel s svojimi neslišni- 
mi koraki natakar, povpra
šal funkcionarja, direktor
ja in njegove pomočnike, 
kaj bodo Za poobedek: po- 
marančo ali črno kavo. Di
rektor je modro molčal, 
funkcionar si je zaželel po
marančo. Kot v zboru so 
tudi direktor in njegovi po
novili: »Pomarančo!« Brž
kone je pomaranča dvigni
la funkcionarjevo razpolo
ženje.

Zdaj je bil pripravljen 
na pogovor, še več: vedel 
je povedati nekaj člankov

iz našega časopisa, pritr
dil je, da piše lepo doma
če, da ne lomi misli in 
jezika bralcev z neznanimi 
tujkami. Nasploh se je tu
di njegovo razpoloženje do 
novinarjev in do novinar
stva kot poklica spreme
nilo, kot posije po hudi 
plof^i toplo sonce.

Direktorju, ki je prej 
družno pomagal godrnjati 
čez novinarje, je očitno 
postalo malo nerodno. če
prav tega ni hotel pokaza
ti. Zamrmral je- nekaj o 
prizadevanjih/  zadovoljnih 
bralcih ali nekaj podobne
ga, se hitro pohvalil, da 
ima tudi on naročen naš 
časopis, nato pa je molčal 
in raje samo prikimaval 
\'funkcionarjevim mislim.

Najini stiki s kimajočim 
direktorjem so se odtlej 
kar precej ohladili. Zdi se 
?ni, kot da mu je še vedno 
nerodno, raje se mi umak
ne, če pridem im obisk 
povprašat za novicami. Me
ne to ne moti preveč: po
datke o njihovi organiza
ciji lahko dobim tudi dru
gje, za svoje kimanje,'pri
trjevanje in pihanje na du
šo funkcionar ju,,Jci bo pri
šel na obisk naslednji, pa 
bo pač skrbel kimajoči di
rektor sam. J. SPLICHAL

GOVOR
Vrata Milavčeve gostilne 

so se na široko odprla. 
Na prag je stopil mlad mo
žak, se zamajal na sredo 
ceste in se ustavil. Pogle
dal je okrog sebe in se s 
hripavim glasom spregovo
ril:

»Tovarišice in tovariši! 
Vidite, da je vse v redu. 
Nobene bojazni ni treba, 
prav nobene! Cene gredo 
gor hk, pač ni hudega. Saj 
bomo tudi plače dvignili 
hk, vse gor gor. . . Jaz. 
tovariš, se \nrav ničesar ne 
bojim. Vidite tole roko? Z 
njo se upam še in še de
lati . . .  H k ...«

Ljudje so se začeli u- 
stavljati in poslušati go
vornika, ki je stal sredi 
ceste in viahal z rokami.

»Vsi moramo delati, po
tem pa imamo pravico do 
zabave. Jaz...  jaz sem ga 
malo spil. Pa to ni nič 
hudega, kajne? Vidite... 
glavno je, da smo zadovolj
ni. . .  Vedno in povsod... 
Kot pralni prašek. . .  Hk. 
Kako mu že pravijo?«

Gneča je bila vse večja 
in avtomobili niso mogli 
več peljati mimo.

»Ha — ha, tovariši! Tu
kaj je proletarec, ki bi se 
rad združil. . . .  Me vidite? 
Lep primer popolnega za
dovoljstva. . . .  Pa še res 
j e . . .«

»Tovariš, pojdite malo z 
nami!«

. »Mi še na misel ne pri
de, tovariš miličnik! Za
kaj? V ustavi piše, da ima
mo svobodo misli in govo
ra. In jaz izvršujem svo
jo ustavno pravico. ..  .«

»Pijani ste in promet o- 
inrate.«

»Pijan sem res, prometa 
pa ne oviram. Sem jaz 
kriv, če me ljudje posluša
jo? Vidite, radi bi spet en
krat slišali kaj parhetne- 
ga «

»Tovariš, pojdite z na
mi!«

»Figo, nikamor ne grem. 
Barabe. Samo zato ste tu
kaj, da zafrkavate pošte
ne ljudi. Pustite me pri 
miru, vam rečem, kana- 
l j e ...«

Možak je postajal vse 
glasnejši, besede so se 
prelivale v sočne psovke 
in končno se je začel pre
rivati in pretepati.

čez čas.
»Jaz pa kriv? Kje pa! 

Tisoč prič imam, da ni
sem bil pijan in nisem nič 
žalega rekel, miličnikom 
Pa še najmanj. To je na
ravnost izmišljeno!«

In tako gre življenje svo
jo pot. Na cestah in v 
gostilnah so junaki, ki se 
pozneje spremene v po
nižne in nedolžne ovčke. 
In vsak je prepričan, da 
je treba verjeti — samo 
njemu.

DOLENJSKI LIST

1 X H
M fa

D A
tudi naš zdravnik Vam svetuje:

naročite si DOLENJSKI LIST na dom 
pa boste dolgo živeli! Ne bo se Vam 
treba razburjati, če ga že ob četrtkih 
zmanjka v trafiki, in ne gristi v dno 
srca, če ga soseda prebere, preden 
vam ga posodi. Živce in srce pa je 
najbolj treba varovati!

DOLENJSKI LIST je priljubljen pri 
svojih 150.000 bralcih: '*

★  ker edini redno poroča o novicah 
in zanimivih dogodkih iz Vaših krajev

*  ker piše preprosto, razumljivo in 
kratko

★  ker daje vsem svojim bralcem 
možnost, da v njem sodelujejo

*  ker je največji in najcenejši po
krajinski tednik v Jugoslaviji!

Naročite ga lahko tudi pri pismonoši!



To stran ste napisali sami! — To stran ste napisali sami!Prireditve za praznik 
brežiške občine

ČETRTEK, 22. oktobra
ob 10. uri: Otvoritev ceste ŠentLanart—Sp. Pohanca 
ob 11. uri: Otvoritev športnega igrišča pri osnovni šoli 
Artiče
PETEK, 23. oktobra
ob 14. uri: Pokalno tekmovanje v atletiki prvakov in 
prvakinj osnovnih šol v 12. disciplinah na stadionu 
TVD Partizan Brežice
ob 15. uri: Teniški dvoboj: Novo mesto — Brežice na 
rokometnem igrišču v Brežicah 
SOBOTA, 24. oktobra
ob 9. uri: Otvoritev vodovoda Srmolje—Volčje 
ob 15. uri: Otvoritev ceste Pečice—Podsreda 
ob 19. in 20. uri: Republiška rokometna liga »Polet« 
(Murska Sobota) — Brežice (ženske in moški) 
NEDELJA, 25. oktobra
ob 10. uri: Otvoritev športnega igrišča pri osnovni šoli 
Vel. Dolina
ob 14. uri: Otvoritev vodovoda v Dednji vasi 
PONEDELJEK, 26. oktobra
ob 10. uri: Otvoritev nove hale pri Kovinoplastu Jese
nice na Dol.
ob 12. uri: Otvoritev cestnega odcepa pri Mokricah 
ob 13. uri: Proslava 25-letnice gimnazije Brežice v Pro
svetnem domu Brežice 
TOREK, 27. oktobra 
ob 15. uri: Otvoritev cesle na Čatežu 
ob 15.30- Odkritje spominske plošče padlim borcem 
NOV na Čatežu
ob 19.30: Svečana akademija v Prosvetnem domu Bre
žice
SREDA, 28. oktobra
ob 6.30: Budnica kapelske godbe na pihala 
ob 8. uri: Promenadni koncert kapelske godbe na pi
hala pri domu JLA
ob 8.30: Razglasitev rezultatov športnih tekmovanj sin
dikalnih podružnic in podelitev pokalov v dvorani Do
ma JA v Brežicah
ob 9. uri: Svečana seja občinske skupščine Brežice v 
dvorani Doma JA v Brežicah 
Podelitev OKTOBRSKIH NAGRAD za leto 1970 
Štafetni tek športnikov v pozdrav občinskemu prazniku 
ob 10. uri: Otvoritev nove osnovne šole v Brežicah. 
ČETRTEK, 29. oktobra
ob 19.30: Amatersko gledališče Velika Plana: Strinberg
— »OCE«, v veliki dvorani Prosvetnega doma v Bre
žicah.
Ob občinskem prazniku bodo v dneh od 17. do 29. ok- 
tc-bra proslave in prireditve v vseh krajevnih središčih 
občine Brežice.

KVINTET B E R G E R
bo gostoval:

v soboto, 24. oktobra
O ob 18. uri v Šmartnem pri Litiji 

^  % ob 20. uri v Šentvidu pri Stični,

v nedeljo, 25. oktobra
#  ob 11. uri v Loškem potoku 
0  ob 14. uri v Sodražici 
% ob 16. uri v Velikih Laščah 
f 'o b  18. uri v Ribnici 
% ob 20 uri v Stari cerkvi

Obiščite koncerte priljubljenega ansambla, v kate
rem nastopa naša najmlajša pevka Melitka Avsenak!

'-os«

Učenci nižjih razredov osnovne šole Kočevje, ki imajo pouk še v stari solski 
stavbi, so v minulem tednu skupaj z žagarskim m ojstrom  Derendo spravili 
v drvarnico okoli dvesto kubičnih metrov drv. (Foto: člani FKK osn. šole Kočevje)

VELIK0LAŠKI DROBIŽ
■  ■  ■  V ŠO U  SE ZAJTRK —

V osnovni Soli Prim oža T ru b arja  
v Velikih Laščah je  većina učen
cev dopoldanske izmene vozačev, 
zato se je  nam esto šolske malice, 
to  je  k n ih a  z namazom in  m le 
kom , kavo ali čajem , uveljavila 
enolončnica. Z n jo  so sta rši in 
učenci zadovoljni. K ljub tem u so 
ugotovili, da  ja  za veliko vozačev 
to  šele prvi dnevni obrok hrane, 
ker z ju tra j pred  odhodom  na av
tobus ne m orejo jesti ali p a  ni 
časa za to. Ob pričetku  pouka so 
učenci že lačni in zato pogosto 
tudi nem irni. Po  zbranih podat
k ih se Je večina staršev in  učen
cev odločila za zajtrk , m edtem  
ko za kosilo n i zanim anja. Z ajtrk  
bodo uvedli v kratkem  in učen
cev ne bodo obrem enjevali z več
jim  prispevkom , ko t je  bil za 
enolončnico. Učenci bodo za jtrk o 
vali pred poukom .

■  ■  ■  MANJ PRIVARČEVALI
— V letošnjem  šolskem  letu  so 
zastopniki H ranilnice iz L jubljane 
obiskali šo larje  v Velikih Laščah 
p rej ko t običajno, zato se Je n a 
b ralo  m anj prihrankov. Tudi za
četek šolskega leta je  te rja l veli-

Radu Dernaču 
v slovo

V petek popoldne smo se 
na artiškem griču poslovili 
od Jakoba Demača-Rada. šol
ski zvonec mu je zadnjič za
zvonil v slovo.

Rado Demač je bil prizade
ven, dosleden in do skrajno
sti pošten človek, ki je v po
moči drugim pozabljal nase. 
Bil je vzgojitelj mladega rodu 
in pobudnik prosvetno-kultur. 
nega dela. Med NOV ga naj- 
im o v štabu slovenskih par
tizanov na Rogu, po vojni, pa 
fcof aktivista v najbolj od- 
x>čnih krajih. S preprosto, od. 
demo v štabu slovenskih par
tizanov na Rogu, po vojni pa 
kot aktivista v najbolj odroč
nih krajih. S preprosto, od
ločno in živo besedo je znal

Črni madež naše družbe

ko izdatkov, zato lahko upam o, 
da bo p rihodnja  bera boljša. Var
čevalci so dobili m an jša  p rak tič 
na darila  in si ogledali risane 
filme.

■  ■  ■  ŽELEZNINA SE JE  
PRESELILA — M ercatorjeva po 
slovalnica »Železnina« v Velikih 
Laščah je  zadnja leta c*lala v ze
lo slabih prosto rih . Podjetje  se 
je  z lastnikom  dogovorilo za po
pravilo stavbe. S treho m zunanje 
zidove so že preuredili in obno
vili. Sedaj jih  čakajo še n o tran ja  
z idarska dela. M edtem posluje 
trgovina v enem  izmed skladišč, 
k je r so imeli doslej spravljen 
gradbeni m aterial.

■  ■  ■  SOLA NA TURJAKU 
DOBILA POT — Po dolgih letih 
čakanja  in upanja  so se starši šo
larjev odločili, da bodo sam i s 
prostovoljnim  delom  uredili svo
jim  otrokom  po t do šole. Zbralo 
se je  14 staršev, ki so s  tovorn ja 
kom  km etijske zadruge Velike L a
šče navozili cevi, kam en in pesek. 
Pesek. Je dal ob ra t »ozdiioga go
spodarstva na  Škofljici. S tarši so 
opravili poprečno po š tir i delov
ne u re . • L. S.

. 14. septembra letos sem se 
s socialno deldvko N. M. 
sprehodil po Kolpski dolini 
od Kaptola do Slovenskega 
Kužlja. Kar sem videl, me 
je zelo pretreslo. Vedel sem, 
da so še ljudje, ki so v ve
likih stiskah, nisev\ si pa 
mislil, da v tako hudih. Zdaj 
sem se prepričal, da nekate
ri stari ljudje v Kolpski do
lini, ki nimajo svojih dogod
kov, razen tega pa so že 
krepko preko povprečne sta
rostne dobe in zato ne more
jo opravljati niti najnujnej
ših del, žive človeka nevred
no življenje.

Videl sem dom Ivana Me
telka, če lahko tako rečem 
razdrti bajti is Kaptola 4. 
Možakar, ki je že pri 90 letih, 
dobiva občinsko podporo v 
znesku 150 din. Bajta ni nje
gova. Je le podnajemnik, v 
popolnoma razbiti bajti in 
brez elektrike. Namesto po
hištva so v njej stari zaboji, 
za posodo pa uporablja sta
re konzervne škatle. Prostor 
ni primeren niti za živino.
S stropa in zidov visijo ko
smiči saj. Tla so gnila in po
krita z debelim slojem ne
snage. Stene so iz razbitih in 
preperelih desk. Okna so za
bita z deskami. V tej podr
tiji je podobna pohištvu le 
miza, ki ima verjetno tudi že 
burno preteklost, še izza 
Avstroogrske.

V tej bajti životari iz dne
va v dan star možiček■ in ze- 
liščar, Ivan Metelko. Po ka
pi, ki mu je ohromila skoraj 
vse telo, se komaj še premi
ka. Kaj’ je, pije in s kom si 
greje svoj zadnji' kotiček, 
lahko kaj hitro izračunate, 
če veste, da dobi na mesec 
starih 15 tisočakov občinske 
pomoči.

Toda starček ni osamel pri
mer. Vprašam se: kdo je kriv 
za takšno stanje pri nas? Ali 

' lahko res še dovolimo takš
ne črne madeže, ki niso ma
dež le za občino, ampak za 
vso našo družbo? Kdor mo
jim besedam ne verjame, se 
lahko sam prepriča.

Vprašujem se nadalje: ko
liko časa bo še ležal ta črni 
madež na nctši družbi? Ver
jetno je odgovor kaj pre
prost: dokler ne bodo ti
stari, materialno nepreskrb
ljeni ljudje zaradi pomanjka
nja hrane, obleke in toplote 
pomrli!

ANTON KAJFEZ 
študent Salka vas 102 

p. Kočevje

OPOMBA UREDNIŠTVA: Na
oddelku za občo upravo in 
družbene službe občinske 
skupščine Kočevje smo se 
pozanimali, kako rešujejo 
primere starih, onemoglih in 
socialno ogroženih ljudi v ob
čini.

Zvedeli* smo, da je z ob
močja občine v raznih domo
vih za ostarele natanko 40 
ljudi. Ta številka je za obči

no, ki šteje 17.500 prebival
cev, kar visoka. Za veliko ve
čino teh starčkov plačuje ob
čina vso oskrbo, za preosta
le, ki imajo nekatere lastne 
vire dohodkov, pa delno. V 
občini je še okoli 10 starih 
ljudi, ki žive sami in bi bilo 
verjetno bolje zanje, če bj šli 
v domove. Nekateri bodo v 
domove še šli, nekateri pa 
ne, ker sami hočejo z doma
čije, čeprav žive v še tako 
slabih pogojih.

Nekateri ostareli imajo tu
di svoje otroke, ki dobro za
služijo, a slabo skrbe za star
še ali jih nočejo sprejeti na 
svoj dom. To pa ne velja v 
Drimeru 90-letnega Ivana Me
telka iz Kaptola. Njegovi 
otroci so ga že nekajkrat vze
li k sebi, a ni vzdržal pri 
njih, ker ni navajen na ure
jeno življenje. Stari Metelko 
je že od mladosti navajen ži
veti v naravi, v gozdu, kjer 
nabira zdravilna zelišča. Ni- 
toli ni živel v vasi, ampak 
vedno po gozdnih kolibah. 
Tudi zdaj živi v taki kolibi, 
nekdanji sušilnici, v kateri je 
včasih sušil zdravilna zelišča. 
Navajen je na to okolje, zato 
je od svojih otrok vedno po
begnil sem, kjer se najbolje 
počuti.

90-letnemu Ivanu Metelku 
in še nekaterim podobnim ni 
za urejeno življenje. Ce bi 
dali njega in podobne na silo 
v dom za starčke, bi zaradi 
nasilne spremembe okolja 
verjetno zelo hitro pomrli.

Občinska podpora je skrom
na, v okviru denarnih mož
nosti in v glavnem usklajena 
z željami teh ostarelih in so- 
ciailno ogroženih ljudi, ki so 
bili vedno skromni in ne za
htevajo veliko. Nekaj pride
lajo in naberejo še sami, ne
kaj pa jim dajo ali poceni 
prodajo dobri sosedje, ki nu
dijo ostarelim še druge obli
ke pomoči na domu. Tudi za 
pomoč v obleki in obutvi ni 
težav, saj je ima občinski od
bor RK dovolj na zalogi.

V občini je še veliko takih
— pa tudi hujših in milejših
— socialnih problemov. So
cialna služba jih rešuje z ozi
rom na svoje denarne in dru
ge možnosti, vendar vedno 
čimbolj človeško, se pravi 
tako, kakor si posameznik 
želi. Nikoli pa jim ne vsilju
jejo tega, česar taki ljudje 
sami ne želijo.

Jožici Vrbinc v slovo
V zgodnji jeseni me je pre

sunila vest o tvoji prerani 
smrti. Težko je napisati, da 
te ni več. Kratka in mučna 
bolezen te nam je prezgodaj 
ugrabila.

Draga Jožica, vedno boš 
živela med nami, povsod nas 
bo spremljal tvoj vedri in 
prijazni nasmeh. Vse se te 
bomo spominjali kot človeka, 
vrednega naše družbe. •

PAVLA LAKIČ 
Ribnica 276

Proslava 
v Kamniku

Ob 50. obletnici nesreč
nega plebiscita na Koro
škem bo v nedeljo, 25. ok
tobra, takratnemu vrhov
nemu komandantu sloven
ske vojske, generalu in 
pesniku Rudolfu Maistru 
slovesno odkrit spomenik.
V rojstnem kraju Kamni
ku ga bodo postavili iz 
brona v naravni velikosti. 
Ob tej priložnosti vabimo 
koroške borce in druge 
dolenjske prebivalce, naj 
pridejo v Kamnik, kjer bo 
zbor prostovoljcev, po sla
vnostnih govorih in od
kritju spomenika pa Se 
kulturni program in tova
riško srečanje. Ker doslej 
na Dolenjskem niso zbra
li dovolj prijav za pose
ben avtobus, se bodo do
lenjski prostovoljci — bor
ci za severno rftejo zbrali 
v Ljubljani na železniški 
postaji v nedeljo, 25. ok
tobra, ob 9.s uri. Potem 
bodo skupaj odpotovali v 
Kamnik.

Borci iz Dravelj 
v Kočevskem Rogu
V začetku oktobra se je  čla

nov organizacije ZB iz Dravelj 
občina Ljubljana-Siška, odpeljalo 
z avtobusi na izlet r»a Bazo 20. 
Ob vinogradih in zidanicah v oko
lici Žužem berka, Dvora ln Sote
ske smo videli veliko avtom obi
lov. Trgatev je  privabila tudi m e
ščane. Naš vodič po gozdovih K o
čevskega Roga je  bil nekdanji bo
rec Lojze M urn iz Poljan 

Na bazi 20 sto ji kar 26 hišic, ki 
so nastale v času vojne. Na tem 
osvobojenem ozem lju so našli med 
vojno zatočišče tudi odposlanci 
in člani tu jih  m isij. Sedaj je  v 
dveh barakah muzej NOV, ki p r i
kazuje življenje In delo osvobo
dilnega vodstva na Rogu.

Ko smo se vračali, smo se usta 
vili v b ifeju GOZB, ki ga uprav 
lja ta  m lada Zagorjana. Bili smo 
presenečeni nad vljudnostjo  in  so
lidno postrežbo, ki Je lahko za 
vzgled drugim  gostiščem v podob
n ih  krajih .

Udeleženci izleta niso pričako
vali, da bodo na Bazi 20 videli 
toliko zanim ivosti. Priporočam o 
tudi drugim  organizacijam , po 
sebno pa šolam, naj si ogledajo 
to  našo zgodovinsko postojanko.

S. KOC IR

Ansambel Berger 
na Impoljci

V nedeljo, 11. oktobra nas 
je obiskal ansambel Berger 
iz Celja in nas s svojim na
stopom prijetno presenetil. 
Nastopil je v novi dvorani 
upokojenskega doma. r»io- 
kojenci so se prihoda an
sambla veselili že nekaj dni 
prej, posebno zato, ker se že 
pojavlja mnenje, da smo Slo
venci 2 »Bergerji« dobili no
ve Slake.

Posebno doživetje je bila 
mala■ Melita, ki nastopa v 
ansamblu. Ob prijetnem ig
ranju in petju je ura nasto
pa prehitro minila.

Ansamblu se za obisk lepo 
zahvaljujemo in ga vabimo, 
naj nas spet obišče. '

JOŽE LOVŠIN 
Dom upokojencev 

Impoljca

lazvneti ljudi. Na njegovo po
budo so v Posavju priredili 
veliko kulturnih prireditev in 
srečanj. Kot ravnatelj osnov
ne šole je bil mnogim mladim 
rodovom svetovalec na življe
njski poti. Ob upokojitvi je 
prejel oktobrsko nagrado za 
?0 let vodenja občinskega 
sveta ZKPO Brežice^ Se na
prej je delal v domači bor
čevski organizaciji in kot 
testni predsednik občinskega 
sveta ZKPO dajal pobude za 
delo.

Sedaj, ko Rada ni več, se 
'mi zdi, kot da je prijetna va
sica ostala brez svojega sim
bola, brez človeka, ki je po
stal pojem za Artiče.

Vsi, ki smo ga poznali in 
delali ob njem, ga bomo o- 
hranili v spominu kot vedno 
snujočega, naprednega, dobre
ga, preprostega in nadvse po
štenega človeka. Hvala ti, Ra
do!

VLADO PODGORŠEK

Težave dolgolascev
Tov. urednik!
Pri nas za mladino ni no

bene zabave. Kino in Cateške 
Toplice, kjer je ples, so od
daljeni. Ostane nam le Še 
Grad Modice. Vendar dolgi 
lasje, ki jih fantje nosijo, ni
so všeč tamkajšnjim nata
karjem. Pravijo, da »huliga
nov« ne bodo stregli. Mislim, 
da »huliganov« dinar prav to
liko velja kakor tisti, s ka
terim plača na primer gost 
iz Hamburga. Gost je pač 
gost! Natakar ne bi smel 
obračunavati s fanti zaradi 
dolgih las. In če' direktotju 
ni všeč domač gost, se ga 
hočejo vsi znebiti. Tudi mene 
se je direktor hotel znebiti in 
mi je rekel, naj se odstranim 
iz Mokric, ker sem nezaže
len.

TJNE HE1MBR1NG 
Koritno 

p. Jesenice na Dol.
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AGROSERVIS BREZICE
OBRAT AGROTEHNIKE LJUBLJANA

Splošna popravila tovornjakov, mehanizacije in 
osebnih avtomobilov. Na novo odprt moderen VW 
servis! Priporočamo se cenjenim strankam!

Za brežiški praznik čestitamo!

Slovenija vino - VINO BREŽICE
Priporočamo naša vina in čestitamo za praznik 
občine!

RESTAVRACIJA

„NA GRIČU"
MOTEL ČATEŽ

Obiščite naš lokal, kjer boste solidno postreženi! 

Za občinski praznik 28. oktober čestitamo!

P E T R O L

Ljubljana - PE MEŽICE
Na naših servisih dobite vselej vsa potrebna goriva 
in maziva za važ avton)obil.

čestitamo za praznik občine!

ZDRAVILIŠČE

ČATEŠKE TOPLICE
obiščite naše gostinske obrate:

RESTAVRACIJO, KAVARNO, DANCING, ODPRT ZIMSKI BAZEN, NOTRANJI BAZEN, 
MINI GOLF in drugo.

Za brežiški občinski praznik čestitamo gostom in vsem občanom!

DINOS - Brežice
Odkupujemo vse vrste odpadnih surovin. Prodajamo 
razno novo in rabljeno trgovsko blago.

Za občinski praznik čestitamo!

SPLOŠNO LIVARSTVO 
DOBOVA
Priporočamo naše izdelke iz sive litine, medenine, 
aluminija in druge.

čestitamo aa praznik naše občine!

AVTOTRANSPORTNO PODJETJE

PREVOZ - Brežice
priporoča svoje kvalitetne prevoze in hkrati čestita za praznik brežiške 
občine!

Projektivni biro

REGION
BREŽICE

Projektiramo industrijske, turistične, stanovanjske 
in druge objekte.

Za praznik občine iskreno čestitamo!

OPEKARNA - Brežice
Priporočamo naše opekarske izdelke.

Za praznik- občine pošiljamo pozdrave!

METALGRAD
JESENICE NA DOLENJSKEM

Prebivalcem brežiške oboi ne čestitamo za praznik!

GOZDNO GOSPODARSTVO
BREŽICE

Trgovsko podjetje

LJUDSKA POTROŠNJA
BREŽICE

vabi cenjene goste v

HOTEL TURIST,
kjer je odslej vsak četrtek in soboto glasba za 
ples.

Za praznik občine čestitamo našim potrošnikom!

ZŽTP Ljubljana

PODJETJE ZA POPRAVILO 
VOZ - Dobova

Vsem kolektivom in občanom brežiške občine če
stitamo aa praznik!

Proizvajamo gozdno lesne asortimente in jih nudi
mo po konkurenčnih cenah.

Za praznik občine 28. oktober čestitamo vsem 
delovnim kolektivom in občanom!

OBIŠČITE 
GRAD MOKRICE
#  RESTAVRACIJO #  PRENOČIŠČE
#  PLES #  JEZA KONJ

Za občinski praznik čestitamo!

■ft

KOVINOPLAST
JESENICE NA DOLENJSKEM

je odslej v novih poslovnih in proizvodnih prostorih. 

Za praznik čestitamo!
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28. OKTOBER - S 
PRAZNIK SEMIČA |

Letošnje večje pridobitve Semiča 
so: cesta do Gradca, začeli so gra
diti nov 12-stanovanjski blok z veliko 
samopostrežno trgovino, razširjajo 
prostore otroške varstvene ustano
ve, imajo gotove načrte za gradnjo 
sodobnega gostinskega lokala, asfalt
no prevleko pa bo v kratkem dobila 
tudi cesta do železniške postaje.

Pa tudi z grenko kapljo, po pri
okusu pelina, bodo Semičani doča
kali letošnji krajevni praznik, 28. 
oktober: veliko novega imajo v enem 
letu pokazati, napredku je zelena luč 
nenehno odprta, ob tem pa jih boli, 
ker nova cesta, njihovo okno v svet, 
ne bo do praznika v celoti asfa lti
rana.

Majhna iskra neti 
* velik ogenj

Ni kolektiva na Dolenj
skem, ki bi od ustvarjenih 
dohodkov toliko dajal za raz
voj kraja kot semiška tovar
na kondenzatorjev. Iskra je 
sila, ki že vrsto let poganja 
kolesje napredka, zato se nje
nih proizvodnih uspehov ve
sele prav vsi občani:

V letu 1970 bo proizvodnja 
dala 65 milij6nov din celot
nega dohodka, kar je tretjino 
več kot lani. Tolikšno poveča
ti j e so v glavnem dosegli z 
vlaganji v nove prozi vodne 
prostore, novo opremo in iz
boljšanjem tehnološkega po
stopka. Letos je v Iskri dobi
lo delo 100 ljudi tako da je v 
tovarni že 700 zaposlenih.

Občutno povečujejo tudi iz
voz. Ob koncu leta računajo 
na 900.000 dolarjev, od tega 
bo 8 odst. izdelkov prodanih 
na zahodno tržišče. Polet j so 
v tovarni izvedli reorganiza
cijo dela po strokovnih študi
jah Zavoda za organizacijo in 
revizijo poslovanja v Ljub
ljani Tudi ta novost se ob
nese. Po novem letu, ko bo 
reorganizacija že povsem 
utečena, bo veliko boljše in 
funkcionalno poslovanje da
lo tudi praktičen uspeh v 
zmanjšanju stroškov.

Osebni dohodki zaposlenih 
so v letošnjem polletju zna
šali v poprečju 1.030 din, ob 
koncu leta pa se nadejajo že 
boljšega zaslužka, ki bo zna
šal okoli 1.100 din. Za zapo
slene je bila letos uvedena še

"ena novost: iz Črnomlja in 
okolice vozijo ljudi na delo v 
tovarno s svojim avtobusom. 
Iskra je skupaj s kanižar- 
skim rudnikom kupila avto
bus. Uporabljata ga oba ko
lektiva. S tem je Iskra pri
pomogla do zaposlitve ženam 
iz Črnomlja, kjer je znano, 
da zanje manjka delovnih 
mest, na svojem terenu pa je 
tovarna zaposlila že vso raz
položljivo delovno silo. •

V načrtu nova
tovarna

V letu 1971 ima Iskra v 
načrtu že 75-milijonski doho
dek od proizvodnje, izvoz pa 
se bo po predvidevanjih po
večal n a ‘1,300.000 dolarjev. V 
razvojnem načrtu Iskre do 
leta 1975 je zarisan še veliko 
večji vzpon kolektiva. Ukvar
jajo se z načrti za gradnjo 
nove tovarne za proizvodnjo 
elektrolitskih kondenzator
jev (področje tantala), ki jih 
Iskrine tovarne za zdaj še 
ne delajo.

S tujimi poslovnimi part
nerji tečejo pogovori o naku
pu licence, če bo prišlo do 
sporazuma, kot kaže zdaj, 
bodo že prihodnje leto zače
li graditi nov tovarniški ob
jekt. Ta načrt zahteva 15 mi
lijonov din investicij, pripo
mogel pa bo k zaposlitvi 
novih 300 delavcev in delavk. 
K uresničevanju investicijske
ga načrta stopa Iskra s 70 
odst. lastnih sredstev, za 
ostalo bodo najeli posojilo.

Vsem prebivalcem semiškega konca česti
tamo za 28. oktober z željo, da bi se z nami 
vred občani še nadalje prizadevali za napre
dek. Da bi imel Semič lepši ju trišn ji dan in 
da našim otrokom ne bo treba več iskati 
kruha po svetu

DELOVNI KOLEKTIV ISKRE -  
tovarne kondenzatorjev

Besedo ima 
direktor

Vsi vedo, da ima Franc 
Košir, dolgoletni direktor to
varne, nemalo zaslug za us
pešen razvoj semiške Iskre in 
da gre prav njegovemu razu
mevanju do potreb kraja za
hvala za velik napredek Se
miča.

— Tovariš direktor, kako 
ocenjujete dosedanji vzpon 
kolektiva in s kakšnimi ob
čutki boste slavili letošnji 
krajevni praznik?
, — Za napredek naše tovar
ne imajo zasluge vsi člani ko
lektiva, od vodstva do sle
hernega delavca v proizvod
nji. če ne bi vsi dobro de
lali, bi se zatikalo. Moram pa 
reči, da sem razočaran na
mesto vesel ob letošnjem 28. 
oktobru. Računalj smo, da 
bomo za naš praznik odprli 
težko pričakovano modernizi
rano cesto do Gradca, kar naj 
bi bila politična manifestaci
ja in priznanje ljudem, ki ve
liko iz svojega žepa žrtvuje
jo za napredek, a cesta v cer 
loti ni zgrajena Vem, da ima 
republiški cestni sklad teža
ve in premalo denarja za vse 
potrebe v Sloveniji, toda nih
če me ne bo prepričal, da pri 
toliko milijardah, ki jih ima
jo na razpolago, ni mogoče 
prispevati 700.000 din za asfal
tiranje republiškega odseka 
ceste na trasi Semič—Gradec.

^S tem bi pokazali razumeva-

Značilen, dobrodušen na
smeh direktorja Franca 
Koširja, kadar govori o 
bodočnosti. Zna pa biti 
tudi hud. Temne strele 
švigajo iz njegovih oči, če 
nanese pogovor na nedo
končano cesto.

Z Iskrinim denarjem se je začela modernizacija ceste od naselja do zelezmske 
postaje. Za Martinovo bo že otvoritev.

Za Martinovo 
bo otvoritev!

Zadnja, toda najbolj 
razveseljiva vest je, da že 
nadaljujejo gradnjo ceste 
na dveh republiških od
sekih pri Stranski vasi in 
pred Semičem, kjer mo
dernizirana cesta od Se
miča do Gradca doslej 
ni imela asfalta. Repub
liški cestni sklad je pri
stal na sofinanciranje. 
Semičani računajo, da bo
do vsa cestna dela kon
čana do srede novembra.

Veliko gradbišče ob cestnem križišču pred šolo se bo 
do julija "1971 spremenilo v moderen stanovanjski 
blok z veliko in prvo samopostrežno trgovino v Se
miču. Gradnjo trgovine financira ljubljansko podjetje 
Prehrana, za kar so občani zelo hvaležni.

nje do Bele krajine in naših 
naporov. Pričakujemo da bo
do na sofinanciranje ven
darle pristali, toda nihče ne 
bo izbrisal grenke kaplje pe
lina, ki jo čutijo občani zara
di odlašanja z odgovorom.

To se mi zdi izrazit primer 
velike razlike med tem kar 
načelno govorimo in pišemo 
ter prakso. Medtem ko zadnje 
čase nenehno na vseh ravneh 
(poudarjamo pomoč manj raz
vitim predelom in razumeva
nje do občin, ki se z lastnimi 
močmi kopljejo iz zaostalosti, 
pa pri dejanski pbmoči na
čelnost odpove.

Kaj pa samo
upravljanje?-

Alojz Justin, predsednik de
lavskega sveta v kolektivu, 
je povedal, da na zasedanjih 
samoupravnih organov ni nik
dar težav z glasovanjem, ka
dar gre za denar namenjen 
dobro utemeljenim potrebam 
Semiča in okolice .

— Še nikdar nismo bili ta
ko enotni in še nikdar nis
mo tako malo oklevali, kt* 
dar smo se odločali za J mi
lijon dinarjev, kar je naš pri
spevek h gradnji ceste. Od 
tega je polovica namenjena 
odseku ceste Semič—Gradec, 
druga polovica za moderniza
cijo ceste do železniške posta-

Alojz Justin, predsednik 
delavskega sveta, pravi: 
»Iskra podpira v Semiču 
vse, od krajevne skupno
sti do zdravstva, šolstva  
in gasilcev.«

je. Krajevni skupnosti smo 
dali v letošnjem letu 100.000 
din, izglasovali smo razši
ritev vrtca Itd. Podpiramo 
več društev, sindikat pa bo 
seveda s tovarniškim denar
jem gradil počitniški dom 
ob Kolpi. Za rast družbene 
ga standarda naših ljudi nam 
nikdar ni žal denarja. Mor
da je prav v tem glavni 
vzrok, da iz našega kolektiva 
zelo malo bežijo v Nemčijo.

RIA BAČER
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PO TRETJEM TABORU LIKOVNIH SAMORASTNIKOV
V soboto, 24. oktobra ob 17. uri, bodo v obeh avlah osnovne šole v Treb
njem odprli zanimivo razstavo 28 slikarjev in kiparjev, udeležencev doseda
njih treh taborskih srečanj. Uvodno besedo bo imel umetnostni kritik Mirko 
Juteršek, v koncertnem delu sporeda pa bo sodeloval m oški pevski zbor z 
Mirne. Razstava bo odprta do 1. novembra 1970 vsak dan od 9. do 18. ure. 
Vodstvo Tabora slovenskih likovnih samorastnikov vljudno vabi na otvori
tev razstave in na njen obisk! — Na sliki: Anton Plemelj — CVETJE NA 
KITARI (olje, 1967)

• JEREBOVCI POJDEJO V MARIBOR

„Zadnji že ne bomo!“
Pogovor z dirigentom Tonetom Markljem

v* v

nagrajenci

Dvodnevnega tekmovanja 
pevskih zborov ob koncu 
tega tedna v Mariboru se 
bodo udeležili tudi Novo- 
meščani. Nastopili bodo 24. 
oktobra zvečer v veliki u- 
nionski dvorani v konku
renca osmih moških zbo
rov. Edini bodo na tem 
tekmovanju zastopali do
lenjsko petje.

»Zadnje dni tako resno 
in temeljito vadimo, da ne 
moremo biti zadnji,« je 
dejal Tone Markelj, ki bo 
tudi v Mariboru dirigiral 
35-članskemu moškemu 
pevskemu zboru DPD Svo
boda »Dušan Jereb«. »Iz
brali smo tudi precej težji 
in zahtevnejši spored kot 
nekateri drugi zbori, s ka
terimi se bomo potegovali 
za čim boljšo uvrstitev.«

|  »Kaj boste zapeli?«
»Poleg ,Borov’ Alojza 

Srebotnjaka, ki so za vse 
nastopajoče zbore obvezni, 
še Rada Simonittija ,Križ’ 
in Pavla Kernjaka .O, Re
gina'. Kemjakovo Novome- 
ščani že poznajo, zapeli 
smo jo na proslavi 25-let- 
nice našega zbora.«

|  »Slišal sem, da name- 
|  rava zbor iz Maribora 
|  odpotovati v Trebinje 
|  St. Egidij ob Dravi, 
|  rojstni kraj koroške- 
|  ga ljudskega sklada- 
|  telja Kernjaka.«
»Kot veste, se je Ker- 

njak udeležil naše prosla
ve v Novem mestu. Izred
no je bil navdušen ob iz
vedbi njegove .O, Regina', 
ki jo je posvetil svoji ženi. 
Že takrat je želel, da bi to 
pesem slišala tudi žena, to
da doma. Nedavno je željo 
ponovil v pismu in povabil 
ves zbor na Koroško. li
pam, da bomo lahko šli in 
izpolnili željo skladatelju 
in njegovi ženi.«

|  »Lahko poveste še kaj 
■  o drugih načrtih d« 
|  koncu leta?« 
»Pripravljamo spored za 

proslavo dneva republike 
v Novem mestu. Nastopili 
bomo skupaj z ženskim 
zborom novomeške šole za 
zdravstvene delavce. Tre
nutno vem samo za to. Ce 
nas bodo povabili še kam 
drugam, bomo seveda tu
di šli.«

IVAN ZORAN

Tone Markelj: »Upam, da bomo lahko šli tudi 
h Kernjaku na Koroško.« (Foto: Ivan Zoran)

četrt« leto Župančičevih nagrad

V Črnomlju imajo za seboj 
tri leta izkušenj s financira
njem kultumo-prosvetne de
javnosti. Izkazalo se je, da 
je zamisel o Zupančičevem 
natečaju in tekmovanju zaen
krat najboljša delovna meto
da, saj spodbuja k ustvarjal
nosti zlasti vaške dramske, 
pevske in folklorne skupine. 
Zadnji dve leti je Zupančičev 
natečaj prerasel občinski ok
vir, saj zajema že območje 
celotne Bele krajine.

— Kdaj nameravate razpisa
ti četrto tekmovanja u  Žu
pančičevo nagrado in kakšne 
pomanjkljivosti opažate pri 
organizaciji?

»Ugotovili smo, da so pra
vilniki za sodelovanje v nate
čaju malce preveč zapleteni. 
Puščali so odprto presojo po
sameznim članom komisij,, 
zato je bilo nekaj pripomb. 
Pravila in točkovni sistem bo
mo letos izpopolnili, zato 
upamo, da bo za tekmovanje 
še več zanimanja. Razpis za 
novi natečaj bo objavljen že 
novembra, medtem ko smo 
prejšnja leta zbirali prijave

»Moč uniforme« 
v Novem mestu
V novomeškem Domu kul

ture bomo jutri zvečer po
zdravili slovenske gledališčni
ke iz Trsta. Ob 19.30 bodo 
igrali burko »Moč uniforme« 
tržaškega pisatelja Jaika Što
ke, s katero so se udeležili 
tudi »Borštnikovega sreča
nja« na 5. tednu slovenskih 
dramskih gledališč. Za na
stop Slovenskega gledališča iz 
Trsta je v Novem mestu veli
ko zanimanja. Predtem so se 
Tržačani s tem delom že pre
stavili kostanjeviškemu ob
činstvu.

Srečanje v Dugi Resi
V prostorih Narodnega vse

učilišča v Dugi Resi bo v so
boto 24. oktobra dopoldne, 
tradrioional.no srečanje kultur
nih delavcev iz dolenjskih in 
ottkolpskdh slovenskih in pa 
hrvaških občin. Sklicateljica 
)e Skupnost kultumo-prosvet- 
nih organizacij iz Karlovca, 
kjer že vrsto let dela Slove
nec Adi Gruden, ki je bil 
tudi eden glavnih pobudni
kov za medrepubliško zbli
žan j e na kijlturnem področ
ju. Na delavnem posvetu bo
do razpravljali o načrtu skup
nih kulturnih manifestacij v 
naslednjem obdobju, izmenja
vi nastopov kulturnih skupin, 
izkušnjah in podobnem.

Komu Borštnikov 
prstan?

Od petka, 16. oktobra, po- 
‘eka ▼  Mariboru 5. teden slo
venskih dramskih gledališč 
pod imenom »Borštnikovo 
srečanje«. Na njem so do adaj 
nastopili: Slovensko gledali
šče iz Trsta s Stokovo »Moč
jo uniforme«, ljubljansko 
Mladinsko gledališče z »Oli
verjem Twistom«, Slovensko 
ljudsko gledališče iz Celja z 
Zupančičevo »Veroniko Dese- 
niško«, Primorsko dramsko 
gledališče iz Nove Gorice s 
Cankarjevim »Kraljem na Be
tajnovi«, Ljubljanska Akade
mija za gledališče, radio, 
film in televizijo z Williameo- 
vim »Steklenim zverinjakom«, 
mariborska Drama z »Belo 
krizantemo« itd. Danes bo 
Mestno gledališče ljubljansko 
predstavilo Hiengov ega »Osva
jalca«, jutri pa se bo srečanje 
končalo. Na sklepni priredit
vi bodo razdelili nagrad« in 
prstan Ignacija Borštnika. V 
čart 25 letnice osvoboditve bo 
govoril Josip Vidmar, pred
sednik SAZU.

Mali kulturni barometer
■  KLEMENČIČEVA KAZKTAVA 

SE JUTRI — Razstavo 27 k ra jin , 
tihožitij in  portretov  akadem skega 
slikarja  Do re ta  Klem enčiča — M a
ja  v krški galeriji je  od otvoritve 
pred š tirina jstim i dnevi do zdaj 
obiskalo več sto  ljubiteljev likov
ne um etnosti. S likarjeva m ala re 
trospektiva, kot nekateri im enuje
jo  raastavo, je  pri spodnjesavskem  
prebivalstvu vzbudila precejšnje 
zanim anje. Razstava bo odprta  še 
ju tri.

■  SLANA DO TORKA — Raz
Htavo 22 olj in 12 akvarelov aka
demskega slikarja  Franceta  Slane, 
ki je  bila v novih p rosto rih  Li
kovnega salona v Kočevju odprta  
2: oktobra *n je  vzbudila veliko 
zanim anje m ed ljub itelji likovne 
um etnosti, so ta  torek  zaprli

■  BALET TUDI V ČRNOMLJU? 
— Po sobotni podelitvi Zupanči
čevih nagrad  v Č rnom lju je  po- 
Kovor nanesel tudi na novomeške 
izkušnje z baletno vzgojo. Pred- 
s 'avnik i ZKFO in drugi črno 
m aljski kultu rn i delavci so m eni
li, da bi baletna vzgoja dobro u- 
spevala tudi v Č rnom lju. Skleni
li so, da bodo v kratkem  proučili 
m ožnost za uvedbo nove dejavnosti 
in takoj nato  poizkusili z baletno 
vzgojo. P ričakujejo, da  bodo b a 
letno vzgojo z odobravanjem  spre 
jeli tako v ku ltu rn ih  krogih Bele 
k ra jine  kot tudi starši.

■  SE V EC RAZSTAV V ČR
NOMLJU — V C m om iju  bi radi 
priredili še več slikarskih  razstav, 
tožijo pa , da n im ajo  na jp rim er
nejših  prostorov za to  dejavnost. 
P ričakujejo, da  se bo k ljub  temu 
tudi to  belokranjsko m esto vklju 
čilo v razstavno dejavnost

■  SMEH OB BURKI — Minulo 
soboto zvečer so se Kostanjevi- 
čani iz srca  nasm ejali burki trža 
škega p isatelja  Jaka  Stoke »Moč 
uniforme«, s katero je  v n jiho 
vem k ra ju  gostovalo Slovensko 
gledališče iz T rsta . To je  bila 
h k A ti tudi zaključna prireditev 
XV. dolenjskega kulturnega festi
vala.

■  STROKOVNO PO GUTTEN- 
VVERTHU — Center za zgodnje 
srednjeveške in staroslovanske Štu
dije p ri N arodnem  m uzeju v L jub
ljan i je  ob koncu štirile tnega iz
kopavanja srednjeveškega trga 
G uttenw ertha na današnjem  O to
ku pri Dobravi ob K rki priredil 
m inuli teden m anjšo  razstavo iz
sledkov in raziskav. Med razsta 
vo je  b ilo  vc6 čas na voljo s tro 
kovno vodstvo ozirom a arheološka 
ekipa pod vodstvom  dr. Vinka 
Š ribarja . Raastavn Je vzbudila ne
navadno zanim anje, saj je  p rika 
zala »priče« velikega kulturnega 
napredka naših  prednikov pod 
G orjanci.

tja do srede januarja. Nava
dno je zmanjkovalo časa za 
zvrstitev vseh nastopov, pa 
tudi občinska kulturna revi
ja naj bi bila prej, ne šele 
sredi maja, ko smo tik pred 
jurjevanjem.«

— Koliko skupin je v lan
skem natečaju sodelovalo in 
koliko so imele gledalcev?

»Lani je sodelovalo 22 sku
pin, njihove predstave pa si 
je v Beli krajini ogledalo nad 
10.000 ljudi. Uspeh je sicer 
slabški, kot je bilo prvo leto, 
še vedno pa neprimerno bolj
ši od časov, ko tega tekmo
vanja ni bilo.«

— S kolikšnimi sredstvi je 
sklad za Župančičeve nagrade 
lani razpolagal in kakšni so 
finančni obeti zst novo sezo
no?

»V sezoni 1969/70 smo imeli 
300.000 din. Od tega je 200.000 
dinarjev dala občinska skup
ščina Črnomelj, 50.000 je pri
speval kolektiv ISKRE, 50.000 
pa pokrovitelj — občinski 
sindikalni svet v Metliki. Le
tos ne računamo na bistve
no večje zneske, zato tudi 
nagrad najbrž ne bo mogoče 
povečati, čeprav bi bilo to 
potrebno.«

R.B.

Slovesna razdelitev priznanj je bila v soboto,  
17. oktobra, v črnomaljski LAHINJI

Na sobotni slovesnosti v
čmc
NJA

Belokranjska kulturno-prosvetna dejavnost bo v jesensko-zimski sezoni  
sp e t  zaživela -  O načrtih govori Kamilo VVeiss iz Črnomlja

JJA so tretjič podelili nagra
de in priznanja sodelujočim 
v letošnjem natečaju za Zu
pančičeve nagrade. Prvič so 
prejele ta priznanja kulturne 
skupine iz metliške občine.

Natečaja se je udeležilo 22 
skupin, imele so 50 do 60 na
stopov, ki jih je videlo okoli 
10.000 gledalcev. Vrh je po
menil nastop na belokranjski 
kulturni reviji. Nagrade in 
priznanja so podelili petim 
dramskim in devetim glasbe
nim skupinam.

Prvo nagrado med dram
skimi skupinami pri društvih
je dobilo črnomaljsko Pro
svetno društvo »Miran Jarc«. 
Drugi so bili Semičani iz dru
štva »Jože Mihelčič«, tretja 
pa skupina »Osip šest« iz 
Metlike.

Med šolskimi dramskimi 
skupinami sta si prvo nagra
do razdelili igralski družini 
semiške osnovne šole in čr
nomaljske -gimnazije.

Prvo nagrado med pevski
mi zbori sta si raadelila mla 
dinski pevski zbor črnomalj
ske osnovne šole in vokalni 
sekstet črnomaljske gimnazi
je, drugo črnomaljski ženski 
pevski zbor in mladinski zbor 
metliške osemletke, tretjo pa 
dekLški pevski zbor BE7TI in 
moški ter mešani pevski zbor 
iz Dragatuša.

Med orkestri je dobil prvo 
nagrado harmonikarski seks
tet črnomaljske glasbene šo
le, drugo metliški pihalni or
kester in tretjo metliški tam
buraški orkester.

Pokrovitelj letošnje belo
kranjske kulturne revije ob
činski sindikalni svet iz Me
tlike je vsem skupinam po
delil pismena priznanja.

Kulturni večer za 
občinski praznik

V sredo, 28. oktobra ob 
19.30, bo v novomeškem Do
mu kulture slavnostna aka
demija za občinski praznik. 
Nastopili bodo: orkester 
DPD Dušan Jereb, ki bo pod 
taktirko Draga šproca izve* 
del »Venček partizanskih«, 
Oder mladih je pod vodstvom 
režiserja Marijana Kovača 
pripravil recital iz lirike Ma
teja Bora — »Sled naših 
senc«, prof. Lojzka Žerdino- 
va pa bo imela solistični ple
sni nastop. Občinska skup
ščina Novo mesto in družbe
nopolitične organizacije va- 
bijo občane, naj obiščejo to 
prireditev, ki bo za vse brez
plačna.

V Višnji qori razstava, v 
Dobrepoljah pa koncert

V gradu Podsmreka v gro
supeljski občini, ki slavi 29. 
oktobra svoj praznik, bodo 
odprli v nedeljo, 25. oktobra,

- ob 15. uri slikarsko razstavo 
del Štefana Horvata, slikaria 
nmateria iz Višnie gore. Ob 
otvoritvi bo v gradu koncert 
komorne glasbe. V torek, 27. 
oktobra ob 18. uri, pa bo 
v domu kulture na Vidmu 
(Dobrepolie) nastopil Inva
lidski nart.izanski pevski zbor 
iz Ljubljane.

Ob Pojoči obali pesnika Perhaja
Morda je  bistvo prve pesniške 

zbirke Ivana Perhaja  v tehle ver
zih iz pasmi Pojoča obala (po njd 
je naslovil tudi 2bdrko):

Naj luč na pojoči obali 
trepeče in vabi, 
naj se odm ika privid »  m lado

sti I
Ostani ob meni, 
ko ostajam  s teboj!

In kaj želi pesnik, naj m u osta 
ne sedaj, ko že jad ra  na valovih 
življenja daleč od tistega nabrežja, 
o katerem  san ja  in m u je  prv in 
sko v spom inu in zavesti: o tro 
štvo, m ladost, lepota in trpkost 
dom ačih tal, bodi rodnih be lokran j
skih ali teh na tej stran i G orjan 
cev, kje sedaj živi? O stane naj 
m u kljub  vsemu tistd posebni in 
nepozabni »vet, ki z rahlo  m elan 
kolijo  odpeva v poetovi dušd:

Nocoj oživelo j* 
m oje otroAtvo 
v pozabljeni pesmi 
pastirjev.

In spet:
Iščem dolino, 
k je r tiho vasuje 
ob ognjih pastirskih 
m oja m ladost.

To je  osnovni ton, ki zveni 
pravzaprav iz vsake pesmi v Per- 
hajevi zbirki, tudi tak ra t, ko m u 
pesniška misel in  vizija odplava v 
druize svetove in kraje , ko t Je to  
v oiklu Ognjeni jezdeci. Nem ara

Jaki, Lacković, Kreća in 
Mandič v Sanskem mo

stu
V torek so v družbenem 

domu v Sanskem mostu 
(BiH) slovesno odprli razsta
vo slik naivnih slikarjev Jože
ta Horvata-Jakija, Ivana Lac- 
korvića, Djordja Kreće in Pe
re Mandiča. Odprta bo do 26. 
oktobra; z njo pa so počasti
li dan osvoboditve mesta.

se je  pesnik prav v twm osem 
pesmi obsegajočem oiklu nekako 
»izneveril« svojem u osnovnem u to 
nu — ta  in ona misel' pa prispo
doba zveni nekam  preveč dekla
m a torsko, »angažirano«, k jer pa 
Perhaj ni prav dom a. K ajti on 
je  pesnik liričnih, čustvenih doži
vetij, intim nega sveta ju te r in ve
čerov, dreves in trav, pokrajin  in 
skrivnostnega življenja in bdtja pre 
p rostih , na videa preprostih , v b i
stvu pa tako  globokih in osebno 
usodnih p a  hk ra ti čudovitih stvari, 
v neprostor in nedas povzdignjene 
stvarnosti. Te in take njegove pe
smi so žlahtne in doživete, p ro 
jekcija  vsakdanjosti, pesnikove in 
človekove vsakdanjosti, v poduhov
ljeno področje m isli ln  čutev. K le
tev dlani, Ognji ob reki, V tvojih 
laseh. Bili so večeri, Med topoli 
— sploh pesm i iz ciklov Moja do 
lina in  Drevo nad reko p ričajo  o 
pravem  pesniku, ki doživeto in pe
sniško ustv arja  verze in  m etafore 
in se le tu  pa tam  še ujam e v 
m anj poetično, re torično misel.

Pojoča obala je  prva Perhajev« 
zbirka, njegovo ime pa vendar nd 
neznano, saj je  že precej objav 
lja l v revijah in časopisih. K ra
jevno in duhovno osam ljen poet 
pod G orjanci (je  upravite lj šole v 
B rusnicah), je  sedaj naredil izbor 
svojega u s tvarjan ja , dal Izbranim 
31 pesmim naslov Pojoča obala in 
jih  izdal — v samozaložbi. Tudi 
za oči p rikupno izdano zbirko je  
tiskal v Krškem , z estetsko in na 
slovu ustrezno podobo m u jo  je 
oprem il Niko Golob.

Pojoča obala bo nedvomno našla 
veliko bralcev, in jih  tudi zasluži. 
Saj je  lepo in  dozorelo pričeva
nje  pesnika, ki Je nekje med t r a 
d icijo  in sodobnim  poetskim  izra
zom, vendar ne podlega verbalizmu, 
pač pa m u pesniška govorica o h ra 
n ja  pravšni in žlahtni pom en in 
smisel besed za njegov pesniški 
svet. To so »pesmi (ko t pravi v 
Tvojih laseh), k i Se zassvene ▼  
tišino večerov . . . .  k i se osipljejo  
s  cvetjem  *n listjeon pod noč 
ki se prelivajo  z valovi v d a lja 
ve . .  . S. Šali
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S  Ta teden sem najraje poslušal (a) melodijo
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OB REDNIH LETNIH KONFERENCAH

Kaj dela in kaj hoče mlada
■ ■

Značilnost zadnjih let: izogibanj^ sestankarstvu in masovnemu delu, zani
manje za delo v manjših skupinah -  Osnovno načelo: upoštevanje pro
grama republiške konferente ZM -  Nove in u sp ešn e jše  oblike dela

Zadnje če trtle tje  je  čas rednih  le tn ih  konferenc. 
N anje se p rip rav lja jo  občinske konference in  aktivi. 
Iz poročil p redstavnikov posam eznih oblik m ladinske 
dejavnosti bo razviden uspeh  in neuspeh letošnjega 
dela. Povsod bodo volili nova vodstva in  sp rejem ali 
nove, obširnejše, zahtevnejše n ač rte  dela za p rihod 
n je  leto. K akšne so  želje in  n ač rti m ladih? K aj naj 
p ri nač rto v an ju  in  delu upoštevajo?

Samo v novomeški občini 
je okrog 9 tisoč mladih, iz
med katerih pa je le okrog 
50 odstotkov, to je 4 do 5 ti
soč, vpisanih v mladinsko or
ganizacijo. če pa upoštevamo 
tudi druge družbene organi
zacije, v katere so mladi 
vključujejo, dela organizirano 
70 do 80 odstokov vse mla
dine. Približno enako — v 
odstotkih — je tudi v drugih 
dolenjskih, belokranjskih in 
spodnj eposavskih občinah. 
Sledi vprašanje: kako delajo 
mladi in kaj delajo?

V spomin prvoborcu
Ob prazniku trebanjske olp- 

čine so v Dol. Nemški vasi 
jatelju — Slobodanu na nje
govi rojstni hiši spominsko 
odkrili prvoborcu Jožku Pri- 
ploščo. Jožko Prijatelj — 
Slobodan je padel kot mla
dinec pod izdajalskimi streli 
v Crmošnjicah. Vaški mladin
ski aktiv na Ponikvah se je 
na občinski praznik preime
noval po njem. Mladinci so 
hkrati svečano obljubili, da 
bodo nadaljevali njegovo de
lo in širili idje, za katere je 
padlo tudi toliko mladih lju
di. 2- G.

BRZOJAVKE
CKNOMKLJ 

O ddajo »Pokaži, kaj znaš« bo č r
nom aljska m ladina prip rav ila  v 
kratkem  v dvorani Prosvetnega 
dom a. N astop ili bodo pevci, reci
ta to rji . glasbeniki, instrum entaln i 
ansam bli in solisti posamezniki. 
OlK-mski odbor ZM v Črnom lju bo 
prireditev organiziral z nam enom , 
d a ' bi se k sodelovanju prijavilo  
čimveč aktivov, ki bi ob tej p ri
ložnosti izm enjali m nenja o ne
k a terih  vprašanjih  m ladine v ob
čini in izkušnje o uspehih dose
danjega dela Točnega da tum a p ri
reditve še niso določili.

Začeli so tudi s pripravam i na 
tekm ovanje o »Beli krajin i v 

NOB«, ki ga bodo organizirali v 
naslednjih  mesecih v sodelovanju 
z m etliško m ladino. Strokovna ko 
m isija  bo določila program  tek 
m ovanja in sestavila vprašanja.

Proslave 2S. obletnice OZN v 
Id riji, k* bo 25. oktobra, se bo 
udpležua tudi be lo k ran jsk a / m la 
dina, predvsem člani kluba OZN 
na viniški osnovni šoli in na gim- 
nazii v Črnom lju.
MIRNA

Na seji !). oktobra  je m irenska 
m ladina razpravljala o problem a
tiki v aktivih te r o p ripravah na 
sestanek ZK, na katerem  bodo 
razpravljali tudi o položaju m la
dine in dejanskem  stan ju  v o r
ganizaciji. Mladi so na sestanku 
sklenili, da bo treba odslej več 
skrbi posvetiti kmečki m ladin i, iz
delali so okviren načrt dela za 
osnovnošolsko m ladino, z a 'k a te ro  
bodo pripravili tudi več predavanj 
o organizaciji ZM, v začetku p ri
hodnjega leta pa naj bi p rip ra 
vili več predavanj o poklicnem  u s 
m erjan ju  m ladih. Za m ladinski 
klub, ki "bi ga m ladi na Mirni 
nujno  potrebovali, pa  še niso našli 
rešitve. Izvolili so tudi novo m la
dinsko vodstvo, ki se bo v k ra t
kem prvič sestalo.
KKEZICK

Mladinski aktiv v Kapelah Je ob 
pomoči krajevnih družberfo-politič- 
n ih organizacij ponovno oživel. 
Uredili so igrišče za mali roko
met in nogomet. Pred k ratk im  so 
na letni konferenci sorejeli načrt 
dela in izvolili novo vodstvo. P red 
sednik |e Branko Cvetkovič. Ob- 
č ireka  konferenca ZM Jim Je ob 
ljubila začetno pomoč 'MO d in.

M ladina na Čatežu pridno dela. 
M ladi redno sodelujejo v akcijah 
za ure jan je  k ra ja , posebno pa še 
pred občinskih praznikom , ko  bo 
končno u re jna  asfaltirana cesta 
skozi vas. T n id ijo  se, da bi b ila  
vas na prazničen dah čim  lepša.

M ladinci z Osnovne šole Globo
ko bodo 25. ok tobra  odšli na p ro 
slavo 25. obhetnice OZN, ki bo 
v Id riji. K er bodo potovali z av
tobusi. se bodo ustavili tudi v ne
katerih  drugih k ra jih  ln si ogle
dali del Slovenije.

Pokalno tekm ovanje v atletik i 
za osnovnošolsko m ladino bosta 
zu občinski p r a t i k  organizirala 
občinska konferenca ZM ln občin
ska zveza za telesno kulturo . Tek
m ovanje bo obsegalo 12 atletskih 
disciplin, tekmovale pa bodo eki
pe posam eznih Sol.

Izmed naštetih oblik mla
dinske dejavnosti, med ka
terimi se iz leta v leto po
navljajo nove, uspevajo l£

nekatere. Vedno bolj opaža
mo nezanimanje za delo v 
množičnih organizacijah in 
večje zanimanje za delo v 
manjših skupinah. Mladi se 
izogibajo organiziranemu, na
črtnemu delu z določenimi 
obveznostmi, hkrati pa se 
želijo udejstvovati v določe
nih dejavnostih. Na primer: 
mladi igrajo odbojko, nihče 
pa rad redno ne prihaja na 
treninge. Zato tudi ne dose-

Radiotehnika čez vse
Obisk pri enem  redkih mladincev v vasi

Ko sem v Radoviči pri 
Metliki spraševala po mla
dincu, ki bi bil tisto do
poldne v vasi, so me na
potili k Zlogarjevim'. 21o- 
garjeva mama je takoj ra
zumela, kaj bi rada, in po
klicala je v dolino za hišo:

»Stanko! Veste, na njivi 
je, vsak čas se mora vrni
ti!«

čez nekaj trfenutkov se 
je res prikazal izza hišnega 
vogala 16-leten fant, prav
zaprav edini mladinec, ki 
je ostal v vasi.

»Vsi so v službah ali v 
šolah. Težko jih je dobiti 
doma, še posebno sedaj, 
ko je na njivah veliko de
la,« je povedal. Potem mi 
je pripovedoval o sebi.

»Pred dvema letoma sem 
končal osnovno šolo v Met
liki. K pouku sem le malo 
hodil, ker sem bil pretež
no bolan. Tako je bilo vsa 
leta šolanja. Zdravniki so 
ugotovili, da imam bolezen 
hemosiderosis, ki je. na 
srečo med ljudmi zelo red
ka, vendar zelo težka. Več
krat sem po več mesecev 
ležal v bolnišnicah. Ker ni
sem mogel y šolo, sem se 
učil sam s pomočjo knjig 
in prepisoval iz izposoje
nih zvezkov sošolcev. Kljub 
temu sem osnovno šolo 
končal kot moji sošolci. 
Sedaj pa bi se šel rad učit 
za radiotehnika.«

Stankova mama je pove- 
dagla, da je tudi doma ze
lo- priden. Sam postori vse, 
kar vidi, da starši ne zmo

rejo, če za njegovo šibko 
zdravje le ni pretežko.

Mladi Radovičani v svo-. 
ji organizaciji niso ravno 
zelo delavni. Stanko je po
vedal: »Lani smo dvakrat 
priredili veselico in zbrali 
toliko denarja, da smo ku
pili gramofon, ki sedaj le
ži v gasilskem domu. Le
tos pa je vse nekako za-

t *
mrlo. Dovolj nas je, da bi 
lahko organizirali kakšno 
obliko dejavnosti, na pri
mer radioamaterstvo ali pa 
kakšno športno panogo.«

Zvedela Sem, da Stanko 
zelo dobro igra šah in je 
že nekajkrat zmagal na 
tekmovanjih med svojimi 
vrstniki in tudi starejšimi. 
Zelo rad hodi y kino, če 
predvajajo kakšno dobro 
kavbojko ali pa detektiv
sko zgodbo. Najbolj pa si 
želi, da bi se čimprej izu
čil za radiotehnika.

ga jo uspehov, ki bi jih sicer 
lahko.

Tudi ne drži očitek, da mla
dim za delo primanjkuje 
sredstev in prostorov. Če ni
majo svojih, lahko najdejo 
možnost uporabe prostorov 
drugih družbenih organizacij, 
z denarjem pa se vedno pri
pravljene pomagati občinske 
konference ZM, če je le za
nimanje in navdušenje za 
določeno dejavnost. Drugače 
pa je z zanimanjem mladih 
za delo.

Statistike in izkušnje pred
sednikov občinskih konferenc 
ZM kažejo, da je najbolj de
lovna mladina od 17. do 20. 
leta. Najboljši mladinski ak
tivi pa so tisti, ki jih vodi
jo fantje, ki se vrnejo od 
vojakov, ker imajo izkušnje 
in ugled pri drugih članih ak
tiva. Posebno velja to za v* 
ške aktive. Vendar tudi v 
drugih aktivih ni vzroka, da 
bi govorili o slabih vodstvih, 
saj so predsedniki aktivov 
v veliki večini mladi s po
trebno izobrazbo in izkušnja
mi, kar jim pri delu lahko 

pomaga. Kaj torej za- 
uspešno delo?

Mladina se navadno hitro 
ogreje za določene dejavno
sti, ki pa že po nekaj mese
cih zamrejo. Tak aktiv je 
potem zelo težko spet spra
viti ma noge. Prav sedaj, 
pred rednimi letnimi^ konfe* 
rencami, je čas, da razmisli
mo o tem, še preden se bomo 
lotili načrtovanja za prihod
nje obdobje, pozorno pre
glejmo uspeh in neuspeh do
sedanjega dela in ugotovimo 
vzroke za to, potem pa se od
ločimo za tiste načrte in ob
like dejavnosti, ki bodo dalj 
časa zanimale večino mladine 
v posameznih aktivih in v ka
terih bodo mladi lahko do
segli tudi uspehe, ki so glav
na spodbuda za delo.

A. V.
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NAGRADNI KVIZ

31. Kdo je naslikal strop znane Sikstinske ka-

Požesovi iz Dol. Podboršta pri Trebnjem so znana 
čebelarska družina. Kadar očetu pri opravljanju čebe
larskih del ne zadostujeta dve roki, rad priskoči na 
pomoč 5-letni sin Srečko. Na sliki: Srečko pogumno 
drži sat ajdovega medu in čebel, ki ga bo treba še 
om esti in odkriti, da bo nared za točenje

(Foto: 2. Gričar)

Pravilni odgovori 
»Kaj vem, kaj znam?«

Pravilni odgovori na vpraša
n ja  iz p rejšn je  številke se gla
sijo: 21. 1365, 22. Pablo Picas
so, 23. Cmi vrh (1543 m ), 24. 
Jakov Gotovac, 25. Aleksander 
Fleming, 26. Vuk Stefanovič 
Karadžič, 27. em pire, 28. Ivan 
Cankar, 29. Alb&rt Enstein, 30. 
M arjana Deržaj.

Po odgovorih sodeč, vpraša 
n ja  v našem  kvizu niso p re 
težka, saj je  večina odgovorov 
pravilna. Vabimo vas, da so 
delujete do konca, ka jti p ri 
žrebanju bom o upoštevali le 
tis te  bralce, ki bodo odgovorili 
na vsek petdeset vprašanj.

32. Katero je glavno mesto in najpomembnej

ša luka Finske? - i :-----

33. Kakšen je naslov Goethejevega vzgojnega

r o m a n a ? __________ J___________   :------------

34. Kdo je napisal opero »Carmen«?

35. Kako se imenuje sladek cvetni sok, pijača 
bogov v starogrški mitologiji, ki je dajala ne

smrtnost?

36. Kdo je francoski kemik, ustanovitelj bakte

riologije? __________ ____________________________

37. Kako se imenuje angleška pesnica, ki je 
napisala zbirko »Portugiški soneti«?

38. Kako se imenuje ameriški boksar z vzdev

kom »črni bombarder«? _____   —

39. Kdo je postavil teorijo o heliocentričnem 

sistemu?  __________ ____:____ :-------- -—-—

40. Kdo je na sliki?

Ze drugič „Marijana”
T̂a teden je prispelo 106 kuponov. .

1. »Marijana«, Dubrovniški trubadurji -  
44 glasov

2. »Titanik«, ansambel L. Slaka -  28 glasov
3. »Serenada«, poje Mišo Kovač -  17glasov
4. »Mini-maksi«, pojejo Bele vrane -  6 gl.

Ko sem vaše predloge raz
vrstila po kupčkih, ,že na pr
vi pogled ni bilo nobenega 
dvoma, katera skladba je 
zmagala ta teden. Daleč naj
več bralcev se je spet odlo
čilo za res priljubljeno »Mar 
rijano« in Dubrovniške tru 
badur jed. Nekaj bralcev' je 
celo poslalo kupone, na ka
terih je pisalo le »Dubrovniš
ki trubadurji«, ni pa bilo na
slova skladbe Zato ne bi mo
gli trditi, kdo je bolj priljub
ljen. Vsekakor pa je zanimi
vo, da prihaja vedno manj 
različnih predlogov. V ečin/ 
ma se odločate za domače 
skladbe in pevce. Po vaših 
predlogih sodimo, da so Sla
ki presegli priljubljenost vseh 
drugih slovenskih pevcev za
bavne in narodnozabavne 
glasbe.

Ta teden so biil izžrebani 
naslednji bralci:

1. Tatjana Bevc, Veliki Ka
men, p. Koprivnica pri Bre
stanici

2. Slavi Zupančič, Sevno 
pod Trško goro

3. Anica Šimec, Griblje 27 
Gradac 

Plošče je izžrebancem, po
darila »Mladinska knjiga« iz 
Novega mesta.

IZREŽITE 
in prilepite

na navadno dopisnico  
(zgornji kviz brez slike)  
ter pošljite na naslov:

DOLENJSKI LIST
poštni predal 33 
NOVO MESTO
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2ALOSTNE BILANCE S CEST NENEHNO OPOZARJAJO:

Človeškemu življenju prednost
Pogovor z Valentinom Dobnikarjem, prometnim inšpektorjem pri upravi 

javne varnosti v Novem m estu, pred novo jesensko-zim sko akcijo

■  PO NESREČI KONJA ZA
KLALI — Na klancu p ri Škrjan- 
čah se je  Ivan K abur iz Jedin- 
Sč-ice 15. oktobra  zaletel v konja 
Jožeta MiSjaka iz Boričevega, ki 
je  napro ti pripe lja l z vozom. Vo
zilo je  konju  zlomilo nogo. 2ivi- 
nozdravnik je  odredil, da m ora 
gospodar konja  ub iti. Izgubo ko
n ja  in Škodo na avtom obilu so 
ocenili n a  4.500 din.

■  UKRADENO KOLO — Izpred 
novomeškega k ina KRKA je  nez
nanec 14. oktobra  zvečer ukradel 
pony-expres Em ilu  P urebru  iz ž a b 
je  vasi.

■  RAZBIJAL TABLE — Novo
m eški m iličniki so 14. oktobra 
ustavili zaradi razgra jan ja  in ne
dostojnega vedenja 23-letnega Du
šana G erdena iz Cvelbarjeve u li
ce. Gerden je  razbijal tudi nap is 
ne table v m estu. Početje ga bo 
privedlo p red  sodnika za prekrške.

■  OGENJ V STRANSKI VASI
— Pred k ra tk im  j« v S transki va
si gorelo p ri Antonu Jeniču. Vnelo 
se je  gospodarsko poslopje. Ogenj 
je  nasta l ob d im niku svinjske 
kuhinje. Zgorela je  streha, delo
m a  tud i s tro p  nad hlevom. Ga
silci in vaščani so s požrtvoval
nostjo  preprečili večjo škodo.

■  DOLGI PRSTI V GORICI — 
Po Prim orskem  dnevniku, ki iz
ha ja  t  T rstu , povzem amo, da je  
m orala  p red  k ra tk im  n a  okrož- 
re m  sodišču v Gorici zagovarjati 
39-letna A ntonija G ornik iz No
vega m esta zaradi k ra je  v gori- 
šk i veleblagovnici ŠTANDA. U- 
k rad la  je  za 11.600 lir  raznega 
blaga, prodaja lkam , k i so jo  u s ta 
vile, pa  je  grozila z nožem. To 
se je  zgodilo 19. septem bra. I ta 
lijansko sodišče je  Gornikovo ob 
sodilo na  šest mesecev zapora in
80.000 din globe. Kazen n i po
gojna, zato  je  Gornikova ostala 
še nadalje  v zaporu.

■  OTROK UTONIL V TRAVNI
KU — 12. ok tobra  m ed 18. in  '24. 
u ro  je  v Travniku u tonil v 4 in 
pol m e tra  globokem vodnjaku 4- 
letni M irko Petek. O troka so našli 
po dolgotrajnem  iskanju, čeprav 
je  bilo  v vodnjaku kom aj 80 cm 
vode.

■  OBRAČUN V M ETLIKI —
M inulo nedeljo zvečer s ta  se v 
M etliki tepla Tom až Hudorovac 
ln  Janez H udorovac. Tom až se Je 
napil in se po p rep iru  vrgel na 
Janeza te r m u grozil z ubojem . 
H u j«  obračun so prepre«H  m ilič
niki.

■  OKRADEN NA OTOČCU — 
Silvester Potočar iz Šentjerneja  je 
park ira l 17. oktobra  svoj avtom o
bil n a  Otočcu. Neznanec je  vlomil 
v njegovo vozilo in  ukradel za
1.000 d in  predm etov.

■  TAT NA STADIONU — Fran 
cu Vugerju je  nekdo 16. oktobra 
iz slačilnice na novom eškem  sta- 
dionu ukradel denarnico z 80 din 
ki bloke za hrano.

■  NEDOSTOJNO VEDENJE — 
M inulo soboto se je  341etni Janez 
B obnar iz Zbur pri Sm arjeti ne
dosto jno  vedel na  Otočcu. Očitno 
je  bil pod vplivom alkohola. Mi
ličniki so ga pridržali, da se j« 
iztreznil. ■

■  UKRADENA DENARNICA — 
Prejšn ji teden je  neznanec u k ra 
del Novomeščanki Mileni Cvetn- 
novski denarnico s  » O d ln .

■  POŽAR SO POGASILI —  V 
nedeljo  avečer je izbruhnil ogenj 
v hiši Novomeščana Tom a G orju 
pa  v Ulici M irana Jarca . Požar je 
zanetila Iskra, ki je  padla  iz d im 
nika skozi vratca. Ogenj se je  po
srečilo pogasiti, k ljub  temu pa je 
Stoode za 3.000 din.

Požari v Žabjeku
V zadnjem času so v Žab

jeku pogorele tri barake, v 
katerih so stanovale ciganske 
družine. Oškodovanci so se 
morali odseliti. Organi javne 
varnosti krivcev še niso pri
jeli. Domnevajo, da so po
žari posledica nasprotij med 
ciganskimi družinami, ki s«) 
se zlasti v zadnjem Času pre
cej razplamteli. Tudi vzrok za 
razprtije med Cigani še ni 
znan.

Umrl pod traktorjem
11. oktobra zvečer je umrl 

na poti m e i Žabjekom in 
Presno Loko Jože Kozinc iz 
Žurakovega dola. Proti Žab
jeku je vozil traktor, iz nepo 
jasnjenega vzroka pa je za
peljal na levo in se prevrnil 
na travnik. I\>bil je tako 
hude poškodbe, da je na kra
ju nesreče izdihnil.

52 ljudi je umrlo lani v 
prometnih nesrečah, ki so se 
zgodile v črnomeljski, metli
ški, novomeški in trebanjski 
občini in na avtomobilski ce
sti nad Bregano in Bičem. 
Letos se je do konca sep
tembra na isfcem območju ubi
lo 27 oseb. Smrtnih nesreč 
je očitno letos manj kot la
ni, medtem ko se je število 
prometnih nesreč na splošno 
zelo povečalo: lani jih je bilo 
vse leto nekaj več kot 1500, 
letos pa že v devetih mesecih 
1300.

|  Tovariš Dobnikar, kolik
šen je v tej strahotah bilanci 
delež avtomobilske ceste?

»Letošnji delež: 14 mrtvih 
in 456 nesreč.«

■  Ali velja za našo magi
stralo še kakšna značilnost?

»Polovica vseh nesreč, ki 
so se zgodile na njej, je po
vzročila telesne poškodbe ali 
veliko gmotno škodo. Na dru
gih cestah je le tretjina ne
sreč tako hudih.«

|  So vzroki za katastrofo 
(dovolite, da uporabim ta Iz
raz!) tudi še isti?

»Največ nesreč se zgodi za
radi neprimerne hitrosti, po
tem zaradi nepravilnega pre
hitevanja, izsiljevanja predno
sti. Te tri vzroke lahko ugo
tovimo pri sleherni nesreči.«

■  Ali tudi alkohol še tako

pogosto »usmerja« promet?
»Na avtomobilski cesti pre

cej manj, sicer pa se zgodi 
vsaka deseta prometna nesre
ča zaradi vinjenosti.«

■V časih  je bilo precej ne
sreč tudi zaradi okvar na vo
zilih.

»To zdaj ni več glavni raz
log.«

■  Mnogi trdijo, da sta je
sen in zima past za najhujše 
nesreče. Kaj pa vi menite?

»Na avtomobilski cesti, na 
primer, je število nesreč od
visno od vremena, rekel bi, 
od naglih vremenskih spre
memb.. Od pomladi do jeseni 
je na cestah več vozil, število 
udeležencev v prometu se po
veča zaradi tako imenovanih 
nedeljskih voznikov. Ne bi 
posebej pojasnjeval, zakaj je 
v gostejšem prometu več 
možnosti za nesreče.«

|  Kaj pa jesenska megla, 
poledica, prvi sneg?

»Megla je prava past. Ne
sreče, ki se zgodijo v megli, 
se navadno končajo kaj tra
gično. Tudi poledica in sneg 
sta nevarna, vendar manj; iz
kušnje kažejo, da vsaj hudih 
nesreč ni toliko.«

|  Kako je treba voziti 
skozi meglo, da je vožnja do
volj varna?

»Ce je preglednost do 50 
ali 60 metrov, bomo vozili le

50 do 60 km na uro. Posebno 
moramo biti previdni med 
vožnjo skozi pretrgano meglo, 
meglo v presledkih. Zapom
niti si moramo, da je bolje 
zamuditi nekaj minut službe, 
kot pa tvegati hitro vožnjo 
in ogrožati svoje življenje in 
življenje drugih.«

■  Poledica nažene vozni
kom strah v kosti.

»Na poledeneli ali od me
gle in dežja ovlaženi cesti se 
pot ustavljanja avtomobilov 
za štirikrat poveča. Ce bi vo
zniki to upoštevali, jih ne bi 
toilko zletelo s ceste. Na pole
deneli, mokri ali s prvim sne
gom pobeljeni cesti in sploh 
pozimi po zasneženih cestah 
je treba voziti tako, kot bi 
avtomobil ne imel zavor.«

|  Kaj bi bilo po vašem 
mnenju treba ukreniti, da bi 
slednjič le dobilo življenje 
prednost na cestah?

»Vozniki sami lahko pri 
tem veliko pomagajo, če bo
do prišli na oesto res z do
brim znanjem in izkušnjami. 
Vse to si morajo preprosto 
sami pridobiti. Na pot naj 
gredo spočiti, dobro prespa
ni, trezni in tudi dovolj zgo
daj, da se jim ne bo mudilo. 
Razumljivo, da tudi to še ni 
dovolj, ampak je treba omo
gočiti še dodatno vzgojo.«

IVAN ZORAN

Denar pod ključem ga je premotil
41-letni Mikulič je grdo izrabil gostoljubje pri Krhinu v Dolnjem Gradišču -  
Vzel je 2.300 din in odšel brez s lo v e sa  -  Sod išče  ga ie obsodilo  na 

eno leto strogega zapora in vrnitev ukradenega denarja

Ignac M ikolič je bil 13. ok tobra  na  novom eškem  
okrožnem sodišču spoznan za krivega, da je letos 
34. avgusta v D olnjem  G radišču v hiši F ranca  K rh ina 
vzel iz s ta re  ovojnice 2300 din. Denar, ki ga je  bil 
Krhin dobil za kravo, je bil sh ran jen  v trideln i 
sobni om ari, k ljuč p a  pod  nam iznim  p rtom . Mikolič 
je  bil za to  k ra jo  obso jen  na leto dni strogega 
zapora.

da je grdo izrabil gostoljub
je, ki mu ga jle nudil Krhin. 
Razen zaporne kazni je sodi
šče Mikoliču naložilo, da mo
ra vrniti ukredeni denar.

Republiške
41-letni obtoženec, ki je 

odraščal in živel v neureje
nih razmerah, bil brez stalne
ga bivališča, spal v hlevih in 
na senikih, se preživljal s 
priložnostnimi deli pri kme
tih in nazadnje bival pri Kr
hinu, je dejanje odločno za
nikal. Priznal pa je, da je 
imel Krhinov denar. Sodnike 
je prepričeval, da je do 
Krhinovih bankovcev, prišel 
po naključju in po pomoti, 
potegnil naj jih bi bil skupaj-

Dejanje jo je izdalo
Prejšnji teden je prišla k 

Mariji Stojnič na Jugorje rev
no oblečena ženska. Posedala 
je, da ji je doma vse razde
jal potres, zato hodi po vaseh 
in prosi dobre ljudi za po
moč. StojnISevi se je neznan
ka zasmilila. Odšla je v sta
novanje, da bi našla kaj dro 
biža, s tem pa naredila ve
liko napako. Neznanka, je v 
njeni odsotnosti potiho odpr
la omaro in ukradla iz nje 
1.150 din, tri prstane in zlato 
verižico. Preden je tujka od
šla, Stojničeva še ni vedela, 
kako grdo ji je nasedla. Ko 
je ugotovila, da je okradena, 
je takoj javila tatvino delav
cem jp/vme varnosti. Ti so do 
zdaj ugotovili, da se je tatica 

po belokranjskih vaseh voaaila 
z osebnim avtomobilom reške 
registracije in da je Ciganka. 
Očitno gre za skupino tujih 
Ciganov, ki se vozijo iz kraja 
v kraj in zlorabljajo zaupa
nje ljudi.

Stroj za opeko ji je 
odtrgal roko

Pavla Teropčič iz Kronovega je  
17. ok tobra  z ju tra j pom agala p ri 
izdelovanju opeke. Nenadom a ji je 
desnico potegnilo v boben s tro 
ja  in j i  jo  odtrgalo. O dpeljali so 
jo  v novomeSko bolnišnico.

s  starim časpisnim papirjem 
iz hladilnika v kuhinji. Da je 
denar med časopisnim papir
jem, ki ga je potreboval za 
zvijanje cigaret, je ugotovil 
šele naslednji dan. Pred sod- 
niki je trdil da bi denar Kr
hinu vrnil, če bi mu ga ne 
bili vzeli Cigani, ki so ga 
baje med potjo napadli.

Zagovor pa se ni ujemal 
s  tistim, kar sta na glavni 
obravnavi povedala oškodova
nec Krhin in njegova žena, ki 
sta zatrjevala, da je .bil de
nar v sobi pod ključem. Za
to sodniki niso verjeli Miko
liču. O tem da je Mikolič 
kriv, so jih prepričala še 
nekatera dejstva. Najprej: ob
toženec že v preiskavi ni znal 
odgovoriti na vprašanje, kje 
je dobil 200 din, ki so jih 
našli pri njem Dalje: Miko
lič je za Krhinov denar ve
del. In še; tistega dne, ko je 
bil Krhinu ukraden denar od 
prodane krave, je Mikolič 
brez slovesa zapustil Dolnje 
Gradišče.

Ko so sodniki tehtali deja
nje in odmerili kazen, so upo
števali, da je imel obtoženi 
Mikolič težko življenje od 
otroških let dalje in do zdaj 
še ni bil kaznovan. Za ob- 
težilno pa so šteli dejstvo,

Usoden korak 
s pločnika

84-letni U rban D olinar iz L jub 
ljane je 18. ok tobra  z novomeške 
ga m ostu  opazoval K rko. Nena
dom a je  stopil s pločnika na ce
stišče. Tedaj se je  z Glavnega t r 
ga p ripelja l na  m ost z osebnim 
avtojnobilom  Branko Vovko z Ra- 
teža p ri B rusnicah in pešca zbil 
po cesti. Med drugim i hudim i po 
škodbam i s<) pri D olinarju v no
vomeški bolniSnicl ugotovili zlom 
reber in  hude obtolčine po vsem 
telesu. Za hudim i poškodbam i je 
D olinar naslednji dan v bolnišnici 
um rl.

diplome

Valentin Dobnikar: »Z znanjem, izkušenostjo in obzir
nostjo do drugih voznikov na cesti bi lahko prepre
čili marsikakšno prometno nesrečo.

(Foto: Ivan Zoran)

Ob 10-letnici ustanovitve in 
dela republiške komisije in 
občinskih komisij za vzgojo 
in varnost v cestnem prome
tu je bila v ponedeljek, 19. 
oktobra, na občini Novo me
sto manjša slovesnost, kjer 
so najbolj zasluženim obča
nom oziroma organizacijam 
iz novomeške občine podelili 
diplome. Priznanja je izročil 
načelnik za upravno pravne 
zadeve pri Ob S Novo mesto 
Jože S’.’' adolnik. Prejeli so 
jih:Roman Celesnik, Božena 
Pavasovič, Martin Fuis, Dar
ko Prijatelj, Valentin Dobni
kar, Anton Remec, š  te ran 
Galič, Ladislav Marolt, Ivan 
Rolih, Jože Tavčar, Marjan 
Tratar in Ivan Zoran ter OŠ 
Škocjan, Šentjernej, Dolenj
ske Toplice, Novo mesto, po
staja milice Dolenjske Topli
ce, postaja milice Novo me
sto, postaja prometne milice 
Novo mesto, zavarovalnica 
Sava, občinski odbor Rdeče
ga križa, podružnica šoferjev 
in avtomehanikov, sekcija 
Avto-moto društva v Novo- 
teksu In Avtomoto Novo me
sto.

Jože Suhadolnik je v svo
jem nagovoru rekel: »Vsi
tisti, ki se poklicno ukvarjajo 
z vprašanjem prometne var
nosti, in tisti, ki izven svo
jega rednega dela sodelujejo 
v tej plemeniti akciji, kot 
tudi ostali zaskrbljeno sprem
ljajo vsakoletni porast števila 
in posledice prometnih ne
zgod. Zato je potrebno, da se 
nosilci na področju vzgoje 
in varnosti v prometu še 
bolje organizirajo in pripra
vijo, da bodo sposobni zado
stiti znanemu načelu: bolje 
preprečiti kot pa zdraviti.«

■  POLJANE: PO TRČENJU STA 
SE PREVRNILA — 16. oktobra 
zvečer je  hotel 27-letni Ism et B u
lič iz Lukavice p ri DOboju z re 
naultom  1300 p ri Poljanah zaviti 
z avtom obilske ceste na  parkirišče, 
ko se je  nenadom a izpraznila gu
m a na levem zadnjem  kolesu. Za
neslo ga je  na  levo, da je  oplazil 
ford  taunus zagrebškega voznika 
R udolfa Snidariča in se prevrnil. 
Po 100 m etrih  vožnje se je  p revr
nil tudi šn idarič . Škodo so ocenili 
na 9.000 din.

■  GRM: S FICKOM V VOZ 
BREZ LUČI — 18. oktobra pro ti 
večeru je  M etličan Vid Kambič 
s  tičkom  na cesti p ri G rm u zadel 
vprežni voz brez luči K rasničana 
Petra Starešiniča. S tarešinič je  po 
trčen ju  pognal konja in  se odpe
ljal. škode  je  bilo za 2.000 din. 
Ugotovili so, da  je  Drišlo do ne
sreče zato, ker je  Kam bič med 
vožnjo s kratk im i lučmi prezrl 
vprežni voz, za. katerim  se je  p ri
peljal.

■  ŠMIHEL: Z ZASTAVO 1300 
SE JE  PREVRNIL — 19 letni 
Franci K ristan, p rak tikan t v no 
vomeški tovarni z d n v il KRKA, se 
je  16. . oktobra  peljal z zastavo 
1300 p ro ti Šmihelu. Z ovinka na 
k lancu pred vasjo ga je  zaneslo, 
nakar se je  nekajkra t prevrnil. 
Škodo so ocenili na  4.500 din 
Voznika so preizkusili z alkosko- ' 
pom, ki je  pozelenel.

■  JEDINSCICA: S FICKOM V 
KABURJgVA VRATA — 16. ok to 
b ra  je  s ceste pro ti Jedinščici 
zaneslo fička NM 112-57, ki ga je 
vozil Novomeščan Anton Rauh. 
Rauh se je  peljal od Stopič p ro 
ti dom u. S ceste ga je  vrglo v 
v rata K aburjevega m lina, škodo  
so ocenili na 5.000 din.

■  TEŽKA VODA: PO NESREČI 
POBEGNIL — 18. oktobra  je  med 
srečanjem  na Težki vodi zaneslo 
lička NM 126-03 v osebni avto 
KR 236-14,. s katerim  je  potoval 
Franc Arh, d irek to r blejskega ho
tela T urist, škode  je  bilo za 
4.500 din. Kdo je  vozil fička z no
vomeško registracijo , še ne vedo, 
ker je  voznik po nesreči vozilo 
zapustil in zbežal.

■  DVOR: PO TRČENJU NA 
NJIVO — 18. oktobra  zvečer je  
24-Jetni Jože H rovat iz Rebri na 
cesti pri Dvoru s ličkom  oplazil 
ford taunus, ki ga je  naproti vo
zil Drago Urbančič, 24, iz Poljan. 
H rovat je vozil po sredini ceste, 
po trčenju  pa ga je  odbilo na 
njivo. Alkoskop je  pokazal, da je  
H rovat vozil vinjen.

■  POLII?: ZAPELML NA KUP 
PESKA — 14. oktobra  se je  v 
Doljnem Polju prevrnil s fičkom 
21-letni M arjan R upar iz Velike
ga M raševega. Peljal se je  od 
Dvora pro ti Novemu m estu in

.zapelja l na kup peska, škodo  so 
ocenili na 4.500 din.

■  KRONOVO: ITALIJANA VRG- 
IX) S CESTE — V Kronovem se 
Je 14. oktobra  prevrnil s fiatom  
850 (special) italijanski voznik An
tonio B ait iz Trbiža. Med zavi
jan jem  proti šm arješk im  Toplicam 
je  p reh itro  zapeljal na  nadvozno 
cesto. Voznik se ni potolkel. Ško
do  pa so ocenili na  3.000 din.

■  NOVO MESTO: NA MOSTU
V PEŠCA — E dvard  Perfant iz 
Začreta p ri Škofji Loki je  15. 
oktobra  zvečer na k andij.sk em 
m ostu v Novem m estu z zastavo 
1300 zadel 17-letnega Em ila Pureb- 
ra  iz Žabje vasi. ki Je stopil s 
pločnika pred vozilo. Pureber je 
bil laže ranjen.

■  GRADIŠČE: BANKINA NI 
ZDRZALA — Pri srečanju  z avto
busom  novomeške 'iM V na  Gor
n jem  Gradišču Je 15. ok tobra  Jo 
že M ohorčič iz Bočke p ri Metliki 
zapeljal tovornjak s prikolico na 
desno s tran  bankine. B ankina teže 
ni vzdržala, zato se je  prikolica 
prevrnila.

■  NOVO MESTO: NEPREVID
NO PREČKANJE — 63 letna M a
rija  Perše iz Družinske vasi je  
15. oktobra  na novomeškem Glav
nem trgu neprevidno prečkala ce
sto  v trenu tku , ko je  p ro ti Kan- 
d iji vozil osebni avtom obil Alojz 
Plavčnk iz K arteljevega. Ker tudi 
Plavčak ni bil dovolj pazljiv, je

Peršetovo zadel in /,bc. Prvo po
moč so dali ponesrečenki v no
vomeški bolnišnici.

■  NOVO MESTO: PEŠCA JE  
ZBIL, SAM PA TREŠČIL MED 
CEVI — 17. oktobra zvečer je 
Novomeščan Ju re  Jakovac z ne
registriran im  osebnim avtom obi
lom blizu tovarne IMV zbil pe 
šca Jožeta S tanišo iz Gotne vasi, 
ko je  šel pravilno po levi strani. 
Pešca je  odbilo na eno, voznika 
pa  na drugo s tran , k jer je  treščil 
v kanalizacijske cevi. Avtomobilist 
je  bil p ri nesreči huje, pešec pa 
laže ran jen , oba pa so odpeljali 
v novomeško bolnišnico. Gmotno 
škodo so ocenili na 6.000 din.

■  STARA VAS: NA OVINKU 
JO JE  ZANESLO — Ljubljančan
ka Cvetka čanžek se je 17. oktob
ra  pelja la  z osebnim avtom od 
Brežic na  Bizeljsko. Na nepre 
glednem ovinku v S tari vasi jo 
je  zaneslo, jo  vrglo s ceste, da se 
je  prevrnila. Na srečo voznica ni 
bila ran jena, škodo pa so oce
nili na 8.000 din.

■  ZAKOT: MOPEDIST TREŠČIL
V AVTO — ■ Med srečanjem  na 
nepregledni cesti v Zakotu pri 
Brežicah se je  17. oktobnt Darko 
Ju ras  iz Bukoška z mopedom za
letel v osebni avtom obil, ki ga 
je  vozil M artin Ban iz Dečnih 
sel. Ju ras  je  bil hudo ranjen in 
so ga odpeljali v brežiško bol
nišnico.

■  TRNJE: PONOČI S CESTE — 
15. oktobra ponoči je  zaneslo s 
ceste v T rn ju  osebni avtom obil, ki 
ga je  od Brežic proti Eizeljskemu 
vozi! Stanislav Skrlec iz Sel. Voz
niku se, ni nič zgodilo, škodo na 
avtom obilu pa so ocenili na 5.000 
dinarjev.

■  OREHOVO: AVTO V OGRA. 
JO, DVA RANJENA — 15. oktobra 
s ta  se pro ti Radečam peljala z 
osebnim avtom obilom  Milan Zeks 
Iz Račiče in Rudi Livio iz Bresta. 
N a nepreglednem  ovinku v O reho
vem je  avtomobil naneslo, n a k ar 
je  treščil v betonsko ograjo ln 
se prevrnil. Voznik k>ks m sopot
n ik  Livio sta  bila hudo ranjena, 
odpeljali so ju  v brežiško bolniš
nico. Škodo so ocenili na 3.000 
d inarjev.

■  BREZINA: MOPEDISTA DRUG
V DRUGEGA — Med srečanjem  na 
nepreglednem  cestnem  ovinku sta 
se 14. oktobra! zaletela m opedista 
S tanko Clzel iz Pišec in Bojan M a
lus z Bizeljskega. M alus je bil 
huje  ranjen.

■  KRŠKO: ZADEL TOVORNJAK 
IN SE PREVRNIL — Karlovčan 
M ato Grddč je 14. oktobra  na ce
sti K rško—Sevnica z osebnim av
tom obilom  m ed preliitevanjem  aa- 
del tovornjak  M ilana Koaomare 
iz B osanske Gradiške, zapeljal s 
ceste in »e prevrnil. Nesreča je 
povzročila le gm otno škodo, ki 
so jo  ocenili na 10.000 din.

■  BREZICE: V PEŠCA NA 
PLOČNIKU — H uda nesreča se Je 
zgodila 12. oktobra  n a  Prešernovi 
cesti v Brežicah. Vinko Ogorevc 
iz Brezine je  z osebnim  avtomo 
bilom  zapeljal na pločnik in zbil 
M arijo Dorič ie Brežic. Doričeva 
Je dobila hude poškodbe in so Jo 
odpeljali v bolnišnico.

■  DOBE: 6 RANJENIH ZARADI 
NESPRETNOSTI — Ivan Zoretu' 
iz L jubljane 11. ok tobra  v Dobah 
pri Kostanjevici ni mogel speljati 
ovinka. Izruval je  obcestni sm er
nik, preskočil 2,5 m  širok jarek  In 
se prevrnil. H uje je  bila ranjena 
9-letna Cvetka Zupanc iz Javorovi
ce, laže pa: M arija in Franc Zu
panc iz Javorovice, Karolina in 
Ivan Pisek iz Orehovca te r voznik 
Zoretič. škodo  so ocenili na 12.000 
dinarjev.

■  DOBRAVA: SREČAL KOM)NO 
IN SE PREVRNIL — Franc Rožič 
z Bizeljskega Je 11. oktobra  v goz
du Dobrava srečal kolono avto
mobilov. Ko se  je  um aknil na  
desno, se je  osebni avtomobil na 
bankini ugreznil in se prevrnil. 
Škodo so ocenili na  10.000 din. 
Sopotnika Anton šepetave in An 
drej Zalokar iz S tare  vasi s ta  
bila ranjena.



ROKOMET Lepi zmagi

Brežice : Tržič 12:7
Pol lire so igralci in  gledalci 

zam an čakali na sodnika, zato 
sta  srečanje sodila ljubljanska go
sta . Igralci so se m edtem  še ohla
dili in  niso pokazali preveč zani
mive igre. P ri Brežičanih so bili 
na jboljši Šetinc, Rovan in  Bergle*.

Brežice: Berglez, Žerjav, Šetinc 
3, Anolovič 2, Novak, Pavlič 4 
Boslna 1, Iskra , Zore, B latnik 
Rovan 2 in Novosele. v

V. PODGORŠEK

Slovenj Gradec : Ribnica 
23:20

Ribničani so odlično začeli, ven
d a r so jih  domačini km alu dohi
teli in  povedli z nekaj goli raz 
like. P ro ti koncu srečanja  je  bil 
rezultat neodločen '20:20, na to  pa 
so dom ačini izkoristili nekaj zrelih 
priložnosti in  tesno zmagali.

Ribnica: Lovšin, Rigler, Nosan, 
Tomšič 1, Ponikvar II  2, Ponik
var I  4, Andolšek 1, M .kulin 3 
E rčulj in  Radič 9.

T. N.

Brežice : Olimpija 15:11
Po odlični igri brežiških roko 

m etašic v prvem  polčasu bi se 
skoraj ponovila dram a iz M aribo
ra , saj so gostje v nadaljevanju 
razliko zm anjšale celo na  tri za
detke. Vendar so Breeičanke zdr
žale do konca m po zaslugi M» 
lanove ih Štauberjeve zmagale.

Brežice: Božičnik. Zorko 1, Bu- 
žančič 3, Molan 8, š tau b e r 2, Ban, 
A. Mišič, K olar, Zorko I I  2, V. 
Mišič in H r.bernik.

V. PODGORŠEK

Zagorje : Sevnica 21:11
V derbi tekm i LCRL so Zagor

jan i zasluženo prem agali tok ra t 
zredno slabe Sevničane. Sevničani 
so igrali nezanesljivo. Nerazum- 
ljico je , zakaj niso m enjali ne
razpoloženega v ra ta rja  Sirka z 
m ladim  vratarjem  Debeljakom.

Boljši od ostalih  je bil Svažic, 
ostali pa  so se izživljali že vnaprej 
na  uspeh obsojene sam ostojne p ro 
dore.

Sevnica: S irk, Valant 3, Filej 2, 
Perc 1, Lovrck, Svažič 5, K opriv
nik, Šilc 3, Š tojs in Trbovc.

J. BLAS

Kamnik : Krmelj 29:14
Kamnični so zasluženo visoko 

porazili K rm eljčane. N apadalci K r
m elja  so spet zapravili vrsto  ugod
n ih  priložnosti, n jihove žoge so 
zadevale vratnico ali pa  so šlt 
čez gol.

B. DEBELAK

Cerklje : C osm os (Belt) 
20:27

Tudi v Cerkljah so Črnomaljci 
poželi zasluženo zmago. Igra je  
b ila  groba, saj se je  več rokom e
tašev Č rnom lja vrnilo poškodova
nih. N ajbolj jo  je  skupil M arjan 
Goršek.

T. LATERNER

Sevnica B : Sem ič 26:22
V srečanju  zasavske rokom etne 

lige so m ladi rokom etaši Sevnice 
brez večjih težav v drugem  pol
času nadigrali goste iz Semiča.

J. BLAS

Krško : LABOD (N. m.) 
18:30

Domačini so že v prvem  polčasu 
dokazali, da niso kos odlično raz
položenim Novomeščnom. Čeprav 
so dom ačini m ed tekm o m enjali 
kar t r i  v ra ta rje , jim  to  ni nič 
pomagalo.

K rško: K ranjc I. Velkavrh, Turk 
3, Arh 8, Tomažič 1, Mikolič 2, 
Zorič 1, Andrejaš 1, Libenšek 2, 
Kovačič, Škoberne in K ranjc II .

Novo mesto: M arn, Kaplan, Pon- 
gračič 4, Pelko .8,. G anter 9, Se- 
ničar 2, Ilc, Možina 6, Šetina in 
Perko 1. L. HARTMAN

VOJKO DRAGAŠ

ODBOJKATrebanjci 
so kljub porazu drugi

Jesenski del tekm ovanja za odbojkarje  Trebnjega, ki igrajo  v 
drugi republiški ligi, je  končan. Osvojili so drugo m esto in s tem 
zapravili vse možnosti, da prihodnje  leto spet igrajo v društvu na j
boljših . Novomeščani im ajo sam o še eno srečanje, vendar bodo 
k ljub  boljši igri kot p re j p rista li na nevarnem  repu.

Novo m esto  : Branik 1:3
Novomeščani so pred  zadnjo 

tekm o jesenskega dela odbojkar
skega prvenstva igrali dom a z  
bivšim  zveznim ligašem B ranikom  
iz M aribora. Za sprem em bo so 
to k ra t zlasti v prvih dveh nizih 
pokazali zelo dopadljivo igro, ki 
je  veliko obetala. 2al na so v n a 
daljevanju m očno popustili, tako 
da so gostje brez večjih težav 
zasluženo zmagali s 3:1. Novome
ščani uvajajo  že nekatere • m lajše 
igralce, kar je  v njihovo igro vne
slo več živahnosti. N ajboljša na 
tem srečanju sta  bila izredni Bre
ščak in Potrč. S. D.

Kje, kdaj, kdo?
Nogometaši Bele krajine  bo

do to  nedeljo gostovali v 
M irnu, k je r se bodo srečali z 
Adrio. V ljubljanski conski 
nogom etni ligi bodo naslednja 
srečanja: Domžale — Mirna,
Slovan — Elan in Odred — 
Kam nik. V celjski podzveznl 
ligi pa bo srečanje Rogatec 
— Brežice. V republiški ro 
kom etni ligi bodo Ribničani 
gostovali v Tržiču, Brežičani 
pa bodo imeli dom a dvojno 
srečanje s Poletom iz M urske 
Sobote. V ljubljanski conski 
ligi bosta srečanji Krm elj — 
Mokerc in Sevnica — Medvo
de. O dbojkarji Novega mesta 
igrajo zadnje srečanje jesen 
skega dela tekm ovanja v K am 
niku.

KEMOOPREMA : Kamna 
gorica 1:3

V nedeljo se je  končal jesenski 
del tekm ovanja v drugi slovenski 
odbojkarski ligi. Kemooproma iz 
Trebnjega je  med 7 m oštvi osvo
jila  drugo m esto, čeravno je  zad 
n jo teklo izgubila s 3:1 (—9, 11, 
13, 11) z moštvom Kam ne gorice. 
To srečanje, ki 9i ga je  ogledalo 
kakih 150 ljudi, pa  ne bo ostalo 
v lepem spom inu. Nekaj p ris tran 
skih odločitev sodnika B rajnika 
iz L jubljane je  v odločilnih tre 
nutk ih  povzročilo ostro  reakcijo 
pri nekaterih  dom ačinih, nakar je  
sodnik izključil iz igre Francija 
Oparo, ker je  le-ta hotel fizično 
obračunati z njim .

mmwmm  Bela krajina 
je trdno na drugem mestu

NogometaSt Bele k rajine , novinci v drugi republiški ligi, igrajo 
p ro ti pričakovanju odlično. V zadnjem  času so zabeležili kar š tiri 
zmage, k a r jih  je  dvignilo ▼  sam  vrh razpredelnice. S tako igro 
bodo še m arsikom u pognali s trah  v kosti. E lan in M irna sta na 
dom ačem  igrišču nepričakovano izpustila točki. Vse kaže, da tok ra t 
dolenjski ekipi ne bosta tako uspešni kot lani. V zasa/sk i ligi so 
Brežičani zmagali, Krčani pa so dom a obdržali polovico izkupička.

Bela krajina : Piran 1:0
B elokranjci so že četrtič  zapo

red zmagali in se trenu tno  naha- 
ja jq  na odličnem drugem  m estu. 
Domačini so tok ra t zm agali s p re 
cejšnjo m ero sreče, saj gostje  niso 
izkoristili precej zrelih priložnosti, 
zlasti v drugem  polčasu. Odločilni 
zadetek Je dosegel dve m inuti pred  
koncem prvega polčasa ’ Nedič. 
N ajboljši v domači ekipi je  bil 
Kadiša Petrovič.

Ker naši dnevni časopisi objav
lja jo  napačno lestvico, objavljam o 
pravilno uvrstitev Bele krajine.
2. B. krajina  8 4 3 1 14:10 11

T. LATERNER

Brežice : Ljubno 1:0
Domiselne akcije domačinov in 

tehnična prem oč niso rodile v 
tem srečanju posebnega sadu. E- 
dini zadetek je  dosegel Maršič; s i
cer pa se od dom ačih igralcev 
nihče ni posebno odlikoval.

Brežice: Starčevič, M. I*tpuh,
K olršnik. Divkovič, Tosie, P intcr, 
Maršič, Stefanovič (V eble), Z. La
puh, Boslna. V. PODGORŠEK

Mirna : Odred (Ponova 
vas) 2:3

Ljubitelji nogom eta so to  ne
deljo  doživeli na Mirni precejšnje 
razočaranje. M im o je  porazila 
slabša ekipa, ki je  izkoristila  s la 
bosti nezanesljivega dom ačega v ra 

ta r ja . O bčutno se je  poznala od
so tnost Štcfaniča in T ra ta r ja , ki 
s ta  na vojaških vajah. Strelec 
obeh zadetkov je  bil šm uc.

A. TRATAR

Elan : Sava 0:1
Ne preveč dobri gostje so izko

ristili slabosti novomeških nogo
metašev in brez večjih težav osvo
jili dve točki. G ostje so poceni 
p rišli do zadetka, nato  pa so se 
um aknili v obram bo in ohranili 
m alenkostno prednost.

Celulozar : Žalec 0:0
Domačini so bili boljši, vendar 

niso imeli sreče pri s tre ljan ju  
na vrata. Igralci so le preveč igra
li vsak zase. N ajboljša s ta  bila 
branilec Gajšek in krilo  Geršak.

L. HARTMAN

Spodbuden primer
Krčani so soboto

na Resi odprli lepo dvoste- 
zno avtom atsko kegljišče, ki 
je  najm odernejše na Dolenj
skem. Napori športn ih  delav- 
cev so bili končno poplačani. 
Zvedeli sm o, da so bili naj- 
prlzadevnejši delavci M arjan 
M arki, Bojan Bogovič, Franjo 
Ferlin in Ivan Vunič. V red
nost del, ki so Jih opravili 
prizadevni člani, je  20.000 d i
narjev. P rim er, vreden posne
m anja!

KOŠARKA

Novo mesto: Ljub
ljana 69:61

V tekmi za pokal m aršala Tita 
so novomeški košarkarji na Loki 
pred 250 gledalci prem agali z 
69:61 (33:30) slovenskega ligaša
L jubljano, k i je  pred leti, ko je  
še -igrala v zvezni ligi, osvojila po- 
kalpo prvenstvo Jugoslavije. O d
lično s ta  sodila L jubljančana P. 
Brum en in Lotrič.

Novomeščani so potrd ili odlično 
igro v jesenskem  delu tudi s 
tem nastopom  ‘pro ti nasprotn iku  
iz slovenske lige. Takoj v začetku 
so povedli 8:0, 15:2 in pozneje 
25:10. Ljubljančani kljub  vsem 
naporom  niso bili v vsei tekmi 
niti enkrat v vodstvu.

Novo mesto: Gošnik. šp ila r, Le
nardič, šepetave, Piletič, S. Kova
čevič, Počrvina 5, Šobar 6, Ko
pač 7, Splichal 3 in 2 . Kovače
vič 28. Danes ob 18. uri igrajo 
Novomeščani na Loki z Jesenicami 

J . S,

ATLETIKA

Vojko Dragaš-prvak 
Slovenije

Preteklo soboto in nedeljo je 
bilo v M ariboru letošnje atletsko 
prvenstvo za starejše  m ladince i r  
m ladinke. M ladi Novomeščani so 
zelo uspeli, saj je  Vojko Draga-s 
z odličnim m etom  kopja zasedel 
prvo m esto, večina tekmovalcev 
p a  se je  uvrstila  od prvega do 
tre tjega m esta.

REZULTATI: m ladinci — kopje: 
1. Dragaš (N. m .) 57,12, 2. Knavs 
(Kočevje) 55,26; viSina: 4 . - 5 .  Dra
gaš 1,80; troskok; 3. š inu tn ič  (N. 
m .) 5,98; dekleta — 00 m: 3. Gaz
voda 12,9; 20 m: 4. Gazvoda 27,2; 
400 m: 4. K ragelj (N . m .) 65,8; 
kopje: 3. Saje (N . m .) 32,66; kro 
gla: 2. Poje (Kočevje) 1,16.

Od tu in tam
■M IR N A  — Mladinci Mirne so 

v prvenstvenem  nogom etnem  sre
čanju  porazili m lade igralce Od. 
reda iz Ponove vasi s  4:2. (A. T .)

■  ČRNOMELJ — V prvenstve
n i tekm i m ladinske lige A sku
pine so se pom erili m ladinci Bele 
kra jine  in L jubljane. G ostje so 
b ili boljši in  so zmagali 3:1. Za
detek za domače je  zabil H ans. 
(A. L.)

■  BREŽICE — Učenci osnovne 
šole bratov  R ibarjev so imeli le
tošnji prv i športn i dan, tekm o
vali so v rokom etu. Odigrali so 
44 tekem , zmagovalci pa  so bili: 
8. c, 7. a, 6. b  in 5. d p ri fan tih  
te r 8. c, 7. b , 6. d in 5. a pri de
k letih. (P . R.)

■  NOVO MESTO — Sm učarsko 
d ruštvo Rog bo prired ilo  v nede
ljo , 25. oktobra  ob 10. u ri, prvo  
sm učarsko tekm ovanje. P ionirji, 
p ionirke, cicibani in uicibanke se 
bodo pom erili v suhem slalomu 
na Kosovem hribu  (nad Ločen- 
skim  pokopališčem ). T rije  prvo- 
uvrščeni v vsaki skupin i bodo 
prejeli nagrade. (R. P.)

■  SEVNICA — V nadaljevanju 
tu rn irja  v malem  nogom etu so b ili 
doseženi naslednji izidi: K opitarna
— M etalna (K rm elj) 1:2, Lisca — 
K opitarna 1:8, K opitarna — Stil- 
les 5:3 te r  K opitarna — E lektro  
3:0! Tekm a se je  končala 2:1 za 
E lektro, vendar je  v tej ekipi 
nastopil v ra ta r, ki ni bil član 
tega kolektiva. (J. B.)

■  BREZICE — V okviru p ri
p rav  za občinsko prvenstvo v ro 
kom etu so učenci osnovne šole 
bratov R ibarjev imeli c»ve sreča
n ji z gimnazijci. V obeh srečanjih  
je  zmagala gim nazija, in sicer 
24:12 ter- 31:12. T rener osnovno
šolske ekipe Polde Rovan je  iz
m enjal ka r po 20 igralcev. (P. R.)

■  KRŠKO — Na novem dvo- 
steznem avtom atskem  kegljišču so 
se srečali pap im iča rji slovenskih 
tovarn celuloze in pap irja  v prvi 
panogi svojih športn ih  iger, v 
kegljanju. Ekipe so nastopile s  6 
tekmovalci. N ajboljša posam ezni
ka sta  b ila  Tum a (K riko) in Luk
m an (Količevo), ki s ta  podrla  
vsak po 83 kegljev. Kočni vrstni 
red  ekip: 1. Količevo 437 kegljev, 
2. do 3. Medvode in Krško (n a j
boljši so bili Tum a 83, Runovec 
78 in Skinder 73). (L. H .)

■  METLIKA — V prijate ljskem  
roKometnem srečanju  sta  se po
m erili pionirski ekipi M etlike in 
Črnom lja. M ladi Črnom aljci so 
zmagali z 21:16. (A. L.)

■  VEVČE — Druga okipa m la 
dincev E lana je  to  nedeljo gosto
vala v L jubljani in r  prvenstve
nem srečanju  porazila m ladince 
vevške Slavi je  s  4:3. Prva ekipa 
m ladincev pa je  še vedno' na  od
ličnem prvem m estu. (M. H .)

■  NOVO MESTO — Končano 
je  tekm ovanje v občinski ženski 
sindikalni ligi. Zm agala je  brez 
poraza ekipa Prosvete. Končni 
vrstni red: 1. Prosveta (MLslej, 
Požar) 10 točk, 2. K rka 9, 3. No- 
voteks 7, 4. Pionir 5 in 5. Druž
bene službe 4 točke. (C. R.)

■  BREZICE — Te dni bo v po 
častitev občinskega praznika cela 
vrsta  tekm ovanj. Rokometno p r 
venstvo osnovnih šol za p ionirje  
bo  v Artičah, za pionirke pa na 
Veliki Dolini. V obeh Krajih bodo 
tudi ob tej priložnosti izročili 
nam enu asfaltiran i šolski igrišči. 
V Brežicah bo ju tr i pokalno tek 
m ovanje osnovnih šol v atletik i 
te r  teniški dvoboj Novo m esto — 
Brežice. H  koncu gredo tudi tek 
m ovanja sindikalnih podružnic. V 
m ini golfu so p ri m oških zm a
gale Čateške Toplice, 1MV obra t 
Brežice pa v ženski konkurenci, 
Z aključni boji bodo še v tenisu, 
šahu, namiznem tenisu in keglja
n ju . (V. P.)

■  NOVO MESTO — V drugem 
kolu jeseniškega dela dolenjske 
kegljaške lige so bili doseženi na 
s lednji rezultati: Luknja — S tari 
devet 339:209, Krško — Vseh devet 
388:343 in K rka — Železničar 
354:293. Po nepopolnem enajstem  
kolu je  v vodstvu Pionir z 18 toč
kam i, sledijo  Železničar in Krško 
16, K rka 14, Isk ra  12, Luknja 8, 
Vseh devet in S tari devet 6 te r 
R udar in Partizan po 4 točke. 
(J. M.)
Ji KRŠKO — V počastitev ob

činskega praznika novomeške ob
čine bo v Krškem  v soboto, 24. 
oktobra, .kegljaško tekm ovanje za 
prehodni pokal, na  katerem  bodo 
igrali Brežice, K rka, Iskra , Krško, 
Luknja, Železničar in Pionir. (J. 
M.)

■  BREŽICE — špo rtno  društvo 
na osnovni šoli je  imelo p rija 
teljsko rokom etno srečanje z v rst
niki z Bizeljskega. Fant.je iz B re 
žic so zmagali 24:4, dekleta pa so 
igrale neodločeno 7:7. (P . R.)

■  BREŽICE — Končano je  le
tošnje sindikalno prvenstvo v od
bo jk i. Sodelovalo je  6 ekip, v rs t
ni red  pa je  naslednji: 1. osnovna 
šola Brežice, 2. gim nazija, 3. VP 
Cerklje, 4. Čateške Toplice, 5. 
Slovenija vino in 6. občinska 
skupščina. V finalu so bili dose
ženi naslednji rezultati: osnovna 
šola — gim nazija 2:0, VP Cerklje
— Čateške Toplice 2:0 in Slovenija 
vino — ObS 2:0. (R. P.)

Srebrni jubilej odbojkarjev
V prijetnem  vzdušju so novomeški športn i delavci in 

športn ik i v soboto, 17. oktobra , na  Loki proslavili 25-letnico 
ig ran ja  odbojke na  Dolenjskem. Ob tej priložnosti sta  česti
ta la  odbojkarjem  podpredsednik ObS Novo m esto Avgust Av- 
ba r in predsednik Ob ZTK prof. M ilan Sm erdu. Občinska 
zveza ZTK se je  spom nila in dala priznanje osmerici novo
m eških odbojkarjev, ki igrajo  že 20 let. P rejeli so jih : S tan 
ka Dokl, Miran Sim ič, Samo Medic, M arjan  Lapajne, M arjan 
Šonc. M arjan Potrč, B runo Koprivnik in  Janko Goleš.

Nato s ta  bili odigrani dve zanimivi tekm i, ki s ta  navduši
li številne gledalce. N ajprej so nekdanje  odbojkarice Novega 
m esta  (Mi.slej, Ostanek-Požar, E . Fink-Mihalič, V. Fink-Ta- 
bor, Robar-Žunič in Keglovič-Dokl) z 2:0 (15:13, 16:14) po 
razile m lade odbojkarice. V glavnem srečanju  pa  so starejši 
odbojkarji (Pučko, Dolenc, Žerjal, Rom ih, Zorko, Medic, .Si
m ič, Goleš, Šonc- in Lapajne) po  težki borbi v petih  nizih 
prem agali m lade odbojkarje.

S tarerjše  odbojkarice (M islej, Dolenc, Požar, Knaftič, Mi
halič', Žunič in Dokl; čepi: Vera Tabor (slika zgoraj). Franc 
Pučko in prof. Milan Sm erdu podelju je ta  priznan ja  (v sredi
n i). »Stara garda« (M edic, Dolenc, Zorko, Sim ič, Goleš, Ro
mih, Sonc, Lapajne in Ž erjal), m an jka  Franc Pučko (spodaj).

S. Dokl

brežiških rokometašev

TENIS:

Triglav : N. m esto  2:1
V slovenskem teniškem  pokalu 

je  v polfinalnem  dvoboju v K ra 
n ju  domači Triglav prem agal No
vo m esto 2:1 in se uvrstil v fi
nale, k je r pa je  izgubil z m ari
borskim  Branikom . Žnidar je  p re 
m agal Splichala 6:2, 6:2, S tarc 
pa Uhla 6:1, 6:3. K ranjčana sta 
igro parov predala.

Uvrstitev v polfinale slovenskega 
pokala bržkone predstav lja  letoš
nji najbo ljš i dosežek ekipnega 
športa  v Novem m estu, čeprav to 
ne kaže na  kvaliteto  tenisa v No
vem m estu, am pak priča , da v 
S loveniji z izjemo nekaj klubov 
tenisa ne igrajo  in da so tudi to  
tekm ovanje mnogi vzeli neresno.

J . S.

Mladi Dolenjski šahist To
ne Praznik iz Kočevja, ki 
je bil pred leti mladinski 
šahovski prvak Slovenije, 
se je lepo uveljavil na 
močnem šahovskem tur
nirju v Domžalah. Svoj 
uspeh je kronal še z osvo
jitvijo naziva m ojstrskega 
kandidata. (Foto: S. Dokl)

V tem  kolu so se naše tr i  ekipe v republiškem  tekm ovanju od
lično odrezale. Brežičani so dom a osvojili vse štiri točke. Brez večjih 
težav so fan tje  porazili Tržič, dekleta pa ljubljansko Olim pijo. Raz
položenim Ribničanom  je  v Slovenj G radcu ob koncu srečanja 
zm anjkalo sape. Vendar so s svojo lepo igro navdušili gledalce. 
Sevničani so doživeli poraz v Zagorju, k a r kaže, da ta  ekipa doživlja 
resno krizo. Krm eljčani -so v Kam niku p retrpeli občuten poraz. 
V zasavski rokom etni ligi so se prebudili Novomeščani, ki so v 
K rškem  pokazali lepo igro. Iz nedelje v nedeljo bolje igrajo tudi 
B elokranjci, k i so najresnejši kandidati za prvo mesto.



Portret tega tedna

N E  H O D I  D O M O V  B R E Z

»Pri nas je pač 
tako«

Pred dobrim mesecem 
sem obiskala Brežice. Za
vila sem tudi v slaščičar
no pri avtobusni posta
ji. Naročila sem kr e- 
movo rezino, samo eno, 
pa mi je prodajalka od
vrnila, da prodajajo naj
manj 130 dve skupaj. Vse
eno sem jih naročila in 
povedala prodajalki, da si 
na takšen način ne pri
dobivajo strank. Pritrdila 
mi je in pripomnila, da 
je pri njih pač tako.

Povem naj še to, da so 
kremove rezine v Breži
cah manjše in manj okus
ne kot v ljubljanskih sla
ščičarnah. Za nekaj par 
so res cenejše, zato pa 
postrežba ni, kot si jo 
stranka želi.

MARJANA PETERCIČ 
Ljubljana

Vsak vldgatelj. ki ima 
v DOLENJSKI BANKI 
IN HRANILNICI vlože
nih najmanj 500 no
vih dinar|ev. |e zava
rovan za primer ^ne- 
zgodne smrti Razen 
visokih obresti za 
hranilne vloge skrbi 
DBH tudi za vaše ne
zgodno zavarovanje!

BEGUNEC IZ GLINE NI DOLGO UŽIVAL PR<?

Ure so mu pritiktakal
18-letni Koprivničan je v Novem m estu ukradel m> 
s e  odpravil vlamljat v Belo krajino -  Med prodajo ur 

iskavo je hotel spraviti na krivo sled, kasneje j'

Predrag Peradin je zabredel 
v kriminal, ko še ni bil pol
noleten. Zaradi kraje osebne
ga avtomobila in več drugih 
tatvin se je znašel na zatožni 
klopi. Občinsko sodišče v 
Koprivnici ga je 5. maja le
tos napotilo v vzgojno-pobolj- 
ševalni. dom v Glino. Takrat 
je dopolnil osemnajst let in 
dva meseca. ,

Peradinu, vajenemu prosto
sti in ulice, domsko življenje 
ni dišalo, zato je samo čakal 
priložnost da bi ušel. To se je 
zgodilo 15. julija, čez' dobra

dva meseca, tedaj je Parad in 
pobegnil iz Gline s skupino 
mladoletnikov. Na prostosti 
so se mladi begunci raztepli 
na vse strani. Peradina je ne
slo na sever in že po petih 
dneh je bil v Novem mestu.

Da v Novem mestu ni pri
šel gledat na uro, je dokazal 
že v noči od 19. na 20. julij 
v Jerebovi ulici. Poskusil se 
je odpeljati z enim od parki
ranih osebnih avtomobilov. 
Najprej je ugotavljal, ali bo 
to vozilo Jožeta Kovačiča ali 
Nežke Drčar, vendar ju ni mo

je

Na Preloki ni več nobenega osla

Zadnja dva osjička sta bila prodana na sejmu  
na Vinici. Reški mesar jih je plačal po 3 din 

kilogram. Šla bosta na morje

Več znanja — manj nesreč

Maša za cesarja

■  (CESARJEV ROJSTNI DAN) — sla
vil se je tudi letos po vsem cesarstvu kaj 
dostojno. Tudi pri nas nismo zaostali. Po 
vseh farah in po vseh šolah so imeli sv. 
mašo za presvitlega vladarja. V Novem 
mestu imel je opravilo mil. gosp. prošt 
dr. Elbert z veliko asistenco, katerega se 
je udeležilo vse uredništvo, mestni župan 
s svetovalci in mnogo drugih. Po sveti ma
ši slavili so cesarjevo »70 letnico gimnazija 
in ljudske Sole.

|  (DUNAJ) — Vsi bivši poslanci nem- 
Ake napredne stranke so smicani na posve
tovanje na dan 20. oktobra na Dunaj.

■  (VOJNA V JUŽNI AFRIKI) — Daši 
so Angleži že neštevilnokrat popolnomt 
premagali Bure, vendar še vedno poročajo 
o burskih napadih. Celo general EVewet, ki 
je v boju padel, je zopet oživel. Burski 
oddelki se prikazujejo na raznih krajih in 
napadajo angleške patrulje. — Buri se to
rej niso udali, in se tako hitro popolnoma 
še ne udajo.

■  (VOJNA NA KITAJSKEM) — Hitro 
»obrača se časa kolo«. Tudi na Kitajskem 
se je zelo preobrnilo. Kitajcem raste po
gum. Kitajski cesar je sicer pisal nem
škemu cesarju in obljubil zadoščenje. 
Nemški cesar je z vso strogostjo odgovo
ril ter zahteval zadoščenja. A ostalo je do- 
zdaj le pri pismih. Povzročiteljev nemirov 
vlada noče izročiti, pač pa se Kitajci pri
pravljajo na krepak odpor. Praske se ved
no nadaljujejo.

■  (IMENOVANJE) — Okrajni sodnik 
v Ložu, gosp. Ravnikar je imenovan sod
nim svetnikom; gosp. Henrik Sturm sodni 
pristav v Metliki pa je imenovan okrajnim 
sodnikom za Idrijo.

■  (NOVO MAŠO BRAL) — je na Brez
jah č . g. P. Arh ang el j  Appej joj«« t  St. 
Rupertu.

■  (SLOVENSKO KATOLIŠKO POLI
TIČNO DRUŠTVO) — za kočevski okraj 
se je ustanovilo in je imelo svojo osno- 
valno zborovanje dne 7. t. m. v Dobrepo- 
ljah.

■  (NOVO MESTO:) — Dne 7. t. m. pri
redile so novomeške gospodične pod po
kroviteljstvom veleblagorodne gospe dr. 
Leopoldine Schegulove lep koncert v korist 
Prešernovemu spomeniku v Ljubjani. Bil 
je tako mnogoštevilno obiskan kot malo
kateri popreje. Zato pa je ostala prelepa 
svota v idealni namen. 2ivi sliki st* bili 
divno krasni in v vsakem obziru dovršeni, 
kar pričuje, da je bil umetnik, ki jih je 
aranževal. G. akademski slikar Vaupotič 
sme ponosen biti svojega dela.

■  (PRODAJA GOZDOV.) — Trgovski in 
obrtniški zbornici v Ljubljani je došlo 
poročilo da se bode dne 12. oktobra 1900 
ob 10. uri dopoldne po javni konkurenci 
sito gozdov ozir. gozdnih parcel prodalo, 
katere so last romunske države.

■  (AVSTRIJSKI DRŽAVNI ZBOR) —
je razpuščen, ter dotični cesarski sklep 
že razglašen. Vlada je naročila, da se 
nemuda jamejo potrebne priprave za 
nove volitve vršiti. Volitve utegnejo za 
čas okrog novega leta razpisane biti.

■  (SEJEM V K ANDI JI) — Ministrstvo 
notranjih zadev potrdilo je staro pravico 
občine za izvrševanje tedenskih sejmov- 
sleherni pondeljek.

■  (EKSCELENCA BARON HEIN V 
NOVEM MESTU) — Dne 8. okt. zjutraj 
prišel je gosp. deželni predsednik v druž
bi vladnega tajnika g. Viljema Haas-a služ
beno v Novo mesto. Na vabilo mil. gosp. 
prošta dor. Elberta vzel je stanovanje v 
kapitelju tecr ga tudi takoj obiskal. Nemu
doma podal se je potem v okrajno glavar
stvo, ter tam uradovanje pregledoval.

IZ DOLENJSKIH NOVIC 
15. oktobra 1900

Pred petdesetimi leti je 
imel malokateri kmet na Pre
loki, v vasi nad strmim bre
gom Kolpe, svoj vodnjak. 
Vodo so vaščani nosili iz 
Kolpe v leser<ih posodah, 
imenovanih »barilji«. Pod vas
jo je redno obratoval mlin, 
kjer se je mlelo žito. Doma 
spredene štrene za izdelavo 
domačega platna, kakor tudi 
perilo so prali samo v Kolpi. 
Za prenašanje tovora so bili 
najbolj primerni osli, zato je 
imela vsaka druga hiša po 
enega ali celo dva osla.

Kakšen direndaj je bil, ko 
so rigali po vasi! Radi so se 
oglašali tudi ponoči, v zgod
njih jutranjih urah pa so z 
glasnim i in a naznanjali za
četek novega dne. Večkrat se 
je zgodilo, da je kak nagajiv 
osliček ponoči ušel iz hleva,

se v temi klatil po vasi in s 
svojo kosmato pojavo strašil 
domačine.

Danes na Preloki ni več 
nobenega osla. Zadnja dva 
sta bila 6. oktobra prodana 
na viniškem sejmu. Zanimi
vo ju ~ je bilo gledati, kako 
ponosno sta stala med teleti 
na kamionu. Glavi sta držala 
pokonci, strigla z dolgimi 
uhlji, kot da mahata v zad
nje slovo. Reški mesar je 
povedal, da bo preloška 
oslička prodal kmetom iz 
okolice Reke.

Najbrž bosta belokranjska 
oslička zadovoljna ob morju 
v družbi številnih vrstnikov. 
Preloka je z njima izgubila 
zanimivost, saj sfe predstav
ljala ostanek starih časov in 
navad.

FRANC PAVLAKOVIC

Vojaki odlični športniki
Nekaj športnih uspehov ribniške vojaške enote

Priznanje, kakršno je te 
dni dobila Božena Pavaso
vič, učiteljica iz Dolenj
skih Toplic, je za žensko 
dokaj redko. Božena Pa
vasovič je s svojim delom 
dokazala, da promet in 
prometna vzgoja mladine 
ni le privilegij moških, 
temveč se tudi na tem po
dročju družbene dejavno
sti vedno bolj uveljavlja
jo ženske. Diploma Re
publiške komisije za var. 
nost otrok v prometu je 
vsekakor velika moralna 
nagrada in spodbuda za 
nadaljnje delo. Božena Pa- 
vasovič že 14 let pouču
je mlade Topličane. šo 
ferski izpit je opravila 
pred dvanajstimi leti. Ko 
so v šole uvedli pouk pro
metne vzgoje, je to skrb 
na osnovni šoli v Dolenj
skih Toplicah prevzela 
ona.

»Odtlej je to po sili 
razmer postal moj hob- 
by,tt pravi »Vsako leto 
pripravljam učence na 
različni tekmovanja o 
prometu, še posebno na 
kolesarska, kjer so učen
ci na naši šoli dosegli že

lepe uspehe. Imamo tudi 
nekaj diplom. Otroci se 
radi odzovejo tej dejav
nosti, ker komisija za 
varnost otrok v prometu 
zmagovalcem pripravi le
pe nagrade, ki se jih ot
roci vse leto veselijo. Ra
zen tega pa so s svojim 
znanjem tudi sami v na
raščajočem prometu bolj 
varnt. Najbolj se uspehi 
pokažejo pozneje, ko ot
roci odrastejo in kolo za
menjajo z motornimi vo
zili.«

Učnih pripomočkov, ki 
bi ji služili pri pripravah 
otrok na tekmovanja, 
skoraj nima. Izdelati jih 
mora sama. Tudi knjige o 
novih prometnih predpi
sih sama kupuje.

»S prometnimi predpisi 
sem na tekočem, ker se 
moram z njimi tudi sama 
seznaniti, preden jih po
sredujem učencem Če bi 
jih vsi vozniki poznali in 
jih tudi upoštevali, bi bilo 
manj nesreč.«

O svoji dejavnosti pravi 
Božena:

»Vsak učitelj skrbi za 
kakšno izvenšolsko dejav
nost. Meni je najljubši 
promet. Se naprej bom 
delala tako kot doslej, 
vendar bi želela, da bi se 
glede tekmovanja uredile 
nekatere zadeve. Ni prav, 
da na takih tekmovanjih 
enako ocenjujejo učence, 
ki živijo v mestu, in vaš
ke otroke, ker so le-ti v 
veliko slabšem položaju, 
saj se v mestu teže znaj. 
dejo. Enakega znanja va
ških in mestnih otrok o 
prometu ne moremo do
seči, dokler nimamo ena
kovredne opreme in učnih 
pripomočkov. Zato se mo
ramo vzaojitelji na vasi 
veliko bolj truditi, da do
sežemo zadovoljive uspe
he.«

A. VITKOVIČ

Danica Mihelič iz Vinice 2 je na njivi pridelala dve 
pesi velikanki. Vsaka je nad 50 cin dolga in tehta bli

zu 4 kg. Na viniškem koncu tako velikih pes še niso 
videli, zato ju hodijo gledat sosedje iri znanci. Foto: 

Ria Bačer)

Nič več človeških ribic?
Jamarji jih ne najdejo več

Hudičev tum  v Soteski so letos obnovili pod stro
kovnim vodstvom sodelavcev ljubljanskega- Zavoda za 
spomeniško varstvo. Tako so ohranili pred uničenjem  
pomemben kulturnozgodovinski spomenik v dolini 

Krke (Foto: Ivan Zoran)

temperaturo v Ledeni jami, 
ki je ena naj starejših takih 
jam v Evropi; obiskali pa 
so tudi jamo dveh močera
dov v Peklu, ki je zanimiva 
zato, ker se vanjo stekajo 
štirje stalni studenci.

Nekajkrat so obiskali tudi 
jamo v Mestnem logu, v ka
teri je bilo še pred leti ne
šteto človeških ribic. Po za
strupitvi vode z gnojnico je 
bilo človeških ribic v tej 
jami vedno manj, zato so 
jih nameravali preseliti v 
neko drugo jamo. Žal pa 
med zadnjim obiskom niso 
našli nobene človeške ribice 
več.

Jamarji si bodo opremili 
tudi svojo kočo blizu Frid- 
rihštajna, ki sta jim jo od
stopila Združeno KGP in ar- 
heolog-amater France Can
kar. V klub so včlanili še 10 
novih jamarjev.

Vojak Luka Stojkovič s p lan i
ne Kukavica v Srbiji, ki služi 
vojaški rok  v R ibnici, je  letos 
prvič obul Sprinterice, kljub  temu 
pa je na nedavnem arm adnem  
tekm ovanju pustil .a seboj m no
ge reprezentante. V teku na 400 
m  je  s časom 51,6 zasedel 4. m e
sto. Verjetno bi se bil odrezal še 
bolje, ko ne bi imel zaradi hude 
konkurence treme.

Na tem tekm ovanju je  ribniška 
vojaška enota dosegla lepe rezulta 

te. V ekipnem , delu tekm ovanja 
si je  priborila  9 plaket: 2 zlati 
(vojni mnogoboj in š tafeta 4 X 
100, 4 srebrne (a tle tika  s  pete
robojem , plavanje, štafeta  4 X 400 
tek in štafeta  4 X 50 plavanje) 3 
bronaste (s tre ljan je  s puško v 
treh  položajih, odbojka in 3. m e
sto  v vseh paiogah.

.V posameznem delu tekm ovanja 
so dobili vojaki še 24 m edalj, in 
sicer 12 zlatih, 8 srebrnih  in 4 
bron«.ste. J. P.

KAJ SO PRED 70 LETI PISALE

Dolenjske Novice.

Člani jamarskega kluba Ko
čevje, ki je bil ustanovljen 
letos, so v minulih mesecih 
proučevali hidrologijo kočev
skega krasa; redno beležijo



^STOSTI

e zapor
ličniku avtomobil in 

so ga prijeli -  Pre- 
£ vse  priznal

Odpreti. Posrečilo se mu 
dreti v . avtomobil novo- 
ega miličnika Jožeta To
na. Sedel je za krmilo 
e neopažen odpeljal * 
krajino.
naslednjo noč je ' vlo- 

v TOBAKOV kiosk v 
tolju na Trgu svobode. 
3el je štiri moške in 
šenskih zapestnih ur ter 
ie. Zjutraj se je vrnil 
vo mesto, da bi ukrade- 
re prodal. Med trgova- 

pa so ga prijeli. Pri 
je imel še tri ure. 
adin preiskovalnemu

ni hotel povedati, 
je. Izdajal se je za mla
dika in trdil, da se ne 
Peradin. Kasneje je le 
^1. da je starejši, jn tudi 
ĝa priimka ni več za-

je v preiskavi in 
lavni obravnavi 13. ok- 
1 priznal vsa dejanja, 
Pombo, da je vzel v čr- 
Iju samo štiri ure. No- 
-ško okrožno sodišče ga 
bsodilo na dvajset mese- 

zapora.

%

n

Bo cviček? Žametno črnino so v novomeški občini 
lahko začeli trgati šele po 15. oktobru, črne sorte pa 
pet dni prej. Zadnje dni je bilo v vinogradih vse živo: 
brente so težke, za trgatev je treba izkoristiti lepo 
vreme. Po novem zakonu bd za letošnja vina veljala 
nova. razvrstitev: kvaliteto in količino pridelka bo 
treba vpisati v poseben register.

/I / •

Lepo poletno nedeljo ja- 
lani p0  Dolenjskem, kar 
Jridem v neko vas, ko je 
'avno avemarijo zvonilo, 
fudi dan se je naklonil 
n noč se je bližala. Za- 
,ezdil sem k razvalinam 
lradn, ki so ga Boštanj 
:nenovali, in že od daleč 
n9ledal veliko.' ljudi, i  Ni 
V treba opominjati, da 

bili vsi veseli vprašam 
koga, ki je mimo šel: 

kaj pa imajo tukaj?« 
»Veselico,« mi de in jo 
ere po svojih potih.
"To je kakor nalašč za- 

si pravim, ko sem 
račil na dvorišče.
*n šele tedaj sem se 
0rnnil, da nimam božja- 

Pfi sebi. »E, naj bo, 
J* če,« si pravim, »no- 
1 bodo morali drugi skr- 

zame « 
veselici je bilo vse 

bre volje, malo in veli- 
• staro in mlado. Gledal 
71 okoli in pritegnil me 
možak, blizu Grosuplje- 
doma. Bil je bolj maj- 

ali čvrst in zatrepan. 
ie pri šestdesetih letih, 

jako trden, akoravno 
imel nos rudeč, pa lica 
co nabrana kot suha 
Uška.
'pij, le pij, pa drugega 

mi je ponujal, »saj 
ni zraslo na srcu. Veš, 

Pan, grlo si kaj rado 
f l i  mokrote. Naj bo, 

Oa zaslužimo. Do smr-

KRPANOV KOTIČEK

Na veselici
ti bo že kako! Petinšestde- 
set let niso mačlcine solze, 
kaj meniš!? Ti ga boš pil, 
jaz ga bom dal, točajka 
še en bokal!«

Nekaj krati je še tako 
klical pijačo in jedačo, ali 
vino je imelo zanj veliko 
moč, da ga je vznak me
talo. Družba se mu je sme
jala, ]M tudi jaz si nisem 
mogel kaj, da jim ne bi 
pritegnil, saj tak človek 
menda res ne ve, kaj se 
pravi hudo na svetu.

Kmalu se je postavil po
konci, potegnil si je klo- 
buk na oči, z rokavom si 
je očedil nos, pa zamahnil 
z roko proti točajki in pel:

»Še en bokal al'pa dva 
da nam korajžo da!« Na
ročal je še drugih dobrot, 
katerih se ni bilo mogoče 
braniti, dasi tudi se jih 
nisem gotovo nič veselil. 
Kaj sem hotel, držal sem 
se ga, akoravno me je tež
ko stalo.

Denar se je mojemu go
stitelju jako malo smilil, 
ker ga je imel nekaj poli
čev preveč pod klobukom. 
Prav gotovo bo zato cel 
mesec stradal in pil vodo 
ob suhem kruhu.

Petelini so že drugo pot 
zapeli, ko sem se odprav
ljal na pot, ali on in nje
gova družba še niso mislili 
iti spat, četudi se je tačas 
že pričelo daniti.

MARTIN KRPAN

S P L I C H

m

j*Mwl drugim je vaša naloga tudi to, d a - . ,  to- 
* * ... » h . . .  črto spravit« v sklad z dejansko 
Proizvodnjo.«

•  . . .  Jože Primc, naš 
novinar, je  bil p re jšn ji če
tr tek  bržkone bolan, saj je  
o slabih cestah napisal en 
sam  članek.

•  . . .  Stane Sever je  
ustanovil »Gledališče ene
ga« in javno razglasil, da 
bo šel gostovat tudi v vsa
ko  vas, če ga bodo pokli
cali. Med prvim i se je  pri
javilo Trebnje.

•  . . .  Anonim en glas je  
po telefonu sporočil, da bo 
v m estu  zm anjka lo  kruha* 
Prava sreča je, da sm o ko 
mercialnega Antona Mihel
čiča od D olenjke seznanili, 
da kruha zm anjku je . .

•  . . .  O dbojkarske udar
ce Rudija  Bergerja na zad
njih  tekm ah  nam esto blo
ka nasprotnikovih  igralcev 
uspešno zaustavlja  mreža.

•  . . .  O dvetnik Janez La
vrič je  v razpravi na Črno
m a ljskem  občinskem  sodi
šču o m eni izjavil, da pi
šem  bombastično. K ljub  
tak im  izjavam  tokra t svo
jega klienta ni obranil.

•  . . .  Te dni čakam, Če 
ne bodo Trdinove nagrade 
za ku lturno  dejavnost po
delili tudi V inku Primcu, 
ki pri Zavodu za kulturno  
dejavnost skrb i za ozvoče
n je  in potujoči kino.

•  'Jože Zalokar, d irek 
tor Mesnega prehram bne
ga podjetja , bo m oral v bo
doče hoditi še v višjih  
škornjih , da bo lahko pre
brodil čedalje višje cene, 
ki jih  m esu  postavlja  n je
govo podjetje .

Zastonj rekla
ma?

V Mercatorjevi samo
postrežbi v Metliki imajo 
dobro organizirano pfoda. 
jo časopisov, saj imajo 
vsak dan na razpolago 31 
časnikov in revij. Do zdaj 
ljudje 7iiso imeli pritožb, 
zadnje čase pa se dogaja, 
da kupci Dela v kolporta- 
ži dobijo vmes še verski 
Ust »Ognjiščem. Čeprav do. 
be nekateri podtaknjeno 
»Ognjišče« na ta način 
brezplačno, občani tako 
rtklamo odklanjajo.

Z ’

i

Stopnjevanje
1. oktobra letos sm o v 

te j rubriki na sredinP li
sta objavili hum oristično  
pobarvano vest, kako so v 
kostan jevišk i osnovni šo li , 
preverjali že -^vzeto  učno  
snov. Našo šala »Kaj je  
družina?« je 8. oktobra z  
m alenkostn im i sp rem em 
bami povzel L jub ljanski 
dnevnik, 25. oktobra pa jo  
je  na svoji 15. strani iz 
D N E V N IK A  ponatisnil ver
ski list DRUŽINA.

Kočevski polhi

S polharske razstave

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

■  POLHARSKA ZADRUGA 
— Neko jutro je že ob 8. 
uri obiskala polharsko raz
stavo v Kočevju večja sku
pina obiskovalcev iz Murske 
Sobote. Karla Riglerja, biv
šega predsednika Turistične
ga društva, ki je »dežural« 
na razstavi, so prosili, naj 
jim kakih deset minut pre
dava o polhih in polšjem lo
vu. želji je seveda ustregel. 
Ob zaključku pa so ga pro
sili, naj jim pokaže, kako 
se nastavi polšja past. Tova
riš Rigler je le priložnostni 
polhar — vrag pa ima pri 
polšjih zadevah tudi vedno 
svoje prste vmes — no in 
je zagrabil eno izmed polš
jih pasti na nesrečo prav ti
sto, ki je ni znal nastaviti!

■  TOVARIŠ HUDIČ — 
štirje obiskovalci polšje raz
stave so začeli kritizirati: 
»Tako propagirate tistega va
šega hudiča, ki polhe pase, 
nimate pa ga nikjer.« Hudi
ča slučajno niso opazili, ker 
ni v razstavni dvorani, am
pak pri vhodu v dom telesne_ 
kulture, kjer je razstava. De
žurni na razstavi *xi je hitro 
poklical znanca in ’ga zapro
sil: »Stane, pojdi no tem go- 
spodom pokazat thvariša hu
diča«.

■  NAGAJIVI POLHI — 
Na razstavi je tudi več ži
vih polhov, ki radi pobeg
nejo iz kletk in v veliko za
bavo obiskovalcem marsika
tero zagodejo. Prvo noč raz
stave je pobegnil Vidrihov 
polh. Dolgo so ga iskali in 
ga končno našli spečega v 
drevesni duplini, ki jo je 
razstavil Polde Levstik. Dru
go noč sta pobegnila kar dva 
polha, ki so ju razstavili be
lokranjski polharji. Precej 
dela in zabave je bilo, pre
den so ju ujeli. Eden se je 
pred preganjalci zatekel celo 
nekemu obiskovalcu v hlač
nico. Drugi v>olh je nekaj 
dni prespal na zavesi pod 
stropom. Ubežni polhi pa so 
seveda ponoči pospravili tudi 
precejšen del razstavljene 
polšje hrane, kot so jabolka, 
hruške, žir, orehi, storži itd.

J. P.

Takole je en izmed ubež
nik polhov na polharski 
razstavi v Kočevju podne
vi dremal na zavesi pod 
stropom. Razstava je bila 
zelo dobro obiskana, od
prta pa je bila od 10. do 
18. oktobra.

(Foto: Jože Primc)

Ljubezen in sovraštvo
Bilo je  spom ladi: O dpravil sem  se na  sprehod  p ro ti 

b ližnjem u gozdičku in prem išljeval o življenju. Vedno se 
p rep le ta  dobro  in  zlo, lepo in grdo. K akšen je  pravzaprav 
sm isel našega življenja? N isem  še dolgo prem išljeval, ko 
sem  za bližnjim  grm om  zagledal parček. Postal sem  pozo- 
zoren in začelo m e je zanim ati, kdo je. še l sem  m im o in 
se delal, kot d a  ju  ne vidim, toda fartt m e je  poklical:

»Jože, kam  pa greš? S topi sem  k nama!«
Bil je  sosedo^f Tine, z n jim  pa m oja se s tra  M ira. Ko 

sem  ju  vprašal, kaj delata sam a v gozdu, s ta  rekla: »Rada 
se imava.«

Dotlej nisem  vedel, da s ta  zaljubljena, zato sem  jim a
rekel, da ne bi sm ela po gozdu hoditi sam a, a  fan t je
rekel, da se na sam em  najlaže pom enita.

čez  pol le ta  sva se s sosedovim  T inetom  zopet srečala, 
toda to k ra t je  šel m im o mene. Nisem se začudil. M oja 
se s tra  je  km alu po tistem  srečanju  v gozdu odšla v službo 
v L jubljano. Zaposlila se je  kot b lagajničarka. In  ko sem 
jo  zadnjič videl na ljub ljansk i posta ji, se m i je  zdelo, da 
je  noseča. V prašal sem  jo, kako je  v službi. R ekla je, da 
je  dobro, da pa  bo m orala službo pustiti, toda ni mi p o 
vedala, zakaj, le zelo žalostna je  bila videti. Vedel sem, 
da so to  posledice sestanka s sosedovim  Tinetom .

Ko sem  prišel domov, sem  šel k sosedu in T inetu  
povedal, kako je  s sestro . Rekel m i je, naj m e to nič ne 
briga, in jezen odšel.

S estra  m i je  pisala, da bo rodila o troka ,da je  mislila,
da  se bosta  s T inetom  poročila, sedaj p a  ji ne p iše in jo
je  povsem  zapustil.

Ko sem  ga zopet srečal, sem  se hotel z n jim  lepo 
pogovorita. Rekel sem mu, da to  pač ni lepo, d a  s sestro  
ne dela lepo, da to  ni k u ltu rno  in da bo za o tro k a  m oral 
plačevati, če se z n jo  ne bo poročil. Na to  p a  m e je le 
opsoval z najbolj p rostašk im i besedam i.

Čez tr i mesece se je  sestra  z o trokom  v naroč ju  vrnila 
iz L jub ljane in povedala, da zaradi o troka ne m ore dobiti 
službe. Vsem je bilo hudo. Tine, ki je  bil o trokov oče, 
p a  se za to  ni zmenil. Po vsej vasi je oprav ljal sestro  in 
govoril, da  sm o za vse krivi domači.

P rišlo  je  tako  daleč, da sm o m orali n a  sodišče. Tine 
je tožbo zgubil in ie m oral plačevati za o troka. K jer je  
bila p re j ljubezen, se je  sedaj naselilo sm rtno  sovraštvo.

JOŽE' LIPOVŠEK

. V N U K I N J A
Na griču ob robu gozda je s^ala majhna lesena hišica. 

Tu je ziveia babica s svojo petletno vnukinjo Tenco. 
OKrog hiše se je razprostiral gozd, med grmovjem pa se 
je pasla velika bela koza s kozličkom, ki je povzročal 
maii Terioi velike skrbi.

Terica je bila stara komaj nekaj mesecev, ko je  njena 
mamica odšla v tujino in kmalu pozabiia na svoje do
mače. Terica pa je ostala pri babici, ki jo je imela nad
vse rada. Vsak dan ji je prinesla šopek gozdnih jagod ali 
rož. Slabotna babica je z majhno socialno podporo težko 
preživljala sebe in vnukinjo. Redila je kozo, da sta imeli 
vsaj vsak dan sveže mleko. Poleti je v gozdu nabirala 
suhe veje, da sta bili pozimi na toplem.

Terica je vsak dan ghala kozo na pašo. Vsa vesela 
je opazovala, kako od grma do grma teka za kozličkom.

Babica je zaskrbljeno gledala za Terico, kadar je od
hajala na pašo. Skrbelo jo  je, kaj bo z otrokom, ko nje 
ne bo več.

Tudi tega dne je Terica gnala na pašo. Kot ponavadi 
je sedla v visoko travo in zamišljeno poslušala petje ptic. 
Nenadoma se je spomnila babice in se vprašala, zakaj je 
ne pokliče kot druge dni, kadar je bila lačna. Hitro je 
natrgala velik šop gozdnih nageljnov in stekla domov. 
Odprla je vrata v izbo in obstala kot vkopana: na postelji 
je ležala njena babica.

Ko se je Terica približala postelja, jo  je babica po
klicala s komaj slišnim glasom. Terioi je šopek gozdnih 
rož padel iz rok in se raztresel ob postelji. Babica je z 
zadnjimi m očmi objela Terico. Deklica je naslonila glavo 
na babičine prsa in tiho zajokala. Babica je s pogledom še 
zadnjič objela vnukinjo, potem pa za vedno zaprla oči. 
Terica je ostala sama. MARICA TOMŠIČ

SOSEDI
V neki vasi sta živeli sosedi, ki sta se zelo sovražili. 

Nekega dne se je ena izmed njiju odpravljala iz vasi po 
opravkih, druga pa se je vračala domov. Pot je bila sam o 
ena in zelb ozka, in morali bi se srečati. Toda vsaka iz
med njiju si je mislila:

»Ne, tega vraga copranskega pa že fie maram srečati! 
Raje grem po stezički skozi grmovje!«

In ker sta obe mislili enako, sta obe stopali na stezo, 
ki je vodila skozi trnovo grmovje. Veje so  ju do krvi 
praskale po obrazu, ena si je strgala svileno ruto, druga 
boljše krilo in obe sta za to nesrečo valili krivdo na 
drugo. Tako nista v svoja jeza niti opazili, da se bosta čez 
nekaj trenutkov le soočali.

»Oh!« sta zavzdihnili obe hkrati, ko sta se srečali z 
očmi. č e  bi bili mogli, bi takrat s pogledi predrli druga 
drugo. A. L.



skupščine razpravljalo o 
osnutku novega zakona o 
manj razvitih področjih Slo
venije. Dokončno oblikovane 
pripombe na osnutek ter mo
rebitne dodatne predloge bo 
za posavske občine posredo
val pred nedavnim ustanov
ljeni medobčinski svet, o 
osnutku tega zakona pa se 
bodo še v tem tednu pogo
varjali brežiški komunisti.

Samo Dobovčani
Republiške lutkovne revije, 

ki je bila konec prejšnjega 
tedna v Ormožu, se je iz 
brežiške občine udeležila sa
mo skupina mladih lutkarjev 
iz Dobove. V treh dneh so si 
udeleženoi ogledali devet lut
kovnih igric. Mladi Dobovča- 
ni so se predstavili z ljudsko 
igrico »Debela reka«.

Se že pripravljajo
V brežiški občini se sindi

kalne organizacije že priprav
ljajo na občne zbore, ki se 
bodo začeli proti koncu tega 
meseca in bodo potekali do 
novega leta. Razen o kon
kretnejših problemih s pod
ročja lastnega dela bodo le
tos posvetili znatno več po
zornosti tudi širšim vpraša
njem v zvezi s problematiko 
in delom sindikalnih organi
zacij.

Za vse zavarovance
Od 20. oktobra do 6. no

vembra bo v brežiški občini 
potekala široka javna razpra
va o osnutku novih samo- 

, upravnih aktov Skupnosti 
zdravstvenega zavarovanja de
lavcev Celje. Razprava bo or
ganizirana v Brežicah, Dobo
vi in Bregani, in sicer v okvi
ru podjetij Krke iz Brežic, 
Podjetja za popravila voz iz 
Dobove in Remontnega zavo
da iz Bregane. Glede na to, 
da bodo predvidene spre
membe enako važne za vse 
zavarovance našega območja, 
bi bilo prav pričakovati temu 
us Tezno vključevanje v raz
pravo.

BREŽIŠKA 

KRONIKA NESREČ
Pretekli teden so se ponesrečili 

in iskali pomoči v brežiški boln i
šnici:: Andrej Zalokar, e lektričar 
iz L jubljane, si je  pri prom etni 
nesreči poškodoval prsn i koš; 
B ojan Malus, avtoklepar z B izelj
skega, je  padel z mopedom  in si 
poškodoval levo nogo; Jože Poček, 
km et iz Brežine, si je  p ri p ro 
m etni nesreči poškodoval glavo 
in  trebuh; Anton Toinše, upokoje 
nec iz K rške vasi, je  padel z voza 
in si poškodoval desno nogo; 
Slavka Brom šcta, delavca iz Anž, 
je  povozil m opedist in m u p riza 
dejal poškodbe po desni nogi in 
rokah.

Po dolgem času dobiček -  Premalo prenočišč

Podatki o poslovanju v pr- pa je največ Italijanov, Av- 
vih osmih mesecih so za strijcev in Nemcev. 
Zdravilišče Cateške Toplice Zdravilišče je bilo zasedeno 
letos zelo ugodni. Kolektiv skozi vse leto. Sedanje zmog- 
je ustvaril v tem obdobju ljivosti ne zadoščajo več. Pre-
5.888.000 dinarjev dohodka, nočišč primanjkuje zlasti po- 
Od tega bdpade na stroške leti ter v aprilu in septemb-
3.500.000 dinarjev. Plan do- ru, ko povprašujejo po njih 
hodka so torej presegli za velesejemski gostje. Do 200 
dva odstotka. Razveseljiva je postelj na dan oddajo v času 
tudi številka o dobičku, ki velesejma samo njim.
znaša 448 tisoč dinarjev.

V primerjavi z lanskim ob
dobjem januar—avgust so 
nočitve narasle za 50 odstot-

Prihodnje leto bodo sezi
dali prizidek zdraviliškemu 
domu, v katerem bo 150 le
žišč. Leta 1972 bo zrasel v

kov. Dotok gostov iz vrst za- Toplicah nov hotel s 350 len

Predsednik CK ZKS Franc Popit je v sredo, 14. oktobra, obiskal vinsko polnilnico 
kmetijske zadruge na Bizeljskem. Od leve proti desni sto,je: Franc Bukovinski,

(Foto: Jožica Teppey)Franc Popit in Ferdo šepetave.

DELA NAJPREJ ZA 350, POZNEJE ZA 515 LJUDI

Na polju bo stala tovarna

varovancev, članov Zveze 
borcev, invalidov ter samo
plačnikov se je precej pove
čal. Med tujci prevladujejo 
zahodni Nemci, ki prihajajo 
sem na zdravljenje. Samo
plačnikov je največ iz Avst
rije, med prehodnimi gosti

V Brežicah bodo izdelovali avtomobilsko opremo  
-  Obrat 1MV priučuje delavce in šola vajence

Za ta  teden so bila napovedana začetna zem elj
ska dela bodoče tovarne in d u strijsk e  oprem e IMV iz 
Novega m esta. Nova hala bo  pod s treh o  decem bra 
letos, v ja n u a rju  pa  bo že stekla proizvodnja.

KONČNO ZVEZA PEČICE-PODSREDA

Iz drobiža nastalo bogastvo
Kjer so  seg li  v žep občani, tam jim tudi občina  
ni odrekla pomoči -  Letos 600.000 za c e s t e

Prihodnje leto bo tovarna 
zaposlila 350 delavcev. Leta 
1972 se bo število zaposlenih 
povečalo na 515. Delavcev 
še ni dovolj. V sedanjem ob
ratu jih dela 154. Najbolj 
bodo potebovali priučene ko
vinarje in tapetnike.

Kolektiv brežiškega obrata 
IMV komaj čaka na preseli
tev. Uresničila se mu bo dol
goletna želja po boljših de
lovnih pogojih. Potrpeli so 
in delali v slabih razmerah 
le zato, ker so upali, da bo 
v Brežicali vendarle zrasel 
nov obrat.

Delavcev bo verjetno pri
manjkovalo. Ce bo treba, jih 
bodo z avtobusi vozili iz Koz
jega 'in drugih krajev. Nekaj 
se bo zaposlilo tudi takih, 
ki so trenutno na delu v 
Nemčiji.

V podjetju so letos priučili 
21 elektrovarilcev, ki so z 
uspehom končali prvi tečaj 
za splošno varjenje v Ljub
ljani. V obratu imajo tudi 
24 vajencev, kar je za indu
strijo zelo veliko. Celo večja 
podjetja jih nimajo toliko. 
V obratu IMV pridobi vsako 
leto kvalifikacijo deset mla
dih ljudi. Med priučenimi 
elektrovarilci so večinoma 
taki brez dokončane osnovne

šole. Omogočili so jim poklic 
in to zanje verjetno veliko 
pomeni. V kolektivu pravijo: 
»Ce bi vsak tako delal, ne bi 
bil nihče v zadregi za delav
ce.«

V novo tovarno bo Indu
strija motornih vozil iz No
vega mesta vložila nad 15 mi
lijonov din. To bo eno naj- 
večjih podjetij v brežiški ob
čini. Avtomobilsko opremo 
bo tovarna delala za domače 
potrebe in za izvoz v Anglijo 
in Belgijo. j...

J. T.

N O V O  V BREŽICAH
■  OBISK Z JESEN IC — ,V  so 

bo to  je  skupina 120 članov kolek
tiva  jeseniSke železarne obiskala 
Brežice. Bili so na  sindikalnem

'iz le tu . G ostje so si ogledali Po 
savski m uzej, klet, o b ra ta  Slove- 
n ijavm o in zdravilišče čateške  T o 
plice. Zvečer so obiskali dom  J u 
goslovanske arm ade, k je r je  za
baval obiskovalce orkester »Pla
vi«. Jeseničani so obljubili, da bo 
do  še obiskali Brežice in  da  bodo 
tud i druge skupine napotili v te  
krnje.

£  JUTRI V ROGAŠKO SLATI
NO — Predstavniki brežiške tu r i 
stične zveze se bodo Jutri udele
žili gostinsko-tnH stičnega zbora v 
Rogaški S latini. Turistični delav
ci bodo na tem  srečanju  izm enja
li svoje izkušnje in napovedali 
predloge za delo v prihodnjem  
obdobju

■  NAJVIŠJE MARŽE — Z da
našnjim  dnem  bo začel veljati od 
lok o na jv išjih  m aloprodajn ih  ce
nah  za nekatera  živila in o n a j 
višjih s topn jah  m arže, ki ga je  
6. t. m. sp rejela  občinska skup 
ščina. Za riž, sol, jed ilne  m aščo
be, kavo in testenine je  dovolje
na najv išja m arža 15. odstotkov,

za m esne in druge konzerve 17 
odst., za m esne izdelke 20 odst. 
in  za začimbe prav  tako 20 odst.

■  NAJMANJ DINAR ZA LITER 
MLEKA - t - V trgovinah p rodaja jo  
lite r m leka po 1,60 din, to  je  p a 
sterizirano m leko standardne  k a 
kovosti s  3,2 odst. tolšče. Po p r i 
poročilu  občinske skupščine naj 
bi vse delovne organizacije, ki od 
kupu jejo  m leko, povečaie odkup 
no ceno najm anj na d inar za li
te r m leka z m aščobno s topn jo  3,6 
odstotka.

■  MED OBISKOVALCI NAJVEČ 
SOLARJEV- — V Posavskem mu- 
zeju je  še vedno precej - obiskoval
cev. Od aprila  daljq  se je  zvrsti
lo nad  3.500 šolarjev iz vse S lo
venije, delno j?a tudi iz Zagreba 
in obm ejnih hrvaških občin. Zani
m anje za zirke tega m uzeja se iz 
le ta  v leto povečuje.

■  GOSTOVANJE IZ VELIKE 
PLANE — Danes teden bo obiska
lo Brežice am atersko gledališče iz 
bratske občine Velike Plane v S r 
b iji. V dvorani prosvetnega dom a 
v Brežicah se bodo gostje p red 
stavili s Strindbergovim  OČETOM. 
S tem  bodo vrnili obisk D ruštvu 
b ratov  Milavcev.

RADIO BREŽICE
■  PETEK, 23. OKTOBRA: 16.00
16.15 — Napoved program a in

poročila — 16.15—16.35 — Nove 
plošče RTB — 16.35—16.45 — Re
portažni zapis s trgatve na Bizelj
skem  — 16.4o—17.00 — Obvestila 
in  reklam e — 17.00—18.00 — Glas
bena oddaja: Izbrali ste sami.

■  NEDELJA. 25. OKTOBRA: 
10.30 — Domače zanim ivosti — 25 
let Organizacije združenih narodov
— Reportažni zapis z o tvoritvfe vo
dovoda Srom lje—Volčje in  ceste 
Pečice—Podsreda — Za naše kme
tovalce: Franc M ohor — Kako p ri
pravim o toplo gredo in kako jo 
uporabljam o — Pozabljeni pevci
— Iz naših krajevnih skupnosti — 
obisk na Raki — Obvestila, rek la 
me In spored kinem atografov. 12.30
— Občani čestita jo  in pozdravlja
jo-

■  TOREK, 27. OKTOBRA: 16.00 ! 
—16.15 — Napoved program a in 
pesmi o trgatvi in grozdju — 
16.15—17.15 — Poročila — Jugo- 
ton vam predstavlja — Reportažni 
zapis z otvoritve vodovoda v Ded- 
n ji vasi — Kaj p rinaša  nova šte 
vilka Dolenjskega lista  — Teden
ski športn i kom entar — Obvestila, 
reklam e in pregled filmov. 16.IS
IS.00 MLADINSKA ODDAJA — 25 
let gimnazije Brežice.

■  SREDA. 28. OKTOBRA: 8.00 
—9.00 — Delovni kolektivi česti
ta jo  za praznik  občine Brežice. 
9.00—10.00 — Direkten prenos za
sedanja svečane seje občinske 
skupščine Brežice s podelitvijo ok
tobrskih  nagrad.

IZ BREŽIŠKE 
PORODNIŠNICE

Pretekli teden so v brežiški po 
rodnišnici rodile: Zdenka Novak 
iz Križa — B orisa, Ivanka Zalo
kar iz>, L jubljane — M atjaža, An
gela M esar iz Metnega vrha — 
dečka, B rigita R ostohar iz K opriv
nice — dečka, Terezija Plevanč 
iz Veniš — deklico, M arija Lacko- 
vlč iz Lackovič braga — Josipa, 
Fanika Kovačič iz Breoovice — 
B ranka in Ivanka L rek iz G lo b o 
kega — Ireno — Č estitam o!.

UMRLI SO
Pretekli tedon so v brežiški bol

nišnici um rli: F ranc Zibert, km et 
iz Bregov, s ta r  64 let; Jakob Drr- 
nač, upokojenec is  A rtič, s ta r  61
let.

Za občinski praznik bo slo. 
vesno odprta cesta Pečice— 
Podsreda. Do sedaj je vezal 
ta dva kraja samo kolovoz. 
Nova cesta povezuje tri ob
čine: Kržko, Šmarje in Breži
ce in je dolga precej nad 2 
kilometra. Vaščani so veliko 
delali sami in poskrbeli za 
poceni prevoze. Skupščina 
jim je nudila pomoč pri bul
dožer skih delih. Pri navozu 
gramoza in strojnih delih pa 
je pomagalo tudi Gozdno go
spodarstvo. Cesta je za pre
bivalce iz okolice Pečic izred
no pomembna. V Podsredi 
imajo pokopališče in pozimi 
so imeli vedno velike težave 
s prevozom mrtvih. Ponekod 
so traso spremenili, vedar 
za zemljišča niso zahtevali 
nobene odškodnine. Ze to 
dokazuje, kako zelo so si že
leli prevozno pot. Nova cesta 
bo pomembna tudi za turi
zem, saj je naj bližja zveza z 
gradom v Podsredi, ki že 
zdaj privlači veliko izletni
kov.

Skupščina je letos odštela 
nad 50.000 din za cesto skazi 
Čatež. To je le četrtina njene 
vrednosti, tri četrtine pa so 
prispevali . vaščani, krajevna 
skupnost in podjetja tega ob
močja. To je prvi primer, da 
so prebivalci dali tolikšen de
lež za občinsko cesto. Te dni

bo dokončan tudi odcep do 
Mokric. Asfaltiranje si delita 
gostinsko podjetje grad Mo
krice in občinska skupščina 
v Brežicah.

V cestno omrežje je skup
ščina letos investirala nad 
600.000 din, vrednost opravlje
nega dela pa je še veliko 
večja.

Rekord v občini
Okoliš Velike Doline ima 

največ podpornih članov Rde
čega križa v brežiški občini. 
Vsak oid njih prispeva po 10 
dinarjev letne članarine in 
tako prispeva delež za člove
koljubne akcije te organizaci
je za pomoč ljudem v stiski. 
Ljudje z Doline in vasi okoli 
nje so pokazali izredno razu
mevanje za Rdeči križ in nji
hova dejanja so vredna po
snemanja. Morda bi bilo še 
kje drugje tako, če bi imeli 
tako zavzetega predsednika. 
Andrej Bukovinski je šel od 
hiše do hiše in je srečanja 
z znanci vsakokrat izkoristil 
za pomenek o organizaciji 
RK Uspeh je bil lep. Prido
bil je gospodinje, upokojence, 
posestnike, učitelje, uslužben
ce, skratka, ljudi vseh pokli
cev.

žišči. Ta bo namenjen pa
cientom samoplačnikom in 
prehodnim gostom.

251 sodnih izterjav
Znesek terjatev se je v 

brežiški občini letos poveča
lo «a 40 odstotkov. To hro
mi poslovanje gospodarskih 
organizacij. S posredovanjem 
sodišča so izterjali v prvem 
polletju za 1.868.000 din dol
gov, največ za tovarno pohi
štva METAL (Jesenice), DE- 
KORLES (Brežice) in Obrt
no kovinsko podjetje v Do
bovi.

Jahalna steza  ob Savi
V Mokricah tožijo, da ni

majo primernega terena za 
jahalno stezo. Najraje bi jo 
uredili ob Savi navzgor vsa 
do Cateških Toplic. Tako bo
do imeli gos*je ki jih vese
lijo izleti s konji, prijetno 
pot do kopališč in hotela v 
Toplicah. V gostinskem pod
jetju grad Mokrice se nade
jajo, da za ureditev steze ne 
bo ovir.

•••••••••
Brežiceciommericiekera

Pri nas dobite gradbeni material, keramiko, por
celan, steklenino in drugo. Obiščite našo pro
dajalno!
Prebivalcem brežiške občine čestitamo za praz
nik!

Podeseterjen 
občinski delež
Vsak občinski praznik 

je tudi krajevni praznik, 
če so si občani napeljali 
vodovod ali izboljšali ce
sto. Letos je namenila ob
činska skupščina tv Bre
žicah za vodovode 120 ti
soč din. Največji znesek, 
34 tisoč din. so dobili v 
Sromljah. Njihov vodovod 
je dolg 7 km in je že do
končan. Merilo za dode
ljevanje pomoči je bila 
dolžina trase na gospodar
stvo, zato je delež Srom- 
ljanov največji.

Za vodovod Dobeno— 
Čerina je dobila krajevna 
skupnost 24 tisoč din, za 
vodovod Dednja vas—Ve
seli vrh pa je skupščina 
prispevala 10 tisočakov. 
Manjše zneske so prejeli 
za te namene še v Bre- 
ganskem selu, Zupelovcu 
in na Boj snem.

Vrednost vodovodov, ki 
jih let od" gradijo v breži
ški občini, presega 1 mili
jon din. Prebivalci so s 
pomočjo občinskega dele
ža ustvarili lepo premo
ženje. Z delom in denar
nimi prispevki so pode
seterili prispevek iz ob
činske blagajne.

Zadovoljstvu občanov se bo ob otvoritvi nove šole v Brežicah pridružila prijetna 
zaevst, da je vsak prispeval zanjo svoj delež. Na sliki: pogled na del šole med 
gradnjo. (Foto: J.Teppey)

Predsedstvo o no
vem zakonu

Pretekli teden je tudi pred
sedstvo brežiške občinske

ZA ZIDAVO HOTELOV SE ŽE MUDI

Dobro leto za Toplice

BREŽIŠKE VESTI



ZAPIS IZ POGOVORA KOMUNISTOV V KOSTANJEVICI

Poslovnost se mora ujeti s samoupravo
~ J  T~m 0.1 • I  ~ ------------------—  niu novih ljudi v vrste Zve-
Predsednika CK ZK Slovenije Franca Popita so  krški papirničarji seznanili ze komunistov in opozoril 
s  težavami tovarne -  Še vedno vztrajajo pri zahtevi po prostem obliko- na t0, da se ie treba ogibati 
vanju cen časopisnem u rotopapirju -  Pomanjkanje celuloznega lesa in birokrntftkpmn 

skokovite podražitve surovine jim povzroča največ skrbi

M inuli to rek  so se v K ostanjevici zbrali p red 
stavniki k rške tovarne pap irja , občinske skupščine 
in občinske konference ZK za skupno m izo s  p red 
sednikom  CK ZK Slovenije Francem  Popitom  in 
njegovim a sodelavcem a Francem  Šetincem  in Zvone
tom  Draganom . Pogovor se je  om ejil predvsem  na 
težave in razvojne načrte  Celuloze.

Položaj podjetja, napore vodne rezultate kot Zahod,
kolektiva za nemoteno pro- zato v podjetju menijo, da
izvodnjo in njegove težnje so rezerve že izkoriščene,
po sprostitvi cen rotopapirja 
je gostom izčrpno prikazal

na 2 dinarja podjetja ne re
šuje.

Predsednik Popit se je po
zanimal nato še za samou-

birokratskemu novačenju.
JOŽICI TEPPEY

Kdo so v komisiji 
za razvoj Posavja

V komisiji za izdelavo dol
goročnega družbeno-ekonom-

pravljalske odnose v tovarni. ske os°nutka ra -a in 
V svojem pridevku k raz- storskega plana poJavja Pza.svojem pri 
pravi je poudaril, da je tre

direktor tovarne Janez Ro
šker. Poudaril je, da je za 
podjetje najtrši oreh oskrba 
s celuloznim lesom. Na leto 
ga porabijo 530 tisoč pro- 
stominskih metrov. V Slo
veniji je lesa iz leta v leto 
manj, dotok iz drugih pre
delov pa tudi ne zadošča.

Zaradi krize v minulem le
tu in zlasti na prehodu 
1969/70 je podjetje izgubilo 
7 tisoč ton proizvodnje. 
Kljub kritičnemu položaju je 
zadovoljilo potrebe domačih 
odjemalcev, prizadet pa j« 
bil izvo*. Zmanjšali so ga 
60 odst. Prazno lesno skla
dišče v tovarni je kolektiv 
pri«'lilo k uvozu lesa. Letos 
tx> ta količina dosegla 150 
tisoč kubičnih metrov. Uvoz 
tolikšne količine pa je po 
mnenju predstavnikov Celu
loze »gasilska akcija«, ki se 
ne bi smela ponoviti. Gornja 
meja za les onstran meje ja 
15 do 20 odst. letne porabe.

V tovarni zavzema proiz
vodnja rotopapirja 60 odst. 
proizvodnje, celuloza in leso
vina, ki sta polizdelka, pa 40 
odst. Pri tem časopisnem ro
topapirju dosega podjetje 
skoraj enako dobre proiz-

Predlagajo sprostitev cen 
rotopapirju, s katerim po
krivajo 70 odst. potreb ju
goslovanskih časopisnih pod
jetij. Sremska Mitroviča pro
izvaja le 30 odst.

Za sprostitev cen se ogre
vajo zaradi tega, ker ne mo
rejo dohitevati podražitev ce
luloznega lesa. Zakon trga 
je hitrejši od njihovih mož
nosti. Po izjavi predstavni
kov tovarne odobritev sa po
dražitev rotopapirja od 1,90

. , . stopajo krško občino tile to- „  , , .
ba pravilno usklajevati po- variši. Franc Kwačič> Pavel Predsednik CK ZKS Franc
slovnost s samoupravljalski- Krošelj> Silvajl M ’ stane Popit si je 12. oktobra z
mi težnjami. Potrebno je na- Nunčič . ^  ^  Peter. zanimanjem ogledal ob-
mreč oboje ne prvo ne dru- nel Imenovala jih »je obein.
nn nt> cmo hit* mn vin ni n en n J J

ska skupščina.go ne sme biti zapostavljeno. 
Komunisti morajo imeti pred 
seboj predvsem cilj po utr
ditvi samoupravnih odnosov 
in zadržati podporo delav
skega razreda. Omenil je po
men integracij za naše go
spodarstvo. Le s pravilnimi 
medsebojnimi odnosi bomo 
dosegli, da se take močne 
tvorbe, kakor jih nekaj že

Zakaj ne skupaj 
s trgovino?

Gospodarjenje v gostinskih 
organizacijah krške občine

novl.jeno arhitekturo ko- 
stanjeviškega samostana. 

(Foto: Jožica Teppey)

Zbrati gradivo 
o občini

Strokovne služibe pri občin1
ni obetajoče niti v zasebnem ski skupščini v Krškem pri- 
mti v družbenem sektorju, pravljajo študijo o gospo- 
Obcmski sindikalni svet je darskem razvoju delovnih or-

Predavanje
. Hortikulturno društvo ? 
Krškem bo Ju tri, v petek, 
od 16.30 priredilo v sindikal
ne domu tovarne papirja 
predavanje in praktičen pri. 
kaz urejanja šopkov po ja
ponskem sistemu -IKEBANA. 
Predavala bo prof. dr. Klara 
Kos iz Ljubljane. Vstopnina 
2 din.

30 milijonov za 
rekonstrukcije

Izrabljene proizvodne na
prave povzročajo krškim pa- 
pimičarjem že dalj časa vew 
liko preglavic. Da bi v bo
doče obvarovali obstoječo 
proizvodnjo, so se v tej to
varni odločili, da bodo v le
tošnjem in prihodnjem letu 
za popravilo in nadomesti
tve obstoječih kapacitet vlo
žili okrog 30 milijonov din. 
S temi sredstvi bodo teh
nično izpopolnili uskladišče- 
nje in transport lesa, kupili 
nov parni kotel na mazut, re
konstruirali papirni stroj in 
brusilnico ter obrat za pro
izvodnjo žveplene kisline.imamr, v Slnrpniii np bodo pretresu poročil o poslov- ganizacij in občine ter nje- . .  .. .

S  Franc Popit je nato mh  ^ red nedavnim nem vključevanju v razv^ni Cf prav zar^ 1 vl° ^ *  Sr<g 'ute- r . t opu .71010 priporočil gostincem n a v e z o .  stev proizvodnje ne bodo bi-

TUJI LOVCI RADI LOVE V POSAVJU

pregovoril tudi o sprejema- navez°- Program Posavja. Za ta pro-
 ___________________  vanje poslovnih stikov s tr- gram bo krška občina pri-

govskimi ah celo kmetijski- spevala 200 tisoč dinarjev, 
mi organizacijami. V dvoje Del sredstev je namenila tudi 
gre laze, zato naj bi gostin- načrtu za razvoj Kozjanske-

Lovske devize so dobrodošle sr*"1' morebitne integra- ĵ j pripravlja koncept za go-
‘ spodarsko osamosvojitev te

pokrajine, zastopa krško ob-
Razmah lovskega turizma na Krškem polju -  Ceneje kot pred leti čino Franc Kovačič.
Domači lovci s o  le tos  sp et  obogatili lovišča v  Krškem ugotavljajo člani K. . . . «  . . . .

--------------------------------- —-----------------------------------------------kčlektiva Agrokombinata, da ® O b i s k u  V  Srbiji
Lovski turizem si je utrl prečno po tri dni. Domače so še pred dvema letoma V letošnji »Karavani brat-

ipot v Spodnje Posavje šele gostilne in hoteli imajo od lahko kakovostno plantažno stva in enotnosti«, ki se je
pred nekaj leti. Kljub temu turistov te vrste že skoraj sadje prodajali draže kot le- mudila med 12. in 18. oktob-

tos. Medtem pa so se podra- rom v Srbiji, je bilo 11 kr-
žila zaščitna sredstva in ških občanov. Zastopali so
umetna gnojila in še osebni vse družbeno-politične orga-
dohodki so se povzpeli. Ko- nizacije, občansko skupščino
lektiv je v skrbeh, če bo še in krško krajevno skupnost,
lahko sledil tej dirki cen, v Med bivanjem v Srbiji so
kateri kmetijstvo vedno po- Krčani obiskali občino Tito-
tegne krajšo nit. vo Užice in Vrnjačko banjo.

stalen dohodek.

Večji del dohodka, ki ga 
prinaša lovski turizem, po
rabi posavska zveza za obno-

so z obiskom tujih lovcev 
zadovoljni. Posavska lovska 
zveza, ki ima svoj sedež v 
Krškem je lanski lovski se
zoni iztržila s pristojbinami . , _ . . . . .  „  , ,
za uplenjeno divjad med ™ sialeza ^ ja d i .  Pf d le'
30.700 ameriških dolarjev. t05^ 0 jes^isko lovsko^ se

zono so obogatili lovišča s 
Na območju krške in bre- 5.500 fazani in 200 jerebicami,

ziške občine so v sezoni ge to jesen bodo naselili 8
1969 70 tuji lovci uplenili več damijakov, pri sevniškem

i-<x u n  lil ^ a im iic iiu či *kak° r kosov fazanov, Boštanju pa nekaj muflonov.
V ; veliko raje Jerebl.c’ kljunačev in druge Krško polje bodo spremenili

raje pemate divjadi, razen tega v območje. za poskusno go-

Za uk ni zanimanja
Mladina se

vključuje v redno delovno pa §e 750 zajcev ^  22 sm  „ječeno-e jerebice in
razmerje kakor v uk. Večina Poleg zaslužka s taksami ^ e n ^ r k e  Vsi našteti uk-

mladih ljudi vida prednost nudi iovski turi7pm tn r ti  kamenjaree. vsi na^eu  u*
tPAP delovna  ̂ turizem tudi vec repl imajo namen obogatiti

sm, da jim tece delov posrednega zaslužka. Lovski spodnjeposavska lovišča. Le
vodiči domačini dobe za vsak

teh
v tem,
doba takoj po nastopu dela. 
Zaradi tega so odborniki v 
krški občini dali pobudo, da 
bi pristojni organi preučili, 
kolikšne So možnosti za pri
znanje vajenske dobe ali vsaj 
dela učnega obdobja v redno 
delovno dobo.

dan, ko spremljajo tuje lov 
ce, po 5 dolarjev. Enako nejša. 

, vsoto zaslužijo z izposoja
njem šolanih lovskih psov.
Lovci, med katerimi prevla
dujejo Italijani, s e .zadrže v 
spodnjeposavskih loviščih po-

na ta način bodo ta postala 
za »devizne lovce« privlač*

Traktor podražuje obdelavo
Zasebna posest J e  v k ršk i občini zelo razdrob 

ljena, zato n a  m alih km etijah  s tro ji celo podražu- 
je jo  obdelavo. Investicija za trak to r, kosilnico, b rano  
in plug nanese tud i 50 tisočakov.«

Koliko je vina 
za odkup?

Kmečka posestva to moč- 5 do 8 ha jih je 23 odst., 
2. S. no obremenjuje. Traktor je ,na površinah od 8 do 10 ha 

po izjavi direktorja Agro- 15,4 odst., na posestvih da 
kombinata, Staneta Nunčiča, 15 ha nekaj nad 19 odst. in 
rentabilen šele za površine le 8,6 odst. na posestvih, ki

presegajo 15 ha površin.
J. T.

nad 4 ha.
Veliki stroški zaradi me- 

Obrat Slovenija vina v Bre- hanizacije so pripeljali ne
žicah računa, da je v Posav- katere občane na misel o 
ju približno 400 vagonov vina ustanavljanju strojnih vaških 
za prodajo, od tega v krški skupnosti, s  tem bi se iz- 
občini 150, v brežiški pa 250 datki kmetov občutno zmanj- 
vagonov. Za te količine bi gajjj pri<jeiava pa pocenila, 
bila po mnenju tega kolekti- Dandanes je- na območju 
va in njegovih strojsovnjakov krške • občine že nad 100 
dovolj ena sama klet s so- traktorjev, blizu 300 motor? 
dobno strojno opremo. Ta kosilnic in nekaj sto . ,
klet bi morala- o ^ v a * .  drugih prlključkov. v iri za . ”! ^ f kjhdo1 g ^ : neX ’,sa  
le grozdje, kajti Kieuu^vu nakup mehanizacije so raz- nove štipendije v srednjih  šolah 
v posavskem okolišu m tako Prevladuje denar, za- znašale 350 din, na višjih in vi

stveno povečali, je takšna od
ločitev nujna, ker bodo le 
tako bolje pripravljeni na 
obširni razvojni program.

Le tretjina denarja iz 
skladov podjetij

Do konca avgusta so v kr
ško gosipodarstvo investirali 
2 milijona novih dinarjev. 
Negospodarske investicije so 
v istem času znašale 13 mili
jonov novih dinarjev. Orga
nizacije in podjetja so pri
spevala iz lastnih skladov le 
tretjino investicijskih sred
stev.

Zvečanje študijskih 
podpor

Komisija, ki pri občin
skem Združenju Zveze bor
cev skrbi za nekdanje borce 
in invalide, j e . na zadnji se
ji sprejela tri pomembne 
sklepe. Zvečali so študijske 
podpore 42 otrokom nekda
njih borcev. Povečane pod
pore se bodo gibale med 120 
in 200 novimi dinarji. Za pra
znovanje 29. novembra bo 
100 nekdanjih borcev dobilo 
enkratno priznavalnino v vi
šini 200 N din. Na deset
dnevno brezplačno zdravlje
nje bo v čateške Toplice od
šlo 25 borcev-kmetov.

KRŠKE NOVICE
■  VEČJE ŠTIPENDIJE. Zaradi 

nenehne rasti življenjskih stroškov 
so v tovarni pap irja  sklenili, da 
bodo povečali svojim  štipendi
stom  štipendije. 'D osedan je  š ti 
pendije zaradi navedenih vzrokov

razvito, da bi večina kmetov 
imela zares dobro vino

služen v tujini, in denar do
ma zaposlenih, manj pa ga 
je iz kmetijstva. Delno po
maga kmetom pri nakupu 
strojev tudi Agrokombinat iz 
Krškega s kratkoročnimi 

Tovarna papirja v Krškem posojili, 
je navezala letos poslovno- y  krški občini živi tretji- kolektiva zaradi" pom anjkanja grad-
tehnično sodelovanje z Gozd- na kmečkega prebivalstva na benega m ateriala  in drugih teh-
„im gospodarstvom iz ^  merijo manj
žic, od katerega ottKupuje kot 5 ha. Na posestvih od je jo  z delom. Ker so graditelji

Gozdarji in papirni
čarji z roko v roki

šokih šolah pa  450 din. Gibljivi 
del štipendij, s katerim  podjetje  
posebej nagrajujejo  štipendiste za 
dosežene uspehe, pa bo ostal ne
sprem enjen, ker je  bil že do se
daj spodbuden za m arljive dijake 
in študente.

■  PRI GRADNJI BODO POMA
GALI. V tovarni pap irja  že dalj 
časa opažajo, da  posamezni člani

večje količine lesa. 2e nekaj 
let podjetji uspešno sodelu
jeta pri vzgoji topolovih 
plantaž v Vrbini. Teh je 
500 ha. Pretežni delež in
vesticij je vložila vanje Ce
luloza.

Smučarska vlečnica
Na predlog komisije Smu

čarske zveze Slovenije naj 
bi prvo prenosno vlečnico 
v krški občini postavili pri 
kostanjeviški osnovni šoli. Za 
to lokacijo se je komisija od-

večkrat pred dejstvom, ali grad- 
. . . .  ^  . n jo  končati ali jo  pustiti, kar

Obrtnikov — pečarjev povzroča določeno nestrpnost, ki
se odraža p ri rednem delu v ko
lektivu, so se v tovarni pap irja  
nedavno odločili, d a  bodo za po-

primanjkuje
Kljub temu da je letoš

nja jesen nadpovprečno top
la, 'mislijo krški občani že 
na skorajšnji zimski mra?.. 
Tisti prebivalci v Krškem, 
ki bi si ta čas želelj posta
viti novo peč ali preložiti 
staro, zaman iščejo za to de
lo usposobljene obrtnike. 
V občini m nikogar, ki bi 
imel prijavljeno pečarsko 
obrt, Splošno obrtno podjet
je pa je to dejavnost opusti
lo. Skoraj neverjetno, da ni

samezne graditelje uvedli organi
zirano pomoč p ri nabavi gradbe
nega m ateriala  in p ri tehnični iz
vedbi gradnje.

■  TRETJE OCENJEVANJE. V 
teh dneh bo hortiku lturno ' d ru š t
vo poslednjič v letošnjem  letu 
ocenjevalo zunapji videz s tano 
vanjskih hiš, vrtov in cvetličnih 
nasadov. S  tem  delom bo d ru š t
vo zaključilo letošnje prizadeva
n je  za boljšo ureditev m esta. Na

osnovi tega ocenjevanja bo v za
četku novem bra organiziralo p red 
vajanje diapozitivov zunanje ure 
ditve naselja, hkra ti pa bo d ru št
vo podelilo priznanja in diplom e 
vSem tistim  občanom , ki bodo ko
m isijo za ocenitev, zunanjosti hiš 
najbolj zadovoljili.

■  KLJUB TE2KOCAM NAD 
PLANOM. V tovarni pap irja  so v 
devetih m esecih letošnjega leta 
presegli p lan blagovne proizvod
nje za 1 odst. K ljub tem u organi 
uprav ljan ja  tega pod je tja  z do
seženimi rezultati niso zadovoljni, 
ker bi bili le-ti v holjših pogojih 
lahko precej večji. Največji krivec 
za boljše rezultate je  spom ladan
sko pom anjkanje lesa, česar se 
vsi papirničarji dobro zavedajo. 
Zaradi tega so pravočasno uk re 
pali, da  se takšno pom anjkanje 
lesa, kot je  bilo v preteklem  zim
skem obdobju, ne bo več ponovilo.

■  VSESTRANSKA AKTIVNOST. 
H ortikulturno  društvo, ki je  le
tos doseglo veliko uspehov, bo 
svojo dejavnost razširilo tudi na 
osnovno šolo. Nedavno s o  s e  v 
tem  društvu  odločili, da bodo na  
osnovni šoli uvedli ho rtiku ltu rn i 
krožek.

■  STATISTIKA. Povprečje oseb
n ih  dohodkov na  zaposlenega je 
v prvem  polle tju  letošnjega leta 
b ilo v občini 1279 din, na;odni 
dohodek na  vsakega občana f>a je  
v tem  obdobju znašal 7650 din. V 
slovenskem m erilu  dosežen naro 
dni dohodek na prebivalca v ob
čini vključuje krško komuno v 
srednje razvite teritorialne skup
nosti.

... . ločila zaradi ugodne promet-
Portal pred samostansko cerkvijo v Kostanjevici pre* ne povezave. Komisija je 1Vt
krivajo te dni z bakreno pločevino. Delo opravljajo predložila še dva rezervna nikogar ki bi hotel legalno
domači kleparji iz obrtnega, podjetja Kleparstvo. Tudi terena za smuko v zgodnjih opravljati pečarsko obrt, saj
kupolo na zvoniku so sami oblekli z bakrom. (Foto: pomladanskih mesecih: na bi mu dela gotovo ne manj-

Ji Teppey) Bohorju in na Gorjancih. kalo.

KRŠKI
T E D N I K



V DELAVNICI STILLESA: kako s kvalitetnim, roč-

Bučka: vodovod 
že letos?

če  bo šlo vse po sreči, bo
do letos že gradili bučenskl 
vodovod. Dokončno se mora
o tem odločiti gradbeni od
bor oziroma zbor volivcev. 
Kaže, da bo odpravljen za- 
pletljaj, ki je nastal glede za
jetja v Močvirju. Lastnica ze
mljišča, kjer izvira voda, je 
namreč pripravljena oddati 
zemljišče, če ji uredijo do
vozno pot. Tej zahtevi bi bilo 
mogoče ustreči. Prebivalci 
Bučke in bližnjih vasi se bo
do priprav na graditev lotili, 
brž ko bo minilo delo na 
poljih in v vinogradih.

Le še 35 odst. 
kmečkega življa
Zadnji podatki o prebival

stvu so presenetili. V* sevniš- 
ki občini je ta čas le še 35 
odstotkov kmečkega prebival
stva, kar dokazuje, da se so
cialni sestav prebivalstva 
nagleje spreminja, kot je bi
lo pričakovati, število zapo
slenih v družbenem gospo
darstvu se je sicer letos po
večalo le za 6 odstotkov v 
primerjavi s prvim pollet
jem lani, vendar je treba 
upoštevati še zaposlovanje v 
drugih občinah in v tujini, 
ki je doživelo dokajšen obseg. 
Trenutno je v gospodarstvu 
zaposlenih približno 3.260 lju
di. v družbenih službah pa 
391.

Največkrat je 
šlo za čast

Sevniško občinsko so
dišče v minulem letu ni 
obravnavalo niti enega 
primera gospodarskega 
kriminala, ker v ta na
men od preiskovalnih or
ganov ni dobila nobenega 
predloga. Zanimivo je tu
di, da je vse leto obrav
navalo en sam primer 
delavnega spora, čeprav je 
znano, da je delovno 
pravo pri nas zelo za
pleteno in je drugod ve
liko primerov pred sodi
šči. Je pa zato imelo so
dišče veliko opravka z 
ljudmi, ki so se tožili 
zaradi razžalitve časti in 
jemanja dobrega imena. 
Takih primerov je bilo 
v enem samem letu kar 
sedem insedemdeset.

FRANC POPIT NA OBISKU V STILLESU. Kot smo že poročali, je minuli teden 
obiskal Sevnico Franc Popit, predsednik ZKS. Stane Kaluža, direktor podjetja (na 
sliki drugi z desne), je goste seznanil s trenutnim položajem tovarne, ki se pri
pravlja na pridružitev k Slovenijalesu. (Foto: M. Legan)

PRED PREIZKUŠNJO ZA SEVNIŠKI STILLES

Ponuđene roke ne odklanjati
V Stillesu s e  pripravljajo na pridružitev k ljubljanskemu podjetju Slovenija

le s  -  Glasovanje naj bi bilo nekako čez  m e s e c  dni

S tilno  pohištvo je  v s to le tjih  obdržalo svoj sijaj. 
Še več: z narašča jočo  živ ljenjsko ravnijo  se pov
p raševan je  po n jem  veča iz dneva •v' dan. Sevnica 
im a bogato  trad icijo , n jen i m izarji in rezbarji izde
lu je jo  po oceni strokovnjakov  na jb o ljše  izdelke ftg 
v rste  v Jugoslaviji. In  vendar je  vprašan je, kako bo 
z razvojem  te  tovarne. Zakaj? v

Kakovost izdelka še ni vse, 
! še večjega pomena je njegova
i cena. Dokler so sevniški mi

zarji delali največ po naro
čilih oblasti, ki so gradile 
reprezentančne stavbe, ni nih
če posebno spraševal za ce
no, ko pa je tovarna začela 
delati za trg, je nenadoma 
postalo drugače.

Darilo za Franca Popita
Franc Popit, predsednik 

ZKS, je minuli teden obiskal 
sevniško tovarno Stilles. Ob 
tej priložnosti mu je predsed
nik delavskega sveta Stane 
Novšak izročil spominsko da
rilo — intarzijo s pravljič
nim motivom.

SEVNIŠKI PABERKI
■  NOVI ODBORNIK — VA

LENTIN HRIBAR. V nedeljo  so 
bile v Sevnici nadom estne volitve 
za izpraznjeno odborni&ko mesto. 
Volilna enota im a 1200 volivcev, 
na volišče pa je  prišlo  »6 odst. 
vseh. Za novega odbornika so iz
bra li Valentina H ribarja , nekda
njega načelnika oddelka za d ruž
bene službe, sedaj upokojenca iz 
Sevnice.

■  PRIPRAVE NA FESTIVAL 
F|LiVIOV. M inuli ponedeljek so se 
v Sevnici sestali člani kinokluba 
na svojem  občnem  zboru. Odslej 
bo klub vodil Franc Pavkovič, 'so 
m ed drugim  sklenili. V letu dni, 
odkar ob sta ja  klub,, so njegovi 
č lani že pokazali javnosti nekate 
re  filme, p riredili pa  so tud i ne 
kaj predavanj. Vse sedanje p riza 
devanje usm erja jo  v pripravo na 
klubski festival am aterskih  filmov, 
kt bo decem bra. Kaže, da bo 
bera filmov k a r velika.

■  SKUPŠČINA KLUBA STU- 
11KNTOV. Danes bo v L jubljani 
skupščina k luba študentov Sevnica
— Radeče. K er v občini p rim an j
kuje  strokovnih m oči, je  treba  
tudi take priložnosti izkoristiti 
m  večje povezovanje s študen ti.

■  (<lt \DIJ(k SMUČARSKO SKA
KALNICO. Taborniki Cete treh 
sm rek iz Sevnice želijo to  zimo 
tekm ovati na novi, urejeni ska 
kalnici. V ta nam en so  že izse
kali nekaj drevja , sedaj pa bo 
treb a  opraviti še zem eljska dela. 
Navoziti bo treb a  kakih 40 pro- 
stom iA skih m etrov  zem lje. Ker je  
to  precejanje delo, p ričakujejo , da 
jim  bodo pom agali tudi drugi 
m ladinci. Nova skakalnica bo na 
p ro š to m  za Sevniščico.

■  NOV PROSTOR ZA KLUB 
M l.\D lil .  Svojčas smo pisali o ne 
ustreznih  p rosto rih  k luba m ladih

v s ta r i šoli. 'K e r  Hcluba n i bilo 
mogoče preseliti v severovzhodni 
stolp sevniškega gradu, kot je  bilo 
prvotno dogovorjeno, so pred  k ra t
kim  poiskali p ro sto r v spodnjem  
nadstrop ju  tega stolpa. Da bo 
prim eren, bo treba  še precej de
lati.

■  RAZPORED VADBE. Sevniški 
TVD Partizafi bo organiziral vadbo 
tudi v zim skem  ča$u. Vodniški 
zbor, ki se je  pred k ra tk im  sestal, 
je  sestavil takle razpored: m lajše 
pionirke bodo imele telovadbo ob 
ponedeljkih od 17. do 18. u re  in 
ob četrtk ih , s tarejše  pionirke ista  
dneva od 18. do 19. ure, članice 
prav tako  ob ponedeljkih in če
trtk ih  od '20. do 21. ure, m lajši 
p ionirji ob to rk ih  in petkih od
17.30 do 18.30, s tare jši p ionirji 
pa ista dneva od 19. do 20. ure. 
Vadba juda  bo ob petk ih  od 20. 
u re  naprej, igranje namianega te 
nisa ob ponedeljkih in četrtk ih  
od 17. do 19. u re , kegljanje o b ‘ 
ponedeljkih od 17. do 19. ure  v 
gasilskem dom u. Dogovorili so 
se tudi o ustanovitvi kolesarske 
sekcije.

■  ZAHVALA IZ IMPOLICE. Va
rovanci dom a počitka z Im poljce 
p ri Sevnici se javno zahvaljujejo  
svojem u upravniku Francu Valan
tu , ker Je 25. septem bra priredil 
p rije ten  izlet v Zagreb, katerega 
se Je udeležilo 45 ljudi. Zahvalju
je jo  se tudi strežnem u osebju, ki 
jih  je sprem lja lo  in jim  streglo 
z Jedjo.

■  SI.OVO OD ZINKE KOVAČ
— V starosti kom aj 40 let je 
um rla  v Račiči pri Loki Zinka Ko
vač. v Dolga leta je  b ila  članica 
Rdečega križa in stalna k rvodajal
ka, ki je za svoja plem enita de 
jan ja  preje la  zlato značko.

S. Sk.

Mizarska zadruga, ki se je 
medtem že preimenovala v 
Stilles, na licitacijah ni do
segla toliko večje cene, kot 
je vložila v boljšo kakovost 
izdelkov. Zmanjševala se je 
donosnost poslovanja, ki je 
med drugim pripeljala tudi 
do prekinitve dela.

Kaj narediti, je bila naj
važnejša skrb novega vodstva 
tovarne in občinske skup
ščine, ki se je za razvoj Stil- 
lesa še posebno zanimala. 
Ze lani spomladi je bila z 
ljubljanskim podjetjem Slo
venijales sklenjena pogodba 
o skupnem vlaganju v nov 
obrat, v katerem bi izdelovali 
serijsko stilno pohištvo. Slo
venijales pa bi prevzela vso 
prodajo.

Takrat pogodba ni bila 
uresničena, češ da je zahte
vek 25 milijonov novih di
narjev za gradnjo nove to
varne prevelik, k temu pa 
so verjetno pripomogle tudi 
nekatere razprtije, ki so hro
mile delo podjetja.

Diplomirani ekonomist Sta
ne Kaluža, direktor podjetja, 
je s svojimi sodelavci trdno 
prepričan, da je najboljši 
izhod za sevniško tovarno 
pridružitev k močnejšemu po- 
‘djetju. Vsa tovrstna industri
ja se na ta ali oni način 
združuje, zato Sevnica ne 
more biti izjema.

Med časom so bili, kot smo 
poročali, razgovori s pred
stavniki podjetja Slovenija
les, republiškega sklada skup
nih rezerv, celjske banke in 
občinske skupščine Sevnica, 
na katerem so se odločili 
za gradnjo obrata za izdelo
vanje stilnega pohištva, ki 
bo stal 17 milijonov dinar-

S»YtYI&KI MIK

Sodobna uganita
V sevniski uu\*i,u je tu 

Ca s 124 čistth kmeckth 
spodarstev, ki imajo manj
Kot t>00 ainaijev  ___-
sicega dohodka na leto. 
Kako rtiorejo ljudje žive
ti od tako majhnih uo- 
hodkov, te pravzaprav 
skrivnost. Na ovojih ma
lih posestih — »seueajs^i- 
nah«, ki sicer spadajo v 
zvenečo skupino »kmečka 
gospodarstva«, si pomaga- 
jo, kot vedo in znajo. 
Življenje jih pač prisili, 
da »znajo«, če hočejo ži 
veti.

JUGOVMMIN SE USMERJA V KEMIJO

Furfural ni zadnja beseda
Ob koncu leta obetajo furfural -  Uspehi razisko

valne skupine, ki išče  š e  druge možnosti

jev, k čemur bo vsak nekaj 
prispeval. Po rekonstrukciji 
oziroma gradnji novega ob
rata bo vrednost celotne pro
izvodnje 40 milijonov dinar
jev na leto (zdaj 18 milijo
nov), delo pa bo dobilo še 
kakih sto ljudi.

Slovenijales, ki je po ob
segu prodaje na 7. mestu 
v Jugoslaviji in ki ima tudi 
vrsto svojih tovarn, je s svo
jimi strokovnimi službami 
sposoben pomagati k večjemu 
napredku tudi sevniški to
varni. Medsebojne odnose, ki 
niso še povsem razčiščeni, 
bo treba urediti tako, da 
bodo Stilles s Slovenijalesom 
združevali, nikakor pa ne raz
dvajali, zakaj združitev pri
naša prednosti obema kolek
tivoma. M. L.

Poslovni uspeh 
kombinata

Kot kažejo nekateri podatki 
o poslovanju v prvem pollet
ju, je kmetijski kombinat 
»Zasavje« premagal največje 
težave. Celotni dohodek je 
povečal za četrtino, ugodnej
ši pa so tudi nekateri drugi 
kazalci poslovnega uspeha. 
Povečala se je tudi donosnost 
poslovanja, (za 52 odst.), 
vendar je še vedno '^aj nižja v 
občini, saj je znano, da kme
tijstvo še dolgo ne bo tako 
rentabilno, kot so nekatere 
druge panoge.

Medsebojni dolgovi 
naraščajo ,

Sevniška konfekcija Ju
tranjka je v letošnjem prvem 
polletju dosegla skoraj za 
tretjino večji celptni dohodek 
in za 21 odst. večji. dohodek 
kot v istem času lani. Uspeh 
pa je zasenčilo večanje nelik
vidnosti, saj so terjatve ob 
koncu junija že dosegle iz
redno veliko številko — mili
jardo starih dinarjev dolgov, 
kar je polovico več kot lani. 
Poslabšana plačilna sposob
nost se je pokazala pri plače
vanju obveznosti tovarne. 
Km kupci njej niso plačali, 
je tudi sama težje plačevala.

RADIO SEVNICA
■  N EDICIJA, 25. OKTOBRA:

10.30 Zgodilo se Je v preteklo 
sti — Reklame in oglasi — T ribu 
na poslušalcev —■ Človek in delo
— N aii poslušalci čestita jo  in po 
zdravlja jo  — O stanim o m ladi — 
Zdravstveni napotk i — Zunanje
politični in no tranjepolitičn i do
godki — . 35. obletnica OZN — 
Prom et in — alkoholizem.

■  Sit K DA, 28. OKTOBRA: 16.00
— Reklame in oglasi — Zgodilo 
se je  v preteklosti — Športne no 
vice — Radi s te  jih ' poslušali — 
Tlekaj o fo tografiji — O davčni 
$lužbi (3. nadaljevanje) — Rosna 
glasba — Zaključek oddaje — 
Prom et in m i.

Trenutno bi sevniški Ju- 
gotanin lahko prodal tudi dva
krat, trikrat toliko tanina, 
kot ga naredi, je dejal vodja 
obrata Franci Avsec na raz
govoru predsednika ZKS 
Franca Popita z nekaterimi 
sevniškimi gospodarstveniki.

Krizno obdobje, ki je zad
nja leta dušilo to staro sev
niško tovarno, se očitno iz
teka kljub težavam prj na
kupu surovine — lesa. Da 
bi kmetje sekali kostanjev 
les, je Jugotanin povečal ce
no na 100 dinarjev za pro- 
stominski meter, kar je več 
kot še enkrat dražje kot ob 
začetku gospodarske reforme.

Drugi, za nadaljnji obstoj 
še pomembnejši ukrep, je 
predelovanje izluženega lesa 
v dodatne izdelke. Nekajkrat 
smo že poročali o gradnji 
obrata za izdelovanje fur- 
furala, ki se /je  sicer delno 
zavlekla, zdaj dokončno zago
tavljajo, da se bo proizvod
nja začela ob začetku pri
hodnjega leta ali že ob kon- 
cd letošnjega. Obrat bo za
posloval 20 ljudi, dajal pa 
bo dragoceno surovino, kate
re cena se je zadnja leta 
podvojila.

Furfural pa še ni vse. Ra
ziskovalna skupina, ki je v 
laboratoriju izpeljala prido
bivanje furfurala iz taninske- 
ga lesa, se ukvarja še s

pridobivanjem negorljivih 
izolacijskih plošč in drugih 
dodatnih izdelkov, od kate
rih 'se je na primer montirt 
že uveljavil pri predelovanju 
nafte. Vse to bo pripomoglo, 
da bo tudi pridobivanje ta
nina cenejše, prav cena pa 
je zdaj največja ovira, da ne 
gre bolje v denar, ali natanč
neje rečeno: v izvoz v za
hodne dežele.

M. L.

Breg: prenovljena 
postaja

Železniška postaja Breg pri 
Sevnici je zdaj lepo urejena. 
Poskrbljeno je za varnost po
tnikov, narejen je asfaltni pe
ron. Potniki- se zahvaljujejo 
železnici za to koristno delo.

Na Telčah solidna 
gradnja

Ob poteku jamstvenega ro
ka so si poslopje nove os
novne šole na Telčah te dni 
ogledali predstavniki občin
ske skupščine Sevnica. Ugo
tovili so, da je gradbeno pod
jetje iz Trbovelj svoje delo 
v glavnem zelo solidno opra
vilo. Obiskovalci so bili tudi 
presenečeni nad čistočo v tej 
šolski stavbi, kar dokazuje, 
kako znajo učenci in učitelji 
ceniti veliko ’ pridobitev, na 
katero so čakali toliko let.

O VZROKIH PROTIREFORMSKIH TEŽENJ

Nujna je temeljita ocena
Iz razgovora Zvoneta Dragana, predsednika ko
misije CK ZKS, s  sevniškimi gospodarstveniki

V petek dopoldne je ob
iskal Sevnico predsednik ko
misije za družbeno-ekonom- 
ske odnose in ekonomsko po
litiko pri CK ZKS Zvone Dra
gan. S člani aktiva gospodar
stvenikov pri občinski konfe
renci ZK Sevnica in vodilni
mi delavci v gospodarskih or
ganizacijah je imel na Lisci 
razgovor o trenutnem gospo, 
darskem položaju.^

V razpravi je bilo ugotov
ljeno, da nujno potrebujemo 
globljo analizo o uresničeva
nju gospodarske reforme ter 
o vzrokih, ki so pripeljali do 
znanih pomanjkljivosti.

Po mnenju tovariša Draga
na. v Slovenjiii n ism o  naredili

dovolj odločnih ukrepov zo
per -protireformske težnje, ki 
se iz dneva v dan pojavljajo

- na različnih področjih. Mno
gi komunisti so se zaradi tega 
znal'li v dokajšnjem precepu, 
ker se vsakodnevna praksa 
in sprejeta stališča devetega 
kongresa v marsičem razha
jajo.

V nadaljevanju so obravna
vali tudi mnoga nerešena

- vprašanja, ki zadevajo go
spodarski sistem, srednjeroč
ni program razvoja Slovenije, 
kadrovsko politiko in drugo. 
Bogata razprava je pokazala, 
kako aktualne so te stvari.

A. 2.

nim delom dosegati tudi konkurenčne cene?



t e s t o  TPEBNJF-SFVNICA BI LAFKT) SKORAJ:

tlakovali z obljubami
Nesprejemljiv predlog ces tn ega  sklada: pet let 

niti metra asfalta v občini -  Stališča ObS

če  bo obveljal predlog up
ravnega odbora republiškega 
cestnega sklada, trebanjska 
občina v prihodnjih petih le
tih ne bo dobila niti enega 
samega metra nove asfaltne 
ceste, in to kljub temu, da 
je cesta drugega reda Treb-

Žalne slovesnosti 
za dan mrtvih

Na dan mrtvih bodo večje 
žalne slovesnosti na nasled
njih grobiščih borcev in akti
vistov NOB ter žrtev fašistič
nega nasilja: v Šentrupertu 
ob 8. uri, v Mokronogu ob 
9. uri, na Mimi ob 10. uri, 
v Trebnjem ob 14. uri in v 
Velikem' Gabru ob 16. uri. 
Nastopila bo godba na piha
la, spored pa bo obsegaj še 
spominske govore, recitacije, 
nastope pevcev in polaganje 
vencev. Manjše žalne sloves, 
nosti bodo tudi v drugih kra
jih in pri obeležjih NOB.

Nova mizarska 
delavnica

Gradnja novih proizvodnih 
prostorov v Mizarski delavni
ci Trebnje hitro napreduje. 
Prejšnji teden so že pokrili 
streho, kmalu pa bodo kon
čana tudi druga dela, tako da 
bodo še pred dnevom repub
like lahko začeli s proizvod
njo. Po obnovi obrata bodo 
skupno zaposlovali 50 delav
cev ali 15 več kot sedaj.

nje—Sevnica že. celo deset
letje na vrhu- prednostne 
lestvice in bi bila, če malo 
pretirano zapišemo, že lahko 
tlakovana z obljubami.

Tako stališče, razumljivo ni 
sprejemljivo za trebanjsko 
občino, ki pozna, kakšna me
rila za modernizacijo maka
damskih cest v Sloveniji je 
sprejela republiška skupšči
na. Po teh merilih je v so
glasju z drugimi dolenjskimi 
občinamj Trebnje predlagalo, 
naj bi v prihodnjih petih le
tih modernizirali cesto Treb
nje—Sevnica, razen te pa še 
tri manjše odseke. Novome
ško cest .o podjetje je pri
poročilo le asfaltiranje odse
ka Slovenska vas—Mokronog, 
republiški cestni sklad pa je 
črtal še ta odsek.

Občinska skupščina je 15. 
oktobra ostro obsodila tako 
izigravanja občin, (ki so bile 
očitno le zaradi formalnosti 
poprej vprašane za mnenje 
in predloge), izigravanje 
sprejetih meril za moder
nizacijo cest ter nespošto
vanje političnih stališč gle
de pomoči manj razvitim 
območjem. S svojimi stali
šči, ki nikakor niso izsilje
vanje, temveč utemeljena za
hteva, podkrepljena s po
datki o obremenjenosti in 
pomembnosti ceste, je občin
ska skupščina sklenila se
znaniti upravni odbor repub
liškega cestnega sklada, re
publiško skupščmo in repub
liški izvršni svet.

M. LEGAN

PO PREPOVEDI KLANJA V ŠENTRUPERTU

Neznanke pri mesu
Kako zdaj, ko v občini ne bo več  klavnice?

Lahko dočakamo dan, ko 
bodo za praznimi pulti pro
dajaln mesa v trebanjski ob
čini rekli: mesa ni, nismo 
ga dobili, ali: nočemo pro
dajati po cenah, ki nam pri
našajo izgubo. Tak bj bil 
lahko odgovor KZ Trebnje, 
ki ne sme več klati v lastni 
klavnici v Šentrupertu, ker 
kljub izboljšavam ne ustre
za pravilnikom o higiensko- 
tehničnih normah.

Ostane vprašanje: kakšen
bi bil izhod glede preskrbe 
z mesom?

Znano je, da slovensko 
klavništvo nima ravno sreč
ne roke. še  nedolgo tega je 
v Sloveniji obratovalo nič 
manj kot 150 klavnic, ki so 
v povprečju zaklale na dan 
komaj po 11 do 12 glav ži-

Mirna: še dve leti 
potrpeti

Na ‘ zahtevo odbornikov ob
činske skuipščine, ki so se 
pritoževali, kako slabe tele
fonske aveze ima Mirna, je 
oddelek za gospodarstvo skli
cal sestanek s predstavniki 
novomeškega PTT podjetja. 
Ti so pojasnili, da nastajajo 
motnje zaradi tega, ker so 
premajhne cenbrale obreme
njene s prevelikim številom 
pogovorov. To bo trajalo vse 
do takrat, dokler ne bodo v 
Trebnjem postavili večje vo- 
zelne centrale, kar je predvi
deno v letu 1972.

27 LET OD PRVEGA KONGRESA PFŽZS. V nedeljo je minilo 27 let, odkar so se 
napredne slovenske žene sestale na prvem kongresu Protifašistične ženske zveze 
Slovenije, kjer so odločno obsodile fašizem in nacizem. V spomin na ta dan 
je Dobrnič z okolico slavil krajevni praznik. Pred spomenikom narodnega heroja 
Jožeta Slaka — Silva je govorila nekdanja sekretarka PFŽZS Mara Rupena — 
Osolnik, ki je doživeto opisala takratne čase. Po nastopu učencev osnovne šole, 
godbe na pihala in mirenskih pevcev je bila slovesnost še pri vasi Železno, kjer 
so odkrili spominsko obeležje padlim aktivistom OF. (Foto: Legan)

OSTARELIM KMETOM JE TREBA POMAGATI, TODA KOMU?

Občina odpisuje, otroci dedujejo?
Zadnjih š e s t  let olajšave 'štirikrat večje  -  Skupščina je zahtevala dodatne 

podatke, komu davke odpisujejo in kako je z zemljiškimi dediči

V eni p re jšn jih  številk sm o na s tran i »Pisma 
bratcev« objavili pism o km etice iz bližine T rebnjega, 
v katerem  opisuje svoje težave in ta rn a  nad velikimi 
dajatvam i, ki pobero  še tis ti skrom ni dohodek km e
tije. Davčna uprava je  m ed tem  časom  priprav ila  
poročilo  o učinku odloka o prispevkih  in davkih, ki 
kaže, kako je  s celotno obrem enitv ijo  km etov in 
kakšen je  njihov položaj. Poročilo je obravnavala 
tud i občinska skupščina na zadnji seji.

^  ^  VRATA 
!  , 1  OKNA
l i l l e S  POLKNA

r i b n i c a  KREDIT

vine. Razen tega so največje 
klavniške zmogljivosti v po
rabniških središčih, čeravno 
je znano, da se povsod po 
svetu klavniška in predelo
valna industrija seli v rej
ska območja, ker je ceneje 
voziti meso kot živino.

Republiška politika je jas
na: modernizirati klavnice,
zmanjšati njih število, bolje 
izkoristiti velike klavnice v 
mestih in ne graditi- novih. 
Temu cilju po svoje služi tu
di pravilnik o higiensko-teh- 
ničnih zahtevah, ki je začel 
veljati s prvim januarjem.

Kaj narediti v trebanjski 
občini, je še vprašanje. Ve
terinarska inšpekcija je za
htevala, naj zapro klavnico 
v Šentrupertu in na Dobu. 
Iz vseh razgovorov, po ka
terih bi Dob moderniziral 
klavnico, v Šentrupertu pa 
bi bila samo predelovalnica 
mesa, doslej m bilo nič. 
Ugotovili so namreč, da bi 
bilo gospodarneje graditi no
vo klavnico, kot preurejati 
staro. KPD sam v te namene 
denarja nima, toda kdo bo 
od zgoraj na kratko pojas
njeni republiški politiki pri
pravljen dati posojilo?

Vendar bo treba najti reši
tev. Brez koristi je že vna
prej tarnati, da nikakor ne 
bo šlo, če občina ne bo 
imela svoje klavnice. Pripra
viti je treba izračune, k r  naj 
pokažejo, kako bi se dalo 
drugače dobro organizirati 
preskrbo z mesom. To Je na 
zadnji seji zahtevala od KZ 
Trebnje tudi občinska skup
ščina. Tehnologija, organiza
cija in prevoz, vse to je ven
darle že toliko napredovalo, 
da ne bo kazalo večno ža
lovati za časi komunalnih 
klavnic, ki sicer imajo ne- 

, katere prednosti, imajo pa 
tudi pomanjkljivosti.

M. LEGAN

Kaže, da je še mr.ogo po
dobnih primerov, kot je tisti 
iz bližine Trebnjega. Samo v 
letošnjem letu je davčna 
uprava v Trebnjem prejela 
čez 500 prošenj za odpis pri
spevkov in davkov. Približno 
polovico teh je bilo ugodno 
rešenih, druge pa je svet za 
gospodarstvo in finance zavr
nil.

Skupni prispevki za zvezo, 
republiko, občino in za zdrav
stveno zavarovanje so se v 
zadnjih letih povečali skoraj 
za polovico. Povečanje gre v 
celoti na račun dajatev za 
zdravstveno zavarovanje, ki

DOPOLNILO
Vest o neviht: v okolici 

Trebelnega, ko je na Dreč. 
jem vrhu zgorel skedenj, do
polnjujemo še z navedbo, da 
je pri gašenju sodelovala tu
di gasilska enota iz Mokrono
ga, ki je prispela takoj za 
trebeljansko in veliko pripo
mogla, da se ogenj ni razši
ril še na druge stavbe. L. P.

se iz leta v leto večajo. Pri
spevki občinskemu, zvezne
mu in republiškemu proraču
nu se zadnja tri leta niso po-

. _________________________________

Podpora predlogu o 
štipendiranju

Na skupnem sestanku pred
stavnikov temeljne izobraže
valne skupnosti, sklada Jože
ta Slaka — Silva, občinske 
skupščine in družbeno-poli- 
tičnih organizacij prejšnji te
den v Trebnjem so podprli 
predlog o družbenem dogovo
ru o štipendiranju. Sklenili 
so tudi, da se bo v prihodnje 
v občini nekdo profesionalno 
ukvarjal s štipendiranjem, 
glede občinskega sklada za 
štipendiranje (kar so predla
gali na zadnji seji občinske 
konference ZK) pa niso spre
jeli dokončne odločitve. O 
sklepih konference, ki zade
vajo kadrovanje in štipendi
ranje so že razpravljali v ne
katerih delovnih organizaci
jah.

večali, marveč so se celo 
zmanjšali. Letos so znašali 
1,92 milijona N din, leta 1968 
pa 1,96 milijona din. V istem 
času se je prispevek za zdrav
stveno zavarovanje povečal 
od 0,87 milijona din na 1,27 
milijona din.

Največ težav je v odmak
njenih krajih, kjer se ljudje 
težje zaposlujejo v drugih de
javnostih. Na kmetijah osta
jajo starejši ljudje, ki zem
ljo vse slabše obdelujejo. 
Ko so na zadnji seji skupšči
ne znova obravnavali to vpra
šanje, so sklenili, da je tre
ba izčrpneje preučiti, kako 
bo z opuščeno zemljo. Doga
ja se namreč, da mnogi osta
reli kmetje ne morejo več 
plačevati svojih obveznosti, 
prosijo za odpis, zemljo pa 
P o njihovi smrti podedujejo 
njihovi otroci ali drugi svoj
ci, ki živijo v mestih. Na seji 
skupščine so predlagali, naj 
pristojna strokovna x služba 
pripravi obsežnejše poročilo 
o tej zapleteni problematiki.

Posojilo za stanova
nja upokojencev

Znano je, da tudi upoko
jenci plačujejo od svojih po
kojnin 4 odstotke prispevka 
za graditev stanovanj. Tako 
zbrani denar delijo po ob
činah v obliki zelo ugodnih 
posojil. Tudi trebanjska ob
čina bo dobila 500.000 dinar
jev posojila, s katerim bodo 
kupili v Trebnjem štiri sta
novanja za upokojence. Ta 
sklep je sprejela občinska 
skupščina na zadnji seji, ko 
je soglašala, da bo dolg od
plačevala iz občinskega pro
računa.

Črpalka za Mokronog
Mokronog bo v bližnji pri

hodnosti dobil bencinsko čr
palko. To, za lastnike mo
tornih vozil iz tega kraja 
in okolice veselo novco 
lahko sporočimo po us
pešno končanih razgovorih 
predstavnikov Petrola, kme
tijske zadruge Trebnje in 
krajevne skupnosti Mokro
nog, ki je dala pobudo, č r 
palka bo stala pri pokopali
šču, tam, kjer zadruga ?e 
zdaj toči nafto. Komisija ki 
si je pred kratkim ogledala 
tamkajšnji prostor, je sogla
šala z lokacijo.

Določen je gospodar
Po sklepu občinske skup

ščine bo odslej gospodarilo 
s kanalizacijskimi naprava
mi v trebanjski občini Ko
munalno obrtno podjetje, če 
drugega ne, bo imelo to vsaj 
eno prednost: vedelo se bo, 
kdo je odgovoren, če napra
ve odpovedo. Pričakovat: ;e, 
da bo podjetje zahteva'o, 
naj se izvaja odlok o plače
vanju kanalščine, saj bo ix> 
trebovalo denar za vzdrževa
nje kanalizacije. Po ocen so 
vse kanalizacijske naprave v 
občini vredne 918.270 dinar
jev, to pa je že precejšnje 
premoženje, s katerim bo 
treba dobro gospodariti.

NOVICI IZ 
ŠENTRUPERTA

■  ŠENTRUPERT V TELEVIZIJ; 
SKI ODDAJI. V sredo, 14 okto 
b ra , je  bil za Šentrupert pravi 
praznik. Na sporedu e bila tele
vizijska oddaja, ki Jo ie RTV 
Ljubljana posnela o sejm u ;n ljud 
skih običajih, tren ju  lani in na 
ravnih lepotah k ra ja  m okolice. 
RTV Ljubljana in vsem, ki so 
pomagali p ripraviti oddajo se do
mače turistično  društvo na 'lepše 
zahvaljuje.

■  SEJEM  NA VESELI UORI.
V torek, 27. oktobra, bo na Ve
seli gori sejem  za govedo in ko
nje. Vabijo vse kupce in proda
jalce, pridejo pa naj <udi tisti, ki 
so sodelovali na nedavnem televi
zijskem  snem anju, ker bodo pre
jeli slike. M K.

DROBNE Z MIRNE

NA KOCKI JE UGLED GRADITELJEV

Kdo je površno delal?
Na Mirni je na skoraj novi zdravstveni postaji 

odpadel omet, razen tega pa š e  popokal zid

Komaj šest let je minilo, 
odkar Je bila zgrajena zdrav
stvena postaja na Mirni, in 
že je ena izmed ordinacij- 
skih sob tako poškodovana, 
da je trenutno ne morejo 
uporabljati. Nedolgo tega je 
s približno tretjine stropa 
odpadel omet, obstaja ne
varnost, da bj odpadel še 
drugje. Na srečo se je to pri
petilo ponoči, sicer bi pa
del na zdravnika za delovno 
mizo.

Dr. Jože Možgan nam je 
razen tega pokazal še močno 
razpokano prednjo steno, 
kar dokazuje, da gradnja ni 
bila dobro opravljena. Vide
ti je namreč, da se tudi zem

ljišče poseda, obstaja mož
nost, da ni bila natančno 
ugotovljena nosilnost tal.

Poškodbe si je že ogledala 
strokovna komisija, vendar 
m mogla datj dokončne sod
be. Strokovno neoporečno 
mnenje dajo lahko šele pre
izkus in meritve zavoda za 
raziskavo materiala in kon
strukcij, ki bo proučil ta 
primer.

Mirensko zdravstveno po
stajo je gradilo Splošno 
gradbeno podjetje iz Gro
supljega, ki je sicer znano 
kot dober graditelj in so mu 
v trebanjski občim zaupali 
tudi bolj zahtevna dela.

■  NOVA ASFALTNA PREVLE
KA. Cestno podjetje  Novo mesto 
je  te  dni položilo še preostalo 
fino asfaltno prevleko na dva od
seka' cest na M irni, ki jih  je  k ra 
jevna skupnost dala asfaltira ti v 
lanskem  letu.

■  PRED DNEVOHi MRTVIH. 
M irenska krajevna skupnost bo 
tudi letos popravila in posula 
z belim  peskom pokopališke ste 
ze. Delo in pesek bo znašalo 5 
din za en 'g ro b . Lastniki naj do 
25. oktobra očistijo grobove, da 
bo krajevna skupnost lahko ure 
dila vse drugo. Sporočamo tudi, 
da bo krajevna skupnost pobirala 
prispevek za napeljavo vodovoda 
na pokopališče. Od groba bo tre 
ba plačati 10 din. *

■  BODO KOČO PRODALI? 
Franc Lokar iz Bač j a se je  do
govoril z lastnikom  koče TVD 
Partizan M irna, da :ahko spet 
odpre kočo na Debencu, vendar 
najem nik ni dobil dovoljenja za 
obratovanje. Kaže, da im ajo na 
men kočo prodati.

■  NIKJER CVETLICARNE. Tu 
da na Mirni občutijo  ljudje  po
trebo po cvetličarni in vrtnariji. 
M orda bi' se vendarle našel kdo, 
ki bi se oprijel te obrti, ki je 
m arsikje zelo donosna. Po cvetje 
in po sadike m orajo  zda. ljudje 
v Novo m esto ali celo v L jub
ljano. Svojčas je  jn e l  vsaj Dob 
nekaj vrtnarije , pa  še tega da
nes ni več.

■  RAZPIS ŠTIPENDIJ. V to 
rek je  minil rok za dostavo p ro 

šenj za podelitev Štipendij, ki 
jih  Je razpisala m irenska tovarna 
DANA. Tovarna je  pripravljena 
d a ja ti ' tudi občasne štipendije in 
enkratne pomoči pri študiiu . Raz
pis se je  nanašal na člane delov
nega kolektiva in na druge

■  SLAB TOK. Z gradnjo nove 
šole so na M irni zgradili tudi 
nov transform ator. Le ta  m enda 
še ne obratu je  s polno zm oglji
vostjo, saj je  tok ob večernih 
u rah , ko se prižge tudi javna raz
svetljava, tako slab, da v neka
terih” hišah ne delujejo gospodinj
ski aparati, ko jih  p rik ljučijo  na 
napeljavo. Podjetje  E lektro je b i
lo o tem  že obveščeio, vendar 
doslej ni ničesar ukrenilo.

■  NUJNI VZPOREDNI VODI. 
M irenska kanalizacija je bila že 
na mnogih sejah občinske skup
ščine na dnevnem redu. Mirenča- 
ni se ne m orejo sprijazniti z od
govorom, da ni denarja . Za p ri
hodnje leto je  predvideno, kot je  
poročal načelnik oddelka za go
spodarstvo, da bodo postavili zbi
ra lne  vode ob regulirani strugi, 
saj je  nesprejem ljivo, da bi imeli 
toliko iztokov v reko.

■  KAJ Z ODŠKODNINO? Od
bornik Prane Jevnikar je  na če
trtkovi seji občinske skupščine 
vprašal, kaj je  s plačilom odškod
nine za zemljišče, ki je  bilo po
rabljeno za razširitev ceste T reb 
n je—M irna. Pozanimal se je  tudi, 
kaj je  z m elioracijo zemljišč. O d
govor bo dobil na prihodnji seji.

TREBANJSKE NOVICE
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valci so prihajali iz vseh 
krajev Slovenije, iz drugih 
naših iepublik in tudi iz 
tujine. Med njimi jo bilo 
največ polharjev in šolarjev. 
Samo iz Ljubljane se je pri
peljalo kax 5 skupin šolarjev.

Zelo zanimiv in uspel je bil 
tudi razgovor polharjev in 
turističnih delavcev v nede
ljo, 18. oktobra, v HOTELU 
PUGLED v Kočevju. Udele
ženci razgovora so bilj iz 
kočevske občine, Bele kraji
ne in Grosupljega. Na njem 
so izmenjali izkušnje o pol- 
harjenju, se zavzeli za neka
tere ukrepe, ki bodo prepre
čevali izumiranje polhov, o 
dosedanjih podobnih polhar
skih prireditvah — z njimi 
imajo največ izkušeij v ob
čini Grosuplje — pa so iz
menjali izkušnje in jih kri
tično ocenili. Ta razgovor je 
bil tako zanimiv, da bomo o 
njem še poročali.

Nočni lovi na polhe v iz
branih polšjih revirjih niso 
uspeli, saj jih skoraj ni bilo. 
Ti lovi so bili po mnenju 
polharjev organizirani naj
manj teden dni prekasno,saj 
je bilo že m ralo in 'so polhi 
odšli spat. Vendar je nekaj 
kočevskih polharjev le do
živelo izredno prijetno noč z 
belokranjskimi polharji s Si
njega vrha. Tudi o tej pravi, 
neizumefcničeni in zanimivi 
polharski noči bomo še po
ročali.

Zelo uspeli sta tudi pre
davanji priznanih strokovnja
kov o gozdu in naravi ter 
njunem vplivu na turizem in
o medsebojnem vplivu člo
veka in narave. Ti predava
nji, ki sta bili 14. oktobra, 
sta žal privabili premalo po
slušalcev. Jože Primc

Opozorili so, da še vedno ni 
rešeno precej vlog za prizna
nje pokojnine borcev in da 
čakajo borci na rešitev svojih 
vlog tudi po več let. Tako so 
nekateri borci še vedno prisi
ljeni, da životarijo ob skrom
nih priznavalninah.

Prav priznavalnine so v ko1 
čevski občini zelo majhne, za
to šo se borci ponovno zavze
li, da bi bila višina priznaval
nin enotna za vso republiko, 
kot so enotne tudi pokojnine. 
Zdaj namreč dobivajo naj
manjše priznavalnine borci v 
občinah, ki so gospodarsko 
šibke, prav v teh občinah pa 
je sorazmerno s številom pre
bivalstva največ borcev.

Nekateri nekdanji borci 
imajo še vedno slaba stano
vanja. Ko so razpravljali o 
tem, so menili, da je bila 
kočevska občina prikrajšana 
pri dodeljevanju republiških 
sredstev za gradnjo stanovanj 
borcev.

Opozorili so tudi, da je 
treba bolj zavzeto reševati 
socialne zadeve borcev, saj 
to vpliva tudi na splošno 
ljudsko obrambo. Ne le biv
ši borci, tudi mladina bo 
bolj pripravljena v primeru 
potrebe braniti domovino, če

bo videla, da borci po kon
čani vojni niso zapostavljeni.

Borci so se pogovorili še o 
vzdrževanju spomenikov in 
spominskih obeležij, o pre- 
našaju tradicij NOB na mla
dino, o zbiranju gradiva o 
NOB in o drugem.

J. P.

Cene v Kočevju 
in Ribnici

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

Kočevje Ribnica
(cene v din za kg)

krom pir 0,85 0,90
in 0,95

sveže zelje 1,40 1.75
kislo zelje 3,30 3,40
ohrovt 1,40 __
cvetača 5,20 3,80
fižol v zrn ju 5,70 6,50
čebula 3,30 3,40
česen 7,20 7,40
solata 3,20 3,50
korenje 2,40 2,70
peteršilj 5,20 3,25
paradižnik 4,00 4,30
paprika 4,00 4,20
jabolka 1,60 2,10

in 2,20 ln 2,90
hruške 3,70 3,35

in 4,20
grozdje 3,40 3,40
limone 5,90 5,50
banane 5,40 5,70
ja jca  (cena za 0,76 0,71

kos) do 0,95 in 0,84

Še on stroji polšje kožice
Bo tradicija izumrla -  Bil je s  Kajuhom, tik 
preden je ta padel -  »Dvorni krojač« v par

tizanih

Nace Vidrih, 61-letni upo
kojenec iz 2eljn pri Ko
čevju, je edini na tem ob
močju, ki še zna strojiti 
polšje kožice, razen tega

pa iz teh kožic dela kape, 
ovratnike in preproge.

Razen krojaške obrti se 
je leta 1935 naučil v Zden- 
ski vasi v Strugah strojiti 
polšje kožice. V njegovi 
rodbini se to delo prena
ša iz roda v rod. Tudi si

na uči strojenja, vendar 
je še veliko vprašanje, če 
se ne bo lotil donosnejše
ga dela. Pravi pa, da bi ko
ga le moral navaditi, da bi 
tradicija ne zamrla.

će so kože dobre, dela 
iz njih kape in ovratnike, 
iz slabih pa preproge. Na 
teden naredita oba z ženo 
okoli 10 kap. Največ kap 
je naredil leta 1938. Ta
krat je po Ljubljani ponu
jal trgovcem polšje kape. 
Neki trgovec mu je rekel, 
da jih ne bo kupil, ponudil 
pa mu je, naj iz polšjih 
kožic, ki jih je kupil ne
kaj več, izdela zanj polhov
ke. Nace Vidrih je seveda 
ponudbo sprejel.

V partizanih, kjer je bil 
od leta 1941, ni naredil do
sti polhovk. Bil pa je do 
leta 1942 krojač glavnega 
štaba, zato so mu nagajali, 
da je »dvomi krojač«. Bil 
je tudi na legendarnem po
hodu 14. divizije na Štajer
sko. S Karlam Destavni- 
kom-Kajuhom sta bila v 
isti stavbi, ko so jih so
vražniki napadli in je Ka
juh padel. J. P.

P olharsk i teden, ki ga je  od 10. do 18. ok tob ra  
organizirala po lharska sekcija T urističnega d ruštva  
Kočevje, je  k ljub  nekaterim  m anjšim  pom an jk lji
vostim  zelo uspela. N ajbolj pa  je  nedvom no uspela 
p o lharska razstava, ki je  bila edina taka razstava 
doslej p ri nas. zelo verje tno  pa tud i v tu jin i še niso 
im eli podobne.

Razstava je bila v Domu okoli 5000 obiskovalcev, ki so 
telesne kulture v Kočevju v knjigo vtisov napisali o 
odprta 8 dni in je privabila njej same pohvale. Obisko-

Sam gozd jih ne bo rešil
Dohodek je tudi drugje, in ne le v trgovini z 

lesom  -  Velika pridobitev novi obrat LIK

Poročali sm o že, da je  p red  k ratk im  sklicala 
k ra jevna organizacija SZDL D raga občni zbor, ki 
so se ga udeležili skoraj vsi najv idnejši p redstav 
niki občine Kočevje in d irek to rji pod je tij, ki im ajo  
tu svoje obrate.

Kmetijstvo ne vleče
Podatki o številu učencev v 

kmeti jsKih šolah iz območja 
kočevske občine kažejo, da je 
v njih odločno premalo naših 
otrok. Vzrokov za tako sta
nje je več: nejasna je prihod
nost kmetijstva in na zaseb
nih kmetijah so težavni po
goji za delo. Zato se kmečka 
mladina raje vpisuje na dru
ge šole. Pri obravnavanju 
kmetijstva bo potrebno tudi 
temu vprašanju posvetiti po
zornost, saj so tudi v kme
tijstvu potrebni strokovnja
ki.

-š

Kočevje: hudo 
trčenje

18. oktobra ob 15. uri sta 
pri vasi Breg trčila osebna av
tomobila, ki sta 1u vozila Jo
že Cosič iz Kočevja in Jurij 
Poje s Prevol. Do trčeja je 
prišlg, ko je Cošič prehiteval 
neki avto. Pri nesreči so bili 
hudo ali lažje poškodovani: 
Milka Cošič, Štefan Sušnik, 
Danica Poje, Jurij Poje, in 
Tomaž Poje. Na obeh vozilih 
je za, 20.000 din škode.

ki ■  ■  BREZ VODE je  bilo 
Kočevje v sredo, 14. oktobra , ne
kaj ur. Popravljali m> vodovodne 
cevi. ki so počile p rav  na m ostu 
pri cerkvi. Pri popravihi so ugo
tovili tudi, da so cevi preperele 
in da jih  je  treba zam enjati. Zato 
se je  popravilo zavleklo nekoliko 
dalj, kot je napovedala Vodovod
na skupnost.

H) ■  ■  VOZNIŠKE IZPITE O- 
p rav lja jo  zdaj na nov način: ob 
tork ih  je  teoretični del, ob č e trt
kih pa praktični. Na vožnjo gre 
lahko le tis ti, ki p ri teoretičnem  
delu ne nabere več ko t -10 odsto t
kov m&žnih kazenskih točk. N aj
večje možno število kazenskih 
točk je  pri izpitih za voznike 
am aterje  120, za poklicne voznike 
pa 170. Razen tega p a  kandidat 
ne sme pogrešiti p r i najtežjem  
vprašanju , č e  pogreSi p ri težjem , 
im a pravico do ustm enega zagovo
ra , ki pa je  zelo težak.

■  ■  ■  VSE ZA IZPIT — Pri
jave za učenje in p rijavo  za iz
p it opravijo  zdaj lahko kandidati 
za bodoče voznike m otornih  vo
zil kar pri Avto-motc društvu. 
P rej so imeli v zvezi p tem  p re 
cej potov: od tra fike  do pošte 
in občine. Tako p rih ian ijo  precej 
časa.

W ■  ■  DO PRETEKLEGA ČE
TRTKA so opravljali vozniške iz
p ite -p o  novem štiri skupine kan 
d idatov. V prvih dveh, ki s ta  š te 
li skupaj 29 kandidatov, Je o p ra 
vilo teoretični In p rak tičn i del iz
p ita  17 kandidatov. V drugih dveh 
je  41 kandidatov, od toga jih  je  
teoretični del opravilo 29, p rak 
tični pa še opravljajo .

Predsednik krajevne organi
zacije SZDL Draga — Ferdi
nand Kateren je najprej po
dal uvodno poročilo, v kate
rem je pokazal stanje kme
tijstva, gospodarstva, šolstva, 
komunalnih služb, industrije 
in probleme’ zaposlovanja na

■  ■  ■  KDO SO INŠTRUKTOR
JI?  — Izpit za in š truk to rje  bo
dočih voznikov m otornih vozil je
doslej opravilo pet kandidatov, ki
poučujejo p ri AMD Kočevje, in 
sicer: M atija Delač. Tone Gašpa- 
rac, Leon M itar, Alojz Žagar in 
Lado G ašparac.'

■  ■  ■  ODPADKOV je  po Ko
čevju vedno več, največ pap irja . 
Ne m anjka pa tudi drugih sm eti. 
N ekatere slaščičarne ' in trgovine 
n im ajo košev. Mlado in s taro  m e
če papirje  kar po tleh, nam esto
da bi jih  v kakšen košek ali 
sm etnjak . Tudi šo larji, ki so pod 
vodstvom učiteljev pred leti za 
praznike čistili ulice, tega ne poč
no 'več. Za onesnaženje poskrbi 
tudi odp rt sm etarski voz, ki po 
b ira  sm eti, veter pa jih  odnaša 
z njega. Tudi bližnja okolica m e
s ta  ni preveč čista. N ekateri, ki 
so si izprosili, da  /im  ni treba
plačevati tarife  za odvoz sm eti in 
imeti sm etnjakov, odvažajo zdaj 
sm eti sam i na vse s tran i. Obi
čajno  " pa nobenem u ne p ride  na 
m isel, da bi jih  zapeljal tja , ka 
m or sodijo , se pravi na mestno 
smetišče.

B  ■  ■  CESTNO BAZO »Pomoč 
-informacije« bo dobilo Kočevje 
v letu 1972. Njena gradn ja  je  p r i
bližno usklajena s pos >dobljenjcm 
ceste Kočevje-Delnice. P rogram  o 
gradnji teh baz je  dokončno sp re 
je la  Avto-moto zVeza Slovenije. 
Po tem program u bo prihodn je  le
to  zgrajenih 5 baz v večjih slo 
venskih m estih (nobena na Do
lenjskem ), v letu  1972 pa še š tiri 
od tega dve na Dolenjskem.

tem območju.
Direktor LIK Kočevje Jože 

Košir je prikazal razvoj obrata 
LIK v Podpreski. Nova pro
izvodna dvorana, v kateri bo 
kmalu stekla proizvodnja, bo 
omogočila zaposlitev več lju
dem, da domačinom ne bo 
treba za kruhom v druge 
kraje in tujino.

Nadalje je bilo v razpravi 
poudarjeno, naj bi občani- 
kmetje ne iskali dohodka 
predvsem v večji soudeležbi 
pri prometu z lesom, ampak 
naj bi si izboljšali dohodke 
s pogodbenim sodelovanjem 
z Združenim KGP, zaposlova
njem v obratu LIK in v osta
lih oblikah donosnih dejav
nosti, kot sta obrt in turi
zem.

Ko so razpravljal o komu
nalnih službah, so ugotovili, 
da bo krajevna skupnost Dra
ga dobila iz raznih virov v 
prihodnjih treh letih 270.000 
dinarjev. Čeprav je to precej 
denarja, ga le ne bo dovolj 
za ureditev vseh potreb ko
munalnih objektov, predvsem 
cest.

'  J. P.

Pomagati starim
Izvršni odbor občinske 

konference SZDL Kočevje bo 
v okviru v sodelovanju |  or
ganizacijami Rdečega križa, 
sveti krajevnih skupnosti in 
ostalimi posvetili več skrbi 
ostarelim občanom. To ple
menito nalogo si je organiza
cija zastavila zato, ker meni, 
da morajo imeti vsi ostareli 
ljudje pomoč. Mnogim poma
gajo sorodniki, mnogi pa so
rodnikov nimajo, zato je 
prav, da jim pomoč nudi šir
ša družbena skupnost. Vse
kakor bi bilo prav, da ugoto
vimo, koliko je ostarelih ob
čanov, ki so pomoči potreb
ni.

D R O B N E  IZ K O Č E V JA

Razstava akademskega slikarja Franceta Slane je privabila v novi Likovni salon 
v Kočevju vsak dan mnogo obiskovalcev. (Foto: Jože Primc)

Mladi tekmujejo
3. novembra bo dramska 

skupina MKUD »Matej Bor« 
s kočevske gimnazije uprizo
rila igro Mira Štefanca »Vče
raj popoldne«. Predstavo bo 
ocenjevala posebna komisija, 
ker se tudi kočevski gimna
zijci udeležujejo tekmovanja 
mladinskih igralskih skupin 
Slovenije, ki poteka pod o- 
kriljem republiške konference 
Zveze mladine. Igro režira Ve
koslav Figar, sceno bo izde
lal akademski kipar Stane 
Jarm, glasbena in zvočna 
spremljava pa bo delo profe
sorja Miloša Humeka. Igra 
bo v šeškovem domu.

Nedokončano delo
Zastarelost katastrskih po

datkov in precejšnje spre
membe posesti so terjale, da 
so pred leti izvedli v več kar 
tastrskih običnah na območju 
kočevske občine novo merje
nje zemljišč. Za te namene je 
bilo danega precej denarja. 
Vendar podatki novega mer
jenja niso vedno uporabni, 
ker niso bili javno razgrnjeni 
in posestniki niso bali z nji
mi seznanjeni. Vzrok temu za
stoju je, da ni na vodjo de
narja. Pristojni organi bi mo
rali poskrbeti, da bi pričeli 
čimprej uporabljati podatke 
novih meritev. Ce bomo še 
nekaj let čakali, bodo podat
ki Drecej zastareli.

-š

Še premajhna skrb za borce
Š e vedno nerešenih precej stanovanjskih  

in socialnih vprašanj -  Za 
enotne priznavalnine

Na konferenci občinske organizacije ZZB K o
čevje, ki je  bila 14. ok tobra, so borci razprav lja li o 
socialnih in  stanovan jsk ih  problem ih borcev, o d ru 
gih nalogah borčevskih organizacij, izvolili pa so 
tud i novo vodstvo občinske organizacije.

Polharji bodo preprečili izumiranje polhov -  Zelo prijetna in zanimiva 
polharska noč pri Sinjem vrhu -  Izmenjava izkušenj o dosedanjih pol

harskih prireditvah

Janez Klim iz Kočevja je na polharski razstavi pokazal tudi svoja pollia Mišo 
in Miša, ki smo ju pred m eseci že predstavili našim bralcem. Na fotografiji: 
polh Mišo na gospodarjevi roki. (Foto: Ljuba Miklič)

Same pohvale polharski razstavi

K0&EVSKE NOVICE



Topla in hladna 
jedila

V bifeju trgovskogostin- 
skega podjetja Jelka v Rib
nici so do nedavnega ra
zen s pijačami gostom 
postregli tudi s hladnimi 
in toplimi jedili, kuhali pa 
so tudi malice. Na zahte
vo inšpekcije so kuhinjo 
ukinili in že skoro dva me
seca nimajo na voljo je
dače. Kljub temu pa mar
sikoga zapelje reklamni 
napis v izložbenem oknu, 
češ da gostom med dru
gim postrežejo tudi z je
dili. če  so odpravili kuhi
njo, bi kazalo odstraniti 
tudi zapeljivi napis v ok
nu, saj to ne bi bil pre
velik strošek.

ŠOLA, ZAPOSLOVANJE, CESTE IN SODELOVANJE S SOSEDI

Načrtnost -  temelj gospodarskega razvoja kraja
Minuli četrtek sta obiskala Loški potok tovariša France Popit in Janez Hočevar

Komunisti Loškega potoka 
so gosta seznanili s prete 
klostjo svojega kraja ter na 
črti in možnostmi za njegov 
hitrejši gospodarski napre 
dek. Potočanje imajo nemalo 
težav, od zaposlovanja do ne 
rešenih komunalnih zadev. 
Od okrog 1800 prebivalcev jih 
je le malo zaposlenih doma; 
nad 22 odstotkov ljudi nima 
dela, zelo veliko jih dela za 
časno v tujini, 58 odstotkov 
vseh zaposlenih pa dela izven 
Loškega potoka. Trenutno bi 
potrebovali vsaj 160 novih de 
lovnih mest, katerih pa naj

ZAKAJ TAKO?

Dolg do mrtvih partizanov
Slabo skrbimo za partizanske spom enike

V ribn išk i občini je  33 spom inskih  plošč, obe
ležij in  spom enikov padlim  borcem , talcem  in  
žrtvam  fašističnega te ro rja . T i spom eniki so bili 
postav ljen i pad lim  in  žrtvam  v spom in n a  n jihova 
ju n ašk a  d e jan ja  te r  v opom in zanam cem , koliko je  
hilo tre b a  žrtvovati za dom ovino.

Večina spomenikov, spo- čas, da uredimo, kar je po- 
minskih plošč in otoedežij je trebno. To smo dolžni vsem, 
bilo postavljenih v prvih le- toi so žrtvovali življei\je v 
tih po vojni. Nekatere je že narodnoosvobodilni vojni.
načel zob časa. Posebno t i - _________ __ _____
ste, kd niso baili redno vzdr
ževani.

Na večini spominskih plošč 
bo treba obnoviti napise.
Sonce, dež in mraz delajo 
svoje. Spomenik, na katerem 
je komaj mogoče prebrati na
pis na spominski plošči, ne 
kaže lepe podobe.

Več skrbi bo potrebno po
svetiti tudi okolju oziroma 
okolici spomenikov. Menimo, 
da ni dovolj, da se le pred 
1. novembrom spomnimo, da 
je potrebno urediti partizan
ska grobišča in spomenike, 
med letom pa jih pustimo 
vnemar.

Omeniti moramo skrajno 
nemarno vzdrževanje parti
zanskega grobišča na poko
pališču v Rakitnici. Spomin
ska plošča in oklep se komaj 
še vidita iz trave. Ga bodo 
očistili vsaj za letošnji 1. no
vember?

Redno vzdrževanje parti
zanskih spomenikov naj bo 
skrb tako organizacij Zveze 
boroev, kakor tudi ostalih 
odgovornih činitelj ev v obči
ni. Do dneva mrtvih je še

večji obrat v teh krajih. In
les, ne bo mogel zagotoviti, 
že spomladi bo pričelo pod
jetje RIKO iz Ribnice gradi 
ti v Retjah svoj obrat, kjer 
bo sčasoma našlo delo do 200 
ljudi. Podjetje RIKO bo sem 
preselilo obrat za proizvodnjo 
opreme za letališča. Nasploh 
je tov. Popit z zanimanjem 
poslušal poročila o razvoju 
tega podjetja, ki je po letu 
1968 vsako leto povečevalo 
proizvodnjo za 100 odstotkov, 
od pet na okrog 20 milijonov 
dinarjev.

Poleg šole in zaposlovanja 
je na j večja težava Loškega 
potoka slaba cestna poveza
va. Delovanje krajevne skup
nosti in vseh organizacij, 
vseh občanov se vedno od
ločneje usmerja v načrtno 
urejanje ceste od Sodražice 
do Loškega potoka. Seveda 
želje ne bo mogoče uresničiti 
tako kmalu, vendar kakor je 
poudaril tov. Popit, pomemb
ne so ideje, ki se porajajo 
med ljudmi, se izkristalizira 
jo v načrtno akcijo, dolgoroč
ni načrti pa so z delam in do
bro voljo lahko uresničljivi. 
Loški potok ima veliko mož
nosti za razvoj turizma, je 
menil tov. Popit, in treba bi 
jih bilo izkoristiti. Opomnil

je na povezovanje s turistič
nimi agencijami; z majhnimi 
vlaganji bi Loški potok lahko 
približali svetu, odprli popo
tujočim, oddiha željnim do
mačim in tujim gostom pre
lepi, skoro nepoznani svet 
onkraj Velike gore.

Organizacija ZK v Loškem 
potoku je razmeroma stara. 
V načrtu imajo sicer spreje
manje novih, mladih ljudi v 
ZK, vendar to prepočasi po 
teka. Predsednik Popit je 
menil, da je mnogo načinov, 
kako pripeljati mlade, vse ti
ste, ki to zaslužijo, v ZK. 
Merilo naj bi bila predvsem 
delavnost posameznika pri 
razreševanju nerešenih vpra
šanj, najsi bo to delovanje v 
O k v iru  SZDL ali krajevne 
skupnosti.

Predsednik Popit je med 
drugim menil, da bi Potoča
nje lahko vrsto stvari — šo- 
stvo, modernizacija ceste — 
reševali skupaj s prebivalci 
sosednje Dragarske doline, k'i 
sicer spada v kočevsko obči
no. Vendar občinska meja 
samoupravnemu dogovarjanju 
ne bi smela biti ovira; koristi, 
zabeležene v načrtovanju go
spodarskega razvoja ne le 
Loškega potoka, ampak vseh

teh krajev, pa bi imeli pred
vsem prebivalci obeh dolin.

F. GRIVEC

Sodelovanje zadrug
Na območju ribniške obči

ne delujeta kmetijski zadru
gi v Ribnici in Loškem po
toku. Prav bi bilo, da bi obe 
zadrugi okrepili sodelovanje 
pri vzreji živine. Obsegalo 
naj . bi predvsem skupno ži
vinorejsko službo za rodovni
ško živino, kooperacijsko 
službo, odkup mleka itd. Na 
območju Loškega potoka od
kupijo na dan od 400 do 600 
litrov mleka, lahko pa bi ga 
odkupili — vključno z dragar- 
skim območjem — dva do tri
krat več. Naj povemo, da sta 
začeli zadrugi na nekaterih 
področjih dela že sodelovati 
in da nameravata to sodelo
vanje še okrepiti.

V počastitev OZN
Ribniška mladina prireja v 

sodelovanju z vojaško enoto 
v Ribnici jutri zvečer ob os
mih svečano akademijo v po
častitev' 25-letnice ustanovitve 
OZN. Na akademji, ki bo v 
domu Partizana, bodo sodelo
vali umetniki Rudolf Fran
celj, Ladko Korošec, VeraLa- 
cič, Edvard Adamič, Zdenka 
Lukeo in Dušan Lipovšek.

Politične organizacije v statutih
Statut podjetja INLES daje družbeno-političnim organizacijam v podjetju 

pomembne pravice -  Poseben poudarek sindikalni organizaciji

V novih sam oupravnih  ak tih  delovnih organiza- svoje člane v delovnih sporih, 
oij v ribn išk i občini so določili p ravšn je  m esto tud i Samoupravni organi morajo 
družbenopolitičnim  organizacijam , posebno sindikal- o nameravani odpovedi de
ni, k i je  zelo pom em bna, saj so običajno vsi zapo- lovnega razmerja večjemu
sleni tud i n jen i člani.
Poglejmo si, kaj je'O druž- 

beno-političnih organizacijah 
zapisano v statutu podjetja 
INLES Ribnica! V tem pod
jetju delujejo: Zveza sindika
tov, Zveza komunistov in 
Zveza mladine. Naloga članov 
teh organizacij v podjetju je, 
da sodelujejo v razpravah in 
pri oblikovanju splošnih ak
tov podjetja ter izgrajevanju 
takšnih organizacijskih odno
sov, ki so stvarna podlaga 
za zdrave in napredne druž- 
beno-ekonomske in samo-

razlogih za odpoved predsed
nika organizacije najmanj 7 
dni pred sprejemom sklepa 
o odpovedi.

To je le nekaj dejstev iz 
statuta INLES, za katerega 
lahko trdimo, da je zelo do
ber.

številu -delavcev obvestiti o

Z bližnjico ne bo še nič
Od stolp ičev do središča Ribnice š e  vedno po 

ovinkih -  Iskati novo možnost za bližnjico

Prebivalca stolpičev v Ribnici so že na  m nogih 
sestank ih  zahtevali p rim erne jšo  in k ra jšo  po t do 
sred išča  Ribnice. P redlagali so tudi, naj bi taka  po t 
pelja la  skozi hodn ik  v p ritlič ju  upravne stavbe 
trgovskega p o d je tja  JELKA.

Dokazovala so še, da bi 
JELKA, kii ima v Ribnici naj
več trgovskih in gostinskih 
lokalov, morala pokazati po
sluh in dovoliti prehod. Ven
dar prav njeni uslužbenci

zvedeli, da z njihove strani 
ni ovir Za ureditev prehoda 
v tej stavbi. Celo nasprotno: 
če bi bila tu skozi peš pot, 
bi vzdrževanje in čiščenje 
prehoda prevzela KOMUNA-

vztrajno zaklepajo vrata tega. LA.
hodnika in jim tako onemo
gočajo prehod, obisk trgovin 
In gostišč ter tako hkrati 
sebi zmanjšujejo promet.

Pri občinski skupščini smo

Sodražica: novo 
gostišče

V Sodražici so dobdfli nov 
gostinski lokal, ki ga je odprl 
Jože Arko. Je sodobno ure
jen in okusno opremljen. 
Lahko trdimo, da je tako le
po urejenih gostinskih loka
lov v ribniški očini malo. No
vo gostišče ima tudi to pred
nost, da je v neposredni bli
žini mesarja in bodo zato lah
ko gostom na razpolago raz
ne posebne mesne jedi.

In vendar prehoda ne bo! 
Drago Turenšek, direktor 
JELKE, nam je povedal, da 
nekateri posebni razlogi ne 
dopuščajo javnega prehoda 
skozi to stavbo. Razep tega 
bi ureditev prehoda precej 
veljala. Podreti bi bilo treba 
celo neki nosilni zid, vendar 
ga sploh ne smejo podreti, 
ker bi se sicer stavba lahko 
zrušila. Dodal je še, da nji
hovo podjetje ne bi imelo nič 
proti ureditvi prehoda skozi 
njihovo upravno stavbo, Če 
ne bi bilo neštetih ovir.

Vse torej kaže, da bo treba 
flfoiskati kakšno drugo mož
nost za ureditev bližnjice od 
stolpičev do središča Ribnice.

J. P.

upravne odnose v podjetju, 
še  zlasti je pomembna poli
tična dejavnost sindikalne or
ganizacije v pripravah za vo
litve članov organov upravlja
nja in pri pomoči ter zaščiti 
delavcev v primerih urejanja 
dolžnosti, pravic in obvezno= 
sti iz delovnih razmerij.
. Statut daje družbeno-poll-' 
tičnim organizacijam v po
djetju pravico obravnavati 
vsa vprašanja o delu in po
slovanju podjetja, delovnih 
enot in posameznih delavcev. 
So sestavni del samouprav
ljanja v podjetju. Izražajo 
stališča in dajejo predloge 
o poslovnih zadevah in se 
prizadevajo za uresničevanje 
samoupravnih odločitev.

Poleg splošnih pravic, ki jih 
imajo vse družbeno-politične 
organizacije, ima sindikalna 
organizacija še tele naloge: 
skupno s pristojnimi organi 
ali samostojno sklicuje se
stanke delovne skupnosti, 
razpravlja o vprašanjih, ki 
zadevajo delovno skupnost, 
sodelujejo pri organizaciji 
volitev v organe upravljanja, 
lahko predlaga razpis refe
renduma o vprašanjih, ki so 
določena s statutom podjetja.

Sindikatu je zaupana tudi 
skrb, da varuje in zastopa

Denar za skupne 
potrebe

V skladu združenih sred
stev za financiranje nekate
rih splošnih potreb pri ob-

Kdaj bo „Humec“ zazidljiv?
Urbanistični načrt je premalo -  Treba je urediti 
lastništvo, zemljo razparcelirati in komunalno ; 

pripraviti za gradnjo

Vedno jasneje postaja, da 
se v zazidalnem, urbanistič
nem pogledu približuje Dole
nja vas urbanistično ureje
nima naseljema Ribnici in 
Sodražici. Slej ko prej bo 
Dolenja vas pomemben, urba
nistično - komunalno urejen 
center, privlačen za mnoge, 
ki bi radi prišli do lastne 
strehe nad glavo.

Občinska skupščina Je dala 
lansko leto narediti zazidal
ni načrt za predel »Humec« 
v Dolenji vasi, sicer bolj ali 
manj nekoristno zemljišče 
ob cesti proti Rakitnici. Po 
zazidalnem načrtu naj bi na 
hribčku blizu glavne ceste 
stalo nekaj nad dvajset eno
družinskih hJS. Izdelava zazi
dalnega načrta je med ljud
mi naletela na ugoden od
mev, kot prvi začetek urba
nizacije naselja pa bo omo
gočila načrtnejšo stanovanj
sko gradnjo. Nujna je bila 
tudi zato, ker so doslej lju
dje pač gradlh, kjer so ie  
dobild zemljo, vse prepogo
sto na njivah ali ▼  njihovi 
neposredni bližini.

In kako je s Humcem? Ra
zen zazidalnega načrta ni

mnogih lastnikov, kar j$ 
praktično skoro nemogoče, 
ali pa čakati, da bodo te 
»formalnosti« uredili pristoj
ni organi. Vsekakor — če naj 
bi Humec kmalu postal ži
vahno gradbišče — je nujno 
potrebno urediti vsaj lastni
štvo, pot do gradbišča bi si 
bodoči lastniki že uredili.

-vec |

Ukrepi proti 
nedelavnim

Za danes 22. oktobra, je 
sklicana seja občinske kon
ference ZK Ribnica. Na njej 
bodo sprejeli program dela 
konference za obdobje ok
tober 1970 — maj 1971 in 
sprejeli sklepe, ki so iih 
oblikovali po razpravi na 
zadnji, se pravi 5. konferen
ci. Glavna točka dnevnega 
reda pa bo razprava o delu 
komunistov v vodstvih m 
organizacijah. Predvidena je 
zamenjava nekaterih članov 
komisij občinske organizaci
je ZK, predlagala bo dopol
nitev vodstev nekaterih or
ganizacij ZK, razen tega pa 
bodo sprejeli ukrepe proti 
nedelavnim komunistom.

Stolpič se ugreza
Pravzaprav tako hudo spet 

ni, res pa se ugreza del tal 
pod prvim stolpičem v Ribni
ci. že pred časom so opazili, 
da se tlak v kleti v jugoza
hodnem delu močno ugreza, 
zato je bila nujna izdatnejša 
betonska »injekcija«. Delavci 
Stangrada so odstranili prezi
de kleti in drvarnic v tem 
delu stolpiča, izkopali stari 
tlak, da bi zabetonirali debe
lejšega in močnejšega. Do 
ugrezanja je prišlo menda 
zaradi mehkih tal pod klet
mi. Tu so namreč prvotno 
izkopali temelje in kleti za 
desetnadstropno stolpnico, 
kasneje pa so se odločili za 
gradnjo pol nižjega stolpiča. 
Pregloboko izkopano jamo 
so spet zasuli in na nasip 
brez utrjevanja zgradili kleti 
in tlake. Temelji, pravijo, so 

povsem v redu in se ne ugre
zajo. _ —vec

Kostanj je zrel
Kakor vsako leto ob teni 

času se je tudi letos začela v 
ribniški, občini sezona nabi
ranja domačega kostanja. Naš 
kostanj ima domovinsko pra- 
vico v Slemenih. Tu raste 
veliko tega sladkega sadeža. 
Sem prihajajo nabirat kostanj 
iz bližnje in daljne okolice. 
Slemena z značilnimi vasica
mi, vrtovi, njivami, košenica- 
mi in gozdovi so naj lepša 
prav jeseni, ko narava ponuja 
svoje plodove.

-r

Pevci so snemali
Pred kratkim se je mudila 

v Ribnici ekipa RTV Ljub- 
ški moški pevski zbor. Ne 
ljana, ki je snemala nbni- 
njič, da bomo videli ribni- 
bo prvič in verjetno ne zad- 
ške pevce na malih ekranih. 
Moški pevski zbor zelo dob
ro zapoje, zato je znan tudi 
izven domačega kraja. Ubra
ne glasove moških pevcev 
smo slišali razen na televi
ziji tudi že na valovih Ra
dia Ljubljane.

ČREPINJE IZ LONČARIJE

činski skupščini Ribnica naj urejenega še nič, tako da je 
bi se letos zbralo 338.500 gradnja skoro nemogoča ozi- 
din. Podjetje INLES, RIKO, roma povezana z mnogimi 
trgovsko podjetje JELKA težavami. Le te izhajajo pred- 
Ribnica in Pletilnica žičnih vsem iz še neurejenih last- 
in plastičnih mrež Sodražica ninskih pravic. Upravni or- 
so že podpisale pogodbe o gan ali stanovanjsko podjetje
vplačevanju v ta sklad. Do
slej zbrani denar so razdelili 
za gradnjo šole v Loškem po
toku, skladu za štipendije 
pri temeljni izobraževalni 
skupnosti, občinski zvezi za 
telesno kulturo m nekaterim 
drugim. -r

Neurejeno pokopališče — Poko
pališče v Prigorici kaže dokaj ža
lostno podobo, prepuščeno le ob 
časnem u urejan ju . Pogreša tem e
ljitega in stalnega vzdrževanja,’ č i
s tosti in  urejenosti, kakršno bi 
pričakovali na takem  k ra ju . Čim- 
prej bi se kazalo pogovoriti, kdo 
je  odgovoren za vzdrževanje po 
kopališča, popraviti vrata, da ne 
bodo imele kokoši prostega do
hoda, pokositi travo ipd. V erjet
no je  to področje, na katerem  
bi krajevna skupnost našla  dovolj 
možnosti za delo. V prihodnje bo 
treba tudi pričeta uresničevati skle
pe več zborov volivcev o gradnji 
novega pokopališča, saj je  se
danje  skoro polno in zaradi te i
ne vode povsem neugledno.

■  SLABA NAPETOST — Pre
bivalci Grčaric negodujejo nad  iz
redno slabo električno napetostjo  
v vasi. Slaba napetost m očno ovi
ra  norm alen  televizijski sprejem , 
težave p a  im ajo tudi v uporabi e- 
lektričnih ctrojev. .Le-teh je  tu 
vedno več.

■  VODOVOD — V Grčaricah 
š tejejo  m ed na jnujnejše  naloge ko
m unalnega značaja napeljavo vodo
voda. O gradnji so precej govo
rili že lani in p re jšn ja  leta, ven

d a r se je  vse načrtovanje usta
vilo ob pom anjkan ju  denarja . 
KGP Kočevje je  sicer obljubilo 
izdatno pomoč, vendar bi bilo de- 
n a rja  tako še prem alo. Krajevna 
skupnost b i m orala  pač odločneje 
p oprije ti in  poiskati še druge vi
re  'financiranj*. Težava je  med 
d rugim  tud i v tem , ker bi m o
ra li vodo napeljati prav te O brha 
p ri Dolenji vasi. O ddaljenost za
je tja  seveda stroške močno pove
ča. —vec

■  ■  ■  PLES IN  ZABAVA »PRI 
RtJDKU« — V nedeljo, 25. oktob 
ra , bodo »Pri Rudku« v Prigorici 
po  dvomesečni prekinitvi apet o r 
ganizirali zabavo s  plesom . Leto« 
je  lokal prevzel na jm la jši sin Mi
loš, Id im a smisel za m arsikaj. 
G ostilna, ki je  b ila  od leta 1885 
vabljiva le zaradi dobrega vina, je 
čez noč postala  znana. V njej so 
letos nastopili najbo ljš i slovenski 
narodnozabavni ansam bli: Henček, 
Veseli p lanšarji, ansam bel V. Pe
triča  s  pevcema M ajdo Renko in 
M ilanom Golobom, ansam bel Loj
zeta Slaka. P ri R udku je  pela 
tudi Eva Sršen, nastopili pa so 
še nekateri drugi domači ansam b
li. V nedeljo, 25. oktobra, pa bo 
igral ansam bel Toneta Tomšiča.

bi moralo sedaj zemljo od
kupiti, razparcelirati, po 
možnosti komunalno pripra
viti in potem prodajati gra
diteljem. Kdor se sedaj od- 
loči za gradnjo v tem pre
delu, je prisiljen kupovati 
potrebne kvadratne metre od

REŠETO



Adlešiči: gasilci 
zbirajo

Adlešička gasilska brizgal- 
na je bila kupljena že leta 
1936. Čeprav še dela, ni več 
uporabna, ker se ne dobijo 
nadomestni deli. Prizadeti 
gasilci so začeli zbirati denar 
za novo motorko. V vaseh 
Marindol, Vrhovci, Gorenjci, 
Adlešiči, Vel. in Mala Sela, 
Purga, Pobrežje, Dolenjci, 
Fučkovci, Jankoviči, Bedenj 
in Pribinjci ■so zbrali po hi
šah že 10.000 din. Čeprav ži
vijo v teh krajih dokaj rev
no — največ se preživljajo 
s kmetijstvom — so ljudje 
doslej pokazali lepo razume, 
vanje za gasilsko organiza
cijo. Nova mo torka stane 
250.000 din; k temu bo ob
činska gasilska zveza prispe
vala 6 tisočakov. Gasilci so 
se zavzeli, da bi bila do spo
mladi, ko je največ ja mož
nost požarov, nova 'motorka 
že v vasi.

Zadnji podatki 
o zaslužkih

Konec avgusta so imeli za 
posleni v gospodarstvu na 
območju črnomaljske občine 
poprečno 1076 din zaslužka, v 
negospodarstvu pa je bilo po
prečje 1452 din. Izračunali 
so, da so osebni dohodki v 
primerjavi z lanskim istim 
obdobjem narasli na gospo
darskem področju za 19 od. 
stotkov, na negospodarskem 
pa so letos višji za 25 odstot
kov. Kljub porastu zaslužki v 
občini Črnomelj še niso do
hiteli republiškega poprečja. 
Medtem ko znaša zaostajanje 
v gospodarstvu 155 din na 
mesec, so zaposleni v nego
spodarstvu prikrajšani Še za 
50 din.

Adlešiči: kruha ni
Potrošniki iz adlešiške- 

ga predela in tudi hrvaški 
sosedje se pritožujejo, 
ker ne morejo nikjer ku
piti kruha in so ga prisi
ljeni peči doma. Ljudje 
želijo, da bi leruh proda
jali v trgovini, tu pa se 
ne morejo sporazumeti s 
peki v Črnomlju in s 
sprevodnikom avtobusa. 
Pravijo, da bi bil kruh, 
pripeljan z avtobusom v 
Adlešiče, precej dražji, da 
peki kruha nočejo nesti 
na avtobus in da ta ne 
sme ustavljati pred peka
rijo. Najbrž bi se dala 
veriga vzrokov pretrgati 
z malo več dobre volje. 
Prodaja kruha ni potreb
na le zaradi domačinov, 
temveč v poletnem času 
tudi zaradi izletnikov. Le
tos je nemalo Italijanov 
godrnjalo,^ ko so morali 
po kruh v~Cmomelj, in to 
po cesti, ki se je zaradi 
velikih jam še doihačini 
izogibajo.

Gospodarstvo nazaduje?
Sindikat ima precej pripomb k poslovanju gospo 

darskih organizacij -  Skrb za delavce

Predsednik slovenskih sindikatov Tone Kropušek (v sredini) je v petek prvič 
uradno obiskal Črnomelj. V družbi z domačima funkcionarjema Jožetom Kolen
cem, predsednikom občinskega sindikalnega sveta (na levi), in Jožetom Vajsom, 
sekretarjem občinskega komiteja ZKS (desno), ga vidimo pred odhodom v tovar
no BELT.

Tone Kropušek je bil v Črnomlju
Na povabilo občinskega sindikalnega sveta  je predsednik slovenskih  

sindikatov 16. oktobra obiskal Črnomelj -  Bil je tudi v Beltu

Tovariš Kropušek se je s 
sodelavcema Jožetom Vidicem 
in Vladom Vodopivcem naj
prej sestal s predstavniki ob
činske skupščine in družbeno, 
političnih organizacij, pred
sedniki delavskih svetov in 
direktorji podjetij. Črnomalj
ci so goste seznanili z gospo
darskim položajem občine, 
prikazali lastna prizadevanja 
za napredek in poudarili, ka
ko hudo zaostaja gradnja in
frastrukturnih objektov. Sa
mo podatek: na območju ce
lotne občine je asfaltiranih 
komaj 14 odstotkov cest I. 
reda, medtem ko je sloven
sko poprečje 42 odstotkov.

V razpravi so se najdlje za
držali pri problematiki obra
tov s sedežem izven občine. 
Ugotovili so, da so samouprav
ni odnosi do-matičnega podjet
ja v redu edinole v semi&ki 
Iskri in tovarni Belt, med
tem ko povsod drugod šepa-

Vinica: hrane je 
precej

Osnovna šola Je skupno z 
Rdečim križem spet organizi
rala po vaseh akcijo za zbi

jan je 'h rane, namenjene šolski 
kuhinji. Zbrali so še več kot 
lani. Malica bo letos ve
ljala 10 din, kdor pa je pri
speval 25 do 30 kg krompir
ja, plača 8 din. Ce kdo nima 
ne denarja ne hrane, dobi 
malico zastonj. V šolskih 
shrambah Je že 5.000 kg 
krompirja, 300 kg zelja itd. 
Z radodarnostjo so se naj
bolj izkazali na Preloki, Si
njem vrhu, pa tudi v Lipi, 
Ziljah, Balkovcih in drugod. 
Prav tako so hrano prispeva
li starši otrok s hrvaške stra
ni.

ČRNOMALJSKI DROBIR
■  V NASELJU SADE2 je  grad 

n ja  kanalizacije že le tos predvi
dena. Ce bo lepo vreme, bodo 
začeli delati v smeri železničarske 
ceste, Trdinove in M etliške ceste.

■  POHOD NA TRIGLAV — 16 
m ladih članov Planinskega društva 
Črnom elj je  pred k ra tk im  p rire 
dilo  izlet na Triglav. Med n jim i 
je  bilo tudi nekaj pionirjev. Do
mov so se srečno vrnili, čeprav 
jim  vreme ni bilo naklonjeno in 
četudi so imeli nekaj nevšečnosti.

■  V EC; PROMETNIH OGLE
DAL so p re jšn ji teden razpostavili 
po m estu na najbolj nepreglednih 
In nevarnih točkah. Prav tako je  
ni«rto dobilo nekaj novih p rom et
nih znakov, kar vse omogoča var
nejši prom et z m otornim i vozili.

■  NA POKOPALIŠČU v Vojni 
vasi bodo do dneva m rtv ih  m rli
ško vežo toliko urediU, da začeta 
g radnja  ne bo kazila okolja. M r
liške veže ni mogoče povsem do
končati največ zato, ker m anjka 
obrtnikov.

■  OKTOBRA BO PIONIRSKA
organizacija na osnovni šoli Č r
nom elj sprejela delovni program  
v posam eznih krožkih, obravna
vali pa bodo tudi ič n i uspeh in 
disciplino. V načrtu  je  razpis 
m edrazrednega tekm o/an ja  v zna
n ju , disciplini in higieni, razpis 
tekm ovanja za 2upančlčevo bralno 
značko ter tekm ovanje v znanju 
»Vesele šole«. P ionirji bodo tudi 
okrasili grobove na dan m rtvih.

■  STAVBA POKLICNE KOVI
NARSKE šole je  vendarle tudi na 
zunaj lepša. Nova, lepo urejena 
fasada ni v prid  sam o šoli, tem 
več pripom ore tudi k lepšemu vi
dezu središča mes* a .

■  SINDIKALNE ORGANIZACI
JE  po kolektivih bodo m orale do 
konca leta opraviti občne zbore. 
Občinski sindikalni sv‘jt  predlaga, 
naj bi v pripravah sodelovale zla
sti kadrovske kom isije in aktivi 
ZK, da bi bili zastavljeni program i 
zares odraz želja, potreb  in zahtev 
članatva sindikata.

jo. Ker dela v takih obratih 
blizu 2000 ljudi, organizaci
jam ni vseeno, kako ti živijo 
in kakšne težave imajo. Na
vadno delavci v zunanjih 
obratih niso seznanjeni z raz
vojnimi načrti matičnega ko
lektiva, ne vedo niti za uspe
he lastnega dela, najbolj pa 
so njihovi samoupravni od
nosi prizadeti v materialni 
bazi. Nekatera podjetja še

niso odobrila niti dinarja za 
nakup ali gradnjo delavskih 
stanovanj v Črnomlju.

Po sestanku na občini je 
tovariš Kropušek s sodelav
cema in domačimi funkcio
narji obiskal še tovarno 
BELT. Dalj časa se je zadr
žal v razgovoru s sindikalnim 
vodstvom podjetja, s proiz
vajalci in vodilnimi iz uprave.

R. B.

Na razširjenem plenumu 
občinskega sindikalnega sve
ta v Črnomlju so ocenjevali 
stanje v gospodarstvu po pol
letnih obračunih, obenem pa 
razpravljali o pripravah na 
občne zbore sindikalnih po
družnic v podjetjih.

Ustavili so se pri dejstvu, 
da je bila produktivnost v 
letošnjem prvem polletju za 
34,2 odstotka večja od p rk  
merjalnega obdobja lani, med
tem pa se osebni dohodki 
niso povečali skladno s tem. 
Zaradi naraščanja življenjskih 
stroškov je to toliko bolj 
boleče. Ugotovili so tudi, da 
nekatere delovne organizacije 
nimajo posluha za želje svo
jih delavcev in nočejo povr
niti stroškov prevoza na de
lovno mesto. Prav zaskrblju
joče pa je, kako se podjetja 
malo zanimajo za svoj razvoj. 
V letošnjem obdobju je v ob
čini investirano komaj 4 od
stotke sredstev od celotnega 
dohodka gospodarstva. To po
meni, da gospodarstvo naza
duje.

Odhajanje v tujino zavze
ma vse večji obseg, proble
matika se kopiči. Zlasti v 
rudniku Kanižarica imajo za
radi tega precejšnje posle
dice. Plenum je kritično raz
pravljal o izgubi v gostin-

Vinica hoče hitreje naprej
Zadnjih d e se t  dni pred krajevnim praznikom so  na Vinici pripravljali 
obračun uspehov -  Napredek je, toda povsod prepočasen, kakor so  pove

dali nekateri predstavniki krajevnega življenja

0  Miko Malič, predsednik, 
in Franc Pavlakovič, tajnik 
krajevne skupnosti, sta na tr 
gu ogledovala, kam bodo obe
sili deset novih zastav, obe
nem pa ugibala, kako bo 20 
vaščanov zadovoljnih s turi
stično nagrado za najlepše 
urejene hiše. Ni vse tako, kot 
bi želeli:

— Smo mislili, da bo že 
za praznik svetila nova javna 
razsvetljava, pa Elektro ne 
zmore teh del< Denar bo po
čakal. Letos imamo na zunaj" 
malo pokazati, vendar je na
predek velik, a bolj skrit.
Najbolj' smo zadovoljni, ker 
so načrti za naš vodovod in 
urbanistično ureditev kraja v 
izdelavi, še  trgovina in go
stinstvo bi morala naprej.
Ljudje hodijo precej nakupo
vat na Hrvaško, kjer imajo 
več izbire in so cene nižje.
Celo po žeblje hodimo v Kar
lovac. .
- 0  Janez Puhek je po po
klicu tesar, pravi pa, da je 
»martrnik«. Ljudje ga po
znajo kot nekdanjega pred
sednika vinišike občine in 
partizana, ki je oktobra 1943 
branil Vinico pred Nemci,
Takole se spominja tistih dni^

— Takrat sem bil na polo
žaju na Pribanjcih. Matija Iv- 
šič in Tone Pintarič sta mini
rala most, da niso mogli Nem
ci čez Kolpo. Naslednja dva 
dni je bilo hudo. Pridrli so

Franc Pavlakovič in Miko Malič sta »glavna« pri kra
jevni skupnosti

hitrejših korakov. Da bi se 
do prihodnjega praznika iz
polnilo več njihovih želja!

Janez Puhek ni pozabil, 
kako je bilo oktobra 1948

v vas, vse uničili in požgali. 
Postavili so pontonski most, 
mi pa smo tudi tega uničili. 
Nemcev je bilo preveč, saj so 
z. vseh strani prihajali, zato 
smo se morali začasno umak
niti. Za nekdanje borce bi 
morali danes več narediti. Ce 
ne bi imel tako »kratke« pri
znavalnine, mi ne bi bilo tre
ba tesariti, tako pa moram. 
Kljub letom.

0  Franc Kajin, predsednik 
krajevne organizacije ZZB, 
mi jte postregel s podatki o 
borcih:

— Imamo 342 članov, od 
katerih jih 29 sprejema pri
znavalnino, 36 jih ima inva
lidski dodatek, 16 članov pa 
je dobilo posojilo za popravi
lo ali gradnjo stanovanjske 
hiše. Zato je. letos tudi nekaj 
novih gradenj na našem kon
cu, ki jih prej ui bilo. -Druž
bene pomoči pa so borci še 
potrebni. Vsaj 15 članom na
še organizacije bi še morali 
dati priznavalnino. Naša or
ganizacija bi rada v avli os-, 
novne šole uredila muzejsko 
zbirko NOB kot oddelek me
tliškega muzeja. Precej pred
metov in dokumentov imamo 
že zbranih.

Drobci iz razgovora z ne
katerimi predstavniki druž
benopolitičnega življenja ka
žejo, da Vinica sicer napredu
je, toda domačini si želijo

R. BACER

»še imamo borce, ki so 
potrebni družbene pomo
či,« izjavlja Franc Kajin, 
predsednik vaške organi- 
clje.

skem podjetju in zahteval, 
naj" vodilni iz podjetja do
sledno uresničijo sanacijska 
program, sprejet v začetku 
leta.

V dveumi, zares plodni 
razpravi so zahtevali še to, 
naj podjetja v svojih zunan
jih obratih dajejo več za sta. 
novanja delavcev.

Na semiški
praznik

Na predvečer 38. oktobra, 
krajevnega praznika v Semi
ču, bo mladina Iskre organi
zirala na Smuku kresovanje, 
s čimer bodo počastili usta
novitev I. belokranjske čete 
leta 1941. Na praznični dan bo 
šolska mladina prij^avila v 
Prosvetnem domu javno pro
slavo, medtem ko bo glavno 
gospodarsko slavje z otvorit
vijo nove ceste preloženo na 
sredo novembra.

25. oktobra 
praznuje Vinica
V nedeljo, 25. oktobra, 

bodo Viničani počastili kra
jevni praznik ter obudili 
spomine na oktober 1943, 
ko so na Vinico vdrli Nem
ci ter jo požgali in oropali.

Dopoldne ob 9. uri bo v 
osnovni šoli proslava, na 
kateri bodo podelili tudi 
denarne nagrade vaščanom 
za tekmovanje v olepšavi 
kraja, prav tako bodo po
delili diplome in značke 
dolgoletnim krvodajalcem. 
Imeli bodo krst nove mo- 
torke dom ačna gasilskega 
društva ter otvoritev šport
nega igrišča pri osnovni 
šoli.

Vabimo vse prijatelje Be
le krajine, da v nedeljo o- 
biščejo Vinico. Za dobro 
postrežbo, kjer ne bo 
manjkalo odojkov in ja 
genjčkov, bodo poskrbeli 
domači gostinci in gasilsko 
društvo Vinica.

Davkov je dovolj
Na nedeljskih sestankih po 

večjih središčih črnomaljske 
občine so razpravljali o os
nutku novega zakona o zdrav
stvenem zavarovanju kmetov 
ter o davčni politiki občine. 
Kmetje so v glavnem veseli 
razširjenih pravic, ki se jim 
obetajo, radi bi pa vedeli, 
koliko bodo moraJi plačati. 
Tega jim na sestankih niso 
vedeli povedati. Tudi starost
no zavarovanje kmetov se 
zdi ljudem več kot potrebno, 
a ni misliti, da bi ga lahko 
belokranjski kmetje sami pla
čali. Povsod so izjavljali, da 
se kmetove obeveznosti do 
družbe v nobenem primeru 
ne bi smele povečati, saj že 
sedanjih bremen ne zmorejo.

Razprave v podjetjih
Po sklepu občinskega sindi

kalnega sveta v Črnomlju bo
do do 25. oktobra končane 
razprave v delovnih organiza
cijah, kjer bodo sindikati se- 
znan li članstvo z osnutkom 
statuta zdravstvenega zavaro
vanja delavcev, z njihovimi 
pravicami im dolžnostmi ter s 
spremembami, predvidenimi 
v novem sistemu. Po konča
nih razpravah v podjetjih bo 
sklican še širši občinski po
svet, kjer bodo izoblkovaJi 
dokončna stališča o novem 
statutu.

Preti vsakim nakupom tekstilnega blaga In konfek
cije vam priporočamo brezobvezen ogled naših za
log. Prodajamo tudi na 5-mesečno obročno odplačilo

O e le ie h s t i l«  ČRNOMELJ
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METLIŠKA STALIŠČA MALCE DRUGAČNA

Ni vseeno, če si v hribih ali
Novembra bo po dolgih letih spet  živinorejska 
pokušnja najboljših domačih vin -  Kmetovalcem  

z gojenjem lešnikov. Sadike bodo

razstava, prav tako pa 
s e  obeta lep zaslužek  

zastonj

- P retekli teden je  bila v M etliki skupna seja  sekre
ta r ia ta  sekcije za pospeševanje km etijstva  pri občin
ski konferenci SZDL in upravnega odbora občinskega 
sk lada za pospeševanje zasebnega km etijstva.

Ko so obravnavali predvi- 
ne ukrepe za izboljšanje sta
nja v kmetijstvu ter stališča 
Zveze komunistov do kmetij
ske problematike, so pouda
rili, da ni mogoče obrav
navati hribovskih kmetij z 
enakimi merili kot dolinske. 
Pogoji za delo in možnost pri
delka so namreč v nižinskih 
predelih bistveno boljši. Prav 
tako po mnenju Metličanov 
predvideni kmetijski maksi
mum ne ustreza, kajti belo
kranjska zemlja daje dosti 
manj kot na primer v Vojvo
dini.

N i  H O D I  D O M O V  B R E

V načrtu je bila tudi živi
norejska razstava, a je bila 
po nasvetu republiškega za
voda za kmetijstvo prelože
na na prihodnje leto. Zavod 
bo namreč pomagal v pripra
vah in pri financiranju.

vm

Tudi letos bo vinska po- 
skušnja pokazala, kateri do
mači vinogradniki imajo naj
boljše vino. Od 26. do 30. no
vembra bodo občani najboljši 
pridelek lahko pokušali. Na- 
grade za najboljša bela in 
črna vina bodo enake, znaša
le pa bodo 500, 300 in 200 din. 
Organizacija obeh razstav bo 
veljala 10.000 din. Od tega bo 
šlo iz sklada za pospeševa
nje kmetijstva 8.000 din, osta
lo bosta prispevala Sociali
stična zveza in kmetijska za
druga

Na tej pomembni seji so 
sprejeli še pravilnik o dode
ljevanju posojil zasebnikom 
iz občinskega sklada, imeno

vali pa so tudj komisijo, ki 
bo dajala strokovno poročilo
o posameznem prosilcu kre
dita. Za predsednika komisi
je je bil imenovan inž. Julij 
Nemanič.

Ena izmed važnih novosti 
za metliške kmetovalce je tu
di odločitev, da bodo začeli 
urejati lešnikove nasade. Po 
priporočilih strokovnjakov je 
belokranjska zemlja zelo pri
merna za to lupinasto sad
je, lešnikov pa na domačem 
trgu zelo primanjkuje, saj jih 
precej uvažamo. Kmetom 
bodo dajali sadike lesk 
zastonj. Pri tem posameznik 
ne prevzame nobenega tve
ganja, ima pa možnost lepe
ga zaslužka, saj je odkup za
gotovljen. Domače tovarne 
čokolade komaj čakajo na 
I'šiike .
nike. R. B.

Vabilo
k ra^jiuvam

Občinska konferenca Soci
alistične- zveze v Metliki bo 
v nedeljo, 25. oktobra, orga
nizirala javne razprave o o- 
snutku statuta zdravstvenega 
zavarovanja kmetov. Sestan
ki bodo ob 10. uri: 

v Metliki v kino dvorani za 
območja krajevnih skupnosti 
Metlika, Rosalnice, Božako- 
vo, Drašiči, Radoviča ia Sla- 
mna vas;

na Suhorju v šoli za občane 
iz krajevnih skupnosti Jugor- 
je, Suhor, Lokvica in Grabro
vec;

v Podzemlju (v šoli) za 
krajevne skupnosti Podze
melj, Gradac in Dobravice.

Na sestankih, ki bodo na 
običajnih mestih, bodo ob
ravnavali tudi davčno politi
ko v občini. Vabijo k čim več
ji udeležbi in razpravi, osnu
tek statuta pa je bil objav
ljen v Dolenjskem listu pred 
14 dnevi.

Ge ni ceste, na vasi ni življenja
U k

■  METLIKA — Končan je  no
gom etni tu rn ir  v počastitev ob
činskega praznika. Dosežen je  na
slednji vrstn i red: 1. S lanina vas 
7 točk, 2. Rosalnice 6, 3. BETI 4, 
4. M etlika 3 in 5. ob ra t IMV brez 
točke. (R. B.)

ALI Sl 
USPOSOBLJEN 

DA NUDIŠ 
PRVO POMOČ

? - '

Dobrih š e s t  kilometrov 
tu drug svet.  Kot

je Radoviča odda'jena od Metlike, pa vendar je 
bi bile vm es velike gore in globoke doline.

Radoviča ima nekaj Čez 
80 hiš, 3 televizorje „in 5 
osebnih avtomobilov. Vas, ki 
šteje med večja krajevna sre
dišča metliške občine, ima le 
enkrat na dan avtobusno zve
zo s svetom in še to slabo. 
Obiskov na Radoviči ni do-

Kdo bo dobil posojilo iz sklada?
Zasebni kmetje bodo lahko dobili pri občinskem skladu za pospeševanje  

kmetijstva do 20.000 din posojila -  Samo 2-odst. obresti! ‘

Končno je prišlo tako daleč, da bodo km etje lah
ko dobili 4 vrste posojila pri občinskem  skladu za 
pospeševanje km etijstva. Denarja ni veliko, vendar 
pomena nedavno potrjeni pravilnik za dodeljevanje 
posojil velik napredek, predvsem  p a .  dokazuje kme
tom, d a  s e  j e  premik vendarle začel.

V pravilniku je rečeno, da 
bodo dajali posojilo za ob
novo vinogradov, sadovnja
kov, nasadov lešnikov in 
hmelja; za nabavo kmetijske 
mehanizacije in plemenske 
živine; za popravilo in grad
njo gospodarskih poslopij ter 
za urejanje vzorčnih kmetij.

Višina posojila bo odvisna 
predvsem od kreditne spo
sobnosti prosilca vendar ne 
sme biti posojilo večje od 
20.000 din za eno kmečko 
gospodarstvo. Za vsa poso
jala bodo zaračunali samo
2 odstotne obresti. Kdor naja
me posojilo, mora priskrbeti 
dva poroka ali pa posojilo 
zavaruje pri zavarovalnici.

ZA NASADE: Posojilo za 
obnovo nasadov bodo dajali 
le s pogojeni, da bo obnov

ljena površina večja od 40 
arov. Obnova bo morala bitd 
opravljena po sodobnih teh
ničnih normativih pod vod
stvom . posebne komisije 
sklada. Posojilo se odobri za 
5 do 8 let, prvi obrok pa bo 
treba plačati v četrtem letu, 
ko nastopi prva rodnost.

Kmet, kj bo za tako poso
jilo prosil, mora prispevati 
vsaj 50 odst. stroškov za ob
novo. Lahko z delom, z gno
jem itd.

ZA NAKUP STROJEV IN 
PLEMENSKE ŽIVINE: Poso
jilo bodo dajali največ do 
60 odstotkov vrednosti stroja 
ali plemenske živine, rok za 
kreditiranje pa je največ tri 
leta. Posojilo bodo dali sa
mo za tiste stroje, ki jih pri
poroča strokovna komisija in

ki so kupljeni preko poobla
ščenega podjetja za promet 
s kmetijsko mehanizacijo.

ZA OBNOVO GOSPODAR
SKIH POSLOPIJ: Kmet dobi 
za 3 do 5 let največ 20.000 
din posojila, njegova lastna 
udeležba pa m ora znašati 
vsaj 40 odst. Prosilec mora 
predložiti od občine potrjen 
načrt za novo gradnjo ali po
pravilo poslopja. Posojilo bo
do dajali zlasti za gradnjo 
hlevov, gnojničnih jam in - 
gnojišč.

ZA VZORČNE KMETIJE: 
Posojilo bo možno dobiti tu
di za urejanje specializiranih 
kmetij vinogradniške, živino
rejske, poljedelske in turi
stične smeri. Pogoji za prido
bitev posojila so enaki kot za 
gradnjo gospodarskih poslo
pij.

Kmetje, ki se bodo pote
govali za posojila, dobe vsa 
pojasnila v metliški zadrugi, 
kjer imajo že pripravljene 
obrazce za sklenitev posojil
nih pogodb.

.

V Gradacu še niso imeli tako velikega gradbišča kot zadnje čase, ko podjetje Be- 
grad gradi veliko skladišče za republiški Zavod za rezerve. Gradnja bo veljala 
okoli 4,500.000 din in bo do 15. decembra letos končana. (F<yto: Ria Bačer)

sti, ker je cesta slaba. Nekaj 
mlajših hodi peš v Metliko 
na delo, večinoma starejši 
prebivalci vasi se preživljajo 
s kmetijstvom. Preživljajo se, 
živijo pa slabo, ker pri
delkov nimajo kam prodati.

Ivan Matekovič, eden iz
med vaščanov, ki dela v vseh 
organizaoijah, in njegovi so
sedje so mi pravili:

— Obnavljamo gasilski 
dom. Zgrajen je bil pred več 
kot 30 leta in je potreben 
obnove. Prostovoljnega dela 
se udeležujejo vsi vaščani, 
moški in ženske. Radi bi 
usposobili dvorano za prire
ditve. Prostor je že zdaj, 
vendar nedodeljen in neure-

Suhorčani na Rabu
Krajevna organizacija voj

nih invalidov je pred krat
kim organizirala za člane in 
njihove svojce enodnevni av
tobusni izlet na Rab. Kar 54 
domačinov se je udeležilo po
tovanja. Med udeleženci izle
ta so bile tudi matere in 
vdove na Rabu pokopanih žr
tev, najstarejša pa je bila 
79-letna mati 4 padlih borcev. 
Na rabskem pokopališču so 
Suhorčani položili venec in 
obiskali vse grobove domači
nov, žalostnega vtisa pa so 
se otresli šele med potjo na
zaj. Marsikateri vaščan s su- 
horskega konca se je takrat 
prvič peljal z ladjo. Z organi
zacijo izleta so bili vsi zado
voljni.

Gasilci so tekmovali
Na območju metliške obči

ne so imeli gasilci sektorske 
vaje v Gradcu, DrašiČih, Me
tliki in na Suhorju. V gasil
skih veščinah, šolskem tro- 
delnem napadu in polaganju 
cevi so se na gradaškem kon
cu najbolj izkazali gasiloi iz 
Dobravic, v Metliki so bili 
prvi domačini, na Suhorju je 
zmagala Dragomlja vas, na 
drašiškem tekmovanju pa ga
silci iz Božakovega. Vsi štirje 
prvaki se bodo pomerili še za 
prvo mesto v občini.

Čez vikend v se  
zasedeno

Od petka do nedelje pri
hajajo skupine gostov iz 
Ljubljane in Gorenjske v Me 
tliko. Običajno jim pripravi
jo ogled zanimivosti, vinske 
kleti in muzeja, nato gredo 
gostje na Vinomer aii na Ve
selico, kjer jim omogočijo 
tudi trganje groodja. Napove
dane skupine dobijo hrano po 
naročilu, v gostiščih pa po
skrbijo tudi za glaslbo. Pod
jetje GOSTUR se je z organi
zacijo tovrstnega turizma že 
dobro uveljavilo.

jen. Želimo si vsaj potujoče
ga kina, da bi imeli v zim
skem času malce razvedrila.

Iz naše vasi se precej iz
seljujejo. če se kdo vrne, 
gradi hišo v Metliki, kjer je 
voda. Pri nas imamo kapni
co. Vodovoda ni, čeprav je 
bila Radoviča že pred leti 
predvidena za gradnjo. Ob 
poletni suši vozimo v sodih 
vodo iz Metlike.

Močno’ pogrešamo telefon. 
Zgodi se nesreča ali pride b o  
lezen pri ljudeh in živini, pa 
ne moremo poklicati zdrav
nika. Najbližji telefon na Vi- 
nomeru je dva kilometra da-' 
leč.

Med pogovorom sredi vasi 
nas je bilo vedno več. Nekdo 
je omenil še trgovino:

— Radoviča ima z bližnjimi 
žužemberškuni vasmi veliko 
potrošniško zaledje. Naša tr
govina je premajhna. Več bi 
bilo lahko izbire, pa tudi tek
stil in umetna gnojila bi mo
rali prodajati.

— Kako bi, po vašem, Ra 
dovico pripravili k boljšemu 
življenju?

Niso čakali z odgovorom, 
ampak jih je več naenkrat 
reklo:

— Le sodobna cesta bi v 
našo vas prinesla napredek. 
Mano bi bilo izseljevanja. 
Mladi bi ostali doma, se več 
vozili v službo v Metliko. 
Gradili bi nove hiše, pa tudi 
kmetije bi zaživele. R. B.

Ne more vsak 
graditi hiše

O stanovanjski problema
tiki v Metliki je zadnjič raz
pravljalo predsedstvo občin
skega sindikalnega sveta v 
Metliki. Opažajo namreč, da 
hudo primanjkuje stanovanj. 
Podjetja, ki imajo denar, ne 
morejo stanovanj kupiti, ker 
gradnja blokov prepočasi na
preduje. Stališče sindikata je 
tudi, da so ponekod preveč 
podpirali gradnjo zasebnih 
hiš. Bolj bi morali mislili na 
delavce in uslužbence z majh
nimi dohodki, ki ne morejo 
graditi hiš, stanovanj pa so 
ravno ti največkrat hudo po
trebni.

Grozdje gre v promet
V gradaški trgovini so lani 

prvič poizkusili s prodajo 
smederevskega grozdja do
mačinom, iz katerega kmetje ■ 
stiskajo vino. Ko so prodali 
4 vagone tega groodja, so vi
deli, da je zanimanje veliko, 
zato so letos prodajo ponovi
li. V nekaj dneh so razpro
dali 10.000 kg grozdja po 1,70 
din kilogram.

Noč in dan delajo
Od 1. oktobra dalje v met

liški vinski kleti delajo noč 
in dan. Potrgali so lasten 
pridelek šentlovrenke, ki ;e 
imela blizu 20 stopinj slad
korja, okoli tri vagone tega 
grozdja pa so prve dn; od
kupili od zasebnih vinograd
nikov iz okolice, čez 10 dni 
bo na vrsti že trgatev žamet
ne črnine. Odkupljeno grozd
je gre sproti v stroje, nato

i v predelavo. Delo je letos 
! precej olajšano, ker jmajo
I nov stroj, s katerim grozdje 

do polovice iztisnejo.

Konferenca samo- 
upravljalcev

Metličani bodo izvolili dva 
delegata za kongres samo- 
upravljalcev, ki bo leta 1971 
v Sarajevu. Tovarna Beti bo 
z obrati vred izvolila 1 dele
gata, 1 pa bodo izbrali vsi 
drugi metliški delovni kolek
tivi. Predvideno je, da bo na 
oktobrski konferenci v BETI 
sodelovalo 40 delegatov, prav 
toliko pa novembra na met
liški konferenci.

Vedno več abonen
tov

Ko so pred tremi meseci 
odprli gostišče Na Dragah, ki 
se ga še vedno drži nekdanje 
ime Makar, so imeli samo 4 
abonente na hrani. Dane6 
kuhajo že za 40 ljudi, K ar 
kaže, da so ljudje s postrež
bo in ceno zadovoljni. Zajtrk 
računajo 2 din, malioo 4 din, 
kosilo 7 din in večerjo 4 din.

SPREHOD PO METLIKI
■  CEMENTA JE  DOVOLJ zad

nje čase v M etliki. Medtem ko so 
ga p rejšn je  mesece interesenti s 
polnega kam iona kar razgrabili, 
ob zadnji pošiljki skoraj ni bilo 
kupcem in so m orali uslužbenci 
ozirom a najeti delavci cem ent sa 
mi raztovoriti- m uskladiščiti. Vi
d i se, da s hladnejšim i dnevi g rad 
bena sezona počasi pojenjuje.

■  OBSEŽNA DELA NA MET
LIŠKEM LETNEM KOPALIŠČU 
na Kolpi še vedno tečejo, čeprav 
smo pred k ratk im  brali, da so 
jih  za letos zaključili. Prejšnji 
teden so zgradili stopnice za do
stop  k vodi. Na spodnjem  delu 
obrežja še polagajo betonske p lo
šč«, gornji del pa so že pričeli 
oblagati z rušo. Delo bodo nada
ljevali, dokler jim  ga ne bq za- 
vrlo vreme ali hujši mraz.

■  MANJŠA SKUPINA STUDEN- 
TOV — ETNOL(XK»V ljubljanske 
univerze je  pred k ratk im  teden 
dni raziskovala vasi med Jugor- 
jem  in Semičem, obenem pa zbi
rala entnograske predm ete za Be
lokranjski muzej. Čeprav so za
sebni zbiralci in prekupčevalci*že 
precej osirom ašili ta  predel, so 
vendarle študentje  našli še m arsi

katero zanimivo starino.

■  ŠTEVILO PREBIVALCEV V 
METLIKI je  v zadnjih  treh me
secih naraslo  za 32 ljudi. Konec 
ju n ija  je  bilo v m estu p rijav lje 
nih 2223 prebivalcev, konec ju lija  
2238, konec avgusta 2219, zadnjega 
septem bra pa  2254 ljudi. Od teh 
je b ilo  1062 m oških in 1202 žensk.

■  MEDTEM KO SO NA SEM1- 
ŠKEM KONCU vinogradnik: po 
trgali grozdje takoj v začetku ok
tob ra , je  bilo v okolici Drašič, 
zlasti na zadružnem  posestvu na 
Vinomeru, pretekli teden še pre 
cej črnine na trtah . Razumni vi
nogradniki so  pustili, da jo  je 
sonce zadnje tople oktobrske dne
ve čim bolj dozorilo. K ot kaže, bo 
letošnji pridelek, ki je  še kar ve
lik in dober, ta  teden že ves v 
kadeh in  sodih.

■  GROZDJE. MLADO VINO IN 
ZREL KOSTANJ dan za dnem p ri
vablja jo  izletnike v Belo krajino. 
Zlasti v soboto in nedeljo so se
v M etliki ustavljali celi avtobusi 
izletnikov, k i si ogledajo zanim i
vosti m esta, predvsem  muzej, nfj- 
to  pa  se usm erijo  na Veselico, 
na  Vinomer ali pa se odpeljejo 
naprej v  Črnomelj in na Vinico. 
Ti izleti bodo tra ja li do M artinje- 
ga ali p a  še dalj.

metliški tednik



Potreben večji odziv
Krvodajalski načrt za kra

jevne organizacije v občini je 
letos predvideval 1380 krvo
dajalcev Doslej pa so krajev
ne organizacije prispevale le 
687 krvodajalcev. Pričakuje
jo, da se bo število poveča
lo v zimskih mesecih, vendar 
bo t.reba temu posvetiti več 
skrbi, če naj bi načrt uspeš
no izpolnili. Občinski odbor 
RK m bolnišnica v Novem 
mestu pozivata vodstva' vseh 
krajevnih organizacij, naj se 
zavzamejo za to humano ak
cijo.

Kdaj sam opostrežna  

trgovina v Šentjerneju
Na zboru volivcev v Šent

jerneju je bila dana trdna 
obljuba, da bodo že do letoš
nje zime zgradili temelje za 
novo samopostrežno trgovi
no. Zima je pred vrati, ven
dar še ni bila zasajena prva 
lopata. Ljudi v Šentjerneju 
zanima, kje se je zataknilo?

Garaža Nad mlini
Novomeški Dominvest raz

pisuje gradnjo garažne hiše 
s 54 garažami v naselju Nad 
mlini. V starem Naselju je 
zdaj 38 lesenih garaž. Prihod
nje leto bodo namreč stari 
del naselja dokončno uredili, 
lesene garaže pa bodo podrli. 
V sodelovanju s Pionirjem in 
občinsko skupščino je Dom
invest pooblaščen za sklepa
nje pogodb za garaže v novi 
garažni hiši. Tistim, ki bodo 
pogodbe sklenili, bodo stare 
garaže pustili do prihodnje 
pomlada, druge pa bodo za
čeli rušiti že pozimi.

Humanost med 
mladimi

Dijake Kmetijskega izobra 
ževalnega centra na Grmu je 
vsekakor treba pohvaliti, že 
vrsto let se v velikem številu 
udeležujejo krvodajalskih ak
cij. Grmske. šola je v krvo
dajalstvu ena izmed najbolj 
vestnih organizacij v občini. 
Za to ima brez dvoma zaslu
ge tudi vodstvo šole, Iki dija
ke h krvodajalstvu spodbuja 
in jih redno obvešča.

.  INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA V OBČINI:

Prav ugodno tričetrtletje!
Pekarna je že izpolnila proizvodni načrt, bršlinska Iskra s e  mu je č isto  

približala -  V industriji septembra že 8.247 delavcev

Novom eška in d u strija  je  v prvih  devetih m e
secih tega lefa u stva rila  za 56 odsto tkov večjo vred
nost p ro izvodnje k o t lani v enakem  obdobju; novo
m eška pekarna ljub ljanskega Ž ita je s 4,753.000 di
n a rji za skoraj t r i  odsto tke  preseg la svoj letni načrt, 
tr i .mesece p red  zaključkom  poslovnega le ta  pa  jo  
tud i b rš lin ska  Isk ra  že nared ila  .93,5 odsto tkov p la 
n irane proizvodnje. Zanim ivo je, da tr i Isk re  v novo
m eški občini odlično gospodarijo  in  da je  šentjer- 
nejska po vrednosti proizvodnje celo m ed vodilnim i 
v občini. S ep tem brska pro izvodnja je  bila v redna 
86,465.000 d inarjev  ali 51 odsto tkov več ko t proizvod
n ja  v lanskem  sep tem bru.

Razumljivo je, da je tudi 
v septembru največjo vred
nost proizvodnje dosegla In
dustrija motornih vozil s 35 
milijoni dinarjev, kar je za 
121 odstotkov več kot v istem 
mesecu• lani. Krkina proiz
vodnja je bila vredna 
19,802.000 dinarjev, Novote. 
ksova 10,831.000, Novolesova 
9,547.000, Labodova 6,195.000 
dinarjev in tako naprej. Sa
mo v Industriji obutve so 
ostali na lanski ravni, v mir- 
nopeškem obratu Beti pa 
so s 431.000 dinarji proizvod
nje naredili komaj polovico

Mesto ob prazniku
Ob obšinskem prazniku in 

vrsti različnih prireditev, ki 
bodo v ta namen, je prav, 
da pomislimo tudi na to, 
kakšno bo naše mesto na 
praznični dan. Marsikomu je 
pred praznikom pretežko cfe- 
lo izobesiti zastavo, kaj šele, 
da bi skušaj] čim lepše ure
diti okolico svojega doma ali 
pa odvreči papir v koš za 
odpadke namesto na tla. Me
ščani, potrudite se, da bo 
mesto kljub jesenski megli in 
mrazu imelo prazničen videz!

V Škocjanu glasbeni 
oddelek

Na osnovni šoli v Škocjanu 
bodo odprli glasbeni oddelek, 
ki ga bo vodil glasbeni peda
gog iz Novega mesta. Prijav
ljenih je 16 učencev, ki se 
najbolj navdušujejo za har

m oniko in kitaro.

Nove gradnje - uspehi
Jutri bo v Novolesu 

praznik: Straški lesni kom
binat bo slavil 25. obletni
co ustanovitve, 20 let, od
kar so izvolili prvi delav
ski svet, hkrati pa mineva 
že 105 let, odkar so usta
novili žago v Soteski. Ve
liko Krke je preteklo, za
menjali so se rodovi delav
cev na žagi, modema ted
nika lajša delo in žaga v

Soteski bo prav letos upo
kojena; zamenjala jo je 
sodobnejša, skrajno me
hanizirana žaga v Straži. 
Prqizvodnjo v Soteski bo
do preusmerili.

Novoles je letos slavil 
že nekaj lepih delovnih 
zmag: uradno bodo prav 
za občinski praznik odprli 
novo toplarno, prvo indu

strijsko toplarno na Do- 
lenjskem, podjetje je letos 
dobilo novo žago, ki sodi 
med najbolj moderne in 
avtomatizirane pri nas: s 
pomočjo lastnega denarja 
in mednarodnega kredita 
so svojo proizvodnjo tako 
modernizirali, da bržkone 
ne bodo imeli posebnih te
žav pri uresničevanju svo
j c a  proizvodnega načrta: 
za 95 milijonov dinarjev 
izdelkov naj bi naredili že 
letos. V devetih mesecih 
so naredili blizu 73 mili
jonov dinarjev.

Dosedanji predsednik de
lavskega sveta v podjetju 
je bil inž. Edo Tavčar. Za
nimal nas je odgovor na 
eno samo vprašanje: v 
čem je naj večji uspeh pod
jetja v zadnjih letih?

»Nedvomno bj lahko na 
prvo mesto uvrstili ogrom
na investicijska, vlaganja, 
ki skoraj podvojujejo os
novna sredstva podjetja. 
Ker smo gradili med red
no proizvodnjo, je bilo de
lo sicer včasih malo težje, 
zato pa zdaj pričakujemo, 
da bomo proizvodnjo hitro 
in odločno večali. Prvi us
pehi- naših prizadevanj s« 
tudi že poznajo — drugo 
bo prinesel čas.«

J. S..

NOVOMEŠKA TRIBUNA

lanske septembrske proizvod
nje. Nasploh je septembrska 
v red ""'St industrijske proiz
vodnje novomeške občine za 
51 odstotkov na lansko v 
istem mesecu.

V treh četrtinah leta je 
IMV ustvarila že za 293,705.000 
dinarjev proizvodnje, Krka 
za 209,435.000, Novoteks za 
90,572.000, Novoles za 72,749.000 
dinarjev. Medtem, kb znaša 
povečanje 56 odstotkov, je 
IMV povečala proizvodnjo za 
110 odstotkov, bršlinska 
Iskra za 56, Novoles in Krka 
za nekaj več kot 40 odstot-

V Novem mestu usta
navljajo skupnost 

glasbene mladine
Gibanje Glasbena mladina 

je zajelo tudi Dolenjsko. 
Osnovno skupnost za Novo 
mesto bodo ustanovili v so
boto, 24. oktobra dopoldne, v 
zbornici novomeške gimnazi
je. Vabili so vse učitelje glas
benega pouka z osnovnih šol. 
Na ustanovnem občnecn zbo
ru bodo sprejeli delovni na
črt in na splošno govorili 
o namenu in pomenu giba
nja Glasbena mladina, ki je 
medtem zajelo že vso Slo
venijo.

Lep uspeh »Bele 
krizanteme«

S svojim zadnjim recita
lom, ki so ga člani novome
ške kulturno-prosvetne sku
pine »Bela krizantema« 16. 
oktobra priredili v Domu 
kulture, so Novomeščanom 
pripravili prijeten večer. Mla
dim gre pohvala tudi zato, 
ker so recital pripravili sami, 
brez kakršnekoli pcmoči. Ob 
domiselni sceni in režiji bi 
bilo treba posvetiti še malo 
več pozornosti predstavljanju 
teksta. Mladim manjka izku
šanj pri odrskem nastopanju, 
vendar lahko rsfemo, da je 
recital v celoti lepo uspel, 
kar naj bo Mladini spodbuda 
za nadaljnje delo. A. V.

Zavodov bilten
Novomeški Zavod za kul

turno dejavnost je dal natisniti 
manjši bilten, v katerem so 
popisane številne dejavnosti, 
ki jih ta ustanova ali omo
goča ali sama goji' Med dru
gim je v celoti objavljen 
spored vseh abonmajskih gle
daliških in drugih prireditev 

"v sezoni 1970 71 ter še pose
bej okvirna načrta domačega 
amaterskega gledališča in 
Odra mladih },a ta čas. Z 
biltenom je dobila javnost 
dober pregled nad celotnim 
delom novomeškega zavoda.

p io n ir j i  so izvolili 
novo vodstvo

Pi’fedvčerajšn.jim so pionir
ji novomeške osnovne šole 
Katja Rupena in njeni,h pod
ružničnih šol izvolili na red
ni konferenci pionirske orga
nizacije novo vodstvo za te
koče šolsko leto ter sprejeli 
sklepe o delu v tem letu. 
Predstavniki posameznih 
krožkov so v svojih poročilih 
prikazali izvenšolsko udej
stvovanje pionirjev v več kot 
13 krožkih. Sklenili so tudi, 
da bodo v tekočem šolskem 
letu posvetili še več skrbi 
pionirska organizaciji

koy, drugi pa so se zvrstili 
pod tretjino povečanja. Pro
izvodni načrt so izpolnili 'š 
57 odstotki, predvsem na ra
čun IMV, ki je računal kar 
na 700 milijonov proizvodnje, 
zaenkrat pa je izpolnil slabo 
polovico načrta. Druga indu
strijska podjetja se vrtijo 
v izpolnitvi proizvodnih na
črtov okrog treh četrtin.

Septembra je bilo v indust
riji novomeške občine zapo
slenih 8.247 delavcev, 12 od
stotkov več kot v istem me
secu lani. V IMV je 2.072 
zaposlenih, v Krki 1.359, v 
Novolesu 1.330 in v Novo- 
teksu 1.077. Podatki o zapo
slenih pa seveda veljajo sa
mo za območje novomeške 
občine.

Kdo pije —  kdo 
plača?

Skraj bi lahko zastavili 
kot uganko: predstavljajte 
si, da ste natakar. Tuj gost 
vam. bi rad plačal z devi
zami. Kaj boste storili?

Pravijo, da je zdaj ta
ko, da bi moral natakar 
uradno odkloniti plačilo z 
devizami, ker gostinsko 
podjetje nima možnosti, da 
bi na ta način normalno 

.poslovalo. Lahko pa je kaj- 
pak tako, da ima natakar 
devizni račun, podjetju pa 
plača v dinarjih — nata
kar sam!

Stvar je torej dovolj za
pletena. še  sreča, da v 
praksi le redkokdaj nata
kar zavrne plačilo z devi
zami.

Proglašene novosti
Prijetno je zapisati be

sedo o novomeškem go
spodarstvu, še posebej o 
njeni industriji, če  pred 
komaj 25 leti pravzaprav 
ni bilo v Novem mestu ni
česar, če je mesto živelo 
od nekaj obrtnih delavnic, 
sicer na izključno od kme
tijstva!, potem je razumlji
vo veselje ob napredku, 
ki ga novomeška industri
ja doživlja zadnja leta.

To velja toliko bolj še 
zategadelj, ker se novome
ško gospodarstvo dviga iz 
lastnih osnov, s svojim de
narjem. Morda zveni zlob
no, a drži: edine kredite 
za razvoj (v večji meri, ka
kopak) je novomeška in
dustrija dobila za izgrad
njo propadle industrije 
stekla. Vse drugo je bilo 
zgrajeno z lastnim denar
jem.

že  nekaj let nazaj mi
nevajo občinski prazniki v 
Novem mestu v znamenju 
Uradnih proglasitev proiz. 
vodnih in investicijskih u- 
spehov. Tudi letošnji praz
nik ne bo izjema: nova to
plarna v Novolesu, nov 
konfekcijski obrat v Novo-

teksu, nove gradnje v dveh 
največjih podjetjih, IMV 
in Krki — vse to predstav
lja nov napredek. Ob taki 
prizadevnosti bržkone ni 
presenetljivo, da je napre
dek novomeške občine pre: 
cej hitr'ejši od slovenske
ga, ni presenetljivo vse 
večje zaposlovanje in kon- 
čno tudi ni presenetljivo, 
da je izvoz na prebivalca 
v novomeški občini zdaj 
že skoraj zanesljivo dva
krat tolikšen, kot je slo
vensko poprečje. To pa je 
hkrati priznanje za kvali
teto dela novomeške indu
strije. S primernim sode
lovanjem med industrijo 
in občinsko skupščino so 
zadnja leta rešili tudi pr e- 
nekatere komunalne teža
ve, skratka, sedanja rast 
je lahko za zgled tudi za 
naslednja leta.

Občinski praznik, gledan 
v tej luči, je nedvomno še 
slajši: občani so prav go
tovo lahko ponosni na raz
voj, ki ga je občina do
segla v zadnjih letih. Za
to menda ni pretirana že
lja: s tako zagnanostjo še 
naprej'

J. SPLICHAL

KOMU JE POTREBNA KRI?

Danes meni, jutri tebi
Če daš drugemu, daš tudi sebi! Zato ne odlašaj!

V Orehovici: »Na 
svoji zemlji«

V nedeljo, 18. oktobra, so 
v Orehovci slovesno odprli 
kulturni dom, ki so ga gra
dili več let. Na prireditvi, ki 
sta se jo udeležila tudi pred
sednik občinske skupščine 
Franci Kuhar in sekretar ZK 
Boris Gabrič, je govoril pred
sednik krajevne skupnosti O  
rehovica Anton Jakše. Dom 
je izročil namenu Boris Gab
rič. Kulturni program so pri
pravili učenci orehoviške šo
le, po otvoritvi pa so zavr
teli v novih prostorih sloven
ski film »Na avoji zemlji.«

Letošnji krvodajalski načrt 
za potrebe novomeške bol
nišnice znaša 900 1 krvi, za 
kar bi potrebovali 3.500 kr
vodajalcev. Podatki za prva 
tri četrtletja pa kažejo, da 
načrt kljub rednim odvze
mom ni zadovoljivo izpol
njen. Z odvzemom bolnišnica 
ne more kriti potreb in si 
mora kri izposojati pri re
publiškem krvodajalskem za 
vodu.

Kljub temu da število kr
vodajalcev v občini dosega 
republiško povprečje, pa sta
nje nikakor ni zadovoljivo, 
saj so na odleku za transfu
zijo pri novomeški bolnišnici 
doslej zbrali le 537 litrov 
krvi. Do izpolnitve načrta 
manjka torej še 363 litrov 
krvi, kar pa bodo v nasled
njih treh mesecih brez širše 
družbene pomoči težko zbrali.

Po načrtu bi moralo biti 
20 odstotkov vseh zaposlenih

v občini krvodajalcev, dejan
sko pa jih je veliko manj. 
Težave so prevsem v nekate
rih podjetjih. Marsikje ima 
krvodajalstvo premalo opore 
pri vodstvih delovnih organi
zacij. Zgledi vodilnih, ki bi 
za krvodajalstvo budili zani
manje tudi pri drugih delav
cih, so zelo redki. Razen te
ga ponekod niso imeli s sta
tutom urejene pravice -de+av-- 
cev-krvodajalcev, namreč pla
čan prost dan. Izmed vseh 
podjetij edino Krka vodi evi
denco krvodajalcev in sprem
lja predvideni načrt. Vse to 
pa vpliva na slabo izpolnje
vanje krvodajalskega načrta.

Občinski odbor RK si sku
paj z bolnišnico prizadeva, 
da bi se za krvodajalstvo 
zavzeli v podjetjih tudi vo
dilni, kajti njihova beseda in 
vzgled bosta največ pripo
mogla k izpolnitvi letošnjega 
krvodajalskega načrta. A. V.

NOVO MESTO V PODOBI

■  SPLOŠNA BOLNIŠNICA — in
terni oddelek, spočetka moška bol
nišnica. — Vse do 1892 so bolniki 
Nov ©ga m esta  in D olenjske bili nave
zami 1© n a  pom oč zdravnikov iz m esta  
ali večjih podeželskih središč (T reb 
nje, Žužem berk, K ostanjevica, Črno
m elj, M etlika itd .). Za nujne, zlasti 
k iru rške posege je  bilo treb a  na pot 
do L jubljane, česar sd pa  ni mogel 
vsak privoščiti. Zato je  že dalj časa 
bila živa želja po  bolnišnici v Novem 
m estu . U resničila se je  le ta  1892, ko 
je  bila ustanov ljena bolnišnica in na 
m eščena n a jp re j v gradiču Novi dvo-
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rec (Neuhof, Aula nova) nasp ro ti K a 
m na. Vodil jo  je  red usm iljen ih  b ra 
tov. Takoj so p rip rav ili nač rte  za 
novo, ta k ra t m oderno  stavbo bolniš
nice, ki je  bila v k ratkem  sezidana. 
S lika Jtaže novo bolnišnico s s ta rim  
Gradič'em. Za bolnišnico se š irijo  
ta k ra t še nezazidane njive p ro ti Drski 
in protd Šmihelu.

Bolnišnica, nam enjena le m oškim  
bolnikom , je  nosila naziv po cesarju  
F rancu  Jožefu I. Med znamenitim a 
zdravniki je  treb a  om oniti predvsem  
dr. D efrancescbija. Med zadnjim i p r i 
m ariji je  bil Sr. Ignacij Pavlič.



Pol stoletja 
malimi bobni

Francu Gutmanu je 68 
let. Kot 18-leten fant se 
je na pobudo takratnega 
kapelnika novomeške god
be na pihala priključil 
godbenikom in začel prid
no vaditi. Izbral si je bob
ne, ki so ga spremljali 
f>seh 50 let. Letos na ob
činski praznik Novega me
sta se bo poslovil od red
nega igranja. »Dovolj je
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bilo 50 let,« pravi. »Slab 
sem že. Vsak nastop je za
me velik napor. Za male 
bobne bo treba dobiti 
mlajšega človeka.«

Začetkov igranja v no
vomeški godbi se Franc 
Gutman spominja tako: 
»Sem samouk brez glasbe
nih šol. Ko sem začel igra
ti, niti not nisem poznal. 
Takratni kapelnik Tone 
Košičelč~nas je učil not in 
igranja. Dolga je bila pot 
do prve koračnice, vendar 
smo na vaje hodili z veli
kim 4 navdušenjem. Prvič 
sem javno igral 1 . maja 
1920 za prvomajsko bud

nico. Potem so se vrstili 
nastopi in menjali kapel
niki. Če se prav spomi
njam, sem v teh 50 letih 
igral pod osmimi kapelni
ki, najboljši pa je bil po 
mojem mnenju prvi — To
ne Košiček. Znal je v nas 
zbuditi zanimanje in nas 
tudi veliko naučiti.

Največji uspeh je naša 
godba imela pred vojno. 
Igrali smo pri vseh pri
reditvah, sprevodih, proce
sijah, pogrebih in na po
letnih koncertih vsako so
boto zvečer na Glavnem 
trgu. Gostovah 'smo po 
vsej Dolenjski in Beli kra
jini, pa tudi v Ljubljani 
smo nekajkrat nastopili.

Danes se mladina za ta
ko igranje ne zanima tako, 
kot smo se mi. Manjka 
nam .garaščaja.«

Trije možje v novomeški 
godbi so igrali skupaj 5» 
let. Eden izemd njih je 
bil tudi Franc Gutman. 
Marsikaj so doživeli v teh 
letih. Franc Gutman se še 
dobro spominja otvoritve
nega slavja studenca Go
spodične pri Paderšičevi 
koči na Gorjancih ter na
stopa ob odkritju plošče 
Janezu Trdini pri Badovin- 
cu na Gorjancih

»Avtomobilov seveda ni 
bilo. Naložili smo se na 
lojtrnik in se odpeljali na 
,turnejo’. Pri tem smo vča
sih zgubili tudi kakšen in
štrument in potem je bi
lo iskanja in zabavanja!«

Franc Gutman za dolgo
letno igranje v godbi ni 
dobil nikakršnega prizna
nja, kljub temu pravi:

»Lepo je bilo v naši god
bi. Ne bom mogel kar od
rezati z igranjem. Za za
bavo bom še kdaj udaril 
na bobne!«

A. VITKOVIC

PLENUM OBČINSKEGA SINDIKALNEGA SVETA

Brez vprege voz ne gre v strmino
Pri usklajevanju statutov bo v delovnih organizacijah potrebnih š e  mnogo 

spodbud in dodatna vprega, ker je zanimanje premajhno

Lahko verjamemo obljubam?
DOMINVEST bo obnovil dvorano v Kandiji

Predsednik občinske konfe. 
renče SZDL je prejšnji teden 
povabil predstavnike družbe
nih organizacij iz Kandije, 
občine in DOMINVESTA na 
razgovor o dvorani družbe
nih organizacij v Kandiji pod 
otroškim vrtcem. Razgovor 
in dogovor o usodi dvorane 
je bil zelo potreben, saj ima
jo politični delavci iz Kandije 
mnogo spominov na nerodne 
trenutke, ko so stali pred 
sestanki s kppico ljudi pred 
zaprtimi vrati dvorane in 
iskali ključ. Dvorana pa prav 
gotovo ni namenjena samo 
sestankom, pač pa tudi dru
gemu družbenemu delu, ki 
se v Kandiji ne more nikjer 
drugod odvijati. Menjala je 
mnogo gospodarjev, nihče je 
ni vzdrževal in danes je zato 
precej opustošena.

Na sesitanku so se dogovo
rili, da prevzame vso stavbo 
v upravljanje DOMINVEST. 
Otroškemu vrtcu bodo pri 
TIS Novo mesto zagotovili 
toliko denarja več, kolikor 
bo znašala najemnina za nje
gove prostore. DOMINVEST

bo v obnovo stavbe in dvo
rane vložil 50.000 do 60.000 
din. Zagotovil je že hišnika, 
ki stanuje v stavbi poleg dvo
rane. Ta bo skrbel za red, 
pri njem pa bo vsem na voljo 
ključ. Ker je bila organiza
cija ZZB pobudnik za uredi
tev dvorane, je bilo sklenje-

8. oktobra se je v Novem 
mestu sestal na zasedanju 
plenum občinskega sindikal
nega sveta. Razpravljali so 
o dveh pomembnih zadevah: 
o statutih v delovnih organi
zacijah in o pripravah na 
občne zbore sindikalnih orga
nizacij.

Najdlje so se pomudili ob 
statutih, člani plenuma so 
že pred zasedanjem sprejeli 
poročilo o ugotovitvah občin
ske komisije za samoupravno 
pravo, ki se ukvarja s pre
gledom statutov delovnih or
ganizacij. Že uvodne statistič
ne ugotovitve komisije opo
zarjajo, da bo treba s prila
gajanjem statutov XV. ustav
nemu amadmaju pohiteti. Od 
85 delovnih organizacij, ki so 
dolžne statute prilagoditi no
vim predpisom, je doslej po
slalo komisiji v pregled sta
tute le 35 delovnih organi
zacij.

Resnica je, tako so opo
zorili na seji, da je bil prvot
ni rok za uskladitev statutov 
odpravljen in da novi rok ni 
določen. Druga resnica pa je, 
da nobena delovna organiza
cija ne more samoupravno 
delovati brez statuta in dru
gih notranjih predpisov. Dej
stvo, da skoraj dve tretjini 
delovnih organizacij v občini 
poslujeta z neustreznimi sta
tuti, je dovolj zgovorno.

Komisija, ki zaslugi za svo
je delo vso pohvalo, je od 35 
predloženih statutov pregle
dala 19. Na 8 pregledanih 
statutov je dala prizadetim 
delovnim organizacijam 129 
pripomb zaradi neustreznih 
rešitev, 38 pripomb pa je 
dala k določilom, ki so v 
statutih v nasprotju z obsto
ječimi zakonskimi predpisi.

V razpravi so opozorili, da 
so od 21 šol v občini predlo
žile statute le 3 šole, hkrati 
pa so dodali, da vzorčni sta
tut, ki je bil šolam obljub
ljen, še ni izdelan in da je 
samoupravno delovanje v šol
stvu zelo omejeno z zakon
skimi predpisi.

Posebej so se pomudili ob 
dejstvu, da nimajo urejenih 
statutov večje delovne orga
nizacije in da niti začele niso 
priprav za uskladitev. Opozo
rili so na hude posledice, do 
katerih lahko pride zaradi 
takšnega stanja. Občinska 
skupščina lahko sproži protino, da lahko ZZB uporablja

dvorano za svoje potrebe* takšnim delovnim organiza-
brezplačno. cijam ustavni spor, posebno

• . . če si skupine v njih skušajo
DOMINVEST obljublja zdaj llašeatl oblast nJotranJa

red in to, da bo dvorana
dostopna. Po bridkih dolgo
letnih izkušnjah naj ne bo 
zamere, če takšnim oblju
bam težko verjamemo. V so. 
seski na Znančevih njivah 
pa upamo, da bo dvorana 
med drugim dostopna tudi 
mladini, ki se zdaj nima kje 
shajati.

M. J.

konodaja pa ni urejena. Za
radi nedodelanih statutov lah
ko pride do vrste hujših po
sledic: v primeru delovnega 
spora se lahko takšni orga
nizaciji primeri, da bo statut, 
ki ni usklajen, razveljavljen 
in da bodo razveljavljeni tu 
di vsi sklepi samoupravnih 
organov.

Na plenumu so se dogovo-

OBVESTILO VINO
GRADNIKOM OBČI
NE NOVO MESTO

Vsi tisti, ki še niso pri
javljeni za obnovo vino
gradov, naj

prijavijo vinogradni
ške površine najkas
neje do 26. 10. 1970

pri podjetju »llineljnik« 
v Novem mestu

Hvala za vašo kri, 
ki rešuje življenja!

rili, da bodo sindikat, ZK in 
druge politične organizacije 
v podjetjih še naprej vztra
jali pri zahtevi za ureditev 
notranje zakonodaje, občin

ska skupščina pa naj njihovo

politično akcijo podpre tako, 
da se bo o tem pogovarjala 
tudi z direktorji, ki so v po
djetjih še vedno odgovorni 
za zakonitost poslovanja.

M. JAKOPEC

Želijo vsaj šolsko igrišče!
V Škocjanu gradbena dela na novi šoli lepo na

predujejo -  Dobili bodo 11 sodobnih učilnic
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Prihodnje leto bodo v Škoc
janu dobili dolgo pričakova
no novo šolsko poslopje, v 
katerem bo 11 učilnic (8 ma
tičnih in tri posebne). Ven
dar bo 261 učencev na škoc
janski šoli in 43 s podružnič
ne šole na Klenoviku potre
bovalo za enoizmenski pouk 
najmanj dvanajst učilnic.

Ko smo se pogovarjali z 
ravnateljem Romanom Celes- 
nikom, nam je povedal, da 
bodo kljub težavam organi
zirali enoizmenski pouk, da 
pa s posebnimi učilnicami 
za fizikalni in ostali pouk 
spet ne bo nič. Najbolj pa 
prosvetne delavce na tej šoli 
pekli, da ne bo telovadnice; 
slabe možnosti so celo za 
ureditev šolskega igrišča v 
neposredni bližini šole.

Ko smo ravnatelja vprašali, 
kaj pričakuje od nove šole, 
je povedal tole: »Nedvomno 
bo nova šolska stavba za 
Škocjan velikega pomena, ra
zen tega si predstavljam po
vsem drugačen pouk, kot je 
tekel do zdaj. V glavnem so 
tele prednosti: imeli bomo
več prostorov, boljše bodo 
higienske razmere, učne pri
pomočke bomo imeli vsaj 
kam spraviti, uredili bomo

Razprodaja plošč
Pri ELEKTROTEHNI v No

vem mestu razprodajajo gra
mofonske plošče. Male plo
šče prodajajo po 2 din, veli
ke pa po 5 din.

Sedaj, ko prihaja čas seč
nje, priporočajo praktične 
ameriške ročne motorne žage 
HOMELITE. Imajo jih več 
vrst:

XL — MINI, teža 4,5 kg, 
4,5 KM; XL-12, teža 7 kg, 6,5 
KM; XL-913, teža 8,5 kg, 
9 KM; XL-923, teža 10 kg,
11 KM. ^

Vse žage so avtomatske in 
porabijo izredno malo goriva. 
(PO-E)

Komu stara šola?
Čeprav se bodo v Škocjanu 

komaj prihodDje leto preseli
li v novo šolo, je že danes 
precejšnje zanimanje za pro
store v stari šoli. V stavbi 
naj bi dobili prostore: avto
matska telefonska centrala, 
splošna in zobna ambulanta 
ter krajevna skupnost. Mož
no pa je tudi urediti nekaj 
stanovanj za prosvetne de
lavce.

sodobnejšo mlečno kuhinjo 
in jedilnico, laže bodo tekle 
svobodne dejavnosti itd. Te
žave pa bodo še vedno s ce
lodnevnim bivanjem učencev 
v šoli, starši potrebujejo 
otroke za domače delo, zato 
jim to ne gre v račun. Naj
težje bo s telesno vzgojo, 
lažje pa s kulturno dejavnost
jo, ki bo tekla v atrijskem 
hodniku.«

Z marsičim so se prosvet
ni delavci že potolažili, radi 
bi pa vsaj šolsko igrišče.

Sd

SUHOKRAJINSKI 
DROBIŽ

■  ČLANA LOVSKE D Rl’2 l \ E  
»PLEŠIVICA« ŽUŽEMBERK, Tone 
K onda iz Žužemberka in Franc 
G rajš  iz K lečeta p ri Žužemberku, 
s ta  na Plešivici nad Srni h ' Io n  
uplenila vsak po enega jelena. 
Plen je  prišel prav za nedeljsko 
slavje, ki so ga imeli člani te 
lovske družine n a  PleSivici nad 
Dvorom.

■  ČLANI LOVSKE DRUŽINE 
»PLEŠIVICA« ŽUŽEMBERK so v 
nedeljo, 18. tega meseca, odprli 
lovski dom  na Plešivici nad Dvo
rom  in razvili svoj prapor. Pokro
vitelj prireditve je  bila tovarna 
zdravil »Krka« iz Novega m esta, 
v katere  imenu je spregovori'! njen 
sodelavec M iroljub Petrovčič, p ra 
poru  pa je  kumoval predsednik 
Lovske zveze Novo mesto Franc 
Bulc. Slavnosti se je  med d ru 
gim udeležil tud i predstavnik ob
činske skupćčine Novo m est« 
M arjan Simič.

Med svečanim delom so bila 
podeljena odlikovanja. Red zaslug 
Lovske zveze Slovenije so prejeli: 
Jarc  iz ' Žužemberka, Ivan Plut iz 
Žužemberka ,in  Karel Plot iz Žu
žem berka, m edtem  ko so za p ri
zadevanje za razvitje p rapora  in 
p ri gradnji koče dobili priznanja 
M ilan Breščak iz Novega m esta, 
Jože P lu t z Jam e, Tone K rajnc iz 
Žužemberka, M iha Žerjav iz Kota 
p ri Dvoru in Jože Novine iz Veli
kega Lipovca. Po svečanem delu 
je b ila  na prostem  pred kočo lov
ska veselica, ki se je  je  udeležilo 
veliko ljudi.

■  MEDVED HODI OKOLI VASI 
MALO LIPJE IN GRADENC, za
ide pa  tudi v bližino Žužember
ka. Cesto zaide na  pot, po kateri 
hodijo  otroci v šolo v Žužemberk. 
G ibanje medveda tod je  vznem ir
ljivo, vendar odstrel ni mo^oč, 
ker je  medved v tem  delu revir
ja  zaščiten. M. S,

Pretekli teden so darovali kri na novomeški transfuzijski =|
EE postaji: Avgust Bobič, Vid Golub, Štefka čečelič, Milka Ka- 5=
EEj stelie, Franc Bajer, Lojze, Kočevar, Valenka Kočevar, /o ra n  =
=  Ličina in Jožica S trašek , člani Krke, tovarne zdravil. Novo =
== mesto; Franc čečelič, Janez Gazvoda. Slavko Nagelj, Matevž ==
=  Mejač in Franc Andrejčič, člani IMV Novo mesto; Jan ja  Na- =
=  tli/ar, Milko Zupančič, Anica M ravinec, Fanika Simčič, Cvet- P
=  ka Jelen, Ljudm ila Udovč. M aja K rajc, Milena K latnus, Mar- ==
H  lina Novak,' Ida Starčič, Jožica Fabjan, Ivanka Zajc in Mar- ==
EE jana Trče, d ijak i šole za zdravtsvene delavce Novo mesto; iH

Anton Vidm ar, član Varnosti, Novo mesto; Franc Jordan, =§
S  član Knjigotiska, Novo mesto; Klemen Snoj', Bogomir Peč- M
=  jak , Milena Mušič, Vlado Čeligoj, Janez Dam jan, M arjetka =

Filipič, Milan Badovinac, Jože Kobal, Lojze R atajc, Vera Ža- =
H  lec, Ivan Stegne in Janez Bratkovič, d ijak i srednje km etijske =
H  šole. Novo mesto; Alojz Bobnar, član Inšta la terja , Novo me- j|j
H  sto; Ana iMikec, članica splošne bolnice, Novo mesto; M arija g
^  Pureber, članica UJV Novo mesto; Roman R ajer, S tanka =
=  Jurkovič in M arija liariovan, člani skupščine občine Novo =
§= m esto; Zinka Pintarič, članica hotela K andija. =
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Pretekli teden so. v novomeški 
porodnišnici rodile: Slavica Jev- 
sček iz Črnom lja — Dam jano, Jo 
žefa Kamenšek iz Strekljevca — 
R udija, Justina  S tare  iz Metlike
— M ateja, Darinka Novak iz  R ač
jega sela — Janeza, Ivanka T ra 
ta r  iz Raven — Ivico, M arija H ri
bar z Vrha pri Križu — S tan i
slavo in Božidarja, Nežka Neda- 
novski iz Kostanjevice — Goraz
da, Amalija Pezdirc iz M etlike — 
Alenko, llem ka Pate iz Ivanje va
si — deklico, M arija Bratkovič iz 
Cerovega loga — dečka, M arija 
Brulc iz Šmihela — dečka, M arta 
Pelko iz Češnjic — deklico, Bora 
Bilhija iz Starega loga — Draga- 
no, Anica Voglar z Vrtače — de
klico, Justina  Gomiljšek s Seno
vega — dečka, M arija K ost el ac iz 
Radovičev — dečka in Anica Fe- 
kolja iz Raven — dečka. — č e 
stitam o!

Gradbena dela za novo šolo v Škocjanu dobro na
predujejo. Će bo šlo vse po sreči, bo nova šola nared 
že prihodnje šolsko leto. (Foto: S. Dokl)

Novomeška kronika
■  PRODAJALNA S KLOBUKI

pod novimi arkadam i na Cesti 
kom andanta S taneta  je  že odprta . 
Pred vhodom se je  pojavil tudi 
reklam ni napis »Velur«. P rodajal
na je  založena z moškim i klobuki, 
v kratkem  pa bodo na policah 
razstavili tudi ženske klobuke m o
dernih  oblik. P rodajalna je od 
p rta  pravi trenutek , da se Novo- 
meščani kar doma preskrb ijo  s 
toplim i pokrivali za z mo.

■  CVETLIČARNA se pripravlja  
na dan m rtvih. Izdelali so že ne
kaj cvetličnih ko&aric za grobove, 
ki pa bodo šle v p rodajo  šele 
prihodnji teden. K ošarice z um et
nim i rožami bodo stale  20 do 30 
din, z naravnim i pa bodo dražje, 
odvisno pač od rož. Te dni se 
p ri v rtna riji posebno praznijo  gre
dice z m ačeham i, ki jih  ljudje 
sadijo  na grobovih. Obe pokopa
lišči že dobivata praznično po 
dobo.

■  V TRGOVINAH s tekstilom  
so se založili s toplim i volnenimi 
blagovi za zimo. Iz izložbenih 
oken so izginila lahka poletna 
blaga, pojavila pa  so se topla, 
v o ln e n a /šk o d a  le, da trgovine ne 
upoštevajo bolj m odnih novosti, 
ki so trenu tno  v modi.

■  DOLGA JE  VRSTA F7UREDI
TEV. ki so bile na  sporedu za 
septem ber in oktober. Precej p r i
reditev pred  29. oktobrom  je  po 
svečeno krajevnem u prazniku, vsa
ka izmed n jih  je  odsev uspehov 
dolgoletnega dela na posameznih 
področjih . Priznanja, ki so jih  ali 
pa jih  še bodo podelili ob raz
ličnih priložnostih, so le skrom 
na nadom estila za velik trud .

■  HORTIKULTURNO DRUŠTVO 
bo 29. oktobra pričelo z vrsto  
zanimivih predavanj za člane in 
druge občane. Vsa predavanja bo
do v dvorani Sindikalnega doma. 
Na prvem, ki se bo pričelo ob 
17.30, bo d r. Dušan Mis lz Ljub
ljane govoril o »Rožah in m linih
v holandski pomladi«. Prikazal bo 
tildi okrog 300 diapozitivov.

■  OTVORITEV MLADINSKEGA 
KLUBA, ki bo menda končno po 
mnogih letih le zaživel v Novem 
m estu, napovedujejo *a 7. novem 
ber. Bivši šahovski klub v Seidlo-
vi ulici bodo preuredili v m la
dinski klub, vendar zaenkrat o p re 

u re jan ju  n i ne duha ne sluha. Ob 
prosto ru  bi bilo nujno potrebno 
urediti tudi sanitarije , ki so v 
zelo slabem  stanju .

■  POSPRAVI J  AN JE odpadlega 
lis tja  je  vsakoletno jesensko op ra 
vilo delavcev Komunalnega pod
je tja . Suho listje , ki sprehajalcem  
tako prijetno  šumi pod nogami, je 
treba pograbiti in spraviti pod 
streho. Tudi km etje vlačijo do 
mov polne koše suhega listja , ki 
bo  zelo prav prišlo za nast.il.

■  CENK NA TRGU so bile v 
ponedeljek take: cvetača 4 din, 
čebula 2,50 d in, česen 10 din, 
stročji fižol 5 din, krom pir 1 din, 
korenje 4 din, ohrovt 3,50 din, 
peteršilj 4 din, paprika  2,0 din, 
solata 3 d in, špinača 3,50 din,, 
zelje 2 din, kislo zelje 3 din, red
kvica 1 din, grozdje 3 din, h ruš 
ke 4 din, jabolka 2 50—5 din, ko
stan j 2,50 din, limone 6 din, ba 
nane 5,30 din, ja jca  1 din, sme
tana  6 d in, sirček 9 din.

■  RODILE SO: M arija Popovič, 
Nad m lini 24 — Sonjo, Vida Pajk, 
Kosova 5 — Roberta, M arija Kor- 
če, Ulica M ajde Sile — Aleksan
dra.

■  UMRLI SO: Rozalija V idmar
— 81 let, Novo m esto, Terezija 
Urbančič, Cegelnica 27.

— Ena gospa jfc rekla, da bodo 
lahko zdaj, ko je  pekarna izpol
nila  svoj letni načrt, včasih tudi 
peki lahko poskrbeli, da bb  zm anj
kalo k ruha , da  ne bodo vedno 

trgovci krivi.
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NOVA MERCATORJEVA SAMOPOSTREŽBA V NOVEM MESTU
c* * -7*i : Jv - ‘ *5;

V Novem mestu je veletr
govina MERCATOR iz Ljub
ljane odprla svojo 50. sam o
postrežno trgovino. To je 
hkrati že 427 MERCATORJE- 
VA prodajalna. Na slavnostni 
otvoritvi, ki jo je začel pred
sednik DS PE Standard Bran
ko Čretnik, je predsednica 
CDS veletrgovine MERCATOR 
Vera Aljančič (slika spodaj) 
povedala tudi, da 4.000-član- 
ški kolektiv MERCATORJA 
neprestano veča svojo dejav
nost. Še letos bo v Sloveniji 
odprtih 7 trgovskih “objektov 
— blagovnic, samopostrežb 
in potrošniških centrov, za
čeli pa bodo graditi še  štiri 
objekte, med katerimi bo 
največji blagovnica v Beo
gradu, ki bo merila 8.300 
kvadratnih metrov. Kolektiv 
bo letos ustvaril okoli 126 
milijard Sdin prometa.

Sili-

»PRI MERCATORJU PA RES 
DOBITE VSE,« je povedala 
ena prvih nakupovalk v novi 
samopostrežbi ob Zagrebški 
cesti, potem ko ji je kolektiv 
prodajalne poklonil lično da
rilo. »Odslej bom vedno ku
povala v tej trgovini, saj mi 
je najbližja«, je še  dodala 
(slika desno).

Nova MERCATORJEVA sa 
mopostrežba z mesnico in 
lepo urejenim . bifejem je 
predvsem velika pridobitev 
za stanovanjske soseske: 
naselje Majde Šilc, Zagreb
ška cesta  in 2abja vas, ki 
doslej niso imele pravega 
preskrbovalnega centra.

Prodajalna z mesnico, bi
fejem in priročnim skladi
ščem meri več kot 1.000 kva
dratnih metrov. Tudi neobi
čajna zunanjost poslopja je 
zanimiva. Stavba z opremo 
je veljala okoli 3 milijone 
Ndin.

Gradbena dela je opravilo 
SGP Grosuplje, opremo pa 
Stilles iz Sevnice, Inkop iz 
Kočevja in LTH Škofja Loka, 
Projekte za to prodajalno je 
pripravila Mercatorjeva eno
ta OE Investa.

. * /  ■ ■ • - J' . •
Otvoritev nove MERCA

TORJEVE samopostrežbe ob 
Zagrebški cesti sodi v okvir 
prireditev ob praznovanju le
tošnjega občinskega prazni
ka. Na slavnost so prišli 
številni predstavniki novome
škega upravnega in politič
nega življenja — na sliki 
spodaj v kramljanju z gene
ralnim direktorjem Merca
torja Adijem Ostercem.

Podpredsednik novomeške 
občinske skupščine Avgust 
Avbar pa je, preden je pre
rezal trak na vratih nove 
prodajalne, dejal: »Še enkrat 
se  prizadevnemu kolektivu 
Mercator zahvaljujem za to, 
kar nam v tem prazničnem 
vzdušju daje. Želim, da bi 
Mercator tudi vnaprej dose 
gal tako vidne rezultate, kot 
je današnji.«

Prodajalna je 
odprta

N0NST0P
vsak delavnik 

od 7. do 19. ure

Bogato založene police v 
novi Mercatorjevi prodajalni 
so že prvi dan privabile š te 
vilne potrošnfke (sliki spodaj 
levo in desno). V prodajalni 
nudijo vse vrste živilskih 
potrebščin, od špecerije do 
mleka, kruha in mesa. V bife
ju, ki je v zgornji etaži, pa 
postrežejo z vsemi pijačami, 
hladnimi in toplimi jedmi in 
seveda pravo Mercatorjevo 
kavo.

Foto: Mirko Vesel



Jutri, 23. oktobra, 
bo v NOVOLESU, Stra
škem lesnem kombina
tu, velik praznik: 1.330 
zaposlenih bo slavilo 
25. obletnico podjetja, 
20 let samoupravljanja 
in 105 let žage v Sote
ski. Ob tej priložnosti 
se bodo konstituirali 
nov delavski svet, novi 
izvršilni organi, delav

s k i  svet bo imel sve
čano sejo, tisti, ki de
lajo v podjetju že naj
manj 10 let, pa bodo v 
znak priznanja in hva
ležnosti decembra do
bili ročne ure. To bo 
velik praznik v tem les
nem kombinatu, kjer 
pričakuieio pohvalnih 
sodb tudi od števil
nih povablienih postov. 
Praznovanje v NOVO
LESU bo obenem v 
sklopu letošnjeoa ob- 
činskeoa nraznika No
vega mesta.

Le redko je v podjetjih čas, da se 
stroji ustavijo, da zposleni pogleda
jo na prehojeno pot, da se v celoti 
seznamijo s uspehi, ki so jih dose
gli, da se jim ti uspehi prikažejo 
v pravi luči, ne pa kot nekaj sam j 
po sebi umevnega, kot obveznost, ki 
so si jo zastavili v proizvodnem pro
gramu in kn jo je pač treba uresni
čiti. Ker so toki trenutki redki, je 
pogiled s te gore uspehov zato to- 
lilko slajši. NOVOLES ne slavi sa
mo treh jubilejev, pač pa slavi fcucli 
veliko delovno zmago.

Kot je v novomeški občini postalo 
pravzaprav že običajno, tudi v stra
teškem lesnem kombinatu kar naprej 
gradijo, postavljajo nove, modernej
še stroje, s katerimi želijo delavcem 
olajšata delo, povečati proizvodnjo 
in storilnost.

Ogromna investicijska vtlaganja so 
kajpak sad dobro pretehtanih in u- 
temel jenih ekonomskih načrtov, za
to se morajo kmalu obrestovat^ Ta
ko pričakujejo že letos več kot 95- 
milijonsko proizvodnjo. Medtem ko 
so lani do konca avgusta naredili za 
slabih 44,5 milijona dinarjev izdel
kov, so jih letos v tem času za 
več kot 63 milijonov dinarjev. Pro
izvodnja do konca septembra je bi
la vredna že 72 milijonov 749.000 
dinarjev. Izvoz je v tem času dose
gel vrednost 2 milijona 158.480 do
larjev. Letošnji izvozni načrt je 2 
milijona 692.457 dolarjev. Vse to ka
že ne skokovito povečanje proizvod
nje in izvoza. Novi stroji P?č mora
jo biti dobro izkoriščeni. Zapisani Pa 
moramo še to, da so ob začetku

letošnjega leta v NOVOLESU dobili 
nov obrat, kar je kolektiv OPREMA- 
LESA uvidel, da ima v novem pod
jetju več bodočnosti za razvoj, bolj
še možnosti za proizvodnjo in pro
dajo svojih izdelkov.

Obletnice so vedno vesele in žalost
na hkrati. Taka je tudi tokrat NO- 
VOLESOVA. 105 let žage v podjet
ju — tako visoko obletnico praznu
jejo v Soteski — pomeni hkrati tudi 
slovo od žage, ki je začela dejansko 
iz nič, ki je živela in delala s pod
jetjem in ki jo je kajpak čas, v ka
terem živimo zdaj, prehitel, ker da
našnja doba zahteva boljše stroje.

V NOVOLESU so letos postavili 
novo žago za razrez bukovine in je
lovine, ki bo nadomestila dosedanji 
žagi v Soteski in Straži, žago v So
teski bodo poslej opustili in proiz
vodnjo preusmerili, «tra£ko žago pa 
so že leto«! ukinili. Manj zaposlenih 
v novi, povsem avtomatizirani žagi, 
ki. je zadnja beseda tehnike, bo po
slej m.red;ilo več, njihovo delo pa bo 
lažie. Novo žago so kupili v Angli
ji in Avstriji. Njena korist Je Se ▼  
tem, da je v neposredni bližini odra- 
tov, ki deske potrebujejo.

Prav taico je treba poudariti, da 
je podjetje rekonstruiralo tovarno 
vezanih pložč, v kateri »o postavili 
popolnoma novo linijo od luščilke 
do brusdlke, za kar so odšteli S 
mili jonov dinarjev. In kaj nudi no
va linija? čas proizvodnje vezanih 
plošč so na ta način zmanjšali 'za po
lovico. Ra<zen tega so po5.t«vili žer
jav za manipuliranje hlodovine za 
novo žago.

Vsekakor najbolj pomemben ob
jekt, ki so ga letos dobili v NOVO
LESU, je nova toplarna, edina indu
strijska toplarna na Dolenjskem. To 
je pravzaprav ljubljanska toplarna 
v malem in bo za normalno in vse 
večje delo v podjetju neprecenljive
ga pomena. Ker bo hkrati priključe
na še na javno <?mrežje, bo torej 
prestavljala koristno pridobitev tudi 
za občane tega predela novomeške 
občine, ki poslej bržkone ne bodo 
nikoli brez električne napetosti. NO- 
VOLES je tretje podjetje lesne in
dustrije v Sloveniji, ki ima svojo 
toplarno. Pred NOVOLESOM so tak 
objekt zgradili le v cerkniškem 
BRESTU in kamniškem STOLU.

Da je nova toplarna neprecenlji
va pridobitev, zgovorno pričajo po
datki. Odpade od štirih obratov — 
tovarpe vezanih plošč in drobnega 
pohištva, nove žage in tovarne stil
nega pohištva — bodo pokurili v 
kotlu, ki bo dajal paro in preko tur
bine tudi električno energijo.

Če bi povedali tako, kot to sporo
čajo v reklamah, bi rekli, da ima no
vost tri bistvene prednosti. Na ta 
način bodo rešili problem prevoza 
odpadkov in hkrati ne bodo ovirali 
proizvodnje. Pridobivali bodo last
no električno energijo, ne da bi bili 
popolnofrna odvisni od javnega o- 
mrežja. Z novimi napravami pa bo
do lahko tudi poljubno uravnavali 
tlak in teperaturo, kakršno bodo 
zahtevali v sušilnici, parilni jami, 
stiskalnioi in drugih napravah v o- 
braiih. Načrte za novo tovarno .i© 
naredil ljubljanski Elektroprojekt,

vse stroje pa so kupila v Zahodni 
Nemčiji v tovarnah, ki so v takih 
p osjih izkušene in uživajo dovolj slo
vesa. To sta bili firmi Siemens in 
Gmniool. Kajpak podjetje velikih na
kupov m  zmoglo z lastnim denar
jem. Del denarja je sicer dalo s*1* 
mo, toda ker je samo toplarna ve
ljala 6 milijonov dinarjev, so dobili 
mednarodni kredit. V eni izmeni 
bosta vsem strojem stregla samo 
dva delavca. Ročno nakladanje v 
kotlu bo odpadlo.

Razumljivo je, da je bila ta inve
sticija zares dobro pretehtana. Si
cer pa na to kaže že dejstvo, da je 
podjetje zanjo namenilo tudi del 
mednarodnega kredita. Ostali del 
posojila menarodne banke za obno
vo in razvoj pa je podjetje vložilo ▼  
modernizacijo ostalih obratov.

Tako torej stroški NOVOLES iz 
leta v leto postavlja vse več novih 
strojev, modernizira proizvodnjo in 
skuša delavcem kar najbolj olajšati 
delo. Pa ne sarno to, podjetje skrbi 
tudi za družbeni standard zaposle 
nih. V Straži so letos odprli nov o- 
t.roški vrtec odprtega tipa. Podjetje 
naravnost zgledno sodeluje s krajev
no skupnostjo in šolami v Vavti 
vasi. Soteski in Dolenjskih Toplicah. 
Nad šolo v Vavti vasi in podružnico 
v Soteski ima NOVOLES tudi pa
tronat.

T a k o  raste v nekoč majhni vasi 
danes pravi industrijski gigant. Vefii- 
ko dela opravi NOVOLES sam. Vse
ga kajpak ne bo zmogel. Pravijo, da 
upravičeno pričakujejo pomoč tudi

od družbene skupnosti. Dobra cest- 
na povezava z Novim mestom je živ
ljenjskega pomena za to pod je. je. 
Vsako pomlad namreč cesta zacvete, 
osni pritisk je omejen in podjetje 
zaradi slabe ceste izgubi ogromno 
denarja. Nasploh Je cesta Novo me
sto—Straža menda edina cesta I. 
reda v Sloveniji, na kateri je o^nd 
pritisk omejen na šest ton. •

Podjetje potrebuje tudi čimveč 
strokovnjakov. Manjka jih ne samo 
v NOVOLESU, ampak tudi v drugih 
novomeških podjetjih in drugod po 
Dolenjskem. Zato ni nič čudnega, da 
želi NOVOLES dobiti dva zazida’na 
načrta, da bi v Novem mestu in 
Straži naredil za svoje delavce sta
novanjski sosesKi.

25 let podjetja in 20 let samo
upravljanja sta prav primerni pri
ložnosti, da se podjetje ozre na pre
hojeno pot. Nihče več ne miSi. na 
težke začetke, na prve težave po 
osvoboditvi, na razdrobljene obrate 
in kopico drugih nevšečnosti, ki so 
zavirale razvoj in delo NOVOLESA. 
Le redko je priložnost, da se pod
jetje lahko pohvali s svojimi uspehi.
V petek, 23. oktobra, na slavnostni 
seji delavskega sveta, bo prava pri
lika, da sd bodo člani kolektiva de
jali: »Storili srno dobro delo, NO
VOLES postaja pomembno podjet
je ne samo v Novem mestu jn  novo
meški občini, ampak tudi na Dolenj
skem in v Sloveniji.« Z gore uspe
hov se bodo delavci za hip ozrl- na 
prehojeno pot. Nedvomno jim bo to 
dalo novih pobud za še večjo defiov- 
no prizadevnost.

Polnojarmenik v žagi Soteska: zdaj, ko je moderna žaga v Straži, bodo proizvodnjo y Soteski preusmerili. Pogled na stiskalnico v obratu veaamh plošč.

— hlodarka v novi straški žagi spada med najbolj  moderne stroje.Tračna žaga



Peč MINI 5000 kcal/h

Peč ALFA-POTEZ 
V  4500-9000 kcal/h 

e  Peč LIRA 7500 kcal/h 

Q  Peč ELEGANT 7500 kcal/h

© Elektro-termoakumulacijska peč 
ACEC 2,2 kW -  8 kW 
12400 kcal/h -  50500 kcal/h
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NAŠE PEČI LAHKO KUPITE

»ELEKTROTEHNA« -  Ljubljana
-  z vsem i svojimi prodajalnami

»GROSIST« — Gorica
-  z vsem i svojimi prodajalnami

»JEKLOTEHNA« -  Maribor
-  z vsem i svojimi prodajalnami

»JUGOTEHNIKA« -  Ljubljana
-  z vsem i svojimi prodajalnami

»KOVINOTEHNA« -  Celje
-  z vsem i svojimi prodajalnami

»MERCATOR« -  Novo m esto  -
-  z vsehii svojimi prodajalnami

»MERKUR« -  Kranj .
-  z vsem i svojimi prodajalnami v Sloveniji

»NANOS« -  Postojna
-  z vsem i svojimi prodajalnami

»PREHRANA« -  Ljubljana
-  Supermarket na Ajdovščini

»SOČA« -  Koper
-  z vsem i svojimi prodajalnami

»TEHNO-MERCATOR« -  Celje
-  z vsem i svojimi prodajalnami EPS — Gospodarski vestnik



ODBOR ZA KADRE

GP OBNOVA —  Ljubljana
TITOVA 39

r a z p i s u j e

ZA LETO 1970/71
naslednje štipendije:

I. za študente fakultete:
1. FAGG — oddelek za gradbeništvo, 3. ali 

4. letnik — 5. štipendij
2. strojne fakultete, 3. ali 4. letnik — ener

getske smeri — 1 štipendija
3. pravna fakulteta, 3. ali 4. letnik — 1 šti

pendija
4. ekonomska fakulteta, 3. ali 4. letnik — 

2 štipendiji

II. za srednje šole:
1. gradbena srednja šola, 3. ali 4. letnik — 

15 štipendij
2. ekonomska srednja šola, 4. letnik — 3 šti

pendije.

III. gradbena delovodska šola
— 5 štipendij.

Kandidati naj pismene prošnje oddajo na upravi 
podjetja, Ljubljana, Titova 39, do 31. oktobra 1970. 
Prošnji mora biti priloženo potrdilo o dosedanjem 
učnem uspehu.

ZAVAROVALNICA SAVA 

poslovna enota NOVO MESTO

r a z p i s u j e  

prosto dtelovno mesto

zavarovalnega zastopnika 
za zastop Straža-Bršlin

Prednost ima prosilec s srednjo izobrazbo. Prošnji 
je treba priložiti zdravniško spričevalo, iz katerega 
je razvidno, da je kandidat sposoben za terensko 
delo. Razpis velja do zasedbe delovnega mesta.

»TEHNOGRADNJE«, proizvodnja grad
benega materiala s .  o. p. o., Sevnica

o b j a v l j a  prosto delovno mesto

KV -  žagarja na polnojarmeniku
P o g o j i :  KV delavec z izpitom za polnojarmenik 
in s potrdilom o preizkusu znanja iz snovi varstva 
pri delu. Osebni dohodki po pravilniku o delitvi OD. 
Pismene prijave z dokazili sprejemajo »Tehno- 
gradnje« Sevnica — komisija za kadre, sedež Boštanj.

LIKVIDACIJSKA KOMISIJA

DOMA OSKRBOVANCEV 
TRŽIČ
PRF SKUPŠČINI OBČINE TRŽIČ

r a z p i s u j e
po sklepu 5. redne seje obeh zborov skupšči
ne občine Tržič, ki je bila dne 26. septem
bra 1969

JAVNI NATEČAJ
za odprodajo nepremičnega premoženja 
bivšega Doma oskrbovancev Tržič

1. STAVBA — bivši Dom oskrbovancev 161.724.— din 
Tržič, Ravne št. 8

2. GOSPODARSKO POSLOPJE 
oboje na zemljišču pare. št. 922, 
k. o. Sv Ana

3. STANOVANJSKA HIŠICA 
prej skladišče, na delu pare. št. 923, 
k. o. Sv. Ana

4. SUŠILNICA PERILA S KLETMI
5. STAVBA ZA ŽGANJEKUHO
6. LOPA IN KOZOLCI 

na zemljišču pare. št. 919/2

34.205,— din

11.165.— din

4.615,— din 
2.174.— din 
5.612.— din

219.495.— din

7. OHIŠNICA — ZEMLJIŠČE
del pare. št. 919/2, št. 923 in št. 922, 
k. o. Sv. Ana, v izmeri cca 1.000 m2 
a 6.— din

Javni natečaj se bo izvedel z zbiranjem pismenih 
ponudb.
Ponudbe je treba poslati v zapečateni ovojnici na 
naslov: Skupščina občine Tržič, likvidacijska komi
sija Doma oskrbovancev Tržič, s pripisom: »Za na
tečaj za odprodajo premoženja bivšega Doma oskr
bovancev Tržič« najkasneje do 3. novembra 1970, do
8. ure. Ponudbe, ki bi prispele po tem roku oziroma 
bodo oddane po tem roku na pošto, ne bodo upo
števane. Ponudbe bo odprla in javno pregledala li
kvidacijska komisija dne 3. novembra 1970 ob 8. uri 
v veliki sejni dvorani zgradbe skupščine občine Tr
žič, Tržič, Trg svobode št. 18. Odpiranju ponudb 
ponudniki lahko prisostvujejo.
Natečaja se lahko udeleže fizične in pravne osebe. 
Fizične osebe se opozarjajo glede ponudb za nakup 
stanovanjske hiše na določbe 2. člena zakona o na
cionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih zemljišč 
(Uradni list SFRJ št. 52/58).
Ponudba se lahko glasi:
a) za vsa poslopja in ohif.nico — zemljišče skupaj. 
Ugodnejši ponudnik je tisti, ki ponudi višjo ponud
beno ceno.
Ponudba mora vsebovati:
a) podatke o ponudniku (priimek in ime, bivališče, 
poklic itd.)
b) znesek, ki bi ga ponudnik plačal 
Udeleženci javnega natečaja morajo ponudbi za na
kup nepremičnin priložiti potrdilo o vplačani var
ščini. .
Višina varščine znaša 20.000,00 Ndin. Varščina se na
kaže na račun sredstev likvidacijske komisije Doma 
oskrbovancev Tržič pri SDK Tržič.
Varščino udeleženec natečaja izgubi v korist sred
stev, če odstopi od ponudbe, ko je v natečaju že 
uspel. •*
Udeležencu, ki uspe na natečaju, se bo vplačana 
varščina upoštevala pri plačilu izlicitirane kupnine. 
Ostalim udeležencem pa bo varščina vrnjena.
Rok za izplačalo izlicitirane kupnine je 30 dni po 
podpisu pogodbe.
Vse stroške v zvezi s prepisom lastninske pravice 
(davek na promet nepremičnin in pravic, stroški 
sodnega postopka, odmera ohišnice itd.) plača tisti, 
ki bo pridobil lastninsko pravico.
Interesenti dobe potrebne podatke pri razpisovalcu 
tega natečaja.

IZBRALA JE OKNO JELOVICA BS H  M  Š  S  f i  S  M

poslovodje
za prodajalno »Market«, Kristahova cesta, in G G G  G  G G G G

ELRA ELRA ELRA ELRA ELRA ELRA ELRA ELRA

o b j a v l j a  
delovno mesto

prodajalca
v prodajalni »Market«, Kristanova cesta

2 nekvalificiranih delavcev
za prodajalno »Gorjanci« v Šentjerneju in 
»Oprema« — Novo mesto.

POGOJI:
za delovno mesto poslovodje se zahteva, da je 
kandidat visoko kvalificiran trgovski delavec s pe
timi le ti prakse ali kvalificiran trgovski delavec 
z 8 leti prakse.
Za delovno mesto prodajalca se zahteva končana 
poklicna šola, za delovni mesti nekvalificiranega 
delavca pa.končana osnovna šola.
Prijave je treba poslati v 8 dneh po objavi.
Za delovna mesta je določano poskusno delo.

O B V E S T I L O

Oddelek za upravnopravne zadeve  
občinske skupščine Novo m esto

o b v e š č a  občane, da se je .

referat za prometno varnost, referat 
za registracijo motornih in priklopnih 
vozil ter evidenco voznikov preselil 
iz zgradbe UJV v Jerebovi ulici v 
prostore Zavoda za požarno varnost 
(Gasilski dom) ob Cesti herojev.

Telefonska številka 21-884 ostane nespremenjena.
Potrebne tiskovine za registracijo motornega ali 
priklopnega vozila so na voljo občanom pri refe
ratu za promet in komisiji za tehnične preglede 
motornih vozil pri SGP PIONIR, tiskovine za pri
pustitev k izpitu za voznika motornega vozila pa 
tudi pri Avto-moto društvu ob Ljubljanski cesti.

Ohiga/iut —
PODJETJE ZA IZOF.AVO OBLAČIL 

CELJE, Stanetova 17

ZA JESEN IN ZIMO

vam iz svoje kolekcije 
priporočamo

MOŠKE, DAMSKE IN OTROŠKE 
KONFEKCIJSKE ARTIKLE
po ugodnih cenah in zadnji modi

Tudi vi lahko nabavite naše  stavbno pohištvo v 
maloprodajni trgovini »Jelovica« v Škofji Loki in 
v poslovalnicah z gradbenim materialom »Smre
ke« Maribor, »Slovenijales« Ljubljana, »Lesnine« 
Ljubljana, »Gramex« Ljubljana. »Potrošnik« Mur
ska Sobota, »Murka« Lesce in »Izbira« Ptuj.

DOLENJKA
trgovsko podjetje na debelo in drobno 
NOVO MESTO

sodobna
ekonomična

plinski
kataliticna

peč
r a z p i s u j e  
prosto delovno mesto 1 11 r| 1



Sr-
.

D B H
NOVO MESTO

80
NAGRAD!
DOLENJSKA
BANKA
IN HRANILNICA 
NOVO MESTO

JE NAMENILA SVOJIM VARCEVALCEM

NAGRADIMO
ŽREBANJE
v katerem sodelujejo varčevalci vezanih hra
nilnih vlog in deviznih računov, ki so ali bodo 
vložili na hranilno knjižico ali devizni račun 
pri banki do 30. 11. 1970 najmanj 2.000 din na' 
odpovedni rok nad eno leto:

hranilne vloge sprejemamo:

— na sedežu banke v Novem mestu, Trdi* 
nova 2

— pri podružnici Krško
— pri ekspoziturah Metlika in Trebnje
— pri vseh poštah na območju banke
— pri kmetijskih zadrugah: Novo mesto, Me- 

t!ika. Trebnje Žužemberk ter Agrokombi
nata Krško

Vloge na devizne račune sprejemamo;
— na sedežu banke v NoVem mestu
— pri podružnici Krško

Pri žrebanju dobi vsak vlagatelj toliko žreb- 
nih listkov, kolikokrat izpolnjuje pogoj, ven
dar je lahko samo enkrat nagrajen. •' ,

Nagrade so:

1 osebni avtomobil »Austin-IMV 1300«
1 motorna kosilnica »Alpina«
5 mopedov »TOMOS«
1 motorna žaga »Stahl«
1 pralni stroj »Gorenje«
1 televizor »Orion«
1 šivalni stroj »Mirna«
2 hladilnika kapac. 80 1 
5 fotoaparatov »Zorki«

10 brivskih aparatov »Iskra«
10 likalnikov na paro »Rowenta«
42 stenskih ur

2rebanje bo dne 14. 13. 1970 v prostorih banke.

Nagrade so namenjene morda tudi vam, zato — če 
še niste — postanite in ostanite varčevalec DOLENJ
SKE BANKE IN HRANILNICE NOVO MESTO.

::::•:
S

KMETIJSKA ZADRUGA 
LOŠKI POTOK

r a z p i s u j e  

JAVNO DRAŽBO
naslednjih rabljenih osnovnih sredstev:

tovorni avtomobil TAM 4500, 
moped v voznem stanju 
motorna slamoreznica »Zmaj«, 
kosilnica BČS, 
trosilec gnojil, 
parni kotel (z okvaro) 
bakreni destilacijski kotli 
drobilec peska in šupa, 
razni manjši stroji in orodje.

Javna dražba bo v soboto, 21. 10. 1970, ob 9. uri 
za družbeni sektor, za zasebni sektor pa ob 10. uri. 
Vsa pojasnila o javni dražbi lahko dobite v ko
merciali zadruge.

STEŽE 
^  OBISKALI

Ftaelfa

POSTREŽBO?
Trgovsko podjetje na veliko in malo

KRKA, BREŽICE
v a b i

v preurejeno poslovalnico

POSTREŽBA,- ki je delno samoizbima trgovina in 
lahko v njej kupite vse vrste tekstilnega blaga, 
galanterijo, žensko, moško in otroško konfekcijo, 
pohištvo, gospodinjske aparate, steklo, porcelan, 
radijske in televizijske sprejemnike, železnino, grad
beni material in drugo.
Delavcem in uslužbencem vseh sektorjev, upoko
jencem, kmetom in obrtnikom nudimo v POSTRE
ŽBI na 24-mesečni kredit TELEVIZIJSKE sprejem
nike Elektronske industrije Niš.
Spoštovani potrošniki, če ste v Brežicah, ne poza
bite si ogledati poslovalnice POSTREŽBA trgovskega 
podjetja KRKA, Brežice!
Pričakuje vas in se priporoča kolektiv!

::
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BELOKRANJSKA TRIKOTAŽNA 
INDUSTRIJA

BETI —  Metlika

r a z p i s u j e  
JAVNO PRODAJO

gradbenih parcel na Cankar
jevi cesti v Metliki

Predmet prodaje so gradbene parcele pare. št. 
2264/10 v velikosti 760 kvad. m., pare. št. 2264/11 
v velikosti 710 kvad. m., pare. št. 3264/12 v velikosti 
864 kvad. m., in 2264/13 v velikosti 705 kvad. m. 
Javne prodaje se lahko udeležijo samo delavci 
podjetja BETI.
Izklicna cena za kvadratni meter je 15,00 din in 
17,00 din. Interesenti morajo pred nakupom po
ložiti 10-odstotno varščino.
Javna prodaja bo v torek, 27. oktobra 1970, ob 
10. uri dopoldan.

I S K R A

TOVARNA USMERNIŠKIH NAPRAV, 
NbV0 MESTO -  V ZP ISKRA, KRANJ

r a z g l a š a  
prosto delovno mesto

kontrolorja transformatorjev
Pogoji in področje dela:
KV elektramehanik, m  dolo na transformatorjih 
Osebni dohode* po pravilniku o OD tovarne. Na
stop službe tak<«j. Pismene vloge je treba oddaji 
do 30. oktobra 1970, ali pa se osebno zglasiti r  
splošnem sektorju.

» • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • A «

KMETIJSKO IN TRGOVSKO PODJK1.IK

Vab/
BREZICE

Od 1. OKTOBRA, je v nekdanji 
poslovalnici »Obrtnik« v Brežicah. 
C esta prvih borcev 6 
(telefon: 72-289), o d p r t a

CVETLIČARNA,
ki je bogato založena:

0  z rezanim .cvetjem in lončnicami 
9  s cvetličnimi semeni in gomolji 
0  a vsemi potrebnimi sredstvi in dodatki za vzgojo 

in nego cvetja 
0  z raznim priborom in pripomočki 
še  posebej obveščamo, da sprejemamo naročila:
0  za izdelavo vencev in^šopkov ,
0  zq aranžerske usluge, dekoracijo in oskrbo po

slovnih prostorov ter stanovanj 
Za obisk, naročila in nakup se priporoča kolektiv 
CVETLICARNE!

TRGOVSKO PODJETJE

»LJUDSKA POTROŠNJA«
BREŽICE

o b v e š č a  potrošnike, da 
je odprlo v Brežicah v stavbi 
poleg Turist hotela nov

SALON POHIŠTVA
Na 1000 m2 razstavnega in prodajnega prostora si 
lahko ogledate vso obširnost zaldg pohištva in opre
me, ki bo zadovoljila vsako željo in vsak okus.
Za ogled in nakup se priporoča trgovsko podjetje 
»LJUDSKA POTROŠNJA« BREŽICE.

MODNA KONFEKCIJA »KRIM« 
OBRAT NOVO MESTO

p o t r e b u j e

VEČ KROJAČEV,
kvalificiranih in polkvalificiranih

Osebni dohodek od 800 do 1.200 din. Oglas velja do 
zasedbe delovnih mest.

GIMNAZIJA v  NOVEM MESTU

r a z p i s u j e  
prosto delovno mesto

TAJNIKA GIMNAZIJE

Kandidati za to mesto morajo iapolnjevat-i naslednje
pogoje:

1. da imajo ustrezno višjo ali srednjo izobrazbo 
upravne, administrativne smeri,

2. da imajo 5 let delovnih izkušenj v vodenju 
upravno-administrativnih poslov,

3. da so zmožni opravljati naloge na širšem pod
ročju dela tajnika šole.

Kandidati naj predložijo prijave z dokumentacijo
(spričevalo o končanih šolah, kratek življenjepis)
Svebu gimnazije, Novo mesto, Cesta herojev 5.
Roik za prijavo je 15 dni po dnevu Objave.

KMETIJSKA ZADRUGA TREBNJE

r a z p i s u j e

LICITACIJO
aa prodajo odvečnih osnovnih sredstev dne 
30. 10. 1970 ob 7. uri na Veliki Loki in ob 
10. uri v Trebnjem.

Na licitaciji bodo prodana naslednja osnovna 
sredstva:

&io in dvoosne prikolice — plugi — izktopnlniki za 
krompir — sejalnice — škropilnice — pulialnik — 
avtomobil TAM 4500 — kozolec dvojnik in druga 
drobna oprema.

Vsak četrtek

DOLENJSKI UST



[ 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, 11.00, 12.00,
15.00, 18.00, 19.30, m ob 22.00. Pi
san  glasbeni spored od 4.30 do 
8.C0.

■  PETEK, 23. OKTOBRA: 8.10 
Operna m atineja ; 9.35 Pesmi in 
plesi jugoslovanskih narodov; 10.15 
Pri vas dom a; 11.00 Poročila — 
T uristični napotki za tu je  goste;
12.30 K m etijski nasveti — Ale
ksander Šiftar: Priprava zemlje 
za tra to ; 12.40 Od vasi do vasi;
13.30 P riporočajo vam . . 14.35 
Naši poslušalci čestita jo  in po
zdravljajo; 15.30 N apotki za tu r i
ste; 16.00 Propagandni vrtiljak;
17.10 Človek in zdravje; 18.50 Og
ledalo našega časa; 19.00 Lahko 
noč, otroci! 19.15 Minute z ansam 
blom  Henčka B urkata; 20.00 20 
le t Slovenskega okteta; 20.30 
»Top pops 13«; 22.15 Besede in 
zvoki z logov dom ačih.

■  SOBOTA, 24. OKTOBRA: 8.10 
Glasbena maUneja; 9.35 Melodije 
s  pop ansam bli; 10.15 Pri vas do
m a; 11.00 Poročila — T uristični 
napo tk i za tu je  goste; 12.30 Km e
tijsk i nasveti — inž. F ranjo Jur- 
har: Pomen gozdne vegetacije na 
klim o; 12.40 Igrajo  m ajhni an 
sam bli; 13.30 P riporočajo vam . . . ;
14.30 Igram o za p rije tno  razpolo
ženje; 15.30 Glasbeni intermezzo;
16.00 Propagandni v rtiljak ; 16.40 
Dobim o se ob isti uri; 17.10 Gre
m o  v kino; 18.45 S knjižnega t r 
ga; 19.00 Lahko noč, otroci! 19.15 
M inute z ansam blom  Borisa F ran 
ka; 20.00 »Nove melodije«; 22.20 
Oddaja za naše izseljence.

■  NEDELJA, 25. OKTOBRA: 
6.00—8.00 Nobro jutro! 8.05 »Ve
seli tobogan«; 9.05 Srečanje v s tu 

diu 14; 10.05 Še pom nite, tovari
ši . :  . N. Popelj: V Berlinu; 10.25 
Pesmi borbe in  dela; 10.45—13.00 
Naši poslušalci čestita jo  in po
zdravljajo — vmes ob 11.00 Po
ročila — Turistčni napotki za tu 
je  goste; 13.30 N edeljska repor
taža; 13.50 Z ansam bli po Slove
niji; 14.30 H um oreska tega tedna
— H. W Richter: Konec obdobja
I.; 16.00 Deset m inu t za EP; 17.30 
R adijska igra — Evald Flisar: 
»Vojaki ob koncu vojne«; 19.00 
Lahko noč, otroci! 19.15 Glasbene 
razglednice; 20.00 »V nedljo  zve
čer«; 22.20 Plesna glasba.

■  PONEDELJEK, 26. OKTO
BRA: 8.10 Glasbena m atineja ; 9.20 
Cicibanov svet; 10.15 Pri vas do
ma; 11.00 Poorčila — T uristiftji 
napotki za tu je  goste; 12.30 Kirte- 
tijsk i nasveti — Inž. Jože Šilc: 
Izboljšanje m etod p reskušanja  no
vih so rt poljščin; 12.40 M ajhen 
koncert pihalnih orkestrov; 13.30 
Priporočajo vam . . .; 14.35 Naši 
poslušalci čestita jo  in pozdravlja
jo; 15.30 Glasbeni intermezzo; 16.00 
Propagandni vrtiljak ; 17.10 Pone
deljkovo glasbeno popoldne; 18.15 
»Signali«; 19.00 Lahko noč, otroci!
19.15 M inute z ansam blom  Mihe 
Dovžana; 20.00 Stereofonski operni 
koncert; 21.00 »Kdor prodre  v bi
stvo m oje um etnosti, bo rešen be
de . .«; 22.15 Za ljubitelje  jazza.

■  TOREK, 27. OKTOBRA: 8.10 
G lasbena m atineja; 10.15 Pri vas 
doma; 11.00 Poročila — T uristični 
napotki za tu je  goste; 12.30 K m e
tijsk i nasveti — Dr. Jože Rihar: 
Delo in program  Zavoda za čebe
larstvo; 12.40 Priljubljene tu je  po
pevke; 13.30 Priporočajo vam . . .;
14.40 M ladinska oddaja: »S k ita ro

TELEVIZIJSKI
SPORED

NEDELJA, 25. septem ber

9.00 MADŽARSKI TV PREGLED 
(Pohorje, Plešivec) (Beo
grad)

9.36 PTUJSKI FESTIVAL NA
RODNO ZABAVNE GLASBE 
(L jubljana)

10.05 KMETIJSKA ODDAJA (B e
ograd)

10.50  ̂ MOZAIK (L jub ljana;
10.55 OTROŠKA MATINEJA: 

B ratovščina sinjega galeba, 
Skrivnosti m orja  (L jub lja 
na)

11.50 TV KAŽIPOT (L jubljana)
12.00 JUGOSLAVIJA, DOBER DAN

— inform ativno zabavna od- 
” da ja  za delavce v tu jin i (do

12.45) (Zagreb)
. . . .  M ESTECE PEYTON — se

rijsk i film  (L jub ljana )
17.30 SVETOVNO PRVENSTVO V 

GIMNASTIKI — ženske p ro 
s to  — prenos v barvah 
(JR T ) (L jubljana)

19.50 CIKCAK (L jublj;uia)
20.00 TV DNEVNIK -L jub ljana)
20.30 3-2-1 (L jubljana)
20.35 HUMORLSTCNA ODDAJA 

(Zagreb)
21.35 GODALA V RITMU (JRT) 

L jubljana)
21.55 ŠPORTNI PREGLED (JRT)
22.25 SVETOVNO PRVENSTVO V 

GIMNASTIKI (Ljubi j a n a )
23.06 POROČILA (LjuDljana)

DRUGI SPORED:
20.00 TV DNEVNIK (Zagrob)
21.00 SPORED ITALIJANSKE TV

PONKDEIJEK, 26. septem bra

9.35 TV V ŠOLI (Zagreb) «
10.30 NEMŠČINA (Zagreb)
10.46 ANGLEŠČINA (Zagreb)
11.00 OSNOVE SPLOŠNE 1ZO 

BRAZBE (B eograd)
14.45 TV V SOLI — ponovitev 

(Zagreb)
15.40 NEMŠČINA — ponovitev 

(Zagreb)
15.55 ANGLEŠČINA — ponovitev 

(Zagreb)
16.10 FRANOOŠCINA (Beograd)
17.00 MADŽARSKI TV PREGLED 

(Pohorje, Pleši vec) (Beo
grad)

17.15 OBZORNIK (L jubljana)
17.30 SVETOVNO PRVENSTVO V 

GIMNASTIKI: moški pro 
sto  — prenos v barvah 
(JR T) (L jubljana)

19.50 CIKCAK (L jubljana)
20.00 TV DNEVNIK (L jubljana)
20.35 SVETOVNO PRVENSTVO V 

GIMNASTIKI -  mofcki pro 
sto  — nadaljevanje (JRT) 
(L jubljana)

22.00 POSNETEK NEVVVORŠKE- 
GA KONCERTA OB 25-LET- 
NICI OZN (L jubljana)

23.00 POROČILA (L jubljana)

DRUGI SPORED:
20.00 TV DNEVNIK (Zagreb)
21.00 SPORED ITALIJANSKE TV

TOREK. 27. septem bra

9.35 TV V ŠOLI (ZaRreb)
10.40 RUŠČINA (Zagreb)
11.00 OSNOVE SPLOSNE IZO 

BRAZBE (Beograd)
14.35 TV V ŠOLI -  ponovitev 

(Zagreb)
15.25 RUŠČINA — ponovitev (do

15.45) (Zagreb)
16.00 SVETOVNO PRVENSTVO V 

GIMNASTIKI — finale žensk
— prenos v barvah (JRT) 
(L jubljana)

18.00 MALA LUPINICA — nada
ljevanje In konec (L jub lja 
na)

18.20 OBZORNIK (L jubljana)

18.35 O NAŠEM GOVORJENJU 
(L jubljana)

10.00 NEGA TELESA. 'L jub ljana )
19.20 CIKCAK (L jubljana)
19.30 TV DNEVNIK (L jubljana)
19.55 3-2-1 Ljubljana
20.00 SVETOVNO PRVENSTVO V 

GIMNASTIKI — finale m o
ški — prenos v barvah 
(JR T) ( l ju b i  Jana)

22.45 POROČILA (L jubljana)

DRUGI SPORED:

18.00 KRONIKA (Zagreb)
18.15 OD ZOR ES DO MRAKA (B e

ograd)
18.46 PROPAGANDNA ODDAJA — 

(Zagreb)
18.50 TV POSTA (B eograd)
19.20 TV PROSPEKT (Zagreb)
19.30 TV DNEVNIK (do 20.00) 

(Zagreb)
21.00 SPORED ITALIJANSKE TV

SREDA, 28 .. oktobra

9.35 TV V ŠOLI (Zagreb)
11.00 OSNOVE SPLOŠNE IZO

BRAZBE (B eograd)
11.30 ODDAJA ZA PROSVETNE 

DELAVCE (Beograd)
16.15 MADŽARSKI TV PREGLED 

(Pohorje, Plešivec do 16.30) 
(Beograd)

16.45 ZAKLAD KAPITANA PA- 
RANGALA — (L jubljana)

17.25 OBZORNIK (L jubljana)
17.30 Moskva: NOGOMET SZ : 

JUGOSLAVIJA (TV Beograd)
18.15 PROPAGANDNA ODDAJA — 

(L jubljana)
18.28 NADALJEVANJE NOGO

METNEGA PRENOSA (TV
— Beograd)

19.15 MOZAIK (L jubljana)
19.20 MIiADI OB JUBILEJU OZN 

(L jubljana)
19.50 CIKCAK (L jubljana)
20.00 TV DNEVNIK (L jubljana)
20.30 3-2-1 (L jubljana)
20.35 TEH  NAŠIH PETDESET 

LET (L jubljana)
 FLAVIO AMBROSETTI NA

MEDNARODNEM JAZZ FE 
STIVALU V LJUBLJANI — 
(L jubljana)

 POROČILA (L jubliana) *

DRUG SPOREb:
20.00 TV .DNEVNIK (Zagreb)
21.00 SPORED ITALIJANSKE TV

ČETRTEK, 29. oktobra

9.35
10.30
10.45 11.00
14.45

15.40

15.55

16.10

16.50

17.10
17.25

17.50

18.20
10.00
19.05

19.2

19.50 
20.00 
20.30 
20.35

TV V ŠOLI (Zagreb) 
NEMŠČINA t Zagreb) 
ANGLEŠČINA (Zugreb) 
FRANOOŠCINA (Zagreb)
TV V ŠOLI — ponovitev 
(Zagreb)
NEMŠČINA — ponovitev — 
(Zagreb)
ANGLEŠČINA — ponovitev 
(Zagreb)
OSNOVE SPLOŠNE IZO
BRAZBE (do 6 40) (Beo
grad)
MADŽARSKI TV PREGLED 
(P ohorje , PlešWec do 17.05) 
(Beograd)
OBZORNIK (L jubljana) 
KONFERENCA ZKJ (Beo
grad)
VESELI 'TOBOGAN: Zagor
je — II. del (L jubljana) 
KRATEK FILM (L jubljana) 
MOZAIK (L jubljana) 
ENKRAT V TEDNU (L jub 
ljana)

DOKTOR V H IŠI serij- 
ska oddaja (Beograd) 
CIKCAK (L jubljana)
TV DNEVNIK (L jubljana)
3 21  (L jubljana)
PREGLED DELA KONFE
RENCE ZKJ — (Beograd)

po svetu«; 15.30 Glasbeni in te r
mezzo; 16.00 Propagandni vrtiljak ;
18.15 V torek na svidenje! 19.00 
Lahko noč, otroci! 19.15 M inute z 
ansam blom  V alterja Skoka; 20.00 
Prodaja lna m elodij; Ji0.30 Od p re 
m iere do prem iere; 21.30 Lahka 
glasba slovenskih avtorjev.

■  SREDA, 28. OKTOBRA: 8.10 
O perna m atineja; 9.20 Iz glasbe
n ih šol; 10.15 Pri vas doma; 11.00 
Poročila — Turistični napotki za 
tu je  goste; 12.30 K m etijski n a 
sveti — Dr. Jože Ferčej: Ali je  
važnejša kakovost živine ali sm o
trnost reje; 13.30 Priporočajo vam 
. . .; 14 35 Naši poslušalci čestita 
jo  in pozdravljajo; 15.30 Glasbeni 
intermezzo; 16.00 Propagandni v r
tiljak ; 17.10 Jezikovni pogovori;
18.15 Popularne skladbe iz jugo
slovanske simfonične glasbe; 19.00 
Lahko noč, otroci; 19.15 G lasbene 
razglednice; 20.00 Sim fonični kon
cert o rkestra  RTV Ljubljana; 22.15 
S festivalov jazza.

■  ČETRTEK, 29. OKTOBRA:
8,10 G lasbena m atineja; 10.15 Pri 
vas doma; 11 00 Poročila — T uri
stični napotki za tu je  goste; 12.30 
K m etijski nasveti — Dr. Lojze 
H rček: Virusne bolezni vinske t r 
te; 12.40 Dvajset m inut z o rkest
rom  Peter Walden; 13.30 Priporo 
čajo  vam . . .; 14.10 Pesem iz m la 
dih grl; 1.5.30 Glasbeni intermezzo;
16.00 Propagandni v rtiljak ; 17.10 
Operni koncert; 18.15 Popevke za 
vas; 19.00 Lahko noč, otroci; 19.15. 
M inute z ansam blom  Atija Sossa; 
20.CĐ Četrtkov večer domačih pes
m i in napevov; 21.00 Večer s slo 
venskim pesnikom  Lojzetom K ra 
karjem : 22.15 Iz angleške sim fo
nične glasbe 20. s to le tja .

21.35 A. J. Cronin: PRIM ERI dr. 
FINLAYA — serijski film 
(L jubljana)

22.25 BEETHOVNOVA SIMFONI
JA — II . (L jubijana)

. . . .  POROČILA (L jubljana)

DRUGI SPORED:
17.20 POROČILA (Zagreb)
17.30 KRONIKA (Zagreb)
17.45 PROPAGANDNA ODDAJA — 

(Zagreb)
17.50 DALJNOGLED (Beograd)
18.30 NARODNA GLASBA (S kop

je)
19.00 PROPAGANDNA ODDAJA — 

(Zft^rd))
19.06 TEHNIČNI NASVETI (Za

greb) „
19.20 DOKTOR V H IŠI (Zagreb)
19.50 TV PROSPEKT (Zagreb)
20.00 TV DNEVNIK (Zagreb)
21.00 II . SPQRED ITALIJANSKE 

TV

PETEK, 30. oktobra

9.30 TV V ŠOLI (Zagreb)
11.00 ANGLEŠČINA (Beograd)
14.15 TV V ŠOLI Zagreb)
15.40 OSNOVE SPLOŠNE IZ O

BRAZBE (Beograd)
16.16 MADŽARSKI TV PREGLED 

(Pohorje, Plešivec do  16.30)
(Beograd)

17.00 OBZORNIK m POROČILO 
Z ZASEDANJA ZKJ — Lj. 
Beograd

17.50 BRATOVŠČINA SINJEGA 
GALEBA -  II. del (L jub 
ljana)

18.20 FILM (L jubljana)
18.30 GLASBA ZA STARO IN 

MLADO (B eograd)
19.00 MOZAIK (L jubljana)
19.05 V SREDIŠČU POZORNOSTI: 

Naš prispevek k skupnim  
naporom  ob I. konlerenci 
ZKJ (L jubljana)

19.45 CIKCAK (L jubljana)
20.00 TV DNEVNIK (L jubljana)
20.30 3-2-1 (L jubljana)
20.35 VREMENAR -  am eriški 

film (Ljubljana*
22.35 POROČILA (L jubljana)

BOSCHEVE SKRINJE 
ZA GLOBOKO 
ZMRZOVANJE

DRUGI SPORED:

17.50 TRAPOLLO 'IH  ?3 — Odda
ja  TV L jubljana (Zagreb)

18.30 GLASBENA ODDAJA (Beo
grad)

19.00 PROPAGANDNA ODDAJA — 
(Zagreb)

19.05 MOZAIK (Sarajevo)
19.50 TV PROSPEKT (Zagreb)
20.00 TV DNEVNIK Zagreb)
21.00 SPORED ITALIJANSKE TV

SOHOTA, 31. oktobra

9.35 TV V ŠO U  Zagreb)
11.00 OSNOVE SPLOSNE IZO

BRAZBE (Beograd)
11.30 ODDAJA ZA PROSVETNE 

DELAVCE (Beograd)
16.55 OBZORNIK 'L jub ljana )
17.00 PO DOMAČE S ŠTIRIM I 

KOVAČI (L jubljana)
17.25 IVANHOE -  serijski film 

(L jubljana)
17.50 DRŽAVNO PRVENSTVO V 

KOŠARKI — Srečanje R ad
nički : Lokom otiva (Beogr.)

18.25 MOZAIK (L jubljana)
18.35 NADALJEVANJE KOŠARKE 

( Beograd)
19 20 S KAMERO PO SVETU: 

Ritem Afrike, (L judje z ro 
ba Sahare) (L jubljana)

20.00 TV DNEVNIK (L jubljana)
20.35 PARADA NAJBOLJŠIH — 

po svetovnem prvenstvu v 
gim nastiki (L jubilana)

21.30 SKRIVNOSTI MORJA -  do
kum entarna serija  (L jub lja 
na)

21.55 NEPREMAGLJIVI -  se r ij
ski film (L jubljana)

22.45 TV KAŽIPOT (L iub’jana)
23.05 POROČILA (L jubljana)

DRUGI SPORED:

20.00 TV DNEVNIK (Zagreb)
21.00 SPORED ITALIJANSKE TV

Nemška firma Bosch iz
deluje skrinje velikosti 260,
330 400 in 500 litrov. Skri
nje so na voljo za devizno 
plačilo pri Avtotehni v 
Ljubljani na Titovi cesti 
25, kjer vam bodo radi da
li tudi vsa nadaljnja po
jasnila.

Zakaj pravzaprav hladi
mo oziroma zmrzujemo 
živila? To delamo zato, 
ker živila hitrO izgubijo 
hranilno vrednost in okus 
ali postanejo celo neužitna.
Mleko je na primer v vro
čih dneh v nekaj urah ki
slo, meso neužitno, zele
njava pa ovene. To, seve
da povzroča škodo, sla
ba hrana pa tudi ogroža 
naše zdravje. Na živilih 
pogosto niti ne opazimo, 
da Š?S našemu zdravju že 
nevarna, kajti ko začno 
razpadati, še niso spreme
nila niti barve niti okusa.
2ivila lahko pred kvarje
njem zaščitimo s primerno temperaturo, 
to je s hlajenjem. Znanstvene raziskave 
so pokazale, da je potrebno hladiti pred
vsem lahko prebavljivo hrano. Pri tem 
pa je zelo važno da pravilno hlajenje one
mogoča kvarjenje živil, ne da bi pri tem 
spremenilo njihove naravne lastnosti.

Nekdanji nači'ni konzerviranja živil so 
bili sušenje, prekajevanje, soljenje, slaje- 
nje, vlaganje v kisle tekočine, novejši na
čin pa steriliziranje in pasteriziranje. Za
radi takih načinov konzerviranja živila ni
so imela nič slabšega okusa, nasprotno, 
prekajevanje ali vlaganje v sladkor je še 
poplemenitilo okus živila, prvotne lastno
sti živila pa so na tak način konzer
viranja bistveno spremenile in celo izgu
bile.

Edini način konzerviranja,-pri katerem 
ostanejo pryotne lastnosti živila skorajda 
nespremenjene, je zmrzovanje, to je shra
njevanje živil pri bolj ali manj nizkih tem
peraturah. Hlajenje živil ni nič novega, 
to so poznali že praljudje, ko so hranili 
živila v hladnih jamah. Pozneje so ljudje 
uporabljali v ta namen naravni ali umetni 
led, ki so ga polagali v hladilne omare, da 
so tako ohranili živila dalj časa sveža. Taki 
so prvi začetki hlajenja živil v gospodinj
stvih.

Medtem je razvoj hlajenja naredil velik 
korak naprej h globokemu hlajenju, to je 
k hlajenju pod —20° Celzija. S tem je bi'lo 
doseženo trajno konzerviranje hrane z 
zmrzovanjem.

Globoko 'hlajenje, ki ima svoj začetek 
v ZDA, je vedno bolj priljubljeno tudi v 
Evropi in zadnja leta tudi pri nas v Ju
goslaviji. Z globokim hlajenjem ohranja
jo živila (meso, sadje, zelenjava itd) tudi 
do eno leto in več vse svoje naravne last
nosti. Postopek pri globokem hlajenju 
je izredno enostaven, zmrznjena živila ne 
izgube teže nitj ne svojih naravnih lastno
sti, vitaminov itd. Držati se moramo le 
nekaterih pravil, da dosežemo želeni uči
nek.

Za globoko hlajenje lahko uporabljamo 
vsa živila, ki so že pripravljena, to je ku
hana, pečena ali kako drugače pripravlje
na, prav tako pa tudd vsa sveža živila v 
naravnem stanju. Predvsem moramo paziti, 
da je živilo, ki Je shranjeno v skrinjo za 
globoko hlajenje, brezhibne kakovosti; 
manjvredno blago oziroma živilo ne posta
ne s hlajenjem kvalitetnejše, le meso po- ■ 
stane z zmrzovanjem uležano in mehkejše.

Pred zmrzovanjem je živilo trebit pri
praviti tako kot za kuhanje, pečenje ali 
serviranje, to pomeni, da ga moramo v 
skrinjo shraniti porazdeljeno na obroke, ki 
jih potrebujemo za enkratno uporabo. Sad
je in zelenjava morata biti dovolj zrela; le 
taka ohranita v skrinji do konca vso svojo 
vrednost. Postopek za zmrzovanje sadja in 
zelenjave ni vedno enak. Nekatere vrste 
sadja in zelenjave je treba pred vložitvijo 
blanširati, to je tri do pet minut vreti v 
vodi in nato v hladni vodi ohladiti.

Vse, kar bomo zmrzovali, je treba pa
kirati. Dobro pakiranje je pogoj za dober 
okus in lep videz zmrznjenega blaga. Za 
pakiranje ne zadostuje pergamentni papir 
ali celo navaden ovojni papir. 2ivila je 
treba spraviti v polivinilno folijo ali po- 
livinilne vrečke. Firma Bosch je e svojim 
aparatom za varjenje folij poskrbela tudi 
za to, da lahko vrečke neiprodušno zapre

■ ■ ■
>
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mo. Zelo priporočljivo je 
na vrečkah označiti, kaj 
vsebujejo, količino in da
tum, kdaj je bilo živilo 
vloženo. Prav tako pripo
ročljiv in priročen je se
znam vsebine skrinje, ki 
vam daje pregled nad vse
bino, količino in datum 
vloženih živil.

Odtajanih živil nikakor 
ne smemo ponqyno zamrz
niti, temveč jih je treba 
čiroprej uporabita.

Sedaj pa še nekaj o Bo
schevih skrinjah za globo
ko hlajenje. Boscheve skri
nje so izredno higienične, 
gladke plastične stene je 
zelo lahko čistiti. Levi, 
manjši predal je name
njen predzmrzovanju, po
zneje pa živila polagamo 
v desni, večji predal. Na
laganje je olajšano s pri
ročnimi mrežastimi koša
rami. Pokrov se tesno za- . 
pira, ostane pa tudi avto- 

matinčo odprt, kolikor želimo, tako da sta 
obe roki pri delu prosti. Boscheva skrinja 
lahko stoji v vsakem ne preveč vlažnem 
prostoru, ni pa je priporočljivo postavlja
ti k peči, štedilniku ali radiatorju. Paziti 
je treba tudi na to, da stoji na ravnem in 
se ne maje; po potrebi je treba noge pod
ložiti.

Električni priključek mora biti brezhi
ben, šuko doza pravilno opremljena, po 
potrebi pokličite prej električarja, da bo 
preveril, če so priključki v redu. Skrinjo 
je treba vključiti 4 do 5 ur pred polnje
njem.

Boscheve skninje so opremljene z na
pravo za hitro zmrzovanje in alarmno na
pravo za kontrolo električne mreže. K> 
mandna plošča je nameščena spredaj, z 
regulatorjem pa lahko reguliramo tempe
raturo od približno 18 do 25 stopinj Cel
zija. Ob normalni zunanji temperaturi 
priporočamo stalno temperaturo približno 
20 stopinj Celzija.

če moramo zamrzniti živila po hitrem 
postopku, premaknemo stikalo »Super«
3 do 4 ure pred polnjenjem na desno. V 
tem položaju dela agregat neprekinjeno in • 
temperatura v nekaj urah pade na 35 sto
pinj Celzija. Najkasneje v 24 urah je tre
ba stikalo obrniti spet na levo. L« en po
gled je ptoreben, m že veste, ali vaša 
skrinja v redu deluje in hladi. Luči na 
skrinji pomenijo naslednje:

Zelena luč je kontrola električne mre
že; gori, dokler je skrinja priključena na 
električno omrežje. Ugasne, čim zmanj
ka toka ali pri motnjah pri električni na
peljavi, na pnm er, kadar pregori varo
valka.

Rumena luč je oznaka za hitro zmrzo
vanje, to se pravi, da je skrinja vključena 
na »Super« Prižgana je, kadar potisnemo 
stikalo v desno, ter ugasne, kadar po
maknemo stikalo nazaj v levo.

Rdeča luč gori, kadar želena tempe
ratura v skrinji še nri dosežena, in uga
sne, ko je v skrinji temperatura, ki smo 
jo želeli.

Če rdeča luč stalno gori in ne ugasne, 
je to znak, da z Boschevo skrinjo nekaj 
ni v redu. Kadar je skrinja vključena na 
»Super«, pomaknite stikalo v levo, in če 
rdeča luč tudi tedaj ne ugasne, pokličite 
takoj BOSCHEVO servisno službo. Med
tem pustite pokrov skrinje zaprt, da se 
živila ne bi brez potrebe ogrevala, če na 
skrinji ne gori nobena luč, preverite, če 
je električno omrežje v redu, šele nato 
pokličite servisno službo.

Krajše prekinitve v električnem omre
žju — nekaj ur — ne škodujejo zmrznje
nim živilom, le skrinje medtem ne odpi
rajte!

Boscheve skrinje ne zahtevajo posebne 
nege. Enkrat do dvakrat letno je treba 
odstraniti zmrzline na notranji strani skri
nje Za to je namenjena plastična žlica, 
s katero ostrgate led na krpo ali papir. 
Nikoli se ne dotikajte notranjosti skrinje 
s trdimi predmeti! Končno pomijte skri
njo z blagim detergentom in jo dobro 
obrišjte z mehko krpo če vam je ostalo 

v skrinji nekaj zavojev mesa, jih med 
tem, ko čistite skrinjo, zavijte v debelo 
plas: časopisnega papirja in jih po čišče
nju takoj položite nazaj v skrinjo, če 
skrinje takoj po čiščenju ne nameravate 
polniti, jo pustite izključeno in odprto do 
ponovnega polnjenja.

DOLENJSKI UST *  TEDNIK* VESTNIK■■ vsak četrtek 60.000 izvodov[ » I



V TEM TEDNU VAS ZANIMA
jmummsm
Pelefc* 23. ok tobra  — Severin 
Sobota, 24. ok tobra  — Rafael 
N edelja, 25 ok tob ra  — Darija 
Ponedeljek, 28. ok t. — Lucijan 
T orek, 27. oktobra  — Sabina 
Sreda, 28 oktobra  — Sim on 
Č etrtek, 29 oktobra  — Ida

SD i

Brežice: 23. in 24. 10 m ehiški 
barv  film  »Divje srce«. 25. in 26. 
10. francoski barvni film  »Velika 
ljubezen«. 27. m  28. 10. am eriški 
barv film »TTiomas More«.

Črnom elj: od 23. do 25. 10. — 
am er barv. film  »Poslednji vlak 
iz  Katange«. 27. 10. am eriški barv 
ni film »Darling Lily«.

Kočevje — »Jadran«: od 23. do
25. 10. ita lijanski barvni film  — 
»Tepepa«. 26. 10. am er. barv. film 
»Dr. Dolittle*. 27. 10. nem. barvni 
film  »Helga in Mihael«. 28. 10. 
am eriški barvni film  »Tako se ne 
postopa z ženami«. 29. 10. am e
riški barvni film »V deželi palč
kov«.

Kostanjevica: 25. 10. francosko- 
angleški barv: film »Noč gene
ralov«.

Krško: 24 m 25. 10. ameriški 
barvni film  »Lavfrrence Arabski«. 
28. in 29 10. am eriški barvni film 
»Poljubi m e, norček«.

M etlika: od 27. do 29. 10. am e
riški barvni film  »101 dalmatinec«. 
28. in 29 10. špansko-italijanski
barvni film  »Sedem h ra b rih  žena«.

Mirna: 24 in  25. 10. am eriški 
barvni film  »Štirideset ubijalcev«.

Mokronog: 24. in 25. 10. franc, 
barvni film  »Topli plen«.

SLUŽBO DOBI
ZAPOSLITEV DOBI vajenec in KV 

elektro m ehanik za previjanje 
elektrom otorjev. Tel. 310-119, 
Ljubljana.

ISCEM dve pridn i dekleta — ku- 
harioo in natakarico  — priučeni 
ali začetnici, ki im ata  veselje 
do dela v gostinstvu. Nastop 
službe možen takoj. H rana in 
s tanovanje v hiši. Ponudbe poš
ljite  na naslov: Gostilna Anica 
Kos, Ivančna gorica.

SLOVENSKA DRL2INA v Nemčiji 
išče 15 ali 16-letno kmečko dekle 
za gospodinjstvo. Ponudbe pod: 
Anka E rm an , Linhartova 90, 
Ljubljana.

ISĆEM ZENSKO za varstvo otroka 
v dopoldanskem  času na domu. 
Naslov v upravi lista (2148/70).

MI/ARSKECJA POMOČNIKA in va 
jenca sprejm em  takoj. Plača po 
dogovoru. Stanovanje in hrana 
v hiši. Jože Peternelj, m izarst
vo, Škofja Loka.

SPREJMEM ZENSKO, ki Di delala 
družbo s tarejši ženski v dopol
danskem  času in opravljala laž
ja  gospodinjska dela. Marina 
Kom elj, Novo m esto, Nad m li
ni 19.

SPREJM EM  DEKLE a h  starejšo  
osebo za varstvo dveh o trok. 
Nudim hrano, s tanovanje in na 
grado. Ivan Dolinar, Novo Po
lje, Cesta III. št. 8, L jubljana.

4-CLANSKA DRUŽINA išče gospo
d in jsko  pomočnico. Stanovanje, 
h rana , plača po dogovoru. Na
stop  službe takoj. Gostničar, Po 
lje  487.

IšCEM  pošteno dekle ali m lajšo 
upokojenko za varstvo o trok  — 
dva šoloobvezna, ena dveletna. 
Možnost kasnejše zaposlitve v 
popoldanskem  času. Nudim vso 
oskrbo, soc. zavarovanje, plača 
po dogovoru. Angelca Lavrič, 
Domžale, Sim ona Jenka 4.

MIZARSKEGA POMOČNIKA in 
fan ta  za priučitev sprejm em  ta 
koj. Oskrba zagotovljen^. Mizar 
M atena 31-a, pošta Ig  pri Ljub 
ijaru.

DVE KUHARICI zaposlimo takoj 
ali po dogovoru. Sam sko stano
vanje zagotovljeno. Plača po 
sporazum u. Pismene ponudbe z 
dosedanjo zaposlitvijo pošljite  
na naslov: Dvoršakf K oper, pošt
ni predal 22.

PRDNO DEKLE, ki se želi p ri
učita v gostinstvu, dobi takoj 
zaposlitev. Plača dobra , h rana in 
s tanovanje v hiši. Oglasite se na 
naslov: Gostilna M arija Černe,
Zakot 35. Brežice.

MIZARSKEGA POMOČNIKA, m la j
šega, sprejm em  takoj. Lep za
služek, sam sko stanovanje p re 
skrbljeno. Pavel O bersnel, Pavši
čeva 11, L jubljana.

DRUŽINA % enim  otrokom  išče 
zdravo in pošteno gospodinjsko 
pomočnico. Prosim , javite se na 
naslov: Dr. Babič, Zagreb, K ra 
jiška 30.

STANOVANJA
ZA HRANO in stanovanje grem 

pom agat v gospodinj stvu. Na
slov v upravi lista (2140/70).

ZA STANOVANJE na deželi p re 
vzamem v vso oskrbo starejSo 
ionsko. Naslov v upravi lista 
(3152/70).

ODDAM SOBO s posebnim vho 
dom. Naslov v upravi lista 
(3159/70).

MOTORNA VOZILA

PRODAM ZASTAVO 750, letnik 1968. 
prevoženih 25.000 km , dobro  ohra 
njen. Tone Koncilja, blok 75, 
S traža .

PRODAM osebni avtom obil Austin 
1300, karam boliran , ogled pri 
Severju, Žabja vas 117.

PRODAM PEUGEOT 401, letnik 
lttPti. Peter Henigm an, Irča  vas 
r>9, Novo mesto.

ZA SIMGO 1000 prodam  izpušno 
cev, platine, zavorne gumice, 
svečke in tesnila. Škerlj, Novo 
mesto, Karlovška 20.

RENAULT-4, letnik 1966, odlično 
ohranjen, prodam . Inž. Pavlo
vec, Cankarjeva 3, Kočevje, ali 
telefon 86-000 od 6. do 14. ure.

KUPIM
KUPIM transistor znam ke Grundig, 

Schaub Lorenz ali Philipps. Lah
ko tudi na električni priključek. 
Naslov v upravi lista.

PRODAM
PRODAM kopalno kad in um ival

nike. Ivanka /A dam , Valantiče- 
vo 16, Novo mesto.

ZARADI SELITVE prodam  skoraj 
nov kavč, dve viseči om arici, 
pomivalno mizo, šted iln ik  Klip- 
persbusch. Inform acije od 12. 
do 16. ure  pri Vokaču, telefon 
21-269, restavracija  Breg.

ELEKTRIČNE ORGLE. odlično 
ohranjene, ugodno prodam . Ogled 
vsako soboto zvečer v m etliš
kem hotelu. Žarko Dujec, l e 
karna, Črnomelj.

PRODAM nov 80-litrski bojler. J a 
nez H rovat, Uršna sela 37.

LONČENO PEC 7 x 3 x 2  in štedil
nik na drva G orenje — kabinet, 
oboje odlično ohranjeno, p ro 
dam . Škerlj, Novo mesto, K ar
lovška 20.

DODATNI ŠTEDILNIK Emo na 
drva, skoraj nov, prodam . 

-Š trum belj, K ristanova 23.
POCENI PRODAM skoraj nov elek

trom otor 3,6 KW z m ontiranim i 
podstavki in novo osjo z ležaji, 
prirejeno ?a c irku lar in brus. 
Zajc, Loška vas, Dolenjske T o 
plice.

PRODAM BARAKO, podpornike, 
bankine ter ostaii les. Franc 
Kotnik, Nad mlini 19, Novo 
mesto, telefon 21-667.

PKODAM kuhinjsko kredenco, e- 
lektrični štedilnik, 3 Kromirane 
karnise, dolžine po 3,60 m, 2 
stola, podolitni pod :n lesonit- 
ne plošče?" Jug. Novo mesto, De- 
frančeškijeva 2.

POSEST

PKODAM NJIVO (34 arov) pri 
Pildu v Novem m estu te r želez
no dvigalko. Pepca P in tar, No
vo mesto, S tro ja rska  3.

RAZNO
SLOVENEC, s ta r 36 let. 165 vi

sok, ločen, ne po svoji krivdi, 
ki začasno dela v Nemčiji, želi 
spoznati neodvisno žensko, ki 
bi rada šla v tu jino . Naslov v 
upravi lista  (2142,70).

KLJUČE, najdene v K andiji in 
Žabji vasi pri Novem m estu, 
lahko dobite na upravi Dolenj
skega lista.

PROTI SLADKORNI BOLEZNI, 
pro tinu  in tolščavosti (bolezen
skemu debelenju) pom aga ro 
gaški DONAT vrelec. Dobite ga 
v Novem m estu pri HMELJNI- 
KU — tel. 21 129, STANDARDU 
(MERCATORJU) — tel. 21-158 
in pri DOLENJKI — tel. 21-440.

CE SI TRAJEN in lep spomin 
želite, s topite  k z la tarju  v Go
sposki 5 v L jubljani — poleg 
univerze! — Z izrezkom tega 
oglasa dobite 10 odst. popast a!

ZAPESTNICO, IZGUBLJENO od 
invalidske slaščičarne do up ra 
ve KZ dne 13. 10. 1970, vrnite 
p ro ti nagradi v K m etijsko za
drugo.

OBRTNIK z lastno  delavnico želi 
spoznati dobrosrčno dekle od
20 do 30 let za ženitev. Ponud
be, če je  mogoče s sliko, poš
ljite  na upravo lista  pod »Zve
sta«.

NAGRADO 300 din dobi, kdor n a j
de Škotskega ovčarja (Lassie). 
Svetlo rjavo-bel, Ime Šeri, od 
peljan 1. 10. 1970. š tru k e lj,  So
jerjeva 42, L jubljana, ali tel. 
24 879.

Novo mesto: od 23. do 25. 10. 
franc, barvni film  »Z še živi!«. 
Od 24. do 30. 10. d o m ač i,b a rv n i 
film  »Bitko na Neretvi«.

Od 27 do 29. 10, am er. barvni 
fbilm  »Diplomiranec«.

Potujoči kino Novo mesto: od 
24. do 30. 10. dom ači barvni film 
»Bitka na neretvi« (v okviru ob
činskega praznika).

R ibnica: 34. in 25. 10. am er. 
barvni film aSerif v New Yorku«.

Sevnica: 24. m 25. 10. ameriški 
film »Tobruk«. 28. 10. švedski 
film »Molk«.

Š entjernej: 24. in 25. 10. am er. 
barvni film »48 u r do smrti«.

Trebnje; 24. in 25. 10. angleški 
barvni špijonski film  »Zlomljena 
‘krila«.

LUNINE MENE 

22. 10. €  ob 03.47 
30. 10. Q  ob 07.28

6. 11. *  ob 13.47

P o p is a n a  Tončka Cubrak (Mal- 
n anc ;, Dolenjska* 46, Ljubljana,
prepovedujem  pašo in vožnjo po 
m oji njivi na Zupanci pri Cerov
cu. Kdor tega ne bo upošteval ga 
bom sodno preganjala.

Preklicujem  in obžalujem  žaljiv
ke, izrečene o M ariji Poje iz Ko
čevja, Ljubljanska cesta 26/a, in 
se ji zahvaljujem , da odstopa od 
tožbe. Halina Majcen, Kočevje, 
Bračičeva 2.

IJO E V E STILA I
4 mesece sta re  jarčice, bele, r ja 

ve in črne, razprodaja zaradi pre
u re jan ja  vzrejališča z 20-odstotnim 
popustom  Val Inica v Naklem pri 
K ranju.

Oblačila očisti ekspresno druž
beni servis Pralnica in kem ična č i
stilnica, Novo m esto, Germova 5. 
O dprto od 6. do ’18. ure.

Kotle za žganjekuho v vseh iz
vedbah in velikostih izdeluje naj- 
kvalitetneje že preko 40 let V. Ka
pelj, bakrokotlarstvo, Ljubljana, 
Aljaževa c. 4 — šiška .

mm
Dragi hčerki in sestri Marinki 

Novak, ki je  na delu v Nemčiji, 
voščimo za 18. ro jstn i dan, da bi 
bila zdrava, srečna in zadovoljna. 
Mama, ati, sestre Olga, Jožica, Ivi
ca in brat Štefan. Ostalim  pa lep 
pozdrav.

gr a m i m a
Ob težki izgubi drage mame, 

s tare  mam e in sestre

NEŽE VIDMAR /
iz Vel. Podljubna

se iskreno zahvaljujem o vsem, ki 
so jo  sprem ili na zadnji poti, ji 
poklonili vence in cvetje. F osebno 
se zahvaljujem o GG Novo mesto, 
centralnem u skladišču NOVOLES 
in vojni pošti Novo m esto za po 
darjene vence te r gospodu župni
ku  za sprem stvo, dr. Vodniku za 
zdravljenje in vaščanom za pomoč. 
Žalujoči: sinovi France, Stanko,
Ivan, Milan z družinam i in hčerke 

Micka (er Anica z družinam a

Vdan v voljo vsemogočnega 
nas je  po dolgi in mučni bolezni 

za vedno zapustil naš

ANTON ZUPANČIČ
Njegovo izmučeno telo rm o polo
žili k večnemu počitku pri sve
tem  Roku pri Semiču dne 11. ok to 

bra 1970.
Žalujoči ostali

Ob sm rti našega dragega moža, 
očeta in  b rata

JULIJA MALEŠIČA
se iskreno zahvaljujem o vsem, ki 
so ga v tako velikem številu sp re 
m ili na zadnji poti in m u ciaro 
vali toliko cvetja in vencev. Po
sebno zahvalo smo dolžni občin
skemu odboru Zveze združenj bo r
cev NOV M etlika, občinski skup
ščini M etlika, občinski konferenci 
SZDL, društvu  upokojencev, ter 
vsem družbenopolitičn im  organi
zacijam  in društvom  M etlika. Po
sebno se zahvaljujem o za besede, 
izrečene p ri hiši žalosti in p ri od 
p rtem  grobu, tovarišu Egonu Pe
triču, sekretarju  obč. odb. ZZB 
NOV M etlika Tonetu Vergotu in 
članu krajevne organizacije ZB 
G radac Rudiju  Dimu. Zahvaljuje
mo se tudi m etliški godbi in pev
cem, zdravstvenem u osebju bolniš
nice dr. P e tra  Držaja in d r. Želj

ku B ošnjaku iz M etlike. 
Žalujoči: žena Milanka, hčerka
Genka, sin Darko, b ra t M arjan, 
sestre Zdenka, Tončka in Mimica 
z družinam i te r svakinja Ju sta  z 

družino in drugo sorodstvo

Ob nenadni, boleči izgubi 
moža in dobrega očeta

JOŽETA SAJTLA
upokojenca z Uršnih sel 

pri Novem m estu 
se isk ren o ' zahvaljujem o vsem, ki 
so sočustvovali z nam i v težkih 
trenu tk ih , nam  izrekli sožalje, d a 
rovali vence in cvetje in sprem ili 
pokojnika na zadnji poti. Zahva
ljujem o se dr. H iibscherju, osta 
lim zdravnikom  in strežnem u oseb
ju  internega oddelka splošne bol
nišnice Novo mesto, prav  tako 
gasilskemu društvu  Uršna sela. 
Iskrena zahvala gospodu kaplanu 

za opravljeni obred. N 
Žalujoči: žena Pepca„ hčerki Joži- 
ca, Fanika, slir Vinko in firugo 

sorodstvo

Zahvaljujem o se vsem, ki so k a 
korkoli počastili njegov spom in, 
nam  izrekli sožalje, prinesli cvet
je, vsem dobrim  sosedom, p risrč 
na hvala, prav tako častitem u go
spodu duhovniku za sprem stvo in 

lep obred.
Žalujoči ostali 

Semič, Vransko, Trebnje L jubljana

Ob nepričakovani, tragični izgubi 
našega sina, b ra ta , nečaka in b ra 

tranca

JANEZA PELKA
se iskreno zahvaljujem o vsem ki 
so ga v tako velikem številu sp re 
mili na  zadn ji poti, m u darovali 
vence in cvetje in «am  izrazili 
sožalje. Posebna zahvala podjetju  
ISKRA za podarjene vence in to 
lažilne besede pri odprtem  grobu, 
župniku za sprem stvo in obrede, 
sostanovalcem in družinam a R ah

ne in Dravinec.
Žalujoči: starši, b ra tje , sestre, te 
te, strici, bratranci, sestrične In 

drugo sorodstvo

Ob boleči izgubi naše ljubljene 
hčerke, m am ice

JOŽICE VOVK
Iz Soteske 

se iskreno zahvaljujem o sorodni
kom, sosedom , prija te ljem  in 
znancem, ki so jo  v tako veli
kem številu sprem ili do njenega 
prezgodnjega groba. Vsem prav 
lepa hvala za podarjene vence in 
šopke te r sočustvovanje z nami 
in izrečeno sožalje. N ajlepše se 
zahvaljujem o pod jetju  NOVOLES 
za vso pomoč te r podarjene ven
ce, tovarišu V irantu za poslovilni 
govor pri odprtem  grobu, gospodu 
župniku pa za pogrebni obred, š e  
posebno smo dolžni zahvalo dok
to rju  Lapanji, zdravstveni sestri 
Idi, Anioi Korčetovi, Anici Blatnik 
za njihovo požrtvovalno delo te r 
vsem, ki so nam  stali ob stran i 
v tem  težkem času. Še enkrat 

vsem prisrčna hvala. 
Žalujoči: m am a, a ta , hčerkici M aj
da in Dragica, b ra tje  Tone in 
Slavko z družinam a, B ranko, se
s tra  Anica z družino ter drugo 

sorodstvo

DOLENJSKI LIST

I X H
m k i

Sporočamo žalostno vest, da nas je po težki bolezni 
zapustil

VALENTIN GRILC
šef ekspoziture kreditne banke Celje v Sevnici

Pogreb bo danes, 22. oktobra 1970, ob 16. uri izpred 
hiše žalosti v Sevnici. •*

Ž a l u j o č  i :  žena Elka, sinova Danijel in. 
Timotej, hčerka Milica, bratje in 'sestre ter 
drugo sorodstvo

Sevnica, 22. oktobra 1970

Ob nepričakovani smrti drage mame, stare mame 
in tete

KATARINE BIRKELBACH
iz Črnomlja

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sose
dom in znancem, ki so jo v tako velikem številu 
spremili na zadnji poti. Vsem prav lepa hvala za 
podarjene vence in šopke ter sočustvovanje z nami 
in za izraženo sožalje. Najlepše se zahvaljujemo 
sosedom za nesebično pomoč v najtežjih trenutkih, 
pevcem za poslovilne pesmi v cerkvi, gospodu 
župniku in kaplanu za spremstvo in obrede, mestni 
godbi za žalostinke ter vsem, ki so nam stali ob 

strani v tem težkem času.

še enkrat vsem prisrčna hvala

Ž a l u j o č i :
hčerki Marija z družino, Danica s sinom Tončkom, 

sinova Jože in Franci z družinama 
in drugo sorodstvo

Z A H V A L A

Ob prerani in tragični smrti ljubljenih sinov, 
bratov in nečakov

VINKA in PAVLA KRAŠEVCA
iz Jelš pri Otočcu

se iskreno zahvaljujemo vsem sosedom, sorodnikom, 
prijateljem in znancem, ki so ju v tako velikem 
številu spremili na zadnji poti do preranega groba, 
jima poklonili vence in cvetje, nam izrazih so
žalje, sočustvovali z nami in nam na kakršen koli 
način pomagali v najtežjih trenutkih. Posebno se 
zahvaljujemo gospodu župniku za pogrebni obred, 
pevcem in godbi za žalostinke, podjetjem NOVO- 
TEKSU, ISKRI, VARNOSTI, Industriji motornih 
vozil za pomoč in podarjene vence. Še enkrat vsem 

iskrena hvala

Ž a l u j o č i :
mama, ata, bral Tone, sestrici Štefka in Andrejka 

ter drugo sorodstvo

čGP »DELO«, PODRUŽNICA 
NOVO MESTO, Glavni trg 1

z a p o s l i

VEČ DELAVCEV (raznašalcev) 
za dostavo dnevnega časopisa

na dom naročnikom. (Delo primerno aa mlade 
fante). Zaslužek dober! Javite se p<kiružnici Novo 
mesto.

DOLENJSKI LIST
LASTNIKI IN IZDAJATELJI: občinske konferenco SZDL 

Brežice, Č rnom elj, Kočevje, KrSko, Metlika, Novo mesto, 
R ibnica, Sevnica in Trebnje

UREJUJE UREDNIŠKI ODBOR: Tone Gošnik f glavni in 
odgovorni u redn ik), Ria Bačer, Slavko Dokl, M arjan Legan, 
Jože Prim c, Jože Splichal, Jožica Teppey, Ana VitkoviC in 
Ivan Zoran. Tehnični urednik: M arjan Mo&kon

IZHAJA VSAK ČETRTEK — Posamezna številka 1 d inar
— letna naročnin« 48 d inarjev , polletna naročnina 24,50 d i
narjev , plačljiva vnaprej — Za Inozemstvo 100 dinarjev oz. 
8 am eriških dolarjev (ali ustrezna druga valuta v tel vred 
nosti) — Tekoči račun pri podružnici SDK v Novem mestu: 

521-8 9 — NASLOV UREDNIŠTVA IN UPRAVE: Novo me**to. 
Glavni trg  3 — PoStni predal 33 — Telefon: (068) 31-227 — 
Nenaročanih rokopisov in fotografij ne vračam o — Tiska 
OOP »Delo« v Ljubljani


